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บทคัดย่อ 
การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ได้ศึกษาการเปิดรับภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ  In-stream ad 

บน Youtube และพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือผู้ที่
รับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube จ านวน 300 คน โดยแบ่งการเก็บ
ข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ การแจกแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 150 ชุด และแจกแบบสอบถาม จ านวน 
150 ชุด และท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักสถิติด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน โดยมีการใช้
แนวคิดและทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรกับการเปิดรับสื่อแนวคิดเกี่ยวกับการโฆษณา 
แนวคิดเกี่ยวกับสื่อโฆษณาออนไลน์ : รูปแบบสื่อโฆษณา In-Stream ad บนเว็บไซต์ Youtube และ
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้บริโภค (Hierarchy of effect model)เป็นแนวทางในการวิจัยครั้งนี้  

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมุ่งศึกษาลักษณะประชากร อันประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ การเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บนYoutube อัน
ประกอบด้วย ความถ่ีในการรับชมและลักษณะในการรับชม และพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชมขั้นการ
รับรู้ขั้นการเกิดความรู้สึกและขั้นแสดงพฤติกรรม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์
โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บนYoutube และพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดส าหรับผู้ผลิตใน
อนาคต 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายที่มีอายุอยุ่ระหว่าง 25-29 ปี ที่มี
ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน  

การเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บนYoutube ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube มากที่สุด
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คือ 1-5 ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งมีการใช้อุปกรณ์ในการรับชมผ่านทางสมาร์ทโฟนและมีพฤติกรรมลักษณะใน
การรับชมคือการกดข้ามเม่ือเกินระยะ 5 วินาที  

ในด้านของพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชมที่รับชมภาพยนตร์โฆษณาโฆษณารูปแบบของ In-

stream ad บน Youtube พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นการรับรู้ (การรับ

ข้อมูลจากการรับชมภาพยนตร์โฆษณานั้นเป็นอย่างไร มีลักษณะเป็นอย่างไร สินค้ายี่ห้อหรือประเภทใด)  

อยู่ในระดับปานกลาง ขั้นการเกิดความรู้สึก (เมื่อมีการรับชมแล้วนั้นมีผลต่อความรู้สึกต่อภาพยนตร์

โฆษณาที่ได้รับชม เช่น ความชอบ หรือไม่ชอบ มีอารมร์คล้อยตาม รวมไปถึงความเชื่อต่อสินค้า) อยู่ใน

ระดับมาก และขั้นแสดงพฤติกรรม (เมื่อเกิดการรับชมแล้วเกิดการหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือไม่ รวมไปถึงการ

หารแหล่งซื้อสินค้า จนกระท้ังไปถึงเกิดการซื้อขาย) อยู่ในระดับมาก 

ผลจากการศึกษาถึงความสัมพันธ์พบว่า ลักษณะประชากร( เพศ อายุ และระดับการศึกษา )นั้นมี
ความสัมพันธ์กับความถี่ในการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ  In-stream ad บนYoutube 
ยกเว้น อาชีพ ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณา และพบว่าลักษณะ
ประชากรไม่มีความสัมพันธ์กับลักษณะการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน
Youtube ทั้งนี้ความถี่ในการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บนYoutube ที่
แตกต่าง ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชมขั้นการรับรู้ในการเกิดความรู้สึกและแสดงพฤติกรรม 
ส าหรับในด้านของลักษณะในการรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube ที่
แตกต่าง มีผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชมขั้นการรับรู้ การเกิดความรู้สึก และแสดงพฤติกรรม ที่
แตกต่างกัน  

ค าส าคัญ : การเปิดรับ, ภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บนYoutube และ
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม 
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Abstract 

This research was aimed to study an exposure of in-stream advertisement on 
Youtube and viewers’ response behaviors. The sample group comprised 300 cases who 
view in-steam advertisement on Youtube. The data collection was divided into two 
parts: 150 copies of online questionnaire and 150 copies of hard copy questionnaire. 
The descriptive statistics andinferential statistics were applied for data analysis. 
Meantime, the concepts of demographic characteristics with media exposure, 
advertisement, online advertisement media, in-stream advertisement on Youtube 
website and hierarchy of effect model were employed as guidelines for this research.   

The demographic characteristics contained gender, age, education level and 
occupation. An exposure to in-stream advertisement on Youtube consisted of view 
frequency, view characteristics, and response behaviors of viewers at cognitive stage, 
affective stage and behavioral stage as guidelines for creating in-stream ad on Youtube 
and developing marketing communication for advertisement creators in the future.     

The results showed that the majority of respondents were female; aged between 
25 and 29 years; education level was Bachelor’s degree; and they were private company 
employees. 
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The study on an exposure to the in-stream advertisement on Youtube found 
that the sample group had view frequency 1-5 times per week, equipment used for 
viewing in-stream advertisement on Youtube was smartphone, view characteristic was 
skipping when the ad length was more than 5 seconds.   

For study on response behaviors of viewers, it was found that they had response 
behaviors at cognitive stage at moderate level, at affective stage at high level, and at 
behavioral stage at high level.   

Moreover, the study on correlations revealed that the demographic 
characteristics (gender, age and education level) had relationship with frequency of 
viewing in-stream advertisement on Youtube, except for occupation which had no 
relationship with view frequency. In addition, the demographic characteristics had no 
relationship with view characteristics.     

Finally, different view frequency of in-stream advertisement on Youtube had no 
relationship with cognitive stage, affective stage and behavioral stage with significance. 
The different view characteristics of in-stream advertisement on Youtube had differently 
affected response behaviors of viewers at cognitive stage, affective stage and behavioral 
stage with significance.    

Keyword : An Exposure , In-Stream Advertisement on Youtube and Viewers’ 
Response Behaviors    
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บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

 การสื่อสารในยุคที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ าในปัจจุบัน กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน
เราไปแล้ว เพราะการเข้าถึงแหล่งของข้อมูลนั้นง่ายและสะดวกรวดเร็ว ซึ่งสามารถเข้าถึงข่าวสาร รวมไป
ถึงการติดต่อสื่อสารกับคนที่ห่างออกไปอีกซีกโลกหนึ่งได้ โดยผ่านทางการเชื่อมต่อกับสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต และส่วนมากแล้วนั้นจะเป็นการเข้าถึงแหล่งของความบันเทิง เช่นการฟังเพลง ดูหนัง ดูละคร
ย้อนหลัง เป็นต้น จึงเป็นช่องทางส าคัญที่จะเปิดโอกาสให้สินค้าและบริการได้มีช่องทางในการสื่อสารทาง
การตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายของตนเพ่ิมมากข้ึนด้วย 

การสื่อสารออนไลน์นั้นได้มีการพัฒนาตามยุคสมัยจนมาถึงการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เชื่อมต่อกับ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้สามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาจึงส่งผลถึงการท าสื่อโฆษณา
ออนไลน์เข้าถึงกับผู้บริโภคได้โดยง่าย ดังนั้นโลกออนไลน์จึงเป็นค าตอบของการที่เข้ามาช่วยให้สินค้าและ
บริการ เข้าไปถึงกลุ่มลูกค้าของตนและในทางกลับกันลูกค้าก็สามารถเข้ามาถึงสินค้าและบริการได้โดยง่าย 

การท าโฆษณาบนYoutube รูปแบบที่ได้รับความสนใจคือการน าเสนอเนื้อหาโฆษณาที่มีลักษณะ
คล้ายกับภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ ที่เรียกว่า ภาพยนตร์โฆษณารูปแบบ In – stream ad โดยจะ
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ TrueView in-stream ad คือการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับชมเลือกรับชม
หรือกดข้ามภาพยนตร์โฆษณานั้นภายใน 5 วินาที และอีกประเภทคือ Standard in-stream ad คือ
ภาพยนตร์โฆษณาที่ไม่สามารถกดข้ามได้เป็นการบังคับให้ผู้ชมรับชมจนจบ ดังนั้นสินค้าและบริการ
สามารถเลือกช่องทางการน าเสนอภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบดังกล่าวถึงกลุ่มผู้เป้าหมายหลายล้านคน
(YouTube In-Stream Ad, Online, 2012)  

แต่อย่างไรก็ตามการสื่อสารหรือการท าโฆษณาของสินค้าและบริการผ่านช่องทางใดก็แล้วแต่นั้น
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการสื่อสารหรือเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการสื่อสารการตอบสนองของผู้รับสาร
หรือผู้บริโภคก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การโฆษณานั้นบรรลุเป้าหมายพฤติกรรมการตอบสนอง
ของผู้บริโภค 

จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจศึกษาถึงการเปิดรับสื่อภาพยนตร์โฆษณา
โฆษณาในรูปแบบ In - stream ad บนYoutube ของผู้บริโภคว่ามีพฤติกรรมการตอบสนองเป็นอย่างไร 
เพ่ือน าข้อสรุปดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาและสร้างสรรค์งานโฆษณาที่มีคุณภาพ 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรของผู้ชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In - stream ad บนYoutube 

2. เพ่ือศึกษาการเปิดรับของผู้ชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บนYoutube 

3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชมต่อการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream 
ad บนYoutube 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะประชากรกับการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-
stream ad บนYoutube 

5. เพ่ือศึกษาหาความแตกต่างของการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน
Youtubeกับพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม 

สมมติฐานในการศึกษา 

1. ลักษณะประชากรของผู้ชมมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream 
ad บนYoutube 

2. การเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บนYoutubeที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรม
การตอบสนองของผู้ชมที่แตกต่างกัน 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยเรื่อง“การเปิดรับภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บนYoutubeและ
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม”ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือจะ
ใช้เป็นแนวทางในการวิจัยดังต่อไปนี้ แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรกับการเปิดรับสื่อ ที่อธิบายถึง
ลักษณะประชากรที่มีความแตกต่างกันนั้น ย่อมมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน ร่วมไปถึงการเปิดรับ
ข่าวสารและข้อมูล การใช้ช่องทางการสื่อสาร รวมไปถึงการน าเอาสารที่ได้รับน าไปใช้ในรูปแบบที่แตกต่าง
กัน โดยที่มีปัจจัยหลายอย่างที่ท าให้มีลักษณะประชากรที่แตกต่างกัน สิ่งแวดล้อม สังคม ความเป็นอยู่ 
การเลี้ยงดู การศึกษา เป็นต้น  
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แนวคิดการเปิดรับสื่อ ได้อธิบายถึงกระบวนการที่มนุษย์เรานั้นได้ใช้เพ่ือการรับรู้และเข้าใจในทุก
สิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ ดังนั้นความจริงของผู้บริโภคคือการรู้สิ่งต่างๆว่า เกิดอะไรขึ้น อย่างไร บุคคล
ที่มีการกระท าและมีปฏิกิริยาต่อส่งต่างๆ โดยมีพ้ืนฐานอยู่บนการรับรู้ของตนเอง การรับรู้ของผู้บริโภค
เกี่ยวกับตัวสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นจากการโฆษณาจึงเป็นส่งที่ส าคัญอย่างมาก เพราะการรับนรู้นั้นเป็น
ปัจจัยหนึง่ที่ท าให้เกิดพฤติกรรมของผู้บริโภค 

แนวคิดเกี่ยวกับการโฆษณา แนวคิดเกี่ยวกับสื่อโฆษณาออนไลน์ :รูปแบบสื่อโฆษณา In-Stream 
ad คือ เว็บไซต์Youtube ได้มีการท าโฆษณาออนไลน์แบบ Trueview เป็นรูปแบบโฆษณาแบบใหม่ที่ 
YouTube ที่เปิดให้เจ้าของธุรกิจได้มีโอกาสโฆษณาเป็นภาพยนตร์โฆษณา ก่อนเข้าชมวิดีโอหลักที่ต้องการ
เข้าดู ซึ่งเป็นตัวหลักที่ YouTube เน้นซึ่งเรียกว่า InStream Ad จุดเด่นของโฆษณาแบบนี้คือ สามารถ
เลือกกลุ่มผู้ชมโฆษณาได้ รวมถึงเลือกให้โฆษณาข้ึนแสดงในวิดีโอเนื้อหากลุ่มที่เกี่ยวข้องได้ด้วยเช่นกัน 

พฤติกรรมการตอบสนองของผู้บริโภค (Hierarchy of effect model) หมายถึง กิจกรรมทั้งหมด
ที่มีความเก่ียวข้องโดยตรงหรือทางอ้อมกับการได้มาซึ่งการบริโภคหรือการเลือกซื้อสินค้าและบริการ รวม
ไปถึงกระบวนการที่ได้ตัดสินใจเลือกสินค้าและบริการด้วย ซึ่งการสื่อสารโฆษณานั้นย่อมมีการหวังผลต่อ
การตอบสนองของผู้บริโภค เพ่ือแสดงถึงการบรรลุเป้าหมายของการสื่อสารโฆษณานั้นๆ  

ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “การเปิดรับภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บนYoutubeและ
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม”เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการ
ส ารวจ(Survey) จากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือผู้ที่รับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ  In-
stream ad บนYoutube ซึ่งการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ โดยค านวณจากสูตร 
Taro Yamane ซึ่งได้ก าหนดระดับความเชื่อม่ันไว้ที่ร้อยละ 95 และก าหนดความคลาดเคลื่อนไว้ที่ร้อยละ 
6 หรือ 0.06 ในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร ซึ่งผลจากการค านวนหากลุ่มเป้าหมายได้เป็นจ านวน 300  

ผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร 

 จากผลการศึกษาถึงลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 300 คน เป็นเพศหญิงจ านวน 170 คน

คิดเป็นร้อยละ 56.7 และเพศชายจ านวน 130 คนคิดเป็นร้อยละ 43.3 โดยมีอายุระหว่าง 25-29 ปี 
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จ านวน 109 คนคิดเป็นร้อยละ 36.3 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีจ านวน 217 คนคิด

เป็นร้อยละ 72.3  ส่วนใหญ่มีประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจ านวน 149 คนคิดเป็นร้อยละ 49.7 

ส่วนที่ 2 การเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube 

จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างพบว่า ความถี่ในการรับชมรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-

stream ad บน Youtube มากที่สุดคือ 1-5 ครั้งต่อสัปดาห์มีจ านวน 143 คนคิดเป็นร้อยละ 47.7 โดย

อุปกรณ์ในการรับชมรับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube มากที่สุดคือ 

สมาร์ทโฟน มีจ านวน 154 คนคิดเป็นร้อยละ 51.3 และยังมีลักษณะในการรับชมรับชมภาพยนตร์โฆษณา

รูปแบบของ In-stream ad บน Youtube มากที่สุดคือการกดข้ามเมื่อเกินระยะเวลา 5 วินาทีที่มีจ านวน

ถึง 223 คนคิดเป็นร้อยละ 77.7  

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชมที่รับชมภาพยนตร์โฆษณาโฆษณารูปแบบของ In-stream 

ad บน Youtube 

 จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อภาพยนตร์โฆษณา

โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube ในขั้นต่างๆดังนี้ ขั้นการรับรู้ในระดับปานกลาง 

(2.9989) ขั้นการเกิดความรู้สึก ในระดับมาก (3.4089) และขั้นแสดงพฤติกรรม ในระดับมาก (3.9033)  

อภิปรายผลการศึกษา 

ความถี่ในการเปิดรับภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บนYoutube 

ผู้ชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บนYoutube นั้นส่วนใหญ่นั้นมีลักษณะ

ประชากรที่แตกต่างกันออกไป ซ่ึงมีความสัมพันธ์ที่ท าให้ความถี่ในการชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-

stream ad บนYoutube นั้นแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะประชากร  

เพศ ในเพศชายมีความแตกต่างในเรื่องของความคิด ทัศนคติ และค่านิยม เพราะสังคมและ

วัฒนธรรมนั้นได้เข้ามาเป็นตัวก าหนดบทบาทต่างๆ ซึ่งในเพศหญิงนั้นมักเป็นคนที่มีความอ่อนไหว เจ้า
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อารมณ์ โอนอ่อนผ่อนตาม และมักจะถูกชักจูงได้ง่ายกว่าเพศชาย (วิทสุดา ทุมวงศ์, 2556) จากผล

การศึกษาที่เห็นได้ว่า ความถี่การชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บนYoutubeที่ 11 ครั้ง

ขึ้นไปต่อสัปดาห์ขึ้นไปนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มของเพศชายจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 ที่มี

การเข้าถึงมากกว่าเมื่อเทียบกับอัตราส่วนของเพศหญิงที่มีจ านวน 46 คนคิดเป็นร้อยละ 27.1 เท่านั้น  

อายุ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์กับความถี่ในการชมภาพยนตร์โฆษณาใน

รูปแบบ In-stream ad บนYoutube ประเด็นที่น่าสนใจคือมีกลุ่มตัวอย่างที่มีความถี่ชมมากที่สุดคือ 11 

ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ซึ่งจะอยู่ในกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ20-24 ปี มีจ านวน 26 คนคิดเป็นร้อยละ 26.8 

เนื่องจากทักษะทางด้านการรับรู้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่ของแต่ละช่วงอายุจะสามารถบ่งบอกได้ถึง

ประสบการณ์ที่ผ่านมาของชีวิตเมื่อประสบการณ์ของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันออกไป จึงท า ให้การรับรู้

แตกต่างกันออกไปด้วย ในช่วงอายุดังกล่าวอยู่ช่วงส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและเริ่มช่วงชีวิต

การท างาน ซึ่งเป็นสภาวะสังคมและการเรียนรู้ได้รวดเร็วไปพร้อมกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ที่เอ้ือให้เกิดพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเข้าถึงภาพยนตร์

โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บนYoutube ได้บ่อยกว่าช่วงอายุอ่ืนๆ (วิทสุดา ทุมวงศ์, 2556 

ระดับการศึกษานั้นมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการเข้าภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ  In-stream 

ad บนYoutube ด้วยเช่นกัน จากผลการศึกษาพบกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีความถี่ในการชมภาพยนตร์

โฆษณาส่วนใหญ่นั้นมีระดับการศึกษาปริญญาตรีที่มีจ านวนถึง 217 คน และมีอัตราความถี่ในการเปิด

รับชมในระดับความถี่ 11 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ มีจ านวนถึง 67 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 ของจ านวนกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์จากแนวคิดเกี่ยวข้องการเปิดรับแล้วนั้น กล่าวได้

ว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาที่สูงจะสามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลได้ดีกว่ารวมไปถึงมีอัตราการใช้สื่อมากกว่าผู้ที่มี

ระดับการศึกษาท่ีต่ ากว่า (วิทสุดา ทุมวงศ์, 2556) 

แต่ผลการศึกษาของความสัมพันธ์ของอาชีพกับความถ่ีในการเข้าภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-

stream ad บนYoutubeนั้น กลับไม่มีความสัมพันธ์กัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสาร

ปัจจุบันเป็นคุณลักษณะส าคัญของสื่อใหม่ ในรูปแบบของการสื่อสาร 2 ทางและมีการเปิดรับสื่อได้ทุกเวลา 
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เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้เกิดการสื่อสารที่รวดเร็วขึ้น จึงเป็นช่องทางของการท าการตลาดออนไลน์ที่มีอยู่

ในปัจจุบันนี้ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดแล้ว ก็สามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้เหมื่อนกัน ( อ้างใน สุ

รีรักษ์ วงษ์ทิพย์, 2557 ) จึงท าให้อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการเข้าภาพยนตร์โฆษณาใน

รูปแบบ In-stream ad บนYoutube 

ลักษณะในการเปิดรับภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บนYoutube 

 จากผลการศึกษานั้นพบว่าลักษณะประชากร ไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 

นั้นไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการเปิดรับภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บนYoutube 

ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นั้นมีลักษณะในการเปิดรับภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ  In-stream ad บน

Youtube ประเภท กดข้ามเมื่อเกินระยะเวลา 5 วินาทีได้สอดคล้องกับบทความวิจัยของ บัญญพนต์ พูน

สวัสดิ์ ที่ได้ท าแบบส ารวจกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าใช้ เว็บไซต์ Youtubeจากผลการศึกษาพบว่า ผู้ชมส่วน

ใหญ่นั้นเกิดความรู้สึกร าคาญและเป็นการก่อกวนประสบการณ์การชมวิดีโอ แต่อย่างไรก็ตามแล้วอัตรา

การเห็นหรือการชมของภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บนYoutube ก็ยังมีมากกว่าสื่อ

โฆษณาออนไลน์อื่นๆ (บัญญพนต์ พูนสวัสดิ์, digitalagemag,2016) จากสาเหตุดังกล่าวจึงท าให้เกิดความ

คล้ายคลึงในลักษณะของการเปิดรับชมภาพยนตร์โฆษณาถึงแม้ว่าจะมีลักษณะประชากรที่แตกต่างกันก็

ตาม ที่ท าให้ผู้ชมเกิดความร าคาญและมีลักษณะการเปิดรับแบบกดข้ามเพ่ือเข้ารับชมวีดีโอที่ตนต้องการ  

พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชมกับความถี่ในการเปิดรับภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream 

ad บนYoutube 

พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชมส าหรับในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ขั้น ดังนี้ ขั้น

การรับรู้ ขั้นการเกิดความรู้สึก และขั้นแสดงพฤติกรรม จากผลการศึกษาพบว่า ความถี่ในการรับชม

ภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube ที่แตกต่างกันนั้น ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการ

ตอบสนองของผู้ชมแต่อย่างใด โดยที่สารที่ถูกส่งไปนั้นถึงแม้มีการเปิดรับบ่อยเพียงใด แต่ผู้รับสารหรือผู้ชม

นั้นจะเป็นผู้ที่ เลือกหรือไม่เลือกการเปิดรับนั้นเมื่อน าผลของการศึกษามาพิจารณาแล้วนั้นพบว่า 
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กลุ่มเป้าหมายมีลักษณะในการรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtubeใน

ประเภทกดข้ามเม่ือเกินระยะเวลา 5 วินาทีจ านวนมากที่สุดถึง 233 คนคิดเป็นร้อยละ 77.7  

พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นการรับรู้กับลักษณะเปิดรับภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-

stream ad บนYoutube 

จากผลการศึกษาพบว่าเมื่อมีลักษณะในการรับชมที่แตกต่างกันนั้น จะมีผลท าให้พฤติกรรมในแต่

ละขั้นแตกต่างกันไป ดังนี้  พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นการรับรู้  โดยเมื่อน าข้อมูลของ

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นการรับรู้ และลักษณะในการรับชมภาพยนตร์

โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtubeพบว่าประเด็นแรกคือ ลักษณะกดข้ามเมื่อเกินระยะเวลา 

5 วินาที เกิดพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นการรับรู้มากกว่าลักษณะตั้งใจชมจนจบ และ ประเด็นที่

สองคือ ลักษณะอ่ืนๆ (เช่น เลิกรับชมทันที, เปิดทิ้งไว้ขณะท าอย่างอ่ืน)เกิดพฤติกรรมการตอบสนองของ

ผู้ชม ขั้นการรับรู้มากกว่าลักษณะตั้งใจชมจนจบเนื่องด้วยแรงกระตุ้นทางการตลาดที่จะช่วยให้ผู้ผลิตนั้นได้

มีช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภคหรือผู้ชม ซึ่งปัจจัยหนึ่งคือเวลา แต่ภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream 

ad บน Youtube กลับข้ามข้อก าหนดเรื่องเวลาไป เพราะสามารถเข้าถึงผู้ชมได้ทุกที่และทุกเวลาจนมาก

เกินไป จึงเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้ผู้ชมนั้นเกิดความร าคาญต่อภาพยนตร์โฆษณา นอกจากนี้แล้วปัจจัยใน

เรื่องของความถี่ในการวางแผนโฆษณานั้นก็มีส่วนส าคัญ มีผู้ชมเพียงร้อยละ 25-35 เท่านั้นมีการตั้งใจ

รับชมภาพยนตร์โฆษณา และอัตราการจดจ าจะอยู่ที่ระหว่างการเห็น 3-10 ครั้ง ( กัลยากร วรกุลลัฏฐานีย์ 

และ พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช , 2551)  

พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นการเกิดความรู้สึกกับลักษณะเปิดรับภาพยนตร์โฆษณาใน

รูปแบบ In-stream ad บนYoutube 

ผลการศึกษาของพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นการเกิดความรู้สึกโดยจ าแนกตามลักษณะ

ในการรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 

ลักษณะในการรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube ลักษณะกดข้ามเมื่อเกิน

ระยะเวลา 5 วินาที และ ลักษณะลักษณะอ่ืนๆ (เช่น เลิกรับชมทันที, เปิดทิ้งไว้ขณะท าอย่างอ่ืน) เกิด
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ความรู้สึกมากกว่าลักษณะตั้งใจรับชม ทั้งนี้อาจมีปัจจัยในด้านการเรียนรู้ คือการน าประสบการณ์ต่างๆที่

ได้รับรู้มาพัฒนาทักษะในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆที่ต้องพบในอนาคต เช่น ผู้ชมสามารถเรียนรู้ที่จะ

จดจ าและตอบสนองกับสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น หีบห่อ สีของตราสินค้า เพลง ท าให้ผู้ชมนั้นจดจ าได้ว่าเป็น

สินค้าใด เมื่อได้เห็นในครั้งถัดไปก็สามารถรู้ได้ว่าเป็นของตราสินค้าใด จึงส่งผลให้ความสนใจในภาพยนตร์

โฆษณานั้นลดลง นอกจากนี้แล้วระดับความเกี่ยวข้องระหว่างผู้ชมและตัวสินค้าอยู่ในระดับต่ า ที่จะเกิด

ขึ้นกับสินค้าที่มีการซื้อเป็นประจ าคือสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ จึงท าให้ผู้ชมนั้นสามารถเข้าใจและมี

ความรู้สึกต่อภาพยนตร์โฆษณาของสินค้านั้นได้ง่ายโดยไม่จ าเป็นต้องรับชมจนจบเพ่ือต้องหาข้อมูลใหม่ 

(Hanna and Wozniak, อ้างใน กัลยากร วรกุลลัฏฐานีย์ และ พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช , 2551) ดังนั้นการ

รับชมผ่านทางภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube แม้เพียงช่วงระยะเวลา 5 

วินาทีแรกนั้น เป็นการย้ าเตือนถึงภาพยนตร์โฆษณาที่เคยได้ชม จึงท าให้เกิดความรู้สึกต่อสินค้าและ

ภาพยนตร์โฆษณาได้แม้ไม่ได้รับชมจนจบ อีกทั้งภาพยนตร์โฆษณาในปัจจุบันมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ท าให้

เกิดการจดจ าได้ดี 

พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นแสดงพฤติกรรมกับลักษณะเปิดรับภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ 

In-stream ad บนYoutube 

ผลการศึกษาของพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม ขั้นแสดงพฤติกรรมโดยจ าแนกตามลักษณะ
ในการรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 
ลักษณะในการรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube ลักษณะกดข้ามเมื่อเกิน
ระยะเวลา 5 วินาที แสดงพฤติกรรมมากกว่าลักษณะตั้งใจรับชมจนจบและลักษณะอ่ืนๆ (เช่น เลิกรับชม
ทันที, เปิดทิ้งไว้ขณะท าอย่างอ่ืน) และประเด็นของ ลักษณะในการรับชมภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-
stream ad บน Youtubeลักษณะอ่ืนๆ (เช่น เลิกรับชมทันที, เปิดทิ้งไว้ขณะท าอย่างอ่ืน)แสดงพฤติกรรม
มากกว่าลักษณะตั้งใจรับชม ทั้งนีเ้นื่องจากภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube นั้น
เป็นสื่อโฆษณาเพ่ือเป็นการย้ าเตือนให้แก่ผู้ชมเพราะผู้ชมได้มีการเห็นก่อนหน้านี้แล้ว จึงท าให้การแชร์
ข้อมูลเมื่อเห็นภาพยนตร์โฆษณานั้นอีกครั้งทาง Youtubeโดยไม่จ าเป็นต้องรับชมจนจบ  
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ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเรื่อง “การเปิดรับภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtubeและ

พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม” ครั้งนี้เพ่ือมุ่งหวังในการพัฒนาประสิทธิภาพการสร้างสรรค์ภาพยนตร์

โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube เพ่ือให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย  

1. ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณา ควรมีการศึกษาถึงกลุ่มเป้าหมายของสินค้าที่ต้องการสื่อสาร
เสียก่อน เพ่ือให้การส่งข้อมูลหรือการท าสื่อสารการตลาดเป็นอย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
ของแต่ละสินค้าท่ีมีกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกัน 

2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นั้นมีความถี่ในการรับชมอยุ่ที่ระยะ 1-5 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยมีลักษณะการ
เปิดรับชมที่กดข้ามเมื่อเกิดนระยะเวลา 5 วินาที ดังนั้นการสื่อสารภาพยนตร์โฆษณาควรน าเอา
หลักการคิดสร้างสรรค์เพ่ือเป็นจุดดึงดูดให้ผู้ชมนั้นเกิดความสนใจและก่อเกิดความนิยมต่อการ
รับชมภาพยนตร์โฆษณา ซึ่งประกอบด้วยการเลือกช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสมกับพฤติกรรม
การเปิดรับของผู้บริโภคหรือผู้ชมด้วยเช่นกัน 

3. พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชมที่รับชมภาพยนตร์โฆษณาโฆษณา
รูปแบบของ In-stream ad บน Youtubeในขั้นต่างๆ ดังนั้นในผลิตงานภาพยนตร์โฆษณาใน
รูปแบบ In-stream ad บน Youtube จึงต้องมีการผสมผสานของความคิดสร้างสรรค์พร้อมกับ
การขาย เพื่อที่จะกระตุ้นทัศนคติของผู้ชมไปในทิศทางท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมการตอบสนอง จนไป
เป้าหมายของการสื่อสารทางการตลาดนั้นคือการซื้อสินค้าหรือบริการ  

4. ลักษณะประชากรที่มีความแตกต่างกันจึงท าให้การเปิดรับแตกต่างกันออกไปดังนั้นการ

สร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงลักษณะประชากรเป็นหลักข้างต้น เพ่ือเป็น

แนวทางการสร้างงานภาพยนตร์โฆษณา และเพ่ือสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายของตนอย่างมี

ประสิทธิผลสูงสุด 

5. ควรมีการศึกษาถึงหลักการวางแผนทางการสื่อสารโฆษณาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึง
พฤติกรรมของผู้บริโภคหรือผู้ชมในปัจจุบันนั้นว่าเป็นเช่นไร เพื่อสามารถท าการสื่อสารไปได้อย่าง
เหมาะสม 
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