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การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) แรงจูงใจในการชมรายการของเกาหลีทางวีดิทศัน์

ออนไลน์ Viu (2) พฤติกรรมในการชมรายการของเกาหลีทางวีดิทศัน์ออนไลน์ Viu (3) ความพึงพอใจใน

การชมรายการของเกาหลีทางวีดิทศัน์ออนไลน์ Viu (4) ความสมัพนัธร์ะหวา่งแรงจูงใจในการชมของผูช้ม
รายการและพฤติกรรมในการชมรายการของเกาหลีทางวีดิทศัน์ออนไลน์ Viu  (5) ความสัมพนัธ์ระหว่าง

พฤติกรรมในการชมและความพงึพอใจในการชมรายการของเกาหลีทางวดิีทศัน์ออนไลน์ Viu การวจิยัคร้ัง
น้ีใชร้ะเบียบการวจิยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่ง คือ สมาชิกเฟซบุก๊ Viu (Thailand) จ านวน 400 คน เคร่ืองมือ

ที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามออนไลน์ สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าเฉล่ียแบบ t-test การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องเพยีร์สนั 

ผลการวจิยัพบวา่ผูช้มมีแรงจูงใจในดา้นความบนัเทิงสูงที่สุด ผูช้มมีพฤติกรรมการรับเลือกรับชมส่ือ
เกาหลี ประเภทละครชุดเกาหลีมากที่สุด และ ดา้นของความพงึพอใจในการรับชม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในดา้นเน้ือหาที่น าเสนอ โดยผูช้มไดรั้บความบนัเทิงจากละครชุดเกาหลีมากที่สุด ผล
การทดสอบสมมติฐานพบวา่ แรงจูงใจในการชมมีความแตกต่างกนัตามเพศและอาย ุพฤติกรรมในการชมมี
ความแตกต่างกนัตามเพศ แรงจูงใจในการชมมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมในการชมของผูช้ม พฤติกรรมใน
การชมมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการรับชมของผูช้มรายการของเกาหลีผ่านวิดีโอออนไลน์ Viu   
ซ่ึงการวจิยัในคร้ังน้ีจะมีประโยชน์ต่อผูผ้ลิตส่ือเพือ่สร้างสรรคส่ื์อใหต้รงต่อความตอ้งการของผูช้มต่อไปใน
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This research aims to study (1) motivation to watch Korean programs on Viu online video (2) 
Exposure behaviors to Korean programs on Viu online video (3) satisfaction of watching Viu online video 
(4) Relationship between viewing motivation and behaviors to watch Korean programs on Viu online video 
and (5) relationship between viewing behaviors and satisfaction towards Viu online video. Quantitative 
survey method is used for this research. Online questionnaire is used as a tool to collect data from a sample 
of 400 Viu (Thailand) Facebook followers.  Methods for statistical data analysis are percentage, standard 
deviation, t-test, one way analysis of variance (ANOVA), and Pearson’s correlation coefficient with 
statistical significance of 0.05.  

The research results show that viewers have motivation for entertainment at the highest level and 
expose to Korean drama TV series more than other kinds of programs. For satisfaction towards Viu online 
video, it is found that viewers are satisfied with its content and get entertainment from Korean dramas at the 
highest level.  For the hypothesis testing results, it is found that viewers with gender and age differences 
have different motivation.  Viewing behaviors are different for men and women.  Motivation is associated 
with behaviors to watch Korean Programs on Viu online video and viewing behaviors are related to 
satisfaction towards Korean programs on Viu online video. This research aims to be useful for media 
producer to create content reached its target audiences’ need in the future. 
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