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การศกึษาวจัิย เร่ือง พฤตกิรรมการเปดรับชม  การใชประโยชน และความพงึพอใจจาก

ละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพื่อ

ศึกษาพฤติกรรมการเปดรับชมละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

2) เพื่อศึกษาการใชประโยชนและค วามพึงพอใจท่ีมีตอจากละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของ

ผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับชมกับ

การใชประโยชนและความพึงพอใจท่ีมีตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร  

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสํา รวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมขอมูล โดยใช

แบบสอบถาม (Questionnaires) เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางซ่ึงเปนผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 400 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) แสดงคารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) ความถี่ (Frequency) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) สวนการทดสอบสมมติฐานใชสถิติ  (t-test One-way ANOVA) สัมประสิทธิ์

สหสัมพันธแบบเพียรสันและการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณ 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 21-30 ปมากท่ีสุด รอยละ 40.5 มี

การศึกษาระดบัปริญญาตรี รอยละ 51.3 มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน รอยละ 35.0 มีรายได

ตอเดือนระหวาง 10,001-20,000 บาท รอยละ 31.05 มีสถานภาพโสด รอยละ 70.8 เปดรับชม

ละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําทุกวัน รอยละ 30.3 สวนใหญดูละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําเพี่อ

ความสนุกสนาน บันเทิง รอยละ 53.5 ชอบดลูะครโทรทัศนหลงัขาวภาคค่าํประเภทละครตลก 

เบาสมอง  รอยละ 51.0 สวนใหญดูละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําทางสถานีโทรทัศนชอง 3 รอยละ 

52.0 เหตุผลท่ีดูละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําทางสถานีโทรทัศนไดแก การดําเนินเร่ืองท่ีสนุก ตลก 

รอยละ 33.0 ซ่ึงพฤติกรรมในการดูละครโทรทัศนในแตละคร้ังจะ ดูและเปลี่ยนไปดูรายการอื่นๆ 

เม่ือละครนาเบ่ือไมสนุก รอยละ 36.5 มีการใชประโยชนจากละครโทรทัศนหลงัขาวภาคค่าํใน



(4) 

ภาพรวมอยูในระดบัมาก คาเฉลีย่ 3.48 และมีความพึงพอใจท่ีมีตอละครโทรทัศนหลังขาวภาค

ค่าํในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.63 

ผลการทดสอบสมมตฐิานวจัิยพบวา อายุ ระดบัการศกึษา อาชีพ รายไดตอเดือน และ

สถานภาพ มีความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภา คค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานค 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ความถีใ่นการเปดรั บชมละครโทรทัศนหลังขาวภ าคค่ํา

ประเภทเน้ือหาของละครโทรทัศนท่ีชอบดูมากท่ีสุด และเหตุผลท่ีดูละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา 

มีความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และการใชประโยชนจากละครโทรทัศนหลงัขาวภาคค่าํ ดาน

ความตองสารสนเทศ ความตองการการสรางเอกลกัษณใหแกบคุคล ความตองการรวมตวัและ

ปฏิสัมพันธทางสังคม และความตองการความบันเทิง มีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอละคร

โทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.01 และการใชประโยชน จากละครโทรทัศนหลงัขาวภาคค่าํ ดานความตองการการสราง

เอกลักษณใหแกบุคคล และความตองการความบันเทิงมีผลตอความพึงพอใจท่ีมีตอละคร

โทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครไดดีท่ีสุดและมีผลทางบวกเรียง

ตามลาํดับความสําคัญ โดยตัวแปรอิสระท้ังหมดอธิบายควา มพึงพอใจท่ีมีตอละครโทรทัศนหลัง

ขาวภาคค่าํของผูหญงิในเขตกรุงเทพมหานครประมาณรอยละ 59.3 
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The objectives of the research on the viewing exposure behaviors, uses and 

gratifications of female audience in Bangkok who watch nighttime television drama 

series, how they avail themselves of watching the series and their satisfaction towards 

the series are 1) to study the viewing behavior of female audience in Bangkok who 

watch nighttime television drama series 2) to study how female audience in Bangkok 

avail themselves of watching the nighttime television drama series and their satisfaction 

towards them 3) to study the relationship between the viewing behavior and how female 

audience in Bangkok avail themselves of watching the nighttime television drama series 

and their satisfaction towards them. 

This is a survey research which uses questionnaires as a data collection 

method. The data were obtained from 400 female respondents in Bangkok and 

descriptive statistics was used in analyzing the data to show percentage, mean and 

frequency including standard deviation, T-Test One-way ANOVA, Pearson correlation 

coefficient and Multiple Regression Analysis. 

The research shows that the majority of the respondents are between the age of 

21-30 years old, 40.5% of them earned bachelor’s degree, 51.3% of them are private 

employees, 35.0% of them earn 10,001-20,000 Baht/month, 31.05% of them are single, 

70.8% of them watch nighttime television drama series on a daily basis, 30.3% of them 

watch nighttime television drama series for entertainment purposes, 53.5% of them like 

watching comedies, 51.0% of them like watching the nighttime television drama series 

on Chanel 3, 52.0% of them watch nighttime television drama series because of the fun 

and amusing plot, 33.0% of them switch to other programs whenever the series they 
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are watching becomes boring or no longer entertaining, 36.5% of them largely avail 

themselves of watching the nighttime television drama series with mean score of 3.48 

and have high level of satisfaction towards nighttime television drama series with mean 

score of 3.63. 

The statistical hypothesis test result shows that age, education level, occupation, 

monthly income and marital status significantly affect the satisfaction towards the 

nighttime television drama series of the female audience in Bangkok (0.05). The 

frequency in watching the nighttime television drama series, preference in genre of the 

series and the reason for watching the series significantly affect the satisfaction towards 

nighttime television drama series of the female audience in Bangkok (0.5). How the 

audience avail themselves of watching the nighttime television drama series in relation 

to their information need, their need for identity building, social gathering, social 

interaction and entertainment, significantly affects the satisfaction towards nighttime 

television drama series of the female audience in Bangkok (0.01). Regarding how the 

audience avail themselves of watching the nighttime television drama series, the result 

shows that the need for identity building and entertainment can best influence the 

satisfaction towards nighttime television drama series of the female audience in 

Bangkok and have positive effect on them respectively. All independent variables 

explain the satisfaction towards the nighttime television drama series of the female 

audience in Bangkok approximately 59.3%. 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 
 

1.1  ความสําคัญและที่มา 

 

ละครโทรทัศนมตีนกาํเนิดมาจากละค รวิทยุ โดยมีตนแบบมาจากตะวันตก  ละครวทิยุมี

กลุมเปาหมายคือ แมบาน ซ่ึงเปนกลุมท่ีมีผลตอการกําหนดเน้ือหาและรูปแบบของละครวิทยุ

รวมถึงละครโทรทัศนดวย ผลทีเกิดข้ึนกับการอุปถัมภรายการละคร โทรทัศนคือ การโฆษณา

สินคาซ่ึงสวนใหญจะเปนเคร่ืองใชภายในบาน เชน ยาสีฟน สบู ผงซักฟอก ฯลฯ โดยเฉพาะสบู

อาบนํ้าเปนสินคาท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด จึงเปนท่ีมาของศัพทในภาษาอังกฤษท่ีเรีย กช่ือ

ละครโทรทัศนหรือละครวทิยุ วา Soap Opera คือ ละครท่ีเลนกับการโ ฆษณาขายสบู (ปนัดดา 

ธมสถิตย, 2531 ซ่ึงละครโทรทัศนจะมีความหลากหลาย ท้ังรูปแบบ เน้ือหาสาระ เน่ืองจากละคร

โทรทัศนเปนการนําเร่ืองราวความเปนจริงของผูคนในสงัคมมานําเสนอ โดยอาศยัดารานําแสดง

เปนผูถายทอดบทบาทตางๆ ใหผูบริโภคไดรับรู เน้ือหาสวนใหญของละครโทร ทัศนมักจะเนน

ความบันเทิงเปนหลักในบางคร้ังยังมีการสอดแทรกขอคิดไวในเน้ือเร่ืองอีกดวยและมีการผูก

เร่ืองใหชวนติดตาม ทําใหผูชมเกิดความสนใจท่ีจะติดตามเร่ืองราวตางๆ อยางสมํ่าเสมอจน

กลายเปนแฟนละครของเร่ืองน้ันๆ ไปอยางไมรูตัว (ปนัดดา  ธนสถิตย, 2531: 8 ) 

จากรายงานการสาํรวจสือ่มวลชน (วิทยุและโทรทัศน ) ของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

(2557)  พบวา ประชาชนในกรุงเทพมหานครรับชมรายการบันเทิงมากท่ีสดุ ซ่ึงรายการบันเทิง

ท่ีไดรับความนิยมสูงสุดคือ ละครโทรทัศน ซ่ึงมีการผลิตออกมาหลากหลายรูปแบบ โดยใน

ปจจุบันละครโทรทัศนสวนให ญ จะใหความสําคัญกับเร่ืองราวของความรัก ความโลภ ความ

โกรธ ความหลง ของตัวละครเปนองคประกอบหลักในการดําเนินเร่ือง แมวาสื่อประเภทละครจะ

ถอืกาํเนิดข้ึนมาเปนระยะเวลานาน แตกไ็ดรบัการพฒันาในดานเน้ือหา ประเภท รวมท้ังรูปแบบ

การนําเสนออยางตอเน่ือง 

ซ่ึงในปจจุบันวิ ทยาการและความกาวหนาทางเทคโนโ ลยีจะไดรบัการพฒันาไปอยาง

มาก ผูจัดและสถานีโทรทัศนตางๆ มีการแขงขันกันสูงซ่ึงสงผลใหแตละสถานี และผูจัดทํา

รายการตางๆ พยายามหาแนวทางกลยุทธและรูปแบบรายการใหมๆ  มานําเสนอออกอากาศ

เพื่อสรางความแปลกใหมนาสนใจและดึงดูดความสนใ จ ความนิยมจากผูชมรายการโทรทัศนให
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มากท่ีสุดเพื่อไมใหผูชมรายการโทรทัศนท่ีติดตามชมรายการมาตลอดเกิดความเบ่ือหนายกับ

รูปแบบของแนวรายการละครท่ีซ้าํซากผูผลติรายการจะตองทราบถงึกลุมผูชมรายการโทรทัศน

ท่ีเปนกลุมเปาหมายของรายการละคร และปจจั ยในดานตางๆ ท่ีมีความสําคัญและสงผลตอ

กระแสความนิยมของรายการละครท้ังน้ี เพือ่ท่ีจะสามารถทราบถงึรสนิยมความคดิเหน็และ

พฤตกิรรมการรับชมรายการรวมท้ังการมีสวนรวมกบัรายการละครของผูชมรายการโทรทัศน

กลุมเปาหมาย ตลอดจนแนวโนมพฤตกิรรมการรับชมรายการและความพงึพอใจ โดยรวมของ

ผูชมรายการโทรทัศนท่ีมีตอรายการละคร ซ่ึงสิ่งเหลาน้ีจะเปนขอมูลท่ีทางสถานีโทรทัศน และ

ผูผลติรายการจะสามารถนําไปใช ประโยชนสาํหรับวางกลยุทธและแนวทางการปรับปรุง

รายการละครโดยจะชวยสราง Rating ซ่ึงทําใหสถานีสามารถขายเวลาไดมากข้ึน ทําใหมรีายได

มากข้ึน รวมท้ังกลยุทธทางการตลาดของรายการใหสามารถตอบสนองความตองการของผูชม

รายการโทรทัศนกลุมเปาหมายไดอยางสูงสุด อันจะทําใหรายการยังคงรักษาระดับความนิยม

จากผูชมรายการ และยังเปนรายการโทรทัศนท่ีมีกระแสตอบรับท่ีดีตอไปในอนาคต  ซ่ึงจาก

เหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง “พฤตกิรรมการเปดรับชม  การใชประโยชน  และ

ความพึงพอใจท่ีมีตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร”   

 

1.2  วัตถุประสงค 

 

1.2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับชมละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

1.2.2  เพื่อศึกษาการใชประโยชนและความพึงพอใจท่ีมีตอจากละครโทรทัศนหลังขาว

ภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.2.3   เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับชมกับการใชประโยชนและ 

ความพึงพอใจท่ีมีตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

1.3  ขอบเขตการศึกษา 

 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชรูปแบบ

การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มุงศึกษาถึงพฤติกรรมการเปดรับชมการใชประโยชน 

และความพึงพอใจท่ีมีตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูชมท่ีเป นผูหญิงในเขต

กรุงเทพมหานครท้ังหมดท่ีมีอายุระหวาง 15–59 ป จํานวน 1,988 ,589 คน (สาํนักงานสถติิ

แหงชาติ, 2557) 
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1.4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

1.4.1  เปนแนวทางท่ีเปนประโยชนสําหรับผูท่ีเกี่ยวของกับการวางแผนหรือกําหนด

นโยบายการผลติละครโทรทัศนหลงัขาวภาคค่าํ  สามารถนําขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงกลยุทธการ

ผลติละครใหมคีณุภาพตอไปในอนาคต 

1.4.2  เปนแนวทางหรือขอมูลใหสําหรับผูท่ีสนใจทํางานวิจัยเกี่ยวกับละครโทรทัศนหลัง

ขาวภาคค่าํสามารถนําไปใชในการตอยอดในงานวจัิยในอนาคต 

 

 
 



 

บทท่ี 2 

 

แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
ในการศกึษาเร่ือง “พฤตกิรรมการเปดรับ การใชประโยชน และความพงึพอ ใจจากละคร

โทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา ของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ” ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิด

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาดังน้ี 

2.1  แนวคิดพฤติกรรมการเปดรับสื่อ (Media Exposure) 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหผูรับสาร (Audience Analysis) 

2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชประโยชน และความพึงพอใจ (Uses  

and Gratification Theory) 

2.4  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา 

2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2.6  กรอบแนวคดิในการวจัิย  

2.7  สมมตฐิานการวจัิย 

 

2.1  แนวคิดพฤติกรรมการเปดรับส่ือ (Media Exposure) 

 

ในการศกึษาพฤตกิรรมการเปดรับ การใชประโยชน และความพงึพอใจจากละคร

โทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา ของผูหญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดน้ีจากผูให

นิยามพฤติกรรมการเปดรับ โดยมองวาพฤติกรรมการเปดรับสื่อของคนเราเพื่อวัตถุประสงคท่ี

เราตั้งไว หรือเพื่อแสวงหาขอมูลตามท่ีเราตองการรับรูหรือสนใจในเร่ืองน้ัน รวมถึงเพื่อสราง

ประสบการณใหมๆ และใชในชีวิตประจําวัน ของเรา Becker (1987: 124 อางถึงใน พรนับ พันชู

พินิจ, 2554: 6) และพฤติกรรมการเปดรับจะถูกจําแนกออกแบบไหนก็ตาม แตสิ่งสําคัญท่ีมีผล

หรือมีอิทธิพลตอการรับการตีความและความเขาใจในพฤติกรรมการเปดรับสื่อของผูรับสื่อ คือ 

ปจจัยดานประชากรศาสตร รวมถงึสถานภาพทางสงั คมและเศรษฐกิจและปจจัยดานทักษะใน

การเปดรับสื่อ เพื่อดึงขอมูลมาใชประโยชนของผูรับสื่อ กิติมา สุรสนธิ  (2542: 23-24 อางถึงใน 

พรนับ พันชูพินิจ, 2554: 8) 

 การรับสื่อ คือ การท่ีผูรับสื่อรับสัมผัสท่ีเกิดข้ึนจากประสาทสัมผัสท้ังหาแลวขอมูลตางๆ 

นําไปวเิคราะห  และจะถูกสงไปยังสมองเพื่อรวบรวมและแปลความ น้ันคือกระบวนการรับรู ท่ี
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นําไปสูการเกดิพฤตกิรรม วรลกัษณา ธรีาโมกข  (2541: 56 อางถึงใน ปณิสญา อธิจิตตา , 2555: 

42) 

โดยพฤติกรรมการเปดรับจะมีความแตกตางข้ึนอยูกับสิ่งเหลาน้ี  Schramm (1973: 121-

122 อางถงึใน พรนับ พันชูพินิจ, 2554: 7) คือ 

1)  ประสบการณของผูรับสื่อ หรือผูบริโภคสื่อ ท่ีมีประสบการณท่ีแตกตางกัน 

ในเร่ืองการรับสื่อ ดังน้ันประสบการณจึงเปนตัวแปรท่ีทําใหผูรับสื่อ หรือผูบริโภคสื่อมีความ

แตกตางกัน 

2)  การวิเคราะหประโยชนของสื่อ เพราะผูรับสื่อ หรือ ผูบริโภคสื่อจะหาขอมูล

ขาวสารเพื่อตอบสนองความตองของตัวเอง ซ่ึงการประเมินจะชวยใหผูรับสื่อ 

3)  สภาพแวดลอมและการศึกษาเปนสิ่งท่ีกอใหผูรับสื่อ หรือผูบริโภคสื่อมี

ประสบการณข้ึน และเปนพฤติกรรมการสื่อสารของผูรับสื่อ หรือผูบริโภคสื่อน้ันๆ ท้ังพฤติกรรม

ในการเลือกรับสื่อตางๆ ซ่ึงการศึกษาจะชวยใหผูรับสื่อ หรือผูบริโภคสื่อมีความสามารถในการ

รับสื่อไดมากย่ิงข้ึน 

4)  การมีภูมิหลังท่ีแตกตางกันของบุคคลจะใหความสนใจกับสิ่งท่ีไมเคยพบหรือ

มีประสบการณจากสิ่งเหลาน้ันมากอน ซ่ึงทําใหพฤติกรรมการเปดรับแตกตางกัน ไปตามภูมิหลัง

ของแตละคน 

5)  สภาพรางกายและสภาพจิตใจ รวมถงึสภาวะทางอารมณของบุคคลมีสวน

ชวยใหความสามารถในการรับสือ่ของบุคคล สภาพรางกายและสภาพจิตใจท่ีมปีระสทิธภิาพทํา

ใหการรับสื่อไดดีกวาบุคคลท่ีมีความบกพรองทางรางกาย และสภาพจิตใจ 

6)  บุคลิกภาพและทัศนคติของผูรับสื่อแตละคน เปนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับ

การเปดรับสื่อซ่ึงมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเปดรับสื่อรวมถึงการโนมนาวจิตใจของ

ผูบริโภคสื่อ 

ซ่ึงมีนักวิชาการไดสรุปการสรางการเปดรับสื่อน้ันตองกระทําใหตรงกับพฤติกรรมการ

เปดรับของผูรับสื่อ เพื่อไมขัดกับพฤติกรรมเปดรับสื่อของตัวบุคคลซ่ึงมีรายละเอียดของตัวบุคคล

เกี่ยวกับพฤติกรรมเปดรับสื่อท่ีมีท้ังองคประกอบดานจิตใจและองคประกอบทางสังคม โดยมี

รายละเอยีด Klapper (1960: 19-25 อางถึงใน พรนับ พันชูพินิจ, 2554: 9) 

1)  องคประกอบดานจิตใจปจจัยภายในตัวผู รับสื่อมีผลโดยตรงตอการรับสื่อ 

หรือโนมนาวใจไมวาการเปดรับสื่อจะมีปริมาณมากเพียงใดแตถาผูรับสื่อไมสนใจแลวผลการเปด

สื่อก็ไมเกิดข้ึนผูรับสื่อจะถูกสิ่งเราบางอยางใหเลือกรับสื่อท่ีมีอยูมาพิจารณาไงและแปล

ความหมายเปนความรูความเขาใจหรือแสดงพฤตกิรรมต างๆ ประกอบดวยพฤติกรรม  3 แบบ

คือ 1) การเลอืกสนใจ  (Selective Attention) 2) การเลอืกรับรูและตคีวามหมาย  (Selective 

Perception and Interpretation) 3) การเลือกจดจํา  (Selective Retention) พฤตกิรรม 3 แบบน้ี

เปนปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพของพฤติกรรมการเปดรับ 
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2)  องคประกอบทางสังคมหรือปจจัยภายนอก จะมีอิทธิพลทางออมเกี่ยวกับ

สรางประสบการณ โดยผานกระบวนการกลอมเกลา ปลูกฝงทัศนคติ แนวคิด ความเช่ือและ

การศึกษาท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไมเปลี่ยนแปลงเลยในพฤติกรรมการเปดรับสื่อของ

ผูรับสื่อ โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ ไ ดแกลักษณะประชากร กลุมบุคคล วัฒนธรรม 

สภาพแวดลอม เปนตน ท่ีจะทําใหเกิดความเช่ือของผูรับสื่อ ซ่ึงองคประกอบทางสังคม จะเปน

ตัวกําหนดพฤติกรรมการเปดรับของผูรับสื่อ 

พฤติกรรมการเปดรับมีเหตุผลหรือแรงผลักดันท่ีทําใหบุคคลมีการเปดรับสื่อ โดยเกิด

จากปจจัย 4 อยางดวยกันคือ  Merrill and Lowenstien (1971: 134-135, อางถึงใน พิมพมาดา 

จิรเศวตกุล , 2553: 10) 1) ความเหงา โดยปกติมนุษยเราเปนสัตวสังคมท่ีไมชอบอยูคนเดียว 

คนเราจึงพยายามท่ีจะรวมกลุมเพื่อมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น 2) มนุษยความอยากรูอยากเหน็ เปน

สัญชาตญาณของมนุษย ดังน้ันสื่อมวลชนจึงใชความอยากรูอยากเห็นของมนุษย ในการนําเสนอ

เร่ืองราวขาวสารตางๆ ใหกับมนุษยทีมีการอยากรูอยากเห็น  3) ประโยชนของตนเอง ฐานะผูรับ

สื่อจึงตองการขอมูลและใชขอมูลท่ีเปนประโยชนตอ เพื่อใชขอมูลขาวสารใหบรรลุผล

วัตถุประสงคท่ี ตนตั้งไวรวมถึงการอํานวยความสะดวกสบาย ใหกับตนเอง รวมท้ังเพื่อทําให

ตนเองเกดิความสนุกสนานและผอนคลายจากความเครียด  4) ลักษณะเฉพาะของสื่อ สื่อแตละ

ประเภทมี “ลักษณะเฉพาะ ”ท่ีผูรับขาวสารแตละคนแสวงหาในแบบท่ีตนตองการลักษณะเฉพาะ

ของสื่อแตละจะมีสวนทําใหผูรับสื่อมีองคประกอบแตกตางกันไป ท้ังน้ี เน่ืองจากผูรับสื่อแตละคน

ยอมจะหันเขาหาลักษณะเฉพาะบางอยางของสื่อท่ีตรงตอความตองการและทําใหตนเองเกิด

ความพึงพอใจ 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกเปดรับของบุคคล  Hunt and Ruben (1993: 65 อางถึงใน 

ปรมะ สตะเวทิน , 2546) มีความตองการ (Need) ท้ังความตองการทางกายและใจและทัศนคติ

และคานิยม (Attitude and Values) คือ ความชอบและมีใจโนมเอียงตอเร่ืองตางท่ีเราเปาหมาย  

(Goal) ซ่ึงมนุษยทุกคนมีเปาหมายซ่ึงจะมีอิทธิพลตอการเปดรับการเลือกขอมูลขาวสารและการ

เลือกจดจําเพื่อสนองเปาหมายของตนท่ีตนตั้งไวท่ีตองอาศัยความสามารถ (Capability) ในการท่ี

จะเลือกรับขาวสารเลือกตีความหมายและเลือกเก็บเน้ือหา รวมถึงการนําขอมูลไปเผยแพรใหกับ

ผูอื่นเพื่อใชประโยชน  (Utility) บุคคลจะใหความสนใจและใชความพยายามนําสิ่งท่ีไดรับไปใช

ประโยชนไดโดยแตละคนจะมี รูปแบบในการสือ่สาร  (Communication Style) ความชอบหรือไม

ชอบสือ่บางประเภทเชน  บางคนชอบดูโทรทัศนบางคนจึงชอบฟงวิทยุบางคนชอบอาน

หนังสือพิมพเปนตนและในการเปดรับสื่อตองข้ึนอยูกับสภาวะ (Context) หมายถงึสถานการณที่

ผูรับสื่ออยูในขณะน้ัน  ไมวาจะเปนบุคคล  สถานท่ีรวมถึงเวลาซ่ึงมีอิทธิพลตอการเลือกของผูรับ

สื่อท้ังสินและสิ่งสุดทายคือประสบการณและนิสัย (Experience and Habit) ผูรับสื่อแตละคน

พฒันาจากการรับสือ่ อนัเปนผลมาจากประสบการณในการรับสือ่นําไปสูความชอบและเลอืกใช

สื่อชนิดน้ันๆ รวมท้ังการจกจําขอมูลน้ันอีกดวย 
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ซ่ึงเหตุผลท่ีมนุษยการเลือกเปดรับเพื่อประโยชนตางๆ ดังน้ี  (พรนับ พันชูพินิจ , 2554: 

15) 1) เพื่อความรู (Cognition) 2) เพื่อความหลากหลาย  (Diversion) 3) เพื่อประโยชนทาง

สังคม (Social Utility) 4) การถอนตวัจากสงัคม  (Withdrawal) ผูรับสารตองการขอมูลเพื่ อ

ตอบสนองความตองการพืน้ฐานของมนุษยโดยการรับรูขาวสารผานสือ่มวลชนในรูปแบบหลกั

ตางๆ คอืขาวสารความรูและความบันเทิงในรูปแบบตางๆ รวมท้ังหลกีหนีความนาเบ่ือในการรับ

สื่อน้ันแบบเดิมๆ ทําใหเกิดความหลากหลายในการเปดรับสื่อของบุคคลน้ันๆ เชนการกระตุน

อารมณเพื่ อหาความสนุกสนาน และการเปดรับสือ่นําไปสูการยอมรับจากสงัคมและสราง

ความสัมพันธใหมกับผูอื่นในพฤติกรรมการเปดรับหรือเขาหาสื่อน้ันบางคร้ังเพื่อหลีกหนีความ

เบ่ือหนาย และแรงกดดันในชีวิต 

วัตถุประสงคในพฤติกรรมการเปดรับท่ีไมเหมือนกันและมีความตองการในพฤติกร รม

การเปดรับท่ีแตกตางกัน  ดังน้ันโดยท่ัวไปแลวบุคคลจะทําพฤติกรรมการเปดรับมี  3 ลักษณะ 

ดวงฤทัย พงศไพฑูรย (2544) คือ พฤติกรรมการเปดรับจากสื่อโดยผูรับสื่อมีความคาดหวังจาก

สื่อวาการบริโภคสื่อจะชวยตอบสนองความตองการของเขาได ซ่ึงจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

แนวคิดหรือเปลี่ยนลักษณะนิสัย หรือเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนพฤติกรรมบางอยางไดโดยการเลือก

บริโภคสื่อน้ันจะข้ึนอยูกับความตองการหรือแรงจูงใจของผูรับสื่อเองเพราะแตละคนยอมมี

มุมมองและความตั้งใจในการใชประโยชนแตกตางกันไปและตัวบุคคลผูท่ีนําขอมูลจากบุคคล

หน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึงจะมีปฏิกิริยาโตตอบระหวางกัน ซ่ึง Rogers and Shoemake (1971) 

กลาววา ถาตองการใหบุคคลใดเกิดการยอมรับสื่อน้ันควรใชการสื่อสารระหวางบุคคลโดยใชสื่อ

บุคคลเปนผูเผยแพรขาวสารสื่อบุคคลน้ีจะมีประโยชนอยางมากในกรณีท่ีผูสงสารหวังผลใหผูรับ

สารมีความเขาใจกระจางชัดเจนและตัดสินใจรับสารไดอยางม่ันใจย่ิงข้ึนซ่ึงการสื่อสารระหวาง

บุคคลน้ีสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท การติดตอโดยตรง และการติดตอโดยกลุม รวมถึง

บุคคลท่ีมีการเปดรับรูมาก จะเปนคนท่ีมีความรูในสภาพแวดลอมตางๆ ไดดี เพราะสื่อจะทําให

บุคคลท่ีเปดรับมีการปรับตัวรูเทาทันสถานการณตางๆ กวาบุคคลท่ีเปดรับนอย อยางไรก็มนุษย

น้ันไมไดเปดรับขอมูลท้ังหมด แตจะเลือกรับขอมูลท่ีเปนประโยชนหรือเกี่ยวของกับตัวเอง

มากกวา ทําใหเห็นวาขอมูลขาวสารท้ังหมดจะถูกคัดเลือกกลั่นกรองอยูตลอดเวลา  Atkin (1973: 

208 อางถึงใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ, 2557)  

ในพฤติกรรมการเปดรับตัวแปรแทรก ท่ีมีอิทธิพลตอการสื่อสารผูสงสารกับผูรับสาร ทํา

ใหเห็นผลโดยตรง ซ่ึงมีปจจัยภายใน (ความเปนปจจัยของผูรับสาร) และปจจัยภายนอกของผูรับ

สาร (สภาพแวดลอมภายนอก) ท่ีมีผลตอพฤติกรรมเปดรับท่ีเปนไปตามผูสงสารตามทฤษฎีของ 

DeFleur (1970 อางถึงใน พิมพมาดา จิรเศวตกุล, 2553: 14) เกี่ยวของกับ 3 เร่ืองดังตอไปน้ีคือ 

1)  ความแตกตางระหวางปจเจกบุคคล (Individual Differences) 

2)  กลุมทางสังคม (Social Category) 

3)  ความสัมพันธทางสังคม (The Social Relations) 
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โดยเห็นวาผูรับสารแตละคนมีความแตกตางกันในทางความเปนตัวตนของแตละคน  

เชน คานิยมทัศนคติและความเช่ือท่ีทําใหความสนใจในการเปดรับขาวสารหรือการตคีวามหมาย

ขาวสารจากสือ่ท่ีแตกตางกนัทําใหเปนตวักาํหนดพฤตกิรรมการรั บรู ลักษณะทางสังคม ท่ี

คลายคลึงกันเชนการศึกษารายไดอาชีพเพศอายุและภูมิลําเนาท่ีเหมือนกันหรือคลายคลึง  แต

ผูรับสารท่ีมีลักษณะทางสังคมคลายคลึงกันมักจะมีความสนใจท่ีเหมือนกันกันลักษณะกลุมทาง

สังคมจะมีอิทธิพลอยางย่ิงตอกระบวนการสื่อสารของบุคคลจะเห็นไดวาในปจจุบันกลุมทางสังค ม

ไดมีการนําไปใชสิ่งน้ีในการวางแผนการตลาดเพื่อขายหรือเผยแพรสินคา  หรือผลิตภัณฑไปสู

กลุมเปาหมายท่ีไดกําหนดเชนกลุมวัยรุนกลุมแมบานเปนตนหรือการแบงยอยประเภทของสื่อแต

ละชนิดตามความสนใจของผูรบัสารเชนการแบงประเภทนิตยสารของผูหญงิ  และผูชายการแบง

ประเภทรายการตามลักษณะของผูดูผูฟงเปนตน 

ขาวสารจากสื่อมวลชนไมไดเขาถึงผูรับสารในลักษณะความสัมพันธแบบสิ่งเรา -การ

ตอบสนองแตมีตัวแปรแทรกอีกประเภทหน่ึงท่ีเกิดจากความสัมพันธทางสังคมระหวางผูรับสาร

กับบุคคลอื่นในสังคมความสัมพันธทางสังคมน้ีคือการมีความสั มพันธกันในลักษณะกลุมปฐมภูมิ

หรือกลุมทุติยภูมิแตกลุมปฐมภูมิเปนกลุมท่ีมีความสัมพันธใกลชิดในหมูเพื่อนสนิทเพื่อนรวมงาน

สมาชิกในครอบครัวหรือญาติน้ันจะมีอิทธิพลตอผูรับสารมากกวากลุมทุติยภูมิซ่ึงเปนกลุมท่ีมี

ความใกลชิดนอยกวาขาวสารตางๆ ท่ีไดรับจากสื่อมวลชนมักถูกรับรูหรือตีความโดยอิทธิพลจาก 

ในเร่ืองสิ่งท่ีใชวัดพฤติกรรมการเปดรับสื่อมี 2 ตัว ดูจากเวลาท่ีใชสื่อ และความถี่ของ

การใชสื่อโดยแบงตามเน้ือหา ซ่ึงมีขอเสียตรงท่ีคําตอบข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง ไมวาจะเปน 

ความสนใจ เวลาของผูรับสื่อ จึงได มีการวัดในพฤติกรรมการเปดรับสื่อโดยใชความถี่ ไมวาจะ

เปน ความถี่ในการดูโทรทัศน ความถี่ของการอานหนังสือพิมพ ความถี่ของการฟงวิทยุ McLeod 

(1972 อางถงึใน นรมน ผาสกุ , 2556: 10) และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเปนสิง่

มนุษยใชเพื่อเปนเคร่ืองมือในการเข ากับสังคม ไมวาจะเปนเร่ือง เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม 

ทําใหเขาถึงสื่อไดอยางรวดเร็ว Pavlik (1998 อางถึงใน จันทรจิรา ขุนวงศ, 2556: 10) 

ตามความเห็นของผูวิจัย สรุปไดวาพฤติกรรมการเปดรับสื่อจะมีกระบวนการและปจจัย

ในการเปดรับสื่อ ท้ังการแสวงหาขอมูล ก ารเปดรับขอมูล และการเปดรับประสบการณ ลักษณะ

ทางประชากรเชน เพศอายุอาชีพการศึกษารวมถึงภูมิหลังของผูรับสื่อ ซ่ึงแนวทางในการกําหนด

พฤติกรรมการเปดรับของบุคคล เพื่อการตีความและเลือกท่ีจะจดจําในรายละเอียดซ่ึง

กระบวนการและปจจัยเหลาน้ีจาํเปนตวักาํหนดพฤตกิรรมการเป ดรับและนําไปสูความพึงพอใจ

ในการบริโภคสือ่น้ันๆ ในท่ีสุด 
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2.2  แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหผูรับสาร (Audience Analysis) 

 

ผูรับสารออกเปน 4 แนวคิดใหญ  ๆดังน้ี Mcquail (1994 อางถึงใน พิมพมาดา จิรเศวตกุล, 

2553: 22) ทัศนะแบบ “ผูชม” (Spectators) น้ีเปนแบบท่ีมาจากสมัยกอนท่ีไดรับจากศลิปะการแสดง

พื้นบานซ่ึงจะประกอบดวยฝายผูเลนหรือผูสงสารและผูชมโดยท้ังสองฝายมีโตตอบกันโดยตรง

ในชวงเวลาขณะน้ันซ่ึงปจจุบันเกี่ยวยังมีใหเห็นอยูเชนการชมละครเวที การชมคอนเสิรต การน่ัง

ฟงการบรรยายเปนตน ตอมายุคสมัยเปนไป  ทําใหเกิด ทัศนะแบบ  กลุมสาธารณะ  (Public) ซ่ึง

ทัศนะแบบน้ีเกิดตอนท่ีมีสื่อสิ่งพิมพโดยมีกลุมผูอานท่ีผูรับสารสนใจและจะติดตามสื่อสิ่งพิมพ

อยางตอเน่ืองและอยางจริงจังสื่อสิ่งพิมพท่ีรูจักกันในยุคแรกๆ  คือ หนังสือพิมพมีบทบาท

เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสังคมเปน อยางมากเม่ือมีการเติบของสื่อมากข้ึนทําใหผูคนเขาถึงขอมูล

ไดงาย ทําใหเกิดทัศนะแบบ  มวลชน (Mass) คือจะเปนกลุมขนาดใหญท่ีอยูกระจัดกระจาย

ตามที่ตางๆและมีการรวมตัวแบบชั่วคราว เมื่อพฤติกรรมการเปดรับจบลง การรวมกลุมมวลชน

กส็ลายตวั เชน การรับการปราศรัยทางกา รเมืองในท่ีสาธารณะ เพื่อดึงดูดความสนใจผูคนใน

บริเวณน้ัน โดยท่ีผูคนไมไดรูจักกันมากอน แตมีการปราศรัยจบลง ผูคนก็แยกยายสลายตัวกัน

ไปสุดทายเม่ือมีการนําธุรกิจ ก็นําไปสู ทัศนะแบบ  ตลาดหรือผูบริโภค  (Market) เปนการ

พฒันาการของการสือ่สารไดกลายเปนธรุกจิอยางเต็มตัวและมีการแขงขันกันสูงดังน้ันสินคาหรือ

บริการท่ีมีไวจําหนายใหแกกลุมคนทีมีความสนใจ และมีอํานาจการซ้ือท่ีเรียกวา  ผูบริโภคหรือ

ตลาด ซ่ึงปจจุบันปริมาณการผลิตสื่อมีมากข้ึน บวกกับมีการแขงขันท่ีสูง ระหวางผูผลิตสื่อ ทําให

การผลิตสื่อตองดูถึงความตองการของผูรับสื่อเปนสิ่งสําคัญ 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชประโยชน และความพึงพอใจ 

        (Uses and Gratification Theory) 

 

ทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจเปนทฤษฎีท่ีศึกษาผูรับสื่อเปนหลักวาผูรับสื่อ

มีกระบวนการเลือกสื่อเพื่อตอบสนองความตองกา รของตนและมีแนวคิดวาพฤติกรรมของผูรับ

สื่อท่ีเกิดข้ึนน้ันก็เพื่อตอบสนองความตองการภายในจิตใจทฤษฎีจึงเนนการอธิบายถึงความ

ตองการแรงจูงใจพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูรับสื่อ ลักษณะการเลือกใชประโยชนจากสื่อ

ของผูรับสื่อเพื่อใชประโยชนจากสื่อในชีวิตประจําวัน สร างความสัมพันธกับคนรอบขาง และใน

บางคร้ังเรายังใชสื่อหรือขอมูลในการหลีกหนีปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตรวมถึงการใชประโยชน

จากสื่อเพื่อการเรียนรูในการเพิ่มศักยภาพของตัวเอง ซ่ึงจะเห็นไดวาพฤติกรรมการสื่อสารของ

มนุษยโดยใชทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจเปนการอธบิายพฤตกิรรมการสือ่สารของ

มนุษยเกิดจากแรงผลักดันภายในของตัวผูรับสารเองซ่ึงนําไปสูการเลือกใชสื่อท่ีสนองตอบความ
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ตองการของตนในดานตางๆ และนําไปสูความพึงพอใจในการบริโภคสื่อน้ันๆ  ในท่ีสุด  Lull 

(1982 อางถึงใน สุรัตน ตรีสกุล , 2548) การใชสื่อเพื่อตอบส นองความตองการ โดยมนุษย

ตองการรับรูเหตุการณตางๆเพื่อชวยในการตัดสินใจและมีสวนรวมกับสังคม รวมถึงตองการ

ขอมูลเพื่อใชในชีวิตประจําวัน McQuail and Windahl (1981: 149-150, อางถึงใน ภัทรา ศุภ

วริรธน, 2552: 31) 

ทฤษฎีการใชสื่อเพื่อประโยชนและความพึงพอใจโดย  เสรี วงษมณฑา (2523 อางถึงใน 

สาํนักพฒันานโยบายและแผนการประชาสมัพนัธ , 2555: 7) จึงมีขอสรุป คือ มนุษยจงใจท่ีจะ

แสวงหาขาวสาร ไมไดถูกบังคับใหอาน ใหดูหรือฟง เพราะมนุษยเรามีทางเลือกท่ีจะหลบหลีก

ขาวสารไดถาตองการโดยการใชสื่อมวลชนของมนุษย ยอมมีจุดมุ งหมาย ทําใหสื่อสารมวลชน

ตองแขงขันกับสิ่งเราอื่นๆ อีกหลายอยาง ท่ีอาจตอบสนองความตองการรับรูของมนุษย ซ่ึงเปนผู

กําหนดความตองการของตัวเอง จากความสนใจ แรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนในกรณีตางๆ กัน 

การศึกษาผูรับสารเกี่ยวกับสภาวะทางสังคม ความจําเปนของขอมูลสําหรับผู รับสาร 

ความคาดหวัง การเปดรับสื่อมวลชนในรูปแบบตางๆ  ความพึงพอใจ และอื่นๆ  ท่ีเขามาแทรกใน

พฤตกิรรมการใชประโยชน และความพงึพอใจ ซ่ึงทําใหสามารถจําลองรูปแบบการใชประโยชน

และการไดรับความพึงพอใจจากสื่อมวลชน Katz, et al (1973, อางถึงใน  พรนับ พันชูพินิจ , 

2554: 13) ไดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่2.1  แบบจําลององคประกอบของการใชประโยชนและความพึงพอใจของ   

               Katz, et al, 1973 

แหลงที่มา:  พรนับ พันชูพินิจ, 2554: 13.  
  

  

สภาวะทาง 

จิตใจและ 

สังคม 

(ซ่ึงกอใหเกิด) 

ความตองการ 

จาเปนของ 

บุคคล 

(และเกิดมี) 

ความคาดหวังจาก 

ส่ือมวลชนหรือ 

แหลงขาวสารอ่ืนๆ 

(แลวนาไปสู) 

การเปดรับ 

ส่ือมวลชนใน 

รูปแบบตางๆ 

(อันกอใหเกิด 

ผลคอื) 

การไดรับ 

ความพึงพอใจ 

ตามทีต่องการ 

ผลอ่ืนๆที ่

ตามมาทีไ่มได 

มุงหวังไว 
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ไดสรางตัวแปรพฤติกรรมการใชประโยชน และความพึงพอใจของผูรับสื่อท่ีตองการ

ไดรับสิ่งท่ีตนตองการจากสื่อตางๆ  ไวซ่ึงนักวิจัยในประเทศไทยไดทําการศึกษาชุดตัวแปร

ดังกลาวเพื่ออธิบายพฤติกรรมการเปดรับ การใชประโยชนและความพึ่งพอใจจากสื่อรวมถึงได

ปรับปรุงข้ึนใหมเพื่อใหสอดคลองกับการใชสื่อโดยผูรับสื่อในประเทศไทยมากข้ึน  McQuail et al

และคณะ (อางถึงใน ภัทรา ศภุวริรธน , 2552: 31, 34) เพื่อแสวงหาขอมูลและใชขอมูลกับการ

ตัดสินใจเหตุการณท่ีเกี่ยวของกับตนเองรวมถึงสภาพปจจุบันท่ีอยูรอบตัวสภาพปจจุบันของ

สังคมและโลกรว มถึงตองการสรางความมีเอกลักษณใหแกบุคคลมนุษยตองการใชขอมูลเพื่อ

สรางตัวตน หรือลักษณะเฉพาะของตน โดยผานการเรียนรูจากสื่อ และสังเคราะหมาเปน

เอกลักษณในรูปแบบของตน และเพื่อมีบทบาทในสังคม และทําใหสังคมยอมรับ ท้ังกลุมสังคม

เดิมหรือกลุมสังคมใหม  รวมถึงเพื่อความบันเทิงท่ีหลีกหนีหรือลดปญหาและแรงกดดันตางๆ ใน

ชีวิตประจําวันโดยการผอนคลาย เพื่อใหอารมณของบุคคลน้ันดีข้ึน 

จากงานวิจัยของ Compesi (1980 อางถึงใน ภัทรา ศภุวริรธน , 2552: 34) ท่ีไดศึกษา

เร่ืองความพึงพอใจของผูชมละครทีวีเร่ือง  All My Children โดยสัมภาษณคนในเมืองยูยนีรัฐ    

โอเรกอนจํานวน  221 คน ผลปรากฏวาการใชสื่อเพื่อทําใหเกิดความพึงพอใจ เพื่อความบันเทิง

หรือเพื่อความผอนคลาย และมีความตองการสื่อ จนเปนสวนหน่ึงในชีวิต คํานึกถึงความสะดวก

และมีประโยชนตอตัวเอง รวมถึงคนรอบขาง 

ในอีกมุมมองหน่ึง มองวาการ วิเคราะหทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจเปน

หนาท่ีของสื่อหรือผูผลิตสื่อเพื่อสนองความตองการของผูรับสื่อโดยอาศัยพฤติกรรมและสิ่งท่ี

เกิดข้ึนในสังคม ยุบล เบ็ญจรงคกิจ (2542 อางถึงใน นรมน ผาสกุ, 2556: 25) โดยผูรับสารน้ันมี

กระบวนการอยางไรในการเลอืกรับสื่ อหน่ึงๆพบวาการใชและความพงึพอใจในการสือ่สาร

ประกอบดวย  3 ข้ันตอนคือ สุรพงษ  โสธนะเสถียร (2533: 114 อางถึงใน หรรษา วงศธรรมกูล , 

2541: 20) ผูท่ีมีบทบาทรุกและมีวัตถุประสงคเสมอในการสื่อสาร คือ ผูรับสื่อ และเพื่อสนอง

ความตองการของตนไมใชเปนผลจากการชักนําจา กผูสงสาร นําไปสูความพึงพอใจในสื่อทําให

เกิดแขงขันกัน ระหวางผูผลิตสื่อ เพื่อผูรับสารพึงพอใจ 

การใชประโยชนและความพึงพอใจโดย  ศุภัคฑา บุญฉิมพลี  (2552: 30-31) ไดรวบรวม

ผลงานวิจัยท่ีแบงความพึงพอใจออกเปน 4 กลุมคือ 

1) Orientational Gratifications หมายถงึ  การใชสื่อเพื่อประโยชนทางดาน

ขอมูลเพื่อการอางอิง และเพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคลกับสังคม รูปแบบของความ

ตองการท่ีแสดงออกมา ไดแก การติดตามขาวสาร การไดมาซ่ึงขอมูล เพื่อชวยในการตัดสินใจ

เปนตน 

2)  Social Gratifications เปนการใชสื่อเพื่อเช่ือมโ ยงระหวางขอมูลเกี่ยวกับ

สังคม ซ่ึงรับรูจากขอมูลขาวสารเขากับบุคคลเชน การนําขอมูลไปใชติดตอกับผูอื่น 
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3)  Para- Social Gratifications หมายถึง กระบวนการใชประโยชนจากสื่อเพื่อ

รักษาเอกลักษณของบุคคล หรือเพื่อการอางอิงผานตัวบุคคลท่ีเกี่ยวของกับสื่อ  

4)  Para-Orientational Gratifications หมายถงึ กระบวนการใชสื่อเพื่อประโยชน

ในการลดความ ตึงเครียด หรือเพื่อปกปองตัวเอง เชน  เปนการใชเวลาใหหมดไปเพื่อความ

สนุกสนาน  ความเพลิดเพลินเพื่อหลีกหนีจากสิ่งท่ีไมพอใจ เปนตน 

สรุปทฤษฏีการใชประโยชนและความพึงพอใจเปนแนวคิดท่ีมีความเช่ือวาผูรับสื่อจะเปน

ผูกาํหนดวาตนตองการอะไรจากสือ่อะไรเพือ่จะสามารถสนองตอความพงึพอใจหรือความ

ตองการของผูรับสื่อไดและจะนําสื่อท่ีไดรับไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันตอไปตอไป  ไมวาจะ

เปนใชประโยชนจากสื่อในการเขาสังคม  ใชในการปรับความคิ ด หรือทัศนคติของผูรับสื่อ

หลังจากท่ีไดรับสื่อ สิ่งน้ันไปแลว 
 

2.4  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา 

  

ละครโทรทัศนชวงภาคหลังขาวภาคค่ํา 20.30-22.00 น. เปนละคร TV. Serials เร่ือง

ดานเน้ือหา จะวนเวียนอยูกับเร่ืองราวชีวิตท่ัวไป และความสัม พนัธระหวางเพศมีการถายทอด

ใหดูสมจริง และมีการสะทอนอารมณท่ีหลากหลาย ท้ังความรัก ความแคน และความทุกข

(กาญจนา แกวเทพ , 2541: 288-289) หรือเร่ืองนําเสนอเปนเร่ืองท่ีแตงข้ึนตามจินตนาการของ

ผูเขียนบท ซ่ึงไมจําเปนตองเปนเร่ืองจริงเสมอไป หรืออาจมีเคาโครงจา กเร่ืองจริงท่ีนํามา

ดัดแปลง เปนละครก็ได  (ชยพล สุทธิโยธิน , 2548: 63-64 อางถึงใน ปณิสญา อธิจิตตา , 2555: 

12) รวมถึงเพื่อลดความตึงเครียดการใชชีวิตชีวิตประจําวัน เพื่อสรางแรงบรรดาใจและกําลังใจ

ในการตอสูชีวิต (วมิลวรรณ บุญจันทร, 2549: 1 อางถึงใน ปณิสญา อธิจิตตา, 2555: 11) 

 

2.5  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
  

จากการศกึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเปดรับ การใชประโยชน และความพงึพอใจจาก

ละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา ของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 

นันทสิทธิ์ แกวทิพยเนตร (2555: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง  พฤตกิรรมการรับชมละคร

โทรทัศนของนักศกึษาสถาบันการพลศกึษาวทิยาเขตชลบุรี  ผลการศึกษาพบวา  นักศึกษาสวน

ใหญมพีฤตกิรรมชอบประเภทละครเร่ืองยาวหลายตอนจบดานเน้ือหาของละครท่ีชอบคอืละคร

ตลกเบาสมองชวงเวลาท่ีชมละครโทรทัศนคือชวงเวลา  18.01-22.30 น. ความถีใ่นการชมละคร

โทรทัศนตอสัปดาหคือทุกวันปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกรับชมละครโทรทัศน คือบทละครเน้ือเร่ือง

ประโยชนท่ีไดรับจากละครโทรทัศนคือนําขอคิดไปใชในการตอสูชีวิตไดสถานีโทรทัศนท่ีรับชม

ละครโทรทัศน คือไทยทีวีสีชอง  3 ชองทางการรับชมละครโทรทัศนคอืโทรทัศนและชอบรับชม
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ละครประเทศไทยมากท่ีสุดนักศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมกอนรับชม  (ดานแรงจูงใจ ) พฤตกิรรม

ระหวางรับชม  (ดานการรับรู ) และพฤตกิรรมภายหลงัรับชม  (ดานการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม ) 

ละครโทรทัศนอยูในระดับปานกลางปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมภายหลังรับชมละครโทรทัศน  

(ดานการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม ) คือ ช้ันปการศึกษา สวนปจจัยอื่นๆ ไมมีผลตอพฤติกรรม

ภายหลงัรับชมละครโทรทัศน 

ณัตชุลี นุตประวีณ และ พจนา ธูปแกว (2557: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง  พฤตกิรรมการ

เปดรับ ความพงึพอใจ และการใชประโยชนจากการรับชมรายการเดอะวอยซไทยแลนด ของ

ผูชมในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึ กษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ

ระหวาง 31-40 ป ระดบัการศกึษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน รายไดตอ

เดือน 15,000-25,000 บาท มีพฤตกิรรมในการเปดรับชมรายการทุกซีซัน่ ผานชองทางโทรทัศน 

โดยความท่ีในการรับชมคือ 1-4 สัปดาห /ซีซัน่ มีระยะเวลาในการรับชมจนจบรายการ ลกัษณะ

ในการรับชมรายการเปลีย่นชองเม่ือมีโฆษณา เลอืกชมรอบการแขงขัน Blind Audition รับชม

กบัครอบครัวหรือญาต ิแตสวนใหญไมเคยมีสวนรวมในการรับชมรายการเดอะวอยซไทยแลนด  

ในดานความพึงพอใจของกลุมตัวอยางโดยรวมอยูในระดับสูง โดยกลุ มตัวอยางมีความพึงพอใจ

ในดานคุณสมบัติของผูตัดสิน ผูตัดสิน หรือ โคช  นําประสบการณของตนเองมาปรับใชในการให

คาํแนะนําผูเ ขาแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ  มากท่ีสุด และมีระดับความพึงพอใจดานการ

นําเสนอรายการ การนําเสนอผูสนับสนุนรายการ (สปอนเซอร) มีความเหมาะสม  นอยท่ีสุด สวน

ประโยชนจากการรับชมรายการเดอะวอยซไทยแลนด พบวา กลุมตวัอยางใชประโยชนจากการ

รับชมรายการเดอะวอยไทยแลนดโดยรวมในระดับสูงเชนกัน โดยกลุมตัวอยางสวนใหญใช

ประโยชนจากการรับ ชมรายการดานความบันเทิง ไดรบัความเพลดิเพลนิจากการรับชม  มาก

ท่ีสุดสวนประโยชนจากการรับชมรา ยการดานความเปนเอกลกัษณบคุคล การนําประสบการณ

จากการรับชมไปปรับใชในชีวิตประจําวัน นอยท่ีสุด ผลการทดสอบสมมตฐิานการวจัิย พบวา ใน

สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตรดานเพศมีผลตอพฤตกิรรมการเปดชมรายการดาน

ความถี ่และระยะเวลาในการรับชมรายการแตกตางกนันอกจากน้ัน ผูชมรายการท่ีมลีกัษณะทาง

ประชากรศาสตรดานอายุท่ีแตกตางกันยังมีการเปดรับชมรายการจากชองทางท่ีแตกตางกัน โดย

กลุมตัวอยางท่ีมีอายุต่ํากวา 30 ป จะเปดรับชมรายการผานชองทางท่ีหลากหลายมากกวาผูท่ีมี

อายุมากกวา 30 ป และลักษณะทาง ประชากรศาสตรดานระดบัการศกึษายังมีผลตอการมีสวน

รวมของผูชมรายการดวยเชนกัน โดยผูท่ีมีระดับการศึกษาสูงจะมีสวนรวมในการรับชมรายการ

มากกวาผูท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีและต่ํากวาปริญญาตรี  ในสมมตฐิานการวจัิยท่ี 2 พบวา 

พฤตกิรรมการเปดรับชมรายการเดอะวอยซ ไทยแลนดในดานตางๆ ไมวาจะเปนซีซ่ันท่ีเปด

รับชม ชองทางท่ีเปดรับชม ความถี่ในการเปดรับชมระยะเวลาในการเปดรับชม ลักษณะในการ

รับชม รอบการแขงขันท่ีเลอืกรับชม ผูรวมรับชม และการมีสวนรวมในการรับชมรายการมี

ความสมัพนัธกบัความพงึพอใจในการเปดรับชมรายการท้ัง  5 ดานคอื ดานรูปแบบรายการดาน
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การนําเสนอรายการ ดานเน้ือหารายการ ดานคุณสมบัติของผูตัดสิน และคุณสมบัติของผูดําเนิน

รายการ ในสมมตฐิานท่ี 3 พบวา ความพึงพอใจท่ีมีตอการรับชมรายการเดอะวอยซไทยแลนด 4 

ดาน มีความสมัพนัธกบัการใชประโยชนจากการรับชมรายการทุกดา นเชนเดียวกัน คือ ดาน

ขอมูลขาวสาร ดานความเปนเอกลักษณของบุคคล ดานการมีปฏิสัมพันธทางสังคม และดาน

ความบันเทิง 

พิมพมาดา จิรเศวตกุล (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง  พฤตกิรรมการเปดรับการใช

ประโยชนและความพงึพอใจของประชาชน  ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมตีอละครซิ ทคอม ผล

การศกึษา พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายมีอายุระหวาง  25-30 ป ซ่ึงมีระดับ

การศึกษาสูงสุดปริญญาตรีมีอาชีพพนักงานเอกชนและมีงานอดเิรก คอื ชอปปงนอกจากน้ันกลุม

ตัวอยางสวนใหญรูสึกพึงพอใจและรูสึกสบายใจในระดับปานกลางกับการดําเนินชีวิตประจํา วัน

ในกรุงเทพมหานครรวมถึงรูสึกเบื่อหนายเล็กนอยและเผชิญกับปญหาเล็กนอยแกไขได  

ผลการวิจัยในสวนของพฤติกรรมเปดรับชม  พบวา ละครซิทคอมท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญรับชม

เปนประจําอันดับท่ี  1 คือเปนตออันดับท่ี  2 คือบานน้ีมีรักอันดับท่ี  3 คอืบางรักซอย  9 รวมถึงผู

กองเจาเสนหท่ีมีจํานวนผูชมในอัตราสูงเชนกัน เหตุผลท่ีชมละครซิทคอมดังกลาว เพราะช่ืนชอบ

เน้ือเร่ือง โดยมีลักษณะการชมเร่ือยๆตั้งใจบางไมตั้งใจบาง  และรับชมกับครอบครัวสวนใหญไม

เคยมีสวนรวมกับละครซิทคอมท่ีรับชมเปนประจํา  ผลการวจัิยในสวนการใชประโยชน  พบวา 

กลุมตัวอยางมีความคาดหวังในประโยชนท่ีจะไดรับจากการรับชมละครซิทคอมในระดับปาน

กลาง โดยคาดหวังจะไดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และภายหลงัจากกรับชมละครซิทคอมกลุม

ตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  โดยพึงพอใจท่ีการรับชมละครซิทคอมทําให

ไดรบัความสนุกสนา นเพลดิเพลนิ ผลการทดสอบสมมตฐิานการวจัิย พบวา ในสมมตฐิานท่ี  1 

เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสดุ รายไดเฉลีย่ อาชีพ กจิกรรมยามวาง 

ความรูสึกพึงพอใจดานความรูสึกสบายใจ ความรูสึกเบ่ือหนาย ทอแทการเผชิญปญหา มี

ความสัมพันธกับละครซิทคอมท่ีชมเปนอันดั บท่ี 1, 2 และ 3 แตเพศและสถานภาพสมรสและ

ความรูสึกสบายใจไมมีความสัมพันธกับเหตุผลท่ีเลือกรับชมละครซิทคอม ในสมมติฐานท่ี  2 

พบวา เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชีพ ความพงึพอใจดานความรูสกึสบายใจ

ความรูสึกเบ่ือหนาย การเผชิญปญหา ท่ีแตกตางกันมีความคาดหวังใ นประโยชนท่ีจะไดรับจาก

การรับชมละครซิทคอมแตกตางกัน โดยเพศหญิงคาดหวังมากกวาเพศชาย อาชีพพนักงาน

เอกชนและนักศึกษามีความคาดหวังมากกวาอาชีพพอคาแมคาหรือธุรกิจสวนตัว และกลุม

ตัวอยางท่ีมีความเบ่ือหนายการดําเนินชีวิตประจําวันในกรุงเทพมหานครเล็กนอยถึงมากท่ีสุ ด

คาดหวังในประโยชนท่ีจะไดรับมากกวากลุมตัวอยางท่ีไมเบ่ือเลย ในสมมติฐานท่ี  3 พบวาความ

คาดหวังในประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมละครซิทคอมมีความสัมพันธกับละครท่ีไดรับชมเปน

ประจําอันดับท่ี 1, 2 และ 3 เหตผุลท่ีรบัชมลกัษณะการรับชมรูปแบบการรับชมการมีสวนรวมใน

ละครซิทคอมท่ีชมเปนประจํา ในสวนของสมมตฐิานท่ี  4 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมเปดรับ
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กับความพึงพอใจ พบวา พฤติกรรมเปดรับชมละครซิทคอมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน

การรับชมโดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

วีณา วฒันาศริพิานิช  (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง พฤตกิรรมการเปดรับการใช

ประโยชนและความพงึพอใจของวยัรุนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมตีอรายการโทรทัศนประเภท

เรียลลิตี้โชว : กรณศีกึษารายการ  UBC Academy Fantasia 2 ประเทศไทย เปนการวิจัยเชิง

ปริมาณใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจแบบวัดผลคร้ังเดียวผลการวิจัย  พบวา  กลุมตัวอยางเปนเพศ

หญงิมากกวาเพศชายมีอายุระหวาง 17-21 ป มากท่ีสุด ซ่ึงมีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญา

ตรี มีอาชีพเปนนักเรียนนักศึกษา  รายไดสวนตัวนอยกวา  3,000 บาทตอเดือน  ผลการวจัิยใน

สวนของพฤตกิรรมการเปดรับชมรายการ  UBC Academy Fantasia พบวา การเลือกเปดรับชม

รายการจากโทรทัศนชอง  ITV มากกวา UBC กลุมตัวอยางมีการใชประโยชนจากการไดรับ

ความบันเทิงและความเพลิดเพลินมากท่ีสุด  มีการใชประโยชนในการเตรียมตวัท่ีจะเขารวม

แขงขันในคร้ังตอไปนอยท่ีสุด  และความพงึพอใจจากการรับชมรายการ  พบวา โดยรวมแลวมี

ความพึงพอใจมากในดานเน้ือหารายการรูปแบบรายการเวลาท่ีออกอากาศผูรวมแสดงในบาน

และการตัดสินของผูรวมโหวต 

สมควร เจริญสุข (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง  พฤตกิรรมการเปดรับสารและความ

พงึพอใจจากรายการเกมโชวทางโทรทัศนของนักศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา นักศึกษา

สวนใหญเปดรับชมรายการเกมโชวในชวงเวลา 19.01 น. จนถึงปดสถานีมีการเปดรับชมรายการ

ประมาณ 1-3 คร้ังตอสัปดาห โดยใชเวลาในการรับชมมากกวา 1 ช่ัวโมงตอคร้ัง เหตุผลท่ีชมเพื่อ

ความบันเทิงและการพักผอนหยอนใจ  รายการท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด  คือ รายการเกมโซน

ทางไทยทีวีสีชอง 9 

ฐิติ วทิยสรณะ และชยพล อินทรวงศ (2557: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการ

เปดรับละครโทรทัศนและปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกเปดรับละครโทรทัศนของบริ ษัท เปาจินจง 

จํากดั ของประชาชนใน เขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานการศกึษาและอาชีพท่ีแตกตาง

กัน มีผลต อพฤตกิรรมการเปดรับละครโทรทัศน และพฤตกิรรมการเปดรับละครโทรทัศนมี

ความสัมพันธกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกเปดรับละครโทรทัศนของบริษัท  เปาจินจง จํากัด ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

นรมน  ผาสกุ  (2556 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาเร่ือง  การใชสือ่ในการเตรียมความพรอมสู

ความเปนประชาคมอาเซียนของนักศกึษามหาวทิยาลยัรังสติ พบวา นักศกึษามหาวทิยาลยั

รังสิตเปดรับสื่อ การใชประโยชนจากสื่อ และความพึงพอใจตอสื่ออยูในระดับปานกลาง ผลการ

ทดสอบสมมตฐิาน  พบวา พฤติกรรมการเปดรับสื่อเพื่อเตรียมความพรอมสูความเปนประชาคม

อาเซียนมีความสั มพันธในเชิงบวกกับการใชประโยชน  และพฤติกรรมการเปด รับสื่อมี

ความสัมพันธในเชิงบวกกับความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 
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จารุวรรณ  กติตนิราภรณ (2550: บทคัดยอ ) ไดศึกษาเร่ืองพฤตกิรรมการเปดรับการใช

ประโยชนและความพงึพอใจจากการเปดรับขอมูลขาวสารผานเครื อขายอนิเทอรเน็ต  

“เวิลดไวดเว็บ” ของนักศกึษามหาวทิยาลยัราชภัฎนครปฐม พบวา  

1)   ปจจัยท่ีมีผลกับความถี่ในการเปดรับขอมูลขาวสารผานเครือขายอนิเทอรเน็ต  

คือ เพศ ช้ันปการศึกษา และรายไดของผูปกครอง 

2)   ปจจัยท่ีมีผลกับการใชประโยชนจากการเปดรับขอมูล ขาวสารผานเครือขาย

อนิเทอรเน็ต คือ เพศท่ีพักอาศัยและคณะท่ีศึกษา 

3)   ปจจัยท่ี มีผลกับความพึงพอใจจากการเปดรับขอมูลขาวสารผานเครือขาย

อนิเทอรเน็ต คือ ท่ีพักอาศัยและรายไดของผูปกครอง 

กิติภัส แสงงามปลั่ง  (2548: บทคัดยอ) การรับรูและความพึงพอใจของผูรับ สารในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมตีอรายการเร่ืองเลาเชาน้ี  พบวา  ดานการทดสอบสมมตฐิานลกัษณะทาง

ประชากรศาสตรของผูรบัสารมีความสมัพนัธกบัพฤตกิรรมการเปดรับชมรายการเร่ืองเลาเชาน้ี

พบวา  ลกัษณะทางประชากรศาสตรไดแก  เพศ  อายุ  สถานภาพการสมรส  ระดบัการศกึษา  

อาชีพ และรายไดของผูรับสาร มีความสมัพนัธกบัพฤตกิรรมการเปดรับชมรายการเร่ืองเลาเชาน้ี

สวนลักษณะทางประชากรศาสตรของผูรับสารท่ีแตกตางกันจะมีการรับรูและความพึงพอใจตอ

การนําเสนอขาวของพธิกีรรายการเร่ืองเลาเชาน้ีแตกตางกนั  นอกจากน้ัน ลักษณะทาง

ประชากรศาสตรของผูรบั สารท่ีแตกตางกนัจะมีการรับรูและความพงึพอใจตอรูปแบบรายการ

เร่ืองเลาเชาน้ีแตกตางกัน 
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2.6  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

  ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.7  สมมติฐานการวจิยั 
 

สมมตฐิานการวจัิยท่ี 1  ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกต างกันนาจะมีความพึงพอใจตอละคร

โทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน 

สมมตฐิานการวจัิยท่ี 2  พฤตกิรรมการรับชมละครโทรทัศนหลงัขาวภาคค่าํ ท่ีแตกตาง

กันนาจะมีความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ี

แตกตางกัน 

ปจจัยสวนบุคคล 

1.  อายุ 

2.  ระดับการศกึษา 

3.  อาชพี 

4.  รายไดตอเดือน 

5.  สถานภาพ 

พฤติกรรมการเปดรับชม 

1.  ความถี่ในการเปดรับชมละคร  

     โทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา 

2.  เหตุผลสําคัญที่ดูละครโทรทัศน 

3.  ประเภทเน้ือหาของละครโทรทัศนที ่

     ชอบดูมากที่สุด 

4.  สถานีที่รับชมละครโทรทศันในชวง  

     หลังขาวภาคค่ําบอยที่สุด 

5.  เหตุผลที่ดูละครโทรทัศนหลังขาว 

     ภาคค่ํา 

6.  พฤตกิรรมในการดูละครโทรทศันใน 

     แตละคร้ัง 

 

 

ความพึงพอใจตอ 

ละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา 

 

การใชประโยชนจากละครโทรทัศน

หลังขาวภาคคํ่า 
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สมมตฐิานการวจัิยท่ี 3 การใชประโยชนจากละครโทรทัศนหลงัขาวภาคค่าํมี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจท่ีมีตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร   

 

 

 



 
 

 

บทท่ี 3  

 

วิธีดําเนินงานวิจัย 

 
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) แบบวัดคร้ังเดียว (One Shot 

Study) เกบ็รวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยผูศึกษาไดกําหนด

ข้ันตอน  และวิธีการดําเนินงานวิจัยตามลําดับโดยเร่ิมจากประชากรและกลุ มตัวอยาง  เคร่ืองมือ

ท่ีใชในการศึกษา วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูลดังจะไดดําเนินตอไป 

 

3.1  ประชากรและการสุมตัวอยาง  

 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีคือ กลุมผูชมละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําท่ีเปนผูหญิง

ท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและมีอายุระหวาง 15-59 ป จํานวน 1,988,589 คน (สาํนักงาน

สถิติแหงชาติ, 2557) 

ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีจะเลือกจากประชากรเพศหญิงอายุระหวาง 15-59 ป ท่ี

อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการคํานวณจากสูตรการหา

ขนาดของกลุมตัวอยางของ Yamane, (1973: 727) จากประชากรจํานวนท้ังหมด 1,988,589 

คน โดยกําหนดระดับความเช่ือม่ันท่ี 95% โดยกําหนดความผิดพลาดไมเกิน 5% ไดขนาด

ตัวอยางเทากับ 400 คน  ตามสตูรคาํนวณดงัน้ี 

 

  n =   N 

    1+Ne
 

2 

 เม่ือ   n =  จํานวนกลุมตัวอยาง 

  N =  จํานวนประชากร 

  e =  คาความคลาดเคลื่อน ในการประมาณคาสดัสวนประชากร ซ่ึงในท่ีนี้

ใหมีคา 

   เทากบั  0.05 
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แทนคาจะได 

   

  n = 1,988,589 

    1+1,988,589 (0.05)

   =   399.92 

2 

  ดังน้ัน  ขนาดตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ีจึงใชเทากับ 400 คน 

 

3.1.1  การสุมตัวอยาง 

การสุมตัวอยาง ในการศกึษาคร้ังน้ี ผูวิจัยใชเทค นิคการเลือกตัวอยางแบบสองข้ันตอ น

(Two-stage Cluster Sampling) โดยใชการแบงพื้นท่ีจากสํานักงานพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร 

ท้ังหมด 50 เขต ซ่ึงมีข้ันตอนการสุมตัวอยางดังน้ี 

ข้ันท่ี 1 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) 

ผูวิจัยเลือกตัวอยางท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครจากจํานวนเขตพื้นท่ีการปกครอง 

50 เขต โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงายคือ การจับสลากเขต โดยสุมเลือกเขตออกมาได 5 เขต  

ดังน้ี เขตบางกะป เขตมีนบุร ีเขตลาดพราว เขตพระนคร และเขตทุงครุ 

ข้ันตอนท่ี 2 การสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

เม่ือไดตัวอยางของแตละเขตจากการสุมตัวอยางข้ันท่ี 1 แลว ผูวิจัยจะใชวิธีสุมตัวอยาง

แบบบังเอญิ โดยกระจายไปตามเขตตางๆ ตามท่ีไดจับสลากไว เขตละ 80 ชุด โดยเขาเก็บขอมูล

ตามสถานท่ี อาคารสาํนักงาน ธนาคาร สถานท่ีราชการ มหาวทิยาลยั จนครบ 400 ชุด 

 

3.2  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา  

 

การวิจัยคร้ังน้ีใชแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเพื่อเปนเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอมูลจาก

ตวัอยางท่ีใชในการศกึษา  เพือ่เปนการศกึษาพฤตกิรรมการรับชม  การใชประโยชน และความ

พึงพอใจท่ีมีตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา  โดยแบงสอบถามออกเปน  4 สวนดังน้ี 

สวนท่ี 1  คําถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร  ไดแก  อายุ  ระดับการศึกษา  รายได

ตอเดอืน  อาชีพ  สถานภาพสมรส  จํานวน  5  ขอ   

สวนท่ี 2  เปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับชมละครโทรทัศนหลังขาวภาค ค่ํา  

ไดแก  ความถี่ในการเปดรับชมละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา  เหตุผลสําคัญท่ีดูละครโทรทัศน

ประเภทเน้ือหาของละครโทรทัศนท่ีชอบดูมากท่ีสุด  สถานีท่ีรับชมละครโทรทัศนในชวงหลังขาว

ภาคค่ําบอยท่ีสุด  เหตุผลท่ีดูละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา  และพฤติกรรมในการดูละคร

โทรทัศนในแตละคร้ัง 
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สวนท่ี 3  เปนคําถามเกี่ยวกับการใชประโยชนจากละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา  

สวนท่ี 4  เปนคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจท่ีมีตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา 

แบบสอบถามสวนท่ี 3 และ 4  เปนคาํถามท่ีสรางข้ึนโดยใชมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scales) 5 ระดับ ตามมาตรวัดของ Likert โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี   

มากท่ีสุด    5  คะแนน  

มาก      4  คะแนน  

ปานกลาง    3  คะแนน  

นอย      2  คะแนน  

นอยท่ีสุด    1  คะแนน 

 

3.2.1  การทดสอบความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือวิจัย 

1)  การทดสอบความถกูตองของแบบสอบถาม ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามแลว

นําเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตองใชได (Validity) ของเน้ือหาและ

โครงสรางแบบสอบถาม (Structure Validity) ใหครอบคลมุเน้ือหาของแบบสอบถาม และความ

เหมาะสมของภาษาท่ีสามารถสือ่ความหมายของคาํถามแตละตอนตรงกนักบัความตองการของ

ผูวิจัย 

2)  การทดสอบความเช่ือถือได (Reliability) ของเคร่ืองมือวิจัย โดยการนํา

แบบสอบถามไปทดสอบกับประชากรท่ีใกลเคียงกับ ตัวอยางในกรุงเทพมหานคร จํานวน 30 ชุด  

โดยวิธีทดสอบ pre-test เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์ความเช่ือถือไดโดยใชสูตรของ Cronbach’s 

Alpha Coefficient (Cronbach, 1951: 176) โดยสวนท่ี 3 การใชประโยชนจากละครโทรทัศน

หลังขาวภาคค่ํา ไดคาสัมประสิทธิ์ความเช่ือถือเทากับ 0.818 และสวนท่ี 4 ความพึงพอใจท่ีมีตอ

ละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา ไดคาสัมประสิทธิ์ความเช่ือถือเทากับ 0.876 

 

3.3  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

 

ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมู ลจากละครโทรทัศน  บทความ หนังสือ  นิตยสาร  

อินเตอรเน็ต  ผลงานวิจัย  และเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชในการ ประกอบการกาํหนด

แนวคดิในการวจัิยและใชอางองิในการเขียนผลรายงานผลการวจัิย 

จากน้ันผูวิจัยจึงเก็บรวบรวมขอมูล  โดย นําแบบสอบถามแจกจายใหกับผูชมละคร

โทรทัศนหลงัขาวภาคค่าํ  จํานวน  400  ชุด  ในเขตกรุงเทพมหานครไดแก  เขตบางกะป  เขต

มีนบุร ี เขตลาดพราว  เขตพระนคร  และเขตทุงครุ  โดยกาํหนดระยะเวลาในการเกบ็ รวบรวม

แบบสอบถามในชวงเดอืนกนัยายนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 
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3.4  วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 

3.4.1 นําแบบสอบถามสวนท่ี  1 และ 2 มาหาคาความถี่และคารอยละ  เพื่อใชอธิบาย

ลกัษณะทางดานประชากร  และพฤตกิรรมการเปดรับชมละครโทรทัศนหลงัขาวภาคค่าํ 

3.4.2 นําแบบสอบถามสวนท่ี 3 และ 4 มาหาคาเฉลีย่ (Mean)  และคาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard  Deviation) การแปลความหมายของคะแนนที่ไดแบงคะแนนออกเปน

ชวงๆ ชวงละเทาๆ กัน โดยใชสูตร ดังน้ี 

คาเฉลี่ย         =   (คะแนนสูงสุด-คะแนนตํา่สดุ

  ชวงคะแนน    

)                    

 

=                  5-1

 5      

= 0.80   

เกณฑการประเมิน 

1.00 - 1.80  หมายถงึ นอยท่ีสุด 

1.81 - 2.60  หมายถงึ นอย 

2.61 - 3.40  หมายถงึ ปานกลาง 

3.41 - 4.20  หมายถงึ มาก 

4.21 - 5.00  หมายถงึ มากท่ีสุด 

3.4.3 การทดสอบสมมตฐิาน การทดสอบสมมติฐานท่ีวา ปจจัยสวนบุคคลและพฤตกิรรม

การรับชมละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํามีผลตอความพึงพอใจท่ีมีตอละคร โทรทัศนหลังขาวภาค

ค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครเม่ือตัวแปรแบงเปน 2 กลุมยอย ทดสอบดวยการทดสอบ

แบบกลุมตัวอยางเปนอิสระจากกัน (t-test ForIndependent Sample) และตัวแปรท่ีแบง

ออกเปน 3 กลุมยอยข้ึนไปโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 

Variance One-way ANOVA) และใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson  Product  

Moment Coefficient Correlation)  เพื่อใชทดสอบสมมติฐานท่ีวา การใชประโยชนมีความสมัพนัธ

กับความพึงพอใจท่ีมีตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครแ ละ

การวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใชในการวเิคราะหความสมัพนัธ

ของตัวแปรอิสระท่ีมีมากกวา 1 ตัวกับตัวแปรตาม 1 ตัว 

 

 



 

บทท่ี 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
เน้ือหาในบทน้ีจะกลาวถึงขอมูลท่ัวไปของผูชมละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําท่ีเปน

ผูหญิงท่ีมีอายุระหวาง 15-59 ป จํานวน 400 คน โดยนําเสนอผลการวจัิยเกีย่วกบัพฤตกิรรมการ

เปดรับ การใชประโยชน และความพึงพอใจจากละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา ของผูหญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร  รวมท้ังไดทําการวิเคราะห ขอมูล และทดสอบสมมติฐานการวิจัย  แบงเปน

หัวขอดังน้ี 

4.1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

4.2  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับชมละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา 

4.3  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการใชประโยชนจากละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา 

4.4  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจท่ีมีตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา 

4.5  ผลการทดสอบสมมตฐิานการวจัิย 

 

4.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ในสวนท่ี 4.1 จะกลาวถึง ขอมูลสวนบุคคลของตัวอยางไดแก  อายุ ระดบัการศกึษา 

อาชีพ รายไดตอเดอืน และสถานภาพ  โดยใชสถิติความถี่ (Frequencies) และคารอยละ  

(Percentage) มีรายละเอียดดังตารางท่ี  4.1 
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ตารางที ่ 4.1  จํานวนและรอยละของตัวอยางจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล 

 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

อายุ   

ต่ํากวา 20 ป 64 16.0 

21-30 ป 162 40.5 

31-40 ป 106 26.5 

41-50 ป 45 11.3 

51 ปข้ึนไป 23 5.8 

รวม 400 100.0 

ระดบัการศกึษา   

      ประถมศกึษา 12 3.0 

      มัธยมศึกษาตอนตน 15 3.8 

      มัธยมศึกษาตอนปลาย 62 15.5 

      ปวช./ ปวส./ อนุปริญญา   45 11.3 

      ปริญญาตรี 205 51.3 

      สงูกวาปริญญาตรี 61 15.3 

รวม 400 100.0 

อาชีพ   

      รับราชการ 46 11.5 

พนักงานบริษทัเอกชน 140 35.0 

พนักงานรัฐวสิาหกจิ 27 6.8 

คาขาย/ประกอบธุรกิจสวนตัว 51 12.8 

นักเรียน/นักศึกษา 112 28.0 

แมบาน/พอบาน 14 3.5 

อื่นๆ (รับจาง, ผูชวยวิจัย, ไมได

ทํางาน) 

10 2.5 

รวม 400 100.0 

รายไดตอเดือน   

นอยกวา 10,000 บาท 111 27.8 

10,001-20,000 บาท 124 31.0 

20,001-30,000 บาท 80 20.0 
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ตารางที ่ 4.1  (ตอ) 

 

  

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

30,001-40,000 บาท 40 10.0 

มากกวา 40,001 บาท 45 11.3 

รวม 400 100.0 

สถานภาพ   

โสด 283 70.8 

สมรส 105 26.3 

หมาย/หยาราง 12 3.0 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.1 

อายุ กลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 21-30 ปมากท่ีสุด จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 40.5  

รองลงมาคือ อายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 26.5 อายุต่ํากวา 20 ป 

จํานวน  64 คน คิดเปนรอยละ 16.0 อายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ  11.3 

และท่ีนอยท่ีสุดคือ อายุ 51 ปขึน้ไป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.8   

ระดับการศึกษา กลุมตัวอยาง สวนใหญมกีารศกึษาระดบัปริญญาตรี จํานวน 205 คน  

คิดเปนรอยละ 51.3 รองลงมาคอื ระดบัการศกึษามัธยมศกึษาตอนปลาย จํานวน 62 คน คิดเปน

รอยละ 15.5 ระดบัการศกึษาสงูกวาปริญญาตรี จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.3 ระดับ

การศกึษามัธยมศกึษาตอนตน จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.8 และท่ีนอยท่ีสุดคือระดับ

การศกึษาประถมศกึษา จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.0 

อาชีพ  กลุมตัวอยางมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากท่ี สดุ จํานวน 140 คน คิดเปน

รอยละ 35.0 รองลงมาคือ นักเรียน /นักศกึษา จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 112 คน คิดเปน

รอยละ 28.0  คาขาย /ประกอบธรุกจิสวนตวั จํานวน 51 คน คิดเปนรอ ยละ 12.8 รับราชการ 

จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.5 พนักงานรัฐวสิาหกจิ จํานวน 27 คน คิดเปนรอ ยละ 6.8 

แมบาน /พอบาน จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.5 และท่ีนอยท่ีสุดคือ อาชีพอื่นๆ (รับจาง , 

ผูชวยวิจัย, ไมไดทํางาน) จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.6 

รายไดตอเดือ น กลุมตัวอยางมีรายไดตอเดือนระหวาง 10,001-20,000 บาทมากท่ีสุด  

จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 31.0 รองลงมาคือ รายไดตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท 

จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 27.8 รายไดตอเดือนระหวาง 10,001-20,000 บาท จํานวน 80 คน 

คิดเปนรอยละ 20.0 รายไดตอเดอืนมากกวา 40,001 บาท จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 11.3 และ

ท่ีนอยท่ีสุดคือ รายไดตอเดือนระหวาง 30,001-40,000 บาท จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.0   
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สถานภาพ กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 283 คน คิดเปนรอยละ 70.8  

รองลงมาคอื สมรส จํานวน 105 คน คิดเ ปนรอยละ 26.3 และท่ีนอยท่ีสุดคือ หมาย /หยาราง  

จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.0 

 

4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับชมละครโทรทัศน

หลังขาวภาคค่ํา 

 

ในสวนท่ี 4.2 เปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับชมละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา  

ไดแก ความถี่ในก ารเปดรับชมละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา เหตุผลสําคัญท่ีดูละครโทรทัศน

ประเภทเน้ือหาของละครโทรทัศนท่ีชอบดูมากท่ีสุด สถานีท่ีรับชมละครโทรทัศนในชวงหลังขาว

ภาคค่ําบอยท่ีสุด เหตุผลท่ีดูละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําทางสถานีโทรทัศนในขอ 9 และ

พฤตกิรรมในการดลูะครโทรทั ศนในแตละคร้ังโดยใชสถิติความถี่ (Frequencies) และคารอยละ 

(Percentage)  ดงัตารางท่ี 4.2-4.7   

 

ตารางที ่4.2  จํานวนและรอยละของตวัอยางจําแนกตามความถีใ่นการเปดรับชมละครโทรทัศน  

                 หลังขาวภาคค่ํา 

 

ความถ่ีในการเปดรับชมละครโทรทศัน

หลังขาวภาคค่ํา 

จํานวน รอยละ 

ทุกวัน 121 30.3 

5-6 วันตอสัปดาห 51 12.8 

3-4 วันตอสัปดาห 116 29.0 

1-2 วันตอสัปดาห 112 28.0 

รวม 400 100.0 

  

จากตารางท่ี 4.2 พบวา ตัวอยางเปดรับชมละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําทุกวัน มาก

ท่ีสุด  จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 30.3 รองลงมาคอื 3-4 วันตอสัปดาห จํานวน 116 คน คิด

เปนรอยละ 29.0 1-2 วันตอสัปดาห จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.0 และท่ีนอยท่ีสุดคือ 5-6 

วันตอสัปดาห จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 12.8 
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ตารางที ่4.3  จํานวนและรอยละของตัวอยางจําแนกตามเหตุผลสําคัญท่ีสุดในการดูละคร 

                  โทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา 

 

เหตุผลสําคัญที่สุดในการดูละครโทรทัศนหลัง

ขาวภาคค่ํา 

จํานวน รอยละ 

เพีอ่ความสนุกสนานบันเทิง 214 53.5 

เพือ่จะไดนาํประเดน็จากละครไปสนทนาตอ 34 8.5 

เพื่อใหทราบความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิง 51 12.8 

เพื่อเปนการใชเวลาวาง 97 24.3 

อื่นๆ 4 1.0 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญดูละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําเพี่อ

ความสนุกสนานบันเทิง จํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 53.5 รองลงมาคือ เพื่อเปนการใชเวลา

วางจํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.3 เพื่อใหทราบความเคลื่อ นไหวของวงการบันเทิง จํานวน 

51 คน คิดเปนรอยละ 2.8 เพือ่จะไดนาํประเดน็จากละครไปสนทนาตอ จํานวน 34 คน คิดเปน

รอยละ 8.5 และท่ีนอยท่ีสุดคือ เหตุผลอื่นๆ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.0 

 

ตารางที ่4.4  จํานวนและรอยละของตวัอยางจําแนกตามประเภทเน้ือหาของละครโทรทัศนที่  

ชอบดูมากท่ีสุด 

 

ประเภทเน้ือหาของละครโทรทศัน 

ที่ชอบดูมากที่สุด 

จํานวน รอยละ 

ละครชีวิตรัก 82 20.5 

ละครชีวิตการตอสู 40 10.0 

ละครตลก เบาสมอง 204 51.0 

ละครอาชญากรรม/สืบสวน 30 7.5 

ละครไสยศาสตร/อาํนาจลกึลบั 11 2.8 

ละครประวัติศาสตร/ชีวประวัติบุคคล 26 6.5 

อื่นๆ 7 1.8 

รวม 400 100.0 
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จากตารางท่ี 4.4 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญชอบดูละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา

ประเภทละครตลก เบาสมอง จํานวน 204 คน คิดเปนรอยละ 51.0 รองลงมาคือ ละครชีวิตรัก

จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.5 ละครชีวติการตอสู จํานวน 40 คน คิดเปนรอ ยละ 10.0 

ละครอาชญากรรม /สบืสวน จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 7.5 ละครประวัติศาสตร /ชีวประวัติ

บุคคล จํานวน 26 คน  คิดเปนรอยละ 6.5 ละครไสยศาสตร /อาํนาจลกึลบั จํานวน 11 คน คิด

เปนรอยละ 2.8 และท่ีนอยท่ีสุดคือ ประเภทเน้ือหาอื่นๆ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.8 

 

ตารางที่ 4.5  จํานวนและรอยละของตัวอยางจําแนกตามสถานีละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําท่ีดู  

                 บอยท่ีสุด 

 

สถานีละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา 

ที่ดูบอยที่สุด 

จํานวน รอยละ 

ชอง 3 208 52.0 

ชอง 5 14 3.5 

ชอง 7 51 12.8 

ชอง 8 18 4.5 

ชอง 9 5 1.3 

ชอง One 63 15.8 

ชอง GMM 35 8.8 

อื่นๆ 6 1.5 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญดูละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําทาง

สถานีโทรทัศนชอง 3 จํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 52.0 รองลงมาคือ ชอง One จํานวน 63คน  

คิดเปนรอยละ 15.8 ชอง 7 จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 12.8 ชอง GMM จํานวน 35 คน  คิดเปน

รอยละ 8.8 ชอง 8 จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.5 ชอง 5 จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.5  

สถานีอืน่ๆ จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.5 และท่ีนอยท่ีสุดคือ ชอง 9 จํานวน 5 คน คิดเปน

รอยละ 1.3 
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ตารางที ่4.6  จํานวนและรอยละของตัวอยางจําแนกตามเหตุผลท่ีดูละครโทรทัศนหลังขาว 

                  ภาคค่าํทางสถานีโทรทัศนในขอ 9 

 

เหตุผลที่ดูละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา

ทางสถานีโทรทศันในขอ 9 

จํานวน รอยละ 

เน้ือหาดี  มีคติสอนใจ 103 25.8 

การดําเนินเร่ืองท่ีสนุก ตลก 132 33.0 

นักแสดงมีความสามารถ 48 12.0 

นักแสดงเปนผูท่ีช่ืนชอบ 65 16.3 

ภาพและสีสวย  นักแสดงแตงกายดี 17 4.3 

สัญญาณภาพและเสียงชัดเจน 13 3.3 

ดูตามคนอื่น 17 4.3 

อื่นๆ 5 1.3 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา กลุมตัวอยางมีเหตุผลท่ีดูละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําทาง

สถานีโทรทัศนไดแก การดําเนินเร่ืองท่ีสนุก ตลก จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 33.0 รองลงมา

คือ  เน้ือหาดี มีคติสอนใจ จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 25.8 นักแสดงเปนผูท่ีช่ืนชอบ จํานวน 

65 คน คิดเปนรอยละ 16.3 นักแสดงมีความสามารถ จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.0 ภาพ

และสีสวย  นั กแสดงแตงกายดีและดูตามคนอื่น จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.3 เทากนั 

สญัญาณภาพและเสยีงชัดเจน จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.3 และท่ีนอยท่ีสุดคือ เหตุผล

อืน่ๆ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.3 

 

ตารางที ่4.7  จํานวนและรอยละของตวัอยางจําแนกตามพฤตกิรรมในการดลูะครโทรทัศน 

                  ในแตละคร้ัง 

 

พฤติกรรมในการดลูะครโทรทศัน 

ในแตละคร้ัง 

จํานวน รอยละ 

ดูเร่ืองเดียวตลอดจนจบตอนในแตละวัน 113 28.3 

ดูสลับกับละครเร่ืองอื่น 105 26.3 

ดูและเปลี่ยนไปดูรายการอื่นๆ เม่ือละคร

นาเบ่ือไมสนุก 

146 36.5 
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ตารางที ่4.7  (ตอ) 

 

  

พฤติกรรมในการดลูะครโทรทศัน 

ในแตละคร้ัง 

จํานวน รอยละ 

ดูตามท่ีคนอื่นเปดดู 31 7.8 

อื่นๆ 5 1.3 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมในก ารดูละครโทรทัศนในแตละคร้ัง

โดยดูและเปลี่ยนไปดูรายการอื่นๆ เม่ือละครนาเบ่ือไมสนุกมากท่ีสุด จํา นวน 146 คน คิดเปน

รอยละ 36.5 รองลงมาคือ ดูเร่ืองเดียวตลอดจนจบตอนในแตละวัน จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 

28.3 ดูสลับกับละครเร่ืองอื่น จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 26.3 ดูตามท่ีคนอื่นเปดดู จํานวน 

48 คน คิดเปนรอยละ 12.0 ภาพและสีสวย นักแสดงแตงกายดีและดูตามคนอื่ น จํานวน 31 คน 

คิดเปนรอยละ 7.8  และท่ีนอยท่ีสุดคือ อื่นๆ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.3 

 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการใชประโยชนจากละครโทรทัศนหลังขาว 

       ภาคค่ํา 

 

        ในสวนท่ี 4.3 เปนคําถามเกี่ยวกับการใชประโยชนจากละครโทรทัศนหลงัขาวภาคค่าํ โดย

ใชสถิติคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังตารางท่ี 4.8 

 

ตารางที ่4.8  คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของการใชประโยชนจากละครโทรทัศนหลังขาว  

                  ภาคค่าํ 

 

การใชประโยชนจากละครโทรทศัน 

หลังขาวภาคค่ํา 

 
Χ  S.D. 

ระดบั 

การใช

ประโยชน 

ทําใหรูสึกสนุกสนาน  เพลิดเพลิน บันเทิงใจ 4.03 0.682 มาก 

ทําใหคลายเครียดจากการเรียนหรือการทํางาน และลด

ความนาเบ่ือจากกจิกรรมอืน่ๆ 

3.76 0.850 มาก 

ทําใหมีโอกาสอยูใกลชิดกับสมาชิกครอบครัวมากข้ึน 3.66 0.891 มาก 
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ตารางที่ 4.8  (ตอ) 

 

   

การใชประโยชนจากละครโทรทศัน 

หลังขาวภาคค่ํา 

 
Χ  S.D. 

ระดบั 

การใช

ประโยชน 

ทําใหไดรับขอมูลใหมๆ ไปพูดคุยกับคนอื่น 3.62 0.878 มาก 

ทําใหไดขอคิด  คติสอนใจ  คําสอนตางๆ เชน  ทําดีได

ดี ทําช่ัวไดช่ัว ฯลฯ 

3.55 0.940 มาก 

ทําใหไดติดตามกระแสความคิด  ทัศนคติ  คานิยม

ใหมๆ อยูตลอดเวลา 

3.40 0.909 ปานกลาง 

ทําใหไดเรียนรูบุคลิกภาพใหมๆ ผานตัวละคร 3.30 0.924 ปานกลาง 

ทําใหไดใชเปนแบบอยางในการปฏิบัติตัวใน

สถานการณตางๆ   

3.29 0.982 ปานกลาง 

ทําใหมีโอกาสเพิ่มพูนความรูในดานตางๆ 3.14 0.963 ปานกลาง 

ทําใหไดใชจินตนาการวาเปนเหมือนตวัละครใน

โทรทัศน 

3.08 1.144 ปานกลาง 

โดยรวม 3.48 0.594 มาก 

 

จากตารางท่ี  4.8 แสดงใหเห็นวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมี การใชประโยชนจากละคร

โทรทัศนหลงัขาวภาคค่าํในภาพรวมอยูในระดบัมาก  คาเฉลี่ย 3.48 เม่ือศึกษารายละเอียดแลว  

พบวา  กลุมตัวอยางมีการใชประโยชนจากละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําในประเด็นทําใหรูสึก

สนุกสนาน  เพลิดเพลิน บันเทิงใจมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.03 โดยมีการใชประโยชนอยูในระดับมาก  

รองลงมาคือ  ทําใหคลายเครียดจากการเรียนหรือการทํางาน และลดคว ามนาเบ่ือจากกจิกรรม

อื่นๆ คาเฉลี่ย 3.66 โดยมีการใชประโยชนอยูในระดับมาก  และประเด็นท่ีมีการใชประโยชนนอย

ท่ีสุดคือ  ทําใหมีโอกาสเพิ่มพูนความรูในดานตางๆ คาเฉลี่ย 3.14 โดยมีการใชประโยชนอยูใน

ระดบัปานกลาง 

 

4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจที่มี ตอละครโทรทัศนหลัง

ขาวภาคค่ํา 

 

ในสวนท่ี 4.4 เปนคําถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจท่ีมีตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา

โดยใชสถิติคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังตารางท่ี 4.9 
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ตารางที ่4.9  คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีตอละครโทรทัศนหลัง  

                 ขาวภาคค่าํ 

 

ความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา Χ  S.D. 
ระดบั 

ความพงึพอใจ 

นักแสดงนํา พระเอก-นางเอก 3.83 0.805 มาก 

ความสามารถของนักแสดง 3.82 0.716 มาก 

บทละคร-เน้ือเร่ือง 3.80 0.784 มาก 

ฉาก  สถานท่ีในการถายทําละคร 3.80 0.752 มาก 

การดาํเนินเร่ืองราว 3.70 0.761 มาก 

เพลงประกอบละคร 3.70 0.833 มาก 

เวลาออกอากาศของละคร 3.69 0.838 มาก 

ความคิดหรือแกนของเร่ือง 3.67 0.756 มาก 

เคร่ืองแตงกายของตัวละคร 3.65 0.791 มาก 

เสยีงประกอบละคร 3.60 0.784 มาก 

การจัดแสงของละคร 3.54 0.783 มาก 

เทคนิคพิเศษตางๆ 3.53 0.857 มาก 

ภาษาท่ีใช-บทสนทนา 3.52 0.781 มาก 

แนวคิดคุณธรรมท่ีสอดแทรกในเน้ือหาละคร 3.51 0.944 มาก 

ความมีช่ือเสียงของผูกํากับ 3.35 0.925 ปานกลาง 

ความมีช่ือเสียงของผูประพันธ 3.34 0.914 ปานกลาง 

โดยรวม 3.63 0.490 มาก 

 

จากตารางท่ี  4.9 แสดงใหเห็นวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมี ความพึงพอใจท่ีมีตอละคร

โทรทัศนหลงัขาวภาคค่าํในภาพรวมอยูในระดบัมาก คาเฉลี่ย 3.63 เม่ือศึกษารายละเอียดแลว 

พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจท่ีมีตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําในเร่ืองนั กแสดงนํา 

พระเอก-นางเอก  มากท่ีสุด คาเฉลี่ย  3.83 โดยมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  รองลงมาคือ  

ความสามารถของนักแสดง  คาเฉลี่ย  3.82 โดยมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  และเร่ืองท่ีมี

ความพึงพอใจนอยท่ีสุดคือ ความมีช่ือเสียงของผูประพันธ คาเฉลี่ย 3.34 
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4.5  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันนาจะมีความพึงพอใจตอละคร

โทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน  

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.1 อายุท่ีแตกตางกันนาจะมีความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลัง

ขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน 

 

ตารางที ่4.10  การทดสอบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของ 

                   ผูหญงิในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามอายุ 

 

อายุ Χ  S.D. F P-Value 

ต่ํากวา 20 ป 3.82 0.482 

7.990 0.000** 

21-30 ป 3.55 0.436 

31-40 ป 3.59 0.492 

41-50 ป 3.54 0.550 

51 ปข้ึนไป 4.01 0.453 

 

หมายเหต:ุ  **P-Value < 0.01 

 

จากตารางท่ี 4.10 ผลการทดสอบ  พบวา คา F เทากับ 7.990 และคา P-Value เทากับ  

0.000 ซ่ึงนอยกวาระดับความมีนัยสําคัญ  0.013 จึงยอมรับสมมตฐิานการวจัิย  กลาวคือ อายุท่ี

แตกตางกันนาจะมีความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน 

สําหรับการทดสอบเพื่อใหทราบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย อายุกับความพึงพอใจตอ

ละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหาน ครเปนรายคูน้ัน ผูศึกษาไดใชการ

ทดสอบผลตางนัยสําคัญ  (LSD) ในการเปรียบเทียบพหุคูณ  (Multiple Comparison) ผลท่ีได

ปรากฏในตารางท่ี 4.11 ดังน้ี 
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ตารางที่ 4.11  การเปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยอายุกบัความ 

                   พึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

อายุ Χ  ตํ่ากวา 20 ป 21-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51 ปขึ้นไป 

3.82 3.55 3.59 3.54 4.01 

ตํ่ากวา 20 ป 3.82 - 0.270* 0.234* 0.280* -0.185 

21-30 ป 3.55 - - -0.035 0.0107 -0.455* 

31-40 ป 3.59 - - - 0.045 -0.420* 

41-50 ป 3.54 - - - - -0.466* 

51 ปขึ้นไป 4.01 - - - - - 

 
หมายเหต:ุ  ** P-Value < 0.01 * P-Value < 0.05 

 

จากตารางท่ี  4.11 การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย ความพึงพอใจตอละคร

โทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอายุ พบวา ผูทีม่อีายุ ต่ํา

กวา 20 ป มีความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํามากกวาผูท่ีมีอายุระหวาง 21-30 ป  

อายุระหวาง 31-40 ป และอายุระหวาง 41-50  ป สําหรับตัวแปรอายุคูอื่นๆ น้ันไมแตกตางกัน 

ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

สมมตฐิานก ารวิจัยท่ี 1.2 ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันนาจะมีความพึงพอใจตอละคร

โทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน 

 

ตารางที ่4.12  การทดสอบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของ 

                   ผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  จําแนกตามระดบัการศกึษา 

 

ระดบัการศกึษา Χ  S.D. F P-Value 

ประถมศกึษา 3.67 0.445 

2.265 0.047* 

มัธยมตอนตน 3.80 0.523 

มัธยมตอนปลาย 3.79 0.496 

ปวช./ปวส./อนุปริญญา 3.63 0.510 

ปริญญาตรี 3.58 0.480 

สงูกวาปริญญาตรี 3.56 0.476 

 

หมายเหต:ุ  * P-Value < 0.05 
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จากตารางท่ี 4.12 ผลการทดสอบ  พบวา คา F เทากับ 2.265 และคา P-Value เทากับ  

0.047 ซ่ึงนอยกวาระดับความมีนัยสําคัญ  0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  กลาวคือ  ระดับ

การศึกษาท่ีแตกตางกันนาจะมีความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําขอ งผูหญิงในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน 

สําหรับการทดสอบเพื่อใหทราบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย ระดบัการศกึษากบัความ

พึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครเปนรายคูน้ัน ผู

ศึกษาไดใชการทดสอบผลตางนัยสําคัญ (LSD) ในการเปรียบเทียบพหุคณู (Multiple Comparison) 

ผลท่ีไดปรากฏในตารางท่ี 4.13 ดังน้ี 

 
ตารางที่ 4.13  การเปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยระดับ 

                   การศึกษากับความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขต 

                   กรุงเทพมหานคร 

 

ระดับการศึกษา Χ  ประถมศึกษา มัธยม

ตอนตน 

มัธยม

ตอน

ปลาย 

ปวช./ปวส./

อนุปริญญา 

ปริญญา

ตรี 

สูงกวา

ปริญญา

ตรี 

3.67 3.80 3.79 3.63 3.58 3.56 

ประถมศึกษา 3.67 - -0.122 -0.114 0.039 0.088 0.112 

มัธยมตอนตน 3.80 - - 0.008 0.162 0.210 0.235 

มัธยมตอนปลาย 3.79 - - - 0.153 0.202* 0.226* 

ปวช./ปวส./

อนุปริญญา 

3.63 - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0.048 

 

0.072 

 

ปริญญาตรี 3.58 - - - - - 0.024 

สูงกวาปริญญา

ตรี 

3.56 - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 
หมายเหต:ุ  * P-Value < 0.05 

 

จากตารางท่ี  4.13 การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย ความพึงพ อใจตอละคร

โทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา 

ผูท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา

มากกวาผูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับสูงกวาปริญญาตรี สําหรับตัวแปรระดับ

การศกึษาคูอื่นๆ น้ัน ไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
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สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.3 อาชีพท่ีแตกตางกันนาจะมีความพึงพอใจตอละครโทรทัศน

หลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน 

  

ตารางที ่4.14  การทดสอบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่าํของ 

                   ผูหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร  จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ Χ  S.D. F P-Value 

รับราชการ 3.57 0.549 

6.326 0.000* 

พนักงานบริษทัเอกชน 3.48 0.429 

พนักงานรัฐวสิาหกจิ 3.65 0.426 

คาขาย/ประกอบธรุกจิ

สวนตัว 

3.81 0.436 

นักเรียน/นักศึกษา 3.74 0.491 

แมบาน/พอบาน 3.90 0.511 

อื่นๆ 3.28 0.646 

 
หมายเหต:ุ  * P-Value <0.05 

 

จากตารางท่ี 4.14 ผลการทดสอบ  พบวา คา F เทากับ 6.326 และคา P-Value เทากับ  

0.000 ซ่ึงนอยกวาระดับความมีนัยสําคัญ  0.05 จึงยอมรับสมมตฐิานการวจิั ย กลาวคือ อาชีพท่ี

แตกตางกันนาจะมีความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน 

สําหรับการทดสอบเพื่อใหทราบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย อาชีพกับความพึงพอใจ

ตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครเปนรายคู น้ัน ผูศึกษาไดใช

การทดสอบผลตางนัยสําคัญ (LSD) ในการเปรียบเทียบพหุคูณ  (Multiple Comparison) ผลท่ีได

ปรากฏในตารางท่ี 4.15 ดังน้ี 
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ตารางที่ 4.15  การเปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยอาชีพกับ 

                   ความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขต 

                   กรุงเทพมหานคร 

 
 

 

อาชีพ 

 

 

Χ  

รับ

ราชการ 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 

พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

คาขาย/

ประกอบธุรกิจ

สวนตัว 

นักเรียน/

นักศึกษา 

แมบาน/

พอบาน 

อ่ืนๆ 

3.57 3.48 3.65 3.81 3.74 3.90 3.28 

รับราชการ 3.57 - 0.083 -0.077 -0.242* -0.171* -0.332* 0.292 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 

3.48 
- - -0.160 -0.326* -0.255* -0.416* 0.208 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.65 - - - -0.165 -0.094 -0.255 0.369* 

คาขาย/ประกอบ

ธุรกิจสวนตัว 

3.81 
- - - - 0.071 -0.090 0.534* 

นักเรียน/นักศึกษา 3.74 - - - - - -0.161 0.463* 

แมบาน/พอบาน 3.90 - - - - - - 0.625* 

อ่ืนๆ 3.28 - - - - - - - 

 

หมายเหต:ุ  * P-Value < 0.05 

 

จากตารางท่ี  4.15 การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย ความพึงพอใจตอละคร

โทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุง เทพมหานคร จําแนกตามอาชีพ พบวา ผูทีม่ี

อาชีพรับราชการและพนักงานบริษทัเอกชนมีความพงึพอใจตอละครโทรทัศนหลงัขาวภาคค่าํ

มากกวาผูท่ีมีอาชีพคาขาย/ประกอบธุรกิจสวนตัว  นักเรียน/นักศึกษา และแมบาน/พอบาน   

ผูท่ีมีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ คาขาย /ประกอบธุรกิจสว นตวั นักเรียน /นักศึกษา และ

แมบาน/พอบาน มีความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํามากกวาผูท่ีมีอาชีพอื่นๆ  

สําหรับตัวแปรอาชีพคูอื่นๆ น้ันไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.4 รายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันนาจะมีความพึงพอใจตอละคร

โทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน 
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ตารางที ่4.16  การทดสอบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของ 

                   ผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายไดตอเดือน 

 

รายไดตอเดือน Χ  S.D. F P-Value 

นอยกวา 10,000 บาท 3.71 0.467 

3.261 0.012* 

10,001-20,000 บาท 3.66 0.482 

20,001-30,000 บาท 3.47 0.449 

30,001-40,000 บาท 3.58 0.550 

มากกวา 40,001 บาท 3.67 0.528 

 

หมายเหต:ุ  * P-Value < 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.16 ผลการทดสอบ  พบวา คา F เทากับ 3.261 และคา P-Value เทากับ  

0.012ซ่ึงนอยกวาระดับความมีนัยสําคัญ  0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  กลาวคือ รายไดตอ

เดือนท่ีแตกตางกันนาจะมีความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน 

สําหรับการทดสอบเพื่อใหท ราบความแตกตางระหวางคาเฉลีย่ รายไดตอเดือนกับความ

พึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครเปนรายคูน้ัน ผู

ศึกษาไดใชการทดสอบผลตางนัยสําคัญ  (LSD) ในการเปรียบเทียบพหุคูณ  (Multiple 

Comparison) ผลท่ีไดปรากฏในตารางท่ี 4.17 ดังน้ี 

 

ตารางที่ 4.17  การเปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยรายไดตอ              

                   เดือนกับความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขต 

                   กรุงเทพมหานคร 

 
รายได้ต่อ

เดือน 
Χ  นอยกวา 

10,000 บาท 

10,001-20,000 

บาท 

20,001-30,000 

บาท 

30,001-40,000 

บาท 

มากกวา 40,001 

บาท 

3.71 3.66 3.47 3.58 3.67 

นอยกวา 

10,000 บาท 

3.71 
- 0.043 0.239* 0.126 0.038 

10,001-

20,000 บาท 

3.66 
- - 0.195* 0.082 -0.004 

20,001-

30,000 บาท 

3.47 
- - - -0.112 -0.200* 
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ตารางที่ 4.17  (ตอ) 
 

รายได้ต่อ

เดือน 
Χ  นอยกวา 

10,000 บาท 

10,001-20,000 

บาท 

20,001-30,000 

บาท 

30,001-40,000 

บาท 

มากกวา 40,001 

บาท 

3.71 3.66 3.47 3.58 3.67 

30,001-

40,000 บาท 

3.58 
- - - - -0.087 

มากกวา 

40,001 บาท 

3.67 
- - - - - 

 
หมายเหต:ุ  * P-Value < 0.05 

 

จากตารางท่ี   4.17  การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย ความพึงพอใจตอละคร

โทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายไดตอเดือน พบวา 

ผูท่ีมีรายไดตอเดือนนอยกวา 10,000 บาทและรายไดตอเดือนระหวาง 10,001-20,000 บาท มี

ความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํามากกวาผูท่ีมีรายไดตอเดือนระหวาง 20,001-

30,000 บาท  

ผูท่ีมีรายไดตอเดือนระหวาง 20,001-30,000 บาท มีความพึงพอใจตอละครโทรทัศน

หลังขาวภาคค่ํานอยกวาผูท่ีมีรายไดตอเดือนมากกวา 40,001 บาท  

สาํหรับตัวแปรรายไดตอเดือนคูอื่นๆ น้ัน ไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.5 สถานภาพท่ีแตกตางกันนาจะมีความพึงพอใจตอละคร

โทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน 

 

ตารางที ่4.18  การทดสอบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของ 

                   ผูหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร  จําแนกตามสถานภาพ 

 

สถานภาพ Χ  S.D. F P-Value 

โสด 3.59 0.501 

3.023 0.050* สมรส 3.71 0.431 

หมาย/หยาราง 3.80 0.620 

 
หมายเหต:ุ  * P-Value < 0.05 
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จากตารางท่ี 4.18 ผลการทดสอบ  พบวา คา F เทากับ 3.023 และคา P-Value เทากับ  

0.050 ซ่ึงนอยกวาระดับความมีนัยสําคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย กลาวคือ สถานภาพท่ี

แตกตางกันนาจะมีความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน 

สําหรับการทดสอบเพื่อใหทราบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย สถานภาพกบัความพงึ

พอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครเปนรายคูน้ัน ผูศึกษา

ไดใชการทดสอบผลตางนัยสําคัญ  (LSD) ในการเปรียบเทียบพหุคูณ  (Multiple Comparison) 

ผลท่ีไดปรากฏในตารางท่ี 4.19 ดังน้ี 

 

ตารางที่  4.19  การเปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยสถานภาพ 

                    กับความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขต 

                    กรุงเทพมหานคร 

 

สถานภาพ Χ  โสด สมรส หมาย/หยาราง 

3.59 3.71 3.80 

โสด 3.59 - -0.117* -0.211 

สมรส 3.71 - - -0.094 

หมาย/หยาราง 3.80 - - - 

 
หมายเหต:ุ  * P-Value < 0.05 

 

จากตารางท่ี  4.19 การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย ความพึงพอใจตอละคร

โทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนก ตามสถานภาพ พบวา ผูทีม่ี

สถานภาพโสด มีความพงึพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํานอยกวาผูท่ีมีสถานภาพสมรส  

           สมมตฐิานการวจัิยท่ี  2 พฤตกิรรมการรับชมละครโทรทัศนหลงัขาวภาคค่าํ ท่ีแตกตาง

กันนาจะมีความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเ ขตกรุงเทพมหานครท่ี

แตกตางกัน  

สมมตฐิานการวจัิยท่ี 2.1 ความถี่ในการเปดรับชมละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําท่ีแตกตาง

กันนาจะมีความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ี

แตกตางกัน 
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ตารางที ่ 4.20  การทดสอบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของ 

                    ผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  จําแนกตามความถีใ่นการเปดรับชมละคร 

                    โทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา   

 

ความถ่ีในการเปดรับชม

ละครโทรทัศนหลังขาว

ภาคค่าํ   

Χ  S.D. F P-Value 

ทุกวัน 3.72 0.480 

2.908 0.034* 
5-6 วันตอสัปดาห 3.62 0.468 

3-4 วันตอสัปดาห 3.63 0.467 

1-2 วันตอสัปดาห 3.53 0.519 

 
หมายเหต:ุ  * P-Value < 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.20 ผลการทดสอบ  พบวาคา F เทากับ 2.908 และคา P-Value เทากับ  

0.034 ซ่ึงนอยกวาระดับความมีนัยสํา คัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  กลาวคือ ความถี่

ในการเปดรับชมละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา ท่ีแตกตางกันนาจะมีความพึงพอใจตอละคร

โทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน 

สําหรับการทดสอบเพื่อใหทราบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย ความถี่ในการเปดรับชม

ละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา กับความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงใน

เขตกรุงเทพมหานครเปนรายคูน้ัน ผูศึกษาไดใชการทดสอบผลตางนัยสําคัญ  (LSD) ในการ

เปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) ผลท่ีไดปรากฏในตารางท่ี 4.21 ดังน้ี 

 

ตารางที่ 4.21  การเปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยความถีใ่นการ 

                   เปดรับชมละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํากับความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลัง 

                   ขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ความถี่ในการเปดรับชมละคร

โทรทัศนหลังขาวภาคคํ่า 
Χ  ทุกวัน 5-6 วันตอ

สัปดาห 

3-4 วันตอ

สัปดาห 

1-2 วันตอ

สัปดาห 

3.72 3.62 3.63 3.53 

ทุกวัน 3.72 - 0.096 0.093 0.188* 

5-6 วันตอสัปดาห 3.62 - - -0.002 0.092 
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ตารางที่ 4.21  (ตอ) 
 

 
    

ความถี่ในการเปดรับชมละคร

โทรทัศนหลังขาวภาคคํ่า 
Χ  ทุกวัน 5-6 วันตอ

สัปดาห 

3-4 วันตอ

สัปดาห 

1-2 วันตอ

สัปดาห 

3.72 3.62 3.63 3.53 

3-4 วันตอสัปดาห 3.63 - - - 0.095 

1-2 วันตอสัปดาห 3.53 - - - - 

 
หมายเหต:ุ  * P-Value < 0.05 

 

จากตารางท่ี  4.21 การทดสอบความแตกตา งระหวางคาเฉลี่ย ความพึงพอใจตอละคร

โทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามความถี่ในการเปดรับชม

ละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําพบวา ผูท่ีเปดรับชมละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําทุกวัน มีความ

พึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํามากกวาผูท่ีเปดรั บชมละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา 

1-2 วันตอสัปดาห   

สําหรับตัวแปรความถี่ในการเปดรับชมละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําคูอื่นๆ น้ันไม

แตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

สมมตฐิานการวจัิยท่ี  2.2 เหตุผลสําคัญท่ีดูละครโทรทัศน ท่ีแตกตางกันนาจะมีความพึง

พอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน 

 

ตารางที ่4.22  การทดสอบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของ 

                   ผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  จําแนกตามเหตุผลสําคัญท่ีดูละครโทรทัศน 

 
เหตุผลสําคัญที่ดูละคร

โทรทัศน 
Χ  S.D. F P-Value 

เพีอ่ความสนุกสนานบนัเทงิ 3.66 0.511 

1.409 0.240 

เพื่อจะไดนําประเด็นจาก

ละครไปสนทนาตอ 

3.68 0.482 

เพื่อใหทราบความ

เคล่ือนไหวของวงการบนัเทงิ 

3.64 0.464 

เพื่อเปนการใชเวลาวาง 3.55 0.447 

 

หมายเหต:ุ  * P-Value < 0.05 
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จากตารางท่ี 4.22 ผลการทดสอบ  พบวา คา F เทากับ 1.409 และคา P-Value เทากับ  

0.240 ซ่ึงมากกวาระดับความมีนัยสําคัญ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  กลาวคือ ความถี่ใน

การเปดรับชมละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา ท่ีแตกตางกันนาจะมีความพึงพอใจตอละคร

โทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไมแตกตางกัน 

สมมตฐิานการวจัิยท่ี  2.3 ประเภทเน้ือหาของละครโทรทัศนท่ีชอบดูมากท่ีสุด ท่ีแตกตาง

กันนาจะมีความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ี

แตกตางกัน 

 

ตารางที ่4.23  การทดสอบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของ 

                   ผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  จําแนกตามประเภทเน้ือหาของละครโทรทัศนที่ 

                   ชอบดูมากท่ีสุด   

 

ประเภทเน้ือหาของละคร

โทรทัศนที่ชอบดูมากที่สุด   
Χ  S.D. F P-Value 

ละครชีวิตรัก 3.74 0.496 

2.612 0.024* 

ละครชีวิตการตอสู 3.79 0.419 

ละครตลก เบาสมอง 3.56 0.481 

ละครอาชญากรรม/สืบสวน 3.63 0.523 

ละครไสยศาสตร/อาํนาจ

ลึกลับ 

3.62 0.555 

ละครประวัติศาสตร/

ชีวประวัติบุคคล 

3.55 0.497 

 
หมายเหต:ุ  * P-Value < 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.23 ผลการทดสอบ  พบวา คา F เทากับ 2.612 และคา P-Value เทากับ 

0.024 ซ่ึงนอยกวาระดับความมีนัยสําคัญ  0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  กลาวคือ ประเภท

เน้ือหาของละครโทรทัศนท่ีชอบดูมากท่ีสุด ท่ีแตกตางกันนาจะมีความพึงพอใจตอละครโทรทัศน

หลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน 

สําหรับการทดสอบเพื่อใหทราบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย ประเภทเน้ือหาของละคร

โทรทัศนท่ีชอบดูมากท่ีสุด กับความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขต

กรุงเทพมหานครเปนรายคูน้ัน ผูศึกษาไดใชการทดสอบผลตางนั ยสําคัญ  (LSD) ในการ

เปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) ผลท่ีไดปรากฏในตารางท่ี 4.24 ดังน้ี 
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ตารางที่ 4.24  การเปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยประเภท 

                   เน้ือหาของละครโทรทัศนท่ีชอบดูมากท่ีสุดกับความพึงพอใจตอละครโทรทัศน 

                   หลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ประเภทเน้ือหาของ

ละครโทรทศัน์ท่ีชอบ

ดมูากท่ีสดุ 

Χ  ละคร

ชีวิตรัก 

ละครชีวิต

การตอสู 

ละครตลก 

เบาสมอง 

ละคร

อาชญากรร

ม/สืบสวน 

ละครไสย

ศาสตร/

อาํนาจ

ลึกลับ 

ละคร

ประวัติศาสตร/

ชีวประวตัิ

บุคคล 

3.74 3.79 3.56 3.63 3.62 3.55 

ละครชีวิตรัก 3.74 - -0.049 0.176* 0.105 0.118 0.187 

ละครชีวิตการตอสู 3.79 - - 0.226* 0.154 0.167 0.236 

ละครตลก เบาสมอง 3.56 - - - -0.071 -0.058 0.010 

ละครอาชญากรรม/

สืบสวน 

3.63 
- - - - 0.012 0.082 

ละครไสยศาสตร/

อํานาจลึกลับ 

3.62 
- - - - - 0.069 

ละครประวัติศาสตร/

ชีวประวัติบุคคล 

3.55 
- - - - - - 

 

หมายเหต:ุ  * P-Value < 0.05 

 
จากตารางท่ี  4.24 การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย ความพึงพอใจตอละคร

โทรทัศนหลงัขาวภาคค่าํของผูหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามประเภทเน้ื อหาของ

ละครโทรทัศนท่ีชอบดูมากท่ีสุดพบวา ผูท่ีดูละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําประเภทละครชีวิตรัก 

และละครชีวิตการตอสู มีความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํามากกวาผูท่ีดูละคร

โทรทัศนหลงัขาวภาคค่าํประเภทละครตลก เบาสมอง 

สาํหรับตวัแปรประเภทเน้ือหาของละครโ ทรทัศนท่ีชอบดูมากท่ีสุดคูอื่นๆ น้ัน ไม

แตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

สมมตฐิานการวจัิยท่ี 2.4 สถานีท่ีรับชมละครโทรทัศนในชวงหลังขาวภาคค่ําบอยท่ีสุด ท่ี

แตกตางกันนาจะมีความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขต

กรุงเทพมหานครที่แตกตางกนั 
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ตารางที ่4.25  การทดสอบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของ 

                   ผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามสถานีท่ีรับชมละครโทรทัศนในชวง 

                   หลังขาวภาคค่ําบอยท่ีสุด 

 

สถานีทีร่บัชมละคร

โทรทัศนในชวงหลังขาว

ภาคค่ําบอยที่สุด 

Χ  S.D. F P-Value 

ชอง 3 3.58 0.492 

1.743 0.110 

ชอง 5 3.67 0.411 

ชอง 7 3.73 0.520 

ชอง 8 3.82 0.418 

ชอง 9 4.02 0.618 

ชอง One 3.63 0.495 

ชอง GMM 3.60 0.437 

 

หมายเหต:ุ  * P-Value < 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.25  ผลการทดสอบ  พบวาคา F เทากับ1.743 และคา P-Value เทากับ  

0.110 ซ่ึงมากกวาระดับความมีนัยสําคัญ  0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  กลาวคือ สถานีที่

รับชมละครโทรทัศนในชวงหลังขาวภาคค่ําบอยท่ีสุดท่ีแตกตางกันนาจะมีความพึงพอใจตอละคร

โทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไมแตกตางกัน 

สมมตฐิานการวจัิยท่ี 2.5 เหตุผลท่ีดูละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําทางสถานีโทรทัศนใน

ขอ 9 ท่ีแตกตางกันนาจะมีความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน 
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ตารางที ่4.26  การทดสอบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของ 

                   ผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  จําแนกตามเหตุผลท่ีดูละครโทรทัศนหลังขาว       

                   ภาคค่าํทางสถานีโทรทัศนในขอ 9 

 

เหตุผลที่ดูละครโทรทัศน

หลังขาวภาคค่ําทาง

สถานีโทรทศันในขอ 9 

Χ  S.D. F P-Value 

เน้ือหาดี  มีคติสอนใจ 3.56 0.457 

3.306 0.003* 

การดําเนินเร่ืองท่ีสนุก ตลก 3.64 0.483 

นักแสดงมีความสามารถ 3.75 0.452 

นักแสดงเปนผูท่ีช่ืนชอบ 3.75 0.498 

ภาพและสีสวย  นักแสดง

แตงกายดี 

3.68 0.520 

สัญญาณภาพและเสียง

ชัดเจน 

3.47 0.621 

ดูตามคนอื่น 3.27 0.524 

 

หมายเหต:ุ  * P-Value < 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.26 ผลการทดสอบ  พบวา คา F เทากับ 3.306 และคา P-Value เทากับ 

0.003 ซ่ึงนอยกวาระดับความมีนัยสําคัญ  0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  กลาวคือ เหตุผลท่ี

ดูละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําทางสถานีโทรทัศนในขอ 9 ท่ีแตกตางกันนาจะมีความพึงพอใจ

ตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน 

สําหรับการทดสอบเพื่อใหทราบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย เหตุผลท่ีดูละครโทรทัศน

หลังขาวภาคค่ําทางสถานีโทรทัศ นในขอ 9 กับความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา

ของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครเปนรายคูน้ัน ผูศึกษาไดใชการทดสอบผลตางนัยสําคัญ  

(LSD) ในการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) ผลท่ีไดปรากฏในตารางท่ี 4.27 ดังน้ี 
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ตารางที่ 4.27  การเปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยเหตุผลท่ีดู 

                   ละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําทางสถานีโทรทัศนในขอ 9 กับความพึงพอใจตอ 

                   ละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
เหตุผลที่ดูละคร

โทรทัศนหลังขาว

ภาคคํ่า   

Χ  
เนื้อหาดี  

มคีติ

สอนใจ 

การดําเนิน

เรื่องท่ีสนุก 

ตลก 

นักแสดงมี

ความ 

สามารถ 

นกัแสดง

เปนผูท่ี

ช่ืนชอบ 

ภาพและสี

สวย  

นกัแสดง

แตงกายด ี

สัญญาณ

ภาพและ

เสียง

ชัดเจน 

ดูตามคน

อ่ืน 

3.56 3.64 3.75 3.75 3.68 3.47 3.27 

เนื้อหาดี  มีคติ

สอนใจ 

3.56 
- -0.075 -0.185* -0.188* -0.117 0.090 0.291 

การดําเนินเรื่อง

ที่สนุก ตลก 

3.64 
- - -0.110 -0.112 -0.041 0.166 0.366* 

นักแสดงมี

ความสามารถ 

3.75 
- - - -0.002 0.068 0.276 0.476 

นักแสดงเปนผูที่

ชื่นชอบ 

3.75 
- - - - 0.070 0.278 0.479 

ภาพและสีสวย 

นักแสดงแตง

กายดี 

3.68 

- - - - - 0.207 0.408* 

สญัญาณภาพ

และเสียงชัดเจน 

3.47 
- - - - - - 0.200 

ดูตามคนอื่น 3.27 - - - - - - - 

 
หมายเหต:ุ  * P-Value < 0.05 

 

จากตารางท่ี  4.27  การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย ความพึงพอใจตอละคร

โทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร จํา แนกตามเหตุผลท่ีดูละคร

โทรทัศนหลังขาวภาคค่ําทางสถานีโทรทัศนในขอ 9 พบวา ผูท่ีดูละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา

เพราะวาเน้ือหาดี  มีคติสอนใจ มีความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํามากกวาผูท่ีดู

ละครโทรทัศนหลงัขาวภาคค่าํเพราะวานักแสดงมีความสามารถ และนักแสดงเปนผูท่ีช่ืนชอบ 

ผูท่ีดูละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําเพราะวาการดําเนินเร่ืองท่ีสนุก ตลก และภาพและสี

สวย  นักแสดงแตงกายดี มีความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํามากกวาผูท่ีดูละคร

โทรทัศนหลังขาวภาคค่ําเพราะวาดูตามคนอื่น 

สําหรับตัวแปรเหตุผลท่ีดูละครโทร ทัศนหลังขาวภาคค่ําคูอื่นๆ น้ัน ไมแตกตางกัน ท่ี

ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

สมมตฐิานการวจัิยท่ี  2.6 พฤตกิรรมในการดลูะครโทรทัศนในแตละคร้ัง ท่ีแตกตางกัน

นาจะมีความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ี

แตกตางกัน 



48 

ตารางที ่4.28  การทดสอบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของ 

                   ผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามพฤตกิรรมในการดลูะครโทรทัศนใน 

                   แตละคร้ัง 

 

พฤติกรรมในการดูละครโทรทศันในแต

ละคร้ัง 
Χ  S.D. F P-Value 

ดูเร่ืองเดียวตลอดจนจบตอนในแตละวนั 3.64 0.432 

1.305 0.273 

ดูสลับกับละครเร่ืองอ่ืน 3.70 0.493 

ดูและเปล่ียนไปดูรายการอ่ืนๆ เมื่อละคร

นาเบื่อไมสนุก 

3.59 0.545 

ดูตามที่คนอ่ืนเปดดู 3.57 0.373 

 

หมายเหต:ุ  * P-Value < 0.05 

 

จากตารางท่ี  4.28  ผลการทดสอบ พบวา คา F เทากับ 1.305 และคา P-Value เทากับ  

0.273 ซ่ึงมากกวาระดับความมีนัยสําคัญ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย กลาวคือ พฤตกิรรมใน

การดูละครโทรทัศนในแตละคร้ัง ท่ีแตกตางกันนาจะมีความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาว

ภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน 

สมมตฐิานการวจัิยท่ี 3  การใชประโยชนจากละครโทรทัศนหลงัขาวภาคค่าํ มีความสมัพนัธ

กับความพึงพอใจท่ีมีตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร   

 

ตารางที ่4.29  การใชประโยชนจากละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา กับความพึงพอใจท่ีมีตอ 

                   ละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร   

 

การใชประโยชนจากละครโทรทศันหลงัขาวภาคค่าํ  r Sig. 

ความตองการสารสนเทศ 0.576** 0.000 

ความตองการการสรางเอกลักษณใหแกบุคคล 0.670** 0.000 

ความตองการรวมตัวและปฏิสัมพันธทางสังคม 0.614** 0.000 

ความตองการความบันเทิง 0.602** 0.000 

 

หมายเหตุ:  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01 
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จากตารางท่ี 4.29  แสดงผลการทดสอบสมมตฐิานหาความสมัพนัธระหวางการใช

ประโยชนจากละครโทรทัศนหลงัขาวภาคค่าํ ดานความตองสารสนเทศ ความตองการการสราง

เอกลักษณให แกบุคคลความตองการรวมตัวและปฏิสัมพันธทางสังคม  และความตองการความ

บันเทิง มีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจท่ีมีตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิง

ในเขตกรุงเทพมหานคร  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.576, 0.670, 0.614 และ 0.602 

ตามลําดับซ่ึงพบว ามีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01 (เน่ืองจากมี

คา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01) จึงยอมรับสมมตฐิานการวจัิย 

 

ตารางที ่4.30  การวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณของการใชประโยชนจากละครโทรทัศนหลังขาว 

                  ภาคค่าํกบัความพงึพอใจท่ีมีตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขต 

                  กรุงเทพมหานคร   

 

การใชประโยชนจากละคร

โทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา 

สัมประสิทธ์ิ

การถดถอย 

(b) 

สัมประสิทธ์ิ

เบตา 

( β ) 

คาสถิติ t คา p-value 

ความตองการสารสนเทศ 0.112 0.210 1.339 0.193 

ความตองการการสรางเอกลักษณ

ใหแกบุคคล 

0.272 0.442 2.458 0.021* 

ความตองการรวมตัวและปฏิสัมพันธ

ทางสงัคม 

-0.017 -0.026 -0.132 0.896 

ความตองการความบันเทิง 0.297 0.413 3.121 0.005* 

 

หมายเหตุ:  R
2

 

=  0.593 

จากตารางท่ี 4.30 พบวา การใชประโยชน จากละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา ท่ีมีผลตอ

ความพึงพอใจมีผลตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร และมีผล

ทางบวกเรียงตามลําดับความสําคัญคือความตองการการสรางเอกลักษณใหแกบุคคล  และความ

ตองการความบันเทิง ซ่ึงมีคา Beta เทากบั 0.442 และ 0.413 ตามลําดับ ตัวแปรอิสระท้ังหมด

อธบิายความผนัแปรของ ความพึงพอใจท่ีมีตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา ของผูหญิงในเขต

กรุงเทพมหานครประมาณรอยละ 59.3 (R
2

 
)  



 

บทท่ี  5 

 

สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเร่ือง “พฤตกิรรมการเปดรับชม การใชประโยชน และความพงึพอใจจาก

ละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา ของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคดังน้ี 

1)  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับชมละครโทรทัศนหลังข าวภาคค่ําของผูหญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2)  เพื่อศึกษาการใชประโยชนและความพึงพอใจท่ีมีตอจากละครโทรทัศนหลังขาวภาค

ค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

3)  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับชมกับการใชประโยชนและ

ความพึงพอใจท่ีมีตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่าํของผูหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 

ท้ังน้ีไดมีการตั้งสมมติฐานของการวิจัยไวดังน้ี 

สมมตฐิานการวจัิยท่ี 1  ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันนาจะมีความพึงพอใจตอละคร

โทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน  

สมมตฐิานการวจัิยท่ี 2  พฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา ท่ีแตกตาง

กันนาจะมีความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ี

แตกตางกัน  

สมมตฐิานการวจัิยท่ี 3  การ ใชประโยช นจากละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา  มี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจท่ีมีตอละครโทรทัศนหลั งขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร   

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) แบบวัดคร้ังเดียว (One Shot 

Study) เกบ็รวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เก็บขอมูลจาก ตัวอยางซ่ึง

เปนผูหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ซ่ึงขอมูลในแบบสอบถามแบงเปน 4 สวน 

ดังน้ี 
สวนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร ไดแก อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอ

เดอืน อาชีพ สถานภาพสมรส จํานวน 5 ขอ   

สวนท่ี 2 เปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับชมละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา 

ไดแก ความถี่ในการเปดรับชม ละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา เหตุผลสําคัญท่ีดูละครโทรทัศน

ประเภทเน้ือหาของละครโทรทัศนท่ีชอบดูมากท่ีสุด สถานีท่ีรับชมละครโทรทัศนในชวงหลังขาว
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ภาคค่ําบอยท่ีสุด เหตุผลท่ีดูละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา และพฤติกรรมในการดูละครโทรทัศน

ในแตละคร้ัง 

สวนท่ี 3 การใชประโยชนจากละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา 

สวนท่ี 4 เปนคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจท่ีมีตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา 

การวเิคราะหสถติเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) แสดงคารอยละ (Percentage)  

คาเฉลี่ย (Mean) ความถี่ (Frequency) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สวน

การทดสอบสมมติฐานใชการทดสอบทีแบบกลุมตัวอยางเปนอิสระจากกัน (t-test ForIndependent 

Sample) การวเิคราะหความแปรปรวนทางเดยีว (One-way Analysis of Variance One-way 

ANOVA) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Coefficient  

Correlation) และการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

5.1  สรุปผลการศึกษาการวิจัย 

 
5.1.1  ขอมูลลกัษณะทางประชากร 

จากการศกึษาลกัษณะทางประช ากรของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมีกลุม

ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีคือ กลุมผูชมละคร โทรทัศนหลังขาวภาคค่ําท่ีเปนผูหญิงท่ีอาศัย

อยูในเขตกรุงเทพมหานครโดยสุมเลือกเขตออกมาได 5 เขต ดังน้ี เขตบางกะป เขตมีนบุรี เขต

ลาดพราว เขตพระนคร และเขตทุงครุ จํานวน 400 คน พบวา  

1) อายุ กลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 21–30 ปมากท่ีสุด จํานวน 162 คน คิดเปน 

รอยละ 40.5 รองลงมาคือ อายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 26.5 อายุต่ํา

กวา 20 ป  จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16.0 อายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 45 คน คิดเปน

รอยละ 11.3 และท่ีนอยท่ีสุดคือ อายุ 51 ปขึน้ไป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.8   

2) ระดบัการศึกษา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 

205 คน คิดเปนรอยละ 51.3  รองลงมาคอื ระดบัการศกึษามัธยมศกึษาตอนปลาย จํานวน 62 

คน คิดเปนรอยละ 15.5 ระดบัการศกึษาสงูกวาปริญญาตรี จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.3 

ระดบัการศกึษามัธยมศกึษาตอนตนจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.8 และท่ีนอยท่ีสุดคือ ระดับ

การศกึษาประถมศกึษา จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.0 

3)  อาชีพ กลุมตัวอยางมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากท่ีสุด จํานวน 140 คน

คิดเปนรอยละ 35.0 รองลงมาคือ นักเรียน /นักศกึษา จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 112 คน 

คิดเปนรอยละ 28.0 คาขาย/ประกอบธรุกจิสวนตวั จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 12.8 รับ

ราชการ จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.5 พนักงานรัฐวสิาหกจิ จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 

6.8 แมบาน/พอบาน จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.5 และท่ีนอยท่ีสุดคือ อาชีพอื่นๆ จํานวน 

10 คน คิดเปนรอยละ 2.6 
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4)  รายไดตอเดือน  กลุมตัวอยางมีรายไดตอเดือนระหวาง 10,001-20,000 บาท

มากท่ีสุด จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 31.0 รองลงมาคือ รายไดตอเดือนนอยกวา 10,000 

บาท  จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 27.8 รายไดตอเดือนระหวาง 10,001- 20,000 บาท 

จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ   20.0 รายไดตอเดือนมากกวา 40,001 บาท จํานวน 45 คน คิด

เปนรอยละ 11.3 และท่ีนอยท่ีสุดคือ รายไดตอเดือนระหวาง 30,001-40,000 บาท จํานวน 40 

คน คิดเปนรอยละ 10.0   

5)  สถานภาพ กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 283 คน คิดเปน

รอยละ70.8 รองลงมาคอื สมรส จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 26.3 และท่ีนอยท่ีสุดคือ  หมาย /

หยาราง จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.0 

 

5.1.2  พฤติกรรมการเปดรับชมละครโทรทศันหลงัขาวภาคค่าํ  

1)  ความถี่ในการเปดรับชมละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา กลุมตัวอยางเปด

รับชมละครโทรทัศนหลัง ขาวภาคค่ําทุกวันมากท่ีสุด จํานวน 121 คน  คิดเปนรอยละ 30.3  

รองลงมาคือ 3-4 วันตอสัปดาห จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 29.0 คือ 1-2 วันตอสัปดาห 

จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.0  และท่ีนอยท่ีสุดคือ 5-6 วันตอสัปดาห จํานวน 51 คน คิด

เปนรอยละ 12.8 

2)  เหตุผลสําคัญท่ีสุดในการดูละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา กลุมตัวอยางสวน

ใหญดูละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําเพี่อความสนุกสนานบันเทิง จํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 

53.5 รองลงมาคอื เพือ่เปนการใชเวลาวางจํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.3  เพื่อใหทราบ

ความเคลือ่นไหวของวงการบันเทิ ง จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 12.8 เพื่อจะไดนําประเด็น

จากละครไปสนทนาตอ จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.5 และท่ีนอยท่ีสุดคือ เหตุผลอื่นๆ 

จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.0 

3)  ประเภทเน้ือหาของละครโทรทัศนท่ีชอบดูมากท่ีสุดกลุมตัวอยางสวนใหญ

ชอบดูละครโทรทัศนหลังขาว ภาคค่าํประเภทละครตลก เบาสมอง จํานวน 204 คน คิดเปนรอย

ละ51.0 รองลงมาคอื ละครชีวติรักจํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.5 ละครชีวิตการตอสู 

จํานวน 40  คน คิดเปนรอยละ 10.0 ละครอาชญากรรม /สบืสวน จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 

7.5 ละครประวัติศาสตร /ชีวประวัติบุคคล จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.5 ละครไสยศาสตร /

อาํนาจลกึลบั  จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.8 และท่ีนอยท่ีสุดคือ ประเภทเน้ือหาอื่นๆ 

จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.8 

4)  สถานีละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําท่ีดูบอยท่ีสุด  กลุมตัวอยางสวนใหญดู

ละครโทรทัศนหลงัขาวภาคค่าํทางสถานี โทรทัศนชอง  3 จํานวน  208 คน คิดเปนรอยละ  52.0  

รองลงมาคือ ชอง One จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 15.8 ชอง 7 จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ  

12.8 ชอง GMM จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ  8.8 ชอง 8 จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ  4.5 
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ชอง 5 จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ  3.5 สถานีอื่นๆ จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ  1.5 และท่ี

นอยท่ีสุดคือ ชอง 9 จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.3 

5)  เหตุผลท่ีดูละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําทางสถานีโทรทัศนในขอ  9 กลุม

ตัวอยางมีเหตุผลท่ีดูละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําทางสถานีโทรทัศนไดแก   การดําเนินเร่ืองท่ี

สนุก ตลก  จํานวน  132  คน  คิดเปนรอยละ 33.0  รองลงมาคือ  เน้ือหาด ี มีคติสอนใจ  จํานวน  

103 คน  คิดเปนรอยละ   25.8  นักแสดงเปนผูท่ีช่ืนชอบ   จํานวน   65  คน  คิดเปนรอยละ   

16.3  นักแสดงมีความสามารถ   จํานวน   48  คน   คิดเปนรอยละ   12.0  ภาพและสสีวย   

นักแสดงแตงกายดีและดูตามคนอื่น   จํานวน  17  คน  คิดเปนรอยละ   4.3  เทากัน  สัญญาณ

ภาพและเสียงชัดเจน   จํานวน  13  คน  คิดเปนรอยละ   3.3  และท่ีนอยท่ีสุดคือ   เหตุผลอื่นๆ   

จํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ 1.3  

6) พฤตกิรรมในการดลูะครโทรทัศนในแตละคร้ัง กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมใ น

การดูละครโทรทัศนในแตละคร้ังโดยดูและเปลี่ยนไปดูรายการอื่นๆ  เม่ือละครนาเบ่ือไมสนุกมาก

ท่ีสุด  จํานวน  146  คน  คิดเปนรอยละ 36.5  รองลงมาคือ   ดูเร่ืองเดียวตลอดจนจบตอนในแต

ละวัน  จํานวน  113 คน  คิดเปนรอยละ  28.3  ดูสลับกับละครเร่ืองอื่น   จํานวน  105  คน  คิด

เปนรอยละ  26.3  ดูตามท่ีคนอื่นเปดดู  จํานวน  48  คน  คิดเปนรอยละ   12.0  ภาพและสสีวย   

นักแสดงแตงกายดีและดูตามคนอื่น   จํานวน  31  คน  คิดเปนรอยละ   7.8  และท่ีนอยท่ีสุดคือ   

อื่นๆ  จํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ 1.3 

 

5.1.3 การใชประโยชนจากละครโทรทศันหลังขาวภาคค่ํา 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีการใชประโยชนจากละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําในภาพ

รวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย  3.48  เม่ือศึกษารายละเอียดแลว  พบวา  กลุมตัวอยางมีการใช

ประโยชนจากละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําในประเด็นทําใหรูสึกสนุกสนาน  เพลิดเพลิน 

บันเทิงใจมากท่ีสุด  คาเฉลี่ย  4.03  โดยมีการใชประโยชนอยูในระดับมาก รองลงมาคือ  ทําให

คลายเครียดจากการเรียนหรือการทํางาน และลดความนาเบ่ือจากกจิกรรมอื่ นๆคาเฉลี่ย  3.66  

โดยมีการใชประโยชนอยูในระดับมาก  และประเด็นท่ีมีการใชประโยชนนอยท่ีสุดคือ  ทําใหมี

โอกาสเพิ่มพูนความรูในดานตางๆ  คาเฉลี่ย  3.14 โดยมีการใชประโยชนอยูในระดับปานกลาง 

 

5.1.4 ความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา 

กลุมตัวอยางสว นใหญมี ความพึงพอใจท่ีมีตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําในภาพ

รวมอยูในระดบัมากคาเฉลี่ย  3.63  เม่ือศึกษารายละเอียดแลว  พบวา  กลุมตัวอยางมีความพึง

พอใจท่ีมีตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําในเร่ืองนักแสดงนํา พระเอก- นางเอก  มากท่ีสุด  

คาเฉลี่ย  3.83  โดยมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  รองลงมาคือ   ความสามารถของนักแสดง   

คาเฉลี่ย  3.82  โดยมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  และเร่ืองท่ีมีความพึงพอใจนอยท่ีสุดคือ   

ความมีช่ือเสียงของผูประพันธ  คาเฉลี่ย  3.34 โดยมีความพึงพอใจอยูในระดบัปานกลาง 
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ผลการทดสอบสมมตฐิานวจัิย 

สมมตฐิานการวิจัยท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันนาจะมีความพึงพอใจตอละคร

โทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน 

พบวา  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายไดตอเดือน  และสถานภาพ  มีความพงึ

พอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเท พมหานครอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมตฐิานการวจัิยท่ี 2  พฤตกิรรมการรับชมละครโทรทัศนหลงัขาวภาคค่าํ  ท่ีแตกตาง

กันนาจะมีความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ี

แตกตางกัน  

พบวา  ความถีใ่นการเปดรับชมละครโทรทัศนหลั งขาวภาคค่าํประเภทเน้ือหาของละคร

โทรทัศนท่ีชอบดูมากท่ีสุดและเหตุผลท่ีดูละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําทางสถานีโทรทัศนในขอ 

9มีความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมตฐิานการวจัิยท่ี 3 การใชป ระโยชนจากละครโทรทัศนหลงัขาวภาคค่าํ  มี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจท่ีมีตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร   

พบวา  การใชประโยชนจากละครโทรทัศนหลงัขาวภาคค่าํ ดานความตองสารสนเทศ  

ความตองการการสรางเอกลกัษณใหแกบคุคลความตองการรว มตัวและปฏิสัมพันธทางสังคม   

และความตองการความบันเทิง มีความสัมพันธกับ ความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาค

ค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และการใช

ประโยชนจากละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา ท่ีมีผลตอความพึงพอใจมีตอละครโทรทัศนหลังขาว

ภาคค่าํของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครและมีผลทางบวกเรียงตามลําดับความสําคัญคือ ความ

ตองการการสรางเอกลักษณใหแกบุคคล  และความตองการความบันเทิง ซ่ึงมีคา Beta  เทากบั  

0.442 และ  0.413 ตามลําดับ ตัวแปรอิสระท้ังหมดอธิบาย ความผนัแปรของความพึงพอใจท่ีมี

ตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครประมาณรอยละ 59.3  (R
2

 

)  

5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

 

5.2.1  จากการทดสอบสมมติฐานการวิจยัที ่1 ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน

นาจะมีความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขต

กรุงเทพมหานครทีแ่ตกตางกัน 

พบวา  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายไดตอเดือน  และสถานภาพ  มีความพึง

พอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติท่ีระดับ 0.05  ซ่ึงสอดคลองกับท่ี  Klapper (1960: 19-25 อางถึงใน พรนับ พันชูพินิจ , 

2554: 9) ไดกลาวถึงองคประกอบทางสังคม สวนใหญมีอิทธิพลทางออมเร่ืองสรางประสบการณ

กลอมเกลาและปลูกฝงทัศนคติความคิดรวมท้ังพฤติกรรมการเปดรับสื่อของผู รับสื่อมี

องคประกอบท่ีสําคัญ ไดแก  ครอบครัว  วัฒนธรรม  ประเพณี  ลักษณะทางประชากร  เชน  อายุ  

เพศ  ภูมิลําเนา  การศึ กษา  สถานภาพทางสังคมและสอดคลองกับ DeFleur (1970 อางถึงใน 

พิมพมาดา จิรเศวตกุล , 2553 : 14) ไดเสนอทฤษฎีความแตกตางระหวางปจเจกบุคคล  

(Individual Differences Theory) ซ่ึงพัฒนามาจากหลักการเชิงกลไกของสิ่งเราและการ

ตอบสนองโดยเห็นวาผูรับสารแตละคนมีความแตกตา งกันในทางจิตวิทยาเชนคานิยมทัศนคติ

และความเช่ือท่ีทาํใหความสนใจในการเปดรับขาวสารหรือการตคีวามหมายขาวสารจากสือ่ท่ี

แตกตางกันไมมีความสอดคลองกันโดยเสนอหลักการพื้นฐานโดยมนุษยเรามีความแตกตาง

อยางมากในองคประกอบทางจิตวิทยาสวนบุคคลความแตกตางทางชีวภาพหรือทางรางกายของ

แตละบุคคลสวนใหญแลวจะมาจากความแตกตางท่ีเกิดจากการเรียนรูทําใหสงผลตอควา มพงึ

พอใจ ในพฤตกิรรมการเปดรับชม  การใชประโยชน และความพงึพอใจจากละครโทรทัศนหลงั

ขาวภาคค่ํา ของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

5.2.2  จากการทดสอบสมมติฐานการวิจยัที่  2 พฤติกรรมการรับชมละคร

โทรทัศนหลังขาวภาคค่ําที่แตกตางกันนาจะมีความพึงพอใจตอละคร

โทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน  

ผลการศึกษาพบวา   ความถีใ่นการเปดรับชมละครโทรทัศนหลงัขาวภาคค่าํประเภท

เน้ือหาของละครโทรทัศนท่ีชอบดูมากท่ีสุดและเหตุผลท่ีดูละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา  มีความ

พึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซ่ึงสอดคลองกับท่ี  Merrill and Lowenstien (1971: 134-135, อางถึงใน 

มารียา ไชยเศรษฐ , 2546: 21-22) ไดกลาววาเหตุผลหรือแรงผลักดันท่ีทําใหบุคคลมีการเปดรับ

สื่อเกิดจากปจจัย  4 ประการดวยกนัคอื ความเหงาความอยากรูอยากเหน็ประโยชนใชสอ ยของ

ตนเอง ลักษณะเฉพาะของสื่อ (พรนับ พันชูพินิจ, 2554: 15) ไดกลาวถึงผูรับสารมีสิทธิ์ท่ีจะเลือก

เปดรับสื่อมวลชนตามท่ีตนเองตองการซ่ึงเหตุ ผลในการเลือกเปดรับของผูรับสารแตละคนน้ันมี

ความแตกตางกันไปสามารถจําแนกไดดังน้ี 1) เพื่อความรู (Cognition) 2) เพื่อความหลากหลาย 

3) เพื่อประโยชนทางสังคม  (Social Utility) 4) การถอนจากสงัคม  (Withdrawal) ทําใหสงผลตอ

ความพงึพอใจ ในพฤตกิรรมการเปดรับชม การใช ประโยชน และความพงึพอใจจากละคร

โทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา ของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
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5.2.3 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจยัที่  3  การใชประโยชนจากละคร

โทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา  มีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอละคร

โทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบวา  การใชประโยชนจากละครโทรทัศนหลงัขาวภาคค่าํมีความสมัพนัธ

กับความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  ซ่ึงสอดคลองกับท่ี  Lull (1982 อางถึงใน สรุตัน ตรีสกุล, 2548) 

ไดอธิบายลักษณะการเลือกใชประโยชนจากสื่อในทางสังคมของผูรับสื่อดังน้ี 1) เพื่อใหเกิดการ

จัดวางโครงสรางในชีวิตประจําวัน 2) เพื่อใหเกิดการสรางความสัมพันธกับคนรอบขาง 3) เพื่อ

เพิ่มการติดตอหรือเพื่อหลีกเลี่ยงความสัมพันธ 4) เพื่อการเรียนรูทางสังคม 5) เพื่อเพิ่ม

สมรรถนะในการควบคมุสถานการณและสอดคลองกบั ศริชิยั  ศริกิายะ  และกาญจนาแกวเทพ  

(2531: 110-112) ไดสรางตัวแปรความตองการของผูรับสื่อท่ีตองการไดรับสิ่งท่ีตนตองการจาก

สื่อตางๆไวซ่ึงนักวิจัยในประเทศไทยไดทําการศึกษาชุดตัวแปรดังกลาวและไดปรับปรุงข้ึนใหม

เพื่อใหสอดคลองกับการใชสื่อโดยผูรับสื่อดังน้ี 1) ความตองการสารสนเทศ  2) ความตองการ

สรางความมีเอกลักษณใหแกบุคคล 3) ความตองการรวมตัวและปฏิสัมพันธสังคม 4) ความ

ตองการความบันเทิง  

 

5.3  ขอเสนอแนะ 

  

5.3.1  ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา 

1) ผูชมละครโทรทัศนห ลังขาวภาคค่ําท่ีเปนผูหญิงท่ีอาศัยอยูในเขต

กรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําอยูในระดับมาก  สิ่งท่ีผูผลิต

ตองคํานึงถึงคือ ประโยชนและสาระความรูท่ีผูชมจะไดรับจากการชมละครโทรทัศน  เชน  การ

ปลกูฝงจริยธรรม  การแกปญหาในการดาํเนินชีวิ ตของตัวละคร  เพื่อใหผูชมนําไปใชประโยชน

ในทางท่ีสรางสรรค    

2) ผูชมละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําท่ีเปนหญิงชอบดูละครประเภทตลกเบา

สมองเพี่อความสนุกสนานบันเทิงและเหตุผลท่ีดูละครเน่ืองจากการดําเนินเร่ืองท่ีสนุก ตลก  และ

มีเน้ือหาดี  มีคติสอนใจ  ดังน้ัน  ผูผลิ ตละครโทรทัศนตองควบคุมและดูแลใหเน้ือหาของละคร

สามารถตอบสนองความตองการของผูชมโดยตองใหท้ังความสนุกสนานเพลิดเพลินและได

เพิ่มพูนประสบการณดวยการสอดแทรกขอคิด คติสอนใจ   

3) ผูชมละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําท่ีเปนหญิง มีความพึงพอใจท่ีมีตอละคร

โทรทัศนหลังขาวภาคค่าํในเร่ืองพระเอก-นางเอกมาก รองลงมาคอื  ความสามารถของนักแสดง  

ดังน้ัน  ผูผลิตละครโทรทัศนตองเนนในสองเร่ืองน้ีเปนอยางมาก  เพื่อตอบสนองกลุมผูชมละคร

โทรทัศนหลังขาวภาคค่ําท่ีเปนผูหญิงใหมีความพึงพอใจในการชมละครโทรทัศนไดมากท่ีสุด 
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5.3.2  ขอเสนอสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1) ควรศกึษาในรูปแบบการวจัิยเชิงคณุภาพ  โดยการสมัภาษณกลุมเฉพาะ 

การสัมภาษณเชิงลึก  หรือการสังเกต  เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการเปดรับชม  การใชประโยชน 

และความพึงพอใจจากละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําของกลุมเปาหมายอยางลึกซ้ึงย่ิงข้ึน 

2) การศึกษาคร้ังน้ีเปนการเก็บขอมูลเฉพาะกลุมผูชมท่ีอาศัยอยูในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงยังไมครอบคลุมกลุมผูชมละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําท่ีมีอยูท่ัวประเทศ

จึงควรทําการศึกษาโดยการสุมหากลุมตัวอยางในแตละภูมิภาคจะทําใหผลการศึกษามีความ

หลากหลายมากย่ิงข้ึน และเพื่อ ใหทราบถงึพฤตกิรรม ความพงึพอใจ และการใชประโยชนของ

ผูชมหลากหลายข้ึน 
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ภาคผนวก    



 
แบบสอบถามเร่ือง 

 

พฤติกรรมการเปดรับชม การใชประโยชนและความพงึพอใจตอละครโทรทศัน  

หลังขาวภาคค่ําของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

คําชี้แจง 

แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับชม การใช

ประโยชน  และความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา ของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยการสํารวจน้ีเปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธ คณะสถิติประยุกต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร  โดยแบบสอบถามฉบับน้ีมี 4 สวน คือ 

 สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนท่ี 2   พฤตกิรรมการเปดรับชมละครโทรทัศนหลงัขาวภาคค่ํา  

 สวนท่ี 3   การใชประโยชนจากละครโทรทัศนหลงัขาวภาคค่าํ 

สวนท่ี 4  ความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา 

 

ตอนที่ 

คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย    หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริงของทาน 

1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 

1. อายุ  ………….  ป 

 

2. ระดับการศึกษา 

มัธยมตอนตน  มัธยมตอนปลาย ปวช./ ปวส./ อนุปริญญา   

ปริญญาตรี                     สงูกวาปริญญาตรี  

 

3. อาชีพ 

รับราชการ   พนักงานบริษทัเอกชน  

พนักงานรัฐวสิาหกจิ  คาขาย/ประกอบธุรกิจสวนตัว  

นักเรียน/นักศกึษา  แมบาน/พอบาน 

อื่นๆ (โปรดระบุ)……….  
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4. รายไดตอเดือน  

นอยกวา 10,000 บาท 10,001 – 20,000 บาท  

20,001 – 30,000บาท 30,001 – 40,000 บาท  

มากกวา 40,001 บาทข้ึนไป 

 

5. สถานภาพ 

 โสด  สมรส  หมาย/หยาราง  

  

ตอนที่ 2พฤติกรรมการเปดรับชมละครโทรทศันหลงัขาวภาคค่าํ  

คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย    หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริงของทาน 

 

6.  ในแตละสัปดาห ทานเปดรับชมละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําบอยแคไหน 

ทุกวัน     5-6 วันตอสัปดาห    

3-4 วันตอสัปดาห    1-2 วันตอสัปดาห  

 

7.  เหตุผลสําคัญท่ีสุดท่ีทานดูละครโทรทัศน  

 เพีอ่ความสนุกสนานบันเทิง   

เพือ่จะไดนาํประเดน็จากละครไปสนทนาตอ  

เพื่อใหทราบความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิง     

เพือ่ เปนการใชเวลาวาง  

  อื่นๆ โปรดระบุ……………… 

 

8.  ประเภทเน้ือหาของละครโทรทัศนท่ีชอบดูมากท่ีสุด 

 ละครชีวิตรัก  

ละครชีวิตการตอสู  

ละครตลก เบาสมอง     

ละครอาชญากรรม/สืบสวน 

ละครไสยศาสตร/อาํนาจลกึลบั 

ละครประวัติศาสตร/ชีวประวัติบุคคล 

  อื่นๆ โปรดระบุ……………… 
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9.  ทานดูละครโทรทัศนในชวงหลังขาวภาคค่ําทางสถานีใด บอยท่ีสุด (ตอบเพียง 1 ขอ) 

 

  ชอง 3 ชอง 5  ชอง 7 ชอง 8 ชอง  9 

 ชอง One ชอง  GMM  อื่นๆ โปรดระบุ……………… 

 

10.  ทานดูละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ําทางสถานีโทรทัศนท่ีระบุในขอ 10  เพราะเหตุผลในขอใดมาก

ท่ีสุด  (ตอบเพียง 1 ขอ) 

  เน้ือหาดี  มีคติสอนใจ  การดําเนินเร่ืองท่ีสนุก ตลก   

 นักแสดงมีความสามารถ  นักแสดงเปนผูท่ีช่ืนชอบ 

ภาพและสีสวย  นักแสดงแตงกายดี  สัญญาณภาพและเสียงชัดเจน 

ดูตามคนอื่น     อื่นๆ โปรดระบุ……………… 

 

11.  ปกติแตละคร้ังทานมักจะดูละครโทรทัศนอยางไร (ตอบเพียง 1 ขอ) 

 ดูเร่ืองเดียวตลอดจนจบตอนในแตละวัน  

ดูสลับกับละครเร่ืองอื่น 

 ดูและเปลี่ยนไปดูรายการอื่นๆ เม่ือละครนาเบ่ือไมสนุก   

ดูตามท่ีคนอื่นเปดดู 

 อื่นๆ โปรดระบุ……………… 
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ตอนที่ 3 การใชประโยชนจากละครโทรทัศนหลงัขาวภาคค่าํ  

คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงในชองท่ีทานเห็นวาตรงกับการใชประโยชนในดาน 
             ตางๆ ของทานมากนอยเพียงใด 

 

การใชประโยชนจากละครโทรทศัน 

หลังขาวภาคค่ํา 

 

ระดบัการใชประโยชน 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
1.  ทําใหรูสึกสนุกสนาน  เพลิดเพลิน บันเทิงใจ      

2.  ทําใหคลายเครียดจากการเรียนหรือการทํางาน 

และลดความนาเบ่ือจากกิจกรรมอืน่ๆ 

     

3.  ทําใหมีโอกาสอยูใกลชิดกับสมาชิกครอบครัว

มากข้ึน 

     

4.  ทําใหไดใชจินตนาการวาเปนเหมือนตัวละคร

ในโทรทัศน 

     

5.  ทําใหไดขอคิด  คติสอนใจ  คําสอนตางๆ เชน  

ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว ฯลฯ 

     

6.  ทําใหไดใชเปนแบบอยางในการปฏิบัติตัวใน

สถานการณตางๆ   

     

7.  ทําใหมีโอกาสเพิ่มพูนความรูในดานตางๆ      

8.  ทําใหไดติดตามกระแสความคิด  ทัศนคติ  

คานิยมใหมๆ อยูตลอดเวลา 

     

9.  ทําใหไดเรียนรูบุคลิกภาพใหมๆ ผานตัวละคร      

10.  ทําใหไดรับขอมูลใหมๆ ไปพูดคุยกับคนอื่น      
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ตอนที่ 4  ความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา  

คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงในชองท่ีทานเห็นวาตรงกับระดับความพึงพอใจของทาน 

 

ความพึงพอใจตอละครโทรทัศนหลังขาว 

ภาคค่ํา 

ระดบัความพงึพอใจ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
1.  บทละคร-เน้ือเร่ือง      

2.  นักแสดงนํา พระเอก-นางเอก      

3.  ความสามารถของนักแสดง      

4.  ความคิดหรือแกนของเร่ือง      

5.  การดาํเนินเร่ืองราว      

6.  ภาษาท่ีใช-บทสนทนา      

7.  เพลงประกอบละคร      

8.  เสยีงประกอบละคร      

9.  เคร่ืองแตงกายของตัวละคร      

10.  ฉาก  สถานท่ีในการถายทําละคร      

11.  การจัดแสงของละคร      

12.  เทคนิคพิเศษตางๆ      

13.  ความมีช่ือเสียงของผูกํากับ      

14.  ความมีช่ือเสียงของผูประพันธ      

15.  แนวคิดคุณธรรมท่ีสอดแทรกในเน้ือหาละคร      

16. เวลาออกอากาศของละคร      

 

 

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 
 



ประวัติผูเขียน 

 
ชื่อ ชื่อสกุล      นางสาวณัฐวีณา  ศรีหิรัญ 
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