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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยเรื่อง “ทัศนคติและพฤติกรรมการเปิดรับซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ของผู้ชม
ในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษา
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ในเขตกรุงเทพมหานคร  
2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้ชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือ
ศึกษาทัศนคติของผู้ชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ในเขตกรุงเทพมหานคร และ 4) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมและทัศนคติของผู้ชมซีรีส์จีนบน 
แอปพลิเคชัน WeTV ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างมีอายุ 18-45 ปี และเคยรับชมซีรีส์จีน
บนแอปพลิเคชัน WeTV มาแล้ว จํานวนทั้งสิ้น 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิง

พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติ Chi-square (2) 
 ผลการวิจัยพบว่า ด้านประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 
18-45 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
อยู่ที่ 15,001 - 30,000 บาท อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่บางบอนมากที่สุด โดยทัศนคติส่วนใหญ่ผู้ชมให้
ความสําคัญแอปพลิเคชัน WeTV ที่สามารถรับชมซีรีส์จีนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้มาก
ที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.62 รองลงมามีการบันทึกประวัติการรับชมแบบอัตโนมัติ คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.56 และพฤติกรรมส่วนใหญ่ที่ผู้ชมให้ความสําคัญคือการใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV 
รับชมซีรีส์จีน เพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียดอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.49 
รองลงมาใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV เพ่ือสนับสนุนและชื่นชมนักแสดงหรือศิลปินที่ชื่นชอบมากน้อย 
คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.43 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่าง
กัน มีผลต่อทัศนคติของผู้ชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ผู้รับชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV 
ที่มีเพศและอายุต่างกัน มีระดับความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน ส่วนระดับรายได้ต่างกัน มีความ
ต้องการต่อการรับชมแตกต่างกันนั้นเอง ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ชมในเขต



 

กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ปริมาณ
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ABSTRACT 
 

 The study of attitudes and Chinese series exposure behavior towards WeTV 
application among of audiences in Bangkok is a quantitative research by using online 
questionnaires as a data collection tools. The objectives of this research 1) To study 
the demographic characteristics of Chinese series viewers on the WeTV application in 
Bangkok. 2) to study the behavior of Chinese series viewers on the WeTV application 
in Bangkok 3) to study the attitudes of the Chinese series viewers on the WeTV 
application in Bangkok 4) to study the relationship between demographic 
characteristics, attitudes and Chinese series exposure behavior towards WeTV 
application among of audiences in Bangkok. The samples were aged 18-45 years who 
have watched Chinese series on the WeTV application in the past, a รวม of 400 
people. The statistics used in the data analysis were descriptive statistics such as 
frequency, mean, percentage. The inferential statistics section includes Chi-square 
statistics (X2). 
 The results of the research indicated that demographics most of the 
samples were female age between 18-45 years. Most of them graduated with a 
bachelor's degree, occupation as a student, average monthly income is 15,001 - 
30,000 baht. Most live in Bang Bon area. By the attitude of many viewers to focus on 
the WeTV application that can watch Chinese series through various electronic 
devices the most. Representing an average of 4.62% followed by automatic recording 
of viewing history representing an average of 4.56% and most of the behavior that 
viewers pay attention to is using the WeTV application. Watching Chinese series to 
relieve stress is at the highest level. Representing an average of 4.49% followed using 
the WeTV application to support and admire the actors or artists that they like 



 

representing an average of 4.43%. Demographic characteristics of different audiences 
in Bangkok affects the attitude of Chinese series viewers on the WeTV application. 
Viewers of Chinese series on the WeTV application of different genders and ages. 
There are different levels of satisfaction. Different income levels there are different 
viewing needs. Demographic characteristics of different audiences in Bangkok affects 
the behavior of Chinese series viewers on the WeTV application traffic and the usage 
time and attitude and behavior of Chinese series viewers on the WeTV application 
are related. 
 
Keywords: Viewing Attitude, Exposure Attitude, Exposure Behavior, Viewers, Chinese 

Series, WeTV Application  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ละครเป็นที่นิยมและมีความสําคัญมาก โดยถ้าเราพูดถึงซีรีส์จีนแล้ว 
ในอดีตผู้คนส่วนใหญ่จะชอบนึกถึงละครหรือซีรีส์ที่เก่ียวข้องกับแนวย้อนยุค อิงประวัติศาสตร์ แนว
สืบสวนสอบสวน และกําลังภายใน เป็นต้น เลยทําให้มีเพียงแค่คนเฉพาะกลุ่มที่ติดตามซีรีส์จีน แต่สิ่งนี้
ได้เริ่มเปลี่ยนไปเพราะเราสามารถหาดูซีรีส์จีนที่มีเนื้อเรื่องทันสมัยเหมือนกับซีรีส์ประเทศต่าง ๆ ได้ 
เลยทําให้กลุ่มคนรุ่นใหม่หันมาสนใจซีรีส์จีนมากข้ึน โดยละครจีนที่นํามาออกอากาศในประเทศไทย
ส่วนใหญ่ที่ได้รับความนิยมนั้น โดยทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และช่อง อ.ส.ม.ท. เคยนํามา
ออกอากาศ ละครโทรทัศน์จีนที่ออกอากาศในช่องทีวีของไทยเรื่องแรกคือ เรื่องสามก๊ก (ใช้ชื่อว่า สาม
ก๊ก ฉบับนักบริหาร) ออกอากาศครั้งแรกเม่ือกลางปี พ.ศ. 2537 ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
เรื่องราวของสามก๊กนั้น คนไทยรู้จักกันดี แม้แต่บางตอนของสามก๊กในฉบับภาษาไทยก็ยังได้รับเลือก
ให้อยู่ในหนังสือเรียนระดับประถมศึกษา และต่อมาเรื่องเปาบุ้นจิ้น เป็นละครชุดทางโทรทัศน์ จํานวน 
236 ตอน ฉายที่ช่องทีวีหัวซื่อของไต้หวัน ถูกนํามาฉายในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเม่ือปี พ.ศ. 2538 
โดยฉายในสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 หลังจากนั้นละครจีนก็ได้ถูกนํามาฉายในประเทศไทยอีก
มากมายและได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม เช่น เรื่องไซอ๋ิว มังกรหยก องค์หญิงกํามะลอ กระบี่ไร้
เทียมทาน ซูสีไทเฮา ก่อนแผ่นดินสิ้นสลาย จอมยุทธ์อุ้ยเสี่ยวป้อ จิ๋นซีฮ่องเต้ บูเช็คเทียน ปรมาจารย์
ลัทธิมาร เทพยุทธ์เซียนกลอรี่ สามชาติสามภพลิขิตเหนือเขนย เป็นต้น ละครโทรทัศน์จีน หรือซีรีส์จีน 
เป็นภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ มีวิธีการเล่าเรื่องเหมือนภาพยนตร์ คือมีการเล่าเรื่องด้วยภาพ แต่ฉาย
ทางโทรทัศน์เป็นตอน ๆ มีความยาวต่อตอนแล้วแต่เรื่อง อาจจะสั้นหรือยาวก็ได้ ในอดีต จะฉายเป็น
ลักษณะตามไตรมาส และมีจํานวนตอนค่อนข้างแน่นอน แต่ในปัจจุบัน ซีรีส์ที่เน้นฉายแบบสตรีมมิ่ง
บนแพลตฟอร์มออนไลน์จะไม่จํากัดจํานวนตอน จะมีก่ีตอนก็ได้ จะยาวเท่าไหร่ก็ได้ตามท่ีผู้สร้าง
ต้องการ มินิซีรีส์ก็ถือเป็นซีรีส์อย่างหนึ่ง ที่มีตอนจบที่สั้นลง อาจจะมี 1-6 ตอนและแบ่งเป็นหลายซีซั่น
ได้ แต่ในปัจจุบันซีรีส์ที่เน้นแพลตฟอร์มออนไลน์ มักจะมีความยาวอยู่ที่ตอนละ 45–55 นาที และมี
ความยาวซีซั่นละ 8-12 ตอน ซึ่งถือว่าเป็นจํานวนตอนและความยาวที่สามารถดูจบได้ภายในหนึ่งคืน
หลังจากท่ีออนไลน์แบบครบทุกตอนแล้ว ซึ่งส่งผลต่อเรตติ้งของจํานวนผู้ชม และยอดเข้าชมใน
ช่วงเวลาเปิดตัวอีกด้วย 
 ละครจีนที่คนไทยและคนในกรุงเทพมหานครนิยมกันมากข้ึน จุดเริ่มต้นของเรื่องมาจาก  
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในประเทศจีน ทําให้รัฐบาลจีนมีนโยบายลดการผลิตซีรีส์
ย้อนยุคลง และเพ่ิมซีรีส์แนวสมัยใหม่ขึ้น เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีทันสมัย และเป็นการเผยแพร่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87_9_%E0%B8%AD.%E0%B8%AA.%E0%B8%A1.%E0%B8%97.
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87_9_%E0%B8%AD.%E0%B8%AA.%E0%B8%A1.%E0%B8%97.
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87_3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%81_(%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2519)
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วัฒนธรรมจีนในปัจจุบัน ละครหรือซีรีส์มีความเป็นสากลมากข้ึน ทําให้คนไทยที่อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานครไม่ใช่แค่เฉพาะกลุ่ม หันมาสนใจละครหรือซีรีส์จีนกันมากขึ้น ส่วนหนึ่งเพราะความ
สนุกสนานของเนื้อเรื่อง มีโปรดักชั่นที่มีคุณภาพเยี่ยมยอด และฝีมือการแสดงของนักแสดงที่ดึงดูดให้
ผู้คนอินไปกับซีรีส์ จึงไม่แปลกใจเลยว่าทําไมมีคนไทยจํานวนมากถึงได้ชื่นชอบ โดยในปัจจุบัน ซีรีส์
แนวย้อนยุคก็ยังถือว่าเป็นที่นิยมอยู่เสมอ เช่น เรื่องสามชาติสามภพ ลิขิตเหนือเขนย มีทั้งหมด 58 
ตอน นําแสดงโดย ตี๋ลี่เร่อปา เกาเหว่ยกวง เป็นซีรีส์ที่แฟน ๆ รอคอยมานานถึง 2 ปีเต็ม เป็นซีรีส์ที่
สร้างสถิติเป็นซีรีส์ที่มียอดวิวสูงสุดมากกว่า 5 หมื่นล้านครั้งในประเทศจีน ในส่วนซีรีส์รักโรแมนติกจะ
ค่อนข้างเป็นนิยมอย่างมาก เช่น เรื่องถักทอรักที่ปลายฝัน ที่นําแสดงโดย ซ่ง เว่ยหลงและถาน ซงอวิ้น 
เป็นเรื่องที่ถ่ายทอดความอบอุ่นและความเอาใจใส่ของคนที่มีให้กันแม้จะไม่ได้มีสายเลือดเดียวกัน 
เป็นเรื่องที่มีประทับใจกับความอบอุ่นของสายใยครอบครัว มิตรภาพและความรัก ในประเทศ
ไทย ทุกเรื่องที่กล่าวมา ก็ได้ขึ้นเป็นซีรีส์แนะนําที่ทุกคนจะต้องดูในแอปพลิเคชัน WeTV ด้วย  
 ในยุคปัจจุบัน โลกดิจิทัลไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในวงแคบ ๆ อีกต่อไป ผู้คนได้หันมาปรับตัวใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลกันมากขึ้น จนกลายมาเป็นบรรทัดฐานใหม่ของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับคนรุ่น
ใหม่ที่เป็นชาวพ้ืนเมืองดิจิทัล (Digital Native) อยู่แล้ว การให้บริการแบบใหม่ที่เป็นแบบดิจิทัลนั้น  
จะเป็นกระบวนการการให้บริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการสั่งอาหาร การเรียกรถแท็กซ่ี 
การซื้อขายออนไลน์ เป็นการใช้บริการต่าง ๆ ที่เรียกผ่านสมาร์ตโฟน มีการใช้ข้อมูลข่าวสารแบบ
ดิจิทัล การประชาสัมพันธ์และการตลาด การใช้ชีวิตบนโลกไซเบอร์จึงมีบทบาทการใช้ดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
ทําให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ผู้คนมีทักษะการสื่อสารที่ใช้ไลน์ เฟซบุ๊ก ใช้สื่อสังคม (Social 
media) หรือสื่อบันเทิงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เราสามารถรับชมได้ทุกคน รวมไปถึงรายการใน
โทรทัศน์ที่มีมากมายหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นรายการข่าวที่ทําให้เราสามารถติดตาม
เหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้สึกและเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสม่ําเสมอ รายการกีฬา รายการบันเทิง  
วาไรตี้ต่าง ๆ รายการประกวดร้องเพลง รวมไปถึงรายการละครด้วย จากการสํารวจของเนลสันพบว่า 
ละครโทรทัศน์เป็นรายการที่มีผู้ชมรับชมสูงสุดในแต่ละช่องสถานี โดยสามารถวัดได้จากการสํารวจ
ระดับเรตติ้งของรายการต่าง ๆ ในแต่ละช่องสถานี โดยสรุป ได้ว่า รายการบันเทิงที่ผู้ชมให้ความนิยม
สูงสุดอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน คือ “ละครโทรทัศน์” (อโนชา ศิลารัตน์ตระกูล, 2549, หน้า 1) 
ซึ่งในรายการละครได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากช่วยให้เกิดความคลายเครียดได้ ให้แง่คิดใน
มุมมองต่าง ๆ ที่นําเสนอออกมา ละครส่วนใหญ่ก็สร้างมาจากภาพสะท้อนของสังคมและสร้างมา
จากเค้าโครงเรื่องจริงทั้งสิ้น หากรับชมด้วยวิจารณญาณ เราจะสามารถนําข้อคิดและแง่คิดต่าง  ๆ
มาปรับใช้กับชีวิตประจําวันของเราได้ ละครบางเรื่องก็สะท้อนวัฒนธรรมออกมา เป็นการช่วยให้
คนรุ่นหลังได้อนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีต่อไป  
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 นอกจากนี้ละครสามารถช่วยชี้นําสังคมได้ เป็นส่วนช่วยในการผลักดันประเทศให้ก้าว
เดินต่อไปข้างหน้าและมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้ มาจากการที่ผู้ ชมมีทัศนคติที่ดี เกิดขึ้นมาจาก
ภายในตัวบุคคล เป็นลักษณะของการจัดระเบียบแนวความคิด ความเชื่อ อุปนิสัย และสิ่งจูงใจที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอ แล้วมีการประเมินทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาสัมผัสอยู่ตลอดเวลา  
เป็นโครงสร้างที่สลับซับซ้อนกว่าจะพัฒนาก่อตัวขึ้นมาเป็นทัศนคติได้ ก็ต้องได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยหลายประการหลายทางด้วยกัน ละครก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผู้ชมได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
รวมไปถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาของบุคคลที่มีต่อบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสําคัญที่จะทํา
ให้บุคคลประเมินสิ่งที่เขาได้มีประสบการณ์มานั้นจนกลายเป็นทัศนคติขึ้นได้ และทัศนคติก็จะ
นําไปสู่พฤติกรรมต่าง ๆ ตามมา 
 ในปัจจุบันนี้ หากคุณต้องการรับชมละครหรือซีรีส์สักเรื่อง คุณจะต้องอยู่ในที่ที่มีโทรทัศน์
เพ่ือเปิดดูละครตามเวลาที่ฉายเท่านั้น แต่ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลก คุณก็สามารถดู
ละครหรือซีรีส์ได้เลย เพียงเข้าแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ จะพบว่ามีละคร ซีรีส์ รายการต่าง ๆ ให้คุณ
เลือกรับชมอย่างมากมาย ไม่จํากัดแค่เพียงประเทศเดียว แต่มีมากมายหลากหลายประเทศ โดย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น มีบทบาทอย่างมากต่อการดําเนินชีวิตของผู้คนในปัจจุบันทํา
ให้ผู้คนใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายมากขึ้น ในภาคธุรกิจด้านนี้ ได้มีการปรับตัวโดยการใช้เทคโนโลยีเข้า
มา สร้างแอพพลิเคชั่น สตรีมม่ิงบนแพลตฟอร์มออนไลน์สําหรับการดูละคร ซีรีส์หรือรายการบันเทิง
ต่าง ๆ โดยเฉพาะการรับชมละครก็ย่อมง่ายกว่าแต่ก่อนมาก สามารถรับชมได้หลากหลายช่องทาง 
ไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน แล็ปท็อป หรือแท็ปเล็ต เป็นต้น (บริษัท  
เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จํากัด, 2565) โดยในปัจจุบัน เราทุกคนสามารถดูซีรีส์เมื่อไหร่ เวลาใดก็ได้
บนแอปพลิเคชันสําหรับการรับชมละคร  
 แอปพลิเคชัน WeTV เป็นแอปพลิเคชันที่น่าสนใจอย่างมาก เป็นแอปวิดีโอสตรีมม่ิงที่
รวบรวมทั้งละครและซีรีส์ที่ถูกลิขสิทธิ์จากท้ังประเทศไทยและประเทศจีน รวมไปถึงประเทศเกาหลี
ด้วย รวบรวมความบันเทิงระดับพรีเมี่ยมมาให้ผู้บริโภคได้รับชมวิดีโอได้ทุกท่ีทุกเวลา รองรับการใช้
งานทั้งโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน ในทุกระบบปฏิบัติการ IOS และ Android รวมไปถึงสามารถใช้งาน
ในคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย เดิมที WeTV พัฒนามาจาก Tencent Video ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในประเทศ
จีนเมื่อป ีพ.ศ. 2554 ปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการวิดีโอสตรีมม่ิงอันดับ 1 ของประเทศจีน ด้วยยอดผู้ใช้งาน
ต่อเดือนมากกว่า 500 ล้านคน โดยทดลองเปิดระบบในประเทศไทยเป็นพ้ืนที่ให้บริการแรกนอกจาก
ประเทศจีน เมื่อปลายปี พ.ศ. 2561 ทีผ่่านมา กนกพร ปรัชญาเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
การตลาดและการขายและเป็นผู้จัดการของ WeTV Thailand สังกัดบริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) 
จํากัด ได้กล่าวว่า ทาง WeTV ได้เข้ามาทําการตลาดในไทยเพราะเล็งเห็นว่าศักยภาพของตลาดไทย
นั้นมีโอกาสการเติบโตสูง อีกทั้ง Tencent Video มีความพร้อมทั้งคอนเทนต์ เทคโนโลยี และมีความ
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เชี่ยวชาญ ที่ต้องการนํามาต่อยอดสร้างการเติบโตในไทย รวมถึงตลาดไทยที่เปิดรับกับคอนเทนต์จีน
เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าไม่มีแพลตฟอร์มไหนที่นําเสนอ หรือนํามาให้ดูได้แบบถูกลิขสิทธิ์ จึงเป็น
โอกาสของ WeTV ในการเข้ามานําเสนอคอนเทนต์จีนมากมายหลากหลายแนวเพ่ือตอบโจทย์ผู้ชมที่มี
อยู่เป็นจํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์ และรายการวาไรตี้ต่าง ๆ ที่สร้างกระแสการรับชมให้
เกิดข้ึนทั่วประเทศ โดยในตอนแรก WeTV เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมม่ิงรายเดียวที่เสิร์ฟคอนเทนต์
จีน ที่สามารถดูได้ฟรีและถูกลิขสิทธิ์ มีทั้งความสดใหม่ มีคุณภาพ โดยทั้งภาพและเสียง เนื้อเรื่องมี 
คําบรรยายที่แปลภาษา และมีพากย์ไทย บวกกับความรวดเร็วที่สามารถดูคู่ขนานไปพร้อมกับที่
ประเทศจีนได้เลย และยังมีการจัดกิจกรรมแฟนมีตติ้งระหว่างนักแสดงกับแฟน ๆ ซีรีส์เพ่ือเอาใจอีก
ด้วย โดย ออริจินัล คอนเทนต์ ที่สร้างชื่อในเมืองไทยในฐานะผู้นําด้านคอนเทนต์จีน ที่ต้องพูดถึงเลย
คือ ซีรีส์ปรมาจารย์ลัทธิมาร (The Untamed) ที่มีการจัดแฟนมีต ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ได้รับการตอบ
รับดีมาก เห็นได้จากจํานวนการลงทะเบียนจองคิวซื้อบัตรกว่าแสนคิว ทั้งที่มีบัตรจําหน่ายเพียงแค่ 
5,000 ใบเท่านั้น (พิมพ์อร นทกุล, 2563) 
 ดังนั้น WeTV จึงเป็นเจ้าแรกที่เข้ามาบุกตลาดคอนเทนต์ประเทศจีนในประเทศไทย โดยใช้ 
3 กลยุทธ์หลักในการทําการตลาด ได้แก่ “ออริจินัล คอนเทนต์” “นวัตกรรม” และ “คอมมูนิตี้” เพ่ือ
สร้างความแตกต่างในตลาด WeTV ตั้งเป้าหมายสู่การเป็น “ศูนย์รวมความบันเทิงแห่งเอเชีย (Asian 
Premium Selection)” ที่จะนําเสนอคอนเทนต์ทั้งจากจีน ไทย และเกาหลีใต้ ครอบคลุมคอนเทนต์
ทั้งซีรีส์ วาไรตี้ ภาพยนตร์ และอนิเมะ รวมกว่า 400 รายการ เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายออกไปให้กว้าง
ขึ้น สามารถท่ีจะครอบคลุมและตอบโจทย์ความต้องการรับชมคอนเทนต์สําหรับผู้ชมทุกเพศและทุก
วัยได้ สิ่งที่ WeTV ให้ความสําคัญก็คือ การฟัง “เสียงของแฟน ๆ” เริ่มต้นจากการที่ดูว่าแฟนคลับ 
ต่าง ๆ ชอบดาราคนใด ใครที่กําลังอยู่ในกระแส จากนั้นก็มาพัฒนาต่อยอดคอนเทนต์เพ่ือตอบโจทย์
ตลาดต่อไป และสิ่งที่ WeTV ตอบโจทย์ความต้องการของแฟน ๆ ที่ “รอไม่ได้” ก็คือ การที่ใน 
แอปพลิเคชันนั้น มีฟีเจอร์ Fast Track สามารถให้ผู้ชมซื้อรายตอนล่วงหน้าได้ โดยไม่ต้องรอจนถึง
ตอนจบของเรื่อง รวมไปถึงฟีเจอร์สําหรับโหวต หรือฟีเจอร์คอมเมนต์วิ่งได้ Flying Comment พร้อม
ทั้งยังมีการทํารายการแบบสดซ้อนสด ที่ถ่ายทอดสัญญาณสดของรายการ CHUANG 2020 ในรอบ 
ไฟนัลส่งตรงจากประเทศจีน พร้อมทั้งมีทีมผู้แปลบรรยายภาษาไทย และเชิญพิธีกร ดาราชื่อดังมาร่วม
ดําเนินรายการด้วย คนดูก็สามารถเข้าใจได้ทันทีและเพ่ิมอรรถรสให้กับคนที่รับชมอีกด้วย โดยตอนท่ี
ออกอากาศรายการ CHUANG 2020 ในรอบไฟนัล ได้ทําให้แฮชแท็กใน Twitter ติด Thailand 
Trends อันดับ 1 เป็นระยะเวลาถึง 6 ชั่วโมง โดยภาพรวมของ WeTV ในประเทศไทยพบว่า ในช่วง
มกราคมถึงสิงหาคมของปี พ.ศ. 2564 WeTV มียอดผู้ใช้งาน DAU เพ่ิมข้ึนถึง 63% จากปี พ.ศ. 2563 
และยังเป็นแพลตฟอร์มอันดับ 1 ที่มีผู้ใช้งานแบบรับชมโฆษณา (Advertising Video on Demand : 
AVOD) และเป็นอันดับ 2 ที่มีผู้ใช้งานแบบสมัครสมาชิก (Subscription Video on Demand : 
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VOD) โดยใน 6 เดือนแรก WeTV มียอดผู้ใช้งานรายเดือน (MAU) เฉลี่ยสูงถึง 13 ล้านคน ไคเชิน ลี 
Head of WeTV and IFlix ประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กล่าวว่า WeTV ที่อยู่ในระดับ 
Global มียอดผู้ใช้งานรายเดือน (Monthly Active Users หรือ MAU) มากกว่า 45 ล้านราย 
(มกราคม-สิงหาคม 2021) และมียอดชมวิดีโอมากกว่า 25 ล้านวิวต่อวัน โดยที่จํานวนผู้ใช้งานแบบ
สมัครสมาชิกของแอปพลิเคชัน WeTV นั้น เติบโตขึ้นมากกว่า 150% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ในปีที่ผ่านมา โดยตลาดสําคัญจะอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นําโดยประเทศไทย อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเวียดนาม 
 ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมา ผู้วิจัยเห็นว่า การบริโภคสื่อละครจีนหรือซีรีส์จีนของคนไทยนั้น 
มีมากกว่าแต่ก่อนมาก อีกท้ังยังมีละคร ซีรีส์และรายการต่าง ๆ มากมายอีกหลายประเภท จาก
หลากหลายประเทศท่ีทําให้ผู้บริโภคสนใจรับชมและสมัครสมาชิกแอปพลิเคชันต่อไป และยอด
ผู้ใช้งานในแบบต่าง ๆ ก็มีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงสนใจที่จะศึกษาและจัดทํางานวิจัยเรื่อง ทัศนคติและ
พฤติกรรมของผู้ชมซีรีส์บนแอปพลิเคชัน WeTV ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากประชากรใน
กรุงเทพมหานครมีจํานวนมาก เราจึงศึกษากลุ่มประชากรนี้ขึ้นมา 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้ชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาทัศนคติของผู้ชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ในเขตกรุงเทพมหานคร
 1.2.4 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมและทัศนคติ
ของผู้ชม ซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
1.3 ปัญหาน าวิจัย 
 1.3.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ในเขต
กรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร 
 1.3.2 พฤติกรรมของผู้ชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ในเขตกรุงเทพมหานครเป็น
อย่างไร 
 1.3.3 ทัศนคติของผู้ชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร
 1.3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมและทัศนคติของผู้ชม  
ซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร 
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1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร 
 กลุ่มประชากรที่ศึกษา เป็นผู้ที่รับชมละครจีนหรือซีรีส์จีนผ่านแอปพลิเคชัน WeTV และมี
อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปถึงอายุ 45 ปี โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จํานวน 400 คน ซึ่งเป็นผู้
มีภูมิลําเนาและรับชมในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมในการรับชมละครจีนหรือซีรีย์จีน
เท่านั้น โดยครอบคลุมเนื้อหาละครจีนหรือซีรีส์จีนที่อยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน 
WeTV  
 
1.5 การนิยามศัพท์การวิจัย 
 1.5.1 แนวละคร หมายถึง แนวย้อนยุค อิงประวัติศาสตร์ แนวสืบสวนสอบสวน และกําลัง
ภายในที่อยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน WeTV 
 1.5.2 ซีรีส์จีน หมายถึง เป็นภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ของประเทศจีน มีวิธีการเล่าเรื่อง
เหมือนภาพยนตร์ที่อยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน WeTV  
 1.5.3 ทัศนคต ิหมายถึง แนวความคิดเห็น การแสดงออกถึงความชอบหรือไม่ชอบ 
ความรู้สึกและความคิดเห็นที่มีต่อละครอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน WeTV 
 1.5.4 พฤติกรรมการเลือกรับชม หมายถึง การกระทํา หรือกิริยาอาการที่แสดงออกทาง
ร่างกาย การที่เลือกรับชมละครจีนหรือซีรีส์จีนทางใดทางหนึ่ง ที่เห็นว่าเป็นทางเลือกท่ีดีที่สุดและ
คุ้มค่าที่สุดในการรับชมผ่านช่องทางนั้นที่มีต่อละครอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน 
WeTV ในการศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นไปยังปริมาณ ความถี่ และวิธีการรับชม 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.6.1 เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ชมละครบนแอปพลิเคชัน  
WeTV ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.6.2 เพ่ือให้ทราบถึงทัศนคติของผู้ชมละครบนแอปพลิเคชัน WeTV ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 1.6.3 เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมของผู้ชมละครบนแอปพลิเคชัน WeTV ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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 1.6.4 ผู้จัดจําหน่ายลิขสิทธิ์ของละครจีนและซีรีส์จีนในช่องทางต่าง ๆ สามารถนําข้อมูลที่
ทราบถึงทัศนคติและพฤติกรรมของประชากร และปัจจัยที่เกี่ยวข้องไปศึกษาเพ่ือที่จะได้จัดจําหน่าย
ลิขสิทธิ์ของละครจีนและซีรีส์จีนต่อไป 
 1.6.5 บุคคลทั่วไปหรือบุคคลที่เก่ียวข้องในด้านสื่อที่สนใจ สามารถที่จะนําข้อมูลเหล่านี้  
ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชมและปัจจัยที่เก่ียวข้องต่อไป 
 



 

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชมซีรีส์บนแอปพลิเคชัน WeTV ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าภายใต้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ  
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับลักษณะทางประชากร 
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับสื่อใหม่และสื่อสังคมออนไลน์ 
 2.5 แนวคิดเรื่องละครโทรทัศน์ 
 
2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร (Media Exposure) 
 การสื่อสารปัจจัยที่สําคัญอย่างมากปัจจัยหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ นอกเหนือจากปัจจัยสี่ที่มี
ความจําเป็นต่อความอยู่รอดของมนุษย์ ซึ่งได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค การ
สื่อสารนั้นเป็นพื้นฐานของการติดต่อของกระบวนการทางสังคม มนุษย์อาศัยการสื่อสารเพ่ือเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งของตนเพ่ือการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 
ปัจจุบันสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารนั้นได้เจริญเติบโตไปอย่างรวดเร็วมาก ข้อมูลต่าง ๆ สามารถค้นหาได้
ง่าย ปฏิเสธไม่ได้ว่าข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้มีความสําคัญและจําเป็นต่อการใช้ชีวิตประจําวันในเรื่องต่าง ๆ 
เช่น เรื่องการเรียน การทํางานหรือเรื่องส่วนตัว ข่าวสารจึงเป็นปัจจัยสําคัญท่ีใช้ในการประกอบการ
ตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ความต้องการข่าวสารจะเพ่ิมมากขึ้น เมื่อบุคคลนั้นต้องการ
ข้อมูลในการตัดสินใจหรือไม่แน่ใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นอกจากนี้ ข่าวสารยังทําให้มนุษย์สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น ดังที่ Atkin (1973, p. 208) ได้กล่าวไว้ว่า 
บุคคลที่เปิดรับข่าวสารมาก ยิ่งส่งผลให้มีหูตาที่กว้างไกล มีความรู้ความเข้าใจสภาพแวดล้อมและเป็น
คนทันสมัย ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกว่าบุคคลที่เปิดรับข่าวสารน้อยกว่า 
 อย่างไรก็ตาม บุคคลจะเลือกรับรู้ข่าวสารบางส่วนที่คิดว่ามีประโยชน์กับตนเอง จะไม่รับ
ข่าวสารที่ผ่านมาสู่ตนเองทั้งหมด ดังนั้น ข่าวสารต่าง ๆ มักจะถูกคัดเลือกอยู่ตลอดเวลา ทั้งข่าวสารที่
น่าสนใจ ข่าวสารที่มีประโยชน์และเหมาะสมกับความคิดของผู้รับสารนั้น จะเป็นข่าวสารที่ก่อให้เกิด
ความสําเร็จในการสื่อสารได้ (กิติมา สุรสนธิ, 2541, หน้า 46-47) 
 สุชา จันทร์เอม (2536) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง ขบวนการที่คนเรามีประสบการณ์กับ
วัตถุหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยอาศัยอวัยวะรับสัมผัส 



9 

 Organ & Bateman (1986 อ้างใน รุ่งฤดี กล้าหาญ, 2546) กล่าวว่า การรับรู้เป็น
กระบวนการที่เราเลือก เก็บรวบรวม และแปลความหมายจากสิ่งที่มากระตุ้น 
 Gibson (1969 อ้างใน รุ่งฤดี กล้าหาญ, 2546) กล่าวว่า การรับรู้เป็นกระบวนการที่เรา
ได้รับข้อมูลโดยตรง การรับรู้มีด้านที่เก่ียวกับปรากฏการณ์ ซึ่งเป็นการตระหนักถึงเหตุการณ์ที่กําลัง
เกิดข้ึนในสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองแบบเลือกสรรต่อสิ่งนอกจากนี้ หลักเกณฑ์ท่ี
สําคัญในการทีจ่ะนํามาเป็นเครื่องมือชี้วัดว่าควรเลือกเปิดรับข่าวสารนั้นหรือไม่ โดยการเปิดรับ
ข่าวสาร ผู้รับสารอาจเปิดรับสารโดยผ่านกระบวนการในการเลือกรับข่าวสาร (Klapper, 1960, p. 5) 
ดังต่อไปนี้ 
   1) การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective 
Attention) หมายถึง แนวโน้มที่บุคคลจะเลือกเปิดรับสื่อหรือข่าวสารจากในหลาย ๆ แหล่ง ตามความ
ต้องการของตนเอง โดยการเลือกเปิดรับข่าวสารมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ เช่น การที่บุคคลมี
ทัศนคติ ความคิดและความเชื่อบางประการอยู่แล้ว ทําให้บุคคลนั้นมักจะเลือกให้ความสนใจกับสิ่งที่
สนับสนุนความคิดเดิม และอาจจะหลีกเลี่ยงข่าวสาร ที่ทําให้รู้สึกขัดแย้งกับความรู้สึกนึกคิดเดิมของ
ตนเอง 
   2) การเลือกรับรู้หรือตีความ (Selective Perception or Selective 
Interpretation) การรับรู้คือกระบวนการการตีความหมายในสิ่งที่บุคคลสนใจ บางคนเลือกท่ีจะรับรู้
และเลือกท่ีจะตีความข่าวสารที่ได้รับมาตามความคิด ทัศนคติ ความเชื่อเดิม ความต้องการ แรงจูงใจ
หรือสภาวะอารมณ์ในขณะนั้นของตน เป็นต้น 
   3) กระบวนการเลือกจดจํา (Selection Retention) หมายถึง การที่บุคคลจะเลือก
จดจําข่าวสารเฉพาะที่ตรงกับความสนใจของตน ไม่ว่าจะเป็นความต้องการ รสนิยม ทัศนคติต่าง ๆ 
ค่านิยมและความเชื่อ และมักจะลืมข่าวสารในส่วนที่ไม่ตรงกับความต้องการหรือไม่ได้สนใจไป ดังนั้น 
แม้ว่าผู้รับสารจะได้รับข่าวสารครบถ้วน ไม่ได้หมายความว่าผู้รับสารจะสามารถรับรู้หรือจดจําได้
ทั้งหมด 
 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากสื่อเฉพาะกิจ โดยสื่อเฉพาะกิจ หมายถึง สื่อท่ีถูกผลิต
ขึ้นมาเพ่ือผู้รับสารเฉพาะกลุ่ม มีเนื้อหาสาระและจุดมุ่งหมายที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างของสื่อ 
เฉพาะกิจ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ หนังสือคู่มือ ใบปลิว นิทรรศการ เป็นต้น ดังนั้นพฤติกรรมการ
เปิดรับข่าวสารจากสื่อเฉพาะกิจนี้ จะทําให้ผู้รับสารได้รับข้อมูลข่าวสารเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารนี้ ทําให้รู้ได้ว่าข่าวสารต่าง ๆ นั้นมีความสําคัญอย่างมาก  
ในการใช้ในชีวิตประจําวันเพ่ือประกอบการตัดสินใจ การพูดคุยสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ โดยผู้รับสาร
แต่ละคนต่างมีพฤติกรรมการเปิดรับสารจากสื่อมวลชนตามแบบฉบับของตนเองซึ่งแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะของบุคคล ความสนใจ สภาพแวดล้อมในขณะนั้น ๆ ด้วย  
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 นอกจากนี้ Schramm (1973, pp. 121-122) ได้ชี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกรับข่าวสาร ดังนี้ 
   1) ประสบการณท์ี่แตกต่างกันทําให้เป็นปัจจัยที่ผู้รับสารและส่งสารมีข่าวสารที่
แตกต่างกัน 
   2) การประเมินสาระและประโยชน์ของข่าวสารที่ผู้รับสารหาข้อมูลเพ่ือตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของตนเอง 
   3) การมีภูมิหลังที่แตกต่างกันก็ทําให้บุคคลมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่
แตกต่างกัน 
   4) การศึกษาและสภาพแวดล้อมก็ทําให้บุคคลมีพฤติกรรมต่อการเลือกรับสารหรือ
ความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่แตกต่างกัน 
   5) ความสามารถในการรับสาร เกี่ยวกับสภาพร่างกายและจิตใจทําให้บุคคลมี
พฤติกรรมการรับสารที่แตกต่างกัน 
   6) บุคลิกภาพ ทําให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับสารได้ 
   7) อารมณ์ของผู้รับสาร จะทําให้เข้าใจความหมายหรือทําให้เป็นอุปสรรคต่อความ
เข้าใจในความหมายของข่าวสารได้ 
   8) ทัศนคติ ที่จะเป็นตัวกําหนดการรับสาร ส่งสารหรือตอบสนองต่อสิ่งเร้ากับ
ข่าวสารที่ได้รู้ เกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนั้น 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 
 ทัศนคติจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์รับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นก่อน คือการที่จิตใจเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับสิ่งนั้นทําให้เกิดความรู้สึกตั้งแต่ข้ันต้นไปจนถึงขั้นสูง ทําให้เกิดความรู้สึกสนอกสนใจ ซาบซึ้งใจและ
เกิดเป็นทัศนคติในที่สุด โดยมีผู้ให้ความหมายไว้มากมาย ได้แก่ 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2538, หน้า 125) ให้ความหมายไว้ว่า ทัศนคติ หมายถึง ท่าทีหรือ
ความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
 ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520, หน้า 12) ให้ความหมายของคําว่าทัศนคติไว้ว่า ความคิดเห็น 
ซึ่งมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบ เป็นส่วนที่พร้อมจะมีปฏิกิริยาเฉพาะอย่างต่อสถานการณ์ภายนอกใน
ทิศทางใดทิศทางหนึ่ง อาจะเป็นในการสนับสนุนหรือโต้แย้งคัดค้านก็ได้  
 สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2543) ให้ความหมายว่า สภาวะของความพร้อมทางจิต ซึ่งเกิดขึ้นโดย
อาศัยประสบการณ์และสภาวะของความพร้อมทัศนคติจะเป็นตัวกําหนดทิศทางของปฏิกิริยาของ
บุคคลที่มีต่อบุคคล 
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 สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533, หน้า 122) ได้กล่าวถึงทัศนคติไว้ว่า ดัชนีที่ชี้วัดว่า บุคคลนั้น
คิดหรือรู้สึกอย่างไรกับบุคคลรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ หรือสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ 
โดยทัศนคติจะมีรากฐานมากจากความเชื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ทัศนคติจึง
เป็นเพียงสิ่งที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า เป็นสิ่งสามารถประเมินได้ว่าบุคคลนั้นชอบหรือไม่ชอบต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งได้ ถือเป็นการสื่อสารภายในของบุคคล (Interpersonal Communication) ที่เป็นผลกระทบต่อ
การรับสารและมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป 
 จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ (2547) ได้รวบรวมคุณลักษณะของทัศนคติในบางด้านที่นักทฤษฎี
ทางทัศนคตจิํานวนไม่น้อยมีความเห็นพ้องต้องกันและเป็นคุณลักษณะที่น่าสนใจศึกษา เนื่องจากมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคลดังนี้ 
   1) ทัศนคติเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ ฉะนั้น การศึกษาและทําความเข้าใจทัศนคติ 
จําเป็นต้องอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้มาอธิบาย 
   2) ทัศนคติมีคุณลักษณะของการประเมิน ซึ่งคุณลักษณะข้อนี้เป็นคุณลักษณะที่
สําคัญที่สุดที่ทําให้ทัศนคติแตกต่างกันอย่างแท้จริงจากแรงผลักดันภายในอื่น ๆ  
   3) ทัศนคติมีคุณภาพและความเข้มของทัศนคติ โดยคุณภาพของทัศนคติเป็นสิ่งที่ได้
จากการประเมินเมื่อบุคคลประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ผลก็อาจมีทัศนคติทางบวก (ความรู้สึกชอบ) หรือ
ทัศนคติทางลบ (ความรู้สึกไม่ชอบ) ส่วนความเข้มของทัศนคติจะบ่งบอกถึงความมากน้อยของทัศนคติ
ทางบวกหรือลบนั้น ๆ  
   4) ทัศนคติมีความคงทนไม่เปลี่ยนง่าย ด้วยเหตุนี้เอง การเผยแพร่วิทยาการเกษตร
ใหม่จึงมักจะประสบปัญหาเพราะการเปลี่ยนทัศนคติดังกล่าวเป็นสิ่งที่ทําได้ไม่ง่ายนัก 
   5) ทัศนคติต้องมีสิ่งที่หมายถึง (Attitude Object) ที่แน่นอน นั่นคือ ทัศนคติต่อ
อะไร ต่อบุคคล ต่อสิ่งของหรือต่อสถานการณ์จะไม่มีทัศนคติลอย ๆ ที่ไม่หมายถึงสิ่งใด 
   6) ทัศนคติมีลักษณะความสัมพันธ์ เช่น ระหว่างบุคคลกับสิ่งของบุคคลอ่ืน ๆ หรือ
สถานการณ์ และความสัมพันธ์นี้เป็นความรู้สึกจูงใจ นอกจากความสัมพันธ์ข้างต้น ยังมีความสัมพันธ์
ระหว่างแต่ละทัศนคติ 
 จากความหมายของทัศนคติ ดังกล่าว Zimbardo & Ebbesen (1970 อ้างใน พรทิพย์    
บุญนิพัทธ์, 2531, หน้า 49) สามารถแยกองค์ประกอบของทัศนคติ ได้ 3 ประการ 
   1) องค์ประกอบในด้านความรู้ (Cognitive Component) คือ ส่วนที่เป็นความเชื่อ
ของบุคคลที่เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ทั่วไปทั้งท่ีชอบและไม่ชอบ หากบุคคลมีความรู้ หรือคิดว่าสิ่งใดดี มักจะ
มีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งนั้น แต่หากมีความรู้มาก่อนว่าสิ่งใดไม่ดี ก็จะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสิ่งนั้น 
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   2) องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective Component) คือ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
อารมณ์ที่เก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ ซึ่งมีผลแตกต่างกันไปตามบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล เป็นลักษณะที่เป็น
ค่านิยมของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป 
   3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) คือ การแสดงออก
ของบุคคลต่อสิ่งหนึ่ง หรือบุคคลหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากองค์ประกอบด้านความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึก 
 Rosenbetg & Hovland (1960, p. 1) ได้ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า โดยปกติ
สามารถนิยามคําว่าทัศนคติว่าเป็นการจูงใจต่อแนวโน้มในการตอบสนองเฉพาะกับสิ่งที่สนใจ 
ทัศนคติมี 2 องค์ประกอบด้วยกัน โดยแนวความคิดนี้ถูกระบุโดย Katz (1960) และ Rosenberg & 
Hovland (1960) กล่าวได้ว่า 1) องค์ประกอบในด้านปัญญา หมายถึง กลุ่มที่มีความเชื่อที่ว่าทัศนคติ
จะเป็นตัวส่งเสริมหรือขัดขวางการบรรลุถึงค่านิยม ๆ ต่าง ๆ 2) องค์ประกอบในด้านความรู้สึก 
หมายถึง ความรู้สึกท่ีบุคคลถูกกระตุ้นโดยทัศนคติต่าง ๆ 
 Munn (1971, p. 71) กล่าวว่า ทัศนคติ คือ ความรู้สึกและความคิดเห็นที่บุคคลมีต่อสิ่งของ 
บุคคล สถานการณ์ สถาบัน และข้อเสนอใด ๆ ในทางท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธ ซึ่งมีผลทําให้ บุคคล
พร้อมที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองด้วยพฤติกรรมอย่างเดียวกันตลอด 
 Murphy (2017) ให้ความหมายของคําว่า ทัศนคติ หมายถึง ความชอบ หรือไม่ชอบ พึงใจ 
หรือไม่พึงใจที่บุคคลแสดงออกมาต่อสิ่งต่าง ๆ ประเภทของทัศนคติ วิรัช ลภิรัตนกุล (2544, หน้า 
232-233) ได้แบ่งประเภทของทัศนคติออกเป็น 3 ประเภทด้วยกันคือ  
   1) ทัศนคติในทางบวก (Positive Attitude) เป็นทัศนคติหรือว่าเป็นความรู้สึกที่ทํา
ให้บุคคลเกิดพฤติกรรมในด้านดีต่อบุคคล เหตุการณ์ต่าง ๆที่เกิดขึ้น หรือสิ่งต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดว่ารู้สึกที่
ดี นับเป็นพ้ืนฐานที่ดีในการยอมรับความคิดหรือข้อมูลใหม่ ๆ ได้ 
   2) ทัศนคติในทางลบ (Negative Attitude) เป็นทัศนคติหรือว่าเป็นความรู้สึกที่ทํา
ให้บุคคลเกิดพฤติกรรมในด้านลบต่อบุคคล มักจะเกิดขึ้นร่วมกับความไม่พอใจ ก่อให้เกิดความอคติข้ึน
ในใจของบุคคล นําไปสู่การด่วนสรุปเรื่องต่าง ๆ แม้จะยังไม่เข้าใจในเรื่องนั้นอย่างดีก็ตาม 
   3) ทัศนคตินิ่งเฉย (Passive Attitude) คือการที่บุคคลอาจจะยังไม่มีความคิดเห็น
ในเรื่องนั้น ๆ เลย หรืออาจจะมีทัศนคติที่เป็นกลาง เพราะว่าไม่มีความรู้ในเรื่องนั้น ๆ ดี หรือเป็นเรื่อง
ที่ไกลตัว ไม่ส่งผลกระทบต่อตัวบุคคลเอง 
 ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า ทัศนคติเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก ความเชื่อและ
การรับรู้ของบุคคล ต่อแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมแสดงออกถึงความชอบหรือความไม่ชอบต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง บุคคล สิ่งของ สถานที่หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยทัศนคติสามารถเกิดข้ึนได้และสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกัน 
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร  
 ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับประชากร คําว่า “Demo” 
หมายถึง ประชาชน หรือประชากร ส่วนคําว่า “Graphy” หมายถึง ลักษณะโดยรวมแล้ว หมายถึง 
วิชาที่เก่ียวกับประชากรนั่นเอง (ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์ และณรงค์ เทียนส่ง, 2521, หน้า 2) 
 ปรมะ สตะเวทิน (2546, หน้า 112-118) ได้อธิบายถึงคุณสมบัติเฉพาะของคน ซึ่งจะมีความ
แตกต่างกันในแต่ละบุคคล คุณสมบัติเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อผู้รับสารในการทําการสื่อสาร อย่างไรก็
ตาม ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างกัน จํานวนของผู้รับสารก็มีปริมาณท่ีแตกต่างกันด้วยการที่
วิเคราะห์สารที่จํานวนน้อยคนนั้น มักจะไม่ค่อยมีปัญหาหรือมีปัญหาในวิเคราะห์สารน้อยกว่าการที่
ต้องสิเคราะห์สารที่ผู้รับสารมีจํานวนมาก เนื่องจากการที่วิเคราะห์คนที่มีจํานวน ทําให้เราสามารถ
วิเคราะห์ได้ครบทุกคน แต่ในการวิเคราะห์คนจํานวนมาก เราไม่อาจจะทําได้ทั้งหมด ดังนั้นวิธีการที่ดี
ที่สุดในการวิเคราะห์ผู้รับสารที่ประกอบด้วยคนจําวนมาก ๆ คือ การจําแนกผู้รับสารให้แยกแกเป็น
กลุ่ม ๆ ตามลักษณะประชากร (Demographic Characteristics) ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพทาง
สังคมและเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส เป็นต้น ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ มีผลต่อการรับรู้ 
การตีความและความเข้าใจในการสื่อสารทั้งสิ้น (กิติมา สุรสนธิ, 2541, หน้า 15-17) 
   1) เพศ (Sex) 
   เป็นลักษณะทางประชากรที่บุคคลได้รับมาตั้งแต่กําเนิด ในประชากรกลุ่มใด ๆ ก็
ตาม จะประกอบไปด้วยประชากรเพศชาย (Male) และประชากรเพศหญิง (Female) ประชาชนใน
ทุกกลุ่มเพศมีปัจจัยพื้นฐานทางด้านร่างกายที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล โดยเพศจะเป็นตัวกําหนด
บทบาทหน้าที่ของบุคคล และมีพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารที่แตกต่างกัน สังคมกําหนดบทบาทของคน 
ทั้งสองเพศไว้ต่างกัน กล่าวคือเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะรับส่งข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศ
ชายไม่ได้มีความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีความต้องการที่จะ
สร้างสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการรับรู้ข่าวสารด้วย (Goidhaborsadore & Yeates, 2002, p. 114  
อ้างใน กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์, 2546) 
   2) อายุ (Age) 
   อายุเป็นปัจจัยที่สําคัญประการหนึ่งต่อพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ เนื่องจาก
อายุจะเป็นตัวกําหนดได้เกี่ยวกับการมีประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ ของบุคคลแตกต่างกันไป สิ่งเหล่านี้
เป็นเครื่องบ่งชี้ที่สามารถบอกได้ถึงการแสดงความคิดเห็น ความเชื่อ ลักษณะในการโต้ตอบต่อ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อายุที่มากขึ้นก็มาพร้อมกับประสบการณ์ท่ีมากขึ้น ความฉลาดและ
รอบคอบก็มีมากขึ้น รวมถึงวิธีในการคิดและสิ่งที่สนใจก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 
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   3) การศึกษา (Education) 
   เป็นลักษณะอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อผู้รับสารเป็นอย่างมาก การที่บุคคลได้รับ
การศึกษาท่ีแตกต่างกัน ในช่วงเวลา ยุคสมัยที่แตกต่างกัน ระบบการศึกษาก็ย่อมแตกต่างกันไปด้วย 
จึงทําให้มีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ต่าง ๆ และความต้องการที่แตกต่างกันออกไป คนที่มีการศึกษา
ที่สูงจะเป็นผู้รับสารที่ดี เพราะว่าบุคคลเหล่านี้มีความรู้กว้างขวางในหลากหลายเรื่อง และมีคลัง
คําศัพท์มาก เข้าใจศัพท์มากและมีความเข้าใจในการรับสารต่าง ๆ ได้ดี มักจะหาเหตุผลมาสนับสนุน
ความคิดเสมอ ไม่เชื่ออะไรโดยที่ไม่มีที่มาหรือแหล่งสนับสนุน 
   4) สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social-economic Status) 
   พ้ืนฐานของครอบครัว เชื้อชาติ ถิ่นฐาน ภูมิลําเนา อาชีพ รายได้และฐานะทางการ
เงิน มีอิทธิพลอย่างสําคัญต่อผู้รับสาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและครอบครัว รายได้ของบุคคล
สามารถแสดงถึงศักยภาพในการดูแลตนเอง บ่งบอกถึงอํานาจในการใช้จ่ายในการบริโภคข่าวสาร ผู้ที่
มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสูงจะมีโอกาสที่ดีกว่าการแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลตัวเอง
มากกว่าผู้ที่มีสถานภาพเศรษฐกิจต่ําที่จะมีการศึกษาที่น้อยกว่า ทําให้เกิดข้อจํากัดในการเรียนรู้ รับรู้ 
แสวงหาความรู้ และประสบการณ์ในการดูแลตัวเอง  
   5) ศาสนา (Religion) 
   การนับถือศาสนาก็เป็นอีกประการหนึ่งของผู้รับสารส่งผลต่อการรับรู้สารของผู้รับ
สาร ทั้งด้านทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมต่าง ๆ โดยที่ศาสนามีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชีวิตของบุคคลตลอดทั้งชีวิต (Childs, n.d. อ้างใน ปรมะ สตะเวทิน, 2546, หน้า 7) ได้สรุป
อิทธิพลของศาสนาที่มีต่อบุคคลไว้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านศีลธรรม คุณธรรม ความเชื่อของบุคคล ด้าน
การเมืองและเศรษฐกิจ 
 สรุปได้ว่า ปัจจัยทางด้านประชากรต่าง ๆ ส่งผลต่อลักษณะทางพฤติกรรมของผู้รับสารที่
แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงได้นําแนวคิดนี้มาใช้ประกอบเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา เนื่องจากปัจจัยแต่ละ
ปัจจัยของบุคคลหนึ่งที่แตกต่างกันตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ถือเป็นพ้ืนฐานในการกําหนด
พฤติกรรมการรับชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ที่แตกต่างกันได้ 
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อใหม่ (New Media) 
 สื่อ (Media) เป็นช่องทางการนําเสนอเนื้อหาสาระของสารไม่ว่าจะเป็นข่าว ข้อมูลบันเทิง
หรือโฆษณาต่าง ๆ ไปสู่ผู้บริโภค โดยผ่านทางเทคโนโลยีหรือเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย 
 สื่อใหม่ (New Media) สื่อที่เอ้ือให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถทําหน้าที่ได้พร้อมกันเป็น
การสื่อสารสองทาง และสื่อยังทําหน้าที่ส่งสารหลายอย่างได้ทีเดียวอีกด้วย คือท้ังข้อความ ภาพ และ
เสียง ส่งไปพร้อม ๆ กันได้ โดยรวมเอาเทคโนโลยีของสื่อเดิมรวมเข้าด้วยกันกับความก้าวหน้าของ
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ระบบเทคโนโลยี ปัจจุบันสื่อใหม่พัฒนาขึ้นอย่างมากและเป็นที่รู้จักและนิยมกันมากขึ้น โดย
แนวความคิดนี้มาจาก Burnett & Marshall (2003) และยังได้ให้ความหมายของคําว่า สื่อใหม่ 
ดังต่อไปนี้  
   1) ดิจิทัลมีเดีย (Digital Media) เป็นการสื่อสารไร้สายที่รวดเร็วด้วยระบบไฟเบอร์
ออฟติก เชื่อมต่อข้อมูลผ่านดาวเทียม 
   2) สื่อซึ่งเป็นสื่อใหม่ที่นอกเหนือจากสื่อพ้ืนฐานเดิมที่มีอยู่ 
   3) สื่อสร้างสรรค์ขั้นใหม่เพ่ือสนับสนุนงานบางอย่าง โดยเน้นการสร้างนวัตกรรม 
(Creativity Innovation) 
 Kawamoto (1997) ได้ให้ความหมายของ "สื่อใหม่" (New Media) ว่าหมายถึง ระบบการ
สื่อสาร หรือระบบที่มีการเชื่อมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของเครือข่ายในระดับโลก 
 Wertime & Fenwick (2008) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับสื่อใหม่และการตลาดดิจิทัล โดยนิยาม
สื่อใหม่ หมายถึง เนื้อหา (Content) ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยลักษณะสําคัญของเนื้อหา อยู่ใน 
รูปแบบดิจิทัล ประกอบด้วย “อิสระ 5 ประการ” (5 Freedoms) ได้แก่ 
   1) อิสระจากข้อจํากัดด้านเวลา (Freedom from Scheduling) เนื้อหาที่อยู่ในรูป 
แบบดิจิทัล ทําให้ผู้บริโภคสามารถเลือกรับและส่งข่าวสารได้ในเวลาที่ด้องการ และไม่จําเป็นต้องชม 
ตามเวลาทีก่ําหนด 
   2) อิสระจากข้อจํากัดด้านพรมแดน (Freedom from Geological Boundaries) 
เนื้อหาในรูปแบบดิจิทัลเป็นเนื้อหาที่รับข้อมูลข่าวสารได้ท่ัวโลกในเวลาอันรวดเร็ว ทําให้ผู้บริโภค 
สามารถเลือกรับหรือค้นหาข้อมูลข่าวสารจากประเทศใดก็ได้ แล้วแต่ความต้องการของแต่ละบุคคล  
   3) อิสระจากข้อจํากัดด้านขนาด (Freedom to Scale) มีเนื้อหาที่สามารถย่อหรือ 
ปรับขยาย ขนาดหรือเครือข่ายได้ เช่น การปรับเนื้อหาให้เหมาะสมสาหรับการเผยแพร่ทั่วโลก หรือ 
ปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงก็ได้ 
   4) อิสระจากข้อจํากัดด้านรูปแบบ (Freedom from Formats) เนื้อหาแบบดิจิทัล 
ไมจ่ําเป็นต้องมีรูปแบบหรือลักษณะที่ตายตัวเหมือนสื่อดั้งเดิม เช่น สปอตโฆษณามาตรฐานทาง 
โทรทัศน์ที่ถูกกําหนดว่าต้องมีความยาว 30 วินาที, สื่อสิ่งพิมพ์ต้องมีครึ่งหน้าหรือเต็มหน้า เป็นต้น  
แต่สื่อดิจิทัล เช่น ไฟล์วิดีโอ ภาพที่ถ่ายจากกล้องในโทรศัพท์มือถือแล้วนําลงไปไว้ในเว็บไซต์จะต้องมี 
ความยาวกี่วินาที หรือมีความละเอียดของไฟล์เป็นเท่าไหร่ก็ได้ เป็นต้น 
   5) อิสระจากยุคนักการตลาดสร้างเนื้อหามาสู่ยุคนักบริโภคริเริ่มสร้าง และควบคุม 
เนื้อหาเอง (From Marketer-driven to Consumer-initiated, Created and Controlled) ดว้ย 
พัฒนาการ เทคโนโลยีดิจิทัล ทําให้เจ้าของสื่อไม่อาจควบคุมการแพร่กระจายของสื่อได้เหมือนในอดีต 
เนื้อหาที่พบในบล็อก (Blog) หรือคลิปวิดีโอในเว็บไซต์ของ YouTube และสื่อผสมใหม่ ๆ อาจ
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สร้างสรรค์ จากผู้บริโภคใดก็ได้ เกิดเป็นเนื้อหาที่สร้างจากผู้บริโภค (Consumer-created Content) 
หรือเป็นคําพูดแบบปากต่อปากฉบับออนไลน์ (Online Word-of-mouth) ที่แพร่กระจายไปอย่าง
รวดเร็ว  
 ความหมายของสื่อใหม่ หมายถึง ระบบการสื่อสารหรือการเชื่อมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
เครือข่ายระดับโลก ได้แก่ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) บริการระดับเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide 
Web : WWW) บริการข้อมูลออนไลน์เชิงพาณิชย์ (Commercial on-line Service) เป็นต้น (สุรสิทธ์ 
วิทยารัฐ, 2545) 
 สื่อใหม่ท่ีเราพบเห็นในปัจจุบัน มีบทบาทท่ีสําคัญมากข้ึนในอนาคต โดยสื่อใหม่แต่ละ
ประเภทมีความโดดเด่นและแตกต่างกันตามประโยชน์และวัตถุประสงค์ในการใช้สื่อ สื่อที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจากระบบอนาล็อก หรือสื่อดั้งเดิม มาเป็นระบบดิจิทัลทําหน้าที่ส่งสารได้
หลายอย่างรวมกัน คือ สามารถส่งภาพ เสียง และข้อความไปพร้อมกันได้ เช่น Internet Website  
E-book E-mail เป็นต้น และสามารถตอบสนองความต้องการข้อมูลข่าวสารได้อย่างอิสระมากขึ้น  
(ปิยะพร เขตบรรณพต, 2553, หน้า 9) 
 สามารถสรุปได้ว่า การนําสื่อใหม่เข้ามาใช้งานในปัจจุบัน ทําให้สามารถเข้าถึงข้อมูล เข้าถึง
ผู้รับสารได้มากขึ้นกว่าเดิม ทั้งยังเปิดกว้างสําหรับผู้ส่งสารและผู้รับสารในการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่แปลกใหม่มากข้ึน แบบที่สื่อเดิมไม่สามารถทําได้ ทั้งนี้ยังมีความทันสมัยมากข้ึนและสามารถ
โต้ตอบสื่อสารได้แบบ Real-time อีกด้วย 
 
2.5 แนวคิดและภาพรวมของละครโทรทัศน์ 
 ละครโทรทัศน์เป็นสื่อที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ และเป็นรายการประเภทหนึ่งที่อยู่กับ
คนไทยมาอย่างช้านาน โดยเริ่มออกอากาศนับตั้งแต่ที่มีสถานีโทรทัศน์ขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ.
2498 จนถึงปัจจุบัน (ชยพล สุทธิโยธิน และสันติ เกษมสิริทัศน์, 2548) รายการละครเป็นรายการที่มี
ความนิยมสูงสุดที่มาโดยตลอด โดยในปัจจุบัน มักมีการนําบทประพันธ์มาเรียบเรียงใหม่ให้เข้ากับยุค
สมัยมากยิ่งขึน้ ยังมีการแต่งเรื่องราวที่เพ่ิมข้ึนจากบทประพันธ์เดิมเพ่ืออรรถรสในการรับชมละครที่
มากยิ่งขึ้นและยังมีการพัฒนากลวิธีในการนําเสนอละครให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
 ความหมายโดยทั่วไปของละครโทรทัศน์ คือ ความบันเทิงแบบบันเทิงคดี (Fiction) ซึ่งมี
รูปแบบการนําเสนอเรื่องราวหลากหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน ละครโทรทัศน์อาจจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น
ตามจินตนาการของผู้ประพันธ์และผู้เขียนบทเองก็ได้ ไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องจริง หรือละคร
โทรทัศน์อาจจะสร้างมาจากเรื่องจริงที่มีการดัดแปลงบทประพันธ์ให้เหมาะสมและเข้ากับการเป็นบท
ละครได้ หรือเป็นเรื่องที่มีเค้าโครงของเรื่องมาจากเรื่องจริง แล้วมาแต่งเติมขยายบทในบางส่วน เช่น 
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การนําเรื่องราวในประวัติศาสตร์มาดัดแปลง อย่างไรก็ตาม โดยที่หัวใจสําคัญของเรื่อง คือถูกใจผู้
รับชม มีอัตราความนิยมที่มาก (Rating) ก็จะทําให้มีรายได้จากโฆษณาในช่วงเวลาของละครได้  
แตใ่นอีกแง่หนึ่ง ละครโทรทัศน์ก็เป็นสาร (Message) อย่างหนึ่งที่สามารถถ่ายทอดความคิดและ
อารมณ์ออกไปได้และมีความรู้สึกของผู้ส่งสารส่งไปให้ผู้รับสารอยู่ในนั้น นั่นคือผู้เขียนบทและผู้กํากับ
การแสดง ส่งไปยังผู้รับสาร เพ่ือให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ความรู้สึกและสามารถคล้อยตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้ส่งสารได้ 
 อรอุษา อ๊ึงศรีวงศ์ (2555) ได้กล่าวถึงประเภทของละครโทรทัศน์ดังนี้ ซึ่งสามารถแบ่งได้
หลากหลายประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 2.5.1 ละครโทรทัศน์ตามรูปแบบการออกอากาศ (Format) ซึ่งจะพิจารณาจากลักษณะ
ความยามและความต่อเนื่องกันในการออกอากาศ โดยจําแนกได้ดังนี้ 
  2.5.1.1 ละครยาว (TV Serial) ซึ่งมีความยาวประมาณ 12-20 ตอน และออกอากาศ
อย่างต่อเนื่องเป็นประจําในทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2-3 วันในส่วนของเรื่องราวการนําเสนอเนื้อหาของ
ละครนั้น จะดําเนินเรื่องต่อเนื่องกันไปตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่อง โดยใช้นักแสดงชุดเดียวกันทั้งเรื่อง 
  2.5.1.2 ละครสั้นที่สรุปเรื่องราวจบในตอน (TV Series) โดยจะออกอากาศเป็นประจํา
ทุกสัปดาห์ โดยที่เนื้อหาจะมีเนื้อหาหลักเป็นไปในแนวเดียวกัน และใช้นักแสดงชุดเดียวกันตลอดทั้ง
เรื่อง อาจจะมีนักแสดงรับเชิญเข้ามาได้และมีผู้ชมที่ไม่จําเป็นต้องดูทุกตอนหรือทุกสัปดาห์ก็สามารถ
เข้าใจเรื่องราวในแต่ละตอนได้ 
  2.5.1.3 ละครขนาดสั้น (Miniseries) จะเป็นละครที่มีความยาวประมาณ 2-8 ตอน โดย
ออกอากาศสัปดาห์ละ 1 ครั้งหรือออกอากาศต่อเนื่องกันไปทุกวันจนจบ โดยที่เนื้อหามักจะไม่ค่อย
เป็นที่นิยมมากนัก เนื่องจากละครประเภทนี้จะมีลักษณะการดําเนินเรื่องท่ีค่อนข้างรวดเร็ว หากผู้ชม
พลาดไปบางส่วนของละครแล้ว อาจจะไม่สามารถเข้าใจเนื้อเรื่องได้  
  2.5.1.4 ละครสั้นที่จบในตอน (Anthology Series) เนื้อหาสาระของละครประเภทนี้ 
จะอยู่ภายใต้แนวเรื่องเดียวกัน แต่ในการดําเนินเรื่องจะไม่มีความเก่ียวข้องกัน นักแสดงจะใช้ชุด
เดียวกันหรือคนละชุดก็ได้ 
  2.5.2 ประเภทของละครตามเนื้อหาของเรื่อง (Genre) โดยการจําแนกประเภทของ
ละครนี้ จะพิจารณาจากเนื้อหาของละครเป็นหลัก สามารถจําแนกได้ดังนี้ (อัฎฐ์ กู้พงษ์ศักดิ์, 2558) 
   2.5.2.1 ละครโศกนาฏกรรม (Tragedy) เป็นละครที่นําเสนอความทุกข์ ความ
ทรมานของมนุษย์ที่จบลงด้วยหายนะและความสูญเสียของตัวละครเอก เช่น ละครคู่กรรม (พ.ศ. 
2556 ช่อง 5) ละครเรื่องทองเนื้อเก้า (พ.ศ. 2556 ช่อง 3) 
   2.5.2.2 ละครโรแมนติก (Romantic) เป็นละครที่นําเสนอความรัก คุณค่าแห่ง
ความรัก ผู้ชมละครจะได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับตัวละคร สอดคล้องกับแนวความคิดท่ีว่าพาผู้ชมหนี 
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(Escape) ไปจากสภาพความเป็นจริงที่มีความทุกข์ เช่น ละครเรื่องสุภาพบุรุษจุฑาเทพ (พ.ศ. 2556 
ช่อง 3) 
   2.5.2.3 ละครเมโลดราม่า (Melodrama) เป็นละครที่แฝงไปด้วยความอ่อนไหวทาง
อารมณ์ เร้าอารมณ์ เนื้อเรื่องจะเก่ียวกับชีวิตรัก ความขัดแย้งต่าง ๆ การชิงดีชิงเด่น อิจฉาริษยา ตัว
ละครจะมีเพียงมิติเดียว (Typed Character) กล่าวคือ พระเอก-นางเอก ต้องประสบปัญหาความ
ยุ่งยากในด้านความรักและการใช้ชีวิตจากผลของการกระทําของตัวร้ายหรือถ้าหากเป็นตัวร้ายก็จะบ่ง
บอกความร้ายตลอดทั้งเรื่อง เช่น ละครพรุ่งนี้ที่รักเธอ (พ.ศ. 2552 ช่อง 5) ละครเรื่องแรงเงา (พ.ศ. 
2555 ช่อง 3) ละครเรื่องน้ําเซาะทราย (พ.ศ. 2560 ช่อง 7) เป็นต้น 
   2.5.2.4 ละครตลกรักกระจุ๋มกระจิ๋ม (Sentimental Comedy) เป็นละครที่จะเน้น
สร้างความบันเทิงเป็นหลัก โดยมีเรื่องราวที่ตัวเอกเป็นที่น่ารักน่าเอ็นดู มีการยั่วเย้ากระเซ้า มีการแหย่ 
มีความพ่อแง่แม่งอน ความตลกของละครมักมาจากบุคคลที่อยู่แวดล้อมตัวเอก เช่น ละครเรื่อง
ปัญญาชนก้นครัว (พ.ศ. 2555 ช่อง 3) ละครเรื่องลุ้นรักข้ามรั้ว (พ.ศ. 2558 ช่อง 8) เป็นต้น 
   2.5.2.5 ละครตลกสถานการณ์ (Situation Comedy) หรือละครซิทคอม (Sitcom) 
เป็นละครที่มีการดําเดินเรื่องโดยผูกสถานการณ์ข้ึนมาใหม่ให้กับตัวละครซึ่งแต่ละตอนที่มีจะไม่ซ้ํากัน 
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความตลกขบขัน เป็นประเภทที่จบในตอน และใช้ตัวละครหลักเป็นตัวละคร
เดิมในทุกสัปดาห์ เช่น ละครเรื่องเป็นต่อ (พ.ศ. 2558 ช่อง One) ละครเรื่องบางรักซอย 9/1 (พ.ศ. 
2559 ช่อง One)  
   2.5.2.6 ละครตลกต่อสู้ (Action Comedy) เป็นละครที่มีการต่อสู้ แต่เป็นการต่อสู้
ที่ไม่จริงจัง ไม่เน้นการฆ่าฟัน เช่น ละครเรื่องลิเกหมัดสั่ง (พ.ศ. 2558 ช่อง 8) เป็นต้น 
   2.5.2.7 ละครตลกครอบครัว (Family Comedy) เป็นละครที่เน้นในเรื่องชีวิตใน
ครอบครัว พ่อ แม่ ลูก พ่ีน้องและเครือญาติ มาเสนอด้วยมุมมองความตลกขบขัน เช่น ละครเรื่อง เฮง 
เฮง เฮง (พ.ศ. 2545-2559 ช่อง 3 และช่อง One) ละครเรื่องบ้านนี้มีรัก (พ.ศ. 2549-2559 ช่อง 3 
และช่อง One) เป็นต้น 
   2.5.2.8 ละครตลกสยองขวัญ (Horror Comedy) เป็นละครที่มีเรื่อง วิญญาณและ
ความลึกลับ แต่นํามาเสนอด้วยมุมมองความตลกขบขัน เช่น ละครเรื่องบ้านนี้ผีไม่ปอบ (2558 ช่อง 3)  
   2.5.2.9 ละครต่อสู้ หรือ ละครบู๊ (Action) เป็นละครที่มีตัวเอกท่ีมักจะเป็นผู้ชาย 
เพ่ือมุง่ปกป้องสังคมหรือคนที่รักให้ปลอดภัยจากผู้ร้าย ในฉากจะเน้นการต่อสู้ระหว่างตัวเอกและตัว
ร้าย และเน้นการติดตามการแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือการเอาชนะตัวร้าย เช่น ละครเรื่องชาติ 
เจ้าพระยา (พ.ศ. 2556 ช่อง 3) ละครเรื่องมือเหนือเมฆ (พ.ศ. 2560 ช่อง 7) เป็นต้น 
   2.5.2.10 ละครผจญภัย (Adventure) เป็นละครที่มีเรื่องราวที่เก่ียวกับการเดินทาง
เพ่ือไปยังดินแดนต่าง ๆ ที่เป็นที่ลึกลับมหัศจรรย์ โดยมีความตื่นเต้น ความแปลกใหม่ มีความท้าทาย 
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ความอยากรู้อยากเห็น และความสามารถของมนุษย์ เช่น ละครเรื่องเทพบุตรสุดเวหา (พ.ศ. 2558 
ช่อง 3) ละครเรื่อง อังกอร์ (พ.ศ. 2560 ช่อง 3) เป็นต้น 
   2.5.2.11 ละครลึกลับ สยองขวัญ (Horror) จะเป็นละครที่มีเรื่องราวปริศนา ชวนให้
ตื่นเต้น โดยจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับภูตผี ปีศาจ วิญญาณ ความน่ากลัว การแก้แค้นอาฆาตข้ามชาติภาพ
ระหว่างวิญญาณกับมนุษย์ เช่น ละครเรื่องเพลงผีบอก (พ.ศ. 2543 ช่อง 5) ละครเรื่องบ่วง (2555 
ช่อง 3) 
   2.5.2.12 ละครพื้นบ้าน (Folktale) คือละครที่มักจะเป็นเรื่องราวที่มาจากนิทาน
พ้ืนบ้าน เทพ นิยายเรื่องปรัมปรา เช่น ละครเรื่องแก้วหน้าม้า (พ.ศ. 2558 ช่อง 7) ละครเรื่องสี่ยอด
กุมาร (พ.ศ. 2559 ช่อง 7) ละครเรื่องอุทัยเทวี (พ.ศ. 2560 ช่อง 7) 
   2.5.2.13 ละครแนววิทยาศาสตร์ หรือไซไฟ (Sci-fi) เป็นการนําเสนอมุมมองที่
เกี่ยวกับบุคคลหรือสังคม จากวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีในจินตนาการมีรูปแบบที่หลากหลาย โดยมี
ความถูกต้องหรือความเป็นไปได้ของทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่นํามาประกอบเรื่อง อาจจะกล่าวถึง
ทฤษฎีหรือสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่ผู้ประพันธ์จินตนาการข้ึนมาบ้าง ซึ่งประกอบด้วยสองประเภทหลัก ๆ 
ได้แก่ บันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์ และนิยายจินตนิมิต 
   2.5.2.14 ละครพีเรียด (Period) เป็นละครที่มีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวข้องในอดีต 
เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ พงศาวดาร (วริสรา เวทยสุภรณ์, 2549 หน้า 42) โดยองค์ประกอบที่
สําคัญของละครก็คือนักแสดง เพราะสามารถดึงดูดผู้ชมได้มาก โดยเฉพาะตัวละครที่รับบทพระเอก
และนางเอก บทโทรทัศน์ก็สําคัญไม่น้อยไปกว่าการแสดง เพราะการกําหนดมุมกล้องนั้น จะทําให้เนื้อ
เรื่องดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง สมจริง รวมถึงลักษณะของฉาก เนื้อผ้าของนักแสดงต่าง ๆ ที่มีความ
สมจริงด้วย 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรับชมละครโทรทัศน์ ก็คือจะเลือกจากบทละครและเนื้อเรื่องโดย
เลือกในด้านเนื้อหาที่ชอบ โดยที่บทละครนั้นเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการเลือกรับชมตามความสนใจ
ของแต่ละบุคคล เพราะละครจะน่าสนใจหรือน่าติดตามนั้น เริ่มต้นจากบทละครและเนื้อเรื่องก่อน 
โดยแนวคิดนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทสิทธิ์ แก้วทิพยเนตร (2555) 
 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 อาสภา รัตนมุ่งเมฆา (2559) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจ
ของผู้ชมละครซีรีส์ ช่อง GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ที่ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล โดยศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับชมละครต่าง ๆ ศึกษาทัศนคติและ
พฤติกรรมของผู้รับชมละคร รวมไปถึงศึกษาความพึงพอใจของผู้ชมละครซีรีส์ ผ่านแฟนเพจ ผู้รับชม
ช่อง GMM 25 จํานวน 400 คน เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของเรา โดยผลการวิจัยพบว่า เพศหญิง อายุ
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ระหว่าง 25-35 ปี ส่วนใหญ่ใช้สมาร์ตโฟน ในการรับชมซีรีส์หรือละคร ช่อง GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ 
ค่อนข้างมาก เพราะมีความสะดวกสบาย ใช้งานง่าย สามารถหยุดและดูย้อนหลังได้ทุกเมื่อ และคน
ส่วนมากมักจะไม่แสดงความคิดเห็นหรือแสดงทัศนคติต่อการรับชมซีรีส์หรือละคร  
 จิรัชญา ค่ายใส (2562) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชมละครบนแอปพลิเคชัน 
LINE TV ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ และใช้แบบสอบถามออนไลน์ เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเหมือนกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคติและพฤติกรรม 
ในการเปิดรับชมละครในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คนเช่นเดียวกันกับงานวิจัยของเรา  
โดยผลการวิจัยพบว่า เพศหญิง ที่มีอายุระหว่าง 18-25ปี จะใช้สมาร์ตโฟนในรับชมละครจาก 
แอปพลิเคชัน LINE TV เพราะแพลตฟอร์มที่ฟรี และสามารถรับชมย้อนหลังได้ โดยผู้รับชมจะเน้น
เนื้อหาที่เกี่ยวกับชายรักชายและเนื้อหาที่มีแค่บน LINE TV เท่านั้น 
 
2.7 สมมติฐานของงานวิจัย 
 2.7.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
ทัศนคติของผู้ชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ที่แตกต่างกัน 
 2.7.2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
พฤติกรรมของผู้ชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ที่แตกต่างกัน 
 2.7.3 ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV มีความสัมพันธ์กัน 
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2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ภาพที่ 2.1: กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
ตัวแปรอิสระ                                                             ตัวแปรตาม 
 

 
 

ประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อายุ 
- การศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ทัศนคติของผู้ชมซีรีส์จีนบน
แอปพลิเคชัน WeTV 

พฤติกรรมของผู้ชมซีรีส์จีนบน
แอปพลิเคชัน WeTV 



 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมของ 
ผู้ชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้การวิเคราะห์ในรูปแบบของการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยดําเนินการเป็นลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มคนตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงวัยทํางานที่มีอายุระหว่าง 18-45 ปี 
ทั้งเพศ หญิง ชาย และเพศทางเลือกที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร รวมจํานวนประชากร 2,160,541 
คน (ประกาศสํานักทะเบียนกลาง เรื่อง จํานวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียน
ราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 
 
ตารางที่ 3.1: จํานวนประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 

ลําดับ จงัหวัด จํานวนราษฎร รวมทั้งสิ้น 

สัญชาติไทย 
เพศชาย เพศหญิง 

1 กรุงเทพมหานคร 1,046,208 1,114,333 2,160,541 

 
3.2 วิธีการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 การคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างและได้ใช้สูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจํานวน
ประชากร โดยใช้สูตรการคํานวณ Yamane (1973) ที่ระดับความสําคัญ .05 และกําหนดระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 ดังนี้ 
   n =      N 
     1+N(e)2 
 
  โดยกําหนดให้ 
   n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   N = ขนาดของกลุ่มประชากรทั้งหมด 2,160,541 ราย 
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   e = ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างที่ระดับ 0.05 
   n = 1+ 2,160,541 (0.05) 
     2,160,5412 
   n = 400 ราย 
 
 การเลือกกลุ่มตัวอย่างจะทําโดยการเลือกกลุ่มคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับละครจีนหรือซีรีส์
จีน ในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ทําการเก็บข้อมูล
แบบสอบถามออนไลน์ จํานวน 400 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่เคยรับชมละครจีนหรือซีรีส์จีนบน
แอปพลิเคชัน WeTV ที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ทั้งเพศหญิง ชาย และเพศทางเลือก ที่มี
อายุ 18-45 ปี 
 
3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 ตัวแปรต้น คือ เพศ อายุ และระดับการศึกษา 
 ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีผลต่อการรับชมละครจีนหรือซีรีส์จีน 
 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีข้ันตอนดังนี้ 
   1) ศึกษาจากตํารา เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดขอบเขต
ของการวิจัยและสร้างเครื่องมือวิจัย ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   2) นําข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถาม 
   3) นําแบบสอบถามที่ร่างได้ ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
จากผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ที่ปรึกษา พิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการปรับปรุงแก้ไข 
   4) นําแบบสอบถามที่แก้ไขตามคําแนะนํามาดําเนินการทดสอบ (Try-out) กับกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 30 คน 
   5) นําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability Analysis) 
   6) ปรับปรุงแบบสอบถามอีกครั้ง แล้วนําเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแก้ไขปรับปรุง
เพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ แบบสอบถามที่มีประสิทธิภาพ 
   7) นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด โดย
เนื้อหาของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
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  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด มาตรนาม
บัญญัติ (Nominal Scale) และเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 
  ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติของผู้รับชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV 
และพฤติกรรมของรับชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ลักษณะคําถามจะเป็น Likert’s Scale มี 5 
ระดับ ใช้ระดับในการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) เป็นคําถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามรูปแบบ Likert’s Scale 
 
3.5 การวัดตัวแปร 
 โดยจากแบบสอบถามส่วนที่ 2 มีลักษณะเป็นคําถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) ตามรูปแบบของ Likert’s Scale กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ยึดตามแนวทางของ 
บุญชม ศรีสะอาด (2545) ดังนี้ 
   ระดับ   คะแนน 
   มากที่สุด     5 
   มาก      4 
   ปานกลาง     3 
   น้อย      2 
   น้อยที่สุด     1 
 วิธีการแปลผลแบบสอบถามส่วนนี้ได้ใช้ค่าเฉลี่ย ตามเกณฑ์คะแนนดังนี้ 
   ระดับคะแนน   ความหมาย 
   ระดับ 5 ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 ความสําคัญอยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 
   ระดับ 4 ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 ความสําคัญอยู่ในเกณฑ์ มาก 
   ระดับ 3 ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 ความสําคัญอยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
   ระดับ 2 ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 ความสําคัญอยู่ในเกณฑ์ น้อย 
   ระดับ 1 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 ความสําคัญอยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด 
 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามทั้งหมด
มาดําเนินการ ดังนี้ 
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   1) การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยตรวจสอบดูความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถามและทําการแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก 
   2) นําแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหัสเพ่ือประมวลผลข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
 3.6.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดย
มีสถิติที่เลือกใช้ ดังนี้  
  3.6.2.1 สถิติเชิงพรรณนา 
   1) วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มตัวอย่าง ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถ่ี 
ร้อยละ และค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถาม 
   2) วิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภค โดยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
    สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนทัศนคติในการชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV  
ซึ่งเป็นการทดสอบความความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงกลุ่มสองตัวแปร โดยใช้สถิติ Chi-square 

(2) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
    สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนพฤติกรรมของผู้ชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV 

ซึ่งเป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงกลุ่มสองตัวแปร โดยใช้สถิติ Chi-square (2)  
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
    สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติและพฤติกรรมการเปิดรับของผู้ชมซีรีส์จีนบน 
แอปพลิเคชัน WeTV ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงกลุ่ม

สองตัวแปร โดยใช้สถิติ Chi-square (2) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
 คะแนนผลการประเมินความสอดคล้อง ระหว่างรูปแบบและเนื้อหา (IOC) เพ่ือทดสอบ 
Validity 
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ตารางที่ 3.2: คะแนนผลการประเมินความสอดคล้อง ระหว่างรูปแบบและเนื้อหาในด้านทัศนคติ 
 

ข้อ ประเด็นการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC ความหมาย 
1 2 3 

ทัศนคติในการเปิดรับซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV 

1 แอปพลิเคชัน WeTV มีนักแสดงหรือ
ศิลปินที่ชื่นชอบ 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

2 แอปพลิเคชัน WeTV มีประเภทของ
เนื้อหาตรงกับความต้องการของท่าน 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

3 แอปพลิเคชัน WeTV  จัดหมวดหมู่ของ
เนื้อหาและความนิยมได้อย่างดีสะดวก
ต่อการเลือกรับชม 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

4 แอปพลิเคชัน WeTV เป็นแพลตฟอร์มที่
สอดคล้องกับยุคสมัยในปัจจุบัน 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

ทัศนคติในการเปิดรับซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV 

5 แอปพลิเคชัน WeTV มีคุณภาพของภาพ
และเสียง มีความคมชัดหลายระดับ 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

6 แอปพลิเคชัน WeTV มีการแปลที่ใช้คํา
สละสลวย เน้นความเข้าใจในเนื้อหา  

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

7 แอปพลิเคชัน WeTV มีซีรีส์โรแมนติกที่
นําเสนอความรักและความโรแมนติก 
คุณค่าแห่งความรัก เช่น ดุจดวงดาว
เกียรติยศ (You Are My Glory) ยิ้มนี้
โลกละลาย (Wei Wei Beautiful 
Smile) นับแต่นั้น ฉันรักเธอ (A Love 
So Beautiful) เป็นต้น โดยสร้าง
ความรู้สึกท่ีดีให้แก่ผู้ชม 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ): คะแนนผลการประเมินความสอดคล้อง ระหว่างรูปแบบและเนื้อหาในด้านทัศนคติ 
 

ข้อ ประเด็นการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC ความหมาย 
1 2 3 

8 แอปพลิเคชัน WeTV มีซีรีส์เมโลดราม่า 
ที่แฝงไปด้วยความอ่อนไหวทางอารมณ์ 
เร้าอารมณ์ เนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับชีวิตรัก 
ความขัดแย้งต่าง ๆ การชิงดีชิงเด่น 
อิจฉา เช่น น้ําตาสวรรค์ (Tears In 
Heaven), Forever and Ever (ทุกชาติ
ภพ กระดูกงดงาม ภาคปัจจุบัน) เป็นต้น 
โดยสร้างความรู้สึกท่ีดีให้แก่ผู้ชม 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

9 แอปพลิเคชัน WeTV มีซีรีส์พีเรียดย้อน
ยุค เป็นละครที่มีเนื้อหาเรื่องราว
เกี่ยวข้องในอดีต เรื่องราวในอดีตต่าง ๆ 
ย้อนยุค เช่น เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ (Bu 
Bu Jing Xin) สามชาติสามภพ ป่าท้อ
สิบหลี่ (Eternal Love) สามชาติสามภพ 
ลิขิตเหนือเขนย (Eternal Love of 
Dream) เป็นต้น โดยสร้างความรู้สึกท่ีดี
ให้แก่ผู้ชม 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

ทัศนคติในการเปิดรับซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV 
10 แอปพลิเคชัน WeTV มีซีรีส์พื้นบ้าน คือ

ละครที่มักจะเป็นเรื่องราวที่มาจากนิทาน
พ้ืนบ้าน เกี่ยวกับเทพและนิยายเรื่อง
ปรัมปรา เช่น ตํานานลั่วหยาง (Feng Qi 
Luo Yang), ลิขิตรักนางพญางูขาว (The 
Destiny of White Snake) เป็นต้น โดย
สร้างความรู้สึกที่ดีให้แก่ผู้ชม 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ): คะแนนผลการประเมินความสอดคล้อง ระหว่างรูปแบบและเนื้อหาในด้านทัศนคติ 
 

ข้อ ประเด็นการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC ความหมาย 
1 2 3 

11 แอปพลิเคชัน WeTV มีซีรีส์ลึกลับ สยอง
ขวัญ จะเป็นละครที่มีเรื่องราวปริศนา 
ชวนให้ตื่นเต้น โดยจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับ
ภูตผี ปีศาจ วิญญาณ ความน่ากลัว เช่น 
เพชฌฆาตสับอสูร (Rakshasa Street), 
คนขุดสุสาน: ตํานานสุสานหวงต้าเซียน, 
คนขุดสุสาน: หุบเขาลับแห่งยูนนาน เป็น
ต้น โดยสร้างความรู้สึกท่ีดีให้แก่ผู้ชม 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

12 แอปพลิเคชัน WeTV มีซีรีส์ต่อสู้ หรือ 
เกมส์ เป็นละครที่มีตัวเอกท่ีมักจะเป็น
ผู้ชาย เพื่อมุ่งปกป้องสังคมหรือคนที่รัก
ให้ปลอดภัยจากผู้ร้าย ในฉากจะเน้นการ
ต่อสู้ระหว่างตัวเอกและตัวร้าย เช่น 
Operation Special Warfare, เทพยุทธ์
เซียนกลอรี่, Cross Fire เกมเดือด
ทะยานฝัน เป็นต้น โดยสร้างความรู้สึกท่ี
ดีให้แก่ผู้ชม 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

13 แอปพลิเคชัน WeTV มีรายการเกมโชว์ 
เป็นรายการวาไรตี้ที่มีการเล่นเกมแข่งขัน
เพ่ือชิงของรางวัล เช่น One More Try, 
Super Nova Games, Keep Running 
เป็นต้น โดยสร้างความรู้สึกท่ีดีให้แก่ผู้ชม 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ): คะแนนผลการประเมินความสอดคล้อง ระหว่างรูปแบบและเนื้อหาในด้านทัศนคติ 
 

ข้อ ประเด็นการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC ความหมาย 
1 2 3 

ทัศนคติในการเปิดรับซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV 

14 แอปพลิเคชัน WeTV มีรายการวาไรตี้
เกี่ยวกับเด็ก มีแขกรับเชิญมาพูดคุยกัน
และช่วยกันดูแลเด็ก เช่น Let Go of My 
Baby, We Grew Up เป็นต้น โดยสร้าง
ความรู้สึกท่ีดีให้แก่ผู้ชม 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

15 แอปพลิเคชัน WeTV มีรายการเรียลลิตี้ 
รายการที่ดําเนินไปโดยสถานการณ์จริง 
เช่น The Youth of R1SE, WeTV 
PICK-A-BOO, When We Write Love 
Story เป็นต้น โดยสร้างความรู้สึกท่ีดี
ให้แก่ผู้ชม 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

16 แอปพลิเคชัน WeTV มีรายการเกี่ยวกับ
ดนตรี รายการเพลงหรือรายการที่มีการ
แสดงความสามารถทางดนตรี เช่น 
CHUANG 2018-2021, We are 
Blazing เป็นต้น โดยสร้างความรู้สึกท่ีดี
ให้แก่ผู้ชม 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

17 แอปพลิเคชัน WeTV มีรายการเกี่ยวกับ
อาหาร รายการที่มีการประกอบอาหาร
หรือแนะนําร้านอาหาร เช่น ตู้เย็นมหา
สนุก (Go Fridge), PLAY!FRIDGE, The 
Next One Uncensored เป็นต้น  
โดยสร้างความรู้สึกท่ีดีให้แก่ผู้ชม 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ): คะแนนผลการประเมินความสอดคล้อง ระหว่างรูปแบบและเนื้อหาในด้านทัศนคติ 
 

ข้อ ประเด็นการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC ความหมาย 
1 2 3 

18 แอปพลิเคชัน WeTV มีรายการ
เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ เป็นรายการที่บอกการ
ใช้ชีวิต วิถีชีวิตทั่ว ๆ ไป ไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ 
เช่น Lipstick Prince S1 เป็นต้น โดย
สร้างความรู้สึกที่ดีให้แก่ผู้ชม 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

19 แอปพลิเคชัน WeTV มีภาพยนตร์จีนทุก
เรื่องท่ีฉายในแอปพลิเคชัน WeTV เช่น 
ไซอ๋ิวตะลุยชมพูทวีป ตอน ลาก่อน 
ซุนหงอคง, ตํานานก่งเซียน, กระบี่เทพ
สังหาร เป็นต้น โดยสร้างความรู้สึกท่ีดี
ให้แก่ผู้ชม 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

ทัศนคติในการเปิดรับซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV 

20 แอปพลิเคชัน WeTV ช่วยให้เกิดความ
สะดวกสบายในการเลือกรับชมซีรีส์หรือ
รายการต่าง ๆ 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

21 แอปพลิเคชัน WeTV มีการบันทึกประวัติ
การรับชมแบบอัตโนมัติ ซึ่งทําให้ง่ายใน
การรับชมในครั้งต่อไป 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

22 แอปพลิเคชัน WeTV สามารถดาวน์โหลด
ซีรีส์หรือรายการที่ต้องการเก็บไว้รับชมได้
อย่างง่าย 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

23 แอปพลิเคชัน WeTV สามารถเลือกรับชม
แบบไม่เสียเงินได้ 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

24 แอปพลิเคชัน WeTV สามารถเลือกรับชม
แบบเสียเงินได้โดยไม่ต้องรอโฆษณา 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ): คะแนนผลการประเมินความสอดคล้อง ระหว่างรูปแบบและเนื้อหาในด้านทัศนคติ 
 

ข้อ ประเด็นการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC ความหมาย 
1 2 3 

25 แอปพลิเคชัน WeTV สามารถใช้งานผ่าน
อุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ได้ เช่น 
โทรศัพท์มือถือ, แล็ปท็อปและแท็บเล็ต 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

พฤติกรรมการเปิดรับชมแอปพลิเคชัน WeTV 

1 ท่านใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV มาก
น้อยเพียงใดต่อวัน 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

2 ท่านใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV มาก
น้อยเพียงใดต่อสัปดาห์ 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

3 ท่านสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน 
WeTV สะดวกมากน้อยเพียงใด 

+1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

4 ท่านใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV เพ่ือเป็น
หัวข้อในบทสนทนากับเพ่ือนมากน้อย
เพียงใด 

+1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

พฤติกรรมการเปิดรับชมแอปพลิเคชัน WeTV 

5 ท่านใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV เพ่ือ
สนับสนุนและชื่นชมนักแสดงหรือศิลปิน
ที่ท่านชื่นชอบมากน้อยเพียงใด 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

6 ท่านใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV ดูซีรีส์
เพ่ือฝึกภาษาจีนมากน้อยเพียงใด 

+1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

7 ท่านใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV เพ่ือ
ผ่อนคลายความตึงเครียดมากน้อย
เพียงใด 

+1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

8 ท่านใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV ในขณะ
ที่กําลังรอบางสิ่งบางอย่าง เช่น ซักผ้า 
มากน้อยเพียงใด 

+1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
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 จากตารางแสดงว่ามีข้อสอบในการหาความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดมุ่งหมายมี
ข้อสอบที่สอดคล้องกับเกณฑ์ จํานวน 17 ที่สามารถนําไปใช้ได้ (ค่า IOC มากกว่า 0.5) 
   1) การหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Validity) ดูความถูกต้องครบถ้วนของคําถามให้
ตรงตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ วิธีการหาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ เป็นวิธีการที่
ประยุกต์จากแฮมเบลตันและคณะ (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูล, 2547, หน้า 224-225) มีดังนี้ 
    ขั้นที ่1 นําแบบทดสอบพร้อมเนื้อหาสาระ/โครงสร้างที่ต้องการวัดไปให้
ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับเนื้อหาสาระ/โครงสร้างที่กําหนดเกณฑ์
เพ่ือแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
     +1  คือ เมื่อพิจารณาว่าข้อคําถามสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ/โครงสร้าง 
       0  คือ เมื่อพิจารณาว่าข้อคําถามไม่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ/โครงสร้าง 
      -1  คือ เมื่อพิจารณาว่าข้อคําถามควรปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย 
    ขั้นที ่2 รวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาการแจกแจงเป็นตาราง 
    ขั้นที ่3 รวมจํานวนข้อคําถามที่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนที่ให้ความคิดเห็นในระดับ 1, 
2 และ 3 
    ขั้นที ่4 หาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากสูตรคํานวณ 
     CIV = ∑R 1, 2, 3 
            N 
     CIV = 3 
       37 
      = 0.08 
   เมื่อ CIV เป็นดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
     ∑R 1, 2, 3 เป็นจํานวนข้อที่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนให้ระดับ 1, 2 และ 3 
     N  เป็นจํานวนคําถามทั้งหมด 
   2) การหาความเที่ยง (Reliability) ผู้วิจัยนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้กับประชาชนในพ้ืนที่ โดยทําการทดสอบแบบสอบถาม จํานวน 30 ชุด แล้วนํามาวิเคราะห์
ความเชื่อถือได้โดยวิธี Alpha Coefficient ของ Cronbach (1951) โดยผลการวิเคราะห์ได้ค่าความ
เชื่อถือของแบบสอบถาม ดังนี้ 
   แบบสอบถามด้านทัศนคติในการเปิดรับซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ค่า  
Alpha = .843 
   แบบสอบถามด้านพฤติกรรมการเปิดรับชมแอปพลิเคชัน WeTV ค่า Alpha = .957 



 

บทที่ 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่มีคําตอบครบถ้วนสมบูรณ์ 
จํานวน 400 ชุด คิดเป็นอัตราการตอบกลับ 100% โดยมีค่าความเที่ยงของตัวแปรแต่ละด้าน ซึ่งมีค่า
ความเที่ยงสูง (Nunnally, 1978) จึงสามารถนําผลลัพธ์ไปวิเคราะห์ในขั้นต่อไป สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุ (Multiple Regression) ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบสมมติฐาน และนําเสนอ
ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจง
ความถ่ี ค่าร้อยละ เพ่ืออธิบายถึงลักษณะทั่วไปของตัวแปรข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่ง
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ เขตพ้ืนที่ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สรุปได้ตามตาราง
และคําอธิบายต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.1: จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน/คน ค่าเฉลี่ย/ร้อยละ 

ชาย 49 12.3 

หญิง 291 72.8 

LGBTQ+ 59 14.8 

ไม่ระบุ 1 0.3 

รวม 400 100.0 
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 ผลการศึกษาตามรางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 
291 ราย ร้อยละ 72.8 รองลงมาเป็น LGBTQ+ ร้อยละ 14.8 รองลงมา เพศชาย 49 ราย ร้อยละ 
12.3 รองลงมา ไม่ระบุเพศ 1 รายร้อยละ 0.3 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.2: จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน/คน ค่าเฉลี่ย/ร้อยละ 

ต่ํากว่า 18 ปี 36 9.0 

18-25 ปี 235 58.8 

26-35 ปี 114 28.5 

36-45 ปี 14 3.5 

ไม่ระบุ 1 0.3 

รวม 400 100.0 

 
 ผลการศึกษาข้อมูล พบว่า มีผู้ตอบคําถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ ระหว่าง 18-25 ปี ซึ่งมี
จํานวน 235 คิดเป็นร้อยละ 58.8 รองลงมา อายุระหว่าง 26-35 ปี ซึ่งมีจํานวน 114 คิดเป็นร้อยละ 
28.5 รองลงมา อายุต่ํากว่า 18 ปี ซึ่งมีจํานวน 36 คิดเป็นร้อยละ 9.0 รองลงมา อายุระหว่าง 36-45 
ปี ซึ่งมีจํานวน 14 คิดเป็นร้อยละ 3.5 รองลงมา ไม่ระบุ 1 คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.3: จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน/คน ค่าเฉลี่ย/ร้อยละ 

จบการศึกษาน้อยกว่าระดับปริญญาตรี 47 11.8 

กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 131 32.8 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 192 48.0 

จบการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี 26 6.5 

ไม่ระบุ 4 1.0 

รวม 400 100.0 
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 ผลการศึกษาข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ซึ่งมีจํานวน 192 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมา กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ซึ่งมี
จํานวน 131 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.8 รองลงมา จบการศึกษาน้อยกว่าปริญญาตรี ซึ่งมีจํานวน 47 
ราย คิดเป็นร้อยละ 11.8 รองลงมา จบการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี ซึ่งมีจํานวน 26 ราย ร้อยละ 
6.5 รองลงมา ไม่ระบุ 4 ราย ร้อยละ 1.0 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.4: จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน/คน ค่าเฉลี่ย/ร้อยละ 

นักเรียน นักศึกษา 174 43.5 
พนักงานเอกชน 150 37.5 

ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 23 5.8 
ธุรกิจส่วนตัว 46 11.5 

ไม่ระบุ 4 1.0 

ว่างงาน 2 .5 
พนักงานของมหาวิทยาลัย 1 .3 

รวม 400 100.0 

 
 ผลการศึกษาข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา 174 
ราย คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมา พนักงานเอกชน 150 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมา 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.8 รองลงมา ไม่ระบุ 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 
1.0 รองลงมา ว่างงาน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.5 รองลงมา พนักงานของมหาวิทยาลัย 1 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 0.3 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.5: จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้ 
 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จํานวน/คน ค่าเฉลี่ย/ร้อยละ 

น้อยกว่า 9,000 บาท 101 25.3 

9,001 - 15,000 บาท 80 20.0 

15,001 - 30,000 บาท 159 39.8 

30,001 - 70,000 บาท 53 13.3 

70,001 - 100,000 บาท 7 1.8 

รวม 400 100.0 

 
 ผลการศึกษาข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 15,001-30,000 บาท 159 
ราย คิดเป็นร้อยละ 39.8 รองลงมา รายได้น้อยกว่า 9,000 บาท 101 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.3 
รองลงมา รายได้ 9,001-15,000 บาท 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.0 รองลงมา รายได้ 30,001-
70,000 บาท 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.3 รองลงมา รายได้ 70,001-100,000 บาท 7 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 1.8 9 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.6: จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเขตพ้ืนที่ 
 

ท่านอาศัยอยู่พ้ืนที่เขตใด 
ในกรุงเทพมหานคร 

จํานวน/คน ค่าเฉลี่ย/ร้อยละ 

เขตบางเขน 42 10.5 

เขตยานนาวา 13 3.3 

เขตจตุจักร 38 9.5 
เขตลาดกระบัง 19 4.8 

เขตบางคอแหลม 3 .8 
เขตบางกะปิ 10 2.5 

เขตบางขุนเทียน 5 1.3 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ): จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเขตพ้ืนที่ 
 

ท่านอาศัยอยู่พ้ืนที่เขตใด 
ในกรุงเทพมหานคร 

จํานวน/คน ค่าเฉลี่ย/ร้อยละ 

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 10 2.5 

เขตปทุมวัน 21 5.3 
เขตห้วยขวาง 17 4.3 

เขตสาทร 11 2.8 

เขตสัมพันธวงศ์ 6 1.5 
เขตพระโขนง 9 2.3 

เขตบางรัก 13 3.3 

เขตลาดพร้าว 14 3.5 
เขตพญาไท 7 1.8 

เขตหนองจอก 4 1.0 

เขตดุสิต 5 1.3 
เขตธนบุรี 7 1.8 

เขตบึงกุ่ม 5 1.3 
เขตบางกอกน้อย 7 1.8 

เขตบางกอกใหญ่ 2 .5 

เขตดินแดง 4 1.0 
เขตบางแค 7 1.8 

เขตตลิ่งชัน 7 1.8 

เขตคันนายาว 2 .5 
เขตประเวศ 3 .8 

เขตราษฎร์บูรณะ 2 .5 
เขตหลักสี่ 9 2.3 

เขตบางนา 23 5.8 

เขตดอนเมือง 9 2.3 
เขตบางซ่ือ 7 1.8 

(ตารางมีต่อ) 



38 

ตารางที่ 4.6 (ต่อ): จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเขตพ้ืนที่ 
 

ท่านอาศัยอยู่พ้ืนที่เขตใด 
ในกรุงเทพมหานคร 

จํานวน/คน ค่าเฉลี่ย/ร้อยละ 

เขตคลองเตย 3 .8 

เขตมีนบุรี 6 1.5 
เขตสะพานสูง 3 .8 

เขตหนองแขม 8 2.0 

เขตวัฒนา 3 .8 
เขตพระนคร 3 .8 

เขตวังทองหลาง 5 1.3 

เขตบางบอน 3 .8 
เขตคลองสามวา 1 .3 

เขตสายไหม 3 .8 

เขตสวนหลวง 3 .8 
เขตบางพลัด 3 .8 

เขตภาษีเจริญ 8 2.0 
เขตทุ่งครุ 4 1.0 

เขตทวีวัฒนา 1 .3 

เขตจอมทอง 1 .3 
เขตคลองสาน 1 .3 

รวม 400 100.0 

 
 ผลการศึกษาข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในเขตพ้ืนที่บางเขน 42 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 10.5 รองลงมา เขตพ้ืนที่จตุจักร 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.5 รองลงมา เขตพ้ืนที่บาง
นา 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.8 รองลงมา เขตพ้ืนที่ปทุมวัน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.3 รองลงมา  
เขตพ้ืนที่ลาดกระบัง 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.8 รองลงมา เขตพ้ืนที่ห้วยขวาง 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 
4.3 ตามลําดับจนถึงลําดับสุดท้าย เขตพ้ืนที่คลองสาน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.3 
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ตารางที่ 4.7: จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามพฤติกรรม 
 

Statistics 

 S.D.  ̅ 
ท่านใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV มากน้อยเพียงใดต่อวัน 1.034 3.60 

ท่านใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV มากน้อยเพียงใดต่อสัปดาห์ 1.002 3.79 

ท่านสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV สะดวกมากน้อยเพียงใด .881 4.34 
ท่านใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV เพ่ือดูซีรีส์จีนและฝึกภาษาจีนมาก
น้อยเพียงใด 

1.146 3.84 

ท่านใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV เพ่ือสนับสนุนและชื่นชมนักแสดง
หรือศิลปินที่ท่านชื่นชอบมากน้อยเพียงใด 

.904 4.43 

ท่านใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV เพ่ือเป็นหัวข้อในบทสนทนากับ
เพ่ือนมากน้อยเพียงใด 

1.232 3.84 

ท่านใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV รับชมซีรีส์จีนเพื่อผ่อนคลายความ
ตึงเครียดมากน้อยเพียงใด 

.795 4.49 

ท่านใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV เพ่ือรับชมซีรีส์จีนในขณะที่กําลังรอ
บางสิ่งบางอย่าง 

1.091 4.01 

 
 ผลการศึกษาข้อมูลพบว่าจากพฤติกรรมของผู้ชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV พบว่าผล
การศึกษา แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ ท่านใช้งานแอปพลิเคชัน 
WeTV รับชมซีรีส์จีนเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดมากน้อยเพียงใด อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 
4.49) รองลงมา ใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV เพ่ือสนับสนุนและชื่นชมนักแสดงหรือศิลปินที่ท่านชื่น
ชอบมากน้อยเพียงใด (ค่าเฉลี่ย 4.43) รองลงมา ท่านสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV สะดวก
มากน้อยเพียงใด (ค่าเฉลี่ย 4.34) รองลงมา ท่านใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV เพ่ือรับชมซีรีส์จีนใน
ขณะที่กําลังรอบางสิ่งบางอย่าง (ค่าเฉลี่ย 4.01) รองลงมา ท่านใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV เพ่ือเป็น
หัวข้อในบทสนทนากับเพ่ือนมากน้อยเพียงใด (ค่าเฉลี่ย 3.84) และท่านใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV 
เพ่ือดูซีรีส์จีนและฝึกภาษาจีนมากน้อยเพียงใด (ค่าเฉลี่ย 3.84) รองลงมา ท่านใช้งานแอปพลิเคชัน 
WeTV มากน้อยเพียงใดต่อสัปดาห์ (ค่าเฉลี่ย 3.79) รองลงมา ท่านใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV มาก
น้อยเพียงใดต่อวัน (ค่าเฉลี่ย 3.60) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.8: จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามทัศนคติ 
 

Statistics 

 S.D.  ̅ 
แอปพลิเคชัน WeTV มีนักแสดงหรือศิลปินที่ชื่นชอบ .862 4.39 

แอปพลิเคชัน WeTV มีประเภทของเนื้อหาตรงกับความต้องการของท่าน .864 4.27 

แอปพลิเคชัน WeTV จัดหมวดหมู่ของเนื้อหาและความนิยมได้อย่างดี
สะดวกต่อการเลือกรับชม 

.947 4.18 

แอปพลิเคชัน WeTV เป็นแพลตฟอร์มที่สอดคล้องกับยุคสมัยในปัจจุบัน .867 4.29 
แอปพลิเคชัน WeTV มีคุณภาพของภาพและเสียง มีความคมชัดหลาย
ระดับ 

.792 4.34 

แอปพลิเคชัน WeTV มีการแปลที่ใช้คําสละสลวย เน้นความเข้าใจใน
เนื้อหา 

1.253 3.94 

แอปพลิเคชัน WeTV มีซีรีส์โรแมนติกที่นําเสนอความรักและความโรแมน
ติก คุณค่าแห่งความรัก 

.753 4.50 

แอปพลิเคชัน WeTV มีซีรีส์เมโลดราม่า ที่แฝงไปด้วยความอ่อนไหวทาง
อารมณ์ เร้าอารมณ์ 

.796 4.41 

แอปพลิเคชัน WeTV มีซีรีส์พีเรียดย้อนยุค เป็นละครที่มีเนื้อหาเรื่องราว
เกี่ยวข้องในอดีต 

.756 4.49 

แอปพลิเคชัน WeTV มีซีรีส์พื้นบ้าน คือละครที่มักจะเป็นเรื่องราวที่มาจาก
นิทานพื้นบ้าน 

.819 4.42 

แอปพลิเคชัน WeTV มีซีรีส์ลึกลับ สยองขวัญ จะเป็นละครที่มีเรื่องราว
ปริศนา ชวนให้ตื่นเต้น 

.878 4.22 

แอปพลิเคชัน WeTV มีซีรีส์ต่อสู้ หรือ เกมส์ เป็นละครที่มีตัวเอกท่ีมักจะ
เป็นผู้ชาย 

.832 4.38 

แอปพลิเคชัน WeTV มีรายการเกมโชว์ เป็นรายการวาไรตี้ที่มีการเล่นเกม
แข่งขันเพ่ือชิงของรางวัล 

.838 4.33 

แอปพลิเคชัน WeTV มีรายการวาไรตี้เกี่ยวกับเด็ก มีแขกรับเชิญมาพูดคุย
กันและช่วยกันดูแลเด็ก 

.891 4.21 

(ตารางมตี่อ) 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ): จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามทัศนคติ 
 

Statistics 

 S.D.  ̅ 
แอปพลิเคชัน WeTV มีรายการเรียลลิตี้ รายการที่ดําเนินไปโดย
สถานการณ์จริง 

.828 4.30 

แอปพลิเคชัน WeTV มีรายการเกี่ยวกับดนตรี รายการเพลงหรือรายการที่
มีการแสดงความสามารถ 

.788 4.51 

แอปพลิเคชัน WeTV มีรายการเกี่ยวกับอาหาร รายการที่มีการประกอบ
อาหารหรือแนะนําร้านอาหาร 

.880 4.28 

แอปพลิเคชัน WeTV มีรายการเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ เป็นรายการที่บอกการ
ใช้ชีวิต วิถีชีวิตทั่ว ๆ ไป 

.947 4.09 

แอปพลิเคชัน WeTV ช่วยให้เกิดความสะดวกสบายในการเลือกรับชมซีรีส์
จากประเทศจีน 

.765 4.53 

แอปพลิเคชัน WeTV มีการบันทึกประวัติการรับชมแบบอัตโนมัติ .706 4.56 
แอปพลิเคชัน WeTV สามารถดาวน์โหลดซีรีส์จีนที่ต้องการเก็บไว้รับชมได้
อย่างง่าย 

.833 4.39 

แอปพลิเคชัน WeTV สามารถเลือกรับชมซีรีส์นแบบไม่เสียเงินได้ .941 4.30 
แอปพลิเคชัน WeTV สามารถเลือกรับชมซีรีส์จีนแบบเสียเงินได้โดยไม่ต้อง
รอโฆษณา 

.858 4.42 

แอปพลิเคชัน WeTV สามารถรับชมซีรีส์จีนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
ต่าง ๆ ได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ 

.631 4.62 

 
 ผลการการศึกษาข้อมูลพบว่า จากทัศนคติของผู้ชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV พบว่า
ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ แอปพลิเคชัน WeTV  
ที่สามารถรับชมซีรีส์จีนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.62) รองลงมาแอปพลิเคชัน WeTV มีการบันทึกประวัติการรับชมแบบอัตโนมัติ (ค่าเฉลี่ย 4.56) 
รองลงมา แอปพลิเคชัน WeTV ช่วยให้เกิดความสะดวกสบายในการเลือกรับชมซีรีส์จากประเทศจีน 
(ค่าเฉลี่ย 4.53) รองลงมา แอปพลิเคชัน WeTV มีรายการเกี่ยวกับดนตรี รายการเพลงหรือรายการท่ีมี
การแสดงความสามารถ (ค่าเฉลี่ย 4.51) รองลงมาแอปพลิเคชัน WeTV มีซีรีส์โรแมนติกที่นําเสนอ
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ความรักและความโรแมนติก คุณค่าแห่งความรัก (ค่าเฉลี่ย 4.50) รองลงมาแอปพลิเคชัน WeTV      
มีซีรีส์พีเรียดย้อนยุค เป็นละครที่มีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวข้องในอดีต (ค่าเฉลี่ย 4.49) รองลงมา  
แอปพลิเคชัน WeTV สามารถเลือกรับชมซีรีส์จีนแบบเสียเงินได้โดยไม่ต้องรอโฆษณา (ค่าเฉลี่ย 4.42) 
และ แอปพลิเคชัน WeTV มีซีรีส์พ้ืนบ้าน คือละครที่มักจะเป็นเรื่องราวที่มาจากนิทานพื้นบ้าน 
(ค่าเฉลี่ย 4.42) รองลงมาแอปพลิเคชัน WeTV มีซีรีส์เมโลดราม่า ที่แฝงไปด้วยความอ่อนไหวทาง
อารมณ์ เร้าอารมณ์ (ค่าเฉลี่ย 4.41) รองลงมาแอปพลิเคชัน WeTV สามารถดาวน์โหลดซีรีส์จีนที่
ต้องการเก็บไว้รับชมได้อย่างง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.39) และแอปพลิเคชัน WeTV มีนักแสดงหรือศิลปินที่ 
ชื่นชอบ (ค่าเฉลี่ย 4.93) รองลงมาแอปพลิเคชัน WeTV มีซีรีส์ต่อสู้ หรือเกมส์ เป็นละครที่มีตัวเอกท่ี
มักจะเป็นผู้ชาย (ค่าเฉลี่ย 4.38) รองลงมาแอปพลิเคชัน WeTV มีคุณภาพของภาพและเสียง มีความ
คมชัดหลายระดับ (ค่าเฉลี่ย 4.34) รองลงมาแอปพลิเคชัน WeTV มีรายการเกมโชว์ เป็นรายการ 
วาไรตี้ที่มีการเล่นเกมแข่งขันเพ่ือชิงของรางวัล (ค่าเฉลี่ย 4.33) รองลงมา แอปพลิเคชัน WeTV 
สามารถเลือกรับชมซีรีส์จีนแบบไม่เสียเงินได้ (ค่าเฉลี่ย 4.30) และแอปพลิเคชัน WeTV มีรายการ
เรียลลิตี้ รายการที่ดําเนินไปโดยสถานการณ์จริง (ค่าเฉลี่ย 4.30) รองลงมาแอปพลิเคชัน WeTV เป็น
แพลตฟอร์มที่สอดคล้องกับยุคสมัยในปัจจุบัน (ค่าเฉลี่ย 4.29) รองลงมาแอปพลิเคชัน WeTV มี
รายการเกี่ยวกับอาหาร รายการที่มีการประกอบอาหารหรือแนะนําร้านอาหาร (ค่าเฉลี่ย 4.28) 
รองลงมาแอปพลิเคชัน WeTV มีประเภทของเนื้อหาตรงกับความต้องการของท่าน (ค่าเฉลี่ย 4.27) 
รองลงมาแอปพลิเคชัน WeTV มีซีรีส์ลึกลับ สยองขวัญ จะเป็นละครที่มีเรื่องราวปริศนา ชวนให้
ตื่นเต้น (ค่าเฉลี่ย 4.22) รองลงมาแอปพลิเคชัน WeTV มีรายการวาไรตี้เกี่ยวกับเด็ก มีแขกรับเชิญมา
พูดคุยกันและช่วยกันดูแลเด็ก (ค่าเฉลี่ย 4.21) รองลงมาแอปพลิเคชัน WeTV จัดหมวดหมู่ของเนื้อหา
และความนิยมได้อย่างดีสะดวกต่อการเลือกรับชม (ค่าเฉลี่ย 4.18) รองลงมาแอปพลิเคชัน WeTV  
มีรายการเก่ียวกับไลฟ์สไตล์ เป็นรายการที่บอกการใช้ชีวิต วิถีชีวิตทั่ว ๆ ไป (ค่าเฉลี่ย 4.09) และ 
แอปพลิเคชัน WeTV มีภาพยนตร์จีนทุกเรื่องที่ฉายในแอปพลิเคชัน (ค่าเฉลี่ย 4.09) รองลงมา 
แอปพลิเคชัน WeTV มีการแปลที่ใช้คําสละสลวย เน้นความเข้าใจในเนื้อหา (ค่าเฉลี่ย 3.94) 
ตามลําดับ 
 
4.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ว่า ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชมซีรีส์จีน 
บนแอปพลิเคชัน We TV ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) และมีผลการวิเคราะห์และมีความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
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   Sig.   หมายถึง ระดับสําคัญ 

    ̅   หมายถึง ค่าเฉลี่ย 
   S.D   หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   b   หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ในสมการที่
เขียนในรูปคะแนนดิบ 
   ß    หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน 
   Tolerance หมายถึง ค่าที่สภาพของกลุ่มของตัวแปรอิสระในสมการมี
ความสัมพันธ์กัน 
   S.E   หมายถึง การกระจายข้อมูลของค่าเฉลี่ย (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
 
ตารางที่ 4.9: การวิเคราะห์แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุของทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชม   

ซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ปัจจัย ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน  
WeTV ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ̅ S.D. b S.E. ß t Sig. 

ค่าคงที่ - 1.121 - .121 1.185 9.824 .000 

แอปพลิเคชัน WeTV มี
นักแสดงหรือศิลปินที่ชื่นชอบ 

4.39 .862 .124 .043 .725 3.594 .000 

แอปพลิเคชัน WeTV มีประเภท
ของเนื้อหาตรงกับความต้องการ
ของท่าน 

4.26 .864 .136 .043 .826 3.875 .000 

แอปพลิเคชัน WeTV จัด
หมวดหมู่ของเนื้อหาและความ
นิยมได้อย่างดีสะดวกต่อการ
เลือกรับชม 

4.18 .947 .122 .047 .621 3.486 .001 

แอปพลิเคชัน WeTV เป็น
แพลตฟอร์มที่สอดคล้องกับยุค
สมัยในปัจจุบัน 

4.29 .867 .084 .043 .191 2.453 .015 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ): การวิเคราะห์แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุของทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผู้ชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัย ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน  
WeTV ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ̅ S.D. b S.E. ß t Sig. 
ค่าคงที่ - 1.121 - .121 1.185 9.824 .000 

แอปพลิเคชัน WeTV มีคุณภาพ
ของภาพและเสียง มีความคมชัด
หลายระดับ 

4.34 .792 .074 .040 .588 2.146 .033 

แอปพลิเคชัน WeTV มีการแปล
ที่ใช้คําสละสลวย เน้นความเข้าใจ
ในเนื้อหา 

3.94 1.253 .091 .063 .605 2.638 .009 

แอปพลิเคชัน WeTV มีซีรีส์ 
โรแมนติกท่ีนําเสนอความรักและ
ความโรแมนติก คุณค่าแห่งความ
รัก 

4.50 .753 .050 .038 .151 1.422 .156 

แอปพลิเคชัน WeTV มีซีรีส์ 
เมโลดราม่า ที่แฝงไปด้วยความ
อ่อนไหวทางอารมณ์ เร้าอารมณ์ 

4.41 .796 .040 .040 .117 1.128 .260 

แอปพลิเคชัน WeTV มีซีรีส์ 
พีเรียดย้อนยุค เป็นละครที่มี
เนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวข้องในอดีต 

4.94 .756 .061 .038 .387 1.746 .082 

แอปพลิเคชัน WeTV มีซีรีส์
พ้ืนบ้าน คือละครที่มักจะเป็น
เรื่องราวที่มาจากนิทานพ้ืนบ้าน 

4.42 .819 .049 .041 .590 1.398 .163 

แอปพลิเคชัน WeTV มีซีรีส์
ลึกลับ สยองขวัญ จะเป็นละครที่
มีเรื่องราวปริศนา ชวนให้ตื่นเต้น 

4.22 .878 .091 .044 .130 2.262 .009 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ): การวิเคราะห์แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุของทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผู้ชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัย ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน  
WeTV ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ̅ S.D. b S.E. ß t Sig. 
ค่าคงที่ - 1.121 - .121 1.185 9.824 .000 

แอปพลิเคชัน WeTV มีซีรีส์ต่อสู้ 
หรือ เกมส์ เป็นละครที่มีตัวเอกท่ี
มักจะเป็นผู้ชาย 

4.38 .832 .090 .042 .104 2.623 .009 

แอปพลิเคชัน WeTV มีรายการเกม
โชว์ เป็นรายการวาไรตี้ที่มีการเล่น
เกมแข่งขันเพ่ือชิงของรางวัล 

4.33 .838 .055 .042 .087 1.589 .113 

แอปพลิเคชัน WeTV มีรายการ 
วาไรตี้เกี่ยวกับเด็ก มีแขกรับเชิญมา
พูดคุยกันและช่วยกันดูแลเด็ก 

4.21 .891 .032 .045 .593 .907 .356 

แอปพลิเคชัน WeTV มีรายการ 
เรียลลิตี้ รายการที่ดําเนินไปโดย
สถานการณ์จริง 

4.30 .828 .008 .041 .597 .221 .825 

แอปพลิเคชัน WeTV มีรายการ
เกี่ยวกับดนตรี รายการเพลงหรือ
รายการที่มีการแสดงความสามารถ 

4.51 .788 .036 .039 .147 1.041 .229 

แอปพลิเคชัน WeTV มีรายการ
เกี่ยวกับอาหาร รายการที่มีการ
ประกอบอาหารหรือแนะนํา
ร้านอาหาร 

4.28 .880 .021 .044 .105 .607 .544 

แอปพลิเคชัน WeTV มีรายการ
เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ เป็นรายการที่
บอกการใช้ชีวิต วิถีชีวิตทั่ว ๆ ไป 

4.09 .947 .018 .047 .096 .512 .609 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ): การวิเคราะห์แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุของทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผู้ชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัย ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน 
WeTV ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ̅ S.D. b S.E. ß t Sig. 
ค่าคงที่ - 1.121 - .121 1.185 9.824 .000 

แอปพลิเคชัน WeTV มีภาพยนตร์
จีนทุกเรื่องที่ฉายในแอปพลิเคชัน 

4.09 .952 .008 .048 -.079 -.234 .815 

แอปพลิเคชัน WeTV ช่วยให้เกิด
ความสะดวกสบายในการเลือกรับชม
ซีรีส์จากประเทศจีน 

4.53 .765 .045 .038 .053 1.315 .189 

แอปพลิเคชัน WeTV มีการบันทึก
ประวัติการรับชมแบบอัตโนมัติ 

4.56 .706 .061 .035 .013 1.778 .076 

แอปพลิเคชัน WeTV สามารถดาวน์
โหลดซีรีส์จีนที่ต้องการเก็บไว้รับชม
ได้อย่างง่าย 

4.39 .833 .045 .042 .028 1.284 .200 

แอปพลิเคชัน WeTV สามารถเลือก
รับชมซีรีส์จีนแบบไม่เสียเงินได้ 

4.30 .941 .047 .047 .006 1.346 .179 

แอปพลิเคชัน WeTV สามารถเลือก
รับชมซีรีส์จีนแบบเสียเงินได้โดยไม่
ต้องรอโฆษณา 

4.42 .858 .043 .043 -.017 1.253 .211 

แอปพลิเคชัน WeTV สามารถรับชม
ซีรีส์จีนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ ได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ 

4.62 .631 .070 .032 -.448 2.074 .039 

ท่านใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV 
มากน้อยเพียงใดต่อวัน 

3.60 1.034 .177 .052 -.596 5.118 .000 

ท่านใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV 
มากน้อยเพียงใดต่อสัปดาห์ 

3.79 1.002 .234 .050 -.037 6.594 .000 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ): การวิเคราะห์แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุของทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผู้ชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัย ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน 
WeTV ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ̅ S.D. b S.E. ß t Sig. 
ท่านสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน 
WeTV สะดวกมากน้อยเพียงใด 

4.34 .881 .176 .044 -.314 4.993 .000 

ท่านใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV เพ่ือ
เป็นหัวข้อในบทสนทนากับเพ่ือนมาก
น้อยเพียงใด 

3.84 1.232 .192 .062 -.032 5.742 .000 

WeTV เพ่ือสนับสนุนและชื่นชม
นักแสดงหรือศิลปินที่ท่านชื่นชอบ
มากน้อยเพียงใด 

4.43 .904 .116 .045 .063 3.299 .001 

ท่านใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV เพ่ือ
ดูซีรีส์จีนและฝึกภาษาจีนมากน้อย
เพียงใด 

3.84 1.146 .088 .057 .017 2.290 .023 

ท่านใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV 
รับชมซีรีส์จีนเพื่อผ่อนคลายความ 
ตึงเครียดมากน้อยเพียงใด 

4.49 .795 .079 .040 .018 1.928 .020 

ท่านใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV เพ่ือ
รับชมซีรีส์จีนในขณะที่กําลังรอบาง
สิ่งบางอย่าง 

4.01 1.091 .068 .055 .018 1.402 .060 

 
 จากตารางที่ 4.7 ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญ
กับแอปพลิเคชัน WeTV อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.62) รองลงมาให้ความสําคัญกับ 
แอปพลิเคชัน WeTV มีการบันทึกประวัติการรับชมแบบอัตโนมัติ (ค่าเฉลี่ย 4.56) รองลงมาให้
ความสําคัญกับแอปพลิเคชัน WeTV ช่วยให้เกิดความสะดวกสบายในการเลือกรับชมซีรีส์จากประเทศ
จีน (ค่าเฉลี่ย 4.53) รองลงมาให้ความสําคัญกับแอปพลิเคชัน WeTV มีรายการเก่ียวกับดนตรี หรือ
รายการที่มีการแสดงความสามารถ (ค่าเฉลี่ย 4.51) รองลงมาให้ความสําคัญกับแอปพลิเคชัน WeTV 
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มีซีรีส์โรแมนติกและความโรแมนติกคุณค่าแห่งความรัก (ค่าเฉลี่ย 4.50) รองลงมาท่านใช้งาน      
แอปพลิเคชัน WeTV รับชมซีรีส์จีนเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดมาน้อยเพียงใด (ค่าเฉลี่ย 4.49) และ
ให้ความสําคัญกับแอปพลิเคชัน WeTV มีซีรีส์ย้อนยุคเป็นละครที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอดีต (ค่าเฉลี่ย 
4.49) รองลงมาให้ความสําคัญกับแอปพลิเคชัน WeTV เพ่ือสนับสนุนและชื่นชมนักแสดงหรือศิลปิน 
ที่ท่านชื่นชอบมากน้อยเพียงใด (ค่าเฉลี่ย 4.43) รองลงมาให้ความสําคัญกับแอปพลิเคชัน WeTV 
สามารถเลือกรับชมแบบซีรีส์จีนแบบไม่เสียเงินโดยไม่ต้องรอโฆษณา (ค่าเฉลี่ย 4.42) รองลงมาให้
ความสําคัญกับแอปพลิเคชัน WeTV มีซีรีส์เมโลดรามา ที่แฝงไปด้วยความอ่อนไหวทางอารมณ์เร้า
ร้อน (ค่าเฉลี่ย 4.41) รองลงมาท่านเคยใช้แอปพลิเคชัน WeTV เมื่อขณะทําบางสิ่งบางอย่าง (ค่าเฉลี่ย 
4.01) รองลงมาให้ความสําคัญกับแอปพลิเคชัน WeTV มีการแปลที่ใช้คําสละสลวยเน้นความเข้าใจ
เนื้อหา (ค่าเฉลี่ย 3.94) รองลงมาให้ความสําคัญกับแอปพลิเคชัน WeTV เพ่ือดูซีรีส์จีนและฝึก
ภาษาจีน มากน้อยเพียงใด (ค่าเฉลี่ย 3.84) และ ให้ความสําคัญกับการใช้แอปพลิเคชัน WeTV เพ่ือ
เป็นหัวข้อบทสนทนากับเพ่ือนมากน้อยเพียงใด (ค่าเฉลี่ย 3.84) รองลงมาให้ความสําคัญกับการใช้งาน
แอปพลิเคชัน WeTV มากน้อยเพียงใดต่อสัปดาห์ (ค่าเฉลี่ย 3.60) ตามลําดับ 
 
ภาพที่ 4.1: สรุปผลการวิเคราะห์แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุของทัศนคติและพฤติกรรมของ

ผู้ชมซีรีส์บนแอปพลิเคชัน WeTV ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
                     ตัวแปรอิสระ                                                          ตัวแปรตาม  
 

 
 
 จากผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจและการ
สื่อสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ตที่เป็นปัจจัยที่สําคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการการ

ประชากรศาสตร์ 
ค่าเฉลี่ย = 4.2394 

ทัศนคติของผู้ชมซีรีส์จีนบน
แอปพลิเคชัน WeTV 
ค่าเฉลี่ย = 4.3369 

พฤติกรรมของผู้ชมซีรีส์จีนบน
แอปพลิเคชัน WeTV 
ค่าเฉลี่ย = 4.0416 
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รับชมซรีีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.10: สรุปผลการทดสอบสมมติฐานของทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชมซีรีส์จีนบน       

แอปพลิเคชัน WeTV ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ทัศนคติในการชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ยอมรับสมมติฐาน 
พฤติกรรมของผู้ชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ยอมรับสมมติฐาน 

ทัศนคติและพฤติกรรมการเปิดรับของผู้ชมซีรีส์จีน 
บนแอปพลิเคชัน WeTV ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

 
ตารางที่ 4.11: ผลการทดสอบสมมติฐานของทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน

WeTV ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

Test Statistics 

 
ด้านตัวแปรอิสระ ด้านพฤติกรรม ด้านทัศนคติ 

Chi-Square 243.560a 276.890b 269.760c 

df 92 26 63 

Asymp. Sig. 0.000 0.000 0.000 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปลอิสระได้ค่าไคสแควร์ 243.560, df = 92 มีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที 0.000 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมได้ค่าไคสแควร์ 276.890, df = 26 มีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที 0.000 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติได้ค่าไคสแควร์ 243.560, df = 92 มีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที 0.000 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลรวมทัศนคติและพฤติกรรมได้ค่าไคสแควร์ 
261.440, df = 77 มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที 0.000 แสดงว่าระดับความคิดเห็นของผู้ชมซีรีย์จีนบน
แอปพลิเคชัน WeTV ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกต่างกัน 
 



 

บทที่ 5 
สรุปผลและอภิปราย 

 
 การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ชมจีนบน
แอปพลิเคชัน WeTV ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ชมจีนบนแอปพลิเคชัน 
WeTV ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาทัศนคติของผู้ชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ในเขต
กรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ ทัศนคติและ
พฤติกรรมของผู้ชมซีรีส์จีน ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน 
WeTV ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีทําการศึกษา จํานวน 400 คน ขั้นตอนการวิเคราะห์
ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
Statistics Version 20.0 สถิติที่ใช้สําหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความถ่ี ร้อยละ 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใช้สําหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ซึ่งสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดผลการวิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่ม
ตัวอย่าง 400 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 291 ราย ร้อยละ 72.8 LGBTQ+ 
ร้อยละ 14.8 เพศชาย 49 ราย ร้อยละ 12.3 ไม่ระบุเพศ 1 รายร้อยละ 0.3 อายุระหว่าง 18-25 ปี  
ซึ่งมีจํานวน 235 คิดเป็นร้อยละ 58.8 อายุระหว่าง 26.35 ปี ซึ่งมีจํานวน 114 คิดเป็นร้อยละ 28.5 
อายุต่ํากว่า 18 ปี ซึ่งมีจํานวน 36 คิดเป็นร้อยละ 9.0 อายุระหว่าง 36-45 ปี ซึ่งมีจํานวน 14 คิดเป็น
ร้อยละ 3.5 ไม่ระบุ 1 คิดเป็นร้อยละ 0.3 ส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งมีจํานวน 192 
ราย คิดเป็นร้อยละ 48.0 กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ซึ่งมีจํานวน 131 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 32.8 จบการศึกษาน้อยกว่าปริญญาตรี ซึ่งมีจํานวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.8 จบ
การศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี ซึ่งมีจํานวน 26 ราย ร้อยละ 6.5 ไม่ระบุ 4 ราย ร้อยละ 1.0 ส่วน
ใหญ่มีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา 174 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.5 พนักงานเอกชน 150 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 37.5 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.8 ไม่ระบุ 4 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 1.0 ว่างงาน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.5 พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.3 มีรายได้ 
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15,001-30,000 บาท 159 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.8 รายได้น้อยกว่า 9,000 บาท 101 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 25.3 รายได้ 9,001-15,000 บาท 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.0 รายได้ 30,001-70,000 บาท 
53 ราย คิดเป็น ร้อยละ 13.3 รายได้ 70,001-100,000 บาท 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.8 อาศัยอยู่ใน
เขตพ้ืนที่บางบอน 42 ราย ติดเป็นร้อยละ 10.5 เขตพ้ืนที่จตุจักร 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.5 เขต
พ้ืนที่บางนา 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.8 เขตพ้ืนที่ปทุมวัน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.3 เขตพ้ืนที่
ลาดกระบัง 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.8 เขตพ้ืนที่ห้วยขวาง 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามลําดับ
จนถึงลําดับสุดท้าย เขตพ้ืนที่คลองสาน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.3 
 5.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากพฤติกรรมของผู้ชมละครบนแอปพลิเคชัน We TV พบว่า
ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับท่านใช้งานแอปพลิเคชัน 
WeTV รับชมซีรีส์จีน เพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียดมากน้อยเพียงใด อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 
4.49) รองลงมา WeTV เพ่ือสนับสนุนและชื่นชมนักแสดงหรือศิลปินที่ท่านชื่นชอบมากน้อยเพียงใด 
(ค่าเฉลี่ย 4.43) รองลงมาท่านสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV สะดวกมากน้อยเพียงใด 
(ค่าเฉลี่ย 4.34) รองลงมาท่านใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV เพ่ือรับชมซีรีส์จีนในขณะที่กําลังรอบางสิ่ง
บางอย่าง (ค่าเฉลี่ย 4.01) รองลงมาท่านใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV เพ่ือเป็นหัวข้อในบทสนทนากับ
เพ่ือนมากน้อยเพียงใด (ค่าเฉลี่ย 3.84) และท่านใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV เพ่ือดูซีรีส์จีนและฝึก
ภาษาจีนมากน้อยเพียงใด (ค่าเฉลี่ย 3.84) รองลงมาท่านใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV มากน้อยเพียงใด
ต่อสัปดาห์ (ค่าเฉลี่ย 3.79) รองลงมาท่านใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV มากน้อยเพียงใดต่อวัน 
(ค่าเฉลี่ย 3.60) ตามลําดับ 
 5.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากทัศนคติของผู้ชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV พบว่า 
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ แอปพลิเคชัน WeTV 
สามารถรับชมซีรีส์จีนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.62) รองลงมาแอปพลิเคชัน WeTV มีการบันทึกประวัติการรับชมแบบอัตโนมัติ (ค่าเฉลี่ย 4.56) 
รองลงมา แอปพลิเคชัน WeTV ช่วยให้เกิดความสะดวกสบายในการเลือกรับชมซีรีส์จากประเทศจีน 
(ค่าเฉลี่ย 4.53) รองลงมา แอปพลิเคชัน WeTV มีรายการเกี่ยวกับดนตรี รายการเพลงหรือรายการ  
ที่มีการแสดงความสามารถ (ค่าเฉลี่ย 4.51) รองลงมาแอปพลิเคชัน WeTV มีซีรีส์โรแมนติกท่ีนําเสนอ
ความรักและความโรแมนติก คุณค่าแห่งความรัก (ค่าเฉลี่ย 4.50) รองลงมาแอปพลิเคชัน WeTV มี   
ซีรีส์พีเรียดย้อนยุค เป็นละครที่มีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวข้องในอดีต (ค่าเฉลี่ย 4.49) รองลงมา  
แอปพลิเคชัน WeTV สามารถเลือกรับชมซีรีส์จีนแบบเสียเงินได้โดยไม่ต้องรอโฆษณา (ค่าเฉลี่ย 4.42) 
และ แอปพลิเคชัน WeTV มีซีรีส์พ้ืนบ้าน คือละครที่มักจะเป็นเรื่องราวที่มาจากนิทานพื้นบ้าน 
(ค่าเฉลี่ย 4.42) รองลงมาแอปพลิเคชัน WeTV มีซีรีส์เมโลดราม่า ที่แฝงไปด้วยความอ่อนไหวทาง
อารมณ์ เร้าอารมณ์ (ค่าเฉลี่ย 4.41) รองลงมาแอปพลิเคชัน WeTV สามารถดาวน์โหลดซีรีส์จีนที่
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ต้องการเก็บไว้รับชมได้อย่างง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.39) และแอปพลิเคชัน WeTV มีนักแสดงหรือศิลปินที ่
ชื่นชอบ (ค่าเฉลี่ย 4.93) รองลงมาแอปพลิเคชัน WeTV มีซีรีส์ต่อสู้ หรือเกมส์ เป็นละครที่มีตัวเอกท่ี
มักจะเป็นผู้ชาย (ค่าเฉลี่ย 4.38) รองลงมาแอปพลิเคชัน WeTV มีคุณภาพของภาพและเสียง มีความ
คมชัดหลายระดับ (ค่าเฉลี่ย 4.34) รองลงมาแอปพลิเคชัน WeTV มีรายการเกมโชว์ เป็นรายการ 
วาไรตี้ที่มีการเล่นเกมแข่งขันเพ่ือชิงของรางวัล (ค่าเฉลี่ย 4.33) รองลงมา แอปพลิเคชัน WeTV 
สามารถเลือกรับชมซีรีส์จีนแบบไม่เสียเงินได้ (ค่าเฉลี่ย 4.30) และแอปพลิเคชัน WeTV มีรายการ
เรียลลิตี้ รายการที่ดําเนินไปโดยสถานการณ์จริง (ค่าเฉลี่ย 4.30) รองลงมาแอปพลิเคชัน WeTV เป็น
แพลตฟอร์มที่สอดคล้องกับยุคสมัยในปัจจุบัน (ค่าเฉลี่ย 4.29) รองลงมาแอปพลิเคชัน WeTV มี
รายการเกี่ยวกับอาหาร รายการที่มีการประกอบอาหารหรือแนะนําร้านอาหาร (ค่าเฉลี่ย 4.28) 
รองลงมาแอปพลิเคชัน WeTV มีประเภทของเนื้อหาตรงกับความต้องการของท่าน (ค่าเฉลี่ย 4.27) 
รองลงมาแอปพลิเคชัน WeTV มีซีรีส์ลึกลับ สยองขวัญ จะเป็นละครที่มีเรื่องราวปริศนา ชวนให้
ตื่นเต้น (ค่าเฉลี่ย 4.22) รองลงมาแอปพลิเคชัน WeTV มีรายการวาไรตี้เกี่ยวกับเด็ก มีแขกรับเชิญมา
พูดคุยกันและช่วยกันดูแลเด็ก (ค่าเฉลี่ย 4.21) รองลงมาแอปพลิเคชัน WeTV จัดหมวดหมู่ของเนื้อหา
และความนิยมได้อย่างดีสะดวกต่อการเลือกรับชม (ค่าเฉลี่ย 4.18) รองลงมาแอปพลิเคชัน WeTV  
มีรายการเก่ียวกับไลฟ์สไตล์ เป็นรายการที่บอกการใช้ชีวิต วิถีชีวิตทั่ว ๆ ไป (ค่าเฉลี่ย 4.09) และ 
แอปพลิเคชัน WeTV มีภาพยนตร์จีนทุกเรื่องที่ฉายในแอปพลิเคชัน (ค่าเฉลี่ย 4.09) รองลงมา  
แอปพลิเคชัน WeTV มีการแปลที่ใช้คําสละสลวย เน้นความเข้าใจในเนื้อหา (ค่าเฉลี่ย 3.94) 
ตามลําดับ 
 5.1.4 ผลการวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่าผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับแอปพลิเคชัน WeTV อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 
4.62) รองลงมาให้ความสําคัญกับแอปพลิเคชัน WeTV มีการบันทึกประวัติการรับชมแบบอัตโนมัติ 
(ค่าเฉลี่ย 4.56) รองลงมาให้ความสําคัญกับแอปพลิเคชัน WeTV ช่วยให้เกิดความสะดวกสบายในการ
เลือกรับชมซีรีส์จากประเทศจีน (ค่าเฉลี่ย 4.53) รองลงมาให้ความสําคัญกับแอปพลิเคชัน WeTV มี
รายการเกี่ยวกับดนตรี หรือรายการที่มีการแสดงความสามารถ (ค่าเฉลี่ย 4.51) รองลงมาให้
ความสําคัญกับแอปพลิเคชัน WeTV มีซีรีส์โรแมนติกและความโรแมนติกคุณค่าแห่งความรัก (ค่าเฉลี่ย 
4.50) รองลงมาท่านใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV รับชมซีรีส์จีนเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดมากน้อย
เพียงใด (ค่าเฉลี่ย 4.49) และให้ความสําคัญกับแอปพลิเคชัน WeTV มีซีรีส์ย้อนยุคเป็นละครที่มี
เนื้อหาเก่ียวกับอดีต (ค่าเฉลี่ย 4.49) รองลงมาให้ความสําคัญกับแอปพลิเคชัน WeTV เพ่ือสนับสนุน
และชื่นชมนักแสดงหรือศิลปินที่ท่านชื่นชอบมากน้อยเพียงใด (ค่าเฉลี่ย 4.43) รองลงมาให้
ความสําคัญกับแอปพลิเคชัน WeTV สามารถเลือกรับชมแบบซีรีส์จีนแบบไม่เสียเงินโดยไม่ต้องรอ
โฆษณา (ค่าเฉลี่ย 4.42) รองลงมาให้ความสําคัญกับแอปพลิเคชัน WeTV มีซีรีส์เมโลดรามา ที่แฝง  
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ไปด้วยความอ่อนไหวทางอารมณ์เร้าร้อน (ค่าเฉลี่ย 4.41) รองลงมาท่านเคยใช้แอปพลิเคชัน WeTV 
เมื่อขณะทําบางสิ่งบางอย่าง (ค่าเฉลี่ย 4.01) รองลงมาให้ความสําคัญกับแอปพลิเคชัน WeTV มีการ
แปลที่ใช้คําสละสลวยเน้นความเข้าใจเนื้อหา (ค่าเฉลี่ย 3.94) รองลงมาให้ความสําคัญกับแอปพลิเคชัน 
WeTV เพ่ือดูซีรีส์จีนและฝึกภาษาจีน มากน้อยเพียงใด (ค่าเฉลี่ย 3.84) และให้ความสําคัญกับการใช้
งานแอปพลิเคชัน WeTV เพ่ือเป็นหัวข้อบทสนทนากับเพ่ือนมากน้อยเพียงใด (ค่าเฉลี่ย 3.84) 
รองลงมาให้ความสําคัญกับการใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV มากน้อยเพียงใดต่อสัปดาห์ (ค่าเฉลี่ย 
3.60) ตามลําดับ 
 
5.2 การอภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้นําผลสรุปการวิเคราะห์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยสามารถนํามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบประชากรศาสตร์ของผู้ชมละครจีนบน
แอปพลิเคชัน WeTV ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้ต่อเดือนของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV 
มีระดับ ความพึงพอใจที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ แสดงว่า ตัวแปรเหล่านี้ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ แอปพลิเคชัน 
WeTV ส่วนเพศ อายุที่ แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชัน WeTV  
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าตัวแปรเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน WeTV จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 18-45 ปี และมีรายได้ต่อ 15,001-30,000 บาท ผู้รับชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ที่มี
เพศและอายุต่างกัน มีระดับความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน ส่วนระดับรายได้ต่างกัน มีความต้องการ
ต่อการรับชมแตกต่างกันนั้นเอง 
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ชมละครบนแอปพลิเคชัน WeTV ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปริมาณการใช้งาน และเวลาการใช้งานในการใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV มีระดับความพึง
พอใจที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าตัว
แปรเหล่านี้ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน WeTV ส่วนหมวดหมู่
ช่องทางการเข้าถึงท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชัน WeTV ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าตัวแปรเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผล ต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ แอปพลิเคชัน WeTV จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้งานโดยเลือก
รับชมหมวดหมู่ซีรีส์จีน สถานที่รับชมคือที่บ้าน และผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV 
มากขึ้น โดยใช้งานผ่านทางสมาร์ตโฟน และมีการใช้บริการมากท่ีสุดในช่วงสัปดาห์ ซึ่งสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2543, หน้า 5) ให้ความหมายว่าหมายถึง สภาวะของความพร้อม
ทางจิต ซึ่งเกิดขึ้นโดยอาศัยประสบการณ์และสภาวะของความพร้อมทัศนคติจะเป็นตัวกําหนดทิศทาง
ของปฏิกิริยาของบุคคลที่มีต่อบุคคล 
 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติของผู้ชมละครบนแอปพลิเคชัน WeTV ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจัยการรับรู้และทัศนคติด้านความง่ายของการใช้งาน มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน 
แอปพลิเคชัน WeTV ในประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน WeTV ให้
ความสําคัญต่อปัจจัยการรับรู้และทัศนคติด้านความง่ายของการใช้งานในระดับมาก มีความเห็นว่า 
แอปพลิเคชัน WeTV มีความง่ายในการเข้าถึงแอปพลิเคชันและมีขั้นตอนการใช้งานที่ง่าย อันจะ
ก่อให้เกิด ความพึงพอใจ และส่งผลให้เกิดประโยชน์สุทธิที่ผู้ใช้งาน โดยปัจจัยการรับรู้และทัศนคติ 
ด้านความง่ายของการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.30 มี ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้งาน
แอปพลิเคชัน WeTV ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และยังสอดคล้อง
กับความหมายทัศนคติของ จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ (2547) ทีไ่ด้รวบรวมคุณลักษณะของทัศนคติใน
บางด้านที่นักทฤษฎีทางทัศนคติจํานวนไม่น้อยมีความเห็นพ้องต้องกันและเป็นคุณลักษณะที่น่าสนใจ
ศึกษา เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคลดังนี้ 
   1) ทัศนคติเป็นสิ่งที่เกดิจากการเรียนรู้ ฉะนั้นการศึกษาและทําความเข้าใจทัศนคติ 
จําเป็นต้องอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้มาอธิบาย 
   2) ทัศนคติมีคุณลักษณะของการประเมิน ซึ่งคุณลักษณะข้อนี้เป็นคุณลักษณะที่
สําคัญที่สุดที่ทําให้ทัศนคติแตกต่างกันอย่างแท้จริงจากแรงผลักดันภายในอื่น ๆ 
   3) ทัศนคติมีคุณภาพและความเข้มของทัศนคติ โดยคุณภาพของทัศนคติเป็นสิ่งที่ได้
จากการประเมินเมื่อบุคคลประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ผลก็อาจมีทัศนคติทางบวก (ความรู้สึกชอบ) หรือ
ทัศนคติทางลบ (ความรู้สึกไม่ชอบ) ส่วนความเข้มของทัศนคติจะบ่งบอกถึงความมากน้อยของทัศนคติ
ทางบวกหรือลบนั้น ๆ 
   4) ทัศนคติมีความคงทนไม่เปลี่ยนง่าย ด้วยเหตุนี้เอง การเผยแพร่วิทยาการเกษตร
ใหม่จึงมักจะประสบปัญหาเพราะการเปลี่ยนทัศนคติดังกล่าวเป็นสิ่งที่ทําได้ไม่ง่ายนัก 
   5) ทัศนคติต้องมีสิ่งที่หมายถึง (Attitude Object) ที่แน่นอน นั่นคือ ทัศนคติต่อ
อะไร ต่อบุคคล ต่อสิ่งของ หรือต่อสถานการณ์จะไม่มีทัศนคติลอย ๆ ที่ไม่หมายถึงสิ่งใด 
   6) ทัศนคติมีลักษณะความสัมพันธ์ เช่น ระหว่างบุคคลกับสิ่งของบุคคลอ่ืน ๆ หรือ
สถานการณ์ และความสัมพันธ์นี้เป็นความรู้สึกจูงใจ นอกจากความสัมพันธ์ข้างต้น ยังมีความสัมพันธ์
ระหว่างแต่ละทัศนคติ 
 ปัจจัยการรับรู้และทัศนคติด้านทัศนคติในการใช้งาน มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน
แอปพลิเคชัน WeTV ในประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน WeTV ให้
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ความสําคัญต่อปัจจัยการรับรู้และทัศนคติด้านการทัศนคติในการใช้งาน ในระดับมาก มีความเห็นว่า 
ผู้ใช้งาน มีความต้องการใช้งาน แอปพลิเคชัน WeTV เมื่อต้องการดูซีรีส์จีนหรือละครจีน และมีความ
คิดเห็นเชิงบวกต่อ แอปพลิเคชัน WeTV รวมทัง้สามารถตอบสนองความต้องการในการดูซีรีส์จีนหรือ
ละครจีนที่ชื่นชอบได้ โดยไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV และยัง
สอดคล้องกับความหมายทัศนคติของ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533, หน้า 122) ได้กล่าวถึงทัศนคติไว้
ว่า ดัชนีที่ชี้วัดว่า บุคคลนั้นคิดหรือรู้สึกอย่างไรกับบุคคลรอบข้างไม่ว่าจะเป็นวัตถุ หรือสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ โดยทัศนคติจะมีรากฐานมากจากความเชื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตได้ ทัศนคติจึงเป็นเพียงสิ่งที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า เป็นสิ่งสามารถประเมินได้ว่าบุคคล
นั้นชอบหรือไม่ชอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ถือเป็นการสื่อสารภายในของบุคคล (Interpersonal 
Communication) ที่เป็นผลกระทบต่อการรับสารและมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป 
 
5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลไปใช้ 
 จากการศึกษาเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ผลการศึกษาในครั้งนี้เป็นประโยชน์และสามารถขยายต่อไปในทัศนะที่กว้าง
ขึ้น ผู้วิจัยขอนําเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 5.3.1 ควรศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติการบนระบบแอปพลิเคชัน WeTV 
 5.3.2 ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้วย เพื่อสามารถนําข้อมูลส่วนนี้มาปรับปรุง
และพัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากข้ึนและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมมากขึ้น 
 5.3.3 เนื่องจากความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ 
ทัศนคติของบุคคล มิใช่เป็นสิ่งที่ถาวรและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอตามสภาพแวดล้อมและกาลเวลา ดังนั้นการวิจัยซ้ําในเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่น่ากระทํา โดยมี
ระยะเวลาห่างกัน พอสมควร ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาแอปพลิเคชัน ทําให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้งาน และส่งผลให้สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานแอปพลิเคชัน
ของผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น 
 5.3.5 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV ในกรุเทพมหานคร
เท่านั้น ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาให้กระชับและครอบคลุมมากขึ้น เช่น 
การศึกษา ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV ในประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมและทัศนคติในการ
ใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV ในกลุ่มคนเมือง กลุ่มคนชนบท ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นผู้ใช้งานเป็น
อันดับต้น ๆ ของประเทศ  
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถาม 
 

ทัศนคติและพฤติกรรมการเปิดรับซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ของผู้ชมในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
 แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา TCA701 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษานิเทศมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสาร
เชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์  
 เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของผู้ชมซีรีส์จีน เพ่ือศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชม
ซีรีส์จีนและเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกับทัศนคติและพฤติกรรมการ
เปิดรับของผู้ชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร 
 คําตอบของท่านเป็นความคิดเห็นหรือความรู้สึกจึงไม่มีคําตอบที่ถูกหรือผิด คําตอบที่ท่าน
ตอบจะถือเป็นความลับ โดยข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามชุดนี้จะนําไปใช้เพ่ือเป็นประโยชน์ทาง
การศึกษาผู้วิจัยจะนําเสนอผลในภาพรวมเท่านั้น จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตอบ
แบบสอบถามครบถ้วนและตามความเป็นจริง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จาก
ท่าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
ค าถามส าหรับคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ท่านเคยใช้แอปพลิเคชัน WeTV หรือไม่ 
 (   ) เคย 
 (   ) ไม่เคย 
 
ท่านอาศัยอยู่พ้ืนที่เขตใดในกรุงเทพมหานคร  
 (   ) เขตพระนคร 
 (   ) เขตดุสิต 
 (   ) เขตหนองจอก 
 (   ) เขตบางรัก 
 (   ) เขตบางเขน 
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 (   ) เขตบางกะปิ 
 (   ) เขตปทุมวัน 
 (   ) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
 (   ) เขตพระโขนง 
 (   ) เขตมีนบุรี 
 (   ) เขตลาดกระบัง 
 (   ) เขตยานนาวา 
 (   ) เขตสัมพันธวงศ์ 
 (   ) เขตพญาไท 
 (   ) เขตธนบุรี 
 (   ) เขตบางกอกใหญ่ 
 (   ) เขตห้วยขวาง 
 (   ) เขตคลองสาน 
 (   ) เขตตลิ่งชัน 
 (   ) เขตบางกอกน้อย 
 (   ) เขตบางขุนเทียน 
 (   ) เขตภาษีเจริญ 
 (   ) เขตหนองแขม 
 (   ) เขตราษฎร์บูรณะ 
 (   ) เขตบางพลัด 
 (   ) เขตดินแดง 
 (   ) เขตบึงกุ่ม 
 (   ) เขตสาทร 
 (   ) เขตบางซ่ือ 
 (   ) เขตจตุจักร 
 (   ) เขตบางคอแหลม 
 (   ) เขตประเวศ 
 (   ) เขตคลองเตย 
 (   ) เขตสวนหลวง 
 (   ) เขตจอมทอง 
 (   ) เขตดอนเมือง 
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 (   ) เขตราชเทวี 
 (   ) เขตลาดพร้าว 
 (   ) เขตวัฒนา 
 (   ) เขตบางแค 
 (   ) เขตหลักสี่ 
 (   ) เขตสายไหม 
 (   ) เขตคันนายาว 
 (   ) เขตสะพานสูง 
 (   ) เขตวังทองหลาง 
 (   ) เขตคลองสามวา 
 (   ) เขตบางนา 
 (   ) เขตทวีวัฒนา 
 (   ) เขตทุ่งครุ 
 (   ) เขตบางบอน 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
 (   ) ชาย 
 (   ) หญิง 
 (   ) LGBTQ+ 
2. อายุ 
 (   ) ต่ํากว่า 18 ปี 
 (   ) 18-25 ปี 
 (   ) 26-35 ปี 
 (   ) 36-45 ปี 
 (   ) 46-60 ปี 
3. ระดับการศึกษา 
 (   ) จบการศึกษาน้อยกว่าระดับปริญญาตรี 
 (   ) กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 (   ) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 (   ) จบการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี 
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4. นักศึกษา 
 (   ) พนักงานเอกชน 
 (   ) ข้าราชการ และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 (   ) ธุรกิจส่วนตัว  
 (   ) อ่ืน ๆ คือ 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 (   ) น้อยกว่า 9,000 บาท 
 (   ) 9,001 – 15,000 บาท 
 (   ) 15,001 – 30,000 บาท 
 (   ) 30,001 -70,000 บาท 
 (   ) 70,001 – 100,000 บาท 
 (   ) มากกว่า 100,000 บาท 
 
ส่วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมการเปิดรับชมแอปพลิเคชัน WeTV  
 

ประเด็นคําถาม 

ระดับทัศนคติ 

เห็น
ด้วย 
มาก
ที่สุด 
(5) 

เห็น
ด้วย 
มาก 
(4) 

ไม่มี
ความ 
เห็น 
(3) 

ไม่เห็น 
ด้วย 
(2) 

ไม่เห็น 
ด้วย 
ที่สุด 
(1) 

ทัศนคติในการเปิดรับซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV 

1. แอปพลิเคชัน WeTV มีนักแสดงหรือ
ศิลปินที่ชื่นชอบ 

     

2. แอปพลิเคชัน WeTV มีประเภทของ
เนื้อหาตรงกับความต้องการของท่าน 

     

3. แอปพลิเคชัน WeTV  จัดหมวดหมู่ของ
เนื้อหาและความนิยมได้อย่างดีสะดวกต่อ
การเลือกรับชม 
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ส่วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมการเปิดรับชมแอปพลิเคชัน WeTV  
 

ประเด็นคําถาม 

ระดับทัศนคติ 

เห็นด้วย 
มาก
ที่สุด 
(5) 

เห็นด้วย 
มาก 
(4) 

ไม่มี
ความ 
เห็น 
(3) 

ไม่เห็น 
ด้วย 
(2) 

ไม่เห็น 
ด้วย 
ที่สุด 
(1) 

4. แอปพลิเคชัน WeTV เป็นแพลตฟอร์ม 
ที่สอดคล้องกับยุคสมัยในปัจจุบัน 

     

5. แอปพลิเคชัน WeTV มีคุณภาพของ
ภาพและเสียง มีความคมชัดหลายระดับ 

     

6. แอปพลิเคชัน WeTV มีการแปลที่ใช้คํา
สละสลวย เน้นความเข้าใจในเนื้อหา 

     

7. แอปพลิเคชัน WeTV มีซีรีส์โรแมนติก 
ที่นําเสนอความรักและความโรแมนติก 
คุณค่าแห่งความรัก เช่น ดุจดวงดาว
เกียรติยศ (You Are My Glory), ยิ้มนี้
โลกละลาย (Wei Wei Beautiful Smile), 
นับแต่นั้น ฉันรักเธอ (A Love So 
Beautiful) เป็นต้น โดยสร้างความรู้สึกที่ดี
ให้แก่ผู้ชมแอปพลิเคชัน WeTV มีซีรีส์   
เมโลดราม่า ที่แฝงไปด้วยความอ่อนไหว
ทางอารมณ์ เร้าอารมณ์ เนื้อเรื่องจะ
เกี่ยวกับชีวิตรัก ความขัดแย้งต่าง ๆ การ
ชิงดีชิงเด่น อิจฉา เช่น น้ําตาสวรรค์ 
(Tears in Heaven), Forever and Ever 
(ทุกชาติภพ กระดูกงดงาม ภาคปัจจุบัน) 
เป็นต้น โดยสร้างความรู้สึกท่ีดีให้แก่ผู้ชม 
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ประเด็นคําถาม 

ระดับทัศนคติ 

เห็นด้วย 
มาก
ที่สุด 
(5) 

เห็นด้วย 
มาก 
(4) 

ไม่มี
ความ 
เห็น 
(3) 

ไม่เห็น 
ด้วย 
(2) 

ไม่เห็น 
ด้วย 
ที่สุด 
(1) 

8. แอปพลิเคชัน WeTV มีซีรีส์เมโลดราม่า 
ที่แฝงไปด้วยความอ่อนไหวทางอารมณ์ 
เร้าอารมณ์ เนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับชีวิตรัก 
ความขัดแย้งต่าง ๆ การชิงดีชิงเด่น อิจฉา 
เช่น น้ําตาสวรรค์ (Tears In Heaven), 
Forever and Ever (ทุกชาติภพ กระดูก
งดงาม ภาคปัจจุบัน) เป็นต้น โดยสร้าง
ความรู้สึกท่ีดีให้แก่ผู้ชม 

     

9. แอปพลิเคชัน WeTV มีซีรีส์พีเรียดย้อน
ยุค เป็นละครที่มีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวข้อง
ในอดีต เรื่องราวในอดีตต่าง ๆ ย้อนยุค 
เช่น เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ (Bu Bu Jing 
Xin), สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่ 
(Eternal Love), สามชาติสามภพ ลิขิต
เหนือเขนย (Eternal Love of Dream)
เป็นต้น โดยสร้างความรู้สึกท่ีดีให้แก่ผู้ชม 

     

10. แอปพลิเคชัน WeTV มีซีรีส์พื้นบ้าน 
คือละครที่มักจะเป็นเรื่องราวที่มาจาก
นิทานพื้นบ้าน เกี่ยวกับเทพและนิยายเรื่อง
ปรัมปรา เช่น ตํานานลั่วหยาง (Feng Qi 
Luo Yang), ลิขิตรักนางพญางูขาว (The 
Destiny of White Snake) เป็นต้น โดย
สร้างความรู้สึกที่ดีให้แก่ผู้ชม 
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ประเด็นคําถาม 

ระดับทัศนคติ 

เห็นด้วย 
มาก
ที่สุด 
(5) 

เห็นด้วย 
มาก 
(4) 

ไม่มี
ความ 
เห็น 
(3) 

ไม่เห็น 
ด้วย 
(2) 

ไม่เห็น 
ด้วย 
ที่สุด 
(1) 

11. แอปพลิเคชัน WeTV มีซีรีส์ลึกลับ 
สยองขวัญ จะเป็นละครที่มีเรื่องราว
ปริศนา ชวนให้ตื่นเต้น โดยจะมีเรื่องราว
เกี่ยวกับภูตผี ปีศาจ วิญญาณ ความน่า
กลัว เช่น เพชฌฆาตสับอสูร (Rakshasa 
Street), คนขุดสุสาน: ตํานานสุสาน
หวงต้าเซียน, คนขุดสุสาน: หุบเขาลับแห่ง
ยูนนาน เป็นต้น โดยสร้างความรู้สึกท่ีดี
ให้แก่ผู้ชม 

     

12. แอปพลิเคชัน WeTV มีซีรีส์ต่อสู้ หรือ
เกมส์ เป็นละครที่มีตัวเอกท่ีมักจะเป็น
ผู้ชาย เพื่อมุ่งปกป้องสังคมหรือคนที่รักให้
ปลอดภัยจากผู้ร้าย ในฉากจะเน้นการต่อสู้
ระหว่างตัวเอกและตัวร้าย เช่น 
Operation Special Warfare, เทพยุทธ์
เซียนกลอรี่, Cross Fire เกมเดือดทะยาน
ฝัน เป็นต้น โดยสร้างความรู้สึกท่ีดีให้แก่
ผู้ชม 

     

13. แอปพลิเคชัน WeTV มีรายการเกม
โชว์ เป็นรายการวาไรตี้ที่มีการเล่นเกม
แข่งขันเพ่ือชิงของรางวัล เช่น One More 
Try, Super Nova Games, Keep 
Running เป็นต้น โดยสร้างความรู้สึกท่ีดี
ให้แก่ผู้ชม 
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ประเด็นคําถาม 

ระดับทัศนคติ 

เห็นด้วย 
มาก
ที่สุด 
(5) 

เห็นด้วย 
มาก 
(4) 

ไม่มี
ความ 
เห็น 
(3) 

ไม่เห็น 
ด้วย 
(2) 

ไม่เห็น 
ด้วย 
ที่สุด 
(1) 

14. แอปพลิเคชัน WeTV มีรายการวาไรตี้
เกี่ยวกับเด็ก มีแขกรับเชิญมาพูดคุยกัน
และช่วยกันดูแลเด็ก เช่น Let Go of My 
Baby, We Grew Up เป็นต้น โดยสร้าง
ความรู้สึกท่ีดีให้แก่ผู้ชม 

     

15. แอปพลิเคชัน WeTV มีรายการ 
เรียลลิตี้ รายการที่ดําเนินไปโดย
สถานการณ์จริง เช่น The Youth of 
R1SE, WeTV PICK-A-BOO, When We 
Write Love Story เป็นต้น โดยสร้าง
ความรู้สึกท่ีดีให้แก่ผู้ชม 

     

16. แอปพลิเคชัน WeTV มีรายการ
เกี่ยวกับดนตรี รายการเพลงหรือรายการท่ี
มีการแสดงความสามารถทางดนตรี เช่น 
CHUANG 2018-2021, We are Blazing 
เป็นต้น โดยสร้างความรู้สึกท่ีดีให้แก่ผู้ชม 

     

17. แอปพลิเคชัน WeTV มีรายการ
เกี่ยวกับอาหาร รายการที่มีการประกอบ
อาหารหรือแนะนําร้านอาหาร เช่น ตู้เย็น
มหาสนุก (Go Fridge), PLAY!FRIDGE, 
The Next One Uncensored เป็นต้น 
โดยสร้างความรู้สึกท่ีดีให้แก่ผู้ชม 
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ประเด็นคําถาม 

ระดับทัศนคติ 

เห็นด้วย 
มาก
ที่สุด 
(5) 

เห็นด้วย 
มาก 
(4) 

ไม่มี
ความ 
เห็น 
(3) 

ไม่เห็น 
ด้วย 
(2) 

ไม่เห็น 
ด้วย 
ที่สุด 
(1) 

18. แอปพลิเคชัน WeTV มีรายการ
เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ เป็นรายการที่บอกการ
ใช้ชีวิต วิถีชีวิตทั่ว ๆ ไป ไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ 
เช่น Lipstick Prince S1 เป็นต้น โดย
สร้างความรู้สึกที่ดีให้แก่ผู้ชม 

     

19. แอปพลิเคชัน WeTV มีภาพยนตร์จีน
ทุกเรื่องที่ฉายในแอปพลิเคชัน WeTV เช่น 
ไซอ๋ิวตะลุยชมพูทวีป ตอน ลาก่อนซุนหงอ
คง, ตํานานก่งเซียน, กระบี่เทพสังหาร 
เป็นต้น โดยสร้างความรู้สึกท่ีดีให้แก่ผู้ชม 

     

20. แอปพลิเคชัน WeTV ช่วยให้เกิด
ความสะดวกสบายในการเลือกรับชม  
ซีรีส์หรือรายการต่าง ๆ 

     

21. แอปพลิเคชัน WeTV มีการบันทึก
ประวัติการรับชมแบบอัตโนมัติ ซึ่งทําให้
ง่ายในการรับชมในครั้งต่อไป 

     

22. แอปพลิเคชัน WeTV สามารถดาวน์
โหลดซีรีส์หรือรายการที่ต้องการเก็บไว้
รับชมได้อย่างง่าย 

     

23. แอปพลิเคชัน WeTV สามารถเลือก
รับชมแบบไม่เสียเงินได้ 

     

24. แอปพลิเคชัน WeTV สามารถเลือก
รับชมแบบเสียเงินได้โดยไม่ต้องรอโฆษณา 
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ประเด็นคําถาม 

ระดับทัศนคติ 

เห็นด้วย 
มาก
ที่สุด 
(5) 

เห็นด้วย 
มาก 
(4) 

ไม่มี
ความ 
เห็น 
(3) 

ไม่เห็น 
ด้วย 
(2) 

ไม่เห็น 
ด้วย 
ที่สุด 
(1) 

25. แอปพลิเคชัน WeTV สามารถใช้งาน
ผ่านอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ได้ เช่น 
โทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป และแท็บเล็ต 

     

 
ส่วนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเปิดรับชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV 
 

ประเด็นคําถาม ระดับทัศนคติ 

เห็นด้วย 
มาก
ที่สุด 
(5) 

เห็นด้วย 
มาก  
(4) 

ไม่มี 
ความ 
เห็น 
(3) 

ไม่เห็น 
ด้วย  
(2) 

ไม่เห็น 
ด้วย 
ที่สุด 
(1) 

พฤติกรรมในการเปิดรับชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV 
1. ท่านใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV มาก
น้อยเพียงใดต่อวัน 

     

2. ท่านใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV มาก
น้อยเพียงใดต่อสัปดาห์ 

     

3. ท่านสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน 
WeTV สะดวกมากน้อยเพียงใด 

     

4. ท่านใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV เพ่ือ
เป็นหัวข้อในบทสนทนากับเพ่ือนมากน้อย
เพียงใด 

     

5. ท่านใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV เพ่ือ
สนับสนุนและชื่นชมนักแสดงหรือศิลปินที่
ท่านชื่นชอบมากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นคําถาม ระดับทัศนคติ 

เห็นด้วย 
มาก
ที่สุด 
(5) 

เห็นด้วย 
มาก  
(4) 

ไม่มี 
ความ 
เห็น 
(3) 

ไม่เห็น 
ด้วย  
(2) 

ไม่เห็น 
ด้วย 
ที่สุด 
(1) 

6. ท่านใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV ดูซีรีส์
เพ่ือฝึกภาษาจีนมากน้อยเพียงใด 

     

7. ท่านใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV เพ่ือ
ผ่อนคลายความตึงเครียดมากน้อยเพียงใด 

     

8. ท่านใช้งานแอปพลิเคชัน WeTV 
ในขณะที่กําลังรอบางสิ่งบางอย่าง เช่น  
ซักผ้า มากน้อยเพียงใด 
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ภาคผนวก ข 
 

ประวัติ WeTV 
 
 “WeTV” พัฒนามาจาก “Tencent Video” ทีเ่ปิดตัวครั้งแรกในจีนเมื่อเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2011 ก่อนใช้เวลา 6-7 ปีไต่ข้ึนมาเป็นผู้ให้บริการ Video Streaming อันดับ 1 ในประเทศจีน 
ด้วยยอดผู้ใช้งาน active มากกว่า 500 ล้านคนต่อเดือน และมีจํานวนผู้ใช้ในปีที่ผ่านมาเพ่ิมข้ึน 40% 
มีประเภทสมาชิกมีทั้งแบบ Freemium (ไม่มีค่าสมาชิก) และแบบ VIP (เสียค่าสมาชิก)  
 จากผลสํารวจพฤติกรรมของการดูคอนเทนต์สตรีมม่ิง พบ 98% นิยมดูวิดีโอออนไลน์ ตาม
ด้วยการดูทีวี 53% ชี้ให้เห็นว่าการดู “วิดีโอออนไลน์” กลายเป็นพฤติกรรมปกติของคนไทยไป
เรียบร้อยแล้ว ไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไป โดยมีปัจจัยเสริมมาจากการพัฒนาของสมาร์ตโฟน และ
ค่าบริการของอินเทอร์เน็ตที่ต่ําลง ปัจจัยเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทําให้ “เทนเซ็นต์” ตัดสินใจรุกบริการ 
“วิดีโอสตรีมม่ิง” 
 จนเป็นที่มาของการเปิดตัว “WeTV” ไปเมื่อปลายปี 2018 ถือเป็นการขยายออกนอกเมือง
จีนเป็นครั้งแรก เดิมเทนเซ็นต์ให้ความสนใจ 2 ประเทศในอาเซียน คืออินโดนีเซียที่มีประชากรกว่า 
200 ล้านคน และไทยมีประชากรราว 66 ล้านคน เป็นประเทศที่ไม่เล็กไม่ใหญ่ แต่มีกําลังซื้อ จึงเลือก
มาท่ีไทยก่อน 
 วิสัยทัศน์คือ ปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้การยอมรับจากกลุ่มผู้ใช้งาน โดยรับฟังและตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งาน เพ่ือสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าความคาดหวังของผู้ใช้งาน ปฏิบัติงาน
เพ่ือให้ได้การยอมรับจากเหล่าพนักงานด้วยการพัฒนาชื่อเสียงของบริษัทอยู่เสมอ เพื่อให้เทนเซ็นต์
เป็นบริษัทที่พนักงานภาคภูมิใจเมื่อได้เข้าทํางาน ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้การยอมรับจากบุคลากรใน 
แวดวงธุรกิจเดียวกัน ด้วยการสสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต และสร้าง
ความร่วมมือที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันกับพาร์ทเนอร์และปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้การยอมรับจากสังคม 
โดยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมมุ่งพัฒนาสังคมควบคู่ไปด้วย 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ-นามสกุล    ชยานิษฐ์ รงคะพิสิทธิ์กุล 
 
อีเมล     chayanit.rong@bumail.net 
 
ประวัติการศึกษา   พ.ศ. 2562 ระดับปริญญาตรี 
     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
     คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน 
     ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาษาจีน 
 
ประสบการณ์ท างาน  พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน 
     Project Management Officer 
     ZTE Thailand Co., Ltd. 

 
 


