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บทคัดย่อ 

 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปิดรับ และพฤติกรรมการตอบสนองต่อ
โฆษณาทางยูทูบของผู้บริโภค โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยเก็บ
ข้อมูลจากผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์ยูทูบ ซึ่งมีอายุ 15 ปี  ขึ้นไป และเคยเห็นโฆษณาทางยูทูบ
อย่างน้อย 1 ประเภท  
  ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยพบเห็นโฆษณาประเภท TrueView in-
streams Ads มากที่สุด แต่เปิดรับโฆษณาประเภท Non-Skipable in-stream Ads มากที่สุด และ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อโฆษณาประเภท TrueView in-streams Ads 
มากที่สุด และพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมตอบสนองต่อประเด็นความตั้งใจในการชมโฆษณา 
(Attention) มากที่สุด  
  ส าหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน 
จะมีการเปิดรับโฆษณาทางยูทูบแตกต่างกัน ยกเว้น เพศ  และการเปิดรับโฆษณาทางยูทูบที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตอบสนองทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ ด้านความตั้งใจ ความสนใจ ความ
ต้องการ และการตัดสินใจซื้อ คือ โฆษณาประเภท TrueView in-streams Ads  
 
ค าส าคัญ : การเปิดรับ, พฤติกรรมการตอบสนอง, โฆษณา, ยูทูบ 
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Abstract 

 
  Survey research was used to study exposure and response to 
advertisements on YouTube of consumers. A cross-sectional study that used 
questionnaire as a research tool for collect data from samples over age 15 who active 
site YouTube and have seen the commercials on YouTube at least 1 category. 
  Results found that most of samples had seen TrueView in-streams Ads 
,but exposure to Non-Skipable in-stream Ads greatest and most of samples response 
to TrueView in-streams Ads by most. In considering detail found that the samples 
response to attention stage most. 
  The hypothesis results found that consumers with different 
demographic characteristics are different exposed to advertisements on YouTube 
except sex and advertisement on YouTube that relates with consumers’ response 
whole 4 stages (Attention, Interest, Desire, Action) is TrueView in-streams ads. 
 
Keyword : Exposure, Response, Advertisement, YouTube 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
  การสื่อสารนับเป็นหัวใจส าคัญของการตลาดซึ่งอาศัยการโฆษณาเป็นเครื่องมือหลัก
ในการสื่อสารเพ่ือสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการไปสู่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายจ านวนมากโดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือโน้มน้าวให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในสินค้าและบริการน าไปสู่การตัดสินใจซื้อใน
ที่สุด ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น
อย่างต่อเนื่องและกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนในยุคสังคมข่าวสารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกท้ังยัง
มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของเราจนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในหลายด้านๆ โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการสื่อสารในสังคมปัจจุบันจากในอดีตที่เราใช้การสื่อสารผ่านการสนทนา
แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face communication) น าไปสู่การสื่อสารแบบใหม่ผ่านอินเตอร์เน็ตและ
การสื่อสารในเครือข่ ายสังคมออนไลน์  (Online Social Media) โดยจากสถิติของเว็บ ไซต์  
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Bixamedia.com (2556) ที่ส ารวจพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตพบว่า ปัจจุบันมีผู้ ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตทั่วโลกคิดเป็น 32.7% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากในปี 2000 จ านวน 528.1% 
เลยทีเดียว อีกทั้งยังพบว่า ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมีช่องทางในการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่หลากหลายมาก
ขึ้น ท าให้บทบาทของสื่อกระแสหลักต้องปรับตัวโดยการเปลี่ยนรูปแบบไปสู่แบบฟอร์มใหม่ในโลก
ออนไลน์ เพ่ือตอบสนองต่อผู้รับสารที่ใช้อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารต่างๆ ที่ทันสมัยและมีศักยภาพสูงใน
การเข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว  
  ทั้งนี้ในประเทศไทย จากผลวิจัยเรื่อง “AdReaction : Video Creative in a Digital 
World”ของ  มิลวาร์ด บราวน์ (2558) พบว่า ผู้บริโภคชาวไทยที่ มีอายุระหว่าง 16 - 45 ปี ซึ่งเป็น
ผู้ใช้งานอุปกรณ์มัลติสกรีนผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ใช้เวลาในการรับชมคลิปวิดีโอที่เน้นเสนอ
เนื้อหา (Video Content Marketing) ผ่านสื่อดิจิทัลมากกว่าในสื่อโทรทัศน์ โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้
เวลาอยู่กับหน้าจอเครื่องมือสื่อสารหรือคอมพิวเตอร์เฉลี่ยนานถึง 463 นาทีต่อวัน ซึ่งผู้บริโภคชมคลิป
วีดีโอนานถึง 246 นาทีต่อวันคิดเป็น 54% ของระยะเวลาที่อยู่กับหน้าจอทั้งหมด และผู้บริโภคใช้
ช่องทางในการรับชมคลิปวีดีโอผ่านสื่อดิจิทัล เช่น สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, แล็ปท็อป และคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะเป็นเวลา 144 นาทีต่อวัน คิดเป็น 59% และรับชมผ่านทางโทรทัศน์เป็นเวลา 102 นาทีต่อวัน 
คิดเป็น 41% และพบว่าผู้บริโภครับชมคลิปวิดีโอผ่านสื่อดิจิทัลมากกว่าโทรทัศน์ เนื่องจากการรับชม
คลิปวิดีโอผ่านทางโทรทัศน์นั้น ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นเฉพาะช่วงเวลาที่อาศัยอยู่ในบ้านเท่านั้นแต่ก าร
รับชมคลิปวิดีโอผ่านสื่อดิจิทัลสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งช่วงเวลาที่อาศัยอยู่ในบ้านและช่วงเวลาที่ออกไป
ท างาน รวมถึงในขณะที่ก าลังเดินทางด้วย 
  จากผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะรับชมคลิปวีดีโอที่เน้น
เสนอเนื้อหาหรือรายการโทรทัศน์ย้อนหลังผ่านทางสื่อออนไลน์มากกว่าการเฝ้ารอชมรายการสดที่
ออกอากาศทางโทรทัศน์จนส่งผลให้ยูทูบกลายเป็นสื่อคลื่นลูกที่สาม (The Third Wave of Media) 
แทนที่เครือข่ายโทรทัศน์ (Broadcast TV Networks) และเครือข่ายสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ล (Cable 
Networks) โดยการเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเองจากที่เป็นเพียงเว็บไซต์แบ่งปันคลิปวิดีโอ (Video 
Sharing Websites) กลายเป็นสื่อเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูล (Media Platform) ที่ส าคัญแห่งยุค 
(สมาคมโฆษณาดิจิตอลแห่งประเทศไทย : 2557 (ออนไลน์)) และกลายเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ได้รับความ
นิยมอย่างมากส าหรับการท าการตลาดในปัจจุบัน โดยการโฆษณาทางยูทูบมีทั้งที่เป็นรูปแบบคลิป
วิดีโอ (Video Ads) ป้ายแบนเนอร์ (Banner Ads) และการท าให้คลิปวิดีโอโฆษณาติดอยู่ในหน้าแรก
ของการค้นหา (Search Engine Optimization (SEO)) ซึ่งเราสามารถเลือกรูปแบบพื้นที่โฆษณาบนยู
ทูบ ได้ทั้งหมด 7 รูปแบบ ได้แก่ Mastheads, TrueView in-search Ads, Display Ads,  Overlay 
in-video Ads, TrueView in-display Ads, TrueView in-stream Ads และ  Non-Skipable in-
stream Ads (PUTTAMAPORN TANTIWONGPAISAN : 2557 (ออนไลน์)) 
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  แต่อย่างไรก็ตามเมื่อภาคธุรกิจทั้งรายใหญ่และรายเล็กต่างให้ความสนใจกับการ
โฆษณาทางยูทูบ มากขึ้น ส่งผลให้การแข่งขันทางการตลาดบนสื่อออนไลน์ทวีความรุนแรงมากยิ่ งขึ้น
ตามไปด้วยเช่นกัน การสร้างสรรค์งานโฆษณาและการบริหารจัดการสื่อโฆษณาอย่างเหมาะสมจึงเป็น
ปัจจัยส าคัญต่อความอยู่รอดของธุรกิจ เพราะการโฆษณาบางประเภทอาจท าให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึก
ร าคาญหรือไม่ท าให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการตอบสนองที่พึงประสงค์ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อตราสินค้าท่ี
ใช้การโฆษณาประเภทดังกล่าวได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง "การเปิดรับ และพฤติกรรมการ
ตอบสนองต่อโฆษณาทางยูทูบ (YouTube) ของผู้บริโภค" เพ่ือให้ทราบถึงรูปแบบโฆษณาทางยูทูบที่
ผู้บริโภคมีการเปิดรับ และมีการตอบสนองมากที่สุด อีกทั้งเพ่ือเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจแก่
ผู้ประกอบการในการวางแผนพัฒนากลยุทธ์การผลิตโฆษณาทางยูทูบ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค ในอนาคตต่อไป 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
  1. เพ่ือศึกษาการเปิดรับโฆษณาทางยูทูบของผู้บริโภค 
  2. เพ่ือศึกษาพฤตกิรรมการตอบสนองต่อโฆษณาทางยูทูบของผู้บริโภค 
  3. เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับการเปิดรับโฆษณาทาง
ยูทูบของผู้บริโภค 
  4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับโฆษณาทางยูทูบกับพฤติกรรมการ
ตอบสนองต่อโฆษณาทางยูทูบของผู้บริโภค 
สมมติฐานของการวิจัย 
 

 1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน จะมีการเปิดรับโฆษณาทางยูทูบ
แตกต่างกัน  

 2. การเปิดรับโฆษณาทางยูทูบ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตอบสนองต่อ
โฆษณาทางยูทูบ 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

  การวิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิดและทฤษฎีในการสร้างกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้ 
  1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร ผู้รับสารจะเลือกเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารที่ตรงกับความสนใจและสนับสนุนความคิด ทัศนคติที่มีอยู่เดิมของตน เพ่ือตอบสนองความ
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ต้องการและน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ซึ่งเราสามารถวัดตัวแปรการเปิดรับข่าวสารได้ด้วยความถี่
ในการเปิดรับข่าวสารของผู้รับสาร โดยผู้วิจัยจะน าทฤษฎีดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการวิจัยตัวแปร 
"การเปิดรับโฆษณาทางยูทูบของผู้บริโภค"  
  2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตอบสนอง พฤติกรรมการตอบสนองของผู้บริโภค
นั้นไม่ใช่กระบวนการที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทันที แต่เป็นกระบวนการที่มีล าดับขั้นตอน โดยมีหลาย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตอบสนองในแต่ละล าดับขั้น ซึ่งผู้วิจัยจะใช้แนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวเพ่ือเป็น
แนวทางในการวิจัยตัวแปร "พฤติกรรมการตอบสนองต่อโฆษณาทางยูทูบของผู้บริโภค" โดยใช้ AIDA 
Model ในการอธิบายการตอบสนอง 4 ด้าน คือ ด้านความตั้งใจ ด้านความสนใจ ด้านความต้องการ 
และด้านการตัดสินใจซื้อ 
  3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร  การท าความเข้าใจความ
แตกต่างทางลักษณะทางประชากรของกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ ซ่ึงผู้วิจัยจะน าแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวมาใช้
เป็นแนวทางในการวิจัยตัวแปร "ลักษณะทางประชากรของผู้บริโภค" โดยจ าแนกลักษณะทาง
ประชากรของผู้บริโภคออกเป็น เพศ อายุ ระดับการวิจัย รายได้ และอาชีพ 
  4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค สิ่งกระตุ้น (Stimulus) เป็นปัจจัย
ส าคัญที่น าไปสู่พฤติกรรมต่างๆของผู้บริโภค ตั้งแต่ขั้นความสนใจตลอดไปจนถึงขั้นพฤติกรรมการซื้อ 
ซึ่งการโฆษณาถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมดังกล่าว ดังนั้นการวิจัย
พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีต่อการโฆษณาทางยูทูบจะช่วยให้นักการตลาดสามารถวางกลยุทธ์ในด้านการใช้
สื่อโฆษณาทางยูทูบได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภค โดยผู้วิจัยจะน าแนวคิดนี้มา
วิเคราะห์และอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับและพฤติกรรมการตอบสนองต่อโฆษณาทางยู
ทูบ 
  5. แนวคิดเกี่ยวกับโฆษณาและสื่อออนไลน์ ท าให้ทราบถึงความหมาย บทบาทหน้าที่
ของการโฆษณา และความส าคัญของการโฆษณาในฐานะที่เป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งของส่วนประสมทาง
การตลาด อีกทั้งยังท าให้ทราบถึงหลักการวางต าแหน่งโฆษณาให้มีประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัยจะใช้
แนวคิดดังกล่าวเป็นแนวทางเพ่ือหาค าตอบว่าโฆษณาทางยูทูบประเภทใดที่ผู้บริโภคมีการเปิดรับและมี
พฤติกรรมการตอบสนองมากที่สุด 
 

วิธีการวิจัย 
 

  การวิจัยเรื่อง "การเปิดรับ และพฤติกรรมการตอบสนองต่อโฆษณาทางยูทูบ 
(YouTube) ของผู้บริโภค" เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการวิจัย
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เชิงส ารวจ (Survey Research) ด้วยวิธีการเก็บข้อมูล ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว (Cross-
Sectional Study) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการวิจัย ประชากรที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์ยูทูบ ซึ่งมีอายุ 15 ปี ขึ้นไป และเคยเห็นโฆษณาทาง
ยูทูบ อย่างน้อย 1 ประเภท ทั้งนี้ไม่ทราบจ านวนประชากรของผู้บริโภคที่แน่นอน การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยค านวณจากสูตร Taro Yamane ซึ่ง
ก าหนดระดับความเชื่อมั่นไว้ที่ร้อยละ 95 และก าหนดความคลาดเคลื่อนไว้ที่ร้อยละ 6 หรือ 0.06 ได้
จ านวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นจ านวน 300 ตัวอย่าง  
  การวิจัยครั้ งนี้ ใช้วิธีการสุ่มเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น ( Non - 
Probability Sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ส าหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลใช้สถิติ Independent Samples T - Test, Oneway ANOVA (F - Test) และ 
Pearson Correlation ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
 
  ผลการวิจัยเกี่ยวกับการเปิดรับโฆษณา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยพบเห็น
โฆษณาประเภท TrueView in-streams Ads มากที่สุด รองลงมาคือ โฆษณาประเภท Overlay in-
video Ads และ Non-Skipable in-stream Ads และในแต่ละครั้งที่เข้าเว็บไซต์ยูทูบ กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีความถี่ในการเปิดรับโฆษณาประเภท Non-Skipable in-stream Ads มากที่สุด รองลงมา
คือ โฆษณาประเภท TrueView in-streams Ads  
  ด้านพฤติกรรมการตอบสนองต่อโฆษณา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
การตอบสนองต่อโฆษณาประเภท TrueView in-streams Ads มากที่สุด โดยอยู่ในระดับน้อย และ
เมื่อพิจารณาโดยละเอียดพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมตอบสนองต่อประเด็นความตั้งใจในการชม
โฆษณา (Attention) มากที่สุด รองลงมาคือ ประเด็นความสนใจในสินค้าและบริการที่ปรากฏอยู่ใน
โฆษณา (Interest) ประเด็นการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการที่ปรากฏอยู่ในโฆษณา (Action) และ
ประเด็นความต้องการในสินค้าและบริการที่ปรากฏอยู่ในโฆษณา (Desire) ตามล าดับ 
  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน 
จะมีการเปิดรับโฆษณาทางยูทูบแตกต่างกัน  
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ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 
 

การเปิดรับโฆษณา 
ลักษณะทางประชากร 

เพศ อาย ุ ระดับการวิจัย รายได ้ อาชีพ 

Mastheads      

TrueView in-search Ads      

Display Ads      

Overlay in-video Ads      

TrueView in-display Ads      

TrueView in-streams Ads      

Non-Skipable in-stream 
Ads 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 หมายถึง มีความแตกต่าง 
 หมายถึง ไม่มีความแตกต่าง 

 
  โดยพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันจะมีการเปิดรับโฆษณาทางยูทูบทั้ง 7 
ประเภท ไม่แตกต่างกัน   
  ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันจะมีการเปิดรับโฆษณาทางยูทูบประเภท Mastheads, 
TrueView in-search Ads, Overlay in-video Ads, TrueView in-streams Ads แ ล ะ  Non-
Skipable in-stream Ads ไม่แตกต่างกัน แต่ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันจะมีการเปิดรับโฆษณาทาง
ยูทูบประเภท Display Ads และ TrueView in-display Ads แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคท่ีมีอายุ 30 ปี 
ขึ้นไป มีการเปิดรับโฆษณาทางยูทูบประเภท Display Ads และ TrueView in-display Ads มาก
ที่สุด 
  ผู้บริโภคท่ีมีระดับการวิจัยสูงสุดแตกต่างกันจะมีการเปิดรับโฆษณาทางยูทูบประเภท 
TrueView in-search Ads, Overlay in-video Ads, TrueView in-streams Ads แ ล ะ  Non-
Skipable in-stream Ads ไม่แตกต่างกัน แต่ผู้บริโภคที่มีระดับการวิจัยสูงสุดแตกต่างกันจะมีการ
เปิดรับโฆษณาทางยูทูบประเภท Mastheads, Display Ads และ TrueView in-display Ads 
แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มีระดับการวิจัยสูงสุดต่ ากว่าปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีมีการเปิดรับ
โฆษณาทางยูทูบประเภท Mastheads, Display Ads และ TrueView in-display Ads มากที่สุด 
  ผู้บริโภคที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนแตกต่างกันจะมีการเปิดรับโฆษณาทางยูทูบ
ประเภท Mastheads, TrueView in-search Ads, TrueView in-streams Ads และ Non-Skipable 
in-stream Ads ไม่แตกต่างกัน แต่ผู้บริโภคที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนแตกต่างกันจะมีการเปิดรับ
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โฆษณาทางยูทูบประเภท Display Ads, Overlay in-video Ads และ TrueView in-display Ads 
แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มีรายได้ 55,001 บาท ขึ้นไป มีการเปิดรับโฆษณาทางยูทูบประเภท 
Display Ads, Overlay in-video Ads และ TrueView in-display Ads มากที่สุด 
  ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันจะมีการเปิดรับโฆษณาทางยูทูบประเภท Mastheads, 
TrueView in-search Ads, Overlay in-video Ads, TrueView in-display Ads แ ล ะ  Non-
Skipable in-stream Ads ไม่แตกต่างกัน แต่ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันจะมีการเปิดรับโฆษณา
ทางยูทูบประเภท Display Ads และ TrueView in-streams Ads แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่
ประกอบอาชีพค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัวมีการเปิดรับโฆษณาประเภท Display Ads มากที่สุด และ
ผู้บริโภคที่เป็นพ่อบ้าน/ แม่บ้าน/ เกษียณอายุมีการเปิดรับโฆษณาประเภท TrueView in-streams 
Ads มากที่สุด 
  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2 การเปิดรับโฆษณาทางยูทูบมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตอบสนองต่อโฆษณาทางยูทูบ  
 
ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2 

 
การเปิดรับโฆษณา 

พฤติกรรมการตอบสนองต่อโฆษณา 

ด้านความตั้งใจ 
 

ด้านความสนใจ ด้านความต้องการ ด้านการตดัสินใจ
ซื้อ 

Mastheads     

TrueView in-search Ads     

Display Ads     

Overlay in-video Ads     

TrueView in-display Ads     

TrueView in-streams Ads     

Non-Skipable in-stream 
Ads 

 
 

 
 

 
 

 
 

 หมายถึง มีความสัมพันธ์ 
 หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์ 

 
  โดยพบว่า พฤติกรรมการตอบสนองต่อโฆษณาด้านความตั้งใจในการชมโฆษณามี
ความสัมพันธ์การเปิดรับโฆษณาทางยูทูบประเภท Mastheads, TrueView in-search Ads, Display 
Ads, Overlay in-video Ads, TrueView in-display Ads และ  TrueView in-streams Ads โ ด ย
โฆษณาประเภทที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด คือ TrueView in-display Ads รองลงมา Overlay in-
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video Ads, Display Ads, TrueView in-streams Ads, TrueView in-search Ads  แ ล ะ 
Mastheads  ตามล าดับ 
  พฤติกรรมการตอบสนองต่อโฆษณาด้านความสนใจในสินค้าและบริการที่ปรากฏอยู่
ในโฆษณามีความสัมพันธ์การเปิดรับโฆษณาทางยูทูบประเภท TrueView in-streams Ads เพียง
ประเภทเดียว 
  พฤติกรรมการตอบสนองต่อโฆษณาด้านความต้องการในสินค้าและบริการที่ปรากฏ
อยู่ในโฆษณามีความสัมพันธ์การเปิดรับโฆษณาทางยูทูบประเภท TrueView in-search Ads และ 
TrueView in-streams Ads โดยโฆษณาประเภทที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด คือ TrueView in-
search Ads รองลงมา TrueView in-streams Ads ตามล าดับ 
  พฤติกรรมการตอบสนองต่อโฆษณาด้านการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการที่ปรากฏ
อยู่ในโฆษณามีความสัมพันธ์การเปิดรับโฆษณาทางยูทูบประเภท TrueView in-streams Ads เพียง
ประเภทเดียว 
 

อภิปรายผล 
 

  สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน จะมีการ
เปิดรับโฆษณาทางยูทูบแตกต่างกัน   
  จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ที่มีเพศแตกต่างกันจะมีการเปิดรับโฆษณาทางยูทูบไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรในด้านเพศของ ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ (2539) ที่กล่าวว่า ความแตกต่างทางเพศ ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารแตกต่างกัน 
โดยเพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันทั้งในด้านความคิด ทัศนคติ รวมถึงค่านิยม กล่าวคือ เพศ
หญิงมีแนวโน้มที่จะต้องการรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย รวมถึงงานวิจัยเรื่อง "สื่อดิจิตอลที่มีอิทธิพล
ต่อการตอบสนองของผู้บริโภคในการเข้าถึงข้อมูลทางการตลาด" ของ วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ (2557) ที่
พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันจะมีการตอบสนองในการเข้าถึงข้อมูลทางการตลาดแตกต่างกัน 
  ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีการเปิดรับโฆษณาทางยูทูบบางประเภทแตกต่างกัน 
ส อดคล้ อ ง กั บ ง าน วิ จั ย เ รื่ อ ง  " Social Media Marketing: Measuring Its Effectiveness and 
Identifying the Target Market" ของ Charity Pradiptarini (2011) ที่พบว่า กลุ่มผู้ใช้หลักของสื่อ
สังคมออนไลน์ คือ กลุ่มคนเจนวาย (Generation Y) แต่กลุ่มคนเหล่านี้กลับไม่ใช่ผู้รับสารเป้าหมาย
ของการท าการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร
ด้านอายุของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539) ที่กล่าวว่า อายุเป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่อง
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ของความคิด พฤติกรรม และมีความสัมพันธ์กับการสื่อสารของบุคคล โดยบุคคลที่มีช่วงวัยแตกต่างกัน 
มักมีความสนใจในข่าวสารที่แตกต่างกัน 
  ผู้บริโภคที่มีระดับการวิจัยแตกต่างกันจะมีการเปิดรับโฆษณาทางยูทูบบางประเภท
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง "สื่อดิจิตอลที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผู้บริโภคในการ
เข้าถึงข้อมูลทางการตลาด" ของ วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ (2557) ที่พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการวิจัย
แตกต่างกันจะมีการตอบสนองในการเข้าถึงข้อมูลทางการตลาดแตกต่างกัน และสอดคล้องกับแนวคิด
เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรด้านระดับการวิจัยของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539) ที่กล่าวว่า การวิจัย
เป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกัน ซึ่งการวิจัยจะมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการสื่อสารของผู้รับสาร โดยบุคคลที่มีระดับการวิจัยสูงจะมีความได้เปรียบในการเป็น
ผู้รับสารที่ดี เพราะเป็นผู้บริโภคที่มีวิสัยทัศน์ มุมมองความคิดกว้างขวาง เข้าใจสารได้ดี และมีความ
รู้เท่าทันสื่อ 
  ผู้บริโภคที่มีรายได้และอาชีพแตกต่างกันจะมีการเปิดรับโฆษณาทางยูทูบบาง
ประเภทแตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรด้านสถานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539) ที่กล่าวว่า สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งหมายรวมถึง
ภูมิหลังของครอบครัว อาชีพ และรายได้ เป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการรับสารของผู้รับสาร 
เนื่องจากแต่ละบุคคลต่างมีประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรม หรือการใช้สอยประโยชน์จาก
สารที่แตกต่างกันไป อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดด้านพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของ เมอร์ริล 
และ โลเวนสไตน์ (Merrill and Lowenstein, 1971) ที่ได้อธิบายไว้ว่า การเปิดรับข่าวสาร หมายถึง 
ความถี่ และความต่อเนื่องในการรับชมข่าวสารจากสื่อมวลชนต่างๆ ซึ่งผู้รับสารแต่ละบุคคลย่อมมี
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกันออกไปตามแบบฉบับของตนเอง โดยแรงผลักดันที่ท าให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเลือกเปิดรับสาร เกิดจากปัจจัยพ้ืนฐาน คือ ความเหงา ความอยากรู้อยากเห็น 
ประโยชน์ใช้สอย และลักษณะเฉพาะของสื่อแต่ละประเภท 
  สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การเปิดรับโฆษณาทางยูทูบ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การตอบสนองต่อโฆษณาทางยูทูบ 
  จากผลการวิจัย พบว่า การเปิดรับโฆษณาทางยูทูบที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การตอบสนองทั้ง 4 ด้าน คือ โฆษณาประเภท TrueView in-streams Ads เพียงประเภทเดียว 
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคของ เสรี วงษ์มณฑา (2546) ที่กล่าวว่า สาเหตุที่ท า
ให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ ตลอดไปจนถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ มีจุดเริ่มต้นจากการ
สร้างสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ทีท่ าให้เกิดความต้องการผ่านเข้าไปในความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค  โดย
ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับโฆษณาทางยูทูบและพฤติกรรมการตอบสนองต่อโฆษณา
ทางยูทูบ แสดงให้เห็นว่าโฆษณาทางยูทูบสามารถท าให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการตอบสนองได้ แต่
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ส่วนใหญ่เป็นการตอบสนองเพียงด้านความตั้งใจในการชมโฆษณา (Attention) เท่านั้น อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง "การเปิดรับและความพึงพอใจของผู้อ่านหญิงที่มีต่อโฆษณาประเภท
เครื่องส าอางในเว็บไซต์ ChicMinistry.com" ของ รัมภ์รดา ฟูสินไพบูลย์ (2555) ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
มีการเปิดรับโฆษณาประเภทเว็บแบนเนอร์ที่มีภาพวิดีโอ (VDO Streaming) หรือคลิปวิดีโอ (Clip 
VDO) ประกอบมากที่สุด เนื่องจากเป็นรูปแบบการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตที่มีการใช้ลักษณะ
มัลติมีเดีย (Multimedia) อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียง ส่งผลให้โฆษณาประเภท
คลิปวิดีโอเป็นสื่อที่สามารถดึงดูดความสนใจและให้ความบันเทิงแก่ผู้รับสารได้มากกว่า 
  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับหลักการวางต าแหน่งสื่อโฆษณา ของ ศิว
พร ลีลาวัฒนสุข (2553) ที่กล่าวว่า ควรค านึงถึงขนาด ต าแหน่งพ้ืนที่ และรูปแบบในการลงโฆษณา 
เพ่ือให้เป็นที่สะดุดตาหรือสามารถดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็นได้มากที่สุด โดยถึงแม้ว่าจะเป็นแบน
เนอร์โฆษณาเดียวกัน แต่ถ้าหากมีการจัดวางหรือมีขนาดที่แตกต่างกัน ประสิทธิภาพที่จะได้รับความ
สนใจจากผู้เข้าชมก็จะแตกต่างกันตามไปด้วย รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง "ปัจจัยที่มีผลต่อความ
ตั้งใจในการซื้อสินค้าและบริการที่มีการโฆษณาผ่านชุมชนเครือข่ายสังคม" ของ วิทวัส อินทรสว่าง 
(2554) ที่พบว่า การรบกวนหรือสร้างความร าคาญส่งผลในเชิงลบต่อทัศนคติต่อการโฆษณาออนไลน์ 
กล่าวคือ การออกแบบเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม โดยมีการปล่อยให้โฆษณารบกวนการท างาน หรือสร้าง
ความร าคาญให้กับผู้ใช้มากเกินไป จะท าให้ผู้ใช้มีทัศนคติเชิงลบต่อโฆษณา และผู้ใช้จะไม่สนใจ หรือ
ละเลยการโฆษณาไปเลยในท้ายที่สุด ซึ่งเห็นได้จากการเปรียบเทียบระหว่างโฆษณาประเภท 
TrueView in-streams Ads กับโฆษณาประเภท Non-Skipable in-stream Ads ที่ถึงแม้จะเป็น
รูปแบบวิดีโอเช่นเดียวกัน หากแต่โฆษณาประเภท TrueView in-streams Ads อนุญาตให้ผู้ใช้งาน
สามารถกดข้าม (Skip) โฆษณาได้ ซึ่งถือเป็นการไม่บีบบังคับให้ชมโฆษณามากจนเกินไป จึงท าให้
โฆษณาประเภท TrueView in-streams Ads สามารถท าให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมตอบสนองได้ดีกว่า 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

  1. จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน จะมีการ
เปิดรับโฆษณาทางยูทูบแตกต่างกัน ท าให้ผู้ประกอบการสามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายการโฆษณาทางยูทูบได้ โดยโฆษณาประเภท Display Ads และ TrueView in-
display Ads เป็นรูปแบบการโฆษณาที่เหมาะส าหรับใช้ในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 30 
ปี ขึ้นไป โฆษณาประเภท Mastheads, Display Ads และ TrueView in-display Ads เป็นรูปแบบ
การโฆษณาที่เหมาะส าหรับใช้ในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีระดับการวิจัยต่ ากว่าปริญญาตรี
และสูงกว่าปริญญาตรี โฆษณาประเภท Display Ads, Overlay in-video Ads และ TrueView in-
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display Ads เป็นรูปแบบการโฆษณาที่เหมาะส าหรับใช้ในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้
ส่วนตัวต่อเดือน 55,001 บาท ขึ้นไป โฆษณาประเภท Display Ads เป็นรูปแบบการโฆษณาที่เหมาะ
ส าหรับใช้ในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ประกอบอาชีพค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว และโฆษณา
ประเภท TrueView in-streams Ads เป็นรูปแบบการโฆษณาที่เหมาะส าหรับใช้ในการสื่อสารไปยัง
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นพ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ 
  2. จากผลการวิจัยพบว่า การเปิดรับโฆษณาทางยูทูบมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การตอบสนองต่อโฆษณาทางยูทูบ ท าให้ผู้ประกอบการสามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนและพัฒนากลยุทธ์การผลิตโฆษณาทางยูทูบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ โดย
ควรเลือกใช้โฆษณาประเภท TrueView in-streams Ads เพราะเป็นรูปแบบการโฆษณาทางยูทูบที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการท าให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการตอบสนองทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความตั้งใจ
ในการชมโฆษณา ด้านความสนใจในสินค้าและบริการที่ปรากฏอยู่ในโฆษณา ด้านความต้องการใน
สินค้าและบริการที่ปรากฏอยู่ในโฆษณา และด้านการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการที่ปรากฏอยู่ใน
โฆษณา  
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 
 

  1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเกี่ยวกับการเปิดรับและพฤติกรรมการตอบสนองต่อ
โฆษณาทางยูทูบ ในการวิจัยครั้งต่อไปจึงควรศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นทัศนคติ ความพึงพอใจ หรือ
ความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาทางยูทูบ เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้โฆษณาทางยู
ทูบให้ดียิ่งขึ้น 
  2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในภาพรวมของการโฆษณาทางยูทูบ (YouTube Ads) 
ซึ่งโฆษณาแต่ละประเภทจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงทางเว็บไซต์ยูทูบเองก็มีการ
พัฒนารูปแบบของการโฆษณาอยู่อย่างสม่ าเสมอ ดังนั้นการวิจัยเฉพาะโฆษณาประเภทใดประเภทหนึ่ง 
จะท าให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาต่อไปได้มากยิ่งขึ้น 
  3. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ ในการวิจัยครั้งตอ่ไป
จึงควรศึกษาโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์กลุ่ม หรือสัมภาษณ์เจาะลึกผู้บริโภค 
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