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พฤติกรรมการฟังเพลงผ่านยูทูบของ                                                        
กลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซแ์ละกลุม่เจเนอเรชั่นวาย 

YOUTUBE MUSIC LISTENING BEHAVIOR OF GENERATION X                             
AND GENERATION Y CONSUMERS 

 
โดย 

 
นางสาวเมธิตา เปี่ยมสุธานนท์ และ อ.ดร.โมไนยพล รณเวช 

 
การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน  

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการฟังเพลงผ่านยูทูบของกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย” 

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
(Questionnaire) จากกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในประเทศไทยที่เคยมีพฤติกรรมการฟังเพลง
ผ่านยูทูบ จ านวน 300 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบมีโควต้า (Quota Sampling) ก าหนดสัดส่วนตาม
จ านวนประชากรของกลุ่มเจเนอเรชั่น ได้แก่ กลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) ซึ่งเกิดในช่วงปี พ.ศ. 2508-
2522 จ านวน 158 คน และกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523-2540 จ านวน 142 คน  

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาตรี โดยเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ส่วนใหญ่มีรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป ส่วนเจเนอเรชั่นวายส่วน
ใหญ่มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท พฤติกรรมการฟังเพลงผ่านยูทูบ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ พฤติกรรมการ
ฟังเพลงผ่านยูทูบทั่วไป พฤติกรรมก่อนการฟังเพลงผ่านยูทูบ พฤติกรรมขณะฟังเพลงผ่านยูทูบ และพฤติกรรมหลัง
การฟังเพลงผ่านยูทูบ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า กลุ่มเจเนอเรชั่นมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีส่วนใน
การตัดสินใจเลือกคลิกวิดีโอที่ก าลังเป็นข่าวหรือเป็นกระแสในสังคมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยปัจจัยที่มีส่วนใน
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การตัดสินใจเลือกคลิกวิดีโอที่ก าลังเป็นข่าวหรือเป็นกระแสในสังคมในระดับมากที่สุด ส่วนใหญ่ร้อยละ 13.9 เป็น
กลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ รองลงมาร้อยละ 10.6 เป็นกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย นอกจากนี้กลุ่มเจเนอเรชั่นมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการดาวน์โหลดเพลงหลังจากฟังเพลงผ่านยูทูบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพฤติกรรมการดาวน์
โหลดเพลงหลังจากฟังเพลงผ่านยูทูบส่วนใหญ่ร้อยละ 98.6 เป็นกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย รองลงมาร้อยละ 36.7 เป็น
กลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และกลุ่มเจเนอเรชั่นมีความสัมพันธ์กับช่องทางที่ใช้ในการดาวน์โหลดเพลงอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยพฤติกรรมการดาวน์โหลดเพลงจากยูทูบ ส่วนใหญ่ร้อยละ 31.4 เป็นกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย รองลงมา
ร้อยละ 31.0 เป็นกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ รองลงมา คือ ดาวน์โหลดเพลงจาก Itunes, 4Shared และช่องทางอ่ืน ๆ 
ได้แก่ Digital Download, เว็บไซต์ดาวน์โหลดเพลงของเครือข่าย, qikplay, KKBOX, Deezer, เทป/ซีดี  

 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการฟังเพลง, ยูทูบ, เจเนอเรชั่นเอ็กซ์, เจเนอเรชั่นวาย 

 

 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

การฟังเพลงเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญต่อมนุษย์ทุกเพศทุกวัย สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง 
ๆ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม ต่อคนทุกเพศทุกวัย ค่ายเพลงจึงเป็นองค์กรธุรกิจประเภทหนึ่งที่
ให้ความส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงานเพลงและน าเสนอบทเพลง   ใหม่ ๆ ต่อสาธารณะ ซึ่งแต่เดิมนั้นการฟังเพลง
สามารถท าได้ผ่านสื่อดั้งเดิม (Traditional Media) ได้แก่ สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ นอกจากนี้ผู้ฟังสามารถอุดหนุน
ผลงานเพลงโดยซื้อเพลงในรูปแบบตลับเทป (Compact Cassette, Audio Cassette Tape) หรือแผ่นซีดี 
(Compact Disk) และท าการฟังเพลงผ่านเครื่องเล่นเทปหรือเครื่องเล่นซีดี เป็นต้น 

ปัจจุบันสภาพการฟังเพลงของประชาชนนั้นแตกต่างจากอดีตมาก เนื่องจากเทคโนโลยีได้เข้ามามี
บทบาทส าคัญและสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างมาก เกิดสื่อใหม่หรือสื่อสังคมออนไลน์ (New Media) 
มากมาย ท าให้พฤติกรรมของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการสื่อสาร ส่งผลต่อรูปแบบการสื่อสารของ
องค์กรสื่อมวลชนและองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องปรับตัวและพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรม
ของคนในสังคม ในด้านขององค์กรธุรกิจค่ายเพลงก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้เช่นกัน  
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ในปัจจุบันกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวาย เป็นกลุ่มที่มีบทบาทส าคัญต่อการตลาดและ
เศรษฐกิจในสังคม เนื่องจากเป็นกลุ่มคนในวัยท างานที่มีก าลังซื้อสูงกว่ากลุ่มเจเนอเรชั่นอ่ืน รวมไปถึงเมื่อส ารวจ
พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือสื่อใหม่ พบว่า กลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีการเข้าถึงสื่อใหม่สูงที่สุด และกลุ่มเจ
เนอเรชั่นเอ็กซ์ถึงแม้จะมีการเข้าถึงสื่อใหม่ไม่สูงมากนัก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่ามีการใช้งานและ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือสื่อใหม่เพ่ิมจ านวนมากขึ้นจากเดิมหลายเท่าตัวเช่นกัน เนื่องจากทั้งสองกลุ่มเจเนอเรชั่น
ดังกล่าวมีการเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อใหม่ค่อนข้างง่าย 
นิยมการติดต่อสื่อสารที่มีความรวดเร็ว กระชับฉับไว ไร้ข้อจ ากัดในด้านสถานที่ และเวลา  

การด าเนินงานขององค์กรธุรกิจค่ายเพลง ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่ส าคัญในการผลิตผลงานเพลงใหม่ ๆ 
จึงหันมาตระหนักและให้ความส าคัญในการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์
ผลงานเพลง และการจ าหน่ายผลงานเพลง ยูทูบ (Youtube) เป็นสื่อสังคมออนไลน์ประเภทหนึ่ง ให้บริการวิดีโอแช
ริ่ง (Video Sharing) จากการส ารวจพฤติกรรมการใช้งาน   ยูทูบในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 พบว่า คนไทยเข้าใช้
งานยูทูบเฉลี่ย 38 นาทีต่อครั้ง และเมื่อคนไทยต้องการค้นหาข้อมูลที่เป็นคลิปวิดีโอ จะเข้าไปค้นหาที่ยูทูบถึงร้อย
ละ 87 โดยเนื้อหาที่ถูกค้นหาบน   ยูทูบมากที่สุด คือ เพลง (YouTube User Profiling, Thailand, January 
2015) ค่ายเพลงจึงหันมาให้ความส าคัญต่อการประชาสัมพันธ์ผ่านยูทูบ (Youtube) อย่างมาก โดยมีการจัดท า
คลิปวิดีโอประกอบเพลงในหลายประเภท ได้แก่ คลิปที่เป็น Music Video (ภาพเคลื่อนไหว มีเรื่องราวประกอบ
เพลง) คลิปที่เป็น Audio (มีภาพนิ่ง และเสียง) คลิปที่เป็น Lyrics Video (มีภาพ เสียง และเนื้อเพลงประกอบ) 
คลิปที่มีการเรียงเพลงต่อกันในคลิปเดียว (เช่น คลิปความยาว 60 นาที มี 15 เพลงเรียงต่อกัน) การจัด Playlist ที่
รวบรวมหลาย ๆ เพลง ไว้ใน Playlist เดียวกัน เป็นต้น นอกจากค่ายเพลงจะปรับตัวในด้านการประชาสัมพันธ์ที่
มุ่งเน้นสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นแล้ว ในด้านการหารายได้ก็เป็นปัญหาที่ส าคัญ นอกจากการติดต่อกับเครือข่ายหรือ
บริการฟังเพลงต่าง ๆ แล้ว ก็มีการปรับตัวในด้านการหารายได้เสริมจากงานโชว์ การแสดงสดของศิลปินตาม
ร้านอาหาร คอนเสิร์ต หรือกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการฟังเพลงผ่านยูทูบของกลุ่มเจเนอ
เรชั่นเอ็กซ์ และกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย” โดยแบ่งพฤติกรรมการฟังเพลงเป็น 4 ส่วน ได้แก่(1) พฤติกรรมการฟังเพลง
ผ่านยูทูบทั่วไป หมายถึง วันที่นิยมฟังเพลงผ่านยูทูบ ช่วงเวลาที่นิยมฟังเพลงผ่านยูทูบ ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ใน
การฟังเพลงผ่านยูทูบต่อครั้ง จ านวนเพลงโดยเฉลี่ยที่ฟังผ่านยูทูบต่อครั้ง อุปกรณ์ที่นิยมใช้ในการฟังเพลงผ่านยูทูบ 
ประเภทของเพลงที่นิยมเปิดฟังผ่านยูทูบ และประเภทของวิดีโอประกอบเพลงที่นิยมเปิดฟังผ่านยูทูบ  (2) 
พฤติกรรมก่อนการฟังเพลงผ่านยูทูบ หมายถึง วิธีการที่ใช้ในการค้นหาเพลงเพ่ือฟังเพลงผ่านยูทูบ และปัจจัยที่มี
ส่วนในการตัดสินใจเลือกคลิกวิดีโอเพ่ือฟังเพลงผ่านยูทูบ (3) พฤติกรรมขณะฟังเพลงผ่านยูทูบ หมายถึง พฤติกรรม
ที่นิยมปฏิบัติขณะฟังเพลงผ่านยูทูบ พฤติกรรมการคลิก Annotation ที่ขึ้นบริเวณคลิป และพฤติกรรมการคลิกชม
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คลิปวิดีโอที่ขึ้นแนะน าหลังจากฟังเพลงจบ (4) พฤติกรรมหลังการฟังเพลงผ่านยูทูบ หมายถึง พฤติกรรมที่กระท า
หลังจากฟังเพลงผ่านยูทูบแล้วรู้สึกชอบ เหตุผลในการตัดสินใจแบ่งปันหรือส่งต่อวิดีโอเพลงที่ฟังให้ผู้อ่ืน (Share) 
เหตุผลในการตัดสินใจกดติดตามช่อง (Channel) หรือกด Subscribe พฤติกรรมการดาวน์โหลดเพลงหลังจากฟัง
เพลงผ่านยูทูบ ช่องทางที่ใช้ในการดาวน์โหลดเพลง สิ่งที่ควรปรับปรุงในการฟังเพลงผ่านยูทูบ และช่อ งทางอ่ืนที่
นิยมใช้ในการฟังเพลง ซึ่งได้ท าการศึกษากลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย เป็นกลุ่มช่วงวัยที่มีความ
สนใจและนิยมความบันเทิง มีก าลังซื้อ และมีก าลังในการสนับสนุนผลงานเพลง นอกจากนี้ทั้งสองกลุ่มยังมีความ
แตกต่างกันในช่วงเวลาของการพัฒนาของเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ จึงเป็นที่น่าสนใจในการศึกษา
พฤติกรรมการฟังเพลงผ่านยูทูบ ซึ่งเป็นสื่อใหม่ที่ก าลังได้รับความนิยมอย่างมากในสังคมปัจจุบัน เพ่ือน าข้อมูลไป
พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผลงานเพลงของศิลปินผ่านยูทูบในองค์กรธุรกิจค่าย
เพลงต่อไปในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่มีพฤติกรรม

การฟังเพลงผ่านยูทูบ 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการฟังเพลงผ่านยูทูบของกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเจเนอเรชั่นกับพฤติกรรมการฟังเพลงผ่านยูทูบ 

 
วิธีการวิจัย 

 
ในการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการฟังเพลงผ่านยูทูบของกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และกลุ่มเจเนอเรชั่น

วาย” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้รูปแบบการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) โดยเก็บข้อมูล ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว (Cross Sectional Study) ก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างจากสูตรทางสถิติของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และ
ก าหนดความคลาดเคลือ่นไม่เกิน 6% ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 คน 

การสุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-
Probability Sampling) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบมีโควต้า (Quota Sampling) และการคัดเลือกแบบลูกโซ่ 
(Snowball Sampling) ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ใช้ขนาดตัวอย่างในการส ารวจ 300 คน โดยแจก
แบบสอบถามจ านวน 300 ชุด กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) ซึ่งเกิด
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ในช่วงปี พ.ศ. 2508-2522 จ านวน 158 คน และกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523-
2540 จ านวน 142 คน ท าการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์บนเว็บไซต์ Google Form โดยการคัดเลือก
แบบลูกโซ่ ส่งต่อลิงค์ (url) ของแบบสอบถามผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก และแฟนเพจที่นิยมน า
เพลงจากยูทูบไปโพส นอกจากนี้มีการส่งผ่านกล่องข้อความแชท (Chat) ของกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่น
วาย เพ่ือให้ช่วยท าแบบสอบถามและช่วยส่งต่อ (Share) ไปยังเพ่ือน ๆ ที่เคยฟังเพลงผ่านยูทูบ ให้ได้กลุ่มตัวอย่าง
ครบตามจ านวนที่ต้องการ  

เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยท า
แบบสอบถามซึ่งมีเพียงหนึ่งลักษณะ คือ แบบสอบถามชนิดปลายปิด (Closed-ended Questions) ที่สร้างขึ้นบน
พ้ืนฐานของแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกข้อมูลเอง ( Self-
Administered Questionnaire)  

 
ผลการวิจัย 

 
จากการศึกษาลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวาย จ านวน 300 

คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาตรี เจเนอเรชั่น
เอ็กซ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ส่วนเจเนอเรชั่นวายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป ส่วนเจเนอเรชั่นวายส่วนใหญ่มีรายได้ต่อ
เดือน 10,001 – 20,000 บาท  

ด้านพฤติกรรมการฟังเพลงผ่านยูทูบทั่วไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมฟังเพลงผ่านยูทูบในวัน
เสาร์ นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 17:01 – 22:00 น. และใช้เวลาโดยเฉลี่ย มากกว่า 1 – 2 ชั่วโมง จ านวนเพลงที่ฟัง
มากกว่า 16 เพลงต่อครั้ง อุปกรณ์ที่นิยมใช้ในการฟังเพลงผ่านยูทูบ คือ โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน / I-pad / 
tablet ประเภทของเพลงที่นิยมเปิดฟังผ่านยูทูบ คือ เพลง POP ประเภทของวิดีโอประกอบเพลงที่นิยมเปิดฟังผ่าน
ยูทูบ คือ วิดีโอประเภท Music Video รองลงมา คือ Audio / Lyric Video, Playlist และวิดีโอประเภทอ่ืน ๆ 
ได้แก่ บันทึกการแสดงสด, คอนเสิร์ต, รายการเพลง, Youtube  Mix, Playlist ที่สร้างขึ้นเอง ตามล าดับ 

ด้านพฤติกรรมก่อนการฟังเพลงผ่านยูทูบ พบว่า วิธีการที่ใช้ในการค้นหาเพลงเพ่ือฟังเพลงผ่านยูทูบ 
เจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวายส่วนใหญ่ร้อยละ 83.0  ค้นหาเพลงเพ่ือฟังด้วยวิธีการพิมพ์ค้นหาในช่อง 
search ของยูทูบ รองลงมาร้อยละ 17.0 ค้นหาเพลงเพ่ือฟังด้วยวิธีการอ่ืน ๆ ได้แก่ พิมพ์ค้นหาในช่อง search 
ของ Google, ค้นหาเพลงจาก Facebook หรือ Fanpage, เพลงที่แนะน าในหน้าแรกของยูทูบ, ฟังจากช่องที่
ติดตาม, ประวัติการฟังส่วนตัว หรือ Playlist ส่วนตัว ตามล าดับ โดยรวมปัจจัยต่าง ๆ มีส่วนในการตัดสินใจเลือก
คลิกวิดีโอเพ่ือฟังเพลงผ่านยูทูบของกลุ่ม เจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวายในระดับปานกลาง  
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ด้านพฤติกรรมขณะฟังเพลงผ่านยูทูบ พบว่า พฤติกรรมที่นิยมปฏิบัติขณะฟังเพลงผ่านยูทูบ คือ 
ท างาน/ท าการบ้าน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมไม่กด Annotation ที่ขึ้นบริเวณคลิป และไม่คลิกชมคลิป
วิดีโอที่ข้ึนแนะน าหลังจากฟังเพลงจบ  

ด้านพฤติกรรมหลังการฟังเพลงผ่านยูทูบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่กระท าหลังจาก
ฟังเพลงผ่านยูทูบแล้วรู้สึกชอบ คือ กด Share เพลง โดยรวมปัจจัยต่าง ๆ มีส่วนในการตัดสินใจแบ่งปันหรือส่งต่อ
วิดีโอเพลงที่ฟังให้ผู้อื่นของกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวายในระดับมาก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเหตุผลใน
การตัดสินใจกดติดตาม Channel หรือกด Subscribe เนื่องจากชื่นชอบศิลปิน ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดาวน์
โหลดเพลงหลังจากฟังเพลงผ่านยูทูบ โดยนิยมดาวน์โหลดเพลงจาก Youtube ผ่านโปรแกรม เว็บไซต์ หรือ
แอพพลิเคชั่นในการดาวน์โหลด สิ่งที่ควรปรับปรุงในการฟังเพลงผ่านยูทูบ คือ โฆษณาที่แทรกขึ้นระหว่างเนื้อหา
ภายในคลิป นอกจากนี้ช่องทางอ่ืน ๆ นอกเหนือจากยูทูบที่นิยมใช้ในการฟังเพลง คือ ช่องทางอ่ืน ๆ ได้แก่ 
Deezer, KKBOX, Truemove H, Line Music, Fungjai, Sound Cloud, You2Play, Sanook Music, Kapook 
Music Station, คลิปวิดีโอบน Facebook, เทป/ซีด,ี รายการเพลงในโทรทัศน์, แอพพลิเคชั่น, ร้านดนตรีในการฟัง
เพลง รองลงมา คือ คลื่นวิทยุ และ Itunes  

   
อภิปรายผล 

จากการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการฟังเพลงผ่านยูทูบของกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และกลุ่ม   เจเนอ

เรชั่นวาย” โดยสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

กลุ่มเจเนอเรชั่นกับพฤติกรรมการฟังเพลงผ่านยูทูบทั่วไป จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มเจเนอเรชั่นไม่
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการฟังเพลงผ่านยูทูบทั่วไป ซึ่งได้แก่ วันที่นิยมฟังเพลงผ่านยูทูบ , ช่วงเวลาที่นิยมฟัง

เพลงผ่านยูทูบ, ระยะเวลาโดยเฉลี่ยต่อครั้งที่ใช้ในการฟังเพลงผ่านยูทูบ, จ านวนเพลงโดยเฉลี่ยต่อครั้งที่ฟังผ่านยูทูบ

, อุปกรณ์ที่นิยมใช้ในการฟังเพลงผ่านยูทูบ, ประเภทของเพลงที่นิยมเปิดฟังผ่านยูทูบ และประเภทของวิดีโอ

ประกอบเพลงที่นิยมเปิดฟังผ่านยูทูบ นั่นคือ กลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และกลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีพฤติกรรมการฟัง
เพลงผ่านยูทูบทั่วไปคล้ายคลึงกัน 

กลุ่มเจเนอเรชั่นกับพฤติกรรมก่อนการฟังเพลงผ่านยูทูบ จากผลการศึกษา พบว่า โดยรวมกลุ่มเจเนอ
เรชั่นไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมก่อนการฟังเพลงผ่านยูทูบ วิธีการที่ใช้ในการค้นหาเพลงเพ่ือฟังเพลงผ่านยูทูบ 
ซึ่งทั้งสองเจเนอเรชั่นเมื่อต้องการฟังเพลงผ่านยูทูบจะมุ่งตรงไปที่เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นยูทูบ และใช้วิธีการ
ค้นหาเพลงผ่านยูทูบโดยตรง เช่นเดียวกับการวิจัยของข้อมูลจากการส ารวจพฤติกรรมการใช้งานยูทูบของคนไทยใน
เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 พบว่า คนไทยเข้าใช้งานยูทูบเฉลี่ย 38 นาทีต่อครั้ง และเมื่อคนไทยต้องการค้นหาข้อมูล
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ที่เป็นคลิปวิดีโอ จะเข้าไปค้นหาที่ยูทูบถึงร้อยละ 87 โดยเนื้อหาที่ถูกค้นหาบนยูทูบมากที่สุด คือ เพลง รองลงมาคือ

ภาพยนตร์, คลิปตลก และละครซีรี่ส์ ตามล าดับ (YouTube User Profiling, Thailand, January 2015) ในด้าน

ปัจจัยที่มีส่วนในปัจจัยที่มีส่วนในการตัดสินใจเลือกคลิกวิดีโอเพ่ือฟังเพลงผ่านยูทูบ โดยรวม พบว่าปัจจัยต่าง ๆ มี
ส่วนในปัจจัยที่มีส่วนในการตัดสินใจเลือกคลิกวิดีโอเพ่ือฟังเพลงผ่านยูทูบของกลุ่ม     เจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอ
เรชั่นวายในระดับปานกลาง โดยมีประเด็นต่าง ๆ พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มเจเนอเรชั่น ยกเว้นประเด็นเป็น
คลิปที่ก าลังเป็นข่าวหรือเป็นกระแสในสังคม พบว่า กลุ่มเจเนอเรชั่นมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีส่วนในการ
ตัดสินใจเลือกคลิกวิดีโอที่ก าลังเป็นข่าวหรือเป็นกระแสในสังคมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ส่วน
ใหญ่ มีผลต่อการตัดสินใจระดับมาก ส่วน   เจเนอเรชั่นวายส่วนใหญ่มีผลต่อการตัดสินใจระดับปานกลาง นั่นคือ 
ข่าวสารต่าง ๆ และกระแสสังคมมีผลต่อการเลือกฟังเพลงของกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์มากกว่ากลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 
ซึ่งกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์มีคุณลักษณะกล้าแสดงออกและต้องการให้ผู้อ่ืนยอมรับ หลงใหลเทคโนโลยี หลงใหลใน
ตนเองและตราสินค้า จึงเปิดรับ และถูกกระแสสังคมโน้มน้าว ชักจูงได้โดยง่าย (ศรีกัญญา มงคลศิริ, 2548) ส่วนเจ

เนอเรชั่นวายนั้นมีลักษณะมีความมั่นใจในตัวเองสูง และมักประเมินทางเลือกต่าง ๆ อย่างรอบคอบ (Yarrow และ 

O’Donnell, 2009) รวมถึงมีความทะเยอทะยานและเป็นตัวของตัวเองสูงมาก (Herbison และ Boseman, 2009) 

จึงมีลักษณะเป็นตัวของตัวเอง มีความคิดที่เป็นปัจเจกบุคคล มีรสนิยมส่วนตัว จึงมักมีพฤติกรรมการเลือกฟังเพลง
เฉพาะแนวเพลงหรือศิลปินที่ตนชื่นชอบมากกว่า และถูกโน้มน้าวโดยกระแสสังคมได้ยากกว่ากลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 

กลุ่มเจเนอเรชั่นกับพฤติกรรมขณะฟังเพลงผ่านยูทูบ จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม     เจเนอเรชั่นไม่
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมขณะฟังเพลงผ่านยูทูบ ซึ่งได้แก่ พฤติกรรมที่นิยมปฏิบัติขณะฟังเพลงผ่านยูทูบ , 
พฤติกรรมการกด Annotation ที่ข้ึนบริเวณคลิป และพฤติกรรมการคลิกชมคลิปวิดีโอที่ขึ้นแนะน าหลังจากฟังเพลง

จบ  

กลุ่มเจเนอเรชั่นกับพฤติกรรมหลังการฟังเพลงผ่านยูทูบ จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มเจเนอเรชั่นมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหลังการฟังเพลงผ่านยูทูบในด้านพฤติกรรมการดาวน์โหลดเพลงหลังจากฟังเพลงผ่านยู
ทูบ และช่องทางที่ใช้ในการดาวน์โหลดเพลง โดยพฤติกรรมการดาวน์โหลดเพลงหลังจากฟังเพลงผ่านยูทูบ เจเนอ
เรชั่นเอ็กซส์่วนใหญ่มีพฤติกรรมไม่ดาวน์โหลดเพลง ส่วนเจเนอเรชั่นวายส่วนใหญ่มีพฤติกรรมดาวน์โหลดเพลง โดย
ช่องทางที่ใช้ในการดาวน์โหลดเพลง เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ส่วนใหญ่ ดาวน์โหลดเพลงจากยูทูบ รองลงมาคือ 4Shared, 
Itunes และช่องทางอ่ืน ๆ ส่วนเจเนอเรชั่นวายส่วนใหญ่ดาวน์โหลดเพลงจากยูทูบ รองลงมา คือ 4Shared, Itunes 
และช่องทางอ่ืน ๆ เช่นกัน พบว่า เกิดความต้องการมีประสบการณ์ซ้ า และความต้องการเป็นเจ้าของในทางบวก
และทางลบ โดยกลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีความต้องการมีประสบการณ์ซ้ า และความต้องการเป็นเจ้าของในทางบวก
และทางลบในอัตราที่สูงกว่ากลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ตรงกับการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค

เพลงออนไลน์ของผู้บริโภคชาวไทย” (สุทธิพงศ์ โรจนวิภาต, 2557) โดยกลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรที่มีอายุ 13 ปี 
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ขึ้นไปที่มีพฤติกรรมการฟังเพลงออนไลน์ช่องทางหนึ่ง พบว่า สามารถแบ่งผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมฟังเพลงออนไลน์
ได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มฟังเพลงตามกระแสสังคม กลุ่มฟังเพลงผ่านช่องทางออนไลน์ กลุ่มแฟนคลับ และกลุ่ม
นิยมโคฟเวอร์ โดยทั้ง 4 กลุ่มมีลักษณะทางประชากรใกล้เคียงกันคือ เป็นนักเรียนนักศึกษา หรือพนักงาน
บริษัทเอกชน และทั้ง 4 กลุ่มมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการฟังเพลง ได้แก่ การค้นพบและมีประสบการณ์ 
ความชอบ ความต้องการมีประสบการณ์ซ้ า และความต้องการเป็นเจ้าของในทางบวกและทางลบ นั่นคือ การดาวน์
โหลดเพลงผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย โดยส่วนมากทั้งเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวายที่มี
พฤติกรรมดาวน์โหลดเพลงมักมีพฤติกรรมดาวน์โหลดในช่องทางผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยดาวน์โหลดผ่าน
เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่สามารถดาวน์โหลดคลิปจากยูทูบ และเว็บไซต์ 4Shared โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 

ให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ ดังนั้น องค์กรค่ายเพลงจึงต้องมีการปรับตัวเพ่ือรับมือกับการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ และปรับตัว
ในการหารายได้จากช่องทางอ่ืน ๆ เพื่อความอยู่รอดต่อไป  

จากการศึกษาพบว่า โดยรวมกลุม่เจเนอเรชั่นไมมี่ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการฟงัเพลงผา่นยูทูบ 

สามารถอธิบายได้ว่า ถึงแม้กลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์จะมีอายุมากกว่ากลุ่มเจเนอเรชั่นวาย และมีช่วงวัยในการเติบโตที่
แตกต่างกัน แต่ก็เติบโตในยุคที่ไล่เลี่ยกัน และเริ่มมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเช่นเดียวกัน รวมไปถึง
กลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ที่ท าการศึกษาเป็นกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ที่ถูกคัดเลือกแล้วว่าเคยมีพฤติกรรมการฟังเพลงผ่าน
สื่อใหม่อย่างยูทูบ จึงเป็นกลุ่มที่มีความสนใจและมีการปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน ซึ่ง  Google 
และ Nielsen ได้มีการบัญญัติกลุ่มเจเนอเรชั่นใหม่ ชื่อว่า กลุ่มเจเนอเรชั่นซี (Generation C หรือ Connected 
Generation) เป็นค าใหม่ที่ใช้ส าหรับเรียกกลุ่มคนยุคใหม่ที่ไม่ได้แบ่งตามอายุเหมือนเจเนอเรชั่นอ่ืน ๆ แต่เป็นการ

จัดกลุ่มตามพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้น คนกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ (Baby 
Boommer Generation) และกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์บางคนจึงถูกจัดเป็นกลุ่มกลุ่มเจน-ซีได้ ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของตนเอง โดยให้ความสนใจเทคโนโลยีมาก แต่กลุ่มเจเนอเรชั่นวายจะไม่ถูกจัดเป็นกลุ่มเจน -ซี 

เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่เติบโตยุคเทคโนโลยีการสื่อสาร และมีการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เป็นประจ าอยู่แล้ว 
แตกต่างจากกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ และกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ที่ในอดีตนั้นมีการใช้งานอินเตอร์เน็ต และ
สื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์น้อยมาก แต่เมื่อเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี พฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ จึงเปลี่ยนไป และมีการ
เรียนรู้และปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีเพ่ือน ามาใช้ในการท างานและการติดต่อสื่อสารในปัจจุบัน 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

1. จากผลการศึกษา พบว่า เจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวายมีพฤติกรรมการฟังเพลงผ่านยูทูบ

ในช่วงระยะเวลานาน และมักมีพฤติกรรมการท างานท าการบ้านขณะฟังเพลง ช่วยให้ค่ายเพลงปรับตัวเพ่ือเข้าถึง
พฤติกรรมของผู้บริโภค โดยการจัดสรรลดงบประมาณในการจัดท ามิวสิกวิดีโอเปลี่ยนเป็นคลิปเพลง (Audio, 
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Lyrics Video) แทน เพ่ือประหยัดงบประมาณในส่วนของการถ่ายท ามิวสิกวิดีโอ รวมไปถึงการปรับตัวเพ่ือรับมือ

กับการดาวน์โหลดเพลงแบบผิดกฏหมายของผู้ฟังเพลงออนไลน์ โดยจัดท าคลิปวิดีโอที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของ
ผู้ฟังเพลง เพ่ือให้เกิดยอดวิวจ านวนมากก่อให้เกิดการเพ่ิมรายได้จากส่วนแบ่งโฆษณาบนยูทูบ น ามาชดเชยรายได้
ส่วนที่สูญเสียไปจากการดาวน์โหลดเพลงแบบถูกลิขสิทธิ์ 

2. จากผลการศึกษา พบว่า โดยรวมกลุม่เจเนอเรชั่นไมมี่ความสัมพนัธก์บัพฤติกรรมการฟงัเพลงผา่นยู

ทูบ ดังนั้น จึงอาจมีการศึกษาเปรียบเทียบต่อในประเด็นอ่ืน ยกตัวอย่างเช่น เพศกับพฤติกรรมการฟงัเพลงผา่นยูทูบ 

หรืออาชพีกบัพฤติกรรมการฟงัเพลงผา่นยูทูบ เป็นตน้ 

3. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรน าประเด็นการยอมรับนวัตกรรมมาศึกษาร่วมด้วย 
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