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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรของเยาวชนในสกลนคร และ (2) เพื่อศึกษา            

การใช้ส่ือยูทูบของเยาวชนในสกลนคร โดยใช้วิธีวิจัยเชิงสำรวจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งน้ี ได้แก่ การแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ค่าร ้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี ่ย (Mean) ส่วนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ
เปรียบเทียบหาค่าความแตกต่าง โดยการทดสอบค่าที (t – test) ทดสอบค่าเอฟ (F - test) ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (one – way ANOVA) การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 

ผลการวิจัย พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 19 – 22 ปี กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การใช้

สื่อยูทูบมากกว่า 5 ปีขึ้นไป โดยเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟน 3 – 4 ครั้งต่อวัน ครั้งละ 1 – 2 ชั่วโมง ช่วงเวลา 18.01 – 00.00 น. 

ที่บ้านและหอพัก เพื่อความความบันเทิง โดยเฉพาะการรับชมมิวสิควิดีโอ และการรีวิวสินค้า ซึ่งลักษณะประชากรด้านเพศ 

ด้านอายุ และด้านการศึกษา มีการใช้ส่ือยูทูบไม่ต่างกัน  

คำสำคัญ: การใช้ส่ือ, เยาวชน, สกลนคร 

Abstract 
This research study has the objectives (1) to study the population characteristics of youth in Sakon 

Nakhon and (2) to study the use of YouTube media among youth in Sakon Nakhon. Using survey research 
methods, the statistics used for data analysis were Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation and 
Comparison to find the difference by testing the t – test, the F – test, the analysis of one – way ANOVA, 
the Least Significant Difference (LSD) 

This study found that 
Most of the samples were female. Age between 19 - 22 years studying at a bachelor's degree. 

Experience using YouTube media for more than 5 years by connecting via smartphone 3 - 4 times a day,            
1 - 2 hours per time from 18.01 – 00.00 at home and dormitory for entertainment Especially watching music 
videos and product reviews Which the demographic characteristics, sex, age and education the use of 
YouTube media is no different. 
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บทนำ 

จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้สื่อสมัยใหม่สามารถสื่อสารได้สองทางผ่านทางระบบเครือขา่ย
อินเตอร์เน็ต และส่งสารได้อย่างรวดเร็วหลายอย่างพร้อมกันทั้งเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อความ ทำให้เกิดการ
สื ่อสารได้ทุกที ่ทุกเวลา ยิ ่งกว่านั ้นยังสามารถสื ่อสารได้หลากหลายรูปแบบผ่านทางสื่อสมัยใหม่ และยูทูบเป็นอีกหน่ึง
แพลตฟอร์มที่กลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจำวัน เพราะไม่ว่าจะใช้โซเชียลแพลตฟอร์มไหน ก็มักจะมีวีดีโอที่ถูกแชร์จากยูทูบ 
เพราะยูทูบเป็นเว็บไซต์แลกเปลี่ยนภาพวิดีโอที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ คลิปวิดีโอที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ยูทูบ ส่วนมากเป็นไฟล์
คลิปสั้นๆ ประมาณ 1 – 10 นาที ถ่ายทำโดยประชาชนทั่วไป แล้วอัพโหลดขึ้นสู่เว็บไซต์ของยูทูบ โดยมีการแบ่งประเภทและ
จัดอันดับคลิปเอาไว้ด้วย (เมธชนัน สุขประเสริฐ, 2558) 

จากการสำรวจของ Thumbs up (2562) พบว่า คนในยุคเจ็นวาย สามารถเข้าถึงยูทูบได้ 67% มากกว่าการดู
โทรทัศน์ และกลุ่มผู้ใช้ที่มอีายุระหว่าง 35 – 55 ปี เป็นกลุ่มผู้ใช้ที่เติบโตไวที่สุด ยูทูบเป็นแพลตฟอร์มที่เข้าถึงได้ง่าย มีการแชร์
ข้ามไปยังโซเชียลมีเดียอ่ืน ๆ และคาดการณ์ว่าภายในปี 2025 ผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 32 ปี กว่า 50% จะเลิกรับชมรายการ
โทรทัศน์ และจากการจัดอันดับโซเซียลมีเดียของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในปี 2561            
ที่ผ่านมา พบว่า มีการใช้ยูทูบ 98.8% แอพพลิเคชั่นไลน์ 98.6% เฟสบุ๊ค 96.0% เฟสบุ๊คเมสเสจเจอร์ 88.4% อินสตาแกรม 
67.2% พันทิป 64.2% ทวิตเตอร์ 43.0% และวอทแอป 10.6%  

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ยูทูบเป็นสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้บริโภคเจ็นวาย และเป็นสื่อที่ได้เขา้มา            
มีบทบาทต่อชีวิตประจำวันมากขึ้น ด้วยเหตุน้ีจึงมีความสนใจศึกษา การใช้สื่อยูทูบของเยาวชนในสกลนคร ซ่ึงเป็นกลุ่มของคน
รุ่นใหม่ที่มีการเปิดรับสื่อออนไลน์อยู่เสมอ เพื่อนำผลที่ได้มาปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบสื่อที่นำเสนอบนยูทูบ             
ให้สอดคล้องต่อกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

วัตถุประสงค์งานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรของเยาวชนในสกลนคร 
2. เพื่อศึกษาการใช้ส่ือยูทูบของเยาวชนในสกลนคร 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ เยาวชนในเขตจังหวัดสกลนคร ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มอีายุ ระหว่าง 15 

– 25 ปี ที่มีการใช้งานสื่อยูทูบในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2562 แต่ไม่ทราบจำนวนประชากรที่ชัดเจน จึงได้กำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจากสูตร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) ดังน้ี 

   n =  
Z2

4E2 

โดย  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
           E = ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง 

Z = ค่าระดับความเชื่อม่ันที่กำหนดไว้ 
ถ้าระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 95% หรือระดับนัยสำคัญ 0.05 มีค่า Z =1.96 
การศึกษาครั้งน้ี กำหนดระดับความเชื่อม่ันที่ 95% ย่อมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) 

ดังน้ันจึงแทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังน้ี 
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n =  
(1.96)2

4(0.05)2
 

แทนค่า  n =  
1.962

4(0.05)2
  

= 399.17 
อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยได้เผื่อการสูญเสียแบบสอบถาม 1 ตัวอย่าง ดังน้ันขนาดตัวอย่าง สำหรับการวิจัย

ครั้งน้ี จึงเท่ากับ 400 คน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวกหรือแบบบังเอิญ เป็นการเลือกแบบ
ไม่มีกฎเกณฑ์ อาศัยความสะดวกของผู้วิจัยเป็นหลัก และกลุ่มตัวอย่างให้ความร่วมมือกับผู้วิจัยในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้คำถามปลายเปิด (Open-Ended 

Question) เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล โดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี ข้อมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยค่าความ
เชื่อม่ันมีค่าเท่ากับ  0.899    

การวิเคราะห์ข้อมลู 
ผู้วิจัยนำเสนอแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาทำการรวบรวม และทำการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

ทางสถิติ มาทำวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับขั้นตอน ดังน้ี 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทีได้จากแบบสอบถามส่วนที่ 1 เป็นคำถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์โดย

การแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percent) 
 2) การวิเคราะห์ข้อมูลทีได้จากแบบสอบถามส่วนที่ 2 เป็นคำถามเก่ียวกับการใช้ส่ือยูทูบของเยาวชนในสกลนคร ซ่ึงมี
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มีเกณฑ์ในการกำหนดค่าน้ำหนักของการประเมินเป็น 
5 ระดับ วิธีของลิเคิร์ท (Five Point Likert scales) โดยมีการแปลความหมายจากค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ในแต่ละระดับ
ความเห็นดังน้ี 

ระดับความคิดเห็น คะแนน 
มากที่สุด 5 

มาก 4 
ปานกลาง 3 

น้อย 2 
น้อยที่สุด 1 

ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและแจกแจงค่าความถี่ของแบบสอบถาม เพื่อหาค่าหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) สำหรับการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีหลักในการพิจารณา
ดังน้ี (Best, 1986: 181 – 183) 

คะแนนเฉลี่ย ระดับความเห็น 
4.12 – 5.00 มากที่สุด 
3.41 – 4.20 มาก 
2.61 – 3.40 ปานกลาง 
1.81 – 2.60 น้อย 
1.00 – 1.80 น้อยที่สุด 
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สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งน้ี คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หรือค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ 

การแจกแจงความถี ่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี ่ย (Mean) และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

2. สถิติอ้างอิงที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เป็นการเปรียบเทียบหาค่าความแตกต่าง โดยการทดสอบค่าที (t – test) 
ทดสอบค่าเอฟ (F - test) ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one – way ANOVA) การทดสอบค่าเฉลี่ยรํายคู่โดยวิธี 
Least Significant Difference (LSD) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะประชากรศาสตร์ 

        การศึกษาลักษณะประชากรของเยาวชนในสกลนคร จำนวน 400 คน ได้ทำการศึกษาคุณลักษณะด้านเพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละลักษณะประชากรศาสตร์ (n=400) 

ลักษณะประชากรศาสตร์ จำนวน (คน) ร้อยละ (%) 

เพศ   
ชาย 
หญิง 

138 
262 

34.5 
65.5 

อายุ   
15 – 18 ป ี
19 – 22 ป ี
23 ปีขึ้นไป 

132 
240 
28 

33.0 
60.0 
 07.0 

ระดับการศึกษา   
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับปริญญาตรี 

66 
64 
270 

16.5 
16.0 
67.5 

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 รองลงมาคือ เพศ
ชาย จำนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 สำหรับอายุของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 19 – 22 ปี จำนวน 240 คน คิด
เป็นร้อยละ 60.0 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 15 – 18 ปี จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 และน้อยที่สุด มีอายุ23 ปีขึ้นไป 
จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 ส่วนระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จำนวน 
270 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 และน้อยที่สุดศึกษา
อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 ตามลำดับ  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ส่ือยูทูบของเยาวชนในสกลนคร  
การใช้สื่อยูทูบของเยาวชนในสกลนคร มีขอบเขตในการศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการสื่อสาร ด้านการศึกษา และ

ด้านสังคมและมบันเทิง ดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้ส่ือยูทูบของเยาวชนในสกลนคร 
วัตถุประสงค์การใช้สื่อยูทูบ x S.D. แปลความ 

ด้านการส่ือสาร 

1. การแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ 2.91 1.172 ปานกลาง 

2. การเผยแพร่คลิปวิดีโอในข้อมูลส่วนตัว 2.83 1.164 ปานกลาง 

3. การแชร์คลิปวิดีโอ หรือเน้ือหาที่สนใจ ไปยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น  
Facebook, Instagram ฯลฯ 

3.21 1.056 ปานกลาง 

4. การสนทนากับสมาชิกในกลุ่มผ่านไลฟ์สด 2.81 1.141 ปานกลาง 

รวมด้านการส่ือสาร 2.94 0.958 ปานกลาง 
ด้านการศึกษา 

1. เพื่อค้นหาข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานในรายวิชาต่าง ๆ  3.57 0.893 มาก 
2. เพื่อศึกษาหาความรู้รอบตัว เช่น การทำอาหาร การค้นหาอาชีพเสริม  3.65 0.919 มาก 
3. เพื่อค้นหาแรงบันดาลใจจากนักพูด หรือบุคลที่มีชื่อเสียง 3.56 0.945 มาก 
4. เพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย และต่างประเทศ 3.46 0.983 มาก 
5. เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ ในกลุ่มต่าง ๆ ผ่านสื่อสมัยใหม่ 3.40 1.034 ปานกลาง 
6. เพื่อใช้เป็นช่องทางในการถาม - ตอบ ปัญหาด้านต่าง ๆ 3.20 1.087 มาก 

รวมด้านการศึกษา 3.47 0.748 มาก 
ด้านความบันเทิง 

1. การรับชมมิวสิควิดีโอ/การรีวิวสินค้า 4.45 0.734 มากที่สุด 

2. การรับชมรายการทีวี 4.13 0.967 มาก 
3. การรับชมคลิปที่จัดทำขึ้นเองจากสมาชิกเว็บไซต์ยูทูบ 3.88 1.146 มาก 
4. การรับชมการถ่ายทอดสด 3.69 1.135 มาก 
5. การรับชมคลิปภาพยนตร์ /Trailers ภาพยนตร ์ 3.85 1.040 มาก 
6. การรับชมข่าวช่องสถานีข่าว (news channel) 3.57 1.067 มาก 

รวมด้านความบันเทิง 3.93 0.723 มาก 
รวมทุกด้าน 3.44 0.809 มาก 

จากตารางที่ 2 พบว่า การใช้ส่ือยูทูบของเยาวชนในสกลนคร โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการใช้สื่อยูทูบอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 โดยมีการใช้สื่อยูทูบในด้านความบันเทิงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 รองลงมาคือ 
ด้านการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 และน้อยที่สุดด้านการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 ตามลำดับ  

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
1. ด้านการส่ือสาร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการใชส้ื่อยูทูบอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 โดยส่วนใหญ่

มีการแชร์คลิปวิดีโอ หรือเน้ือหาที่สนใจ ไปยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น  Facebook, Instagram ฯลฯ   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 
รองลงมาคือ การแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 และน้อยที่สุดมีการสนทนากับ
สมาชิกในกลุ่มผ่านไลฟ์สด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 ตามลำดับ 
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2. ด้านการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการใช้สื่อยูทูบอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 โดยกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีการศึกษาหาความรู้รอบตัว เช่น การทำอาหาร การค้นหาอาชีพเสริม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 รองลงมาคือ การ
ค้นหาข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานในรายวิชาต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 และน้อยที่สุดคือ การใช้เป็นช่องทางในการถาม 
- ตอบ ปัญหาด้านต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 ตามลำดับ 

3. ด้านความบันเทิง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการใช้สื่อยูทูบอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 โดยกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีการรับชมมิวสิควิดีโอ และการรีวิวสินค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 รองลงมาคือ การรับชมรายการทีวี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.13 และน้อยที่สุดคือ การรับชมข่าวช่องสถานีข่าว (news channel) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ตามลำดับ 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 การเปรียบเทียบหาค่าความแตกต่างของลักษณะประชากรกับการใช้สื ่อยูทูบของเยาวชนในสกลนคร โดยการ
ทดสอบค่าที (t – test) ทดสอบค่าเอฟ (F - test) ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one – way ANOVA) การ
ทดสอบค่าเฉลี่ยรํายคู่โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ผลการเทียบความแตกต่างของลักษณะประชากรกับการใช้สื่อยูทูบของเยาวชนในสกลนคร  
ลักษณะประชากร 𝑥 S.D. f P – value 
เพศ     

ชาย 3.46 0.59 0.972 0.325 
หญิง 3.44 0.63   

อายุ         
15 – 18 ป ี
19 – 22 ป ี
23 ปีขึ้นไป 

3.45 
3.43 
3.52 

0.62 
0.61 
0.64 

0.280 0.756 

ระดับการศึกษา     
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปริญญาตรี 

3.51 
3.46 
3.43 

0.68 
0.56 
0.62 

0.459 0.632 

*มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

จากตารางที่ 3 พบว่า ด้านเพศ ด้านอายุ และระดับการศึกษาของเยาวชนในสกลนครที่ต่างกัน มีการใช้ สื่อยูบไม่
แตกต่างกัน 

อภิปรายผลการวิจัย 

           1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 19 – 22 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์
ในการใช้ส่ือยูทูบมากกว่า 5 ปีขึ้นไป มีการเชื่อมต่อยูทูบผ่านสมาร์ทโฟน 3 – 4 ครั้งต่อวัน ครั้งละ 1 – 2 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 
18.01 – 00.00 น. ที่บ้านและหอพัก สอดคล้องกับ วรเดช ผุดผ่อง (2558) ศึกษาเรื่อง การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรม
การหลีกเลี่ยงสื่อโฆษณาในสื่อเว็บไซต์ยูทูบของวัยรุ่นไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 18 – 22 ปี กำลังศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี สอดคล้องกับ จิรภัทร เริ่มศรี (2558) ศึกษาเรื่อง การใช้สื่อบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ใช้ส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่หอพัก ช่วงเวลา 16.01 – 22.00 น.  

2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการใช้สื่อยูทูบเพื่อความความบันเทิง โดยส่วนใหญ่มีการรับชมมิวสิควิดีโอ และการรีวิว
สินค้า สอดคล้องกับ อรชา ทวีลาภ (2557) ศึกษาเรื่อง การรับรู้การใช้ประโยชน์จากสื่อยูทูบ ในเรื่องดนตรีของคนในกลุ่ม 
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GENERATION Y ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการใช้สื่อยูทูบเป็นแหล่งรวบรวมความบันเทิง ให้เราสามารถรับชม            
มิวสิควีดีโอที่เราชื่นชอบและติดตามชมละครย้อนหลังที่เราพลาดชมไป และสอดคล้องกับ วรเดช ผุดผ่อง ( 2558 ) ศึกษาเรื่อง 
การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงสื่อโฆษณาในสื่อเว็บไซต์ยูทูบของวัยรุ่นไทย ที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
สื่อเว็บไซต์ยูทูบเพื่อความบันเทิง เช่น  ใช้เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน  

3. การเปรียบเทียบหาค่าความแตกต่างลักษณะประชากรกับการใช้สื่อยูทูบของเยาวชนในสกลนคร พบว่า ลักษณะ
ประชากรด้านเพศ ด้านอายุ และด้านการศึกษามีการใช้สื่อยูทูบไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) 
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการซ้ือสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย
ประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ไม่แตกต่างกัน  
เพราะปัจจุบันเป็นยุคที่เครือข่ายสังคมออนไลน์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน มีการติดต่อสื่อสาร ผ่านทางเครือข่าย
สังคมออนไลน์ที่เปิดให้บริการต่าง ๆ ที่สามารถโพสข้อความ  แบ่งปันรูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ รวมถึงการสนทนาพูดคุย ซ่ึง
บริการทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เหล่าน้ีมีประโยชน์สำหรับชีวิตในยุคปัจจุบันมาก ทำให้การติดต่อสื่อสารของกลุ่มเยาวชนมี
ลักษณะการใช้งานยูทูบไม่แตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะ 
1. การใช้สื ่อยูทูบส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนเจนวายหรือผู้มีอายุระหว่าง 19 – 22 ปี ครั ้งต่อไปควรมีการศึกษา

ประสิทธิภาพของเน้ือหาที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์จากสื่อยูทูบ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ และนำมา
เป็นแนวทางในการพัฒนาเน้ือหาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ประเภทอ่ืน เช่น กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุ หน่วยงาน 
ร้านค้าที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสะท้อนแนวความคิดที่อาจเกิดขึ้นใน อีกหลายแง่มุม 
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