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ทศันคติและพฤติกรรมการส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ในการสร้างช่ือเสียง กรณีศึกษา ยูทูบ(Youtube) 

Attitudes and Behavior through Social Networks in Establishing 

 A Reputation : Case Study of Youtube. 

โดย 

นางสาวพชัรภรณ์ ไกรชุมพล 

สาขาวชิาการบริหารส่ือสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาถึง ทศันคติและพฤติกรรมการส่ือสารผ่าน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสร้างช่ือเสียงต่อบุคคล กรณีศึกษายูทูบ(Youtube) เพื่อทราบและเขา้ใจว่า

ปัจจยัและเหตุผลใดท่ีมีผลต่อการรับรู้ ทศันคติและพฤติกรรมของผูรั้บสารอนัจะจ าไปสู่การสร้างความรู้เท่า

ทนัส่ือ แนวโนม้ในอนาคต โดยน าขอ้มูลจากการศึกษาไปสร้างใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูใ้ชส่ื้อใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

ผลการวจิยัพบวา่ผูใ้หส้ัมภาษณ์มีทศันคติเชิงบวกต่อยทููบ และมีพฤติกรรมการส่ือสารผา่นเครือข่าย

สังคมออนไลน์โดยเฉพาะยูทูบอย่างสม ่าเสมอ เน่ืองจากทศันคติท่ีมีต่อยูทูบว่าสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของตนไดแ้ละเน่ืองจากอตัราการเติบโตของจ านวนผูใ้ช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการส่ือสารทั้ง

ในสังคมไทยและต่างประเทศสูงข้ึนท าให้กลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์มีพฤติกรรมการปรับตวัให้ทดัเทียมตามสภาพ

สังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปดว้ย พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาในรูปแบบของการจดัท าคลิปวีดีโอท่ีกลุ่มผูใ้ห้

สัมภาษณ์จดัท าข้ึนมาเป็นประเภทเพื่อความบนัเทิง โดยแนวโน้มในอนาคตพบว่า ผูค้นในสังคมจะให้

ความส าคญัต่อการส่ือสารผ่านยูทูบเพิ่มสูงข้ึน และมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ยูทูบเป็นเคร่ืองมือในการ

สร้างความส าเร็จทั้งในดา้นช่ือเสียง รายไดห้รือท าการประชาสัมพนัธ์ทางการตลาดของกลุ่มธุรกิจ 

บทน า 

การส่ือสารผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นจดัวา่เป็นส่ือใหม่ (New media ) เป็นช่องทางการส่ือสาร

ท่ีส าคญั และมีบทบาทต่อสังคมท่ีก าลงัเปล่ียนวิธีการติดต่อส่ือสารไปจากรูปแบบเดิม อีกทั้งยงัเป็นการ

ส่ือสารช่องทางเลือกท่ีส าคญั (Alternative channel) ของผูค้นในปัจจุบนั ส่งผลให้ส่ือกระแสหลกั ทั้ง

หนงัสือพิมพ ์วารสารนิตยสาร โทรทศัน์และวิทยุ ต่างหนัมาให้ความส าคญัและน าเสนอขอ้มูลข่าวสารผา่น

เครือข่ายสังคมออนไลน์กนัมากข้ึน ท าให้สังคมทุกวนัน้ีกลายเป็นสังคมแห่งยุคข่าวสารและมีความแคบลง 

เน่ืองจากการติดต่อกนัทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท าใหเ้กิดการรับรู้ไดใ้นทนัที หรือ ในแบบ real time   
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จากการเปิดเผยข้อมูลเร่ืองราว ความสนใจ หรือแสดงตนเองลงบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

นอกจากจะเป็นช่องทางการส่ือสาร ยงัเป็นการเปิดเผยตนเองให้เป็นท่ีรู้จกัอย่างกวา้งขวางเป็นช่องทางใน

การ ประชาสัมพนัธ์และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ เช่น ดารา นกัร้อง บุคคลท่ีมีช่ือเสียง หรือช่องทางในการสร้าง

ช่ือเสียงให้เป็นท่ีรู้จกั ซ่ึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีเป็นท่ีนิยมในสังคมปัจจุบนัมีหลากหลาย เช่น เฟซบุ๊ก 

(facebook) ทวิตเตอร์ (twitter) ยทููบ (YouTube) มายสเปซ (myspace) ไฮไฟว(์hi5) ยาฮู (Yahoo) กูเกิลพลสั 

(google+) เป็นตน้  

ยูทูบ (YouTube) เป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีได้สร้างปรากฏการณ์การ

ประชาสัมพนัธ์ สร้างภาพลกัษณ์ สร้างช่ือเสียงจากการใช้เป็นอย่างมาก โดยยูทูบนั้นเป็นเว็บไซต์ท่ีให้

ผูใ้ชง้านสามารถอพัโหลด (Upload) ดาวน์โหลด (Download) และแลกเปล่ียนคลิปวิดีโอผา่นทางเวบ็ไซต ์

ไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2548 ซ่ึงยทููบนั้นอยูใ่นธุรกิจการด าเนินงานหรือเป็นเจา้ของโดย กูเกิล 

(Google) ท่ีมีสโลแกนเพื่อกระตุน้จูงใจวา่ “ Broadcast Yourself ” วดีิโอในยทููบนั้นสามารถดูไดผ้า่นเวบ็ไซต์

ยูทูบโดยตรงผ่านซอฟต์แวร์ ผ่านตวักลางท่ีสามารถเช่ือมต่อเขา้กบัอินเทอร์เน็ตได้ ซ่ึงนอกจากน้ียูทูบยงั

สามารถเปิดดูได้จากเวบ็ไซต์ทัว่ไป ท่ีมีการน ารหสัไปใส่เช่ือมโยงกลบัมาท่ีเวบ็ไซตข์องยูทูบเองไดอี้กดว้ย 

ซ่ึงเห็นไดต้ามเวบ็บอร์ด บล็อก หรือ เวบ็ไซต์ต่างๆ ยทููบนั้นเร่ิมมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย จาก

การใหบ้ริการวดีิโอแบบไม่มีค่าใชจ่้าย (free video sharing) และเปิดบริการเป็นเวบ็ไซตท่ี์ผูใ้ชส้ามารถเขา้ไป

อพัโหลดเพื่อให้เห็น แลกเปล่ียนภาพ และเสียงผา่นคลิปวิดีโอ เป็นบริการท่ีกวา้งขวางและหลากหลาย โดย

เน้ือหาการบริการจะรวมไปถึง ภาพยนตร์  รายการโทรทศัน์ท่ีออกอากาศในช่วงเวลาสั้น ๆ (TV clips)  มิว

สิควิดีโอ หรือวิดีโอบล็อกก้ิง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของรูปแบบเน้ือหาของส่ือท่ีผูใ้ช้สร้างได้เอง (Consumer-

Generated Media : CGM) คือ เป็นการสร้างบล็อกโดยมีส่วนของขอ้มูลท่ีเป็นภาพ วิดีโอเป็นส่วนประกอบ 

โดยเฉพาะเป็นภาพวิดีโอท่ีเกิดจากมือสมคัรเล่นถ่ายกนัเอง และแบ่งปันสู่ผูใ้ช้คนอ่ืนๆในเครือข่าย ซ่ึงเป็น

การบริการท่ีเหมือนกบัการใชรั้บส่งวิทยุโดยมือสมคัรเล่น แต่เน้ือหาเช่นเดียวกนักบัการรับส่งวิดีโอ (Video 

blogging) (เสาวนีย ์พิสิฐานุสรณ์, 2550 ออนไลน์) โดยท่ีคลิบวีดีโอท่ีอยูใ่นยทููบทุกคลิบอาจไม่ไดรั้บชม ส่ง

ต่อ หรือเผยแพร่ หากแต่จ าเป็นตอ้งอาศยัเคร่ืองมือ ปัจจยัอ่ืนๆมาเป็นตวักระจายส่ือท่ีท าให้เกิดการส่งต่อ โดย

สามารถแบ่งปันคลิปวิดีโอผ่านบล็อก เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์อ่ืนๆอีกมากมาย 

รวมถึงการใชคี้ยเ์วร์ิดของคลิปใหเ้หมาะสมเพื่อท่ีจะท าใหค้น้พบง่ายข้ึน ดงันั้นปรากฏการณ์ช่ือเสียงท่ีมาจาก

การใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์นั้น  เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจอยา่งยิง่ในการศึกษาถึงการท่ีเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ี
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ได้เขา้มามีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต โดยผลจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการส่ือสารและการ

แพร่หลายของเทคโนโลยีท่ีท  าให้เกิดช่องทางในการส่ือสารท่ีเป็นอิสระ พฤติกรรมการส่ือสารในสังคม

เปล่ียนแปลง บทบาทผูรั้บสารท่ีจากเดิมเป็นเพียงผูรั้บ (Passive Audience) กลายเป็นมีบทบาทในเชิงรุกแทน 

(Active Audience) อีกทั้งยงัเป็นในลกัษณะการสร้างส่ือดว้ยตวัเอง   

ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาถึง พฤติกรรมการใชส่ื้อเครือข่ายสังคมออนไลน์ยู

ทูบและทศันคติท่ีผูใ้ช้มีต่อยูทูบ เพื่อทราบพฤติกรรมของผูส่ื้อสาร การรับรู้และทศันคติ อนัจะน าไปสู่การ

เขา้ใจต่อกระบวนการเหล่านั้น โดยเฉพาะพฤติกรรมการใชย้ทููบเป็นเคร่ืองมือการส่ือสารท่ีผูส่้งสารมี โดยน า

ขอ้มูลจากการศึกษาไปสร้างใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูใ้ชส่ื้อใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ชก้ารส่ือสารผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ยทููบในการสร้างช่ือเสียงต่อ

ตนเอง 

2. เพื่อศึกษาการรับรู้ของผูใ้ชท่ี้มีต่อการส่ือสารผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ยทููบ 

3. เพื่อศึกษาทศันคติของผูใ้ชท่ี้มีต่อการส่ือสารผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ยทููบ 

4.เพื่อศึกษาแนวโนม้พฤติกรรมของผูใ้ชต่้อการส่ือสารผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ยทููบ 

วธีิการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง “ทศันคติและพฤติกรรมการส่ือสารผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสร้างช่ือเสียง 

กรณีศึกษายทููบ” เป็นการวิจยัเชิงาคุณภาพ(Qualitative Research ) เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกโดยวิธีการสังเกต

และสัมภาษณ์เจาะลึก (In – Depth Interview)โดยเลือกผูเ้ขา้สัมภาษณ์แบบเจาะจง(Purposive Sampling)และ

ถอดเทปสัมภาษณ์ รวมทั้งวิเคราะห์จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง(Documentary Analysis) เพื่อน ามาท าการ

วเิคราะห์โดยใชก้ารวคิราะห์เชิงพรรณา(Descriptive Analysis ) โดยมีประชากรท่ีเลือกศึกษาดงัน้ี 

1. ศิลปินวง Room 39 

2. ศิลปินวง Alarm9 

3. นายสัพพญัญู ยอดศรี (โคม ปะการัง) 

4. นายกฤษณ์ บุญญะรัง (บ้ี เดอะ สกา) 

5. นายคมกฤช อุ่ยเตก็เค่ง (เชพหมี แห่งครัวกากๆ) 

ผลการศึกษาและอภิปราย 
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การศึกษาเร่ือง “ทศันคติและพฤติกรรมการส่ือสารผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสร้างช่ือเสียง 

กรณีศึกษายทููบ” โดยผูศึ้กษาไดแ้บ่งการศึกษาออกเป็นทั้งส้ิน 4 ส่วนคือ ศึกษาทศันคติและพฤติกรรมผูท่ี้มี

ช่ือเสียงจากการส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ยูทูบ รวมทั้งศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อช่ือเสียงท่ีมาจาก

พฤติกรรมการใชย้ทููบ และแนวโนม้เครือข่ายสังคมออนไลน์ยทููบในอนาคต 

พฤติกรรมการส่ือสารเครือข่ายสังคมออนไลน์ยูทูบ 

 กลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์มีพฤติกรรมการส่ือสารผา่นเครือข่ายสังคมอออนไลน์ยทููบอย่างสม ่าเสมอ และ

เน่ืองจากอัตราการเติบโตของจ านวนผูใ้ช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการส่ือสารทั้งในสังคมไทยและ

ต่างประเทศสูงข้ึน ท าให้กลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์มีพฤติกรรมการปรับตวัให้ทดัเทียมตามสภาพสังคมท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงไปดว้ย พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาในรูปแบบของการจดัท าคลิปวิดีโอของกลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์มี

ลกัษณะท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะส่วนบุคคล แต่มีความคล้ายคลึงกนัของลกัษณะคลิปวิดีโอท่ีกลุ่มผูใ้ห้

สัมภาษณ์จดัท าข้ึนมาเป็นประเภทเพื่อความบนัเทิง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของทฤษฎีเทคโนโลยีการส่ือสาร

เป็นตวัก าหนดมาอธิบายไดว้า่ การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีการส่ือสารเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมของคน

ในสังคมและก าหนดความสัมพนัธ์ระหว่างสถาบนัทางสังคม หมายความได้ว่าพฤติกรรมของบุคคลท่ีจะ

แสดงออกมานั้นมาจากปัจจยัมูลเหตุบางประการ โดยน าแนวคิดของ พิบูล ทีปะปาล (2534) มาอธิบายไดว้า่ 

ธรรมชาติของมนุษยจ์ะแสดงพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงจะมีมูลเหตุท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมเสมอ ซ่ึงมาจาก

ตวักระตุน้ เร่งเร้าจิตใจให้เกิดความตอ้งการและจากความตอ้งการจะท าให้เกิดแรงจูงใจให้แสดงพฤติกรรม

ในท่ีสุด ซ่ึงเรียกวา่ “กระบวนการของพฤติกรรม” (Process of behavior) ส่วนในเร่ืองวตัถุประสงคข์อง

พฤติกรรมการส่ือสารผ่านยูทูบของกลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์พบวา่ ส่วนหน่ึงมาจากความตอ้งการส่วนบุคคลเพื่อ

ความสนุกสนานโดยมีความตอ้งการส่ือสารกนัภายในกลุ่มของตนเองเท่านั้น และมาจากความตอ้งการสร้าง

ช่ือเสียงใหเ้ป็นท่ีรู้จกัต่อกลุ่มเป้าหมายใหมี้ความสนใจในสารท่ีส่งไป  

แมผู้ใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะกล่าวว่าพฤติกรรมการสร้างคลิปวิดีโอนั้นไม่ไดห้วงัถึงช่ือเสียง แต่

เหตุใดท่ีท าให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีพฤติกรรมดงักล่าว ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์จะรู้สึกภาคภูมิใจใน

ตนเองไดก้็ต่อเม่ือยอมรับตนเองได ้มีความเช่ือในตวัตนและ ความศรัทธาในตนเองตามท่ีตนเองคาดหวงั อีก

ทั้งภายหลงัมีผูค้นช่ืนชอบในคลิปวิดีโอท่ีตนเองสร้างข้ึน ผูใ้ห้สัมภาษณ์ก็จะมีความภาคภูมิใจในตนเองมาก

ข้ึน หรือกล่าวไดว้า่ความภาคภูมิใจในตนเองเป็นผลให้แสดงตวัตนข้ึน ซ่ึงวตัถุประสงคท่ี์กลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์

มีความตอ้งการในการส่งสาร นั้นมีแรงจูงใจเขา้มาเก่ียวขอ้ง โดยน าแนวคิดของ Peter Kollock (2009) 

อธิบายวา่การท่ีเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นมีการขยายอยา่งรวดเร็ว ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากแรงจูงใจ 4 ดา้น 
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ไดแ้ก่ 1. ความคาดหวงัจากการให้และรับ (Anticipated Reciprocity)2. ความตอ้งการมีช่ือเสียง (Increased 

Recognition)  หมายถึง ตอ้งการช่ือเสียงและตอ้งการเป็นท่ีจดจ าในสังคมเครือข่ายนั้นๆ กล่าวว่า ช่ือเสียง 

การถูกยกยอ่งชมเชยและการถูกจดจ านั้น คือ พื้นฐานเบ้ืองตน้ของการด ารงชีวิต  3. ความภาคภูมิใจ (Sense 

of efficacy) หมายถึง เม่ือส่ิงท่ีเขียนลงบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เกิดผลไปในทางท่ีดี จึงเกิดความรู้สึกท่ีดี

หากส่ิงท่ีเขียนคิดข้ึนมา ถูกน าไปใช้สร้างประโยชน์ ทั้งในระดบักลุ่มเล็กๆ หรือในระดบัองค์กร ส าหรับ

หลายๆ บุคคลจึงเกิดความพอใจและกลบัเขา้มาในเครือข่ายสังคมออนไลน์น้ีอีก 4. การมีอารมณ์หรือ

ความรู้สึกร่วมกนั (Sense of Community) หมายถึง การแสดงความคิด หรือความรู้ สึกภายในร่วมกนั 

การรับรู้ต่อการส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ยูทูบ  

 เน่ืองจากกลุ่มผูใ้หส้ัมภาษณ์มีพฤติกรรมการใชยุ้ทูบอยา่สม ่าเสมอ จึงท าให้มีการรับรู้ต่อการส่ือสาร

ผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ยทููบเป็นอยา่งดี หมายรวมถึงการรับรู้ท่ีมีเครือข่ายสังคมออนไลน์อ่ืนๆ โดยกลุ่ม

ผูใ้หส้ัมภาษณ์กล่าววา่การรับรู้นั้นมาจากการสั่งสมความรู้ต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีการพฒันามาอยา่ง

ต่อเน่ือง ท าใหส้ามารถท าความเขา้ใจไดง่้าย และเน่ืองจากยทููบเป็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีเป็นเวบ็ไซตท่ี์

มีความแตกต่างจากเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีมา คือ มีการพฒันารูปแบบจากเวบ็ไซตใ์นอดีตท่ีใช้

ขอ้ความ รูปภาพ คลิปวดีิโอบา้งเล็กนอ้ย แต่ยทููบมีการเนน้ใชค้ลิปวดีิโอในการส่ือสารโดยเฉพาะ สร้างความ

สนใจแก่ผูใ้ช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และท าให้ยทููบกลายเป็นเวบ็ไซตท่ี์ให้บริการแลกเปล่ียนคลิปวิดีโอท่ี

ไดรั้บความนิยมอย่างมาก ท าให้กลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์มีความเขา้ใจ ตีความหมายของยูทูบ และมีการรับรู้ใน

ทิศทางเดียวกนัวา่ยทููบเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีความส าคญัและมีประโยชน์ จากแนวคิดการส่ือสาร

ผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social networking) สะทอ้นให้เห็นวา่ปัจจุบนัเครือข่ายสังคมออนไลน์ไดเ้ขา้

ไปเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตของผูค้น ด้วยเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีเจริญรุดหน้าส่งผลให้การรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารของคนในสังคมเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะในด้านของเทคโนโลยีกับการส่ือสารของผูค้นท่ีมี

ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมาก รูปแบบการส่ือสารจึงจะผา่นเครือข่ายออนไลน์เกือบทั้งส้ิน ซ่ึงแนวความคิดการ

ส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social networking) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุวิมล องัควานิช 

(2552) ท่ีกล่าววา่ เม่ือสังคมเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาและเพื่อกา้วให้ทนัต่อความเปล่ียนแปลงนั้น ท าให้

คนในสังคมมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ยภาษาและสัญลกัษณ์ท่ีแตกต่างหลากหลายมากข้ึนกวา่เดิม ส่ืออินเทอร์เน็ตเป็น

สถาบนัทางสังคมสถาบนัหน่ึงท่ีมีบทบาทการขดัเกลาทางสังคม เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีมีการเผยแพร่ข่าว

มากในปัจจุบนัและในอนาคต และจากการรับรู้ของกลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่ีมีความเขา้ใจอยา่งละเอียดเก่ียวกบัยู

ทูบนั้น เน่ืองจากกลุ่มผูใ้หส้ัมภาษณ์มีประสบการณ์ในการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์มาโดยตลอด 
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ทศันคติต่อการส่ือสารเครือข่ายสังคมออนไลน์ยูทูบ 

 กลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์มีทศันคติต่อยูทูบในเชิงบวก โดยรู้สึกพึงพอใจและช่ืนชอบการส่ือสารผ่าน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ยทููบอยา่งมาก เน่ืองจากทศันคติท่ีมีต่อยทููบของผูใ้ห้สัมภาษณ์นั้นมาจากการท่ีผใ้ห้

สัมภาษณ์มีพฤติกรรมการใช้และมีการรับรู้เขา้ใจต่อยูทูบ จึงส่งผลให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีทศันคติท่ีดีต่อยูทูบ 

และกลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่า เน่ืองด้วยสภาพสังคมท่ีเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงควบคู่ไปกบัการ

ส่ือสารท่ีผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์มากข้ึน ส่งผลให้ผูค้นต่างหนัมาให้ความสนใจเรียนรู้และยอมรับการ

ส่ือสารผา่นยทููบเพิ่มมากข้ึน โดยกลุ่มผูใ้หส้ัมภาษณ์มีความคาดหวงัต่อยทููบวา่สามารถเป็นเคร่ืองมือท่ีเอ้ือต่อ

ผลส าเร็จในดา้นอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น สร้างช่ือเสียง เป็นตน้ หรือกล่าวไดว้า่สภาพสังคมและประสบการณ์เป็น

ส่วนหน่ึงในการส่งผลต่อทศันคติของกลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่ีมีต่อยูทูบ และยงัส่งผลให้กลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์มี

ความกลา้ท่ีจะแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมมากข้ึน ซ่ึงกล่าวไดว้า่เน่ืองจากกลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่ีมี

ฐานะเป็นผูส่้งสารมีทศันคติท่ีดีต่อยทููบ ท าให้กลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์แสดงพฤติกรรมการส่ือสารผา่นยทููบมาใน

เชิงสร้างสรรค ์ดงัแนวคิดทศันคติ (Attitude) ในเร่ืองทศันคติในทางบวก (Position Attitude) กล่าววา่ เป็น

ทศันคติท่ีชกัน าให้บุคคลแสดงออกหรืออารมณ์ความรู้สึกในดา้นดี ต่อบุคคล หน่วยงาน องค์กร สถาบนั 

รวมไปถึงเร่ืองราว และส่ิงต่างๆ ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีดีในการยอมรับความคิด ขอ้มูลใหม่ ซ่ึงในบางกรณี กลุ่ม

ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีทศันคติต่อยูทูบถึงความสามารถในการสร้างผลสัมฤทธ์ิตามความตอ้งการ เช่น ความ

ต้องการในด้านช่ือเสียง จึงสะท้อนออกมาในรูปแบบของคลิปวิดีโอท่ีต้องการเข้าถึงคนฟัง ทศันคติน้ี

สามารถอธิบายจากแนวคิดของ ฟิชเบิร์นและ อาเซน (ธนาพงษ์ จนัทร์ชอน , 2546)กล่าวว่า ทศันคติเป็น

ความรู้สึก (Affection) ในการประเมินค่า (Evaluation) ตามธรรมชาติของมนุษยท่ี์มีต่อส่ิงต่างๆ ซ่ึงถูก

ก าหนดข้ึนจากความเช่ือต่างๆ (Beliefs) ของบุคคลท่ีมีต่อวตัถุ โดยกล่าวไดว้า่ กลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์มีทศันคติท่ี

เป็นผลท่ีเกิดจากความเช่ือมต่อกนัระหว่างความเช่ือต่างๆ ท่ีบุคคลมี เขา้กบัความรู้สึก หรือการประเมินค่า

โดยรวมทั้งหมดท่ีมีต่อวตัถุ ซ่ึงเกิดข้ึนจากความเช่ือท่ีมีต่อยทููบ 

แนวโน้มพฤติกรรมการส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ยูทูบ 

 กลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์มีแนวโน้มพฤติกรรมการส่ือสารผ่านยูทูบเพิ่มสูงข้ึนและมีแนวโน้มในการใช้

ร่วมกบัเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทอ่ืนเพิ่มข้ึนดว้ย รวมถึงการเจริญเติบโตของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

เช่น โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีหรืออุปกรณ์ชนิดแล็ปทอ็ป ไอแพด ท่ีรองรับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสามารถ

ท าใหผู้ค้นในสังคมปัจจุบนัเกิดพฤติกรรมการส่ือสารผา่นเครือข่ายสังคมอยา่งยทููบเพิ่มสูงข้ึน มีการขยายตวั
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และส่งผลต่อการรับรู้ การกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมการส่ือสาร เพิ่มการมีส่วนร่วมในยูทูบ และการสร้าง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มผูใ้ชย้ทููบดว้ยกนั โดยมองวา่ผูค้นในสังคมจะหนัมาให้ความสนใจมากข้ึน ทั้งใน

การใช้ประโยชน์ต่อตนเองและเพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะในองคก์ร กลุ่มธุรกิจต่างๆ จะหันมาให้

ความสนใจต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ยูทูบ เพื่อน ามาเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัเพื่อส่ือสารกับกลุ่ม

ผูบ้ริโภค และกลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์มีความเห็นว่านอกจากยูทูบจะเป็นเคร่ืองมือของกลุ่มองค์กรต่างๆ ยงั

สามารถเป็นเคร่ืองมือท่ีแต่ละบุคคลทัว่ไปสามารถใชเ้พื่อสร้างความส าเร็จ ช่ือเสียง และท่ีมาของรายได ้

นอกจากน้ีกลุ่มผูใ้หส้ัมภาษณ์ยงัมีความตอ้งการใหบุ้คคลมีพฤติกรรมการส่ือสารผา่นยทููบในอนาคต

อยา่งเหมาะสมมากข้ึน คือ ไม่มีพฤติกรรมส่อไปในทางลามก อนาจาร หรือสร้างความเสียหายต่อบุคคลและ

สังคม โดยมองวา่เป็นส่ิงท่ีผูส่้งสารและผูรั้บสารตอ้งตระหนกัถึง และภาครัฐท่ีมีอ านาจในการควบคุมดูแล 

ควรหนัมาใหค้วามส าคญัและมีสร้างแนวทางในการใชย้ทููบอยา่งถูกตอ้ง และมีมาตรการท่ีเด็ดขาดส าหรับผู ้

ท่ีฝ่าฝืน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วราภรณ์ วนาพิทกัษ ์(2550) กล่าววา่ อินเทอร์เน็ตเป็นระบบการส่ือสารท่ี

มีลกัษณะความสัมพนัธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม มีการแพร่กระจายสูง รวมถึงมีลกัษณะข้ามพรมแดนและการ

ควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตควรเป็นความร่วมมือของทุกฝ่าย และตอ้งมีมาตรการการจดัการการเผยแพร่

เน้ือหาท่ีไม่เหมาะสมบนอินเทอร์เน็ตอยา่งจริงจงั 

ข้อเสนอแนะ 

1. ทุกภาคส่วนควรมีการส่งเสริมให้ผูใ้ช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความตระหนักถึงการแสดง

เสรีภาพในการแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม โดยใชก้ารส่ือสารไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง 

2. ผูส่้งสารท่ีหมายรวมถึงผูน้ าทางความคิดท่ีส่ือสารผ่านยูทูบนั้น ควรจดัท าคลิปวิดีโอในเชิงบวก

สอดแทรกความรู้ สาระท่ีถูกตอ้งลงไปในการจดัท าคลิป เน่ืองจากผูส่้งสารมีอิทธิพลทางความคิดต่อผูรั้บชม

และมีอ านาจในการเผยแพร่แนวความคิด 

3. ผูท่ี้เป็นสมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์ยทููบควรมีวิจารญาณในการรับชมคลิปวิดีโอ รวมถึงการ

แสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม ไม่หยาบคาย โดยสังการจดัท าคลิป การแสดงความคิดห็น รวมถึงการ

เผยแพร่ควรท าใหเ้กิดผลกระทบต่อสังคมใหน้อ้ยท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ในการวิจยัคร้ังน้ีได้ศึกษาทศันคติและพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ยูทูบ ซ่ึงใน

โอกาสคร้ังต่อไป ควรเพิ่มเติมประเด็นอ่ืนๆ ในการศึกษา ทั้งในการใชป้ระโยชน์ ความพึงพอใจของผูรั้บสาร 

ใหมี้ความครอบคลุมมากท่ีสุด 
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2. การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์ในประเทศไทยและกลุ่ม

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ในต่างประเทศท่ีไดรั้บช่ือเสียง โดยวเิคราะห์ถึงความเหมือนและแตกต่างรวมถึงปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อความมีช่ือเสียง 

3. การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษายูทูบและเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทอ่ืนๆ เพื่อวิเคราะให้

ครอบคลุมถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั 
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