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บทที่ 1 
บทน า 

1. ความส าคัญและที่มาของหัวข้อการวิจัย  

“ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ด ีไม่มีใครจะท าให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การท าให้บ้านเมืองมี
ความปรกตสิุขเรียบร้อย จึงมิใช่การท าให้ทุกคนเป็นคนดี หากอยู่ที่การส่งเสริมใหค้นดีได้ปกครอง
บ้านเมือง และควบคมุคนไม่ดไีม่ให้มีอ านาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้” 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (2512). 
พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งท่ี 6 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ าเภอศรรีาชา  

11 ธันวาคม 2512 

     ค ำว่ำ “คนด”ี และ “คนไม่ดี” เป็นเรื่องที่คนไทยให้ควำมส ำคัญมำก ดังมักได้ยินบุคคลหลำยฝ่ำย พูดใน
หลำยสถำนที่ และในสถำนกำรณ์ที่แตกต่ำงกันไป เรียกร้องหำ “คนดี” ของสังคม อีกทั้งมีกำรสร้ำงสปอต
วิทยุ และโทรทัศน์เพ่ือพยำยำมปลูกฝังควำมเป็นคนดี โดยแสดงให้เห็นว่ำ “คนเก่ง มีอยู่มำกมำยในสังคม แต่
คนดีนั้นหำยำกมำกกว่ำ”  

     ภำยหลังจำกท่ีนำยกรัฐมนตรีทักษิน ชินวัตร ได้ถูกบังคับให้ออกจำกต ำแหน่งโดยกำรท ำรัฐประหำร ใน
เดือนกันยำยน พ.ศ.2549 ภำยใต้เหตุผลว่ำรัฐบำลชดุนี้มีกำรคอร์รัปชั่นอย่ำงรุนแรงอันท ำให้เกิดควำม
เสียหำยระดับชำติ ได้มีกำรเปลี่ยนขั้วทำงกำรเมืองโดยมีกำรจัดตั้งรัฐบำลชุดใหม่ โดยมีนำยอภิสิทธิ์ เวชชำ
ชีวะ เป็นนำยกรัฐมนตรี นำยอภิสิทธิ์ได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงสูงโดยเฉพำะในบรรดำกลุ่มคนรุ่นใหม่ และชน
ชั้นกลำง เนื่องจำกกำรมีกำรศึกษำดี เกิดในตระกูลที่ดี และมีบุคลิกหน้ำตำดี ด้วยเหตุนี้เองรัฐบำลของนำย
อภิสิทธิ์จึงได้มีกำรน ำภำพลักษณ์ของควำมเป็นคนดีของนำยอภิสิทธิ์มำเป็นจุดเด่น และมีควำมพยำยำมที่จะ
ปลูกฝังควำมเป็นคนดี มีจริยธรรม และควำมซื่อสัตย์ให้เกิดข้ึนในสังคม ดังเห็นได้จำกกำรที่มีมติ
คณะรัฐมนตรี ให้จัดตั้ง “วำระแห่งชำติกำรส่งเสริมคุณธรรมควำมซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้ำนกำรทุจริตของคน
ไทย” โดยมุ่งหวังที่จะปลูกจิตส ำนึกคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม และท ำให้มีกำรรณรงค์เก่ียวกับกำรปลูกฝัง
จริยธรรมและศีลธรรมอย่ำงกว้ำงขวำงในสื่อหลำยประเภท เพ่ือให้สังคมตระหนักถึงควำมส ำคัญและ
เรียกร้องหำ “คนดี” ของสังคมอย่ำงจริงจัง แม้กระทั่งนำยอภิสิทธิ์เอง ก็มีภำพลักษณ์ของกำรเป็น “คนด”ี 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง และถือได้ว่ำเป็นตัวอย่ำงหนึ่งของ “คนดี” ในสังคมไทย และนำยอภิสิทธิ์
เองก็แสดงออกอย่ำงชัดเจน ในกำรเรียกร้องให้ประชำชนประพฤติดี และท ำดี เพ่ือเป็น “คนดี” ของสังคม 
ดังเห็นได้จำกค ำปรำศรัยของนำยอภิสิทธิ์ตำมงำนต่ำงๆ ในสังคม 
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“ดังนั้น ถ้าเราต้องการสังคมที่ด ี เราต้องมีการเมืองที่ดี และการจะสร้างการเมืองที่ดีได้นั้น เรา
จ าเป็นต้องท าหน้าที่ของการเป็นประชาชนท่ีดี ที่ง่ายที่สุดก็คือเมื่อเราอายุครบ 18 ปี เราก็ต้องไป
เลือกตั้ง และเลือกคนดีเข้าสภา เราต้องรู้ว่า คนดคีืออะไร เราต้องรู้ว่าผู้ที่อาสามาท างานให้ประเทศ
นั้นเขาเป็นคนดีจริงหรือไม่ เราต้องติดตามข่าวการเมืองเพื่อจะได้รับรู้ว่าพรรคการเมือง หรือ
นักการเมืองเหล่านั้นมาจากไหน (คมชัดลึก 19 สิงหาคม 2010)” 

     ดังที่ได้กล่ำวไปข้ำงต้นแล้วว่ำ สังคมไทยพยำยำมเน้นย้ ำควำมเป็น “คนด”ี และสนับสนุนให้ “คนดี” 
ขึ้นมำน ำพำประเทศให้เดินหน้ำต่อไปได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในภำวะที่ประเทศต้องประสบกับปัญหำควำม
แตกแยกอย่ำงรุนแรงในปัจจุบัน ซึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำอิทธิพลจำกแนวควำมคิดและควำมเชื่อทำงพุทธศำสนำ 
เป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงกับกำรรับรู้ต่อควำมเป็น “คนด”ี ของคนไทยนั้น ประกอบกับกำรปลูกฝังผ่ำนทำง
สถำบันกำรศึกษำ ตลอดจนสถำบันครอบครัว  แต่อย่ำงไรก็ตำม ตำมที่ Gerbner et al. (1980) ได้กล่ำวไว้
ว่ำ นอกจำกระบบควำมเชื่อทำงศำสนำ และกำรศึกษำแล้ว สื่อมวลชน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสื่อโทรทัศน์ มี
บทบำทเป็นอย่ำงสูง ในกำรก ำหนดกำรรับรู้ต่อควำมจริงในสังคม ดังนั้น กำรวิจัยในครั้งนี้ จึงมีจุดประสงค์ที่
จะศึกษำถึงควำมสัมพันธ์ของโทรทัศน์ที่มีกับกำรรับรู้ต่อควำมเป็น “คนดี” ของคนในสังคมไทย โดยมุ่งเน้น
ไปที่กำรบริโภคละครโทรทัศน์ของไทยเป็นหลัก 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษำและท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภำพรวมของกำรบริโภคละครไทยของคนไทย ตลอดจน
พัฒนำกำรของรูปแบบกำรน ำเสนอละครไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2513 กระทั่งถึงปัจจุบัน 

 เพ่ือศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงละครไทยกับกำรรับรู้ของคนทั่วไปที่มีต่อภำพลักษณ์ของควำมเป็น 
“คนด”ี 

3. ขอบเขตของการวิจัย 

     งำนวิจัยนี้ครอบคลุมกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคโทรทัศน์ของผู้ที่ใช้อินเตอร์เนต ผ่ำนกำรเก็บ
แบบสอบถำม โดยไม่แยกเพศ อำยุ หรือระดับกำรศึกษำ และน ำข้อมูลที่ได้ มำเปรียบเทียบเพื่อศึกษำถึง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรมกำรบริโภคละครไทย กับกำรรับรู้ต่อควำมเป็น “คนดี” ของกลุ่มเป้ำหมำย 
ตลอดจนพิจำรณำว่ำปัจจัยใดบ้ำงที่ส่งผลต่อระดับควำมสัมพันธ์ของทั้งสองปัจจัยนี้ นอกจำกนี้ยังศึกษำ
รูปแบบกำรน ำเสนอ ตลอดจนภำพรวมของละครไทยในช่วงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2513 มำจนกระทั่งถึงปัจจุบัน เพ่ือ
วิเครำะห์พัฒนำกำร และกำรเปลี่ยนแปลงของละครไทยในช่วงระยะเวลำ 40 ปีที่ผ่ำนมำ เพ่ือน ำมำเป็น
ข้อมูลประกอบกำรศึกษำถึงควำมสัมพันธ์ของกำรบริโภคละครไทย กับกำรรับรู้ต่อควำมเป็น “คนด”ี ของ
ผู้ชมละคร    
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4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย  

 ผลจำกกำรศึกษำนี้จะแสดงให้เห็นภำพรวมของกำรบริโภคละครไทย ของคนไทย ตลอดจนกำร
เปลี่ยนแปลงของรูปแบบกำรน ำเสนอละครไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2513 กระทั่งถึงปัจจุบัน 

 ผลจำกกำรศึกษำนี้จะแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของกำรน ำเสนอรูปแบบของควำมเป็น “คนดี” ผ่ำน
ละครไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรรับรู้ต่อควำมเป็น “คนดี” ของคนในสังคมไทย  

 ผลจำกกำรศึกษำนี้สำมำรถน ำไปเป็นแนวทำงในกำรหำแนวทำงส ำหรับปลูกฝังค่ำนิยม หรือวแนว
ปฏิบัติที่ดี ให้เกิดข้ึนในสังคมไทยในอนำคต   
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บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

“โทรทัศน์สามารถเป็นเครื่องมือท่ีท าให้มนุษยชาติรุ่งเรืองอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนหากเรา
ต้องการให้มันเป็นเช่นน้ัน แต่หากเรายังคงไม่ให้ความส าคัญกับมันอย่างที่ควรเป็นเหมือนเช่นทุก
วันน้ีแล้ว มันก็สามารถกลายเป็นขุมภัยที่น่ากลัวและอันตรายมากท่ีสุดได้เช่นกัน (Gould, 
1946).” 

อิทธิพลของโทรทัศน์ต่อการรับรู้ของสังคม 

 “โทรทัศน์เป็นสื่อในการหล่อหลอมคนส่วนใหญ่ในสังคมให้มีบทบาทและพฤติกรรมเป็นไปใน
มาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าหน้าทีส่ าคัญของโทรทัศน์ก็คือเป็นตัวกลางในการ 
‘ถ่ายทอดทางวัฒนธรรม’ นั่นเอง (Gerbner and Gross, 1976: 175).” 

     ตั้งแต่มีกำรพัฒนำขึ้นมำ โทรทัศน์ได้กลำยเป็นเสมือนสิ่งจ ำเป็นอย่ำงหนึ่งที่ต้องมีในทุกครัวเรือน และยัง
เปิดโอกำสทำงกำรศึกษำให้กับคนเป็นจ ำนวนมำก เป็นที่ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงว่ำในบรรดำสื่อที่มีอยู่
มำกมำยนั้น โทรทัศน์มีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่ำงมำกไม่โดยรูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่ง ดังนั้นจึงท ำให้เกิด
ค ำถำมขึ้นมำกมำยจำกนักวิชำกำรหลำกหลำยแขนงต่อบทบำทของโทรทัศน์ตั้งแต่ได้มีกำรพัฒนำสื่อนี้ขึ้นมำ 
สิ่งหนึ่งซึ่งยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ก็คืออิทธิพลของโทรทัศน์ที่มีต่อสังคม ว่ำโทรทัศน์มีอิทธิพลในแง่บวก 
หรือในแง่ลบมำกกว่ำกัน และมีงำนวิจัยทำงสังคมศำสตร์หลำยชิ้นที่พยำยำมแสดงให้เห็นถึงอ ำนำจของ
โทรทัศน์ที่ส่งผลต่อสังคมโดยรวม ทั้งนี้ควำมพยำยำมในกำรศึกษำอิทธิพลของโทรทัศน์ต่อกำรรับรู้ใน
เรื่องรำวต่ำงๆ ที่แตกต่ำงกันไป เริ่มเห็นได้ชัดตั้งแต่ในช่วงปีค.ศ.1960 (Kang et al., 1996) โดยได้มีกำรท ำ
กำรวิจัยอย่ำงจริงจังจำกนักวิชำกำรในหลำกหลำยสำขำวิชำ โดย Gerbner และคณะ ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกทฤษฎี
กำรปลูกฝังควำมจริง (Cultivation Theory) ให้ข้อสรุปว่ำที่ผ่ำนมำศำสนำและกำรศึกษำส่งอิทธิพลเป็น
อย่ำงสูงต่อค่ำนิยมและขนบประเพณีต่ำงๆ ของสังคม แต่ในปัจจุบันเรำไม่สำมำรถปฏิเสธได้เลยว่ำ โทรทัศน์
กลำยมำเป็นแหล่งที่มำส ำคัญของข้อมูลและข่ำวสำรต่ำงๆ อย่ำงที่ไม่เคยมีมำก่อนในประวัติศำสตร์ 
(Gerbner et al., 1986) 

     ภำยใต้ทฤษฎีกำรปลูกฝังควำมจริง Gerbner และคณะ ได้กล่ำวไว้ว่ำโทรทัศน์มีบทบำทในกำรเล่ำ
เรื่องรำวในสังคม สื่อสำรค่ำนิยมตลอดจนควำมเชื่อต่ำงๆ และหล่อหลอมให้เกิดระบบควำมเชื่ออย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งในกลุ่มผู้ชมโทรทัศน์ ผ่ำนหน้ำจอสี่เหลี่ยม กำรปลูกฝังควำมจริงนี้มีผลกระทบต่อผู้ชมที่ไม่ได้ติดตำมชม
โทรทัศน์อย่ำงต่อเนื่องด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ก็เพรำะผลกระทบที่เกิดกับผู้ชมที่ติดตำมชมโทรทัศน์อย่ำงต่อเนื่อง 
ย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมนั่นเอง ผลจำกกำรท ำกำรเก็บข้อมูลอย่ำงจริงจัง Gerbner และคณะ มี
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หลักฐำนมำกมำยที่สนับสนุนทฤษฎีของพวกเขำที่กล่ำวว่ำ “ยิ่งบุคคลใดใช้เวลำในกำรชมโทรทัศน์มำก บุคคล
นั้นก็มีแนวโน้มสูงที่จะแสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ของกำรรับรู้ต่อควำมเป็นจริงทำงสังคมกับเนื้อหำเกี่ยวกับ
ชีวิตและสังคมที่ได้รับกำรน ำเสนอทำงจอโทรทัศน์ (Gerbner et al., 1986) Gerbner และคณะ ยังกล่ำว
ด้วยว่ำ อิทธิพลของโทรทัศน์ที่มีต่อผู้ชมไม่ได้เป็นไปแค่ในทิศทำงเดียว และผลกระทบของ “กำรปลูกฝังควำม
จริงทำงสังคมโดยโทรทัศน์” นั้น มีควำมละเอียดอ่อน สลับซับซ้อน และแตกต่ำงกันไป ขึ้นอยู่กับโครงสร้ำง
หรือปัจจัยทำงสังคมและสิ่งแวดล้อมหลำยๆ อย่ำง ดังนั้นแนวคิดในทฤษฎีนี้จึงมุ่งเน้นกำรมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่ำงโทรทัศน์ในฐำนะสื่อ กับสังคมที่ใช้โทรทัศน์เป็นสื่อ (Gerbner et al., 1986: 23)  

     ในมุมมองเกี่ยวกับกำรใช้โทรทัศน์เป็นเครื่องมือในกำรเยียวยำสภำพทำงจิตใจของผู้ชม Spencer (2006) 
ได้ท ำกำรวิจัยถึงผลในแง่บวกของตัวละครที่ถูกน ำเสนอในโทรทัศน์ รวมทั้งในรำยกำรโทรทัศน์ต่ำงๆ ต่อ
ปัจเจกและสังคมในภำพรวม โดย Spencer แสดงให้เห็นในงำนของเธอว่ำรำยกำรโทรทัศน์มีควำมสัมพันธ์
โดยตรงกับกำรเปลี่ยนแปลงและกำรรับรู้ของสังคมต่อประเด็นต่ำงๆ ซึ่งหมำยรวมถึงควำมรู้สึกสงสำร เห็นใจ
ต่อทั้งตัวละครที่เป็นตัวดี และตัวร้ำย ซึ่งควำมรู้สึกเช่นนี้สำมำรถสะท้อนควำมรู้สึกยำกล ำบำกในชีวิตจริงของ
ผู้ชมเอง กล่ำวคือ เมื่อผู้ชมได้เห็นตัวละครในโทรทัศน์ที่มีควำมประพฤติ หรือกำรด ำเนินชีวิตที่ไม่ดี ต้องได้รับ
กำรลงโทษหรือพบกับชะตำกรรมที่เลวร้ำยเพรำะพฤติกรรมนั้นๆ จะท ำให้วิถีควำมเชื่อตลอดจนระบบจำรีต
ประเพณีที่มีอยู่ในสังคมได้รับกำรปลูกฝังและส่งผลให้ระบบจริยธรรมในสังคมยังคงควำมเข้มแข็งอยู่ได้ 
นอกจำกนี้กำรบริโภคโทรทัศน์ที่มีเนื้อหำเช่นนี้ ยังเป็นเสมือนเครื่องมือในกำรบ ำบัดควำมเครียดที่ตนต้อง
เผชิญในชีวิตจริงสะท้อนผ่ำนตัวละครต่ำงๆ เหล่ำนั้นอีกด้วย (Spencer, 2006) 

     อย่ำงไรก็ตำม จำกที่ได้ศึกษำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับควำมสัมพันธ์ของโทรทัศน์ต่อกำรรับรู้ของสังคม 
Harris และคณะ (2004) สรุปว่ำงำนวิจัยส่วนใหญ่จะศึกษำเกี่ยวกับผลในแง่ลบของโทรทัศน์ที่มีต่อสังคม 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเรื่องของควำมรุนแรง และเพศ แต่งำนวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบในเชิงบวกของโทรทัศน์ที่
มีต่อผู้บริโภคยังมีอยู่น้อยมำก แม้จะมีงำนวิจัยบำงชิ้นที่ศึกษำเก่ียวกับปัจจัยที่ช่วยลดอคติหรือแรงเสียดทำน
ทำงสังคม โดยมองว่ำโทรทัศน์เป็นหนึ่งในปัจจัยดังกล่ำวก็ตำม แต่งำนวิจัยเหล่ำนั้นก็ไม่ได้ระบุถึงบทบำท
ทำงอ้อมของโทรทัศน์หรือภำพยนตร์ที่น ำพำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงทัศนคติในเชิงลึก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
งำนวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของละครโทรทัศน์ต่อกำรเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ชมที่มีพ้ืนฐำนทำงวัฒนธรรม
แตกต่ำงกันก็ยังมีไม่มำกด้วยเช่นกัน ตัวอย่ำงงำนวิจัยหนึ่งที่ได้ท ำกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ของกำรชมละคร
โทรทัศน์กับกำรเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ชม ได้แก่งำนวิจัยของ Hasegawa ซึ่งท ำกำรศึกษำบทบำทของ
ละครโทรทัศน์เกำหลีต่อกำรเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ชมละครชำวญี่ปุ่น โดยได้สรุปไว้ว่ำกำรชมละคร
เกำหลีส่งผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงทัศนคติของผู้ชมละครชำวญี่ปุ่น ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ ไม่
สำมำรถท ำให้เกิดขึ้นได้ในระบบกำรศึกษำพ้ืนฐำน หรือกำรสร้ำงมิตรภำพในระดับของควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคล Hasegawa ได้ให้ข้อสรุปที่น่ำสนใจไว้ว่ำ นักกำรศึกษำต้องตระหนักถึงข้อเท็จจริงเก่ียวกับกำรน ำเข้ำ
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ละครต่ำงชำติที่มีเพ่ิมมำกข้ึนทุกวัน ตลอดจนผลกระทบของละครเหล่ำนี้ที่มีต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงทัศนคติ 
และท ำกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำปัจจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงแนวทำงกำรศึกษำพหุวัฒนธรรมใน
อนำคต (Hasegawa, 2006) 

“ความดี” ในบริบทของสังคมไทย 

     Gerbner และคณะ ได้สรุปไว้ว่ำ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรรับรู้ของสังคมจำกอดีตมำจนกระท่ังปัจจุบัน ได้แก่
ศำสนำและกำรศึกษำ (Gerbner et al., 1986) ซึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำกำรรับรู้ในเรื่อง “ควำมดี” ในสังคมไทยก็
ได้รับอิทธิพลจำกศำสนำและกำรศึกษำเป็นอย่ำงมำกด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพรำะคนส่วนใหญ่ในประเทศ
ไทยนับถือศำสนำพุทธ ซึ่งเชื่อว่ำหำกประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมก็จะมีชีวิตที่มีควำมสุข และจะประสบแต่สิ่งที่
ดีงำมไม่ว่ำจะเกิดอีกก่ีครั้งก็ตำม ทั้งนี้เพรำะศำสนำพุทธเชื่อในเรื่องของกำรเวียนว่ำยตำยเกิด และกฏแห่ง
กรรม กำรมีชีวิตอยู่ในศีลธรรมดังกล่ำวมำนี้ ก็คือกำรท ำ “ควำมดี” โดยกำรประกอบ “กรรมดี” และละเว้น
กำรท ำ “กรรมชั่ว” เพ่ือบรรลุสู่กำรเป็นนิพพำนนั่นเอง ดังนั้นควำมเชื่อในเรื่องของ “ควำมดี/ท ำบุญ” และ 
“ควำมเลว/ท ำบำป” ในศำสนำพุทธนี้เอง ที่เป็นพ้ืนฐำนของกำรรับรู้เกี่ยวกับ “ควำมดี” ในสังคมไทย 

     ตัวอย่ำงหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ของกำรรับรู้ต่อกำรเป็น “คนด”ี กับพุทธศำสนำก็คือในกรณี
ของ พล.ต.จ ำลอง ศรีเมือง โดยในช่วงปีพ.ศ.2520 พล.ต.จ ำลอง ได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงสูงในหมู่ชนชั้น
กลำง ในฐำนะของ “คนดี” (McCargo, 1997) ที่เป็นตัวแทนของพุทธศำสนิกชนที่ปฏิบัติตนตำมหลักพุทธ
ศำสนำ และควำมเป็นคนที่มีภำพลักษณ์ของควำมนุ่นนวลและติดดิน เป็นที่รู้กันทั่วไปว่ำ พล.ต.จ ำลองเป็นผู้
ที่ปฏิบัติธรรม สมถะ นอนไม้กระดำนแผ่นเดียว แม้แต่กำรอำบน้ ำก็จะใช้น้ ำเพียง 5 ขัน    ในยำมว่ำง พล.ต.
จ ำลองจะเดินทำงออกต่ำงจังหวัดและรณรงค์ให้ประชำชนเลิกดื่มเหล่ำ สูบบุหรี่ รับประทำนเนื้อสัตว์ และ
เล่นกำรพนัน พล.ต.จ ำลอง มีชื่อเสียงโดดเด่นขึ้นมำหลังจำกลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ำรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร ในปี พ.ศ. 2528 เบอร ์8 ในนำม “กลุ่มรวมพลัง” โดยชนะได้รับคะแนนเสียง 408,233 
คะแนน ถึงขนำดที่วงคำรำบำว แต่งเพลงให้ชื่อ "มหำจ ำลองรุ่น 7" หลังจำกนั้นในปี พ.ศ. 2531 จึงก่อตั้ง 

พรรคพลังธรรม ขึ้น โดยสื่อมักเรียกขำนกันว่ำเป็น “พรรคพลังผัก”  เนื่องจำกสนับสนุนให้คนเลิกกิน
เนื้อสัตว์หันมำกินอำหำรมังสวิรัติ กระแสควำมนิยมในตัว พล.ต.จ ำลองในฐำนะนักกำรเมืองผู้สมถะ พุ่งสูงขึ้น

เรื่อย ๆ จนเกิดเป็นกระแส “จ ำลองฟีเวอร์” และเรียกกันติดปำกว่ำ "มหำจ ำลอง" ชนะกำรเลือกตั้งเข้ำ
ด ำรงต ำแหน่งผู้ว่ำ ฯ อีกสมัยในปี พ.ศ. 2533 โดยได้รับคะแนนท่วมท้นถึง 703,671 คะแนน ทิ้งห่ำงผู้สมัคร
จำกพรรคประชำกรไทยคือ นำยเดโช สวนำนนท์ ถึง 419,894 คะแนน แต่ก่อนที่จะครบวำระ 4 ปี ก็ลำออก 
และผันตัวเองสู่สนำมเลือกตั้งระดับชำติ (วิกีพีเดีย 2554) 
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     เมื่อเกิดเหตุกำรณ์พฤษภำทมิฬ พล.ต.จ ำลอง เป็นแกนน ำคนส ำคัญในกำรประท้วงต่อต้ำนรัฐบำล พล.อ.
สุจินดำ ครำประยูร โดยถูกจับกุมตัวกลำงที่ชุมนุมเมื่อบ่ำยวันทื่ 18 พฤษภำคม 2535 หลังจำกนั้นพล.ต.
จ ำลอง ก็ได้ลำออกจำกทุกต ำแหน่งทำงกำรเมืองตำมที่เคยได้ให้สัญญำไว้เมื่อครั้งชุมนุม ซึ่งได้มีกระแสสังคม
กล่ำวว่ำ "จ ำลองพำคนไปตำย" โดยข้อมูลอย่ำงเป็นทำงกำรของผู้เสียชีวิตจำกเหตุกำรณ์กำรประท้วงครั้งนี้มี
ทั้งสิ้น 52 รำย ซึ่งยังไม่นับผู้ที่ถูกจับ ผู้ที่หำยสำบสูญ และบำดเจ็บอีกมำกกว่ำ 3500 คน (Wikipedia, 2011) 

     หลังจำกท่ีเงียบหำยจำกวงกำรกำรเมืองไประยะหนึ่ง พล.ต.จ ำลองได้กลับมำสู่สำยตำของประชำชนอีก
ครั้งในปีพ.ศ. 2548 โดยน ำพระและประชำชนหลำยพันคน เดินขบวนประท้วงกำรเข้ำสู่ตลำดหุ้นของบริษัท 
ไทย เบเวอร์เรจ จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตเบียร์ช้ำง และในปีเดียวกันพล.ต.จ ำลองก็เป็น 1 ใน 5 แกนน ำเครือข่ำย
พันธมิตรประชำชนเพื่อประชำธิปไตย ต่อต้ำนกำรบริหำรงำนของนำยทักษิณ ชินวัตร นำยกรัฐมนตรีใน
ขณะนั้น และยังเป็นหนึ่งในผู้ที่น ำประชำชนเข้ำยึดสนำมบินสุวรรณภูมิอีกด้วย ล่ำสุด พล.ต.จ ำลองยังเป็น
หนึ่งในผู้น ำในกำรท ำกำรเรียกร้องกรณีพิพำทเขำพระวิหำรซึ่งยังคงเป็นประเด็นที่ยืดเยื้ออยู่ในปัจจุบัน 
(Wikipedia, 2011) 

     แม้ว่ำพล.ต.จ ำลองจะกล่ำวว่ำกำรกระท ำทั้งหมด เป็นไปเพ่ือส่วนรวมและรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์ของ
ประเทศชำติและประชำชน อีกท้ังควำมนิยมต่อพล.ต.จ ำลองในช่วงปีพ.ศ. 2520-พ.ศ. 2530 จะมีสูงมำกก็
ตำม (McCargo, 1997) แต่กำรผันตัวมำเป็นนักเคลื่อนไหวทำงสังคมของพล.ต.จ ำลอง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กำรน ำพำประชำชนไปสู่ควำมขัดแย้ง และกำรสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินท ำให้ควำมนิยมในตัวพล.ต.
จ ำลองลดลงไปอย่ำงเห็นได้ชัด ทั้งนี้อำจกกล่ำวได้ว่ำเป็นเพรำะกำรที่พล.ต.จ ำลอง มีภำพลักษณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป จำกกำรเป็นผู้ที่นุ่มนวล และยึดมั่นในศีลธรรม ไปสู่กำรเป็นนักเคลื่อนไหวที่นิยมควำม
ขัดแย้งและควำมรุนแรง ซึ่งเป็นแนวทำงท่ีขัดแย้งกันกับแนวทำงของพุทธศำสนำที่สอนให้ประพฤติตนอยู่ใน
ศีล และกำร “ท ำบุญ” (Damrongchai, 2003) เพ่ือให้ทุกอย่ำงด ำเนินได้ด้วยควำมสงบนั่นเอง  

     กำรศึกษำนับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลเป็นอย่ำงสูงต่อกำรสร้ำงกำรรับรู้ต่อควำมเป็น “คนดี” ใน
สังคมไทย ระบบกำรศึกษำในประเทศไทยมีประวัติมำยำวนำน และมีควำมเกี่ยวพันอย่ำงลึกซึ้งกับพุทธ
ศำสนำ ดังจะเห็นได้ว่ำในอดีตวัดท ำหน้ำที่เป็นเสมือนโรงเรียนในฐำนะที่เป็นแหล่งกำรศึกษำท่ีส ำคัญแห่งหนึ่ง 
และพระสงฆ์ก็ท ำหน้ำที่เป็นเสมือนครูด้วยเช่นเดียวกัน แม้ว่ำในปัจจุบันนี้ศำสนำพุทธดูจะมีบทบำทน้อยลง
ในแง่ของกำรศึกษำ แต่อำจกล่ำวได้ว่ำบทบำทของพุทธศำสนำต่อกำรศึกษำก็ยังคงมีอยู่เนื่องจำกพุทธศำสนำ
ถือเป็นศำสนำหลักของประเทศไทย ดังนั้นอิทธิพลของพุทธศำสนำจึงซ่อนอยู่ในบริบทต่ำงๆ และส่งผลต่อ
กำรรับรู้ของประชำชนในสังคมไทยโดยรวม (พระธรรมปิฎก 2529) 
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     กระทรวงศึกษำธิกำรให้ควำมส ำคัญกับพุทธศำสนำและได้มีกำรออกระเบียบให้ทุกโรงเรียนมีกำรเรียน
กำรสอนเก่ียวกับพุทธศำสนำ และคุณธรรมควำมเป็นไทย (Sirikanchana, 1998) รัฐบำลมีควำมพยำยำมที่
จะน ำแนวทำงกำรศึกษำในแบบตะวันตกเข้ำมำปรับใช้ในระบบกำรศึกษำไทย ในขณะเดียวกันก็ยังคงอนุรักษ์
เอกลักษณ์ควำมเป็นไทยไว้โดยกำรจัดให้มีกำรเรียนกำรสอนวิชำพุทธศำสนำในทุกองค์กำรกำรศึกษำท่ัว
ประเทศ (Bright 2011) ดังนั้นจึงอำจกล่ำวได้ว่ำ กำรรับรู้ต่อกำรเป็น “คนด”ี ในสังคมไทย เกิดข้ึนจำก
แนวคิดทำงพุทธศำสนำ และระบบกำรศึกษำเป็นเสมือนเครื่องมือหนึ่งในกำรถ่ำยทอดและปลูกฝังกำรรับรู้นี้ 

     อย่ำงไรก็ตำมควำมพยำยำมในกำรปลูกฝังหรือถ่ำยทอดแนวควำมคิดเกี่ยวกับพุทธศำสนำผ่ำนระบบ
กำรศึกษำในปัจจุบันยังไม่มีควำมน่ำสนใจอย่ำงเพียงพอ ดังจะเห็นได้จำกกำรที่นักเรียนโดยมำกยังมองเห็นว่ำ
วิชำพุทธศำสนำเป็นวิชำหนึ่งที่น่ำเบื่อ ไม่น่ำสนใจ และไม่อยำกเรียน โดยเด็กส่วนมำกต้องกำรควำม
สนุกสนำนจำกกำรเรียนด้วย ดังนั้นกำรศึกษำในครั้งนี้จึงมุ่งประเด็นไปที่ กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำร
รับรู้ต่อกำรเป็น “คนด”ี กับอิทธิพลของโทรทัศน์ ซึ่ง Hasegawa (2006) ได้กล่ำวอ้ำงในงำนวิจัยของเธอว่ำ
เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อกำรเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนมำกที่สุด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อเทียบกับระบบ
กำรศึกษำกระแสหลัก  

พฤติกรรมการบริโภคและการเปลี่ยนแปลงของละครไทย 

     ข้อมูลจำกรำยงำนกำรส ำรวจสื่อมวลชน (วิทยุและโทรทัศน์) ซึ่งจัดท ำโดยส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ (2551) 
ที่ท ำกำรเก็บข้อมูลประชำกรตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป พบว่ำ ร้อยละ 64.7 ของคนไทยทั้งหมดบริโภคโทรทัศน์
มำกกว่ำสื่ออ่ืนๆ นอกจำกนี้รำยงำนจำกกำรส ำรวจในครั้งนี้กล่ำวว่ำแนวโน้มของกำรชมโทรทัศน์ในช่วงสอง
ทศวรรษนี้มีเพ่ิมมำกข้ึนมำโดยตลอด ในขณะที่ควำมนิยมในกำรฟังวิทยุ มีแนวโน้มที่จะค่อยๆ ลดลงทุกปี 
จำกกำรส ำรวจพบว่ำกลุ่มเด็กอำยุตั้งแต่ 6-14 ปี เป็นกลุ่มที่มีกำรชมโทรทัศน์สูงที่สุด และรองลงมำเป็นกลุ่ม
เยำวชนในระหว่ำงช่วงอำยุ 15-24 ปี และเมื่อจ ำแนกตำมประเภทของรำยกำรที่ได้รับควำมนิยม ผลกำร
ส ำรวจพบว่ำรำยกำรบันเทิงได้รับควำมนิยมสูงสุดถึงร้อยละ 57.7 ของรำยกำรทั้งหมดที่ได้รับกำรออกอำกำศ 
รำยกำรที่ได้รับควำมนิยมสูงเป็นอันดับสองได้แก่รำยกำรข่ำว ร้อยละ 40 ซึ่งรำยกำรทั้งสองประเภทนี้ ได้รับ
ควำมนิยมสูงทิ้งห่ำงรำยกำรอันดับที่สำมซึ่งได้แก่รำยกำรประเภทสำรคดีและควำมรู้ ซึ่งมีผู้ชมเพียงร้อยละ 
0.2 เท่ำนั้น  

     นอกจำกนี้ ผลกำรส ำรวจจำกส ำนักวิจัยเอแบคโพลล์ ซึ่งท ำกำรส ำรวจเกี่ยวกับสื่อโทรทัศน์ กับกำรใช้
ควำมรุนแรงในกลุ่มเยำวชน: กรณีศึกษำนักเรียน/นักศึกษำในเขตกรุงเทพมหำนคร (เอแบคโพลล์ 2549) 
โดยท ำกำรส ำรวจกลุ่มเยำวชนอำยุระหว่ำง 14-25 ปี จ ำนวน 1,569 คน พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 72.1 
นิยมดูโทรทัศน์ทุกวัน ร้อยละ 39.8 ใช้เวลำเฉลี่ยในกำรดูโทรทัศน์แต่ละครั้งประมำณ 3-5 ชั่วโมง ช่วงเวลำที่
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นิยมดูโทรทัศน์มำกท่ีสุดคือตั้งแต่เวลำ 20.01-22.00น. รำยกำรที่นิยมรับชม 5 อันดับแรกได้แก่ ละคร (ร้อย
ละ 67.4) ข่ำว/วิเครำะห์ข่ำว (ร้อยละ 54.9) รำยกำรเพลง (ร้อยละ 52.7) กำร์ตูน (ร้อยละ 43.8) และเกมส์
โชว ์(ร้อยละ 43.1). 

     ภำยใต้โครงกำรกำรพัฒนำองค์ควำมรู้กำรรู้เท่ำทันสื่อในประเทศไทย โดยศูนย์กำรเรียนรู้เท่ำทันสื่อ พร
ทิพย์ เย็นจะบก ได้ท ำกำรศึกษำเรื่อง “กำรรู้เท่ำทันละครไทย” (2550) โดยท ำกำรศึกษำจำกกลุ่มละคร
ตัวอย่ำงทั้งหมด 150 เรื่อง โดยจ ำแนกออกเป็น 4 หัวข้อ โดยพบว่ำ  

1. สัดส่วนการน าเสนอรายการละครเปรียบเทียบกับรายการข่าวและรายการอื่นๆ พบว่ำ

สถำนีโทรทัศน์ช่อง ซึ่งเป็นสองสถำนีที่ได้รับควำมนิยมสูงที่สุดนั้น 3 และช่อง 7  ใช้เวลำกับกำร

ออกอำกำศรำยกำรข่ำว และละครมำกกว่ำครึ่งหนึ่งของกำรออกอำกำศรำยกำรโทรทัศน์ทั้งหมดใน  

 วัน 1 (1440 นำที) 

2. รูปแบบการด าเนินเรื่องและการน าเสนอเนื้อหา พบว่ำรูปแบบของละครที่นิยมน ำเสนอ 3 อันดับ

แรก เป็นละครชีวิต/ต่อสู้ชีวิต (ร้อยละ 34) ละครรักเชือดเฉือน (ร้อยละ 23.3) และละครรักโรแมน

ติก (ร้อยละ14.7) ตำมล ำดับ 

3. บุคลิกตัวละคร พบว่ำตัวละครแต่ละตัวจะมีบุคลิกท่ีคล้ำยคลึงกันในละครทุกเรื่องเป็นต้นว่ำ บุคลิก

ของพระเอก 3 อันดับแรกคือ ท ำงำนเก่ง มีควำมเป็นสุภำพบุรุษ และรักเดียวใจเดียว ในขณะที่

บุคลิกของนำกเอก 3 อันดับแรกคือ ร่ำเริงมีน้ ำใจมองโลกในแง่ดี พูดจำตรงไปตรงมำ คล่องแคล่ว

ปรำดเปรียว ส่วนบุคลิกของตัวอิจจำคือ ขี้อิจฉำ เป็นสำวสังคมฟุ่มเฟือย โกหกเสแสร้ง และบุคลิก

ของตัวโกงคือ เจ้ำเล่ห์กระล่อน จิตใจโหดเหี้ยม ชอบใช้ก ำลัง 

4. ภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรม พบว่ำมีกำรสะท้อนภำพสังคมและวัฒนธรรมอยู่ในละคร

เกือบทุกเรื่องไม่ว่ำจะเป็นเรื่องเก่ียวกับควำมเชื่อทำงศำสนำและบำปบุญคุณโทษ ควำมเชื่อในเรื่อง

ชีวิตหลังควำมตำย ควำมเชื่อเรื่องไสยศำสตร์ ฯลฯ 

ล ำดับ พระเอก นำงเอก ตัวโกง (ผู้หญิง) ตัวโกง (ผู้ชำย) 
1 ท ำงำนเก่ง/ขยันท ำงำน มีน้ ำใจ/มองโลกในแง่ดี ขี้อิจฉำ เจ้ำเล่ห์/กระล่อน 
2 มีควำมเป็นสุภำพบุรุษ พูดจำตรงไปตรงมำ สำวสังคม/ฟุ่มเฟือย จิตใจโหดเหี้ยม 
3 รักเดียวใจเดียว คล่องแคล่ว/ปรำดเปรียว โกหก/เสแสร้ง ชอบใช้ก ำลัง 
4 มีเหตุผล กตัญญู/ซื่อสัตย์ บีบน้ ำตำเก่ง/มำรยำ ร้ำยลึก 
5 ติดดิน/สมถะ อ่อนต่อโลก/ไม่ทันคน เอำแต่ใจ เป็นมำเฟีย/เจ้ำพ่อ 
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ลักษณะนิสัยของตัวละครต่ำงๆ ที่ปรำกฎในละครไทยตำมล ำดับ (พรทิพย์, 2550) 

     จำกงำนวิจัยของพรทิพย์ แสดงให้เห็นว่ำไม่เพียงแต่ลักษณะนิสัยของตัวละครเท่ำนั้นที่มีควำมชัดเจนและ
ตำยตัว แต่เนื้อหำและกำรด ำเนินเรื่องของละครแต่ละเรื่องก็ไม่ได้มีควำมแตกต่ำงกันมำกนัก โดยเมื่อพิจำณำ
จำกรูปแบบกำรด ำเนินเรื่องและกำรน ำเสนอเนื้อหำจะเห็นได้ว่ำมักจะเป็นไปในรูปแบบเดิมๆ ได้แก่ละคร
ชีวิต/ต่อสู้ชีวิต ละครรักเชือดเฉือน และละครรักโรแมนติก เป็นส่วนใหญ่ (พรทิพย์ 2550) 

     ข้อเท็จจริงอีกประกำรหนึ่งที่น่ำสนใจก็คือ ละครไทยจะถูกน ำมำสร้ำงใหม่อยู่หลำยครั้ง และทุกครั้งมัก
ได้รับควำมนิยมสูง เช่นละครเรื่องวนิดำ เคยได้รับกำรสร้ำงเป็นละครและกลำยเป็นที่รู้จักอย่ำงกว้ำงขวำงใน
ปี 2534 และถูกน ำกลับมำสร้ำงเป็นละครใหม่อีกครั้งหนึ่งในปี 2553 ซึ่งก็ได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงสูงอีก
เช่นกัน ละครเรื่องบ้ำนทรำยทอง ซึ่งถือได้ว่ำเป็นละครเรื่องหนึ่งที่ไม่มีใครไม่รู้จัก ก็เป็นละครที่ได้รับกำร
สร้ำงใหม่หลำยครั้งไม่ว่ำจะเป็นในปีพ.ศ.2501 พ.ศ.2513 พ.ศ.2521 พ.ศ.2530 และล่ำสุดในปีพ.ศ.2543 
ละครเรื่องจ ำเลยรักถูกน ำมำสร้ำง 3 ครั้งในปีพ.ศ.2532 พ.ศ.2540 พ.ศ.2551 หรือละครเรื่องคู่กรรมก็ได้รับ
กำรน ำมำสร้ำงใหม่หลำยครั้งตั้งแต่ปีพ.ศ.2513 พ.ศ.2515 พ.ศ.2521 พ.ศ.2533 และพ.ศ.2547   

     ในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบจำกข้อมูลของประเทศญี่ปุ่น จะเห็นได้ว่ำในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีประเภทของ
รำยกำรที่ออกอำกำศ ตลอดจนควำมนิยมในกำรบริโภครำยกำรต่ำงๆ มีควำมหลำกหลำยมำกกว่ำในประเทศ
ไทย ดังจะเห็นได้จำกข้อมูลจำก National Association of Commercial Broadcasters ของญี่ปุ่น หรือที่
เป็นที่รู้จักกันว่ำ NHK แสดงให้เห็นว่ำ ในปี 2008 หำกวัดจำกจ ำนวนเวลำของกำรออกอำกำศทั้งหมด 
รำยกำรบันเทิง ไม่ว่ำจะเป็นละคร รำยกำรเพลง รำยกำรเก่ียวกับกีฬำ รำยกำรโชว์ต่ำงๆ จะได้รับควำมนิยม
สูงเป็นอันดับหนึ่ง คือคิดเป็นร้อยละ 36.5 แต่กระนั้นก็ตำมรำยกำรประเภทอ้ืนๆ เช่นรำยกำรเก่ียวกับ
วัฒนธรรม มีผู้ชมคิดเป็นร้อยละ 25 ของเวลำที่ออกอำกำศท้ังหมด ตำมมำด้วยรำยกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ 
(ร้อยละ 12.2) รำยกำรข่ำวและวิเครำะห์ข่ำว (ร้อยละ 19.9) ก็ได้รับควำมนิยมเช่นเดียวกัน (NHK, 2008)  
ซึ่งหำกมองจำกตัวเลขของควำมแตกต่ำงก็ไม่สูงเท่ำกับตัวเลขในประเทศไทย ซึ่งทั้ง 5 อันดับแรกที่ได้รับ
ควำมนิยมสูงนั้น ล้วนเป็นรำยกำรบันเทิงทั้งสิ้น นอกจำกนี้ ข้อมูลกำรส ำรวจเรตติ้งของกำรชมรำยกำร
โทรทัศน์ในแถบคันโตของญี่ปุ่น 30 อันดับแรกท่ีจัดท ำข้ึนในปี 2010 พบว่ำร้อยละ 67.7 ของรำยกำรที่ได้รับ
ควำมนิยมสูงเป็นรำยกำรเก่ียวกับกีฬำ นอกจำกนี้ร้อยละ 33.3 เป็นรำยกำรบันเทิง ซึ่งประกอบไปด้วยละคร 
รำยกำรเพลง กำร์ตูน และรำยกำรโชว์ (Video Research, 2010) กำรข้อมูลต่ำงๆ ที่ได้อ้ำงมำข้ำงต้น
ชี้ให้เห็นถึงควำมแตกต่ำงที่ชัดเจนของรูปแบบกำรบริโภคโทรทัศน์ของคนญี่ปุ่นและคนไทย ซึ่งจะเห็นว่ำใน
ประเทศญี่ปุ่นมีควำมหลำกหลำยในกำรน ำเสนอ และบริโภครำยกำรโทรทัศน์มำกกว่ำ ในขณะที่ในประเทศ
ไทยนั้น ควำมหลำกหลำยทั้งในเรื่องของกำรน ำเสนอ และในกำรบริโภคยังมีไม่สูงนัก ดังจะเห็นได้ว่ำควำม
นิยมส่วนใหญ่ยังคงอยู่แต่เพียงที่รำยกำรบันเทิง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งละคร มำเป็นเวลำยำวนำน  
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     จำกข้อมูลทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่ำธุรกิจกำรสร้ำงละครในประเทศไทยนั้นมีกำรเปลี่ยนแปลงน้อยมำก
ในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่ำนมำ แม้ว่ำจะมีควำมพยำยำมที่จะพัฒนำรูปแบบกำรสร้ำงละครแนวใหม่ โดยผู้จัดรุ่น
ใหม่ก็ตำม แต่ด้วยควำมจ ำเป็นที่ต้องสร้ำงละครให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดเพ่ือเพ่ิมรำยได้ ให้
ตอบสนองกับค่ำใช้จ่ำยที่ได้ลงทุนไป ดังนั้นในที่สุดผู้จัดส่วนใหญ่จึงต้องกลับมำสู่ละครแบบเดิม ที่มีรูปแบบ
กำรด ำเนินเรื่องแบบเดิม เพ่ือคงควำมนิยมของผู้ชมต่อไป (พินิจ 2545) ซึ่งเมื่อลองกลับไปพิจำรณำ
เปรียบเทียบกับกรณีของประเทศญี่ปุ่นนั้น สถำนีโทรทัศน์หลักในประเทศญี่ปุ่นสำมำรถผลิตละครต่ำงๆ ที่มี
ควำมหลำกหลำยออกมำน ำเสนอกับผู้ชมอย่ำงมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นละครเก่ียวกับควำมรัก ละครตลก ละคร
สืบสวนสอบสวน ละครแนวสยองขวัญ หรือแม้แต่ละครประเภทอ่ืนๆ อีกมำกมำย ซึ่งในบรรดำละครต่ำงๆ 
เหล่ำนี้ มีบำงเรื่องที่พยำยำมแสดงถึงเนื้อหำเพื่อเรียกร้องให้สังคมหันมำให้ควำมส ำคัญกับประเด็นใดประเด็น
หนึ่งซึ่งก ำลังเป็นประเด็นส ำคัญของสังคมในขณะนั้น เช่นเรื่องนำซำเคะ โนะ อนนะ พยำยำมสร้ำงภำพควำม
น่ำรังเกียจของผู้ที่ไม่เสียภำษี โดยมีวลีเด็ดในทุกตอนว่ำ “คนที่ไม่ยอมเสียภำษี ไม่มีสิทธิ์เดินบนถนนของ
ญี่ปุ่น” หรือเรื่อง โอกน โนะ บุตะ ซึ่งพยำยำมแสดงให้เห็นว่ำคนที่ยักยอกเงินของประเทศ จะต้องได้รับ
ผลตอบแทนอย่ำงสำสม เป็นต้น ซึ่งในละครเหล่ำนี้ตัวละครแต่ละตัวจะมีควำมหลำกหลำยทำงกำรแสดงออก 
ควำมคิดและควำมรู้สึก จนไม่สำมำรถวิเครำะห์ได้ว่ำใครคือ “คนด”ี และใครคือ “คนไม่ดี” หำกไม่ติดตำมดู
อย่ำงตลอด และเรื่องรำวก็จะมีกำรพลิกเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลำด้วยเช่นกัน 

     ดังนั้นปรำกฎกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นกับละครไทยในปัจจุบัน ไม่ว่ำจะเป็นกำรด ำเนินเรื่องรำวซ้ ำซำก ตลอดจน
ควำมไร้มิติของตัวละครในเรื่อง และไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ชัดเจน สำมำรถสรุปได้ว่ำละครไทยอยู่ใน 
“สภำพนิ่ง (static condition)” ซึ่ง หำกอ้ำงจำกทฤษฎีกำรปลูกฝังควำมจริงของ Gerbner และคณะแล้ว 
ผู้วิจัยเชื่อว่ำกำรอยู่ในสภำพนิ่งเช่นนี้ ส่งอิทธิพลให้กับรูปแบบกำรก่อสร้ำงระบบควำมเชื่อที่มีต่อลักษณะของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง กล่ำวคือจะท ำให้ผู้ที่ชมละครโทรทัศน์มีแนวโน้มที่จะพิจำรณำบุคลิกของบุคคลใดบุคคล
หนึ่งโดยเปรียบเทียบจำกบุคลิกของตัวละครที่ถูกน ำเสนอผ่ำนจอโทรทัศน์ ซึ่งจะเป็นกำรพิจำรณำบุคคลใน
รูปแบบที่ไร้มิติด้วยนั่นเอง ดังนั้นงำนวิจัยในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษำถึงอิทธิพลของกำรชมละครโทรทัศน์ 
ต่อกำรรับรู้ต่อกำรเป็น “คนดี” ว่ำ ผู้ที่ชมละครโทรทัศน์นั้นมีแนวโน้มที่จะมอง “คนดี” เปรียบเทียบกับ 

“พระเอก” ในละครหรือไม่อย่ำงไร     
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

3.1 กลุ่มตัวอย่าง 

     กลุ่มผู้ใช้เวปบอร์ด “เฉลิมไทย” ในเว็ป Pantip.com โดยไม่จ ำกัดอำยุ เพศ ระดับกำรศึกษำ ทั้งนี้ เว็บ 
Pantip.com เป็นแหล่งรวมเวปบอร์ดที่ได้รับควำมนิยมสูงที่สุดในประเทศไทย โดยหน้ำเวปบอร์ด “เฉลิม
ไทย” เป็นหน้ำที่ผู้ชื่นชอบในกำรบริโภค ภำพยนตร์ วิทยุ-โทรทัศน์ และสื่อต่ำงๆ เข้ำมำแลกเปลี่ยนแสดง
ควำมคิดเห็นอย่ำงกว้ำงขวำง ผู้วิจัยจึงขอควำมร่วมมือจำกคนที่เข้ำมำใช้บริกำรในเวปบอร์ดหน้ำนี้ ให้ท ำกำร
ตอบแบบสอบถำมออนไลน์เกี่ยวกับพฤติกรรมกำรชมโทรทัศน์ของกลุ่มเป้ำหมำย โดยได้รับกำรตอบ
แบบสอบถำมกลับมำจ ำนวนทั้งสิ้น 143 คน  

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

     เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ได้แก่  

 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทุติยภูมิ โดยผู้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำงำนวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษำรูปแบบ

กำรน ำเสนอ ตลอดจนภำพรวมของละครไทยในช่วงตั้งแต่ปีพ .ศ .2513 มำจนกระทั่งถึงปัจจุบัน เพ่ือ

วิเครำะห์พัฒนำกำร และกำรเปลี่ยนแปลงของละครไทยในช่วงระยะเวลำ 40 ปีที่ผ่ำนมำ เพื่อน ำมำ

เป็นข้อมูลประกอบกำรศึกษำถึงควำมสัมพันธ์ของกำรบริโภคละครไทย กับกำรรับรู้ต่อควำมเป็น 

“คนดี ”ของผู้ชมละคร  

 แบบสอบถำม ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นค ำถำมเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถำม โดยค ำถำมจะเป็นค ำถำมปลำยปิดทั้งหมด ส่วนที่ 2 เป็นค ำถำมเก่ียวกับพฤติกรรม

กำรบริโภคโทรทัศน์ของผู้ตอบแบบสอบถำม โดยค ำถำมจะมีทั้งลักษณะที่เป็นค ำถำมปลำยปิด และ

ค ำถำมปลำยเปิด ส่วนที่ 3 เป็นค ำถำมเกี่ยวกับคนดีในสำยตำของผู้ตอบแบบสอบถำม โดยผู้ตอบ

แบบสอบถำมสำมำรถเลือกผู้ที่เป็นที่รู้จักในสังคม 3 คน ที่คิดว่ำเป็นคนดีในสำยตำของตน เรียง

ตำมล ำดับหนึ่งถึงสำม ทั้งนี้ได้ท ำกำรระบุในแบบสอบถำมว่ำชื่อที่ระบุขึ้นมำต้องเป็นคนธรรมดำ

ทั่วไปซึ่งเป็นที่รู้จักเป็นอย่ำงดีในสังคม 

3.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

http://www.pantip.com/cafe/chalermthai/
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     กำรศึกษำในครั้งนี้อยู่ภำยใต้ทฤษฎีกำรปลูกฝังควำมจริง (Cultivation Theory) ของ George Gerbner 
และคณะ (Gerbner et al., 1980) ซึ่งเชื่อว่ำกำรบริโภคโทรทัศน์ มีอิทธิพลสะสมระยะยำวต่อกำรรับรู้ และ
กำรสร้ำงควำมจริงในสังคม ทั้งนี้ปริมำณกำรบริโภคโทรทัศน์ และรูปแบบกำรน ำเสนอที่ซ้ ำซำก เป็นตัวแปร
ส ำคัญต่ออิทธิพลของโทรทัศน์ที่มีต่อกำรรับรู้ และท ำให้ผู้บริโภคโทรทัศน์เชื่อว่ำสิ่งเหล่ำนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
จริงในสังคม โดยผู้วิจัยเชื่อว่ำกำรบริโภคละครไทยส่งผลต่อกำรรับรู้ต่อกำรเป็น “คนดี” ของผู้ชมในรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่ง  

3.4 การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ 

     กำรวิเครำะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพ่ือกำรศึกษำในเชิงปริมำณผ่ำนกำรเก็บ

แบบสอบถำม ซึ่งเป็นลักษณะค ำถำมปลำยปิด และปลำยเปิดประกอบกัน จะน ำมำประมวลเพื่อหำ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรมกำรชมโทรทัศน์กับกำรรับรู้ต่อควำมเป็น “คนด”ี 

 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพรรณำ โดยน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรเก็บเมื่อได้ท ำกำรวิเครำะห์ในเชิงปริมำณ และ

ข้อมูลทุติยภูมิมำวิเครำะห์ โดยใช้วิธีกำรจ ำแนกและจัดระบบข้อมูลเพ่ือตอบประเด็นค ำถำมท่ีตั้งไว้ และ

หำควำมสัมพันธ์ของข้อมูล เพ่ือหำค ำตอบว่ำพฤติกรรมกำรชมโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อรูปแบบกำรรับรู้ต่อ

กำรเป็น “คนดี” หรือไม่อย่ำงไร และมีตัวแปรอะไรที่น่ำจะส่งผลต่อควำมมำกน้อยของกำรได้รับ

อิทธิพลนั้นๆ 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

     ในบทนี้เป็นรำยงำนผลกำรวิจัยโดยเริ่มจำกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด  143 คน 
จำกนั้นตำมด้วยพฤติกรรมกำรชมโทรทัศน์ของผู้ตอบแบบสอบถำม และกำรวิเครำะห์พฤติกรรมกำรโทรทัศน์
จ ำแนกตำมตัวแปรต่ำงๆ เป็นต้นว่ำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ หลังจำกนั้นส่วนสุดท้ำยจะเป็นกำรวิเครำะห์
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรมกำรชมโทรทัศน์กับกำรรับรู้ต่อควำมเป็น “คนด”ี  

4.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชำย 29 20.3 
หญิง 114 79.7 

รวมทั้งหมด 143 100 
     จากตารางท่ี 1 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นหญิง ร้อยละ 79.7 รองลงมำคือ ชำย ร้อยละ 
20.3 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
10 – 19 ปี 16 11.2 
20 – 29 ปี 45 31.5 
30 – 39 ปี 57 39.9 
40 – 49 ปี 18 12.6 
50 – 59 ปี 6 4.2 
60 ปี ขึ้นไป 1 0.7 

รวมทั้งหมด 143 100 
     จากตารางท่ี 2 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมอยู่ในช่วงอำยุ 30-39 ปี  มีจ ำนวนมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
39.9  รองลงมำคือ ช่วงอำยุ 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.5  ช่วงอำยุ 40-49 ปี คิดเป็น           ร้อยละ 
12.6  ช่วงอำยุ 10-19 ปี คิดเป็น 11.2  ช่วงอำยุ 50-59 ปี คิดเป็น 4.2 และ60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 0.7  
ตำมล ำดับ 



15 
 

 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามการศึกษา 

การศึกษา จ านวน ร้อยละ 
มัธยมศึกษำ 13 9.1 
อนุปริญญำ 4 2.8 
ปริญญาตรี 78 54.5 
ปริญญำโท 33 23.1 
ปริญญำเอก 15 10.5 

รวมทั้งหมด 143 100 
     จากตารางท่ี 3 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมจบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี มีจ ำนวนมำกที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 54.5  รองลงมำคือ ปริญญำโท คิดเป็นร้อยละ 23.1 ปริญญำเอก คิดเป็น  ร้อยละ 10.5  
มัธยมศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 9.1 และอนุปริญญำ คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตำมล ำดับ 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
รับรำชกำร 19 13.3 
ครู อำจำรย์ 13 9.1 
พนักงานบริษัท 33 23.1 
รับจ้ำงทั่วไป 3 2.1 
ค้ำขำย 1 0.7 
ธุรกิจส่วนตัว 26 18.2 
ฟรีแลนซ์ 7 4.9 
นักเรียน นักศึกษำ 32 22.4 
อ่ืนๆ 9 6.3 

รวมทั้งหมด 143 100 
     จากตารางท่ี 4  พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมอยู่ในกลุ่มอำชีพที่มีจ ำนวนมำกที่สุด เป็นพนักงำนบริษัท คิด
เป็นร้อยละ 23.1  รองลงมำคือ นักเรียน นักศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 22.4  ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 18.2  
รับรำชกำร คิดเป็นร้อยละ 13.3  ครู อำจำรย์ คิดเป็นร้อยละ 9.1 ฟรีแลนซ์ คิดเป็นร้อยละ 4.9 รับจ้ำงทั่วไป 
คิดเป็นร้อยละ 2.1 ค้ำขำยคิดเป็นร้อยละ 0.7 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 6.3  ตำมล ำดับ 
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     ในจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด มีผู้ตอบแบบสอบถำมเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำยกว่ำ 3 เท่ำ (ร้อย
ละ 79.7 และร้อยละ 20.3 ตำมล ำดับ) ช่วงอำยุระหว่ำง 30-39 ปี เป็นกลุ่มที่ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุด 
รองลงมำเป็นช่วงอำยุระหว่ำง 20-29 ปี โดยอัตรำควำมแตกต่ำงมีไม่มำกนัก (ร้อยละ 39.9 และร้อยละ 31.5 
ตำมล ำดับ) ซึ่งทิ้งห่ำงช่วงอำยุอื่นๆ อย่ำงเห็นได้ชัด ระดับกำรศึกษำของผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่จบ
ปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ 54.5 เมื่อมองจำกอำชีพของผู้ตอบแบบสอบถำมจะเห็นได้ว่ำ 3 อันดับแรกได้แก่ 
พนักงำนบริษัท นักเรียน/นักศึกษำ และธุรกิจส่วนตัว โดยตัวเลขจะห่ำงจำกสำยอำชีพอ่ืนๆ พอประมำณ 

4.2 พฤติกรรมการชมโทรทัศน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามความบ่อยในการดูโทรทัศน์ 
ความบ่อย จ านวน ร้อยละ 

ไม่ดู 1 0.7 
น้อยกว่ำ 1 ชม./วัน 23 16.2 
3 ชม./วัน 51 35.9 
5 ชม./วัน 24 16.9 
ส่วนมำกจะเปิดทิ้งไว้ตลอด 36 25.4 
อ่ืนๆ 7 4.9 

รวมทั้งหมด 142 100 
     จากตารางท่ี 5  พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมใช้เวลำดูโทรทัศน์ 3 ชั่วโมงต่อวัน มีจ ำนวนมำกที่สุด หรือ
คิดเป็นร้อยละ 35.9  รองลงมำคือ ส่วนมำกจะเปิดทิ้งไว้ตลอด คิดเป็นร้อยละ 25.4  5 ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็น
ร้อยละ 16.9 นักเรียน นักศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 22.4  ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 18.2  รับรำชกำร คิด
เป็นร้อยละ 13.3  ครู อำจำรย์ คิดเป็นร้อยละ 9.1 ฟรีแลนซ์ คิดเป็นร้อยละ 4.9 รับจ้ำงทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 
2.1 ค้ำขำยคิดเป็นร้อยละ 0.7 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 6.3  ตำมล ำดับ 
 
ประเภทรายการที่ผู้ตอบแบบสอบถามมักติดตาม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ประเภทรายการ เปอร์เซนต์ 

ข่าว 71.60% 

ละครไทย 61.70% 

สำรคดี 48.90% 

ภำพยนตร์ 44.70% 
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ละครต่ำงชำติ 28.40% 

รำยกำรเพลง 28.40% 

เกมส์โชว์ 26.20% 

กำร์ตูน 22.70% 

โฆษณำ 9.90% 

อ่ืนๆ 2.80% 

     จำกข้อมูลดังกล่ำว เห็นได้ว่ำ รำยกำรที่ได้รับควำมนิยมในกำรบริโภคสูงอย่ำงเห็นได้ชัด ได้แก่รำยกำร
ข่ำว และละครไทย โดยรำยกำรข่ำว เป็นรำยกำรที่มีผู้นิยมบริโภคมำกท่ีสุด รองลงมำเป็นละครไทย  
 
ตารางท่ี 6  แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามช่องโปรดที่ชอบดูโทรทัศน์  (ไม่นับเคเบิลและ
อินเทอร์เน็ต)  

ช่องที่ชอบดู จ านวน ร้อยละ 
ช่อง 3 86 61.4 
ช่อง 5 4 2.9 
ช่อง 7 16 11.4 
ช่อง 9 17 12.1 
ช่อง 11 2 1.4 
TPBS 15 10.7 

รวมทั้งหมด 140 100 
     จากตารางท่ี 6 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ชอบดูช่อง 3 คิดเป็นร้อยละ 61.4 รองลงมำคือ 
ช่อง 9 คิดเป็นร้อยละ 12.1 ช่อง 7 คิดเป็นร้อยละ 11.4 ช่อง TPBS คิดเป็นร้อยละ 10.7 ช่อง 5 คิดเป็นร้อย
ละ 2.9 และช่อง 11 คิดเป็นร้อยละ 1.4 ตำมล ำดับ 
 
ตารางท่ี 7  แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามประสบการณ์ที่เคยดูละคร  

ประสบการณ์ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคย 1 0.7 
เคยดูบ้ำงตอนเด็กๆเดี๋ยวนี้ไม่ดูเลย 10 7.1 
เคยดูเป็นประจ ำตอนเด็กๆเดี๋ยวนี้ไม่ดูแล้ว 13 9.3 
เคยและยังดูบ้างเม่ือมีโอกาส 62 44.3 
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เคยและยังติดตำมละครใหม่ๆอยู่เสมอ 49 35 
อ่ืนๆ 5 3.6 

รวมทั้งหมด 140 100 
     จากตารางท่ี 7  พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมที่ระบุเกี่ยวกับประสบกำรณ์ท่ีเคยดูละครพ พบว่ำเคยดูและ
ยังดูบ้ำงเมื่อมีโอกำส มีจ ำนวนมำกที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 44.3   รองลงมำคือ เคยและยังติดดตำมละครใหม่ๆ 
อยู่เสมอ   คิดเป็นร้อยละ 35  เคยดูเป็นประจ ำตอนเด็กๆ เดี๋ยวนี้ไม่ดูแล้ว  คิดเป็นร้อยละ 9.3  เคยดูบ้ำง
ตอนเด็กๆเดี๋ยวนี้ไม่ดูเลย คิดเป็นร้อยละ 7.1  ไม่เคยดู คิดเป็นร้อยละ 0.7 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 3.6  
ตำมล ำดับ 
 
ตารางท่ี 8  แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามช่องท่ีชอบดูละคร  

ช่องที่ชอบดูละคร จ านวน ร้อยละ 
ช่อง 3 72 50.7 
ช่อง 5 4 2.8 
ช่อง 7 11 7.7 
TPBS 2 1.4 
ไม่ดูละคร 12 8.5 
ไม่ได้ชอบช่องไหนเป็นพิเศษ 26 18.3 
ดูทุกช่อง 14 9.9 
อ่ืนๆ 1 0.7 

รวมทั้งหมด 142 100 
     จากตารางท่ี 8  พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมที่ระบุเกี่ยวกับช่องท่ีชอบดูละคร พบว่ำครึ่งหนึ่งชอบดูช่อง 3 
คิดป็นร้อยละ 50.7   รองลงมำคือ ไม่ได้ชอบช่องไหนเป็นพิเศษ  คิดเป็นร้อยละ 18.3 ดูทุกช่อง คิดเป็นร้อย
ละ 9.9  ไม่ดูละคร คิดเป็นร้อยละ 8.5  ช่อง 7 คิดเป็นร้อยละ 7.7 ช่อง 5 คิดเป็นร้อยละ 2.8   ช่องTPBS 
คิดเป็นร้อยละ 1.4 ช่อง 5 คิดเป็นร้อยละ 2.8   และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.7 ตำมล ำดับ 
     จำกข้อมูลข้ำงต้น เห็นได้ว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมประมำณร้อยละ 99 ชมโทรทัศน์ โดยส่วนใหญ่ชม
โทรทัศน์ประมำณ 3 ชั่วโมงต่อวัน โดยคิดเป็นร้อยละ 35.9 ของผู้ตอบทั้งหมด และร้อยละ 25.4 จะเปิด
โทรทัศน์ทิ้งไว้ตลอด โดยรำยกำรที่เป็นที่นิยมสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ ข่ำว ละครไทย และสำรคดี (ร้อยละ 
71.6 ร้อยละ 61.7 และร้อยละ 48.9 ตำมล ำดับ) จำกตัวเลขนี้ จะเห็นได้ว่ำรำยกำรข่ำว และละครไทย ได้รับ
ควำมนิยมทิ้งห่ำงจำกรำยกำรประเภทอ่ืนอย่ำงเห็นได้ชัด ช่อง 3 เป็นช่องที่ได้รับควำมนิยมสูงสุดในกลุ่ม
ผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งรำยกำรทั่วไป และละครไทย โดยผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีประสบกำรณ์ในกำร
ดูละครไทย และยังดูอยู่บ้ำงเมื่อมีโอกำส   
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4.3 วิเคราะห์พฤติกรรมการชมโทรทัศน์จ าแนกตามตัวแปรต่างๆ 

ตารางท่ี 9 แสดงจ านวนและร้อยละของอายุจ าแนกตามความบ่อยในการชมโทรทัศน์ 

 
     จากตารางท่ี 9 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความบ่อยในการชมโทรทัศน์ พบว่า ช่วงอายุ 10-19 ปี  มีความถี่ในการชมโทรทัศน์มากที่สุด
คือ 3 ช่ัวโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 56.3  ช่วงอายุ 20-29 ปี ระบุว่าส่วนมากจะเปิดทิ้งไว้ตลอด คิดเป็นร้อยละ 31.0  ช่วงอายุ 30-39 ดู ระบุว่าดู 3 ช่ัวโมง
ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 41.1  ช่วงอายุ 40-49 ปี ระบุว่าส่วนมากจะเปิดทิ้งไว้ตลอด คิดเป็นร้อยละ 44.4  ช่วงอายุ 50-59 ปี ระบุว่าดู 3 ช่ัวโมงต่อวัน คิด
เป็นร้อยละ 33.3  และอายุ 60 ปีมีเพียง 1 คนระบุว่าดู  3 ช่ัวโมงต่อวัน 

อายุ/ความบ่อย 
ในการชมโทรทัศน์ 

10-19 ปี 20-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี 60 ปีขึน้ไป 

จ านวน เปอร์เซน็ต์ จ านวน เปอร์เซน็ต์ จ านวน เปอร์เซน็ต์ จ านวน เปอร์เซน็ต์ จ านวน เปอร์เซน็ต์ จ านวน เปอร์เซน็ต์ 

ไมด่ ู 0 0.00% 1 2.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

น้อยกวา่ 1 ชม./วนั 0 0.00% 6 13.30% 13 23.20% 3 16.70% 1 16.70% 0 0.00% 

3 ชม./วนั 9 56.30% 12 26.70% 23 41.10% 4 22.20% 2 33.30% 1 100.00% 

5 ชม./วนั 5 31.30% 8 17.80% 7 12.50% 3 16.70% 1 16.70% 0 0.00% 

สว่นมากจะเปิดทิง้ไว้ตลอด 2 12.50% 14 31.10% 11 19.60% 8 44.40% 1 16.70% 0 0.00% 

อื่นๆ 0 0.00% 4 8.90% 2 3.60% 0 0.00% 1 16.70% 0 0.00% 

รวมทัง้หมด 16 100.00% 45 100.00% 56 100.00% 18 100.00% 6 100.00% 1 100.00% 
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ประเภทของรายการที่ผู้ตอบแบบสอบถามนิยมบริโภคจ าแนกช่วงอายุ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ช่วงอายุ 10-19 ปี  

ประเภทรายการ เปอร์เซ็นต์ 
ละครไทย 81.30% 
รำยกำรเพลง 50.00% 
กำร์ตูน  37.50% 
เกมส์โชว์ 31.30% 
สำรคดี  31.30% 
ภำพยนตร์ 18.80% 
ละครต่ำงชำติ   6.30% 

ช่วงอายุ 20-29 ปี  
ประเภทรายการ เปอร์เซ็นต์ 

ละครไทย 68.20% 
ข่ำว 63.60% 
ภำพยนตร์ 50.00% 
สำรคดี 40.90% 
เกมส์โชว์ 38.60% 
รำยกำรเพลง 34.10% 
ละครต่ำงชำติ 31.80% 
กำร์ตูน 20.50% 
โฆษณำ 9.10% 
อ่ืนๆ 2.30% 

ช่วงอายุ 30-39 ปี  
ประเภทรายการ เปอร์เซ็นต์ 

ข่าว 82.10% 
ละครไทย 58.90% 
สำรคดี 50.00% 
ภำพยนตร์ 50.00% 
ละครต่ำงชำติ 35.70% 
รำยกำรเพลง 28.60% 
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เกมส์โชว์  23.20% 
กำร์ตูน 23.20% 
โฆษณำ 8.90% 
อ่ืนๆ 5.40% 

ช่วงอายุ 40-49 ปี  
ประเภทรายการ เปอร์เซ็นต์ 

ข่าว 88.90% 
สำรคดี  72.20% 
ละครไทย 50.00% 
ภำพยนตร์ 27.80% 
โฆษณำ 27.80% 
ละครต่ำงชำติ 27.80% 
เกมส์โชว์ 11.10% 
กำร์ตูน 16.70% 
รำยกำรเพลง 5.60% 

ช่วงอายุ 50-59 ปี  
ประเภทรายการ เปอร์เซ็นต์ 

ข่าว 66.70% 
สำรคดี 66.70% 
ภำพยนตร์ 66.70% 
ละครไทย 33.30% 
กำร์ตูน 16.70% 

60 ปีขึ้นไป 
ประเภทรายการ เปอร์เซ็นต์ 

ข่าว 100.00% 
สำรคดี 100.00% 
ภำพยนตร์ 100.00% 

 
     จำกข้อมูลเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมในช่วงอำยุตั้งแต่ 10-29 ปี นิยมที่จะบริโภคละครไทย
มำกเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกัน แต่จะแตกต่ำงกันไปในล ำดับที่สองเป็นต้นไป โดยกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำมที่อยู่
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ในช่วงอำยุตั้งแต่ 10-19 ปี นิยมที่จะบริโภครำยกำรเพลง และกำร์ตูน เป็นอันดับสองและสำม ส่วนกลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถำมที่อยู่ในช่วงอำยุ 20-29 ปีนิยมที่จะบริโภครำยกำรข่ำว และภำพยนตร์เป็นอันดับสองและสำม  
     แต่ส ำหรับกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงอำยุ 30 ปีขึ้นไป ควำมนิยมในกำรบริโภคละครไทยจะมีลดน้อยลง โดยจะมีควำม
นิยมในกำรบริโภคข่ำวเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกัน แต่อย่ำงไรก็ตำม ในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำมในช่วงอำยุ 30-39 ปี 
ก็ยังคงนิยมบริโภคละครไทยมำกเป็นอันดับที่สอง และตำมมำด้วยรำยกำรสำรคดี เป็นอันดับที่สำม แต่กลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถำมอำยุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปจะนิยมบริโภครำยกำรสำรคดีเป็นอันดับที่สอง 
     ละครไทย ยังคงได้รับควำมนิยมเป็นอันดับที่สำมในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำมที่อยู่ในช่วงอำยุ 40-49 ปี แต่เมื่อ
เป็นกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีช่วงอำยุสูงขึ้นก็จะพบกำรบริโภคละครไทยน้อยลง     
     จำกข้อมูลนี้ แสดงให้เห็นว่ำ กำรบริโภคละครไทยจะมีจ ำนวนร้อยละลดลงตำมช่วงอำยุของผู้บริโภค ดังจะเห็น
ได้ว่ำ ยิ่งอยู่ในช่วงอำยุที่น้อย กำรบริโภคละครไทยจะมีสูง และจะค่อยๆ ลดลงตำมช่วงอำยุที่เพ่ิมมำกขึ้น กล่ำวคือ 
ช่วงอำยุ 10-19 ปี คิดเป็นร้อยละ 81.3 ช่วงอำยุ 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 68.2 ช่วงอำยุ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 
58.9 ช่วงอำยุ 40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.0 ช่วงอำยุ 50-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.3 (ส ำหรับกลุ่มคนอำยุ 60 ปี
ขึ้นไป ไม่สำมำรถสรุปได้เนื่องจำกมีผู้ตอบแบบสอบถำมเพียงคนเดียว) 
     ส ำหรับควำมหลำกหลำยของรำยกำรที่ชม ผู้ตอบแบบสอบถำมที่อยู่ในช่วงอำยุระหว่ำง 20-49 ปี จะเป็นช่วง
อำยุที่มีควำมหลำกหลำยในกำรชมรำยกำรโทรทัศน์มำกกว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมที่อยู่ในช่วงอำยุอื่นๆ 
 
ตารางท่ี 10 แสดงจ านวนและร้อยละของเพศจ าแนกตามความบ่อยในการชมโทรทัศน์ 

เพศ/ความบ่อยในการชมโทรทัศน์ 
ชาย หญิง 

จ านวน เปอร์เซ็นต์ จ านวน เปอร์เซ็นต์ 

ไม่ดู 0 0.00% 1 0.90% 

น้อยกว่ำ 1 ชม./วัน 10 34.50% 13 11.50% 

3 ชม./วัน 9 31.00% 42 37.20% 

5 ชม./วัน 6 20.70% 18 15.90% 

ส่วนมำกจะเปิดทิ้งไว้ตลอด 3 10.30% 33 29.20% 

อ่ืนๆ 1 3.40% 6 5.30% 

รวมทั้งหมด 29 100.00% 113 100.00% 
จากตารางท่ี 10 เพศของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมควำมบ่อยในกำรชมโทรทัศน์ พบว่ำ เพศชำย

ระบุว่ำดูโทรทัศน์น้อยกว่ำ 1 ชั่วโมงต่อวัน มีจ ำนวนมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.5 และเพศหญิงระบุว่ำดูโทรทัศน์ 
3 ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 37.20 
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ประเภทของรายการที่ชอบบริโภคจ าแนกตามเพศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ชาย 

ประเภทรายการ เปอร์เซ็นต์ 
ข่าว 89.70% 
สำรคดี  62.10% 
ภำพยนตร์ 48.30% 
ละครไทย 31.00% 
เกมส์โชว์ 31.00% 
กำร์ตูน 17.20% 
ละครต่ำงชำติ  10.30% 
รำยกำรเพลง 10.30% 
โฆษณำ 3.40 

หญิง 
ประเภทรายการ เปอร์เซ็นต์ 

ละครไทย 69.60% 
ข่ำว 67.00% 
สำรคดี  45.50% 
ภำพยนตร์ 43.80% 
ละครต่ำงชำติ 33.00% 
รำยกำรเพลง  33.00% 
เกมส์โชว์ 25.00% 
กำร์ตูน 24.10% 
โฆษณำ 11.60% 
อ่ืนๆ 3.60% 

  
      จำกข้อมูลข้ำงต้น เห็นได้ว่ำ ทั้งเพศหญิง นิยมบริโภคละครไทยมำกเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีตัวเลข
ใกล้เคียงกับกำรชมรำยกำรข่ำว (ร้อยละ 69.6 และร้อยละ 67.0 ตำมล ำดับ) ในขณะที่เพศชำย จะนิยมบริโภคข่ำว
มำกกว่ำ โดยละครไทยได้รับควำมนิยมในกำรดูเป็นล ำดับที่ 4 (ร้อยละ 89.7 และร้อยละ 31.0 ตำมล ำดับ) ซึ่งถือว่ำ
ต่ ำมำกเมือ่เทียบกับกำรบริโภคของเพศหญิง 
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ตารางท่ี 11 แสดงจ านวนและร้อยละของเพศจ าแนกตามช่องที่ชอบดูละคร 

เพศ/ช่องที่ชอบดูละคร 
ชาย หญิง 

จ านวน เปอร์เซ็นต์ จ านวน เปอร์เซ็นต์ 

ช่อง 3 12 41.40% 60 53.10% 

ช่อง 5 0 0.00% 4 3.50% 

ช่อง 7 4 13.80% 7 6.20% 

TPBS 0 0.00% 2 1.80% 

ไม่ดูละคร 5 17.20% 7 6.20% 

ไม่ได้ชอบช่องไหนเป็นพิเศษ 7 24.10% 19 16.80% 

ดูทุกช่อง 1 3.40% 13 11.50% 

อ่ืนๆ 0 0.00% 1 0.90% 

รวมทั้งหมด 29 100.00% 113 100.00% 
จากตารางท่ี 11 เพศของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมช่องที่ชอบดูละคร พบว่ำ ทั้ง ชำยและหญิงระบุ

ว่ำ ชอบดูละครช่อง 3  เหมือนกัน เพศชำยคิดเป็นร้อยละ 41.40 และเพศหญิงคิดเป็นร้อยะล 53.1 
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ตารางท่ี 12 แสดงจ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาจ าแนกตามความบ่อยในการชมโทรทัศน์ 

ระดับการศึกษา/ความบ่อย 
ในการชมโทรทัศน์ 

มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

จ านวน เปอร์เซ็นต์ จ านวน เปอร์เซ็นต์ จ านวน เปอร์เซ็นต์ จ านวน เปอร์เซ็นต์ จ านวน เปอร์เซ็นต์ 

ไม่ดู 0 0.00% 0 0.00% 1 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 

น้อยกว่ำ 1 ชม./วัน 1 7.70% 0 0.00% 8 10.30% 4 12.50% 10 66.70% 

3 ชม./วัน 5 38.50% 1 25.00% 27 34.60% 16 50.00% 2 13.30% 

5 ชม./วัน 4 30.80% 1 25.00% 14 17.90% 5 15.60% 0 0.00% 

ส่วนมำกจะเปิดทิ้งไว้ตลอด 3 23.10% 1 25.00% 23 29.50% 6 18.80% 3 20.00% 

อ่ืนๆ 0 0.00% 1 25.00% 5 6.40% 1 3.10% 0 0.00% 

รวมทั้งหมด 13 100.00% 4 100.00% 78 100.00% 32 100.00% 15 100.00% 

จากตารางท่ี 12 ระดับกำรศึกษำอำยุของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมควำมบ่อยในกำรชมโทรทัศน์ พบว่ำ ระดับมัธยมศึกษำ, ปริญญำตรี, 
ปริญญำโท  มีควำมถี่ในกำรชมโทรทัศน์ คือ 3 ชั่วโมงต่อวัน  ปริญญำเอกดูโทรทัศน์ระบุว่ำดู  น้อยกว่ำ 1 ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยะละ 66.7 ดังนั้นอำจกล่ำว
ได้ว่ำ ระดับกำรศึกษำถือเป็นอีกหนึ่งตัวแปรส ำคัญต่อพฤติกรรมกำรบริโภคโทรทัศน์เช่นกัน 
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ประเภทของรายการที่นิยมบริโภคจ าแนกตามระดับการศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
มัธยม 

ประเภทรายการ เปอร์เซ็นต์ 
ละครไทย 61.50% 
ข่ำว 53.80% 
สำรคดี 53.80% 
รำยกำรเพลง 46.20% 
เกมส์โชว์ 46.20% 
กำร์ตูน  38.50% 
ภำพยนตร์ 15.40% 

อนุปริญญา 
ประเภทรายการ เปอร์เซ็นต์ 

ละครไทย 100.00% 
ข่ำว 50.00% 
ละครต่ำงชำติ 25.00% 
กำร์ตูน  25.00% 
สำรคดี  25.00% 
เกมส์โชว์ 25.00% 
โฆษณำ 25.00% 

ปริญญาตรี 
ประเภทรายการ เปอร์เซ็นต์ 

ข่าว 66.70% 
ละครไทย 64.10% 
ภำพยนตร์  52.60% 
สำรคดี  48.70% 
ละครต่ำงชำติ 34.60% 
รำยกำรเพลง  28.20% 
เกมส์โชว์ 25.60% 
กำร์ตูน  19.20% 
โฆษณำ 10.30% 
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อ่ืนๆ   2.60% 
ปริญญาโท 

ประเภทรายการ เปอร์เซ็นต์ 
ข่าว 90.30% 
ละครไทย 61.30% 
สำรคดี  48.40% 
ภำพยนตร์ 38.70% 
รำยกำรเพลง  29.00% 
ละครต่ำงชำติ 29.00% 
กำร์ตูน  25.80% 
เกมส์โชว์ 19.40% 
โฆษณำ 9.70% 
อ่ืนๆ   3.20% 

ปริญญาเอก 
ประเภทรายการ เปอร์เซ็นต์ 

ข่าว 80.00% 
สำรคดี  53.30% 
ภำพยนตร์ 53.30% 
ละครไทย 40.00% 
เกมส์โชว์ 26.70% 
รำยกำรเพลง 20.00% 
ละครต่ำงชำติ 20.00% 
กำร์ตูน  20.00% 
โฆษณำ 13.30% 
อ่ืนๆ   6.70% 

 
เห็นได้ว่ำระดับกำรศึกษำมีแนวโน้มที่จะสัมพันธ์กับรูปแบบพฤติกรรมกำรบริโภครำยกำรโทรทัศน์ของ

ผู้ตอบแบบสอบถำม ดังจะเห็นได้ว่ำผู้ที่มีกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำและระดับอนุปริญญำ นิยมบริโภค
ละครไทยมำกเป็นอันดับที่หนึ่ง และตำมมำด้วยรำยกำรข่ำวเป็นอันดับที่สอง ในขณะที่ผู้ที่ได้รับกำรศึกษำใน
ระดับท่ีสูงขึ้นมำตั้งแต่ระดับปริญญำตรี และปริญญำโท นิยมที่จะบริโภครำยกำรข่ำวมำกเป็นอันดับที่หนึ่ง 
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แล้วจึงตำมมำด้วยละครไทยเป็นอันดับที่สอง ส่วนผู้ที่ได้รับกำรศึกษำในระดับปริญญำเอก จะให้ควำมนิยมใน
กำรบริโภคละครไทย น้อยกว่ำระดับอ่ืนๆ โดยจะอยู่ในอันดับที่สี่ อย่ำงไรก็ตำมระดับกำรศึกษำมีส่วนผันแปร
ตำมระดับอำยุด้วยเช่นกัน จึงจ ำเป็นต้องท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ของสองตัวแปรนี้ในเชิงลึกต่อไป       

จำกข้อมูลทั้งหมดที่แสดงในส่วนนี้ พบว่ำระดับควำมบ่อยในกำรชมโทรทัศน์แตกต่ำงกันไปตำมช่วงอำยุ 
โดยกลุ่มอำยุ 10-19 ปี 30-39 ปี และ 50 ปีขึ้นไป จะใช้เวลำชมโทรทัศน์อยู่ที่ประมำณ 3 ชั่วโมงต่อวัน 
ในขณะที่กลุ่มคนอำยุ 20-29 ปี และ 40-49 ปี นิยมที่จะเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้ตลอดเวลำ แต่หำกแยกตำมระดับ
กำรศึกษำแล้วจะไม่เห็นควำมแตกต่ำงมำก โดยพบว่ำผู้ตอบทุกกลุ่มกำรศึกษำนิยมที่จะชมโทรทัศน์ประมำณ 
3 ชั่วโมงต่อวันเหมือนกัน เมื่อจ ำแนกควำมนิยมในกำรชมรำยกำรโทรทัศน์ตำมช่วงอำยุ พบว่ำละครไทย 
ได้รับควำมนิยมเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มช่วงอำยุตั้งแต่ 10-29 ปี และยิ่งช่วงอำยุสูงมำกข้ึน กำรบริโภคละครไทย
ก็จะลดน้อยลงตำมล ำดับ และแม้ว่ำจะแยกตำมระดับกำรศึกษำ ก็สำมำรถพบค ำตอบในแนวเดียวกัน 
กล่ำวคือยิ่งระดับกำรศึกษำสูงขึ้นเท่ำไหร่ ควำมนิยมในกำรชมโทรทัศน์ก็มีแนวโน้มที่จะน้อยลงไปด้วยเช่นกัน  

เมื่อจ ำแนกปริมำณกำรชมโทรทัศน์ตำมเพศแล้ว พบว่ำเพศชำย มีแนวโน้มที่จะใช้เวลำในกำรชม
โทรทัศน์น้อยกว่ำเพศหญิง และเพศชำยนิยมจะบริโภครำยกำรข่ำวมำกกว่ำเพศหญิง ในขณะที่เพศหญิง 
นิยมบริโภคละครไทยมำกกว่ำ แต่ในกลุ่มผู้ชมละครโทรทัศน์นั้น ไม่ว่ำเพศชำย หรือเพศหญิง นิยมที่จะชม
ละครโทรทัศน์ที่น ำเสนอทำงช่อง 3 มำกกว่ำช่องอ่ืนๆ     

4.4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการชมละครโทรทัศน์กับการรับรู้ต่อความเป็น “คนดี”  

ในส่วนนี้จะแยกข้อมูลระหว่ำงผู้ที่ตอบว่ำ “ชมละครไทย” ออกจำกผู้ที่ “ไม่ชมละครไทย” และน ำมำ
วิเครำะห์เปรียบเทียบกัน เพื่อหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรรับชมละครไทย กับกำรรับรู้ต่อควำมเป็น “คนดี” 
ตลอดจนปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับควำมสัมพันธ์ดังกล่ำว 

ตารางท่ี 13  แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับการดูละครไทย 
การดูละครไทย จ านวน ร้อยละ 

ดู 87 60.8 
ไม่ดู 56 39.2 

รวมทั้งหมด 143 100.0 
 จากตารางท่ี 13 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนมำกดูละครไทย ร้อยละ 60.8 และไม่ดูละครไทย
คิดเป็นร้อยละ 39.2  ดังนั้นจะเห็นได้ว่ำ ละครไทย เป็นอีกหนึ่งรำยกำรโทรทัศน์ที่ได้รับควำมนิยมสูงประเภท
หนึ่ง 
 
ตารางท่ี 14  แสดงจ านวนและร้อยละของเพศจ าแนกตามการดูละครไทย 



29 
 

เพศ/การดูละครไทย 
ชาย หญิง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ดู 9 31.0 78 68.4 

ไม่ดู 20 69.0 36 31.6 

รวมทั้งหมด 29 100.0 114 100.0 
 จากตารางท่ี 14 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมเพศชำยระบุว่ำ ดูละครไทย มีจ ำนวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.0 และไม่ดูละครไทย 20 คน คิดเป็นร้อยละ 69.0  
 ส ำหรับผู้ตอบแบบสอบถำมเพศหญิงระะบุว่ำ ดูละครไทย มีจ ำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 68.4 
และไม่ดูละครไทย 36 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6 
 
ตารางท่ี 15 แสดงจ านวนและร้อยละของช่วงอายุจ าแนกตามการดูละครไทย 

ช่วงอายุ/ 
การดูละคร

ไทย 

10-19 ปี 20-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี 60 ปีขึ้นไป 

จ านว
น 

ร้อ
ย
ละ 

จ านว
น 

ร้อ
ย
ละ 

จ านว
น 

ร้อ
ย
ละ 

จ านว
น 

ร้อ
ย
ละ 

จ านว
น 

ร้อย
ละ 

จ านว
น 

ร้อย
ละ 

ดู 13 
81.
3 

30 
66.
7 

33 
57.
9 

9 
50.
0 

2 33.3 - - 

ไม่ดู 3 
18.
8 

15 
33.
3 

24 
42.
1 

9 
50.
0 

4 66.7 1 100 

รวมทั้งหมด 16 
10
0 

45 
10
0 

57 
10
0 

18 
10
0 

6 100 1 100 

 จากตารางท่ี 15 ผู้ตอบแบบสอบถำมที่ดูละครไทย พบว่ำ ช่วงอำยุ 10-19 ปี มีจ ำนวน 13 คน คิด
เป็น 81.3  , ช่วงอำยุ 20-29 ปี มีจ ำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7, ช่วงอำยุ 30-39 ปี มีจ ำนวน 33 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57.9, ช่วงอำยุ 40-49 ปี มีจ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 , ช่วงอำยุ 50-59 ปี มีจ ำนวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3  

ในส่วนของกำรวิเครำะห์กำรรับรู้ที่มีต่อควำมเป็น “คนดี” นั้น จำกรำยชื่อที่ถูกหยิบยกขึ้นมำท้ัง 3 ล ำดับ
รวมกันพบว่ำนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้รับการเลือกให้เป็นคนดีมากที่สุดคือ 52 เสียง อันดับที่ 2 คือนาย
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อานันท์ ปันยารชุน 37 เสียง อันดับที่ 3 คือพระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) 36 เสียง อันดับที่ 4 คือพล

ต ารวจเอกสมเพียร เอกสมญา 28 เสียง และอันดับ 5 คือนายธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ 26 เสียง1 

ทั้งนี้เพ่ือให้กำรวิเครำะห์ข้อมูลด ำเนินไปได้อย่ำงเป็นระบบ ผู้วิจัยได้ท ำกำรจ ำแนกรำยชื่อที่ผู้ตอบ
แบบสอบถำมหยิบยกขึ้นมำว่ำเป็นคนดีทั้งหมด ออกเป็น 10 กลุ่มด้วยกันได้แก่ 

 ผู้ที่มีบทบาททางการเมือง ได้แก่นักกำรเมืองหรือนักเคลื่อนไหวที่มีบทบำททำงกำรเมือง ชื่อที่ถูก
หยิบยกข้ึนมำ 3 อันดับแรกได้แก่ อันดับที่ 1 นำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ อันดับที่ 2 นำยอำนันท์ ปันยำ
รชุน อันดับที่ 3 นำยชวน หลกีภัย พล.อ. เปรม ติณสูลำนนท์ นำยสุเมธ ตันติเวชกุล 

 ผู้ที่มีบทบาททางสังคม ได้แก่ผู้ที่ท ำงำนหรือท ำประโยชน์ให้แก่สังคม ผู้ที่เสียชีวิตเพ่ือสังคม รำยชื่อ
ที่ถูกหยิบยกข้ึนมำเช่น พลต ำรวจเอกสมเพียร เอกสมญำ (จ่ำเพียร) แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โร
จนสุนันท์ นำยเย็น แก้วมะณี (ปู่เย็น) เป็นต้น 

 นักธุรกิจ รำยชื่อที่ถูกหยิบยกขึ้นมำเช่น นำยตัน ภำสกรนที นำยวิกรม กรมดิษฐ์ เป็นต้น 
 ชาวต่างชาติที่มีชื่อเสียง รำยชื่อที่ถูกหยิบยกข้ึนมำเช่น มหำตมคำนธี แม่ชีเทเรซ่ำ อองซำนซูจี เป็น

ต้น 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 
 พระ/แม่ชี รำยชื่อที่ถูกหยิบยกข้ึนมำเช่น พระมหำวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) พุทธทำสภิกขุ หลวงพ่อคูณ 

เป็นต้น 
 ผู้อ่านข่าว/พิธีกร รำยชื่อที่ถูกหยิบยกข้ึนมำเช่น นำยสรยุทธ สุทัศนะจินดำ นำยสุทธิชยั หยุ่น และ

พิธีกรจำกรำยกำรคน ค้น คน เป็นต้น 
 นักแสดง ชื่อที่ถูกหยิบยกข้ึนมำ 3 อันดับแรกได้แก่ ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ แอน ทองประสม และ

เจษฎำภรณ์ ผลดี 
 นักร้อง ชื่อที่ถูกหยิบยกข้ึนมำเช่น ธงชัย แมคอินไตย เป็นต้น 
 ไม่สามารถเลือกได้ 

และผลการวิเคราะห์เป็นดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 16 แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับการดูละครไทยจ าแนกตามคนดีของสังคมล าดับที่ 1 

                                         
1 สำเหตุที่มีผูเ้ลือกพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่ัวรัชกำรที่ 9 ไม่มำก เป็นเพรำะผู้วิจัยระบุไว้ในแบบสอบถำมให้ผู้ตอบเลือก 
“คนธรรมดำ” ที่มีช่ือเสียงเป็นท่ีรูจ้ัก ทั้งนี้เนื่องจำก พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัวรัชกำรที่ 9 เป็นท่ีรักและเคำรพของ
ประชำชนชำวไทย หำกไม่ระบเุช่นนี้อำจท ำให้ข้อมูลที่ไดม้ำไม่สำมำรถน ำมำวิเครำะหไ์ด้ 
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การดูละคร/คนดีในสังคม 
ดูละครไทย ไม่ดูละครไทย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ผู้ที่มีบทบาททางการเมือง 23 27.4 14 25.0 

นักธุรกิจ - - 3 5.4 

พระ 12 14.3 9 16.1 

ผู้ที่มีบทบำททำงสังคม 14 16.7 13 23.2 

ผู้อ่ำนข่ำว,พิธีกร 4 4.8 1 1.8 

นักแสดง 16 19.0 6 10.7 

นักร้อง 4 4.8 - - 

กษัตริย์ 4 4.8 2 3.6 

ไมส่ำมำรถเลือกได้ 5 6.0 4 7.1 

ต่ำงชำติ 2 2.4 4 7.1 

รวมทั้งหมด 84 100.0 56 100.0 
 จากตารางท่ี 16 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมที่ ดูละครไทย มีควำมคิดว่ำเห็นว่ำ คนดีของสังคม
ล ำดับที่ 1 ที่เป็นอันดับที่ 1 คือกลุ่มนักนักกำรเมือง คิดเป็นร้อยละ 27.4  รองลงมำคือ  กลุ่มนักแสดง คิด
เป็นร้อยละ 19.0%   
 ส ำหรับผู้ตอบแบบสอบถำมที่ระบุว่ำ ไม่ดูละครไทย  มีควำมคิดว่ำเห็นว่ำ คนดีของสังคมล ำดับที่ 1 
ที่เป็นอันดับที ่1 คือ กลุ่มนักนักกำรเมือง คิดเป็นร้อยละ 23.2  รองลงมำคือ  กลุ่มท่ีมีบทบำททำงสังคม คิด
เป็นร้อยละ 19.0 
 
ตารางท่ี 17 แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับการดูละครไทยจ าแนกตามคนดีของสังคมล าดับที่ 2 

การดูละคร/คนดีในสังคม 
ดูละครไทย ไม่ดูละครไทย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ผู้ที่มีบทบาททางการเมือง 19 22.6 14 25.5 

นักธุรกิจ 3 3.6 2 3.6 

พระ 3 3.6 3 5.5 

ผู้ที่มีบทบำททำงสังคม 16 19.0 19 34.5 

ผู้อ่ำนข่ำว,พิธีกร 3 3.6 3 5.5 

นักแสดง 22 26.2 7 12.7 



32 
 

นักร้อง 3 3.6 1 1.8 

กษัตริย์ 2 2.4 - - 

ไมส่ำมำรถเลือกได้ 11 13.1 4 7.3 

ต่ำงชำติ 2 2.4 2 3.6 

รวมทั้งหมด 84 100.0  55 100.0 
 
 จากตารางท่ี 17 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมที่ ดูละครไทย มีควำมคิดว่ำเห็นว่ำ คนดีของสังคม
ล ำดับที่ 2 ที่เป็นอันดับที่ 1 คือกลุ่มนักแสดง คิดเป็นร้อยละ 26.2  รองลงมำคือ  กลุ่มที่มีบทบำททำงสังคม 
คิดเป็นร้อยละ 19.0  
 ส ำหรับผู้ตอบแบบสอบถำมที่ระบุว่ำ ไม่ดูละครไทย  มีควำมคิดว่ำเห็นว่ำ คนดีของสังคมล ำดับที่ 2 
ที่เป็นอันดับที่ 1 คือ กลุ่มที่มีบทบำททำงสังคม คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมำคือ  กลุ่มนักนักกำรเมือง คิด
เป็นร้อยละ 25.5   
 
ตารางท่ี 18 แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับการดูละครไทยจ าแนกตามคนดีของสังคมล าดับที่ 3 

การดูละคร/คนดีในสังคม 
ดูละครไทย ไม่ดูละครไทย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ผู้ที่มีบทบาททางการเมือง 13 15.9 9 16.7 

นักธุรกิจ 4 4.9 1 1.9 

พระ 1 1.2 4 7.4 

ผู้ที่มีบทบาททางสังคม 12 14.6 15 27.8 

ผู้อ่ำนข่ำว,พิธีกร 6 7.3 5 9.3 

นักแสดง 26 31.7 10 18.5 

นักร้อง 5 6.1 - - 

กษัตริย์ 1 1.2 - - 

ไมส่ำมำรถเลือกได้ 11 13.4 5 9.3 

ต่ำงชำติ 3 3.7 5 9.3 

รวมทั้งหมด 82 100.0  54 100.0 
 จากตารางท่ี 18 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมที่ ดูละครไทย มีควำมคิดว่ำเห็นว่ำ คนดีของสังคม
ล ำดับที่ 3 ที่เป็นอันดับที่ 1 คือกลุ่มนักแสดง คิดเป็นร้อยละ 31.7  รองลงมำคือ  กลุ่มที่มีบทบำททำงสังคม 
คิดเป็นร้อยละ 14.6   
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 ส ำหรับผู้ตอบแบบสอบถำมที่ระบุว่ำ ไม่ดูละครไทย  มีควำมคิดว่ำเห็นว่ำ คนดีของสังคมล ำดับที่ 3 
ที่เป็นอันดับที่ 1 คือ กลุ่มท่ีมีบทบำททำงสังคม คิดเป็นร้อยละ 27.8 รองลงมำคือ  กลุ่มนักแสดง คิดเป็นร้อย
ละ 18.5 
 
วิเคราะห์เกี่ยวกับคนดีของสังคมจ าแนกตามเพศชาย 
ตารางท่ี 19 แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับการดูละครไทยจ าแนกตามคนดีของสังคมล าดับที่ 1 

การดูละคร/คนดีในสังคม 
ดูละครไทย ไม่ดูละครไทย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

นักการเมือง 2 25.0 5 25.0 

พระ - - 4 20.0 

บทบำททำงสังคม 1 12.5 5 25.0 

ผู้อ่านข่าว,พิธีกร 2 25.0 - - 

นักแสดง - - 2 10.0 

นักร้อง 1 12.5 - - 

กษัตริย์ - - 1 5.0 

ไมส่ำมำรถเลือกได้ 2 25.0 2 10.0 

ต่ำงชำติ - - 1 5.0 

รวมทั้งหมด 8 100.0 20 100.0 
 จากตารางท่ี 19 พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงท่ีเป็นชำยที่ ดูละครไทย มีควำมคิดว่ำเห็นว่ำ คนดีของสังคม
ล ำดับที่ 1 ที่เป็นอันดับที่ 1 คือกลุ่มนักนักกำรเมือง และผู้อ่ำนข่ำว,พิธีกร คิดเป็นร้อยละ 25.0%  
 และท่ีระบุว่ำ ไม่ดูละครไทย มีควำมคิดว่ำเห็นว่ำ คนดีของสังคมล ำดับที่ 1 ที่เป็นอันดับที่ 1 คือ 
กลุ่มนักนักกำรเมือง และกลุ่มที่มีบทบำททำงสังคม คิดเป็นร้อยละ 25.0 
 
ตารางท่ี 20 แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับการดูละครไทยจ าแนกตามคนดีของสังคมล าดับที่ 2 

การดูละคร/คนดีในสังคม 
ดูละครไทย ไม่ดูละครไทย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

นักการเมือง 2 25.0 5 26.3 

บทบำททำงสังคม 1 12.5 5 26.3 

ผู้อ่ำนข่ำว,พิธีกร - - 1 5.3 

นักแสดง 2 25.0 4 21.1 
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ไมส่ำมำรถเลือกได้ 3 37.5 2 10.5 

ต่ำงชำติ - - 2 10.5 

รวมทั้งหมด 8 100.0 19 100.0 

 
 จากตารางท่ี 20 พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงท่ีเป็นชำยที่ ดูละครไทย มีควำมคิดว่ำเห็นว่ำ คนดีของสังคม
ล ำดับที่ 2 ที่เป็นอันดับที่ 1 คือกลุ่มนักนักกำรเมือง และกลุ่มนักแสดง คิดเป็นร้อยละ 25.0 
 และท่ีระบุว่ำไม่ดูละครไทยมีควำมคิดว่ำเห็นว่ำ คนดีของสังคมล ำดับที่ 2 ที่เป็นอันดับที่ 1 คือ กลุ่ม
นักนักกำรเมอืง และกลุ่มท่ีมีบทบำททำงสังคม คิดเป็นร้อยละ 26.3 
 
ตารางท่ี 21 แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับการดูละครไทยจ าแนกตามคนดีของสังคมล าดับที่ 3 

การดูละคร/คนดีในสังคม 
ดูละครไทย ไม่ดูละครไทย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

นักกำรเมือง - - 5 26.3 

นักธุรกิจ 1 14.3 - - 

บทบำททำงสังคม 1 14.3 5 26.3 

ผู้อ่ำนข่ำว,พิธีกร - - 2 10.5 

นักแสดง 3 42.9 3 15.8 

ไมส่ำมำรถเลือกได้ 2 28.6 2 10.5 

ต่ำงชำติ - - 2 10.5 

รวมทั้งหมด 7 100.0 19 100.0 

 จากตารางท่ี 21 พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงท่ีเป็นเพศชำยที่ ดูละครไทย มีควำมคิดว่ำเห็นว่ำ คนดีของ
สังคมล ำดับที่ 3 ที่เป็นอันดับที่ 1 คือกลุ่มนักแสดง คิดเป็นร้อยละ 42.9 
 และท่ีระบุว่ำไม่ดูละครไทยมีควำมคิดว่ำเห็นว่ำ คนดีของสังคมล ำดับที่ 3 ที่เป็นอันดับที่ 1 คือ  กลุ่ม
นักนักกำรเมือง และกลุ่มท่ีมีบทบำททำงสังคม คิดเป็นร้อยละคิดเป็นร้อยละ 26.3 

วิเคราะห์เกี่ยวกับคนดีของสังคมจ าแนกตามเพศหญิง 
ตารางท่ี 22 แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับการดูละครไทยจ าแนกตามคนดีของสังคมล าดับที่ 1 

การดูละคร/คนดีในสังคม 
ดูละครไทย ไม่ดูละครไทย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
นักกำรเมือง 21 27.6 9 25.0 



35 
 

นักธุรกิจ - - 3 8.3 
พระ 12 15.8 5 13.9 
บทบำททำงสังคม 13 17.1 8 22.2 
ผู้อ่ำนข่ำว,พิธีกร 2 2.6 1 2.8 
นักแสดง 16 21.1 4 11.1 
นักร้อง 3 3.9 - - 
กษัตริย์ 4 5.3 1 2.8 
ไม่รู้ 3 3.9 2 5.6 
ต่ำงชำติ 2 2.6 3 8.3 

รวมทั้งหมด 76 100.0 36 100.0 
 จากตารางท่ี 22 พบว่ำ เพศหญิงที่ ดูละครไทย  มีควำมคิดว่ำเห็นว่ำ คนดีของสังคมล ำดับที่ 1 ที่
เป็นอันดับที่ 1 คือกลุ่มนักนักกำรเมือง คิดเป็นร้อยละ 27.6 รองลงมำคือ กลุ่มนักแสดง คิดเป็นร้อยละ 21.1 

และท่ีระบุว่ำ ไม่ดูละครไทย มีควำมคิดว่ำเห็นว่ำ คนดีของสังคมล ำดับที่ 1 ที่เป็นอันดับที่ 1 คือ 
กลุ่มนักนักกำรเมือง คิดเป็นร้อยละ 25.0 รองลงมำคือกลุ่มที่มีบทบำททำงสังคม คิดเป็นร้อยละ 22.2 
 
ตารางท่ี 23 แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับการดูละครไทยจ าแนกตามคนดีของสังคมล าดับที่ 2 

การดูละคร/คนดีในสังคม 
ดูละครไทย ไม่ดูละครไทย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
นักกำรเมือง 17 22.4 9 25.0 
นักธุรกิจ 3 3.9 2 5.6 
พระ 3 3.9 3 8.3 
บทบำททำงสังคม 15 19.7 14 38.9 
ผู้อ่ำนข่ำว,พิธีกร 3 3.9 2 5.6 
นักแสดง 20 26.3 3 8.3 
นักร้อง 3 3.9 1 2.8 
กษัตริย์ 2 2.6 - - 
ไม่รู้ 8 10.5 2 5.6 
ต่ำงชำติ 2 2.6 - - 

รวมทั้งหมด 76 100.0 36 100.0 
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 จากตารางท่ี 23 พบว่ำ เพศหญิงที่  ดูละครไทย มีควำมคิดว่ำเห็นว่ำ คนดีของสังคมล ำดับที่ 2 ที่
เป็นอันดับที่ 1 คือกลุ่มนักแสดง คิดเป็นร้อยละ 26.3 รองลงมำคือ กลุ่มนักนักกำรเมือง คิดเป็นร้อยละ 22.4 
และกลุ่มที่มีบทบำททำงสังคม คิดเป็นร้อยละ 19.7 
 และท่ีระบุว่ำ  ไม่ดูละครไทย  มีควำมคิดว่ำเห็นว่ำ คนดีของสังคมล ำดับที่ 2 ที่เป็นอันดับที่ 1 คือ 
กลุ่มท่ีมีบทบำททำงสังคม คิดเป็นร้อยละ 38.9 รองลงมำคือ กลุ่มนักนักกำรเมือง คิดเป็นร้อยละ 25.0   
 
ตารางท่ี 24 แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับการดูละครไทยจ าแนกตามคนดีของสังคมล าดับที่ 3 

การดูละคร/คนดีในสังคม 
ดูละครไทย ไม่ดูละครไทย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
นักกำรเมือง 13 17.3 4 11.4 
นักธุรกิจ 3 4.0 1 2.9 
พระ 1 1.3 4 11.4 
บทบำททำงสังคม 11 14.7 10 28.6 
ผู้อ่ำนข่ำว,พิธีกร 6 8.0 3 8.6 
นักแสดง 23 30.7 7 20.0 
นักร้อง 5 6.7 - - 
กษัตริย์ 1 1.3 - - 
ไม่รู้ 9 12.0 3 8.6 
ต่ำงชำติ 3 4.0 3 8.6 

รวมทั้งหมด 75 100.0 35 100.0 
 จากตารางท่ี 24 พบว่ำ เพศหญิงที่  ดูละครไทย มีควำมคิดว่ำเห็นว่ำ คนดีของสังคมล ำดับที่ 3 ที่
เป็นอันดับที่ 1 คือกลุ่มนักแสดง คิดเป็นร้อยละ 30.7 รองลงมำคือ กลุ่มนักนักกำรเมือง คิดเป็นร้อยละ 17.3 
และกลุ่มที่มีบทบำททำงสังคม คิดเป็นร้อยละ 14.7 
 และท่ีระบุว่ำ  ไม่ดูละครไทย  มีควำมคิดว่ำเห็นว่ำ คนดีของสังคมล ำดับที่ 3 ที่เป็นอันดับที่ 1 คือ 
กลุ่มท่ีมีบทบำททำงสังคม คิดเป็นร้อยละ 28.6  รองลงมำคือ กลุ่มนักแสดง คิดเป็นร้อยละ 20.0 และ กลุ่ม
นักนักกำรเมือง และพระ (คิดเป็นร้อยละ 11.4 

จำกข้อมูลทั้งหมดข้ำงต้น พบว่ำมีผู้ชมละครไทยมำกกว่ำผู้ที่ไม่ชมโดยคิดเป็นร้อยละ 60.8 และ 
39.2 ตำมล ำดับ และเพศหญิงจะนิยมชมละครไทยมำกกว่ำเพศชำยอย่ำงเห็นได้ชัด ซึ่งหำกแยกตำมกลุ่มอำยุ 
พบว่ำยิ่งอำยุมำกขึ้นแนวโน้มในกำรชมละครไทยก็จะน้อยลงตำมไปตำมล ำดับ กล่ำวคือจ ำนวนของผู้ที่ชม
ละครไทยในกลุ่มอำยุ 10-19 ปี มีร้อยละ 81.3 กลุ่มอำยุ 20-29 ปี มีร้อยละ 66.7 กลุ่มอำยุ 30-39 ปี มีร้อย
ละ 57.9 กลุ่มอำยุ 40-49 ปี มีร้อยละ 50 และกลุ่มอำยุ 50 ปีขึ้นไป มีร้อยละ 33.3 ตำมล ำดับ เมื่อ
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เปรียบเทียบทัศนคติต่อกำรเป็น “คนด”ี ระหว่ำงผู้ที่ “ชมละครไทย” กับผู้ที่ “ไม่ชมละครไทย” ในภำพรวม
พบว่ำผู้ที่ “ชมละครไทย” มีแนวโน้มที่จะเลือก “นักแสดง” ที่ปรำกฏในละครไทยที่ได้รับกำรออกอำกำศทำง
ช่อง 3 เป็นผู้ที่ตนคิดว่ำเป็น “คนด”ี โดยชื่อของ “นักแสดง” จะปรำกฎอยู่ในรำยชื่อล ำดับแรก หรือล ำดับที่
สองของผู้ที่เป็นคนดีซึ่งผู้ตอบแบบสอบถำมที่ “ชมละครไทย” เลือกข้ึนมำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อเป็นคนดี
ล ำดับที่ 2 และ 3 “นักแสดง” จะได้รับกำรเลือกมำกท่ีสุด โดยเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว จะเห็นได้ชัดว่ำผู้ที่ 
“ไม่ชมละครไทย” มีแนวโน้มที่จะเลือกคนกลุ่มอ่ืน เป็นต้นว่ำ “ผู้มีบทบำททำงกำรเมือง” และ “ผู้มีบทบำท
ทำงสังคม” มำกกว่ำที่จะเลือก “นักแสดง”  

ในบทถัดไปจะเป็นกำรสรุปอภิปรำยผล และน ำเสนอข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องต่อไป 
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บทที่ 5 
บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

ในบทนี้จะน ำเสนอข้อสรุปจำกกำรท ำกำรศึกษำในครั้งนี้ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ผู้วิจัยคำดว่ำน่ำจะ
เป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำเกี่ยวกับบทบำทและควำมสัมพันธ์ของโทรทัศน์ที่มีต่อทัศนคติ และกำรรับรู้ของ
สังคมต่อไป เพ่ือน ำไปสู่กำรปรับปรุงและพัฒนำสื่อโทรทัศน์ไปในทำงที่สร้ำงสรรค์และเป็นประโยชน์แก่สังคม
ในภำพรวม 

บทสรุป 

จำกข้อเท็จจริงว่ำกลุ่มเป้ำหมำยส่วนใหญ่ชมโทรทัศน์ประมำณ 3 ชั่วโมงต่อวัน หรือจะเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้
ตลอด จึงสรุปได้ว่ำโทรทัศน์เป็นสื่อหนึ่งที่มีโอกำสเข้ำถึงชีวิตประจ ำวันของผู้บริโภคได้มำกท่ีสุด ไม่ว่ำจะโดย
ทำงตรง (กำรนั่งชมโทรทัศน์) หรือทำงอ้อม (กำรเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้และได้รับฟังข้อมูลต่ำงๆ ในขณะที่ท ำ
กิจกรรมอย่ำงอ่ืนไปด้วย)  

อย่ำงไรก็ตำม แต่เมื่อจ ำแนกปริมำณกำรชมโทรทัศน์ตำมเพศแล้ว พบว่ำเพศชำย มีแนวโน้มที่จะใช้เวลำ
ในกำรชมโทรทัศน์น้อยกว่ำเพศหญิง และเพศชำยนิยมจะบริโภครำยกำรข่ำวมำกกว่ำเพศหญิง ในขณะที่เพศ
หญิง นิยมบริโภคละครไทยมำกกว่ำ นอกจำกนี้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรบริโภครำยกำรโทรทัศน์ที่แตกต่ำงกัน
ไปตำมวัย และระดับกำรศึกษำ นั้นจึงสำมำรถสรุปได้ว่ำอิทธิพลของโทรทัศน์ที่มีต่อกำรรับรู้ทำงสังคมนั้น 
แตกต่ำงกันไปตำมปัจจัยทำงอำยุ และกำรศึกษำด้วยเช่นกัน กล่ำวคือยิ่งระดับอำยุ และกำรศึกษำสูงขึ้น
เท่ำไหร่ ควำมนิยมในกำรชมโทรทัศน์/ละครไทย ก็มีแนวโน้มที่จะน้อยลงตำมไป อย่ำงไรก็ตำมปัจจัยเหล่ำนี้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับกำรใช้เวลำในกำรบริโภคโทรทัศน์ของกลุ่มเป้ำหมำยไม่มำกนัก 

เมื่อเปรียบเทียบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลักษณะกำรชมละครไทย กับกำรรับรู้ต่อควำมเป็น “คนด”ี พบว่ำ 
ระหว่ำงผู้ที่ “ชมละครไทย” กับผู้ที่ “ไม่ชมละครไทย” ในภำพรวมนั้น ผู้ที่ “ชมละครไทย” มีแนวโน้มที่จะ
เลือก “นักแสดง” ที่ปรำกฏในละครไทย (ที่ได้รับกำรออกอำกำศทำงช่อง 3) เป็นผู้ที่ตนคิดว่ำเป็น “คนดี” 
โดยชื่อของ “นักแสดง” จะปรำกฎอยู่ในรำยชื่อล ำดับแรก หรือล ำดับที่สองของผู้ที่เป็นคนดีซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถำมที่ “ชมละครไทย” เลือกขึ้นมำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อเป็นคนดีล ำดับที่ 2 และ 3 “นักแสดง” 
จะได้รับกำรเลือกมำกท่ีสุด โดยเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว จะเห็นได้ชัดว่ำผู้ที่ “ไม่ชมละครไทย” มีแนวโน้มที่
จะเลือกคนกลุ่มอ่ืน เป็นต้นว่ำ “ผู้มีบทบำททำงกำรเมือง” และ “ผู้มีบทบำททำงสังคม” มำกกว่ำที่จะเลือก 
“นักแสดง” ดังแสดงในตำรำงที่ 25 นี้  

พฤติกรรมกำร
ชมละครไทย 

คนดีล ำดับที่ 1 % คนดีล ำดับที่ 2 % คนดีล ำดับที่ 3 % 

ชมละครไทย ผู้มีบทบำททำงกำรเมือง 27 นักแสดง 26 นักแสดง 32 
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(61%) นักแสดง 19 ผู้มีบทบำททำงกำรเมือง 23 ผู้มีบทบำททำงกำรเมือง 16 
ผู้มีบทบำททำงสังคม 17 ผู้มีบทบำททำงสังคม 19 ผู้มีบทบำททำงสังคม 15 

ไม่ชมละครไทย 
(39%) 

ผู้มีบทบำททำงกำรเมือง 25 ผู้มีบทบำททำงสังคม 35 ผู้มีบทบำททำงสังคม 28 
ผู้มีบทบำททำงสังคม 23 ผู้มีบทบำททำงกำรเมือง 26 นักแสดง  19 
พระสงฆ ์ 16 นักแสดง 13 ผู้มีบทบำททำงกำรเมือง 17 

ตำรำงที่ 25 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลักษณะกำรชมละครไทย กับกำรรับรู้ต่อควำมเป็น “คนดี” 

จำกข้อมูลนี้จึงสำมำรถสรุปได้ว่ำลักษณะกำรชมละครไทย มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อกำรรับรู้เกี่ยวกับควำม
เป็น “คนด”ี ในสังคมไทย อย่ำงไรก็ตำม หำกน ำภำพรวมของรำยชื่อที่ได้มำจ ำแนกออกตำมควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงเพศ กับกำรรับรู้ต่อควำมเป็น “คนด”ี แล้ว พบว่ำเพศชำยมีแนวโน้มที่จะเลือก “นักแสดง” เป็นคนดี
น้อยกว่ำเพศหญิง ดังแสดงในตำรำงที่ 26 

เพศ 
ล ำดั
บ 

คนดีล ำดับที่ 1 % คนดีล ำดับที่ 2 % คนดีล ำดับที่ 3 % 

ชำย 1 ผู้มีบทบำททำงกำรเมือง 32 ผู้มีบทบำททำงกำรเมือง 45 ผู้มีบทบำททำงกำรเมือง 30 
 2 ผู้มีบทบำททำงสังคม 27 นักแสดง 20 ผู้มีบทบำททำงสังคม 30 
 3 พระสงฆ ์ 18 ผู้มีบทบำททำงสังคม 20 นักแสดง 20 

หญิง 1 ผู้มีบทบำททำงกำรเมือง 28 ผู้มีบทบำททำงสังคม 26 นักแสดง 30 
 2 นักแสดง 19 ผู้มีบทบำททำงกำรเมือง 25 ผู้มีบทบำททำงสังคม 20 
 3 ผู้มีบทบำททำงสังคม 19 นักแสดง 25 ผู้มีบทบำททำงกำรเมือง 19 

ตำรำงที่ 26 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพศ กับกำรรับรู้ต่อควำมเป็น “คนด”ี 

 และเม่ือจ ำแนกตำมกลุ่มอำยุ พบว่ำกลุ่มอำยุระหว่ำ 10-29 ปี ซึ่งมีผลกำรส ำรวจออกมำว่ำเป็นกลุ่ม
อำยุที่บริโภคโทรทัศน์มำกที่สุด (ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 2551) มีแนวโน้มที่จะเลือก “นักแสดง” เป็น “คน
ดี” มำกกว่ำช่วงอำยุอื่นๆ ในทุกล ำดับดังแสดงในตำรำงที่ 27 

อำย ุ คนดีล ำดับที่ 1 % คนดีล ำดับที่ 2 % คนดีล ำดับที่ 3 % 
10-19 นักแสดง 57 นักแสดง 69 นักแสดง 67 
20-29 นักแสดง 24 นักแสดง 42 นักแสดง 38 
30-39 ผู้มีบทบำททำงกำรเมือง 31 ผู้มีบทบำททำงกำรเมือง 43 ผู้มีบทบำททำงสังคม 28 
40-49 ผู้มีบทบำททำงกำรเมือง 53 ผู้มีบทบำททำงสังคม 44 ผู้มีบทบำททำงกำรเมือง 23 
 50 ขึ้นไป ผู้มีบทบำททำงกำรเมือง 71 ผู้มีบทบำททำงสังคม 50 ผู้มีบทบำททำงสังคม 43 

ตำรำงที่ 27 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำยุ กับกำรรับรู้ต่อควำมเป็น “คนด”ี 
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 จำกข้อมูลทั้งหมดที่กล่ำวมำนี้ จึงสำมำรถสรุปได้ว่ำ พฤติกรรมกำรชมละครไทยมีอิทธิพลต่อกำรรับรู้
ต่อควำมเป็น “คนดี” ของคนไทยแต่อย่ำงไรก็ตำมก็มีตัวแปรส ำคัญท่ีจ ำเป็นต้องพิจำรณำควบคู่กันไปด้วย
ได้แก่ตัวแปรทำงด้ำนเพศ และอำยุ ตลอดจนกำรศึกษำ (ซึ่งส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับอำยุ) เพรำะจำกข้อมูลที่
ได้ แสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำกำรชมละคร จะมีอิทธิพลต่อกลุ่มอำยุระหว่ำง 10-29 ปี มำกกว่ำกลุ่มอ่ืนๆ 

ข้อเสนอแนะ 

    ดังที่ได้กล่ำวในข้ำงต้นแล้วว่ำ ปัจจัยหลัก 2 ประกำรที่ส่งอิทธิพลต่อควำมคิด และค่ำนิยมของสังคมนั้น
ได้แก่ ศำสนำ และกำรศึกษำ อย่ำงไรก็ตำม ตั้งแต่โทรทัศน์เข้ำมำมีบทบำทในชีวิตประจ ำวันของผู้คนมำก
ยิ่งขึ้น เรำก็ไม่สำมำรถปฏิเสธได้ว่ำ โทรทัศน์คือปัจจัยส ำคัญอีกอย่ำงหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อกำรนึกคิด และ
ค่ำนิยมของคนในปัจจุบันนี้ ดังเห็นได้จำกผลกำรศึกษำในงำนวิจัยครั้งนี้ซึ่งมุ่งไปที่กำรศึกษำอิทธิพลของละคร
ไทยในปัจจุบันต่อกำรรับรู้ในควำมเป็น “คนด”ี ของสังคม โครงสร้ำงของกระบวนกำรสร้ำง และถ่ำยทอด
รูปแบบกำรนึกคิด และกำรรับรู้ของสังคมสำมำรถแสดงได้ดังภำพนี้ 

 
 
 อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำผลกำรศึกษำจะแสดงให้เห็นว่ำโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อกำรรับรู้และกำรนึกคิดของ
คนในสังคมก็ตำม แต่ก็ยังมีปัจจัยต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต้องพิจำรณำประกอบไปด้ว เช่น เพศ อำยุ และระดับ
กำรศึกษำเป็นต้น ทั้งนี้อำจยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อกระบวนกำรกำรรับรู้ที่ได้กล่ำวมำเบื้องต้น และ
จ ำเป็นต้องได้รับกำรศึกษำอย่ำงลึกซึ้งต่อไปในอนำคต    
 ปัจจัยอีกประกำรหนึ่งที่จะละเลยไม่ได้ก็คือ กำรท ำกำรศึกษำในครั้งนี้ ได้ก ำหนดขอบเขตเฉพำะ
เพียงกับกลุ่มคนที่ใช้เวปบอร์ดทำงอินเตอร์เนตเพียงเท่ำนั้น ซึ่งในควำมเป็นจริง กลุ่มคนที่สำมำรถเข้ำถึง
อินเตอร์เนตได้นั้น ยังเป็นกลุ่มคนที่มีลักษณะพ้ืนฐำนใกล้เคียงกัน ดังที่ UNDP ได้ท ำกำรส ำรวจข้อมูลของ
ผู้ใช้อินเตอร์เนตว่ำ ส่วนใหญ่อำยุต่ ำกว่ำ 35 ปี จบกำรศึกษำในระดับมหำวิทยำลัย พูดภำษำอังกฤษได้ มี
รำยได้โดยเฉลี่ยสูง และมักอำศัยอยู่ในเมือง (FAO 2003:11) ดังนั้นข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำในครั้งนี้จึงมี

การรับรู้ต่อ 
"คนดี"

พุทธศำสนำ

กำรศึกษำละครไทย
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แนวโน้มที่จะเป็นข้อมูลที่ได้มำจำกกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีลักษณะพ้ืนฐำนใกล้เคียงกันและยังไม่ครอบคลุมถึง
กลุ่มคนในลักษณะอ่ืนๆ เช่นกลุ่มคนที่มีรำยได้ไม่สูง กลุ่มคนที่มีกำรศึกษำไม่สูง เป็นต้น ดังนั้น หำกมี
กำรศึกษำในลักษณะเดียวกันอีก จึงควรท ำกำรศึกษำในลักษณะที่กว้ำงมำกขึ้น โดยต้องกระจำย
แบบสอบถำมและเก็บตัวอย่ำงให้ครบทุกระดับของประชำกรให้มำกยิ่งขึ้น เพื่อจะได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมำก
ยิ่งขึ้น   
 ข้อเสนอแนะอีกประกำรหนึ่งก็คือ จำกผลกำรศึกษำในครั้งนี้พบว่ำ กำรบริโภคข่ำวในสังคมไทยมีอยู่
สูงมำก ซึ่งย่อมส่งอิทธิพลต่อกำรรับรู้ หรือควำมคิดในเรื่องต่ำงๆ ของคนในสังคมไทย ไม่ประกำรใดก็ประกำร
หนึ่ง ดังนั้นกำรศึกษำถึงบทบำท และผลกระทบต่อกำรน ำเสนอข่ำว ต่อสังคมไทย จึงเป็นประเด็นที่ต้องกำร
กำรศึกษำอย่ำงจริงจัง เพ่ือน ำไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนำรูปแบบกำรน ำเสนอให้เป็นประโยชน์ในเชิง
สร้ำงสรรค์ต่อสังคมต่อไป 
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ภาคผนวก 
แบบสอบถาม 

“พฤติกรรมการดูโทรทัศน์ของท่าน” 
 

ส่วนที่หนึ่ง เกี่ยวกับตัวผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ    □ ชำย   □ หญิง 

2. อายุ  □ 10-19  □ 20-29  □ 30-39   

□ 40-49  □ 50-59  □ 60 ปีขึ้นไป 
3. การศึกษา 

□ ประถมศึกษำ 

□ มัธยมศึกษำ 

□ อุดมศึกษำ 

□ ปริญญำตรี 

□ ปริญญำโท 

□ ปริญญำเอก 

□ อ่ืนๆ 

4. อาชีพ 

□ รับรำชกำร 

□ ครู/อำจำรย์ 

□ พนักงำนบริษัท 

□ รับจ้ำงทั่วไป 

□ ค้ำขำย 

□ ธุรกิจส่วนตัว 

□ ฟรีแลนซ์ 

□ ก ำลังศึกษำอยู่ 

□ อ่ืนๆ 

ส่วนที่สอง เกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ที่ท่านชม 
5. ปกติท่านชมโทรทัศน์บ่อยแค่ไหน 

□ ไม่ดู 

□ ไม่ถึง 1 ชั่วโมง/วัน 

□ 3 ชั่วโมง/วัน 

□ 5 ชั่วโมง/วัน 

□ ส่วนมำกจะเปิดทิ้งไว้ตลอด 

□ อ่ืนๆ 

6. ท่านชอบดูรายการประเภทไหน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

□ ข่ำว 

□ ละครไทย 

□ ละครต่ำงชำติ 

□ เกมส์โชว์ 

□ สำรคดี 

□ กำร์ตูน 

□ รำยกำรเพลง 

□ ภำพยนต์ 

□ โฆษณำ 

□ อ่ืนๆ 

7. ท่านชอบดูโทรทัศน์ช่องไหนมากที่สุด (กรุณาเลือกเพียงช่องเดียว) 



46 
 

□ ช่อง 3  

□ ช่อง 5 

□ ช่อง 7 

□ ช่อง 9 

□ ช่อง 11 (เอ็นบีที) 

□ ไทยพีบีเอส 
8. ท่านเคยดูละครไทยหรือไม่ 

□ ไม่เคย 

□ เคยดูบ้ำงตอนเด็กๆ เดี๋ยวนี้ไม่ดูเลย 

□ เคยดูประจ ำตอนเด็กๆ เดี๋ยวนี้ไม่ดูแล้ว 

□ เคยและยังดูอยู่บ้ำงเมื่อมีโอกำส 

□ เคยและยังติดตำมละครใหม่ๆ อยู่เสมอ 

□ อ่ืนๆ 
9. ท่านชอบดูละครช่องไหนมากที่สุด (กรุณาเลือกเพียงช่องเดียว) 

□ ช่อง 3  □ ช่อง 5   □ ช่อง 7  □ ช่อง 9  □ ช่อง 11 (เอ็นบี
ที) 

□ ไทยพีบีเอส □ ไม่ดูละคร □ ไม่ชอบช่องไหนพิเศษ  □ ดูทุกช่อง 

□ อ่ืนๆ
 
10. ท่านคิดว่าละครไทยเรื่องใดเป็นที่รู้จักแพร่หลาย และเป็นที่นิยมสูงสุดตลอดกาล 

อันดับ 1 

อันดับ 2 

อันดับ 3 

11. ท่านเคยดูละครเหล่านั้นหรือไม่  □ เคย  □ ไม่เคย 
 

ส่วนที่สาม เกี่ยวกับคนดีในสายตาของท่าน 
กรุณายกบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ท่านมองว่าเป็นตัวอย่างของ “คนดี” ที่สุดในใจท่าน (ขอเป็นสามัญชนและมี
ตัวตนจริง) 

อันดับ 1 

อันดับ 2 

อันดับ 3 

 
 


