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การวิจัยครั ง; นี เ; ป็ นการวิจัยเชิงคุณ ภาพและเชิงปริ มาณ มี วัตถุประสงค์ 1) เพื อศึกษา
กระบวนการสร้ างสรรค์รายการแบบใช้ สือสมัยใหม่ผ่านการตอบสนอง (Interactive) โดยใช้ แอพลิ
เคชัน 2) เพื อศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของกลุ่มผู้ชมรายการเกมโชว์ แบบตอบสนอง
(Interactive) ทีมีต่อรายการ เกมโชว์โซเชียล ทางช่องไทยรัฐทีวี โดยการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้ การ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ผลิตรายการเกมโชว์โซเชียล โปรดิวเซอร์ รายการเกมโชว์โซเชียลและทีมงานที
เกี ยวข้ อง ส่วนการวิจัยเชิงปริ มาณใช้ เครื องมื อการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยใช้ แบบสอบถาม
ออนไลน์เกี ยวกับทัศนคติและความพึงพอใจทีมีต่อรายการผ่านแอพลิเคชันของรายการเกมส์โชว์
โซเชียล รวมทังศึ
; กษาค้ นคว้ าจากเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้ องเพือนํามาสนับสนุนผลการศึกษา
จากผลการศึกษาเชิงคุณภาพ ทางด้ านกระบวนการสร้ างสรรค์และผลิตรายการรู ปแบบ
การใช้ สือสมัยใหม่ผ่านการตอบสนองโดยใช้ แอพลิเคชัน พบว่า การทํารายการโทรทัศน์ประเภท
ตอบสนองสามารถกระตุ้น ผู้ ช มให้ เ กิ ด ความกระตื อ รื อ ร้ น (Active) หรื อ การตอบสนอง
(Interactive) โดยผู้ผลิตมีการเลือกสถานีและช่วงเวลาทีเหมาะสมในการออกอากาศ มีแนวคิดใน
การผลิตรายการทีน่าสนใจเน้ นการมีสว่ นร่วม ทังนี
; ;ยังทําให้ เกิดแรงจูงใจทีอยากมีส่วนร่ วมเพิมมาก
ขึ ;น โดยผู้ผลิตรายการยังมีของรางวัลประจําเดือนทีแตกต่างกัน ส่งผลให้ เกิดแรงจูงใจ ทําให้ ผ้ รู ่ วม
แข่งขันสนใจและตัดสินใจเข้ าร่ วมสนุกและเลือกทีจะเปิ ดรับชมรายการ เรี ยกได้ ว่าเป็ นการดึงผู้ชม
ให้ มามีสว่ นร่วมกับรายการเกมโชว์

(4)
จากผลการศึกษาสะท้ อนให้ เห็นถึงกระบวนการผลิตรายการในรู ปแบบรายการตอบสนอง
โดยใช้ สื อรู ปแบบใหม่ทีได้ รั บความสนใจอย่างมาก โดยผู้ผ ลิ ตรายการมุ่ง เน้ นที ใช้ สื อใหม่หรื อ
เทคโนโลยีในการผลิตรายการ นอกจากนี ;ช่วงเวลาในการออกอากาศถือเป็ นอีกส่วนหนึงทีสําคัญใน
การดึงผู้ชม โดยทางสถานีได้ จัดให้ ช่วงเวลาการออกอากาศอย่างเหมาะสม คือ 21.30-22.00 น.
ด้ านเนื ;อหาของรายการไม่ได้ ม่งุ เน้ นเพือความสนุกสนานเท่านันแต่
; ยงั สอดแทรกความรู้ ให้ แก่ผ้ ชู ม
ดังนัน; การสร้ างสรรค์รูปแบบรายการให้ เป็ นที น่าสนใจจะช่วยเพิมยอดจํานวนของกลุ่มผู้ชมมาก
ยิงขึ ;น ทางผู้ผลิตรายการเชือมันว่าการพัฒนารายการแบบใช้ สือใหม่ผ่านแอพพลิเคชันจะเป็ นอีก
ทางเลือกใหม่ในยุคปั จจุบนั ให้ แก่ผ้ รู ับชมรายการโทรทัศน์ประเภทเกมโชว์
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This research is qualitative and quantitative research. Objective .) to study the
creative process of the new media through the responses. By using an application, 2) to
study the attitudes and preferences of the audience-response game show. On the list
Social game show Channel TV rights The qualitative research Using in-depth interviews
with the producers of the game show social. Game show producer, social and teams
involved. The research, quantitative research using questionnaires, online questionnaires
about attitudes and satisfaction towards items through the application of social game
show. The study of the documents and related research to support the study.
The results of a qualitative study The process of creating and producing forms of
new media through the responses by using an application that the television sector
response could provoke the audience to enthusiasm or response by the manufacturer.
Select the station and at the appropriate time in the air. The idea is to produce items of
interest on the part. This also causes the motivation to contribute more. The producers
also have different monthly prizes. The motivation the competing interests and decide to
join the fun and choose to open the watch list. Called to draw the audience to engage with
the game show.

(6)
The study reflects the production process in the form of responses using new
media to get a lot of attention. The producers focus on the use of new media technologies
in production. In addition, the broadcast time is another important part of the audience.
The station has arranged to broadcast a reasonable period is 2.:9: to 22::: hrs. The
content of the show is not only for fun but also focus on incorporating knowledge to the
audience. Thus, the creation of an attractive model will boost the number of the audience
even more. The producer believes that the development of multi-media applications via a
new application would be another alternative in the present to the audience the television
game show.
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บทที 1
บทนํา
1.1 ทีมาและความสําคัญของปั ญหา
มนุษย์เราเป็ นสัตว์สงั คมทีอยู่ร่วมกันและมีการสือสารกันตลอดเวลาและด้ วยความชาญฉลาด
ของมนุษย์ ในการถ่ายทอดเรื องราวต่างๆ ในชี วิตประจําวันไม่ว่าจะด้ วยจุดประสงค์ ในด้ านความเชือ
ทางศาสนา การบัน ทึกเรื องราวหรื อแม้ แต่การส่งสาร สิงเหล่านี เ/ องทีก่ อ ให้ เกิ ดการประดิษ ฐ์ คิ ดค้ น
เทคโนโลยีในการสือสารใหม่ๆ ทีค่อยๆ เชื อมโลก จากกลุ่มคนเล็ก ๆ สู่คนในอี กฟากโลกหนึงและ
เชื อมต่อกันได้ ทัง/ โลกก่อให้ เกิดกระบวนการศึกษาเรี ยนรู้ ต่างๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็ นการสือสารผ่าน
จดหมาย การสือสารผ่านข้ อความทางโทรศัพท์ (Short Message Service) และในปั จจุบันมี การ
สือสารผ่านแอพลิเคชันทีช่วยให้ ผ้ ชู มหรื อผู้ใช้ อปุ กรณ์สือสารในโลกปั จจุบนั สามารถโต้ ตอบระหว่างกัน
และกันได้
รายการโทรทัศน์ประเภทเกมโชว์นั /นได้ รับความนิยมอย่างแพร่ หลายในหมู่สงั คมไทยเนืองจาก
สร้ างความบันเทิงให้ กบั ผู้ชมและยังสร้ างการมีสว่ นร่ วมให้ กับผู้ชมปั จจุบนั รายการโทรทัศน์ต่างๆมีการ
พัฒนาให้ สามารถโต้ ตอบผ่านทางข้ อความ (SMS) เพือร่ วมกิจกรรมต่างๆ ทีทางรายการจัดไว้ ให้ แต่ใน
บางครั ง/ อาจจะไม่ทันท่วงทีกับ การตอบสนอง (Interactive) ในเวลาทีต้ องการ ปั จจุบันมี รายการ
โทรทัศน์ ทีสามารถโต้ ตอบกับผู้ชมแบบตอบสนอง (Interactive) โดยมี นวัตกรรมการสือสารแบบ
โต้ ตอบแบบ ณ เวลาขณะนั /น (Real Time) ซึงสามารถตอบสนองต่อกลุม่ ของผู้รับชม ให้ รายการเกม
โชว์ นัน/ มี แ รงกระตุ้ นให้ เกิ ด ความสนใจต่ อ กลุ่ม ที รั บ ชม ประกอบกั บ เทคโนโลยี ก ารสื อสารของ
อินเทอร์ เน็ตและโทรศัพท์เคลือนทีทําให้ ผ้ ชู มสามารถรับและส่งข้ อมูลแบบมัลติมีเดียได้ เช่นข้ อมูลภาพ
ชนิ ด ต่างๆ ข้ อ มูลเสียงเพราะการสื อสารด้ ว ยระบบดิจิ ตอลทํ า ให้ สือใหม่ อ ย่ า งอินเทอร์ เน็ ต และ
โทรศัพท์เคลือนทีสามารถ
ถ่ายโอนข้ อมูลระหว่างกันและกันได้ และยังทําให้ ผ้ ชู มสือสามารถสือสารโต้ ตอบกันผ่านสือได้
ด้ ว ย นวัตกรรมของการผลิตรายการนัน/ ก็ต้ องสามารถตอบสนองการซึงเป็ นการขยับ ขยายวิ ธีการ
สือสารของผู้ใ ช้ สือตัง/ แต่ สองคนขึน/ ไปจนสือสารพร้ อมกันได้ ห ลายๆ คนและเป็ นการสื อสารแบบ
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สองทิศทาง (Two-way Communication) ทีสามารถสือสารถึงกันแบบโต้ ตอบได้ ในเวลาปั จจุบนั (Real
Time Interactive Communication) เทคโนโลยี ดิ จิ ต อลเทคโนโลยี ส ารสนเทศและเทคโนโลยี
โทรคมนาคมเป็ นเทคโนโลยีสําคัญทีทําให้ อปุ กรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เชือมโยงเข้ าด้ วยกันสามารถ
ติดต่อสือสารถึงกันได้ แบบไร้ สายข้ ามข้ อจํากัดในเรื องเวลาและพื /นที และถูกนํ ามาใช้ เป็ นช่องทางใน
การสือสารระหว่างบุคคลและสถาบันทางสังคม (วงหทัย ตันชีวะวงศ์, 2549)
ในสมัยเริ มแรกทีเข้ ามามี บทบาทและตอบสนอง (Interactive) กับผู้ชม คื อรายการฮิวโก้
ออกอากาศทางช่อง 5 และย้ ายมาทีสถานีกองทัพบกช่องช่อง 7 (พ.ศ. 2539-2540) ระยะเวลา 2 ปี
ผู้ชมจะมี ส่ว นร่ ว มหรื อ การมี ป ฎิ สัม พัน ธ์ ก ร่ ว มสนุก กั บ รายการแข่ ง ขัน เกมส์ โดยที ให้ ค นทางบ้ า น
โทรศัพท์เข้ ามาร่ วมสนุกกับการแข่งขันในรายการ โดยการแข่งขันเกมส์นี /จะเป็ ยเกมส์ประเภทผจญภัย
ของตัวละครฮิวโก้ โดยการกดปุ่ มจากโทรศัพท์ บ้านหรื อโทรศัพท์ เคลือนทีในการบังคับตัวละคร โดย
ระบบสามารถเป็ นแยกเสียงทีบังคับตัวละครให้ เดินไปข้ างหน้ า กระโดด หรื อหลบสิงกีดขว้ างต่างๆ ใน
เกมส์ ได้ โดยที จะใช้ คลืนความถี ของเสียงเป็ นตัวกํ าหนดทิศทางของการเคลือนไหวของตัวละครใน
เกมส์ เช่น หมายเลข 4 กํ าหนดตัวละครไปทางซ้ าย หมายเลข6กํ าหนดตัวละครไปทางขวา โดยที
รายการได้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งมากและเป็ นสิ งที แปลกใหม่ สํ า หรั บ ผู้ที ได้ รั บ ชม แต่ ร ายการนี จ/ ะ
ออกอากาศสดเพือทีจะให้ คนผู้ชมได้ มีสว่ นร่ วม แต่รายการนี /ได้ หมดสัญญากับทางสถานีและปิ ดตัวลง
ไปในทีสุด
รายการของ USA Today’s ทีชือ "Psych" ให้ ผ้ ชู มหรื อแฟนรายการโหวตแบบ ผู้เข้ าแข่งขัน ณ
เวลาขณะนั /น (Real-time) ว่าอยากให้ บทรายการในตอนที 100 เป็ นอย่างไรโดยโหวตผ่านทวิตเตอร์ จึง
ทําให้ เกิดการติดตาม การมีส่วนร่ วม และสร้ างตอนที 100 ของรายการด้ วยกันรู ปแบบ/ช่องทางในการ
โหวตตอนจบของรายการ "Psych" คนดูชว่ ยกันสร้ างตอนจบของพวกเขาเอง
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) ได้ กลายเป็ นปรากฏการณ์ ของการ
เชือมต่อการสือสารระหว่างบุคคลในโลกอินเตอร์ เน็ตโดยมุ่งเน้ นไปทีการสร้ างชุมชนออนไลน์ ซงทํ
ึ าให้
ผู้คนสามารถทีจะแลกเปลียนแบ่งปั นข้ อมูลตามประโยชน์ กิจกรรมหรื อความสนใจเฉพาะเรื องซึงกัน
และกันจนในปั จจุบนั นักการตลาดได้ มองเครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นสือใหม่ประเภทหนึงโดยพวกเขา
เปลียนจากการเรี ยกเครื อข่ายสังคมออนไลน์ มาเป็ นสือสังคมออนไลน์ (Social Media) ซึงเป็ นช่อง
ทางการสือสารผ่านสือใหม่ทีเป็ นทีนิยมมากจนกลายเป็ นวัฒนธรรมส่วนหนึงของผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตใน
ปั จจุบันเพราะเครื อ ข่ายสังคมออนไลน์ เปรี ยบเสมือนเป็ นบริ การพื น/ ฐานของเว็ บไซต์ ทีผู้ใ ช้ สามารถ
แสดงตนให้ เป็ นทีรู้ จกั แก่คนทัวไปโดยการสร้ างหน้ าต่างหรื อเว็บไซต์ (Web Page) ของตัวเองและ
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อนุญาตให้ ผ้ อู ืนทีใช้ บริ การเครื อข่ายเดียวกันเข้ ามาร่ วมแบ่งปั นประสบการณ์ กับผู้ใช้ นั /นๆ ได้ (ปณิชา
นิติพรมงคล, 2551)
สิงทีทีวีกําลังเปลียน และจะเปลียนไป คือ คนทําทีวีต้องสร้ างสือทีให้ มีส่วนร่ วม/ปฏิสมั พันธ์ ได้
Interactive Media ให้ ปฏิสมั พันธ์ กับรายการในแบบต่างๆ ผ่านสือสังคมออนไลน์จะเทียบเท่ากับการ
ตอบสนอง Interactive Experiences คือสิงสําคัญทีต้ องทําเพือสนับสนุนรายการทีวีสิงนี /จะเพือดึงคน
ดูเข้ ามาสูร่ ายการ และทําให้ เขารู้สกึ มีสว่ นร่ วม หรื อเป็ นเจ้ าของเรื องราวนั /น
รายการเกมว์ โซเชียล (Game Show Social) ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรั ฐทีวี 32 ถื อว่าเป็ นมิติ
ใหม่ของรายการโทรทัศน์ ไทยทีนํ านวัตกรรมที นิยมใช้ อย่างแพร่ หลายอย่างแอพลิเคชันมามีบทบาท
สํ าคัญในการร่ ว มสนุก กับ รายการ โดยที ผู้เข้ า แข่ งขันไม่ ต้อ งมาร่ ว มสนุก ในรายการที สตูดิ โอแบบ
รายการเกมโชว์สมัยเก่า เพียงเปิ ดโทรทัศน์ ช่องไทยรัฐทีวี 32 และดาว์นโหลดแอพลิเคชันก็จะสามารถ
เข้ าร่ วมสุกกับรายการได้ ง่าย ทั /งนี ย/ งั สามารถใช้ QR Code ในการสแกนเข้ าร่ วมสนุกกับรายการได้
อย่างถือว่าเป็ นรายการทีน่าสนใจและน่าศึกษาและค้ นคว้ าถึงวิธีการผลิตรายการรวมไปถึงการใช้ สือ
ใหม่อย่างแอพลิเคชันมาเป็ นองค์ประกอบหลักของรายการ ซึงเป็ นมิติใหม่ของการนํานวัตกรรมมาใช้
กับรายการบันเทิงของประเทศไทยในปั จจุบนั อย่างมาก

1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื อศึ ก ษากระบวนการสร้ างสรรค์ ร ายการแบบใช้ สื อสมั ย ใหม่ ผ่ า นการตอบสนอง
(Interactive) โดยใช้ แอพลิเคชัน (Application)
2) เพื อศึ ก ษาทัศ นคติ และความพึ งพอใจของกลุ่ม ผู้ชมรายการเกมโชว์ แ บบตอบสนอง
(Interactive) ทีมีตอ่ รายการ เกมโชว์โซเชียล ทางช่องไทยรัฐทีวี

1.3 ปั ญหานําวิจัย
1) กระบวนการสร้ างสรรค์รายการโทรทัศน์ทีนําเสนอกิจกรรมเชิงการตอบสนองของกลุ่มผู้ชม
ต่อการเล่นเกมแบบโต้ ตอบณ เวลาขณะนั /น (Real Time) เป็ นอย่างไร
2) ทัศนคติ และความพึงพอใจ ของกลุ่มผู้ชมรายการเกมโชว์แบบตอบสนอง (Interactive)
เป็ นอย่างไร
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษากระบวนการในรายการเกมโชว์ โซเชียล เพราะรายการนี ค/ ือรายการทีมี การใช้ สือสาร
แบบตอบสนอง(interactive)โดยที ผู้ชมรั บ ชมผ่ านทางหน้ าจอโทรทัศน์ และร่ วมสนุกแบบตอบสนอง
(interactive)ผ่ า นจอสมาร์ ท โฟน และเป็ นรายการเดี ย วที ใช้ สื อการสื อสารแบบนี ร/ ายการเดี ย วใน
ประเทศไทย เพราะรายการนี /เป็ นรายการทีเน้ นถึงคุณประโยชน์ของจอทีสอง (Second Screen) หรื อ
สมาร์ ทโฟนทีมีอย่างแพร่ หลายในกลุ่มของคนในยุคปั จจุบนั และมี การตอบสนองกับกลุ่มผู้ชมแบบ ณ
เวลาขณะนั /น (Real Time)ในเขตกรุงเทพมหานคร

1.5 นิยามศัพท์ เฉพาะ
1) การสร้ างสรรค์รายการโทรทัศน์ หมายถึง การผลิตรายการโทรทัศน์ ต่างๆ ให้ เข้ ากับยุคและ
สมัยของผู้รับชม สามารถตอบโจทย์ของคนยุคปั จจุบนั ได้ ซึงในยุคปั จจุบนั ทีหน้ าจอโทรศัพท์ทีเข้ ามามี
บทบาทกับคนปั จจุบนั
2) รายการแบบใช้ สอสมั
ื ยใหม่ หมายถึง การใช้ สือสังคมออนไลน์ เข้ ามาบทบาทกับการรับชม
รายการโทรทัศน์ให้ เข้ ากันอย่างลงตัว
3) การตอบสนอง (Interactive) หมายถึง การเข้ าถึง กลุ่มเป้ าหมายอย่ างถึงตัวทําให้ ผ้ ูชม
สามารถมีบทบาทและส่วนร่ วมกับสิงนั /นได้ ประหนึงว่ามีสว่ นร่ วมกับสิงนันโดยตรง
/
4) แอพลิ เ คชั น (Application) หมายถึ ง โปรแกรมประยุ ก ต์ ซึ งโปรแกรมประยุก ต์ เ ป็ น
โปรแกรมทีได้ รับการออกแบบให้ ทํางานด้ วยหน้ าทีทีเจาะจงโดยตรงสําหรับผู้ใช้ หรื อในบางกรณีและใช้
บริ การจากระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ อืนๆ และสามารถใช้ งานการใช้ สือใหม่ผ่านการ
สือสารแบบโต้ ตอบได้ ทนั ที
5) รายการเกมโชว์แบบตอบสนอง (Interactive) กับผู้ชม หมายถึง รายการโทรทัศน์ ทีทําให้
ผู้ชมมีส่วนร่ วมกับรายการทีสามารถตอบสนองผู้ชม ทีกําลังชมรายการผ่านทางหน้ าจอโทรทัศน์ แบบ
สด ณ เวลาทีออกอากาศขณะนั /น
6) ทัศนคติ หมายถึง ความคิดเห็น หรื อความรู้ สกึ ทีจะยอมรับสือใหม่และกระแสสังคมเพือ
แสดงออก ในลักษณะใด ลักษณะหนึง ทีเป็ น การสนับสนุน หรื อ ต่อต้ านสถานการณ์ บางอย่าง บุคคล
หรื อสิงใดๆ รายการโทรทัศน์ทีมีสว่ นร่ วมกับผู้ชม
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7) ความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจทีได้ มีสว่ นร่ วมและมีบทบาทสําคัญในเกมโชว์นั /นเป็ น
ผู้เข้ าแข่งขันและได้ รับของคุณค่าทางของรางวัลทีพึงพอใจ
8) เกมโชว์หน้ าอวาตาร์ ล่าแต้ ม หมายถึง เป็ นรายการประเภทเกมโชว์ ให้ ผ้ ชู มสามารถตอบ
คําถามผ่านระบบ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ไทยรั ฐทีวี HD ช่อง 32 ดําเนินรายการโดย พงศ์สขุ
หิรัญพฤกษ์ เริ มออกอากาศครัง/ แรกเมือวันที 25 เมษายน พ.ศ. 2557 ปั จจุบนั ออกอากาศทุกวันจันทร์ ศุกร์ เวลา 21.30-22.00 น.เป็ นโปรแกรมสามาถตอบคําถาม โดยในรายการสด จะมีระบบ ให้ ตอบ
คําถาม ตามทีปั ศนีย์ ออกอากาศทางหน้ าจอ โดยระหว่างรับชมรายการสดสามารถ แสดงเพือให้ อวา
ตาร์ แสดงขึน/ ในรายการเพือรั บคะแนนพพิเศษ เมื อเล่นเกมจนได้ รับคะแนนสะสมตาม ระบบการรั บ
แลก สามารถเปลียนคะแนนกลับมาเป็ นของรางวัลได้ ตามระบบทีจัดไว้ ให้

1.6 ประโยชน์ ทีคาดว่ าจะได้ รับ
1) สามารถนําผลการศึกษาของการผลิตรายการรู ปแบบใหม่ผ่านการใช้ สือสมัยใหม่ในการ
ประยุกต์ใช้ กบั ผู้รับชมแบบตอบสนอง (Interactive)
2) ผลการศึกษานี / สามารถนําไปเป็ นฐานข้ อมูลในการตัดสินใจเลือกดูรายการเกมโชว์ในยุค
สมัยใหม่ทีมีสอของเทคโนโลยี
ื
ทีเข้ ามาเกียวข้ อง

บทที 2
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
การศึกษาวิจยั เรื อง “นวัตกรรมการสือสารผ่านแอพลิเคชัน (Application) ของรายการเกมโชว์
โซเชี ยล ช่ อ งไทยรั ฐที วี 32 กับ การตอบสนองของผู้ชม” ในครั ง8 นี 8 มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื อศึก ษาการ
สร้ างสรรค์รายการโทรทัศน์ ประเภทเกมโชว์ ทีมี การโต้ ตอบกับกลุ่มผู้ชมแบบตอบสนอง (Interactive)
และเพือศึกษาการตอบสนองของผู้รับชมรายการโทรทัศน์ ประเภทเกมโชว์ จากกลุ่มคนใช้ แอพลิเคชัน
(Application) ในปั จ จุบั น ผู้วิจัย ใช้ แ นวคิ ด ทฤษฎี แ ละผลงานวิ จัย ที เกี ยวข้ อ งมาเป็ นกรอบในการ
ศึกษาวิจยั ดังนี 8
2.1 แนวคิดเกี ยวกับการแพร่ กระจายและการยอมรั บนวัตกรรม (Diffusion of
Innovation)
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกียวกับทัศนคติ
2.3 แนวความคิดเกียวกับสือใหม่ (New Media)
2.4 แนวคิดและทฤษฏีการใช้ ประโยชน์ และความพึงพอใจ (Uses and Gratification
Theory)
2.5 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริ โภค
2.6 ทฤษฎีเกียวกับความสําคัญของโทรทัศน์
2.7 ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences Theory)
2.8 ผลงานวิจยั ทีเกียวข้ อง

2.1 แนวคิดเกียวกับการแพร่ กระจายและการยอมรั บนวัตกรรม
Rogers (1995) ได้ ให้ ความหมายคําว่า “การแพร่ กระจายนวัตกรรม” ว่า คือกระบวนการซึง
นวัต กรรมถูกสือสารผ่ านช่ องทางในช่ ว งเวลาหนึงระหว่ างสมาชิ ก ต่า งๆ ที อยู่ใ นระบบสังคมโดยใช้
จําแนกความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคมและการยอมรั บนวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยแบ่ง
ออกเป็ น 5 กลุม่ ดังนี 8
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1) กลุม่ ชอบของใหม่ (Innovator) หรื อกลุม่ ลํ 8าสมัย เป็ นกลุม่ ทีชอบการเปลียนแปลง
ชอบเสียง ชอบลองของใหม่ ตัดสินใจเร็ วและเต็มใจทีจะรับผลทีเกิดขึ 8นจากการรับนวัตกรรมนั 8นๆ กลุม่
นี 8จะมีบทบาทในการแนะนํานวัตกรรมแก่ผ้ อู ืน
2) กลุ่มรั บ เร็ วส่วนแรก (Earlyadopter) หรื อ กลุ่มนํ าสมัย เป็ นกลุ่มที ได้ รับ ความ
เคารพเชื อถื อ มี อิ ทธิ พ ลในการชัก ชวนให้ ผ้ ูอื นในสังคมมี ความคิ ดเห็นคล้ อ ยตาม มัก เป็ นผู้นํา ทาง
ความคิดพร้ อมทีจะยอมรับนวัตกรรมเมือได้ ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ ว
3) กลุ่ม รั บ เร็ ว ส่ ว นมาก (Earlymajority) หรื อ กลุ่ม ทัน สมั ย เป็ นกลุ่ม ผู้ค ล้ อ ยตาม
ยอมรับนวัตกรรมเร็ ว เมือยอมรับนวัตกรรมจากผู้นําความคิดแล้ วจะเกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมอัน
เนืองมาจากการรับนวัตกรรมนั 8นได้ เร็ วกว่าผู้อืน
4) กลุ่มรั บ ช้ าส่วนมาก (Late Adopter/Majority) หรื อกลุ่มตามสมัย เป็ นกลุ่มผู้
คล้ อยตาม ยอมรับนวัตกรรมช้ าหรื อในระดับกลางๆ กลุ่มนี 8จะยอมรับนวัตกรรมตามผู้นําความคิดเห็น
หรื อกลุม่ รับเร็ วส่วนมาก
5) กลุ่มล้ าหลัง/ กลุ่มรั บช้ าทีสุด (Laggard) หรื อกลุ่มล้ าสมัยเป็ นกลุ่มผู้คล้ อยตาม
ยอมรั บ นวัตกรรมช้ าสุด กลุ่มนี จ8 ะได้ รับ อิ ทธิ พลจากทั 8ง 3 กลุ่ม คื อ ผู้นํา ทางความคิ ด กลุ่มรั บ เร็ ว
ส่วนมากและกลุ่มรั บช้ าส่วนมาก แล้ วจึงค่อยๆ ยอมรั บนวัตกรรมในทีสุดในการยอมรั บนวัตกรรมสือ
ใหม่ เช่น อินเทอร์ เน็ต หรื อสังคมออนไลน์ จะพบว่าครูผ้ สู อนและผู้เรี ยนมีลกั ษณะประชากรแตกต่างกัน
จึงมี การยอมรั บ นวัต กรรม (สือใหม่ ) แตกต่ า งกัน ไปด้ ว ย ทัง8 นี เ8 รื อ งยศ ใจวัง (2547) ศึก ษาเรื อง
พฤติกรรมการใช้ อินเตอร์ เน็ตของนักศึกษาในวิทยาลัยนอร์ ทเชียงใหม่ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เข้ าใช้
บริ การอินเทอร์ เน็ตเมือมีเวลาว่างเท่านัน8 โดยเฉพาะช่วงเวลาหลังเทียงวันจนถึงประมาณหกโมงเย็น
และเป็ นการใช้ บริการเพือสืบค้ นเนื 8อหาในการค้ นคว้ าหาเอกสารประกอบรายงานเป็ นส่วนใหญ่เยาวชน
ไทยเข้ าถึงสื อใหม่ ไ ด้ ใ นระดับ ที แตกต่ า งกัน จะเห็ น ได้ จากงานวิ จัย ของ บุบ ผา เมฆศรี ท องคํ า และ
อารยา สิงห์สงบ (2552) ทีมีข้อค้ นพบว่าการใช้ งานอินเตอร์ เน็ตของเด็กและเยาวชนไทยในแต่ละช่วง
วัยมี พฤติกรรมแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่วัยเด็กตอนกลางและวัยแรกรุ่ นถึงวัยรุ่ นตอนกลางสามารถ
สร้ างกลุม่ สังคมใหม่ของตนเองได้ (ซึงรวมถึงสังคมออนไลน์ด้วย) มีการใช้ สือใหม่เพือการเรี ยนการสอน
ภายใต้ วตั ถุประสงค์หลัก 3 ประการ (กาญจนา แก้ วเทพ และนิคม ชัยขุมพล, 2555) คือการใช้ สือเพือ
ประกอบการสอนในขณะทีมีครูทําหน้ าทีมีบทบาทหลักในการสอนการใช้ สือเพือให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทบทวนสิง
ทีเรี ยนมาจากครูโดยมีสือช่วยกําหนดแนวทางให้ ตรงประเด็นและตรงวัตถุประสงค์ของบทเรี ยนมากขึ 8น
และการใช้ สือเพือการศึกษาและเรี ยนรู้ตนเองของผู้เรี ยน วัตถุประสงค์หลัก 3 ประการข้ างต้ นเป็ นตัวบ่ง
นี 8คุณลักษณะของสือใหม่ทีมีบทบาทในการส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนเกิดกระบวนการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองด้ วย
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จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวสามารถอธิบายได้ ว่า“การแพร่ กระจายนวัตกรรม”
ว่า เป็ นกระบวนการทีเปลียนแปลงได้ ตลอดเวลา ตามยุคสมัยของโลกเทคโนโลยีของอินเตอร์ เนตทีเข้ า
มาบทบาทในชีวิตเพิมมากขึ 8น ทําให้ บุคคลยอมเปิ ดรับนวัตกรรมสือใหม่ และกลุ่มของผู้คนทีก่อตัวกันที
ชืนชอบในกลุ่มทีแตกต่างกันออกไปโดยจําแนกความสัมพันธ์ ระหว่างผู้คนในสังคมและการยอมรั บ
นวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยแบ่งออกเป็ น 5 กลุม่ 1)กลุม่ ชอบของใหม่ (Innovator) 2) กลุ่ม
รับเร็ วส่วนแรก (Earlyadopter) 3) กลุม่ รับเร็ วส่วนมาก (Earlymajority) 4) กลุม่ รับช้ าส่วนมาก (Late
Adopter/Majority) 5) กลุม่ ล้ าหลัง/กลุม่ รับช้ าทีสุด (Laggard) หรื อกลุม่ ล้ าสมัย

2.2 แนวคิดทฤษฎีเกียวกับทัศนคติ
Rosenberg, (1960, อ้ างถึงใน จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวฒ
ั น์ , 2536, หน้ า 194-195) ได้ สรุ ปและ
อธิบ ายทฤษฎีความสอดคล้ องระหว่างแนวคิดกับความรู้ สึก (Cognitive Affective Consistency
Theory) ว่า ทัศนคติจะได้ รับผลกระทบไม่เฉพาะทีเนืองจากอิทธิพลการโน้ มน้ าวเข้ าสู่ภาวะสมดุลยัง
ขึ 8นกับความรู้ สกึ เป็ นสุขหรื อทุกข์ อันเนืองจากแนวโน้ มการเพิมผลตอบแทนสูงและลดการสูญเสียน้ อย
ทีสุด ทฤษฎี กลุ่มนี ไ8 ด้ อ ธิ บ ายวิธีแก้ ปั ญหาความไม่ สมดุลของความรู้ สึกที แตกต่า งกันหลายวิ ธีแ ละ
พยากรณ์ อันดับของวิธีการทีควรใช้ มากทีสุด วิธีง่ายๆ ทีจะเข้ าสู่ภาวะสมดุลคือพยายามก่อนแล้ วใช้ วิธี
ทีมีความถีสูงสุดโรเซ็นเบอร์ กได้ เน้ นความสําคัญของความสอดคล้ องระหว่างองค์ประกอบของทัศนคติ
คือ แนวคิดและความรู้ สึก เมื อใดก็ต ามทีมี ความไม่ สอดคล้ องกันระหว่างองค์ ประกอบทัง8 สองเหนือ
ระดับหนึงย่อมจะต้ องมีการเปลียนแปลงองค์ประกอบใดองค์ ประกอบหนึง หรื อทั 8งสององค์ประกอบ
เพื อนํ าไปสู่ภาวะความสอดคล้ องและเชื อ ว่าการเปลียนองค์ ประกอบหนึงจะนํ าไปสู่การเปลียนอีก
องค์ประกอบหนึงของทัศนคตินอกจากนัน8 การเปลียนทัศนคติโดยผ่านกระบวนการเร้ าด้ วยวิธีสือสาร
ส่วนใหญ่ เน้ นการเปลี ยนองค์ ป ระกอบความรู้ นันคื อ การให้ ข้อ มูลใหม่ ๆ ซึงจะนํ า ไปสู่ก ารเปลี ยน
องค์ประกอบความรู้สกึ และการเปลียนทัศนคติ
ตามแนวคิดนี ไ8 ม่ ว่าองค์ ประกอบใดของทัศนคติเปลียนก็ตามจะทํ าให้ อีกองค์ ประกอบหนึง
เปลียน ซึงจะนําไปสูก่ ารเปลียนทัศนคติเพือเข้ าสูภ่ าวะสอดคล้ องระหว่าง 2 องค์ประกอบดังกล่าว
จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ (2535, หน้ า 104-105) ได้ สรุ ปคุณลักษณะของทัศนคติว่ามี 6
รูปแบบ คือ
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1) ทัศนคติเป็ นสิงทีเกิดจากการเรี ยนรู้ ไม่ใช่สิงที มีติดตัวมาแต่เกิ ด ประสบการณ์ มี
อิทธิพลอย่างมากต่อทัศนคติการสังสมประสบการณ์ ทัง8 ทางตรงและทางอ้ อม โดยผ่านกระบวนการ
ปะทะสังสรรค์กบั สิงต่างๆ ในสังคม จะมีผลโดยตรงต่อทัศนคติ
2) ทัศนคติมีคณ
ุ ลักษณะของการประเมิน (Evaluative Nature) ทัศนคติเกิดจากการ
ประเมิ น ความคิด หรื อ ความเชื อที บุคคลมี อ ยู่ เกี ยวกับ สิงของ บุ คคลอื น หรื อ เหตุการณ์ ซึงจะเป็ น
สือกลางทําให้ เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง ทัศนคติมีธรรมชาติของการประเมิน เป็ นความคิด หรื อความเชือ
ทีมี ความรู้ สึกแฝงอยู่ด้วยการทีบุคคลหนึงจะมีทัศนคติอย่างไรต่อสิงใดขึ 8นอยู่กับการประเมิน ความรู้
ความคิด หรื อความเชือทีมีเกียวกับสิงนั 8น ซึงจะทําให้ ผ้ ปู ระเมินเกิดความรู้ สึกทางบวก หรื อทางลบต่อ
สิงดังกล่าวผลการประเมินอาจแตกต่างกันตามประสบการณ์ ของแต่ละบุคคล ทัศนคติต่อสิงเดียวกัน
อาจแตกต่างกันตาม เพศอายุหรื ออาชีพ
3) ทัศนคติมีคุณภาพและความเข้ ม (Quality and Intensity) คุณภาพและความเข้ ม
ของทัศนคติจะเป็ นสิงทีบอกถึงความแตกต่างของทัศนคติทีแต่ละคนมีต่อสิงต่างๆ เมือบุคคลประเมิน
สิงใดสิงหนึงก็อาจมีทศั นคติทางบวก หรื อทัศนคติทางลบต่อสิงนั 8น นันคือก่อให้ เกิดสภาวะความพร้ อม
ทีจะเข้ าหาหรื อหลีกหนีสงดั
ิ งกล่าว ส่วนความเข้ มจะบ่งถึงความมากน้ อยของทัศนคติทางบวก หรื อลบ
หรื อบ่งชี 8ระดับการประเมิน เช่น ชอบมากชอบปานกลาง ชอบน้ อย
4) ทัศนคติมีความคงทนไม่เปลียนง่าย (Permanence) ทัศนคติมีลกั ษณะทีฝั งแน่น
ลึกซึ 8ง เนืองจากสิงทีประเมินมีความชัดเจนถูกต้ องแน่นอน หรื อมีการสังสมประสบการณ์เกียวกับสิงนัน8
โดยผ่านการเรี ยนรู้ มานานพอในกรณีเช่นนี 8การเรี ยนรู้ สงใหม่
ิ หรื อการบังคับให้ แสดงพฤติกรรมนั 8นๆ อยู่
เสมอก็อาจไม่มีผลทําให้ ทศั นคติทีมีอยูไ่ ม่เปลียนแปลง
5) ทัศนคติต้องมีสิงทีหมายถึง (Attitude Object) ทีแน่นอน นันคือทัศนคติต่ออะไร
ต่อบุคคลต่อสิงของหรื อต่อสถานการณ์
6) ทัศนคติมีลักษณะความสัมพันธ์ ทัศนคติแสดงความสัมพันธ์ ระหว่า งบุคคลกับ
สิงของ กับบุคคลอืน หรื อกับสถานการณ์และความสัมพันธ์ นี 8เป็ นความรู้สกึ จูงใจ (Motivation Affect)
จากการศึก ษาแนวคิดและทฤษฎี ดังกล่าวสามารถอธิ บายได้ ว่า ทัศนคติคือความรู้ สึกชอบ
หรื อไม่ชอบ ทีบุคคลมีต่อสิงใดสิงหนึง ทัศนคติทีเรามีต่อสิงต่างๆ เพือก่อให้ เกิดจากประสบการณ์ และ
การเรี ยนรู้ เพือทีจะพร้ อมทีจะยอมรับกับนวัตกรรมใหม่ๆ ทีกํ าลังเกิดขึ 8นเพื อเกิดการยอมรั บ และเป็ น
กํ าหนดทิศทางของผู้บ ริ โภคเพื อแสดงออก ในลักษณะใด ลัก ษณะหนึ ง ที เป็ น การสนับ สนุน หรื อ
ต่อต้ านสถานการณ์ บางอย่าง บุคคล หรื อสิงใดๆ รายการโทรทัศน์ทีมีสว่ นร่ วมกับผู้ชม
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2.3 แนวความคิดเกียวกับสือใหม่
สือ (Media) เป็ นช่องทางการสือสารทีนํ าเสนอเนื 8อหาของสารไม่ว่าจะเป็ นข่าว ข้ อมูลบันเทิง
หรื อโฆษณาไปสูผ่ ้ บู ริโภค การเปลียนแปลงระบบเทคโนโลยี นํามาซึงการเปลียนแปลงของรูปแบบสือที
พัฒนาให้ ดี ขึน8 นับจากสือบุค คลที เปลี ยนแปลงเป็ นสื อสิงพิ ม พ์ และสือสิงพิ ม พ์ พัฒนาเป็ นรู ป แบบ
อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ คื อ สือวิ ทยุแ ละสื อโทรทัศ น์ ในปั จจุบัน การพัฒนาระบบเทคโนโลยี ไ ม่ ห ยุด นิ ง สือ
อินเทอร์ เน็ตพัฒนาขึน8 มาเพือการติดต่อสือสารเพิมขึ 8น ดังนัน8 กล่าวได้ ว่าการเปลียนแปลงของระบบ
เทคโนโลยีสามารถแบ่งสือออกเป็ น 2 ประเภท ตามลักษณะของการใช้ สือเพือการกระจายเสียงวิทยุ
โทรทัศน์ คือ สือแบบดั 8งเดิม และสือใหม่ (พรจิต สมบัติพานิช, 2547, หน้ า 4)
1) สือดังเดิ
8 ม (Traditional Media) หมายถึง สือทีผู้ส่งสารทําหน้ าทีส่งสารไปยังผู้รับ
สารได้ ทางเดียวทีผู้รับสารไม่สามารถติดต่อกลับทางตรงไปยังผู้ส่งสารได้ สามารถแบ่งย่อยได้ ดงั นี 8 สือ
ทีทําหน้ าทีส่งสารเพียงอย่างเดียว หมายถึง สือทีทําหน้ าทีส่งสารตัวหนังสือหรื อเสียง หรื อภาพ ไปอย่าง
เดียว ได้ แก่ หนังสือพิมพ์ สือโทรเลข และสือวิทยุ แลสือทีทําหน้ าทีส่งสารสองอย่าง คือ ส่งทังภาพและ
8
เสียงพร้ อมกัน ได้ แก่ สือโทรทัศน์ สือภาพยนตร์
2) สือใหม่ (New Media) หมายถึง สือทีเอื 8อให้ ผ้ สู ่งสารและผู้รับสารทําหน้ าทีส่งสาร
และรั บสารได้ พร้ อมกันเป็ นการสือสารสองทาง และสือยังทําหน้ าทีส่งสารได้ หลายอย่างรวมกัน คือ
ภาพ เสียง และข้ อความไปพร้ อมกัน โดยรวมเอาเทคโนโลยีของสือดั 8งเดิม เข้ ากับความก้ าวหน้ าของ
ระบบเทคโนโลยีสมั พันธ์ ทําให้ สือสามารถสือสารได้ สองทางผ่านทางระบบเครื อข่ายและมีศักยภาพ
เป็ นสือแบบประสม (Multimedia) ปั จจุบันสือใหม่พัฒนาขึ 8นหลากหลาย ทีเป็ นทีรู้ จกั และนิยมกันมาก
ขึ 8น (Burnett, & Marshall, 2003, pp. 40-41)
บทบาทของเทคโนโลยี ก ารสื อสารในปั จจุบัน เช่ น คอมพิ วเตอร์ ดาวเที ย มเพือการสือสาร
โครงข่ายโทรศัพท์ อุปกรณ์ภาพและเสียงมีผลกระทบต่อ "สือแบบดั 8งเดิม" (Traditional Media) ซึง
ได้ แก่ หนังสือพิ มพ์ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทําให้ เกิดสิงทีเรี ยกว่า "การปฏิวัติแห่ง
ระบบตัวเลข" (Digital Revolution) ทําให้ ข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะอยู่ในรู ปลักษณ์ใด เช่น ข้ อความเสียง
ภาพเคลือนไหว รู ปภาพ หรื องานกราฟิ ก ได้ ปรับเปลียนให้ เป็ นภาษาอีกชนิดหนึงเป็ นรู ปแบบเดียวกัน
ทั 8งหมด คือ สามารถอ่านและส่งผ่านได้ อย่างรวดเร็ วด้ วยเครื องคอมพิวเตอร์ แล้ วยังสามารถนําเสนอใน
ลักษณะใดก็ได้ ตามความต้ องการใช้ งานของผู้ใช้ งาน ความเปลียนแปลงนี 8 ถูกเรี ยกขานว่า "การทําให้
เป็ นระบบตัวเลข" หรื อ "ดิจิไทเซชัน" (Digitization) ด้ วยระบบทีมีการทําให้ เป็ นระบบตัวเลข เป็ นปั จจัย
สําคัญประการหนึงทีทําให้ เกิด "สือใหม่" (New Media) ขึน8 เป็ นสือทีมี ลกั ษณะเกี ยวข้ องกับ ระบบ
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ตัวเลข เครื องคอมพิวเตอร์ และระบบการสะท้ อนกลับ หรื อ “อินเตอร์ แอคทีฟ” (Interactive) คาดหวัง
กัน ว่ า สือใหม่ จะสามารถตอบสนองความต้ อ งการของ "ผู้แ สวงหาข้ อ มูลข่ า วสาร" (Seeker) ได้ มี
ประสิทธิภาพมากกว่าสือแบบดั 8งเดิม เนืองจากสือใหม่ไม่มี ข้ อจํากัด ในด้ านเวลา (Time) และเนื 8อที
(Space) เหมือนอย่างเคยเป็ นข้ อจํากัดของสือแบบดั 8งเดิมมาก่อน (สุรสิทธิ| วิทยารัฐ, ม.ป.ป.)
สือใหม่ หมายถึง ระบบการสือสารหรื อเชือมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครื อข่ายระดับโลก
ได้ แก่ เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต (Internet) บริ การระดับเวิลต์ไวด์เว็บ (World Wide Web : WWW) บริ การ
ข้ อมูลออนไลน์เชิงพาณิชย์ (Commercial On-line Service) เป็ นต้ น (สุรสิทธิ| วิทยารัฐ, 2545)
Kawamoto (1997) ได้ ให้ ความหมายของ "สือใหม่" (New Media) ว่าหมายถึง ระบบการ
สือสาร หรื อระบบทีมีการเชือมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของเครื อข่ายในระดับโลก
ธิดาพร ชนะชัย (2550, หน้ า 1-3) ได้ ให้ ความหมายของ สือใหม่ (New Media) โดยแยก
ออกเป็ น 3 ประเด็นดังต่อไปนี 8
1) Digital Media เป็ นการสือสารไร้ สายทีรวดเร็วด้ วยระบบไฟเบอร์ ออฟติก เชือมต่อ
ข้ อมูลผ่านดาวเทียม
2) สือซึงเป็ นสือใหม่ทีนอกเหนือจากสือพื 8นฐานเดิมทีมีอยู่
3) สือสร้ างสรรค์ขึ 8นใหม่เพือ Support งานบางอย่าง โดยเน้ น Creativity Innovation
Wertime and Ian Fenwick (2001) ได้ ให้ แนวคิดเกี ยวกับ สือใหม่ (New Media) และ
การตลาดดิจิทลั และนิยามสือใหม่ว่าหมายถึง เนื อ8 หา (Content) ทีอยู่ในรู ปแบบดิจิทลั โดยลักษณะ
สํ า คัญ ของเนื อ8 หาอยู่ใ นรู ป แบบดิ จิทัล ประกอบด้ ว ย “อิ ส ระ 5 ประการ” (5 Freedoms) ได้ แ ก่
(ณงลักษณ์ จารุวฒ
ั น์ และประภัสสร วรรณสถิต, ผู้แปล, 2551)
1) อิสระจากข้ อจํ า กัดด้ านเวลา (Freedom from Scheduling) เนื อ8 หาทีอยู่ใ น
รูปแบบดิจิทลั ทําให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถเลือกรับและส่งข่าวสารได้ ในเวลาทีตนต้ องการ และไม่จําเป็ นต้ อง
ชมเนื 8อหาต่างๆ ตามเวลาทีกําหนด
2) อิ ส ระจากข้ อจํ า กั ด ด้ านพรมแดน (Freedom
from
Geological
Boundaries) เนือ8 หาในรู ปแบบดิจิทัลเป็ นเนื 8อหาทีรั บข้ อมูลข่าวสารได้ ทัวโลกในเวลาอันรวดเร็ วทําให้
ผู้บริ โภคสามารถเลือกรับ หรื อค้ นหาข้ อมูลข่าวสารจากประเทศใดก็ได้ แล้ วแต่ความต้ องการของบุคคล
แต่ละคน
3) อิสระจากข้ อจํากัดด้ านขนาด (Freedom to Scale) มีเนื 8อหาทีสามารถย่อหรื อ
ปรับขยายขนาดหรื อเครื อข่ายได้ เช่น การปรับเนื 8อหาให้ เหมาะสมสําหรับการเผยแพร่ ทวโลก
ั
หรื อปรับ
ให้ เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมายเฉพาะเจาะจงก็ได้
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4) อิสระจากข้ อจํากัดด้ านรูปแบบ (Freedom from Formats) เนื 8อหาแบบดิจิทลั ไม่
จําเป็ นต้ องมีรูปแบบ หรื อลักษณะทีตายตัว สือดังเดิ
8 ม เช่น สปอร์ ตโฆษณามาตรฐานทางโทรทัศน์ ถกู
กําหนดว่าต้ องมีความยาว 30 วินาที สือสิงพิมพ์ ต้องมีครึ งหน้ าหรื อเต็มหน้ าเป็ นต้ น แต่สือดิจิทลั เช่น
ไฟล์วิดีโอภาพทีถ่ายจากกล้ องในโทรศัพท์มือถื อแล้ วนํ าลงไปไว้ ในเว็บไซต์ จะต้ องมี ความยาวกี วินาที
หรื อมีความละเอียดของไฟล์เป็ นเท่าไหร่ ก็ได้ เป็ นต้ น
5) อิสระจากยุคนักการตลาดสร้ างเนื อ8 หามาสู่ยุคนักบริ โภคริ เริ มสร้ าง และควบคุม
เนื อ8 หาเอง (From Marketer-Driven to Consumer-Initiated, Created and Controlled) ด้ วย
พัฒนาการเทคโนโลยี ดิจิทัล ทําให้ เจ้ าของสือไม่อาจควบคุมการแพร่ กระจายของสือได้ เหมื อนอดี ต
เนื อ8 หาที พบในบล็ อ ก (Blog) หรื อ คลิ ป วิ ดี โ อในเว็ บ ไซต์ ข อง YouTube และสื อผสมใหม่ ๆ อาจ
สร้ างสรรค์จากผู้บริ โภคคนใดก็ได้ เกิดเป็ นเนือ8 หาทีสร้ างจากผู้บริ โภค (Consumer-Created Content)
หรื อเป็ นคําพูดแบบปากต่อปากฉบับออนไลน์ (Online Word-of-Mouth) ทีแพร่ กระจายไปอย่างรวดเร็ ว
ซึงสอดคล้ องกับขวัญฤทัย สายประดิษฐ์ (2551, หน้ า 43) กล่าวถึงคุณลักษณะของสือใหม่ว่า
สือใหม่เป็ นสือทีตอบสนองความต้ องการสารสนเทศได้ ตามความต้ องการ เปิ ดรับสารของผู้รับสารมาก
ทีสุด เพราะสือใหม่สามารถสร้ างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการบรรจุเนื 8อหาของข้ อมูลข่าวสารได้ อย่าง
เป็ นระบบ มีการค้ นหาข้ อมูลทีต้ องการง่าย อันจะส่งผลให้ เกิดความสําเร็ จในงานเผยแพร่ และรวบรวม
ข้ อมูลข่าวสารได้ มากกว่า อีกทั 8งยังใช้ คณ
ุ สมบัติของระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผสมผสานสือต่างๆ ที
เรี ยกว่าสือผสมผสาน
2.3.2.1 ประเภทของสือใหม่
ประเภทของสือใหม่ คือ รูปแบบเนื 8อหาแบบดิจิทลั ทีพบเห็นในปั จจุบัน และมีแนวโน้ ม
ว่าจะมีบทบาทสําคัญมากยิงขึ 8นในอนาคต โดยสือใหม่แต่ละประเภทมี ความโดดเด่นและแตกต่างกัน
ตามประโยชน์และวัตถุประสงค์ในการใช้ สือประเภทสือใหม่ สามารถสรุปได้ ดงั นี 8 ปิ ยะพร
เขตบรรณพต ( 2553, หน้ า 9)
1) เว็บไซต์ (Web Site)
2) อินเทอร์ เน็ต (Internet)
3) อีเมล (E-mail)
4) เทคโนโลยีสําหรับอุปกรณ์พกพาหรื อแพลตฟอร์ มเคลือนที (Mobile
Platform)
5) วิดีโอเกม และโลกเสมือนจริ ง
6) ซีดีรอมมัลติมีเดีย
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7) ซอฟต์แวร์
8) บล็อกและวิกิ
9) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
10) ตู้ให้ บริ การสารสนเทศ
11) โทรทัศน์โต้ ตอบ
12) อุปกรณ์พกพาหรื ออุปกรณ์เคลือนที เช่น โทรศัพท์มือถือ พีดีเอ
พอดแคสต์
13) นวนิยายแบบข้ อความหลายมิติ (Hypertext Fiction)
จากนิยามข้ างต้ น สรุ ปได้ ว่าสือใหม่ (New Media) หมายถึง สือทีเกิดจากการเปลียนแปลง
ทางเทคโนโลยีจากระบบอนาล็อก หรื อสือดั 8งเดิม มาเป็ นระบบดิจิทัล ทําหน้ าทีส่งสารได้ หลายอย่าง
รวมกัน คือ ภาพ เสียง และข้ อความไปพร้ อมกัน เช่น Internet Website E-Book E-mail เป็ นต้ น และ
สามารถตอบสนองความต้ องการข้ อมูลข่าวสารได้ อย่างอิสระมากขึน8 ซึงในการวิจยั ครัง8 นี จ8 ะพัฒนา
ต้ นแบบสือใหม่เพือดูแลสุขภาพผู้สงู อายุ โดยเลือกพัฒนาเฉพาะสือ Mobile Platform
2.3.2.2 ประโยชน์ทีได้ จากสือใหม่ (New Media)
จากการศึ ก ษางานวิ จั ย และบทความ ของธิ ด าพร ชนะชั ย (2550) และขวั ญ
ฤทัย สายประดิ ษ ฐ์ (2551, หน้ า 50-51) สามารถสรุ ป ประโยชน์ ที ได้ จาก สื อใหม่ (New
Media) ดังต่อไปนี 8
1) สามารถทําให้ ค้นหาคําตอบในเรื องบางอย่างได้ โดยการเปิ ดหัวข้ อไว้ ก็จะ
มีผ้ สู นใจและมีความรู้แสดงความคิดเห็นไว้ มากมาย
2) ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารข้ อมูล
3) ช่วยสนับสนุนในการทํา E-Commerce เป็ นรูปแบบการค้ าบน
อินเทอร์ เน็ตทีสังซื 8อสินค้ าได้ ทนั ที โดยไม่ต้องใช้ Catalog อีกต่อไป
4) สามารถให้ ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ไปยังกลุม่ เป้าหมายได้
หลากหลายกลุม่ เป้าหมาย เผยแพร่ ไปยังกลุม่ เป้าหมายจํานวนมากได้ ในระยะเวลาพร้ อมๆ กัน
5) สามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ ทวประเทศและทั
ั
วโลก
6) ไม่ต้องเสียค่าเวลา สถานีวทิ ยุ สถานีโทรทัศน์ ไม่ต้องจ่ายค่าเนื 8อทีให้
นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เพราะเมือเทียบค่าใช้ จ่ายกับสือมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร
หนังสือพิมพ์และภาพยนตร์ แล้ วมีอตั ราค่อนข้ างจะถูกกว่า

14
7) สือใหม่ยงั เป็ นสือทีมีความสามารถในการติดต่อ 2 ทาง จึงทําให้ ผ้ ใู ช้
สามารถโต้ ตอบได้ ทนั ที
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ ว่า สรุ ปได้ ว่าการทีนําสือใหม่
เข้ ามาใช้ งานในปั จจุ บั น นั น8 จะทํ า ให้ สามารถเข้ าถึ ง ผู้ รั บ สารได้ มากขึ น8 ถ้ าสื อใหม่ ที อยู่ ใ น
โทรศัพ ท์ เ คลื อนที หรื อ สมาร์ ท โฟนไว้ เ ป็ นสื อที ได้ รั บ ความนิ ย ม มี ป ระสิท ธิ ภ าพมากกว่ า สื อแบบ
ดังเดิ
8 ม เนื องจากสือใหม่ไม่มี ข้ อจํากัด ผนวกกับรายการโทรทัศน์ประเภทเกมโชว์ ของเข้ าด้ วยกัน จะ
ทําให้ เกิดความน่าสนใจทีจะติดตามสามารถร่ วมเล่นเกมส์ไปพร้ อมๆ กันทัวประเทศเปิ ดกว้ างให้ กับทั 8ง
ผู้ส่ ง สารและผู้ รั บ สารมี ป ฏิ สัม พั น ธ์ กั น ได้ ม ากยิ งขึ น8 ไม่ มี พ รมแดนจํ า กั ด สื อสารได้ แ บบณ เวลา
ขณะนัน8 (Real-time) ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง

2.4 ทฤษฏีการใช้ ประโยชน์ และความพึงพอใจ
การศึกษาวิจัยเกียวกับการใช้ สือเพือประโยชน์ และความพึงพอใจทีน่าสนใจชิ 8นหนึง คือ งาน
ของ Wenner (1982, อ้ างถึงใน นิลาวัณย์ พาณิชย์รุ่ งเรื อง, 2540) ซึงเป็ นเรื องเกียวกับความพึงพอใจ
ในการบริ โภคข่าวสาร (News Gratifications) โดยได้ รวบรวมผลงานวิจัยทีมีผ้ ูทําไว้ มากมายแล้ วสร้ าง
ออกมาเป็ นแผนทีแสดงความพึงพอใจในการบริ โภคสือข่าวสาร (Media News Gratifications) แบ่ง
ความพึงพอใจออกเป็ น 4 กลุม่ คือ
1) Orientational Gratifications หมายถึง การใช้ ข่าวสารเพือประโยชน์ ทางด้ าน
ข้ อมูลเพือการอ้ างอิง และเพือเป็ นแรงเสริ มยํ 8าความสัมพันธ์ ระหว่างปั จเจกบุคคลกับสังคม รูปแบบ
ของความต้ องการทีแสดงออกมา ได้ แก่ การติดตามข่าวสาร (Surveillance) การได้ มาซึงข้ อมูล เพือ
ช่วยในการตัดสินใจ (Decisional
Utility) หรื อเพื อช่ว ยในการลงคะแนนเสียงเลื อกตั 8ง (Vote
Gratifications) เป็ นต้ น
2) Social Gratifications เป็ นการใช้ ข่าวสารเพื อเชื อมโยงระหว่างข้ อมูลเกี ยวกับ
สังคมซึงรั บ รู้ จากข่าวสาร เข้ ากับเครื อข่ายส่วนบุคคลของปั จเจกชนเช่น การนํ าข้ อ มูลไปใช้ ใ นการ
สนทนากับผู้อืนใช้ เป็ นข้ อมูลเพือการชักจูงเป็ นต้ น
3) Para- Social Gratifications หมายถึง กระบวนการใช้ ประโยชน์ข่าวสารเพือดํารง
เอกลักษณ์ของบุคคล หรื อเพือการอ้ างอิงผ่านตัวบุคคลทีเกียวข้ องกับสือ หรื อปรากฏในเนื อ8 หาของสือ
เช่นการยึดถือหรือความชืนชมผู้อ่านข่าว เป็ นแบบอย่างในทางพฤติกรรมเป็ นต้ น
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4) Para-orientational Gratifications หมายถึ ง กระบวนการใช้ ข่ าวสารเพื อ
ประโยชน์ ในการลด หรื อผ่อนคลายความตึงเครี ยดทางอารมณ์ หรื อเพือปกป้ องตัวเอง เช่น เป็ นการ
ใช้ เวลาให้ หมดไปเพือความเพลิดเพลินความสนุกสนาน เพือหลีกหนีจากสิงทีไม่พอใจอย่างอืน เป็ นต้ น
ขณะที McComb and Becker (1979) ได้ กล่าวไว้ ในเรื องของการใช้ สือเพือสนองความพึง
พอใจและความต้ องการว่า
1) เพือต้ องการข้ อมูลในการพูดคุยหรื อสนทนา (Discussion) การเปิ ดรับสือมวลชน
ทําให้ บคุ คลมีข้อมูลทีจะนําไปใช้ พดู คุย หรื อสนทนากับบุคคลอืน
2) เพื อต้ องการมีส่วนร่ วม (Participating) ในเหตุการณ์ และความเป็ นไปต่างๆ ที
เกิดขึ 8น
3) เพือเสริ มความเห็น หรื อสนับสนุนการตัดสินใจทีได้ ทําไปแล้ ว (Reinforcement)
4) เพื อความบัน เทิง (Entertainment) เพื อความเพลิดเพลิน รวมทัง8 ผ่อ นคลาย
อารมณ์
จากทฤษฏีการใช้ ประโยชน์ และความพึงพอใจข้ างต้ น ผู้วิจยั จะนํามาใช้ เป็ นกรอบในการวิจยั
ครัง8 นี 8 โดยเน้ นศึกษาความพึงพอใจของผู้ชมต่อรายการข่าว ทางโทรทัศน์ดาวเทียม MEDIA NEWS เพือ
สะท้ อนพฤติกรรม ความพึงพอใจ ของผู้ชมข่าว MEDIA NEWS ได้ เป็ นจริ งมากทีสุด
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ ว่า เรื องเกียวกับความพึงพอใจใน
การบริ โ ภคเกี ยวกั บ สื อนั น8 รายการโทรทัศ น์ ป ระเภทเกมโชว์ เ องควรจะให้ ผ้ ูบ ริ โ ภคมี ส่ว นร่ ว มหรื อ
ข้ อคิดเห็นต่างๆ เพือให้ เกิดปฏิ สมั พันธ์ ความพึงพอใจทีจะได้ รับในข้ อมูล ทีกํ าลังรั บชมอยู่ นอกจากนี 8
อาจจะมีการแสดงความคิดเห็นหรื อมีส่วนร่ วมต่างๆ ได้ เพือเกิดประโยชน์ทั 8งผู้บริ โภคและผู้ผลิตสือ ทังนี
8 8
ผู้ผลิตสือเองจะได้ เล็งเห็นถึงความพึงพอใจทีแท้ จริงของผู้รับสือนันๆ
8 ด้ วย

2.5 ทฤษฎีและแนวคิดเกียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
แนวคิ ด เกี ยวกั บ พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ สื อการเลื อ กเปิ ดรั บ สื อของแต่ ล ะบุ ค คลนั น8 มี
วัตถุประสงค์ ข องการเลือกรั บข่าวสาร หรื อการบริ โภคข่าวสารของผู้รั บสารโดยแนวทางการสํารวจ
สือมวลชน (จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจและคณะ, 2547) ได้ กล่าวไว้ ว่าการสํารวจพฤติกรรมการรั บ
ข่าวสารจากสือมวลชนของผู้อ่าน ผู้ชมผู้ฟัง ในด้ านพฤติกรรมการเปิ ดรั บสือจะประกอบไปด้ วย ช่อง
ทางการเปิ ดรั บข่ าวสาร ประเภทของสือทีเปิ ดรั บ ความถี ช่ วงเวลา ซึงข้ อมูลที ได้ จากการสํ ารวจจะ
สามารถนําไปใช้ ในการวางแผนพัฒนาการนําเสนอให้ สอดคล้ องกับความสนใจ ช่วงเวลาและประเภท
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ของสือเพื อตอบสนองพฤติกรรมของผู้รับ ในขณะเดียวกัน ผลข้ อมูลจากการสํารวจยังสามารถเป็ น
ข้ อมูลเบื 8องต้ นให้ กับนักการตลาดเพือวางแผนการตลาดให้ สอดคล้ องกับพฤติกรรมการเปิ ดรับสือของ
กลุม่ ผู้บริ โภคเป้าหมายได้ อีกด้ วย
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2541, หน้ า 124-125) ได้ ให้ ความหมายของพฤติกรรมผู้บริ โภค
(Consumer Behavior) หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึงเกียวข้ องโดยตรงกับการจัดหาให้
ได้ มาแล้ วซึงการใช้ สนิ ค้ าและบริ การ ทั 8งนี 8หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจและการกระทําของบุคคล
ทีเกียวกับการซื 8อและใช้ สินค้ า
พฤติกรรมของผู้บริ โภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึงซึงเกียวข้ องโดยตรงกับ
การจัดหาและการใช้ ผลิตภัณฑ์ ทั 8งนี ห8 มายถึง กระบวนการตัดสินใจซึงเกิดขึน8 ก่อนและมี ส่วนในการ
กําหนดให้ มีการกระทํา (วิภาณี กิตติภาดากุล, 2545, หน้ า 8)
ปั จ จุบัน ขนาดของตลาดผู้บ ริ โ ภคมี ค วามเจริ ญและขายตัว อย่ า งรวดเร็ ว รวมทัง8 ในตลาด
อุตสาหกรรมสินค้ าและบริ การจะมีความคล้ ายคลึงกัน ผู้วิจยั ทางการตลาดได้ ศึกษาพฤติกรรมทางการ
ซื อ8 ของผู้ บ ริ โ ภคพบว่ า มี พ ฤติ ก รรมแตกต่ า งกั น ผลิต ภั ณ ฑ์ ที มี ลัก ษณะเด่น และแตกต่ า งกัน จะมี
ผลกระทบต่อความจําเป็ นเฉพาะอย่างรวมทั 8งบุคลิกภาพและการดํารงชีวิต (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ , และ
คณะ, 2547, หน้ า 14)
เมือผู้บริ โภคในตลาดมีความต้ องการทีหลากหลายหรื อคล้ ายคลึงกัน จึงต้ องทําให้ มีการศึกษา
ถึงรายละเอียดทีลึกลงไปเพือทําความเข้ าใจถึงพฤติกรรมและการตัดสินใจของผู้บริ โภคให้ มากขึ 8น ดัง
ตารางดังต่อไปนี 8
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ตารางที 2.1 แสดงคําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1Hs) เพือหาคําตอบ 7 ประการเกียวกับพฤติกรรม
ผู้บริ โภค (7Os)
คําถาม (6Ws และ1H)
1. ใครอยู่ในตลาด
เป้าหมาย
(Who is in the target
Market?)

2. ผู้บริ โภคซื 8ออะไร
(What does the
consumer buy?)

คําตอบทีต้ องการทราบ (7Os)
ลักษณะกลุม่ เป้าหมาย
(Occupants) ทางด้ าน
(1) ประชากรศาสตร์
(2) ภูมิศาสตร์
(3) จิตวิทยา หรื อจิตวิเคราะห์
(4) พฤติกรรมศาสตร์
สิงทีผู้บริโภคต้ องการซื 8อ และ
ต้ องการได้ จากผลิตภัณฑ์ ได้ แก่
คุณสมบัตหิ รื อองค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ (Product Component)
และความแตกต่างทีเหนือกว่าคู่
แข่งขัน

กลยุทธ์ การตลาดทีเกียวข้ อง
กลยุทธ์การตลาด (4Ps)
ประกอบด้ วยกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
ราคา การจัดจําหน่าย และการ
ส่งเสริ มการตลาดทีเหมาะสมและ
สามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ของกลุม่ เป้าหมาย
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product
Strategies) ประกอบด้ วย
(1) ผลิตภัณฑ์
(2) รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ได้ แก่
บรรจุภณ
ั ฑ์ ตราสินค้ า รูปแบบ
บริ การ คุณภาพ ลักษณะนวัตกรรม
(3) ผลิตภัณฑ์ควบ
(4) ผลิตภัณฑ์ทีคาดหวัง
(5) ศักยภาพผลิตภัณฑ์ความ
แตกต่างทางการแข่งขัน
(Competitive Differentiation)
ประกอบด้ วยความแตกต่างด้ าน
ผลิตภัณฑ์ บริ การ พนักงาน และ
ภาพลักษณ์
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ตารางที 2.1 (ต่อ)
คําถาม (6Ws และ1H)
3. ทําไมผู้บริ โภคจึงซื 8อ
(Why does the
consumer buy?)

คําตอบทีต้ องการทราบ (7Os)
วัตถุประสงค์ในการซื 8อ (Objective)
ผู้บริ โภคซื 8อสินค้ าเพือสนองความ
ต้ องการของเขาด้ านร่ างกายและ
ด้ านจิตวิทยา ซึงต้ องศึกษาถึง
ปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซื 8อ คือ
(1) ปั จจัยภายในหรื อปั จจัยทาง
จิตวิทยา
(2) ปั จจัยทางสังคม และวัฒนธรรม
(3) ปั จจัยเฉพาะบุคคล

4. ใครมีสว่ นร่ วมในการ
ตัดสินใจซื 8อ (Who
participates in the
buying?)

บทบาทของกลุม่ ต่าง
(Organizations) ทีมีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซื 8อ ประกอบด้ วย (1) ผู้
ริ เริ ม (2) ผู้มีอิทธิพล (3) ผู้ตดั สินใจ
ซื 8อ (4) ผู้ซื 8อ (5) ผู้ใช้
โอกาสในการซื 8อ (Occasions) เช่น
ช่วงเดือนใดของปี หรื อ ช่วงฤดูกาล
ใดของปี ช่วงวันใดของเดือน
ช่วงเวลาใดของวัน โอกาสพิเศษ
หรื อเทศกาลวันสําคัญต่างๆ

5. ผู้บริ โภคซื 8อเมือใด
(When does the
consumer buy?)

กลยุทธ์ การตลาดทีเกียวข้ อง
กลยุทธ์ทีใช้ มาก คือ
(1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
(Product Strategies)
(2) กลยุทธ์การส่งเสริ มการตลาด
(Promotion Strategies)
ประกอบด้ วยกลยุทธ์การโฆษณา
การขายโดยใช้ พนักงานขาย การ
ส่งเสริ มการขาย การให้ ข่าว การ
ประชาสัมพันธ์
(3) กลยุทธ์ด้านราคา (Price
Strategies)
(4) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย (Distribution Channel
Strategies)
กลยุทธ์ทีใช้ มาก คือ กลยุทธ์การ
โฆษณา และ(หรื อ) กลยุทธ์ การ
ส่งเสริ มการตลาด (Advertising
and promotion strategies) โดยใช้
กลุม่ อิทธิพล
กลยุทธ์ทีใช้ มาก คือ กลยุทธ์การ
การส่งเสริ มการตลาด (Promotion
strategies) เช่น ทําการส่งเสริ ม
การตลาดเมือใดจึงจะสอดคล้ องกับ
โอกาสในการซื 8อ
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ตารางที 2.1 (ต่อ)
คําถาม (6Ws และ1H)
6. ผู้บริ โภคซื 8อทีไหน
(Where does the
consumer buy?)

คําตอบทีต้ องการทราบ (7Os)
ช่องทางหรื อแหล่ง (Outlets) ที
ผู้บริ โภคไปทําการซื 8อ เช่น
ห้ างสรรพสินค้ า ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต
อินเทอร์ เน็ต ฯลฯ

7. ผู้บริ โภคซื 8ออย่างไร
(How does the
consumer buy?)

ขั 8นตอนในการตัดสินใจซื 8อ
(Operations) ประกอบด้ วย
(1) การรับรู้ปัญหา
(2) การค้ นหาข้ อมูล
(3) การประเมินผลทางเลือก
(4) ตัดสินใจซื 8อ
(5) พฤติกรรมภายหลังการซื 8อ

กลยุทธ์ การตลาดทีเกียวข้ อง
กลยุทธ์ ช่องทางการจัดจําหน่าย
(Distributuion Channel
Strategies) บริ ษัทนําผลิตภัณฑ์
สู่ตลาดเป้าหมายโดยพิจารณา
ว่าจะผ่านคนกลางอย่างไร
กลยุทธ์ทีใช้ มาก คือ กลยุทธ์การ
ส่งเสริ มการตลาด (Promotion
strategies) ประกอบด้ วยการ
โฆษณา การขายโดยใช้ พนักงาน
ขาย การส่งเสริ มการขาย การให้
ข่าว และการประชาสัมพันธ์
การตลาดทางตรง เช่น พนักงาน
ขายจะกําหนดวัตถุประสงค์ใน
การขายให้ สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื 8อ

แหล่ งทีมา: ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2547, หน้ า 194.
โมเดลพฤติกรรมผู้บริ โภค (Consumer Behavior Model) เป็ นการศึกษาถึงเหตุจงู ใจทีทําให้
เกิดการตัดสินใจซื 8อผลิตภัณฑ์ โดยมีจดุ เริ มต้ นจากการทีเกิดสิงกระตุ้น (Stimulus) ทีทําให้ เกิดความ
ต้ องการ สิงกระตุ้นผ่านเข้ ามาในความรู้ สึกนึกคิดของผู้ซื 8อ (Buyer’s Black Box) ซึงเปรี ยบเสมือน
กล่องดํา ทีผู้ผลิตและผู้ขายไม่สามารถคาดได้ ความรู้ สกึ นึกคิดของผู้ซื 8อทีจะได้ รับอิทธิพลจากลักษณะ
ต่างๆของผู้ซื 8อ แม้ จะมี การตอบสนองของผู้ซือ8 (Buyer’s Response) หรื อ การตัดสินใจของผู้ซื 8อ
(Buyer’s Purchase Decision)
1) พฤติกรรมของผู้ซื 8อ ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้ าจะสนใจถึงพฤติกรรมของผู้บริ โภค
(Buyer Behavior) ซึงเป็ นส่วนสําคัญของการปฏิบตั ิการบริ โภค ซึงหมายถึง การกระทําของบุคคลใด
บุคคลหนึงทีเกียวข้ องกับการและเปลียนสินค้ า และบริ การด้ วยเงิน และรวมทังกระบวนการตั
8
ดสินใจ
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ซึ งเป็ นตัว กํ า หนดให้ มี ก ระบวนการกระทํ า นี 8 พฤติ ก รรมของผู้ ซื อ8 นั น8 เราหมายรวมถึ ง ผู้ซื อ8 ที เป็ น
อุตสาหกรรม (Industrial Buyer) หรื อเป็ นการซื 8อบริ ษัทในอุตสาหกรรมหรื อ ผู้ซือ8 เพื อขายต่อแต่
พฤติกรรมของผู้บริ โภคนั 8นเราเน้ นถึงการซื 8อของผู้บริ โภคเอง ปกติเรามักใช้ คําว่า พฤติกรรมของลูกค้ า
(Customer Behavior) แทนกันกับพฤติกรรมผู้ซื 8อได้ คําทังสอง
8
คือ พฤติกรรมผู้ซื 8อและพฤติกรรมลูกค้ า
นี 8เป็ นความหมายเหมือนกัน และค่อนไปในแง่ลกั ษณะในทางเศรษฐกิจของการบริ โภคมากกว่า
2) การซื 8อและการบริ โภค คําว่า พฤติกรรมผู้บริ โภค นั 8น ในความหมายทีถูกต้ อง มิใช่
หมายถึง การบริ โภค (Consumption) แต่หากหมายถึงการซื 8อ (Buying) ของผู้บริ โภค จึงเน้ นถึงตัวผู้ซื 8อ
เป็ นสําคัญและทีถูกต้ องแล้ ว การซื 8อเป็ นเพียงกระบวนการหนึงของการตัดสินใจและไม่สามารถแยก
ออกได้ จากการบริ โภคสินค้ า ทั 8งทีกระทําโดยตัวผู้ซื 8อเองหรื อบริ โภคโดยสมาชิกคนอืนๆ ในครอบครัวซึง
มีผ้ ซู ื 8อทําตัวเป็ นผู้แทนให้ การซื 8อแทนนัน8 ผู้ซื 8อแทนจะเป็ นผู้ทํางานแทนความพอใจของผู้ทีจะบริ โภคอีก
ต่อหนึง ด้ วยเหตุผลนี 8เอง ผู้วิเคราะห์การตลาดจึงต้ องระวังอยูเ่ สมอถึงความสัมพันธ์นั 8น.
บทบาทพฤติกรรมผู้บริ โภค (Consumer Behavior Role) หมายถึง บทบาทของผู้บริ โภคที
เกี ยวข้ อ งกั บ การตัด สิ น ใจซื อ8 จากการศึ ก ษาบทบาทพฤติ ก รรมผู้บ ริ โภค นั ก การตลาดได้ นํ า มา
ประยุก ต์ ใ ช้ ใ นการกํ า หนดกลยุท ธ์ ก ารตลาด โดยเฉพาะกลยุท ธ์ ก ารโฆษณาและผู้แ สดงโฆษณา
(Presenter) ให้ บทบาทใดบทบาทหนึง เช่น ผู้ริเริ ม ผู้มีอิทธิพล ผู้ตดั สินใจซื 8อ ผู้ซื 8อ และ ผู้ใช้ โดยทัวไป
มี 5 บทบาท คือ
1) ผู้ริเริ ม (Initiator) บุคคลทีรั บรู้ ถึงความจํา เป็ นหรื อความต้ องการ ริ เริ มซื 8อ และ
เสนอความคิดเกียวกับความต้ องการผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึง
2) ผู้มีอิทธิพล (Influencer) บุคคลทีใช้ คําพูดหรื อการกระทําตังใจหรื
8
อไม่ได้ ตงใจที
ั 8 มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื 8อ การซื 8อ และการใช้ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
3) ผู้ตดั สินใจ (Decision) บุคคลผู้ตดั สินใจหรื อมี ส่วนร่ วมในการตัดสินใจว่าจะซื 8อ
หรื อไม่ ซื 8ออะไร ซื 8ออย่างไร หรื อซื 8อทีไหน
4) ผู้ซื 8อ (Buyer) บุคคลทีซื 8อสินค้ าจริ ง
5) ผู้ใช้ (User) บุคคลที เกี ยวข้ องโดยตรงกับ การบริ โภค การใช้ ผลิตภัณฑ์ หรื อ
บริ การ การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริ โภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็ นการค้ นหาหรื อวิจยั
เกียวกับพฤติกรรมการซื 8อและการใช้ ของผู้บริ โภค เพือทราบถึงลักษณะความต้ องการพฤติกรรมการซื 8อ
และการใช้ ของผู้บริ โภคคําตอบทีได้ จะช่วยให้ นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์ การตลาด (Marketing
Strategy) ทีสามารถสนองความพึงพอใจของผู้บริ โภคได้ อย่างเหมาะสม
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จากการศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี ดัง กล่ า วสามารถอธิ บ ายได้ ว่ า พฤติ ก รรมของผู้บ ริ โ ภค
สามารถเปลียนไปตามกระแสหรื อช่วงใดช่วงหนึง ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ก็สมควรหาสิงทีเร้ าอารมณ์
หรื อของรางวัลทีน่าสนใจเพือให้ เกิดความพึงพอใจในรายการ ทีตรงความต้ องการของผู้บริ โภค เพื อ
สร้ างให้ เกิดพฤติกรรมความพึงพอใจทีจะใช้ รายการนั 8นต่อไป และเป็ นฐานของกลุ่มคนทีจะใช้ บริ การ
อย่างเหนียวแน่นในอนาคต

2.6 ทฤษฎีเกียวกับความสําคัญของโทรทัศน์
แนวคิดเกียวกับโทรทัศน์ (Television) จากการส่งคลืนสัญญาณโทรทัศน์ทีครอบคลุมทุกพื 8นที
ทัวทังประเทศ
8
อันเป็ นผลมาจากการพัฒนาทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทีทันสมัย สือโทรทัศน์
จึงถือเป็ นสือทีมีอิทธิพลต่อความคิดและการเปลียนแปลงพฤติกรรมของประชาชนเป็ นอย่างมาก จาก
การรั บ ชมรายการที ให้ ข้อ มูลข่า วสาร (Information) ความบันเทิง (Entertainment) การศึกษา
(Education) และส่งเสริ มความเข้ าใจอันดี (Good Understanding) ให้ เกิดขึ 8นในสังคม ทีส่งผ่านมา
ทางรู ปแบบและเนื 8อหาในรายการต่างๆ ทีทางสถานีโทรทัศน์จดั ขึ 8น โทรทัศน์ จึงมีบทบาทสําคัญในการ
สือสารและการให้ บริ การประชาชนในหลายๆ ด้ าน
รู ปแบบของรายการนัน8 เป็ นการจัดกลุ่มรายการโทรทัศน์ ออกเป็ นกลุ่มๆ ซึงสามารถจําแนกได้
หลายวิธี เช่น การจําแนกตามวัตถุประสงค์ การจําแนกตามกลุ่มเป้าหมาย และการจําแนกตามเนื 8อหา
รายการ ในประเทศไทย การนํ าเสนอรายการโทรทัศน์ นิ ยมเสนอรายการหลากหลายรู ป แบบมี ทัง8
รู ปแบบดั 8งเดิมและรูปแบบทีประยุกต์ขึ 8นใหม่ด้วยการผสมผสานรู ปแบบหนึงกับอีกรู ปแบบหนึงจนเกิด
เป็ นรู ปแบบรายการใหม่ขึน8 มา โดยสามารถแบ่ งรู ปแบบของรายการได้ ออกเป็ น 19 รู ป แบบ ดังนี 8
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550, หน้ า 45-49)
1) รายการข่าว (News) เป็ นรายการทีมุ่งเน้ นการให้ ข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ความ
เคลือนไหวต่างๆในสังคม มี พืน8 ฐานตัง8 อยู่บ นข้ อเท็ จจริ ง ความถูกต้ อง แม่ นยํ า ไม่เน้ นการให้ ความ
บันเทิง
2) รายการสารคดี (Documentary) เป็ นรายการทีนํ าเสนอข้ อเท็จจริ งเรื องใดเรื อง
หนึงเพียงเรื องเดียว ด้ วยวิธีการนําเสนอทีหลากหลายและน่าสนใจ ให้ ความเพลิดเพลินในการรั บชม
ไปพร้ อมกับการได้ รับสาระความรู้ตา่ งๆ
3) รายการละคร (Drama) เป็ นรายการทีมุ่งเน้ นการให้ ความบันเทิงแก่ ผ้ ูชม ไม่
จําเป็ นต้ องเป็ นเรื องจริ งเสมอไป อาจเป็ นเรื องทีแต่งขึน8 หรื อจินตนาการขึ 8นมาก็ได้ มีหลักสําคัญอยู่ที
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กลวิธีการวางโครงเรื องการผูกปมเรื อง การสร้ างความขัดแย้ ง การทวีความขัดแย้ งจนนํ าไปสู่จุไคล
แมกซ์ของเรื องและคลีคลายในทีสุด ทําให้ เรื องราวสนุกสนาน ได้ อรรถรสในการชม
4) รายการเกมส์ (Game) เป็ นรายการทีมุ่งเน้ นการแข่งขันของผู้ร่วมเล่นเกมส์ใน
รายการเน้ นการใช้ ทักษะร่ า งกายเป็ นสํา คัญ โดยการแข่ งขันภายใต้ เงื อนไขของสถานการณ์ ทีถูก
กําหนดขึ 8นภายในเวลาอันจํากัด รายการประเภทนี 8ผู้ชมจะมี สว่ นร่ วมด้ วยการเชียร์ หรื อลุ้นผู้เล่นเกมส์
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงทําให้ เกิดความสนุกสนาน
5) รายการตอบคําถาม (Quiz) เป็ นรายการทีมุ่งเน้ นการแข่งขันคล้ ายกบรายการ
เกมส์ แตกต่ างกัน ตรงที รายการตอบคํ า ถามจะเน้ นการแข่ งขันกัน โดยอาศัย ความรู้ ไหวพริ บ และ
สติปัญญาของผู้เล่นเกมส์มากกวาการใช้ ทกั ษะร่ างกาย
6) รายการพูด (Talk Show) เป็ นรายการทีตังอยู
8 ่บนพื 8นฐานของการพูดโดยพิธีกร ผู้
ดําเนินรายการทีจะพูดคุยกบแขกรับเชิญ
7) รายการวาไรตี 8 (Variety) เป็ นรายการทีผสมผสานรู ปแบบรายการทีหลากหลาย
ไม่ จํา กั ดแต่โดยมากมั ก มี สิงที เป็ นองค์ ป ระกอบสํ าคัญ คื อ ดนตรี และเพลง ความตลกขบขัน การ
สนทนากับแขกรับเชิญ
8) รายการดนตรี (Music) เป็ นรายการที มุ่งให้ ความบันเทิงเริ งรมย์ แ ก่ ผ้ ูชมใน
อรรถรสของการบรรเลงดนตรี การขับร้ องเพลง
9) รายการกีฬา (Sport) เป็ นรายการทีมีลกั ษณะเฉพาะ มุ่งเน้ นการแข่งขันในเกมส์
กีฬาประเภทใดประเภทหนึง ส่วนใหญ่เป็ นรายการถ่ายทอดสดและมีการน าเทปบันทึกการแข่งขันกีฬา
มาประยุกต์เป็ นรายการใหม่ขึ 8นมา
10) รายการถ่ายทอดสด (Live) เป็ นรายการทีนําเสนอภาพเหตุการณ์ต่างๆทีเกิดขึ 8น
มายังผู้ชมโดยตรง โดยผู้ชมจะได้ รับชมไปพร้ อมกนในเวลาเดียวกันกับทีเกิดเหตุการณ์นั 8นๆ
11) รายการสารคดีเชิงข่าว (News Documentary) เป็ นรายการทีนําประเด็นข่าวมา
นําเสนอใหม่ โดยใช้ รูปแบบรายการสารคดีมานําเสนอ
12) รายการวิจารณ์ ข่าว (News Commentary) เป็ นรายการทีน่าประเด็นข่าวมา
พูดคุยวิพากษ์ วิจารณ์ ด้วยมุมมองของผู้ดําเนินรายการเองหรื อมุมมองของแขกรั บเชิญ ผู้เชียวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพือแสดงทัศนะความคิดเห็นต่อประเด็นเรื องทีเป็ นข่าว
13) รายการพูดคุยสนทนาเชิงวิเคราะห์ข่าว (News and Talk) เป็ นรายการทีหยิบยก
ประเด็ น ข่ า วที น่ า สนใจมาพูด คุย ซึงมี ทัง8 แบบดํ า เนิ น รายการคนเดี ย วพูด คุย กบผู้ฟั งหรื อ ผู้ดํ า เนิ น
รายการสองคนขึ 8นไปพูดคุยกัน
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14) รายการสารละคร (Docu-Drama) เป็ นรายการทีนําเรื องราวข้ อเท็จจริ งต่างๆมา
นําเสนอด้ วยรู ป แบบการแสดงเป็ นละคร มี การพูดเรื องเช่นเดี ยวกบละคร มี ตัวละครเป็ นผู้ถ่ายทอด
เรื องราวผ่านการแสดงท่าทางและการพูด แทนทีจะใช้ ภาพและเสียงบรรยายดังเช่น รายการสารคดี
15) รายการวาไรตี 8ทอล์กโชว์ (Variety Talk Show) เป็ นรายการทีนํารู ปแบบการ
พูดคุยมาผสมกบรายการวาไรตี ก8 ล่าวคื อ มีการพูดคุยกับแขกรั บเชิญเป็ นหลัก แต่จะมี การน าเสนอ
รู ปแบบความบันเทิงชนิดอืนๆ ผสมเข้ ามาเพือสร้ างความน่าสนใจ เช่น การเพิมส่วนทีเป็ นการแสดง
ความสามารถพิเศษของแขกรับเชิญหรื อการเพิมการแสดงตลกเข้ าไปในรายการ ซึงตามปกติรายการ
พูดคุยมักไม่นําเสนอ
16) รายการวาไรตี 8เกมส์โชว์ (Variety Game Show) เป็ นรายการทีนําเสนอรู ปแบบ
เกมส์มาผสมกบรู ปแบบวาไรตีก8 ล่าวคือ มีพื 8นฐานอยู่ทีการเล่นเกมส์การแข่งขันของผู้ร่วมรายการ แต่
จะผสมผสานความบันเทิงรูปแบบอืนๆ เข้ าไป เช่น การเพิมส่วนการแสดงตลก
17) รายการข่าวบริ การ (Service) เป็ นรู ปแบบการบริ การพื 8นทีการออกอากาศของ
สถานีโทรทัศน์ในการนําเสนอข่าวของหน่วยงานต่างๆ ทีต้ องการนําเสนอไปยังประชาชน
18) รายการโฆษณา (Advertising) เป็ นรายการประกาศสิน ค้ า หรื อบริ ก ารที
ต้ องการให้ ประชาชนโดยทัวไปทราบ จุดประสงค์เพือให้ คนทัวไปรู้จกั สินค้ าหรื อการบริ การนัน8
19) รายการประชาสัมพันธ์ (Public Relation) เป็ นรายการทีแสวงหาความสัมพันธ์
ความร่ ว มมื อ และการสนับ สนุน จากประชาชน เพื อให้ ประชาชนยอมรั บ ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการ
ดําเนินงานตามกระบวนการ นโยบาย วัตถุประสงค์ และความเคลือนไหวของสถาบันหรื อหน่วยงาน
นั 8นๆ
เนืองจากโทรทัศน์เป็ นสือมวลชนทีผู้ชมต้ องใช้ ประสาทสัมผัสทังหู
8 และตาจึงสามารถทีจะทําให้
ผู้ชมเข้ าใจได้ อย่างรวดเร็ วและจดจําได้ นาน และทําให้ ผ้ ชู มเกิดความเชือถือในสิงทีตนได้ รับอยู่มากขึ 8น
ดังนัน8 ในสังคมต่ างๆ จึงมักใช้ โทรทัศ น์ เป็ นสือกลางในการให้ ความรู้ แก่ ป ระชาชนอย่า งแพร่ หลาย
เพราะโทรทัศน์มีความสําคัญคือ
1) สามารถสร้ างภาพให้ เห็นเสมือนของจริ ง และประทับได้ เรี ยกร้ องให้ เกิดความเชือ
ความสนใจ ความเลือมใส และสามารถชักจูงได้ ง่ายกว่าสือชนิดอืนๆ
2) ทําให้ ผ้ คู นเกิดความทรงจําติดตาได้ นาน
3) ภาพทีแสดงชักพาให้ เด็กหรื อแม้ แต่ผ้ ใู หญ่เองเชือว่าจริ งทั 8งๆ ทีอาจเสนอผิดเพี 8ยน
ไปจากความจริ งบ้ างเล็กน้ อย
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4) ภาพช่วยปลุกอารมณ์ ฝันของเด็กได้ ง่าย และสร้ างรอยประทับใจให้ เด็กได้ ดีกว่า
ผู้ใหญ่
5)
6)
7)
จิตใจของคนชมได้
8)
9)
ประชามติขอชุมชน

มีความรวดเร็วในการเสนอข่าวจากวิทยุและชักจูงผู้ฟังสนใจติดตามเนื 8อหา
ผู้ชมมีความรู้สกึ สนุกเพลิดเพลินเหมือนมีสว่ นร่ วมกับรายการนัน8 ๆ
สามารถนํ าความรู้ กี ฬาไปถึงตัวผู้ดู ผู้ฟังที อยู่ไกลๆ ได้ โดยตรง ดังนัน8 จึงเข้ าถึ ง
สามารถส่งไปถึงมวลชนได้ อย่างรวดเร็ว ไม่ว่ามวลชนจะอยูแ่ หล่งใดของโลก
ทํ า ให้ เกิ ด ความรู้ ความเข้ าใจ ซึ งเป็ นทางทํ า ให้ เกิ ด ความคิ ด ความเห็ น ต่ อ

จากการศึก ษาแนวคิ ดและทฤษฎี ดังกล่า วสามารถอธิ บ ายได้ ว่ า ความสํา คัญของรายการ
โทรทัศน์ จะสังเกตได้ ว่าสือของโทรทัศน์ ทรงอิทธิพล มากกว่าสือต่างไม่ ว่าจะเป็ นหนังสือพิมพ์ วิทยุ
เพราะสือโทรทัศน์นั 8นสามารถรั บรู้ ได้ ด้วยสี รู ปภาพ รวมไปถึงเนื 8อหา จะว่าไม่ได้ เลยว่าเป็ นสือทีทุกคน
ต้ องเปิ ดรั บชมแถบทุกครั วเรื อน ถ้ านํารายการโทรทัศน์ ประเภทเกมโชว์นั 8นมารวมกับ สือสมัยใหม่นัน8
คือโทรศัพท์ทีทุกคนมีติดมื อหรื อเรี ยกง่ายๆ ว่าหน้ าจอทีสอง มารวมกับสร้ างสรรค์งานให้ เกิดรายการ
เกมโชว์ ทีทุกคนมี ส่วนร่ วมแบบณ เวลาขณะนัน8 (Real Time) จะทําให้ เกิ ดปรากฏการณ์ ใหม่ของวง
สังคมรายการโทรทัศน์อย่างมาก ผู้วิจยั จึงเลือกทีจะศึกษาเรื องนี 8เพือเกิดประโยชน์ในวงสังคมต่อไปใน
อนาคต

2.7 ทฤษฎีความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
ทฤษฎี ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences Theory) ได้ รับการพัฒนาขึ 8น
โดย De Fleur (1966) โดยพัฒนาจากแนวความคิดเรื องสิงเร้ าและการตอบสนอง (StimulusResponse) หรื อทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R theory) ของ Gagne (1985) และนํามาประยุกต์ใช้ ซึง
Defleur (1966) อธิบ ายว่า บุ คคลมี ความแตกต่างกันหลายประการ เช่น บุ คลิกภาพ ทัศนคติ
สติปัญญา และความสนใจ เป็ นต้ น
ความแตกต่างนี 8ยังขึ 8นอยู่กบั สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมทําให้ มีพฤติกรรมการสือสารและ
การเลือกเปิ ดรับสารทีแตกต่างกัน ได้ แก่
1) มนุษย์เรามีความแตกต่างกันมากในองค์ประกอบทางจิตวิทยาส่วนบุคคล
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2) ความแตกต่างนี 8บางส่วนมาจากลักษณะแตกต่างทางชีวภาค หรื อทางร่ างกาย
ของแต่ละบุคคล แต่สว่ นใหญ่แล้ วจะมาจากความแตกต่างทีเกิดจากการเรี ยนรู้
3) มนุษย์ซงถู
ึ กชุบเลี 8ยงภายใต้ สภาพการณ์ตา่ งๆ จะเปิ ดรับความคิดเห็นแตกต่างกัน
ไป
4) การเรี ยนรู้สงแวดล้
ิ
อมทําให้ เกิดทัศนคติ ค่านิยม และความเชือทีรวมเป็ นลักษณะ
ทางจิตวิทยาส่วนบุคคลทีแตกต่างกันไป
นอกจากนี 8 อารี พันธ์มณี (2539) มีการจําแนกประเภทความแตกต่างระหว่างบุคคลออกเป็ น 6
ประเภท คือ
1) ความแตกต่างทางด้ านร่ างกาย สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะคือ
(1) ลักษณะทางร่ างกายซึงสามารถมองเห็นได้ เด่นชัด เช่น รูปร่ าง หน้ าตา อายุ
เพศ ลักษณะของสีผิว เส้ นผม เล็บฯลฯ และลักษณะอวัยวะต่างๆ ของร่ างกาย ซึงจะแตกต่างกันไปใน
แต่ละบุคคล
(2) ลักษณะทางร่ างกายซึงไม่สามารถมองเห็นได้ เด่นชัด เช่น การทํางานของ
ระบบต่างๆ ในร่ างกาย การเต้ นของหัวใจ ความดันโลหิต กลุม่ เลือด ปฏิกิริยาทีมีต่อยาและสารเคมี
อืนๆ ฯลฯ ซึงเราสามารถใช้ เครื องมือในการวัดลักษณะเหล่านี 8ได้
2) ความแตกต่างทางด้ านอารมณ์
หมายถึงความรู้ สึกที เกิดขึน8 เมือบุคคลทีถูกกระตุ้นจากสิงเร้ า ทั 8งสิงเร้ าภายในและ
ภายนอกและ ความรู้ สึก ที เกิ ดขึน8 นี 8 มี ผลต่อการแสดงพฤติ กรรมของบุค คล โดยทัวไปอารมณ์ จะมี
ลักษณะอารมณ์ด้านบวก คือ อารมณ์ดี พอใจ สบายใจ สุขใจฯลฯ และอารมณ์ด้านลบ คือ อารมณ์ไม่
ดี ไม่พอใจ หงุดหงิด ทุกข์ใจ ฯลฯ คนแต่ละคนมี อารมณ์แตกต่างกัน นอกจากนีย8 งั มีความสามารถใน
การควบคุมอารมณ์ ได้ แตกต่ างกันด้ ว ย ซึงลักษณะดังกล่า วอาจจะช่ ว ยส่งเสริ มให้ บุคคลมี ชีวิ ตที มี
ความสุขหรื ออาจเป็ นตัวบันทอนความสุขในชี วิตก็ ได้ นักจิตวิทยาเชื อว่าอารมณ์ เป็ นสิงที สามารถ
ปลูกฝั งให้ เกิดขึ 8นได้ เพราะสาเหตุทีทําให้ คนเราเกิดอารมณ์ ต่างๆ นัน8 เป็ นผลจากการทีบุคคลเรี ยนรู้
ตัง8 แต่แรกเกิ ด เช่น วิธีการอบรมเลี 8ยงลูก ในวัยเด็ก ซึงส่งผลอย่างมากต่อลักษณะอารมณ์ ของบุคคล
นอกจากนี ย8 ังมี สิงแวดล้ อมอื นๆ ที มี อิทธิ พลทํ าให้ บุคคลมี อ ารมณ์ แตกต่า งกัน ได้ แก่ก ารศึกษาจาก
ครอบครั ว โรงเรี ยน สภาพของสัง คมที บุค คลอาศัยอยู่ ขนบธรรมเนี ยมและวัฒ นธรรม ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสือมวลชนต่างๆ
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3) ความแตกต่างทางด้ านสังคม
บุคคลแต่ละบุคคลมี พฤติกรรมด้ านสังคมแตกต่างกัน นับตัง8 แต่ลกั ษณะการพูดจา
สือสาร การแต่งกาย การคบเพือน และบุคลิกภาพทางสังคมอืนๆ ทั 8งนี 8เพราะแต่ละบุคคลมาจากสังคม
ทีแตกต่างกัน เช่น มาจากครอบครัวทีแตกต่างกัน ซึงหมายถึงได้ รับการอบรมเลี 8ยงดูทีแตกต่างกัน บิดา
มารดามี อาชี พการศึกษา ฐานทางเศรษฐกิ จและลักษณะอื นๆ ที แตกต่างกัน ย่ อมส่งผลให้ บุคคลมี
ลักษณะสังคมทีไม่เหมื อนกัน นอกจากครอบครั วแล้ วยังมี หน่วยสังคมอืนๆ ทีมี อิทธิพลทําให้ บุคคลมี
ความแตกต่า งกันทางด้ านสังคม เช่น กลุ่มเพื อน ผู้ร่ ว มงาน โรงเรี ยน ชุม ชนที บุค คลอาศัย อยู่ และ
บุคคลทีเกียวข้ อง ฯลฯ และความแตกต่างทางด้ านสังคมดังกล่าวจะส่งผลให้ บุคคลมี แนวโน้ มทีจะมี
ลักษณะของความสนใจ ความต้ องการ ค่านิยมและแรงจูงใจในการทําพฤติกรรมต่างๆ แตกต่างกันไป
ด้ วย
4) ความแตกต่างทางด้ านเพศ
ความแตกต่า งด้ านเพศ พบว่า เพศผู้ชายและผู้หญิ งมี ความแตกต่างกันในหลายๆ
ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความสามารถของ Terman and Tyler, (1954) ศึกษาพบว่า ผู้หญิงมีความสามารถ
ด้ า นภาษา การเขี ย น และศิ ลปะมากกว่ า ผู้ช าย ส่ วนผู้ชายมี ค วามสามารถทางด้ านคณิ ต ศาสตร์
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มากกว่าผู้หญิง Macaoby and Jacklin, (1974) พบว่า
ผู้ชายมีความสามารถมากกว่าผู้หญิง ในด้ านคณิตศาสตร์ การจํารู ปทรง การคิดวิเคราะห์และการคิด
ริ เริ ม Castle (1913) พบว่าผู้หญิงมาความสามารถในการใช้ ถ้อยคําได้ อย่างคล่องแคล่วมากกว่า
ผู้ชาย ด้ านอารมณ์และบุคลิกภาพอืนๆ จากการศึกษาพบว่า ผู้ชายมีอารมณ์ มันคง มีความหนักแน่น
มันใจตัวเอง มี นิสยั กล้ าเสียง ชอบความท้ าทายและมี อารมณ์ ก้าวร้ าวมากกว่า ในขณะทีผู้หญิงมักมี
อารมณ์ อ่อนไหว มี ความมันใจในตัวเองตําและมี แนวโน้ มในการพึงพาและคล้ อยตามผู้อืนมากกว่า
ผู้ชาย นอกจากนี 8ผู้หญิ งและผู้ชายยังมี ความสนใจในกิ จกรรมต่างๆ ไม่เหมือนกันด้ วย สําหรั บ ด้ าน
สติปัญญา จากการทดสอบเพือเปรี ยบเทียบระดับสติปัญญาของผู้หญิงและผู้ชาย ปรากฏว่าไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญระหว่างระดับสติปัญญาของผู้หญิงและผู้ชาย
5) ความแตกต่างทางด้ านอายุ
ความแตกต่า งด้ า นอายุมีส่วนเกี ยวข้ องและก่ อให้ เ กิ ด ความแตกต่ างในเรื องความ
สนใจ ความรอบรู้ ความสามารถในการแก้ ไขปั ญหา ความคิด ความมีเหตุผล และวุฒิภาวะด้ านอืนๆ
รวมทังความสามารถทางสติ
8
ปัญญา จากการศึกษาเกียวกับพัฒนาการทางสติปัญญา นักจิตวิทยาให้
ข้ อสรุ ปสอดคล้ องกันว่า ความสามารถทางสมองของคนเราจะเจริ ญเติบโตไปเรื อยๆ จนถึงประมาณ
20 ปี และต่อจากนั 8นอัตราพัฒนาการทางสมองจะเริ มลดระดับลงเมือเข้ าสูว่ ยั ผู้ใหญ่
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6) ความแตกต่างทางด้ านสติปัญญา
ความแตกต่างทางด้ านสติปัญญา ได้ แก่ ความสามารถของบุคคลในการจํา การคิด
การตัดสินใจ การแก้ ปัญหา การเรี ยนรู้ และการกระทําสิงต่างๆ รวมทังความสามารถในการปรั
8
บตัว ถ้ า
บุคคลใดทําสิงเหล่านี 8ได้ ดี แสดงว่าบุคคลนั 8นมีสติปัญญาสูง นักจิตวิทยาและนักศึกษาค้ นพบว่า คนเรา
มีระดับสติปัญญาแตกต่างกัน ตังแต่
8 ระดับสูง-ตํา ซึงมีผลทําให้ เกิดความแตกต่างในด้ านประสิทธิภาพ
ของบุ คคล ทั 8งในแง่ ของการทํ างาน และการทํ า พฤติกรรมอื นๆ ในชี วิตโดยปกติค วามสามารถทาง
สติปัญญาของบุคคลจะแตกต่างกันไปตามปั จจัยสําคัญ 2 ประการ ได้ แก่
(1) พันธุกรรม หมายถึง ลักษณะต่างๆทีบุคคลได้ รับการถ่ายทอดมาจากบรรพ
บุรุษ ซึงจากหารศึกษาส่วนใหญ่พบว่า บุคคลมีแนวโน้ มทีจะมีระดับสติปัญญาใกล้ เคียงกับบิดามารดา
และบรรพบุรุษ
(2) สภาพแวดล้ อม หมายถึง สภาพต่างๆทีเกียวข้ องกับบุคคล ทังสภาพแวดล้
8
อม
ทางกายภาพ และสภาพแวดล้ อ มทางจิ ต วิ ท ยา ล้ ว นส่ ง ผลต่ อ พัฒนาการและความสามารถทาง
สติปัญญาของบุคคลทังสิ
8 8น เช่น อาหาร การดูแลสุขภาพ วิธีอบรมเลี 8ยงดู การศึกษา และการส่งพัฒนา
ด้ านอืนๆ
จากแนวคิดเรื องความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences Theory) ได้ นํามาเป็ น
ตัวแปรในการศึกษาวิจยั ครัง8 นี 8บนพื 8นฐานความคิดทีว่า เพศ อายุ รายได้ ทีแตกต่างทําให้ กลุม่ ตัวอย่าง
มีการสือสารบนอินเทอร์ เน็ตแตกต่างกัน นอกจากนี 8กลุ่มทางสังคมเป็ นปั จจัยหนึงทีมีอิทธิพลอย่างยิง
ต่อพฤติกรรมการสือสาร ซึงทฤษฎีการแบ่งกลุม่ ทางสังคม (Social Categories Theory) ได้ กล่าวถึง
แรงผลักดันที ทําให้ บุคคลหนึง ได้ มีการใช้ สือนัน8 เกิดจากคุณสมบัติของบุ คคลในด้ านองค์ ประกอบ
ทางด้ านสังคม โดยอธิบายว่าบุคคลทีมีลกั ษณะทางสังคม สภาพแวดล้ อมคล้ ายคลึงกัน เช่น ครอบครัว
วัฒนธรรม ประเพณี ลักษณะทางประชากร เช่น เชื 8อชาติ ศาสนา อายุ เพศ การศึกษา รายได้ ฯลฯ จะ
มีพฤติกรรมการสือสารทีคล้ ายคลึงกัน (พัชนี เชยจรรยาและคณะ, 2541, หน้ า 213)

2.8 งานวิจัยทีเกียวข้ อง
จากการค้ นคว้ าและเก็บรวบรวมข้ อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ทีเกี ยวข้ อง พบว่า งานวิจัยที
เกียวข้ อง ดังนี 8
เมธา เสรี ธนาวงศ์ (2547) เรื อง การวิเคราะห์รูปแบบของส่วนประกอบรายการโทรทัศน์พบว่า
ส่วนประกอบรายการโทรทัศน์ ทีสําคัญ 4 ส่วน ได้ แก่ ไตเติ 8ลรายการ ตัวอย่างรายการอินเตอร์ ลดู และ
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ท้ ายรายการ ส่วนประกอบรายการโทรทัศน์ จะทําให้ ผ้ ชู มได้ รับรู้ ถึงรายการทีกําลังชมว่าเกี ยวกับอะไร
และมี ลักษณะอย่างไร วัตถุประสงค์ ในการทํ างานวิ จัย เรื องนี 8 จึงประกอบด้ วย 1) เพื อเป็ นข้ อมูล
สนับสนุนการเรี ยนการสอนวิชาการผลิตส่วนประกอบรายการโทรทัศน์ 2) เพือสร้ างองค์ความรู้พื 8นฐาน
ในด้ านการผลิตและการสร้ างสรรค์สว่ นประกอบรายการโทรทัศน์
ผลการวิจยั พบว่า ส่วนประกอบรายการโทรทัศน์อนั ได้ แก่ ไตเติ 8ล ตัวอย่างรายการ อินเตอร์ ลดู
และท้ ายรายการ ประกอบขึ 8นจากคุณลักษณะทีหลากหลายทีผสมผสานกันขึ 8นเพือแสดงถึงความเป็ น
รายการโทรทัศ น์ แ ต่ ล ะรายการ อยู่ใ นส่ว นแรกสุด ก่ อ นนํ า เสนอเนื อ8 หารายการ ประกอบขึ น8 จาก
คุณลักษณะด้ านต่างๆ ดังนี 8 1) รู ปแบบการนํ าเสนอไตเติล8 ลักษณะของภาพไตเติล8 รายการ มี การ
สร้ างสรรค์ภ าพโดยใช้ ภ าพที ถ่า ยจริ ง ทัศนสารที ใช้ สร้ างเรื อง ไตเติล8 รายการมี การใช้ องค์ ป ระกอบ
พื 8นฐานทางทัศนสาร อันได้ แก่ พื 8นที เส้ น รู ปร่ าง ความเข้ มสี สี การเคลือนไหว และจังหวะ ตัวอักษรชือ
รายการ มีการใช้ ทงภาษาไทยและภาษาอั
ั8
งกฤษ ชนิดของตัวอักษรชือรายการมักเป็ นแบบหัวตัดหรื อไม่
มีหัวในภาษาไทย ลําดับ การนํ าเสนอไตเติล8 รายการ มี โครงสร้ าง ดงนี 8 สถานี -ร่ วมกับ-บริ ษัทผู้ผลิต
รายการ/สถาบัน-ผู้สนับสนุนรายการ-เสนอ-ชือรายการ-ผู้ดําเนินรายการ/พิธีกร/นักแสดง-ทีมงาน ความ
ยาวของไตเติ 8ลรายการ ไตเติล8 รายการมักมีความยาว 10-60 วินามี ขึ 8นอยู่กับความยาวของรายการ
ลี ลาของไตเติ ล8 รายการ มี ลักษณะดังนี 8 ความสนุกสนานร่ า เริ ง ความเคลื อนไหวไม่ ห ยุดนิ ง ความ
ตืนเต้ นร้ อนแรง ความเคร่ งขรึ มดุดัน ความทันสมัย ความเรี ยบง่าย เชย ล้ าสมัย ความเป็ นไทย และ
ความเป็ นชนบท ตัว อย่ า งรายการ คื อ ส่ว นประกอบรายาการโทรทัศน์ ที เสนอตัวอย่า งเนื อ8 หาของ
รายการทีจะออกอากาศในครัง8 นัน8
จากผลงานวิจัยข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่ารายการแบบเดิมนัน8 จะมุ่งเน้ นไปทีการผลิตรายการ
ข้ อมูลที ต้ อ งการนํ า เสนอเนื อ8 หา รู ป แบบของรายการ สี สัน รวมไปถึ งสาระของรายการที ต้ องการ
นําเสนอ แต่อาจจะลืมคิดในมุมของผู้ชมว่าผู้ชมทีรับชมรายการทีวีนั 8นมีพฤติกรรม หรื อความต้ องการ
อย่างไรบ้ าง หรื อเนื 8อหาสาระประเภทอะไร หรื อหากมีข้อสงสัยตอนทีรับชมรายการ หรื อข้ อมูลต่างๆ ใน
รายการ หรื ออยากจะมี ส่วนร่ วมในรายการณ ขณะนัน8 จะรบกวนสอบถามใครในเวลาทีต้ องการจะ
ซักถาม หรื ออาจจะตอบทางจดหมายหรื ออีเมลทีใช้ เวลาอาจจะนานกว่ากําหนดการทีต้ องการทราบ
มนูญ โต๊ ะอาจ (2553) ศึกษารู ปแบบรายการสารคดี โทรทัศน์ ด้านวัฒนธรรมทีผู้ชมต้ องการ
ผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ Production Camp ครัง8 ที 6 พบว่า
การวิจัยในชั 8นเรี ยนเรื องรู ปแบบรายการสารคดีโทรทัศน์ ด้านวัฒนธรรมทีผู้ชมต้ องการผ่านโครงการ
อบรมเชิงปฏิบตั ิการการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ Production Camp ครัง8 ที 6 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ
บูรณาการงานบริ การวิชาการแก่สงั คมกับการวิจยั เพือพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ ในการเก็บข้ อมูลเพือการ
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จัดทํารายการโทรทัศน์ให้ กบั นักศึกษาและเพือทราบถึงรู ปแบบรายการสารคดีโทรทัศน์ ด้านวัฒนธรรม
ทีผู้ชมต้ องการจากกรณีศกึ ษาโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ Production
Camp ครัง8 ที 6 ณ ชุมชนวัดคลองตาลองอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา
ผลจากการบูรณาการงานวิชาการกับงานวิจยั โดยนักศึกษาได้ พฒ
ั นาทักษะการเรี ยนรู้ โดยเป็ น
ผู้เก็บข้ อมูลเกียวกับรูปแบบรายการสารคดีโทรทัศน์ด้านวัฒนธรรมทีผู้ชมต้ องการและผู้วิจยั นําข้ อมูลที
ได้ มาสรุ ปโดยใช้ ค่าสถิติร้อยละจากกลุม่ ตัวอย่างทีตอบแบบสํารวจทังหมด
8
36 คนพบว่าร้ อยละ 58.33
เป็ นเพศชายร้ อยละ 41.67 เป็ นเพศหญิงร้ อยละ 27.78 มีอายุ 35 ปี ขึ 8นไปร้ อยละ 50.00 มีการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 33.33 มีอาชีพพนักงานทัวไป/เอกชน มีรายได้ ระหว่าง 5,000 - 10,000 บาท/
เดือน ติดตามรับชมบ่อยครั ง8 และเห็นว่ารายการทีให้ ความรู้ มีสารประโยชน์ เป็ นปั จจัยทีทําให้ ผ้ ูชม
ติดตามรับชมร้ อยละ 36.11 เห็นควรให้ มีรูปแบบรายการสารคดีร้อยละ 30.56 สะดวกรับชมวันจันทร์ ศุกร์ เวลา 18.00-24.00 น. ร้ อยละ 66.67 ใช้ เวลารับชมรายการน้ อยกว่า 2 ชัวโมงต่อวันและร้ อยละ
61.11 สะดวกรับชมทางโทรทัศน์ฟรี ทีวี
จากผลงานวิจยั ข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่า ส่วนใหญ่รายการโทรทัศน์ของประเทศไทยนั 8น ยังขาด
การมี ส่วนร่ วมของบุคคลในสัดส่วนทีจําเป็ น บางครัง8 การทํารายการโทรทัศน์ บางครั ง8 อาจจะต้ องตอบ
โจทย์ของสังคม บริ บท หรื อยุคสมัยของคนไทยในปั จจุบนั ได้ อย่างทันถ่วงที ไม่ได้ ให้ รายการต้ องให้ คน
ดูหรื อผู้ชมต้ องมี บทบาทจนมากเกิดไป แต่ห ากดูข้อมูลจากสถิ ติ หรื อสิงต้ องการทราบ ณ ขณะนัน8
รายงานวิจัยนีไ8 ด้ เลือกเรื องเกียวกับงานสารคดี ทีมีความเข้ าถึงและเข้ าใจได้ ยากในกลุ่มบุคคลทัวๆไป
แต่มีวตั ถุประสงค์เพือบูรณาการงานบริ การวิชาการแก่สงั คมกับการวิจยั เพือพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ ใน
การเก็บข้ อมูลเพื อการจัดทํารายการโทรทัศน์ ให้ กับนักศึกษาและเพือทราบถึงรู ปแบบรายการสารคดี
โทรทัศน์ ด้านวัฒนธรรมทีผู้ชมต้ องการจากกรณีศึกษาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตรายการ
วิทยุโทรทัศน์ Production Camp ครัง8 ที 6 ทีชุมชนวัดคลองตาลองอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา
เพื อให้ เกิดการผลิตรายการในรู ปแบบใหม่ๆ ในเชิงสารคดี เท่านัน8 เนื อ8 หา ให้ ครอบคลุมกับทีรายการ
ต้ องการ
ลักษมี คงลาภ (2555) การศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับและความต้ องการของเด็กและเยาวชน
ทีมีตอ่ รายการโทรทัศน์สาํ หรับเด็กและเยาวชนทางสถานีโทรทัศน์เพือบริ การสาธารณะไทยพีบีเอส เป็ น
การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้ การสนทนากลุม่ (Focus Group) กลุม่ เด็กและ
เยาวชนอายุระหว่าง 12-22 ปี จํานวน 8 กลุม่ ๆ ละ 8 คน รวมเป็ นเด็ก 64 คน จําแนกกลุ่มตามความ
สนใจทีแตกต่างกันของวัฒนธรรมกลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มเด็กเรี ยนกลุ่มเด็กชอบเล่นเกม กลุ่มเด็กสองล้ อรัก
ความเร็ ว กลุม่ K-POP กลุม่ เด็กเทียวกลางคืน กลุ่มเด็กจิตอาสา กลุ่มเพศทางเลือก และกลุม่ เด็กสนใจ
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ไอทีมีวตั ถุประสงค์เพือให้ ทราบถึงพฤติกรรมการเปิ ดรับชมรายการโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพี บี
เอส เพื อทราบความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนทีมี ต่อรายการโทรทัศน์ สําหรั บเด็กและเยาวชนทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และเพือทราบถึงความต้ องการของเด็กและเยาวชนทีมีต่อรายการโทรทัศน์
สําหรับเด็กและเยาวชนทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
จากผลงานวิจยั ข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่า เด็กและเยาวชนมีความสนใจรายการโทรทัศน์ ประเภท
ทีแตกต่างกันออกไปผลการศึกษาพบว่า กลุม่ เด็กและเยาวชนทีมีความสนใจในวัฒนธรรมต่างกลุ่มกัน
จะมี ความสนใจและรู ป แบบการใช้ ชีวิตที แตกต่ า งกัน ส่ว นใหญ่ เห็ นว่ า สื ออิ น เทอร์ เ น็ ตเป็ นสื อที มี
ความสําคัญทีสุด ด้ วยเหตุผลคือ ความสะดวก รวดเร็ ว ตอบสนองต่อความต้ องการทีหลากหลาย กลุ่ม
ผู้เข้ าร่ วมสนทนาส่วนใหญ่เห็นว่ารายการโทรทัศน์สําหรับเด็กและเยาวชน ควรเป็ นรายการทีสนุกสนาน
แต่มีสาระแฝง ดูง่ายๆ เหมาะสําหรับเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี สถานีโทรทัศน์ทีเหมาะสมสําหรับเด็กและ
เยาวชน คือ สถานีโทรทัศน์ ช่อง9โมเดิร์นไนน์ เนืองจากมีรายการสําหรับเด็กมาก มีการ์ ตนู เยอะ มีสาระ
และมี การสอนเด็ก รายการโทรทัศน์ สําหรั บ เด็กและเยาวชนทีส่วนใหญ่ ชอบดูมากทีสุด คือรายการ
การ์ ตูน ผู้เข้ าร่ วมสนทนาส่วนใหญ่ จะเปิ ดรั บ ชมรายการโทรทัศน์ สําหรั บเด็กและเยาวชนช่วงเช้ าวัน
เสาร์ -อาทิตย์
ธีรศักด์ อริ ยะอรชุน (2556) ศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับและความพึงพอใจต่อรายการข่าวทาง
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม การวิจยั ครัง8 นีม8 ีวตั ถุประสงค์เพือ เพือศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับรายการข่าว
ทางสถานี โทรทัศน์ ดาวเทียมของผู้ชมในกรุ งเทพมหานคร เพือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนใน
เขตกรุ งเทพมหานครทีมีต่อรายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและเพือศึกษาความคาดหวังของ
ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครที มี ต่อรายการข่า วทางสถานี โทรทัศน์ ดาวเที ย ม Media News
Channel
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิ ง คิดเป็ นร้ อยละ 58.5 ส่วนใหญ่ มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 54.2 มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน คิดเป็ นร้ อยละ 48.5 ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 45.8 มีรายได้ เฉลียต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท คิด
เป็ นร้ อยละ 41.0
พฤติกรรมการเปิ ดรั บ รายการข่าวทางสถานี โทรทัศน์ ดาวเที ย ม ดาวเทียม Media News
Channel จากผลการศึกษา พบว่ า กลุ่มตัวอย่ างมี ช่วงเวลาและรายการในการชมรายการข่า วทาง
ดาวเทียม Media News คือ ข่าว Breaking News 11.15 น., 14.30 น., 16.00น. คิดเป็ นร้ อยละ 66.0
มีพฤติกรรมในการเปิ ดรั บชมรายการข่าวทาง Media News คือ เปิ ดสลับไปมากับช่องอืนเมือมีพัก
โฆษณา คิดเป็ นร้ อยละ 79.0 มีการนําเนื 8อหาจากการชมรายการข่าวทาง Media News ไปใช้ ในการ
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สนทนาหรื อแสดงความคิดเห็นกับสมาชิกครอบครัว และกลุ่มเพือน 4-5 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้ อยละ
46.2
องค์ประกอบของรายการข่าวทาง Media News จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
เหตุผลทีสนใจชมรายการข่าวเพราะมีความน่าเชือถื อมากทีสุด คิดเป็ นร้ อยละ 69.8 มีลกั ษณะการ
นํ า เสนอรายการข่ า วแบบที ท่ า นชอบมากที สุด คื อ มี ก ารนํ า เสนอแบบเล่า ข่ า ว อธิ บ ายได้ ชัด เจน
มองเห็นภาพ คิดเป็ นร้ อยละ 35.0 มีลกั ษณะเนื 8อหาข่าวจากรายการข่าวทีสนใจชม คือ มีเนื อ8 หาข่าว
ถูกต้ อง น่าเชือถือ มีความเป็ นกลาง คิดเป็ นร้ อยละ 57.8 ประเภทของข่าวในรายการข่าวทีสนใจชม
อันดับแรก คือ ข่าวการเมือง คิดเป็ นร้ อยละ 53.0 เทคนิคการนําเสนอในรายการข่าวทีกลุ่มตัวอย่าง
ชอบ คือ มีการใช้ ภาพประกอบข่าวทําให้ มองเห็นภาพชัดเจน เข้ าใจง่ายขึ 8น คิดเป็ นร้ อยละ 92.2
ความพึงพอใจทีมีต่อรายการข่าวทาง Media News จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นเกี ยวกับความพึงพอใจทีมีต่อรายการข่าวในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุด เมือพิจารณา
ระดับความพึงพอใจเป็ นรายข้ อ พบว่า อยู่ในระดับมากทีสุด ได้ แก่ รู ปแบบรายการข่าวแต่ละรายการ
เหมาะกับผู้ชมทุกเพศทุกวัย รองลงมาคือ มีการรายงานความคืบหน้ าเกาะติดในประเด็นสําคัญทีกําลัง
อยูใ่ นความสนใจ และมีการนําเสนอหัวข้ อข่าวเด่นก่อนเข้ ารายการ ตามลําดับ

บทที 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาเรื อง “นวัตกรรมการสือสารผ่ า นแอพลิเคชัน (Application) ของรายการเกมโชว์
โซเชี ยล ช่ อ งไทยรั ฐที วี 32 กั บ การตอบสนองของผู้ชม” เป็ นการวิ จัยเชิ ง คุณ ภาพและเชิ งปริ ม าณ
สําหรับการวิจยั เชิงคุณภาพมุ่งศึกษาเกียวกับเพือศึกษาการสร้ างสรรค์รายการโทรทัศน์ ประเภทเกมโชว์
ที มี ก ารโต้ ตอบกั บ กลุ่ม ผู้ ชมแบบตอบสนอง(Interactive)อย่ า งไร และการวิ จั ย เชิ งปริ ม าณ เป็ น
การศึกษาข้ อมูลเกี ยวกับและเพื อศึกษาการตอบสนองของผู้รับชมรายการโทรทัศน์ ประเภทเกมโชว์
จากกลุ่มคนใช้ แ อพลิเ คชัน (Application)ในปั จจุบัน การเก็ บ ข้ อมูลของงานวิ จัย ครั งD นี D ได้ แ ก่ การ
สัม ภาษณ์ เชิง ลึก และแบบสอบถาม เพื อให้ ไ ด้ ข้ อ มูลในการตอบปั ญหาการทํ าวิ จัย โดยมุ่งศึก ษา
กระบวนการสือสารและการวิเคราะห์ ถึงปั จจัยต่างๆ ทีส่งผลต่อนวัตกรรมการสือสารผ่านแอพลิเคชัน
(Application)รวมถึ งกลยุท ธ์ สือต่างๆ ที ใช้ ใ นการสื อสาร ตลอดจนการค้ นคว้ า ข้ อมูลจากเอกสารที
เกี ยวข้ องและการสัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมาย ส่วนการวิจัยเชิงปริ มาณนันD เป็ นการเก็ บรวบรวมข้ อมูล
เกี ยวกั บ การทั ศ นคติ แ ละความพึ ง พอใจของประชาชนโดยใช้ แ บบสอบถาม ทังD นี ผD ้ ู วิ จัย ได้ แ บ่ ง
รายละเอียดเนื Dอหาของระเบียบวิธีวิจยั ไว้ ดงั ต่อไปนี D
3.1 การวิจยั เชิงคุณภาพ
3.2 การวิจยั เชิงปริ มาณ

3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการวิจยั ดังนี D
3.1.1 กลุ่มเป้าหมายทีใช้ ในการวิจัย
ผู้ผลิตรายการเกมโชว์โชว์โซเชียล ช่องไทยรัฐทีวี 32 ได้ แก่ 2 ฝ่ ายของรายการดังนี D
1) ผู้ผลิตรายการเกมโชว์โซเชียล
2) โปรดิวเซอร์ รายการรายการเกมโชว์โซเชียลและทีมงาน
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3.1.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1.2.1 แหล่งข้ อมูล ผู้วิจยั ใช้ การเก็ บข้ อมูลแบบปฐมภูมิ คือ ใช้ วิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) คือการเน้ นซักถามแบบการสัมภาษณ์รายบุคคล ตัวต่อตัว ระหว่างผู้ให้
สัม ภาษณ์ กั บ ผู้สัม ภาษณ์ โดยการกํ า หนดประเด็ น คํ า ถามแบบปลายเปิ ด เพื อให้ ผ้ ูใ ห้ สัม ภาษณ์
สามารถตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นต่างๆ ได้ อย่างอิสระเป็ นการเก็บข้ อมูล
3.1.2.2 การสังเกตการณ์แบบไม่มีสว่ นร่ วม (Non-participant Observation) เป็ น
การสังเกตการณ์ ในระหว่างการผลิตรายการแบบไม่มีส่วนร่ วมในกิ จกรรมใดๆ โดยผู้วิจัยเป็ นเพี ยงผู้
สังเกตการณ์ปรากฏการณ์ต่างๆทีเกิดขึ Dนจากภายนอกเท่านันD
3.1.2.3 การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview)คื อ การเน้ นซักถามแบบการ
สัมภาษณ์รายบุคคลตัวต่อตัวระหว่างผู้สมั ภาษณ์ กับผู้ให้ สมั ภาษณ์ โดยการกําหนดประเด็นคําถาม
แบบปลายเปิ ด เพือให้ ผ้ สู มั ภาษณ์สามารถตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆได้ อย่าง
อิสระ
ผู้ให้ การสัมภาษณ์เชิงลึกมีจํานวนทังสิ
D Dน 2ท่าน ดังต่อไปนี D
1) คุณพงศ์สขุ หิรัญพฤกษ์ กรรรมการผู้จดั การ บริ ษัท โชว์ไร้ ขีด จํากัด
ผู้ผลิตรายการ
2) คุณเพียงแพร เตียะเพชร โปรดิวเซอร์ รายการเกมโชว์โซเชียลและทีมงาน
3.1.3 เครืองมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1.3.1 แบบสัมภาษณ์ (Interview Guide) เป็ นการออกแบบคําถามในประเด็น
ต่างๆทีผู้สมั ภาษณ์สนใจ โดยมีความสอดคล้ องกับปั ญหานําวิจยั และวัตถุประสงค์ งานวิจัยเพื อให้ ได้
คําตอบทีครอบคลุมและตรงประเด็น
3.1.3.2 เครื องบันทึกเสียง (Voice Recorder) ใช้ บันทึกเสียงระหว่างการสนทนา
ของการสัมภาษณ์ เพื อให้ ได้ ข้อมูลทีละเอี ยดและครบถ้ วนจากการสัมภาษณ์ เนื องจากผู้สัมภาษณ์
สามารถถอดเนื Dอความจากเครื องบันทึกเสียงเพือเก็บรวบรวมข้ อมูลและตรวจสอบรายละเอียดของการ
สัมภาษณ์อีกครั งD หนึงได้ อีกทังยั
D งเป็ นการตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลโดยการใช้ ร่วมกับการจด
บันทึกภาคสนาม
ดังนันD เพื อเก็ บข้ อมูลดังกล่าว สิงจํ าเป็ นสํา หรั บผู้วิจัยทีต้ องมี เครื องมื อ ในการเก็ บ
รวบรวมข้ อมูล คือ แนวคําถามประกอบการสัมภาษณ์ ดังนี D
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1) แนวคําถามสัมภาษณ์ผ้ ผู ลิตรายการ
(1) ประวัตคิ วามเป็ นมาของรายการเกมโชว์โซเชียลมีความสําคัญ
อย่างไร
(2) เกณฑ์ในการเลือกให้ กลุม่ ผู้ชมเข้ ามามีสว่ นร่วมในการเล่นเกมส์ใน
รายการมีความเป็ นมาอย่างไร
(3) การเลือกสถานีการออกอากาศเป็ นอย่างไร
(4) เห็นผลอะไรถึงเลือกรูปแบบรายการเกมโชว์ทีใช้ สือinteractive/หรื อ
รายการประเภทเกมโชว์แบบเดิม
(5) การจูงใจผู้รับชมให้ เกิดการร่วมสนุกกับรายการอย่างไร
2) แนวคําถามในการสัมภาษณ์โปรดิวเซอร์ รายการและทีมงาน
(1) การวางรูปแบบการนําเสนอของรายการเพือให้ เกิดความน่าสนใจ
อย่างไร
(2) การคัดกรองเนื Dอหาของรายการเพือให้ เกิดความน่าสนใจอย่างไร
(3) รูปแบบของการทีมีการตอบสนอง (Interactive) กับผู้ชมจะมีรูปแบบ
อย่างไร
3.1.4 การสร้ างเครื องมือในการเก็บข้ อมูล
ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบสัม ภาษณ์ (Interview Guide) มี
ลักษณะผสมกันทังแบบสอบถามปลายเปิ
D
ด (Open Ended Questionnaire) เพื อให้ ได้ ข้อมูลหรื อ
คําตอบในสิงทีผู้สมั ภาษณ์ต้องการจากผู้ให้ สมั ภาษณ์และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ใู ห้ สมั ภาษณ์ได้ แสดง
ความคิดเห็น
3.1.5 การตรวจสอบเครื องมือทีใช้ ในการเก็บข้ อมูล
ผู้วจิ ยั ใช้ แบบสัมภาษณ์ทงแบบมี
ัD
โครงสร้ างและไม่มีโครงสร้ างเพือให้ ผ้ ใู ห้ สมั ภาษณ์ได้ มีโอกาส
ในการตอบคําถามได้ ตามต้ องการ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีแนวคําถามเพือให้ ผ้ วู ิจยั ได้ คําตอบตรงกับ
ปั ญหานําวิจยั ทีผู้วิจยั ต้ องการศึกษาด้ วย โดยผู้วิจัยตรวจสอบประเด็นและความถูกต้ องกับอาจารย์ ที
ปรึ ก ษาถึ ง ความครอบคลุม และครบถ้ วนของคํ า ถาม เพื อนํ า ไปปรั บ ปรุ ง และแก้ ไขก่ อ นนํ า แบบ
สัมภาษณ์ไปใช้ ในการเก็บข้ อมูลจริ ง
3.1.6 ระยะเวลาในการศึกษา
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ระยะเวลาในการศึกษานับจากการลงพื Dนทีครั งD แรกจนผู้ศึกษางานวิจัยสามารถเก็บข้ อมูลได้
อย่างครบถ้ วนในการตอบปั ญหานําวิจยั และวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยผู้วิจยั แบ่งเป็ น 2 ช่วงเวลา
ดังต่อไปนี D
ช่วงทีหนึง เพือสํารวจสถานทีจัดรายการและลักษณะของรู ปแบบรายการเกมโชว์โซเชียลในการ
ปรับปั ญหานําวิจยั และวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ทีต้ องการศึกษา
ช่ ว งที สอง เพื อทํ า การศึ ก ษาและเก็ บ ข้ อมู ล ประกอบกั บ การตอบปั ญหานํ า วิ จั ย และ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั ทีศึกษา
3.1.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการรวบรวมข้ อมูลจากการศึกษาเอกสารต่างๆ การสังเกตการณ์แบบ
ไม่มีส่วนร่ วมและการสัมภาษณ์ จากนันD จึงนําข้ อมูลมาวิเคราะห์ เพื อตีความหมาย โดยการวิเคราะห์
ข้ อมูลเชิงคุณภาพแบบสร้ างข้ อสรุ ป ได้ แก่ การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) ซึงเป็ นการ
ตีความสร้ างข้ อสรุปแบบอุปนัยจากการจดบันทึก การสังเกตและการสัมภาษณ์ของปรากฏการณ์ต่างๆ
ทีพบเห็น โดยใช้ การบรรยายแบบพรรณนา
3.1.8 การตรวจสอบข้ อมูล
การตรวจสอบข้ อมูล ใช้ วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้ า (Triangulation) ซึงเป็ นการตรวจสอบ
ข้ อมูลว่ามีความถูกต้ องตรงกัน ซึงใช้ การตรวจสอบสามเส้ า 2 วิธี ดังต่อไปนี D
1) การตรวจสอบสามเส้ าด้ านข้ อมูล (Data Triangulation) การตรวจสอบความ
ถูกต้ องของข้ อมูลทางด้ านบุคคล เวลา สถานที จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทั Dงผู้นําชุมชน กลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
สําคัญและคนในชุมชน หากผู้วิจยั มีการเก็บข้ อมูลซึงมีความแตกต่างกัน ข้ อมูลทีได้ จะเหมื อนเดิมหรื อ
เปลียนไป
2) การตรวจสอบสามเส้ าด้ านวิธีรวบรวมข้ อมูล (Methodological Triangulation)
การใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลทีหลากหลายโดยใช้ เครื องมือทีแตกต่างกันหรื อใช้ เครื องมือทีผสมผสานในการ
เก็บข้ อมูลประเด็นเดียวกัน ซึงผู้วิจยั จะใช้ การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึกและการใช้ แบบสอบถามเชิง
สํารวจควบคู่ไปกับการวิจยั เอกสาร
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3.1.9 การนําเสนอข้ อมูล
การนํ าเสนอข้ อมูลใช้ ข้อมูลจากการศึกษาประกอบกับการวิเคราะห์ ตีความตามแนวคิดและ
ทฤษฎีทีใช้ ในการศึกษางานวิจยั ครังD นี D ด้ วยการเขียนเล่าเรื องหรื อการบรรยาย (Narrative) ด้ วยวิธีการ
อธิบายเชิงวิเคราะห์ (Analytic Descriptive)ในการนําเสนอข้ อสรุ ปเบื Dองต้ นเพือตอบปั ญหานําวิจยั ของ
การศึกษา โดยแบ่งออกเป็ นประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี D
1) ประวัตคิ วามเป็ นมาของรายการเกมโชว์โซเชียล
2) กระบวนการการผลิตรายการเกมโชว์โซเชียลทีมีการสือสารแบบตอบสนอง
(Interactive) กับผู้ชมรายการอย่างมีสว่ นร่ วม

3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ มีวิธีการวิจยั ดังนี D
ในการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ผู้ศกึ ษาจะทําการวิจยั โดยมุ่งหาข้ อเท็จจริ ง
และข้ อสรุปเชิงปริมาณ เน้ นการใช้ ข้อมูลทีเป็ นตัวเลขเป็ นหลักฐานยืนยันความถูกต้ องของข้ อค้ นพบซึง
เป็ นวิ ธีการทางวิทยาศาสตร์ ที อยู่บ นรากฐานของข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้ แบบสอบถามโดยเก็ บ
ข้ อมูลเกี ยวกับทัศนคติและความพึงพอใจผู้ร่วมแข่งขันในรายการเกมโชว์ โซเชียล ช่องไทยรั ฐทีวี 32
แล้ วนํามาวิเคราะห์หาข้ อสรุปผลการวิจยั ด้ วยวิธีการทางสถิติเป็ นเครื องมือในการวิจยั
3.2.1 ประชากร
ประชากรที ใช้ ในการวิจัยครั งD นี เD ชิ งปริ มาณนี D เป็ นกลุ่มทีเข้ าร่ วมเล่น เกมส์รายการ “เกมโชว์
โซเชี ยลช่องไทยรั ฐทีวี 32” โดยผู้ทีมี คุณสมบัติในการตอบจะต้ องเป็ นผู้ทีเคยเข้ าร่ วมการแข่งขันใน
รายการ “เกมโชว์โซเชียล ช่องไทยรัฐทีวี 32
3.2.2 กลุ่มตัวอย่ างและวิธีการสุ่มตัวอย่ าง
การกําหนดกลุม่ ตัวอย่างจากผู้ชมทีชมรายการโดยหาฐานผู้สมัครเล่นเกมส์ จากทีมงานจากผู้
ควบคุมการผลิต (Producer) รายการทีจะนํ าฐานข้ อมูลมาใช้ ในการวิจัยเชิงปริ มาณนี Dพิจารณาจาก
จํานวนประชากรในการเข้ าร่ วมแข่งขันเกมส์ซงรายการออกอากาศครั
ึ
งD แรกเมือวันที 25 เมษายน พ.ศ.
2557 ออกอากาศช่องไทยรัฐทีวี 32 ทุกวันจันทร์ -ศุกร์ มีประชากรประมาณ 1,100,000 คน ซึงเป็ นการ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มูลโดยใช้ แ บบสอบถาม ใช้ วิธี ก ารสุ่ม ตัว อย่ า งโดยใช้ วิ ธี ก ารคํ า นวณตามสัด ส่ว น
ประชาชน (Probability Proportional to Size: PPS) เนื องจากการวิจัยครั งD นี D ผู้วิจัยทราบจํานวน
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ประชากรทั Dงหมดทีต้ องการศึกษาคือ 1,100,000 คน จึงใช้ สตู รการคํานวณกลุ่มตัวอย่างของ Yamane
(1973) โดยกําหนดความเชือมันไว้ ที 95% และค่าความคลาดเคลือนจากการสุม่ ตัวอย่างไว้ ที 5%

เมือ n = เป็ นขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
N = เป็ นขนาดของประชากร
e = ค่าความผิดพลาดทียอมรับได้
ด้ วยผู้เข้ าร่ วมแข่งขันมีประชากร 1,100,000 คน
ดังนันD n =
1,100,000
1+1,100,000(0.05)u
= 399.85หรื อ 400 คน
หรื อ ตามการกําหนดค่าตัวอย่างของ Taro Yamane ทีระดับความเชือมัน 95%
3.2.3 เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึงเป็ นเครื องมือทีใช้ ในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล โดยเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (Closed-Ended Questionnaire) โดยได้ จัดลําดับ
เนื Dอหาแบบสอบถามให้ ครอบคลุมข้ อมูลทีต้ องการโดยแบ่งคําถามออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี D
ส่วนที 1 เป็ นแบบเลือกตอบ (Check List) โดยเป็ นคําถามเกียวกับข้ อมูลทัวไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที 2 เป็ นแบบเลือกตอบ (Check List) โดยเป็ นคําถามเกียวกับด้ านทัศนคติต่อ
รายการเกมโชว์โซเชียลช่องไทยรัฐทีวี 32
ส่วนที 3 เป็ นแบบมาตรวัดแบบให้ คะแนน โดยเป็ นคําถามเกียวกับความพึงพอใจต่อ
รายการเกมโชว์โซเชียลช่องไทยรัฐทีวี 32 ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้ องเลือกตอบคําถามแต่ละข้ อเพียง
1 คําตอบเท่านันD โดยลักษณะคําถามจะเป็ นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การ
ให้ คะแนน ดังนี D
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ระดับการทัศนคติ
คะแนน
มากทีสุด หมายถึง รับรู้ระดับมากทีสุด
ให้ คะแนน 5 คะแนน
มาก หมายถึง รับรู้ระดับมาก
ให้ คะแนน 4 คะแนน
ปานกลาง หมายถึง รับรู้ระดับปานกลาง
ให้ คะแนน 3 คะแนน
น้ อย
หมายถึง รับรู้ระดับตํา
ให้ คะแนน 2 คะแนน
น้ อยทีสุด หมายถึง รับรู้ระดับตําทีสุด
ให้ คะแนน 1 คะแนน
คะแนนเฉลียทัศนคติและความพึงพอใจของผู้เข้ าแข่งขันรายการเกมโชว์ โซเชี ยล ทางช่อง
ไทยรั ฐทีวี 32 ค่าอยู่ระหว่าง 1-5 คะแนน ซึงการแปลความหมายจะใช้ วิธีอิงเกณฑ์ แล้ วแบ่งคะแนน
ออกเป็ น 5 ช่วงเท่าๆ กัน โดยการหาค่าความกว้ างของอันตรภาคชั Dน ดังนี D
ช่วงกว้ างของอันตรภาคชั Dน

=
=
=

ระดับคะแนน
คะแนนเฉลีย 1.00 – 1.80
คะแนนเฉลีย 1.81 – 2.60
คะแนนเฉลีย 2.61 – 3.40
คะแนนเฉลีย 3.41 – 4.20
คะแนนเฉลีย 4.21 – 5.00

คะแนนสูงสุด – คะแนนตําสุด
จํานวนชันD
5-1
5
0.8
ระดับความพึงพอใจ
มีระดับตํามาก
มีระดับตํา
มีระดับปานกลาง
มีระดับสูง
มีระดับสูงมาก

3.2.4 การตรวจสอบความน่ าเชือถือของเครืองมือ
การตรวจสอบความน่ า เชื อถื อ ของเครื องมื อ ในการวิ จัย ครั งD นี D ผู้วิ จัย ดํ า เนิ น การหาความ
เทียงตรง (Validity) และความน่าเชือถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถามในประเด็นของกระบวนการ
รับรู้และทัศนคติของผู้รับสารโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี D
3.2.4.1 การหาความเที ยงตรง (Validity) ผู้วิจัย ได้ นํา แบบสอบถามที สร้ างขึ นD
นําเสนอแก่อาจารย์ ทีปรึ กษาและผู้ทรงคุณวุฒิ เพือตรวจสอบความถูกต้ องและความเทียงตรงของ
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คําถาม รวมถึงความเหมาะสมของภาษาทีใช้ เพือขอคําแนะนํา และนํากลับมาปรับปรุ งแก้ ไขให้ ถูกต้ อง
เหมาะสมก่อนนําไปเก็บข้ อมูลจริ งกับกลุม่ ตัวอย่าง
3.2.4.2 การทดสอบความน่ าเชือถื อ (Reliability) ผู้วิจัยนํ าแบบสอบถามที ได้ ผ่าน
การตรวจสอบและปรั บปรุ งแก้ ไขแล้ ว ไปทดลองใช้ กับผู้ตอบแบบสอบถามที ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริ ง
จํานวน 30 คน และนําผลมาวิเคราะห์ หาค่าความเชือมัน โดยใช้ สถิติสมั ประสิทธิ} ∞ (Coefficient)
เพือนํามาหาค่าความเชือถือ ซึงภาพรวมค่าความเชือมันจะต้ องได้ ค่าไม่น้อยกว่า 0.75 ในงานวิจยั ครังD
นี Dได้ ค่าทางด้ านทัศนคติ 0.901 และค่าทางด้ านความพึงพอใจ 0.881
3.2.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วจิ ยั ได้ แจกแบบสอบถามไปยังทั Dงหมดจํานวน 400 คนโดยการใช้ การแจกแบบสอบถามแบบ
ออนไลน์ ทางเว็บไซต์ ของทางรายการ กลุ่มตัวอย่างจากผู้ทีเคยร่ วมแข่งขันในรายการเกมโชว์ โซเชียล
โดยก่อนการเก็บแบบสอบถาม ผู้วิจยั ได้ อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจยั ให้ กบั กลุ่มเป้าหมายได้ รับ
ทราบก่อนตอบแบบสอบถามก่อนเสมอ
3.2.6 การจัดทําและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วจิ ยั ได้ ทําการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีขั Dนตอนการประมวลผลข้ อมูล ดังนี D
1) การตรวจสอบข้ อ มูล (Editing) ทํ า การตรวจสอบความถูก ต้ อ งสมบูร ณ์ ข อง
แบบสอบถามทั Dงหมดทีได้ รับกลับคืนมาจากกลุม่ ตัวอย่าง โดยแยกแบบสอบถามทีไม่สมบูรณ์ออก
2) การลงรหัสข้ อมูล (Coding) นํ าข้ อมูลของแบบสอบถามทังD หมดมาแปรเป็ น
สัญลักษณ์ตวั เลขแทนค่าตัวแปรต่างๆ ทําการลงรหัสตามทีกําหนดไว้
3) การบัน ทึก ข้ อมูล นํ าแบบสอบถามที ผ่านการลงรหัส บัน ทึก ข้ อมูลลงในเครื อง
คอมพิวเตอร์ ด้ วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ เพือคํานวณค่าทางสถิติ วิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ และ
วิเคราะห์ข้อมูลทีได้ จากแบบสอบถาม
3.2.7 สถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทีได้ จากแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด โดยประมวลผลด้ วยเครื อง
คอมพิวเตอร์ และใช้ โปรแกรมทางสถิติ เพือการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี D
1) การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล อธิ บ ายลัก ษณะทั วไปของกลุ่ม ตัว อย่ า งโดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนา โดยใช้ คา่ ร้ อยละ (Percentage)
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2) การวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับระดับทัศนคติและความพึงพอใจผู้ร่วมรายการโดยใช้
สถิ ติเ ชิ งพรรณนา โดยใช้ ต ารางแสดงค่า ร้ อยละ (Percentage) ค่า เฉลียเลขคณิ ต (Mean) และค่ า
เบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D)และจําแนกตามลําดับ
3) การทดสอบสมมติฐาน (t-test)1
t

=

X1 − X 2
S12 S 22
+
n1 n2

เมือ t
X 1 , X2

= ค่าที - เทสท์ (t- test Independent) โดยที df = n1+ n2-2
= ค่าเฉลียของคะแนนกลุม่ ที ๑ และกลุม่ ที ๒ ตามลําดับ

S12 , S22
n1 , n2

= ความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ ที ๑ และกลุม่ ที ๒ ตามลําดับ
= จํานวนคะแนนของกลุม่ ที ๑ และกลุม่ ที ๒ ตามลําดับ

4) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ONE WAY ANOVA) หรื อ (F-test)2
F
= MS b
MS

F
MSb
MSw

w

= อัตราส่วนของความแปรปรวน
= ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่
= ค่าความแปรปรวนภายในกล

บทที 4
ผลการศึกษา
การวิ จัย เรื อง “นวัต กรรมการสื อสารผ่ า นแอพลิ เ คชัน (Application) ของรายการเกมโชว์
โซเชี ยล ช่ อ งไทยรั ฐ ที วี 32 กั บ การตอบสนองของผู้ ชม” มี วั ต ถุป ระสงค์ เ พื อศึ ก ษากระบวนการ
สร้ างสรรค์ ร ายการแบบใช้ สื อสมัย ใหม่ ผ่ า นการตอบสนอง (Interactive) โดยใช้ แอพลิ เ คชั น
(Application) และเพือศึกษาทัศนคติ และความพึงพอใจของกลุ่มผู้ชมรายการเกมโชว์แบบตอบสนอง
(Interactive) ทีมี ต่อรายการเกมโชว์โซเชียล ทางช่องไทรั ฐทีวี โดยทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลเกียวกับ
กระบวนการสร้ างสรรค์รายการเกมโชว์โซเชียล ซึงการวิจยั ในครังD นี Dเป็ นการวิจยั ทังเชิ
D งคุณภาพและเชิง
ปริ มาณ โดยผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ทั Dงจากเอกสาร งานวิจัย และเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสัมภาษณ์และ
แบบสอบถาม ในทีนี Dได้ แบ่งผลการศึกษาออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี D

4.1 การสร้ างสรรค์ รายการแบบใช้ สือใหม่
การสร้ างสรรค์รายการแบบใช้ สือใหม่เป็ นการผสมผสานสือเดิมคือโทรทัศน์ และการใช้ สือใหม่
อย่ า งแอพลิ เ คชั น มาเป็ นส่ ว นหนึ งของรายการนั นD จะต้ องดํ า เนิ น การควบคู่ กั น ไปเพื อให้ เกิ ด
ประสิทธิ ภ าพและประสิทธิผลอย่างมาก ที จะผลิต รายการออกสู่สายตากลุ่ม ผู้ชมที ชื นชอบและยัง
สามารถจูงใจให้ กลุ่มผู้ชมกลุ่มใหม่เข้ ามามีส่วนร่ วมกับรายการได้ อย่างเข้ าถึงได้ โดยตรง ทั Dงนี กD ารทํา
รายการทีผสมผสานสือเดิมและสือใหม่ต้องอาศัยผู้เชียวชาญทางด้ านการผลิตรายการและผู้เชียวชาญ
ทางด้ านการใช้ สือเทคโนโลยีสารสนเทศมาผนวกกันเพือให้ เกิดรายการเกมโชว์โซเชียล
4.1.1 ประวัติความเป็ นมาของรายการเกมโชว์ โซเชียล
บริ ษัท โชว์ ไร้ ขี ด จํ ากัด ได้ เริ มต้ นผลิตรายการแบไต๋ ไฮเทค เป็ นรายการโทรทัศน์ ประเภท
วาไรตี Dทอล์กโชว์ เกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ มออกอากาศครังD แรกเมือวันที 5 พฤศจิกายน พ.ศ.
2549 ออกอากาศทาง เนชัน แชนแนล เป็ นรายการสด ดําเนินรายการโดย พีหนุ่ย พงศ์สขุ หิรัญพฤกษ์
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ศุภเดช สุทธิพงศ์คณาสัย หรื อทีเรี ยกกันว่า "อ.ศุภเดช", ทีรัก บุญปรี ชา หรื อทีรู้ จกั กันในนาม "พีหลาม
จิRกโก๋ ไอที", พีระพล ฉัตรอนันทเวช หรื อทีรู้จักกันในนาม "ปี เตอร์ กวง ควงมื อถื อ" และพิธีกรหญิ ง คือ
เฟื องลดา สรานี สงวนเรื อง ต่อมาได้ ผลิตรายการในสมัยทีวีดิจิตอล จึงได้ ผลิตรายการ Game Show
Social เป็ นรายการเกมโชว์ รูป แบบใหม่ ทีไม่ มีใครกล้ าทํามาก่ อน โดยท่านจะสามารถเล่นเกมไป
พร้ อมๆ กับปรัศนี บนหน้ าจอทีวีได้ ผ่านแอพลิเคชัน Game Show Social ได้ ทั Dง ระบบปฏิบัติการ iOS
และ Android ออกอาอากาศ สด! ทุกวันจันทร์ -ศุกร์ 21.30-22.00 น. ทาง ThairathTV HD ช่อง 32
สาเหตุทีเลือกสถานีไทยรัฐทีวีออกอากาศรายการเกมโชว์โซเชียล นายพงศ์สขุ หิรัญพฤกษ์ (สัมภาษณ์,
24 เมษายน 2558) กล่าวว่า “เหตุผลทีเลือกสถานี โทรทัศน์ ไทยรัฐทีวีออกอากาศ เพราะตอนทีเสนอจะ
ทํารายการให้ กบั ทางไทยรัฐทีวี ช่วงทีทีวียคุ ดิจติ อลกําลังเข้ ามามีบทบาทในสังคมไทย ทางไทยรัฐทีวีให้
โจทย์ และนโยบายของช่องว่า “คิดต่างอย่างเข้ าใจ” ทําให้ เกิดรายการเกมโชว์รูปแบบใหม่ทีต้ องการ
นําเสนอ คือ รายการเกมโชว์โชว์เชียล” ทังนี
D Dคุณหนุ่ย พงศ์ สขุ หิรัญพฤกษ์ ยังได้ รับการขนานนามว่า
“พ่อมดแห่งวงการทีวี” เพราะเป็ นผู้ทีคลุกคลีและอยู่ในวงการไอทีและผลิตรายการในเชิงรายการ
เทคโนโลยีทีวีมาอย่างต่อเนือง จึงนําแอพลิเคชัน (Application) จึงนํามาผนวกกับรายการโทรทัศน์ใน
ยุคทีวีดิจิทลั และยังคงสโลแกนของช่องไทยรัฐ ทีวี 32 ทีคิดต่างอย่างเข้ าใจ จึงทําให้ เกิดรายการ “เกม
โชว์โซเชียล”
4.1.2 วัตถุประสงค์ ของรายการเกมโชว์ โซเชียล
คิดค้ นรายการรูปแบบใหม่ทีต้ องก้ าวลํ Dาทันเทคโนโลยี รวมถึงการสร้ างสรรค์รายการ ต้ องอาศัย
การผลิตรายการทีเหมาะสมกับยุคสมัยของทีวีดิจิทลั โดยผู้ประกอบการต้ องหาจุดยืนและจุดเด่นของ
รายการของตนเอง รายการเกมโชว์โซเชียล ทางช่องไทยรัฐทีวี ในด้ านของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ เป็ น
รายการประเภทตอบสนอง (Interactive) กับผู้ชม ผู้ชมมีส่วนร่ วมกับรายการ รวมถึงมี การจูงใจจาก
ของรางวัลเพื อให้ เกิดแรงกระตุ้นในการร่ วมแข่งขัน และยังเป็ นมิติใหม่ในการรั บชมรายการโทรทัศน์
ประเภทเกมโชว์ รายการเกมโชว์โซเชียล คือรายการทีมีการใช้ สือสารแบบตอบสนอง ซึงเรี ยกได้ ว่าเป็ น
รายการแรกในประเทศไทยทีเน้ นถึงคุณประโยชน์ของจอทีสอง (Second Screen) ผู้ชมรับชมผ่านทาง
หน้ าจอโทรทัศน์และร่ วมสนุกแบบตอบสนองผ่านจอสมาร์ ทโฟน
4.1.3 กลยุทธ์ และกระบวนการผลิตรายการเกมโชว์ โซเชียล
นวัต กรรมการสร้ างสรรค์ ร ายการประเภทเกมโชว์ จะสังเกตได้ ว่า ในยุคแรกๆของการผลิต
รายการประเภทนี D จะเป็ นรายการทีนําเสนอรูปแบบเกมส์มาผสมกับรู ปแบบวาไรตี Dกล่าวคือ มีพืนD ฐาน
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อยู่ทีการเล่นเกมส์การแข่งขันของผู้ร่วมรายการ แต่จะผสมผสานความบันเทิงรูปแบบอืนๆ เข้ าไป เช่น
การเพิมส่วนการแสดงตลก และเชิญแขกรับเชิญทีมาร่ วมเข้ าแข่งขัน จะเป็ นศิลปิ นดารา หรื อ บุคคลทีมี
ชื อเสี ย งเข้ า มาร่ ว มเข้ า แข่ ง ขัน โดยการผลิ ต รายการเกมโชว์ นันD จะเป็ นการบัน ทึก เทปและนํ า มา
ออกอากาศภายหลัง โดยมี การจัดเตรี ยมการถ่ายทําการแข่งขันที สตูดิโอ ส่วนผู้ชมทีติดตามรายการ
สามารถรับชมผ่านทางโทรทัศน์ หรื อสามารถเข้ ารับชมการถ่ายรายการทีสตูดโิ อ
การผลิตรายการรูปแบบเก่านี Dทําให้ ฐานผู้ชมหรื อกลุ่มผู้ทีติดตามน้ อย เนืองจากขาดการมีส่วน
ร่ วมกับรายการโดยตรง ทําให้ ผ้ รู ั บชมไม่ร้ ู สึกถึงการมีส่วนร่ วมและขาดอรรถรสในการได้ รับสาระความ
บันเทิงจากทางรายการ ซึงมีการจํากัดการรั บชมจากทางบ้ านหรื อทางสตูดิโอเท่านันD มีการพัฒนาให้
สามารถโต้ ตอบผ่านทางข้ อความ (SMS) เพือร่วมกิจกรรมต่างๆ ทีทางรายการจัดไว้ ให้
ยุคทีทีวีดิจิตอลเข้ ามามีบทบาทสําคัญและทําให้ คณ
ุ ผู้ชมมีการเลือกสรรรายการทีชืนชอบ เรา
จึงผลิตรายการเกมโชว์ โซเชียล เป็ นรายการโทรทัศน์ ทีตอบสนองทําให้ ผ้ ชู มมีส่วนร่ วม เพราะคุณผู้ชม
ส่วนใหญ่ทีรับชมนันเป็
D นกลุม่ ทีมีแรงขับเคลือนทําไมรายการมีผลการตอบรับทีดี จึงคิดค้ นรายการทีทํา
ให้ คุณผู้ชมทีอยู่ทางบ้ านมี ส่วนร่ วมและร่ วมสนุกกับรายการได้ มากทีสุดคือรายการ เกมโชว์ โซเชี ยล
ทางช่องไทยรัฐทีวี 32” พงศ์สขุ หิรัญพฤกษ์ (สัมภาษณ์, 24 เมษายน 2558)
4.1.4 กระบวนการผลิตรายการ
กระบวนการผลิตรายการและการเตรี ยมงาน การตั Dงคําถามในรายการเกมโชว์ โซเชียลจะตังD
คําถามเพือให้ ล้อกับข่าวช่วงเย็นของทางสถานีไทยรัฐ ทีวี ทั Dงนี Dเป็ นนโยบายของทางสถานีทีอยากให้ ผ้ ทู ี
ติดตามช่อ งไทยรั ฐทีวีอย่างต่อเนื องสามารถรั บรู้ และตอบคําถามในรายการเกมโชว์ โซเชียลได้ และ
นอกเหนื อ จากนี ยD ั ง ตังD คํ า ถามจากสื อสั ง คมที กํ า ลัง เป็ นกระแสอยู่ ใ นช่ ว งนั นD เพื อให้ มี คํ า ถามที
หลากหลาย เพื อให้ เกิดความสนุกสนานของรายการ โดยคําถามในแต่ละวันนั Dนจะอยู่ทีijคําถามต่อ
วันเพือให้ เกิดเพลิดเพลินและบันเทิงในเวลาเดียวกัน “โดยการวางรู ปแบบในแต่ละข้ อตั Dงตัวจนถึงข้ อ
สุดท้ ายนั Dน จะถูกจัดวางตําแหน่งทีสมเหตุสมผล เช่น ถ้ ามีคําถามประเภทข่าวการเมืองทีเคร่ งเครี ยด
ทางเราก็จะหาคําถามทีเบาสมองมาคัน เพือให้ รูปแบบการนําเสนอของรายการไม่เครี ยดจนเกินไป แต่
ยังคงแฝงสาระพร้ อมความบันเทิงสูส่ ายตาผู้ชมอีกด้ วย” คุณเพียงแพร เตีRยะเพชร (27 เมษายน 2558)
4.1.5 การผลิตรายการทีใช้ นวัตกรรมแอพลิเคชัน
ในขั Dนตอนของการผลิตรายการทีมี สือ Application มาเป็ นหลักในรายการ จํ าเป็ นต้ องมี ผ้ ู
ปล่อยคําถามในขณะทีรายการออกอากาศ ซึง Application ของรายการจะมีเวลาเข้ าสู่ระบบภายใน
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เวลา 21.30 ตรงกับเวลาทีออกอากาศ เพื อให้ ผ้ ทู ีร่ วมเล่นเกมส์อยู่ในหน้ าหลักของผู้สนับสนุนรายการ
เริ มทีจะเข้ าสู่รายการ โดยจะมี หน้ าเตรี ยมพร้ อมทีจะเข้ าสู่รายการ เพื อให้ คนทีถื อโทรศัพท์เคลือนที
พร้ อมที จะสแกนบาร์ โค้ ดของรายการเพื อตอบคํ าถามผ่า นทางระบบที ทางรายการจัดไว้ ให้ เพื อส่ง
คําถามให้ ถือโทรศัพท์เคลือนทีหรื อสมาร์ ทโฟน ของทุกท่านทีตรงกับเวลาออกอากาศ และต้ องตรงกับ
ทางห้ องส่งทีมาการส่งคําถามจากทางตัวพิธีกร และมีความเทียงตรงและแม่นยําในการส่งคําถามและ
ให้ เกิดข้ อผิดพลาดน้ อยทีสุด
4.1.6 รู ปแบบการนําเสนอของรายการเกมโชว์ โซเชียล
รายการเกมโชว์รูปแบบใหม่ทีทําให้ ผ้ ูเล่นทางบ้ านมี โอกาสได้ สมั ผัสประสบการณ์ใหม่ในการ
รับชมรายการโดยใช้ Social Media ไปพร้ อมๆ กับพิธีกรและปรั ศนี ในห้ องส่ง และชิงรางวัลกันง่ายๆ
แบบ Real Time ผ่านหน้ าจอมือของคุณผู้ชม เพียงแค่คณ
ุ มีสมาร์ ทโฟนและดาว์นโหลดแอพลิเคชัน
Game Show Social โดยผู้ชมทีสแกนเข้ ามาทัน 100 คนแรกและขึ Dนจอโทรทัศน์ จะมีสทิ ธิnล้ นุ 100 แต้ ม
ถ้ าตอบถูกถ้ าตอบผิดก็จะหลุดออกไปเพือให้ ผ้ แู ข่งขันท่านใหม่เข้ ามาแทน และสําหรับผู้ทีสแกนไม่ติด
ijjคนแรก ก็จะได้ รับแต้ ม10แต้ มในแต่ละข้ อ รายการเกมโชว์โซเชียลมีทั Dงหมด 3 ช่วง
ช่วงแรกจะเป็ นข้ อj หรื อ ข้ อตั Dงตัวจะแจกแต้ มให้ กับผู้เข้ าแข่งขันทุกคนในระบบ 100แต้ ม และ
เข้ าสู่ช่วงVTRแนะนําของรางวัลประจําเดือน เพื อสะสมแต้ มรั บของรางวัลทีต้ องการจะแลก ถ้ าหากไม่
แลกในเดือนนี คD ะแนนก็ สามารถเก็บไว้ เพื อแลกในเดื อนถัด ไปหรื อ เก็บ แต้ มไว้ แลกรางวัลที ต้ องการ
คะแนนไม่มีวนั หมดอายุขึ Dนอยู่กับระยะเวลาของรายการทียังนําเสนออยู่
ช่วงพักเบรกโฆษณาก็ยังมี การสะสมแต้ มต่อเนื อง กับ ข้ อโฆษณามี คํ าแถมแฝงในโฆษณา
ต่างๆและคําถามจะปรากฏผ่านแอพลิเคชัน คุณผู้ผ้ ชู มทีติดตามรายการรายการแม้ แต่พักเบรคโฆษณา
ก็จะรู้และสามารถตอบได้ อย่างต่อเนืองเพือเป็ นการเก็บแต้ ม
ช่วงทีสองและสามของรายการจะมี การเล่นเกมส์ เพื อแจกแต้ มตามปกติ และอาจจะมีวงล้ อ
สะสมแต้ มเพื อเพิมแต้ มให้ กับคุณผู้ชมทีอยู่ทางบ้ าน จะมีตังD แต่ 20-300 คะแนน ในแต่ละข้ อทีทาง
รายการจัดไว้ สุดท้ ายเมื อจบรายการจะมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ชม มี pระดับ และสามารถ
แชร์ ผ่านทางสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, GooglePlus หรื อพูดคุยกับสือส่วนตัวของพิธีกร
หรื อปรัศนีผ่านทาง Twiiter, Instagram เพือให้ ผ้ ผู ลิตหรื อโปรดิวเซอร์ สามารถบอกทางทีมงานให้ แก้ ไข
ได้ ทั Dงนี Dยังสามารถเข้ ามาผู้คยุ ส่วนกับทางผู้ดแู ลระบบผ่านทางFacebook: www.facebook.com/gssc
จะได้ สามารถจัดการปั ญหาและข้ อผิดพลาดในแต่ละวันได้ อย่างทันถ่วงที
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4.1.7 กลยุทธ์ ในการใช้ สือของรายการเกมโชว์ โซเชียล
จากผลการศึกษากลยุทธ์ ทีใช้ ในการสือสารต่อผู้ชมรายการเกมโชว์โซเชียล สามารถแบ่งออก
ได้ 2 รู ป แบบที ใช้ ในการสื อสาร นันD คื อสือบุ คคลที ใช้ ผ้ ูเชี ยวชาญและมี ความรู้ จากทางด้ านสือสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศทีครํ าหวอดในรายการโทรทัศน์มาเป็ นแรงจูงใจในการเข้ าชมรายการ และยังเป็ น
สือทีสําคัญทีสามารถบอกถึงรายละเอียดของรายการทีเกิดขึ Dนได้ อย่างเข้ าใจ สือใหม่เป็ นสือทีสําคัญที
ใช้ ใ นรายการเกมโชว์ โซเชี ยลเพราะสามารถใช้ สือใหม่ ใ นการกระตุ้น ให้ เ ข้ า มามี ส่ว นร่ ว มและร่ ว ม
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางทีรายการจัดไว้ ให้ จึงสามารถจําแนกได้ ดงั นี D
4.1.7.1 สือบุคคล
สือบุคคลถือว่าเป็ นสือทีสําคัญในการชักจูงหรื อแสดงความน่าเชือถื อหรื อเชียวชาญ
ในสิงใดสิงหนึงเป็ นพิเศษ จึงทําให้ บุคคลต่างๆ ถูกยกย่องให้ เป็ นบุคคลทีเชียวชาญในวงการนันๆ
D ทาง
รายการเกมโชว์โซเชียลถือว่าใช้ สอบุ
ื คคลทีได้ รับการยกย่องในวงการโทรทัศน์ และสือใหม่ อาทิเช่น คุณ
พงศ์ สุข หิ รั ญพฤกษ์ คุณสรานี สงวนเรื อ ง คุณ ที รั ก บุญ ปรี ชา คุณศุภ เดช สุทธิ พ งศ์ ค ณาสัย และ
คุณจักรกฤต โยมพะยอม เป็ นบุคคลทีครํ าหวาอดในวงการโทรทัศน์และวงการเทคโนโลยี บุคคลเหล่านี D
ยังเป็ น กลุม่ คนทีติดตามสือของบุคคลนั Dนๆ เข้ ามาร่ วมสนุกกับทางรายการเป็ นอย่างมากเวลาทีโพสลง
สือออนไลน์ผ่าน Instagram ของแต่ละท่านก็ได้ รับความนิยมและมีผ้ ตู ิดตามจํานวนมาก จึงทําให้ เวลา
จะต้ องการประชาสัมพันธ์ หรื อ นําเสนองาน ก็จะได้ รับความนิยมอย่างแพร่ ในหมู่คนทีติดตามอย่าง
มาก
4.1.7.2 สือดั Dงเดิม
รายการโทรทัศน์ ก็ยังคงใช้ สือดังD เดิมหรื อโทรทัศน์ ที ต้ อ งการนํ า เสนอผลงานออกสู่
สายตาประชาชน ทังD นี ตD ัวผู้ผลิตรายการยังเล็งเห็นความสํ าคัญของการใช้ สือโทรทัศ น์ เพื อเป็ นการ
ถ่ ายทอดเรื องราวหรื อ รายการที ตนเองต้ องการนํ า เสนอ บริ ษัท โชว์ ไ ร้ ขี ด จํ า กัด มี ป ระสบการณ์ ที
ยาวนานในการผลิตรายการประเภทสื อสารสนเทศ จนถึงปั จจุบันสามารถผลิตรายการที ต้ องการ
นําเสนอทีตอบรับความต้ องการของคนในกลุม่ ใหม่ๆ ได้ อย่างต่อเนือง ทั Dงนี Dในสถานีไทยรัฐทีวีเองก็ยงั มี
รายการทีนอกเหนือจากรายการเกมโชว์โซเชียล ยังมีรายการ The Reviewer ทีเป็ นรายการประเภทรี วิว
อุปกรณ์สือไอทีต่างๆ แปลกๆ ใหม่และยังคงใช้ เป็ นสืออีกหนึงทางทีสามารถดึงฐานกลุม่ ผู้ชมเดิมให้ อยู่
และติดตามชมอย่างเหนียวแน่น ทางผู้ผลิตรายการเองยังคงเห็นว่าสือดังเดิ
D มนี Dมีความสําคัญต่อผู้ผลิต
รายการโทรทัศน์ในประเทศไทย
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4.1.7.3 สือใหม่
รายการเกมโชว์โซเชียลเป็ นรายการทีใช้ สือ Application มาเป็ นองค์ประกอบสําคัญ
ในการขับเคลือนรายการ เป็ นสือทีสําคัญทีจะร่ วมสนุก รั บแลกของรางวัล รวมถึงประเมินความพึง
พอใจได้ ในรายการ ทังD นี เD ทคโนโลยี ดิจิต อลเทคโนโลยี สารสนเทศและเทคโนโลยี โทรคมนาคมเป็ น
เทคโนโลยีสําคัญทีทําให้ อปุ กรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เชือมโยงเข้ าด้ วยกันสามารถติดต่อสือสารถึงกัน
ได้ แบบไร้ สายข้ ามข้ อจํากัดในเรื องเวลาและพื นD ที และถูกนํ ามาใช้ เป็ นช่องทางในการสือสารระหว่าง
บุคคลและสถาบันทางสังคม (วงหทัย ตันชีวะวงศ์, 2549) สาเหตุทีทางรายการเกมโชว์โซเชียลเลือกที
จะใช้ สือใหม่ในการนํ าเสนอ เพราะสือสังคมสมัยนี นD ิ ยมใช้ สือใหม่ ในการนํ าเสนอผลงาน ทีต้ องการ
นําเสนอ ผนวกกับทางรายการเป็ นรายการทีใช้ สือสังคมออนไลน์ มามี บทบาทในรายการ โดยเฉพาะ
Application ทีทางรายการได้ ให้ ผ้ ูร่วมเข้ าแข่งขันร่ วมกันดาว์ นโหลด และนอกเหนื อจากนี ยD ังใช้ สือ
ออนไลน์ ประเภท Facebook, Instagram, Twitter เพื อมาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ของทาง
รายการทีเกิดขึ Dนในแต่ละวัน เพราะสือเหล่านี Dทางรายการมีฐานผู้ติดตามจํานวนมาก ความเคลือนไหว
ล่าสุดวันที 20/06/2558 Facebook มีผ้ ูติดตามจํานวน 168,000 คน Instagram มีผ้ ูติดตามจํานวน
3,626 คน Twitter มีผ้ ตู ิดตามจํานวน 76,000 คน จากการทีทางรายการมีผ้ ตู ิดตามจํานวนมาก ทําให้
การใช้ สือใหม่ในการนํ าเสนอผลงาน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ของทางรายการเกิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิท ธิ ผ ลอย่ า งมากในสื อสัง คมออนไลน์ ห รื อ สื อใหม่ เพราะสามารถเข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายทีต้ องการนําเสนอ ทั Dงนี คD นส่วนใหญ่ทีติดตามรายการจะนิยมใช้ สือสังคมออนไลน์ หรื อ
สือใหม่จํานวนมากจึงถือว่าประสบผลสําเร็ จอย่างมากในการใช้ สือสมัยกลับกลุม่ เป้าหมาย

ภาพที 4.1 ผู้ดําเนินรายการและปรัศนีของรายการเกมโชว์โซเชียล
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4.1.8 ช่ วงเวลา สถานี ความถี การออกอากาศ ผลการตอบรั บของผู้ ชมของรายการ
เกมโชว์ โซเชียล
ช่ อ งไทยรั ฐ ที วี ตามที ผู้ศึ ก ษาได้ สัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก กั บ ผู้ผ ลิ ต รายการ พงศ์ สุข หิ รั ญ พฤกษ์
(สัมภาษณ์, 24 เมษายน 2558) ว่า “ท่านมีการเลือกสถานี การออกอากาศเป็ นอย่างไร” ได้ กล่าวว่า
“เหตุผลทีเลือกสถานี โทรทัศน์ ไทยรัฐทีวีออกอากาศ เพราะตอนทีเสนอจะทํารายการให้ กับทางไทยรั ฐ
ทีวี ช่วงทีทีวียคุ ดิจิตอลกําลังเข้ ามามีบทบาทในสังคมไทย ทางไทยรัฐทีวีให้ โจทย์และนโยบายของช่อง
ว่า “คิดต่างอย่างเข้ าใจ” ทําให้ เกิดรายการเกมโชว์รูปแบบใหม่ทีต้ องการนําเสนอ คือ รายการเกมโชว์
โชว์เชียล” ทั Dงนี D คุณพงศ์สขุ หิรัญพฤกษ์ ยังได้ รับการขนานนามว่า “พ่อมดแห่งวงการทีวี” เพราะเป็ นผู้
ทีคลุกคลีและอยู่ในวงการไอทีและผลิตรายการเชิงเทคโนโลยีทีวีมาอย่างต่อเนือง จึงนําแอพลิเคชัน มา
ผนวกกับรายการโทรทัศน์ในยุคทีวีดิจิทัลเกิดเป็ นรายการดังกล่าวขึ Dน
4.1.9 กลุ่มเป้าหมายของรายการเกมโชว์ โซเชียล
ในสมัยเริ มแรก ทีบริ ษัท โชว์ไร้ ขีด จํากัด ผลิตรายการประเภทเทคโนโลยี กลุ่มฐานของผู้ชมจะ
เป็ นกลุม่ ทีชืนชอบเฉพาะด้ านทางด้ านเกียวกับสือเทคโนโลยี ประเภท โทรศัพท์เคลือนที, คอมพิวเตอร์
ต่างๆ ถื อว่าสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายทีชืนชอบและสนใจอย่างมากและประสบความสําเร็ จในด้ าน
ฝั งเทคโนโลยี ต่อมาวิวัฒนาการได้ พัฒนาอย่างต่อเนืองจึงได้ คิดค้ นผลิตรายการรู ปแบบใหม่และหา
ฐานกลุม่ เป้าหมายทีขยายมากยิงขึ Dน จึงนําจุดเด่นของ Application ทีผู้คนใช้ ในชีวิตประจําวันและเพิง
ยอดผู้ใ ช้ งานอย่างต่อ เนื อง มาผนวกร่ วมในรายการในช่วงแรกยังมี คนทียังไม่ เข้ าในในรู ปแบบของ
รายการจนต่อมา จึงหาและพัฒนากลุ่มเป้ าหมายของรายการเป็ นบุคคลทังไปทีมุ่งเน้ นคนที ใช้ งาน
สมาร์ ทโฟนและใช้ สือแอพลิเคชันในชีวิตประจําวันเป็ นหลัก เพือทีจะสามารถตอบสนองการใช้ งานแอ
พลิ เคชันของรายการได้ แ ละสามารถร่ ว มสนุก กับ รายการ จึง ทํ า ให้ ร ายการเกมโชว์ โซเชี ยลมี ฐ าน
กลุม่ เป้าหมายเดิมทีอย่างเหนียวแน่และมีการเพิมฐานกลุม่ เป้าหมายใหม่ได้ อย่างต่อเนือง
4.1.10 แอพลิเคชันของรายการเกมโชว์ โซเชียล
เนืองด้ วยปั จจุบนั อุปกรณ์เคลือนทีโดยเฉพาะมือถือเคลือนไปหรื อสมาร์ ทโฟน เข้ ามามีบทบาท
อย่า งมากในการใช้ ชีวิ ตประจํ าวัน นอกจากการที จะติ ดต่อ สือสารแล้ วยังสามารถตอบสนองความ
ต้ อ งการในการใช้ งานด้ านอิน เตอร์ เน็ ต ได้ ทุกทีทุกเวลา นอกจากนี ยD ังมี การใช้ โปรแกรมการในการ
ประยุกต์ในอุปกรณ์เคลือนที ทีเราเรี ยกกันว่า Mobile Application ทั Dงเรื องสืบหาเรื องราวๆต่างรวมไป
ถึงความบันเทอง ทีสามารถใช้ งานผ่านอุปกรณ์เคลือนทีอย่างโทรศัพท์มือถื อได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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รวดเร็ ว และยังมี ป ระสิท ธิ ภาพอย่ า งมาก ผู้ผลิตหลายรายต้ องออกแบบตัว Mobile Application
เพื อทีจะตอบสนองคนทุกกลุ่มและมี การพัฒนา Application ของตัวเองอย่างต่อเนื องให้ มีความ
หลากหลาย ซึงในปั จจุบันนันD Mobile Application ได้ รับความนิยมอย่างแพร่ หลายในประเทศไทย
เพราะการแพร่ กระจายของการใช้ โทรศัพท์ มือถื อเคลือนทีหรื อสามร์ ทโฟนมี อตั ราการขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้ พฤติกรรมการใช้ การ Application ในโทรศัพท์เคลือนทีมีการเติบโตอย่างมาก
การขยายตัวของ 3G ทีทําให้ เกิดการส่งข้ อมูลโต้ ตอบ รู ปภาพ ทีทําให้ สง่ ข้ อมูลเร็ วขึ Dนทําให้ เกิด
การขยายตัวของ Application บนโทรศัพท์เคลือนที หรื อ สมาร์ ทโฟนมากขึ Dนตามไปด้ วยเช่นกัน แต่ยงั
อาจจะยังมีความเร็ วของสัญญาณไม่มากพอ จึงทําให้ เกิดแนวคิด 4G ซึงเป็ นระบบ IP Digital Packet
ทีสามารถส่งข้ อมูลทังภาพและเสี
D
ยง ได้ อย่างรวดเร็ วบนเครื อยค่ายทีให้ บริ การสัญญาณอินเตอร์ เน็ต
Application ในโทรศัพท์เคลือนทีหรื อสมาร์ ทโฟนสามารถแบ่งได้ 2 ใหญ่คือการใช้ งานในเชิง
กิจกรรมด้ านความบันเทิง (Entertainment Application) และการใช้ งานธุรกรรมเชิงธุรกิ จ/ส่วนตัว
(Business Application) ซึงในปั จจุบนั มีระบบปฏิบัติการ (Operating System: OS) หรื อ แพลตฟอร์ ม
(Platform) ของตัวเอง เช่น iPhone ได้ แก่ระบบปฏิบัติการ iOS, Android ได้ แก่ระบบปฏิบัติการ
Google, Blackberry ได้ แก่ระบบปฏิบัติการ RIM, Windows Phone ได้ แก่ระบบปฏิบัติการ
Microsoft เป็ นต้ น

ภาพที 4.2 ตัวอย่างวิธีการดาว์นโหลดแอพลิเคชันในรายการเกมโชว์โซเชียล
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ภาพที 4.3 แอพลิเคชันรายการเกมโชว์โซเชียลสามารถดาว์นโหลดได้ ทังในระบบปฏิ
D
บตั ิการ iOS
และ Android
4.1.10.1 การใช้ งานแอพลิเคชันของรายการเกมโชว์โซเชียล
แอพลิเคชันทีใช้ ร่วมสนุกกับทางรายการ เกมโชว์ โซเชียลเท่านั Dน สามารถดาว์ นโหลด
ได้ ทั Dงระบบปฏิบัติการ iOS และ Android วิธีการใช้ แอพลิเคชัน สามารถร่ วมเล่นเกมส์กับทางรายได้
ตามเวลาออกอากาศของทางสถานี นอกเหนือจากเวลาออกอากาศสดก็สามารถเข้ าเล่นเกมส์ในแอพลิ
เคชันทีทางผู้สนับสนุนรายการหรื อ Mini Game ใส่ไว้ ในแอพลิเ คชันเพื อให้ สามารถร่ วมสนุกใน
ช่วงเวลาทียังไม่ได้ ออกอากาศ หรื อจะกดรั บของรางวัล และสามารถดูของรางวัลประจําเดือนได้ ว่ามี
อะไรบ้ างเพือสะสมแต้ มรับของรางวัล
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ภาพที 4.4 ตัวอย่างแอพลิเคชันของรายการเกมโชว์โซเชียล

ภาพที 4.5 ภาพการแสดงผลของแอพลิเคชันรายการเกมโชว์โซเชียล
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4.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ
สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทีได้ ทําการสํารวจความคิดเห็นโดยการใช้ แบบสอบถาม
เก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุม่ ผู้ชมทีชมรายการเกมโชว์โซเชียลเพือศึกษาทัศนคติ และความพึงพอใจของ
กลุม่ ผู้ชมรายการเกมโชว์แบบตอบสนอง (Interactive) ทีมีตอ่ รายการ เกมโชว์โซเชียล ทางช่องไทรัฐทีวี
ในที นี ผD ้ ูวิจัยเก็ บ ข้ อมูลจากประชาชนจํ า นวนทังD สิ Dน 400 คน โดยในการนํ า เสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยั นี D ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์และนําเสนอในรู ปแบบของ
ตารางพร้ อมการบรรยายเชิงพรรณนา โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี D
4.2.1 ผลวิเคราะห์ ข้อมูลทัวไป
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในขั DนตอนนีเD ป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่างได้ แก่ เพศ
อายุระดับการศึกษารายได้ ต่อเดือนและอาชีพการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ การแจกแจงความถี (Frequency)
และค่าร้ อยละ (Percentage) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดงั นี D
ตารางที 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปของกลุม่ ตัวอย่าง
ข้ อมูลทัวไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
10-18 ปี
19-25 ปี
26-40 ปี
40 ปี ขึ Dนไป

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

312
131

70.4
29.6

109
135
142
57

24.6
30.5
32.1
12.9
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ตารางที 4.1 (ต่อ)
ข้ อมูลทัวไป
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาและตํากว่า
อนุปริญญา/ปวส./ปวช.
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
รายได้ ต่อเดือน
น้ อยกว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
มากกว่า 20,000 บาทขึ Dนไป
อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
รับราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้ างทัวไป
พนักงานบริ ษัทเอกชน
สถานะ
โสด
สมรส
หย่าร้ าง
หมายเหตุ: N=400

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

124
37
234
43

28.0
8.4
52.8
9.7

152
51
56
56
112

34.3
15.3
12.2
12.9
25.3

195
38
31
63
59
57

44.0
8.6
7.0
14.2
13.3
12.9

358
81
4

80.8
18.3
0.9
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จากตารางที 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปของกลุม่ ตัวอย่าง สรุปข้ อมูลได้ ดงั นี D
เพศ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชายจํานวน 312 คน คิดเป็ นร้ อยละ 70.4 รองลงมา
เป็ นเพศหญิงจํานวน 131 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.6 ตามลําดับ
อายุ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีอายุระหว่าง 26-40 ปี มากทีสุด จํานวน 142 คน คิดเป็ นร้ อยละ
32.1 รองลงมาคือ 19-25 ปี จํานวน 135 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.5 10-18 ปี จํานวน 109 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 24.6 และ 40 ปี ขึ Dนไป จํานวน 57 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.9 ตามลําดับ
ระดับการศึกษา พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จํานวน 236
คน คิดเป็ นร้ อยละ 53.3 รองลงมาคือมัธยมศึกษา จํานวน 124 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.0 สูงกว่า
ปริ ญญาตรี จํานวน 43 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.7 อนุปริ ญญา/ปวส./ปวช. จํานวน 37 คน คิดเป็ นร้ อยละ
8.4 และประถมศึกษา จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.7 ตามลําดับ
รายได้ ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ ตํากว่า 5,000 จํานวน 152 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 34.3 รองลงมาคือ 20,000 บาทขึ Dนไป จํานวน 112 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.3 5,001-10,000
บาทจํานวน 68 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.3 15,001-20,000 บาทจํานวน 57 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.9 และ
10,001-15,000 บาท จํานวน 54 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.2 ตามลําดับ
อาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพนักเรี ยนนักศึกษามากทีสุด จํานวน 195 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 44.0 รองลงมาคือธุรกิจส่วนตัว จํานวน 63 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.2 รับจ้ างทัวไป จํานวน 59
คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.3 พนักงานบริ ษัทเอกชน จํานวน 57 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.9 รับราชการ จํานวน
38 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.6 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 31 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.0 ตามลําดับ
สถานภาพสมรส พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีสถานะโสดมากทีสุด จํานวน 358 คน คิดเป็ นร้ อยละ
80.8 รองลงมาคือสมรส จํานวน 81 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.3 และหย่าร้ าง จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ
0.9 ตามลําดับ
4.2.2 ผลวิเคราะห์ ด้านความทัศนคติทมีี ต่อรายการเกมโชว์ โซเชียล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในขั Dนตอนนี Dเป็ นการวิเคราะห์ทศั นคติทีมีต่อรายการเกมโชว์โซเชียลของ
กลุม่ ตัวอย่างได้ แก่ เนื Dอหาของรายการเกมโชว์โซเชียล ช่องไทยรัฐทีวี 32 มีความเหมาะสมและท่านเห็น
ว่ารายการประเภทตอบสนองกับผู้ชมทางบ้ าน (Interactive) มีป ระโยชน์ ต่อยุคที วีดิจิตอล วิเคราะห์
ข้ อมูลใช้ ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
มีดงั นี D

54
ตารางที 4.2 ผลการวิเคราะห์ทศั นคติตอ่ รายการเกมโชว์โซเชียลช่องไทยรัฐทีวี 32
ทัศนคติต่อรายการเกมโชว์ โซเชียล
1. เนื Dอหาของรายการเกมโชว์โซเชียล ช่องไทยรัฐ
ทีวี 32 มีความเหมาะสม
2. ความชืนชอบรายการโทรทัศน์ ประเภท
ตอบสนอง (Interactive) ทีให้ ผ้ ชู มทางบ้ านมี
ส่วนร่ วมในการเล่นเกมส์
3. รายการประเภทตอบสนองกับผู้ชมทางบ้ าน
(Interactive) มีประโยชน์ต่อยุคทีวีดิจิตอล
4. รายการเกมโชว์โซเชียล ทางช่องไทยรัฐทีวี 32
คือ รูปแบบรายการสมัยใหม่ในยุคทีวีดิจิตอล
5. เนื Dอหาของรายการเกมโชว์โซเชียลช่องไทยรัฐทีวี
32 มีเกร็ ดความรู้เป็ นประโยชน์
6. ระยะเวลาของการออกอากาศรายการเกมโชว์
โซเชียล ทางช่องไทยรัฐทีวี 32 มีความ
เหมาะสม
7. รูปแบบการนําเสนอของรายการเกมโชว์โซเชียล
ทางช่องไทยรัฐทีวี 32 น่าสนใจ
8. รายการเกมโชว์โซเชียล ทางช่องไทยรัฐทีวี 32
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ชู มมีสว่ นร่ วมได้ ง่าย
9. ชอบคําถามทีตั Dงขึ Dนในรายการ
10. มีความสนุกสนาน ความบันเทิงจากรายการ
เกมโชว์โซเชียล ช่องไทยรัฐทีวี 32
11. คําถามในรายการเกมโชว์โซเชียล ช่องไทยรัฐ
ทีวี 32 มีการนําไปปรับปรับใช้ ในชีวิตประจําวัน
12. รางวัลต่างๆ ในแต่ละเดือนของรายการเกมโชว์
โซเชียล ช่องไทยรัฐทีวี 32 น่าสนใจ

X

ระดับความคิดเห็น

4.25

เห็นด้ วยค่อนข้ างมาก

4.63

เห็นด้ วยค่อนข้ างมาก

4.15

เห็นด้ วยค่อนข้ างมาก

4.56

เห็นด้ วยค่อนข้ างมาก

4.40

เห็นด้ วยค่อนข้ างมาก

3.19

เห็นด้ วยปานกลาง

4.10

เห็นด้ วยค่อนข้ างมาก

4.45

เห็นด้ วยค่อนข้ างมาก

3.97

เห็นด้ วยปานกลาง

4.23

เห็นด้ วยค่อนข้ างมาก

3.86

เห็นด้ วยปานกลาง

3.06

เห็นด้ วยปานกลาง
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ตารางที 4.2 (ต่อ)

ทัศนคติต่อรายการเกมโชว์ โซเชียล
13. รายการเกมโชว์โซเชียล ช่องไทยรัฐทีวี 32 ให้
ความสนุกสนานแก่ทกุ คนในครอบครัว
14. รายการเกมโชว์โซเชียล ช่องไทยรัฐทีวี 32
สามารถตอบโจทย์ให้ แก่บุคคลยุคใหม่ทีไม่ค่อย
ชอบดูละครโทรทัศน์
คะแนนรวมเฉลีย

X

ระดับความคิดเห็น

4.17

เห็นด้ วยค่อนข้ างมาก

4.19

เห็นด้ วยค่อนข้ างมาก

4.11

เห็นด้ วยค่ อนข้ างมาก

จากตารางที 4.2 ผลการวิเคราะห์ทศั นคติต่อรายการเกมโชว์โซเชียลช่องไทยรัฐทีวี 32 พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างมีความคิดเห็นเกียวกับทัศนคติต่อรายการเกมโชว์โซเชียลช่องไทยรัฐทีวี 32 อยู่ในระดับ
เห็นด้ วยมาก ( X = 3.82) โดยด้ านทีมีค่าเฉลียสูงสุดคือชืนชอบรายการโทรทัศน์ ประเภทตอบสนอง
(interactive)ทีให้ ผ้ ชู มทางบ้ านมีส่วนร่ วมในการเล่นเกมส์ ( X = 4.63) รองลงมาคือรายการเกมโชว์
โซเชียล ทางช่องไทยรั ฐทีวี32 คือรู ปแบบรายการสมัยใหม่ในยุคทีวีดิจิตอล ( X = 4.56) และข้ อทีมี
ค่าเฉลียตําสุดคือรางวัลต่างๆ ในแต่ละเดือนของรายการเกมโชว์โซเชียล ช่องไทยรัฐทีวี32 น่าสนใจจัด
ให้ กบั ผู้ร่วมรายการ ( X = 3.06) ตามลําดับ
ตารางที 4.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติต่อรายการเกมโชว์โซเชียลช่องไทยรัฐทีวี 32
ต่อนวัตกรรมการสือสารผ่าน Application ของรายการเกมโชว์โซเชียลช่องไทยรัฐทีวี 32
จําแนกตามเพศ
เพศ
ทัศนคติ
ภาพรวมทัศนคติต่อ
รายการเกมโชว์โซเชียล

ชาย (n=GHI)
(SD)
(X̅)
57.25

7.64

หญิง (n=HGK)
(SD)
(X̅)
58.36

7.48

t

Sig.

-1.402

.691
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จากตารางที 4.3 พบว่า ภาพรวมทัศนคติของกลุม่ ผู้ชมเกียวกับต่อรายการเกมโชว์โซเชียล ช่อง
ไทยรัฐทีวี32 ต่อนวัตกรรมการสือสารผ่าน Application ของรายการเกมโชว์โซเชียล ช่องไทยรัฐทีวี 32
ระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีทศั นคติไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
ตารางที 4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติต่อรายการเกมโชว์โซเชียล ช่องไทยรัฐทีวี 32
ต่อนวัตกรรมการสือสารผ่าน Application ของรายการเกมโชว์โซเชียล ช่องไทยรัฐทีวี
32 จําแนกตามอายุ
ทัศนคติ

อายุ
1. 10-18 ปี
ภาพรวมทัศนคติต่อ
2. 19-25 ปี
รายการเกมโชว์
3. 26-40 ปี
โซเชียล
4. 41 ปี ขึ Dนไป

(X̅)
58.81
57.68
56.97
56.40

(SD)
7.18
7.44
8.19
6.98

F

Sig.

1.732

.160

จากตารางที 4.4 พบว่า ภาพรวมทัศนคติของกลุม่ ผู้ชมเกียวกับต่อรายการเกมโชว์โซเชียล ช่อง
ไทยรัฐทีวี 32 ต่อนวัตกรรมการสือสารผ่าน Application ของรายการเกมโชว์โซเชียล ช่องไทยรัฐทีวี 32
จําแนกตามอายุมีความไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
ตารางที 4.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติต่อรายการเกมโชว์โซเชียลช่องไทยรัฐทีวี 32
ต่อนวัตกรรมการสือสารผ่าน Application ของรายการเกมโชว์โซเชียลช่องไทยรัฐทีวี 32
จําแนกตามระดับการศึกษา
ทัศนคติ
ภาพรวม
ทัศนคติตอ่
รายการเกม
โชว์โซเชียล

รายได้ ต่อเดือน
1. มัธยมศึกษาและตํากว่า
2. อนุปริ ญญา ปวส./ปวช.
3. ปริ ญญาตรี
4. สูงกว่าปริ ญญาตรี

(X̅)
58.98
59.38
56.59
56.58

หมายเหตุ: *มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ 0.05

(SD)
7.50
7.16
8.32
7.81

F

Sig.

คู่แตกต่ าง

3.74*

.34

1>3
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จากตารางที 4.5 พบว่า ภาพรวมทัศนคติของกลุม่ ผู้ชมเกียวกับต่อรายการเกมโชว์โซเชียล ช่อง
ไทยรัฐทีวี 32 ต่อนวัตกรรมการสือสารผ่าน Application ของรายการเกมโชว์โซเชียล ช่องไทยรัฐทีวี 32
จําแนกตามระดับการศึกษาไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
เมื อทดสอบรายคู่ด้ว ยวิธี Scheffe พบว่า กลุ่มที มี ก ารศึก ษา มัธยมศึก ษาและตํ ากว่ า มี
ทัศนคติตอ่ รายการเกมโชว์โซเชียล ดีกว่า กลุม่ ผู้มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
ตารางที 4.6 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติต่อรายการเกมโชว์โซเชียลช่องไทยรัฐทีวี 32
ต่อนวัตกรรมการสือสารผ่าน Application ของรายการเกมโชว์โซเชียลช่องไทยรัฐทีวี 32
จําแนกตามรายได้ ตอ่ เดือน
ทัศนคติ
ภาพรวม
ทัศนคติตอ่
รายการเกม
โชว์โซเชียล

รายได้ ต่อเดือน
1. น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 5,000
บาท
2. 5,001-10,000 บาท
3. 10,001-15,000 บาท
4. 15,001-20,000 บาท
5. 20,001 บาทขึ Dนไป

(X̅)
58.10

(SD)
7.44

57.74
57.31
58.32
56.29

6.69
8.38
8.78
7.26

F

Sig.

1.14

.34

จากตารางที 4.6 พบว่า ภาพรวมทัศนคติของกลุ่มผู้ชมเกียวกับต่อรายการเกมโชว์โซเชียล
ช่องไทยรัฐทีวี32 ต่อนวัตกรรมการสือสารผ่าน Application ของรายการเกมโชว์โซเชียล ช่องไทยรัฐทีวี
32 จําแนกตามรายได้ ต่อเดือนมีความไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05
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ตารางที 4.7 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติต่อรายการเกมโชว์โซเชียลช่องไทยรัฐทีวี 32
ต่อนวัตกรรมการสือสารผ่าน Application ของรายการเกมโชว์โซเชียลช่องไทยรัฐทีวี 32
จําแนกตามอาชีพ
ทัศนคติ

อาชีพ
1.นักเรี ยน/นักศึกษา
ภาพรวมทัศนคติ 2. รับราชการ
ต่อรายการเกม 4. ธุรกิจส่วนตัว
โชว์โซเชียล 5. รับจ้ างทัวไป
6. พนักงานบริ ษัทเอกชน

(SD)
7.01
6.47
6.28
8.97
8.73

(X̅)
58.08
59.32
57.65
56.00
55.80

F

Sig.

2.21

.07

จากตารางที 4.7 พบว่า ภาพรวมทัศนคติของกลุม่ ผู้ชมเกียวกับต่อรายการเกมโชว์โซเชียล ช่อง
ไทยรัฐทีวี 32 ต่อนวัตกรรมการสือสารผ่าน Application ของรายการเกมโชว์โซเชียล ช่องไทยรัฐทีวี 32
จําแนกตามอาชีพมีความไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.05
ตารางที 4.8 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติต่อรายการเกมโชว์โซเชียล ช่องไทยรัฐทีวี 32
ต่อนวัตกรรมการสือสารผ่าน Application ของรายการเกมโชว์โซเชียล ช่องไทยรัฐทีวี
32 จําแนกตามสถานภาพสมรส
ทัศนคติ

สถานภาพ
i. โสด
ภาพรวมทัศนคติต่อ
2. สมรส
รายการเกมโชว์
3. หย่าร้ าง/
โซเชียล
แยกกันอยู่

(X̅)
57.44
58.49

(SD)
7.60
7.48

51.00

7.07

F

Sig.

2.16

.12

จากตารางที 4.8 พบว่า ภาพรวมทัศนคติของกลุ่มผู้ชมเกี ยวกับต่อรายการเกมโชว์ โซเชียล
ช่องไทยรัฐทีวี 32 ต่อนวัตกรรมการสือสารผ่าน Application ของรายการเกมโชว์โซเชียล ช่องไทยรัฐทีวี
32 จําแนกตามสถานภาพมีความไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.05
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4.2.3 ผลวิเคราะห์ ด้านความพึงพอใจทีมีต่อรายการเกมโชว์ โซเชียล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในขั Dนตอนนี Dเป็ นการวิเคราะห์รูปแบบความพึงพอใจของทางรายการเกม
โชว์ โซเชี ยลของกลุ่มตัวอย่ างได้ แก่ พอใจกับ รู ปแบบการนํ า เสนอรายการเกมโชว์ โซเชี ยล ทางช่อง
ไทยรัฐทีวี 32 และท่านพอใจกับวิธีการเข้ าร่ วมผ่านสนุกทางแอพลิเคชัน (Application) เป็ นต้ น ในการ
วิเคราะห์ ข้อมูลใช้ ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลมีดงั นี D
ตารางที 4.9 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจทีมีต่อรายการเกมโชว์โซเชียลช่องไทยรัฐทีวี 32
ความพึงพอใจ
1. รูปแบบการนําเสนอรายการเกมโชว์โซเชียล ทางช่อง
ไทยรัฐทีวี32
2. ระยะเวลาทีใช้ ในการออกอากาศของรายการเกมโชว์
โซเชียล ทางช่องไทยรัฐทีวี32
3. กติกาการให้ คะแนน ของรายการเกมโชว์โวเชียล ทางช่อง
ไทยรัฐทีวี32
4. ของรางวัลทีทางรายการเกมโชว์โซเชียล จัดให้ กบั ผู้ร่วม
รายการ
5. ชืนชอบในตัวผู้ดําเนินรายการเกมโชว์โซเชียล ทางช่อง
ไทยรัฐทีวี32
6. ปรัศนีทีทางรายการจัดไว้ ให้
7. วงล้ อการให้ คะแนนพิเศษ ทีทางรายการเกมโชว์โซเชียล
ทางช่องไทยรัฐทีวี32 จัดไว้
8. วิธีการเข้ าร่วมผ่านสนุกทางapplication ใน
9. ความพอใจเกียวกับลักษณะคําถามของรายการเกมโชว์
โซเชียล ทางช่องไทยรัฐทีวี32
10. ท่านพอใจภาพรวมทังหมดในรายการเกมโชว์
D
โซเชียล ทาง
ช่องไทยรัฐทีวี32
คะแนนเฉลียรวม

X

ระดับความพึงพอใจ

4.14

ค่อนข้ างมาก

3.24

ปานกลาง

3.89

ปานกลาง

3.17

ปานกลาง

4.36

ค่อนข้ างมาก

4.09

ค่อนข้ างมาก

3.96

ปานกลาง

4.41

ค่อนข้ างมาก

4.10

ค่อนข้ างมาก

4.22

ค่อนข้ างมาก

39.96

ปานกลาง
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จากตารางที 4.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจทีมีต่อรายการเกมโชว์โซเชียลช่องไทยรัฐทีวี
32 พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี ยวกับความพึงพอใจทีมี ต่อรายการเกมโชว์โซเชียล
ช่องไทยรัฐทีวี 32 ของตนเองอยู่ในระดับเห็นด้ วยค่อยข้ างมาก ( X = 3.32) โดยข้ อทีมีค่าเฉลียสูงสุด
คือพอใจกับวิธีการเข้ าร่ วมผ่านสนุกทาง Application ( X = 4.76) รองลงมาคือชืนชอบในตัวผู้ดําเนิน
รายการเกมโชว์โซเชียล ( X = 4.39) และข้ อทีมีค่าเฉลียตําสุดคือพอใจของรางวัลทีทางรายการเกม
โชว์โซเชียล จัดให้ กบั ผู้ร่วมรายการ ( X = 2.29) ตามลําดับ
ตารางที 4.10 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงความพึงพอใจต่อรายการเกมโชว์โซเชียล ช่องไทยรัฐ
ทีวี 32 ต่อนวัตกรรมการสือสารผ่าน Application ของรายการเกมโชว์โซเชียล ช่อง
ไทยรัฐทีวี 32 จําแนกตามเพศ
เพศ
ความพึงพอใจ
ภาพรวมความพึงพอใจ
ต่อรายการเกมโชว์
โซเชียล

ชาย (n=GHI)
(SD)
(X̅)
39.46

6.32

หญิง (n=HGK)
(SD)
(X̅)
39.88

5.77

t

Sig.

-.647

.182

จากตารางที 4.10 พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจของกลุ่มผู้ชมเกี ยวกับต่อรายการเกมโชว์
โซเชียล ช่องไทยรัฐทีวี 32 ต่อนวัตกรรมการสือสารผ่าน Application ของรายการเกมโชว์โซเชียล ช่อง
ไทยรัฐทีวี 32 ระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีทศั นคติไม่แตกต่างกันทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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ตารางที 4.11 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงความพึงพอใจต่อรายการเกมโชว์โซเชียลช่องไทยรัฐ
ทีวี 32 ต่อนวัตกรรมการสือสารผ่าน Application ของรายการเกมโชว์โซเชียลช่อง
ไทยรัฐทีวี 32 จําแนกตามอายุ
ความพึงพอใจ

อายุ
1. 10-18 ปี
ภาพรวมความพึง
2. 19-25 ปี
พอใจต่อรายการเกม
3. 26-40 ปี
โชว์โซเชียล
4. 41 ปี ขึ Dนไป

(X̅)
40.72
39.91
39.01
38.08

(SD)
6.38
6.20
6.02
5.56

F

Sig.

1.73

.16

จากตารางที 4.11 พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจของกลุ่มผู้ชมเกียวกับต่อรายการเกมโชว์
โซเชียล ช่องไทยรัฐทีวี 32 ต่อนวัตกรรมการสือสารผ่าน Application ของรายการเกมโชว์โซเชียล ช่อง
ไทยรัฐทีวี 32 จําแนกตามอายุมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
ตารางที 4.12 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงความพึงพอใจต่อรายการเกมโชว์โซเชียล ช่องไทยรัฐ
ทีวี 32 ต่อนวัตกรรมการสือสารผ่าน Application ของรายการเกมโชว์โซเชียล ช่อง
ไทยรัฐทีวี 32 จําแนกตามระดับการศึกษา
ความพึงพอใจ
ภาพรวมความ
พึงพอใจต่อ
รายการเกมโชว์
โซเชียล

รายได้ ต่อเดือน
1. มัธยมศึกษาและตํากว่า
2. อนุปริ ญญา ปวส./ปวช.
3. ปริ ญญาตรี
4. สูงกว่าปริ ญญาตรี

(X̅)
40.90
41.11
38.79
38.56

(SD)
6.06
6.45
6.21
5.17

F

Sig.

คู่แตกต่ าง

4.38*

.005

1>3

หมายเหตุ: * มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
จากตารางที 4.12 พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจของกลุ่มผู้ชมเกี ยวกับต่อรายการเกมโชว์
โซเชียล ช่องไทยรัฐทีวี 32 ต่อนวัตกรรมการสือสารผ่าน Application ของรายการเกมโชว์โซเชียล ช่อง
ไทยรัฐทีวี 32 จําแนกตามระดับการศึกษาไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
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เมือทดสอบรายคู่ด้วยวิธี Scheffe พบว่า กลุ่มทีมีการศึกษา มัธยมศึกษาและตํากว่า มีความ
พึงพอใจต่อรายการเกมโชว์โซเชียล ดีกว่า กลุม่ ผู้มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ตารางที 4.13 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงความพึงพอใจต่อรายการเกมโชว์ โซเชียลช่องไทยรั ฐ
ทีวี 32 ต่อนวัตกรรมการสือสารผ่าน Application ของรายการเกมโชว์ โซเชียลช่อง
ไทยรัฐทีวี 32 จําแนกตามรายได้ ตอ่ เดือน
ความพึงพอใจ

รายได้ ต่อเดือน
1. น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 5,000 บาท
ภาพรวมความ
2. 5,001-10,000 บาท
พึงพอใจต่อ
3. 10,001-15,000 บาท
รายการเกมโชว์
4. 15,001-20,000 บาท
โซเชียล
5. 20,001 บาทขึ Dนไป

(X̅)
39.8j
40.00
39.3†
40.55
38.47

(SD)
6.57
5.97
5.98
6.37
5.51

F

Sig.

1.41

.23

จากตารางที 4.13 พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจของกลุ่มผู้ชมเกียวกับต่อรายการเกมโชว์
โซเชียล ช่องไทยรัฐทีวี 32 ต่อนวัตกรรมการสือสารผ่าน Application ของรายการเกมโชว์โซเชียล ช่อง
ไทยรัฐทีวี 32 จําแนกตามรายได้ ต่อเดือนมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี 0.05
ตารางที 4.14 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงความพึงพอใจต่อรายการเกมโชว์โซเชียล ช่องไทยรั ฐ
ทีวี 32 ต่อนวัตกรรมการสือสารผ่าน Application ของรายการเกมโชว์โซเชียล ช่อง
ไทยรัฐทีวี 32 จําแนกตามอาชีพ
ความพึงพอใจ

อาชีพ
1.นักเรี ยน/นักศึกษา
ภาพรวมความ
2. รับราชการ
พึงพอใจต่อ
4. ธุรกิจส่วนตัว
รายการเกมโชว์
5. รับจ้ างทัวไป
โซเชียล
6. พนักงานบริ ษัทเอกชน

(X̅)
40.31
40.63
40.35
37.59
38.33

(SD)
5.98
5.09
5.43
7.38
6.59

F

Sig.

3.24

.012
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จากตารางที 4.14 พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจของกลุ่มผู้ชมเกียวกับต่อรายการเกมโชว์
โซเชียล ช่องไทยรัฐทีวี 32 ต่อนวัตกรรมการสือสารผ่าน Application ของรายการเกมโชว์โซเชียล ช่อง
ไทยรัฐทีวี 32 จําแนกตามอาชีพมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05
ตารางที 4.15 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงความพึงพอใจต่อรายการเกมโชว์โซเชียล ช่องไทยรั ฐ
ทีวี 32 ต่อนวัตกรรมการสือสารผ่าน Application ของรายการเกมโชว์โซเชียล ช่อง
ไทยรัฐทีวี 32 จําแนกตามสถานภาพสมรส
ความพึงพอใจ
ภาพรวมความพึง
พอใจต่อรายการ
เกมโชว์โซเชียล

สถานภาพ
i. โสด
2. สมรส
3. หย่าร้ าง/
แยกกันอยู่

(X̅)
39.67
39.44
35.00

(SD)
6.21
5.93
3.16

F

Sig.

1.17

.31

จากตารางที 4.15 พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจของกลุ่มผู้ชมเกี ยวกับต่อรายการเกมโชว์
โซเชียล ช่องไทยรัฐทีวี 32 ต่อนวัตกรรมการสือสารผ่าน Application ของรายการเกมโชว์โซเชียล ช่อง
ไทยรัฐทีวี 32 จําแนกตามสถานภาพมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี 0.05

บทที 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจัยเรื อง “นวัตกรรมการสือสารผ่านแอพลิเคชัน (Application) ของรายการเกมโชว์
โซเชี ยล ช่องไทยรั ฐ ที วี ./ กับการตอบสนองของผู้ช ม” มี วัตถุประสงค์ เ พื อศึกษากระบวนการ
สร้ างสรรค์ ร ายการแบบใช้ สื อสมัย ใหม่ ผ่ า นการตอบสนอง (Interactive)โดยใช้ แอพลิ เ คชัน
(Application) และเพื อศึ ก ษาทัศ นคติ และความพึ ง พอใจของกลุ่ ม ผู้ช มรายการเกมโชว์ แ บบ
ตอบสนอง (Interactive) ทีมีต่อรายการเกมโชว์โซเชียล ทางช่องไทรัฐทีวี โดยทําการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลเกียวกับกระบวนการสร้ างสรรค์รายการเกมโชว์โซเชียลดังกล่าวว่าเป็ นอย่างไร
การวิจยั ในครังD นี Dเป็ นการวิจยั ทังเชิ
D งคุณภาพและเชิงปริ มาณ โดยบุคคลทีใช้ ในการศึกษา
เชิงคุณภาพ ส่วนทีหนึง คือผู้บริ หารบริ ษัท โชว์ไร้ ขีด จํากัด ผู้ผลิตรายการเกมโชว์โซเชียล รวมไปถึง
ยังเป็ นผู้ดําเนินรายการ ใช้ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพือให้ ได้ ข้อมูลเกียวกับกระบวนการสือสารที
ต้ องการนํ าเสนอสู่ผ่านทางหน้ าจอโทรทัศน์ ส่วนทีสอง คือทีมงานผู้ผลิตรายการเกมโชว์โซเชียล
ได้ แก่ ผู้คิดเนื Dอหาของรายการเกมโชว์โซเชียลรวมไปถึงทีมงานที เกี ยวข้ องกับรายการ เพื อให้ ได้
ข้ อมูลเกียวกับความคิดเห็นทีมีตอ่ การสือสารทีออกมาทางรายการเกมโชว์โซเชียล รวมถึงการใช้ กล
ยุทธ์การสือสารทีถ่ายทอดผ่านทางโทรทัศน์และผ่านทางแอพลิเคชัน
ประชากรทีใช้ ในการศึกษาเชิงปริ มาณนันD ได้ แก่ บุคคลทีเคยเข้ าร่ วมการแข่งขันในรายการ
เกมโชว์โซเชียล ทางช่องไทยรัฐทีวี./ ทีทําหน้ าทีเป็ นผู้รับสาร โดยใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน
ประชากร ซึงได้ ผลของการสุม่ ตัวอย่างทังหมด
D
400 คน
เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพใช้ วิธีการสอบถามหรื อการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้ างประกอบกับไม่มีโครงสร้ าง (Structure and Non-structure Interview) และการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) การสร้ างแนวคําถามเพื อใช้ ในการสัมภาษณ์ เจาะลึกกับกลุ่ม
ตัวอย่าง ส่วนการวิจยั เชิงปริ มาณเป็ นแบบสอบถามแบบออนไลน์ ทีผู้วิจยั ได้ สร้ างขึ Dนและได้ ผ่าน
การตรวจสอบความเทียงตรงของเนื Dอหาหลังจากการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากผู้ให้ สมั ภาษณ์และจาก
แบบสอบถาม
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ผู้วิจัยวิ เคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพด้ วยวิธี การบรรยายแบบพรรณนา ส่วนการวิเ คราะห์
ข้ อมูลเชิงปริ มาณใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูป SPSS โดยเป็ นการบรรยายเชิงสถิติ และทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้ T-test และ F-test เพือวิเคราะห์คา่ ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)

5.1 สรุ ปผลการวิจัย
5.1.1 กระบวนการสร้ างสรรค์ รายการเกมโชว์ โซเชียล
บริ ษัท โชว์ไร้ ขีด จํากัด ผู้สร้ างสรรค์รายการประเภทไอที ทีเกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาอย่างยาวนานได้ สงสมไว้
ั
ให้ อย่างถูกวิธีการนํ าเสนอรู ปแบบรายการทีแตกต่างออกไป รวมถึง
การใช้ กลยุทธ์ การสื อสารทีชาญฉลาดและตรงกับความต้ องการของกลุ่มคนดูทีชืนชอบรายการ
ประเภทนี D ทําให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจและความสนุกสนาน บันเทิงใจอย่างมากจนคิดค้ น รายการ
เกมโชว์โซเชียล เป็ นรายการทีสามารถตอบโจทย์ของบุคคลกลุ่มใหม่ๆ ทีดูรายการโทรทัศน์ได้ อย่าง
ครบถ้ วน เพราะมี ก ารดึง เอาสื อใหม่ ที ใช้ ใ นโทรศัพ ท์ เ คลื อนที อย่ า งเช่ น แอพลิ เ คชันมาเป็ น
องค์ประกอบหลักในการเข้ าร่วมเล่นเกมส์ในรายการ จึงทําให้ รายการเกมโชว์โซเชียลมีผ้ เู ข้ าแข่งขัน
เพิ มขึนD อย่างต่อเนื อง และได้ รั บความสนใจอย่างมากสํ าหรั บบุคคลที ชอบแข่ง ขันเล่นเกมส์ ใ น
รายการเกมโชว์ ทังนี
D Dยังสร้ างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน แก่บคุ คลทัวไปทีได้ รับชมจํานวนมาก
ทางผู้ผลิ ตรายการจึงได้ เ กิ ดแนวคิดที จะนํ าสื อใหม่อย่างแอพลิเ คชันที ได้ รับความนิยม
อย่างแพร่ หลายในสังคมปั จจุบนั เข้ ามามีบทบาทสําคัญในวงการของรายการโทรทัศน์ ไทย ทีให้
ผู้ชมเข้ ามามี ส่วนร่ วมสนุกกับรายการได้ อย่างรวดเร็ วและเข้ าถึงยุคสมัยปั จจุบนั ที สามารถตอบ
โจทย์ ของชี วิตของคนในยุคปั จจุบนั ที นิยมใช้ สมาร์ ทโฟน หรื อโทรศัพท์ เคลื อนที อย่างแพร่ หลาย
และเพื อเปิ ดช่องทางโอกาสของการทํ า รายการที ได้ รั บความสนใจในยุคที ที วีดิจิ ตอลเข้ ามามี
บทบาทสําคัญ และยังได้ รับความนิยมของกลุ่มผู้ชมทีชืนชอบรายการโทรทัศน์ประเกมโชว์ได้ อย่าง
ต่อเนือง โดยการใช้ แอพลิเคชันของรายการเพียงดาว์นโหลดแอพลิเคชันของทางรายการ Game
Show Social ได้ ทงระบบปฏิ
ัD
บตั ิการ iOS และ Android เพือง่ายต่อการร่ วมสนุกกับรายการเกม
โชว์ โซเชี ยลและเพื อความสะดวกรวดเร็ วในการเข้ าร่ วมสนุกกับทางรายการ ได้ มีการสแกน QR
Code เพือเป็ นแรงจูงใจให้ เข้ าร่ วมสนุกกับทางรายการเมือสแกนเร็ ว 100 ท่านแรกก็สามารถรับ
แต้ มต่อข้ อในการแข่งขัน 100 แต้ ม ถ้ าไม่สามารถสแกนติดใน 100 ท่านแรกก็รับข้ อละ 10 แต้ ม
คะแนนเหล่านี Dเพือสะสมไว้ แลกรับของรางวัลทีทางรางการจัดไว้ ให้ โดยแต่ละเดือนจะมีของรางวัล
ทีแตกต่างกันออกไปเพือให้ เกิดแรงจูงใจในการเข้ าร่วมเกมส์ของผู้ชมแต่ละเดือนอีกด้ วย ทางด้ านก
ลุยทุ ธ์ ของรายการเกมโชว์โซเชียลและช่องไทยรัฐทีวี 32 ได้ คิดค้ นการติดตามช่องไทยรัฐทีวีอย่าง
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ต่อเนื อง ทังD นี มD ีการติดตามคําถามจากรายการข่าวคําของทางสถานี เพื อตอบคําถามในรายการ
และยังมีข้อโฆษณาเพือให้ ผ้ ชู มสามารถสะสมแต้ มได้ อย่างต่อเนืองถือว่าเป็ นกลยุทธ์ ทางการตลาด
ทีทําให้ ผ้ ชู มไม่ละสายตาจากโทรทัศน์เพือติดตามช่องไทยรัฐทีวี 32 อย่างต่อเนืองเพือจะได้ สะสม
แต้ มของทางรายการเพือรับแลกของรางวัลในรายการ สุดท้ ายยังมีการประเมินความพึงพอใจของ
ทางรายการสามารถแชร์ ล งสื อสั ง คมออนไลน์ ข องผู้ ชมในรายการ อย่ า งเช่ น Facebook
Googleplus ถือว่าเป็ นกลยุทธ์ ทางการการประชาสัมพันธ์ รายการให้ เป็ นทีรู้ จกั ในสังคมออนไลน์
ได้ อีกหนึงช่องทาง และสามารถผู้คยุ กับทางรายการผ่านทาง Facebook Fanpage เพือแนะนําติ
ชมรายการได้ อีกด้ วย
จากภาพรวมของทางรายการถือว่ารายการเกมโชว์โซเชียลได้ วางกลยุทธ์ ทางการตลาดทังD
การใช้ สือใหม่อย่างแอพลิเคชันและ QR Code รวมไปถึงสือดังเดิ
D มอย่างโทรทัศน์ไว้ อย่างรอบคอบ
เพือการประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นให้ เกิดแรงจูงใจในการเข้ ามร่ วมสนุกกับรายการ และยังนําเอา
สือใหม่อย่างแอพลิเคชันและ QR Code มาเป็ นสือทีสามารถใช้ ได้ ง่ายรวมไปถึงสะดวกรวดเร็ วใน
การเข้ าร่ วมแข่งขันรายการและยังเป็ นการกระตุ้นในวงการโทรทัศน์ไทยเกิดปรากฏใหม่ของวงการ
โทรทัศน์ทีทําให้ ผ้ ูชมมามี ส่วนร่ วมในรายการได้ อย่างต่อเนืองและสามารถร่ วมสนุกได้ ง่ายทีบ้ าน
ผ่านระบบแอพลิเคชัน
5.1.2 กลยุทธ์ ทใช้
ี ในการจูงใจผู้ชมของรายการเกมโชว์ โซเชียล
ความสะดวกสบายในการเข้ าร่ วมแข่งขันรายการเพราะเนืองจากรายการเป็ นรายการทีใช้
แอพลิเคชันในการร่ วมสนุกกับผู้ชม จึงสามารถทําให้ ผ้ ชู มร่ วมสนุกกับทางรายการได้ ง่าย เพียงแค่
ดาว์นโหลดแอพลิเคชันของรายการ ทังนี
D Dยังสามารถใช้ QR Code ในการร่ วมสแกนร่ วมสนุกกับ
ทางรายการเพือเป็ นแรงจูงใจให้ เข้ าร่ วมสนุกกับทางรายการเมือสแกนเร็ ว 100 ท่านแรกก็สามารถ
รับแต้ มต่อข้ อในการแข่งขัน 100 แต้ ม ถ้ าไม่สามารถสแกนติดใน 100 ท่านแรกก็รับข้ อละklแต้ ม
ถือว่าเป็ นนวัตกรรมทีใช้ ในการตอบสนองของสือเทคโนโลยีทีเข้ ามามีบทบาทในสังคมยุคปั จจุบนั
ทํ าให้ ส ามารถตอบโจทย์ ข องคนยุคใหม่ทีสื อเทคโนโลยี เข้ ามามี อิทธพลได้ อย่างมากเพื อความ
สะดวกรวดเร็ วในการร่วมสนุกของรายการ
การใช้ ของรางวัลเพือเป็ นแรงจูงใจในการเข้ าร่ วมสนุก รายการเกมโชว์โซเชียลได้ ใช้ ของ
รางวัลทีสามารถจูงใจผู้ชมให้ เข้ ามามี ส่วนร่ วมได้ นอกจากนี ยD ังให้ คณ
ุ ผู้ชมสามารถบอกถึงของ
รางวัลต่างๆ ทีอยากได้ ผ่านทางสือออนไลน์ Facebook Fanpage ของรายการว่าต้ องการของ
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รางวัล หรื อ บัตรสมมนาคุณ ที ต้ องการอะไรบ้ าง เพื อสร้ างแรงจูง ใจให้ ผ้ ูช มเข้ ามามี บ ทบาทใน
รายการนอกเหนือจากการเล่นเกมส์ในรายการเท่านันD
การใช้ เนื Dอหาโฆษณาในการการร่ วมเล่นเกมส์ต่อเนืองทังนี
D Dเมือรายการเข้ าสู่ช่วงโฆษณา
ทางผู้ผลิตก็ได้ คดิ ค้ นข้ อโฆษณาในรายการให้ เกิดขึ Dน เพือให้ ผ้ ชู มติดตามชมรายการเกมโชวโซเชียล
เพือให้ ยงั ครองอยู่ทีหน้ าของช่องไทยรัฐทีวี อย่างต่อเนืองเพือครองพื Dนทีของรายการความยาว 50
นาที ไว้ โดยมี เกมส์ ถามจากโฆษณาที ได้ รับชม และยิงคําถามนันD ไปยังแอพลิเคชันของรายการ
เพือให้ คณ
ุ ผู้ชมสามารถสะสมแต้ มของรายการได้ อย่างต่อเนือง
5.1.3 ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้ชมรายการเกมโชว์ โซเชียล
5.1.3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ 26-40 ปี มีการศึกษาสูงสุด
ระดับปริ ญญาตรี มีรายได้ ต่อเดือน 20,000 บาทขึ Dนไป ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักเรี ยนนักศึกษา
และมีสถานภาพโสด
5.1.3.2 ผลการวิเคราะห์ทศั นคติของผู้ชมทีมีตอ่ การรายการเกมโชว์
โซเชียล
กลุ่มผู้ชมทีชมรายการเกมโชว์โซเชียลทางช่องไทยรัฐทีวี./ มีทศั นคติต่อ
รายการ เห็นด้ วยค่อนข้ างมาก ได้ แก่ ในเนื Dอหาสาระของรายการมีความเหมาะสม ชืนชอบรายการ
โทรทัศน์ประเภทตอบสนองตอบ (Interactive) ทีให้ ผ้ ูชมทางบ้ านมีส่วนร่ วมเล่นเกมส์ รายการ
ประเภทตอบสนอง (Interactive) มีประโยชน์ตอ่ ยุคทีวีดิจิทลั รายการเกมโชว์โซเชียลคือรู ปแบบ
รายการสมัยใหม่ในยุคทีวีดิจิทลั เนื Dอหาของรายการมีเกร็ ดความรู้ ทีเป็ นประโยชน์ ชืนชอบรู ปแบบ
การนํ า เสนอของรายการ คิ ด ว่ า รายการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู ช มมี ส่ ว นร่ ว มได้ ง่ า ย ชื นชอบความ
สนุกสนาน ความบันเทิงของรายการ คิดว่ารายการเกมโชว์โซเชียลให้ ความสนุกสนานแก่ครอบครัว
และรายการเกมโชว์โซเชียลสามารถตอบสนองบุคคลในยุคใหม่ทีไม่ชอบดูละครโทรทัศน์
5.1.3.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ชมทีมีตอ่ การรายการเกม
โชว์โซเชียล
กลุ่มผู้ชมทีชมรายการเกมโชว์โซเชียลทางช่องไทยรัฐทีวี 32 มี คะแนน
เฉลียความพึงพอใจอยู่ที 3.96 ต่อรายการ เห็นด้ วยปานกลาง ได้ แก่ ระยะเวลาในการออกอากาศ
รายการ กติกาในการให้ คะแนนของรายการ รางวัลทีทางรสยการจัดไว้ ให้ และวงล้ อการให้ คะแนน
พิเศษทีทางรายการมีให้
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แต่เมือพิจาราณาผลการวิเคราะห์รายข้ อในแบบสอบถามจะพบว่าว่ามี คะแนนการเห็น
ด้ วยค่อนข้ างมาก ได้ แก่ รู ปแบบการนําเสนอของรายการ ชืนชอบผู้ดําเนินรายการ ชืนชอบปรัศนีที
จัดเตรี ยมไว้ ให้ ในรายการ วิธีการเข้ าร่ วมสนุกกับทางรายการ ลักษณะคําถามของรายการ และ
ภาพรวมโดยรวมของรายการ

5.2 อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั นวัตกรรมการสือสารผ่านแอพลิเคชัน (Application) ของรายการเกมโชว์โซเชียล
ช่องไทยรัฐทีวี 32 กับการตอบสนองของผู้ชม สามารถพิจารณาอภิปรายผลการวิจยั จากการศึกษา
ครังD นี D โดยมีประเด็นทีน่าสนใจออกเป็ นประเด็นต่างๆ ดังนี D
5.2.1 แนวคิดเกียวกับการแพร่กระจายและการยอมรับนวัตกรรม (Diffusion of
Innovation)
5.2.2 แนวคิดทฤษฎีเกียวกับทัศนคติ
5.2.3 แนวความคิดเกียวกับสือใหม่ (New Media)
5.2.4 แนวคิดและทฤษฏีการใช้ ประโยชน์และความพึงพอใจ (Uses and Gratification
Theory)
5.2.5 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริ โภค
5.2.6 ทฤษฎีเกียวกับความสําคัญของโทรทัศน์
5.2.7 ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences Theory)
5.2.1 ผลอภิปรายการสร้ างสรรค์ รายการโทรทัศน์ ประเภทเกมโชว์ ของรายการ
เกมโชว์ โซเชียล
5.2.1.1 กระบวนการผลิตรายการเกมโชว์โซเชียล
จากทฤษฏีทีเกียวข้ องกับความสําคัญของโทรทัศน์โทรทัศน์จะสังเกตได้ ว่ารายการ
โทรทัศน์ ในประเทศไทย การนําเสนอรายการโทรทัศน์นิยมเสนอรายการหลากหลายรู ปแบบมีทงั D
รู ปแบบดังเดิ
D มและรู ปแบบทีประยุกต์ขึ Dนใหม่ด้วยการผสมผสานรู ปแบบหนึงกับอีกรู ปแบบหนึงจน
เกิดเป็ นรู ปแบบรายการใหม่ขึ Dนมา ดังนันกระบวนการผลิ
D
ตและคิดค้ นรายการเกมโชว์โซเชียลเริ ม
จากการตังคํ
D าถามในรายการเกมโชว์โซเชียล จะเลือกคําถามทีมาจากการชมรายการข่าวคําของ
ทางสถานีไทยรัฐทีวี เพือให้ เกิดการสอดคล้ องกันและมีการติดตามชมช่องไทยรัฐทีวีอย่างต่อเนือง
ซึงเป็ นกลยุทธ์ ข องทางสถานี อย่างหนึง ที จะผลักดัน ให้ ผ้ ูช มหันมาติดตามช่องไทยรั ฐ ที วีอย่าง
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ต่อเนื อง และคําถามอี กส่วนหนึงมาจากคําถามข่าวที เกิ ดขึนD รอบวัน รวมไปถึ งคําถามประเภท
บันเทิง หรื อวันสําคัญต่างๆ ทีเกิดขึ Dนผ่านในวันนันD แม้ แต่บคุ คลสําคัญต่างๆ ตามลําดับ คําถามใน
แต่ละวันจะนําเสนอออกมาทังสิ
D Dน 9-12 คําถาม รายการจะแบ่งออกเป็ น.ช่วงใหญ่ๆ ช่วงแรกจะ
เป็ นช่วงคําถามตังตั
D ว และ VTR แนะนําของรางวัลประจําเดือน ช่วงทีสอง เป็ นการตอบคําถาม
อย่างต่อเนือง ช่วงทีสามจะเป็ นช่วงตอบคําถามและจบท้ ายด้ วยการประเมินความพึงพอใจของแอ
พลิเคชันของรายการเพือสามารถแชร์ ลงสือสังคมออนไลน์ ทังนี
D Dทางผู้ผลิตรายการยังเล็งเห็นว่า
เป็ นการประชาสัมพันธ์รายการเกมโชว์โซเชียลได้ อีกหนึงช่องทาง
การสร้ างสรรค์รายการเกมโชว์โซเชียลผ่านสือใหม่ มีการสร้ างสรรค์ทีมีความท้ า
ทายต่อผู้ผลิตและทีมงานอย่างมากทีจะต้ องทําทังในส่
D วนของการผลิตรายการเพือออกอากาศสด
และอีกหนึงส่วนทีสําคัญอย่างยิงคือส่วนออนไลน์ ทีทีงานทุกฝ่ ายจะต้ องทํางานพร้ อมๆ กัน โดยทังD
2 ส่วนนี Dจะมีผ้ รู ับผิดชอบในเวลาออกอากาศทีทําให้ ผ้ ชู มหันมาสนใจเนื Dอหา รวมไปถึงรู ปแบบของ
รายการ ทังนี
D Dยังมีกลุ่มผู้ชมทีให้ ความสนใจรายการประมาณ 5-6 พันคนต่อวัน ทังนี
D Dผู้ผลิตและ
ทีมงานต้ องสามารถขับเคลือนทังส่
D วนนี Dให้ รายการสามารถออกอากาศสดได้ อย่างทันท่วงที และยิง
คําถามทีถามผ่านรายการส่งผ่านไปยังแอพลิเคชันบทโทรศัพท์เคลือนทีของผู้ชมทีสมัครเข้ าร่ วม
เล่นทุกเครื องสามารถดาว์นโหลด แอพลิเคชึนของทางรายการซึงได้ จดั ไว้ ทงระบบปฏิ
ัD
บตั ิการ iOS
และ Android ซึงเป็ นระบบปฏิบตั ิการทีมีผ้ ชู มใช้ มากทีสุดในขณะนี D และทําให้ สามารถร่ วมสนุก
กับรายการได้ อย่างต่อเนือง
5.2.1.2 การเลือกสถานีออกอากาศของ รายการเกมโชว์โซเชียล
การเลื อกสถานี การออกอากาศนันD จะต้ องคํ านึง ถึ ง ความสํ าคัญ ในทฤษฏี ข อง
โทรทัศน์ ทีว่า “โทรทัศน์ จัดเป็ นสื อที ทรงประสิ ทธิ ภ าพอย่างหนึง เพราะโทรทัศน์ เ ปรี ยบเสมื อน
หนัง สื อ พิ ม พ์ ภาพยนต์ วิ ทยุ รวมตัว กัน ประชาชนสามารถได้ ทังD ข่าวสาร ภพ และเสี ยงในใน
ขณะเดียวกันพร้ อมกัน” ซึงสถานีไทยรัฐทีวีเป็ นสือทีได้ รับการยอมรับมาตังแต่
D อดีตจนถึงปั จจุบนั
ถือว่าเป็ นสือทีทรงอิทธิพลอย่างมากตังแต่
D ด้านหนังสือพิมพ์ มาจนถึงยุคทีวีดิจิทลั การทีทางผู้ผลิต
เลือกทีจะใช้ สถานีไทยรัฐทีวีในการออกอากาศรายการเกมโชว์โซเชียลนันเพราะ
D
ก่อนหน้ าทีทาง
ผู้ผลิตได้ เคยผลิตรายการเนื Dอหาสาระประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเดียวแต่เนืองจากยุคทีวี
ดิจิทลั ได้ เริ มเติบโตอย่างกว้ างขว้ างในปั จจุบนั จึงได้ มีวงการเริ มคิดค้ นเนื อD หารายการทีแตกต่าง
เพื อดึงดูดความสนใจของฐานกลุ่ม ผู้ช มใหม่ๆ และยังคงรั กษาฐานผู้ช มเดิม ไว้ และทางสถานี
ไทยรัฐทีวีมีสโลแกนว่า “คิดต่างอย่างเข้ าใจ” ทางผู้ผลิตและผู้บริ หารสถานีจงึ ได้ เกิดการประชุมและ
มี ม ติ เ ห็ น ชอบว่ า จะทํ า รายการที สามารถตอบสนองความต้ อ งการของคนในยุ ค สมัย ใหม่ ที
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เทคโนโลยีสือใหม่ เข้ ามามีบทบาทอย่างมากและ แอพลิเคชันเป็ นปั จจุบนั สําคัญทีคนทัวไปหันมา
นิยมใช้ กนั อย่างต่อเนืองจะเห็นได้ วา่ ปั จจุบนั มีแอพลเคชันทีเปิ ดให้ บคุ คลทัวไปดาว์นโหลดฟรี เช่น
แอพลิเ คชันซื อD ของออนไลน์ แอพลิ เคชันเกมส์ ต่างๆ เกิ ดขึนD มาก จึงเห็ นเล็ ง เห็ นถึ งความนิ ยม
เหล่านี Dมาผนวกกับการรายการโทรทัศน์ทีต้ องการดึงความสนใจของกลุ่มคนทีหันมาใช้ แอพลิเคชัน
บนโทรศัพท์เคลือนที จึงได้ เกิดรายการเกมโชว์โซเชียล ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
5.2.1.3 ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ในการใช้ สือของ รายการเกมโชว์โซเชียล
การเลือกใช้ สือของรายการเกมโชว์โซเชียลได้ มงุ่ เน้ นในการใช้ สือบุคคลและการใช้
สือใหม่มาเป็ นองค์ประกอบหลักในการสือสารกับกลุม่ ผู้ชมทีติดตามรายการ
การใช้ สือบุคคล มุ่งเน้ นไปที ตัวพิธีกรของรายการรวมไปถึงปรัศนีทีมาร่ วมสร้ าง
สีสนั ในรายการเพราะบุคคลเหล่านี Dที มีฐานของกลุ่มผู้ติดตามและชืนชอบเป็ นจํ านวนหนึงที เป็ น
ผู้ชมทีชืนชอบและติดตามรายการประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึงเป็ นรายการแรกทีทําให้ บคุ คล
ทัวไปรู้ จักรายการในเครื อของทางบริ ษัท โชว์ ไ ร้ ขี ด จํ ากัด และสามารถปลุกกระแสและสร้ าง
แรงจูงใจในการให้ บคุ คลทีติดตามมารับชมรายการเกมโชว์โซเชียล
การใช้ สื อดังD เดิ ม ทางรายการมี ป ระสบการณ์ ที ยาวนานในการผลิ ต รายการ
โทรทัศน์มากกว่า 10 ปี จึงทําให้ เกิดการเรี ยนรู้ทีจะปรับกลยุทธ์ ในการสือสารโทรทัศน์เพือให้ เข้ ากับ
กลุ่ ม ผู้ ชมในยุ ค สมั ย ต่ า งๆ ทั งD ที ชื นชอบการชมโทรทั ศ น์ แ ละศึ ก ษาถึ ง กลุ่ ม ชื อชอบการใช้
โทรศัพท์เคลือนที หรื อ สมาร์ ทโฟน ทียังคงเน้ นถึงเรื องราวสารไอทีประเภทสารสนเทศทีถือว่าเป็ น
จุดแข็งของรายการไว้ ได้ มาอย่างยาวนาน และยังมารวมกับสือโทรทัศน์เพือตอบโจทย์ของคนในยุค
ปั จจุบนั ทีหันมาให้ ความสําคัญของโทรศัพท์เคลือนที จึงก่อให้ เกิดรายการเกมโชว์โซเชียล
การใช้ สือใหม่ (New Media) หมายถึง สือทีเอื Dอให้ ผ้ สู ่งสารและผู้รับสารทําหน้ าที
ส่งสารและรับสารได้ พร้ อมกันเป็ นการสื อสารสองทาง และสื อยังทํ าหน้ าทีส่งสารได้ หลายอย่าง
รวมกัน คือ ภาพ เสี ยง และข้ อความไปพร้ อมกัน โดยรวมเอาเทคโนโลยี ของสื อดังD เดิม เข้ ากับ
ความก้ าวหน้ าของระบบเทคโนโลยี สัมพันธ์ ทํ าให้ สือสามารถสื อสารได้ สองทางผ่านทางระบบ
เครื อข่ายและมีศกั ยภาพเป็ นสือแบบประสม (Multimedia) ปั จจุบนั สือใหม่พฒ
ั นาขึ Dนหลากหลาย
ทีเป็ นทีรู้ จกั และนิยมกันมากขึ Dน (Burnett, & Marshall, 2003, pp. 40-41) ซึงทางรายการเกมโชว์
โซเชียลสามารถนําสือใหม่มาประยุกต์ให้ เข้ ากับการผลิตรายการ และการประชาสัมพันธ์ รายการ
ได้ อย่างดี นันจะเป็
D
นการมุ่งเน้ นในการดําเนินรายการ และยังเป็ นการแพร่ กระจายของสือทีทําให้
บุคคลที เคยติดตาม รายการในเครื อ บริ ษัท โชว์ ไร้ ขีด จํ ากัด มาสนใจรายการใหม่ๆ รวมไปถึง
นวัตกรรมของการผลิตรายการทีกําลังเกิดขึ Dนใน รวมไปถึงยังแพร่ ไปถึงบุคคลต่างๆ ทีอาจจะยังไม่
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เคยได้ ดรู ายการในเครื อ ของบริ ษัท หันมาเป็ นกลุ่มบุคคลกลุ่มใหม่ในการรับชมรายการด้ วยอีกเช่น
เดียว การใช้ สือก็จะมุง่ เน้ นไปยังสือทีทุกคนใช้ งานอย่างเป็ นประจําเช่น ดังนันจะทํ
D าให้ สามารถตอบ
โจทย์ของแนวคิดและทฤษฎีของ (พรจิต สมบัติพานิช, 2547, หน้ า 4) ทีว่าสือ (Media) เป็ นช่อง
ทางการสือสารทีนําเสนอเนื Dอหาของสารไม่ว่าจะเป็ นข่าว ข้ อมูลบันเทิงหรื อโฆษณาไปสู่ผ้ ูบริ โภค
การเปลียนแปลงระบบเทคโนโลยี นํามาซึงการเปลียนแปลงของรู ปแบบสือทีพัฒนาให้ ดีขึ Dนนับจาก
สือบุคคลทีเปลียนแปลงเป็ นสือสิงพิมพ์ และสือสิงพิมพ์พฒ
ั นาเป็ นรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คือ สือ
วิทยุและสือโทรทัศน์ ในปั จจุบนั การพัฒนาระบบเทคโนโลยีไม่หยุดนิง สืออินเทอร์ เน็ตพัฒนาขึ Dนมา
เพือการติดต่อสือสารเพิมขึ Dน ดังนันกล่
D าวได้ ว่าการเปลียนแปลงของระบบเทคโนโลยีสามารถแบ่ง
สือออกเป็ น 2 ประเภท ตามลักษณะของการใช้ สือเพือการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ คือ สือแบบ
ดังเดิ
D ม และสือใหม่ ก็ สามารถตอบโจทย์ได้ ดีสําหรั บรายการเกมโชว์ โซเชียลที สามารถดึงทังD สื อ
ดังเดิ
D มและสือใหม่มาผนึกกําลังให้ เกิดรายการทีสร้ างสรรค์ผ่านทางหน้ าจอโทรทัศน์ การใช้ สือใหม่
ของรายการเกมโชว์โซเชียลสามารถจําแนกได้ ดงั นี D
Facebook ทีใช้ ชือ www.facebook.com/Game Show Social เพือตอบปั ญหา
ต่างๆ ของกลุ่มผู้ชมในแต่ละวันทีเกิดปั ญหาหรื อการขัดข้ องในระบบทีเกิดขึ Dนของรายการ หรื อ จะ
เป็ นข้ อสงสัยในการรับแลกของรางวัลต่างๆ เพือจัดส่งไปยังทีอยูข่ องผู้รับแลกของรางวัลให้ สามารถ
ส่งถึงมื อผู้ชมที รับแลกได้ อย่างถูกต้ อง รวมไปถึงเป็ นสื อที ไว้ ใช้ ประชาสัมพันธ์ เหตุการณ์ ต่างๆที
เกิ ดขึนD ต่างๆ ในรายการ รวมไปถึงข่าวคราวแวดวงเทคโนโลยี สารสนเทศที อาจจะมี การซื อD เพื อ
โปรโมททาง Fan Page ของรายการและเหตุการณ์ในวงการไอทีทีเกิดขึ Dนต่างๆ ทีทาง บริ ษัท โชว์ไร้
ขีด จํากัด รวมไปถึงยังได้ ได้ มีสว่ นร่วมในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของรายการเกมโชว์โซเชียล
Instagram ที ใช้ ชื อว่ า @Shownolimit เพื อที แชร์ ภ าพและคลิ ป วี ดี โ อสันD ๆ 15
วินาที ผ่านทางเรื องราวต่างๆ ที ใช้ บรรยายใต้ ภาพหรื อคลิปวีดีโอนันD เพื อถ่ายทอดเรื องราวที
ต้ องการประชาสัมพันธ์ ผ่านสือ Instagram ของทางรายการเกมโชว์โซเชียล และรายการในเครื อ
ต่างๆ ของทางบริ ษัท โชว์ไร้ ขีด จํากัดให้ กับกลุ่มผู้ชมที ติดตามรายการรวมไปถึงกิจกรรมพิเศษ
ต่างๆ ทีเกิดขึ Dนในรายการ รวมไปถึงการแจกแต้ มต่างๆ ทีเกิดขึ Dนในรายการเกมโชว์โซเชียล หรื อ
เหตุการณ์ดว่ นทีอย่างประชาสัมพันธ์
5.2.1.4 การวิเคราะห์แอพลิเคชันของรายการเกมโชว์โซเชียล
จากแนวคิดและทฤษฎีการแพร่ กระจายของนวัตกรรมของ Rogers (1995) ได้ ให้
ความหมายคําว่า “การแพร่ กระจายนวัตกรรม” ว่า คือกระบวนการซึงนวัตกรรมถูกสือสารผ่าน
ช่องทางในช่วงเวลาหนึงระหว่างสมาชิกต่างๆ ที อยู่ในระบบสัง คมโดยใช้ จํ าแนกความสัมพัน ธ์
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ระหว่างผู้คนในสังคมและการยอมรับนวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีสมัยใหม่ จะเห็นได้ ว่าผู้ชมทีเข้ าร่ วม
เล่นเกมส์ในรายการเกมโชว์โซเชียลจะเป็ นผู้ชมประเภท กลุ่มชอบของใหม่ (Innovator) หรื อกลุ่ม
ลํ Dาสมัย เป็ นกลุ่มทีชอบการเปลียนแปลง ชอบเสียง ชอบลองของใหม่ ตัดสินใจเร็ วและเต็มใจทีจะ
รับผลทีเกิดขึ Dนจากการรับนวัตกรรมนันๆ
D กลุ่มนี Dจะมีบทบาทในการแนะนํานวัตกรรมแก่ผ้ อู ืน มีการ
ตืนตัวตลอดเวลาเมือพบเจอสิงใหม่ๆ ทําให้ รายการเกิดความโดดเด่นทีแตกต่างกว่ารายการอืนๆที
มีนวัตกรรมแอพลิเคชันเข้ ามามี บทบาทสํ าคัญในรายการ การใช้ แอพลิเคชันในการร่ วมสนุกกับ
รายการโทรทัศน์ ถื อว่าเป็ นนวัตกรรมของรายการโทรทัศน์ในประเทศไทยเป็ นมิติใหม่ในการร่ วม
สนุกกับรายการในวงการโทรทัศน์ในประเทศไทย ทีใช้ สือแอพลิเคชันมารวมกับรายการโทรทัศน์มา
เป็ นส่วนหนึงในรายการ รู ปแบบการนําเสนอของรายการนันเป็
D นรายการประเภทเกมโชว์ปกติแต่มี
การนํานวัตกรรมแอพลิเคชันมาเป็ นตัวดึงผู้ชมมาเป็ นส่วนร่ วมในรายการเพือให้ เข้ าถึงกลุ่มผู้ชมได้
อย่างทัวถึ ง สามารถร่ วมสนุกกับรายการเกมโชว์ โซเชี ยลได้ ตัวแอพลิ เ คชันไม่ มี ความซับซ้ อ น
สามารถเรี ยนรู้ และเข้ าใจได้ ง่าย คุณสมบัติของแอพลิเคชันนี Dหลักๆ ก็จะหน้ าจอจะเป็ นการข้ อมูล
ของผู้ใช้ ทีจะเข้ าแข่งขันในรายการ รวมไปถึงแต้ มทีสะสมได้ จากการแข่งขันในรายการ ของรางวัล
ในการรับแลกในแต่ละเดือน การแข่งขันเกมส์ตา่ งๆ ของผู้สนับสนุนทีมาสร้ างสีสนั และให้ ร่วมสะสม
แต้ มทีนอกเหนือจากรายการทีออกอากาศ และการประเมินความพึงพอใจในรายการทีสามารถให้
คะแนน 5-0 ได้ ในแต่ละวันที ร่ วมเข้ าร่ วมแข่งขันและการแชร์ เพื อบอกต่อไปยังเพื อนๆ สื อสังคม
ออนไลน์ได้ ไม่วา่ จะเป็ น Facebook Googleplus เป็ นต้ น
5.2.1.5 การวิเคราะห์การผลิตรายการทีใช้ นวัตกรรมแอพลิเคชัน
การใช้ นวัตกรรมมาเป็ นส่วนหลักของรายการ จะต้ องใช้ กระบวนการทางการผลิต
ทังD 2 ส่วน ทังในส่
D วนของการเตรี ยมงานในการผลิตรายการโทรทัศน์ และการใช้ สือสังคมออนไลน์
แอพลืเคชันในการมาร่ วมเป็ นส่วนหนึงของรายการ โดยการทีจะส่งคําถามไปยังแอพลิเคชันของ
ผู้ชมทางบ้ าน เพราะฉะนันจะต้
D
องมีทีมงานฝ่ ายปล่อยคําถามให้ ส่งตรงไปยังสมาร์ ทโฟนของคุณ
ผู้ชมทางบ้ านเพือส่งคําถามให้ ทนั ตรงกับเวลาที กํ าหนดและเวลาทีออกอากาศ ที มงานในส่วนนี D
จะต้ องอาศัยประสบการณ์ และความแม่นยําในการส่งคําถามถึงมือคุณผู้ชม เพือให้ คณ
ุ ผู้ชมเป็ น
ส่วนหนึงของรายการเกมโชว์โซเชียล
5.2.2 ผลอภิปรายการเก็บรวบรวมข้ อมูลเกียวกับการทัศนคติและความพึงพอใจ
ของรายการเกมโชว์ โซเชียล
จากลักษณะของประชากรของกลุ่มผู้ทีเล่นรายการเกมโชว์โซเชียลทีแตกต่างกันมีทศั นคติ
ของ Rosenberg (1960, อ้ างถึงใน จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวฒ
ั น์ , 2536, หน้ า 194-195) ได้ สรุ ปและ
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อธิ บายทฤษฎี ความสอดคล้ องระหว่างแนวคิดกับความรู้ สึก (Cognitive Affective Consistency
Theory) ว่า ทัศนคติจะได้ รับผลกระทบไม่เฉพาะทีเนืองจากอิทธิพลการโน้ มน้ าวเข้ าสู่ภาวะสมดุล
ยัง ขึนD กับความรู้ สึกเป็ นสุข หรื อ ทุกข์ อันเนื องจากแนวโน้ ม การเพิ มผลตอบแทนสูง และลดการ
สูญเสียน้ อยทีสุดสามารถตอบโจทย์ของงานวิจยั ชิ Dนดีได้ อย่างดีในการค้ นหาความรู้ สึกของผู้ทีเข้ า
ร่ วมเล่นเกมส์ในรายการเกมโชว์โซเชียล และความพึงพอใจ (Social Gratifications) เป็ นการใช้
ข่าวสารเพือเชือมโยงระหว่างข้ อมูลเกี ยวกับสังคมซึงรับรู้ จากข่าวสาร เข้ ากับเครื อข่ายส่วนบุคคล
ของปั จ เจกชนเช่น การนํ าข้ อมูลไปใช้ ในการสนทนากับผู้อืนใช้ เป็ นข้ อมูล เพื อการชักจูงที มี ต่อ
รายการ “เกมโชว์โซเชียลช่องไทยรัฐทีวี 32” โดยผู้ทีมีคณ
ุ สมบัติในการตอบจะต้ องเป็ นผู้ทีเคยเข้ า
ร่วมการแข่งขันในรายการ “เกมโชว์โซเชียล ช่องไทยรัฐทีวี 32 นันสามารถอภิ
D
ปรายผลโดยแบ่งตาม
ลักษณะประชากร ดังนี D
ด้ านเพศ จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทัศนคติ และความพึงพอใจทีมีตอ่ รายการ
“เกมโชว์โซเชี ยลช่องไทยรัฐทีวี 32” นันD เพศชายจะมี ความสนใจทางด้ านการเข้ าร่ วมแข่งขันใน
รายการเกมโชว์ โซเชี ยล ทางช่ องไทยรั ฐ ที วี 32 มากกว่ าเพศหญิ ง จะสัง เกตได้ ว่า มี ป ระชากร
มากกว่า 1 เท่า ของเพศหญิง มุมมองทัศนคติและความพึงพอใจของเพศชาย เห็นว่า เนื Dอหาสาระ
ของรายการมีความน่าสนใจและเกิดความท้ าทายในการเข้ าร่ วมการแข่งขันจึงสมัครเข้ าร่ วมเล่น
เกมส์เป็ นจํานวนมากและยังส่งผลให้ ในด้ านทัศนคติในรู ปแบบของรายการ วิธีการนําเสนอ รวมไป
ถึงคําถามทีได้ ตงขึ
ั D Dนในรายการมี ความท้ ายทาย ของรางวัลที ทางรายการจัดไว้ ให้ จะเป็ นสินค้ า
ประเภทอุปกรณ์เสริ มทางด้ านโทรศัพท์สมาร์ ทโฟน หรื อบัตรกํานันในการติดตังอุ
D ปกรณ์เสริ ม จึงทํา
ให้ เ พศชายมี ความต้ องการทางด้ านของรางวัลมากกว่าเพศหญิ ง เพราะของรางวัล ที สามารถ
กระตุ้นความต้ องการของเพศหญิงจะเป็ นบัตรกํ านัลการรักษาผิวพรรณ ทีสามารถกระตุ้นให้ เพศ
หญิ งเกิดความสนใจในการเข้ าร่ วมแข่งขันรายการ และสามารถร่ วมสนุกได้ ง่าย เพราะเนืองจาก
เพศชายมีความสนใจด้ านสือเทคโนโลยีมากกว่าเพศหญิง จึงทําให้ เกิดการเข้ าร่ วมการแข่งขันมาก
และมี ทัศนคติแ ละความพึง พอใจเห็นว่ารายการเกมโชว์ โซเชี ยลเหมาะสมกับยุคที วีดิจิ ทัล มาก
สามารถตอบโจทย์การเล่นเกมส์แบบใหม่ผ่านแอพลิเคชันในรายการ ทําให้ สะดวกและง่ายต่อการ
ร่ วมสนุก ส่วนในด้ านของเพศหญิงนันอาจจะมี
D
ความสนใจในด้ านสือเทคโนโลยีน้อยกว่าเพศชาย
อาจจะทําให้ เกิดแรงกระตุ้นในการเข้ าแข่งขันน้ อยกว่า อาจจะมีเพียงแค่บางกลุ่มเท่านันที
D ให้ ความ
สนใจในด้ านการเข้ ารว่มแข่งขัน เกมส์ ในรายการเกมโชว์ โซเชี ยล ในมุมมองของเพศหญิ ง จะเท
คะแนนความสนใจไปทางด้ านประเภทรายการที แปลกใหม่ และการผ่อนคลายในช่วงเวลาที
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ต้ องการพักผ่อน ดูรายการแบบเพลิดเพลิน แต่ยงั มีบคุ คลบางกลุ่มให้ ความสนใจในรายการแต่ยงั
ไม่ดาวน์โหลดแอพลิเคชันทีจะเข้ ามาร่วมการแข่งขันเท่าทีควร น้ อยกว่าเพศชาย
ด้ านอายุ กลุม่ ผู้ทีเข้ าร่วมแข่งขันรายการ “เกมโชว์โซเชียลช่องไทยรัฐทีวี 32” มีอายุตา่ งกัน
ออกไป โดย ประชาชนทีอายุ 26-40 ปี มีทศั นคติเชิงบวกมากกว่าทังในด้
D านทัศนคติและความพึง
พอใจมาเป็ นอันดับทีหนึงทําให้ เกิดทัศนคติและความพึงพอใจเกียวกับรายการเกมโชว์โซเชียล เชิง
บวกมากว่ากลุ่มทีมีอายุ 10-18 ปี 19-25 ปี และอายุ 40 ปี ขึ Dนไป เนืองจากกลุ่มทีอายุ 10-18 ปี จัด
ว่าเป็ นกลุ่ม เด็กและเยาวชนซึงมี การชอบการแข่ง ขันเกมส์ หรื อชอบสมัครเข้ าร่ วมเล่นเกมส์ ใ น
รายการมากกว่ามีสิงทีสามารถสร้ างความสนใจและดึงดูดใจให้ เข้ าร่วมเล่นเกมส์ในรายการเกมโชว์
โซเชียล จึงทําให้ กลุม่ ผู้ชมทีอายุ 10-18 ปี มีทศั นคติเชิงบวกกลุ่มด้ วยปั จจัยทางด้ านเทคโนโลยีและ
การเปลี ยนแปลงไปตามยุคสมัยของสังคมเนื องจากปั จจัยทางด้ านเทคโนโลยี แ ละรู ปแบบการ
นํ าเสนอ รวมถึ ง ช่วงอายุทีอยู่ใ นวัยอยากรู้ อยากเห็ นในสิ งที น่าสนใจสามารถตอบสนองความ
ต้ องการของคนกลุ่มนี Dได้ มาก จึงทําให้ เกิดความทัศนคติและพึงพอใจมากกว่า กลุ่มทีมีอายุ อายุ
19-25 ปี 26-40 ปี และ 41 ปี ขึ Dนไป เพราะกลุ่มคนช่วงนี Dอาจจะมีทัศนคติและความพึงพอใจ
แตกต่าง การนึกคิดหรื อความคิดเห็นเกี ยวกับรายการเกมโชว์โซเชียลค่อนข้ างน้ อย น้ อยกว่ากลุ่ม
อืนๆ
ด้ านการศึกษา กลุ่มผู้ทีเข้ าร่ วมแข่งขันรายการ “เกมโชว์โซเชียลช่องไทยรัฐทีวี 32”มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มี ทัศนคติเชิงบวกเกี ยวกับรายการเกมโชว์ โซเชี ยล ต่างกันโดยมี ทัศนคติและ
ความพึงพอใจเชิงบวกเกียวกับรายการเกมโชว์โซเชียล จะอยู่ในระดับการศึกษาปริ ญญาตรี เพราะ
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี เป็ นยุคทีเกิดการเรี ยนรู้ ทางด้ านสือเทคโนโลยีอย่างมากเยาวชนรู้ จกั ใช้
สื อเทคโนโลยี ให้ เกิ ดประโยชน์ ต่อตนเองและส่วนรวมทังD ในด้ านความบันเทิง การึ ค้นหาความรู้
เพิมเติม เป็ นต้ น ทําให้ เกิดการท้ าทายในการเข้ าร่ วมการแข่งขัน ทังนี
D Dเพื อเกิดการใช้ เวลาให้ เกิ ด
ประโยชน์ ใ นเวลาว่างจึง เกิ ดแรงกระตุ้น ความสนใจและความท้ าทายในการเข้ าร่ วมแข่ง ขันใน
รายการเกมโชว์ โ ซเชี ยลสามารถปรั บเปลี ยนให้ เ ข้ า กับยุค สมัยได้ แ ละ มี ส่ว นช่วยให้ เ กิ ดความ
ภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง มากกว่าช่วงชันการศึ
D
กษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริ ญญา/
ปวช./ปวส. ด้ านทัศนคติและความพึงพอใจนันกลุ
D ่มผู้เข้ าแข่งขันรายการเกมโชว์โซเชียล มีทศั นคติ
และความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ดังนันD ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อทัศนคติและความพึงพอใจ
เกียวกับการสือสารผ่านรายการเกมโชว์โซเชียล
ด้ านรายได้ กลุ่มผู้ทีเข้ าร่ วมแข่งขันรายการ “เกมโชว์โซเชียลช่องไทยรัฐทีวี 32” มีระดับ
ทัศนคติและความพึงพอใจของกลุ่มผู้ชมทีเข้ าร่ วมแข่งขันรายการเกมโชว์โซเชียล มีระดับ 20,000
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บาทขึ Dนไป เพราะเนืองจากตัวรายการเป็ นรายการประเภทแจกของรางวัลเพือความสนุกสนาน
ฐานของกลุ่มผู้ชมอยู่ทางบ้ านและชืนชอบในตัวของรางวัลทีต้ องการเสพสือฟรี ทีได้ รับชมทางบ้ าน
และรั บแลกของรางวัล ได้ ง่ ายๆ ทํ าให้ มี ทัศนคติแ ละความพึงพอใจเชิง บวกต่อรายการเกมโชว์
โซเชียลมาก ทังด้
D านการรับชม รู ปแบบการนําเสนอ การรับแลกของรางวัล ความพึงพอใจต่อพิธีกร
ทําให้ สามารถเข้ าใจได้ ง่ายและรับชม เพราะโทรทัศน์เป็ นสือฟรี ทีสามารถรับชมได้ ง่ายๆ และไม่เสีย
ค่าใช้ จ่ายใดใด ด้ านทัศนคติแ ละความพึงพอใจของกลุ่ม ผู้ช มที เข้ าร่ วมแข่ง ขัน รายการเกมโชว์
โซเชี ยล พบว่า ปั จจัยด้ านรายได้ ไม่มีผลต่อการรั บชมรายการเกมโชว์ โซเชี ยล เพราะรายการได้
สร้ างการมีสว่ นร่วมในรายการอย่างมาก กระตุ้นให้ ชว่ งชันของรายได้
D
เข้ ามามีสว่ นร่วมใน เนืองจาก
มีการสือสารทีเน้ นการมีส่วนร่ วมระหว่างบุคคล ในกิจกรรมของรายการทีทําให้ ผ้ ูชมพร้ อมทีจะให้
ความร่ วมมือและมี ทัศนคติและความพึงพอใจแสดงออกไม่แตกต่างกันทีจะให้ ความร่ วมมื อต่อ
รายการเกมโชวโซเชียล และมีทศั นคติและความพึงพอใจ ในการแสดงออกต่อรายการไม่แตกต่าง
กัน
ด้ านอาชีพ กลุ่มผู้ทีเข้ าร่ วมแข่งขันรายการ “เกมโชว์โซเชียลช่องไทยรัฐทีวี 32” มีระดับ
ทัศนคติของกลุ่มผู้ทีเข้ าร่ วมแข่งขันรายการเกมโชว์โซเชียลมีระดับมีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มที
ประกอบอาชี พ นัก เรี ยน/นัก ศึก ษา มี ทัศ นคติ เ ชิ ง บวกซึ งแสดงให้ เ ห็ น ว่า กลุ่ม ที ประกอบอาชี พ
นักเรี ยน/นักศึกษา ปั จจัยด้ านอาชีพมีผลต่อทัศนคติเกียวกับรูปแบบรายการ การเข้ าร่ วมเข้ าแข่งขัน
มี ความรู้ ความเข้ าใจที จะเข้ าร่ วมเล่นเกมส์ ใ นรายการอย่างมาก ส่วนกลุ่มที ประกอบอาชี พ รั บ
ราชการ/พนักงานรั ฐวิสาหกิ จ อาชี พธุรกิ จส่วนตัว/รั บจ้ างทัวไป/พนักงานบริ ษัทเอกชนมี ความรู้
ความเข้ าใจน้ อยต่อรายการเกมโชว์โซเชียล ผู้ทีประกอบอาชีพรับราชการอาจจะมีความรู้ ความใส่
ใจน้ อยในด้ านสือเทคโนโลยีน้อยกว่าอาชีพอืนๆ ด้ วยการดําเนินชีวิตอาจจะมีการมุ่งเน้ นไปทีตัวงาน
มากกว่าการหาเสพสือเพือความบันเทิง หรื อ การพักผ่อนโดยการดูสือ
ด้ านสถานภาพสมรส กลุม่ ผู้ทีเข้ าร่วมแข่งขันรายการ “เกมโชว์โซเชียลช่องไทยรัฐทีวี 32” มี
สถานภาพต่างกัน มีทศั นคติและความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยกลุ่มทีมีสถานภาพโสดมีทศั นคติ
และมีความพึงพอใจการแสดงออกมากกว่ากลุม่ ทีมีสถานภาพสมรสและสถานภาพหย่าร้ าง
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5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ข้ อเสนอแนะทัวไป
5.3.1.1 เนืองจากรายการเกมโชว์โซเชียลในด้ านทัศนคติและความรู้ ความเข้ าใจ
แก่บคุ คลทัวไป เพราะเป็ นรายการประเภทนวัตกรรมของรายการเกมโชว์รูปแบบใหม่จงึ ทําให้ เกิด
ความน่าสนใจ แต่จะให้ ได้ เกิดผลสําเร็ จอย่างสูงสุดต้ องให้ ความรู้ ความเข้ าใจแก่บคุ คลกลุม่ ทียังใช้
เทคโนโลยีไม่คอ่ ยถนัด เพือให้ เกิดความเข้ าใจในตัวของรายการ และแอพลิเคชันให้ มากกว่านี D
เพือให้ เกิดการบรรลุผลทีมันคงและเข้ าถึงกลุม่ ของฐานผู้ชมทุกเพศทุกวัย
5.3.1.2 เนืองจากระยะเวลาในการออกอากาศนันเป็
D นเวลาช่วง 21.30-22.00 น.
เป็ นเวลาช่วงทีคนส่วนใหญ่รับชมละครโทรทัศน์หลังข่าวจึงทําให้ ช่วงเวลาทีเข้ าร่ วมสนุกกับรายการ
นันลดลง
D
จากเดิมเคยออกอากาศเวลา 18.30-19.00 จะมีผ้ ูเข้ าร่ วมเล่นกับรายการมากสูงสุดถึง
7,000 คนต่อวัน พอย้ ายเวลามาเป็ นช่วง 21.30 ทําให้ มีคนเข้ ามาร่ วมสุกน้ อยลง มากทีสุดเพียง
5,000 คน เพราะอาจจะเป็ นช่วงเวลาที คนส่วนใหญ่ ต้องการพักผ่อนดูรายการทีต้ องการความ
บันเทิง ผ่อนคลาย ไม่อยากเคร่ งเครี ยดต่อการรับชมมากนัก ดังนันควรจะคํ
D
านึงถึงช่วงเวลาทีคน
เกิดแรงกระตุ้น การอยากมีส่วนร่ วมสนุกกับรายการมากกว่านี D เพราะอาจจะส่งผลให้ การเรทติ Dง
รายการลดน้ องลงจะส่งผลกระทบต่อรายได้ ทีเข้ ามาของรายการ
5.3.2 ข้ อเสนอแนะสําหรั บการวิจัยต่ อไป
5.3.2.1 ศึ ก ษากระบวนการสร้ างสรรค์ ข องรายการประเภทอื นๆเพื อมา
เปรี ยบเทียบรูปแบบรายการประเภทรายการเกมโชว์ เพือเกิดความรู้ความเข้ าใจและพัฒนาต่อยอด
รายการเกมโชว์ประเภทการสร้ างสรรค์รูปแบบใหม่ทีดําลังจะเกิดขึ Dนในวงการโทรทัศน์ในอนาคต
และอาจจะส่ง ผลเกิ ดการเปลี ยนแปลงในด้ านต่างๆ ทังD ทัศนคติแ ละความพึงพอใจของผู้รับชม
รายการโทรทัศน์
5.3.2.2 ควรมี การศึกษาวิ จัย โดยนํ าเอาบทเรี ยนและประสบการณ์ ทีได้ จ าก
งานวิจยั ครังD นี Dไปขยายผลร่ วมกับการสือสารนวัตกรรมของการสือสารทีผสมผสานรู ปแบบรายการ
กับแอพลิ เ คชัน เพื อกระตุ้นให้ เ กิ ดการพัฒ นา การออกแบบรู ปแบบการคิ ดค้ น เนื อD หารายการ
บริ หารจัดการการให้ เหมาะสมกับศักยภาพกับกลุม่ ผู้ชมทีแตกต่างกันออกไป
5.3.2.3 ศึกษากระบวนการพัฒนาแอพลิเคชันทีเป็ นสือใหม่ในการสือสารแบบ
ครบวงจรทีสามารถทําให้ ส่วนร่ วมของกลุ่มผู้ชมในประเด็นของการประเมินผลทังก่
D อนระหว่างและ
หลังจากเกิดการสือสารอย่างมีสว่ นร่วมขึ Dน
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ภาคผนวก

แบบสอบถาม
เรื อง ทัศนคติและความพึงพอใจต่อรายการ เกมโชว์โซเชียล ช่องไทยรัฐทีวี 32 ต่อนวัตกรรมการ
สือสารผ่านApplicationผ่านรายการโทรทัศน์กบั การตอบสนองของผู้ชม
คําชีแจงโปรดทําเครื องหมาย (
) ลงใน ( ) หรื อเติมข้ อความลงในช่องว่าง
ส่ วนที 1 ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
;. เพศ

( ) ชาย

( ) หญิง

>. อายุ

( ) 10-18 ปี
( ) 26-40 ปี

( ) 19-25 ปี
( ) 40 ปี ขึ Hนไป

I. การศึกษา

( ) ประถมศึกษา
( ) อนุปริ ญญา/ปวส./ปวช.
( ) สูงกว่าปริ ญญาตรี

( ) มัธยมศึกษา
( ) ปริ ญญาตรี
( ) อืนๆ………………

O. รายได้ ตอ่ เดือน

( ) น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 5,000 บาท
( ) 10,001 -15,000 บาท
( ) 20,000 บาทขึ Hนไป

R. อาชีพ

(
(
(
(

( ) 5,001-10,000 บาท
( ) 15,001 – 20,000 บาท

) นักเรี ยนนักศึกษา
( ) รับราชการ
) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) ธุรกิจส่วนตัว
) เกษตรกร/ปลูกพืช/เลี Hยงสัตว์
( ) รับจ้ างทัวไป
) อืนๆ โปรดระบุ…………………………………………...

6. สถานภาพสมรส
( ) โสด
( ) หย่าร้ าง/แยกกันอยู่

( ) สมรส
( ) อืนๆโปรดระบุ……
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ส่ วนที 2 คําถามด้ านทัศนคติตอ่ รายการเกมโชว์โซเชียลช่องไทยรัฐทีวี32
คําชีแจง โปรดทําเครื องหมาย (

ข้ อ

เนือหา

1

เนื Hอหาของรายการเกมโชว์
โซเชียล ช่องไทยรัฐทีวี32 มี
ความเหมาะสม
ท่านชืนชอบรายการโทรทัศน์
ประเภทตอบสนอง
(interactive)ทีให้ ผ้ ชู มทาง
บ้ านมีสว่ นร่ วมในการเล่น
เกมส์
ท่านเห็นว่ารายการประเภท
ตอบสนองกับผู้ชมทางบ้ าน
(interactive) มีประโยชน์ตอ่
ยุคทีวีดจิ ิตอล
ท่านคิดว่า รายการเกมโชว์
โซเชียล ทางช่องไทยรัฐทีวี32
คือรู ปแบบรายการสมัยใหม่ใน
ยุคทีวีดจิ ิตอล
ท่านคิดว่าเนื Hอหาของรายการ
เกมโชว์โซเชียลช่องไทยรัฐทีวี
32 มีเกร็ ดความรู้เป็ น
ประโยชน์

2

3

4

5

) ลงใน ( ) ลงในช่องคะแนนทีท่านเห็นด้ วยมากทีสุด
5
เห็น
ด้ วย
มาก
ทีสุด

4
เห็น
ด้ วย
ค่ อนข้ า
งมาก

3
2
เห็น เห็นด้ วย
ด้ วย ค่ อนข้ าง
ปาน
น้ อย
กลาง

1
เห็น
ด้ วย
น้ อย
ทีสุด
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ข้ อ

เนือหา

6 ท่านเห็นว่าระยะเวลาของการ
ออกอากาศรายการเกมโชว์
โซเชียล ทางช่องไทยรัฐทีวี32มี
ความเหมาะสม
7 ท่านคิดว่ารู ปแบบการนําเสนอ
ของรายการเกมโชว์ โ ซเชี ยล
ทางช่องไทยรัฐทีวี32 น่าสนใจ
8 ท่ า นคิ ด ว่ า รายการเกมโชว์
โซเชี ยล ทางช่องไทยรั ฐที วี32
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูช มมี ส่ ว นร่ ว ม
ได้ ง่าย
9 ท่านชืนชอบคําถามทีตังขึ
H Hนใน
รายการ
ท่านคิดว่ามีความสนุกสนาน
10 ความบันเทิงจากรายการเกม
โชว์โซเชียล ช่องไทยรัฐทีวี32
ท่านเห็นว่าคําถามในรายการ
11 เกมโชว์โซเชียล ช่องไทยรัฐทีวี
32 มีการนําไปปรับปรับใช้ ใน
ชีวิตประจําวัน
ท่านคิดว่ารางวัลต่างๆในแต่
ละเดือนของรายการเกมโชว์
12
โซเชียล ช่องไทยรัฐทีวี32
น่าสนใจ

5
เห็น
ด้ วย
มาก
ทีสุด

4
เห็น
ด้ วย
ค่ อนข้ า
งมาก

3
2
เห็น เห็นด้ วย
ด้ วย ค่ อนข้ าง
ปาน
น้ อย
กลาง

1
เห็น
ด้ วย
น้ อย
ทีสุด
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ข้ อ

5
เห็น
ด้ วย
มาก
ทีสุด

เนือหา

4
เห็น
ด้ วย
ค่ อนข้ า
งมาก

3
2
เห็น เห็นด้ วย
ด้ วย ค่ อนข้ าง
ปาน
น้ อย
กลาง

1
เห็น
ด้ วย
น้ อย
ทีสุด

ท่านคิดว่าของรายการเกมโชว์
โซเชียล ช่องไทยรัฐทีวี32 ให้
13
ความสนุกสนานแก่ทกุ คนใน
ครอบครัว
ท่านคิดว่ารายการเกมโชว์
โซเชียล ช่องไทยรัฐทีวี32
14 สามารถตอบโจทย์ให้ แก่บคุ คล
ยุคใหม่ทีไม่คอ่ ยชอบดูละคร
โทรทัศน์
ส่ วนที 3 ความพึงพอใจทีมีตอ่ รายการเกมโชว์โซเชียลช่องไทยรัฐทีวี32
คําชีแจง โปรดทําเครื องหมาย (
ข้ อ

) ลงในช่องคะแนนทีท่านเห็นด้ วยมากทีสุด

เนือหา

1 ท่านพอใจกับรู ปแบบการนําเสนอ
รายการเกมโชว์ โซเชี ยล ทางช่อง
ไทยรัฐทีวี32
2 ท่ า นพอใจกับ ระยะเวลาที ใช้ ใ น
การออกอากาศของรายการเกม
โชว์โซเชียล ทางช่องไทยรัฐทีวี32
3 ท่านพอใจต่อกติกาการให้ คะแนน
ของรายการเกมโชว์ โวเชี ยล ทาง
ช่องไทยรัฐทีวี32

5
มาก
ทีสุด

4
3
2
1
ค่ อนข้ าง ปาน ค่ อนข้ าง น้ อย
มาก กลาง น้ อย ทีสุด
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ข้ อ

เนือหา

4 ท่ า น พ อ ใ จ ข อ ง ร า ง วั ล ที ท า ง
รายการเกมโชว์โซเชียล จัดให้ กับ
ผู้ร่วมรายการ
5 ท่ า น ชื น ช อ บ ใ น ตั ว ผู้ ดํ า เ นิ น
รายการเกมโชว์ โซเชี ยล ทางช่อง
ไทยรัฐทีวี32
6 ท่านพอใจกับปรัศนีทีทาง จัดไว้
7 ท่านพอใจกับวงล้ อการให้ คะแนน
พิ เ ศษ ที ทางรายการเกมโชว์
โซเชียล ทางช่องไทยรั ฐทีวี32 จัด
ไว้
9 ท่ า นพ อใจเกี ยวกั บ ลั ก ษณะ
คํ า ถาม ของ รายการเกม โช ว์
โซเชียล ทางช่องไทยรัฐทีวี32
ท่านพอใจภาพรวมทังหมดใน
H
10 รายการเกมโชว์โซเชียล ทางช่อง
ไทยรัฐทีวี32

5
มาก
ทีสุด

4
3
ค่ อนข้ าง ปาน
มาก กลาง

2
ค่ อน
ข้ าง
น้ อย

1
น้ อย
ทีสุด

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชือ ชือสกุล
ประวัตกิ ารศึกษา

ประวัตกิ ารทํางาน

นายชวภณ คารมภ์
สาขาวิชาดนตรี และการแสดง
วิชาเอกการแสดงและกํากับการแสดง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปี ที#สําเร็ จการศึกษา พ.ศ. 2553
ฝ่ ายเสื /อผ้ าของบริ ษัท โชว์ไร้ ขีด จํากัด
ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทเทคโนโลยี
ผ่านการฝึ กงานบริ ษัท ซิเนริ โอ จํากัด
ละครเวทีเรื# องกินรี สีร้ ุง
แสดงที#เมืองไทยรัชดาลัยเธียร์ เตอร์

