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---------------------------------------------------------------- 

      บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคล 

และพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ต ท่ีมีต่อแรงจูงใจในการแบ่งปันวีดีโอคอนเทนทบ์น

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตชาวไทยกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย และเพื่อ

ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านวีดีโอคอนเทนท์ และปัจจยัด้านอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง ท่ีมีกบัแรงจูงใจในการแบ่งปันวดีีโอคอนเทนทบ์นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ

ผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตชาวไทยกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบัผูใ้ช้

อินเตอร์เน็ตชาวไทยในกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีอายุระหว่าง 17-34 ปี จาํนวน 400 

ตวัอยา่งและใชส้ถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานคงท่ี การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียวหรือ One-Way ANOVA (F-Test) และการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple Regression Analysis: MRA) ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ผลการศึกษา พบว่า ทุกปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับ

การศึกษาสถานภาพและรายได้เฉล่ียต่อเดือนและทุกปัจจัยพฤติกรรมการใช้

อินเตอร์เน็ต ไดแ้ก่ เหตุผลหลกัในการใช้งานอินเตอร์เน็ตในแต่ละวนั ระยะเวลาใน

การใชง้านอินเตอร์เน็ตโดยเฉล่ียต่อวนั ช่วงเวลาของวนัท่ีใชง้านอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด

ระดบั การเขา้ถึง Social Media หรือจาํนวน Social Media ท่ีใชง้านเป็นประจาํ และ

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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กิจกรรมท่ีใชผ้่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบ่อยท่ีสุดท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ

ในการแบ่งปันวดีีโอคอนเทนท ์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตชาวไทย

กลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย ในขณะท่ีปัจจยัดา้นวีดีโอคอนเทนท์ประเภทของเน้ือหาวีดีโอ

ไม่ มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการแบ่งปันวีดีโอคอนเทนท์บนเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต ของผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตชาวไทยกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย แต่รูปแบบการ

นาํเสนอเน้ือหาวีดีโอและปัจจยัด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งด้านตราสินคา้และด้านบุคคล

ต่างๆ มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการแบ่งปันวีดีโอคอนเทนท์บนเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต ของผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตชาวไทยกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติระดบั 0.05 

คําสําคัญ: อินเตอร์เน็ต, เน้ือหาวดีีโอ, เจนเนอเรชัน่วาย, แรงจูงใจ 
 

ABSTRACT 
 

The Objectives of this study are to study effects of demographic and the 

interest usage behavior on motivation of Thai internet users in generation Y group 

in sharing video contents on internet and study relationship between video contents/ 

any other relating factors and the motivation by using questionnaire to collecting 

data from 400 Thai internet users in generation Y group who have age range 

between 17-34 years.  Statistics include percentage, mean, standard deviation,  

t-Test, One-Way ANOVA (F-Test) and Multiple Regression Analysis: MRA. 

The findings show all personal factors including gender, age, career, 

educational level, marital status, and monthly average income and all factors of 

internet usage behavior including main reason in daily using internet, daily usage 

time duration, point of usage time in a day, daily usage time duration, access levels 

or social media, and most popular activity done on interest influence motivation of 

Thai internet users in generation Y group in sharing video contents on internet. 

Types of video contents have no relationship with the motivation.  Presentation 
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form for video contents and other relating factors including brand and relating 

persons have relationship with the motivation at significant level of 0.05. 

KEY WORDS:  INTERNET, VIDEO CONTENTS, GENERETION Y,  

              MOTIVATION 

บทนํา 

อินเตอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของมนุษย ์ทาํให้วฏัจกัรของ

โลกหมุนเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสร้างโอกาสมหาศาลทางการตลาด และ

สร้างหรือต่อยอดนวตักรรมมากมายท่ีช่วยให้ชีวิตดําเนินไปในทางท่ีดีข้ึน และ

ส่งเสริมเศรษฐกิจในยุคใหม่ท่ีมีเทคโนโลยีเขา้มาขบัเคล่ือน จาํนวนผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตมี

เพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยในประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลง มีจาํนวนผูใ้ช้

อินเตอร์เน็ตเพิ่มข้ึนจาก 30 คนในปี 2534 มากเป็นจาํนวน 10.96 ลา้นคนในปี 2551 

ทั้งน้ี กลุ่มผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตส่วนใหญ่มีอายุอยูใ่นช่วงระหวา่ง 15-34 ปี รวม 6,776,637 

คน (สํานกังานสถิติแห่งชาติ, 2551) ท่ีเป็นกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีสัดส่วนตามช่วง

อายุมากท่ีสุด ซ่ึงมีบุคลิกภาพกล้าแสดงออก เช่ือมัน่ในตนเองสูง ยอมรับในเร่ือง

ความสามารถดา้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

มีวฒันธรรมท่ีเป็นแบบสากลมากกว่ารุ่นอ่ืน ติดวีดีโอเกมส์ มีความสามารถในการ

ทาํงานหลายด้านท่ีเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารและส่ือหลายประเภทได้หลายอย่างใน

เวลาเดียวกนั 

การตลาดแบบไวรัสเป็นเทคนิคการทาํการตลาดท่ีใชส่ื้อ Social Networks ท่ีมี

อยูแ่ลว้ ไดแ้ก่  Facebook  และ hi5 เป็นตน้ ในการสร้างตราสินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 

หรือเพื่อบรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาดดา้นอ่ืนๆ โดยเปรียบเสมือนกบักระบวนการ

แพร่ไวรัสเป็นโครงข่ายใยแมงมุม ซ่ึงมีลกัษณะการบอกต่อแบบปากต่อปาก (Word-

of-Mouth: WOM) ได ้โดยอาศยัอินเตอร์เน็ตเป็นส่ือกลางในการส่งผ่านขอ้มูล ซ่ึง

ขอ้มูลมกัมีความน่าเช่ือถืออย่างมาก เน่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีส่งมาจากบุคคลท่ีรู้จกั 

การตลาดแบบไวรัสสามารถทาํได้หลายรูปแบบ การใช้คลิปก็เป็นอีกวิธีในการทาํ

การตลาดแบบไวรัสบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท่ีกาํลงัไดรั้บความสนใจเป็นอย่างมาก 
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เน้ือหาหรือคอนเทนท์ของภาพยนตร์ หรือคลิปในวีดีโอจึงมีความสําคัญต่อการ

โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ และสร้างแรงจูงใจให้ผูช้มมีแรงปรารถนาท่ีส่งต่อหรือ

แบ่งปันวดีีโอท่ีชมต่อไป ทาํใหเ้กิดการส่งเสริมแนวความคิดของการทาํการตลาดแบบ

ไวรัสใหป้ระสบความสาํเร็จ 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ

แบ่งปันวีดีโอคอนเทนท์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตชาวไทยกลุ่ม

เจนเนอเรชัน่วาย 

2. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต ท่ีมีผลต่อ

แรงจูงใจในการแบ่งปันวดีีโอคอนเทนทบ์นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ต

ชาวไทยกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย 

3. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัดา้นวีดีโอคอนเทนท ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจใน

การแบ่งปันวีดีโอคอนเทนท์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตชาวไทย

กลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย 

4. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจใน

การแบ่งปันวีดีโอคอนเทนท์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตชาวไทย

กลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํใหไ้ดข้อ้มูลดา้นสถานการณ์และพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตของผูใ้ช ้

บริการชาวไทยโดยเฉพาะกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายในปัจจุบนั 

   2. ทาํให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตชาวไทยกลุ่มเจน

เนอเรชัน่วายท่ีมีต่อวดีีโอคอนเทนทแ์ละปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง    

3. ทาํใหไ้ดข้อ้มูลดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่างๆท่ีทาํการศึกษาท่ีมี

ส่วนสร้างแรงจูงใจของผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตชาวไทยกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย  ในการแบ่งปัน

วดีีโอคอนเทนทบ์นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

4. ทาํใหไ้ดข้อ้มูลไปใชป้ระกอบแนวความคิด เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานในการ 
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วางแผนใช ้Viral Video เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของส่ือการตลาดสําหรับการโฆษณาและ

ประชาสัมพนัธ์ โดยเฉพาะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผูท่ี้สนใจ เร่ิมเรียนรู้เก่ียวกบักล

ยทุธ์ทางการตลาดบนส่ืออินเตอร์เน็ต 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการแบ่งปันวีดีโอ

คอนเทนท์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตชาวไทยกลุ่มเจนเนอเรชั่น

วาย 

2. พฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการ

แบ่งปันวีดีโอคอนเทนท์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตชาวไทยกลุ่ม

เจนเนอเรชัน่วาย 

3. ปัจจยัดา้นวีดีโอคอนเทนท์ มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการแบ่งปัน

วีดีโอคอนเทนท์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตชาวไทยกลุ่มเจนเนอ

เรชัน่วาย 

4. ปัจจยัด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการแบ่งปัน

วีดีโอคอนเทนท์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตชาวไทยกลุ่มเจนเนอ

เรชัน่วาย 
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กรอบแนวคิด            

ตัวแปรอสิระ                        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมการใช้อนิเตอร์เน็ต    

เหตุผลหลกัในการใชง้านอินเตอร์เน็ตในแต่ละวนั 

ระยะเวลาในการใชง้านอินเตอร์เน็ตโดยเฉล่ียต่อวนั  

ช่วงเวลาของวนัท่ีใชง้านอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุดระดบั 

การเขา้ถึง Social Media หรือจาํนวน Social Media   

ท่ีใชง้านเป็นประจาํ 

กิจกรรมท่ีใชผ้า่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบ่อยท่ีสุด 
 

ปัจจัยด้านวดีีโอคอนเทนท์  

ดา้นประเภทของเน้ือหาวดีีโอ  

ดา้นรูปแบบการนาํเสนอเน้ือหาวดีีโอ 

 
ปัจจัยด้านอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  

ดา้นตราสินคา้  

ดา้นบุคคลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 

แรงจูงใจใน

การแบ่งปัน

วดีีโอคอน

เทนทบ์น

เครือข่าย

อินเตอร์เน็ต 

ของผูใ้ช้

อินเตอร์เน็ต

ชาวไทย 

กลุ่มเจนเนอ

เรชัน่วาย 

ปัจจัยส่วนบุคคล  

เพศ  

อาย ุ 

อาชีพ  

ระดบัการศึกษา  

สถานภาพ  

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
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( วารสารการเงนิ การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกจิ ปีที2่ ฉบับที ่4 ) 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการ

แบ่งปันวีดีโอคอนเทนท์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตชาวไทยกลุ่ม

เจนเนอเรชัน่วายในคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

Kozinets, 2001 (อา้งถึงในดุษญาณี พืชผล, 2547) สังคมเสมือนจริงส่งผล

กระทบต่อวฒันธรรมของแต่ละประเทศ และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงการ

ก่อกาํเนิดของสังคมเสมือนจริงเกิดข้ึนโดยการจดัโครงสร้างตามพฤติกรรมผูบ้ริโภค

ปัจจยัทางการตลาด 

ดวงพร คาํนูณวฒัน์ และวาสนา จนัทร์สวา่ง (2536) ส่ือโสตทศัน์ (Audio 

Visual Media) เป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีการใช้ทั้งภาพและเสียง ไดแ้ก่ ภาพยนตร์ 

(Films) หรือวีดีโอ (Video) มีทั้ งภาพและเสียงประกอบ โดยมีเทคนิคต่างๆ ท่ี

หลากหลายท่ีนักประชาสัมพนัธ์สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมกบังานแต่ละ

แบบ ภาพยนตร์เป็นส่ือท่ีใชป้ระสาทสัมผสัทางตาและหูไปพร้อมกนั ซ่ึงนบัวา่เป็นส่ือ

ท่ีให้เกิดความประทบัใจและการจดจาํเร่ืองราวของเน้ือหาไดน้าน เน่ืองจากผูช้มไดดู้

และไดฟั้งคาํบรรยายไปพร้อมๆ กนั 

นาโนซอฟท์ แอนด์ โซลูชั่น ห้างหุ้นส่วนจาํกดั (2555); ณัฐพล ขาวสําลี 

(2553) การตลาดแบบไวรัสเป็นเทคนิคการทาํการตลาดท่ีใชส่ื้อ Social Networks ท่ีมี

อยูแ่ลว้ ไดแ้ก่  Facebook  และ hi5 เป็นตน้ ในการสร้างตราสินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 

หรือเพื่อบรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาดดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความสามารถขายผลิตภณัฑ์

ได ้โดยเปรียบเสมือนกบักระบวนการแพร่ไวรัสเป็นโครงข่ายใยแมงมุม ซ่ึงมีลกัษณะ

การบอกต่อแบบปากต่อปาก (Word-of-Mouth: WOM) ได ้โดยอาศยัอินเตอร์เน็ตเป็น

ส่ือกลางในการส่งผา่นขอ้มูล ซ่ึงขอ้มูลมกัมีความน่าเช่ือถืออย่างมาก เน่ืองจากเป็น

ขอ้มูลท่ีส่งมาจากบุคคลท่ีรู้จกั ซ่ึงผูรั้บมกัเช่ือถือในขอ้ความท่ีไดรั้บ  

Howe and Strauss (2000); Eisner (2005: 4-15); Martin (2005: 39-44); Glass 

(2007: 98-103); เดชา เดชะวฒันไพศาล (2551: 59-60) กลุ่มเจนเนอเรชัน่วายเติบโต 

เรียนรู้ และใชชี้วติในยคุท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความกา้วหนา้ทาง

เทคโนโลยีท่ีสูงมาก รวมทั้งการเผชิญวิกฤตการณ์ต่างๆ ไดแ้ก่ ความไม่แน่นอนทาง
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( วารสารการเงนิ การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกจิ ปีที2่ ฉบับที ่4 ) 

เศรษฐกิจ ความรุนแรงของสังคม ความรุนแรงของภยัธรรมชาติอยา่งคาดไม่ถึง ทาํให้

คุณลกัษณะ ทศันคติ และพฤติกรรมของกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายมีแนวโนม้คลา้ยคลึงกบั

ความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ และการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีมีวงจรหมุนเวียนท่ี

รวดเร็วและสั้ น ตลอดจนผลของวิกฤตความรุนแรงของการเปล่ียนแปลงของสังคม

โลกในปัจจุบนั นาํไปสู่วิถีการดาํเนินชีวิตท่ีรวดเร็ว มีความเป็นตวัเองสูง ตอ้งการการ

ยอมรับและความเขา้ใจจากกลุ่ม ชอบส่ิงทา้ทาย อยากรู้อยากเห็นท่ีแฝงด้วยอารมณ์

อ่อนไหวต่อส่ิงเร้า สถานการณ์ และความไม่แน่นอนจากการเปล่ียนแปลงต่างๆ ทาํให้

มีความสนใจในการเรียนรู้ส่ิงแปลกใหม่ สามารถทาํงานได้หลายประเภท และ

สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ท่ีแตกต่างและหลากหลาย โดยเฉพาะความ

แตกต่างทางวฒันธรรมไดเ้ป็นอยา่งดี แต่มีความอดทนท่ีจาํกดั เน่ืองมาจากส่ิงเร้าต่างๆ 

ท่ีได้รับอิทธิพลมาจากความเร็ว ความสะดวกสบาย และทางเลือกของส่ือและ

เทคโนโลยีท่ีตอบสนองความพึงพอใจในการดําเนินชีวิตในระยะสั้ น และไม่ให้

ความสาํคญัต่อการวางแผนระยะยาว พฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย

จึงมกัเป็นแบบปัจจุบนัทนัด่วน   

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรม

ท่ีผูบ้ริโภคทาํการคน้หา การซ้ือ การใช ้การประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑ์ และการ

บริการ ซ่ึงคาดว่าจะสนองความตอ้งการของเขา หรือหมายถึง การศึกษาพฤติกรรม

การตดัสินใจและการกระทาํของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้  

กิติมา ปรีดีดิลก (2524) การจูงใจมีประโยชน์ทาํใหมี้ความภาคภูมิใจในหนา้ท่ี

การงานท่ีทาํอยู ่ เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทาํงานใหแ้ก่หน่วยงานอยา่งเต็มท่ี รู้จกั

หนา้ท่ีช่วยเหลือกนัมีความสนใจในการสร้างสรรค์ มุ่งทาํงานอยา่งเต็มท่ี และสนใจ

และพอใจท่ีจะทาํงานนั้น 

ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นกลุ่มผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ต

ชาวไทยในกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีอายุระหวา่ง 17-34 ปี จาํนวน 400 ตวัอยา่ง สถิติท่ี

ใช้วิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน t – test  F – Test และ Multiple Regression Analysis (MRA)  
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( วารสารการเงนิ การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกจิ ปีที2่ ฉบับที ่4 ) 

สรุปผลการวจัิย 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้

อนิเตอร์เน็ตของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 58.75 มีอายุ 27-28 ปี ร้อย

ละ 17.75 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร ร้อยละ 23.50 มีระดบั

การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 29.50 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 71.00 มีรายไดต่้อเดือน

ในช่วง 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 18.00 มีพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ต จาํแนกตาม

เหตุผลหลกัในการใช้งานอินเตอร์เน็ตในแต่ละวนัเพื่อการศึกษาคน้ควา้ต่างๆ ร้อยละ 

29.50 ระยะเวลาในการใชง้านอินเตอร์เน็ตโดยเฉล่ียต่อวนัระหวา่ง  3-4 ชัว่โมง และ

ระหว่าง 5-6 ชัว่โมงเท่ากนั ร้อยละ 23.50 ช่วงเวลาของวนัท่ีใชง้านอินเตอร์เน็ตมาก

ท่ีสุด คือ ช่วงคํ่า ร้อยละ 29.75 จาํนวน Social Media ท่ีใชง้านหรือเขา้ถึงเป็นประจาํ 3 

และ 4 รายการเท่ากนั ร้อยละ 23.50 และกิจกรรมท่ีใชผ้า่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบ่อย

ท่ีสุด คือ การคน้หาและติดตามขอ้มูลข่าวสาร ร้อยละ 35.50 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม     

ในด้านต่างๆ  

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เก่ียวกับปัจจัยด้านวีดีโอคอนเทนท ์

จาํแนกตามประเภทของเน้ือหาวีดีโอ โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัด้านการโฆษณา

สินคา้และบริการมาเป็นอนัดบัแรก และดา้นรูปแบบการนาํเสนอเน้ือหาวีดีโอ โดยให้

ความสําคญักบัปัจจยัดา้นการช่วยผ่อนคลายอารมณ์ ทาํให้ขาํขนั สนุกสนานมาเป็น

อนัดบัแรก จาํแนกตามปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวีดีโอคอนเทนท์ท่ีเก่ียวกบัตรา

สินคา้ โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกั ยอมรับ และ

ช่ืนชอบมาเป็นอนัดบัแรก และท่ีเก่ียวกบับุคคลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยให้ความสําคญั

กบัปัจจยัดา้นพนกังานขององคก์รหรือหน่วยงานท่ีมีช่ือเสียงแนะนาํหรือส่งต่อวีดีโอ

มาเป็นอนัดบัแรก โดยในดา้นแรงจูงใจ ในการแบ่งปันวีดีโอคอนเทนท์บนเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นเน้ือหาวีดีโอเป็นประโยชน์ต่อตนเองในดา้น

การศึกษาและ/หรืออาชีพ/การทาํงานมาเป็นอนัดบัแรก  
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( วารสารการเงนิ การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกจิ ปีที2่ ฉบับที ่4 ) 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลการทดสอบสมมติฐาน 

พบวา่ ทุกปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตท่ีแตกต่างกนั มี

อิทธิพลต่อแรงจูงใจในการแบ่งปันวีดีโอคอนเทนทบ์นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของผูใ้ช้

อินเตอร์เน็ตชาวไทยกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย ปัจจยัดา้นวีดีโอคอนเทนทใ์นดา้นประเภท

ของเน้ือหาวีดีโอไม่มีความสัมพันธ์แต่ด้านรูปแบบการนําเสนอเน้ือหาวีดีโอมี

ความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการแบ่งปันวีดีโอคอนเทนท์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

ของผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตชาวไทยกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย เช่นเดียวกนักบัปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้องทั้งด้านตราสินค้าและบุคคลต่างๆท่ีมีความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการ

แบ่งปันวีดีโอคอนเทนท์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตชาวไทยกลุ่ม

เจนเนอเรชัน่วาย  

อภิปรายผลวจัิย 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ี มีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนุชรีรัตน์ ขวญั

คาํ (2549) ท่ีได้ทาํการศึกษารูปแบบการใช้ส่ืออินเตอร์เน็ตของกลุ่มวยัรุ่นในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบวา่กลุ่มวยัรุ่นใชส่ื้ออินเตอร์เน็ต 1-7 คร้ังต่อสัปดาห์หรือโดย

เฉล่ียทุกวนั โดยให้ความสําคญัต่อส่ืออินเตอร์เน็ตท่ีมีกิจกรรมท่ีให้ความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน อีกทั้งส่ืออินเตอร์เน็ตยงัให้ความรู้ ชมทีวีหรือภาพยนตร์ออนไลน์ และ

โหลดคลิปวีดีโอได ้ทั้งน้ี กลุ่มวยัรุ่นมีการตอบสนองความตอ้งการกบักิจกรรมต่างๆ 

บนส่ืออินเตอร์เน็ต ในด้านการร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มข่าวสารต่างๆและ       

ศราวธุ  บุญสาลี(2550)ท่ีไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปิดรับส่ืออินเตอร์เน็ตของ

กลุ่มวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงพบว่าวยัรุ่นวตัถุประสงค์ในการเปิดรับส่ือ

อินเตอร์เน็ตดา้นการศึกษาและสารสนเทศ ดา้นการพาณิชยแ์ละดา้นความบนัเทิงอยู่

ในระดบัปานกลาง และในดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากส่ืออินเตอร์เน็ต พบว่า ระดบั

ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากส่ืออินเตอร์เน็ต โดยแยกเป็น ดา้นการศึกษาและสารสนเทศและ

ดา้นความบนัเทิงอยู่ในระดบัมากแต่ดา้นการพาณิชยอ์ยู่ในระดบัปานกลางโดยยงัมี

ความสอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาต่างๆ ตวัอยา่งเช่น 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=นุชรีรัตน์%20ขวัญคำ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=นุชรีรัตน์%20ขวัญคำ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ศราวุธ%20บุญสาลี&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ศราวุธ%20บุญสาลี&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ณัฏฐณี กุลวงษ์วาณิชย์ (2544) ท่ีได้ทาํการศึกษาประชากรศาสตร์และ

พฤติกรรมผูใ้ช้อินเตอร์เน็ต ซ่ึงพบว่าประชากรศาสตร์ในทุกด้าน ได้แก่ เพศ อาย ุ

การศึกษา อาชีพ และรายได้ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต

แตกต่างและไม่แตกต่างกนัในวตัถุประสงคต่์างๆ ไม่เหมือนกนั 

ศราวุธ บุญสาลี (2550) ท่ีได้ทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปิดรับส่ือ

อินเตอร์เน็ตของกลุ่มวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่าวยัรุ่นต่างเพศและ

การศึกษาต่างกนัมีการเปิดรับส่ืออินเตอร์เน็ตท่ีแตกต่างกนั  อายุ รายได ้ลกัษณะการ

ใชส่ื้ออินเตอร์เน็ต และวตัถุประสงคใ์นการเปิดรับส่ืออินเตอร์เน็ตมีความสัมพนัธ์กบั

การเปิดรับส่ืออินเตอร์เน็ต แต่อาชีพและความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ ไม่มีผล

ต่อการเปิดรับส่ืออินเตอร์เน็ตของกลุ่มวยัรุ่น  

ศสัตราวุธ เพ็ชรอินทร์ (2552) ท่ีไดศึ้กษาพฤติกรรมการซ้ือกลอ้งถ่ายภาพ

แบบ Lomograph ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผล

การศึกษาพบวา่อายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และการใชอิ้นเตอร์เน็ตในชีวิตประจาํวนัมี

ผลต่อพฤติกรรมการซ้ือกลอ้งถ่ายภาพแบบ Lomograph ดา้นยีห่อ้และรุ่นท่ีซ้ือ 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

1. ดา้นประเภทของเน้ือหาวดีีโอ  

อินเตอร์เน็ตถือวา่เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสําคญั และมีประสิทธิภาพสูง

มาก สามารถให้ทั้งคุณประโยชน์และโทษ ในดา้นการทาํการตลาดแบบไวรัสโดยใช้

วีดีโอ เน้ือหาหรือคอนเทนท์ในวีดีโอถือได้ว่าเป็นปัจจยัหลกัท่ีสําคญัท่ีการจูงใจให้

ผูช้มเกิดความสนใจและส่งต่อหรือแบ่งปันวีดีโอนั้นๆ ซ่ึงถือวา่เป็นความสําเร็จท่ีได้

บรรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงคข์องการทาํการตลาดประเภทน้ี       

นอกจากน้ีผูใ้ช้บริการอินเตอร์เน็ตมกัให้ความสําคญัมากท่ีสุด กับเน้ือหา

วีดีโอท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองในด้านการศึกษา และ/หรืออาชีพ/การทาํงาน ซ่ึง

ขอ้มูลต่างๆ เหล่าน้ีสามารถนาํไปใช้ประกอบการสร้างผลงานการตลาดแบบไวรัส

และ Viral Video ได ้

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ศราวุธ%20บุญสาลี&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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2. ดา้นรูปแบบการนาํเสนอเน้ือหาวดีีโอ 

กลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย  เป็นกลุ่มวยัรุ่นท่ีมีอยูเ่ป็นจาํนวนมากยงัให้ความสําคญั

ต่อเน้ือหาวีดีโอดา้นเพศและดา้นกระชากอารมณ์เป็นอนัดบัรองมา ผูท่ี้เก่ียวขอ้งใน

การจดัทาํวีดีโอ จึงควรตระหนกัความสําคญัในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเหล่าน้ี ไม่ควร

สร้างวีดีโอท่ีเน้ือหาท่ีล่อแหลมจนเกินไป แต่ควรมีเน้ือหาท่ีสอดแทรกคุณประโยชน์

ต่างๆ ไวอ้ย่างมีศิลปะ เพื่อให้ความรู้ อบรม และชักชวนหรือสร้างแรงจูงใจให้

ผูใ้ชบ้ริการอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายตระหนกัถึงโทษของการใช้

อินเตอร์เน็ตเป็นเวลานานในแต่ละคร้ังหรือแต่ละวนั โดยควรให้ความสําคัญต่อ

สุขภาพควบคู่กนัไปดว้ย 

3. ดา้นตราสินคา้ 

ควรนาํสินคา้หรือบริการท่ีมีตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกั ยอมรับ หรือช่ืน

ชอบมาช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการตลาดและการโฆษณาก็ได ้เน่ืองจากกลุ่ม

ผูบ้ริโภคเจนเนอเรชั่นวายมีความสุนทรีย์ท่ีรักความสวยงามและความทันสมัย 

กล่าวคือมีความช่ืนชอบในวตัถุนิยม โดยเฉพาะสินคา้ท่ีมีตราสินคา้เป็นท่ียอมรับของ

ตลาด  

4.  ดา้นบุคคลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

วีดีโอท่ีได้ส่งมาจากพนักงานขององค์กร หรือหน่วยงานท่ีมีช่ือเสียงยงัมี

อิทธิพลอยู ่โดยการแนะนาํหรือส่งต่อวดีีโอมาเพื่อนของผูใ้ชบ้ริการอินเตอร์เน็ตมกัให้

ความสําคญัและสนใจอยู่เช่นกัน นั่นหมายความว่า มกัไม่เกิดการเพิกเฉยหรือไม่

ไวว้างใจในวดีีโอท่ีไดรั้บ  

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. ควรทาํการศึกษาตวัแปรยอ่ยในดา้นต่างๆ เพิ่มเติมจากท่ีเลือกทาํการศึกษา

ในคร้ังน้ี ให้มีความละเอียดและครอบคลุมด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมากข้ึน ทาํให้ได้

ขอ้มูลท่ีอาจเป็นประโยชน์มากข้ึน 

2. ควรทาํการศึกษาทบทวนเป็นระยะตามโอกาสท่ีเหมาะสม เพื่อให้ได้

ขอ้มูลท่ีมีความทนัสมยัตลอดเวลา เน่ืองจากกลุ่มผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่วายมีลกัษณะ

รักอิสระ ชอบศึกษาและพบกบัส่ิงแปลกใหม่ โดยเฉพาะความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี
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ซ่ึงมีวงจรตลาดท่ีรวดเร็ว จึงทาํให้สามารถติดตามตลาดและสร้างความได้เปรียบ

ทางการแข่งขนัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

3. ควรพิจารณาเลือกใชเ้คร่ืองมือวจิยัอ่ืนๆ เพิ่มเติมหรือประกอบกนั เช่น การ

สัมภาษณ์ทั้งแบบมีโครงสร้างและแบบเปิดกวา้งอยา่งอิสระ ซ่ึงอาจทาํให้ไดข้อ้มูลใน

มุมมองท่ีแปลกแตกต่างและหลากหลายจากความคิดเห็นของกลุ่มผูบ้ริโภคเจนเนอ

เรชั่นวายเพิ่มข้ึน ถึงแม้แนวทางดังกล่าวอาจต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์และหา

ขอ้สรุปมากข้ึนก็ตาม 
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