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ความคาดหวังและพฤติกรรมการเปิดรับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM 

GRAMMYGOLD OFFICIAL ของผู้รับชมในเขตกรุงเทพมหานคร 

Expectation and Exposure Behavioral toward YouTube Channel GMM 
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บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระในการศึกษาตามหลักสูตรวารสารศาสตร 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคาดหวังและพฤติกรรมการเปิดรับชมเว็บไซต์ 
YouTube ช่องGMM GRAMMYGOLD OFFICIAL ของผู้รับชมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิจัย
ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยเก็บข้อมูลจากผู้รับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง
GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL ที่มีอายุ 15-65 ปี จ านวน 300 คน 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และ กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน / ลูกจ้างเอกชน ที่มีอายุ 25 - 34 ปี รองลงมาได้แก่นักเรียน / นักศึกษา 
ที่มีอายุ 20 - 24 ปี ซึ่งส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รองลงมา ได้แก่ ระดับการศึกษาในระดับ
ต่ ากว่าปริญญาตรี และในส่วนรายได้ของกลุ่มตัวอย่างนั้นส่วนใหญ่จะมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 10,001 - 
20,000 บาทต่อเดือน  รองลงมา  มีรายได้ส่วนตัวเดือน 20,001 - 30,000 บาท ต่อเดือน 

ส า ห รั บ ก า รทดส อบส มม ติ ฐ า น พบว่ า ผู้ ช ม เ ว็ บ ไ ซ ต์  YouTube ช่ อ ง  GMM 
GRAMMYGOLD OFFICIAL ที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเปิดรับชม
เว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ระดับการศึกษา
สูงสุด  
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ในกลุ่มผู้ รับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง  GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL ความ
คาดหวังในการรับชมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเปิดรับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง
GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL 

ค าส าคัญ : ยูทูบ ความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับ gmmgrammy gold 
Abstract 

The purposes of this research are to study about the expectation and exposure 

behavioral on YouTube Channel GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL of audience in Bangkok 

district.  This study based on survey research by collected data from the audience of 

YouTube Channel GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL 300 samples at 15-65 years old. 

The result of this study found that most of the samples are female who occupy 

in private company with age between 25-34 years old, secondary are the student with 

age between 20-24 years old. Most of the samples graduated in bachelor degree, 

secondary are under graduated. And the sample’s salary mostly between 10,001 – 

20,000 Baht/Month, Secondary is between 20,001 – 30,000 Baht/Month 

From hypothesis testing, found that the difference in audience’s background 

will have no difference in exposure behavioral of YouTube Channel GMM 

GRAMMYGOLD OFFICIAL, except in education level. 

The expectation of audience in YouTube Channel GMM GRAMMYGOLD 

OFFICIAL has positive correlation with the exposure behavioral of YouTube Channel 

GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL 

Keyword: YouTube, Expectation, Exposure behavioral, GMM Grammy GOLD 
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันสื่อใหม่ (New media) ได้เข้ามาบทบาทและความส าคัญในการสื่อสารเป็น
อย่างมากในสังคม  เนื่องจากเป็นช่องทางการสื่อสารที่ก าลังเปลี่ยนวิธีการติดต่อสื่อสารไปจากรูป
แบบเดิม อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารช่องทางเลือกที่ส าคัญ (Alternative channel) ของผู้คนในปัจจุบัน 
ซึ่งส่งผลท าให้สื่อกระแสหลัก อย่างเช่น หนังสือพิมพ์ วารสารนิตยสาร โทรทัศน์และวิทยุ ต่างมาให้
ความส าคัญและน าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์กันมากขึ้น จะเห็นได้จากการ
ที่คนในสังคมหันมาบริโภคข่าวสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากสังคมทุกวันนี้กลายเป็นสังคม
แห่งยุคข่าวสารและมีความแคบลง เนื่องจากการติดต่อกันทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท าให้เกิดการ
รับรู้ได้ในทันที และยูทูบ (YouTube) นับว่าเป็นสื่อสังคมออนไลน์อีกช่องทางหนึ่งที่ในสังคมปัจจุบัน
ให้ความสนใจต่อการสื่อสาร เพ่ือน าเสนอข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เพ่ือท าการตลาด ซึ่งเราจะเห็นจากการ
ที่บริษัทหลายๆบริษัท หรือ ค่ายเพลงหลายๆค่าย เริ่มหันมาให้ความส าคัญและน าเสนอข้อมูลผ่านทาง
ยูทูบมากขึ้น 

ทั้งนี้การใช้สื่อเว็บไซต์ยูทูบ (YouTube) ในปัจจุบันก าลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจเกี่ยวกับเพลงที่มีความจ าเป็นในการใช้เว็บไซต์ยูทูบ (YouTube) ในการโป
รโมทผลงานเพลงของศิลปิน หรือ มิวสิควิดีโอ ทางช่องยูทูบ (YouTube) ของตนเอง ซึ่งในปัจจุบันมี
ค่ายเพลงต่างมีช่องยูทูบ (YouTube) เป็นของตนเอง เพ่ือให้ผู้บริโภคได้เลือกติดตามเป็นสมาชิก 
(subscriber) เพ่ือให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวผลงานของศิลปินได้แบบรวดเร็ว ซึ่งรวมไป
ถึงค่ายเพลงชื่อดังอย่างจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ก็มีช่องยูทูบ (YouTube) เป็นของตนเอง เพ่ือใช้เว็บไซต์ยูทูบ 
(YouTube) เป็นช่องทางในการโปรโมทผลงานเพลงใหม่ ตัวอย่างเพลงใหม่ ซึ่งท าให้ผู้ติดตามหรือ
สมาชิกของช่องสามารถรับชม ฟังเพลงและมิวสิควิดีโอได้อย่างรวดเร็วในทันทีที่ถูกปล่อยออกมา ท า
ให้สร้างความสะดวกสบายแก่ผู้ติดตามได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งทางบริษัทยังประหยัดต้นทุนในการโปรโมท
ไปยังผู้ติดตามได้ง่าย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังและพฤติกรรมการเปิดรับชม
ช่อง YouTube GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL ของผู้รับชมในเขตกรุงเทพมหานคร” และยังไม่มี
งานวิจัยในแง่มุมนี้มาก่อน จากการส ารวจเอกสารนั้นมีเพียงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ทัศนคติ
และพฤติกรรมการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการสร้างชื่อเสียง กรณีศึกษา ยูทูบ  
(YouTube) และด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาถึง “ความคาดหวังและพฤติกรรม
การเปิดรับชมที่มีต่อ เว็บไซต์  YouTube ช่อง Grammy Gold Official ของผู้ รับชม ในเขต
กรุงเทพมหานคร” เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมการเปิดรับและความคาดหวังของผู้ใช้งานต่อการท า
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การตลาดเพลงลูกทุ่ง ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถน าไปสร้างกลยุทธ์การสื่อสารในการ
เผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านทางช่องทางเว็บไซต์  ยูทูบ (YouTube) ให้เหมาะสมกับผู้ชมในแต่ละกลุ่มใน
อนาคตต่อไป 

 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เ พ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของผู้ ชม เว็บ ไซต์  YouTube ช่อง  GMM 

GRAMMYGOLD OFFICIAL  
2. เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ค ว า ม ค า ด ห วั ง ใ นก า ร รั บ ชม เ ว็ บ ไ ซ ต์  YouTube ช่ อ ง  GMM 

GRAMMYGOLD OFFICIAL  
3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD 

OFFICIAL  
4. เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการเปิดรับชม

เว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL  
5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังกับ พฤติกรรมการเปิดรับชมช่อง 

YouTube GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL 
 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเปิดรับชมที่มีต่อเว็บไซต์ 
YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIALของผู้รับชม ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

2. ความคาดหวังจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับชม ที่มีต่อ เว็บไซต์
YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิดและทฤษกีในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีลักษณะทางประชากร การสื่อสารที่ดีมีประสิทธิภาพย่อมขึ้นอยู่
ความเข้าใจของผู้รับสาร ซึ่งแนวคิดได้อธิบายลักษณะทางประชากรเดียวกันจะมีพฤติกรรมคล้ายคลึง
กัน รวมถึงลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมแตกต่างกันด้วยเช่นกัน 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ การเปิดรับสื่อของบุคคลแต่ละบุคคลย่อม
มีความแตกต่างกัน ตามลักษณะของบุคลล สภาพแวดล้อม และปัจจัยในด้านต่างๆ ซึ่งแนวคิดนี้
สามารถน ามาอธิบายความแตกต่างของผู้รับสารและลักษณะการเปิดรับ 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวังเป็นแนวคิด
ที่พัฒนามาจากแนวคิดการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับสาร ซึ่งแนวคิดท าให้เข้าใจถึงความ
คาดหวังของผู้รับสารในเรื่องของความคาดหวังด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านความบันเทิง และ ด้าน
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านเครือข่ายทางสังคมออนไลน์  ช่วยสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อใหม่ แนวทางการใช้สื่อใหม่และประเภทของสื่อใหม่ รวมถึ งการรายละเอียด
และความส าคัญของเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL 

วิธีการวิจัย 

ความคาดหวั งและพฤติกรรมการเปิดรับชมเว็บ ไซต์  YouTube ช่อง  GMM 
GRAMMYGOLD OFFICIAL ของผู้ รับชมในเขตกรุ ง เทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิ งปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยเลือกใช้วิธีการส ารวจ (Survey Research) ด้วยวิธีการเก็บข้อมูล โดย
ประชากรเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในกรุงเทพมหานครที่เคยชมเว็บไซต์ YouTube
ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL ในช่วง 3 เดือน ที่อยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 15 – 65 และกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นประชากรที่เคยใช้งานเว็บไซต์ 
YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้
ก าหนดขนาดของกลุ่ม จ านวน 300 คน โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง และเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ Independent Samples t - Test, Oneway 
ANOVA (F - Test) และ Pearson Correlation ในการทดสอบสมมติฐานในงานวิจัยนี้ 
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ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้
10,001 - 20,000 บาทต่อเดือน  เนื่องมาจากที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่
อยู่ในวัยท างานที่มีอายุ 25 - 34 ปี ที่ประกอบอาชีพพนักงาน / ลูกจ้างเอกชน ส่งผลให้ความแตกต่าง
ทางด้านลักษณะทางประชากรไม่แตกต่างกันมาก 

ผลการวิจัยเกี่ยวกับความคาดหวังในการรับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM 
GRAMMYGOLD OFFICIAL พบว่า ความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังด้านความบันเทิง
มากที่สุด รองลงมา ความคาดหวังด้านข้อมูลข่าวสาร และ ความคาดหวังด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
ตามล าดับ 

หากพิจารณาในส่วนของด้านความคาดหวังในการรับชมทั้ง 3 ด้านจะพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างในด้านความคาดหวังทางด้านข้อมูลข่าวสาร พบว่า ประเด็น “ต้องการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
เพลงยอดนิยมของ GMM GRAMMYGOLD” มากที่สุด รองลงมา ในประเด็น “ต้องการได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับมิวสิควิดีโอใหม่ของ GMM GRAMMYGOLD” และ “ต้องการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
อัลบั้มเพลงใหม่ของ GMM GRAMMYGOLD”ตามล าดับ 

ด้านความคาดหวังด้านปฎิสัมพันธ์ทางสังคม พบว่า  ประเด็น “ต้องการเชื่อมโยงเพลง/
มิวสิควิดีโอไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์อ่ืนๆ เช่น Facebook,Twitter, หรือ Line” มากที่สุด 
รองลงมา ในประเด็น “ต้องการแชร์เพลง/มิวสิควิดีโอ” ในประเด็น “ต้องการ กด Like เพลง/มิวสิควิ
ดีโอ” ในประเด็น “ต้องการ Comment เพลง/มิวสิควิดีโอ” ในประเด็น “ต้องการ กด Report เพลง/
มิวสิควิดีโอ” และ ในประเด็น “ต้องการ กด Unlike เพลง/มิวสิควิดีโอ” ตามล าดับ 

ด้านความคาดหวังด้านความบันเทิง พบว่า ประเด็น “ต้องการได้รับความเพลิดเพลิน
จากการฟัง/รับชมเพลง/มิวสิควิดีโอยอดนิยมของGMM GRAMMYGOLD” รองลงมา ในประเด็น 
“ต้องการได้รับความเพลิดเพลินจากการฟัง/รับชมเพลง/มิวสิควิดีโอใหม่ของGMM GRAMMYGOLD” 
และ “ต้องการได้รับความเพลิดเพลินจากการฟัง/รับชมเพลง/มิวสิควิดีโอจากอัลบั้มเพลงใหม่ของ
GMM GRAMMYGOLD ตามล าดับ 

ด้านพฤติกรรมการเปิดรับชม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการรับชม
เว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL ในด้านความถี่จะเปิดรับชมทุกวัน ทั้งนี้
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 26.3 ใช้ระยะเวลาในการรับชมเว็บไซต์มากกว่า 30 นาที โดยช่วงเวลา 
20:01-23:00 น.และใช้โทรศัพท์มือถือในการรับชมมากที่สุด 

ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยที่ 1 พบว่า กลุ่มผู้ชมที่มีลักษณะทางประชากรที่
แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเปิดรับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL
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ที่ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น อายุ เพ่ือพิจารณาพบว่า ผู้ที่มีอายุ 15-24 ปี มีความถี่ในการรับชมที่มีต่อ
เว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL มากกว่าผู้ที่มีอายุ 35 - 65 ปี ผู้ที่มีอายุ 
25 - 34 ปี มีความถ่ีในการรับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL มากกว่า
ผู้ที่มีอายุ 35 - 65 ปี ระดับการศึกษา เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญา
ตรีมีพฤติกรรมการเปิดรับในด้านความถ่ีในการรับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD 
OFFICIAL มากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
และผู้ที่มีระดับการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีมีพฤติกรรมการเปิดรับด้านระยะเวลาในการรับชม
เว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL มากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และ รายได้ส่วนตัวต่อเดือน เมื่อพิจารณา 
พบว่าผู้ที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเปิดรับชม เว็บไซต์ YouTube ช่อง 
GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL ในด้านความถี่ในการรับชม โดยผู้ที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนไม่เกิน 
10,000 บาท มีความถี่ในการรับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL 
มากกว่าผู้ที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน  20,001 – 30,000 บาท ผู้ที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนไม่เกิน 
10,000 บาท มีความถี่ในการรับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL 
มากกว่าผู้ที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 30,001 บาท ขึ้นไปผู้ที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บาทมีความถี่ ในการรับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL 
มากกว่า ผู้ที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน  20,001 – 30,000 บาท และ ผู้ที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 
10,001 – 20,000 บาท มีความถี่ ในการรับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD 
OFFICIAL มากกว่าผู้ที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 30,001 บาท ขึ้นไป   

 

ตารางแสดงการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 
พฤติกรรมการเปิดรับชม ลักษณะทางประชากร  

เพศ อายุ 
ระดับ

การศึกษา 
อาชีพ รายได้ 

ความถี่ในการรับชม      
ระยะเวลาในการรับชม      

     หมายถึง มีความแตกต่าง 

     หมายถึง ไม่มีความแตกต่าง 
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ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยที่ 2 พบว่า กลุ่มผู้รับชมมีความคาดหวังในการรับชมมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL 
โดยเมื่อพิจารณา พบว่า เป็นความสัมพันธ์ทางบวกท้ัง 3 ด้าน และขนาดความสัมพันธ์ของความความ
คาดหวังอยู่ในระดับสูง ทั้ง 3 ด้าน 
ตารางแสดงการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2 

ความคาดหวังในการรับชม พฤติกรรมการเปิดรับชม 

ความถี่ในการรับชม ระยะเวลาในการรับชม 

ความคาดหวังด้านข้อมูลข่าวสาร   

ความคาดหวังด้านความบันเทิง   

ความคาดหวังด้านปฎสิัมพันธ์ทางสังคม   

ความคาดหวัง(โดยรวม)ในการรับชม   

   หมายถึง มีความสัมพันธ์ 
 

อภิปรายผล 
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเปิดรับชม

เว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL ของผู้รับชม ในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกัน 

จากผลการศึกษา พบว่า เพศที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเปิดรับชมเว็บไซต์ YouTube 
ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL ไม่แตกต่างกันทั้งในด้านความถี่ในการรับชม และ ด้าน
ระยะเวลาในการรับชม ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิด (ปรมะ สตะเวทิน, 2538, น. 105) ที่กล่าวว่า ความ
แตกต่างกันทางเพศท าให้บุคคลมีพฤติกรรมการเปิดรับสารที่แตกต่างกัน กล่าวคือ เพศหญิงมีความ
ต้องการในการรับรู้ข่าวสารมากกว่าเพศชาย เนื่องจากเพศหญิงเป็นบุคคลที่มีจิตใจอ่อนไหว ซึ่งมักจะ
ถูกชักจูงได้ง่ายกว่าเพศชาย จากการศึกษา พบว่า เพศที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเปิดรับชม
เว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL ไม่แตกต่างกันนั้น เนื่องมาจาก YouTube 
ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIALมีเนื้อหาที่ให้ความบันเทิงแก่ผู้ชม เป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
เพลงเป็นหลัก ท าให้สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัย เช่น เพศชายอาจจะชื่นชอบศิลปิน พี สะเดิด ก็จะ
มีเพลง/มิวสิควิดีโอของ พี สะเดิดให้สามารถเข้ารับชมได้ ในขณะที่ก็จะมีเพลง/มิวสิควิดีโอของ ต่าย 
อรทัย ต่างๆ ที่สนใจของเพศหญิงให้รับชมได้ เป็นต้น ส่งผลให้ผลการศึกษาที่ได้ พบว่า ผู้ชมในทุกเพศ
มีพฤติกรรมการเปิดรับชมYouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL ไม่แตกต่างกัน  
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 อายุ พบว่า อายุที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเปิดรับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM 
GRAMMYGOLD OFFICIAL ในด้านระยะเวลาในการรับชม ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่พฤติกรรมการ
เปิดรับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL ในด้านความถี่แตกต่างกัน 
พฤติกรรมการเปิดรับชมเว็บไซต์  YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL ในด้าน
ระยะเวลาในการรับชม ไม่แตกต่างกันนั้น เป็นเพราะเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD 
OFFICIAL นั้นมีเนื้อหา สาระ ที่เหมาะสมกับคนทุกวัย ไม่มีเนื้อหาที่รุนแรง หรือไม่เหมาะสม เนื่องจาก
เป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเพลง ผลงานศิลปินต่างๆ ส่งผลท าให้ผลการศึกษาที่ได้นั้น พบว่า ผู้ชมใน
ทุกช่วงอายุมีพฤติกรรมการเปิดรับชมในด้านระยะเวลาไม่แตกต่างกัน ในขณะที่พฤติกรรมการเปิด
รับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL ในด้านความถี่แตกต่างกัน จาก
การศึกษา พบว่า ผู้ที่มีอายุ 15-24 ปี มีความถี่ในการรับชมที่มีต่อเว็บไซต์ YouTube ช่องGMM 
GRAMMYGOLD OFFICIALมากกว่าผู้ที่มีอายุ 35 - 65 ปี ผู้ที่มีอายุ 25 - 34 ปี มีความถี่ในการรับชม
เว็บไซต์ YouTube ช่องGMM GRAMMYGOLD OFFICIALมากกว่าผู้ที่มีอายุ 35 - 65 ปี ทั้งนี้เป็น
เพราะผู้ชมที่มีอายุตอนต้นเป็นกลุ่มคนที่มีการใช้งานเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD 
OFFICIAL มากที่สุด เนื่องมาจากเป็นช่วงวัยเรียนและเริ่มต้นท างาน ซึ่งเป็นวัยที่มีการเปิดรับสื่อ
โซเซียลใหม่ และมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตค่อนข้างมากท าให้ง่ายต่อการเข้าชมได้มากกว่าช่วงวัยอายุ
ตอนปลาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด (ปรมะ สตะเวทิน, 2538) ที่ว่าอายุของผู้รับสารจึงมีความสัมพันธ์
กับการสื่อสารของบุคคล โดยบุคคลที่มีช่วงวัยแตกต่างกัน จะมีความสนใจในข่าวสารที่แตกต่างกัน 
รวมถึงสอดคล้องงานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับและทัศนคติที่มีต่อการตลาดผ่านแอพพลิเคชั่น
ไลน์” ของ อรนันท์ ย่อมประเสริฐ (2556) โดยผลการศึกษาพบว่า อายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
เปิดรับ ความถี่(ครั้ง/สัปดาห์)ข่าวสารทางการตลาดผ่านแอพพลิเคลั่นไลน์แตกต่างกัน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุ 15-18 ปีจะมีพฤติกรรมการเปิดรับความถี่(ครั้ง/สัปดาห์)ข่าวสารทางการตลาดผ่าน
แอพพลิเคชั่นไลน์มากที่สุด เพราะผู้ที่อยู่ในวัยดังกล่าวก าลังอยู่ในวัยเรียน มีการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตที่
ค่อนข้างมาก 

ระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกัน
จะมีพฤติกรรมการเปิดรับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL แตกต่างกัน 
ทั้งในด้านความถี่ในการรับชม และ ด้านระยะเวลาในการรับชม กล่าวคือ ผู้ชมพบว่า ผู้ที่มีระดับ
การศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีมีพฤติกรรมการเปิดรับชม ในด้านความถี่ในการรับชมที่มีต่อเว็บไซต์ 
YouTube ช่องGMM GRAMMYGOLD OFFICIAL มากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และผู้ที่มีระดับการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีมีพฤติกรรม
การเปิดรับชม ในด้านระยะเวลาในการรับชมที่มีต่อเว็บไซต์ YouTube ช่องGMM GRAMMYGOLD 
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OFFICIAL มากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของปรมะ สตะเวทิน (2538) ที่ว่า คนที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมี
ความคิด อุดมการณ์ รสนิยม ค่านิยม ทัศนคติ รวมถึงพฤติกรรมที่แตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่า 
ผู้ชมที่มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีมีพฤติกรรมการเปิดรับชม ในด้านความถี่ มากกว่าผู้ที่มี
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสู งกว่า ซึ่ งอาจจะเป็นเพราะ YouTube ช่อง GMM 
GRAMMYGOLD OFFICIAL เป็นเพราะผู้ชมดังกล่าวอยู่ในระดับวัยเรียนท าให้สามารถเข้ารับชมได้ง่าย 
เนื่องจากมีเวลาว่างมากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า เนื่องจากเป็นวัยท างาน
ท าให้การเข้ารับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL ได้น้อยกว่า ในขณะที่
ด้านระยะเวลาในการรับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL จากผล
การศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเปิดรับชมด้านระยะเวลาที่แตกต่าง
กัน เป็นเพราะคนที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรีจะใช้ระยะเวลาในการรับชมมากกว่าผู้ที่
มีระดับการศึกษาสูง เนื่องจากมีความชื่นชอบในเนื้อหาของช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL 
ท าให้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับชม อีกทั้งอาจจะเป็นเวลาที่คนส่วนใหญ่อยู่บ้าน ส่งผลการที่ผู้ชมจะเปิด
รับชม GMM GRAMMYGOLD OFFICIALนั้นมีโอกาสที่เท่าๆกัน 

อาชีพ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเปิดรับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM 
GRAMMYGOLD OFFICIAL ไม่แตกต่างกัน ทั้งในด้านความถี่ในการรับชม และด้านระยะเวลาในการ
รับชม ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของปรมะ สตะเวทิน (2538) ที่กล่าวว่า สถานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจเป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการรับสารของผู้รับสารที่มีปฏิกิริยาต่อผู้ส่งสารและสาร 
เนื่องจากบุคคลมีวัฒนธรรมประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม และเป้าหมายที่แตกต่างกันไป จากผล
การศึกษาจะเห็นว่าอาชีพที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเปิดรับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM 
GRAMMYGOLD OFFICIAL ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นได้ว่าไม่ว่าผู้ชมจะประกอบอาชีพแบบใดก็สามารถ
รับชม YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL ได้เหมือนๆกัน เนื่องจากในปัจจุบันด้วย
ราคาโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีราคาไม่ได้แพงมากนัก ดังเช่นในอดีตที่
ผ่านมา ท าให้ทุกคนที่ไม่ต้องประกอบอาชีพที่สูงมากนัก จึงส่งผลท าให้บุคคลที่ไม่ว่าจะประกอบอาชีพ
แบบใดก็สามารถเข้าชมได้อย่างเท่าเทียมกัน 
ส่งผลให้ผลการศึกษาที่ได้นั้น พบว่ากลุ่มในทุกอาชีพมีพฤติกรรมการเปิดรับชม YouTube ช่อง GMM 
GRAMMYGOLD OFFICIAL ไม่แตกต่างกัน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเปิด
รับชมในด้านระยะเวลาในการรับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL ไม่
แตกต่างกัน แต่ในขณะที่ผู้ที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเปิดรับชมในด้าน
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ความถี่ ในการรับชมเว็บไซต์  YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL แตกต่างกัน 
พฤติกรรมการเปิดรับชมในด้านความถี่ในการรับชมนั้น พบว่า ผู้ชมที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนไม่เกิน 
10,000 บาท มีความถี่ในการรับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL 
มากกว่า ผู้ที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ผู้ที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนไม่เกิน 
10,000 บาท มีความถี่ในการรับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL
มากกว่าผู้ที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 30,001 บาท ขึ้นไป ส่วนผู้ที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 10,001  – 
20,000 บาทมีความถ่ีในการรับชมเว็บไซต์ YouTube ช่องGMM GRAMMYGOLD OFFICIALมากกว่า 
ผู้ที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท และ ผู้ที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 10,001  – 
20,000 บาท บาท มีความถี่ในการรับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL
มากกว่าผู้ที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 30,001 บาท ขึ้นไป 
จากผลการศึกษาจะเห็นว่า ผู้ชมที่มีรายได้น้อยมีพฤติกรรมในการเปิดรับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง 
GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL เนื่องจากเป็นเพราะเพลง หรือ มิวสิควิดีโอของช่องมีความโดนใจ 
ท าให้ผู้ชมรู้สึกว่าเพลง หรือ มิวสิควิดีโอนั้น มีความคล้ายคลึงกับผู้ชมที่มีรายได้น้อย ซึ่งอาจจะเป็น
สาเหตุที่ท าให้ผู้ที่มีรายได้น้อยมีพฤติกรรมการรับชมด้านความถี่ในการรับชม YouTube ช่อง GMM 
GRAMMYGOLD OFFICIAL มากกว่าผู้ที่มีรายได้สูง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ(ปรมะ สตะเวทิน , 
2538, น. 107) รายได้ ตลอดจนพ้ืนฐานทางครอบครัว ซึ่งจะเห็นว่าสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ
เป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการรับสารของผู้รับสารที่มีปฏิกิริยาต่อผู้ส่งสารและสาร เนื่องจาก
บุคคลมีวัฒนธรรมประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม และเป้าหมายที่แตกต่างกันไป ขณะที่ในด้าน
ระยะเวลาในการรับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL นั้นพบว่า รายได้
ที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเปิดรับชม เว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD 
OFFICIAL ในด้านระยะเวลาในการรับชม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะมาจาก YouTube ช่อง GMM 
GRAMMYGOLD OFFICIAL ที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีรายได้สูงหรือรายได้ต่ าก็สามารถที่จะรับชมได้
เหมือนๆกัน เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีเอ้ือต่อเข้าถึงสื่อได้ง่ายจึงเป็นสิ่งที่บุคคลไม่ว่าจะมีรายได้
เท่าใดก็สามารถรับชมได้เท่าเทียมกัน  
 

สมมติฐานที่ 2 ความคาดหวังจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับชม ที่มีต่อ เว็บไซต์
YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL 

ผลการศึกษา พบว่า ความคาดหวังในการรับชมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับชม
เว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL กล่าวคือ พฤติกรรมการรับชมทั้งในด้าน
ความถี่ และระยะเวลาในการรับชมนั้น มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังในการรับชมเว็บไซต์ 
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YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL ซึ่งสอดคล้องกับของ กาญจนา แก้วเทพ (2556) 
ที่ว่าแรงจูงใจในการเลือกใช้สื่อนั้นเกิดจากการคาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้า ซึ่งสื่อแต่ละประเภทจะให้
รางวัลในทางบวกแก่ผู้รับสารในลักษณะใดบ้าง โดยรางวัลเกิดตามมาจากการใช้หรือจากการเปิดรับ
สื่อนั้น จะมีลักษณะเป็นผลทางจิตใจที่ท าให้บุคคลก าหนดคุณค่า(value) หรือที่เรียกว่าความชอบเป็น
ส่วนตัว แก่ผลลัพธ์รางวัลแบบต่างๆเป็นต้น กล่าวคือ ยิ่งผู้ชมมีความคาดหวังในการรับชมเว็บไซต์ 
YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL สูง ก็จะส่งผลให้พฤติกรรมในด้านความถี่ในการ
รับชมมาก และด้านระยะเวลาในการรับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD 
OFFICIAL ท าให้รับชมช่องเป็นระยะเวลานานทางบวกตามมาด้วย  

จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ความคาดหวังในการรับชมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การเปิดรับชมในด้านความถ่ี และ ระยะเวลาในการรับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM 
GRAMMYGOLD OFFICIAL ที่เกิดขึ้นจากการรับชมเป็นระยะเวลานานอย่างต่อเนื่อง 
 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอะแนะจากผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและพฤติกรรมการเปิดรับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM 
GRAMMYGOLD OFFICIAL ของผู้รับชมในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

1. จากการศึกษา พบว่า ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างรับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM 
GRAMMYGOLD OFFICIAL มากที่สุด คือ ช่วงเวลา 20.01-23.00 น. ดังนั้น ผู้ผลิตเนื้อหาสามารถน า
ข้อมลูเพื่อใช้ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวผลงานต่างๆ ของช่อง GMM GRAMMYGOLD 
OFFICIAL ในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 

2. จากการศึกษา พบว่า ลักษณะทางประชากรที่รับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM 
GRAMMYGOLD OFFICIAL มากที่สุด คือ ผู้ที่มีอายุ 25 - 34 ปีมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี
และปริญญาตรี ที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท และประกอบอาชีพพนักงาน / 
ลูกจ้างเอกชน ดังนั้นผู้ผลิตเนื้อหา ควรพิจารณาถึงในประเด็นเรื่องนี้ และสามารถน าข้อมูลไปใช้เป็น
แนวทางในการตอบสนองความต้องการของกลุ่ มเป้าหมาย เพ่ือให้เหมาะและครอบคลุมกับ
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 

3. จากผลการศึกษา พบว่า ความคาดหวังในการรับชมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับชม
เว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL ท าให้ผู้ผลิตเนื้อหาสามารถน าข้อมูลไปใช้
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เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาดทางเว็บไซต์ YouTube 
ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ชมมีประสิทธิภาพสูงสุด
ในการท าให้ผู้ชมเกิดพฤติกรรมการตอบสนองทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านความบันเทิง
และด้านปฎิสัมพันธ์ทางสังคม และเมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมการเปิดรับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง 
GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL ในแต่ละด้าน โดยหากต้องการให้ผู้ชมมีพฤติกรรมการเปิดรับชม
เว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL ในด้านความถี่ และระยะเวลาในการ
รับชมนั้น ควรเลือกผลิตเนื้อหา สาระของช่อง  GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL ในด้านข้อมูล
ข่าวสาร เพราะเป็นด้านที่มีประสิทธิภาพในการท าให้ผู้ชมมีพฤติกรรมการรับชมในด้านดังกล่าวมากที
สุด  
 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 
 1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเลือกใช้วิธีการ
ส ารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาความคาดหวังและพฤติกรรมการเปิดรับชมเว็บไซต์ YouTube 
ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL ของผู้รับชมในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ได้มีการศึกษาแบบ
เจาะลึก ดังนั้นเพ่ือให้การศึกษาในครั้งต่อไปมีความชัดเจนและได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งมากขึ้น ในการศึกษา
ครั้งต่อไปควรท าการสัมภาษณ์เชิงลึก ( Depth Interview ) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
เพ่ือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังและพฤติกรรมการเปิดรับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM 
GRAMMYGOLD OFFICIAL เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และสามารถน าข้อมูลมาเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาช่องให้มีคุณภาพและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชากรที่รับชมในเขต
กรุงเทพมหานครเท่านั้น ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่ม
ผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดด้วย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและครอบคลุมครบถ้วนมากยิ่งขึ้น  
 3. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาด้านความคาดหวังและพฤติกรรมในการรับชมเว็บไซต์ 
YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL ดังนั้นการศึกษาในครั้งต่อไปควรศึกษา ด้าน
แรงจู ง ใจ  ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากรับชมเว็บ ไซต์  YouTube ช่อง  GMM 
GRAMMYGOLD OFFICIAL เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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