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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการใชงานแอปพลิเคชัน Viu ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับชมแอปพลิเคชัน Viu ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีตอแอปพลิเคชัน Viu ของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร และ 4) เพ่ือศึกษาแรงจูงใจ พฤตกิรรมการเปดรบั และความพึงพอใจตอแอป

พลิเคชัน Viu ที่รวมทํานายความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีผูวิจัยไดใชโปรแกรม G*Power ในการคาํนวณเพ่ือกําหนดขนาดตัวอยาง โดย

ใชสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) คํานวณไดตัวอยางที่เหมาะสมจํานวน  

119 คน แตทั้งนี้ผูวิจัยไดเก็บขอมูลกับขนาดตัวอยาง จํานวน 210 คน เพ่ือใหมีความคลาดเคลื่อนที่

นอยลง 

 ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจในการเปดรับแอปพลิเคชัน Viu สามารถรวมกันทํานายความตั้งใจ

ทองเท่ียวประเทศเกาหลีใตได โดยเขียนสมการทํานายความตั้งใจไดดังนี้ Y (ความตั้งใจทองเที่ยว

ประเทศเกาหลีใต) = 1.27 + .46 (แรงจูงใจในการเปดรับแอปพลิเคชัน Viu) ซึ่งสามารถรวมกัน

ทํานายสมการไดรอยละ 9.4  และมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณเทากับ .307 โดยแรงจูงใจที่

สงผลตอการทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต ไดแก แรงจูงใจดานความอยากรูอยากเห็นและแรงจูงใจดาน

ประโยชนในการใชสอย สามารถเขียนสมการทํานายความตั้งใจไดดังนี้ Y (ความตั้งใจทองเที่ยว

ประเทศเกาหลีใต) = 1.18 + .35 (แรงจูงใจดานความอยากรูอยากเห็น) + .17 (แรงจูงใจดาน

ประโยชนในการใชสอย) ซึ่งสามารถรวมกันทํานายสมการไดรอยละ 15.4  และมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .392 
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ABSTRACT 

 

  The objectives of this research were 1) to study the Viu application’s 

motivation among population in Bangkok 2) to study the Viu application’s exposure 

among population in Bangkok 3) To study the Viu application’s satisfaction among 

population in Bangkok and 4) To study the Viu application’s motivation, media 

exposure, and satisfaction that predicts towards intention to visit South Korea among 

population in Bangkok. The researcher used the G*Power program to calculate the 

sample size by using Multiple Linear Regression statistics, an appropriate sample of 

119 participants was calculated. However, the researcher collected the data with the 

sample size of 210 people to reduce the inaccuracies. 

The results showed that the motivation for the Viu application’s exposure 

can predict intention to visit South Korea by writing the equation for predicting 

intention as follows: Y (traveling intention to South Korea) = 1.27 + .46 (motivation 

for the Viu application’s exposure), which together can predict the equation by 9.4% 

and have the multiple correlation coefficient was .307. The motivation affecting 

intention to visit South Korea were curiosity motivation and usefulness motivation by 

writing the equation for predicting intention as follows: Y (traveling intention to South 

Korea) = 1.18 + .35 (curiosity motivation) + .17 (usefulness motivation), which together 

can predict the equation by 15.4% and have the multiple correlation coefficient was 

.392. 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา 

จากสถานการณโควิด-19 ระบาด ในป พ.ศ. 2563 การใชชีวิตประจําวันของประชาชนมีการ

เปลี่ยนแปลงไป มีความระมัดระวังมากข้ึน ลดการพบปะผูคน และอาศัยอยูในบานมากขึ้น เมื่อคนอยู

บานมากขึ้น สงผลใหการใชสื่อมากขึ้น โดยเฉพาะสื่อออนไลน มีการใช Internet Surfing มากข้ึน ดู 

VDO Online มากขึ้น นอกจากนี้ยังใช Social Network, Email และ Podcast/Streaming Music 

มากขึ้นอีกดวย ปจจุบันแตละคนมีเวลาสวนตัวไมตรงกันจึงมองหาความยืดหยุนและ On-demand 

Content มากกวา จึงมักจะดูรายการทีวียอนหลัง และสามารถดูไดใน Streaming Service เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของตัวผูบริโภค โควิด-19 เปนตัวเรงใหคนไทยปรับตัวรับ Digital Lifestyle 

อยางรวดเร็วและกวางขวางมากขึ้น จนกลายเปนรูปแบบการใชสื่อแบบใหม คือ สื่อออนไลนที่ตอบ

โจทยไดหลากหลายทั้ง ขาว บันเทิง และการชอปปง จึงกลายมาเปนสื่อกระแสหลักของคนหนุมสาว 

และคนในเมือง (อาภาภัทร บุญรอด, 2563) 

จากขอมูลรายงาน Thailand Digital Stat 2022 ของ We Are Social ชวงตนป พ.ศ. 2565  

พบวา ประชากรไทยมีจํานวนผูใชงานโซเชียลมีเดียจํานวนมากถึง 56.85 ลานคน จากประชากรคน

ไทยทั้งหมด 70.01 ลานคน หรือคิดเปน 81.2% ของประชากรทั้งประเทศ เปนที่นาแปลกใจที่มี

จํานวนสูงกวาจํานวนผูใชงานอินเทอรเน็ต โดยในปท่ีผานมาคนไทยเลนอินเทอรเน็ตเฉลี่ย 9 ชั่วโมง ซึ่ง

นานขึ้น 22 นาทีคิดเปน +4.2% จากป พ.ศ. 2563 เหตุผลในใชการอินเทอรเน็ตของคนไทย ใชเพ่ือดู

หนัง รายการโทรทัศน และคลิปวิดีโอ ถึง 60.8% ซึ่งเหตุผลนี้เปนอันดับที่ 3 รองจากการใช

อินเทอรเน็ตเพ่ือหาขอมูล 67.6% และเพ่ือติดตามขาวสาร 64.1% นอกจากนี้คนไทยยังใชเงินไปกับ

การดูหนังออนไลน รวมเปนเงินกวา 6,864 ลานบาท (ณัฐพล มวงทํา, 2565) 
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ภาพที่ 1.1: หัวขอดิจิทัลที่สําคัญในประเทศไทย เดอืนกุมภาพันธ ป 2565 

 

 
 

ที่มา: ณัฐพล มวงทํา.  (2565).  สรุป 52 Insight สําคัญจาก Thailand Digital Stat 2022 ของ We 

Are Social.  สืบคนจาก https://www.everydaymarketing.co/trend-insight/insight-

thailand-digital-stat-2022-we-are-social/. 

ปลายป พ.ศ. 2564 ประเทศไทยมีการเปดประเทศและรับนักทองเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น คนไทยเอง

ยังมีการทองเที่ยวในประเทศกันมากขึ้น และป พ.ศ. 2565 นี้ หลายๆ ประเทศเริ่มมีการเปดประเทศ

ทําใหคนไทยจะไปเที่ยวตางประเทศกันมากขึ้น Brian Chesky ผูกอตั้งและซีอีโอของ AirBnB ไดให

สัมภาษณกับ BBC วาโควิด-19 ทําใหพฤติกรรมในการทํางานของคนเปลี่ยนไป การทํางานจากท่ีใดก็

ได (Work from anywhere) สงผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชนเดียวกัน กอนหนานี้คนจะอาศยั

อยูบาน ไปออฟฟศเพื่อทํางาน และไปทองเที่ยวเพื่อพักผอน แตปจจุบันทั้งสามสถานที่ไดรวมเปนหนึ่ง

เดียวกันมากขึ้น จากขอมูลการจองที่พักของ AirBNB พบวาแนวโนมการจองท่ีพักยาวนานขึ้น แสดง

ใหเห็นวาสถานที่ทองเที่ยวไมใชเพื่อแคทองเที่ยวอีกตอไป แตสามารถเปนทั้งที่อยูอาศัยและสถานที่

ทํางานไปพรอมๆ กัน (พสุ เดชะรินทร, 2564) 

ขอมูลจาก Korea Tourism Organization: KTO พบวา อุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีการ

ขยายตวัอยางรวดเร็วในทุกป ซึ่งวัดจากสถิติการเดินทางของนักทองเที่ยวไทยที่เดินทางไปยังประเทศ

เกาหลีใตยอนหลัง 5 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2557–2562 เปนสถิติที่นาสนใจในการลงทนุประกอบธุรกิจ

เก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศเกาหลีใต ถือเปนอุตสาหกรรมท่ีนํารายไดจาก
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นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเขาสูประเทศ เมื่อนําสถิติที่ไดมาเปรียบเทียบจํานวน

นักทองเที่ยวชาวไทยในแตละปยอนหลัง มีความสอดคลองกับงานวิจัยในเรื่องของการเดินทางไป

ประเทศเกาหลีใตของนักทองเท่ียวไทยมีเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองตลอด 5 ปยอนหลัง ซึ่งเกิดการกระตุน

เชิงเศรษฐกิจในดานเงินสะพัดประมาณ 3.9 แสนลานบาท โดยคนไทยจะไปเท่ียวตางประเทศอยู 2 

ชวง คือ ชวงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม และชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม (“คนไทยเท่ียวนอก ป 62”, 

2562) 

 หลังจากสถานการณโควิด-19 คนเริ่มเบ่ือกับการอยูในบาน จึงทําใหคนอยากออกไปเดินทาง

ทองเท่ียวกันมากขึ้น สงผลใหคนไทยคนหาขอมูลทองเที่ยวผานโซเชียลมีเดียตางๆ มากขึ้น นอกจากนี้

รูปแบบพฤติกรรมการทองเที่ยวของคนไทยเปลี่ยนไปหลังจากชวงโควิด การจองการเดนิทางหรือท่ีพัก

ก็เปลี่ยนไป คือ จะไมจองผานทัวร นักทองเที่ยวจะจองรถ เครื่องบิน โรงแรมเองโดยตรง เนื่องจากที่

ผานมามีการทํางานที่บานจึงมีระยะเวลาในการคนหาขอมูลมากขึ้น ทําใหเดินทางไดอยางยืดหยุน 

สามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ สมาคมบริการทองเที่ยวคาดวาในป พ.ศ. 2565 จะมีจํานวน

นักทองเที่ยวไทยเดินทางทองเท่ียวตางประเทศประมาณ 1.2 ลานคน จากเดิมที่เคยทําสถิติสูงสดุไวท่ี 

11.2 ลานคนในป พ.ศ. 2562 (“KTC เผยพฤติกรรมนักทองเท่ียวเปลี่ยนหลังโควิด”, 2565) 

 อริญชยา เลิศวัฒนชัย ผูจัดการฝายการตลาด องคการสงเสริมการทองเที่ยวเกาหลี (อสท.) 

ไดกลาววา “วัฒนธรรมเกาหลีไดเผยแพรไปทั่วโลก รวมทั้งไทย คนไทยสนใจไปเที่ยวเกาหลีเยอะมาก 

โดยลาสุดยอดจองคนไทยที่เดินทางไปเกาหลี ตั้งแตเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 ขณะนี้มี

จํานวนมากเทยีบเทากับป พ.ศ. 2562 แลว สวนเทรนดการทองเท่ียวเกาหลี คนไทยนิยมไป

ตางจังหวัดมากกวาในเมือง เนื่องจากในชวงโควิดคนหลีกหนีความแออัด ไมมีการบังคับใสหนากาก

อนามัยในพ้ืนท่ีสาธารณะ ในสวนของรานอาหารไดมีการนําหุนยนต AR (Augmented Reality) หรือ 

VR (Virtual Reality) มาใชมากขึ้นเพ่ือลดการสัมผัส” แสดงใหเห็นวาคนไทยมีความตองการ

ทองเท่ียวอยู แตพฤติกรรมในการทองเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปหลังจากโควิด-19 และสนใจเรื่องความ

ปลอดภัยและสุขภาพมากขึ้น 

 หลังจากที่ประเทศเกาหลีใตเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 เกาหลีใตจึงไดนํา

วัฒนธรรมมาเปนสื่อหลักในการพัฒนาประเทศ โดยกระแสของ “Hallyu” หรอื Korean Wave ซึ่งใช

วัฒนธรรมเกาหลีควบคูไปกับการสรางภาพลักษณประเทศ และไดผลดีอยางตอเนื่องมาถึงปจจุบัน 

กระแสของ Korean Wave ไดกลายเปนปรากฏการณทางวัฒนธรรมที่ไดรับการยอมรับจนทําให

ประเทศเกาหลีใตขึ้นมาอยูอันดับที่ 11 ในการวัดดัชนี Soft Power จากทั่วโลกป พ.ศ. 2564 (Brand 

Finance, 2021) จากการสงออกวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบ เชน ภาพยนตร ซีรีส เกมออนไลน 

และเพลง โดยเฉพาะอยางย่ิงในปจจุบันมีการใชสื่อออนไลนเปนหลัก จึงทําใหผูชมทั่วโลกเขาถึงสื่อ

ของเกาหลีใตไดสะดวกมากยิ่งขึ้น และอิทธิพลของ Korean Wave จากภาพยนตร ซีรีส วงดนตร ี



4 

รวมถึงความนยิมของตัวนักแสดงและนักรองที่ไดรับความนิยมทําใหสถานที่ถายทําซีรีสชื่อดัง

กลายเปนสถานที่ทองเที่ยวและดึงดูดผูชมจากทั่วโลก นอกจากนี้ยังทําใหนักทองเที่ยวจากตางประเทศ

ไดเห็นหลายแงมุมของประเทศผานสื่อบันเทงิ ไมวาจะเปนเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือความปลอดภัย

ดานระบบขนสงสาธารณะ ในป พ.ศ. 2562 ประเทศเกาหลีใตสรางรายไดจากการทองเที่ยวเปนมูลคา

ถึง 21.5 ลานเหรียญสหรัฐ จากนักทองเที่ยวทั้งหมด 17.5 ลานคน ดวยการเตบิโตของนักทองเที่ยว

ตางชาติของเกาหลีใตที่คาดการณไวท่ีอัตรา 3.3% ตอป รัฐบาลเกาหลีใตจึงไดวางแผนที่จะเพ่ิมรายได

จากการทองเท่ียวเปน 35 พันลานเหรียญตอปภายในป พ.ศ. 2573 (สํานักงานสงเสริมการคาใน

ตางประเทศ ณ กรุงโซล, 2565) 

ภาพที่ 1.2: การวัดดัชนี Soft Power จากทั่วโลกในป 2564 

 

 
 

ที่มา: Brand Finance.  (2021).  Global Soft Power Index 2021: South Korea Ranks 11th.  

Retrieved from https://brandfinance.com/press-releases/global-soft-power-index-

south-korea-ranks-11th. 

 การสงออกวัฒนธรรมแบบ Soft Power ของประเทศเกาหลีหรือที่เรียกวา คลื่นเกาหลี สงผล

ตอเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง จากการจัดอันดับการวัดดัชนี Soft Power จากทั่วโลกในป  



5 

พ.ศ. 2564 ประเทศเกาหลีใตอันดับเพิ่มขึ้นมาจากเดิมอยูอันดับที่ 14 ขึ้นมาเปนอันดับท่ี 11 โดย

มูลคาการสงออกสื่อตางๆ ในป พ.ศ. 2564 เพ่ิมขึ้นจากป พ.ศ. 2563 ถึง 1.08 หมื่นลานดอลลาร 

(Brand Finance, 2021) การสงออกวัฒนธรรมเกาหลีสงผลตอเศรษฐกิจในประเทศ ไดแก สินคาและ

บริการ เชน เกม โปรแกรมทัวร เครื่องสําอาง มีการสงออกสูงถึง 23 หมื่นลานดอลลาร สูงขึ้นจากป 

พ.ศ. 2563 ถึง 22.4% การทองเท่ียวแมจะเปนในชวงการระบาดของโควิด-19 แตจากการประเมิน

พบวาการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นกวา 13% เพราะอยากไดประสบการณที่ไดรับอิทธิพลมาจากสื่อ กระแส 

Soft Power จากวัฒนธรรมเกาหลีสงออกไปทั่วโลกไมไดมีการวางแผนมาจากรัฐบาลมาตั้งแตตน แต

เปนลักษณะที่มีการผลิตแลวติดตลาดข้ึนมา รัฐบาลจึงมาใหการสนับสนุนในภายหลัง เพิ่มเงนิ

สนับสนุนอุตสาหกรรมและอัดฉีดการไปแสดงตางประเทศของศิลปน (ลงทุนศาสตร, 2564) 

 จากการสงออกสื่อบันเทิงตางๆ ของประเทศเกาหลีใตสงผลถึงประเทศไทยโดยตรง 

ภาพยนตรทางโทรทัศนหรอืซีรีสเกาหลีมีอิทธิพลตอความชื่นชมในเนื้อเรื่อง ทิวทัศน และ 

ตัวพระเอกนางเอกที่เปนคนเกาหลีมากกวาสื่ออ่ืนๆ ภาพยนตรเรื่อง Winter Sonata เปนเรื่องราว

เก่ียวกับความรักแทของหนุมสาวไดรับความนิยมสูงสุดในกลุมของแมบานญี่ปุน ชวงอายุตั้งแต 40 ป

ขึ้นไป และทําใหนักแสดงนาํฝายชาย Bae Young Joon มีชื่อเสียงอยางมากในตลาดญี่ปุนจนทําใหมี

การจัดนําเที่ยวตามรอยภาพยนตร อีกเรื่องท่ีสรางกระแสเกาหลีไดมากคือเรื่อง Daejunggum  

(แดจังกึม) ออกฉายครั้งแรกในเกาหลีในเดือนกันยายน พ.ศ. 2546 เปนเรื่องราวตามเกร็ด

ประวัติศาสตรเกาหลีเกี่ยวกับความสําเร็จของสตรีในยุคโชซอนประมาณ 500 ปกอน ผูชมจะไดเรียนรู

เก่ียวกับวัฒนธรรมเก่ียวกับอาหารเกาหลีและยาสมนุไพรไปดวย นับไดวาเรื่องนี้เปนหนาตางทาง

วัฒนธรรมเกาหลีที่ชาวเอเชียไดรูจักมากย่ิงข้ึน นักแสดงนําฝายหญิง Lee Young Ae ไดรับความชื่น

ชมไปทั่วทั้งเอเชีย จนหลายคนอยากจะเดินทางมาทองเที่ยวที่เกาหลีใตเพื่อรับชมความงดงามของ

พระราชวังที่ปรากฏในเรื่อง  (เจษฎา นิลบุตร, 2561) 

 นอกจากซีรสีและภาพยนตรเกาหลีแลว รายการวาไรต้ีเกาหลีเปนสื่อบันเทิงรูปแบบหนึ่งท่ี

ผูคนนิยมรับชมหลังจากที่มีกระแสเกาหลเีขามาในประเทศไทยเนื่องจากใหความบันเทิง สนุกสนาน

เพลิดเพลนิ และยังไดเห็นศิลปนนักแสดงท่ีชื่นชอบในมุมมองอ่ืนนอกเหนือจากบทบาทในการแสดง

หรือการรองเพลงบนเวที ดวยความรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศเกาหลีใตในดาน

อุตสาหกรรมบันเทิง ประเทศไทยไดซื้อลิขสิทธิ์บางรายการมาจากประเทศเกาหลีใตจนประสบ

ความสําเร็จและไดรับความนิยมเปนอยางมาก เชน รายการ The Mask Singer Thailand (The 

King of Mask Singer), รายการ The Return of Superman Thailand, รายการ I Can See Your 

Voice Thailand (ธีรจุฑา มาศประสิทธิ์, 2563) 

ในป พ.ศ. 2563 Over-the-Top TV (OTT TV) หรือ ธุรกิจใหบริการแพรภาพกระจายเสียง

ผานโครงขายอินเทอรเน็ตเติบโตอยางตอเนื่อง เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 
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โควิด-19 การรับชมความบันเทิงจากที่บานจึงเปนทางเลือกท่ีไดรับความนิยมในการผอนคลายความ

ตึงเครียด สงผลให OTT TV เปนชองทางการรับชมคอนเทนตที่ผูชมเลือกใชงาน เพราะสามารถรับชม

ในเวลาใดและจากที่ใดก็ไดตามตองการ ผานอุปกรณท่ีสามารถเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต (“OTT TV”, 

ม.ป.ป.) 

สื่อหนึ่งท่ีชวยเผยแพรซีรีส ภาพยนตร และรายการวาไรตี้เกาหลีคอืสื่อสตรีมมิงวิดีโอ Viu คือ 

บริการสตรมีมงิวิดีโอแบบ Over-the-Top (OTT) ระดับภูมิภาคชั้นนําใหบริการทั้งระดับโฆษณา 

ที่สนับสนนุและระดับการสมัครรับขอมูลระดับพรีเมียมโดยนําเสนอเนื้อหาระดับพรีเมียมในประเภท

ตางๆ จากผูใหบริการเนื้อหาชั้นนําท่ีมีภาษาทองถ่ินและคําบรรยาย (“About Viu”, n.d.) 

กลยุทธของ Viu ในประเทศไทย คือ การเปนสื่อสตรีมมิงรายแรกในเอเชียที่ทําโมเดลดูฟรี

และจายเงินในแพลตฟอรมเดียวกัน และนอกจากนี้ยังเปนรายแรกที่มีซับไตเติลภาษาไทยใกลเคยีงกับ

เวลาออกอากาศของประเทศเกาหลีใตและยังเปนรูปแบบที่ถูกกฎหมายอีกดวย ตั้งแตการเปดตัวที่

ประเทศไทยในป พ.ศ. 2560 มีการเติบโตขึ้นทั้งผูใชงานและยอดเงินที่ไดจากผูที่ยอมจายเงิน และยัง

เปนรายแรกท่ีมีซีรีสพากยไทยมากกวา 100 เรื่อง ซึ่งไดผลตอบรบัที่ดีและเจาะกลุมผูใหญไดมากขึ้น 

Viu ไมไดมีเพียงแตพากยไทยเทานั้น แต ยังมีพากยเสียงอีสานเพ่ือผูใหญในภาคอีสาน และพากยเสียง

ภาษาเหนืออีกดวย (“สงครามสตรีมมิง EP.4”, 2564) 

ภาพที่ 1.3: แอปพลิเคชัน Viu 

 

 
 

ที่มา: สงครามสตรีมมิง EP.4 Viu คูแขงคือมิตร โต 62% สมาชิกเอเชีย 49.4 ลานคน!.  (2564, 14 

กันยายน).  ไทยรัฐออนไลน.  สืบคนจาก https://www.thairath.co.th/scoop/interview/ 

2190391. 
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ทั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของกับความตั้งใจ พบวา ความตั้งใจเปนผล

มาจากการเปดรับสื่อ เนื่องจากสิ่งที่นําเสนอดึงดูดใจใหผูบริโภครับชม นําไปสูความตั้งใจซื้อสินคาหรือ

บริการนั้นๆ ตอไป โดยผูรับสารจะตองมแีรงจูงใจในการใชส่ือ เพ่ือตอบสนองสิ่งที่ตนเองตองการ

บางอยาง ความพึงพอใจตอสินคาหรือบริการนั้นๆ ก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดความตั้งใจซื้อ  

แรงจูงใจกับความตั้งใจ พบงานวิจัยของกชกร ยศนันท (2564) เรื่อง อิทธิพลของแรงจูงใจ 

พฤติกรรมการเปดรับ การใชประโยชนและความพึงพอใจตอแฟนเพจ “ติดโปร” ท่ีสงผลตอความตั้งใจ

ซื้อเครื่องใชไฟฟาในบานผานชองทางอี-คอมเมริซของสมาชิกแฟนเพจ “ติดโปร” พบวา แรงจูงใจเปน

สิ่งท่ีทําใหคนมีความคิดริเริ่มที่จะกระทําและเริ่มคนหาขอมูล และสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ 

Samuels (1984) วา กอนการซื้อสินคาใดๆ การรับรูขาวสารเก่ียวกับสินคาและการรับรูขอมูลจะชวย

เสริมใหเปนผูรอบรูเปนสิ่งที่ผูบริโภคตองการทราบกอนการตัดสินใจซื้อสินคา 

ดานการเปดรับสื่อกับความตั้งใจ พบงานวิจัยของอรัชพร วิเชียรชิต (2560) ไดศึกษาเรื่อง 

การเปดรับ ทัศนคติและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในเว็บไซตทรูช.อปปง ซึ่งการเปดรับสื่อ

หรือการเลือกเปดรบั (Selective Process) เปนตัวกําหนดการเลือกของบุคคล บุคคลเลือกเพ่ือสนอง

ความตองการเพื่อใหไดขาวสารที่ตองการ โดยความถี่ ระยะเวลา และประเภทสินคาที่เปดรับชมเปน

ประจําสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา 

นอกจากนี้ดานความพึงพอใจกับความต้ังใจ พบงานวิจัยของจิราภา เขมาเบญจพล (2564) 

ศึกษาเรื่อง การเปดรบั ความพึงพอใจของผูบริโภคตอเน้ือหาการตลาดบนอินสตาแกรมสตอรี่กับความ

ตั้งใจซื้อ พบวา การสรางการรับรูใหกับสินคาและบริการจะชวยในการดึงดูดความสนใจของผูบริโภค 

แตสินคาและบริการนั้นจะนําไปสูการตัดสินใจซื้อหรือไม ขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆ ของผูบริโภค

ประกอบดวย ดังน้ัน ความพึงพอใจของผูบริโภคตอกลยุทธการนําเสนอเนื้อหาจึงสงผลตอความตั้งใจ

ซื้อหลังรับชมเนื้อหา   

ผูวิจัยจึงสรุปไดวา แรงจูงใจ การเปดรับ และความพึงพอใจ สามารถที่จะสงผลตอความตั้งใจ

ทองเท่ียวประเทศเกาหลีใตของคนไทย แตทั้งนี้ผูวิจัยยังไมพบงานวิจัยในประเทศไทยที่ทําการศึกษา

เก่ียวกับการทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตของคนไทย ที่มีผลมาจากตัวแปร 3 ตัวแปรดงักลาว ดังนั้น 

ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจ พฤติกรรมการเปดรับ และความพึงพอใจตอแอปพลิเคชัน 

Viu ที่สงผลตอความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อนําผล

การศึกษาที่ไดรับไปเปนขอมูลในการกําหนดกลยุทธการสื่อสารผานสื่อที่ใหบรกิารแพรภาพกระจาย

เสียงผานโครงขายอินเทอรเน็ต (Over-the-Top: OTT)  และนําไปเปนกลยุทธเพื่อตอบสนองตอ

อุตสาหกรรมดานการทองเที่ยวตอไป 
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1.2 คําถามงานวิจัย 

1.2.1 แรงจูงใจในการใชงานแอปพลิเคชัน Viu ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเปน

อยางไร 

1.2.2 พฤติกรรมการเปดรับชมแอปพลิเคชัน Viu ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเปน

อยางไร 

1.2.3 ความพึงพอใจที่มีตอแอปพลิเคชัน Viu ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเปน

อยางไร 

1.2.4 แรงจูงใจ พฤติกรรมการเปดรบั และความพึงพอใจตอแอปพลิเคชัน Viu สามารถรวม

ทํานายความตั้งใจทองเท่ียวประเทศเกาหลีใตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครไดหรือไม 

 

1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.3.1 เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการใชงานแอปพลิเคชัน Viu ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

1.3.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับชมแอปพลิเคชัน Viu ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

1.3.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอแอปพลิเคชัน Viu ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

1.3.4 เพื่อศึกษาแรงจูงใจ พฤติกรรมการเปดรับ และความพึงพอใจตอแอปพลิเคชัน Viu ที่

รวมทํานายความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลใีตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 

แรงจูงใจ พฤติกรรมการเปดรับ และความพึงพอใจตอแอปพลิเคชัน Viu สามารถรวมทํานาย

ความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครได 

 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 

1.5.1 ขอบเขตดานประเภทการวิจัย 

งานวิจัยชิ้นน้ีเปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ 

1.5.2 ขอบเขตดานประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ. 2564 มี

จํานวน 5,527,994 คน (สํานักทะเบียนกลางกรมการปกครอง, 2564) ผูวิจัยกําหนดขนาดตัวอยาง
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โดยใชโปรแกรม G*Power เวอรชัน 3.1.9.7 ของ Cohen (1977) ในการคํานวณเพ่ือกําหนดขนาด

ตัวอยาง โดยใชสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) กําหนดคาขนาดอิทธิพล 

(Effect Size) ในระดับกลาง และกําหนดคาตางๆ เพ่ือใชคํานวณขนาดตัวอยาง ไดดังนี้ 

Input Effect Size f2  =  0.15 

 α err prob   =  0.05  

Power (1-β err prob)  =  0.95  

Number of Predictors  =  3 

Output Total Sample Size =  119 

ดังน้ัน ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คํานวณตัวอยางที่เหมาะสมไดจํานวน 119 คน แตท้ังนี้

ผูวิจัยไดเก็บขอมูลกับขนาดตัวอยาง จํานวน 210 คน เพ่ือใหมีความคลาดเคลื่อนที่นอยลง  

1.5.3 ขอบเขตดานเนื้อหา 

ผูวิจัยไดแบงเนื้อหาตามประเภทของตัวแปรออกเปน 3 ตัวแปร ไดแก ตัวแปรลักษณะสวน

บุคคล ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม 

1) ตัวแปรลักษณะสวนบุคคล ประกอบไปดวย 5 ตัวแปร ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน 

2) ตัวแปรอิสระ คือ แรงจูงใจ พฤติกรรมการเปดรับชม และความพึงพอใจตอแอป

พลิเคชัน Viu 

3) ตัวแปรตาม ไดแก คอื ความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

1.5.4 ขอบเขตระยะเวลา 

การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามออนไลนผานทางกูเกิลฟอรม (Google Form) เปนเครื่องมือ

การจัดเก็บขอมูลในชวงวันท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ในการ

ดําเนินการศึกษา 
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1.6 นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 

แรงจูงใจในการรับชม หมายถึง สิ่งเราหรือสิ่งที่มากระตุนใหเกิดความสนใจในการเปดรับชม

รายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu จําแนกเปน 6 ดาน ไดแก เพ่ือฆาเวลา ความอยากรูอยากเห็น 

ประโยชนในการใชสอย ความบันเทิง ผอนคลาย และรับขาวสาร 

 แรงจูงใจดานฆาเวลา หมายถึง การอยูกับสื่อเพ่ือเปนเพ่ือนคลายเหงาหรอืฆาเวลาใน

ขณะที่ไมรูวาตนเองจะกระทําสิ่งใด เชน ตอนเดินทาง กอนนอน หรือตอนกําลังจดจออยูกับสิ่งใดสิ่ง

หนึ่ง 

แรงจูงใจดานความอยากรูอยากเห็น หมายถึง โดยธรรมชาติของมนุษยมักจะมีความ

อยากรูอยากเห็นเพ่ือคลายความสงสัยในตนเอง โดยสื่อนําเสนอเรื่องใกลตัวที่เปนหนึ่งในคุณคาขาวมา

นําเสนอขาวเปนหลัก  

แรงจูงใจดานประโยชนในการใชสอย หมายถึง เม่ือตองการจะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให

เกิดประโยชนแตไมรูขั้นตอน การเปดรับสื่อจึงเปนทางออกทางดานความคิด ชวยใหบรรลุเปาหมาย 

แรงจูงใจดานความบันเทิง หมายถึง การเปดรับสื่อท่ีมีเนื้อหาชวยสรางความจรรโลง

แกผูรับสาร ใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

แรงจูงใจดานการผอนคลาย มีความคลายคลึงกับความบันเทิงแตแตกตางกันตรงท่ี

ผูรับสารที่ตองการผอนคลาย เนื้อหาที่เปดรับนั้นไมไดมีเพียงความบันเทิงเทานั้น อาจเปนสิ่งที่ทําให

เขารูสึกพึงพอใจ และทําใหตนเองรูสึกผอนคลาย 

แรงจูงใจดานขาวสาร หมายถึง การเปดรับขาวสารเพื่อใหรูเทาทันสถานการณและ

ชวยเสริมสรางใหเปนผูท่ีมีความรูรอบตัว สามารถนําขอมูลขาวสารไปพูดคุยแลกเปลี่ยนเพ่ือใหเกิดการ

สื่อสารกับผูอื่นไดอีกดวย 

พฤติกรรมการเปดรับ หมายถึง ลักษณะการใชงานแอปพลิเคชัน Viu เพ่ือรับชมรายการที่

เก่ียวของกับประเทศเกาหลี ดานระยะเวลา ความถี่ ชวงเวลา ประเภทที่รับชม ซ่ึงในการเปดรับชมใน

วิจัยนี้ประกอบไปดวย 12 ประเภทดังนี้ 

 ซีรีสโรแมนติก/โรแมนติกคอเมดี้ เปนละครที่ขับเคล่ือนดวยความรักโรแมนติกของตัว

ละคร สวนละครโรแมนติกคอเมดี้ คือ ละครที่รักที่มเีนื้อเรื่องขําขัน เบาสมอง สนุกสนาน เชน True 

Beauty, More Than Friend, Her Private Life, He is Psychometric, Reply 1988  

 ซีรีสเมโลดรามา เปนละครเราอารมณ มักเก่ียวกับครอบครวั ถูกเรียกวาเปนละคร 

นํ้าเนา มักนําเสนอเรื่องราวชีวิตรัก ความขัดแยง ชิงดีชิงเดน เชน Sky Castle, The Penthouse,  

A World of Married Couple 
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 ซีรีสยอนยุค เปนละครยอนกลับไปสมัยประวัติศาสตร ละครยอนยุคเปนวิธีที่ดีในการ

เรียนรูเก่ียวกับขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และประวัติศาสตรของเกาหลี เชน Hwarang, Haechi, 

Love in the Moonlight, The Tale of Nokdu 

 ซีรีสระทึกขวัญ เปนละครท่ีทําใหผูชมตื่นเตน ตื่นตระหนก เรื่องราวของฆาตกร

ตอเนื่อง ไดรับความนิยมเปนพิเศษ เชน The Devil Judge, Mouse, Beyond Evil, Taxi Driver 

 ซีรีสแฟนตาซี/สยองขวัญ ละครยอนเวลา ตลกสลับราง หรือโรแมนติกผี โดยจะเพ่ิม

ความแข็งแกรงใหกับละครโรแมนติก เชน Ghost Doctor, Mr. Queen, Extraordinary You, 

Rooftop Prince, While You Were Sleeping 

 รายการเกมโชว เปนรายการวาไรตี้ที่มีการเลนเกมแขงขันเพื่อชิงของรางวัล เชน 

Running Man, Sixth Sense, The Great Escape 

 รายการทอลกโชว เปนรายการที่มีแขกรับเชิญมาพูดคุยกับพิธีกรถึงชีวิตและผลงาน

ตางๆ เชน Men on a Mission (Knowing Brothers), Happy Together 

 รายการเรยีลลิตี้ รายการที่ดําเนินไปโดยสถานการณจริง ไมมีการเขียนบท เชน  

2 Days 1 Night, Hangout with Yoo, The Return of Superman 

 รายการเก่ียวกับดนตรี รายการเพลงหรือรายการที่มีการแสดงความสามารถทาง

ดนตรี เชน Queendom 2, Street Woman Fighter, I Can See Your Voice, Inkigayo 

 รายการเก่ียวกับอาหาร รายการที่มีการประกอบอาหารหรือแนะนํารานอาหาร เชน 

The Law of Jungle, Beak Jong Won’s Restaurants, Youn Stay 

 รายการเก่ียวกับไลฟสไตล เปนรายการที่ถายทอดชีวิต วิถีการใชชีวิตทั่วๆ ไป เชน 

Spring Camp, House on Wheels, Life Perfectionist 

 ภาพยนตรเกาหลี ภาพยนตรเกาหลีทุกเรื่องที่ฉายในแอปพลิเคชัน Viu เชน Always, 

Seven Days, Secretly, Greatly 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหลังจากเปดรับชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu 

ตอบสนองความตองการปจเจกบุคคล ได 4 ลักษณะ คือ สรางความบันเทิง รวบรวมขอมูลขาวสาร 

สรางอัตลักษณสวนบุคคล และการสรางความสัมพันธทางสังคม 

ความพึงพอใจดานความบันเทิง หมายถึง ผูรับสารรับสื่อเพื่อความเพลิดเพลนิ ผอน

คลายความเครียด ฆาเวลา หลีกหนีจากปญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตประจําวัน เปนการปลีกตัวออกจากโลก

ความจริงเขาไปอยูในโลกเสมือนจริงท่ีสามารถสรางความสุขไดมากกวา 

ความพึงพอใจดานขอมูลขาวสาร หมายถึง ผูรับสารไดรับขอมูลท่ีมีประโยชน ทําใหมี

โอกาสในการรบัรูถึงเหตุการณหรือคําแนะนําและนําไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิตตอไปได 
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ความพึงพอใจดานการสรางอัตลักษณสวนบุคคล หมายถึง ผูรับสารมีลักษณะ

เฉพาะเจาะจงและสามารถเลือกสื่อที่มีอยูเปนจํานวนมากเพ่ือสะทอน สนับสนุน หรือสรางความ

แตกตาง  

ความพึงพอใจดานการสรางความสัมพันธทางสังคม หมายถึง ผูรบัสารสามารถเลือก

ที่จะเปดรับสื่อที่มีความหลากหลาย เพ่ือความสัมพันธระหวางบุคคลและความสัมพันธทางสังคม  

ทําใหผูรับสารมีสามารถนําไปใชพูดคุยเพ่ือกอปฏิสัมพันธทางสังคม เปนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 

แงคดิ ทัศนคติตอกัน และยังทําใหผูรับสารมีความรูเพิ่มขึ้นจากการสื่อสารในแตละครั้งอีกดวย 

ความตั้งใจ หมายถึง ความสนใจท่ีจะทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตหลังจากเปดรับชมรายการ

เกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu 

 รายการเกาหลี หมายถึง สื่อบันเทิงของประเทศเกาหลีใตรูปแบบหนึ่งที่มีความบันเทิง

หลากหลายรูปแบบ ไดแก ซีรีส รายการวาไรตี้ และภาพยนตร 

แอปพลิเคชัน Viu (วิว) หมายถึง แอปพลิเคชันท่ีใหบริการดานสื่อวีดิทัศน มีเนื้อหา

หลากหลาย ไดแก ละคร ซีรสี รายการบันเทิง รายการเพลง ภาพยนตร ขาวสาร การตูน  

Korean Wave หรือ คลื่นเกาหลี หรือที่เรยีกในภาษาเกาหลีวา “Hallyu” หมายถึง การ

แพรของวัฒนธรรมเกาหลีไปยังท่ัวโลก (อัณณา จันดี, 2563) 

Over-the-Top (OTT) หมายถึง ธุรกิจใหบริการแพรภาพกระจายเสียงผานโครงขาย

อินเทอรเน็ต 

เชื้อไวรัสโควิด-19 หมายถึง ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมที่ระบาดจากเมืองอูฮั่น ประเทศจีน 

ในเดือนธันวาคม 2019 และมีการระบาดและสงผลกระทบไปทั่วโรค เกิดเปนโรคติดตอที่เรียกวา  

โรคโควิด-19 

 

1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.7.1 เพื่อใหทราบถึงแรงจูงใจ พฤติกรรมการเปดรับ และความพึงพอใจตอแอปพลิเคชัน 

Viu ที่สงผลตอความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.7.2 เพื่อสามารถเปนแนวทางในการพัฒนาและปรบัปรุงแอปพลิเคชัน Viu ใหตรงกับ

กลุมเปาหมายและเปนประโยชนตอผูใชงาน 

1.7.3 เพื่อสามารถศึกษาการวางแผนการทองเที่ยวเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาและ

ปรับปรุงการทองเท่ียวหลังการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

1.7.4 สามารถนําผลการวิจัยไปพัฒนารูปแบบ การนําเสนอของแอปพลิเคชัน Viu เพื่อ

ตอบสนองตอความตั้งใจทองเท่ียวประเทศเกาหลีใตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 



 

 

บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

งานวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของแรงจูงใจ พฤติกรรมการเปดรับ และความพึงพอใจตอแอปพลิเค

ชัน Viu ที่สงผลตอความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” 

ผูวิจัยไดศึกษาคนควาภายใตกรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ ดังตอไปนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความตั้งใจซื้อ 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจ 

2.3 ทฤษฎกีารเปดรับขาวสาร 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 

2.5 แนวคิดเก่ียวกับแอปพลิเคชัน Viu 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อ 

ความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention)  เปนกระบวนการที่เก่ียวของกับจิตใจที่บงบอกถึงการ

วางแผนของผูบริโภคที่จะซื้อสินคายี่หอใดย่ีหอหนึ่งในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Howard, 1994) ซึ่งความ

ตั้งใจเปนการมีความสนใจอยางตอสิ่งนั้น ซึ่งเปนการตัดสินใจที่จะเลือกหรือกระทําในวิธีใดวิธีหนึ่งตอ

สิ่งๆ น้ัน โดยมีความต้ังใจและจุดมุงหมายที่ชัดเจนตอสิ่งที่ตองการและแสดงออกตามทัศนคติหรือ

ความเชื่อตอสิ่งนั้น (พรชัย ลิขิตธรรมโรจน, 2554) นอกจากนี้ความตั้งใจซื้อยังเปนปจจัยหนึ่งท่ีมี

ความสําคญัอยางมากตอนักการตลาดที่ตองการศึกษาและทําความเขาใจ เพราะความตั้งใจซื้อ

เปรียบเสมือนแนวทางในการทํานายหรือคาดการณพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคในอนาคต ความ

ตั้งใจซือ้ใชกันอยางแพรหลายในการพยากรณการซื้อ จากผลการศึกษาสนับสนุนความคิดท่ีวา

ภาพลักษณเปนสวนประกอบที่สําคญัตอการตั้งใจซื้อสินคาอยางตอเนื่อง (วรรณศิริ สิทธินิสัยสุข, 

2559)  

Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990) ไดใหความหมายวา ความตั้งใจซื้อเปนการ

แสดงถึงการใชบริการนั้นๆ เปนตัวเลือกแรก และความตั้งใจซื้อเปนหนึ่งในมิติท่ีแสดงใหเห็นถึงความ

จงรักภักดี โดยความจงรักภักดีนั้นประกอบดวย 4 มิติ คือ  

1. ความต้ังใจซื้อ (Purchase Intention) คือ การที่ผูบริโภคเลือกใชบริการนั้นๆ เปนตัวเลือก 

แรก ซึ่งสะทอนถึงพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคได  
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2. พฤตกิรรมการบอกตอ (Word of Mouth Communications) คือ การที่ผูบริโภคพูดถึง 

ในทางที่ดีเก่ียวกับการบริการและผูใหบริการ รวมไปถึงการแนะนําและกระตุนใหบุคคลอ่ืนสนใจและ

มาใชบริการนั้น  

3. ความออนไหวตอปจจัยดานราคา (Price Sensitivity) คือ การท่ีผูบริโภคไมมีปญหาเมื่อ

ผูใหบริการข้ึนราคา ผูบริโภคยอมจายในราคาที่สูงกวาที่อื่นหากการบริการนั้นสามารถตอบสนอง 

ความพึงพอใจของตนได 

4. พฤตกิรรมการรองเรียน (Complaining Behavior) คือ การที่ผูบริโภครองเรียนเมื่อเกิด 

ปญหา อาจจะรองเรยีนกับผูใหบริการหรือบอกตอผูอ่ืน สวนนี้เปนการวัดถึงการตอบสนองตอปญหา

ของผูบริโภค 

จากความหมายและนิยามดังกลาวขางตน สรุปไดวา ความตั้งใจคือการมีความสนใจตอสิ่งๆ 

นั้น และมีการวางแผน ต้ังจุดมุงหมายตอสิ่งนั้น หลังจากไดรับสิ่งนั้นแลวอาจจะเกิดความพึงพอใจ

หรือไมพึงพอใจจึงอาจเกิดพฤติกรรมท่ีแสดงตอความพึงพอใจนั้นโดยการใชซํ้า หรอืบอกตอ หรอื

รองเรียน ซึ่งงานวิจัยเรื่องน้ีเปนการศึกษาแรงจูงใจ พฤติกรรมการเปดรับ และความพึงพอใจตอแอป

พลิเคชัน Viu ที่สงผลตอความตั้งใจทองเท่ียวประเทศเกาหลีใตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูวิจัยจึงศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับความตั้งใจซื้อเพื่อเปนประโยชนตอการทําความเขาใจความ

ตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตหลังจากเปดรับและความพึงพอใจตอการรับชมรายการเกาหลีผาน

แอปพลิเคชัน Viu และนํามาปรับใชในการสรางแบบวัดความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตสําหรบั

ใชเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัยในครั้งนี้ 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

แรงจูงใจ (Motive) มีรากศัพทมาจากภาษาละตินวา Movere หมายถึง การเคลื่อนไหว 

(Move) จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจ นักวิชาการหลายทานใหความหมาย

ตางๆ ดังนี้ 

พวงเพชร วัชระอยู (2537) กลาววา แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง สิ่งใดๆ ที่ทําใหเกิด

พฤติกรรมหรือการกระทําขึ้น กอนที่คนจะมีพฤติกรรมใดข้ึนมาตองเริ่มดวยกระบวนการของความคิด 

คือตองอาศัยประสบการณ มีลําดับเหตุการณที่ผานมาเขาดวยกัน แลวเกิดการตัดสินใจที่จะกระทําขึ้น 

ชูศักดิ์ เจนประโคน (2541) ใหความหมายของแรงจูงใจวา สภาวะใดๆ ก็ตามท่ีกระตุนให

บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาโดยมีความมุงม่ันท่ีจะทํางานเพ่ือใหงานดําเนินไปสูเปาหมายที่วางไวและ

มีสภาพแวดลอมเปนตัวกําหนดขึ้น 

Griffin (1999) กลาวถึงแรงจูงใจวา หมายถึง ชุดของพลังผลักดันท่ีเปนสาเหตุใหมนุษยแสดง

พฤติกรรมในแนวทางที่ตอบสนองตอความตองการของตน 
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Daft (2000) ใหความหมายของแรงจูงใจวา หมายถึง พลังหรือแรงผลักดันท้ังภายนอกและ

ภายในตัวบุคคล ซึ่งกระตุนใหเกิดพฤติกรรมท่ีกระตือรือรน รวมทั้งเปนแรงกระตุนท่ีจะทําใหบุคคล

รักษาพฤติกรรมนั้นไว 

Schiffman, Kanuk and Wisenblit (2010) ไดใหความหมายของแรงจูงใจวา เปนแรงขับ

ภายในบุคคลที่กระตุนหรือบังคับใหเกิดการกระทําตามแรงขับนั้นๆ ซึ่งแรงขับเกิดจากความกดดันที่มี

ผลมาจากความจําเปนที่ไมไดรับการตอบสนอง โดยบุคคลตามปกติแลวจะพยายามที่จะตอสูกับ

ความรูสึกนึกคิดและจิตใตสํานึก เพ่ือลดความกดดันผานพฤติกรรมที่ไดเคยกระทํามากอนหนานี้ท่ีชวย

เติมเต็มความจําเปนและชวยในการปลดปลอยความกดดันที่เกิดขึ้นกับความรูสึกของตนเอง โดย

บุคคลจะมีการเลือกเปาหมายและรูปแบบของการกระทําเพ่ือบรรลุเปาหมายไดนั้นมผีลมาจากการคิด

และการเรียนรูของบุคคลน้ันๆ 

ปยวรรณ หอมจันทร (ม.ป.ป.) จึงสรุปความหมายของแรงจูงใจวา หมายถึง การที่บุคคลไดรับ

การกระตุนจากสิ่งเราแลวทําใหเกิดพลังที่แสดงออกทางพฤติกรรม เพื่อจะนําไปสูจุดประสงคของ

ตนเองหรือปจจัยตางๆ ที่เปนพลังและเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งแรงจูงใจนี้อาจเกิดเปน

สิ่งเราภายในหรือภายนอกเพียงอยางเดยีวและภายใตบุคคลซึ่งกระตุนใหเกิดพฤติกรรมในแนวทางที่

สนองตอบตอความตองการของตน นั่นคือความสัมพันธระหวางความตองการ (Needs) แรงขับ 

(Drive) และรางวัลอันเปนสิ่งลอใจ (Incentives) รวมท้ังเปนแรงกระตุนท่ีจะทําใหบุคคลรักษา

พฤติกรรมเหลานั้นไว 

ลําดับขั้นความตองการของ Maslow (Maslow's Hierarchy of Needs) 

Maslow, Abraham H. (1970) ไดต้ังสมมติฐานเก่ียวกับความตองการของมนุษยไววา 

มนุษยมีความตองการอยูเสมอ ความตองการไดรับการตอบสนองแลวจะมีความตองการอยางอ่ืนเขา

มาแทนท่ี ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวจะไมเปนสิ่งจูงใจอีกตอไป แตความตองการที่ยัง

ไมไดรับการตอบสนองนั้นจะเปนสิ่งจูงใจแทน ซึ่ง Maslow มองความตองการพ้ืนฐานของมนุษยเปน 

5 ลําดับ ดังนี้  

ความตองการดานรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย 

ไดแก อาหาร นํ้า อุณหภูมิที่เหมาะสม ยารักษาโรค ความตองการทางเพศ เมื่อมนุษยไดรับการ

ตอบสนองในดานความจําเปนพ้ืนฐานเปนท่ีพอใจแลวมนุษยจะมีความตองการระดับสูงข้ึนไปและ

ความตองการดังกลาวจะเปนเคร่ืองกระตุนพฤติกรรมของมนุษย 

ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) มี 2 แบบคือ ความตองการความ

ปลอดภัยดานรางกายและจิตใจกับความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจ 

ความตองการทางสังคม (Social or Belonging Needs) เปนความตองการที่จะใหตนเอง

เปนสวนหนึ่งของสังคมตองการใหเปนท่ียอมรับของบุคคลอื่น 
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ความตองการเกียรติยศชื่อเสียงหรือฐานะทางสังคม (Esteem or Status Needs) เปนความ

ตองการที่จะมีฐานะเดนเปนที่ยอมรับของคนทั่วไป ตองการเปนตัวเอง มีอิสระในการตัดสินใจ 

ความตองการที่จะไดรับความสมหวังในชีวิต (Self-actualization or Self-realization) เปน

ขั้นสูงสดุของมนุษย เชน ความตองการอยากเปนหัวหนาสูงสุดของหนวยงาน ความตองการอยากเดน

ทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะ 

Samuels (1984) ไดจําแนกองคประกอบในการเปดรับสื่อเปน 6 องคประกอบ ดังนี้ 

1. ฆาเวลาหรือเมื่อรูสึกเหงา เปนเหตผุลดานจิตวิทยาที่มนุษยมักจะไมชอบการอยูคนเดียว

ตามลําพัง มนุษยจึงมีความชอบและพยายามเอาตนเองเขาไปมีสวนรวมในผูอ่ืน การอยูกับสื่อสามารถ

เปนเพ่ือนคลายเหงาหรือฆาเวลาไดดีในขณะที่ไมรูวาตนเองจะกระทําสิ่งใด ในขณะที่บางคนอยูกับ

สื่อมวลชนมากจนรูสึกวาการไดอยูกับสื่อเปนที่พึงพอใจมากกวาการนําตัวเองไปมีสวนรวมกับผูอ่ืน นั่น

อาจจะเปนเพราะวาสื่อมวลชนไมไดสรางความกดดันในการสนทนาแกผูรับสาร นอกจากนี้การใช

อินเทอรเน็ตเพ่ือฆาเวลายังเขาถึงผูคนไดทุกเวลาและสถานการณ เชน ตอนเดินทาง กอนนอน หรือ

ตอนกําลังจดจออยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

2. ความอยากรูอยากเห็น โดยธรรมชาติของมนุษยมักจะมีความอยากรูอยากเห็นเพื่อคลาย

ความสงสัยในตนเอง สื่อมวลชนจึงเปนหนึ่งชองทางที่นําเสนอและเขามาชวยคลายความอยากรูอยาก

เห็นของมนุษยไดเปนอยางดี จะสังเกตไดวาสื่อมวลชนจะนําเสนอเรื่องใกลตัวที่เปนหนึ่งในคณุคาขาว

มานําเสนอขาวเปนหลัก เพราะมนุษยมักใหคนสนใจสิ่งที่รูสึกวาเรื่องนั้นเปนเรื่องใกลตัวหรือมีความ

เก่ียวของกับตนเอง 

3. ประโยชนในการใชสอย มนุษยทุกคนบนโลกลวนมีความเห็นแกตัวในตนเองมคีวาม

ตองการและแสวงหาสิ่งที่เปนประโยชนตอการใชชีวิตของตนเอง ในบางครั้งเม่ือเราตองการจะกระทํา

สิ่งใดสิ่งหนึ่งใหเกิดประโยชน แตเราไมรูขั้นตอนหรือกระบวนการ การเปดรับสื่อจึงเปนทางออก

ทางดานความคิด ชวยใหบรรลุเปาหมาย 

4. ความบันเทงิ ในแตละวันเรามักจะเจอเรื่องราวตางๆ มากมาย เรื่องราวเหลานั้นอาจจะ

สงผลตออารมณและความรูสึกทําใหเกิดความเครยีด การเปดรับสื่อที่มีเนื้อหาบันเทิงจะชวยสราง

ความจรรโลงแกผูรับสารได 

5. ผอนคลาย มีความคลายคลึงกับความบันเทิงแตแตกตางกันตรงที่ผูรับสารที่ตองการผอน

คลาย เนื้อหาที่เปดรับนั้นไมไดมีเพียงความบันเทิงเทานั้น อาจจะเปนเนื้อหาที่ผูรับสารตองการ บาง

คนอาจจะรูสึกวาการเปดรับรายการขาวเปนสิ่งท่ีทําใหเขารูสึกพึงพอใจ ในขณะที่บางคนเลือกที่เปดรับ

รายการบันเทิง หรือบางคนเลือกเปดรับละครเพ่ือทําใหตนเองรูสึกผอนคลาย 
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6. ขาวสาร ในหนึ่งวันมีขาวสารเกิดขึ้นมากมายจากทั่วโลก การใชชีวิตในแตละวันมีความ

จําเปนที่จะตองเปดรับขาวสารเพื่อใหรูเทาทันสถานการณ และยังชวยเสริมสรางใหตัวผูรบัสารเปนผูที่

มีความรูรอบตัว สามารถนําขอมูลขาวสารไปพูดคยุแลกเปลี่ยนเพ่ือใหเกิดการสื่อสารกับผูอ่ืนไดอีกดวย 

จากการทบทวนวรรณกรรมขางตน งานศึกษาวิจัยเรื่องนี้จึงนําแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับ

แรงจูงใจและการจําแนกองคประกอบในการเปดรับสื่อของ Samuels (1984) มาใช โดยแบง

องคประกอบเปน 6 ดาน ไดแก ดานการฆาเวลา ความอยากรูอยากเห็น ประโยชนในการใชสอย 

ความบันเทิง การผอนคลาย และขาวสาร และนาํนิยามของแตละองคประกอบไปสรางแบบวัด

แรงจูงใจตอการเปดรับแอปพลิเคชัน Viu เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับใชการศกึษาวิจัยครั้งนี้ 

 

2.3 ทฤษฎีการเปดรับขาวสาร 

 Klapper J. T. (1960) กลาวถึงกระบวนการเลือกรับขาวสารหรือเปดรับขาวสาร วา

เปรียบเสมือนเครื่องกรองขาวสารในการรับรูของมนุษย ซึ่งมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

 1. การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) เปนข้ันแรกในการเลือกชองทางการสื่อสาร โดย

สื่อและแหลงสารมีอยูดวยกันหลายแหลง แตละบุคคลจะเลือกเปดรับตามความสนใจและความ

ตองการของตน รวมถึงทักษะและความชํานาญในการรับรูขาวสารของแตละบุคคลนั้นตางกันจึงทําให

เลือกรับสื่อแตกตางกัน 

 2. การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) ผูเปดรับขาวสารจะเลือกสนใจขาวจาก

แหลงใดแหลงหนึ่ง โดยเลือกตามความคิดเห็นและความสนใจของตน เพื่อสนับสนุนทัศนคติที่มีอยู

และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไมสอดคลองกับทัศนคติ ความรู ความเขาใจท่ีมีอยูแลว เพ่ือไมใหเกิดภาวะทาง

จิตใจที่ไมสมดุลหรือมีความไมสบายใจ ที่เรียกวา ความไมสอดคลองทางดานความเขาใจ (Cognitive 

Dissonance) 

 3. การเลือกรับรูและตคีวามหมาย (Selective Perception and Interpretation) เม่ือ

บุคคลเปดรับขอมูลขาวสารแลว คนเรามักเลือกรับรูและตีความหมายสารแตกตางกันไปตามความ

สนใจ ทัศนคติ ประสบการณ ความเชื่อ ความตองการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทางรางกาย 

หรือสภาวะทางอารมณและจิตใจ ดังนั้นแตละคนอาจตีความเฉพาะขาวสารท่ีสอดคลองกับลักษณะ

สวนบุคคลดังกลาว ทําใหขาวสารบางสวนถูกตัดทิ้งไปและมีการบิดเบือนขาวสารใหมีทิศทางเปนที่ 

นาพอใจของแตละบุคคลดวย 

 4. การเลือกจดจํา (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจําขาวสารในสวนที่ตรงกับ

ความสนใจ ความตองการ ทัศนคตขิองตนเอง และมักจะไมจดจําหรือไมนําไปถายทอดตอในสวนที่

ตนเองไมสนใจหรือขัดแยงกับความคิดของตนเอง ขาวสารที่เราเลือกจดจําไวนั้นมักมีเนื้อหาที่จะชวย
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สงเสริมหรือสนับสนุนความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ คานิยม หรือความเชื่อแตละคนที่มีอยูเดิมใหมีความ

มั่นคงชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือนําไปใชเปนประโยชนในโอกาสตอไป 

 Hawkins and Mothersbaugh (2010) ไดใหความหมายของการเปดรับสื่อวา เม่ือมีสิ่งเรา

เขามาอยูในระยะท่ีประสาทสัมผัสท้ัง 5 ของผูรับสารสามารถรับรูไดจึงเกิดการเปดรับสารขึ้น โดย

บุคคลจะเปดรับตอสิ่งเราที่อยูรอบๆ ตัว แมวาจะไมไดใหความสนใจและไมรับรูถึงการมีอยูของสิ่งเรา

นั้นเลยก็ตาม กระบวนการเลือกเปดรับสื่อของบุคคล ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การเปดรับสาร (Exposure) เปดรบัสารของผูบริโภคมีท้ังอยางไมตั้งใจ (Random) และ

อยางตั้งใจ (Deliberate) ดังนั้น นักการตลาดจึงใหความสําคัญกับกระบวนการเลือกเปดรับสาร 

(Selective Exposure) ของผูบรโิภคเปนอยางมาก นอกจากนี้ผูบริโภคยังมีกระบวนการเปดรับสาร

อยางตั้งใจ (Voluntary exposure) เพ่ือแสวงหาขอมูลดวยเหตุผลหลายประการ เชน เพื่อการซื้อ 

เพื่อการบันเทิง หรือเพ่ือขอมูลขาวสาร  

2. การใหความตั้งใจ (Attention) ผูบริโภคจะเกิดความตั้งใจเมื่อสิ่งเรากระตุนประสาทสัมผัส 

ทั้ง 5 อยางนอย 1 ดาน และสงผลใหเกิดกระบวนการทางสมอง ความตั้งใจจะทําใหผูบริโภคจัดสรร

ทรัพยากรทางความคิดไปตอบสนองตอการเขามาของสิ่งเรา ปจจัยที่สงผลใหผูบริโภคเกิดความตั้งใจ

นั้น มี 3 ปจจัย ไดแก  

2.1 ปจจัยของสิ่งเรา (Stimulus Factors) หมายถึง รูปแบบทางกายภาพของสิ่งเรา 

ไดแก ขนาด (Size), ความหนาแนน (Intensity), รูปแบบที่นาสนใจ (Attractive visuals), สีสันและ

การเคลื่อนไหว (Color and Movement), ตําแหนง (Position), การแยกสิ่งเราออกจากวัตถุอื่นๆ 

(Isolation), การจัดรูปแบบ (Format), ความแตกตางและความคาดหวัง (Contrast and 

Expectations), ความนาสนใจ (Interestingness) และปริมาณของขอมูล (Information Quantity)  

2.2 ปจจัยเฉพาะบุคคล (Individual factors) คือ ลักษณะเฉพาะบุคคล ที่ทําให

บุคคลหนึ่งมีความแตกตางจากบุคคลอ่ืน ไดแก แรงจูงใจ (Motivation) และความสามารถ (Ability)  

2.3 ปจจัยจากสถานการณ (Situational Factors) คือ ลักษณะเฉพาะของบุคคลใน

สถานการณชั่วคราว ไดแก ความหนาแนน (Clutter) หมายถึง ความหนาแนนของสิ่งเราใน

สภาพแวดลอมของผูบริโภค และการมีสวนรวมในรายการ (Program involvement) หมายถึง ความ

สนใจของผูชมที่มีตอเนื้อหาในรายการที่มีการโฆษณาอยู  

3. การตีความหมาย (Interpretation) บุคคลจะรับรูและตีความหมายขอมูลท่ีไดรับข้ึนอยูกับ

คุณลักษณะของสิ่งเรา บุคคล และสถานการณแตกตางกันไปโดยใชจิตใตสํานึก นอกจากนี้ยังเลือก

บิดเบือนขอมูลที่ไดรับและตีความหมายออกมาตามความตองการของตน 

Assael (1995) กลาววา ปจจัยสําคัญที่เก่ียวของกับกระบวนการเปดรับสื่อโฆษณาคือ เกณฑ

การเปดรับสื่อของผูรับสาร เกณฑมีดังตอไปนี้ 
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1. การเลอืกรับสื่อที่มีอยู (Availability) ผูรับสารจะเลือกรับสื่อทีไ่มตองใชความพยายามมาก 

กลาวคือสามารถเขาถึงสื่อที่จัดหามาไดงายกวาสื่ออื่นๆ  

2. การเลอืกรับสื่อที่สะดวกและนิยม (Convenience and Preferences) ผูรับสารจะเปดรับ

สื่อตามความสะดวกของตน ทั้งทางหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน หรือสื่ออื่นๆ เชน ผูรับสารบางคน

ชอบฟงขาวสารจากวิทยุขณะขับรถ เปนตน 

3. การเลอืกรับสื่อตามความเคยชิน (Accustomed) ผูรับสารบางคนจะไมคอยเปลี่ยนแปลง

สื่อทีต่นเองรับอยูเปนประจํา โดยเฉพาะในบุคคลท่ีมีอายุมาก เชน ถาเคยรับสื่อใดก็จะไมสนใจรับสื่อ

ชนิดอื่นหรอืสือ่ใหมๆ 

4. การเลอืกรับสื่อตามลักษณะเฉพาะของสื่อ (Characteristic of Media) ลักษณะเฉพาะ

ของสื่อนั้นมีผลตอการเปดรบัสื่อของผูรับสาร เชน ลกัษณะเดนของหนังสือพิมพคือ เปนสื่อทีมี่ราคาถูก 

ใหขาวสารไดละเอียด สามารถนําติดตัวไดสะดวก 

5. การเลอืกรับสื่อที่สอดคลองกับตนเอง (Consistency) ผูรับสารจะเลือกรับสื่อที่สอดคลอง

กับความรู คานิยม ความเชื่อ และทัศนคติของตน 

McLeod & Keefe (1972) ไดจําแนกตัวชี้วัดท่ีใชวัดพฤติกรรมการเปดรับสื่อ (Media 

Exposure) ที่สวนใหญใชกันเปน 2 ประการ ดังน้ี 

1. วัดจากเวลาที่ใชสื่อ 

2. วัดจากความถี่ของการใชสื่อแยกตามประเภทของเนื้อหารายการที่แตกตางกัน 

McLeod & Keefe (1972) ยังกลาวอีกวา การวัดในเรื่องเวลาที่ใชกับสื่อมีขอเสีย คือคําตอบ

ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน ความสนใจของผูฟง เวลาวางท่ีคนมีอยู และการมีสื่อใกลตัวดวย 

ดังน้ัน เวลาที่ใชสื่อจึงไมสามารถแปลความหมายไดในเชิงจิตวิทยาและมักจะไมใหผลที่ชัดเจนเมื่อ

นําไปเชื่อมโยงความสัมพันธกับตวัแปรอ่ืน สรุปไดวา การเปดรับสื่อมวลชน หมายถึง ความบอยครั้งใน

การเปดรับระยะเวลา ชวงเวลา รวมไปถึงจํานวนสื่อมวลชนท่ีใชในการเปดรบัขาวสารดวยโดยจะเลือก

เปดรับขาวสารที่ตนเองสนใจ หรือเลือกรับสารบางสวนที่เก่ียวของและเปนประโยชนตอตนเอง 

Becker (1972) ไดใหความหมายของการเปดรับขาวสาร โดยจําแนกตามพฤติกรรมการ

เปดรับขาวสารวา  

1. การแสวงหาขอมูล (Information Seeking) บุคคลจะแสวงหาขอมูลเมื่อตองการใหมี

ความคลายคลึงกับบุคคลอ่ืนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเรื่องทั่วๆ ไป  

2. การเปดรับขอมูล (Information Receptivity) บุคคลจะเปดรับขาวสารเพื่อตองการทราบ

ขอมูลท่ีตนเองสนใจอยากจะรู 

3. การเปดรับประสบการณ (Experience Receptivity) บุคคลจะเปดรับขาวสารเพราะ

ตองการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเพื่อผอนคลายอารมณ 
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งานวิจัยในชิ้นนี้ จะมุงเนนการเปดรับสื่อแอปพลิเคชัน Viu โดยศึกษาพฤติกรรมการเปดรับ

รายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu ผูวิจัยใชแนวคิดการเปดรบัส่ือของ McLeod & Keefe (1972)  

มาเปนแนวทางในการสรางแบบวัดความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต ไดแก ระยะเวลาที่ใชงาน

แอปพลิเคชัน Viu ความถ่ีในการใชงานตอสัปดาห ระยะเวลาเฉลี่ยตอครั้ง ชวงเวลาที่รับชม (McLeod 

& Keefe, 1972)  และประเภทของรายการท่ีเปดรับ โดยผูจัยไดนําการแบงประเภทของ Pierce 

(2021) และการแบงหมวดหมูของแอปพลิเคชัน Viu มาเรียบเรียงและจําแนกออกเปน 12 ประเภท 

ดังน้ี ซีรีสโรแมนติก/โรแมนติกคอเมดี้, ซีรีสเมโลดรามา, ซีรีสยอนยุค, ซีรีสระทึกขวัญ, ซีรีสแฟนตาซี/

สยองขวัญ ละครยอนเวลา, รายการเกมโชว, รายการทอลกโชว, รายการเรียลลิตี้, รายการเก่ียวกับ

ดนตรี, รายการเก่ียวกับอาหาร, รายการเก่ียวกับไลฟสไตล และภาพยนตรเกาหลี 

 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

รัชฎาพร พันธุทวี (2560) ใหความหมายของความพึงพอใจวา ความพึงพอใจ (Satisfaction) 

เปนทัศนคติที่เปนนามธรรมไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางได การที่จะทราบวาบุคคลมีความพึงพอใจ

หรือไมนั้นมีการแสดงออกที่สลับซับซอนทําใหสามารถวัดความพึงพอใจโดยตรงไดยาก แตสามารถวัด

ไดโดยทางออมดวยการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหลานั้น และการแสดงความคดิเห็นนั้นจะตองตรง

กับความรูสึกที่แทจริงจึงสามารถวัดความพึงพอใจน้ันได  

 พัฒนา พรหมณ,ี ยุพิน พิทยาวัฒนชัย และจีระศักดิ์ ทัพผา (2563) ไดสรปุวาความพึงพอใจ 

หมายถึง สิ่งท่ีเกิดจากแรงจูงใจซึ่งเปนพฤติกรรมภายในที่ผลักดันใหเกิดความรูสึกตางๆ คือ ชอบ  

ไมชอบ เห็นดวย ไมเห็นดวย ยินดี ไมยินดี เมื่อไดรับการตอบสนองความตองการและความคาดหวัง

แลวก็จะเกิดความรูสึกมีความสุข กระตือรือรน มุงมั่น มีกําลังใจ กอใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการกระทํากิจกรรมที่เพื่อใหเกิดการตอบสนองความตองการตามเปาหมายที่กําหนด

ไวของแตละบุคคล 

Wenner (1985) ไดแบงความพึงพอใจจากการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจในการบริโภค

ขาวสาร (News Gratifications) โดยการรวบรวมผลงานวิจัยตางๆ ออกมาเปนแผนท่ีแสดงความ 

พึงพอใจออกเปน 4 กลุม คือ 

1. Orientation Gratification หมายถึง การใชขาวสารเพ่ือประโยชนทางดานขอมูล  

ใชสําหรับอางอิงและเปนการเสริมย้ําในความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลกับสังคม รูปแบบความ

ตองการที่แสดงออกมา คือ การติดตามขาวสาร (Surveillance) ซึ่งการไดขอมูลมาเพื่อชวยในการ

ตัดสินใจ (Decisional Utility)  
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2. Social Gratifications หมายถึง การใชขาวสารเพื่อเชื่อมโยงระหวางขอมูลเก่ียวกับสังคม 

ซึ่งรบัรูจากขาวสารเขากับเครือขายสวนบุคคลของปจเจกชน เชน การนําขอมูลไปใชประกอบการ

สนทนากับผูอ่ืนเพ่ือใชเปนขอมูลในการจูงใจ 

3. Para-Social Gratifications หมายถึง กระบวนการใชประโยชนจากขาวสารเพ่ือดํารง

เอกลักษณของบุคคล เพ่ืออางอิงผานบุคคลที่มสีวนเกี่ยวของกับสื่อหรือบุคคลท่ีปรากฏในเนื้อหาของ

สื่อ เชน การยึดถือหรือการชื่นชมผูอานขาวเปนแบบอยางในการแสดงพฤติกรรม 

4. Para-Orientation Gratifications หมายถึง กระบวนการใชขาวสารเพ่ือประโยชนดาน

ความบันเทิง ใชในการลดหรือผอนคลายความตึงเครียดทางอารมณหรือเพื่อปกปองตนเอง เชน การ

ใชเวลาใหหมดไปเพื่อบันเทิง เพลิดเพลิน สนุกสนาน หรอืเพ่ือหลีกหนีจากสิ่งท่ีทําใหเกิดความไมพอใจ  

McQuail (1987) ไดกลาวถึงทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจจากสื่อวา เปนการให

และรับความหมาย การถายทอดและรับสาร รวมไปถึงแนวคิดการโตตอบแบงปน และการมี

ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนดวย สื่อจึงมีบทบาทในการผลิตและกระจายขาวสารใหตรงตามความตองการของ

ผูรับสาร สื่อสามารถตอบสนองความตองการปจเจกบุคคล ได 4 ลักษณะ คือ 

1. สรางความบันเทงิ (Entertainment) ผูรับสารรบัสื่อเพ่ือความเพลิดเพลิน ผอนคลาย

ความเครียด ฆาเวลา หลีกหนีจากปญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตประจําวัน เปนการปลีกตัวออกจากโลกความ

จริงเขาไปอยูในโลกเสมือนจริงที่สามารถสรางความสุขไดมากกวา 

2. รวบรวมขอมูลขาวสาร (Information) เพื่อแสวงหาขอมูลที่มีประโยชนตอตนเอง ทําใหมี

โอกาสในการรบัรูถึงเหตุการณหรือคําแนะนําและนําไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิตตอไปได 

3. สรางอัตลักษณสวนบุคคล (Personal Identity) ผูรับสารมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและ

สามารถเลือกสื่อที่มีอยูเปนจํานวนมากเพ่ือสะทอน สนับสนุน หรอืสรางความแตกตาง เชน การแสดง

ตัวตนปลอมบนสังคมออนไลนเปนการสะทอนความตองการภายในจิตใจของตนเอง หรือการสรางโลก

ใหมเพ่ือปกปดตัวตนที่แทจริง หรือการทําธุรกิจการใชประโยชนจากสื่อ  

4. การสรางความสัมพันธทางสังคม (Personal Relationships and Social Interaction) 

ผูรับสารสามารถเลือกที่จะเปดรบัสื่อท่ีมีความหลากหลาย เพ่ือความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความสัมพันธทางสงัคม ไมวาจะเปนละคร กีฬา ขาว หรือกระแสตางๆ ที่กําลังเปนที่นิยมชวงเวลานั้น 

ทําใหผูรับสารสามารถนําไปใชพูดคุยเพ่ือกอปฏิสัมพันธทางสังคม เปนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 

แงคดิ ทัศนคติตอกัน และยังทําใหผูรับสารมีความรูเพิ่มขึ้นจากการสื่อสารในแตละครั้งอีกดวย 

จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยจึงไดนําทฤษฎีของ McQuail (1987) ในการสรางแบบวัด

เพื่อประเมนิ โดยแบงองคประกอบเปน 4 ดาน ไดแก ดานความบันเทิง ดานขอมูลขาวสาร ดานการ

สรางอัตลักษณสวนบุคคล และดานความสัมพันธทางสังคม 
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2.5 แนวคิดเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Viu 

 แอปพลิเคชัน (Application) หมายถึง โปรแกรมหรือชุดคําสั่งท่ีใชควบคมุการทํางานของ

คอมพิวเตอรเคลื่อนท่ีและอุปกรณตอพวงตางๆ เพื่อใหทํางานตามคําสั่งและตอบสนองความตองการ

ของผูใช โดยแอปพลิเคชันจะตองมีสิ่งที่เรียกวา สวนติดตอกับผูใช (User Interface หรอื UI) เพ่ือ 

เปนตัวกลางการใชงานตางๆ (ความหมายและประเภทของแอพพลิเคชั่น, ม.ป.ป.) ประเภทของ 

แอปพลิเคชันแบงไดดังนี้ 

1. แอปพลิเคชันระบบ เปนสวนซอฟตแวรระบบหรือระบบปฏิบัติการ (Operating system) 

ที่ทําหนาที่ควบคุมการทํางานของอุปกรณและรองรับการใชงานของแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมตางๆ 

ที่ตดิตั้งอยูภายในคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ 

2. แอปพลิเคชันที่ตอบสนองความตองการของกลุมผูใช เปนซอฟตแวรประยุกตหรอื

โปรแกรมประยุกต ที่ทํางานภายใตระบบปฏิบัติการ มีวัตถุประสงคเฉพาะอยาง เนื่องจากผูใชมีความ

ตองการใชแอปพลิเคชันที่แตกตางกัน จํานวนของอุปกรณคอมพิวเตอรเคลื่อนที่มีหลากหลายชนิด 

ขนาดหนาจอท่ีแตกตาง จึงมีผูผลิตและพัฒนาแอปพลิเคชันใหมๆ ขึ้นเปนจํานวนมากเพ่ือรองรับการ

ใชงานในทุกๆ ดาน 

Viu คือ แอปพลิเคชันท่ีบริการดานบันเทิง ที่รวมซีรีส รายการทีวี (Variety) และรายการ

เพลง อยางถูกตองตามกฎหมายไวในแอปพลิเคชันเดียว โดยไดรวมมือกับ รายการโทรทัศนของ

ประเทศเกาหลี 3 ชองหลัก ไดแก SBS, KBS และ MBC แอปพลิเคชัน Viu น้ี ไดเปดตัวที่ฮองกงเปน

ประเทศแรกในป พ.ศ. 2558 และขยายเปดในสิงคโปร, มาเลเซีย, อินเดีย, ฟลปิปนส และอินโดนีเซีย 

สามารถชมไดท้ังทางแอปพลิชันและเว็บไซต ซึ่งบริการ Viu ไดรบัการตอบรับที่ดีมากในทุกประเทศท่ี

เปดตัว จุดเดนของแอปพลิเคชัน Viu คือ สามารถติดตามซีรีสเกาหลีไดในชวงเวลาใกลเคียงกับ

ประเทศเกาหลีและมีซับภาษาทองถิ่นดวย (ธรัญญา ชัยวงศศรีอรุณ, 2559) 

 รูปแบบการใชงาน Viu ในแตละประเทศอาจจะตางกันออกไปเล็กนอย ในประเทศฮองกงจะ

มีรูปแบบการใชบริการฟรี โดยซีรีสฟรีจะอัปเดตหลังจากที่เกาหลีไดถายทอดไปแลวประมาณ 3 วัน 

และมีโฆษณาคั่น สําหรับบริการ Viu Premium จะเสียคาบริการรายเดือน แตสามารถดูไดทันทีที่

คลิปมาถึงในเวลาไมก่ีชั่วโมงหลังเกาหลีและไมมีโฆษณาคั่น นอกจากนี้แอปพลิเคชัน Viu ยังมรีะบบที่

สามารถดาวนโหลดคลิปเก็บไวเปนแบบออฟไลนสําหรับดูโดยไมตองใชอินเตอรเน็ตในภายหลังไดอีก

ดวย 

Viu มีตนกําเนิดท่ีประเทศฮองกง กอตั้งในป พ.ศ. 2558 โดย Viu นั้นเปนของบริษัทที่ชื่อวา 

PCCW ที่เปนผูใหบริการดานเครือขายโทรศัพทในฮองกง โดย Viu จะเนนไปที่เนื้อหาแนวเอเชีย ไมได

มีแคซีรีสแตยังมีรายการวาไรตี้อื่นๆ ทําให Viu ยังสามารถรักษาฐานลูกคาไวได รายไดของบริษัท 

PCCW ในป 2561 รายได 3,788 ลานบาท ป พ.ศ. 2562 รายได 4,435 ลานบาท จะเห็นไดวารายได
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สวนของ OTT นั้นเติบโตข้ึนโดยคิดเปน 18% ในขณะท่ีชวง 3 ปที่ผานมานั้น Viu ไดมกีารขยายไปใน

ตลาดตางประเทศมากขึ้น ไดแก แถบตะวันออกกลาง อาเซียน และแอฟริกาใต และในป พ.ศ. 2562 

มี Monthly Active Users อยูที่ 41.4 ลานคน เปนแอปที่มี In-App Purchase สูงสุดอันดับ 2 ของ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2563 (“VIU อาจเปนคูแขงของ Netflix ใน

ไทย”, 2563) 

จากขอมูลดังกลาว ผูวิจัยจึงเลือกศึกษารายการเกาหลีในแอปพลิเคชัน Viu เนื่องจากเปน

แอปพลิเคชันที่รวบรวมรายการเก่ียวกับประเทศเกาหลีแบบถูกลิขสิทธ์ิไวมากที่สุด และสามารถดูได

ใกลเคยีงกับเวลาออกอากาศในประเทศเกาหลี นอกจากนี้ยังมีพากยไทยเพ่ือดึงกลุมลูกคาที่เปนผูใหญ 

ผูวิจัยจึงเห็นวา แอปพลิเคชัน Viu จะสงผลตอความตั้งใจทองเท่ียวประเทศเกาหลีใตของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวของกับความตั้งใจ ผูวิจัยทําการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของซึ่ง

เปนสาเหตุของความตั้งใจพบวามี 3 ตัวแปร ไดแก แรงจูงใจ การเปดรับสื่อ และความพึงพอใจตอแอป

พลิเคชัน Viu ดังนั้นผูวิจัยจึงขอรายงานผลการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ดงันี้ 

2.6.1 แรงจูงใจกับความตั้งใจ 

บุณยาพร ศรีงิ้วราย (2558) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจ การเปดรับ ความพึงพอใจ และ ความตั้งใจ

ซื้อเครื่องสําอางบํารุงผิวแบรนดทองถ่ินจากการติดตามขาวสารผานเฟซบุกแฟนเพจของ ผูบริโภค 

ผลการวิจัย พบวา แรงจูงใจในการติดตามขอมูลขาวสารมีความสัมพันธทางบวกกับการเปดรบัสื่อ

อยางมีนัยสําคัญ พฤติกรรมการเปดรับขาวสารมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในรูปแบบ

การสื่อสารอยางมีนัยสําคัญ และความพึงพอใจในรูปแบบการสื่อสารมีความสัมพันธทางบวกกับความ

ตั้งใจซื้อสินคาอยางมีนัยสําคัญ 

กชกร ยศนันท (2564) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของแรงจูงใจ พฤติกรรมการเปดรับ การใช

ประโยชนและความพึงพอใจตอแฟนเพจ “ติดโปร” ที่สงผลตอความต้ังใจซื้อเครื่องใชไฟฟาในบาน

ผานชองทางอี-คอมเมริซของสมาชิกแฟนเพจ “ติดโปร” ผลการวิจัยพบ ความแปรปรวนของความ

ตั้งใจซื้อสินคาเครื่องใชไฟฟาในบานผานชองทางอี-คอมเมิรซของสมาชิกแฟนเพจ “ติดโปร” โดย

สามารถนํามาสรางเปนการทํานาย Y (ความตั้งใจซื้อ) = .178 + .294 (แรงจูงใจ) + .238 (ระยะเวลา

ในการเปดรับ) +.113 (การใชประโยชน) + .408 (ความพึงพอใจ) ซึ่งสามารถรวมกันทํานายสมการได

รอยละ 76.5 และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .874 อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

Won & Kim (2020) ศึกษาเรื่อง The Effect of Consumer Motivations on Purchase 

Intention of Online Fashion - Sharing Platform (ผลกระทบของแรงจูงใจของผูบริโภคตอความ
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ตั้งใจซื้อแฟชั่นออนไลน - แพลตฟอรมการแบงปน) ผลการศึกษาพบวา แรงจูงใจเชิงอุดมคติและเชิง

นิเวศนของผูบริโภคนั้นสัมพันธในทางบวกกับทัศนคติของผูบริโภคท่ีเอื้ออํานวย และทัศนคติของ

ผูบรโิภคสัมพันธในเชิงบวกกับความตั้งใจซื้อ 

2.6.2 การเปดรับสื่อกับความตั้งใจ 

อรัชพร วิเชียรชิต (2560) ศึกษาเรื่อง การเปดรับ ทัศนคตแิละปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ

ซื้อสินคาในเว็บไซตทรูชอปปง ผลการวิจัยพบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการเปดรับ

เว็บไซตทรูชอปปงความถ่ี (ครั้ง/เดือน) กับทัศนคติที่มีตอเว็บไซตทรูชอปปง มีคาเทากับ 0.367 และ

คา Sig. เทากับ 0.000 นอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้น การเปดรับเว็บไซตทรู 

ชอปปง ความถ่ี (ครั้ง/เดือน) มีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอเว็บไซตทรูชอปปง คาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธระหวางระยะเวลาในการเขาชมเว็บไซตทรูชอปปงกับทัศนคติที่มีตอเว็บไซตทรูชอปปง มีคา

เทากับ 0.114 และคา Sig. เทากับ 0.049 นอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 สรุปไดวา

ระยะเวลาในการเขาชมเว็บไซตทรชูอปปงมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอเว็บไซตทรูชอปปง และคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางทัศนคติท่ีมีตอเว็บไซตทรูชอปปงกับพฤติกรรมการซื้อสินคาใน

เว็บไซตทรูชอปปง ความถี่ (ครั้ง/เดือน) มีคาเทากับ -0.168 และคา Sig. เทากับ 0.004 นอยกวา

ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้น ทัศนคติที่มีตอเว็บไซตทรูชอปปง มีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การซื้อสินคาในเว็บไซตทรูชอปปง ความถี่ (ครั้ง/เดือน) เนื่องจากความสัมพันธดังกลาวมีคาเปนลบ   

เมื่อมีทัศนคติท่ีมีตอเว็บไซตทรูชอปปงเปนไปในทางบวก จะทําใหพฤติกรรมการซื้อสินคาในเว็บไซต 

ทรูชอปปง ความถ่ี (ครั้ง/เดือน) ลดลง และตัวแปรดังกลาวมคีวามสัมพันธกันตํ่า 

กษิดิศ พันธารีย (2562) ศกึษาเรื่อง การเปดรับสื่อ การใชประโยชนและความพึงพอใจตอ

แฟนเพจเฟซบุก “อยุธยา กินอะไรดี By Wongnai” ที่สงผลตอความตั้งใจใชบรกิารรานอาหารใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวา การเปดรับสื่อ ความพึงพอใจ การใชประโยชนจากแฟน

เพจเฟซบุก อยุธยา กินอะไรดีBy Wongnai สามารถใชรวมกันทํานายความตั้งใจใชบริการรานอาหาร

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดโดยสรางเปนสมการทํานายคือ Y (ความตั้งใจใชบริการ) =  - .241 + 

.621 (ความพึงพอใจ) + .270 (การใชประโยชน) + .201 (ระยะเวลาการเปดรบัสื่อ) ซึ่งสามารถ

รวมกันทํานายสมการไดรอยละ 55.7 และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.746 

กรชนก บุญสูทรัพยไพศาล (2563) ศกึษาเรื่อง การศึกษาการเปดรับขอมูลขาวสาร การ

ตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมเก่ียวกับเสื้อผา แฟชั่นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณศีกึษา 

Hamburger Studio ผลการวิจัยพบวา การเปดรับขาวสารเก่ียวกับตรา Hamburger Studio และ

เสื้อผาแฟชั่น ผูบริโภคสวนใหญมีระดับการตัดสินใจโดยภาพรวมอยูระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.64 

เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา มีดารา ศิลปน ผูมีชื่อเสียง เปนผูถายทอดเรื่องราว (Story telling) 
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ใหกับเสื้อผาแฟชั่นไดอยางเหมาะสมและนาสนใจ ดานการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟชั่นของผูบริโภค 

พบวา ผูบรโิภคมีระดับการตัดสินใจโดยภาพรวม ดานผลิตภัณฑและบริการ อยูในระดับมากที่สุด 

รองลงมาคือ ดานราคาของเสื้อผาแฟชั่นและดานการตลาด จํานวนเทากัน และดานสถานที่และ

บริการขายเสื้อผาแฟชั่น ตามลําดับ พฤติกรรมการเปดรับขาวสารและการเลือกซื้อผลิตภัณฑของตรา

สินคา Hamburger Studio และเสื้อผาแฟชั่น ผูบริโภคท้ังหมดรูจักตราสินคา Hamburger Studio 

สวนใหญรูจักตราสินคา Hamburger Studio ผานการเห็นจากการโฆษณาผานโซเชียลมีเดีย 

กนิฏฐา เกิดฤทธิ์ (2565) ศึกษาเรื่อง การเปดรับสื่อตอการตัดสินใจทองเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตรของกลุมนักทองเที่ยวเจเนอเรชันวาย ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวเปดรับสื่อจากสื่อ

สังคมออนไลนมากท่ีสุด ปจจัยดานการรองรบัดานการทองเท่ียวเปนดานที่สงผลตอการตัดสินใจ

ทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรมาก กลุมนักทองเท่ียวเจเนอเรชันวายที่มีระดับการศกึษา อาชีพ รายได

ตางกัน มีระดับการตัดสินใจทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยยะสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

Tjhin & Aini (2019) ศึกษาเรื่อง Effect of E-WOM and Social Media Usage on 

Purchase Decision in Clothing Industry (ผลกระทบของการสื่อสารแบบปากตอปากทาง

อิเล็กทรอนิกส (E-WOM) และการใชโซเชียลมีเดียตอการตัดสินใจซื้อในอุตสาหกรรมเสื้อผา)  

ผลการวิจัยพบวา การใชโซเชียลมีเดียไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการตัดสินใจซื้อและตอความ

นาเช่ือถือ การสื่อสารแบบปากตอปาก (E-WOM) มีผลอยางมากตอการตัดสินใจซื้อและตอความ

นาเช่ือถือ ความนาเช่ือถือมีผลอยางมากตอการตัดสนิใจซื้อ การใชโซเชียลมีเดียและการสื่อสารแบบ

ปากตอปากทางอิเล็กทรอนิกส (E-WOM) ไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการตัดสินใจซื้อที่อาศัย

ความนาเชื่อถือ 

2.6.3 ความพึงพอใจกับความตั้งใจ 

กมัยธร ริ้วพันกุล (2562)  ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ Netflix 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันมี

การตัดสินใจใชบรกิาร Netflix แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปจจัยดานสวน

ประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตดัสินใจใชบริการ Netflix ของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทุกตัวแปรมีความสัมพันธทางบวกกับการตัดสินใจใชบริการ Netflix 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจ ดานบันเทิง ดาน

ขอมูล และดานพักผอนหรือหลีกหนีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ Netflix โดยมีความสัมพันธ

ทางบวกกับการตัดสินใจใชบริการ Netflix อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 



26 

จิราภา เขมาเบญจพล (2564) ศึกษาเร่ือง การเปดรับ ความพึงพอใจของผูบริโภคตอเนื้อหา

การตลาดบนอินสตาแกรมสตอรี่กับความต้ังใจซื้อ ผลการวิจัยพบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรที่

ตางกัน มีการเปดรับความพึงพอใจตอกลยุทธการนําเสนอเนื้อหาการตลาด และความพึงพอใจตอ

รูปแบบการนําเสนอเนื้อหาการตลาดบนอินสตาแกรมสตอรีแตกตางกัน ความพึงพอใจของผูบริโภคตอ

กลยุทธการนําเสนอเนื้อหาการตลาดบนอินสตาแกรมสตอรี มีความสัมพันธกับความต้ังใจซื้อหลังรับชม

เนื้อหาการตลาดบนอินสตาแกรมสตอร ีโดยมีความสัมพันธในทางบวก 

Kusá & Čábyová (2021) ศึกษาเร่ือง Effect of marketing communication on 

consumer preferences and purchasing decisions (ผลกระทบของการส่ือสารการตลาดตอ

ความพึงพอใจของผูบริโภคและการตัดสินใจซ้ือ) ผลการวิจัยพบวา เนื่องจากความสัมพันธระหวางการ

สื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมผูบริโภคเปนแบบโตตอบ แนวโนมทั่วโลกในปจจุบันคือการสํารวจการ

สื่อสารทางการตลาดที่เกี่ยวของกบัพฤติกรรมผูบริโภค พฤติกรรมผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปทําให

บริษัทตางๆ ปรับเปล่ียนการส่ือสารทางการตลาดโดยการใชรูปแบบและเคร่ืองมือใหมๆ เพ่ือสราง

ความไววางใจจากลูกคาและโนมนาวการซื้อ เพ่ือสรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะยาว สรุปไดวา

การส่ือสารแบบดิจิทัลมีผลกระทบตอวิธีการปฏิบัติของผูบริโภคเพ่ิมมากข้ึน 

 

2.7 กรอบแนวคิดการวจิัย 

ภาพที ่2.1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

  

แรงจูงใจการรับชมรายการ 

เกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu 

ความต้ังใจทองเที่ยว 

ประเทศเกาหลีใต 
พฤติกรรมการเปดรับชมรายการ 

เกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu 

ความพึงพอใจท่ีมีตอแอปพลิเคชัน 

Viu 



 

 

บทที ่3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 การศึกษาคนควาเรื่อง “อิทธิพลของแรงจูงใจ พฤติกรรมการเปดรับ และความพึงพอใจตอ

แอปพลิเคชัน Viu ท่ีสงผลตอความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร” โดยผูวิจัยไดศึกษาตามหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้ 

3.1 ประเภทของงานวิจัย 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.3 วิธีการเลือกตัวอยาง 

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.5 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3.6 การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3.7 การวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประเภทของงานวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรปูแบบการวิจัยเชิง

พยากรณ (Predictive Research) เพ่ือใชในการทํานายความต้ังใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต โดยใช

แบบสอบถามออนไลน (Online Questionnaire) เปนเครือ่งมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และใหกลุม

ตัวอยางเปนผูกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง (Self–administered Questionnaire) 

 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนที่เคยรับชมรายการเกาหลีผานแอป 

พลิเคชัน Viu และอาศยัอยูในเขตกรุงเทพมหานคร  

 การกําหนดขนาดตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ผูวิจัยไดใชโปรแกรม G*Power เวอรชัน 3.1.9.7 

ของ Cohen (1977) ในการคํานวณเพ่ือกําหนดขนาดตัวอยาง โดยใชสถิติการถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Linear Regression) กําหนดคาขนาดอิทธิพล (Effect Size) ในระดับกลาง และ

กําหนดคาตางๆ เพื่อใชคํานวณขนาดตัวอยาง ไดดังนี้ 
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Input Effect Size f2  =  0.15 

 α err prob   =  0.05  

Power (1-β err prob)  =  0.95  

Number of Predictors  =  3 

Output Total Sample Size =  119 

ดังน้ัน ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คํานวณตัวอยางที่เหมาะสมไดจํานวน 119 คน แตท้ังนี้

ผูวิจัยไดเก็บขอมูลกับขนาดตัวอยาง จํานวน 210 คน เพ่ือใหมีความคลาดเคลื่อนที่นอยลง 

 

3.3 วิธีการเลือกตัวอยาง 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยจึงเลือกตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน 

(Probability Sampling) โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) 

ซึ่งอธิบายไดดังนี้ 

  3.3.1 การเลือกตัวอยางแบบกลุมตัวอยางแบงช้ัน (Stratified random sampling) ซึ่ง

จํานวนประชากรในกรุงเทพมหานครมีท้ังสิ้น 5,527,994 คน ไดมีการแบงกลุมตามการปฏิบัติงานของ

สํานักงานเขต เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับสภาพพ้ืนที่ เศรษฐกิจ สังคม และการ

ดํารงชีวิตของประชาชน ที่ตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางเตม็ประสิทธิภาพ 

ออกเปน 3 ชั้น ดังตารางตอไปนี้ (กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล, 

2565) 

3.3.1.1 เขตชั้นใน ประกอบดวย 21 เขตปกครอง ไดแก เขตพระนคร เขตปอม

ปราบศัตรูพาย เขตสัมพันธวงศ เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตยานนาวา เขตสาทร เขตบางคอแหลม 

เขตดุสิต เขตบางซื่อ เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตหวยขวาง เขตคลองเตย เขตจตุจักร เขตธนบุรี เขต

คลองสาน เขตบางกอกนอย เขตบางกอกใหญ เขตดินแดง และเขตวัฒนา
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ตารางที่ 3.1: แสดงจํานวนประชากรในเขตกรุงเทพช้ันใน 

 

เขต จํานวนประชากร 

เขตพระนคร 43,062 คน 

เขตปอมปราบศัตรูพาย 40,418 คน 

เขตสัมพันธวงศ 20,777 คน 

เขตปทุมวัน 41,763 คน 

เขตบางรัก 45,015 คน 

เขตยานนาวา 75,076 คน 

เขตสาทร 73,987 คน 

เขตบางคอแหลม 80,978 คน 

เขตดุสิต 81,494 คน 

เขตบางซื่อ 120,718 คน 

เขตพญาไท 66,212 คน 

เขตราชเทวี 67,735 คน 

เขตหวยขวาง 83,278 คน 

เขตคลองเตย 91,636 คน 

เขตจตุจักร 154,146 คน 

เขตธนบุร ี 101,217 คน 

เขตคลองสาน 67,579 คน 

เขตบางกอกนอย 101,511 คน 

เขตบางกอกใหญ 62,650 คน 

เขตดินแดง 112,814 คน 

เขตวัฒนา 81,382 คน 

รวม 1,613,448 คน 

 

3.3.1.2 เขตชั้นกลาง ประกอบดวย 18 เขตปกครอง ไดแก เขตพระโขนง เขต

ประเวศ เขตบางเขน เขตบางกะป เขตลาดพราว เขตบึงกุม เขตบางพลัด เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง 

เขตราษฎรบูรณะ เขตสวนหลวง เขตบางนา เขตทุงครุ เขตบางแค เขตวังทองหลาง เขตคันนายาว 

เขตสะพานสูง และเขตสายไหม 
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ตารางที่ 3.2: แสดงจํานวนประชากรในเขตกรุงเทพชั้นกลาง 

 

เขต จํานวนประชากร 

เขตพระโขนง 87,018 คน 

เขตประเวศ 181,632 คน 

เขตบางเขน 186,200 คน 

เขตบางกะป 142,574 คน 

เขตลาดพราว 115,602 คน 

เขตบึงกุม 139,334 คน 

เขตบางพลัด 88,290 คน 

เขตภาษีเจริญ 122,824 คน 

เขตจอมทอง 145,771 คน 

เขตราษฎรบูรณะ 77,509 คน 

เขตสวนหลวง 122,824 คน 

เขตบางนา 87,053 คน 

เขตทุงครุ 123,392 คน 

เขตบางแค 192,431 คน 

เขตวังทองหลาง 105,901 คน 

เขตคันนายาว 95,636 คน 

เขตสะพานสูง 95,922 คน 

เขตสายไหม 206,831 คน 

รวม 2,316,744 คน 

 

3.3.1.3 เขตชั้นนอก ประกอบดวย 11 เขตปกครอง ไดแก เขตมีนบุร ีเขตดอนเมือง 

เขตหนองจอก เขตลาดกระบัง เขตตลิ่งชัน เขตหนองแขม เขตบางขุนเทียน เขตหลักสี่ เขตคลองสาม

วา เขตบางบอน และเขตทวีวัฒนา 
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ตารางที่ 3.3: แสดงจํานวนประชากรในเขตกรุงเทพชั้นนอก 

 

เขต จํานวนประชากร 

เขตมีนบุรี 141,374 คน 

เขตดอนเมอืง 167,921 คน 

เขตหนองจอก 178,856 คน 

เขตลาดกระบัง 178,424 คน 

เขตตลิ่งชัน 102,469 คน 

เขตหนองแขม 155,360 คน 

เขตบางขุนเทียน 184,994 คน 

เขตหลักสี่ 100,534 คน 

เขตคลองสามวา 206,437 คน 

เขตบางบอน 102,635 คน 

เขตทวีวัฒนา 78,798 คน 

รวม 1,597,802 คน 

 

โดยมีวิธีการคํานวณหาขนาดตัวอยางแตละเขตตามสูตร ดังตอไปนี้ 

 จํานวนประชากรของเขตท่ีเลือกมา x ขนาดตัวอยาง   =  จํานวนประชากรท่ีตองการ 

   จํานวนประชากรทั้งหมด 

แทนคา 

เขตชั้นใน มีจํานวนท้ังหมด 1,613,448 คน 

    1,613,448 x 210 = 61.29 ~ 61 

         5,527,994 

เขตชั้นกลาง มีจํานวนท้ังหมด 2,316,744 คน 

    2,316,744 x 210 = 88.01 ~ 88 

         5,527,994 

เขตชั้นนอก มีจํานวนทั้งหมด 1,597,802 คน 

    1,597,802 x 210 = 60.70 ~ 61 

         5,527,994 

ดังนั้น ขนาดตัวอยาง 3 เขตรวมกันจะได 210 คน 
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3.3.2 การเลือกตัวอยางแบบจับสลาก คือ การสุมจับสลากเลือกเขตการปกครองของ

กรุงเทพมหานครที่ไดแบงออกเปน 3 ชั้น เลือกมาอยางละ 1 เขต เพ่ือเปนตัวแทนของประชากรใน 

แตละเขต ดังนี้ 

 เขตชั้นใน ไดแก เขตบางกอกนอย 

 เขตชั้นกลาง ไดแก เขตบางนา   

 เขตชั้นนอก  ไดแก เขตมีนบุรี   

  

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามออนไลนผานทางกูเกิลฟอรม (Google 

Form) จํานวน 210 ตัวอยาง โดยผูวิจัยแจกแบบสอบถามใหแกประชากรที่อาศัยอยูในเขต

กรุงเทพมหานครและเคยเปดรับชมแอปพลิเคชัน Viu เพื่อใหไดขอมูลแรงจูงใจ พฤติกรรมการเปดรับ 

และความพึงพอใจตอแอปพลิเคชัน Viu ท่ีสงผลตอความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 25 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2565 และมีคําถามคัดกรอง (Screening Test) โดยใชคําถามทดสอบ ดังน้ี    

1) ทานเคยใชงานแอปพลิเคชัน Viu หรือไม 

 - เคย 

 - ไมเคย (จบแบบสอบถาม) 

2) ทานอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครหรือไม 

- ใช 

 - ไมใช (จบแบบสอบถาม) 

3) ทานอาศัยอยูเขตพื้นที่ใดในกรุงเทพมหานคร 

- เขตบางกอกนอย 

- เขตบางนา 

- เขตมีนบุร ี

- อ่ืนๆ (จบแบบสอบถาม) 

 

3.5 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางเคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมเปนแบบสอบถามออนไลน ซึ่ง

ผูวิจัยไดออกแบบสรางขึ้นเองจากการรวบรวมและศึกษาขอมูลท่ีไดจากตําราเอกสาร แนวความคิด 

ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เก่ียวของเพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมกับสิ่งท่ี
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ตองการศกึษาวิจัย โดยตัวอยางเปนผูตอบแบบสอบถามดวยตนเอง เนื้อหาของแบบสอบถามแบงเปน 

5 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน จํานวน 5 ขอ เปนคําถามปลายปดแบบเลือกตอบ  

สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับแรงจูงใจในการใชงานแอปพลิเคชัน Viu จํานวน 6 ขอ โดยลักษณะ

ของคําถามประกอบดวย คําถามที่ใชมาตรวัดประมาณคา แบบลิเคิรท (Likert Scale) โดยใชระดับ

ขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ใชสถิติคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานในการ

วิเคราะหมีลักษณะเกณฑการใหคะแนน 4 ระดับ 

ผูวิจัยสรางแบบวัดแรงจูงใจการใชงานแอปพลิเคชัน Viu ตามแนวคิดของ Samuels (1984) 

ออกเปน 6 ดาน ไดแก ดานการฆาเวลา ดานความอยากรูอยากเห็น ดานประโยชนในการใชสอย ดาน

ความบันเทิง ดานการผอนคลาย และดานขาวสาร 

วัดระดับแรงจูงใจดวยมาตราวัด 4 ระดับ ดังตอไปนี้ 

4  หมายถึง  ตรงกับความคิดของทานมากที่สุด 

3  หมายถึง  ตรงกับความคิดของทานมาก 

2  หมายถึง  ตรงกับความคิดของทานนอย 

1  หมายถึง  ตรงกับความคิดของทานนอยที่สุด 

หลังจากไดคะแนนทั้งหมดแลวผูวิจัยจะนํามาสรุปผลรวมของคะแนน และนําคะแนนที่ไดมา

เฉลี่ย เพ่ือใหไดคาเฉลี่ยของแรงจูงใจทั้ง 6 ดาน คะแนนเต็ม 4 คะแนน โดยกําหนดการแปล

ความหมายของคาเฉลี่ยโดยเฉลี่ยของมาตราสวนประเมินคาทางสถิติคะแนนเฉลี่ย โดยกําหนดชวงของ 

การวัด ดังนี้ 

  คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด = 4-1 = 0.75 

   จํานวนระดับ    4 

ผูวิจัยจะนําคาเฉลี่ย 0.75 ที่ไดมานี้มาใชเพ่ือบรรยายคาคะแนนเฉลี่ยระดับแรงจูงใจในการ 

เปดรับชมแอปพลิเคชัน Viu 

คาเฉลี่ย 3.26 - 4.00 คะแนน หมายถึง มีแรงจูงใจในระดับมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 2.51 - 3.25 คะแนน หมายถึง มีแรงจูงใจในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 1.76 - 2.50 คะแนน หมายถึง มีแรงจูงใจในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 - 1.75 คะแนน หมายถึง มีแรงจูงใจในระดับนอยที่สุด 

สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเปดรับชมแอปพลิเคชัน Viu ไดแก ระยะเวลาที่ใชงาน 

ความถี่ในการเปดรับชม ระยะเวลาที่เปดรับชมเฉลี่ยตอครั้ง ชวงเวลาที่เปดรับชม ทั้งสิ้น 4 ขอ และ

คําถามเกี่ยวกับการเปดรับชมแอปพลิเคชัน Viu ในประเภทตางๆ จํานวน 12 ขอ โดยลักษณะของ
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คําถามประกอบดวย คําถามที่ใชมาตรวัดแบบลิเคริท (Likert Scale) โดยใชระดับขอมูลประเภท

อันตรภาคชั้น (Interval Scale) ใชสถิติคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานในการวิเคราะหมีลักษณะ

เกณฑการใหคะแนน 4 ระดับ ดังตอไปนี้ 

 4  หมายถึง  เปดรับชมเปนประจําทุกวัน 

3  หมายถึง  เปดรบัชม 5-6 วันตอสัปดาห 

2  หมายถึง  เปดรบัชม 3-4 วันตอสัปดาห 

1  หมายถึง  เปดรบัชม 1-2 วันตอสัปดาห 

หลังจากไดคะแนนทั้งหมดแลวผูวิจัยจะนํามาสรุปผลรวมของคะแนน และนําคะแนนที่ไดมา

เฉลี่ย เพ่ือใหไดคาเฉลี่ยของการเปดรับทั้ง 12 ประเภท คะแนนเตม็ 4 คะแนน โดยกําหนดการแปล

ความหมายของคาเฉลี่ยโดยเฉลี่ยของมาตราสวนประเมินคาทางสถิติคะแนนเฉลี่ย โดยกําหนดชวงของ

การวัด ดังนี้ 

  คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด = 4-1 = 0.75 

   จํานวนระดับ    4 

ผูวิจัยจะนําคาเฉลี่ย 0.80 ที่ไดมานี้มาใชเพ่ือบรรยายคาคะแนนเฉลี่ยการเปดรับชมแอปพลิ 

เคชัน Viu 

คาเฉลี่ย 3.26 - 4.00 คะแนน หมายถึง เปดรบัชมเปนประจําทุกวัน 

คาเฉลี่ย 2.51 - 3.25 คะแนน หมายถึง เปดรบัชม 5-6 วันตอสัปดาห 

คาเฉลี่ย 1.76 - 2.50 คะแนน หมายถึง เปดรบัชม 3-4 วันตอสัปดาห 

คาเฉลี่ย 1.00 - 1.75 คะแนน หมายถึง เปดรบัชม 1-2 วันตอสัปดาห 

สวนท่ี 4 ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจที่มีตอแอปพลิเคชัน Viu จํานวน 4 ขอ โดยลักษณะ

ของคําถามประกอบดวยคําถามที่ใชมาตรวัดประมาณคา แบบลิเคริท (Likert Scale) โดยใชระดับ

ขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ใชสถิติคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานในการ

วิเคราะหมีลักษณะเกณฑการใหคะแนน 4 ระดับ 

ผูวิจัยสรางแบบวัดความพึงพอใจที่มีตอแอปพลิเคชัน Viu ตามแนวคิดของ McQuail (1987) 

ออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานความบันเทิง ดานขอมูลขาวสาร ดานการสรางอัตลักษณสวนบุคคล และ

ดานความสมัพันธทางสังคม 

วัดระดับความพึงพอใจดวยมาตราวัด 4 ระดับ ดังตอไปนี้ 

4  หมายถึง  ตรงกับความคิดของทานมากที่สุด 

3  หมายถึง  ตรงกับความคิดของทานมาก 

2  หมายถึง  ตรงกับความคิดของทานนอย 

1  หมายถึง  ตรงกับความคิดของทานนอยที่สุด 



35 

หลังจากไดคะแนนทั้งหมดแลวผูวิจัยจะนํามาสรุปผลรวมของคะแนน และนําคะแนนที่ไดมา

เฉลี่ย เพ่ือใหไดคาเฉลี่ยของความพึงพอใจทั้ง 4 ดาน คะแนนเต็ม 4 คะแนน โดยกําหนดการแปล

ความหมายของคาเฉลี่ยโดยเฉลี่ยของมาตราสวนประเมินคาทางสถิติคะแนนเฉลี่ย โดยกําหนดชวงของ 

การวัด ดังนี้ 

  คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด = 4-1 = 0.75 

   จํานวนระดับ    4 

ผูวิจัยจะนําคาเฉลี่ย 0.75 ที่ไดมานี้มาใชเพ่ือบรรยายคาคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจที่มี

ตอแอปพลิเคชัน Viu  

คาเฉลี่ย 3.26 - 4.00 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 2.51 - 3.25 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 1.76 - 2.50 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 - 1.75 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 

สวนท่ี 5 ขอมูลเก่ียวกับความตั้งใจทองเท่ียวประเทศเกาหลีใต จํานวน 5 ขอ โดยลักษณะของ

คําถามประกอบดวยคําถามที่ใชมาตรวัดประมาณคา แบบลิเคริท (Likert Scale) โดยใชระดับขอมูล

ประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) ใชสถิติคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะหมี

ลักษณะเกณฑการใหคะแนน 4 ระดับ 

ผูวิจัยสรางแบบวัดความตั้งใจทองเท่ียวประเทศเกาหลีใต ออกเปน 5 ดาน  

วัดระดับความตั้งใจดวยมาตราวัด 4 ระดับ ดังตอไปนี้ 

4  หมายถึง  มีความตั้งใจ 80–100% 

3  หมายถึง  มีความตั้งใจ 60–79% 

2  หมายถึง  มีความตั้งใจ 40–59% 

1  หมายถึง  มีความตั้งใจ นอยกวา 40% 

หลังจากไดคะแนนทั้งหมดแลวผูวิจัยจะนํามาสรุปผลรวมของคะแนน และนําคะแนนที่ไดมา

เฉลี่ย เพ่ือใหไดคาเฉลี่ยของความต้ังใจทั้ง 5 ดาน คะแนนเต็ม 4 คะแนน โดยกําหนดการแปล

ความหมายของคาเฉลี่ยโดยเฉลี่ยของมาตราสวนประเมินคาทางสถิติคะแนนเฉลี่ย โดยกําหนดชวงของ 

การวัด ดังนี้ 

  คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด = 4-1 = 0.75 

   จํานวนระดับ    4 

ผูวิจัยจะนําคาเฉลี่ย 0.75 ที่ไดมานี้มาใชเพ่ือบรรยายคาคะแนนเฉลี่ยระดับความต้ังใจ

ทองเท่ียวประเทศเกาหลีใต 
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คาเฉลี่ย 3.26 - 4.00 คะแนน หมายถึง มีความตั้งใจ 80–100% 

คาเฉลี่ย 2.51 - 3.25 คะแนน หมายถึง มีความตั้งใจ 60–79% 

คาเฉลี่ย 1.76 - 2.50 คะแนน หมายถึง มีความตั้งใจ 40–59%  

คาเฉลี่ย 1.00 - 1.75 คะแนน หมายถึง มีความตั้งใจ นอยกวา 40% 

 

3.6 การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 ผูวิจัยทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยใชการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) 

และความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามกอนเก็บขอมูล ดังนี้ 

 1. การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity)  

 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอใหอาจารยท่ีปรกึษา เพ่ือขอคําแนะนํา ปรับปรุงให

ถูกตองเหมาะสม ตรวจสอบเพื่อใหครอบคลุมเนื้อหาการสื่อความหมายและใหขอเสนอแนะเพ่ือ

ปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม หลังจากปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาจึงนําไปเสนอ

ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญดานการสื่อสารเชิงกลยุทธ จํานวน 3 ทาน ไดแก ผศ.ดร.องอาจ  

สิงหลําพอง, รศ.ดร.พรพรหม ชมงาม และผศ.ดร.วิโรจน สุทธิสีมา เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม

เนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาที่ใช จากนั้นรวบรวมขอมูลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมา

วิเคราะหดัชนีความสอดคลองระหวางรายการขอคําถามกับวัตถุประสงคการวิจัยดวยคา IOC (Index 

of Item Objective Congruence) โดยมีเกณฑในการใหคะแนนในแตละขอคําถาม ดังนี้ 

 +1  หมายถึง  แนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคในการวัด 

 0  หมายถึง  ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคในการวัด 

-1  หมายถึง  คําถามน้ันไมสอดคลองกับวัตถุประสงคในการวัด 

เกณฑที่ใชในการวัดคาดัชนี IOC โดยพิจารณาขอคําถามท่ีมีคา IOC สูงกวา หรือเทากับ 0.50 

จะเปนขอคําถามที่มีคาความเท่ียงตรง สามารถนําไปใชได สวนขอคําถามที่มีคาตํ่ากวา 0.50 จะยังไม

สามารถใชได ตองมีการนําไปปรับปรุงแกไขขอคําถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญโดยใชสูตร

คํานวณ ดังตอไปนี้ 

IOC = (∑R)/N 

∑ หมายถึง  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

R หมายถึง  คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอคําถามแตละขอ 

N หมายถึง  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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ตารางที่ 3.4: การวิเคราะหดัชนีความสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 

ขอ 
ผูเชี่ยวชาญ รวม 

(∑R) 
IOC การแปลผล 

1 2 3 

แรงจูงใจในการเปดรบัชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu 

แรงจูงใจดานการฆาเวลา 

1 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

2 +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือก 

3 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

4 +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือก 

5 +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือก 

แรงจูงใจดานความอยากรูอยากเห็น 

1 +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือก 

2 +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือก 

3 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

4 +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือก 

5 +1 +1 0 2 0.67 
ปรับขอคําถาม

ตามขอเสนอแนะ 
6 +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือก 

แรงจูงใจดานประโยชนในการใชสอย 

1 +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือก 

2 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

3 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

4 +1 +1 0 2 0.67 
ปรับขอคําถาม

ตามขอเสนอแนะ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือก 

แรงจูงใจดานความบันเทิง 

1 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

2 +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือก 

3 +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือก 

 (ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 3.4 (ตอ): การวิเคราะหดัชนีความสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 

ขอ 
ผูเชี่ยวชาญ รวม 

(∑R) 
IOC การแปลผล 

1 2 3 

4 +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือก 

5 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

แรงจูงใจดานการผอนคลาย 

1 +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือก 

2 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

3 +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือก 

4 +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือก 

แรงจูงใจดานขาวสาร 

1 +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือก 

2 +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือก 

3 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

การเปดรบัชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu 

1 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

2 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

3 +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือก 

4 +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือก 

5 +1 +1 0 2 0.67 
ปรับขอคําถาม

ตามขอเสนอแนะ 

6 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

7 +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือก 

8 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

9 +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือก 

10 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

11 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

12 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

 (ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 3.4 (ตอ): การวิเคราะหดัชนีความสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 

ขอ 
ผูเชี่ยวชาญ รวม 

(∑R) 
IOC การแปลผล 

1 2 3 

ความพึงพอใจที่มีตอการเปดรับชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu 

ดานความบันเทิง 

1 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

2 +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือก 

3 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

4 +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือก 

5 +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือก 

ดานขอมูลขาวสาร 

1 +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือก 

2 +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือก 

3 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

4 +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือก 

5 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

ดานการสรางอัตลักษณสวนบุคคล 

1 +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือก 

2 +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือก 

3 +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือก 

4 +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือก 

ดานความสัมพันธทางสังคม 

1 +1 0 +1 2 0.67 
ปรับขอคําถาม

ตามขอเสนอแนะ 

2 +1 0 +1 2 0.67 
ปรับขอคําถาม

ตามขอเสนอแนะ 

3 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

4 +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือก 

 (ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 3.4 (ตอ): การวิเคราะหดัชนีความสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 

ขอ 
ผูเชี่ยวชาญ รวม 

(∑R) 
IOC การแปลผล 

1 2 3 

ความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต 

1 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

2 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

3 +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือก 

4 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

5 +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือก 

 

2. การทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) 

 ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามแลวนําไปเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับ

กลุมเปาหมายจํานวน 40 ชุด และนําผลการทดสอบมาหาคาความเชื่อมั่น โดยใชวิธีการคํานวณทาง

สถิติเพื่อทดสอบความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม โดยใชสูตรการทดสอบความนาเชื่อถือของ 

Cronbach (1970) เปนการหาคาสัมประสิทธิ์สัมพันธอัลฟา (Alpha–Coefficient/α) โดยเลือกขอท่ี

มีคาความเชื่อมั่นตั้งแต 0.7 ขึ้นไป โดยใชสูตรคํานวณ ดังนี้ 

𝛼 = 1 −
𝑘

𝑘 − 1
1 −

∑𝑠

𝑠
 

  𝛼 = คาความนาเชื่อถือ 

  𝑠  = คาความแปรปรวนของคะแนนรวมแตละขอ 

  𝑠  = คาความแปรปรวนของคะแนนรวม 

k  =  จํานวนขอในแตละสวนของแบบสอบถาม 

 ผูวิจัยไดทําการทดสอบความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม สําหรับคําถามที่มีเกณฑการวัดให

คะแนนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) คือ เฉพาะสวนท่ีผูวิจัยสามารถนํามาตีคาเปน

คะแนนไดและหลังจากการแจกแบบสอบถามจํานวน 40 ชุด ใหกับตัวอยางท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับ

กลุมเปาหมายที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล แลวนําผลการสํารวจมาวิเคราะหหาคาความนาเชื่อถือ

ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป จึงไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (α) ดังในตารางท่ี 3.5 
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ตารางที่ 3.5: แสดงผลคาความนาเชื่อถือของแบบสอบถามในสวนขอคําถามที่มีการใหคะแนนแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

 

ตัวแปร คาความเชื่อม่ัน (n=40) 

แรงจูงใจการรับชมรายการเกาหลีผาน

แอปพลิเคชัน Viu 
0.927 

- แรงจูงใจดานการฆาเวลา 0.754 

- แรงจูงใจดานความอยากรูอยากเห็น 0.733 

- แรงจูงใจดานประโยชนในการใชสอย 0.911 

- แรงจูงใจดานความบันเทิง 0.811 

- แรงจูงใจดานการผอนคลาย 0.739 

- แรงจูงใจดานขาวสาร 0.874 

พฤติกรรมการเปดรับชมรายการเกาหลี

ผานแอปพลิเคชัน Viu 
0.848 

ความพึงพอใจที่มีตอแอปพลิเคชัน Viu 0.942 

- ความพึงพอใจดานความบันเทิง 0.810 

- ความพึงพอใจดานขอมูลขาวสาร 0.913 

- ความพึงพอใจดานการสรางอัตลักษณ

สวนบุคคล 
0.885 

- ความพึงพอใจดานความสัมพันธทาง

สังคม 
0.876 

ความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต 0.875 

 

จากคาสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟาของแบบสอบถามจําแนกรายตัวแปรแสดงวาแบบสอบถาม

มีความเชื่อม่ัน (Reliability) คอนขางสูง เนื่องจากมีคาไมตํ่ากวา 0.70 (Hair, Black, Babin & 

Anderson, 2010) ดังนั้น แบบสอบถามจึงจะสามารถนําไปใชในการเก็บขอมูลจริงได  
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3.7 การวิเคราะหขอมูล 

เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลเรยีบรอยแลว ผูวิจัยไดกําหนดคาสถิติสําหรับการวิเคราะหขอมูลไว

ดังน้ี 

3.7.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการหาคาสถิติโดยการหาความถ่ี 

(Frequencies) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) เพ่ืออธิบายลักษณะขอมูลตางๆ ตอไปนี้ 

3.7.1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu 

ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก อายุ เพศ ระดับการศกึษา อาชีพ และรายไดตอเดือน 

3.7.1.2 แรงจูงใจในการรับชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu 

3.7.1.3 พฤติกรรมการเปดรับชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu 

3.7.1.4 ความพึงพอใจท่ีมีตอแอปพลิเคชัน Viu 

3.7.1.5 ความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต 

3.7.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติการ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

  



 

 

บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของแรงจูงใจ พฤติกรรมการเปดรับ และความพึงพอใจตอแอปพลิเคชัน 

Viu ที่สงผลตอความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยได

กําหนดวิธีการศกึษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณเก็บขอมูลเพียงครั้งเดียว ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

โดยใชแบบสอบถามออนไลนเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผลการวิจัยสามารถนําเสนอแบง

ออกเปน 6 สวน ดังน้ี 

4.1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu ท่ีอาศยัอยู

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.2 แรงจูงใจในการรับชมแอปพลิเคชัน Viu 

4.3 พฤติกรรมการเปดรับชมแอปพลิเคชัน Viu 

4.4 ความพึงพอใจที่มีตอแอปพลิเคชัน Viu 

4.5 ความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต 

4.6 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 

4.1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu ที่อาศัยอยูในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ตารางที่ 4.1: แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามเขตที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร 

 

เขตที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร จํานวน (คน) รอยละ 

เขตบางกอกนอย 61 29.05 

เขตบางนา 88 41.90 

เขตมีนบุรี 61 29.05 

รวม 210 100.00 
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 จากตารางที่ 4.1 พบวา จํานวนตัวอยาง 210 คน อาศัยอยูในเขตบางนามากที่สุด โดยมี

จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 41.90 รองลงมามีจํานวนเทากัน ไดแก อาศัยอยูในเขตบางกอกนอย

และเขตมีนบุรี มีจํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 41.90 ตามลําดับ 

ตารางที่ 4.2: แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

ชาย 59 28.10 

หญิง 128 60.95 

LGBTQ+ 23 10.95 

รวม 210 100.00 

 

 จากตารางที่ 4.2 พบวา จํานวนตัวอยาง 210 คน มีเพศหญิงมากกวาครึ่งหนึ่งของตัวอยาง 

โดยมีจํานวน 128 คน คดิเปนรอยละ 60.95 รองลงมาเปนเพศชายจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 

28.10 และมี LGBTQ+ นอยที่สุดมีจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 10.95 ตามลําดับ 

ตารางที่ 4.3: แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามอายุ 

 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 

ตํ่ากวา 18 ป 27 12.86 

18-25 ป 81 38.57 

26-35 ป 92 43.81 

36-45 ป 8 3.81 

46-60 ป 2 0.95 

รวม 210 100.00 

  

จากตารางที่ 4.3 พบวา จํานวนตัวอยาง 210 คน มีชวงอายุ 26-35 ป มีจํานวนมากท่ีสุด 

โดยมีจํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 43.81 รองลงมาเปนอายุ 18-25 ป มีจํานวน 81 คน คิดเปนรอย

ละ 38.57 อายุตํ่ากวา 18 ป มีจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 12.86 อายุ 36-45 ป มีจํานวน 8 คน  

คิดเปนรอยละ 3.81 และนอยที่สดุเปนอายุ 46-60 ป มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.95 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.4: แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

จบการศึกษานอยกวาปริญญาตรี 28 13.33 

กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือเทียบเทา 

50 23.81 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 106 50.48 

จบการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี 26 12.38 

รวม 210 100.00 

  

จากตารางที่ 4.4 พบวา จํานวนตัวอยาง 210 คน ครึ่งหนึ่งเปนผูจบการศกึษาระดับปรญิญา

ตรี โดยมีจํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 50.48 รองลงมาเปนผูท่ีกําลังศึกษาระดับปรญิญาตรีหรือ

เทียบเทา มีจํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 23.81 ผูที่จบการศึกษานอยกวาปริญญาตรี มีจํานวน 28 

คน คิดเปนรอยละ 13.33 และผูที่จบการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี มีจํานวน 26 คน คิดเปน 

รอยละ 12.38 ตามลําดับ 

ตารางที่ 4.5: แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จาํนวน (คน) รอยละ 

นักเรียน นักศึกษา 85 40.48 

ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 32 15.24 

พนักงานเอกชน 59 28.10 

รับจาง 5 2.38 

ธุรกิจสวนตัว คาขาย 29 13.81 

รวม 210 100.00 

 

จากตารางที่ 4.5 พบวา จํานวนตัวอยาง 210 คน นักเรียน นกัศึกษามีจํานวนมากที่สุด โดยมี

จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 40.48 รองลงมาเปนพนักงานเอกชน มีจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 

28.10 ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 15.24 ธุรกิจสวนตัว คาขาย 

มีจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 13.81 และนอยที่สุดคืออาชีพรับจาง มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 

2.38 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.6: แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน จาํนวน (คน) รอยละ 

นอยกวา 9,000 บาท 36 17.14 

9,000-15,000 บาท 34 16.19 

15,001-30,000 บาท 78 37.14 

30,001-70,000 บาท 41 19.52 

70,001-100,000 บาท 16 7.62 

มากกวา 100,000 บาท 5 2.38 

รวม 210 100.00 

 

จากตารางที่ 4.6 พบวา จํานวนตัวอยาง 210 คน สวนใหญเปนผูที่รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

5,001-30,000 บาท โดยมีจํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 37.14 รองลงมาเปนผูที่รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน 30,001-70,000 บาท มีจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 19.52 ผูท่ีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 

9,000 บาท มีจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 17.14 ผูที่รายไดเฉลี่ยตอเดือน 9,000-15,000 บาท มี

จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 16.19 ผูที่รายไดเฉลี่ยตอเดือน 70,001-100,000 บาท มีจํานวน 16 

คน คิดเปนรอยละ 7.62 และนอยที่สุดคือผูท่ีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 100,000 บาท มีจํานวน 5 

คน คิดเปนรอยละ 2.38 ตามลําดับ 

 

4.2 แรงจูงใจในการรับชมแอปพลิเคชัน Viu 

 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลแรงจูงใจในการรับชมแอปพลิเคชัน Viu จํานวน 27 คําถาม 

แบงออกเปน 6 ดาน ประกอบดวย ดานการฆาเวลา ดานความอยากรูอยากเห็น ดานประโยชนในการ

ใชสอย ดานความบันเทิง ดานการผอนคลาย และดานขาวสาร คําถามที่ใชมาตรวัดแบบ Likert 

Scale โดยใชระดับขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มีลักษณะเกณฑการใหคะแนน 4 

ระดับ ดังนี้ นอยที่สุด เทากับ 1 คะแนน นอย เทากับ 2 คะแนน มาก เทากับ 3 คะแนน และมาก

ที่สุด เทากับ 4 คะแนน ซึ่งจะนําเสนอผลการวัด ดังตารางที่ 4.7 
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ตารางที่ 4.7: แสดงจํานวนรอยละและคาเฉลี่ยของแรงจูงใจในการรับชมแอปพลิเคชัน Viu 

 

แรงจูงใจในการรับชม 

แอปพลิเคชัน Viu 

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย S.D. มากท่ีสุด 

(4) 

มาก 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

1. แรงจูงใจดานการฆาเวลา 

1.1 ทานเปดรบัชมรายการ

เกาหลีผานแอปพลิเคชัน 

Viu เพราะมีเวลาวาง ไมมี

อะไรทํา 

84 

(40.00) 

57 

(27.14) 

39 

(18.57) 

30 

(14.29) 

2.93 

(มาก) 
1.08 

1.2 ทานเปดรบัชมรายการ

เกาหลีผานแอปพลิเคชัน 

Viu เพราะรอคอยจะทําบาง

สิ่งบางอยาง 

54 

(25.71) 

70 

(33.33) 

58 

(27.62) 

28 

(13.33) 

2.71 

(มาก) 
0.99 

1.3 ทานเปดรบัชมรายการ

เกาหลีผานแอปพลิเคชัน 

Viu เพราะคลายความเหงา 

81 

(38.57) 

65 

(30.95) 

34 

(16.19) 

30 

(14.29) 

2.94 

(มาก) 
1.06 

1.4 ทานเปดรบัชมรายการ

เกาหลีผานแอปพลเิคชัน Viu 

เพราะหาอะไรทํากอนนอน 

61 

(29.05) 

73 

(34.76) 

47 

(22.38) 

29 

(13.81) 

2.79 

(มาก) 
1.01 

1.5 ทานเปดรบัชมรายการ

เกาหลีผานแอปพลิเคชัน 
Viu เพราะรูสึกเบ่ือ 

67 

(31.90) 

74 

(35.24) 

41 

(19.52) 

28 

(13.33) 

2.86 

(มาก) 
1.02 

รวมแรงจูงใจดานการฆาเวลา 
2.85 

(มาก) 
0.59 

2. แรงจูงใจดานความอยากรูอยากเห็น 

2.1 ทานเปดรบัชมรายการ

เกาหลีผานแอปพลเิคชัน Viu 
เพราะมีรายการเก่ียวกับ

ประเทศเกาหลีใตท่ีทานสนใจ

73 
(34.76) 

53 
(25.24) 

48 
(22.86) 

36 
(17.14) 

2.78 
(มาก) 

1.10 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.7 (ตอ): แสดงจํานวนรอยละและคาเฉล่ียของแรงจูงใจในการรับชมแอปพลิเคชัน Viu 

 

แรงจูงใจในการรับชม 

แอปพลิเคชัน Viu 

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย S.D. มากท่ีสุด 

(4) 

มาก 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

2.2 ทานเปดรบัชมรายการ

เกาหลีผานแอปพลิเคชัน 

Viu เพราะตองการความรู
รอบตัวเก่ียวกับประเทศ

เกาหลีใตเพ่ิมเตมิ 

33 
(15.71) 

60 
(28.57) 

66 
(31.43) 

51 
(24.29) 

2.36 
(นอย) 

1.02 

2.3 ทานเปดรบัชมรายการ

เกาหลีผานแอปพลิเคชัน 
Viu เพราะมีรายการที่ตาง

จากแอปพลิเคชันอื่น 

67 
(31.90) 

74 
(35.24) 

41 
(19.52) 

28 
(13.33) 

2.86 
(มาก) 

1.02 

2.4 ทานเปดรบัชมรายการ
เกาหลีผานแอปพลเิคชัน Viu 

เพราะสนใจเนื้อหาของรายการ 

76 

(36.19) 

66 

(31.43) 

39 

(18.57) 

29 

(13.81) 

2.90 

(มาก) 
1.05 

2.5 ทานเปดรบัชมรายการ
เกาหลีผานแอปพลิเคชัน 

Viu เพราะตองการทราบ

วัฒนธรรมความเปนอยู

ของคนเกาหลีใต 

50 

(23.81) 

62 

(29.52) 

58 

(27.62) 

40 

(19.05) 

2.58 

(มาก) 
1.05 

2.6 ทานเปดรบัชมรายการ

เกาหลีผานแอปพลิเคชัน 
Viu เพราะตองการทราบ

สถานที่ทองเที่ยวของ
ประเทศเกาหลีใต 

39 
(18.57) 

65 
(30.95) 

60 
(28.57) 

46 
(21.90) 

2.46 
(นอย) 

1.03 

รวมแรงจูงใจดานความอยากรูอยากเห็น 
2.66 

(มาก) 

0.56 

 (ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.7 (ตอ): แสดงจํานวนรอยละและคาเฉล่ียของแรงจูงใจในการรับชมแอปพลิเคชัน Viu 

 

แรงจูงใจในการรับชม 

แอปพลิเคชัน Viu 

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย S.D. มากท่ีสุด 

(4) 

มาก 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

3. แรงจูงใจดานประโยชนในการใชสอย 
3.1 ทานเปดรบัชมรายการ
เกาหลีผานแอปพลิเคชัน 
Viu เพราะตองการคําตอบ
บางอยางเก่ียวกับประเทศ
เกาหลีใต 

46 

(21.90) 

56 

(26.67) 

68 

(32.38) 

40 

(19.05) 

2.51 

(มาก) 
1.04 

3.2 ทานเปดรบัชมรายการ
เกาหลีผานแอปพลิเคชัน 
Viu เพราะสามารถนําขอมูล 
เก่ียวกับประเทศเกาหลีใตไป
ใชประโยชนตอการทองเที่ยว
ที่ประเทศเกาหลีใต 

57 

(27.14) 

64 

(30.48) 

50 

(23.81) 

39 

(18.57) 

2.66 

(มาก) 
1.07 

3.3 ทานเปดรบัชมรายการ

เกาหลีผานแอปพลเิคชัน Viu 

เพราะสามารถนําไปพูดคุย
สนทนาเก่ียวกับการทองเท่ียว 

ประเทศเกาหลีใตกับผูอื่นได 

40 

(19.05) 

63 

(30.00) 

60 

(28.57) 

47 

(22.38) 

2.46 

(นอย) 
1.04 

3.4 ทานเปดรบัชมรายการ
เกาหลีผานแอปพลเิคชัน Viu 

เพราะตองการศึกษาขอมูล
ไปเที่ยวประเทศเกาหลีใต 

47 

(22.38) 

48 

(22.86) 

70 

(33.33) 

45 

(21.43) 

2.46 

(นอย) 
1.06 

3.5 ทานเปดรบัชมรายการ
เกาหลีผานแอปพลิเคชัน 

Viu เพราะตองการฝกฝน

ภาษาเกาหลีเพ่ือใชในการ

ทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต 

41 

(19.52) 

63 

(30.00) 

62 

(29.52) 

44 

(20.95) 

2.48 

(นอย) 
1.03 

รวมแรงจูงใจดานประโยชนในการใชสอย 
2.52 

(มาก) 

0.62 

 (ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.7 (ตอ): แสดงจํานวนรอยละและคาเฉล่ียของแรงจูงใจในการรับชมแอปพลิเคชัน Viu 

 

แรงจูงใจในการรับชม 

แอปพลิเคชัน Viu 

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย S.D. มากท่ีสุด 

(4) 

มาก 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

4. แรงจูงใจดานความบันเทิง 

4.1 ทานเปดรบัชมรายการ

เกาหลีผานแอปพลิเคชัน 
Viu เพราะไดรับความ

เพลิดเพลิน สนุกสนาน  

98 
(46.67) 

55 
(26.19) 

30 
(14.29) 

27 
(12.86) 

3.07 
(มาก) 

1.06 

4.2 ทานเปดรบัชมรายการ

เกาหลีผานแอปพลิเคชัน 

Viu เพราะไดเพลิดเพลินกับ

ศิลปนเกาหลีที่ชื่นชอบ 

83 

(39.52) 

65 

(30.95) 

35 

(16.67) 

27 

(12.86) 

2.97 

(มาก) 
1.04 

4.3 ทานเปดรบัชมรายการ

เกาหลีผานแอปพลิเคชัน 

Viu เพราะไดเพลิดเพลินกับ

สถานที่ทองเที่ยวของ 

ประเทศเกาหลีใต 

57 

(27.14) 

72 

(34.29) 

44 

(20.95) 

37 

(17.62) 

2.71 

(มาก) 
1.05 

4.4 ทานเปดรบัชมรายการ

เกาหลีผานแอปพลิเคชัน 

Viu เพราะไดเพลิดเพลินกับ

อาหารการกินของประเทศ

เกาหลีใต 

68 

(32.38) 

79 

(37.62) 

35 

(16.67) 

28 

(13.33) 

2.89 

(มาก) 
1.01 

4.5 ทานเปดรบัชมรายการ
เกาหลีผานแอปพลิเคชัน 

Viu เพราะไดเพลิดเพลินกับ

วัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณ

ของประเทศเกาหลีใต 

59 
(28.10) 

74 
(35.24) 

50 
(23.81) 

27 
(12.86) 

2.79 
(มาก) 

1.00 

รวมแรงจูงใจดานความบันเทงิ 
2.88 

(มาก) 
0.65 

 (ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.7 (ตอ): แสดงจํานวนรอยละและคาเฉล่ียของแรงจูงใจในการรับชมแอปพลิเคชัน Viu 

 

แรงจูงใจในการรับชม 

แอปพลิเคชัน Viu 

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย S.D. มากท่ีสุด 

(4) 

มาก 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

5. แรงจูงใจดานการผอนคลาย 
5.1 ทานเปดรบัชมรายการ
เกาหลีผานแอปพลิเคชัน 
Viu เพราะตองการคลาย
ความเครียด 

91 
(43.33) 

51 
(24.29) 

28 
(13.33) 

40 
(19.05) 

2.92 
(มาก) 

1.15 

5.2 ทานเปดรบัชมรายการ
เกาหลีผานแอปพลิเคชัน 
Viu เพราะตองการผอน
คลายความเหนื่อยลาจาก
การใชชีวิตในแตละวัน 

94 
(44.76) 

60 
(28.57) 

29 
(13.81) 

27 
(12.86) 

3.05 
(มาก) 

1.05 

5.3 ทานเปดรบัชมรายการ
เกาหลีผานแอปพลิเคชัน 
Viu เพราะตองการพักผอน
หยอนใจ 

100 

(47.62) 

57 

(27.14) 

24 

(11.43) 

29 

(13.81) 

3.09 

(มาก) 
1.07 

รวมแรงจูงใจดานการผอนคลาย 
3.02 

(มาก) 
0.82 

6. แรงจูงใจดานขาวสาร 
6.1 ทานเปดรบัชมรายการ
เกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu 
เพราะตองการไดรับขอมูล 
ขาวสารเก่ียวกับการเดินทาง 
ในประเทศเกาหลีใต 

44 

(20.95) 

64 

(30.48) 

54 

(25.71) 

48 

(22.86) 

2.50 

(นอย) 
1.06 

6.2 ทานเปดรบัชมรายการ
เกาหลีผานแอปพลิเคชัน 
Viu เพราะตองการรับรู
ขอมูลตางๆ ใหทันตอ
สถานการณในประเทศ
เกาหลีใต เชน สถานการณ 
Covid-19 

38 

(18.10) 

62 

(29.52) 

65 

(30.95) 

45 

(21.43) 

2.44 

(นอย) 
1.02 

 (ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.7 (ตอ): แสดงจํานวนรอยละและคาเฉล่ียของแรงจูงใจในการรับชมแอปพลิเคชัน Viu 

 

แรงจูงใจในการรับชม 

แอปพลิเคชัน Viu 

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย S.D. มากท่ีสุด 

(4) 

มาก 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

6.3 ทานเปดรบัชมรายการ

เกาหลีผานแอปพลิเคชัน 

Viu เพราะชวยเสริมสราง
ใหเปนผูที่มีความรูรอบตวั

เก่ียวกับประเทศเกาหลีใต 

39 
(18.57) 

72 
(34.29) 

64 
(30.48) 

35 
(16.67) 

2.55 
(มาก) 

0.98 

รวมแรงจูงใจดานขาวสาร 
2.50 

(นอย) 
0.71 

รวม 
2.73 
(มาก) 

0.43 

  

จากตารางที่ 4.7 พบวาจากตัวอยางแรงจูงใจในการรับชมแอปพลิเคชัน Viu ของผูใชงานใน

เขตกรุงเทพมหานคร มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.73 หมายความวา อยูในระดับมาก โดยมีแรงจูงใจดาน

การผอนคลายสูงที่สุด มีคาเฉลี่ย 3.02 อยูในระดับมาก ซึ่งไดแก ตองการพักผอนหยอนใจ มีคาเฉลี่ย 

3.09 อยูในระดับมาก รองลงมาเปนตองการผอนคลายความเหนื่อยลาจากการใชชีวิตในแตละวัน  

มีคาเฉลี่ย 3.05 อยูในระดับมาก และตองการคลายความเครียด คาเฉลี่ย 2.92 อยูในระดับมาก  

แรงจูงใจรองลงมาคือ ดานความบันเทิง มีคาเฉลี่ย 2.88 อยูในระดับมาก ซึ่งไดแก ไดรับความ

เพลิดเพลนิ สนุกสนาน มีคาเฉลี่ย 3.07 อยูในระดับมาก ถัดมาคือ ไดเพลิดเพลินกับศิลปนเกาหลีท่ีชื่น

ชอบ มีคาเฉลี่ย 2.97 อยูในระดับมาก ไดเพลิดเพลินกับอาหารการกินของประเทศเกาหลีใต มีคาเฉลี่ย 

2.89 อยูในระดับมาก ไดเพลิดเพลินกับวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของประเทศเกาหลีใต มีคาเฉลี่ย 

2.79 อยูในระดับมาก และไดเพลิดเพลินกับสถานที่ทองเที่ยวของประเทศเกาหลีใต มีคาเฉลี่ย 2.71 

อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

แรงจูงใจดานการฆาเวลา มีคาเฉลี่ย 2.85 อยูในระดับมาก ซึ่งไดแก คลายความเหงา  

มีคาเฉลี่ย 2.94 อยูในระดับมาก รองลงมามีความใกลเคียงกันมาก ไดแก มีเวลาวาง ไมมีอะไรทํา  

มีคาเฉลี่ย 2.93 อยูในระดับมาก ลําดบัถัดมาไดแก รูสึกเบื่อ มีคาเฉลี่ย 2.86 อยูในระดับมาก หาอะไร

ทํากอนนอน มีคาเฉลี่ย 2.79 อยูในระดับมาก และนอยที่สุดคือ รอคอยจะทําบางสิ่งบางอยาง  

มีคาเฉลี่ย 2.71 อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
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แรงจูงใจดานความอยากรูอยากเห็น มีคาเฉลี่ย 2.66 อยูในระดับมาก ซึ่งไดแก สนใจเนื้อหา

ของรายการ มีคาเฉลี่ย 2.90 อยูในระดับมาก รองลงมา คือ มีรายการที่ตางจากแอปพลิเคชันอ่ืน  

มีคาเฉลี่ย 2.86 อยูในระดับมาก มีรายการเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใตท่ีทานสนใจ มีคาเฉลี่ย 2.78 อยู

ในระดับมาก ตองการทราบวัฒนธรรมความเปนอยูของคนเกาหลีใต มีคาเฉลี่ย 2.58 อยูในระดับมาก 

ตองการทราบสถานที่ทองเที่ยวของประเทศเกาหลีใต มีคาเฉลี่ย 2.46 อยูในระดับนอย และนอยที่สุด 

คือ ตองการความรูรอบตัวเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใตเพ่ิมเติม มีคาเฉลี่ย 2.36 อยูในระดับนอย 

แรงจูงใจดานประโยชนในการใชสอย มีคาเฉลี่ย 2.52 อยูในระดับมาก ซ่ึงไดแก สามารถนํา

ขอมูลเก่ียวกับประเทศเกาหลีใตไปใชประโยชนตอการทองเที่ยวที่ประเทศเกาหลีใต มีคาเฉลี่ย 2.66 

อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ตองการคําตอบบางอยางเก่ียวกับประเทศเกาหลีใต มีคาเฉลี่ย 2.51  

อยูในระดับมาก ตองการฝกฝนภาษาเกาหลีเพ่ือใชในการทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต มีคาเฉลี่ย 2.48 

อยูในระดับนอย และสามารถนําไปพูดคุยสนทนาเก่ียวกับการทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตกับผูอื่นได

และตองการศึกษาขอมูลไปเท่ียวประเทศเกาหลีใต เทากันคือ มีคาเฉลี่ย 2.46 อยูในระดับนอย 

ตามลําดับ 

และแรงจูงใจที่นอยที่สุดคือ แรงจูงใจดานขาวสาร มีคาเฉลี่ย 2.50 อยูในระดับนอย ซึ่งไดแก 

ชวยเสริมสรางใหเปนผูท่ีมีความรูรอบตัวเก่ียวกับประเทศเกาหลีใต มีคาเฉลี่ย 2.55 อยูในระดับมาก 

ลําดับถัดมาคือ ตองการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการเดินทางในประเทศเกาหลีใต มีคาเฉลี่ย 2.50 

อยูในระดับนอย และนอยที่สุดคือ ตองการรับรูขอมูลตางๆ ใหทันตอสถานการณในประเทศเกาหลีใต 

เชน สถานการณ Covid-19 มีคาเฉลี่ย 2.44 อยูในระดับนอย ตามลําดับ 

ตารางที่ 4.8: แสดงคาเฉลี่ยของแรงจูงใจในการรับชมแอปพลิเคชัน Viu 

 

แรงจูงใจในการรับชมแอปพลิเคชัน Viu คาเฉลี่ย S.D. 

แรงจูงใจดานการฆาเวลา 2.85 (มาก) 0.59 

แรงจูงใจดานความอยากรูอยากเห็น 2.66 (มาก) 0.56 

แรงจูงใจดานประโยชนในการใชสอย 2.52 (มาก) 0.62 

แรงจูงใจดานความบันเทิง 2.88 (มาก) 0.65 

แรงจูงใจดานการผอนคลาย 3.02 (มาก) 0.82 

แรงจูงใจดานขาวสาร 2.50 (มาก) 0.71 

รวม 2.73 (มาก) 0.43 
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จากตารางที่ 4.8 พบวาจากตัวอยางแรงจูงใจในการรับชมแอปพลิเคชัน Viu ของผูใชงานใน

เขตกรุงเทพมหานคร มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.73 หมายความวา อยูในระดับมาก โดยมีแรงจูงใจดาน

การผอนคลายสูงที่สุด มีคาเฉลี่ย 3.02 อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานความบันเทิง มีคาเฉลี่ย 

2.88 อยูในระดับมาก ดานการฆาเวลา มีคาเฉลี่ย 2.85 อยูในระดับมาก ดานความอยากรูอยากเห็น  

มีคาเฉลี่ย 2.66 อยูในระดับมาก ดานประโยชนในการใชสอย มีคาเฉลี่ย 2.52 อยูในระดับมาก และ

นอยที่สุดคือ ดานขาวสาร มีคาเฉลี่ย 2.50 อยูในระดับนอย ตามลําดับ 

 

4.3 พฤติกรรมการเปดรับชมแอปพลิเคชัน Viu 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการเปดรับชมแอปพลิเคชัน Viu ไดแก ระยะเวลาที่

ใชงาน ความถ่ีในการเปดรับชม ระยะเวลาที่เปดรับชมเฉลี่ยตอครั้ง ชวงเวลาที่เปดรับชม ท้ังสิ้น 4 ขอ 

และคําถามเกี่ยวกับการเปดรับชมแอปพลิเคชัน Viu ในประเภทตางๆ จํานวน 12 ขอ โดยลักษณะ

ของคําถามประกอบดวย คําถามที่ใชมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert Scale) โดยใชระดับขอมูลประเภท 

อันตรภาคชั้น (Interval Scale) มีลักษณะเกณฑการใหคะแนน 4 ระดับ ดังน้ี นอยที่สุด เทากับ  

1 คะแนน นอย เทากับ 2 คะแนน มาก เทากับ 3 คะแนน และมากท่ีสุด เทากับ 4 คะแนน ซึ่งจะ

นําเสนอผลการวัด ดังตารางท่ี 4.9-4.13 

ตารางที่ 4.9: แสดงจํานวนและรอยละโดยจําแนกตามระยะเวลาที่ใชงานแอปพลิเคชัน Viu 

 

ระยะเวลา จํานวน (คน) รอยละ 

นอยกวา 1 ป 51 24.29 

1 ป 48 22.86 

2 ป 42 20.00 

3 ป 28 13.33 

มากกวา 3 ป 41 19.52 

รวม 210 100 

 

จากตารางที่ 4.9 พบวา จํานวนตัวอยาง 210 คน ผูใชงานระยะเวลานอยกวา 1 ป มีจํานวน 

51 คน คิดเปนรอยละ 24.29 ถัดมาเปนผูใชงาน 1 ป มีจํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 22.86 ผูใชงาน 

2 ป มีจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 20.00 ผูใชงานมากกวา 3 ป มีจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 

19.52 และผูใชงาน 3 ปนอยที่สุด มีจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 13.33 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.10: แสดงจํานวนและรอยละโดยจําแนกตามความถี่ในการใชงานโดยเฉลี่ย (วัน/สปัดาห) 

 

ความถี่ (วัน/สัปดาห) จํานวน (คน) รอยละ 

1 วัน 36 17.14 

2 วัน 45 21.43 

3 วัน 43 20.48 

4 วัน 18 8.57 

5 วัน 27 12.86 

6 วัน 17 8.10 

7 วัน 24 11.43 

รวม 210 100 

 

จากตารางที่ 4.10 พบวา จํานวนตัวอยาง 210 คน สวนใหญความถี่ในการใชงานโดยเฉลี่ย  

2 วัน/สัปดาห มีจํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 21.43 รองลงมา คือใชงานโดยเฉลี่ย 3 วัน/สัปดาห มี

จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 20.48 ใชงานโดยเฉลี่ย 1 วัน/สัปดาห มีจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 

17.14 ใชงานโดยเฉลี่ย 5 วัน/สัปดาห มีจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 12.86ใชงานโดยเฉลี่ย 7 วัน/

สัปดาห มีจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 11.43 ใชงานโดยเฉลี่ย 4 วัน/สัปดาห มีจํานวน 18 คน คิด

เปนรอยละ 8.57 และใชงานโดยเฉลี่ย 6 วัน/สัปดาห มีจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 8.10 ตามลําดับ 

ตารางที่ 4.11: แสดงจํานวนและรอยละโดยจําแนกระยะเวลาเฉลี่ยในการใชงานตอครั้ง 

 

ระยะเวลาเฉลี่ยตอครั้ง (นาที) จํานวน (คน) รอยละ 

60 8 3.81 

90 6 2.86 

120 47 22.38 

150 4 1.90 

180 39 18.57 

210 4 1.90 

240 24 11.43 

270 6 2.86 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.11 (ตอ): แสดงจํานวนและรอยละโดยจําแนกระยะเวลาเฉลี่ยในการใชงานตอครั้ง 

 

ระยะเวลาเฉลี่ยตอครั้ง (นาที) จํานวน (คน) รอยละ 

300 17 8.10 

330 2 0.95 

360 11 5.24 

420 17 8.10 

450 1 0.48 

480 24 11.43 

รวม 210 100 

 

จากตารางที่ 4.11 พบวา จํานวนตัวอยาง 210 คน สวนใหญระยะเวลาเฉลี่ยในการใชงาน 

120 นาทีตอครั้ง มีจํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 22.38 รองลงมาใชงาน 180 นาทีตอครั้ง มีจํานวน 

39 คน คิดเปนรอยละ 18.57 ใชงาน 240 นาที และ 480 นาทีตอครั้ง มีจํานวนเทากันคือ 24 คน  

คิดเปนรอยละ 11.43 ใชงาน 300 นาที และ 420 นาทีตอครั้ง มีจํานวนเทากันคือ 17 คน คิดเปน 

รอยละ 8.1 ใชงาน 360 นาทีตอครั้ง มีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 5.24 ใชงาน 60 นาทีตอครั้ง  

มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 3.81 ใชงาน 90 นาที และ 270 นาทีตอครั้ง มีจํานวนเทากันคือ 6 คน 

คิดเปนรอยละ 2.86 ใชงาน 150 นาที และ 210 นาทีตอครั้ง มีจํานวนเทากันคือ 4 คน คิดเปน 

รอยละ 1.90 ใชงาน 330 นาทีตอครั้ง มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.95 และใชงาน 450 นาทีตอ

ครั้งมีจํานวนเพียง 1 คน คิดเปนรอยละ 0.48 ตามลําดับ 

ตารางที่ 4.12: แสดงจํานวนและรอยละโดยจําแนกตามชวงเวลาที่ใชงาน 

 

ชวงเวลา จํานวน (คน) รอยละ 

00:01-04:00 น. 21 10.00 

04:01-08:00 น. 18 8.57 

08:01-12:00 น. 16 7.62 

12:01-16:00 น. 23 10.95 

16:01-20:00 น. 45 21.43 

20:01-24:00 น. 87 41.43 

รวม 210 100 
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จากตารางที่ 4.12 พบวา จํานวนตัวอยาง 210 คน ผูใชงานชวงเวลา 20:01-24:00 น. มีมาก

ที่สุด โดยมีจํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 41.43 รองลงมาเปนชวงเวลา 16:01-20:00 น. มีจํานวน 45 

คน คิดเปนรอยละ 21.43 ชวงเวลา 12:01-16:00 น. มีจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 10.95 ชวงเวลา 

00:01-04:00 น. มีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 10.00 ชวงเวลา 04:01-08:00 น. มีจํานวน 18 คน 

คิดเปนรอยละ 8.57 และชวงเวลา 08:01-12:00 น. มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 7.62 ตามลําดับ 

ตารางที่ 4.13: แสดงจํานวนรอยละและคาเฉลี่ยของการเปดรับชมแอปพลิเคชัน Viu ในประเภทตางๆ 

 

การเปดรับชมรายการ
เกาหลีผานแอปพลิเคชัน 

Viu 

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย S.D. บอยที่สุด 
(ทุกวัน) 

บอย 
(5-6 วัน) 

นอย 
(3-4 วัน) 

นอยที่สุด 
(1-2 วัน) 

1. ซีรีสโรแมนติก/โรแมนติก 
คอเมดี้ เชน True Beauty, 
More Than Friend, Her 
Private Life, He is Psy-
chometric, Reply 1988 

37 
(17.62) 

60 
(28.57) 

63 
(30.00) 

50 
(23.81) 

2.40 
(นอย) 

1.04 

2. ซีรีสเมโลดรามา เชน  
Sky Castle, The Penthouse, 
A World of Married Couple 

41 
(19.52) 

49 
(23.33) 

57 
(27.14) 

63 
(30.00) 

2.32 
(นอย) 

1.10 

3. ซีรีสยอนยุค เชน 
Hwarang, Haechi,  
Love in the Moonlight, 
The Tale of Nokdu 

33 
(15.71) 

58 
(27.62) 

51 
(24.29) 

68 
(32.38) 

2.27 
(นอย) 

1.08 

4. ซีรีสระทึกขวัญ เชน The 
Devil Judge, Mouse, 
Beyond Evil, Taxi Driver 

43 
(20.48) 

54 
(25.71) 

50 
(23.81) 

63 
(30.00) 

2.37 
(นอย) 

1.12 

5. ซีรีสแฟนตาซี/สยองขวัญ 
ละครยอนเวลา เชน  Ghost 
Doctor, Mr. Queen, 
Extraordinary You, 
Rooftop Prince,  

47 
(22.38) 

59 
(28.10) 

58 
(27.62) 

46 
(21.90) 

2.51 
(มาก) 

1.07 

6. รายการเกมโชว เชน 
Running Man, Sixth 
Sense, The Great Escape 

47 
(22.38) 

53 
(25.24) 

55 
(26.19) 

55 
(26.19) 

2.44 
(นอย) 

1.11 

7. รายการทอลกโชว เชน 
Men on a Mission 
(Knowing Brothers), 
Happy Together 

27 
(12.86) 

51 
(24.29) 

57 
(27.14) 

75 
(35.71) 

2.14 
(นอย) 

1.05 

 (ตารางมีตอ) 



58 

ตารางที่ 4.13 (ตอ): แสดงจํานวนรอยละและคาเฉลี่ยของการเปดรับชมแอปพลิเคชัน Viu ในประเภท

ตางๆ 

 

การเปดรับชมรายการ
เกาหลีผานแอปพลิเคชัน 

Viu 

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย S.D. บอยที่สุด 

(ทุกวัน) 

บอย 

(5-6 วัน) 

นอย 

(3-4 วัน) 

นอยที่สุด 

(1-2 วัน) 
8. รายการเรียลลิตี้ เชน 2 
Days 1 Night, Hangout 
with Yoo, The Return  
of Superman 

37 
(17.62) 

49 
(23.33) 

59 
(28.10) 

65 
(30.95) 

2.28 
(นอย) 

1.08 

9. รายการเก่ียวกับดนตรี 
เชน Queendom 2, 
Street Woman Fighter,  
I Can See Your Voice, 
Inkigayo 

40 
(19.05) 

50 
(23.81) 

43 
(20.48) 

77 
(36.67) 

2.25 
(นอย) 

1.14 

10. รายการเก่ียวกับอาหาร 
เชน The Law of Jungle, 
Beak Jong Won’s 
Restaurants, Youn Stay  

38 
(18.10) 

55 
(26.19) 

45 
(21.43) 

72 
(34.29) 

2.28 
(นอย) 

1.12 

11. รายการเก่ียวกับไลฟ
สไตล เชน Spring Camp, 
House on Wheels, Life 
Perfectionist 

37 
(17.62) 

41 
(19.52) 

52 
(24.76) 

80 
(38.10) 

2.17 
(นอย) 

1.12 

12. ภาพยนตรเกาหลี เชน 
Always, Seven Days, 
Secretly, Greatly 

42 
(20.00) 

41 
(19.52) 

54 
(25.71) 

73 
(34.76) 

2.25 
(นอย) 

1.13 

รวม 
2.31 
(นอย) 

0.52 

 

จากตารางที่ 4.13 ซึ่งผลการวิเคราะหมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.31 สามารถอธิบายผลไดวา

ตัวอยางมีการเปดรับชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu ในประเภทตางๆ ในระดับนอย โดย

สามารถอธิบายรายละเอียดไดดงันี้ เปดรับชมประเภทซีรีสแฟนตาซี/สยองขวัญ ละครยอนเวลา  

สูงท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย 2.51 อยูในระดับมาก ลําดับถัดมาคือ ประเภทรายการเกมโชว มีคาเฉลี่ย 2.44 

อยูในระดับนอย ประเภทซีรีสโรแมนติก/โรแมนติกคอเมดี้ มีคาเฉลี่ย 2.40 อยูในระดับนอย ประเภท 

ซีรีสระทึกขวัญ มีคาเฉลี่ย 2.37 อยูในระดับนอย ประเภทซีรสีเมโลดรามา มีคาเฉลี่ย 2.32 อยูในระดับ

นอย ประเภทรายการเรยีลลิตี้และรายการเก่ียวกับอาหาร มีคาเฉลี่ยเทากันคือ 2.28 อยูในระดับนอย 
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ประเภทซีรีสยอนยุค มีคาเฉลี่ย 2.27 อยูในระดับนอย ประเภทรายการเก่ียวกับดนตรีและภาพยนตร

เกาหลี มีคาเฉลี่ยเทากันคอื 2.25 อยูในระดับนอย ประเภทรายการเก่ียวกับไลฟสไตล มีคาเฉลี่ย 2.17 

อยูในระดับนอย และประเภทรายการทอลกโชว มีคาเฉลี่ย 2.14 อยูในระดับนอย ตามลําดับ 

 

4.4 ความพึงพอใจท่ีมีตอแอปพลิเคชัน Viu 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจที่มีตอการเปดรับชมรายการเกาหลผีานแอป

พลิเคชัน Viu จํานวน 18 คําถาม แบงออกเปน 4 ดาน ประกอบดวย ดานความบันเทิง ดานขอมูล

ขาวสาร ดานการสรางอัตลักษณสวนบุคคล และดานความสัมพันธทางสังคม คําถามท่ีใชมาตรวัดแบบ 

Likert Scale โดยใชระดับขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มีลักษณะเกณฑการให

คะแนน 4 ระดับ ดังน้ี นอยที่สุด เทากับ 1 คะแนน นอย เทากับ 2 คะแนน มาก เทากับ 3 คะแนน 

และมากที่สุด เทากับ 4 คะแนน ซึ่งจะนําเสนอผลการวัด ดังตารางที่ 4.14 
 

ตารางที่ 4.14: แสดงจํานวนรอยละและคาเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีตอการเปดรับชมรายการเกาหลีผาน

แอปพลิเคชัน Viu 

 

ความพึงพอใจที่มีตอการ
เปดรับชมรายการเกาหลี
ผานแอปพลิเคชัน Viu 

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย S.D. มากท่ีสุด 
(4) 

มาก 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

1. ความพึงพอใจดานความบันเทิง 
1.1 ทานไดรบัความเพลิด 
เพลิน สนุกสนานจากการ
เปดรบัชมรายการเกาหลี
ผานแอปพลิเคชัน Viu 

102 
(48.57) 

50 
(23.81) 

32 
(15.24) 

26 
(12.38) 

3.09 
(มาก) 

1.06 

1.2 ทานไดผอนคลายความ 
เครียดและความเหนื่อยลา
จากการเปดรับชมรายการ
เกาหลีผานแอปพลเิคชัน Viu 

83 
(39.52) 

58 
(27.62) 

34 
(16.19) 

35 
(16.67) 

2.90 
(มาก) 

1.10 

1.3 ทานไดรับชมศลิปน
เกาหลีท่ีชื่นชอบจากการ
เปดรบัชมรายการเกาหลี
ผานแอปพลิเคชัน Viu 

81 
(38.57) 

49 
(23.33) 

47 
(22.38) 

33 
(15.71) 

2.85 
(มาก) 

1.10 

1.4 ทานไดคลายความเหงา
จากการเปดรับชมรายการ
เกาหลีผานแอปพลเิคชัน Viu 

77 
(36.67) 

66 
(31.43) 

40 
(19.05) 

27 
(12.86) 

2.92 
(มาก) 

1.03 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.14 (ตอ): แสดงจํานวนรอยละและคาเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีตอการเปดรับชมรายการ

เกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu 

 

ความพึงพอใจที่มีตอการ
เปดรับชมรายการเกาหลี.
ผานแอปพลิเคชัน Viu 

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย S.D. มากท่ีสุด 

(4) 

มาก 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 
1.5 ทานรูสกึไดปลีกตัวออก
จากโลกความจริงจากการ
เปดรบัชมรายการเกาหลี
ผานแอปพลิเคชัน Viu 

57 
(27.14) 

77 
(36.67) 

48 
(22.86) 

28 
(13.33) 

2.78 
(มาก) 

0.99 

รวมความพึงพอใจดานความบันเทิง 
2.91 
(มาก) 

0.69 

2. ความพึงพอใจดานขอมูลขาวสาร 
2.1 ทานไดรับขอมูลขาวสาร 
ดานการทองเท่ียวประเทศ
เกาหลีใตจากการเปดรับชม
รายการเกาหลีผานแอป
พลิเคชัน Viu 

54 
(25.71) 

70 
(33.33) 

55 
(26.19) 

31 
(14.76) 

2.70 
(มาก) 

1.01 

2.2 ทานสามารถเลือกรับ 
ชมขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
การทองเที่ยวประเทศเกาหลี 
ใตตามที่ตนเองตองการ 

40 
(19.05) 

83 
(39.52) 

44 
(20.95) 

43 
(20.48) 

2.57 
(มาก) 

1.01 

2.3 ทานไดรับความรู
รอบตัวเก่ียวกับสถานที่
ทองเท่ียวในประเทศเกาหลี
ใตเพ่ิมมากข้ึน 

45 
(21.43) 

78 
(37.14) 

49 
(23.33) 

38 
(18.10) 

2.62 
(มาก) 

1.02 

2.4 ทานเกิดความเขาใจ
เรื่องราวตางๆ ดานวัฒน- 
ธรรมเกาหลใีตเพ่ิมมากขึ้น 

57 
(27.14) 

89 
(42.38) 

42 
(20.00) 

22 
(10.48) 

2.86 
(มาก) 

0.94 

2.5 ทานเกิดความเขาใจ
เรื่องราวตางๆ ดานสถานท่ี
ทองเท่ียวเกาหลีใตเพิ่มมากข้ึน 

58 
(27.62) 

76 
(36.19) 

46 
(21.90) 

30 
(14.29) 

2.77 
(มาก) 

1.01 

รวมความพึงพอใจดานขอมูลขาวสาร 
2.70 
(มาก) 

0.61 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.14 (ตอ): แสดงจํานวนรอยละและคาเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีตอการเปดรับชมรายการ

เกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu 

 

ความพึงพอใจที่มีตอการ
เปดรับชมรายการเกาหลี
ผานแอปพลิเคชัน Viu 

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย S.D. มากท่ีสุด 

(4) 

มาก 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

3. ความพึงพอใจดานการสรางอัตลักษณสวนบุคคล 
3.1 หลังจากเปดรับชม
รายการเกาหลีผานแอป 
พลิเคชัน Viu ทําใหทาน 
เปนคนมีความรอบรู ทันตอ
สถานการณของประเทศ
เกาหลีใต 

50 
(23.81) 

66 
(31.43) 

61 
(29.05) 

33 
(15.71) 

2.63 
(มาก) 

1.01 

3.2 หลังจากเปดรับชม
รายการเกาหลีผานแอป 
พลิเคชัน Viu ทําใหทาน
รูสึกทันสมัย  เพราะมีขอมูล
เก่ียวกับการทองเที่ยวใหมๆ 
ของประเทศเกาหลีใต 

48 
(22.86) 

72 
(34.29) 

55 
(26.19) 

35 
(16.67) 

2.63 
(มาก) 

1.01 

3.3 หลังจากเปดรับชม
รายการเกาหลีผานแอป 
พลิเคชัน Viu ชวยเสริมสราง 
ใหทานเปนผูที่มีความรู
รอบตัวในประเทศเกาหลีใต 

39 
(18.57) 

68 
(32.38) 

67 
(31.90) 

36 
(17.14) 

2.52 
(มาก) 

0.98 

3.4 ทานคิดวาการเลือก
รับชมรายการประเภทตางๆ 
ในแอปพลิเคชัน Viu 
สามารถชวยบงบอก
ลักษณะนิสัยและความ
สนใจสวนบุคคลเก่ียวกับ
ประเทศเกาหลีใตได 

46 
(21.90) 

89 
(42.38) 

43 
(20.48) 

32 
(15.24) 

2.71 
(มาก) 

0.98 

รวมความพึงพอใจดานการสรางอัตลักษณสวนบุคคล 
2.62 
(มาก) 

0.69 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.14 (ตอ): แสดงจํานวนรอยละและคาเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีตอการเปดรับชมรายการ

เกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu 

 

ความพึงพอใจที่มีตอการ
เปดรับชมรายการเกาหลี
ผานแอปพลิเคชัน Viu 

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย S.D. มากท่ีสุด 

(4) 

มาก 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

4. ความพึงพอใจดานความสัมพันธทางสังคม 
4.1 ทานสามารถนําขอมูลที่
ไดจากการเปดรับชมรายการ 
เกาหลีผานแอปพลิเคชัน 
Viu ไปพูดคุย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ทองเท่ียวประเทศเกาหลีใต
กับคนในสังคมได 

53 
(25.24) 

75 
(35.71) 

51 
(24.29) 

31 
(14.76) 

2.71 
(มาก) 

1.00 

4.2 ทานสามารถนําขอมูลที่
ไดจากการเปดรับชมรายการ 
เกาหลีผานแอปพลิเคชัน 
Viu ไปใชตั้งประเด็นสนทนา
กับผูอื่นเกี่ยวกับการทอง 
เท่ียวประเทศเกาหลีใตได 

39 
(18.57) 

84 
(40.00) 

53 
(25.24) 

34 
(16.19) 

2.61 
(มาก) 

0.97 

4.3 มีกลุมสนทนากับบุคคล
ที่มีความสนใจในการ
ทองเท่ียวประเทศเกาหลีใต 

39 
(18.57) 

77 
(36.67) 

58 
(27.62) 

36 
(17.14) 

2.57 
(มาก) 

0.98 

4.4 หลังจากเปดรับชม
รายการเกาหลีผาน
แอปพลิเคชัน Viu ทําให
ทานไดรบัความสนใจจาก
บุคคลรอบตวั 

57 
(27.14) 

51 
(24.29) 

65 
(30.95) 

37 
(17.62) 

2.61 
(มาก) 

1.07 

รวมความพึงพอใจดานความสัมพันธทางสังคม 
2.62 
(มาก) 

0.62 

รวม 
2.73 
(มาก) 

0.48 

  

จากตารางที่ 4.14 พบวาจากตัวอยางความพึงพอใจที่มีตอแอปพลิเคชัน Viu ของผูใชงานใน

เขตกรุงเทพมหานคร มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.73 หมายความวา อยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจ

ดานความบันเทิงสูงท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 2.91 อยูในระดับมาก ซึ่งไดแก ไดรับความเพลิดเพลิน สนุกสนาน 
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มีคาเฉลี่ย 3.09 อยูในระดับมาก ไดคลายความเหงา มีคาเฉลี่ย 2.92 อยูในระดับมาก ไดผอนคลาย

ความเครียดและความเหนื่อยลา มีคาเฉลี่ย 2.90 อยูในระดับมาก ไดรับชมศิลปนเกาหลีท่ีชื่นชอบ มี

คาเฉลี่ย 2.85 อยูในระดับมาก และรูสึกไดปลีกตัวออกจากโลกความจริง มีคาเฉลี่ย 2.78 อยูในระดับ

มาก ตามลําดับ 

ความพึงพอใจรองลงมาคือ ความพึงพอใจดานขอมูลขาวสาร มีคาเฉลี่ย 2.70 อยูในระดบั

มาก ซึ่งไดแก เกิดความเขาใจเรื่องราวตางๆ ดานวัฒนธรรมเกาหลีใตเพ่ิมมากขึ้น มีคาเฉลี่ย 2.86 อยู

ในระดับมาก ถัดมาคือ เกิดความเขาใจเรื่องราวตางๆ ดานสถานที่ทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตเพิ่มมาก

ขึ้น มีคาเฉลี่ย 2.77 อยูในระดับมาก ไดรับขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต มี

คาเฉลี่ย 2.70 อยูในระดับมาก ไดรับความรูรอบตัวเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวในประเทศเกาหลีใตเพิ่ม

มากขึ้น มีคาเฉลี่ย 2.62 อยูในระดับมาก และนอยที่สุด คือ สามารถเลือกรับชมขอมูลขาวสารเก่ียวกับ

การทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตตามท่ีตนเองตองการ มีคาเฉลี่ย 2.57 อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

และความพึงพอใจดานการสรางอัตลักษณสวนบุคคล มคีาเฉลี่ย 2.62 อยูในระดับมาก ซึ่ง

ไดแก สามารถชวยบงบอกลักษณะนิสัยและความสนใจสวนบุคคลเก่ียวกับประเทศเกาหลีใตได  

มีคาเฉลี่ย 2.71 อยูในระดับมาก รองลงมามีคาเฉลี่ยเทากันคอื ทําใหเปนคนมีความรอบรู ทันตอ

สถานการณของประเทศเกาหลีใตและทําใหรูสึกทันสมัย เพราะมีขอมูลเก่ียวกับการทองเที่ยวใหมๆ 

ของประเทศเกาหลีใต มีคาเฉลี่ย 2.63 อยูในระดับมาก และนอยที่สุดคือ ชวยเสริมสราง ใหเปนผูที่มี

ความรูรอบตัวในประเทศเกาหลีใต มีคาเฉลี่ย 2.52 อยูในระดับมาก ตามลําดับ ซึ่งมีคาเทากับความ 

พึงพอใจดานความสัมพันธทางสังคม ซึ่งไดแก สามารถนําขอมูลไปพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เก่ียวกับการทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตกับคนในสังคมได มคีาเฉลี่ย 2.71 อยูในระดับมาก รองลงมา 

มีคาเฉลี่ยเทากันคือ 2.61 ไดแก สามารถนําขอมูลท่ีไดไปใชตั้งประเด็นสนทนากับผูอื่นเกี่ยวกับการ

ทองเท่ียวประเทศเกาหลีใตไดและทําใหไดรับความสนใจจากบุคคลรอบตัว อยูในระดับมาก และลําดับ

สุดทายคือ มีกลุมสนทนากับบุคคลที่มีความสนใจในการทองเท่ียวประเทศเกาหลีใต มีคาเฉลี่ย 2.57 

อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 4.15: แสดงคาเฉลี่ยของความพึงพอใจที่มีตอแอปพลิเคชัน Viu 

 

ความพึงพอใจท่ีมีตอแอปพลิเคชัน Viu คาเฉลี่ย S.D. 

ความพึงพอใจดานความบันเทิง 2.91 (มาก) 0.69 

ความพึงพอใจดานขอมูลขาวสาร 2.70 (มาก) 0.61 

ความพึงพอใจดานการสรางอัตลักษณสวนบุคคล 2.62 (มาก) 0.69 

ความพึงพอใจดานความสัมพันธทางสังคม 2.62 (มาก) 0.62 

รวม 2.73 (มาก) 0.48 
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จากตารางที่ 4.15 พบวาจากตัวอยางความพึงพอใจที่มีตอแอปพลิเคชัน Viu ของผูใชงานใน

เขตกรุงเทพมหานคร มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.73 หมายความวา อยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจ

ดานความบันเทิงสูงท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 2.91 อยูในระดับมาก รองลงมาคอื ความพึงพอใจดานขอมูล

ขาวสาร มีคาเฉลี่ย 2.70 อยูในระดับมาก และความพึงพอใจดานการสรางอัตลักษณสวนบุคคล  

มีคาเฉลี่ย 2.62 อยูในระดับมาก เทากับความพึงพอใจดานความสัมพันธทางสังคม ตามลําดับ 

 
4.5 ความตั้งใจทองเท่ียวประเทศเกาหลีใต 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลความตั้งใจทองเท่ียวประเทศเกาหลีใต จํานวน 5 คําถาม 

คําถามที่ใชมาตรวัดแบบ Likert Scale โดยใชระดับขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale)  

มีลักษณะเกณฑการใหคะแนน 4 ระดับ ดังนี้ นอยที่สุด เทากับ 1 คะแนน นอย เทากับ 2 คะแนน 

มาก เทากับ 3 คะแนน และมากที่สุด เทากับ 4 คะแนน ซึ่งจะนําเสนอผลการวัด ดังตารางท่ี 4.16 

ตารางที่ 4.16: แสดงจํานวนรอยละและคาเฉลี่ยความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต 

 

ความตั้งใจทองเที่ยวประเทศ
เกาหลีใต 

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย S.D. มากที่สุด 
(80-100%) 

มาก  
(60-79%) 

นอย  
(40-59%) 

นอยที่สุด  
(นอยกวา 
40%) 

1. ทานตั้งใจเดินทางไป
ทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต 
ในอีก 6 เดือนขางหนา 

42 
(20.00) 

56 
(26.67) 

53 
(25.24) 

59 
(28.10) 

2.39 
(นอย) 

1.10 

2. หากทานมีความตองการ
ทองเที่ยวตางประเทศ  
ทานเลือกเดินทางทองเท่ียว 
ที่ประเทศเกาหลีใต 

57 
(27.14) 

83 
(39.52) 

42 
(20.00) 

28 
(13.33) 

2.80 
(มาก) 

0.99 

3. ทานจะแนะนําหรือชักชวน
คนใกลตัวเดินทางไปทองเท่ียว
ที่ประเทศเกาหลีใตในอีก 6 
เดือนขางหนา 

50 
(23.81) 

61 
(29.05) 

48 
(22.86) 

51 
(24.29) 

2.52 
(มาก) 

1.10 

4. ทานจะแนะนําหรือบอก
ขอมูลเก่ียวกับการทองเที่ยว 
ในประเทศเกาหลีใตบนสื่อ
สังคมออนไลนใหกับคนรูจัก 

38 
(18.10) 

70 
(33.33) 

53 
(25.24) 

49 
(23.33) 

2.46 
(นอย) 

1.04 

5. ทานวางแผนการทองเที่ยว
ประเทศเกาหลีใตโดยเลือก
สถานที่ทองเที่ยว ที่พัก และ
วางกําหนดการตางๆ ไวแลว 

44 
(20.95) 

58 
(27.62) 

51 
(24.29) 

57 
(27.14) 

2.42 
(นอย) 

1.10 

รวม 
2.52 
(มาก) 

0.65 
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จากตารางที่ 4.16 พบวาจากตัวอยางของผูใชงานแอปพลิเคชัน Viu ในเขตกรุงเทพมหานคร 

มีความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.52 หมายความวา อยูในระดับมาก 

โดยความตั้งใจหากตองการทองเที่ยวตางประเทศจะเลือกเดินทางทองเที่ยวที่ประเทศเกาหลีใตสูงที่สุด 

มีคาเฉลี่ย 2.80 อยูในระดับมาก ถัดมาคือ ความตั้งใจจะแนะนําหรือชักชวนคนใกลตวัเดินทางไป

ทองเท่ียวที่ประเทศเกาหลีใตในอีก 6 เดือนขางหนา มีคาเฉลี่ย 2.52 อยูในระดับมาก ความต้ังใจจะ

แนะนําหรือบอกขอมูลเก่ียวกับการทองเที่ยวในประเทศเกาหลีใตบนสื่อสังคมออนไลนใหกับคนรูจัก  

มีคาเฉลี่ย 2.46 อยูในระดับนอย ความตั้งใจวางแผนการทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตโดยเลือกสถานที่

ทองเท่ียว ท่ีพัก และวางกําหนดการตางๆ ไวแลว มีคาเฉลี่ย 2.42 อยูในระดับนอย และความต้ังใจ

เดินทางไปทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตในอีก 6 เดือนขางหนา นอยที่สุด มีคาเฉลี่ย 2.39 อยูในระดับ

นอย ตามลําดับ  

 

4.6 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

การวิจัยเรื่องอิทธิพลของแรงจูงใจ พฤติกรรมการเปดรับ และความพึงพอใจตอแอปพลิเคชัน 

Viu ที่สงผลตอความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไดทําการ

ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใชสถิติการวิเคราะห

ถดถอยพหุคูณ ซึ่งการทดสอบสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) จําเปนตอง

ตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของขอมูล ดังนั้นผูวิจัยไดทําการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตน ดังนี้ 

1) ตัวแปรที่นํามาศึกษาทั้งตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ตองเปนขอมูลเชิงปริมาณ โดยมี

มาตรวัดตัวแปรแบบอันตรภาค (Interval Scale) ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดออกแบบในการเก็บขอมูล

เปนมาตรวัดอันตรภาค (Interval Scale) ทั้ง 4 ตัวแปร 

2) Error มีการแจกแจงแบบปกติเปนอิสระตอกัน (Independent) ไมเกิด Autocorrelation

หากมีคาเขาใกล 2 อยูในชวง 1.5-2.5 ซึ่งผูวิจัยทําการตรวจสอบแลวพบวา คา Durbin–Watson

เทากับ 2.073 ดงันั้นจึงมีการแจกแจงแบบปกติเปนอิสระตอกันไมเกิด Autocorrelation (กัลยา  

วานิชยบัญชา, 2553) 

3) จํานวนตัวอยางจะตองมีมากเพียงพอ ซึ่งผูวิจัยไดทําการคํานวณขนาดตัวอยางโดยใช 

G*Power เวอรชัน 3.1.9.7 ของ Cohen (1977) ในการคํานวณตัวแปรอิสระจํานวน 3 ตัวแปร เพ่ือ

ใชในการทดสอบ Stepwise Multiple Regression ทั้งนี้ไดขนาดตัวอยาง 119 คน แตสําหรับงาน 

วิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษากับตัวอยางจํานวน 210 คน จึงมีจํานวนที่เพียงพอในการวิเคราะห 

4) ตัวแปรที่นํามาศึกษาทั้งหมดจะตองไมมีความสัมพันธกันเอง (Multicollinearity) ทั้งนี้ 

ผูวิจัยทําการทดสอบโดยการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Correlation 

Coefficient) ระหวางตัวแปรอิสระ ซึ่งถาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคามากกวา .85 (Munro, 1997)  
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ถือวาตัวแปรคูนั้นมีความสัมพันธกันมาก ซึ่งงานวิจัยเรื่องน้ีมีคาสัมประสิทธิ์ระหวางตัวแปรอิสระไมเกิน 

.85 โดยมีคาระหวาง .102 ถึง .746 ตามตารางที่ 4.17 นอกจากนี้มีคา Tolerance ที่ไมเขาใกล 0 

และมคีา VIF ระหวาง 1-2.26 ซึ่งนอยกวา 10 ดังนั้นจึงสรุปไดวาตัวแปรที่นํามาศึกษา 3 ตัวแปรไมมี

ความสัมพันธกันเอง 

ตารางที่ 4.17: การวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

 

 
แรงจูงใจใน 
การเปดรับ 

แอปพลิเคชัน Viu 

พฤติกรรม 
การเปดรับ 

แอปพลิเคชัน Viu 

ความพึงพอใจตอ
แอปพลิเคชัน Viu 

ความตั้งใจ
ทองเที่ยวประเทศ

เกาหลีใต 
แรงจูงใจในการเปดรับ
แอปพลิเคชัน Viu 

1.00 .102 .746** .307** 

พฤติกรรมการเปดรับ
แอปพลิเคชัน Viu 

 1.00 .134* .157* 

ความพึงพอใจตอ 
แอปพลิเคชัน Viu 

  1.00 .294** 

ความตั้งใจทองเที่ยว
ประเทศเกาหลีใต 

   1.00 

** มีนัยยะสําคัญระดับ 0.01 

* มีนัยยะสําคัญระดับ 0.05  

 

ดังน้ัน จากการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนท่ีไมพบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรท่ี

มีคามากกวา .85 ดังนั้นจึงสามารถทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Linear Regression) ทดสอบได 

ตารางที่ 4.18: แสดงการวิเคราะหเชิงถดถอยพหุคูณเพ่ือทํานายความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต 

 

ตัวแปร R 
R 

Square 

Adjusted 

R Square  

สัมประสทิธ์ิถดถอย 
t 

B Beta 
แรงจูงใจในการเปดรับ
แอปพลิเคชัน Viu 

.307 .094 .090 .46 .31 4.65 

Constant    1.27  4.67 
 

จากตารางที่ 4.18 อธิบายการทดสอบสมมติฐานพบวา ตัวแปรแรงจูงใจในการเปดรับแอป

พลิเคชัน Viu ที่นํามาพิจารณาในรปูแบบสมการถดถอยพหุคณูเชิงเสนตรงมีความสัมพันธกับความ
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ตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต โดยมีคาสัมประสิทธิ์สัมพันธอยูที่ .307 (นงลักษณ วิรชัชัย, 2542) 

และสามารถอธิบายความแปรปรวนของความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต ไดรอยละ 9.4 ตัวแปร

พฤติกรรมการเปดรับแอปพลิเคชัน Viu และตัวแปรความพึงพอใจตอแอปพลิเคชัน Viu ไมสงผล 

ตอความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต โดยแรงจูงใจในการเปดรับแอปพลิเคชัน Viu สามารถ

รวมกันทํานายความตั้งใจทองเท่ียวประเทศเกาหลีใตได โดยเขียนสมการทํานายความตั้งใจไดดังนี้ 

Y (ความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต) = 1.27 + .46 (แรงจูงใจในการเปดรับแอป 

พลิเคชัน Viu) 

จากสมการแรกมีตัวแปรที่สามารถทํานายไดเพียงตัวแปรเดียว และทาํนายไดเพียงรอยละ 

9.4 ดังน้ันผูวิจัยจึงทําการนําตัวแปรแรงจูงใจในแตละองคประกอบมาใชทดสอบและทํานายความ

ตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต เพ่ือดูวาแรงจูงใจดานใดท่ีสามารถมีอิทธิพลในการทํานายตัวแปรนี้ได 

ตารางที่ 4.19: แสดงการวิเคราะหเชิงถดถอยพหุคูณเพ่ือทํานายแรงจูงใจที่สงผลตอความตั้งใจ

ทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต 

 

ตัวแปร R 
R 

Square 

Adjusted 

R Square  

สัมประสทิธ์ิถดถอย 
t 

B Beta 
แรงจูงใจดานความ
อยากรูอยากเห็น 

.365 .133 .129 .35 .30 4.31 

แรงจูงใจดานประโยชน
ในการใชสอย 

.392 .154 .146 .17 .16 2.52 

Constant    1.18  5.27 
 

จากตารางที่ 4.19 พบวา ตัวแปรแรงจูงใจในการเปดรับแอปพลิเคชัน Viu ที่นํามาพิจารณา

ในรูปแบบสมการถดถอยพหุคูณเชิงเสนตรงมีความสัมพันธกับความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต 

โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสัมพันธอยูที่ .392 (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) และสามารถอธิบายความ

แปรปรวนของความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต ไดรอยละ 15.4 โดยแรงจูงใจที่สงผลตอการ

ทองเท่ียวประเทศเกาหลีใต ไดแก แรงจูงใจดานความอยากรูอยากเห็นและแรงจูงใจดานประโยชนใน

การใชสอย ซึ่งแรงจูงใจในการเปดรับแอปพลิเคชัน Viu สามารถรวมกันทํานายความตั้งใจทองเที่ยว

ประเทศเกาหลีใตได สามารถเขียนสมการทํานายความตั้งใจไดดังนี้ 

Y (ความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต) = 1.18 + .35 (แรงจูงใจดานความอยากรูอยาก

เห็น) + .17 (แรงจูงใจดานประโยชนในการใชสอย)  



 

 

บทที่ 5 

สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของแรงจูงใจ พฤติกรรมการเปดรบั และความพึงพอใจตอแอป

พลิเคชัน Viu ท่ีสงผลตอความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” 

ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบวิธีการวิจัยเชิง

เปรียบเทียบสาเหตุ (Casual Comparative Research) ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือผูรับชมรายการเกาหลี

ผานแอปพลิเคชัน Viu ท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 210 คน โดยสถิตทิี่ใชในการ

วิเคราะหขอมูลมีดังนี้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก การแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และสถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะหสมมติฐานการวิจัย โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัย 

ดังน้ี 

1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการใชงานแอปพลิเคชัน Viu ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับชมแอปพลิเคชัน Viu ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอแอปพลิเคชัน Viu ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

4) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับชมแอปพลิเคชัน Viu ในรายการที่เกี่ยวกับ

ประเทศเกาหลีที่สงผลตอความต้ังใจทองเท่ียวประเทศเกาหลีใตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 5.1.1 ลักษณะทางประชากร 

 ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา ตัวอยางรับชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu ที่อาศัยอยูในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวน 210 คน มีเพศหญิงมากกวาครึ่งหนึ่งของตัวอยาง โดยมีจํานวน 128 คน คิด

เปนรอยละ 60.95 รองลงมาเปนเพศชายจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 28.10 และมี LGBTQ+ นอย

ที่สุดมีจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 10.95 สวนใหญมีชวงอายุ 26-35 ป โดยมีจํานวน 92 คน คิด

เปนรอยละ 43.81 รองลงมาเปนอายุ 18-25 ป มีจํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 38.57 อายุตํ่ากวา 

18 ป มีจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 12.86 อายุ 36-45 ป มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 3.81 

และนอยท่ีสุดเปนอายุ 46-60 ป มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.95 ครึ่งหนึ่งเปนผูจบการศกึษา

ระดับปริญญาตรี โดยมีจํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 50.48 รองลงมาเปนผูที่กําลังศกึษาระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีจํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 23.81 ผูที่จบการศึกษานอยกวาปริญญาตรี 
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มีจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 13.33 และผูท่ีจบการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี มีจํานวน 26 คน 

คิดเปนรอยละ 12.38 และจากตัวอยางประกอบอาชีพนักเรียน นักศึกษามีจํานวนมากที่สุด โดยมี

จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 40.48 รองลงมาเปนพนักงานเอกชน มีจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 

28.10 ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 15.24 ธุรกิจสวนตัว คาขาย 

มีจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 13.81 และนอยที่สุดคืออาชีพรับจาง มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 

2.38 และนอกจากนี้สวนใหญเปนผูที่รายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001-30,000 บาท โดยมีจํานวน 78 คน 

คิดเปนรอยละ 37.14 รองลงมาเปนผูท่ีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001-70,000 บาท มีจํานวน 41 คน 

คิดเปนรอยละ 19.52 ผูที่รายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 9,000 บาท มีจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 

17.14 ผูที่รายไดเฉลี่ยตอเดือน 9,000-15,000 บาท มีจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 16.19 ผูที่

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 70,001-100,000 บาท มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 7.62 และนอยที่สุดคือผู

ที่รายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 100,000 บาท มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.38 

 5.1.2 แรงจูงใจในการรับชมแอปพลิเคชัน Viu 

 จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา จากตัวอยางแรงจูงใจในการรับชมแอปพลิเคชัน Viu ของ

ผูใชงานในเขตกรุงเทพมหานคร มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.73 หมายความวา อยูในระดับมาก โดยมี

แรงจูงใจดานการผอนคลายสูงที่สุด มีคาเฉลี่ย 3.02 อยูในระดับมาก ซึ่งไดแก ตองการพักผอนหยอน

ใจ มีคาเฉลี่ย 3.09 อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานความบันเทิง มีคาเฉลี่ย 2.88 อยูในระดับมาก 

ซึ่งไดแก ไดรบัความเพลิดเพลิน สนุกสนาน มีคาเฉลี่ย 3.07 อยูในระดับมาก ดานการฆาเวลา  

มีคาเฉลี่ย 2.85 อยูในระดับมาก ซึ่งไดแก คลายความเหงา มีคาเฉลี่ย 2.94 อยูในระดับมาก ดานความ

อยากรูอยากเห็น มีคาเฉลี่ย 2.66 อยูในระดับมาก ซึ่งไดแก สนใจเนื้อหาของรายการ มีคาเฉลี่ย 2.90 

อยูในระดับมาก ดานประโยชนในการใชสอย มีคาเฉลี่ย 2.52 อยูในระดับมาก ซึ่งไดแก สามารถนํา

ขอมูลเก่ียวกับประเทศเกาหลีไปใชประโยชนตอการทองเท่ียวที่ประเทศเกาหลีใต มีคาเฉลี่ย 2.66 อยู

ในระดับมาก และนอยที่สุดคือ ดานขาวสาร มีคาเฉลี่ย 2.50 อยูในระดับนอย ซึ่งไดแก ชวยเสรมิสราง

ใหเปนผูที่มีความรูรอบตัวเกี่ยวกับประเทศเกาหลี มีคาเฉลี่ย 2.55 อยูในระดับมาก  

 5.1.3 พฤติกรรมการเปดรับชมแอปพลิเคชัน Viu 

 จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา จากจํานวนตัวอยาง 210 คน ผูใชงานระยะเวลานอยกวา 1 ป 

มีจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 24.29 ถัดมาเปนผูใชงาน 1 ป มีจํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 

22.86 ผูใชงาน 2 ป มีจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 20.00 ผูใชงานมากกวา 3 ป มีจํานวน 41 คน 

คิดเปนรอยละ 19.52 และผูใชงาน 3 ปนอยที่สุด มีจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 13.33 สวนใหญ

ความถี่ในการใชงานโดยเฉลี่ย 2 วัน/สัปดาห มีจํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 21.43 รองลงมา คือใช

งานโดยเฉลี่ย 3 วัน/สัปดาห มีจํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 20.48 ใชงานโดยเฉลี่ย 1 วัน/สัปดาห  
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มีจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 17.14 ใชงานโดยเฉลี่ย 5 วัน/สัปดาห มีจํานวน 27 คน คดิเปนรอย

ละ 12.86 ใชงานโดยเฉลี่ย 7 วัน/สัปดาห มีจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 11.43 ใชงานโดยเฉลี่ย 4 

วัน/สัปดาห มีจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 8.57 และใชงานโดยเฉลี่ย 6 วัน/สัปดาห มีจํานวน 17 

คน คิดเปนรอยละ 8.10 

 นอกจากนี้สวนใหญระยะเวลาเฉลี่ยในการใชงาน 120 นาทีตอครั้ง มีจํานวน 47 คน คิดเปน

รอยละ 22.38 รองลงมาใชงาน 180 นาทีตอครั้ง มีจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 18.57 ใชงาน 240 

นาที และ 480 นาทีตอครั้ง มีจํานวนเทากันคือ 24 คน คิดเปนรอยละ 11.43 ใชงาน 300 นาที และ 

420 นาทีตอครั้ง มีจํานวนเทากันคือ 17 คน คิดเปนรอยละ 8.1 ใชงาน 360 นาทีตอครั้ง มีจํานวน 

11 คน คิดเปนรอยละ 5.24 ใชงาน 60 นาทีตอครั้ง มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 3.81 ใชงาน 90 

นาที และ 270 นาทีตอครั้ง มีจํานวนเทากันคือ 6 คน คิดเปนรอยละ 2.86 ใชงาน 150 นาที และ 

210 นาทีตอครั้ง มีจํานวนเทากันคือ 4 คน คิดเปนรอยละ 1.90 ใชงาน 330 นาทีตอคร้ัง มีจํานวน 2 

คน คิดเปนรอยละ 0.95 และใชงาน 450 นาทีตอครั้งมีจํานวนเพียง 1 คน คิดเปนรอยละ 0.48 และ

ผูใชงานชวงเวลา 20:01-24:00 น. มีมากที่สุด โดยมีจํานวน 87 คน คดิเปนรอยละ 41.43 รองลงมา

เปนชวงเวลา 16:01-20:00 น. มีจํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 21.43 ชวงเวลา 12:01-16:00 น.  

มีจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 10.95 ชวงเวลา 00:01-04:00 น. มีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 

10.00 ชวงเวลา 04:01-08:00 น. มีจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 8.57 และชวงเวลา 08:01-12:00 น. 

มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 7.62  

 ดานผลการวิเคราะหมคีาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.31 สามารถอธิบายผลไดวาตัวอยางมีการเปด

รับชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu ในประเภทตางๆ ในระดับนอย โดยสามารถอธิบาย

รายละเอียดไดดังน้ี เปดรับชมประเภทซีรีสแฟนตาซ/ีสยองขวัญ ละครยอนเวลา สูงที่สุด โดยมี

คาเฉลี่ย 2.51 อยูในระดับมาก ลําดับถัดมาคือ ประเภทรายการเกมโชว มีคาเฉลี่ย 2.44 อยูในระดับ

นอย ประเภทซีรสีโรแมนติก/โรแมนติกคอเมดี้ มีคาเฉลี่ย 2.40 อยูในระดับนอย ประเภทซีรีสระทึก

ขวัญ มีคาเฉลี่ย 2.37 อยูในระดับนอย ประเภทซรีสีเมโลดรามา มีคาเฉลี่ย 2.32 อยูในระดบันอย 

ประเภทรายการเรยีลลิตี้และรายการเก่ียวกับอาหาร มีคาเฉลี่ยเทากันคือ 2.28 อยูในระดับนอย 

ประเภทซีรีสยอนยุค มีคาเฉลี่ย 2.27 อยูในระดับนอย ประเภทรายการเก่ียวกับดนตรีและภาพยนตร

เกาหลี มีคาเฉลี่ยเทากันคอื 2.25 อยูในระดับนอย ประเภทรายการเก่ียวกับไลฟสไตล มีคาเฉลี่ย 2.17 

อยูในระดับนอย และประเภทรายการทอลกโชว มีคาเฉลี่ย 2.14 อยูในระดับนอย 

 5.1.4 ความพึงพอใจที่มีตอการเปดรับชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu 

 จากผลการวิจัยพบวา จากตัวอยางความพึงพอใจที่มีตอแอปพลิเคชัน Viu ของผูใชงานในเขต

กรุงเทพมหานคร มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.73 หมายความวา อยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจดาน
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ความบันเทิงสูงที่สุด มีคาเฉลี่ย 2.91 อยูในระดับมาก ซึ่งไดแก ไดรับความเพลิดเพลิน สนุกสนาน  

มีคาเฉลี่ย 3.09 อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ความพึงพอใจดานขอมูลขาวสาร มีคาเฉลี่ย 2.70 อยูใน

ระดับมาก ซึ่งไดแก เกิดความเขาใจเรื่องราวตางๆ ดานวัฒนธรรมเกาหลีเพ่ิมมากขึ้น มีคาเฉลี่ย 2.86 

อยูในระดับมาก และความพึงพอใจดานการสรางอัตลักษณสวนบุคคล มีคาเฉลี่ย 2.62 อยูในระดับ

มาก  เทากับความพึงพอใจดานความสัมพันธทางสังคม ซึ่งไดแก สามารถชวยบงบอกลักษณะนิสัย

และความสนใจสวนบุคคลเกี่ยวกับเกาหลีได มีคาเฉลี่ย 2.71 อยูในระดับมาก และสามารถนําขอมูล 

ไปพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการทองเท่ียวประเทศเกาหลีใตกับคนในสังคมได มีคาเฉลี่ย 

2.71 อยูในระดับมาก 

 5.1.5 ความต้ังใจทองเท่ียวประเทศเกาหลีใต 

 จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา จากตัวอยางของผูใชงานแอปพลิเคชัน Viu ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีความตั้งใจทองเท่ียวประเทศเกาหลีใต มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.52 หมายความวา 

อยูในระดับมาก โดยความต้ังใจหากตองการทองเท่ียวตางประเทศจะเลือกเดินทางทองเที่ยวที่ประเทศ

เกาหลีใตสูงท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 2.80 อยูในระดับมาก ถัดมาคือ ความตั้งใจจะแนะนาํหรือชักชวนคนใกล

ตัวเดินทางไปทองเที่ยวที่ประเทศเกาหลีใตในอีก 6 เดือนขางหนา มีคาเฉลี่ย 2.52 อยูในระดับมาก 

ความตั้งใจจะแนะนําหรือบอกขอมูลเก่ียวกับการทองเท่ียวในประเทศเกาหลีใตบนสื่อสังคมออนไลน

ใหกับคนรูจัก มีคาเฉลี่ย 2.46 อยูในระดับนอย ความตั้งใจวางแผนการทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตโดย

เลือกสถานที่ทองเที่ยว ที่พัก และวางกําหนดการตางๆ ไวแลว มีคาเฉลี่ย 2.42 อยูในระดับนอย และ

ความตั้งใจเดินทางไปทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตในอีก 6 เดือนขางหนานอยที่สุด มีคาเฉลี่ย 2.39  

อยูในระดับนอย 

 

5.2 การอภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลของแรงจูงใจ พฤติกรรมการเปดรับ และความพึงพอใจตอ

แอปพลิเคชัน Viu ท่ีสงผลตอความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ดานแรงจูงใจในการใชงานแอปพลิเคชัน Viu ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

พบวา แรงจูงใจที่มากที่สุดคือ แรงจูงใจดานการผอนคลาย อาจจะเนื่องมาจากประชาชนในยุคที่มีการ

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีความเหนื่อยทั้งดานกายและจิตใจจึงตองการหาสิ่งที่มาชวยผอนคลาย

ตนเองจากความเหนื่อยลา สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ Samuels (1984) ผูชมอาจไมไดเปดรับ

เนื้อหาเพียงดานความบันเทิงเทานั้น โดยเลือกรับสิ่งที่ทําใหเขารูสึกพึงพอใจเพ่ือทําใหตนเองรูสึกผอน

คลาย และสอดคลองกับงานวิจัยของ Won & Kim (2020) เรื่อง The Effect of Consumer 

Motivations on Purchase Intention of Online Fashion - Sharing Platform วาแรงจูงใจเชิง
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อุดมคติและเชิงนิเวศนของผูบริโภคนั้นสัมพันธในทางบวกกับทัศนคติของผูบริโภคที่เอ้ืออํานวย และ

ทัศนคติของผูบริโภคสัมพันธในเชิงบวกกับความตั้งใจซื้อ 

 ดานพฤติกรรมการเปดรบัชมแอปพลิเคชัน Viu ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 

ตัวอยางสวนใหญความถี่ในการใชงานโดยเฉลี่ย 2-3 วัน/สัปดาห ระยะเวลาเฉลี่ยในการใชงานตอครั้ง 

120 นาทีหรือ 2 ชั่วโมง ซึ่งรายการเกาหลีในแอปพลิเคชัน Viu นั้น หนึ่งตอนจะมีความยาวอยูที่

ประมาณ 1-2 ชั่วโมง หมายความวาผูชมสวนใหญรับชมครั้งละ 1-2 ตอนโดยเฉลี่ย และสวนใหญใช

งานชวงเวลา 20:01-24:00 น. ซึ่งเปนชวงเวลากอนเขานอน ดานผลการวิเคราะหมีคาเฉลี่ยรวม

เทากับ 2.31 โดยเปดรับชมประเภทซีรสีแฟนตาซี/สยองขวัญ ละครยอนเวลา สูงที่สุด ซึ่งซีรีสประเภท

นี้จะมีท้ังความตื่นเตน แฟนตาซี เราใจ สอดแทรกความตลกขบขัน โดยจะเพิ่มความแข็งแกรงใหกับ

ละครโรแมนติก ทําใหเปนท่ีนิยมของคนสวนใหญ  

 ดานความพึงพอใจที่มีตอแอปพลิเคชัน Viu ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 

ความพึงพอใจดานความบันเทิงสูงท่ีสุด อาจเปนเพราะวา ผูชมตองการรับสื่อเพ่ือความเพลิดเพลิน 

ผอนคลายความเครยีด ฆาเวลา หลีกหนีปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ซึ่งตรงกับ McQuail (1987) 

วาเปนการปลีกตัวออกจากโลกความจรงิเขาไปอยูในโลกเสมือนจริงที่สามารถสรางความสุขไดมากกวา 

และสอดคลองกับงานวิจัยของ กมัยธร ริ้วพันกุล (2562)  เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช

บริการ Netflix ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาการใชประโยชนและความพึงพอใจ ดาน

บันเทิง ดานขอมูล และดานพักผอนหรือหลีกหนีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ Netflix โดยมี

ความสัมพันธทางบวกกับการตัดสินใจใชบริการ Netflix อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของแรงจูงใจ พฤติกรรมการเปดรับ และความพึงพอใจตอ

แอปพลิเคชัน Viu ท่ีสงผลตอความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร” จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ตัวแปรแรงจูงใจในการเปดรับแอปพลิเคชัน 

Viu ที่นํามาพิจารณาในรูปแบบสมการถดถอยพหุคูณเชิงเสนตรงมีความสัมพันธกับความตั้งใจ

ทองเท่ียวประเทศเกาหลีใต โดยมีคาสัมประสิทธิ์สัมพันธอยูท่ี .307 (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) และ

สามารถอธิบายความแปรปรวนของความตั้งใจทองเท่ียวประเทศเกาหลีใต ไดรอยละ 9.4 ตัวแปร

พฤติกรรมการเปดรับแอปพลิเคชัน Viu และตัวแปรความพึงพอใจตอแอปพลิเคชัน Viu ไมสงผลตอ

ความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต โดยแรงจูงใจในการเปดรับแอปพลิเคชัน Viu สามารถรวมกัน

ทํานายความตั้งใจทองเท่ียวประเทศเกาหลีใตได โดยเขียนสมการทํานายความตั้งใจไดดังนี้ 

 Y (ความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต) = 1.27 + .46 (แรงจูงใจในการเปดรับแอปพลิเค

ชัน Viu) 

จากสมการทําใหพบวาตวัแปรการเปดรับและความพึงพอใจตอแอปพลิเคชัน Viu ไมสามารถ

รวมทํานายความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลใีต อาจเนื่องมาจากพฤติกรรมการเปดรับ ไดแก 
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ระยะเวลา ความถี่ ชวงเวลา และประเภทที่รับชม ไมมีผลตอความตั้งใจที่จะทองเที่ยวประเทศเกาหลี

ใต อาจเปนเพราะวาตัวอยางมีความชื่นชอบศิลปนเกาหลีอยูแลว จึงไดติดตามชมผลงานของศลิปน

เกาหลีแทบทุกอยาง จึงอาจทําใหไมเกิดความแตกตางกันในการเปดรับ มีการรบัชมที่ใกลเคียงกัน 

สงผลทําใหตัวแปรการเปดรับไมสามารถรวมทํานายความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตได ซึ่งจาก

งานวิจัยของกษิดิศ พันธารีย (2562) เรื่อง การเปดรับสื่อ การใชประโยชนและความพึงพอใจตอแฟน

เพจเฟซบุก “อยุธยา กินอะไรดี By Wongnai” ท่ีสงผลตอความตั้งใจใชบริการรานอาหารในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ไดอธิบายวา การเปดรับสื่อในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนวิดีโอ รูปภาพ หรือ

บทความ สามารถกระตุนใหคนตั้งใจที่จะไปใชบริการรานอาหารได แตจากรายการเกาหลีตางๆ ใน

แอปพลิเคชัน Viu ไมวาจะเปนซีรีสเกาหลี รายการวาไรตี้เกาหลี หรือภาพยนตรเกาหลี ไมไดมีการ

กระตุนเพียงพอท่ีจะทําใหคนเกิดความตั้งใจทองเท่ียวประเทศเกาหลีใตได และความพึงพอใจตอแอป

พลิเคชัน Viu ยังไมมผีลตอความตั้งใจท่ีจะทองเท่ียวประเทศเกาหลีใต เพราะความพึงพอใจหลังจาก

การใชงานแอปพลิเคชัน Viu ไมวาจะเปนดานความบันเทิง ดานขอมูลขาวสาร ดานการสราง 

อัตลักษณสวนบุคคล และดานความสัมพันธทางสังคม (McQuail, 1987) ไมมีอิทธิพลเพียงพอตอ

ความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต  

จากสมการแรกมีตัวแปรที่สามารถทํานายไดเพียงตัวแปรเดียว และทาํนายไดเพียงรอยละ 

9.4 ดังน้ันผูวิจัยจึงทําการนําตัวแปรแรงจูงใจในแตละองคประกอบมาใชทดสอบและทํานายความ

ตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต เพ่ือดูวาแรงจูงใจดานใดท่ีสามารถมีอิทธิพลในการทํานายตัวแปรนี้ได 

และเมื่อนําตัวแปรแรงจูงใจในการเปดรับแอปพลิเคชัน Viu มาพิจารณาในรูปแบบสมการถดถอย

พหุคณูเชิงเสนตรงมีความสัมพันธกับความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต โดยมีคาสัมประสิทธิ์

สัมพันธอยูที่ .392 (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) และสามารถอธิบายความแปรปรวนของความตั้งใจ

ทองเท่ียวประเทศเกาหลีใต ไดรอยละ 15.4 โดยแรงจูงใจที่สงผลตอการทองเท่ียวประเทศเกาหลีใต 

ไดแก แรงจูงใจดานความอยากรูอยากเห็นและแรงจูงใจดานประโยชนในการใชสอย ซึ่งแรงจูงใจใน

การเปดรับแอปพลิเคชัน Viu สามารถรวมกันทํานายความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตได 

สามารถเขียนสมการทํานายความตั้งใจไดดังนี้ 

Y (ความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต) = 1.18 + .35 (แรงจูงใจดานความอยากรูอยาก

เห็น) + .17 (แรงจูงใจดานประโยชนในการใชสอย) 

จากผลการศึกษาพบวาแรงจูงใจในการเปดรับแอปพลิเคชัน Viu ท่ีสงผลตอความตั้งใจ

ทองเท่ียวประเทศเกาหลีใต คือ แรงจูงใจดานความอยากรูอยากเห็นและแรงจูงใจดานประโยชน 

ในการใชสอย อาจเนื่องมาจากกอนการเกิดความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต ผูรับสารจะตองมี

ความสนใจในประเทศเกาหลีใตและมีความอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต นอกจากนี้ยัง

ตองการขอมูลอันเกิดประโยชนเกี่ยวกับประเทศนั้นๆ จึงจะตัดสินใจที่จะทองเที่ยวได ซึ่งจะสอดคลอง
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กับ Griffin (1999) ท่ีใหความหมายของแรงจูงใจไววา หมายถึง ชุดของพลังผลักดันที่เปนสาเหตุให

มนุษยแสดงพฤติกรรมในแนวทางท่ีสนองตอบตอความตองการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง อิทธิพล

ของแรงจูงใจ พฤติกรรมการเปดรับ การใชประโยชนและความพึงพอใจตอแฟนเพจ “ติดโปร” ที่สงผล

ตอความตั้งใจซื้อเครื่องใชไฟฟาในบานผานชองทางอี-คอมเมิรซของสมาชิกแฟนเพจ “ติดโปร” ของ

กชกร ยศนันท (2564) วาแรงจูงใจสงผลตอความต้ังใจซื้อสินคา โดยแรงจูงใจในการเปดรับที่สําคัญ

ที่สุด คอื แรงจูงใจดานขาวสาร โดยใหเหตุผลวา กอนการซื้อสินคาใดๆ การรับรูขาวสารเก่ียวกับ 

แบรนดสินคา โปรโมชั่นที่นาสนใจ คุณสมบัติของสินคา และการรับรูขอมูลขาวสารจะชวยเสรมิใหเปน

ผูรอบรูเปนสิ่งท่ีผูบริโภคตองการทราบกอนการตัดสินใจซื้อสินคา 

ดังน้ัน จากขอมูลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงตองการนําเสนอกลยุทธดานการสื่อสารใหนําเสนอ

สื่อโดยเนนไปที่แรงจูงใจดานความอยากรูอยากเห็น เชน การใหขอมูลที่ผูชมสนใจ ใหขอมูลเก่ียวกับ

วัฒนธรรมหรือสถานท่ีทองเท่ียวของประเทศเกาหลีใต สรางเนื้อหาของรายการใหแตกตางจากแอป

พลิเคชันอ่ืน และแรงจูงใจดานประโยชนในการใชสอย เชน สามารถใหขอมูลอันเปนประโยชนหรอื

สามารถตอบส่ิงที่ผูคนสงสัยได เพื่อดึงดูดใหคนไทยเดินทางไปทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตเพ่ิมข้ึน 

 

5.3 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของแรงจูงใจ พฤติกรรมการเปดรับ และความพึงพอใจตอแอป

พลิเคชัน Viu ที่สงผลตอความตั้งใจทองเท่ียวประเทศเกาหลีใตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

 5.3.1 จากผลการวิจัย พบวา ตัวอยางมีแรงจูงใจในการรับชมแอปพลิเคชัน Viu ดานการ

ผอนคลายมากที่สุด ดังนั้นการสรางสื่อควรมีเนื้อหาและรูปแบบที่ดูงาย ดูสบาย ไมตึงเครียดมาก

เกินไป เชน รายการท่ีเนื้อหาเบาสมอง ตลกขบขัน   

 5.3.2 จากผลการวิจัย พบวา ตัวอยางมีพฤติกรรมการรับชมแอปพลิเคชัน Viu ในชวงเวลา

20:01-24:00 น. มากท่ีสุด จึงควรโพสตสื่อวิดีโอชวงกอนเวลา 20:00 น. เพื่อสอดคลองกับพฤติกรรม

การเปดรับของกลุมเปาหมาย  

5.3.3 จากผลการวิจัย พบวา ตัวอยางมีความพึงพอใจดานความบันเทิงมากที่สุด ดังน้ันการ

สรางสื่อควรมีเนื้อหาที่สนุกสนาน หรือเลือกใชศิลปนที่มีชื่อเสียงและเปนที่นิยม เพื่อใหผูชมเกิดความ

พึงพอใจ 

5.3.4 จากสมการ พบวา แรงจูงใจในการรับชมแอปพลิเคชัน Viu สงผลตอความตั้งใจ

ทองเท่ียวประเทศเกาหลีใตมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธมากที่สุด ไดแก แรงจูงใจดานความอยากรู

อยากเห็น จึงควรสรางเนื้อหาของรายการใหแตกตางจากแอปพลิเคชันอ่ืน มีการใหขอมูลที่ผูชมสนใจ

และขอมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมหรือสถานท่ีทองเที่ยวของประเทศเกาหลีใต เชน แนะนําสถานท่ี
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ทองเท่ียวใหมๆ การตามรอยซีรีสหรือตามรอยสถานที่โปรดของศิลปนเกาหลี เพ่ือสรางความสนใจแก

ผูชมในการไปทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต และแรงจูงใจดานประโยชนในการใชสอย โดยสรางเนื้อหาท่ี

มีขอมูลอันเปนประโยชน สามารถตอบสิ่งท่ีผูคนสงสัย ใหเกร็ดความรู สาระ หรอืคําแนะนําที่นาสนใจ 

เชน การนําเสนอมุมมองอื่นๆ เก่ียวกับประเทศเกาหลีใตที่คนสนใจ สอนการใชภาษาเกาหลีหรือคําท่ี

ควรรูเม่ือไปเที่ยวประเทศเกาหลีใต เพ่ือดึงดูดใหคนเดินทางไปทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตเพ่ิมขึ้น 

 

5.4 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของแรงจูงใจ พฤติกรรมการเปดรับ และความพึงพอใจตอแอป

พลิเคชัน Viu ที่สงผลตอความตั้งใจทองเท่ียวประเทศเกาหลีใตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” 

ผูวิจัยมขีอเสนอแนะเพิ่มเติมในการทําวิจัยในอนาคต ดังตอไปนี้ 

 5.4.1 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเพียงผูใชงานแอปพลิเคชัน Viu จึงอาจทําใหไมไดขอมูลท่ีมีมิติ

มากพอ ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาสตรมีมิงอื่นๆ ในประเภทเดียวกันหรือคลายคลึงกัน

เพื่อการปรับปรุงใหตรงกับกลุมเปาหมาย และทําการเปรียบเทียบแอปพลิเคชันแตละแอปพลิเคชันวา

แอปพลิเคชันใดมีประสิทธิภาพที่สงผลตอความตั้งใจในการทองเท่ียวประเทศเกาหลีใตมากกวากัน 

 5.4.2 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามออนไลน

เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนั้นขอมูลที่ไดอาจจะไมมีรายละเอียดมากพอ จึงควรศึกษา

เชิงลึกดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ เชน การสัมภาษณเชิงลึก (In-dept Interview) การสนทนาเปนกลุม 

(Focus Group) เพื่อหาความตองการเชิงลึก หรือ Customer Insights นําไปพัฒนาแอปพลิเคชันให

เขาถึงความตองการเชิงลึกของกลุมเปาหมาย และเปนการแกไขจุดเจ็บปวดตางๆ ที่มีตอการใชแอป

พลิเคชัน เพ่ือใหกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจและใชแอปพลิเคชันตอไปได และนําไปสูความตั้งใจใน

การทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต 

 5.4.3 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งตอไปควร

เปนการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยใชงานวิจัยเชิงปริมาณนํางานวิจัยเชิงคณุภาพ 

กลาวคือ เมื่อทําการวิจัยเชิงปริมาณสําเร็จแลวและไดขอมูลเชิงปริมาณแลว ควรทําการศึกษาขอมูล

เชิงคุณภาพเพื่ออธิบายถึงสาเหตุของแตละตัวแปรวาเปนอยางไร เพื่อนําไปพัฒนาและสรางกลยุทธ

การสื่อสารผานแอปพลิเคชันใหกลุมเปาหมายมคีวามตั้งใจทองเท่ียวประเทศเกาหลีใตตอไป 

 5.4.4 การวิจัยครั้งนี้ผลการวิจัยพบวาตัวแปรแรงจูงใจสามารถทํานายความตั้งใจไดเพียง

รอยละ 9.4  ซึ่งยังมีตัวแปรอ่ืนๆ ที่สามารถทํานายความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตได  ดังนั้น 

งานวิจัยครั้งตอไปผูวิจัยควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่มีผลตอความตั้งใจเพิ่มเติม เชน ทัศนคติ การรับรูการ

บอกตอทางสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-WOM) เปนตน เพ่ือรวมกันทํานายความตั้งใจทองเที่ยวประเทศ

เกาหลีใตตอไป 
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แบบสอบถาม 

 

เรื่อง “อิทธิพลของแรงจูงใจ พฤติกรรมการเปดรับ และความพึงพอใจตอแอปพลิเคชัน Viu ท่ีสงผลตอ

ความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” 

 

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามนี้เปนสวนหน่ึงของวิชา TCA701 การคนควาอิสระ (Independent Study) ของ

นักศกึษาปรญิญาโท หลักสูตรศึกษานิเทศมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกล

ยุทธ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจ พฤติกรรมการเปดรับ 

และความพึงพอใจตอแอปพลิเคชัน Viu ท่ีสงผลตอความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

  

คําตอบของทานเปนความคิดเห็นหรือความรูสึกจึงไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิด คําตอบที่ทานตอบจะถือ

เปนความลับ  โดยขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถามชุดนี้ จะนําไปใชเพ่ือเปนประโยชนทางการศึกษา

ผูวิจัยจะนําเสนอผลในภาพรวมเทานั้น จึงใครขอความกรุณาจากทานในการตอบแบบสอบถาม

ครบถวนและตามความเปนจริง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนเุคราะหจากทาน และ

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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คําถามคัดกรอง 

1. ทานเคยใชงานแอปพลิเคชัน Viu หรือไม 

o 1. เคย 

o 2. ไมเคย (จบแบบสอบถาม) 

2. ทานอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครหรือไม 

o 1. ใช 

o 2. ไมใช (จบแบบสอบถาม) 

3. ทานอาศัยอยูเขตพื้นที่ใดในกรุงเทพมหานคร  

o 1. เขตบางกอกนอย 

o 2. เขตบางนา 

o 3. เขตมีนบุรี 

o 4. อื่นๆ(จบแบบสอบถาม) 
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

o 1. ชาย 

o 2. หญิง 

o 3. LGBTQ+ 

2. อายุ 

o 1. ตํ่ากวา 18 ป 

o 2. 18-25 ป 

o 3. 26-35 ป 

o 4. 36-45 ป 

o 5. 46-60 ป 

o 6. มากกวา 60 ป 

3. ระดับการศึกษา 

o 1. จบการศกึษานอยกวาปริญญาตรี 

o 2. กําลังศกึษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

o 3. จบการศกึษาระดับปริญญาตรี 

o 4. จบการศกึษาสูงกวาระดับปริญญาตรี 

4. อาชีพ 

o 1. นักเรียน นักศึกษา 

o 2. ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

o 3. พนักงานเอกชน 

o 4. รับจาง 

o 5. ธุรกิจสวนตัว คาขาย 

o 6. อื่นๆ โปรดระบุ ________________ 
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5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

o 1. นอยกวา 9,000 บาท 

o 2. 9,000-15,000 บาท 

o 3. 15,001-30,000 บาท 

o 4. 30,001-70,000 บาท 

o 5. 70,001-100,000 บาท 

o 6. มากกวา 100,000 บาท 
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สวนที่ 2 แรงจูงใจในการใชงานแอปพลิเคชัน Viu 

ทานใชแอปพลิเคชัน Viu เปดรับชมรายการท่ีเกี่ยวของกับประเทศเกาหลี เพราะแรงจูงใจตอไปนี้ใน

ระดับใด 

4 = มากที่สุด, 3 = มาก, 2 = นอย, 1 = นอยที่สุด  

 

ขอคําถาม 
ระดับความสําคัญ 

4 3 2 1 

แรงจูงใจดานการฆาเวลา 
1. ทานเปดรบัชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu 
เพราะมีเวลาวาง ไมมีอะไรทํา 

    

2. ทานเปดรบัชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu 
เพราะรอคอยจะทําบางสิ่งบางอยาง 

    

3. ทานเปดรบัชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu 
เพราะคลายความเหงา 

    

4. ทานเปดรบัชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu 
เพราะหาอะไรทํากอนนอน 

    

5. ทานเปดรบัชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu 
เพราะรูสึกเบ่ือ 

    

แรงจูงใจดานความอยากรูอยากเห็น 
1. ทานเปดรบัชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu 
เพราะมีรายการเก่ียวกับประเทศเกาหลีใตท่ีทานสนใจ 

    

2. ทานเปดรบัชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu 
เพราะตองการความรูรอบตัวเก่ียวกับประเทศเกาหลีใต
เพ่ิมเติม 

    

3. ทานเปดรบัชมรายการเกาหลีผานแอปพลเิคชัน Viu 
เพราะมีรายการท่ีตางจากแอปพลิเคชันอ่ืน 

    

4. ทานเปดรบัชมรายการเกาหลีผานแอปพลเิคชัน Viu 
เพราะสนใจเนื้อหาของรายการ 

    

5. ทานเปดรบัชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu 
เพราะตองการทราบวัฒนธรรมความเปนอยูของคน
เกาหลีใต 

    

6. ทานเปดรบัชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu 
เพราะตองการทราบสถานที่ทองเที่ยวของประเทศ
เกาหลีใต 
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ขอคําถาม 
ระดับความสําคัญ 

4 3 2 1 

แรงจูงใจดานประโยชนในการใชสอย 
1. ทานเปดรบัชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu 
เพราะตองการคําตอบบางอยางเก่ียวกับประเทศเกาหลี
ใต 

    

2. ทานเปดรบัชมรายการเกาหลีผานแอปพลเิคชัน Viu 
เพราะสามารถนําขอมูลเก่ียวกับประเทศเกาหลีใตไปใช
ประโยชนตอการทองเที่ยวที่ประเทศเกาหลีใต 

    

3. ทานเปดรบัชมรายการเกาหลีผานแอปพลเิคชัน Viu 
เพราะสามารถนําไปพูดคุยสนทนาเก่ียวกับการ
ทองเท่ียวประเทศเกาหลีใตกับผูอื่นได 

    

4. ทานเปดรบัชมรายการเกาหลีผานแอปพลเิคชัน Viu 
เพราะตองการศึกษาขอมูลไปเที่ยวประเทศเกาหลีใต 

    

5. ทานเปดรบัชมรายการเกาหลีผานแอปพลเิคชัน Viu 
เพราะตองการฝกฝนภาษาเกาหลีเพื่อใชในการทองเท่ียว
ประเทศเกาหลีใต 

    

แรงจูงใจดานความบันเทิง 
1. ทานเปดรบัชมรายการเกาหลีผานแอปพลเิคชัน Viu 
เพราะไดรับความเพลิดเพลิน สนกุสนาน 

    

2. ทานเปดรบัชมรายการเกาหลีผานแอปพลเิคชัน Viu 
เพราะไดเพลิดเพลินกับศิลปนเกาหลีท่ีชื่นชอบ 

    

3. ทานเปดรบัชมรายการเกาหลีผานแอปพลเิคชัน Viu 
เพราะไดเพลิดเพลินกับสถานที่ทองเท่ียวของประเทศ
เกาหลีใต 

    

4. ทานเปดรบัชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu 
เพราะไดเพลิดเพลินกับอาหารการกินของประเทศ
เกาหลีใต 

    

5. ทานเปดรบัชมรายการเกาหลีผานแอปพลเิคชัน Viu 
เพราะไดเพลิดเพลินกับวัฒนธรรมที่เปนเอกลกัษณของ
ประเทศเกาหลใีต 

    

แรงจูงใจดานการผอนคลาย 
1. ทานเปดรบัชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu 
เพราะตองการคลายความเครียด 
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ขอคําถาม 
ระดับความสําคัญ 

4 3 2 1 

2. ทานเปดรบัชมรายการเกาหลีผานแอปพลเิคชัน Viu 
เพราะตองการผอนคลายความเหนื่อยลาจากการใช
ชีวิตในแตละวัน 

    

3. ทานเปดรบัชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu 
เพราะตองการพักผอนหยอนใจ 

    

แรงจูงใจดานขาวสาร 
1. ทานเปดรบัชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu 
เพราะตองการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการเดินทาง
ในประเทศเกาหลีใต 

    

2. ทานเปดรบัชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu 
เพราะตองการรับรูขอมูลตางๆ ใหทันตอสถานการณใน
ประเทศเกาหลีใต เชน สถานการณ Covid-19 

    

3. ทานเปดรบัชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu 
เพราะชวยเสริมสรางใหเปนผูท่ีมีความรูรอบตัวเก่ียวกับ
ประเทศเกาหลีใต 
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สวนที่ 3 พฤติกรรมการเปดรับชมแอปพลิเคชัน Viu 

1. ระยะเวลาที่ทานใชงานแอปพลิเคชัน Viu 

o 1. นอยกวา 1 ป 

o 2. 1 ป 

o 3. 2 ป 

o 4. 3 ป 

o 5. มากกวา 3 ป 

2. ทานเปดรบัชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu โดยเฉลี่ยกี่วัน/สัปดาห 

o 1. 1 วัน 

o 2. 2 วัน 

o 3. 3 วัน 

o 4. 4 วัน 

o 5. 5 วัน 

o 6. 6 วัน 

o 7. 7 วัน 

3. ทานเปดรบัชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu ระยะเวลาเฉลี่ยตอครั้งเทาใด 

______ ชั่วโมง/วัน (โปรดระบุ) 

4. ชวงเวลาที่ทานเปิดรบัชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu 

o 1. 00:01-04:00 น. 

o 2. 04:01-08:00 น. 

o 3. 08:01-12:00 น. 

o 4. 12:01-16:00 น. 

o 5. 16:01-20:00 น. 

o 6. 20:01-24:00 น. 
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โปรดเลือกระดับความคิดเห็นที่ตรงกับระดบัการเปดรับชมของทานที่สุด 

บอยที่สุด หมายถึง  เปดรับชมเปนประจําทุกวัน 

บอย  หมายถึง  เปดรับชม 5-6 วันตอสัปดาห 

นอย  หมายถึง  เปดรับชม 3-4 วันตอสัปดาห 

นอยที่สุด หมายถึง  เปดรับชม 1-2 วันตอสัปดาห 

 

การเปดรับชมรายการเกาหลีผาน 
แอปพลิเคชัน Viu 

ระดับความคิดเห็น 
บอยที่สุด 

(ทุกวัน) 

บอย 

(5-6 วัน) 

นอย 

(3-4 วัน) 

นอยที่สุด 

(1-2 วัน) 

1. ซีรีสโรแมนติก/โรแมนติกคอเมดี้ เชน True 
Beauty, More Than Friend, Her Private 
Life, He is Psychometric, Reply 1988 

    

2. ซีรีสเมโลดรามา เชน Sky Castle, The 
Penthouse, A World of Married Couple 

    

3. ซีรีสยอนยุค เชน Hwarang, Haechi, Love 
in the Moonlight, The Tale of Nokdu 

    

4. ซีรีสระทึกขวัญ เชน The Devil Judge, 
Mouse, Beyond Evil, Taxi Driver 

    

5. ซีรีสแฟนตาซี/สยองขวัญ ละครยอนเวลา 
เชน  Ghost Doctor, Mr. Queen, 
Extraordinary You, Rooftop Prince 

    

6. รายการเกมโชว เชน Running Man,  
Sixth Sense, The Great Escape 

    

7. รายการทอลกโชว เชน Men on a Mission 
(Knowing Brothers), Happy Together 

    

8. รายการเรียลลิตี้ เชน 2 Days 1 Night, 
Hangout with Yoo, The Return of 
Superman 

    

9. รายการเก่ียวกับดนตรี เชน Queendom 2, 
Street Woman Fighter, I Can See Your 
Voice, Inkigayo 
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การเปดรับชมรายการเกาหลีผาน 
แอปพลิเคชัน Viu 

ระดับความคิดเห็น 
บอยที่สุด 

(ทุกวัน) 

บอย 

(5-6 วัน) 

นอย 

(3-4 วัน) 

นอยที่สุด 

(1-2 วัน) 

10. รายการเก่ียวกับอาหาร เชน The Law of 
Jungle, Beak Jong Won’s Restaurants, 
Youn Stay 

    

11. รายการเก่ียวกับไลฟสไตล เชน Spring 
Camp, House on Wheels, Life 
Perfectionist 

    

12. ภาพยนตรเกาหลี เชน Always,  
Seven Days, Secretly, Greatly 
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สวนที่ 4 ความพึงพอใจที่มีตอการเปดรับชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu 

แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการรับชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu ในแตละดาน 

ระดับความคิดเห็น 4 = มากท่ีสุด, 3 = มาก, 2 = นอย, 1 = นอยที่สุด 

 

ขอคําถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

4 3 2 1 

ดานความบันเทิง 
1. ทานไดรับความเพลิดเพลิน สนุกสนานจากการเปด
รับชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu 

    

2. ทานไดผอนคลายความเครียดและความเหนื่อยลา
จากการเปดรับชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu 

    

3. ทานไดรับชมศลิปนเกาหลีที่ชื่นชอบจากการเปด
รับชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu 

    

4. ทานไดคลายความเหงาจากการเปดรับชมรายการ
เกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu 

    

5. ทานรูสึกไดปลีกตัวออกจากโลกความจริงจากการ
เปดรบัชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu 

    

ดานขอมูลขาวสาร 
1. ทานไดรับขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยวประเทศ
เกาหลีใตจากการจากการเปดรบัชมรายการเกาหลีผาน
แอปพลิเคชัน Viu 

    

2. ทานสามารถเลือกรับชมขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ
ทองเท่ียวประเทศเกาหลีใตตามท่ีตนเองตองการ 

    

3. ทานไดรับความรูรอบตัวเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวใน
ประเทศเกาหลีใตเพ่ิมมากข้ึน 

    

4. ทานเกิดความเขาใจเรื่องราวตางๆ ดานวัฒนธรรม
เกาหลีใตเพ่ิมมากขึ้น 

    

5. ทานเกิดความเขาใจเรื่องราวตางๆ ดานสถานที่
ทองเท่ียวเกาหลีใตเพิ่มมากขึ้น 

    

ดานการสรางอัตลักษณสวนบุคคล 
1. หลังจากเปดรบัชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน 
Viu ทําใหทานเปนคนมีความรอบรู ทันตอสถานการณ
ของประเทศเกาหลใีต 
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ขอคําถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

4 3 2 1 

2. หลังจากเปดรบัชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน 
Viu ทําใหทานรูสึกทันสมัย เพราะมีขอมูลเก่ียวกับการ
ทองเท่ียวใหมๆ ของประเทศเกาหลีใต 

    

3. หลังจากเปดรบัชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน 
Viu ชวยเสริมสรางใหทานเปนผูที่มีความรูรอบตัวใน
ประเทศเกาหลีใต 

    

4. ทานคิดวาการเลือกรับชมรายการประเภทตางๆ ใน
แอปพลิเคชัน Viu สามารถชวยบงบอกลักษณะนิสัย
และความสนใจสวนบุคคลเก่ียวกับประเทศเกาหลีใตได 

    

ดานความสัมพันธทางสังคม 
1. ทานสามารถนําขอมูลที่ไดจากการเปดรับชมรายการ
เกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu ไปพูดคยุ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเก่ียวกับการทองเที่ยวประเทศเกาหลใีตกับ
คนในสังคมได 

    

2. ทานสามารถนําขอมูลที่ไดจากการเปดรับชมรายการ
เกาหลีผานแอปพลิเคชัน Viu ไปใชตั้งประเด็นสนทนา
กับผูอื่นเก่ียวกับการทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตได 

    

3. มีกลุมสนทนากับบุคคลท่ีมีความสนใจในการ
ทองเท่ียวประเทศเกาหลีใต 

    

4. หลังจากเปดรบัชมรายการเกาหลีผานแอปพลิเคชัน 
Viu ทําใหทานไดรับความสนใจจากบุคคลรอบตัว 
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สวนที่ 5 ความตั้งใจทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต 

เมื่อทานเปดรบัชมแอปพลิเคชัน Viu  ในรายการที่เกี่ยวกับประเทศเกาหลี ทานมีความตั้งใจในขอ

คําถามตอไปนี้ในระดับ 

มากที่สุด หมายถึง  มีความต้ังใจ 80–100 % 

มาก  หมายถึง  มีความต้ังใจ 60–79% 

นอย  หมายถึง  มีความต้ังใจ 40–59% 

นอยที่สุด หมายถึง  มีความต้ังใจ นอยกวา 40% 

 

ความตั้งใจทองเที่ยวประเทศ

เกาหลีใต 

ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด 

(80-100%) 

มาก  

(60-79%) 

นอย  

(40-59%) 

นอยที่สุด  

(นอยกวา 

40%) 

1. ทานตั้งใจเดินทางไปทองเที่ยว
ประเทศเกาหลีใตในอีก 6 เดือน
ขางหนา 

    

2. หากทานมีความตองการ
ทองเท่ียวตางประเทศ ทานเลือก
เดินทางทองเที่ยวที่ประเทศ
เกาหลีใต 

    

3. ทานจะแนะนําหรือชักชวนคน
ใกลตัวเดินทางไปทองเที่ยวที่
ประเทศเกาหลีใตในอีก 6 เดือน
ขางหนา 

    

4. ทานจะแนะนําหรือบอกขอมูล
เก่ียวกับการทองเที่ยวในประเทศ
เกาหลีใตบนสื่อสังคมออนไลน
ใหกับคนรูจัก 

    

5. ทานวางแผนการทองเที่ยว
ประเทศเกาหลีใตโดยเลือก
สถานที่ทองเที่ยว ที่พัก และวาง
กําหนดการตางๆ ไวแลว 
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ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ-นามสกุล อรจิรา เจริญพานิช 

อีเมล onji.cha1225@gmail.com 

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร 

สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประสบการณทํางาน พ.ศ. 2560-2564 

DTP & QA Operation Supervisor, ITP Asia Co., Ltd. 

 
 

 


