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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ
ในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์กับการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้ชม ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามกับผู ้ชมรายการโทรทัศน์ทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ ได้แก่ รายการ The Mask Singer รายการ I Can See Your Voice Thailand รายการ
ปริศนาฟ้าแลบ รายการชูวิทย์ตีแสกหน้า และรายการตื่นมาคุย จ านวน 300 คน  

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 25 - 34 ปี และมีระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ส าหรับการรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์โดยรวมอยู่ ในระดับสูง ร้อยละ 80 โดย
ผู้ชมส่วนใหญ่รับรู้ว่าขณะรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์มีการทราบความคิดเห็นของผู้อื่น
ขณะรับชมถ่ายทอดสด และการแสดงอารมณ์ความรู้สึกด้วยอีโมติคอน  

ส าหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้ชมมี
ความสัมพันธ์กับความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้ชม การรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์ทั้ง
ในด้านความถี่และระยะเวลาไม่มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ส่วน
ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ทั้งในด้านความถี่และระยะเวลาไม่มีความสัมพันธ์กับการเปิด
รับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์  

 
ค าส าคัญ : การเปิดรับชมรายการ, การรับรู้, ความสามารถในการใช้งาน , รายการโทรทัศน์ทาง
เฟซบุ๊กไลฟ ์
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ABSTRACT 

 
 This research aims to study the relation between using ability and 

exposure of TV programs in Facebook Live with quantitative research. The research 
surveys by using questionnaire with 300 audiences of TV programs in Facebook Live 
such as “The Mask Singer”, “I Can See Your Voice Thailand”, “The Flash Quiz”, 
“Chuwit Tee Saek Nah” and “Woody Talk Show”.  

 The research was found that the majority of sampling group is people 
aged from 25 to 34 years old with Bachelor degree graduation. They perceive 
Facebook features in high level at 80 percent; they can see the other audience’s 
opinion and also express their feeling with the emoticon while watching live 
streaming. 

 The result was found that the perception of features is related to 
using ability. In case of the perception of features, the frequency and timing aren’t 
related to exposure of TV programs in Facebook Live. Using ability, the frequency 
and timing aren’t related to exposure of TV programs in Facebook Live as well. 

 
Keywords: Exposure of TV Programs, Perception, Using Ability, TV Programs in 
Facebook Live 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
การจัดท าการค้นคว้าอิสระเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจาก

อาจารย์ ดร. โมไนยพล รณเวช อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้สละเวลาในการให้ค าปรึกษา ข้อคิดเห็นในการ
ท าวิจัยเพื่อเป็นแนวทางที่ถูกต้อง และความช่วยเหลือในการติดตามการจัดท าการค้นคว้าอิสระเล่มนี้
ในทุกขั้นตอน นอกจากนี้ยังได้รับความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา ธูปแก้ว ที่กรุณารับเป็นกรรมการสอบวิชาค้นคว้าอิสระ และให้
ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ในการศึกษา ตลอดจนคณาจารย์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนทุก
ท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่สามารถน ามาต่อยอดการท าค้นคว้าอิสระเล่มนี้ได้
เป็นอย่างดี จึงขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวและญาติพี่น้องที่ให้ก าลังใจและให้การสนับสนุน
การศึกษาในทุกๆ ด้านมาโดยตลอด รวมทั้งขอขอบคุณเพื่อนพ้องทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น  เพื่อนสนิท 
ได้แก่ นก ญี่ปุ่น นุช มด จอย ที่รับฟัง เป็นก าลังใจ เข้าใจ และให้ความช่วยเหลือตลอดการท าค้นคว้า
อิสระเล่มนี้  ขอขอบคุณเพื่อน MCA 18 ที่คอยแจ้งข่าวสารและแนะน าขั้นตอนการด าเนินงาน 
ต่าง ๆ ในการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พี่ทราย พี่จั๊ก พี่บุด พี่น้ าหวาน น้องโจ และน้องแก้ว ที่ได้มอบ
มิตรภาพอันดีงาม ข้าพเจ้ารู้สึกโชคดีมากที่ได้รู้จักพี่สาวและน้องสาวที่น่ารักเหล่านี้ ที่คอยเป็นก าลังใจ
ให้ค าปรึกษาแก่ข้าพเจ้าเสมอมา ตลอดจนได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมา
โดยตลอด 2 ปี ขอขอบคุณเพื่อนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อนร่วมงาน และ
เพื่อนบนเฟซบุ๊ก ซึ่งทุก ๆ ท่านล้วนเป็นส่วนส าคัญในการท าให้การศึกษาในครั้งนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
ขอขอบคุณจากใจมา ณ โอกาสนี้ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญ  
 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เริ่มเป็นที่นิยมและแพร่หลายอย่างมาก
ที่สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี ค.ศ.1997 และยังคงขยายตัวเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ โดยปัจจุบันมีเครือข่าย
สังคมออนไลน์ที่รู้จักกันดีทัว่โลก อาทิ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ทัมเบลอร์ เป็นต้น (วัฒณี ภูวทิศ, 
2557) ด้วยความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย รวมทั้งท าให้คนทั่วไปสามารถเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารได้ด้วยตัวเองได้ จึงท าให้เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างทวีคูณ   

นอกจากนี้เครือข่ายสังคมออนไลน์ยังเข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลในการติดต่อ 
สื่อสารของผู้คนมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่องทางการสื่อสารที่ส าคัญที่เปลี่ยนการสื่อสารของผู้คนไปอย่าง
มาก  กล่าวได้ว่าในชีวิตประจ าวันไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ฯลฯ  ต่างเข้ามาช่วยใน
การติดต่อสื่อสารกันของผู้คนให้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านการส่งข้อความเป็นตัวอักษร  
ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว  และเมื่อพฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไปเครือข่ายสังคมออนไลน์กลายมา
เป็นสิ่งที่มีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตและการท าธุรกิจ ผ่านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการ
แจ้งข่าวสาร ท าให้สื่อมวลชนที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลหันมาใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อรองรับการ
เติบโตของการเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้คนมากขึ้น  

จากสถิติผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ทั่วโลกจากเว็บไซต์ Statista (www.statista. 
com) ระบุว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดประจ าเดือนมกราคม ปี 2560 วัดจาก
ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ (Active Users) 5 อันดับแรก ได้แก่ เฟซบุ๊ก เฟซบุ๊กแมสเซนเจอร์ วอทส์แอพ วีแชท 
และอินสตาแกรม ตามล าดับ ดังภาพที่ 1.1 

 
ภาพที่ 1.1 เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รบัความนิยมสูงสดุทั่วโลกประจ าเดือนมกราคม ปี 2560, โดย 
เว็บไซต์ Statista 
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จากภาพที่ 1.1 แสดงให้เห็นว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดนิยมนั้น ส่วนหนึ่งเป็น
เครือข่ายที่มีจุดก าเนิดจากเว็บไซต์ และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน โดยเฟซบุ๊ก
เป็นผู้น าตลาดเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งมียอดผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ (Active Users) มากถึง 1.8 พันล้าน
คน โดยข้อมูลจากเว็บไซต์ Statista ยังระบุอีกว่า ผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เกินกว่า 100 ล้านคน 
กระจุกตัวอยู่ที่สหรัฐอเมริกา แต่ด้วยอิทธิพลจากฝั่งตะวันตกท าให้ประเทศแถบเอเชียมีอัตราการ
เติบโตสูงขึ้น ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน (Leading Social Networks Worldwide as of 
January 2017, Ranked by Number of Active Users (In Millions), 2560 โ ด ย  เว็ บ ไ ซ ต์ 
Statista.) โดยประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 100 ประเทศในโลกที่มีคนใช้โทรศัพท์มือถือมากกว่า
ประชากรในประเทศ สอดคล้องกับจ านวนหมายเลข โทรศัพท์มือถือเมื่อเทียบกับประชากร 
(Penetration Rate) ซึ่งในไตรมาส 3/2559 ที่ผ่านมามีจ านวนหมายเลขโทรศัพท์มากถึงร้อยละ 128 
ด้านพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยในปี 2559 ที่ส ารวจโดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ระบุว่า โทรศัพท์มือถือกลายเป็นอุปกรณ์หลักที่ผู้ใช้นิยมใช้เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตมากถึงร้อยละ 85.5 และมีการใช้งานเฉลี่ยที่ 6.2 ชั่วโมงต่อวัน (1 ใน 4 ของวัน) โดย
กิจกรรมยอดนิยม 5 อันดับแรก คือ การพูดคุยผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค (ร้อยละ 86.8) รองลงมาเป็นการ
รับชมวิดีโอผ่านยูทูบ (ร้อยละ 66.6) อ่านอีเมล (ร้อยละ 55.7) การค้นข้อมูล (ร้อยละ 54.4) และท า
ธุรกรรมทางการเงิน (ร้อยละ 45.9) ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมจากคน Generation Y 
และ Generation Z  3 อันดับแรก คือ ยูทูบ เฟซบุ๊ก และไลน์ แต่ในมิติของความถี่ เฟซบุ๊กมีปริมาณ
การใช้งานบ่อยที่สุด รองลงมาเป็นไลน์และยูทูบ (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส,์2559) 

เว็บไซต์เฟซบุ๊กเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถสร้างเฟซบุ๊ก
แฟนเพจของตนเองให้ผู้ใช้คนอื่นได้เป็นที่รู้จักซึ่งกันและกัน ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ได้เจอกับเพื่อนเก่า
ตลอดจนรู้จักเพื่อนของเพื่อนเปรียบเสมือนเครือข่ายใยแมงมุมที่เชื่อมโยงถึงกันได้ ผู้ ใช้สามารถเพิ่ม
ข้อมูลส่วนตัว รูปภาพ วิดีโอ ความสนใจด้านต่างๆ ได้อย่างอิสระ รวมทั้งสามารถเขียนสถานะ และ
แบ่งปันข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ใช้ที่เป็นเพื่อนกับตนเองทราบและสามารถเขียนตอบได้อย่างทันที  
เฟซบุ๊กจึงเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีคุณสมบัติครบครัน สามารถท ากิจกรรมต่างๆ ได้หลากหลาย 
ด้วยความพิเศษนี้เองจึงท าให้เฟซบุ๊กเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางทั่วโลก อย่างไรก็ตามการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารของผู้รับสารในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป การสื่อสารด้วยข้อความและภาพนิ่งจึงกลายเป็น
เรื่องธรรมดา ต่างจากเนื้อหา หรือ คอนเทนท์ (Content) ประเภทวิดีโอที่ถือเป็นคอนเทนท์หนึ่งได้รับ
ความนิยมสูงขึ้นทั้งในเฟซบุ๊กและสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ยูทูบ อินสตาแกรม ไลน์ โดยใน
ที่นี้ ผู้วิจัยใช้ค าว่า คอนเทนท์ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจมากขึ้น โดยคอนเทนท์ประเภทวิดีโอได้รับความ
นิยมอย่างมากเห็นได้จากการใช้วิดีโอเป็นตัวกระตุ้นยอดการกดถูกใจและการแบ่งปัน เพราะวิดีโอ
เข้าถึงผู้รับสารได้ง่าย เนื่องจากมีความพร้อมทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ด้วยเหตุนี้
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เมื่อเฟซบุ๊กเห็นความส าคัญของคอนเทนท์ประเภทวิดีโอ จึงได้พัฒนาคุณสมบัติออกมาเป็นเฟซบุ๊กไลฟ์ 
(Facebook Live) ที่ช่วยเปิดประสบการณ์การแบ่งปันเรื่องราวของตนเองแบบเรียลไทม์ในรูปแบบ
วิดีโอแก่ผู้ชมคนอื่นๆ ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้รับชมอย่างทั่วถึง โดยวิธีการถ่ายทอดสดด้วย
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ
กับระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมทั้งใช้ฟังก์ชั่นในเฟซบุ๊กที่เรียกว่า Live API เพื่อเชื่อมต่อกล้องและระบบ
ถ่ายท าจากภายนอกให้เข้าไปแพร่ภาพผ่านระบบเฟซบุ๊กไลฟ์ได้  

 
ภาพที่ 1.2 ตัวอย่างหน้า Live API เมื่อถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์. จาก Fox Sports used Grabyo 
to generate “live instant replay” video clips from a Facebook Live broadcast while it 
was still in progress, โดย Facebook. 
 

นอกจากนี้ ความส าคัญของเฟซบุ๊กไลฟ์ยังสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนจากยุทธศาสตร์
ของเฟซบุ๊กปี 2560 ที่มาร์ก ซัคเกอร์เบิร์กผู้บริหารระดับสูงของเฟซบุ๊กได้แสดงให้เห็นทิศทางของ 
เฟซบุ๊กในปี 2560 ว่า วิดีโอคือสิ่งส าคัญที่เป็น “เมกะเทรนด์” ที่มีน้ าหนักทัดเทียมกับอุปกรณ์พกพา 
สิ่งที่เฟซบุ๊กลงมือท า คือ เน้นความส าคัญของวิดีโอเป็นอันดับแรก (Video first) บนแอพพลิเคชั่นทุก
ตัวในเครือ (รวมถึงอินสตาแกรมและเเมสเซนเจอร์) โดยจะพัฒนาให้การถ่ายและแชร์วิดีโอง่ายที่สุด
เท่าที่เป็นไปได้ นอกจากการแบ่งปันวิดีโอแล้วเฟซบุ๊กมีแผนการที่จะปรับปรุงเรื่องการค้นพบวิดีโอ
ใหม่ๆ โดยเพิ่มป้ายวิดีโอในแอพพลิเคชั่นเฟซบุ๊กเพื่อแนะน าวิดีโอยอดนิยม และวิดีโอที่น่าจะเหมาะสม
กับผู้ใช้แต่ละคน ป้ายแสดงรายการวิดีโอนี้ออกแบบมาเพื่อคนที่อยากรับชมวิดีโอและอยากทราบ
ความเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้และในอนาคตถ้ามีวิดีโอที่เป็นรายการหลายๆ ตอน (Episodic) ก็
สามารถติดตามรายการตอนใหม่ได้จากป้ายน้ี และในส่วนประเด็นเรื่องวิดีโอถ่ายทอดสด (Facebook 
Live) มาร์ก ซัคเกอร์เบิร์ก ระบุว่าคืนวันสิ้นปี 2559 ที่ผ่านมาถือเป็นวันที่มีคนถ่ายทอดสดไลฟ์มาก
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เป็นประวัติการณ์ และเฟซบุ๊กก็พยายามทดลองแนวทางการถ่ายทอดสดแบบใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์
แบบ 360 องศา เอฟเฟคต์หน้ากากและกล้องขณะถ่ายทอดสด รวมถึงการไลฟ์เฉพาะเสียงอย่างเดียว 
(Brand Inside, 2560) ซึ่งจากปรากฏการณ์ของเฟซบุ๊กไลฟ์ที่ได้รับความนิยมสอดคล้องกับข้อมูลที่ว่า 
ผู้บริโภคคนไทยก าลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ยุคโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่างเต็มตัว  โดยร้อยละ 62 ของ
คนทั่วโลกใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อรับชมข้อมูลต่างๆ มากกว่า 30 ครั้งต่อวัน ขณะที่ในประเทศไทย
ผู้คนใช้เวลาบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเฉลี่ย 160 นาทีต่อวัน ส าหรับประเด็นที่น่าสนใจ คือ อัตราเฉลี่ย
การรับชมวิดีโอต่างๆ บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของคนไทยในปัจจุบันสูงถึง 150 นาทีต่อวัน ซึ่งเป็นตัว
เลขที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกถึงร้อยละ 60 จึงไม่นับว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเมื่อกระแสเฟซบุ๊กไลฟ์
ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน 

ทั้งนี้ สื่อมวลชนจึงหันมาใช้วิธีการน าเสนอที่แตกต่างและตอบโจทย์ผู้รับสารได้อย่าง
ครบครันมากขึ้นด้วยการใช้เฟซบุ๊กไลฟ์เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดสดรายการของช่องตนเอง หรือ
ถ่ายทอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาหนึ่งเพื่อให้ผู้ติดตาม และคนทั่วโลกได้รับชมอย่างพร้อม
เพรียงกันและทันท่วงที  เนื่องด้วยคุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์ที่สามารถเชื่อมต่อได้ทันทีไม่ยุ่งยากท าให้
ง่ายต่อการรับชมรายการแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ขณะรับชมการถ่ายทอดสดวิดีโอสามารถเขียน
ความคิดเห็นเพื่อสนทนาอย่างมีส่วนร่วมกับผู้ชมคนอื่นและแสดงอารมณ์ความรู้สึกผ่านอีโมติคอนรูป
ต่างๆ ได้ รวมไปถึงยังสามารถแบ่งปันวิดีโอและบันทึกวิดีโอไว้รับชมย้อนหลังได้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อมูลของจากโซเชียล เบเกอร์ส (โพสต์ทูเดย์, 2560) ที่ระบุว่า การน าเสนอข่าวของส านักข่าวในปี 
2559 ที่ผ่านมานั้นมีความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทย ซึ่งโซเชียล  
เบเกอร์สได้รวบรวมโพสต์จากเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ของส านักข่าว 500 อันดับแรกจากทั่วโลกในช่วง
เดือน มกราคม – กันยายน 2559 พบว่าจ านวนโพสต์ของเฟซบุ๊กไลฟ์เติบโตขึ้นอย่างน่าตกใจ โดย
เดือนกันยายน 2559 มีการใช้เฟซบุ๊กไลฟ์จากส านักข่าวถึง 250 แห่ง ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่า 
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลต่างหันมาใช้ช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์เป็นอีกหนึ่งช่องทางส าคัญในการเผยแพร่
รายการ สอดคล้องกับผลของ Thailand’s Most Social Power Brand 2016 ที่น าเสนอภาพรวม
ของประเภทธุรกิจทั้ง 8  ประเภทซึ่งเป็นการจัดอันดับในช่วง 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2559 ที่ผ่าน
มา และส าหรับประเภทธุรกิจที่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ กลุ่มธุรกิจ 
Digital TV ด้วยคะแนนสูงถึงร้อยละ 90.4 อันดับสองคือ กลุ่มธุรกิจ Consumer อยู่ที่ร้อยละ 51.7 
คะแนน ส่วนอันดับ 3 และ 4 คือ กลุ่มธุรกิจ Retail และกลุ่มธุรกิจ Bank & Finance ที่ร้อยละ 33
และ 33 ตามล าดับ อันดับที่ 5 คือ กลุ่มธุรกิจ Automobile ร้อยละ 20.9 อันดับที่ 6 คือกลุ่มธุรกิจ 
IT & Digital ร้อยละ 20.6 อันดับที่ 7 คือ กลุ่มธุรกิจ Real Estate ร้อยละ 13.8 และสุดท้ายอันดับ 8 
คือ กลุ่มธุรกิจ E-Commerce ร้อยละ 10.4 
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ภาพที่ 1.3  8 ประเภทธุรกิจที่ทรงพลังบนโซเชียลมีเดีย จาก Thailand’s Most Social Power 
Brand 2016 จัดอันดับแบรนด์ทรงพลังบนโลกโซเชียลมีเดียประจ าปี 2559, โดย Thoth Zocial. 
 

กลุ่มธุรกิจโทรทัศน์ดิจิทัล (Digital TV) มีการแข่งขันทางการตลาดสูงมาก ทุกสถานี
ต่างพากันน าเสนอรายการที่น่าสนใจในรูปแบบของตัวเอง โดยช่องที่ท าการตลาดออนไลน์ได้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ เวิร์คพอยท์ โดดเด่นด้วยรายการที่เพิ่มความสนุกสนาน 
อาทิ ปริศนาฟ้าแลบ และชิงร้อยชิงล้าน เป็นต้น ส่วนอันดับที่ 2 อย่างจีเอ็มเอ็ม 25  โดดเด่นด้วยซีรีส์
ที่น าแสดงโดยนักแสดงวัยรุ่น อาทิ ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ และ Club Friday เป็นต้น ส าหรับช่อง 7 HD อยู่ใน
อันดับที่ 3 เพราะฐานผู้ชมที่มากอยู่แล้ว ถึงจะเปลี่ยนมาเป็นโทรทัศน์ดิจิทัลแต่ลักษณะเด่นของละคร
ช่อง 7 ก็ยังคงอยู่ แถมยังเพิ่มเติมรายการใหม่ๆ เข้ามา ท าให้ตรงใจหลากหลายกลุ่มผู้ชมมากขึ้น 
(Thailand’s Most Social Power Brand 2016, 2559) สอดคล้องกับที่ ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง 
บล็อกเกอร์ และผู้ เชี่ยวชาญด้านคอนเทนท์  มาร์ เก็ตติ้ ง (Positioningmag, 2559) กล่าวว่า 
เฟซบุ๊กไลฟ์เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการแสดงคอนเทนท์จากแต่ก่อนที่ท าคอนเทนท์ได้แค่ข้อความและ
รูปภาพ แต่ปัจจุบันท าเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ ซึ่งการถ่ายทอดสดนั้นมีเสน่ห์ในเรื่องของเวลาเข้ามาเป็น
มิติส าคัญ สามารถถ่ายทอดคอนเทนท์แบบเรียลไทม์ได้เลย  

 
ภาพที่ 1.4  ช่องโทรทัศน์ดิจิทัลที่ท าการตลาดออนไลน์ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 3 อันดับ  จาก 
Thailand’s Most Social Power Brand 2016 จัดอันดับแบรนด์ทรงพลังบนโลกโซเชียลมีเดีย
ประจ าปี 2559, โดย Thoth Zocial. 
 

ในปัจจุบัน สื่อมวลชนอย่างสื่อโทรทัศน์ก็ได้หันมาใช้เฟซบุ๊กไลฟ์กันมากขึ้น เห็นได้
จากหลายช่องได้เลือกถ่ายทอดสดรายการผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ไปพร้อมๆ กับการออกอากาศทาง
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โทรทัศน์ ส าหรับสถานีโทรทัศน์ที่ต้องการถ่ายทอดสดรายการผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ต้องเตรียมฮาร์ดแวร์ 
(อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) และซอฟต์แวร์ให้พร้อมส าหรับใช้งาน โดยต้องมีการสมัครลงชื่อเข้าใช้เฟซบุ๊ก
แฟนเพจก่อน (Facebook FanPage) จึงจะสามารถถ่ายทอดสดรายการทางเฟซบุ๊กไลฟ์ได้ จากนั้น
เมื่อจะถ่ายทอดสดต้องตั้งชื่อคลิปถ่ายทอดสดและเลือกตั้งค่าเป็นสาธารณะเพื่อให้เข้าถึงผู้ชมได้อย่าง
ทั่วถึง และหากตั้งชื่อเรื่องเรียบร้อยแล้วให้คลิกค าว่า Go Live เพื่อเริ่มถ่ายทอดสดโดยจะมีการนับ
ถอยหลัง 3 2 และ 1 เมื่อรายการได้เริ่มถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์แล้วระบบจะส่งแจ้งเตือนไปยัง
ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่กดถูกใจและกดติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจนั้นๆ ว่าก าลังมีการแพร่ภาพสดโดยอัตโนมัติ 
และหลังจากที่การถ่ายทอดสดจบลงแล้ววิดีโอจะถูกบันทึกลงบนไทม์ไลน์เฟซบุ๊กแฟนเพจซึ่งผู้ชม
สามารถมารับชมย้อนหลังได้ภายหลัง 

ส าหรับรายการโทรทัศน์ที่มีผู้ชมทางเฟซบุ๊กไลฟ์มากที่สุด โดยอ้างอิงข้อมูลจาก
ตัวเลขของจ านวนผู้ชมรายการทางเฟซบุ๊กไลฟ์ตลอดทั้งรายการ โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 29 
พฤษภาคม 2560 – วันที่ 2 มิถุนายน 2560 พบว่า มีรายการที่มีจ านวนการรับชมต่อครั้งสูงสุดในรอบ 
1 สัปดาห์มากกว่า 100,000 ครั้ง ได้แก่ รายการ The Mask Singer ออกอากาศทางช่องเวิร์คพอยท์ 
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.00- 21.45 น. มีจ านวนการรับชม 970,982 ครั้ง รายการ I Can See Your 
Voice Thailand ออกอากาศทางช่องเวิร์คพอยท์ ทุกวันพุธ เวลา 20.00 – 21.45 น. มีจ านวนการ
รับชม 328,330 ครั้ง รายการปริศนาฟ้าแลบ ออกอากาศทางช่องเวิร์คพอยท์ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ 
เวลา 19.15 – 20.00 น. มีจ านวนการรับชม 215,336 ครั้ง รายการ ชูวิทย์ตีแสกหน้า ออกอากาศ
ทางช่องไทยรัฐทีวี ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป มีจ านวนการรับชม 141,966 
ครั้ง และรายการตื่นมาคุย ออกอากาศทางช่อง 9 Mcot HD ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. 
มีจ านวนการรับชม 104 ,073 ครั ้ง (จากเฟซบุ ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/workpoint 
www.facebook.com/thairathtv และ www.facebook.com/WOODYTALKSHOW) สอดคล้องกับ 
สมปรารถนา นาวงษ์ โปรดิวเซอร์รายการแฟ้มสืบสวน ทางช่อง 9 และเจ้าของเฟซบุ๊กแฟนเพจ อีจัน 
(มติชน, 2560, น.19) ให้เหตุผลถึงการที่หลายคนเลือกท ารายการผ่านทางเฟซบุ๊กควบคู่ไปกับการ
ท างานโทรทัศน์ว่า เป็นอีกช่องทางของการสื่อสารที่ง่าย เข้าถึงผู้ชมได้อย่างรวดเร็ว วิธีการเปิดรับชม
ไม่ซับซ้อนมาก และสื่อออนไลน์สามารถกระจายข้อมูลได้อย่างดี  อีกทั้งการตอบสนองระหว่างผู้ผลิต
กับผู้ชมสามารถท าได้อย่างรวดเร็วแบบนาทีต่อนาทีเพราะข้อจ ากัดของโทรทัศน์ไม่สามารถทราบได้ว่า
มีผู้ชมจ านวนมากน้อยเท่าใดและผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาที่น าเสนอหรือไม่ แต่เฟซบุ๊กถ้ารับชมแล้วการ
ตอบสนองไม่ปรากฎก็สามารถจัดการรับมือได้ทันที จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ นับว่าเป็นจุดเปลี่ยน
ส าคัญอีกจุดหนึ่งที่สื่อมวลชนต้องพิจารณาในการก้าวสู่การใช้ช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์อย่างจริงจังมากขึ้น
เพราะพฤติกรรมของผู้รับสารเปลี่ยนแปลงไป ความรวดเร็วและความสด (Realtime) คือ สิ่งส าคัญที่
ผู้รับสารในยุคปัจจุบันนี้ต้องการ  
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ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การรับรู้คุณสมบัติ ความสามารถ
ในการใช้งาน และการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เพื่อน าผลวิจัยที่ได้ไปใช้ในการ
ก าหนดและวางแผนการถ่ายทอดรายการสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ชม รวมทั้ง
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการปรับและพัฒนาคอนเทนท์ที่ต้องการถ่ายทอดสดวิดีโอทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ขององค์กรธุรกิจต่างๆ ให้ตรงกับพฤติกรรมของผู้รับสารมากยิ่งขึ้น 

 
1.2 ปัญหาน าวิจัย  

 
1. ผู้ชมมีการรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์อย่างไร 
2. ผู้ชมมีความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์อย่างไร 
3. ผู้ชมมีการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์อย่างไร 
4. การรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการใช้งาน

เฟซบุ๊กไลฟห์รือไม่ อย่างไร 
5. การรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับรายการโทรทัศน์

ทางเฟซบุ๊กไลฟ์หรือไม่ อย่างไร 
6. ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับรายการ

โทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟห์รือไม่ อย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงคข์องการวจิัย 
 

1. เพื่อศึกษาการรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้ชม 
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้ชม 
3. เพื่อศึกษาการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้ชม 
4. เพื่ อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊ กไลฟ์กับ

ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้ชม 
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์กับการเปิด

รับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้ชม 
6. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์กับการ

เปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้ชม 
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1.4 สมมติฐานของการวิจัย 
 

1. การรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการใช้งาน
เฟซบุ๊กไลฟ ์

2. การรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับชมรายการ
โทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ ์

3. ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับชมรายการ
โทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ ์

 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเรื่อง “การรับรู้คุณสมบัติ ความสามารถในการใช้งาน และการ
เปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
ใช้กลุ่มตัวอย่างจากผู้ชมที่รับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ซึ่งมีอายุ 15 ปีขึ้นไป และเคยรับชม
รายการฯ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน อย่างน้อย 1 รายการ ประกอบด้วย รายการโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดสด
รายการตั้งแต่ต้นจนจบรายการผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ จ านวน 5 รายการ คือ รายการ The Mask 
Singer  รายการ I Can See Your Voice Thailand รายการปริศนาฟ้าแลบ รายการ ชูวิทย์ตีแสก
หน้า และรายการต่ืนมาคุย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2560 
 
1.6 นิยามศัพท์ 
 

เฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook live) หมายถึง การถ่ายทอดสดวิดีโอผ่านทางเว็บไซต์ 
เฟซบุ๊กซึ่งเป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยม โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ 
สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์พกพา เป็นต้น ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อถ่ายทอดสดวิดีโอ โดยสามารถเชิญ
ผู้อื่นมาร่วมรับชมได้ อีกทั้งผู้ชมยังสามารถแบ่งปันวิดีโอที่ตนชื่นชอบไปยังหน้าเฟซบุ๊กของตนเพื่อให้
ผู้อื่นรับชมได้ด้วย ซึ่งหลังจากที่สิ้นสุดการถ่ายทอดสดวิดีโอแล้วสามารถบันทึกวิดีโอเหล่านั้นเก็บไว้
เพื่อรับชมย้อนหลัง โดยมี URL ในการเข้าชมเฟซบุ๊กไลฟ ์คือ www.facebook.com 

รายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ หมายถึง รายการ The Mask Singer รายการ  
I Can See Your Voice Thailand รายการปริศนาฟ้าแลบ รายการ ชูวิทย์ตีแสกหน้า และรายการ
ตื่นมาคุย ที่ถ่ายทอดสดรายการตั้งแต่ต้นจนจบรายการผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์พร้อมกับการออกอากาศ
ทางโทรทัศน์ในเดือนมิถุนายน 2560 และมีผู้รับชมจ านวนมาก  
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ลักษณะทางประชากร หมายถึง คุณลักษณะส่วนตัวโดยทั่วไปของผู้ชมที่รับชม
รายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ประกอบด้วย เพศ อายุ และ ระดับการศึกษา 

การเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์  หมายถึง ความถี่ในการรับชม
รายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ และระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ในแต่ละ
ครั้ง 

การรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์ หมายถึง ความรู้และความเข้าใจในลักษณะซึ่ง
เป็นองค์ประกอบของเฟซบุ๊กไลฟ์ต่อการรับชมวิดีโอของผู้ชม ดังนี ้

- การเขียนความคิดเห็นเพื่อสนทนาร่วมกับผู้อ่ืน 
- การแสดงอารมณ์ความรู้สึกด้วยอีโมติคอน ได้แก่ ถูกใจ รักเลย ว้าว ฮ่าๆ เศร้า 

และ โกรธ เป็นต้น 
- การกดถูกใจความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
- การทราบความคิดเห็นของผู้อ่ืนขณะรับชมถ่ายทอดสด 
- การทราบระยะเวลาที่ถ่ายทอดสด 
- การรับชมถ่ายทอดสดแบบเต็มหน้าจอแบบทั้งแนวต้ังและแนวนอน 
- การเปิดและปิดความคิดเห็นขณะรับชมถ่ายทอดสด 
- การแบ่งปันวิดีโอขณะรับชมถ่ายทอดสด 
- การบันทึกวิดีโอไว้ในเฟซบุ๊กตนเอง 
- การรับแจ้งเตือนเมื่อมีการถ่ายทอดสดรายการ 
- การรับชมวิดีโอย้อนหลัง 
- การเชิญเพื่อนในเฟซบุ๊กของตนเองมารับชมรายการที่ตนเองรับชมอยู่ 
ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ หมายถึง ศักยภาพในการใช้คุณสมบัติต่างๆ 

ในเฟซบุ๊กไลฟ์เพื่อรับชมรายการโทรทัศน์ได ้ดังนี ้
-  การเขียนความคิดเห็นเพื่อสนทนาร่วมกับผู้อ่ืน 
- การแสดงอารมณ์ความรู้สึกด้วยอีโมติคอน ได้แก่ ถูกใจ รักเลย ว้าว ฮ่าๆ เศร้า 

และ โกรธ เป็นต้น 
- การกดถูกใจความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
- การทราบความคิดเห็นของผู้อ่ืนขณะรับชมถ่ายทอดสด 
- การทราบระยะเวลาที่ถ่ายทอดสด 
- การรับชมถ่ายทอดสดแบบเต็มหน้าจอแบบทั้งแนวต้ังและแนวนอน 
- การเปิดและปิดความคิดเห็นขณะรับชมถ่ายทอดสด 
- การแบ่งปันวิดีโอขณะรับชมถ่ายทอดสด 
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- การบันทึกวิดีโอไว้ในเฟซบุ๊กตนเอง 
- การรับแจ้งเตือนเมื่อมีการถ่ายทอดสดรายการ 
- การรับชมวิดีโอย้อนหลัง 
- การเชิญเพื่อนในเฟซบุ๊กของตนเองมารับชมรายการที่ตนเองรับชมอยู่ 
 

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. การศึกษาครั้งนี้จะน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนารูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน์ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชม 

2. การศึกษาครั้งนี้จะน าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการวางแผนและการเลือกใช้
เฟซบุ๊กไลฟ์ให้เหมาะสมกับรายการมากขึ้น 

3. การศึกษาครั้งนี้จะน าข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานประเภทอ่ืนต่อไป 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของการศึกษาเรื่อง “การรับรู้คุณสมบัติ 

ความสามารถในการใช้งาน และการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์” โดยผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการอธิบายขยาย
ความ และสนับสนุนผลที่ได้จากการวิจัย ประกอบด้วย 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู ้
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลย ี
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร 
2.5 แนวคิดเก่ียวกับสื่อสังคมออนไลน ์
2.6 แนวคิดเก่ียวกับเฟซบุ๊กและเฟซบุ๊กไลฟ ์
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.8 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู ้   
 

2.1.1 ความหมายของการรับรู ้
  ชิฟแมน และคานุก (Schiffman & Kanuk, 2000, p. 146) ให้ความหมาย การรับรู้ 
ว่าเป็นกระบวนการที่บุคคลแต่ละคนมีการเลือกการประมวลผล แปล หรือตีความต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ ผ่าน
อวัยวะรับสัมผัสทั้งหลายได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง เข้าไปยังสมองในรูปของไฟฟ้าและเคมี 
สมองจึงเป็นคลังเก็บข้อมูลมหาศาลที่จะตีความสิ่งเร้าหรือข่าวสารนั้นโดยอาศัยการเทียบเคียงกับ
ข้อมูลที่เคยสะสมไว้ก่อน หรือที่เรียกว่าประสบการณ์เดิม 

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550, น. 199) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ข่าวสารว่าเป็นการ
แปลความหมายข่าวสารทันทีที่ผู้บริโภคท าการเลือกและมุ่งความสนใจไปที่ตัวกระตุ้น กระบวนการ
รับรู้จะถูกรวมตัว มุ่งไปที่การจัดรูปแบบ (Organizing) จัดรวมเป็นหมวดหมู่ (Categorizing) และท า
การตีความหมายข่าวสารที่เข้ามาสู่ความนึกคิดนั้น 
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2.1.2 กระบวนการของการรับรู ้
แผนภาพแบบจ าลองของกระบวนการรับรู้  (Solomon, 2007 อ้างถึงใน จิรวัฒน์ 

วงศ์ธงชัย, 2555) ดังนี ้
 

ตัวกระตุ้นประสาทสัมผัส 
(Sensory Stimuli) 
การเห็น  
การได้ยิน 
การได้กลิ่น 
การรับรส 
การสัมผัส 

ตัวรับสัมผัส 
(Sensory Receptor) 
ตา 
หู 
จมูก 
ปาก 
ผิวหนัง 

 
 
 
 

ภาพที่ 2.1  กระบวนการรับรู้  
 
การเปิดรับ (Exposure) เกิดจากการมีสิ่งกระตุ้นที่เข้ามากระทบก่อให้เกิดการรับรู้ 

ความรู้สึก (Sensation) ซึ่งการรับรู้ความรู้สึกจะอาศัยประสาทสัมผัส (Senses) ทั้ง 5 ได้แก่ การได้
ยิน การดมกลิ่น การลิ้มรส การมองเห็น การสัมผัสโดยการที่บุคคลแต่ละบุคคลจะรับรู้ของสิ่งเดียวกัน
แตกต่างกันไปนั้น เป็นผลมาจากการบวนการ 3 กระบวนการ (Kotler, 2003 อ้างถึงใน จิรวัฒน์  
วงศ ์ธงช ัย , 2555) ค ือ การเล ือกที ่จะสนใจ (Selective Attention) การเล ือกที ่จะบ ิดเบ ือน 
(Selective Distortion) และการเลือกที่จะจดจ า (Selective Retention) 

ความตั้งใจ (Attention) ในการจ าแนกรายละเอียดความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามความรู้สึก
ในจิตใจ ความรู้และประสบการณ์ของผู้บริโภค 

ความเข้าใจหรือการตีความ (Comprehension/Interpretation) ในข้อมูลซึ่งไม่ได้
หมายความว่าจะถูกต้องเสมอไป การตีความนั้น จะขึ้นอยู่กับ ความเชื่อ ทัศนคติและประสบการณ์ 
การประมวลความรู้สึกความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่รับรู้  

กล่าวโดยสรุป การรับรู้ของแต่ละบุคคลจะมีขอบเขตการรับรู้และตอบสนองต่อสิ่ง
เร้าที่แตกต่างกันผ่านตัวรับสัมผัสซึ่งการฝึกฝน ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมต่างส่งผลให้แต่ละคน
มีการรับรู้ที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงจ าเป็นต้องทราบว่าผู้ชมมีการรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์

การเปิดรับ 

(Exposure) 

ความต้ังใจ 

(Attention) 

ความเข้าใจ 

(Interpretation) 
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อย่างไรก่อนที่จะน าข้อมูลไปประกอบการวิเคราะห์กับ ความสามารถในการใช้งานและการเปิดรับชม
รายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เพราะการรับรู้ที่ เกิดขึ้นในตัวบุคคลจะท าให้เกิดการยอมรับ
เทคโนโลยีตามมาและน าไปสู่การเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ต่อไป  อย่างไรก็ตาม 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาประเด็นการรับรู้ของผู้ชมที่มีต่อคุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์ในเบื้องต้น
เทา่นั้นยังไม่ได้ผ่านการตีความต่อสิ่งที่รับรู้ใดๆ ทั้งสิ้น 

 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรบัเทคโนโลย ี
  

2.2.1 ความหมายของเทคโนโลย ี
Heinich Molenda และ Russell (1993) กล่าวว่าเทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่มนุษย์

พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการท างานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อาทิ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ หรือ
แม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้ อาท ิกระบวนการต่าง ๆ เป็นต้น 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2552) กล่าวว่า เทคโนโลยี หมายถึง การน า
ความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์มาเป็นวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วย
ในการท างานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์
ความรู้นามธรรม อาทิ ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้การด ารงชีวิตของมนุษย์ง่ายและสะดวก
ยิ่งขึ้น 

2.2.2 ความหมายของการยอมรับเทคโนโลย ี
Rogers (2003) ให้ค านิยาม การยอมรับเทคโนโลยีหมายถึง การตัดสินใจที่จะน า

เทคโนโลยีนั้นไปใช้อย่างเต็มที่ โดยการยอมรับของบุคคลเกิดขึ้นเป็นกระบวนการ เริ่มตั้งแต่บุคคลได้
สัมผัสกับเทคโนโลยีถูกชักจูงให้ยอมรับ ตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธ ปฏิบัติตามการตัดสินใจ และ
ยืนยันการปฏิบัตินั้น กระบวนการนี้อาจจะใช้เวลาช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส าคัญ คือ ตัวบุคคล
และลักษณะของเทคโนโลย ี

ขวัญตา กีระวิศาสกิจ (2542) กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง การตัดสินใจ
ใช้เทคโนโลยีทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม โดยระยะเวลาในการตัดสินใจยอมรับนั้นไม่มีก าหนด
แน่นอนตายตัว ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของเทคโนโลยีนั้น ๆ 

2.2.3 กระบวนการยอมรับเทคโนโลย ี
Rogers (1983 อ้างถึงใน อรทัย เลื่อนวัน, 2555) กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยี

เป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นกระบวนการ ซึ่งมีแนวคิดกระบวนการยอมรับ
เทคโนโลยดีังนี ้
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1. ขั้นตระหนักหรือขั้นตื่นตัว (Awareness Stage) เป็นขั้นที่บุคคลรู้ว่ามีเทคโนโลยี
ใหม่หรือนวัตกรรมเกิดขึ้นแต่ยังขาดความรูเ้กี่ยวกับเทคโนโลยีนั้น 

2. ขั้นสนใจ (Interest Stage) บุคคลเริ่มมีความสนใจในเทคโนโลยีและพยายาม
แสวงหาข้อมูลหรือความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนั้น 

3. ขั้นประเมินผล (Evaluation Stage) บุคคลจะประเมินผลในสมองของตนโดยลอง
นึกว่าถ้ายอมรับเทคโนโลยีนั้นมาใช้แล้วจะเหมาะสมกับเหตุการณ์ในปัจจุบันหรืออนาคตหรือไม่ จะ
ให้ผลคุ้มค่ากับการเสี่ยงหรือไม่ 

4. ขั้นทดลอง (Trial Stage) บุคคลจะน าเทคโนโลยีมาลองใช้หรือลองปฏิบัติใน
วงจ ากัดก่อนเพื่อดูว่าเทคโนโลยีนั้นมีประโยชน์เข้ากับสถานการณ์ของตนหรือไม่ 

5. ขั้นยอมรับ (Adoption Stage) บุคคลยอมรับเทคโนโลยีโดยน าเทคโนโลยีนั้นมา
ใช้อย่างเต็มที่สม่ าเสมอ 

2.2.4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลย ี
ปัทมาพร ใคร้วานิช (2551 อ้างถึงใน ศักรินทร์ ตันสุพงษ์ , 2557) กล่าวว่า การ

ยอมรับเทคโนโลยีนั้น มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ดังนี ้
1. ปัจจัยเง่ือนไขหรือสภาวการณ์ทั่วไป ได้แก่ 

1.1. สภาพเศรษฐกิจ หากมีสภาพเศรษฐกิจดีกว่าก็มีแนวโน้มที่จะยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่า เร็วกว่า สภาวะ ที่มีสภาพเศรษฐกิจแย่ 

1.2. สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมมวลชนที่อยู่ในชุมชน หรือสังคมที่รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีเก่า ๆ อย่างเคร่งครัดมากกว่า มีลักษณะการแบ่งชนชั้นทางสังคมอย่าง
เด่นชัดกว่า มีลักษณะการท างานเพื่อส่วนรวมน้อยกว่า มีค่านิยมและความเชื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการ
เปลี่ยนแปลงมากกว่า มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ช้าลง และยอมรับในปริมาณที่น้อยกว่า 

1.3. สภาพทางภูมิศาสตร์พื้นที่ที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่สามารถติดต่อกับท้องที่
อื่น ๆ โดยเฉพาะท้องที่ที่มี เทคโนโลยีมากกว่า จะมีผลท าให้ เกิดแนวโน้มในการยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เร็วกว่าและในปริมาณที่มากกว่า 

2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก ่
2.1. บุคคลเป้าหมายหรือผู้รับการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ 

- พื้นฐานทางบุคคล เพศหญิงยอมรับการเปลี่ยนแปลงเร็วกว่า เพศชาย 
กลุ่มที่มีระดับการศึกษาและประสบการณ์สูงจะยอมรับเร็วกว่า และกลุ่มคนที่มีอายุน้อยกว่าจะมีการ
ยอมรับเร็วกว่ากลุ่มคนที่มีอายุมากขึ้น 

-  พื้นฐานในการติดต่อสื่อสาร ประสิทธิภาพในการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน รวมทั้งความคิดที่มีเหตุผลเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการยอมรับมากขึ้น 
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-  พื้นฐานในเรื่องอื่น ๆ บุคคลที่มีแรงจูงใจ มีความพร้อมทางด้านจิตใจมี
ทัศนคติที่ดีต่อเทคโนโลยีที่น ามาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง จะมีแนวโน้มที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงมากกว่า
และเร็วกว่า 

 2.2. คุณลักษณะของเทคโนโลยีที่ง่ายต่อการปฏิบัติและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
บุคคลจะส่งผลต่อการยอมรับที่รวดเร็วกว่า 

2.2.5 ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลย ี
 ทั้งนี้ แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model:TAM) 
เสนอโดย Davis (1989 อ้างถึงใน ศักรินทร์ ตันสุพงษ์, 2557) คือการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ยอมรับหรือการตัดสินใจที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ ว่าผู้ใช้จะใช้เมื่อไรและจะมีแนวโน้มการใช้งานอย่างไร 
แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยการรับรู้จะท าให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยี ดังนี ้

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่2.2 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) 
 

แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีนี้  อธิบายได้ว่า ตัวแปรภายนอก (External 
Variables) อาทิ ข้อมูลประชากร (Demographic) ประสบการณ์ (Previous Experience) เป็นต้น 
มีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน และการรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน  

การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานเทคโนโลยี คือ ปัจจัยที่ก าหนดการรับรู้ใน
แต่ละบุคคลว่าเทคโนโลยีมีส่วนช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้อย่างไร และเป็นปัจจัยที่
ส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้ด้วย 

การรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน คือ ปัจจัยที่ก าหนดในแง่ปริมาณหรือ
ความส าเร็จที่ได้รับว่าตรงกับความต้องการหรือที่คาดหวังไว้หรือไม่ โดยผู้ใช้เชื่อว่าเทคโนโลยีที่
น ามาใช้มีความง่ายในการใช้งาน สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องอาศัยความพยายามมากนัก ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีด้วย 

External  
Variables 

Perceived 
Usefulness 

Perceived 
Ease of Use 

Attitude 
toward 
Using 

Behavioral 
Intention 

Actual 
Use 
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ทัศนคติที่มีต่อการใช้งานได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ ได้รับจาก
เทคโนโลยี และการรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน ในขณะที่ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้
งานได้รับอิทธิพลจากทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน และการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี และ
ส่งผลให้เกิดการยอมรับการใช้งานจริงในที่สุด 

ทั้งนี้ ในงานวิจัยเรื่องน้ีได้น าแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีที่อธิบายถึงการรับรู้
ประโยชน์การใช้งาน และการรับรู้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งการรับรู้ดังกล่าวจะส่งผลต่อ
ความสามารถใช้การใช้เทคโนโลยีในที่สุด ซึ่งผู้วิจัยได้น าเอาแนวคิดในเรื่องนี้มาเป็นความรู้เพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์ผลในแง่ของความสามารในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้ชมเพื่อรับชมรายการ
โทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟซ์ึ่งในปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมาก  

 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ 
 

การเปิดรับข่าวสารจัดได้ว่าเป็นการรับรู้ในชีวิตประจ าวันของมนุษย์อย่างหนึ่ง เพราะ
มนุษย์ต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือเพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของตน และเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม การ
สื่อสารเป็นพื้นฐานของการติดต่อกระบวนการทางสังคม ยิ่งสังคมมีความสลับซับซ้อนและ
ประกอบด้วยคนจ านวนมากขึ้นเท่าไร การสื่อสารจะยิ่งมีความส าคัญมากขึ้นเท่านั้น 

โดยทั่วไปมนุษย์เปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้ (พีระ  
จิรโสภณ, 2531) 

1. เพื่อทราบความเป็นไปของเหตุการณ์รอบตัวท าให้คนรอบรู้ทันต่อสถานการณ์ 
2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นและมีอยู่รอบตัวเราทั้งใกล้และไกล 
3. เพื่อสร้างความรู้สึกท าให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราได้รับรู้ 
4. เพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อความบันเทิง ผู้บริโภคข่าวสารจากสื่อมวลชนจ านวน

ไม่น้อยที่เปิดรับสื่อมวลชนเพื่อความบันเทิง หรือเพื่อหนีความเป็นจริงที่เผชิญหน้าอยู่สักครู่ไปสู่
จินตนาการ หรือฝันลมๆแล้งๆ จากภาพยนตร์ ละคร หรือนวนิยายที่มีอยู่ในสื่อมวลชนประเภทต่างๆ 

อย่างไรก็ตาม บุคคลจะไม่รับข่าวสารทุกอย่างที่ผ่านมาสู่ตนทั้งหมด แต่จะเลือกรับรู้
เพียงบางส่วนที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อตน ดังนั้น ข่าวสารที่หลั่งไหลผ่านเข้ามาไปยังบุคคลจากช่องทาง
ต่างๆ นั้น มักจะถูกคัดเลือกตลอดเวลา (กิติมา สุรสนธิ, 2533, น. 46-47) 

2.3.1 กระบวนการเปิดรับสื่อ 
 การเปิดรับสื่อของบุคคลเป็นสิ่งที่อธิบายถึงพฤติกรรมการสื่อสารของแต่ละบุคคลว่า
แตกต่างกันทางสภาพส่วนบุคคล หรือสภาพจิตวิทยามีผลต่อการเปิดรับข่าวสาร โดยมีกระบวนการ
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เลือกสรร (Selective Process) ที่แตกต่างกัน ซึ่งแคลปเปอร์ (Klapper 1960, p. 19-25) ได้อธิบาย
กระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสารว่าเปรียบเสมือนเครื่องกรองข่าวสารในการรับรู้ของ
มนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยการกลั่นกรอง 4 ขั้นตามล าดับดังต่อไปน้ี 

 
ภาพที่ 2.3 กระบวนการในการเลือกสรรการเปิดรับสื่อ 
 

 1. การเปิดรับ (Selective Exposure) เป็นขั้นแรกของการเลือกช่องทางสื่อสาร 
บุคคลจะเลือกเปิดรับสื่อและข่าวสารจากแหล่งสารที่มีอยู่อย่างหลากหลาย อาทิ การเลือกซื้อ
หนังสือพิมพ์ฉบับใดฉบับหนึ่ง เลือกเปิดวิทยุกระจายเสียงสถานีใดสถานีหนึ่งตามความสนใจและความ
ต้องการของตนอีกทั้งเรื่องของทักษะและความช านาญในการเปิดรับข่าวสารของคนเราก็มีความ
ต่างกัน บางคนถนัดฟังมากกว่าอ่าน ดังนั้นจึงชอบรับฟังวิทยุโทรทัศน์มากกว่าอ่านหนังสือ เป็นต้น 

 2. การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) บุคคลมีแนวโน้มที่จะเลือกให้
ความสนใจสารจากแหล่งข่าวใดแหล่งข่าวหนึ่ง โดยมักเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพื่อ
สนับสนุนทัศนคติและความเชื่อดั้งเดิมของบุคคลนั้น ๆ และมักจะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับ
ความรู้ความเข้าใจหรือทัศนคติเดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้เกิดภาวะทางจิตใจที่ไม่สมดุลหรือมีความไม่
สบายใจ ที่เรียกว่า ความไม่สอดคล้องทางด้านความเข้าใจ 

 3. การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and Selective 
Interpretation) เมื่อบุคคลเปิดรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งแล้ว ผู้รับสารอาจมีการเลือกรับรู้
และเลือกตีความสารที่ได้รับไปด้วย ตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ผู้รับสารจะมีการตีความหมาย
ข่าวสารที่ได้รับมาตามความเข้าใจของตนเองหรือตามทัศนคติ ประสบการณ์ความเชื่อ ความต้องการ 
รวมถึงแรงจูงใจของบุคคลในขณะนั้น ฉะนั้นแต่ละคนอาจตีความหมายเฉพาะข่าวสารที่สอดคล้องกับ
ลักษณะส่วนบุคคลดังกล่าวเท่านั้น นอกจากจะท าให้ข่าวสารบางส่วนถูกตัดทิ้งไป ก็อาจยังเกิดการ
บิดเบือนข่าวสารให้มีทิศทางเป็นที่น่าพอใจของแต่ละบุคคลตามไปด้วย 

 4. การเลือกจดจ า (Selective Retention) กล่าวคือ การเลือกให้สนใจ รับรู้ และ
ตีความข่าวสารไปในทิศทางที่ตามทัศนคติและความเชื่อของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งบุคคลยังเลือกจดจ า
เนื้อหาสาระของสาร ในส่วนที่ต้องการจ าเข้าไว้เป็นประสบการณ์ และมักจะไม่จดจ าในสิ่งที่ตนเองไม่
สนใจ หรือขัดแย้งกับ ความคิด ทัศนคติ ของตนเอง ดังนั้นการเลือกจดจ าเนื้อหาของสารที่ได้รับจึง
เท่ากับเป็นการเสริมให้ทัศนคติ หรือความคิดเดิมของเรามีความมั่นคงยิ่งขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้ยาก

Selective 
Exposure

Selective 
Attention

Selective 
Perception 

Selective 
Retention
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ขึ้น ผู้รับสารมีสิทธิเลือกเปิดรับสื่อมวลชนตามที่ตนต้องการ ซึ่งมีเหตุผลในการเปิดรับของผู้รับสารแต่
ละคนนั้น มีความแตกต่างกันไป ซึ่งสามารถจ าแนกได้ดังต่อไปน้ี 

 1. เพื่อความรู้ หมายถึง การที่ผู้รับสารต้องการข่าวสารเพื่อสนองต่อความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์ในด้านความอยากรู้ และความต้องการได้รับการยอมรับว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคม ดังนั้น จ าเป็นต้องเข้าใจส่วนประกอบของสังคมโดยการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบ
หลักต่างๆ คือ 

- ข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกสังคม 
- ความรู้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านวิชาการหรือความรู้รอบตัว 
- ความบันเทิง 
2. เพื่อความหลากหลาย ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ในรูปแบบที่

แตกต่างกันออกไป อาท ิ
- กระตุ้นอารมณ์ เป็นการเปิดรับสื่อเพื่อแสวงหาความเข้าใจ ความสนุกสนาน ความ

ตื่นเต้น ทั้งนี้ เพื่อต้องการลดความเบื่อหน่ายในชีวิตประจ าวัน 
- การพักผ่อน เป็นการเปิดรับสื่อเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดที่มากเกินไป หรือลด

ความเร่งเร้าในชีวิตประจ าวันให้น้อยลง 
3. เพื่อประโยชน์ทางสังคม หมายถึง ความจ าเป็นของบุคคลที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่ง

ของสังคม ดังนั้นการเปิดรับสื่ออาจเป็นการแสดงถึงการยอมรับ การเข้าสมาคมในสังคมและความ
ผูกพันต่อผู้อื่น (พีระ จิรโสภณ , 2540, น. 636-639) 

กล่าวโดยสรุป การเปิดรับสื่อของบุคคลจะประกอบด้วยกระบวนการต่าง ๆ โดยเริ่ม
จากการเปิดรับสื่อที่มีอยู่อย่างมากมาย การเลือกให้ความสนใจ การเลือกรับรู้และตีความหมาย และ
การเลือกจดจ า ตามล าดับ ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีการเปิดรับสื่อที่แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ของแต่
ละบุคคล และมีการตีความข่าวสารที่ได้รับมาตามความเข้าใจหรือตามทัศนคติของตน 

2.3.2 ปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคล 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคลของ ฮันท์ และ รูเบน (Hunt 

& Ruben, 1993, p. 65, อ้างถึงใน อภิรดี เฉยรอด, 2557, น. 17-18) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกเปิดรับสื่อของบุคคลไว้ ดังนี ้

1. ความต้องการ (Need) เป็นความต้องการทุกอย่างของมนุษย์ทั้งความต้องการทาง
กายและจิตใจมีทั้งความต้องการระดับสูงและระดับต่ า ย่อมเป็นตัวก าหนดการเลือกบุคคลเลือก
ตอบสนองความต้องการของ เพื่อให้ได้ข่าวสารที่ต้องการ เพื่อแสดงรสนิยม เพื่อการยอมรับในสังคม 
เพื่อความพอใจ ฯลฯ 
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2. ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Values) ทัศนคติ เป็นความชอบและการมี
ใจโน้มเอียง (Preference and Predisposition) กับเรื่องต่าง ๆ ส่วนค่านิยม เป็นหลักพื้นฐานที่
ยึดถือ รวมถึงเป็นความรู้สึกที่ว่าควรจะท าหรือไม่ควรท า ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้สื่อมวลชน 
การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมายและการเลือกจดจ า 

3. เป้าหมาย (Goal) บุคคลย่อมก าหนดเป้าหมายในการด าเนินชีวิตทั้งในเรื่องอาชีพ 
การเข้าสมาคม การพักผ่อน เป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้นนี้จะมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
สื่อมวลชนการเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจ าเพื่อสนองเป้าหมายของตน 

4. ความสามารถ (Capability) เกี่ยวกับความสามารถในการรับรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งรวมทั้ง
ความสามารถด้านภาษาก็มีอิทธิพลต่อการที่จะเลือกรับข่าวสาร เลือกตีความหมาย และเก็บเนื้อหาของ
ข่าวต่าง ๆ ที่ได้รับ 

5. การใช้ประโยชน์ (Utility) บุคคลจะให้ความสนใจและใช้ความพยายามในการที่
จะเข้าใจ และจดจ าข่าวสารที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้

6. ลีลาในการสื่อสารของบุคคล (Communication Style) กล่าวคือ อากัปกิริยา การ
แสดงออกถึงความชอบหรือไม่ชอบสื่อบางประเภท ดังนั้นบางคนจึงชอบรับฟังวิทยุกระจายเสียง บาง
คนชอบรับชมโทรทัศน์ บางคนชอบอ่านหนังสือพิมพ์ ฯลฯ 

7. สภาวะ (Context) หมายถึง สถานที่ บุคคล และเวลาที่อยู่ในสถานการณ์ การ
สื่อสาร สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีอิทธิพลต่อการเลือกของผู้รับสาร การมีคนอื่นอยู่ด้วย มีอิทธิพลตรงต่อการ
เลือกใช้สื่อและข่าวสาร หรือเลือกตีความหมายและจดจ าข่าวสาร 

8. ประสบการณ์และนิสัย (Experience and Habit) ผู้รับสารแต่ละคนจะพัฒนานิสัย
การรับสารที่เป็นผลจากประสบการณ์ในการรับข่าวสารของบุคคลนั้น และจะพัฒนาความชอบสื่อชนิด
ใดชนิดหนึ่ง รายการประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนั้นบุคคลจึงเลือกใช้สื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง สนใจเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ตีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง และเลือกจดจ าเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วย 

นอกจากนี้ การเปิดรับสื่อยังขึ้นอยู่กับเกณฑ์การเลือกสื่อ ดังต่อไปนี้  (พรทิพย์  
วรกิจโภคาทร, 2529, น. 6-7) 

 1. การเลือกสื่อที่สามารถจัดหามาได้ (Availability) ธรรมชาติของคนเรานั้นจะใช้
ความพยายามเพียงระดับหนึ่งเท่านั้น อะไรที่ได้ยากมากๆ มักจะไม่ได้รับเลือก แต่ถ้าสามารถได้มาไม่
ยากนักมักจะเลือกสิ่งนั้น เช่นเดียวกับสื่อ ผู้รับสารจะเลือกสื่อที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมาก 
 2. เลือกสื่อที่สอดคล้อง (Consistency) กับความรู้ ค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติ
ของตน 
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 3. เลือกสื่อที่ตนสะดวก (Convenience) ในปัจจุบันผู้รับสารสามารถเลือกรับสื่อได้
ทั้งทางวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ นิตยสาร อินเทอร์เน็ต และสื่อบุคคล ซึ่งแต่ละ
คนก็จะมีพฤติกรรมการเปิดรับที่แตกต่างกันตามที่ตนสะดวก 
 4. เลือกสื่อตามความเคยชิน (Accustomedness) ปกติจะมีบุคคลกลุ่มหนึ่งในทุก
สังคมที่จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงการรับสื่อที่ตนเคยรับอยู่ตามความเคยชิน ซึ่งจะพบในบุคคลที่มีอายุ
มาก 
 5. ลักษณะเฉพาะของสื่อ จากที่กล่าวมาทั้ง 4 ข้อข้างต้นนั้น เป็นความต้องการสื่อ
ของผู้รับสารเป็นหลกั แต่ในข้อนี้กลับเป็นคุณลักษณะเฉพาะของสื่อที่มีผลต่อการเลือกสื่อของผู้รับสาร 

ในงานวิจัยของแม็คลอยด์ และคณะ (McLeod and Chaffee 1972, p. 123 อ้าง
ถึงใน ดนุพล อุ่นจินดามณี, 2545, น.27)   ได้ระบุว่าตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 
ส่วนใหญ่จะใช้ 2 ตัว คือ  

 1. วัดจากเวลาที่ใช้สื่อ 
2. วัดจากความถี่ของการใช้สื่อโดยแยกตามประเภทของเน้ือหารายการ 
อย่างไรก็ตามการวัดในเรื่องเวลาที่ใช้กับสื่อมีข้อเสียตรงที่ ค าตอบขึ้นอยู่กับปัจจัย

หลายอย่าง อาท ิความสนใจของผู้ฟัง เวลาว่าง และการมีสื่อใกล้ตัว ด้วยเหตุนี้ค าตอบที่วัดได้จากเวลา
ที่ใช้สื่อจึงไม่สามารถแปลความหมายในทางจิตวิทยาได้ และมักจะให้ผลที่ไม่ชัดเจนเมื่อไปเชื่อมโยงกับ
ความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่นเพื่อแก้ไขปัญหานี้ จึงได้มีการวัดตัวแปรในการเปิดรับสื่อมวลชนโดยใช้
ความถี่การใช้สื่อเฉพาะเจาะจงลงไป 

ดังนั้น การเปิดรับสื่อ หมายถึง ความบ่อยครั้งในการเปิดรับ ทั้งด้านความถี่และ
ระยะเวลาในการเปิดรับสื่อ ซึ่งงานวิจัยนี้ได้น าเอาแนวคิดนี้มาเป็นกรอบในการวิจัยเพื่อน ามาวิเคราะห์
ประกอบกับลักษณะทางประชากรและการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ ์

 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร 
 

ในกระบวนการสื่อสารของมนุษย์นั้น มีองค์ประกอบที่เป็นมนุษย์เกี่ยวข้องอยู่ 2 ฝ่าย
คือ ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารมีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ในการส่งสารออกไป
นั้น ผู้ส่งสารต้องค านึงถึงผู้รับสารเสมอ เพราะผู้รับสารจะเป็นตัวก าหนดความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวของการสื่อสาร (ปรมะ สตะเวทิน, 2546, น.111)  

ค าว่า ผู้รับสาร หรือ Media Audience เป็นค ารวมๆ ที่เกิดขึ้นในยุคที่เทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนหลายประเภท และขยายตัวไปอย่างกว้างขวางเป็นค าที่หมายถึง ผู้อ่าน (Readers) 
อาทิ ผู้อ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร เป็นต้น ผู้ชม (Viewers) อาทิ ผู้ชมโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ละครเวที 
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เป็นต้น และผู้ฟัง (Listeners) อาทิ ผู้ฟังวิทยุ กลุ่มผู้อ่าน ผู้ชม หรือ ผู้ฟัง เหล่านี้เกิดขึ้นตามตัวสื่อ 
(Media Channel) หรือตามเนื้อหาสาระของสื่อ (Media Content) (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2550, 
น.520) 

หากพูดถึง สื่อสารมวลชน (Mass Communication) หมายถึง รูปแบบการสื่อสารที่
ผู้รับสารจะต้องเป็นกลุ่มชนขนาดใหญ่ ที่มีความหลากหลายและไม่จ าเป็นต้องรู้จักหรืออยู่ในสังคม
เดียวกันหรือมีประสบการณ์ร่วมกันมาก่อน  ผู้รับสารแต่ละคนจะมีลักษณะที่แตกต่างในหลายๆ ด้าน 
โดยเฉพาะลักษณะทางประชากร (Demographics Characteristics) ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา 
สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ การศึกษา อาชีพ ศาสนา โดยผู้รับข่าวสารที่มีลักษณะทางประชากร
แตกต่างกันจะมีพฤติกรรม ความสนใจในการรับข่าวสารแตกต่างกันไปด้วย (พิชญาพร ประครองใจ, 
2558, 102)  

ทั้งนี้ การวิเคราะห์ผู้รับสารที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย คือการใช้ตัวแปรที่เป็นคุณสมบัติ
ทางประชากรของผู้รับสารมาเป็นตัวแปรเพื่อวิเคราะห์การเปิดรับและการใช้สื่อของกลุ่มคนที่มี
คุณสมบัติทางประชากรที่แตกต่างกัน โดยมีหลักการที่ว่าคนเราท าพฤติกรรรมตามแรงผลักดันจาก
ภายนอก (Exogeneous Factors) และพฤติกรรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นไปตามแบบฉบับที่สังคมวางไว้ 
อาทิ คนรุ่นใดควรท าพฤติกรรมอย่างไร และสังคมทั่ว ๆ ไปมักจะก าหนดให้บุคคลที่มีคุณสมบัติ
ประชากรแตกต่างกัน มีแบบแผนพฤติกรรมที่แตกต่างกัน อาทิ อากัปกิริยาท าท่าเอียงอายจะดูน่ารัก
ส าหรับหญิงสาว แต่ดูไม่สมวัยส าหรับหญิงชรา เป็นต้น พฤติกรรมการรับสารและใช้สื่อซึ่งเป็น
พฤติกรรมทางสังคมอย่างก็เป็นไปตามหลักการดังกล่าว (กาญจนา แก้วเทพ, 2547, น. 371) ซึ่งความ
เกี่ยวพันหรือความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกับการรับสาร (ปรมะ สตะเวทิน, 2546, น. 
112) มีรายละเอียดดังนี ้ 

1. เพศ มีความสัมพันธ์ต่อบุคลิกลักษณะ จิตใจ และอารมณ์ สมาชิกในสังคมระดับ
ต่างๆ มีความแตกต่างทางเพศซึ่งท าให้บุคคลมีพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารแตกต่างกัน โดยการวิจัย
ทางจิตวิทยาหลายเรื่องแสดงให้เห็นว่า เพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันทั้งในด้านความคิด 
ทัศนคติ รวมถึงค่านิยม ทั้งนี้ เพราะสังคมและวัฒนธรรมได้ก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสอง
เพศไว้แตกต่างกัน กล่าวคือ เพศหญิงมีแนวโน้มที่จะมีความต้องการส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศ
ชาย ในขณะที่เพศชายไม่ได้มีความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีความ
ต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นจากการรับและส่งข่าวสารนั้นด้วย  

2. อายุ เป็นคุณลักษณะทางประชากรที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาของการ
มีชีวิตอยู่ หรือตามวัยของบุคคล  อายุเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสามารถในการท าความเข้าใจในเนื้อหา 
ข่าวสารและการตีความ รวมถึงการรับรู้ต่างๆ ได้มากน้อยต่างกัน และเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสนใจใน
ประเด็นต่างๆ อาทิ ความส าคัญของการศึกษา การเมือง ความสนุกสนาน การเตรียมตัวสร้างอนาคต 
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เป็นต้น บุคคลที่มีอายุมากมักมองเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ต่างๆ รอบตัวด้วยความระมัดระวัง
มากกว่าบุคคลที่มีอายุน้อย เนื่องจากกรอบประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน ซึ่งประสบการณ์ที่ผ่านๆ 
มาจะช่วยขัดเกลามุมมองความคิดของแต่ละบุคคลได้ บุคคลที่มีอายุมากมักใช้สื่อมวลชนเพื่อแสวงหา
ข่าวสารหนักๆ มากกว่าเพื่อความบันเทิง  บุคคลที่อายุน้อยกว่าจึงมักมีความคิดแบบเสรีนิยม และมอง
โลกในแง่ดีมากกว่าบุคคลที่อายุมาก นอกจากนั้น อายุยังเป็นสิ่งก าหนดความแตกต่างในเรื่องความ
ยากง่ายในการชักจูงใจด้วย กล่าวคือ บุคคลที่มีอายุมากขึ้นโอกาสที่คนจะเปลี่ยนใจหรือถูกชักจูงใจจะ
น้อยลง จากการศึกษาของทอแรนซ์ (Torrance , 1962 อ้างถึงใน กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ , 2546) 
สรุปว่า ความคิดละเอียดลออซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์ พบว่า อายุที่เพิ่มขึ้น
ของเด็กจะท าให้มีความคิดที่รอบคอบเพิ่มมากขึ้น อายุหรือวัยจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้บุคคล
แตกต่างกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม   

3. การศึกษา ในที่นี้หมายถึงระดับการศึกษาที่ได้รับจากสถานศึกษาและได้รับจาก
ประสบการณ์ของชีวิต การศึกษาบ่งบอกถึงความสามารถในการเลือกรับข่าวสาร เพราะการศึกษาเป็น
ปัจจัยที่ท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกัน ซึ่งการศึกษา เป็นตัวแปรที่
ส าคัญมากต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารของผู้รับสาร กล่าวคือ บุคคลที่มีระดับการศึกษาสูงจะมี
ความได้เปรียบในการเป็นผู้รับสารที่ดี เพราะเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้กว้างขวางในหลายเรื่อง 
เข้าใจสารได้ดี และมีความรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งจะไม่เชื่อหรือยอมรับอะไรง่ายๆ ถ้าไม่มีหลักฐานหรือเหตุผล
ที่ เพียงพอ โดยคนที่มีการศึกษาสูงมักจะใช้สื่อมวลชนมากกว่าคนที่มีการศึกษาต่ า และคนที่มี
การศึกษาสูงมักจะใช้สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ ในขณะที่คนที่มีการศึกษาต่ ากว่ามักจะใช้สื่อประเภทวิทยุ 
โทรทัศน์ และภาพยนตร์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ หากผู้ที่มีการศึกษาสูงมีเวลาว่างพอคนเหล่านี้จะใช้ทั้ง
สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ และสื่อประเภทวิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ แต่หากมีเวลาจ ากัดผู้ที่มีการศึกษา
สูงมักจะแสวงหาข่าวสารจากสิ่งพิมพ์มากกว่าสื่อประเภทอ่ืน 

จากที่กล่าวมาข้างต้น การท าความเข้าใจความแตกต่างทางลักษณะทางประชากร
ของกลุ่มเป้าหมายจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ผู้วิจัยจึงน าแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรมาใช้เป็นแนวทาง
ในการศึกษาตัวแปรลักษณะทางประชากรของผู้ชมโดยจ าแนกลักษณะทางประชากรออกเป็น เพศ 
อายุ และระดับการศึกษา  

 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ 
 

สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึง สื่อดิจิทัลที่ เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติการทางสังคม (Social Tool) เพื่อใช้สื่อสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคม (Social 
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Network) ผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์บนสื่อใดๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดย
เน้นให้ผู้ใช้ทั้งที่เป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารมีส่วนร่วม (Collaborative) อย่างสร้างสรรค์ ในการผลิต
เนื้อหาขึ้นเอง (User-Generate Content: UGC) ในรูปของข้อมูล ภาพ และเสียง 

 นุชจรินทร์ ชอบด ารงธรรม (2553) กล่าวว่า สังคมออนไลน์  (Online Social 
Network) คือสังคมที่ผู้คนสามารถท าความรู้จัก แบ่งปันความสนใจ และเชื่อมโยงต่อกันบนโลก
อินเทอร์เน็ต โดยอาศัยรูปแบบ “บริการเครือข่ายสังคม หรือ Social Network Service (SNS)” ซึ่ง
เป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่ใช้ส าหรับเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว รูปภาพ บทความ ความคิดเห็น และสิ่ง
ต่างๆ ที่กลุ่มคนมีความสนใจร่วมกัน เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมถึงเป็น
แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่ผู้ใช้สามารถช่วยกันสร้างเน้ือหาขึ้นได้ตามความถนัดและความสนใจของแต่ละ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคล 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง สื่อหรือช่องทาง
ในการติดต่อในลักษณะของการสื่อสารแบบสองทางผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นสื่อที่บุคคล
ทั่วไปสามารถน าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเองออกสู่สาธารณะโดยใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารประเภทต่างๆ  

อย่างไรก็ตามสื่อสังคมออนไลน์ที่เปรียบเสมือนเป็นสื่อใหม่ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญ
ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนลักษณะการใช้ชีวิตไป E.Rogers ได้แบ่ง           
การเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของมนุษย์และประสบการณ์ของบุคคลออกเป็น 3 ลักษณะ (กาญจนา 
แก้วเทพ, 2553, น. 113) ได้แก ่

- ลักษณะ Interactivity ของสื่อ กล่าวคือ แต่เดิมการติดต่อสื่อสารจ าเป็นต้องอยู่ใน
รูปแบบการสื่อสารระหว่างบุคคลแบบเผชิญหน้า แต่เมื่อเกิดสื่อสังคมออนไลน์ขึ้นมาจึงท าให้      
ความจ าเป็นในการสื่อสารของรูปแบบการสื่อสารระหว่างบุคคลแบบเผชิญหน้าลดน้อยลง เพราะสื่อ
สังคมออนไลน์ได้เข้ามาท าหน้าที่การสื่อสารแบบฉับพลันผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งช่วยลดระยะเวลาใน         
การติดต่อสื่อสาร รวมทั้งลดปัญหาต่างพื้นที่อีกด้วย 

- ลักษณะ Individualize หรือ Demassified กล่าวคือ แต่เดิมสื่อมวลชนจะสร้าง
ผู้รับสารในลักษณะของมวลชน คือแพร่กระจายจากผู้ส่งสารจ านวนน้อย ไปสู่ผู้รับสารจ านวนมากได้
ในเวลาเดียวกัน แต่เมื่อมีสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาจึงเปลี่ยนแปลงลักษณะของผู้รับสารให้สามารถเลือก
รับข่าวสารจากสื่อได้เอง อาทิ บุคคลต้องการรับชมละครโทรทัศน์ 2 เรื่องในเวลาเดียวกัน บุคคล
อาจจะเลือกเปิดรับละครเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วค่อยรับชมละครอีกเรื่องหนึ่งย้อนหลังด้วยเว็บไซต์หรือ
แอพพลิเคช่ัน ก็ได ้
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- ลักษณะ Asynchronous Nature of New Communication กล่าวคือ สื่อสังคม
ออนไลน์ท าให้ผู้รับสารสามารถรับสารทีละเล็กทีละน้อยได้ จากนั้นก็ผู้รับสารจะต้องน าข่าวสาร
เหล่านั้นมาประกอบกันเอง 

2.5.1 ประเภทของสื่อสังคมออนไลน ์
สื่อสังคมออนไลน์สามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ที่นิยมใช้งาน (พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์, 

2554) ได้แก ่  
1. บล็อก (Blogging) บล็อกมาจาก Web+Log แล้วย่อเหลือ Blog คือ ประเภท 

ของระบบการจัดการเนื้อหาที่อ านวยความสะดวกให้ผู้เขียนบล็อกเผยแพร่และแบ่งปันบทความของ
ตนเอง โดยบทความที่โพสต์ลงบล็อกเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนบล็อก ซึ่งจุดเด่น
ของบล็อก คือ การสื่อสารถึงกันอย่างเป็นกันเองระหว่างผู้เขียนและผู้อ่านบล็อกผ่าน การแสดงความ
คิดเห็น (Comment)  

2. ทวิตเตอร์และไมโครบล็อก (Twitter and Microblogging) ไมโครบล็อก คือ 
รูปแบบหนึ่งของบล็อกที่มีการจ ากัด ขนาดของการโพสต์ในแต่ละครั้ง ซึ่งทวิตเตอร์เป็นไมโครบล็อกที่
จ ากัดการโพสต์แต่ละครั้งพิมพ์ได้ไม่เกิน 140 ตัวอักษร ในปัจจุบัน ทวิตเตอร์เป็นที่นิยมใช้งานของ
ผู้คนเพราะใช้งานง่าย และใช้เวลาไม่มากนัก รวมทั้งเป็นที่นิยมขององค์กรต่างๆ ที่ใช้ทวิตเตอร์ในการ
แจ้งกิจกรรมต่างๆ และความเคลื่อนไหวของธุรกิจ  

3. เครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social Networking) เครือข่ายสังคมออนไลน์  คือ 
เว็บไซต์ที่ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนทั้งที่รู้จักมาก่อน หรือรู้จักภายหลังทางออนไลน์  ซึ่ง
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ละแห่งมีคุณลักษณะแตกต่างกันออกไป แต่ส่วนประกอบหลักที่มี
เหมือนกัน คือ โปรไฟล์เพื่อแสดงข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของบัญชีการเชื่อมต่อเพื่อสร้างเพื่อนกับคนที่
รู้จักและไม่รู้จักทางออนไลน์ และการส่งข้อความอาจเป็นข้อความส่วนตัว หรือข้อความสาธารณะ 
เป็นต้น โดยมเีฟซบุ๊กเป็นเว็บไซต์เครือขา่ยสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน  

4. การแบ่งปันสื่อทางออนไลน์ (Media Sharing) เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการแบ่งปันสื่อ
ทางออนไลน์ เป็นเว็บไซต์ที่ให้ผู้ใช้สามารถท าการอัพโหลด (Upload) ไฟล์สื่อผสม (Multimedia) ขึ้น
สู่เว็บไซต์เพื่อแบ่งปันข้อมูลแก่ผู้ใช้ทั่วไป ซึ่งในปัจจุบันได้รับความนิยมมากเพราะด้วยความที่เป็น
สื่อผสมเอง ไม่ว่าจะเป็น รูป สไลด์หรือวิดีโอ รวมทั้งการใช้งานง่ายขึ้นของกล้องดิจิทัล และกล้องวิดีโอ 
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่น ามาสู่การได้ไฟล์สื่อผสมแบบต่างๆ ออกมา เว็บไซต์ประเภทนี้ที่ได้รับความนิยม 
คือ YouTube  Flickr และ Slideshare อย่างไรก็ตามสื่อสังคมออนไลน์ที่ท าการศึกษาในงานวิจัยนี้ 
ได้แก่ เฟซบุ๊กไลฟ์ ซึ่งเป็นอีกคุณสมบัตหินึ่งของเฟซบุ๊ก 
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2.6 แนวคิดเกี่ยวกับเฟซบุ๊กและเฟซบุ๊กไลฟ์ 
 

 2.6.1 เฟซบุ๊ก 
เฟซบุ๊กเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก เรียกได้ว่าเป็นแหล่งสังคม

ออนไลน์ที่หลายคนรู้จักกันดีเพราะเฟซบุ๊กมีคุณสมบัติ (Features) มากมายที่ให้ผู้ใช้งานสามารถ
ติดต่อสื่อสารและร่วมท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายๆ กิจกรรมกับผู้ใช้เฟซบุ๊กคนอื่นได้ ไม่ว่า
จะเป็นการตั้งประเด็นถามตอบในเรื่องที่สนใจ โพสต์รูปภาพ โพสต์คลิปวิดีโอ เขียนบทความ พูดคุย
กันระหว่างบุคคลและเป็นกลุ่ม โดยในปี 2559 มีจ านวนผู้เปิดบัญชีใช้งานเฟซบุ๊กทั่วโลกจ านวน
ทั้งหมด 1,590 ล้านคน โดย 3 อันดับแรก ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศผู้น า
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศอินเดีย และประเทศบราซิลที่มีการเติบโตด้านตลาดเทคโนโลยี
สารสนเทศรวดเร็วไม่แพ้กัน ส่วนประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 8 ของโลกขึ้นมาจากอันดับ 9 ของโลก
เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่ผ่านมา (Thoth Zocial, 2559) โดยในปี 2560 จอห์น แวกเนอร์ กรรมการ
ผู้จัดการ เฟซบุ๊ก ประเทศไทย (ไทยรัฐ, 2560, น.9) เปิดเผยว่า หลังจากที่เฟซบุ๊กได้จัดตั้งส านักงานใน
ประเทศไทยท าให้สามารถติดต่อกับลูกค้าในประเทศไทยได้ใกล้ชิดขึ้น โดยขณะนี้มีลูกค้าองค์กรทั้ง
ธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็กหลายพันราย และมีฐานผู้ใช้งานสม่ าเสมอ (Active User) เดือนละ 44 
ล้านคน นอกจากนี้ เมื่อปี 2559 ที่ผ่านมาเฟซบุ๊กประเทศไทยมีอัตราเจริญเติบโตของฐานผู้ใช้ร้อยละ 
20 จากปีก่อนหน้า และในปี 2560 คาดว่าจะท าอัตราเติบโตได้อีก โดยมองว่ามีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กผ่าน
การใช้งานสมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน  
นอกจากเข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เป็นประจ าแล้ว การรับชมวิดีโอ คอนเทนท์ถือเป็นอีกหนึ่ง
พฤติกรรมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยมีจ านวนการรับชมวิดีโอ คอนเทนท์อย่างมากมาย เห็น
ได้จากสถิติการเติบโตของจ านวนการรับชมผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้ งยูทูบ ไลน์ทีวี รวมถึง
มีเฟซบุ๊กไลฟ์เข้ามาอีกหนึ่งผู้เล่นด้วย 
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ภาพที่  2.4  จ านวนผู้ เปิดบัญชีใช้งานเฟซบุ๊กทั่วโลก จาก Global and Thailand Facebook 
Population update 2016, โดย Thoth Zocial. 
 

2.6.2 เฟซบุ๊กไลฟ ์
มาร์ก ซัคเกอร์ เบิ ร์กผู้ ก่อตั้ งและผู้บริหารเฟซบุ๊ กกล่าวถึ งยุทธศาสตร์ของ 

เฟซบุ๊กในปี 2560 ว่า วิดีโอ คือสิ่งส าคัญที่สุดของปี 2560 ซึ่งเฟซบุ๊กได้มุ่งเน้นความส าคัญของวิดีโอ
เป็นอันดับแรก (Video First) บนแอพพลิเคชั่นทุกตัวในเครือของเฟซบุ๊กรวมถึงอินสตาแกรมและ 
แมสเซนเจอร์โดยมีการพัฒนาให้การถ่ายและแบ่งปันวิดีโอง่ายที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ (Facebook, 
2017) ซึ่งเห็นได้ว่าเฟซบุ๊กไลฟ์นับเป็นส่วนที่มีการเติบโตอย่างชัดเจนที่สุดของเฟซบุ๊กในปี 2559 ที่
ผ่านมา โดยมีจ านวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่าจากเดิม และนอกจากนื้การถ่ายทอดสดวิดีโอนั้น เป็น
คอนเทนท์ประเภทที่มีคนมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นอย่างมีนัยยะส าคัญ จึงอาจกล่าวได้ว่า มีผู้เผยแพร่ภาพ
สดรายใหม่ที่หารายได้เกิดขึ้นในทุกๆ วัน ซึ่งเฟซบุ๊กได้พัฒนาและผลักดันเฟซบุ๊กไลฟ์ให้ผู้เข้าใช้เฟซบุ๊ก
ได้ใช้งานเพื่อต่อยอดวิดีโอ คอนเทนท์ และส่งเสริมให้เกิดการใช้เฟซบุ๊กมากขึ้น โดยคอนเทนท์ที่อยู่
ในเฟซบุ๊กไลฟ์มี 2 แบบ คือ 1) การถ่ายทอดเหตุการณ์สดในปัจจุบันได้ ท าให้เฟซบุ๊กไลฟ์เป็นช่องทาง
ของผู้มีชื่อเสียง ไม่ว่าจะเป็น ดารา นักแสดง ศิลปิน นักร้อง เพื่อพูดคุยกับกลุ่มคนที่รักและชื่นชอบตน 
(Fanclub) หรือใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ในการขายของออนไลน์อีกทางหนึ่ง และ 2) การน าคอนเทนท์จาก
โทรทัศน์มาออกอากาศสดแบบคู่ขนานผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ซึ่งคอนเทนท์รายการจากโทรทัศน์มี
แนวโน้มในการเติบโตมากยิ่งขึ้น เห็นได้จากกระแสของรายการ The Mask Singer ซีซั่นที่ 1 ซึ่งใน 3 
สัปดาห์สุดท้ายของการออกอากาศมีจ านวนการรับชมรายการทางเฟซบุ๊กไลฟ์พร้อมกันมากกว่า 
800,000 ครั้งในขณะที่ถ่ายทอดสด สะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริโภคยังคงรับชมรายการโทรทัศน์แต่เปลี่ยน
แพลตฟอร์ม 
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ด้าน สุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล Strategic Planning Director บริษัท แบรนด์เบเกอร์ 
จ ากัด (ผู้จัดการรายวัน 360, 2560) ให้ข้อมูลว่า เฟซบุ๊กได้ตั้งกฎเกณฑ์ในการแบ่งรายได้ส าหรับ 
เฟซบุ๊กไลฟ์แล้ว โดยจัดท าระบบให้ชัดเจนมากขึ้นเป็นรูปแบบโฆษณาคั่นระหว่างคลิปวิดีโอซึ่งใน
ขณะที่ก าลังถ่ายทอดสดอยู่สามารถเลือกโฆษณาช่วงใดก็ได้ แต่ต้องมีระยะห่างกัน 5 นาที คนที่จะ
สามารถลงโฆษณาได้ต้องมีคนติดตามเกิน 2,000-2,500 คน และตอนถ่ายทอดสดต้องมีผู้ชมเกิน 
1,000 คน ซึ่งที่ผ่านมาเฟซบุ๊กได้ทดลองระบบดังกล่าวกับผู้มีชื่อเสียงก่อน อาทิ คุณวู้ดดี้ และเวิร์ค
พอยท์ เป็นต้น นอกจากนี้ ณัฐวีร์ ณีวมาวิจักขณ์ Head of Marketing & Development Group M 
(ผู้จัดการรายวัน 360, 2560) ให้ความเห็นว่า ยุคปัจจุบันน้ีมีการเปิดรับคอนเทนท์จากสมาร์ทโฟน 
มากขึ้น โดยพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันมีความหุนหันพลันแล่นและต้องการความรวดเร็ว 
ส่วนวิดีโอ คอนเทนท์ที่จะได้รับความสนใจนั้นต้องสร้างความตื่นเต้นและความประทับใจได้อย่าง
จริงจัง หรือเป็นคอนเทนท์ที่ผู้ชมไม่ทราบมาก่อน ส่วนพฤติกรรมการเปิดรับวิดีโอ คอนเทนท์ของผู้คน
ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดนั้นมีความแตกต่างกัน อาทิ รายการ The Mask Singer แม้ว่าจะเป็น
รายการที่ได้รับความนิยมอย่างมาก แต่ปรากฏว่าผู้คนต่างจังหวัดไม่เข้าถึงและมีอารมณ์ร่วมกับ
รายการดังกล่าว เนื่องจากพวกเขาเหล่านี้ยังคงติดตามและรับชมเฉพาะรายการที่ชื่นชอบมากกว่า  
เป็นต้น เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการใช้ข้อมูล หรือบทวิเคราะห์มาช่วยในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค
เพื่อให้เข้าถึงมากขึ้น 

ส าหรับ เฟซบุ๊กไลฟ์เป็นโปรแกรมที่ทางสถานีโทรทัศน์ต่างให้ความสนใจเพราะเป็น
อีกช่องทางที่ เข้าถึงผู้คนจ านวนมาก และสถานีโทรทัศน์สามารถวัดผลได้แบบทันทีด้วย โดย
เฟซบุ๊กไลฟ์เป็นการถ่ายทอดสดวิดีโอผ่านทางเฟซบุ๊กด้วยลักษณะการถ่ายทอดสด หรือ ไลฟ์ สตรีมมิ่ง 
(Live Steaming) แทนการโพสต์ภาพ โพสต์ข้อความ โดยผู้ใช้งานสามารถกดไปที่สัญลักษณ์
ถ่ายทอดสดเพื่อถ่ายทอดสดวิดีโอให้ผู้ติดตามและสมาชิกในเฟซบุ๊กได้รับชม และวิดีโอนี้ยังถูกเก็บไว้ใน
หน้าเฟซบุ๊กของผู้ถ่ายทอดสดด้วย ส่วนผู้ชมนอกจากการได้รับชมแบบทันท่วงทีแล้ว (Real Time) ยัง
สามารถมารับชมย้อนหลังได้ด้วย ซึ่งผู้ถ่ายทอดสดเป็นได้ทั้งบุคคลทั่วไปที่ใช้เฟซบุ๊กตนเองในการ
ถ่ายทอดสดวิดีโอและเฟซบุ๊กแฟนเพจก็สามารถถ่ายทอดสดวิดีโอได้ด้วยซึ่งบุคคลที่กดถูกใจและ
ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจเหล่านั้นก็จะสามารถรับชมวิดีโอได้เช่นเดียวกัน โดยเมื่อถ่ายทอดสดต้องใช้
อินเทอร์เน็ตที่มีสัญญาณชัดเจน ครอบคลุม เพื่อให้การถ่ายทอดสดเป็นไปอย่างราบรื่น และการ
ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ไม่ได้จ ากัดเพียงแค่การใช้สมาร์ทโฟนอย่างเดียวเท่านั้น  เพราะผู้
ถ่ายทอดสดสามารถใช้โปรแกรมเอพีไอ ((Application Programming Interface : API) หรือส่วนต่อ
ประสานโปรแกรมประยุกต์ ส าหรับการถ่ายทอดสดได้แล้วซึ่งวิธีการเช่นนี้สื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อ
โทรทัศน์ได้นิยมน ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย (มติชนรายวัน, 2559) 
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ทั้งนี้ ในปี 2560 เฟซบุ๊กได้มุ่งเน้นการเป็นผู้น าของแพลตฟอร์มไลฟ์ สตรีมมิ่ง (Live 
Steaming) รวมถึงการผลักดันโฆษณาในการถ่ายทอดสดเพื่อเพิ่มการความถี่ในการถ่ายทอดสดให้
มากขึ้น โดยจะมีการท างานร่วมกันของเฟซบุ๊กกับผู้ผลิตคอนเทนท์รายใหญ่ๆ เพื่อสร้างคอนเทนท์
พิเศษส าหรับการรับชมบนเฟซบุ๊กโดยเฉพาะ ซึ่งในอนาคตผู้ใช้งานจะได้เห็นปรากฎการณ์ใหม่ๆ ของ
การรับชมรายการทางเฟซบุ๊กไลฟ์ แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคนในยุคปัจจุบันชื่นชอบการเปิดรับคอน
เทนท์ผ่านอินเทอร์เน็ต แต่การรับชมภาพยนตร์ รับชมละคร หรือรายการที่ชื่นชอบหากเป็นไปได้พวก
เขามีความปรารถนาให้รายการเหล่านั้นอยู่บนจอโทรทัศน์มากกว่า ดังนั้น เฟซบุ๊กจึงจ าเป็นต้อง
ผลักดันเรื่องดังกล่าวโดยการพัฒนาคุณสมบัติเฟซบุ๊กไลฟ์ด้วยวิธีการใช้งานที่ไม่ซับซ้อนเกินไปซึ่ง
เหมาะส าหรับผู้ชม (Andrew Hutchinson, 2559) 

2.6.2.1 ขั้นตอนการเข้าใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ 

 
ภาพที่ 2.5  หน้าเข้าใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ที่ปรากฎบนหน้าจอ จาก วิธีเปิดใช้งาน Facebook Live, โดย 
1000 TIPsIT 
 

การเข้าใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์สามารถเข้าใช้งานได้ที่แอพพลิเคชั่นเฟซบุ๊กผ่านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต หากต้องการถ่ายทอดสดสามารถกดสัญลักษณ์การ
แพร่ภาพสดที่ปรากฎบนหน้าเฟซบุ๊ก จากนั้นจะปรากฎหน้าเฟซบุ๊กไลฟ์ขึ้นมาเพ่ือให้พิมพช์ื่อวิดีโอและ
รายละเอียดทีต่้องการให้ปรากฎขณะถ่ายทอดสด จากนั้นจึงกดค าว่า Go Live เพื่อถ่ายทอดสดต่อไป 
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ภาพที่ 2.6  ปุ่มถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ ์จาก วิธีเปิดใช้งาน Facebook Live, โดย 1000 TIPsIT 
 

เมื่อตั้งชื่อวิดีโอที่จะถ่ายทอดสดเรียบร้อยแล้ว ผู้ถ่ายทอดสดสามารถเลือกความเป็น
ส่วนตัวว่าจะเผยแพร่เฉพาะกลุ่มใด อาทิ กลุ่มเพื่อนทั้งหมด กลุ่มสาธารณะ หรือเฉพาะกลุ่มที่ก าหนด
ขึ้นเอง อย่างไรก็ตาม สื่อมวลชนที่ต้องการถ่ายทอดสดรายการให้ผู้ชมได้รับชมอย่างทั่วถึงนั้นต้องต้ังค่า
เป็นสาธารณะเท่านั้น และเมื่อวิดีโอที่ถ่ายทอดสดเรียบร้อยแล้วจะถูกบันทึกไว้ในหน้าเฟซบุ๊กซึ่ง
สามารถรับชมยอ้นหลังได ้

 
ภาพที่ 2.7  ปุ่ม Go live เมื่อพร้อมถ่ายทอดสด จาก วิธีเปิดใช้งาน Facebook Live, โดย 1000 
TIPsIT 
 

2.6.2.2 คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ ์
 เฟซบุ๊กไลฟ์ช่องทางการสื่อสารที่ท าให้คนทั่วโลกเห็นการกระท า  หรือ
เหตุการณ์ต่าง ๆ รอบโลก โดยการถ่ายทอดสดวิดีโอมีความสะดวกกว่าเดิมมากขึ้น โดยเริ่มแรก
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เฟซบุ๊กไลฟ์เปิดให้ผู้ใช้งานสามารถถ่ายทอดสดวิดีโอได้ในระยะเวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง จากนั้นได้ขยาย
ระยะเวลาการถ่ายทอดสดเป็น 4 ชั่วโมง และล่าสุดเฟซบุ๊กได้เปิดระบบเฟซบุ๊กไลฟ์แบบ 24 ชั่วโมง
หรือที่ เรียกว่า คอนตินิวอัส ไลฟ์  วิดี โอ (Continuous Live Video) ซึ่ งท าให้ ไม่ต่างกับการมี
สถานีโทรทัศน์ 24 ชั่วโมงที่แต่เดิมต้องใช้ต้นทุนมหาศาล โดยผู้ใช้งานสามารถถ่ายทอดสดวิดีโอได้
ตลอด 24 ชั่วโมง แต่อย่างไรก็ตามคอนตินิวอัส ไลฟ์ วิดีโอไม่ใช่แอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมทั่วไป แต่
เป็นเอพีไอ ซึ่งต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคการพัฒนาซอฟต์แวร์และเครื่องมือเฉพาะ โดยต้องให้ทาง 
เฟซบุ๊กส านักงานใหญ่อนุญาตเปิดให้ใช้ด้วย ด้วยคุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์ที่โดดเด่นและใช้งานง่ายท า
ให้ผู้ใช้งานทั่วไปรวมไปถึงสื่อมวลชนอย่างสื่อโทรทัศน์น าเฟซบุ๊กไลฟ์มาใช้ในการเผยแพร่วิดีโอของ
ตนเอง (ThaiPBS, 2559) โดยเฟซบุ๊กไลฟ์มีคุณสมบัติในมิติการรับชมวิดีโอผ่านทางสมาร์ทโฟนและ 
คอมพิวเตอร ์(Facebook Live, 2017) ดังนี ้ 

 สนทนาอย่างมีส่วนร่วมกับผู้ใช้งาน  โดยเฟซบุ๊กไลฟ์สามารถสร้างการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมแบบเรียลไทม์ ทั้งฟังความคิดเห็นของผู้ชม ตอบค าถามผู้ชม และติดตามว่าผู้ชมนั้น
แสดงอารมณ์ความรู้สึก (Live Reactions) อย่างไร ซึ่งผู้ชมสามารถส่งอีโมติคอนแสดงอารมณ์ความ 
รู้สึกระหว่างการรับชมเข้าสู่วิดีโอได้ โดยมี 6 รูปแบบ ได้แก่ Like (ถูกใจ) Love (รัก) Haha (ฮ่าๆ) 
Wow (ว้าว) Sad (เศร้า) และ Angry (โกรธ) ซึ่งจะปรากฏในวิดีโอไม่นานและหายไป โดยผู้ชม
สามารถส่งอีโมติคอนได้ตลอดเวลาการรับชม นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถทราบความคิดเห็นและกด
ถูกใจความคิดเห็นของผู้อ่ืนขณะรับชมถ่ายทอดสดได ้
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ภาพที่ 2.8  ตัวอย่างการแสดงความคิดเห็นทางเฟซบุ๊กไลฟ์ จาก รายการ I Can See Your Voice 
Thailand 
 

 

 
ภาพที ่2.9  ตัวอย่างการแสดงความอารมณ์ความรู้สึก Live Reactions ในเฟซบุ๊กไลฟ ์จาก รายการ 
The Mask Singer 2 
 

เข้าถึงผู้ชมได้หลากหลายและเชื่อมต่อโดยทันที โดยผู้ใช้งานเฟซบุ๊กสามารถ
ติดตามรับชมถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ได้ โดยมีการแจ้งเตือนของทางเฟซบุ๊กที่ผู้ใช้งานได้กดถูกใจ 
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กดติดตามและกดรับแจ้งเตือนเมื่อมีการถ่ายทอดสดรายการ เพื่อที่จะได้เข้ามารับชมรายการนั้นได้
ทันเวลา  

 
ภาพที่ 2.10  ตัวอย่างการรับแจ้งเตือนเมื่อมีการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ จาก เฟซบุ๊กแฟนเพจ 
Workpoint Entertainment 
 

 
ภาพที่ 2.11 ตัวอย่างการแจ้งเตือนเมื่อมีการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ จาก เฟซบุ๊กแฟนเพจ Woody 
 

 
ภาพที่ 2.12 ตัวอย่างการแจ้งเตือนเมื่อมีการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์  จาก เฟซบุ๊กแฟนเพจ 
Thairath TV 
 
  รับชมได้เต็มหน้าจอ เฟซบุ๊กไลฟ์รองรับการแสดงผลการถ่ายทอดสดวิดีโอ
ในแบบแนวตั้งและแนวนอน  

 

ภาพที่ 2.13 ตัวอย่างการแสดงผลใหญ่ขึ้นแบบเต็มจอในลักษณะแนวนอน จาก รายการ The Mask 
Singer 2 
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  ทราบระยะเวลาการถ่ายทอดสดและจ านวนผู้ชม ณ ขณะนั้นโดยทันที 
ในขณะที่ถ่ายทอดสด เฟซบุ๊กไลฟ์จะแสดงระยะเวลาที่ก าลังถ่ายทอดสดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบรายการ 
รวมทั้งจ านวนผู้ชมที่รับชมรายการพร้อมกันและจ านวนผู้รับชมตลอดทั้งรายการ 

 

 
ภาพที่ 2.14 ตัวอย่างระยะเวลาการถ่ายทอดสดรายการและจ านวนผู้ชมรายการพร้อมกันทาง
เฟซบุ๊กไลฟ ์จาก รายการ The Mask Singer 2 
 

 
ภาพที ่2.15 ตัวอย่างจ านวนผู้ชมรายการทางเฟซบุ๊กไลฟ์ตลอดทั้งรายการ จาก รายการ ตื่นมาคุย 
 

เปิดและปิดคอมเมนท์ขณะรับชมได้ โดยสามารถเปิดและปิดกล่อง 
คอมเมนท์รวมถึงอีโมติคอนต่างๆ และสามารถเลือกโชว์คอมเมนท์แบบพื้นหลังโปร่งใสได้ โดยการ
เลื่อนซ้ายหรือขวา เพื่อเป็นการเปิดหรือปิดการแสดงคอมเมนท์ในขณะที่ก าลังรับชมวิดีโอ 

สร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ด้วยการกดแบ่งปันวิดีโอ (Share) ที่ก าลัง
ถ่ายทอดสดไปยังหน้าเฟซบุ๊กของตนเอง รวมทั้งสามารถกดเชิญเพื่อนในเฟซบุ๊กของตนเองมารับชม
รายการที่ตนเองก าลังรับชมอยู่ได้ทันท ี 
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ภาพที่ 2.16 ตัวอย่างการแบ่งปันวิดีโอที่ถ่ายทอดสดด้วยการแชร์บนเฟซบุ๊กตนเอง คัดลอกลิงก์และ
เชิญเพื่อนของตนเองมารับชมรายการด้วยกัน จาก รายการ The Mask Singer 2 
 

รับชมวิดีโอย้อนหลังได้  เมื่อการถ่ายทอดสดได้จบลงแล้ว วิดีโอเหล่านั้น
จะถูกบันทึกไว้ในเฟซบุ๊กของผู้ถ่ายทอดสดเพื่อให้ผู้ชมสามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังได้ นอกจากนี้ ผู้ชม
ยังสามารถบันทึกวิดีโอไว้ในเฟซบุ๊กตนเองได้อีกด้วย  

 

 
ภาพที่ 2.17 ตัวอย่างวิดีโอที่ถ่ายทอดสดจบแล้วจะถูกบันทึกบนหน้าเฟซบุ๊กของผู้ถ่ายทอดสด โดย
ผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังได้ จาก รายการปริศนาฟ้าแลบ 
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ภาพที ่2.18 ตัวอย่างวิดีโอที่สามารถรับชมย้อนหลังได ้จาก รายการชูวิทย์ตีแสกหน้า 
 

ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ของเฟซบุ๊กไลฟ์ท าให้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วและใช้กัน
อย่างแพร่หลายทั่วโลกโดยมีจ านวนการรับชมมากกว่า 3 เท่าเมื่อเทียบกับวิดีโอปกติ และถือเป็นอีก
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันที่บุคคลธรรมดาต้องการแสดงตัวตนบนโลก
ออนไลน์ รวมถึงองค์กร สื่อมวลชน ศิลปิน นักแสดง พิธีกร ผู้ด าเนินรายการ ผู้ประกอบการหรือ 
นักการตลาด ฯลฯ ที่น าเฟซบุ๊กไลฟ์มาใชส้ร้างโอกาสเพื่อประโยชนใ์นด้านต่างๆ ด้วย 

จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จะเป็นแนวทางในการวิจัยครั้ง
นี้ ซึ่งผู้วิจัยต้องการศึกษาการรับรู้คุณสมบัติ ความสามารถในการใช้งาน และการเปิดรับชมรายการ
โทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ การรับรู้ การยอมรับเทคโนโลยี การ
เปิดรับสื่อ ลักษณะประชากร และเฟซบุ๊กไลฟ์มาเป็นพื้นฐานความรู้และน ามาใช้เป็นหลักในการ
วิเคราะห์ผลต่อไป  

 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับเรื่อง “การรับรู้คุณสมบัติ 
ความสามารถในการใช้งาน และการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ”์ มีดังน้ี  

งานวิจัยของ สยุมพล ศรพรหม (2558) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเปิด
รับชมออนไลน์ทีวีบนสมาร์ทโฟนของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร” จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่
เปิดรับชมออนไลน์ทีวีบนสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 28-32 ปี จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ส่วนใหญ่รับชมออนไลน์ทีวีบนสมาร์ทโฟน 3-4 
วันต่อสัปดาห์ รับชม 1-2 ชั่วโมงต่อวัน รับชมในเวลาก่อนนอน 20.01- 24.00 น. รับชมทุกที่ที่มี
โอกาสและมีเวลาและตั้งใจชมออนไลน์ทีวีบนสมาร์ทโฟน โดยลักษณะประชากร เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันมีการเลือกเปิดรับชมออนไลน์ทีวีบนสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน 



Ref. code: 25595807010516PQT

36 

ด้านเหตุผลของคนส่วนใหญ่ที่เลือกเปิดรับชมออนไลน์ทีวีบนสมาร์ทโฟน เพราะสามารถติดตามรับชม
รายการได้ไม่ว่าอยู่ที่ใด สามารถสืบค้นรับชมรายการย้อนหลังได้ง่าย ได้รับความบันเทิงและสนุกสนาน
เพื่อผ่อนคลายความเครียด อีกทั้งใช้เวลาน้อยกว่าการรับชมโทรทัศน์เพราะสามารถเลือกไม่รับชมใน
สิ่งที่ไม่สนใจได้ ข้อมูลมีการอัพเดทอย่างรวดเร็ว ตลอดจนสามารถหยุดรับชมเมื่อมีธุระและกลับมา
รับชมใหม่ได้โดยสามารถรับรู้ความคิดเห็นของสังคมผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์คได้ทันที   

จากงานวิจัยนี้ท าให้ผู้วิจัยทราบว่า การรับชมออนไลน์ทีวีบนสมาร์ทโฟนยังคงได้รับ
ความนิยมเนื่องด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่น สามารถรับชมได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถสืบค้นรายการและ
รับชมย้อนหลังได้ อีกทั้งการรับชมออนไลน์ทีวีสามารถรับรู้ความคิดเห็นของคนอื่นในโซเชียลเน็ตเวิร์ค
ได้ทันที ซึ่งผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทาง
เฟซบุ๊กไลฟต์่อไป  

งานวิจัยของ ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว (2558) ศึกษาเรื่อง “การยอมรับเครือข่าย
สังคมออนไลน์ (SNS) ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y)” จากการผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-25 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี รองลงมาเป็นระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทหรือลูกจ้าง ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 
10,001-20,000 บาท ด้านการรับรู้ กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยรวม
ในระดับมากเพราะเครือข่ายสังคมออนไลน์ช่วยให้เรียนหรือท างานสะดวกรวดเร็วมากที่สุด รองลงมา
คือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ท าให้เกิดชุมชนออนไลน์ที่สามารถหาข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
บุคคลอื่นในชุมชนออนไลน์ การรับรู้ความง่ายในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยรวมในระดับมาก
เพราะว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ช่วยให้การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ทุกที่และทุกเวลาที่ต้องการ และ
มีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในระดับปานกลาง โดยใช้ ไลน์ เฟซบุ๊ก และยูทูบ ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างใช้เวลาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ในแต่ละครั้ง 16-30 นาที โดยความถี่ในการเข้าใช้ในแต่ละ
วันมากกว่า 15 ครั้งต่อวัน และช่วงเวลาที่นิยมเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด คือ ช่วง 
20.01-24.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด คือ ความบันเทิ ง 
รองลงมาติดต่อสื่อสาร และค้นคว้าข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยน  โดยจากการทดสอบสมมติฐานพบว่าการ
รับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

จากงานวิจัยนี้ท าให้ผู้วิจัยทราบว่า การรับรู้ในการใช้ผู้ที่เปิดรับชมรายการทางสื่อ
สังคมออนไลน์ อาทิ บนยูทูบ เนื่องจากการใช้งานที่ง่ายและสะดวก รวดเร็ว ท าให้การรับชมรายการ
ทางสื่อสังคมออนไลน์ได้รับความนิยม ซึ่งผู้วิจัยจะน ามาเปรียบเทียบกับการศึกษาการเปิดรับชม
รายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ต่อไป 
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งานวิจัยของ ศุภสิริ สุขมนต์ (2558) ศึกษาเรื่อง “รูปแบบการด าเนินชีวิต ทัศนคติ 
และการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย”  ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 18-23 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 
และมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท โดยส่วนใหญ่มีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มุ่งเน้นด้านบ้านและ
ครอบครัว กับรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มุ่งเน้นด้านบันเทิง ในด้านการเปิดรับชมโทรทัศน์ทาง
อินเทอร์เน็ต พบว่ามีการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต โดยเฉลี่ย 6 ครั้ง/สัปดาห์ผ่านสมาร์ท
โฟนบ่อยที่สุด โดยเปิดรับชมช่วง 18.01 - 24.00 น. และรับชมทางยูทูบบ่อยที่สุด ส่วนรูปแบบ
รายการที่รับชมบ่อยที่สุด คือรายการที่ออกอากาศทางฟรีทีวีแล้วสามารถรับชมย้อนหลังได้ ประเภท
รายการที่รับชมบ่อยที่สุด คือประเภทบันเทิงและสาระบันเทิง โดยมีเหตุผลที่เปิดรับชมเพื่อความ
บันเทิง กีฬา ภาพยนตร์ กลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีทั ศนคติเชิงบวกต่อการเปิดรับชมโทรทัศน์ทาง
อินเทอร์เน็ต และมีความตั้งใจมากต่อแนวโน้มที่มีต่อการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตต่อไป 
นอกจากนั้นยังพบว่าลักษณะประชากรที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตไม่
แตกต่างกัน รวมถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตไม่
แตกต่างกัน ส่วนการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตรูปแบบการด าเนินชีวิต ทัศนคติ และการเปิด
รับชมโทรทัศนท์างอินเทอรเ์น็ตของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 

จากงานวิจัยนี้ผู้วิจัยสามารถน าไปอธิบายถึงการเปิดรับชมรายการในปัจจุบันที่คนหัน
มารับชมผ่านทางจอสมาร์ทโฟนมากขึ้น การรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตยังคงมีแนวโน้มที่จะ
เติบโตขึ้นจากทัศนคติและรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย  

งานวิจัยของ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2558) ศึกษาเรื่อง “ส ารวจพฤติกรรมของผู้ชม
รายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล”  จากผลการวิจัยพบว่า สัดส่วนการรับชมรายการโทรทัศน์ออนไลน์ของ
คนไทยมีสัดส่วนร้อยละ 37.4 ของจ านวนประชากรไทยทั้งหมด โดยคาดว่าภายในปี 2563 ตลาดผลิต
รายการโทรทัศน์เพื่อแพร่ภาพบนโทรทัศน์ออนไลน์โดยเฉพาะจะมีมูลค่าถึง 1,880 – 2,190 ล้านบาท
ซึ่งเติบโตมากกว่า 3 เท่าจากมูลค่าตลาดผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อแพร่ภาพบนโทรทัศน์ออนไลน์
โดยเฉพาะในปี 2558 โดยแนวโน้มการรับชมรายการผ่านโทรทัศน์ออนไลน์มาจากการขยายตัวของ
สมาร์ทโฟนและแทบเล็ตสู่ผู้บริโภคในวงกว้าง รวมถึงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้เกิดช่องทางโทรทัศน์ออนไลน์ใหม่ๆ มากขึ้น ซึ่งผู้ผลิตรายการโทรทัศน์หลายแห่ง
ต่างใช้ช่องทางออนไลน์ในการแพร่ภาพมากขึ้นด้วย ด้วยความได้เปรียบในด้านคุณสมบัติต่างๆ ของ
ช่องทางโทรทัศน์ออนไลน์ที่อยู่ในรูปแบบของสื่อโซเชียลมีเดีย อาทิ ยูทูบ ไลน์ทีวี เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็น
คุณสมบัติการมีปฏิสัมพันธ์สองทางระหว่างผู้ผลิตรายการกับผู้ชมที่เอื้อให้ผู้ชมสามารถติชมรายการ
และโต้ตอบกับผู้ผลิตรายการได้ ซึ่งส่งผลต่อการรับรู้และสนุกกับเนื้อหารายการมากขึ้น อย่างไรก็ตาม 
พบว่า กลุ่มผู้ชมร้อยละ 68.4 ของกลุ่มผู้ชมทั้งหมดรับชมรายการผ่านโทรทัศน์ออนไลน์ และกลุ่มผู้ชม
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โทรทัศน์ออนไลน์ส่วนใหญ่ร้อยละ 84.9 ของผู้ชมโทรทัศน์ออนไลน์ทั้งหมด คือกลุ่มคนวัยท างานอายุ 
25-40 ปี โดยรายการบนช่องโทรทัศน์ออนไลน์ทีได้รับความนิยมมากที่สุด 5 อันดับแรก  ได้แก่ ละคร
และซีรีส์ ร้อยละ 79.8 เพลง ร้อยละ 46.2  รายการวาไรตี้ ร้อยละ 41.2 ข่าว ร้อยละ 38.7 และ กีฬา 
ร้อยละ 31.9 นอกจากนี ้ด้านรูปแบบการรับชมรายการบนช่องทางโทรทัศน์ออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นการ
รับชมแบบย้อนหลัง อาทิ รายการในกลุ่มละครและซีรีส์ใช้เวลาในรับชมค่อนข้างนานและต้องการ
ความต่อเนื่องในการรับชม โดยไม่แตกต่างจากการรับชมผ่านระบบโทรทัศน์แบบดั้งเดิม รวมถึงผู้ชม
บางกลุ่มชื่นชอบรายการเป็นพิเศษจึงรับชมรายการซ้ า ในขณะที่รายการกลุ่มวาไรตี้ ผู้ชมต้องการชม
เฉพาะเนื้อหาในช่วงที่น่าสนใจและใช้เวลาในการรับชมไม่นานเมื่อเปรียบเทียบกับการรับชมผ่านระบบ
โทรทัศน์แบบดั้งเดิม นอกจากนี้ผู้ชมโทรทัศน์ออนไลน์ยังมีพฤติกรรมที่ต้องการมีปฏิสัมพันธ์แบบสอง
ทางกับทางรายการ อาทิ การแสดงความคิดเห็นทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น ในขณะที่
ผู้ชมโทรทัศน์ออนไลน์บางส่วนยังต้องการรับชมเนื้อหารายการที่มีความแตกต่างหรือมีเนื้อหาเพิ่มเติม
จากการรับชมผ่านระบบโทรทัศน์แบบดั้งเดิม 

จากงานวิจัยนี้ผู้วิจัยสามารถน าไปอธิบายถึงพฤติกรรมของผู้ชมรายการโทรทัศน์ใน
ยุคดิจิทัลที่ส่วนใหญ่เปิดรับชมรายการผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ด้วย ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ต่อไป 

งานวิจัยของ ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
และ ไนน์เอ็นเตอร์เทน บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (2560) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการรับชม
ติดตามรายการประเภทต่างๆ ของคนไทย”  จากผลการวิจัยโดยการส ารวจคนไทยกลุ่มตัวอย่าง 
1,250 คน ที่กระจายทุกภูมิภาค ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ พบว่า ปัจจุบัน
เป็นยุคโซเชียลมีเดียจึงมีหลายรายการที่ปรับเปลี่ยนการออกอากาศไปออกอากาศทางช่องทางอื่น
แทนที่จะสามารถรับชมได้เพียงหน้าจอโทรทัศน์เท่านั้น โดยประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 77.28 เลือก
รับชมหรือติดตามรายการประเภทต่างๆ ผ่านทางโทรทัศน์ และอีกร้อยละ 13.92 ชื่นชอบในการรับชม
ผ่านทางยูทูบ ขณะที่มีผู้ชมรับชมรายการผ่านเว็บไซต์ร้อยละ 3.68 ส่วนเฟซบุ๊กมีผู้ชมรับชมรายการ
ร้อยละ 2.96 และมีผู้ชมรับชมรายการผ่านไลน์ทีวี ร้อยละ 1.28  ส่วนผู้ที่ไม่สามารถรับชมผ่าน
โทรทัศน์หรือผู้พิการทางสายตารับฟังทางวิทยุกระจายเสียงร้อยละ 0.88 ส าหรับเหตุผลที่ประชาชน
ส่วนใหญ่ร้อยละ 38.22 เลือกรับชมหรือติดตามรายการประเภทต่างๆ ผ่านทางช่องทางเหล่านั้น 
เนื่องจากความสะดวก ด้านสื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ อาทิ โทรศัพท์มือถือ แทบเล็ต และสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต  รองลงมาความสะดวกด้านการเลือกเวลา สถานที่ในการรับชมเองได้ ร้อยละ 37.66 
และอีกร้อยละ 16.19 รู้สึกมีความเป็นส่วนตัวในการรับชมดี ขณะที่กลุ่มคนอีกร้อยละ 6.73 เลือกชม
ช่องทางที่ตัวเองเลือก เพราะประหยัดค่าใช้จ่าย และอีกร้อยละ 1.20 ชอบรับชมทางสื่อออนไลน์
เพราะไม่มีโฆษณามาขัดอรรถรสในการรับชมและสามารถกดข้ามได ้
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จากงานวิจัยนี้ผู้วิจัยสามารถน าไปอธิบายถึงพฤติกรรมการรับชมติดตามรายการ
ประเภทต่างๆ ของคนไทย ซึ่งข้อมูลจะครอบคลุมไปจนถึงเหตุผลที่คนส่วนใหญ่เลือกรับชมรายการ
ทางสื่อออนไลน์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ต่อไป 

 
2.8 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.19 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

การรับรู้คุณสมบัติของ
เฟซบุ๊กไลฟ์ 

ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ 

การเปิดรับชมรายการโทรทศัน์ทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ 
1. ความถี่ในการรบัชมรายการโทรทัศน์

ทางเฟซบุ๊กไลฟ ์
2. ระยะเวลาในการรับชมรายการ

โทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ ์

H1 
H3 

H2 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
3.1 รูปแบบการวิจัย  

 
 การศึกษาเรื่อง “การรับรู้คุณสมบัติ ความสามารถในการใช้งาน และการเปิดรับชม
รายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการ
วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ด้วยวิธีการเก็บข้อมูล ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว 
(Cross-Sectional Study) 

 
3.2 ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง  

 
3.2.1 ประชากรเป้าหมาย  

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ชมที่รับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 
ซึ่ งมีอายุ 15 ปี  ขึ้นไป และเคยรับชมรายการฯ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน อย่างน้อย 1 รายการ 
ประกอบด้วย รายการโทรทัศน์ที่เผยแพร่ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ จ านวน 5 รายการ คือ รายการ The Mask 
Singer  รายการ I Can See Your Voice Thailand รายการปริศนาฟ้าแลบ รายการชูวิทย์ตีแสก
หน้า และรายการตื่นมาคุย ทั้งนี้ไม่ทราบจ านวนประชากรของผู้ชมที่แน่นอน 

3.2.2 ขนาดตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ชมที่รับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 
โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดขนาดของตัวอย่างโดยค านวณจากสูตร Taro 
Yamane ซึ่งก าหนดระดับความเชื่อมั่นไว้ที่ร้อยละ 95 และก าหนดความคลาดเคลื่อนไว้ที่ร้อยละ 6 
หรือ 0.06 ดังนี้ 

  สูตร  n = 1

e2
 

  โดยที่  n = ขนาดตัวอย่าง 
e = ความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่าง  

แทนค่าตามสูตร 

    n = 1

0.062
 

    n = 1

0.0036
 

    n = 277.78 
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 ดังนั้น จากการค านวณขนาดตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane ได้จ านวน
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นจ านวน 278 คน แต่ในการวิจัยใช้ขนาดตัวอย่างจ านวน 300 คน  

3.2.3 วิธีการเลือกตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ตามสัดส่วน
ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งแบ่งตามจ านวนการรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ จ านวน 5 รายการ คือ 
รายการ The Mask Singer รายการ I Can See Your Voice Thailand รายการปริศนาฟ้าแลบ 
รายการชูวิทย์ตีแสกหน้า และรายการต่ืนมาคุย ดังนี ้

 
ตารางที่ 3.1 
 
แสดงการสุ่มเลอืกตัวอย่างตามสัดส่วนจ านวนการรับชมรายการแต่ละรายการ 

รายการ จ านวนการรับชมรายการ 
(n) 

สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง 
(x) 

รายการ The Mask Singer 970,982 ครั้ง 165 คน 
รายการ I Can See Your Voice 

Thailand 
328,330 ครั้ง 56 คน 

รายการปริศนาฟ้าแลบ 215,336 ครั้ง 37 คน 
รายการชูวิทย์ตีแสกหน้า 141,966 ครั้ง 24 คน 

รายการตื่นมาคุย 104,073 ครั้ง 18 คน 
รวมจ านวนการรับชมรายการรวม

ทั้งหมด 5 รายการ (N) 
1,760,687 ครั้ง 300 คน 

 
จากตารางที่ 3.1 อ้างอิงข้อมูลจากตัวเลขของจ านวนผู้ชมรายการโทรทัศน์ทาง

เฟซบุ๊กไลฟ์ตลอดทั้งรายการ โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 – วันที่ 2 มิถุนายน 
2560 จากเฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/workpoint www.facebook.com/thairathtv  
และ www.facebook.com/WOODYTALKSHOW 
 หลังจากนั้นใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ในการเก็บ
ข้อมูล โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนที่ได้ค านวณไว้ ใน 2 รูปแบบ คือ แจก
แบบสอบถามตัวต่อตัว จ านวน 150 ชุดและแจกแบบสอบถามออนไลน์จ านวน 150 ชุดโดยสร้าง
แบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Forms หลังจากสร้างแบบสอบถามเสร็จแล้วผู้วิจัยแจกแบบ 
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สอบถามผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ดังนี้ เฟซบุ๊ก (Facebook) ได้แก่ แจกแบบสอบถามบน 
เฟซบุ๊กแฟนเพจของแต่ละรายการผ่านทางกล่องข้อความ (Inbox) และกลุ่มเพื่อนในเฟซบุ๊ก
ของผู้วิจัยที่เคยรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ดังกล่าว  และ ไลน์ (LINE) ซึ่งเป็นกลุ่ม
เพื่อนในไลน์ของผู้วิจัยที่เคยรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ดังกล่าว  โดยผู้วิจัยได้ระบุ
ค าถามเพื่อคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม (Screening Question) ในแบบสอบถาม ได้แก่ “ปัจจุบัน
ท่านมีอายุ 15 ปีขึ้นไปใช่หรือไม่” “ปัจจุบันท่านเปิดรับชมรายการใดผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์” และ 
“ท่านรับชมรายการใดทางเฟซบุ๊กไลฟ์มากที่สุด” หลังจากนั้นท าการเก็บข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์
ต่อไป 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด (Closed Ended Questions) โดยแบ่งเนื้อหา
ของค าถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร ซึ่งเป็นค าถามปลายปิด จ านวน 3 ข้อ 
ได้แก ่

 - เพศ 
- อายุ 
 - ระดับการศึกษา 
ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับการรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์ ซึ่งเป็นค าถามแบบปลาย

ปิด ได้แก ่
- การเขียนความคิดเห็นเพื่อสนทนาร่วมกับผู้อ่ืน 
- การแสดงอารมณ์ความรู้สึกด้วยอีโมติคอน ได้แก่ ถูกใจ รักเลย ว้าว ฮ่าๆ เศร้า และ โกรธ  
- การกดถูกใจความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
- การทราบความคิดเห็นของผู้อ่ืนขณะรับชมถ่ายทอดสด 
- การทราบระยะเวลาที่ถ่ายทอดสด 
- การรับชมถ่ายทอดสดแบบเต็มหน้าจอแบบทั้งแนวต้ังและแนวนอน 
- การเปิดและปิดความคิดเห็นขณะรับชมถ่ายทอดสด 
- การแบ่งปันวิดีโอขณะรับชมถ่ายทอดสด 
- การบันทึกวิดีโอไว้ในเฟซบุ๊กตนเอง 
- การรับแจ้งเตือนเมื่อมีการถ่ายทอดสดรายการ 



Ref. code: 25595807010516PQT

43 

- การรับชมวิดีโอย้อนหลัง 
- การเชิญเพื่อนในเฟซบุ๊กของตนเองมารับชมรายการที่ตนเองรับชมอยู่ 
ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ ซึ่งเป็นค าถามแบบ

ปลายปิด ได้แก ่
- การเขียนความคิดเห็นเพื่อสนทนาร่วมกับผู้อ่ืน 
- การแสดงอารมณ์ความรู้สึกด้วยอีโมติคอน ได้แก่ ถูกใจ รักเลย ว้าว ฮ่าๆ เศร้า และ โกรธ  
- การกดถูกใจความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
- การทราบความคิดเห็นของผู้อ่ืนขณะรับชมถ่ายทอดสด 
- การทราบระยะเวลาที่ถ่ายทอดสด 
- การรับชมถ่ายทอดสดแบบเต็มหน้าจอแบบทั้งแนวต้ังและแนวนอน 
- การเปิดและปิดความคิดเห็นขณะรับชมถ่ายทอดสด 
- การแบ่งปันวิดีโอขณะรับชมถ่ายทอดสด 
- การบันทึกวิดีโอไว้ในเฟซบุ๊กตนเอง 
- การรับแจ้งเตือนเมื่อมีการถ่ายทอดสดรายการ 
- การรับชมวิดีโอย้อนหลัง 
- การเชิญเพื่อนในเฟซบุ๊กของตนเองมารับชมรายการที่ตนเองรับชมอยู่ 
ส่วนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ซึ่งเป็น

ค าถามแบบปลายปิดแบบ Rating Scale ได้แก ่
-  ความถี่ในการรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 
-  ระยะเวลาในการรับรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 

 
3.4 เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ใช้ในการวิจัย ดังต่อไปน้ี 
ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับการรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์ โดยแบ่งเกณฑ์การให้

คะแนนเป็น 2 ระดับ ดังนี ้
 ระดับการรับรู ้   คะแนน 

รับรู ้         1  
ไม่รับรู ้         0 
ก าหนดการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดับการรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์ ดังนี ้

 ระดับคะแนน 9 - 12 หมายถึง มีระดับการรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์สูง 
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 ระดับคะแนน 5 - 8  หมายถึง มีระดับการรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์กลาง 
 ระดับคะแนน 0 - 4  หมายถึง มีระดับการรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์ต่ า 

ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ โดยแบ่งเกณฑ์การ
ให้คะแนนเป็น 2 ระดับ ดังนี ้

 ระดับความสามารถในการใช้งาน  คะแนน 
สามารถใช้งานได ้       1  
ไม่สามารถใช้งานได้       0 
ก าหนดการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดับความสามารถในการใช้งาน

เฟซบุ๊กไลฟ์ ดังนี ้
 ระดับคะแนน 9 - 12 หมายถึง มีระดับความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์สูง 
 ระดับคะแนน 5 - 8  หมายถึง มีระดับความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์กลาง 
 ระดับคะแนน 0 - 4  หมายถึง มีระดับความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ต่ า 
 ส่วนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ดังนี ้

ด้านความถี่ในการรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์โดยแบ่งเกณฑ์การให้
คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี ้ 

 ระดับความถี่ในการรับชม  คะแนน 
รับชมมากที่สุด    5 
รับชมมาก     4 
รับชมปานกลาง     3 
รับชมน้อย     2 
รับชมน้อยที่สุด     1 
ไม่เคยชมเลย    0 
หลังจากนั้นผลรวมของคะแนนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจะถูกน ามาหาค่าเฉลี่ยและแปล

ความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี ้

ช่วงห่าง  = 
คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ าสุด

จ านวนชั้น
 

  = 
5 −0 

5
 

  = 1 
จากสูตรการค านวณข้างต้น ก าหนดการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดับความถี่ใน

การรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ดังนี้ 
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  ค่าเฉลี่ย 4.01 – 5.00 หมายถึง รับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.01 – 4.00 หมายถึง รับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.01 – 3.00 หมายถึง รับชมรายการโทรทัศนท์างเฟซบุ๊กไลฟ์ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.01 – 2.00 หมายถึง รับชมรายการโทรทัศนท์างเฟซบุ๊กไลฟ์ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 0.01 – 1.00 หมายถึง รับชมรายการโทรทัศนท์างเฟซบุ๊กไลฟ์ในระดับน้อยที่สุด 

ด้านระยะเวลาในการรับรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ใช้โดยแบ่งเกณฑ์การให้
คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี ้

 ระดับระยะเวลาในการรับชม  คะแนน 
ชมทั้งรายการ    5    

  ชมเกือบทั้งรายการ   4   
  ชมครึ่งรายการ    3    
  ชมไม่ถึงครึ่งรายการ   2    
  ชมน้อยกว่าครึ่งรายการ   1 
  ไม่เคยชมเลย    0   

หลังจากนั้นผลรวมของคะแนนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจะถูกน ามาหาค่าเฉลี่ยและแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี ้

ช่วงห่าง  = 
คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ าสุด

จ านวนชั้น
 

  = 
5 −0 

5
 

  = 1 
จากสูตรการค านวณข้างต้น ก าหนดการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระยะเวลาใน

การรับชมรายการทางเฟซบุ๊กไลฟ ์ดังนี ้
  ค่าเฉลี่ย 4.01 – 5.00 หมายถึง รับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ในระดับ
มากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.01 – 4.00  หมายถึง รับชมรายการโทรทัศนท์างเฟซบุ๊กไลฟ์ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.01 – 3.00 หมายถึง รับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ในระดับ
ปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 2.00 หมายถึง รับชมรายการโทรทัศนท์างเฟซบุ๊กไลฟ์ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 0.01 – 1.00 หมายถึง รับชมรายการโทรทัศนท์างเฟซบุ๊กไลฟใ์นระดับน้อยที่สุด 
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3.5 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

ในการวิจั ยครั้ งนี้  ผู้ วิจั ย ได้ท าการทดสอบความเที่ ย งตรง (Validity) ของ
แบบสอบถาม ก่อนน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจริงโดยใช้วิธีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อน ามาจัดท าแบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง ได้แก่ 
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) 
ความครอบคลุมของเนื้อหา และตัวแปรที่ต้องการศึกษา เพื่อให้แบบสอบถามมีความถูกต้อง 
เหมาะสม และสมบูรณ์  
 
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามทั้ง 2 รูปแบบ คือ 
แจกแบบสอบถามตัวต่อตัว และแจกแบบสอบถามออนไลน์โดยสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย 
Google Forms หลังจากสร้างแบบสอบถามเสร็จแล้วผู้วิจัยแจกแบบสอบถามผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ดังนี้ เฟซบุ๊ก (Facebook) ได้แก่ แจกแบบสอบถามบนเฟซบุ ๊กแฟนเพจของแต่ละ
รายการผ่านทางกล่องข้อความ (Inbox) และกลุ่มเพื่อนในเฟซบุ๊กของผู้วิจัยที่เคยรับชมรายการ
โทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ดังกล่าว   และ ไลน์ (LINE) ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนในไลน์ของผู้วิจัยที่เคย
รับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ดังกล่าว โดยก่อนการเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดค าถาม
เพื่อคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม (Screening Question) ได้แก่ “ปัจจุบันท่านมีอายุ 15 ปีขึ้นไปใช่
หรือไม่” “ปัจจุบันท่านเปิดรับชมรายการใดผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์” และ “ท่านรับชมรายการใดทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์มากที่สุด” หลังจากนั้นท าการเก็บข้อมูล โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
(Self-Administered Questionnaire)  

   
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัย
ได้ด าเนินการลงรหัส และประมวลผล เพื่อค านวณหาค่าทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้สถิติที่
ในการวิเคราะห์ข้อมูล 2 ประเภท ได้แก่ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency 
Distributions) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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(Standard Deviation) เพื่อใช้อธิบายลักษณะทางประชากร การรับรู้คุณสมบัติ ความสามารถในการ
ใช้งาน และการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ ์

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในสมมติฐานการวิจัยว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Pearson Correlation 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
การศึกษาเรื่อง “การรับรู้คุณสมบัติ ความสามารถในการใช้งาน และการเปิดรับชม

รายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์” ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
เลือกใช้วิธีการส ารวจ (Survey Research) ด้วยวิธีการเก็บข้อมูล ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้ง
เดียวโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผลการ 
วิจัยสามารถแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี ้
 
4.1 ลักษณะทางประชากร 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตั วอย่าง ได้
ท าการศึกษาเรื่องเพศ อายุ และระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ โดย
ได้น าเสนอข้อมูลเป็นจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตามตารางที่ 4.1-4.3 ดังต่อไปนี ้
 
ตารางที่ 4.1 
 
แสดงจ านวนและร้อยละของเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 67 22.3 

หญิง 233 77.7 

รวม 300 100 

 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 77.7 เป็นเพศหญิง และส่วนที่

เหลือร้อยละ 22.3 เป็นเพศชาย 
 
 
 
 
 
 



Ref. code: 25595807010516PQT

49 

ตารางที่ 4.2 
 
แสดงจ านวนและร้อยละของอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

15 - 19 ปี 16 5.3 

20 - 24 ปี 43 14.3 

25 - 34 ปี 196 65.3 

35 – 44 ปี 35 11.7 

45 – 54 ปี 5 1.7 

55 – 60 ปี 3 1.0 

61 ปีขึ้นไป 2 0.7 

รวม 300 100 

 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.3 มีอายุ 25 - 34 ปี 

รองลงมาร้อยละ 14.3 มีอายุ 20– 24 ปี ร้อยละ 11.7 มีอายุ 35 - 44 ปี ร้อยละ 5.3  มีอายุ 15 - 19 
ปี ร้อยละ 1.7 มีอายุ 45 - 54 ปี ร้อยละ 1.0  มีอายุ 55 - 60 ปี และร้อยละ 0.7 มีอายุ 61 ปีขึ้นไป
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.3 
 
แสดงจ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาสูงสุด 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี 26 8.7 

ปริญญาตร ี 205 68.3 

สูงกว่าปริญญาตร ี 69 23.0 

รวม 300 100 
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จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.3 มีระดับการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี รองลงมาร้อยละ 23.0 มีระดับการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี และร้อยละ 8.7 
มีการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ตามล าดับ 
 
4.2 การรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์ 
 
ตารางที่ 4.4 
 
แสดงจ านวนและร้อยละของการรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้ชม 

คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ ์
รับรู ้ ไม่รับรู ้

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การทราบความคิดเห็นของผู้อื่นขณะรับชม

ถ่ายทอดสด 
296 98.7 4 1.3 

การแสดงอารมณ์ความรู้สึกด้วยอีโมติคอน ได้แก่ 

ถูกใจ รักเลย วา้ว ฮ่าๆ เศร้า และ โกรธ 
295 98.3 5 1.7 

การเขียนความคิดเห็นเพื่อสนทนาร่วมกับผูอ้ื่น 291 97.0 9 3.0 

การรับชมวิดีโอย้อนหลัง 279 93.0 21 7.0 

การกดถูกใจความคิดเห็นของผู้อ่ืน 273 91.0 27 9.0 

การรับชมถ่ายทอดสดแบบเต็มหน้าจอแบบทั้งแนวต้ัง

และแนวนอน 
270 90.0 30 10.0 

การแบ่งปันวิดีโอขณะรับชมถ่ายทอดสด 261 87.0 39 13.0 

การรับแจ้งเตือนเมื่อมีการถ่ายทอดสดรายการ 251 83.7 49 16.3 

การทราบระยะเวลาที่ถ่ายทอดสด 242 80.7 58 19.3 

การเปิดและปิดความคิดเห็นขณะรับชมถ่ายทอดสด 225 75.0 75 25.0 

การเชิญเพื่อนในเฟซบุ๊กของตนเองมารับชมรายการที่

ตนเองรับชมอยู่ 
192 64.0 108 36.0 

การบันทึกวิดีโอไว้ในเฟซบุ๊กตนเอง 157 52.3 143 47.7 
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จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ว่า ทราบความคิดเห็นของผู้อื่นขณะ
รับชมถ่ายทอดสด ร้อยละ 98.7 รองลงมา การแสดงอารมณ์ความรู้สึกด้วยอีโมติคอน ได้แก่ ถูกใจ รักเลย 
ว้าว ฮ่าๆ เศร้า และ โกรธ ร้อยละ 98.3  การเขียนความคิดเห็นเพื่อสนทนาร่วมกับผู้อื่น ร้อยละ 97.0 การ
รับชมวิดีโอย้อนหลัง ร้อยละ 93.0 การกดถูกใจความคิดเห็นของผู้อื่น ร้อยละ 91.0 การรับชมถ่ายทอดสด
แบบเต็มหน้าจอแบบทั้งแนวตั้งและแนวนอน ร้อยละ 90.0 การแบ่งปันวิดีโอขณะรับชมถ่ายทอดสด ร้อย
ละ 87.0 การรับแจ้งเตือนเมื่อมีการถ่ายทอดสดรายการ ร้อยละ 83.7 ทราบระยะเวลาที่ถ่ายทอดสด ร้อย
ละ 80.7 การเปิดและปิดความคิดเห็นขณะรับชมถ่ายทอดสด ร้อยละ 75.0 การเชิญเพื่อนในเฟซบุ๊กของ
ตนเองมารับชมรายการที่ตนเองรับชมอยู่ ร้อยละ 64.0  และการบันทึกวิดีโอไว้ในเฟซบุ๊กตนเอง ร้อยละ 
52.3 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.5 
 
แสดงจ านวนและร้อยละของระดับการรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้ชม 

รับรู้คุณสมบัตขิองเฟซบุ๊กไลฟ์ จ านวน ร้อยละ 
รับรู้ระดับสูง 240 80.0 

รับรู้ระดับปานกลาง 54 18.0 
รับรู้ระดับต่ า 6 2.0 

รวม 300 100 
 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์ในระดับสูง 
ร้อยละ 80 รองลงมา รับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์ในระดับปานกลาง ร้อยละ 18 และรับรู้คุณสมบัติของ
เฟซบุ๊กไลฟ์ในระดับต่ า ร้อยละ 2 ตามล าดับ 
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4.3 ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ 
 
ตารางที่ 4.6 
 
แสดงจ านวนและร้อยละของความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้ชม 

คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ ์
สามารถใช้งานได ้ ไม่สามารถใช้งานได้ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การแสดงอารมณ์ความรู้สึกด้วยอีโมติคอน ได้แก่ ถูกใจ 

รักเลย ว้าว ฮ่าๆ เศร้า และ โกรธ 
291 97.0 9 3.0 

การทราบความคิดเห็นของผู้อื่นขณะรับชมถ่ายทอดสด 290 96.7 10 3.3 

การเขียนความคิดเห็นเพื่อสนทนาร่วมกับผูอ้ื่น 288 96.0 12 4.0 

การรับชมวิดีโอย้อนหลัง 271 90.3 29 9.7 

การกดถูกใจความคิดเห็นของผู้อ่ืน 270 90.0 30 10.0 

การรับชมถ่ายทอดสดแบบเต็มหน้าจอแบบทั้งแนวต้ัง

และแนวนอน 
266 88.7 34 11.3 

การแบ่งปันวิดีโอขณะรับชมถ่ายทอดสด 258 86.0 42 14.0 

การรับแจ้งเตือนเมื่อมีการถ่ายทอดสดรายการ 245 81.7 55 18.3 

การทราบระยะเวลาที่ถ่ายทอดสด 239 79.7 61 20.3 

การเปิดและปิดความคิดเห็นขณะรับชมถ่ายทอดสด 219 73.0 81 27.0 

การเชิญเพื่อนในเฟซบุ๊กของตนเองมารับชมรายการที่

ตนเองรับชมอยู่ 
187 62.3 113 37.7 

การบันทึกวิดีโอไว้ในเฟซบุ๊กตนเอง 164 54.7 136 45.3 

 
จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกด้วยอี

โมติคอน ได้แก่ ถูกใจ รักเลย ว้าว ฮ่าๆ เศร้า และ โกรธ ร้อยละ 97.0 รองลงมา ทราบความคิดเห็น
ของผู้อื่นขณะรับชมถ่ายทอดสด ร้อยละ 96.7 การเขียนความคิดเห็นเพื่อสนทนาร่วมกับผู้อื่น ร้อยละ 
96.0 การรับชมวิดีโอย้อนหลัง ร้อยละ 90.3 การกดถูกใจความคิดเห็นของผู้อื่น ร้อยละ 90.0 การ
รับชมถ่ายทอดสดแบบเต็มหน้าจอแบบทั้งแนวตั้งและแนวนอน ร้อยละ 88.7 การแบ่งปันวิดีโอขณะ
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รับชมถ่ายทอดสด ร้อยละ 86.0 การรับแจ้งเตือนเมื่อมีการถ่ายทอดสดรายการ ร้อยละ 81.7 ทราบ
ระยะเวลาที่ถ่ายทอดสด ร้อยละ 79.7 การเปิดและปิดความคิดเห็นขณะรับชมถ่ายทอดสด ร้อยละ 
73.0 การเชิญเพื่อนในเฟซบุ๊กของตนเองมารับชมรายการที่ตนเองรับชมอยู่ ร้อยละ 62.3 และ การ
บันทึกวิดีโอไว้ในเฟซบุ๊กตนเอง ร้อยละ 54.7 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.7 
 
แสดงจ านวนและร้อยละของระดับความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟข์องผู้ชม 

ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ ์ จ านวน ร้อยละ 
ความสามารถในการใช้งานระดับสูง 233 77.7 

ความสามารถในการใช้งานระดับปานกลาง 60 20.0 
ความสามารถในการใช้งานระดับต่ า 7 2.3 

รวม 300 100 
  
  จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ใน
ระดับสูง ร้อยละ 77.7 รองลงมา ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ในระดับปานกลาง ร้อยละ 20 
และความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ในระดับต่ า ร้อยละ 2.3 ตามล าดับ 
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4.4 การเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 
 
ตารางที่ 4.8 
 

แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความถี่ในการรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 

ประเด็น 
ระดับความถี่ในการรับชม 

รวม ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความ 

หมาย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่เคยชมเลย 

1. รายการ The Mask 

Singer 

190 

(63.3) 

79 

(26.3) 

30 

(10.0) 

1 

(0.3) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

300 

(100) 
4.53 .686 มากที่สุด 

2. รายการ I Can See Your 

Voice Thailand 

156 

(52.0) 

96 

(32.0) 

41 

(13.7) 

7 

(2.3) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

300 

(100) 
4.34 .799 มากที่สุด 

3. รายการปรศินาฟ้าแลบ 
81 

(27.0) 

87 

(29.0) 

114 

(38.0) 

18 

(6.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

300 

(100) 
3.77 .916 มาก 

4. รายการชูวิทย์ตีแสกหน้า 
32 

(10.7) 

105 

(35.0) 

113 

(37.7) 

47 

(15.7) 

1 

(0.3) 

2 

(0.7) 

300 

(100) 
3.38 .930 มาก 

5. รายการตื่นมาคุย 
15 

(5.0) 

86 

(28.7) 

122 

(40.7) 

62 

(20.7) 

12 

(4.0) 

3 

(1.0) 

300 

(100) 
3.07 .970 มาก 

รวม 3.82 .414 มาก 
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  จากตารางที่ 4.8 พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการรับชมรายการโทรทัศน์
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ระดับมาก (3.82) ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการรับชมโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 
ดังนี้ รายการ The Mask Singer ระดับมากที่สุด (4.53) รองลงมา รายการ I Can See Your Voice 
Thailand ระดับมากที่สุด (4.34) รายการปริศนาฟ้าแลบ ระดับมาก (3.77) รายการชูวิทย์ตีแสกหน้า 
ระดับมาก  (3.38) และรายการต่ืนมาคุย ระดับมาก (3.07) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.9 
 
แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 

ประเด็น 

ระดับระยะเวลาในการรบัชม 

รวม 
ค่า 

เฉลี่ย 

ค่า

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความ 

หมาย 
ชมทั้ง

รายการ 

ชมเกือบทั้ง

รายการ 

ชมครึ่ง

รายการ 

ชมไม่ถึงครึ่ง

รายการ 

ชมน้อยกว่า

ครึ่งรายการ 

ไม่เคยชม

เลย 

1. รายการ The Mask 

Singer 

167 

(55.7) 

103 

(34.3) 

26 

(8.7) 

3 

(1.0) 

1 

(0.3) 

0 

(0.0) 

300 

(100) 
4.44 .722 มากที่สุด 

2. รายการ I Can See Your 

Voice Thailand 

92 

(30.7) 

121 

(40.3) 

75 

(25.0) 

11 

(3.7) 

1 

(0.3) 

0 

(0.0) 

300 

(100) 
3.97 .857 มาก 

3. รายการปริศนาฟ้าแลบ 
42 

(14.0) 

116 

(38.7) 

102 

(34.0) 

40 

(13.3) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

300 

(100) 
3.53 .893 มาก 

4. รายการชูวิทย์ตีแสกหน้า 
27 

(9.0) 

82 

(27.3) 

144 

(48.0) 

40 

(13.3) 

5 

(1.7) 

2 

(0.7) 

300 

(100) 
3.27 .908 มาก 

5. รายการตื่นมาคุย 
6 

(2.0) 

86 

(28.7) 

133 

(44.3) 

69 

(23.0) 

3 

(1.0) 

3 

(1.0) 

300 

(100) 
3.05 .853 มาก 

รวม 3.65 .436 มาก 
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จากตารางที่  4.9 พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศน์ทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ ระดับมาก (3.65) ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาในการรับชมโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 
ดังนี้ รายการ The Mask Singer ระดับมากที่สุด (4.44) รองลงมา รายการ I Can See Your Voice 
Thailand ระดับมาก (3.97) รายการปริศนาฟ้าแลบ ระดับมาก (3.53) รายการชูวิทย์ตีแสกหน้า 
ระดับมาก (3.27) และรายการต่ืนมาคุย ระดับมาก (3.05) ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาระดับระยะเวลาในการรับชมรายการในแต่ละรายการ พบว่า ส่วนใหญ่
ผู้ชมรับชมรายการ The Mask Singer ทั้งรายการ ร้อยละ 55.7 ผู้ชมรับชมรายการ I Can See Your 
Voice Thailand เกือบทั้งรายการ ร้อยละ 40.3 ผู้ชมรับชมรายการปริศนาฟ้าแลบ เกือบทั้งรายการ 
ร้อยละ 38.7 ผู้ชมรับชมรายการชูวิทย์ตีแสกหน้า ครึ่งรายการ ร้อยละ 48 และผู้ชมรับชมรายการ 
ตื่นมาคุย ครึ่งรายการ ร้อยละ 44.3 

 
4.5 การทดสอบสมมติฐาน 
 

 การศึกษาเรื่อง “การรับรู้คุณสมบัติ ความสามารถในการใช้งาน และการเปิด
รับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์” โดยได้ก าหนดสมมติฐานไว้ 3 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

 1. การรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการใช้งาน
เฟซบุ๊กไลฟ ์

 2. การรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับชมรายการ
โทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ ์

 3. ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับชมรายการ
โทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ ์ 

 ในการทดสอบสมมติฐานจะใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) ได้แก่ 
Pearson Correlation เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐานตามความเหมาะสมกับระดับการวัดของตัว
แปร ตามตาราง 4.10-4.14 ดังต่อไปนี ้

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1  การรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์มีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์  
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ตารางที่ 4.10 
 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์จะมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ ์

ตัวแปร 

การรบัชม
ถ่ายทอดสด
แบบเต็ม
หนา้จอฯ 

การกด
ถูกใจความ
คิดเหน็ฯ 

การรบัแจ้ง
เตือนเมือ่มี
การถา่ย 
ทอดสดฯ 

การรบัชม
วิดีโอ

ย้อนหลงั 

การแบง่ปัน
วิดีโอขณะ

รับชม
ถ่ายทอดสด 

การแสดง
อารมณ์

ความรู้สึก
ด้วยอีโมติ

คอน 

การทราบ
ระยะเวลา
ที่ถ่าย 
ทอดสด 

การเปิดและ
ปิดความ
คิดเหน็ฯ 

การบนัทึก
วิดีโอไวใ้น 
เฟซบุก๊
ตนเอง 

การเชิญเพื่อน
ในเฟซบุก๊ของ

ตนเองมา 
รับชมฯ 

การเขียน
ความ

คิดเหน็ฯ 

การทราบ
ความคดิเห็น
ของผู้อืน่ฯ 

การรบัรู้
คุณสมบตัิ

ของ
เฟซบุก๊ไลฟ ์

การรบัชมถา่ยทอดสดแบบ
เต็มหนา้จอฯ 

.687* 
(.000) 

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

การกดถูกใจความคิดเห็นฯ - 
.633* 
(.000) 

- - - - - - - - - - - 

การรบัแจ้งเตอืนเมื่อมีการ
ถ่ายทอดสดฯ 

- - 
.630* 
(.000) 

- - - - - - - - - - 

การรบัชมวิดีโอย้อนหลงั - - - 
.618* 
(.000) 

- - - - - - - - - 

การแบง่ปันวิดีโอขณะ
รับชมถ่ายทอดสด 

- - - - 
.615* 
(.000) 

- - - - - - - - 

การแสดงอารมณ์
ความรู้สึกดว้ยอีโมตคิอน 

- - - - - 
.588* 
(.000) 

- - - - - - - 

การทราบระยะเวลาที่
ถ่ายทอดสด 

- - - - - - 
.571* 
(.000) 

- - - - - - 
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ตารางที่ 4.10  
 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์จะมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ ์(ต่อ) 

ตัวแปร 

การรบัชม
ถ่ายทอดสด
แบบเตม็
หน้าจอฯ 

การกด
ถูกใจ
ความ

คิดเห็น
ของผู้อื่น 

การรบัแจ้ง
เตือนเมื่อมี
การถา่ย 
ทอดสดฯ 

การรบัชม
วิดีโอ

ย้อนหลัง 

การแบ่ง 
ปันวิดีโอ

ขณะรับชม
ถ่ายทอดสด 

การแสดง
อารมณ์

ความรูส้ึกด้วย
อีโมติคอน 

การทราบ
ระยะเวลา

ที่ถ่าย 
ทอดสด 

การเปดิและ
ปิดความ
คิดเห็นฯ 

การบันทกึ
วิดีโอไวใ้น 
เฟซบุ๊ก
ตนเอง 

การเชิญเพื่อน
ในเฟซบุ๊กของ

ตนเองมา 
รับชมฯ 

การเขียน
ความ

คิดเห็นฯ 

การทราบ
ความคิดเห็น
ของผู้อื่นขณะ

รับชมฯ 

การรบัรู้
คุณสมบตัิ

ของ
เฟซบุ๊กไลฟ ์

การเปิดและปดิความ
คิดเหน็ฯ 

- - - - - - - 
.568* 
(.000) 

- - - - - 

การบนัทึกวิดีโอไวใ้น 
เฟซบุก๊ตนเอง 

- - - - - - - - 
.565* 
(.000) 

- - - - 

การเชิญเพื่อนในเฟซบุ๊ก
ของตนเองมารับชมฯ 

- - - - - - - - - 
.564* 
(.000) 

- - - 

การเขียนความคิดเหน็ฯ - - - - - - - - - - 
.562* 
(.000) 

- - 

การทราบความคิดเหน็ของ
ผู้อื่นฯ 

- - - - - - - - - - - 
.464* 
(.000) 

- 

ความสามารถในการใช้งาน
เฟซบุก๊ไลฟ ์

- - - - - - - - - - - - 
.793* 
(.000) 

* Sig. < .05 
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 จากตารางที่ 4.10 พบว่า โดยรวมการรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์มีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ ที่ระดับนัยส าคัญ .05 (Sig. < .05) โดยเป็นความสัมพันธ์
ทางบวก หมายความว่า การรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์สูงจะมีความสามารถในการใช้งาน
เฟซบุ๊กไลฟ์สูง ในขณะที่ การรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์ต่ าจะมีความสามารถในการใช้งาน
เฟซบุ๊กไลฟ์ต่ า ทั้งนี้ขนาดความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับสูงมาก  
 เมื่อพิจาณาแยกตามความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์กับ
ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ในแต่ละข้อ ที่ระดับนัยส าคัญ .05 (Sig. < .05) พบว่า การ
รับชมถ่ายทอดสดแบบเต็มหน้าจอแบบทั้งแนวตั้งและแนวนอนมีความสัมพันธ์มากที่สุด โดยมีขนาด
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง รองลงมา การกดถูกใจความคิดเห็นของผู้อื่นมีขนาดความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับสูง การรับแจ้งเตือนเมื่อมีการถ่ายทอดสดรายการ มีขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง การ
รับชมวิดีโอย้อนหลัง มีขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง การแบ่งปันวิดีโอขณะรับชมถ่ายทอดสด มี
ขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง การแสดงอารมณ์ความรู้สึกด้วยอีโมติคอน ได้แก่ ถูกใจ รักเลย ว้าว 
ฮ่าๆ เศร้า และ โกรธ มีขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง การทราบระยะเวลาที่ถ่ายทอดสด มีขนาด
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง การเปิดและปิดความคิดเห็นขณะรับชมถ่ายทอดสด มีขนาดความสัมพันธ์
อยู่ในระดับสูง การบันทึกวิดีโอไว้ในเฟซบุ๊กตนเอง มีขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง  การเชิญเพื่อน
ในเฟซบุ๊กของตนเองมารับชมรายการที่ตนเองรับชมอยู่ มีขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง การเขียน
ความคิดเห็นเพื่อสนทนาร่วมกับผู้อื่น มีขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง และการทราบความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนขณะรับชมถ่ายทอดสด มีขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง  

สมมติฐานการวิจัยที่ 2  การรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์มีความสัมพันธ์กับการ
เปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 การรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์มีความสัมพันธ์กับ
ความถี่ในการรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ ์
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ตารางที่ 4.11 
 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์จะมีความสัมพันธ์กับความถี่ใน
การรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 

ความถี่ในการรบัชม การรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์ 

รายการ The Mask Singer 
.214* 
(.000) 

รายการ I Can See Your Voice Thailand 
.142* 
(.014) 

รายการปริศนาฟ้าแลบ 
-.053 
(.362) 

รายการชูวิทย์ตีแสกหน้า 
-.053 
(.361) 

รายการตื่นมาคุย 
.017 
(.770) 

ความถี่ในการรบัชมโดยรวม 
.087 
(.134) 

* Sig. < .05 
 

 จากตารางที่ 4.11 พบว่า การรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความถี่ในการรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์โดยรวม ที่ระดับนัยส าคัญ .05 (Sig. > .05) เมื่อ
พิจารณาแยกตามรายการต่างๆ นั้น พบว่า การรับรู้คุณสมบัติเฟซบุ๊กไลฟ์ไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่
ในการรับชมรายการปริศนาฟ้าแลบ รายการชูวิทย์ตีแสกหน้า และรายการตื่นมาคุย แต่การรับรู้
คุณสมบัติเฟซบุ๊กไลฟ์มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการรับชมรายการ The Mask Singer และ รายการ 
I Can See Your Voice Thailand ที่ระดับนัยส าคัญ .05 (Sig. < .05) โดยเป็นความสัมพันธ์ทางบวก 
และเมื่อเปรียบเทียบ 2 รายการดังกล่าว พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณสมบัติของ
เฟซบุ๊กไลฟ์กับความถี่ในการรับชมรายการ The Mask Singer มากกว่า รายการ I Can See Your 
Voice Thailand ทั้งนี้ขนาดความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับต่ า 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2 การรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์มีความสัมพันธ์กับ
ระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 

 
ตารางที่ 4.12 
 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์จะมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาใน
การรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 

ระยะเวลาในการรับชม การรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์ 

รายการ The Mask Singer 
.117* 
(.043) 

รายการ I Can See Your Voice Thailand 
.069 
(.236) 

รายการปริศนาฟ้าแลบ 
-.025 
(.670) 

รายการชูวิทย์ตีแสกหน้า 
-.064 
(.268) 

รายการตื่นมาคุย 
.031 
(.596) 

ระยะเวลาในการรับชมโดยรวม 
.017 
(.772) 

* Sig. < .05 
 

 จากตารางที่ 4.12 พบว่า การรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์โดยรวม ที่ระดับนัยส าคัญ .05 (Sig. > .05) 
เมื่อพิจารณาแยกตามรายการต่างๆ นั้น พบว่า การรับรู้คุณสมบัติเฟซบุ๊กไลฟ์ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ระยะเวลาในการรับชม รายการ I Can See Your Voice Thailand รายการปริศนาฟ้าแลบ รายการ
ชูวิทย์ตีแสกหน้า และรายการตื่นมาคุย แต่การรับรู้คุณสมบัติเฟซบุ๊กไลฟ์มีความสัมพันธ์กับระยะเวลา
ในการรับชมรายการ The Mask Singer ที่ระดับนัยส าคัญ .05 (Sig. < .05) โดยเป็นความสัมพันธ์
ทางบวก ทั้งนี้ขนาดความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับต่ า 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์มีความสัมพันธ์กับการ
เปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ ์  

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.1 ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์มีความสัมพันธ์กับ
ความถี่ในการรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ ์
 
ตารางที่ 4.13 
 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์จะมีความสัมพันธ์กับความถี่
ในการรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 

ความถี่ในการรบัชม ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ ์

รายการ The Mask Singer 
.236* 
(.000) 

รายการ I Can See Your Voice Thailand 
.166* 
(.005) 

รายการปริศนาฟ้าแลบ 
-.058 
(.319) 

รายการชูวิทย์ตีแสกหน้า 
-.042 
(.469) 

รายการตื่นมาคุย 
.036 
(.537) 

ความถี่ในการรบัชมโดยรวม 
.112 
(.052) 

* Sig. < .05 
 

จากตารางที่ 4.13 พบว่า ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ไม่มีความสัมพันธ์
กับความถี่ในการรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์โดยรวม ที่ระดับนัยส าคัญ .05 (Sig. > .05) 
เมื่อพิจารณาแยกตามรายการต่างๆ นั้น พบว่า ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ไม่มี
ความสัมพันธ์กับความถี่ในการรับชมรายการปริศนาฟ้าแลบ รายการชูวิทย์ตีแสกหน้า และรายการตื่น
มาคุย แต่ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการรับชมรายการ The 
Mask Singer และ รายการ I Can See Your Voice Thailand ที่ระดับนัยส าคัญ .05 (Sig. < .05)  
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โดยเป็นความสัมพันธ์ทางบวก และเมื่อเปรียบเทียบ 2 รายการดังกล่าว พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์กับความถี่ในการรับชมรายการ The Mask Singer มากกว่า 
รายการ I Can See Your Voice Thailand ทั้งนี้ขนาดความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับต่ า 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.2 ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์มีความสัมพันธ์กับ
ระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 
 
ตารางที่ 4.14 
 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์จะมีความสัมพันธ์กับ
ระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 

ระยะเวลาในการรับชม ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ ์

รายการ The Mask Singer 
.125* 
(.030) 

รายการ I Can See Your Voice Thailand 
.054 
(.354) 

รายการปริศนาฟ้าแลบ 
.016 
(.787) 

รายการชูวิทย์ตีแสกหน้า 
.036 
(.531) 

รายการตื่นมาคุย 
-.011 
(.855) 

ระยะเวลาในการรับชมโดยรวม 
.050 
(.391) 

* Sig. < .05 
 

จากตารางที่ 4.14 พบว่า ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ไม่มีความสัมพันธ์
กับระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์โดยรวม ที่ระดับนัยส าคัญ .05 (Sig. > .05) 
เมื่อพิจารณาแยกตามรายการต่างๆ นั้น พบว่า ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ไม่มี
ความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการรับชมรายการ I Can See Your Voice Thailand รายการปริศนา
ฟ้าแลบ รายการชูวิทย์ตีแสกหน้า และรายการตื่นมาคุย แต่ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์มี
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ความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการรับชมรายการ The Mask Singer ที่ระดับนัยส าคัญ .05  
(Sig. < .05) โดยเป็นความสัมพันธ์ทางบวก ทั้งนี้ขนาดความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับต่ า 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง “การรับรู้คุณสมบัติ ความสามารถในการใช้งาน และการเปิดรับชม

รายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ต่อไปน้ี 
1. เพื่อศึกษาการรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้ชม 
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้ชม 
3. เพื่อศึกษาการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้ชม 
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์กับความ 

สามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้ชม 
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์กับการเปิด

รับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้ชม 
6. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์กับการ

เปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้ชม 
ทั้งนี้ได้มีการตั้งสมมติฐานการวิจัย ต่อไปน้ี 
1. การรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการใช้งาน

เฟซบุ๊กไลฟ ์
2. การรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับชมรายการ

โทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ ์
3. ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับชมรายการ

โทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ ์
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการวิจัย

เชิงส ารวจ (Survey Research) ด้วยวิธีการเก็บข้อมูล ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว (Cross-
Sectional Study) ในการศึกษาถึงการรับรู้คุณสมบัติ ความสามารถในการใช้งาน และการเปิดรับชม
รายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ทั้งนี้ผู้วิจัยแจกแบบสอบถาม
ตัวต่อตัว และแจกแบบสอบถามผ่านเครือข่ายออนไลน์ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 300 คน 

แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเพื่อให้ครอบคลุมประเด็นมากที่สุด ลักษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด (Closed Ended Questions) แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี ้
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ส่วนที่  1 เป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับการศึกษาสูงสุด ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบก าหนดค าตอบให้
ตอบ (Check – List) จ านวน 3 ข้อ 

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับการรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์ ซึ่งเป็นค าถามแบบ
ปลายปิด จ านวน 12 ข้อ โดยให้เลือกตอบระหว่าง รับรู้ และ ไม่รับรู้  

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ ซึ่งเป็นค าถาม
แบบปลายปิด จ านวน 12 ข้อ โดยให้เลือกตอบระหว่าง สามารถใช้งานได้ และ ไม่สามารถใช้งานได้ 

ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ซึ่งเป็น
ค าถามแบบปลายปิดแบบ Rating Scale ได้แก ่

-  ความถี่ในการรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์  
-  ระยะเวลาในการรับรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากร 
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย ได้แก่ ผู้ชมที่รับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ซึ่งมี

อายุ 15 ปี ขึ้นไป และเคยรับชมรายการฯ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน อย่างน้อย 1 รายการ ประกอบด้วย 
รายการโทรทัศน์ที่ เผยแพร่ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ จ านวน 5 รายการ คือ รายการ The Mask Singer  
รายการ I Can See Your Voice Thailand รายการปริศนาฟ้าแลบ รายการชูวิทย์ตีแสกหน้า และ
รายการตื่นมาคุย จ านวน 300 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 25 - 34 ปี รองลงมา ได้แก่ 20– 24 ปี และส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รองลงมา ได้แก่ การศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  

ส่วนที่ 2 การรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์ 
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์ใน

ระดับสูง ร้อยละ 80 และเมื่อพิจารณาโดยละเอียดพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ว่า ทราบความ
คิดเห็นของผู้อื่นขณะรับชมถ่ายทอดสด ร้อยละ 98.7 รองลงมา การแสดงอารมณ์ความรู้สึกด้วยอีโมติ
คอน ได้แก่ ถูกใจ รักเลย ว้าว ฮ่าๆ เศร้า และ โกรธ ร้อยละ 98.3  การเขียนความคิดเห็นเพื่อสนทนา
ร่วมกับผู้อื่น ร้อยละ 97 การรับชมวิดีโอย้อนหลัง ร้อยละ 93 การกดถูกใจความคิดเห็นของผู้อื่น  
ร้อยละ 91 การรับชมถ่ายทอดสดแบบเต็มหน้าจอแบบทั้งแนวตั้งและแนวนอน ร้อยละ 90 การแบ่งปัน
วิดีโอขณะรับชมถ่ายทอดสด ร้อยละ 87 การรับแจ้งเตือนเมื่อมีการถ่ายทอดสดรายการ ร้อยละ 83.7 
ทราบระยะเวลาที่ถ่ายทอดสด ร้อยละ 80.7 การเปิดและปิดความคิดเห็นขณะรับชมถ่ายทอดสด ร้อยละ 
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75 การเชิญเพื่อนในเฟซบุ๊กของตนเองมารับชมรายการที่ตนเองรับชมอยู่ ร้อยละ 64 และการบันทึกวิดีโอ
ไว้ในเฟซบุ๊กตนเอง ร้อยละ 52.3 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 3 ความสามารถการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ 
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์

ในระดับสูง ร้อยละ 77.7 และเมื่อพิจารณาโดยละเอียดพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สามารถแสดง
อารมณ์ความรู้สึกด้วยอีโมติคอน ได้แก่ ถูกใจ รักเลย ว้าว ฮ่าๆ เศร้า และ โกรธ ร้อยละ 97 รองลงมา 
ทราบความคิดเห็นของผู้อื่นขณะรับชมถ่ายทอดสด ร้อยละ 96.7 การเขียนความคิดเห็นเพื่อสนทนา
ร่วมกับผู้อื่น ร้อยละ 96 การรับชมวิดีโอย้อนหลัง ร้อยละ 90.3 การกดถูกใจความคิดเห็นของผู้อื่น 
ร้อยละ 90 การรับชมถ่ายทอดสดแบบเต็มหน้าจอแบบทั้งแนวตั้งและแนวนอน ร้อยละ 88.7 การ
แบ่งปันวิดีโอขณะรับชมถ่ายทอดสด ร้อยละ 86 การรับแจ้งเตือนเมื่อมีการถ่ายทอดสดรายการ ร้อย
ละ 81.7 ทราบระยะเวลาที่ถ่ายทอดสด ร้อยละ 79.7 การเปิดและปิดความคิดเห็นขณะรับชม
ถ่ายทอดสด ร้อยละ 73 การเชิญเพื่อนในเฟซบุ๊กของตนเองมารับชมรายการที่ตนเองรับชมอยู่ ร้อยละ 
62.3 และ การบันทึกวิดีโอไว้ในเฟซบุ๊กตนเอง ร้อยละ 54.7 ตามล าดับ 
  ส่วนที่ 4 การเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 

ผลการศึกษา พบว่า ด้านความถี่ในการรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ระดับ
มาก (3.82) ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ดังนี้ รายการ 
The Mask Singer ระดับมากที่สุด (4.53) รองลงมา รายการ I Can See Your Voice Thailand 
ระดับมากที่สุด (4.34) รายการปริศนาฟ้าแลบ ระดับมาก (3.77) รายการชูวิทย์ตีแสกหน้า ระดับมาก  
(3.38) และรายการต่ืนมาคุย ระดับมาก (3.07) ตามล าดับ 

ผลการศึกษา พบว่า ด้านระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ระดับ
มาก (3.65) ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ดังนี้ รายการ The 
Mask Singer ระดับมากที่สุด (4.44) รองลงมา รายการ I Can See Your Voice Thailand ระดับมาก 
(3.97) รายการปริศนาฟ้าแลบ ระดับมาก (3.53) รายการชูวิทย์ตีแสกหน้า ระดับมาก (3.27) และรายการตื่น
มาคุย ระดับมาก (3.05) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาระดับระยะเวลาในการรับชมรายการในแต่ละรายการ 
พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ชมรับชมรายการ The Mask Singer ทั้งรายการ ร้อยละ 55.7 ผู้ชมรับชมรายการ I Can 
See Your Voice Thailand เกือบทั้งรายการ ร้อยละ 40.3 ผู้ชมรับชมรายการปริศนาฟ้าแลบเกือบทั้ง
รายการ ร้อยละ 38.7 ผู้ชมรับชมรายการชูวิทย์ตีแสกหน้าครึ่งรายการ ร้อยละ 48 และผู้ชมรับชมรายการตื่น
มาคุยครึ่งรายการ ร้อยละ 44.3 
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5.1.1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
สมมติฐานการวิจัยที่  1 การรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์มีความสัมพันธ์กับ

ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ ์
  จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์กับ
ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์โดยรวม พบว่า การรับรู้คุณสมบัติและความสามารถในการใช้
งานเฟซบุ๊กไลฟ์ มีความสัมพันธ์เชิงบวก และขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาแยกตาม
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์กับความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ใน
แต่ละข้อ ที่ระดับนัยส าคัญ .05 (Sig. < .05) พบว่า การรับชมถ่ายทอดสดแบบเต็มหน้าจอแบบทั้ง
แนวตั้งและแนวนอนมีความสัมพันธ์มากที่สุด โดยมีขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง รองลงมา การ
กดถูกใจความคิดเห็นของผู้อื่นมีขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง การรับแจ้งเตือนเมื่อมีการ
ถ่ายทอดสดรายการ มีขนาดความสัมพันธ์อยู่ ในระดับสูง  การรับชมวิดีโอย้อนหลัง มีขนาด
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง การแบ่งปันวิดีโอขณะรับชมถ่ายทอดสด มีขนาดความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับสูง การแสดงอารมณ์ความรู้สึกด้วยอีโมติคอน ได้แก่ ถูกใจ รักเลย ว้าว ฮ่าๆ เศร้า และ โกรธ มี
ขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง การทราบระยะเวลาที่ถ่ายทอดสด มีขนาดความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับสูง การเปิดและปิดความคิดเห็นขณะรับชมถ่ายทอดสด มีขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง การ
บันทึกวิดีโอไว้ในเฟซบุ๊กตนเอง มีขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง  การเชิญเพื่อนในเฟซบุ๊กของ
ตนเองมารับชมรายการที่ตนเองรับชมอยู่ มีขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง การเขียนความคิดเห็น
เพื่อสนทนาร่วมกับผู้อื่น มีขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง และการทราบความคิดเห็นของผู้อื่นขณะ
รับชมถ่ายทอดสด มีขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง  
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ตารางที่ 5.1 
 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 

ตัวแปร 

การรบัชม
ถ่ายทอดสด
แบบเต็ม
หนา้จอฯ 

การกด
ถูกใจความ
คิดเหน็ฯ 

การรบัแจ้ง
เตือนเมือ่มี
การถา่ย 
ทอดสดฯ 

การรบัชม
วิดีโอ

ย้อนหลงั 

การแบง่ปัน
วิดีโอขณะ

รับชม
ถ่ายทอดสด 

การแสดง
อารมณ์

ความรู้สึกดว้ยอี
โมติคอน 

การทราบ
ระยะเวลา
ที่ถ่าย 
ทอดสด 

การเปิด
และปิด
ความ

คิดเหน็ฯ 

การบนัทึกวิดีโอ
ไวใ้นเฟซบุก๊

ตนเอง 

การเชิญ
เพื่อนใน 

เฟซบุก๊ของ
ตนเองมา
รับชมฯ 

การเขียน
ความ

คิดเหน็ฯ 

การทราบ
ความคดิเห็น
ของผู้อืน่ฯ 

การรบัรู้
คุณสมบตัิ

ของ
เฟซบุก๊ไลฟ ์

การรบัชมถา่ยทอดสดแบบ
เต็มหนา้จอฯ 

. 
 

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

การกดถูกใจความคิดเห็นฯ -  - - - - - - - - - - - 

การรบัแจ้งเตอืนเมื่อมีการ
ถ่ายทอดสดฯ 

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

การรบัชมวิดีโอย้อนหลงั - - -  - - - - - - - - - 

การแบง่ปันวิดีโอขณะ
รับชมถ่ายทอดสด 

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

การแสดงอารมณ์
ความรู้สึกดว้ยอีโมตคิอน 

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

การทราบระยะเวลาที่
ถ่ายทอดสด 

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

 หมายถึง มีความสัมพันธ ์

 



Ref. code: 25595807010516PQT

 

 

71 

ตารางที่ 5.1 
 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 (ต่อ) 

ตัวแปร 

การรบัชม
ถ่ายทอดสด
แบบเตม็
หน้าจอฯ 

การกด
ถูกใจ
ความ

คิดเห็น
ของผู้อื่น 

การรบัแจ้ง
เตือนเมื่อมี
การถา่ย 
ทอดสดฯ 

การรบัชม
วิดีโอ

ย้อนหลัง 

การแบ่ง 
ปันวิดีโอ

ขณะรับชม
ถ่ายทอดสด 

การแสดง
อารมณ์

ความรูส้ึกด้วย
อีโมติคอน 

การทราบ
ระยะเวลา

ที่ถ่าย 
ทอดสด 

การเปดิและ
ปิดความ
คิดเห็นฯ 

การบันทกึ
วิดีโอไวใ้น 

เฟซบุ๊กตนเอง 

การเชิญ
เพื่อนใน 

เฟซบุ๊กของ
ตนเองมา 
รับชมฯ 

การเขียน
ความ

คิดเห็นฯ 

การทราบ
ความคิดเห็น
ของผู้อื่นขณะ

รับชมฯ 

การรบัรู้
คุณสมบตัิ

ของ
เฟซบุ๊กไลฟ ์

การเปิดและปดิความ
คิดเหน็ฯ 

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

การบนัทึกวิดีโอไวใ้น 
เฟซบุก๊ตนเอง 

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

การเชิญเพื่อนในเฟซบุ๊ก
ของตนเองมารับชมฯ 

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

การเขียนความคิดเหน็ฯ - - - - - - - - - -  - - 

การทราบความคิดเหน็ของ
ผู้อื่นฯ 

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

ความสามารถในการใช้งาน
เฟซบุก๊ไลฟ ์

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

 หมายถึง มคีวามสัมพันธ์
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 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์มีความสัมพันธ์กับการเปิด
รับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 การรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์มีความสัมพันธ์กับความถี่ใน
การรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ ์

จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์กับความถี่ใน
การรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ พบว่า การรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความถี่ในการรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์โดยรวม และเมื่อพิจารณาโดยละเอียดพบว่า การรับรู้
คุณสมบัติเฟซบุ๊กไลฟ์ไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการรับชมรายการปริศนาฟ้าแลบ รายการชูวิทย์ตีแสก
หน้า และรายการตื่นมาคุย แต่การรับรู้คุณสมบัติเฟซบุ๊กไลฟ์มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการรับชมรายการ 
The Mask Singer และ รายการ I Can See Your Voice Thailand  โดยเป็นความสัมพันธ์ทางบวก 
หมายความว่า ผู้ชมที่มีการรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์สูงจะมีความถี่ในการรับชมรายการ The Mask 
Singer และ รายการ I Can See Your Voice Thailand ทางเฟซบุ๊กไลฟ์สูง  และเมื่อเปรียบเทียบ 2 
รายการดังกล่าว พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์กับความถี่ในการรับชม
รายการ The Mask Singer มากกว่า รายการ I Can See Your Voice Thailand โดยขนาดความสัมพันธ์
ของทั้ง 2 รายการอยู่ในระดับต่ า 

 
ตารางที่ 5.2 
 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 

ความถี่ในการรบัชม การรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์ 

รายการ The Mask Singer  

รายการ I Can See Your Voice Thailand  

รายการปริศนาฟ้าแลบ  

รายการชูวิทย์ตีแสกหน้า  

รายการตื่นมาคุย  

ความถี่ในการรบัชมโดยรวม  

 หมายถึง มคีวามสัมพันธ์  
 หมายถึง ไม่มีความสัมพนัธ ์
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 สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2 การรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์มีความสัมพันธ์กับ
ระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 
 จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์กับ
ระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ พบว่า การรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์ไม่มี
ความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์โดยรวม และเมื่อพิจารณา
โดยละเอียดพบว่า การรับรู้คุณสมบัติเฟซบุ๊กไลฟ์ไม่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการรับชมรายการ I 
Can See Your Voice Thailand  รายการปริศนาฟ้าแลบ รายการชูวิทย์ตีแสกหน้า และรายการตื่น
มาคุย แต่การรับรู้คุณสมบัติเฟซบุ๊กไลฟ์มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการรับชมรายการ The Mask 
Singer โดยเป็นความสัมพันธ์ทางบวก หมายความว่า ผู้ชมที่มีการรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์สูงจะ
มีระยะเวลาในการรับชมรายการ The Mask Singer ทางเฟซบุ๊กไลฟ์สูง  โดยมีขนาดความสัมพันธ์อยู่
ในระดับต่ า 
 
ตารางที่ 5.3 
 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2.2 

ระยะเวลาในการรับชม การรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์ 

รายการ The Mask Singer  

รายการ I Can See Your Voice Thailand  

รายการปริศนาฟ้าแลบ  

รายการชูวิทย์ตีแสกหน้า  

รายการตื่นมาคุย  

ระยะเวลาในการรับชมโดยรวม  

 หมายถึง มคีวามสัมพันธ์ 
 หมายถึง ไม่มีความสัมพนัธ ์
 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์มีความสัมพันธ์กับ
การเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์  

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.1 ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์มีความสัมพันธ์กับ
ความถี่ในการรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ ์
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จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์กับ
ความถี่ในการรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ พบว่า ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ไม่
มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์โดยรวม และเมื่อพิจารณาโดย
ละเอียดพบว่า ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการรับชม
รายการปริศนาฟ้าแลบ รายการชูวิทย์ตีแสกหน้า และรายการตื่นมาคุย แต่ความสามารถในการใช้งาน
เฟซบุ๊กไลฟ์มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการรับชมรายการ The Mask Singer และ รายการ I Can 
See Your Voice Thailand  โดยเป็นความสัมพันธ์ทางบวก หมายความว่า ผู้ชมที่มีความสามารถใน
การใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์สูงจะมีความถี่ในการรับชมรายการ The Mask Singer และ รายการ I Can 
See Your Voice Thailand ทางเฟซบุ๊กไลฟ์สูง  และเมื่อเปรียบเทียบ 2 รายการดังกล่าว พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์กับความถี่ในการรับชมรายการ The 
Mask Singer มากกว่า รายการ I Can See Your Voice Thailand โดยขนาดความสัมพันธ์ของทั้ง 2 
รายการอยู่ในระดับต่ า 

 
ตารางที่ 5.4 
 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 3.1 

ความถี่ในการรบัชม ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ ์

รายการ The Mask Singer  

รายการ I Can See Your Voice Thailand  

รายการปริศนาฟ้าแลบ  

รายการชูวิทย์ตีแสกหน้า  

รายการตื่นมาคุย  

ความถี่ในการรบัชมโดยรวม  

 หมายถึง มคีวามสัมพันธ์ 
 หมายถึง ไม่มีความสัมพนัธ ์
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 สมมติฐานการวิจัยที่ 3.2 ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์มีความสัมพันธ์กับ
ระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 

จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์กับ
ระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ พบว่า ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์
ไม่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์โดยรวม และเมื่อ
พิจารณาโดยละเอียดพบว่า ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ไม่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาใน
การรับชมรายการ I Can See Your Voice Thailand  รายการปริศนาฟ้าแลบ รายการชูวิทย์ตีแสก
หน้า และรายการตื่นมาคุย แต่ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาใน
การรับชมรายการ The Mask Singer โดยเป็นความสัมพันธ์ทางบวก หมายความว่า ผู้ชมที่มี
ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์สูงจะมีระยะเวลาในการรับชมรายการ The Mask Singer ทาง
เฟซบุก๊ไลฟ์สูง  โดยมีขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า 
  
ตารางที่ 5.5 
 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 3.2 

ระยะเวลาในการรับชม ความสามารถในการใช้งานของเฟซบุ๊กไลฟ ์

รายการ The Mask Singer  

รายการ I Can See Your Voice Thailand  

รายการปริศนาฟ้าแลบ  

รายการชูวิทย์ตีแสกหน้า  

รายการตื่นมาคุย  

ระยะเวลาในการรับชมโดยรวม  

 หมายถึง มคีวามสัมพันธ์ 
 หมายถึง ไม่มีความสัมพนัธ ์
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5.3 อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาเรื่อง “การรับรู้คุณสมบัติ ความสามารถในการใช้งาน และการเปิด
รับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์” สามารถน ามาอภิปรายผลตามประเด็นต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

ประเด็นการรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการใช้
งานเฟซบุ๊กไลฟ์ จากผลการศึกษา พบว่า การรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์มีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ โดยกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์และ
สามารถใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ได้ในระดับสูงนั้น เกิดจากกลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่า เฟซบุ๊กไลฟ์นั้นง่ายต่อการใช้
งานและมีประโยชน์ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ สอดคล้องกับทฤษฎี
การยอมรับเทคโนโลยี ที่กล่าวว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานเทคโนโลยี คือ ปัจจัยที่
ก าหนดการรับรู้ในแต่ละบุคคลว่าเทคโนโลยีมีส่วนช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ และเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้ด้วย ซึ่งการรับรู้ว่าเฟซบุ๊กไลฟ์เป็นระบบที่
ง่ายต่อการใช้งาน ท าให้ผู้ใช้สามารถใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ได้โดยไม่ต้องอาศัยความพยายามมากนัก ซึ่ง
เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีนั่นเอง กล่าวคือ ผู้ที่จะสามารถ
ใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรับชมวิดีโอได้นั้นต้องเป็นผู้ที่มีการรับรู้ถึงคุณสมบัติต่างๆ ของเฟซบุ๊กไลฟ์
ก่อน สอดคล้องกับแนวคิดของ Rogers (1983 อ้างถึงใน อรทัย เลื่อนวัน , 2555) ที่กล่าวถึง
กระบวนการยอมรับเทคโนโลยีว่า เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการรับรู้คุณสมบัติและ
ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์เริ่มจาก การรับรู้ว่ามีเฟซบุ๊กไลฟ์ (Awareness Stage) ซึ่งถือ
เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นมา และผู้ใช้เกิดความสนใจในเฟซบุ๊กไลฟ์มากขึ้น (Interest Stage) ท าให้
มีการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์ในแง่ของการถ่ายทอดสดด้วยตนเองและการ
รับชมวิดีโอถ่ายทอดสดเพื่อน ามาใช้ในการรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ที่ตนเองสนใจจึงเกิด
การยอมรับเทคโนโลยี (Adoption Stage) กล่าวคือ ผู้ใช้เฟซบุ๊กไลฟ์เปิดรับชมรายการโทรทัศน์และ
วิดีโอต่างๆ ทางเฟซบุ๊กไลฟ์อย่างสม่ าเสมอ รวมไปถึงการใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ถ่ายทอดสดวิดีโอของตนเอง
เพื่อให้ผู้คนทั้งกลุ่มเพื่อน และสาธารณะได้รับชมด้วยเช่นกัน โดยผู้ใช้ส่วนใหญ่เข้าใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์
ผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งสอดคล้องกับ สยุมพล ศรพรหม (2558) ที่กล่าวว่า เหตุผลของคนส่วนใหญ่ที่เลือก
เปิดรับชมออนไลน์ทีวีบนสมาร์ทโฟน เพราะสามารถติดตามรับชมรายการได้ไม่ว่าอยู่ที่ใด สามารถ
สืบค้นรับชมรายการย้อนหลังได้ง่าย ได้รับความบันเทิงและสนุกสนานเพื่อผ่อนคลายความเครียด  

ประเด็นการรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับชมรายการ
โทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ จากผลการศึกษา พบว่า การรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์ไม่มีความสัมพันธ์
กับการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์โดยรวม ทั้งในด้านความถี่และระยะเวลาในการ
รับชมรายการ ประกอบด้วย ชมทั้งรายการ ชมเกือบทั้งรายการ ชมครึ่งรายการ ชมไม่ถึงครึ่งรายการ 
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ชมน้อยกว่าครึ่งรายการ และไม่เคยชมเลย โดยรายการปริศนาฟ้าแลบ รายการชูวิทย์ตีแสกหน้า และ
รายการตื่นมาคุย ทั้ง 3 รายการนี้ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างความถี่และระยะเวลาในการรับชมรายการ
กับการรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์ ส่วนรายการ I Can See Your Voice Thailand มีความ 
สัมพันธ์ด้านความถี่ในการรับชมรายการกับการรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์ แต่ไม่มีความสัมพันธ์
ด้านระยะเวลาในการรับชมรายการ ส่วนรายการ The Mask Singer มีความสัมพันธ์ทั้งในด้านความถี่
และระยะเวลาในการรับชมกับการรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์ สอดคล้องกับ กิติมา สุรสนธิ 
(2533,น.46-47) กล่าวว่า บุคคลจะไม่รับข่าวสารทุกอย่างที่ผ่านมาสู่ตนทั้งหมด แต่จะเลือกรับรู้เพียง
บางส่วนที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อตน ดังนั้น ข่าวสารที่หลั่งไหลผ่านเข้ามาไปยังบุคคลจากช่องทางต่างๆ 
นั้น มักจะถูกคัดเลือกตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ ถึงแม้รายการปริศนาฟ้าแลบและรายการตื่นมาคุยจะเป็น
รายการรูปแบบบันเทิงแต่ผู้ชมก็เลือกเปิดรับชมรายการ The Mask Singer และรายการ I Can See 
Your Voice Thailand ที่ตนเองให้ความสนใจมากกว่า  

ส าห รั บ ร าย ก าร  The Mask Singer แ ล ะ ราย ก าร  I Can See Your Voice 
Thailand ของช่องเวิร์คพอยท์เป็นรายการที่ได้รับความนิยมและถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก อ้างอิงจาก 
เรตติ้งสูงสุดของผู้ชมรายการ ณ วันที่ 26 มกราคม 2560 โดยรายการ The Mask Singer มีเรตติ้ง
สูงสุดที่ 10.447 และรายการ I Can See Your Voice Thailand มีเรตติ้งสูงสุดที่ 8.981 (Brand- 
buffet,2560) ด้วยรูปแบบของรายการเป็นรายการบันเทิงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการร้องเพลง ซึ่งเป็น
เนื้อหารายการประเภทหนึ่งที่ผู้ชมให้ความสนใจ สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ทุกเพศ ทุกวัย โดยไม่ต้องอาศัย
การตีความหรือการท าความเข้าใจในเนื้อหามากนัก  ผนวกกับการประชาสัมพันธ์ของรายการที่ให้
ข้อมูลกับผู้ชมว่าสามารถรับชมรายการดังกล่าวผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ได้ในวันและเวลาใด จึงท าให้ผู้ชม
เกิดการรับรู้และท าความเข้าใจในการใช้เฟซบุ๊กไลฟ์เพื่อรับชมรายการเหล่านี้ โดยเฉพาะรายการ The 
Mask Singer ที่มีความถี่ในการรับชมมากที่สุด ตลอดจนระยะเวลาในการรับชมรายการ ผู้ชมส่วน
ใหญ่เปิดรับชมทั้งรายการนั้น มาจากหลายองค์ประกอบที่ผนึกเข้าด้วยกัน ได้แก่ รูปแบบของ 
คอนเทนท์ที่แปลกใหม่ โดยรายการ The Mask Singer เป็นการแข่งขันร้องเพลงของผู้มีชื่อเสียงไม่ว่า
จะเป็น ดารา นักแสดง ศิลปิน นักร้อง ที่อาศัยการปิดบังความจริงด้วยการใส่หน้ากากเพื่อให้ผู้ชมได้
เฝ้าติดตามและเกิดความอยากรู้อยากเห็นในทุกตอนที่รายการออกอากาศ นอกจากนี้ทางช่อง 
เวิร์คพอยท์ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายการได้เพิ่มความสนุกสนานและความตลกให้มากขึ้นจากรายการต้นฉบับ
ในประเทศเกาหลีซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการรับชมรายการของคนไทย รวมถึงการสร้างสรรค์เครื่อง
แต่งกายและหน้ากากที่ เน้นความอลังการเพื่อเรียกความสนใจจากผู้ชมได้เป็นอย่างดี นอกจาก
องค์ประกอบต่างๆ ที่ท าให้รายการ The Mask Singer ประสบความส าเร็จตามที่ได้กล่าวในข้างต้น
แล้วนั้น ด้วยรูปแบบรายการ The Mask Singer ที่เป็นการแข่งขันระหว่างผู้เข้าแข่งขันด้วยการร้อง
เพลงและเฉลยผู้เข้ารอบในช่วงท้ายรายการ ดังนั้น ถ้าหากผู้ชมไม่รับชมตลอดทั้งรายการก็จะท าให้
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พลาดที่จะได้รับข้อมูลส าคัญ ขาดการรับรู้ความต่อเนื่องของข้อมูล รวมทั้งขาดอรรถรสในการร่วม
รับชมรายการ ซึ่งแตกต่างจากการรับชมรายการปริศนาฟ้าแลบ รายการตื่นมาคุย และรายการชูวิทย์ 
ตีแสกหน้าที่ผู้ชมเปิดรับชมทั้งรายการหรือรับชมเพียงบางช่วงก็ได้ เนื่องจากไม่ต้องมีการเฝ้าติดตาม
เพื่อลุ้นผลการแข่งขันหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเฉกเช่นรายการ The Mask Singer ด้วยเหตุนี้ จึงท า
ให้คนส่วนใหญ่รับชมรายการ The Mask Singer ทั้งรายการเพื่อที่จะสามารถรับรู้ข้อมูลและน าไป
สนทนากับคนอ่ืนไดอ้ย่างทันท ี

อย่างไรก็ตาม โดยรวมการรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์ไม่มีความสัมพันธ์กับการ
เปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เพราะ ผู้ชมสามารถเลือกรับชมรายการโทรทัศน์ทั้ง 5 
รายการนี้ผ่านช่องทางอื่นๆ ได้ สอดคล้องกับ พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2530, น. 6-7) การเปิดรับสื่อ
นั้นขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบ ซึ่งผู้ชมสามารถเลือกเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านสื่อที่ตนเองมี
และเป็นสื่อที่ตนเองสะดวกเข้าใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ทางโทรทัศน์ เว็บไซต์ ยูทูบ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ จึง
ไม่จ าเป็นที่ผู้ชมต้องมาเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์เสมอไป  

ประเด็นความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับชม
รายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ จากการศึกษา พบว่า ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์โดยรวม ทั้งในด้านความถี่และ
ระยะเวลาในการรับชมรายการ ประกอบด้วย ชมทั้งรายการ ชมเกือบทั้งรายการ ชมครึ่งรายการ ชม
ไม่ถึงครึ่งรายการ ชมน้อยกว่าครึ่งรายการ และไม่เคยชมเลย โดยรายการปริศนาฟ้าแลบ รายการ  
ชูวิทย์ตีแสกหน้า และรายการตื่นมาคุย ทั้ง 3 รายการนี้ ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างความถี่และ
ระยะเวลาในการรับชมรายการกับความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ แต่รายการ I Can See 
Your Voice Thailand มีความสัมพันธ์ด้านความถี่ในการรับชมรายการกับความสามารถในการใช้
งานเฟซบุ๊กไลฟ์ แต่ไม่มีความสัมพันธ์ด้านระยะเวลาในการรับชมรายการ ส่วนรายการ The Mask 
Singer มีความสัมพันธ์ทั้งในด้านความถี่และระยะเวลาในการรับชมกับความสามารถในการใช้งาน
เฟซบุ๊กไลฟ์ ส าหรับความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์เพื่อรับชมรายการเหล่านี้ เกิดจากการรับรู้
คุณสมบัติต่างๆ ของเฟซบุ๊กไลฟ์ ได้แก่ การเขียนความคิดเห็นเพื่อสนทนาร่วมกับผู้อื่น การแสดง
อารมณ์ความรู้สึกด้วยอีโมติคอน ได้แก่ ถูกใจ รักเลย ว้าว ฮ่าๆ เศร้า และ โกรธ การกดถูกใจความ
คิดเห็นของผู้อื่น ทราบความคิดเห็นของผู้อื่นขณะรับชมถ่ายทอดสด ทราบระยะเวลาที่ถ่ายทอดสด 
การรับชมถ่ายทอดสดแบบเต็มหน้าจอแบบทั้งแนวตั้งและแนวนอน การเปิดและปิดความคิดเห็นขณะ
รับชมถ่ายทอดสด การแบ่งปันวิดีโอขณะรับชมถ่ายทอดสด การบันทึกวิดีโอไว้ในเฟซบุ๊กตนเอง การ
รับแจ้งเตือนเมื่อมีการถ่ายทอดสดรายการ การรับชมวิดีโอย้อนหลัง และการเชิญเพื่อนในเฟซบุ๊กของ
ตนเองมารับชมรายการที่ตนเองรับชมอยู่ จากผลการวิจัย ศุภสิริ สุขมนต์ (2558) พบว่า ด้านการเปิด
รับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต อาทิ ยูทูบ  
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เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ เป็นต้น โดยเฉลี่ย 6 ครั้ง/สัปดาห์ผ่านสมาร์ทโฟนบ่อยที่สุด สะท้อนให้เห็นว่า ผู้ชม
ไม่ได้ถูกจ ากัดอยู่แค่การรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์เท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายช่องทางที่ผู้ชม
สามารถเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ได้ และยังสามารถรับชมวิดีโออื่นๆ ที่ถ่ายทอดสดผ่านทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ได้อีกด้วย นอกจากนี้ ผู้ชมส่วนใหญ่มีความคาดหวังในการรับชมรายการทางเฟซบุ๊กไลฟ์ว่า
จะได้รับความสะดวกสบายที่มากกว่าการรับชมทางโทรทัศน์ อาทิ การรับชมได้ทุกที่ การรับชม
ย้อนหลัง การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยการแสดงความคิดเห็นและอารมณ์ร่วมระหว่างการรับชมได้
อย่างทันที การหลีกหนีจากการรับชมโฆษณาคั่นรายการทางโทรทัศน์ เป็นต้น สอดคล้องกับ สยุมพล 
ศรพรหม (2558) ที่กล่าวว่า เหตุผลของคนส่วนใหญ่ที่เลือกเปิดรับชมออนไลน์ทีวีบนสมาร์ทโฟน 
เพราะใช้เวลาน้อยกว่าการรับชมโทรทัศน์ เนื่องจากสามารถเลือกไม่รับชมในสิ่งที่ไม่สนใจได้ ข้อมูลมี
การอัพเดทอย่างรวดเร็ว ตลอดจนสามารถหยุดรับชมเมื่อมีธุระและกลับมารับชมใหม่ได้ โดยสามารถ
รับรู้ความคิดเห็นของสังคมผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์คได้ทันที เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ศูนย์ส ารวจ
ความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ ไนน์เอ็นเตอร์เทน บริษัท อสมท . 
จ ากัด (มหาชน) (2560) ที่ระบุว่า คนส่วนใหญ่รับชมหรือติดตามรายการประเภทต่างๆ ผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ เนื่องจากความสะดวก ด้านสื่อ อุปกรณ์  เครื่องมือ อาทิ โทรศัพท์มือถือ แทบเล็ต 
และสัญญาณอินเทอร์เน็ต  รองลงมาความสะดวกด้านการเลือกเวลา สถานที่ในการรับชมเองได้ การ
เลือกรับชมรายการจากช่องทางที่ตัวเองเลือก เพราะประหยัดค่าใช้จ่าย และชอบรั บชมทางสื่อ
ออนไลน์เพราะไม่มีโฆษณามาขัดอรรถรสในการรับชมและสามารถกดข้ามได้ แต่ในกรณีของรายการ
โทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์เหล่านี้ ยังคงมีการฉายโฆษณาคั่นรายการทั้งในรูปแบบของโฆษณาตาม
รายการที่ฉายทางโทรทัศน์และรูปแบบการโฆษณาที่ผลิตขึ้นเฉพาะเพื่อฉายในเฟซบุ๊กไลฟ์เท่านั้น จึง
ท าให้ผู้ชมอาจเกิดความเบื่อหน่ายในการรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์และไม่เข้าใช้งาน
เฟซบุ๊กไลฟ์เพื่อรับชมรายการในครั้งต่อๆ ไป สอดคล้องกับ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2558) ที่ระบุว่า ส่วน
รายการกลุ่มวาไรตี้ ผู้ชมต้องการรับชมเฉพาะเนื้อหาในช่วงที่น่าสนใจและใช้เวลาในการรับชมไม่นาน
เมื่อเปรียบเทียบกับการรับชมผ่านระบบโทรทัศน์แบบด้ังเดิม  
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 

5.4.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
การศึกษาเรื่อง “การรับรู้คุณสมบัติ ความสามารถในการใช้งาน และการเปิดรับชม

รายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี ้
1. ทางผู้ผลิตรายการควรผลิตและน าเสนอรูปแบบรายการให้มีความน่าสนใจ เพื่อที่

ผู้ชมจะได้เข้าถึงและใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ในการรับชมมากยิ่งขึ้น 
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2. ผู้ผลิตรายการควรมีการคิดและสร้างสรรค์เพื่อลดข้อจ ากัดในการน าเสนอรายการ
ให้มากที่สุด อาทิ ช่วงโฆษณาของรายการ The Mask Singer ที่ทางผู้ผลิตรายการได้จัดท าช่วง นินทา
หน้ากาก โดยให้พิธีกรสองคนมาสนทนาเกี่ยวกับการแข่งขันของหน้ากากต่างๆ ในสัปดาห์นั้นพร้อมทั้ง
แฝงการโฆษณาไปด้วย แทนการฉายโฆษณาแบบเดิมซ้ าไปมาในทุกๆ ช่วง เป็นต้น  

ส าหรับรายการ I Can See Your Voice Thailand ของช่องเวิร์คพอยท์ เพื่อให้ผู้ชม
รับชมรายการนานขึ้นไปจนถึงจบรายการ ผู้ผลิตรายการควรเพิ่มความน่าสนใจของผู้เข้าแข่งขันให้
สมจริงมากขึ้น และคัดเลือกกรรรมการตลอดจนศิลปินให้มีความสอดคล้องกับรูปแบบรายการด้วย 

ด้านรายการปริศนาฟ้าแลบ ของช่องเวิร์คพอยท์ รายการชูวิทย์ตีแสกหน้า ของช่อง
ไทยรัฐทีวี และรายการตื่นมาคุย ของช่อง อสมท ผู้ผลิตรายการควรเน้นการประชาสัมพันธ์ประเด็นที่
จะน าเสนอในรายการปริศนาฟ้าแลบ รายการชูวิทย์ตีแสกหน้า และรายการตื่นมาคุย ในแต่ละวันผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อย้ าเตือนและกระตุ้นให้ผู้ชมเปิดรับชมรายการเหล่านีอ้ย่างสม่ าเสมอ  

5.4.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 
1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเลือก 

ใช้วิธีการส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาการรับรู้คุณสมบัติ ความสามารถในการใช้งาน และ
การเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ไม่ได้มีการศึกษาแบบเจาะลึก ดังนั้นเพื่อให้การศึกษา
ในครั้งต่อไปมีความชัดเจนและได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งมากขึ้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรท าการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In Depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview) เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ 
การรับรู้คุณสมบัติ ความสามารถในการใช้งาน และการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และสามารถน าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และ
พัฒนาการถ่ายทอดสดรายการของสถานีโทรทัศน์ให้มีคุณภาพและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาด้านการรับรู้คุณสมบัติ ความสามารถในการใช้งาน 
และการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ดังนั้นการศึกษาในครั้งต่อไปควรศึกษา ด้าน 
ทัศนคติ ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะในแง่ของการรับชมรายการโทรทัศน์ทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์เท่านั้น ดังนั้นการศึกษาในครั้งต่อไปควรศึกษา ในแง่ของการใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ในการ
ถ่ายทอดสดรายการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
ดังนั้น การศึกษาในครั้งต่อไปควรศึกษากับกลุ่มตัวอย่างทั้งเพศหญิงและเพศชายในจ านวนที่ใกล้เคียง
กันเพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับสามารถน ามาอธิบายในภาพรวมของผู้ชมรายการได้อย่างชัดเจนขึ้น 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

เรื่อง การรับรู้คุณสมบัติ ความสามารถในการใช้งาน และการเปิดรับชม 
รายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 

 
 แบบสอบถาม “การรับรู้คุณสมบัติ ความสามารถในการใช้งาน และการเปิดรับชม

รายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์” เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระ ตามหลักสูตรปริญญาโท สาขาการ
บริหารสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยต้องการ
ทราบข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น มิได้มีความมุ่งหวังทางธุรกิจใดๆ จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกท่านให้ความร่วมมือโดยให้ข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์อย่างสูงสุดทางการศึกษา 
รายละเอียดแบบสอบถาม 
 1. การวิจัยครั้งนี้ศึกษา การรับรู้คุณสมบัติ ความสามารถในการใช้งาน และการเปิด
รับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 
  2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้

 ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากร 
 ส่วนที่ 2 การรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์ 
ส่วนที่ 3 ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ ์
ส่วนที่ 4 การเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 
 

ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย ลงใน  ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด 

แบบสอบถามเพื่อคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม (Screening Question) 
1. ปัจจุบันท่านมีอายุ 15 ปีขึ้นไปใช่หรือไม่    (1) ใช่    (2) ไม่ใช่ (จบการท าแบบสอบถาม) 
2. ปัจจุบันท่านเปิดรับชมรายการใดผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ ์
  (1) รายการ The Mask Singer   (2) รายการ I Can See Your Voice Thailand 
  (3) รายการปริศนาฟ้าแลบ    (4) รายการชูวิทย์ตีแสกหน้า 
  (5) รายการตื่นมาคุย     (6) ไม่เคย (จบการท าแบบสอบถาม) 
3. ท่านรับชมรายการใดทางเฟซบุ๊กไลฟ์มากที่สุด 
  (1) รายการ The Mask Singer   (2) รายการ I Can See Your Voice Thailand 
  (3) รายการปริศนาฟ้าแลบ    (4) รายการชูวิทย์ตีแสกหน้า 
  (5) รายการตื่นมาคุย     (6) ไม่เคย (จบการท าแบบสอบถาม) 
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ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากร 
1.1 เพศ 
   (1) ชาย     (2) หญิง 
1.2 อายุ 

 (1) 15 - 19ปี    (2) 20 - 24 ปี 
 (3) 25 - 34 ป ี    (4) 35 - 44 ปี 
 (5) 45 - 54 ป ี    (6) 55 – 60 ปี 
 (7) 61 ปี ขึ้นไป  

1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 
   (1) ต่ ากว่าปริญญาตรี  (2) ปริญญาตรี  (3) สูงกว่าปริญญาตร ี
ส่วนที่ 2 การรับรู้คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ์ ท่านรับรู้หรือไม่ว่า เฟซบุ๊กไลฟม์ีคุณสมบัติดังต่อไปนี ้

คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ ์
ระดับ 

รับรู ้
(1) 

ไม่รับรู ้
(0) 

1. การเขียนความคิดเห็นเพื่อสนทนาร่วมกบัผู้อื่น   

2. การแสดงอารมณ์ความรู้สึกด้วยอีโมติคอน ได้แก่ ถูกใจ รักเลย ว้าว ฮา่ๆ 
เศร้า และ โกรธ  

  

3. การกดถูกใจความคิดเห็นของผู้อ่ืน   

4. การทราบความคิดเห็นของผู้อ่ืนขณะรับชมถ่ายทอดสด   

5. การทราบระยะเวลาที่ถ่ายทอดสด   

6. การรับชมถ่ายทอดสดแบบเต็มหน้าจอแบบทั้งแนวต้ังและแนวนอน   

7. การเปิดและปิดความคิดเห็นขณะรับชมถ่ายทอดสด   

8. การแบ่งปันวิดีโอขณะรับชมถ่ายทอดสด   

9. การบันทึกวิดีโอไว้ในเฟซบุ๊กตนเอง   

10. การรับแจง้เตือนเมื่อมีการถ่ายทอดสดรายการ   

11. การรับชมวิดีโอย้อนหลัง   

12. การเชิญเพื่อนในเฟซบุ๊กของตนเองมารับชมรายการที่ตนเองรับชมอยู่   
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ส่วนที่ 3 ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ 
ท่านสามารถใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ในคุณสมบตัิต่างๆ ดังต่อไปนี้ไดห้รือไม ่

คุณสมบัติของเฟซบุ๊กไลฟ ์
ระดับ 

สามารถใช้งานได ้
(1) 

ไม่สามารถใช้งานได้ 
(0) 

1. การเขียนความคิดเห็นเพื่อสนทนาร่วมกบัผู้อื่น   

2. การแสดงอารมณ์ความรู้สึกด้วยอีโมติคอน ได้แก่ 
ถูกใจ รักเลย วา้ว ฮ่าๆ เศร้า และ โกรธ  

  

3. การกดถูกใจความคิดเห็นของผู้อ่ืน   

4. การทราบความคิดเห็นของผู้อ่ืนขณะรับชม
ถ่ายทอดสด 

  

5. การทราบระยะเวลาที่ถ่ายทอดสด   

6. การรับชมถ่ายทอดสดแบบเต็มหน้าจอแบบทั้งแนวต้ัง
และแนวนอน 

  

7. การเปิดและปิดความคิดเห็นขณะรับชมถ่ายทอดสด   

8. การแบ่งปันวิดีโอขณะรับชมถ่ายทอดสด   

9. การบันทึกวิดีโอไว้ในเฟซบุ๊กตนเอง   

10. การรับแจง้เตือนเมื่อมีการถ่ายทอดสดรายการ   

11. การรับชมวิดีโอย้อนหลัง   

12. การเชิญเพื่อนในเฟซบุ๊กของตนเองมารับชมรายการ
ที่ตนเองรับชมอยู ่
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ส่วนที่ 4 การเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 
4.1 ความถี่ในการรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 

ท่านรับชมรายการต่อไปน้ีทางเฟซบุ๊กไลฟบ์่อยครั้งเพียงใด  

รายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 

ระดับความถี่ในการรับชม 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไม่เคย 
ชมเลย 

(0) 
1. รายการ The Mask Singer       
2 .  ร า ย ก า ร  I Can See Your 
Voice Thailand  

     
 

3. รายการปริศนาฟ้าแลบ       
4. รายการชูวิทย์ตีแสกหน้า       
5. รายการตื่นมาคุย       

 

4.2 ระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 

จากรายการที่ท่านเคยรับชมในข้อ 4.1 ท่านใช้ระยะเวลาในการรับชมผ่านเฟซบุ๊กไลฟใ์นระดับใด 

รายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 

ระดับระยะเวลาในการรับชม 
ชมทั้ง

รายการ 
 
 

(5) 

ชม
เกือบ
ทั้ง

รายการ 
(4) 

ชมครึ่ง
รายการ 
 
 

(3) 

ชมไม่ถึง
ครึ่ง

รายการ 
 

(2) 

ชมน้อย
กว่าครึง่
รายการ 

 
(1) 

ไม่เคยชม
เลย 

 
 

(0) 

1. รายการ The Mask Singer       
2 . ร า ย ก า ร  I Can See Your 
Voice Thailand  

     
 

3. รายการปริศนาฟ้าแลบ       
4. รายการชูวิทย์ตีแสกหน้า       
5. รายการตื่นมาคุย       
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ชื่อ นางสาวปรัชญาภรณ์ มกุลพานิช 
วันเดือนปีเกิด 20 กันยายน 2533 
วุฒิการศึกษา  ปีการศึกษา 2555 : เทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน 
คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
 

 




