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บทคัดยอ 
  การวิจัย เร่ือง พฤติกรรมการเปดรับชมละครโทรทัศนของวัยรุนในภาคใตตอนลาง มีวัตถุประสงค                
เพ่ือศึกษาพฤติกรรม (1) การเปดรับชมโทรทัศน (2) การเปดรับชมละครโทรทัศน (3) ความตองการและขอแสนอ
แนะจากการเปดรับชมละครโทรทัศนของวัยรุนในภาคใตตอนลาง  
  ประชากรในการวิจัย คือ วัยรุนในเขตพ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง 7 จังหวัด  คือ จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส 
พัทลุง ตรัง สตูล และสงขลา โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน อายุระหวาง 15-25 ป 
โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัย  สถิตวิิเคราะหขอมูล คือ การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย  
  ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง อายุระหวาง 20-21ป การศึกษาระดับปริญญาตรี  
มีรายได 3,001-5,000 บาท/เดือน  พฤติกรรมการเปดรับชมโทรทัศนของกลุมตัวอยางสวนใหญ รับชมท่ีหอพักหรือ 
อพารทเมนทเปดรับชม 3-4 วันตอสัปดาห  โดยใชระยะเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงในแตละวัน รับชมผานเคร่ืองรับ
โทรทัศน ชวงเวลาท่ีเปดรับ คือ เวลา 18.00-21.00 น. กลุมตัวอยางสวนใหญรับชม สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 
โดยจะเปดรับชมคนเดียว ประเภทรายการโทรทัศนท่ีเปดรับชมบอยท่ีสุด คือ ละคร รองลงมา คือ รายการเพลงและ
หรือดนตรี  สวนพฤติกรรมการเปดรับชมละครโทรทัศนของกลุมตัวอยาง คือ นิยมชมละครโทรทัศนแนวตลกมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ละครแนวชีวิต  กลุมตัวอยางเปดรับชมละครโทรทัศนในชวง วันเสาร – อาทิตย และวันหยุด
นักขัตฤกษ มากท่ีสุด โดยมีพฤติกรรมท่ีจะเปลี่ยนชองขณะท่ีรายการไมสนุก วัตถุประสงคสําคัญของเปดรับชมละคร 
คือ เพ่ือความบันเทิง และกลุมตัวอยางแสดงความเห็นวาประเทศไทยผลิต ละครโทรทัศนเพียงพอดีแลว 
องคประกอบท่ีมีสําคัญตอการตัดสินใจรับชมละครโทรทัศนมากท่ีสุด คือ พระเอกและนางเอก รองลงมา                     
คือ  วัน-เวลาออกอากาศท่ีเหมาะสม และรูปแบบประเภทละครหรือเนื้อหาละคร  สําหรับความตองการและ                    
ขอแสนอแนะจากการเปดรับชมละครโทรทัศน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ ชื่นชอบและประทับใจ มากท่ีสุด คือ 
ละครเร่ือง ไฟลางไฟ  รองลงมา คือ ละครเร่ือง  สองหัวใจน้ีเพ่ือเธอ ท้ังน้ี กลุมตัวอยาง สวนใหญ ตองการใหละคร
โทรทัศนไทยในปจจุบัน มีความสมจริงและเหมาะสมกับตัวละครแบบธรรมชาติท่ีสุด ในทุกๆประเด็น  เชน ตัวละคร
ท่ีรับบทเปนพอหรือแม การแตงหนาในเวลานอน  รวมไปถึงสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ใหขอคิด เพ่ือเปน
ตัวอยางและประโยชนตอผูชม กลุมตัวอยางสวนใหญ   มีขอเสนอแนะวา ควรลดความรุนแรง ลดการตบตี แยงชิง 
หยาบคาย การทารุณสัตว และอยากใหละครมีขอคิดคติสอนใจ สอนการใชชีวิตในปจจุบัน ในรูปแบบท่ีสรางสรรค 
คําสําคัญ: การเปดรับชม,ละครโทรทัศน,วัยรุน 
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Abstract 
 The purposes of this research about the behavior in adolescents exposure to drama 
television in the Deep South were (1) Exposure  to  television  (2)  Exposure to drama (3) To 
study The requirements and recommendations of adolescents exposure to drama television in 
the Deep South. 
 This research was to study the behavior in adolescents exposure to drama television in 
the Deep South of 7 provinces which are Pattani, Yala, Narathiwat, Patthalung, Trang, Satun and 
Songkhla.  Researcher used the questionnaire for depict analysis of the representative sample of 
400 people aged 15 to 25 years and the data were analyzed using by frequency, percentage, 
mean and standard deviation.  
 The research result found that the most people of the representative sample are 
women aged 20 to 21 years. They recently graduated with a bachelor’s degree and their salaries 
are 3,001 – 5,000 baht per month.  The behavior in adolescents exposure to television in the 
Deep South has spent most of the time watching television at the dormitories or apartments 3 to 
4 days per week and 3 to 4 hours in each day.  Duration of exposure to television is late evening 
6 pm to 9 pm.  The most people of the representative sample watch Thailand Colour Television 
channel. The major program is drama and the subordinate is music on television. The behavior in 
adolescents exposure to drama television in the Deep South is comedy-drama which is the most 
popular and the subordinate is life-drama.  The representative sample exposure to dramas on 
the day off Saturday – Sunday and public holidays.  The behavior of changing television channels 
while it’s showing the boring programs.  The main purpose to exposure to drama television is to 
entertain. The representative sample indicated that Thailand has the productions of drama 
appropriately. The most important factors of a decision of expose oneself  to drama television 
are actors and actresses and the subordinate factors are the suitable duration for the dramas, 
types and contents. According to the requirements and recommendations from exposure to 
drama television, the representative sample show that the most favorite and impressive drama 
television is Fai Lang Fai and the next is Song Hau Jai Ni Per Ter. Thus, the representative sample 
would like the character actor/actress is  suitable actor/actress skilled at playing in every Thai 
drama productions, such as the actor/actress who is the farther/mother, put on make up for 
going to bed and interpolate moral principle and ethics to provide useful insights to the 
representative sample.  
  There were a lot of recommendations for reducing and preventing violence, no fighting, 
no rapacious, no rude, no animal abuse. Requiring good dramas with moral principle and ethics 
to people and teach them to have creation of living forms in the present. 
Keywords: Exposure to, Drama television, Adolescents  

 
บทนํา 

โทรทัศนยังคงเปนสื่อท่ีมีอิทธิพลมากตอสังคมไทย พฤติกรรมการรับชมโทรทัศนสวนใหญของผูชม                       
เพ่ือความรู ความบันเทิง และเพ่ือตองการทราบถึงขอมูลขาวสาร ใหสามารถนํามาใชประโยชนในชีวิตประจําวันได  
รูปแบบรายการโทรทัศนมีหลากหลายในการเลือกติดตามรับชม เชน รายการเพลง รายการวาไรตี้ รายการสัมภาษณ 
รายการขาว เปนตน   



 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  
 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 741 
 

สําหรับละครโทรทัศนเปนอีกรูปแบบหน่ึงท่ีมีบทบาทตอผูชมทุกเพศ ทุกวัยและทุกระดับในสังคม โดยผูชม
สามารถหยิบยกเอาเน้ือหาของละครมาดําเนินชีวิตในรูปแบบท่ีแตกตางกันออกไป โดยท่ัวไปละครโทรทัศน             
มีหลากหลายประเภท อาทิ  ละครแนวอิงเร่ืองจริงหรือประวัติศาสตร ละครแนวชีวิต ละครแนวตลก ละครแนว
อาชญากรรมสืบสวนสอบสวน ละครแนวลึกลับ  ละครแนวผจญภัย ละครแนวเพอฝนมหัศจรรย ตลอดจน ละคร
แนวนิทานพ้ืนบานและวรรณคดี  ดังน้ัน ผูผลิตจําเปนตองนําเสนอ สรางสรรคเน้ือหา เพ่ือใหตอบสนองตอกลุมผูชมท่ี
มีความหลากหลายทางดานประชากรศาสตรและดานจิตวิทยา 

ผูวิจัย มีความสนใจในพฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศนของกลุมเยาวชนในพ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง                      
7 จังหวัด  คือ จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส พัทลุง ตรัง สตูล และสงขลา เพราะเปนพ้ืนท่ีซ่ึงมี่ความหลากหลาย
ทางดานสังคมและวัฒนธรรมอยางชัดเจน ท้ังน้ี เพ่ือท่ีจะสามารถทราบถึงรสนิยมความคิดเห็นและพฤติกรรมการ
รับชมสื่อโทรทัศน สิ่งเหลาน้ีจะเปนขอมูลท่ีทางสถานีโทรทัศนและผูผลิตรายการจะสามารถนําไปใช ประโยชน
สําหรับวางกลยุทธและแนวทางการปรับปรุงรายการเพ่ือชวยใหตอบสนองความตองการของกลุมผูชมไดมากขึ้น  

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับชมโทรทัศนของวัยรุนในภาคใตตอนลาง   
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับชมละครโทรทัศนของวัยรุนในภาคใตตอนลาง 
3. เพ่ือศึกษาความตองการและขอเสนอแนะจากการเปดรับชมละครโทรทัศนของวัยรุนในภาคใตตอนลาง 
 

แนวคิด ทฤษฎี  
1. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบละครโทรทัศน  

 รายการละคร (Drama program)  เปนการนําเสนอเร่ืองราวตางๆผานตัวแสดง ซ่ึงจะตองเกิดจาการ
ผสมผสานเน้ือ หาในบทกับศิลปะการจัดฉาก แสง เสียง ตําแหนงภาพ การลําดับภาพ  โดยประเภทของละครโทรทัศน  
(องอาจ สิงหลําพอง, 2557)  ประเภทของละครโทรทัศนในท่ีนี้ จําแนกโดยใชประเภทของเร่ืองราว (Story) หรือ
เน้ือหาเปนเกณฑได ดังนี้  ละครแนวอิงเร่ืองจริงหรือประวัติศาสตร ละครแนวชีวิต ละครแนวตลก ละครแนว
อาชญากรรมสืบสวนสอบสวน ละครแนวลึกลับ  ละครแนวผจญภัย ละครแนวเพอฝนมหัศจรรย ตลอดจน ละคร
แนวนิทานพ้ืนบานและวรรณคดี   
       1.1  ละครแนวอิงเร่ืองจริงหรือประวัติศาสตร เปนละครท่ีสรางขึ้นบนรากฐานของเร่ืองจริงหรือจาก
ประวัติศาสตร สามารถคนควาหาหลักฐานอางอิงได 
       1.2 ละครแนวชีวิต เรียกสั้นๆวา “ละครชีวิต” เน้ือหาสาระหรือเร่ืองท่ีใชจัดสรางละครประเภทน้ีกิน  
ความหมายกวางไปมาก ซ่ึงสวนใหญมักเปนเร่ืองนวนิยายเกี่ยวกับชีวิตรักหนุมสาว ตั้งแตเปนเร่ืองจากชีวิตในตํานาน
ชาวบาน จนถึงชีวิตของคนในสังคมชั้นสูงท้ังในอดีตและปจจุบัน  
       1.3 ละครแนวตลก นักวิชาการทางวิทยุโทรทัศนบางทานเรียกวา “ละครเบาสมอง”หรือ “ละครชวน
หัว” เร่ืองท่ีนําเอามาเปนเน้ือหาสําหรับละครประเภทน้ี มักจะเปนเร่ืองตลกขบขัน  
       1.4 ละครแนวอาชญากรรมสืบสวนสอบสวน เน้ือหาของละครประเภทน้ีคอนขางเปนเร่ืองหนักและ
รุนแรง ซึ่งเกี่ยวของกับคดีอาชญากรรมและฆาตกรรม สวนมากจะเปนเร่ืองของพลเมืองดีกับผูราย หรือนักสืบเอกชน 
สายลับรัฐบาลดําเนินการทําลายลางขาศึก 
       1.5 ละครแนวลึกลับ เร่ืองลึกลับน้ีอาจจะมีแนวไสยศาสตรและวิทยาศาสตร ซ่ึงอาจจะมีการ
ฆาตกรรมและสืบสวนสอบสวนเขามาเกี่ยวของดวยก็ได ละครแนวน้ีมีเหตุผลสมจริง ชวนคิดติดตามท้ังๆท่ีมีความ
ตื่นเตนนากลัว  
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       1.6 ละครแนวผจญภัย แนวของเร่ืองผจญภัยน้ีอาจจะเปนเร่ืองของบุคคลหรือครอบครัวหน่ึงท่ี
เดินทางผจญภัยเพ่ือแสวงหาโชคลาภหรือสิ่งท่ีตองการ หรืออาจจะเปนบุคคลธรรมดาแตตองมพบกับภัยอันตรายท่ี
ตนเองไมเคยคาดคิดมากอนและจําเปนตองหนีหรือตอสูเพ่ือเอาตัวรอด 
       1.7 ละครแนวเพอฝนมหัศจรรย แนวเร่ืองประเภทน้ีเหมาะสําหรับผูชมกลุมเด็ก เปนเร่ืองเพอฝน 
ความมหัศจรรยทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  คอมพิวเตอร หุนยนต  สัตวลานป มนุษยนอกโลก และผูพิทักษ
สันติภาพของโลก  ตลอดจนเร่ืองราวของยอดมนุษย เปนตน  
       1.8 ละครแนวนิทานพ้ืนบานวรรณคดี  แนวเร่ืองประเภทน้ีนํามาจากวรรณคดี  ตํานาน นิทาน
พ้ืนบาน เนื้อเร่ืองมักเปนเร่ืองคติสอนใจในการครองชีวิต เปรียบเทียบใหเห็นถึงความดีชั่ว เปนเร่ืองราวท่ีมีเทพเจา 
เจาฟาเจาแผนดิน เจาชาย เจาหญิง แมมด พอมด หมอผี เทวดา ผูมีอิทธิฤทธิ์อภินิหาร สารพัดนึก บางเร่ืองอาจ
เก่ียวของกับศาสนาวัฒนธรรมประเพณีไทยเกาๆ สมัยโบราณก็มี สื่อมวลชนหลายแขนงในประเทศไทยไดเรียกชื่อเชิง
วิจารณละครประเภทน้ีวา “ละครจักรๆวงศๆ”  
 จากรูปแบบละครโทรทัศนเหลาน้ี  ผูชมสามารถเลือกรับชม ติดตามเร่ืองราวเน้ือหาท่ีตอบสนองความ
ตองการของตนเองไดอยางเหมาะสม   
 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับสาร 
  ปจจัยในการสื่อสารท่ีเปนตัวกําหนดความสําเร็จหรือลมเหลวของการสงสารไปยังผู รับสาร คือ 
กระบวนการเลือกสรรของผูรับสาร ขาวสารตางๆแมวาจะไดรับการเตรียมมาอยางดีใหใชผูถายทอดท่ีมีความสามารถ
และความนาเชื่อถือสูงหรือใชสื่อท่ีมีประสิทธิภาพมาก็ตามแตสิ่งเหลาน้ีก็มิไดประกันความสําเร็จของการสื่อสารไปยัง
ผูรับสารตามท่ีผูสงสารตองการท้ังนี้เพราะผูรับสารจะมีกระบวนการเลือกรับสารแตกตางกันไปตามประสบการณ
ความตองการ ความเชื่อ ทัศนคติและความรูสึกนึกคิดท่ีไมเหมือนกัน กระบวนการเลือกสรรเปรียบเสมือนเคร่ือง
กรองขาวสารในการรับรูของมนุษยเราซ่ึงประกอบดวยการกลั่นกรอง 3 ชั้นดังน้ี (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2533) 
  1. การเลือกเปดรับหรือเลือกสนใจ หมายถึง แนวโนมท่ีผูรับสาระหรือเลือกสนใจหรือเปดรับขาวสาร 
จากแหลงหน่ึงแหลงใดท่ีมีอยูดวยกันหลายแหลง 
  2. การเลือกรับรูหรือตีความ เปนการบวนการกลั่นกรองขั้นตอมาเมื่อบุคคลเลือกเปดรับขาวสารแหลง
หน่ึงแหลงใดแลว ผูรับสารแตละคนอาจจะตีความหมายขาวสารชิ้นเดียวกันไมตรงกัน 
  3. กระบวนการเลือกจดจํา เปนแนวโนมการเลือกจดจําขาวสารเฉพาะสวนท่ีตรงกับความสนใจความ
ตองการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง 
  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกเปดรับขาวสารของบุคคล มีดังน้ี (ปรมะ สตะเวทิน, 2541) 
  1. ความตองการ ความตองการทุกอยางของมนุษยทางรางกายและจิตใจท้ังระดับสูงและระดับต่ํา ยอม
เปนตัวกําหนดการเลือกของเรา เราเลือกตอบสนองความตองการ เพ่ือใหไดขาวสารท่ีตองการ เพ่ือแสดงรสนิยมเพ่ือ
การยอมรับในสังคมเพ่ือความพอใจ ฯลฯ 
  2. ทัศนคติและคานิยม ทัศนคติ คือ ความชอบและมีใจโนมเอียงตอเร่ืองราวตางๆสวนคานิยม คือ              
หลักพ้ืนฐานท่ีเรายึดถือ เปนความรูสึกท่ีวา เราควรจะทาหรือไมควรทําอะไร ในการมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
และคน ซ่ึงทัศนคติและคานิยมมีอิทธิพลอยางยิ่งตอการเลือกใชสื่อมวลชนการเลือกขาวสาร การเลือกตีความหมาย
และการเลือกจดจํา 
  3. เปาหมาย ทุกคนมีเปาหมายในการดําเนินชีวิตท้ังในเร่ืองอาชีพ การเขาสมาคม การพักผอน 
เปาหมายกิจกรรมตางๆท่ีเรากําหนดขั้นน้ี จะมีอิทธิพลตอการเลือกใชสื่อมวลชน การเลือกขาวสาร การเลือก
ตีความหมายและการเลือกจดจํา 
  4. ความสามารถ ความสามารถเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง รวมท้ังดานภาษามีอิทธิพลตอเราในการเลือกรับ
ขาวสาร 
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  5. การใชประโยชน เราจะใชความสนใจและใชความพยายามในการท่ีจะเขาใจและจดจําขาวสารท่ีเรา
สามารถนําไปใชประโยชนได 
  6. ลีลาในการสื่อสาร การเปนผูรับสารของเราสวนหน่ึงขั้นอยูกับลีลาในการสื่อสารของเรา คือ 
ความชอบหรือสื่อบางประเภท 
  7. สภาวะ สภาวะในท่ีน้ีหมายถึง สถานท่ี บุคคล และเวลาท่ีอยูในสถานการณ การสื่อสาร สิ่งตางๆ
เหลาน้ีมีอิทธิพลตอการเลือกของผูรับสาร การมีคนอื่นอยูดวย มีอิทธิพลตรงตอการเลือกใชสื่อและขาวสาร การเลือก
ตีความหมายและเลือกจดจําขาวสาร การท่ีเราถูกมอง เราเชื่อวาคนอื่นคาดหวังอะไรจากเรา 
  8. ประสบการณและนิสัย ในฐานะของผูรับสารแตละคนพัฒนานิสัยการรับสาร อันเปนผลมาจาก
ประสบการณในการรับขาวสารของเรา เราพัฒนาความชอบสื่อชนิดหน่ึง รายการประเภทใด ดังน้ันเราจึงเลือกใชสื่อ
ชนิดใดสนใจเร่ืองใด ตีความหมายอยางใด เลือกจดจําอยางใด 
  ดังน้ัน การเปดรับชมละครโทรทัศนดังกลาว จะขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยางท่ีมีอิทธิพลตอชีวิตของ
ตนเองและความจําเปนในการดํารงชีวิต   

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากร ในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ กลุมวัยรุนในพ้ืนท่ี 7 จังหวัด ภาคใตตอนลาง  ไดแก จังหวัดปตตานี 

ยะลา นราธิวาส พัทลุง ตรัง สตูลและสงขลา  ท่ีมอีายุระหวาง  15-25 ป จาํนวน 851,284 คน โดยนําขอมลูจาก
ระบบสถิติประชากรและบาน   
 กลุมตวัอยาง  
 ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Yamane  ท่ีกําหนดคาความ
คลาดเคลือ่น ไมเกิน 5 % โดยใชสตูรดังน้ี   
                                              n  =       N             
                                                      1+Ne2 
                                              n  =  จํานวนตัวอยาง                                 
                                              N  =  จํานวนประชากร 
                                              e   =   คาความคลาดเคลื่อนท่ีสามารถยอมรับได   

กลุมตัวอยาง อายุระหวาง  15-25 ป จํานวน 400 คน ใชวิธีการสุมกลุมตัวอยาง  เชน ใชการสุมแบบ 
แยกกลุมจังหวัด (Cluster Random Sampling)    
           เคร่ืองมือวิจัย  ใชแบบสอบถามในการดําเนินการ แบงแบบสอบถามออกเปน 4 สวน คือ 
  สวนท่ี1  ขอมูลดานประชากรศาสตร  
 สวนท่ี 2 พฤติกรรมการเปดรับชมโทรทัศน 
 สวนท่ี 3 พฤติกรรมการเปดรับชมละครโทรทัศน 
 สวนท่ี 4 ความตองการและขอเสนอแนะ  
 การเก็บรวบรวมขอมลู  ผูวจัิยไดเก็บรวบรวมขอมลูดวยตนเอง โดยการแจกแบบสอบถามท่ีมีความ
สมบูรณแลว ท้ังหมด 400 ชุด แจกใหกลุมตัวอยางเปนผูกรอกแบบสอบถามเอง  
 การวิเคราะหขอมูล  ใชสถติิเชิงพรรณนา ประกอบดวย การแจกแจงความถี ่ รอยละ และคาเฉลี่ย  
 

ผลการวิจัย     
  การวิจัยคร้ังน้ี พบวา   กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง  คิดเปนรอยละ 79.50 โดยมี อายุระหวาง 

20-21ป คิดเปนรอยละ 63.00 ระดับการศึกษาปริญญาตรี    คิดเปนรอยละ 80.00 มีรายไดระหวาง 3,001-5,000 

บาทตอเดือน  คิดเปนรอยละ 41.50  สําหรับพฤติกรรมการเปดรับชมโทรทัศนของกลุมตัวอยางสวนใหญ พบวา 
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รับชมท่ีหอพักหรืออพารทเมนท  คิดเปนรอยละ 52.00  เปดรับชมรายการโทรทัศน 3-4 วันตอสัปดาห รอยละ 

38.00 ซึ่งสวนใหญใชระยะเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงในแตละวัน  คิดเปนรอยละ 58.00 รับชมผานเคร่ืองรับ

โทรทัศน  คิดเปนรอยละ 44.50 ชวงเวลาท่ีเปดรับ คือชวงคํ่า เวลา 18.00-21.00 น.   คิดเปนรอยละ 47.50 กลุม

ตัวอยางสวนใหญรับชม สถานีโทรทัศนโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3  คิดเปนรอยละ 52.50 จะเปดรับชมคนเดียว                 

คิดเปนรอยละ 44.00 ประเภทรายการโทรทัศนท่ีเปดรับชมบอยท่ีสุด คือ ละคร คิดเปน รอยละ 71.00  โดยมี

พฤติกรรมท่ีจะเปลี่ยนชองขณะท่ีรายการไมสนุก  คิดเปน  รอยละ 44.00 วัตถุประสงคสําคัญของเปดรับชมละคร 

คือ เพ่ือความบันเทิง เพ่ือความบันเทิง  คิดเปนรอยละ 89.00   เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมการเปดรับชมละคร

โทรทัศนของวัยรุนกลุมตัวอยางพบวา  นิยมชมละครโทรทัศนแนวตลกมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40.00  กลุมตัวอยาง

เปดรับชมละครโทรทัศนในชวง วันเสาร–อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 54.50  

วัตถุประสงคสําคัญของเปดรับชมละคร คือ เพ่ือความบันเทิง คิดเปนรอยละ  89.00   และกลุมตัวอยางแสดง

ความเห็นวาประเทศไทยผลิต ละครโทรทัศนเพียงพอดีแลว  คิดเปนรอยละ  53.50   ซ่ึงองคประกอบท่ีกลุมตัวอยาง

แสดงใหเห็นวามีสําคัญตอการตัดสินใจรับชมละครโทรทัศนมากท่ีสุด คือ  พระเอกและนางเอก คิดเปนรอยละ 

69.50  สําหรับความตองการและขอแสนอแนะจากการเปดรับชมละครโทรทัศน กลุมตัวอยางสวนใหญ ชื่นชอบและ

ประทับใจ มากท่ีสุด คือ ละครเร่ือง สองหัวใจน้ีเพ่ือเธอจํานวน  คิดเปนรอยละ 12.50  และตองการใหละคร

โทรทัศนไทยในปจจุบัน มีความสมจริงและเหมาะสมกับตัวละครแบบธรรมชาติท่ีสุด ในทุกๆเร่ือง เชน ตัวละครท่ีรับ

บทเปนพอหรือแม การแตงหนาในเวลานอน  คิดเปนรอยละ 19.25  รวมไปถึงสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม                  

ใหขอคิด เพ่ือเปนตัวอยางและประโยชนตอผูชม คิดเปนรอยละ 15.00  กลุมตัวอยาง สวนใหญ มีขอเสนอแนะวา 

ควรลดความรุนแรง  ลดการตบตี แยงชิง หยาบคาย การทารุณสัตว และอยากใหละครมีขอคิด คติสอนใจ สอนการ

ใชชีวิตในปจจุบัน ในรูปแบบท่ีสรางสรรค คิดเปนรอยละ 20.00   

 

การอภิปรายผล  
จากการศึกษาวิจัยขอมูลเก่ียวกับ  
(1) พฤติกรรมการเปดรับชมโทรทัศนของวัยรุนในภาคใตตอนลาง   กลุมตัวอยางสวนใหญ เลือกเปดรับ

สารน้ัน บุคคลจะมีการเลือกเปดรับสารท่ีแตกตางกันออกไปตามวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายของผูรับสาร  ไมวาจะ
เปน เพศ อายุ การศึกษา ภูมิลําเนา  อาชีพ ลวนสงผลตอการเลือกเปดรับสาร การเลือกเปดรับสารน้ัน ซึ่งอาจมีผล
ตอความตองการเพ่ือท่ีจะใชในการตอบสนองความอยากรูอยากเห็น เพ่ือประโยชนตอชีวิตประจําวัน รวมท้ังเพ่ือ
ความบันเทิง โดยท่ัวไปกลุมตัวอยางเปนเพศหญิง จํานวน 282 คน คิดเปนรอยละ 79.50 ซ่ึงผูหญิงมักเปนคนจิตใจ
ออนไหวหรือเจาอารมณ  สวนใหญมีอายุระหวาง 20-21ป จํานวน 252 คน รอยละ 63.00  มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  จํานวน 320 คน คิดเปนรอยละ 80.00 มีรายไดระหวาง 3,001-5,000 บาทตอเดือน พฤติกรรมการเปด
รับชมโทรทัศนของวัยรุนในภาคใตตอนลางสวนใหญ รับชมท่ีหอพักหรือ อพารทเมนท จํานวน 208 คน คิดเปน               
รอยละ 52.00  เปดรับชม 3-4 วันตอสัปดาห จํานวน 152 คนคิดเปนรอยละ 38.00 

จากการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางใชระยะเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงในแตละวัน จํานวน 232 คน คิดเปน
รอยละ 58.00  ในชวงเวลาท่ีเปดรับ คือ เวลา 18.00-21.00 น. จํานวน 190 คนคิดเปนรอยละ 47.50 ซ่ึงไม
สอดคลองกับ (สุดารักษ เน่ืองชมภู,2553) วิจัยเร่ือง ความตองการและความพึงพอใจตอรายการโทรทัศนของ
สถานีโทรทัศนสาธารณะของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร วาพฤติกรรมการรับชมรายการทางสถานีโทรทัศน
สาธารณะสวนใหญผูชมรายการทุกวัน โดยใชเวลา 30 นาที -1 ชั่วโมงและ อยูในชวงเวลา 18.01-22.00 น.  
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กลุมตัวอยางสวนใหญรับชม สถานีโทรทัศนโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 จํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 
52.50 จะเปดรับชมคนเดียว จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 44.00 รับชมผานเคร่ืองรับโทรทัศน จํานวน 178 คน 
รอยละ 44.50 ประเภทรายการโทรทัศนท่ีเปดรับชมบอยท่ีสุด คือ ละคร จํานวน 284 คน รอยละ 71.00 ซึ่งรายการ
ละคร เปนการนําเสนอเร่ืองราวตางๆผานตัวแสดง ซึ่งจะตองเกิดจาการผสมผสานเน้ือ หาในบทกับศิลปะการจัดฉาก 
แสง เสียง ตําแหนงภาพ การลําดับภาพ   โดยมีพฤติกรรมท่ีจะเปลี่ยนชองขณะท่ีรายการไมสนุก จํานวน 176 คน 
รอยละ 44.00 สอดคลองกับ (สุดารักษ เน่ืองชมภู,2553) วา การชมรายการโทรทัศนสวนใหญชมรายการจะสลับไป
สลับมากับรายการของชองอื่น   ท้ังน้ี กลุมตัวอยาง วัตถุประสงคสําคัญของเปดรับชมละคร คือ เพ่ือความบันเทิง 
จํานวน 356 คน คิดเปนรอยละ 89.00    
  (2) พฤติกรรมการเปดรับชมละครโทรทัศนของวัยรุนในภาคใตตอนลาง คือ นิยมชมละครโทรทัศนแนว
ตลกมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40.00 สอดคลองกับ (เสรี วงศมณฑา,2533) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางทัศนคติ
และพฤติกรรมตอความรุนแรงของเยาวชนกับพฤติกรรมในการดูโทรทัศน พบวารายการท่ีชอบมากท่ีสุดคือ ละคร
ไทย เน้ือหาละครท่ีชอบมากท่ีสุดคือ ละครหรือภาพยนตรท่ีมีเน้ือหาตลกขบขันและนิยมประเภทชีวิตและคุณธรรม 
  (3) สําหรับความตองการและขอแสนอแนะจากการเปดรับชมละครโทรทัศน ของกลุมตัวอยางสวนใหญ  
มีขอเสนอแนะวา ควรลดความรุนแรง ลดการตบตี แยงชิง หยาบคาย การทารุณสัตว และอยากใหละครมีขอคิด คติ
สอนใจ สอนการใชชีวิตในปจจุบัน ในรูปแบบท่ีสรางสรรค  สอดคลองกับ (ธรรญธร ปญญโสภณ,2554) บทความ
เร่ือง ละครโทรทัศนเพ่ือเยาวชนกับการพัฒนาสังคมไทย  พบวา ละครโทรทัศนในปจจุบันสวนมากผลิตเพ่ือผูชมท่ี
เปนผูใหญและเนนความบันเทิง ท้ังยังมีความรุนแรงในเน้ือหา ภาษาและการกระทําละครโทรทัศนจึงควรนําเสนอ
เพ่ือเยาวชนดวย และเสนอเน้ือหาใหมๆ เกี่ยวกับเยาวชน มีนักแสดงและทีมงานท่ีสรางสรรคงานเพ่ือเยาวชน ท้ังน้ีจะ
ทําใหละครโทรทัศนไทยมีทิศทางเน้ือหาท่ีสรางสรรคสอดคลองไปกับความตองการของกลุมผูชม  
 

ขอเสนอแนะ 
1. จากการวิจัยทําใหทราบถึงพฤติกรรมของวัยรุนในภาคใตตอนลาง ซ่ึงอาจจะมีลักษณะทางประชากรท่ี 
แตกตางกันกับในภาคอื่นและมีพฤติกรรมตางจากวัยอื่นๆ เชน ในเร่ืองของเวลาการเปดรับชม

สถานีโทรทัศน หรือประเภทของรายการท่ีเปดรับ  
2. ควรสงเสริม และสนับสนุนใหมีรูปแบบรายการโทรทัศนละคร ใหมีความนาสนใจสอดคลองกับความ 
ตองการของกลุมเปาหมาย  
3. ทําใหรูถึงพฤติกรรมของวัยรุนท่ีมีความสนใจในละครและเน้ือหา รูปแบบ ดังน้ันการพัฒนาดาน

คุณภาพของเน้ือหาละครใหถูกตองและเหมาะสมกับกลุมเปาหมายในคร้ังตอไปซ่ึงจะชวยใหผูผลิตรายการสามารถ
ยกระดับคุณภาพของละครเพ่ือการแขงขันไดตามสภาพการณในปจจุบันใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรนํารูปแบบการศึกษาดังกลาวไปทําการศึกษาพฤติกรรมของกลุมตัวอยางอืน่ๆ รวมท้ังภูมิภาคตางๆ

ท้ังประเทศ เพ่ือใหทราบถึงพฤติกรรมและหรือเรียนรูการเปดรับชมละครรายการโทรทัศนไดมากยิ่งขึ้น  
2. ในการวิจัยอาจจะทําการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับ การรับรู การใชสื่อประเภทอื่นๆ เชน สื่อ

วิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ  หรือสื่อใหม ของกลุมวัยรุนตอการรับสื่อ 
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