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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของวยัรุนไทยที่มีตอการถายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผาน
ละครโทรทัศน”  เปนการวิจยัเชิงปริมาณ และใชระเบยีบวิธีวิจยัแบบสํารวจ ( survey method)   ในการ
เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลดังกลาว มีวัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับละครเกาหลีของวัยรุนไทย  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของวัยรุนไทยที่มี
ตอเนื้อหาทางวัฒนธรรมเกาหลี และการถายทอดผานทางละครเกาหล ี และเพื่อศึกษาปจจัยที่ทําให
วัยรุนไทยชมละครเกาหลี  ขนาดของกลุมตัวอยางที่เปนกลุมวัยรุนจํานวน 400 คน สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหสําหรับการศึกษาครั้งนี้ แบงออกเปนสถิติพรรณนาไดแก  สถิติ รอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
 ผลการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปไดดังนี้  ขอมูลดานละครเกาหลีที่รับชม  กลุม
ตัวอยางดูละครเรื่องสะดดุรักที่พักใจมากทีสุ่ด  ขอมูลดานประชากร  พบวา  กลุมตวัอยางสวนใหญ
เปนเพศชาย มอีายุ 18-20 ป ศึกษาอยูในระดับมหาวิทยาลัย และมีรายไดอยูระหวาง 5,001-7,000 
บาท ขอมูลดานพฤติกรรมการเปดรับวัฒนธรรมเกาหลีจากละครเกาหลีทางโทรทัศน พบวา 
ชวงเวลาทีก่ลุมตัวอยางดูละครเกาหลีมากที่สุด คือ ชวงเวลา 13.05-14.00 น. กลุมตัวอยางสวนใหญ
รับชมละครเกาหลีเดอืนละ 4-6 ครั้ง และรับชมมาเปนระยะเวลานาน 6 เดือน – 1 ป กลุมตัวอยางชม
ละครเกาหลีทางสถานีโทรทัศนชอง 3 มากที่สุด  โดยรับชมละครเกาหลีประเภทแนวตลกขบขันมาก
ที่สุด  และรับขอมูลเกี่ยวกับละครเกาหลีจากสื่อโทรทัศนมากที่สุด   
 

 ดานความคิดเห็นที่มีตอองคประกอบตางๆ ของละครเกาหลีทั่วไปและเฉพาะเรื่อง พบวา  
กลุมตัวอยางมคีวามคิดเหน็ละครเกาหลีทัว่ไปโดยภาพรวมอยูในระดับดี  และเมื่อศึกษาจากละคร
เกาหลีที่กําหนด  พบวา  กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา  องคประกอบของละครโทรทัศนเกาหลี 3 
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เร่ือง คือ เร่ืองสะดุดรักที่พักใจ  เร่ืองรักเหมียว  ๆ ขอเกี่ยวหัวใจ  เร่ืองเพลงรักในสายลมหนาว  โดย
ภาพรวมอยูในระดับดีที่สุด  สวนองคประกอบตางๆ ของ ละครเกาหลีเรื่องคุณแมมือใหมหัวใจ
เกินรอย โดยภาพรวมอยูในระดับดี   

  
 สวนความคิดเห็นที่มีตอการถายทอดวฒันธรรมเกาหลีผานทางละครโทรทัศนนั้น  ผล

การศึกษาละครเกาหลีโดยภาพรวมอยูในระดับดี  และเมื่อศึกษาจากละครเกาหลีที่กําหนด  พบวา กลุม
ตัวอยาง   มีความคิดเหน็วา  ละครโทรทศันทั้ง 4 เรื่อง คือ เร่ืองคุณแมมือใหมหวัใจเกนิรอย  เร่ือง
สะดดุรักทีพ่ักใจ  เร่ืองรักเหมยีว ๆ ขอเกี่ยวหวัใจ  เร่ืองเพลงรักในสายลมหนาว  มีการถายทอด
วัฒนธรรมเกาหลี โดยภาพรวมอยูในระดับดีที่สุด    

 
 ดานปจจยัที่ทาํใหวยัรุนเลือกรับชมละครเกาหลี กลุมตวัอยางไดรับการชกัชวนจากเพือ่น

ใหชมละครเกาหลีมากที่สุด  เหตุผลทีก่ลุมตัวอยางเลือกชมละครเกาหลีเพราะเพื่อสนองความอยากรู
อยากเห็นและสนองความสนใจของตนเองมากที่สุด ส่ิงที่กลุมตัวอยางไดรับจากการชมละครเกาหลี
มากที่สุด ไดแก ตอบสนองความตองการและความสนใจของตนเองและกลุมตัวอยางมีความรูสึก
สนุกสนานกับเรื่องราวที่ไดรับชมหลังจากชมละครเกาหลีมากที่สุด ดานความคิดเห็นที่มีตอ
ละครเกาหลี กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยวาละครซีรีสเกาหลีที่เผยแพรทางสถานีโทรทัศนใน
ประเทศไทย  มีการสอดแทรกวัฒนธรรมไวในเนื้อหา กลุมตัวอยางไมเห็นดวยวาการที่เยาวชนรับ
เอาวัฒนธรรมเกาหลีที่เขามาโดยผานสื่อละครเกาหลีจะหนัไปเลยีนแบบวฒันธรรมเกาหลีมากขึน้ และ
ไมเห็นดวยวาการนําเสนอวัฒนธรรมเกาหลีในละครเกาหลีที่เผยแพรทางสถานีโทรทัศนในประเทศไทย 
เปนประโยชนตอตนเอง 

DPU



 จ 

Thesis Title   The Opinions of Thai teenage toward Korean Cultural Transference 
through Television Plays  

Author    Hataithip Sisung 
Thesis Advisor  Assoc. Prof. Dr. Ousa Biggins 
Department  Information Communication  
Academic Year  2006 
 

ABSTRACT 
 This thesis proposes “The Opinions of Thai teenage toward Korean Cultural 
Transference through Television Plays”, based on the quantitative method and the survey method 
to collect a data through questionnaire. The objectives of this is to study;  behaviors of Thai 
teenage that expose to Korean television play, opinions of Thai teenage toward a content of 
Korean cultural and transfer it via the television plays, and factors that urge Thai teenage to watch 
Korean television play. A sample is 400 of Thai teenage, and the following statistics used as 
analysis method for this study; statistic, percentage, mean and Standard Deviation 
 
 As a result, the analyzed data is shown as: Popular Korean television play watched by 
the most sample; “Full House”, Socio-demographics; the majority gender of sample is male, age 
18-20, studying in university and 5,001-7,000 baht of average income, Behavior of Korean 
cultural exposures through television plays; the most favorite watching period is 01.05-02.00 pm., 
4-6 times a month and 6 months – 1 year of following them. Mostly, the sample tends to watch the 
Korean play on TV3, favor the comedy and receive information of the Korean play from 
Television.  
 
 For the sample’s opinions toward the components of general Korean plays and each 
ones, attitude toward the general is in “good” level, and in the case of specified play, the best 
Korean television plays are “Full House”, “Cat on the Roof”, and “Winter Love Song”, and then, 
“Lady of Dignity” is in “good” level of the components. 
 As the research result of opinions toward Korean cultural transference through 
television plays, the general Korean play is in “good” level, and in the case of specified, it was 
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found that the best of Korean cultural transference is “Lady of Dignity”, “Full House”, “Cat on 
the Roof”, and “Winter Love Song” 
 
 The most factor that can activate the teenage to watch the Korean plays; the sample 
was asked by their friends to watch the plays. The most reason that the sample chooses to watch 
the plays; to satisfy their curiosity and interest. The most things what the sample receive from 
watching the Korean plays; satisfying their curiosity and interest, having fun with these plays. In 
the case of opinions toward the Korean plays, a majority of the sample agrees that the Korean 
series plays publicized via Thailand television station always be inserted with the culture. In the 
other hand, they don’t agree that if Thai youth accepts Korean culture through the plays, 
increasingly they will imitate that culture, and also don’t agree that the presented Korean culture 
in the plays on TV will be benefit to them. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานพินธเร่ือง “ความคิดเห็นของวยัรุนไทยที่มีตอการถายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผาน
ละครโทรทัศน”  สําเร็จลงไดดวยดกี็ดวยพระคุณและความรวมมือของบุคคลหลายๆ ทาน  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.อุษา บิ้กกิ้นส เปนอยางสูงที่
เสียสละเวลาเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยไดใหความรู ใหคําแนะนาํอันเปนประโยชนแก
ผูวิจัย จนทําใหวิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จลงได 

 ขอขอบพระคณุ อาจารยอรุณ งามดี ทีก่รณุาใหเกยีรติเปนประธานกรรมการวิทยานิพนธ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แกว และรองศาสตราจารยศิริชัย พงษวิชัย ที่ใหเกียรติ
เปนกรรมการวิทยานพินธ โดยไดเสียสละเวลาอันมีคามารวมเปนกรรมการสอบ พรอมทั้งให
คําแนะนําและชี้แนะสิ่งดีๆ จนผูวิจยัประสบความสําเร็จในการศึกษาครัง้นี้  

ขอขอบพระคุณคณาจารย นักวิชาการและนักวิจยัทุกทานที่ไดเขยีนตาํรา บทความและ
งานวิจยัอันมีคาตอการทําวิทยานิพนธในครั้งนี้ 

ขอขอบพระคณุคณุพอ คณุแม ที่เปนผูอยูเบื้องหลังความสําเร็จทกุๆ อยาง  และสุดทายนี้
ตองขอขอบคณุเพื่อนอีกหลายๆคน ทีเ่ปนแรงใจและใหความชวยเหลือจนทําใหมวีนัแหงความสําเร็จ 

อนึ่ง หากวิทยานิพนธนี้ไดกอใหเกดิคุณคาตอผูที่สนใจ นกัเรียน นักศกึษา ผูวิจยัขออุทิศ
ความดีทั้งหมดนี้แด บุพการี ครู อาจารย และผูมีพระคณุตอวิทยานิพนธเลมนี้ทุกทาน และพรอมที่
จะนอมรับความผิดพลาดไวแตเพียงผูเดยีว 

 

      หทัยทิพย  สีสังข 
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บทที่ 1 
บทนํา 

1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 คําวา  “วัฒนธรรม”  เปนคําที่พลตรีพระเจาวรวงศเธอกรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ
ทรงบัญญัติขึ้น  และมีใชเปนหลักฐานทางราชการครั้งแรกเมื่อป พ.ศ.2483  โดยทรงแปลมาจาก
ภาษาองักฤษคอืคําวา  Culture  ซ่ึงเปนคําที่มาจาก  Cultura  ในภาษาลาตนิ  อันหมายถึงการเพาะปลูกหรือ
การปลูกฝง  (จํานง  อภวิัฒนสิทธิ์ และคณะ, 2543 :15) 

ความหมาย และความเขาใจในเรื่องวัฒนธรรมนั้นมีหลากหลายแตกตางกันไปตามความรู  และ
พื้นฐานของแตละบุคคล  แตการทําความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมตั้งอยูบนพื้นฐานรวมกันที่วา  วัฒนธรรม
คือส่ิงที่มนุษยสรางขึ้นหรือประดิษฐขึน้  มิใชส่ิงที่มนษุยกระทําไปโดยธรรมชาติ  หรือโดยสัญชาติ
ญาณ  สําหรับความหมายของคําวา  “วัฒนธรรม”  นั้น  พอจะแยกไดดังนี้  (สมศักดิ ์ ศรีสันติสุข, 2536 : 3) 

ในทางภาษา  คาํวา  “วัฒนธรรม”  เปนคําที่มาจากภาษาบาลี  และสันสกฤต  คําวา 
“วัฒน”  เปนภาษาบาลี  แปลวาส่ิงที่เจริญงอกงาม  ความกาวหนา  “ธรรม”  เปนภาษาสันสกฤต  
หมายถึงคุณความดี  เมื่อนํามารวมกันแลว  “วัฒนธรรม”  จึงหมายถึง  คุณธรรม  หรือลักษณะที่
แสดงถึงความเจริญงอกงาม 

วัฒนธรรมในแงที่ใชกนัทั่วๆ ไป  มักจะหมายถึงบรรดาขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ  
ที่ตกทอดมาตัง้แตบรรพบุรุษ  เชน  พิธีแหเทยีนเขาพรรษา  พิธีทําบุญสงกรานต  พิธีทําบุญเทศน
มหาชาติ  และพิธีทอดกฐนิ  เปนตน  บางครั้งวัฒนธรรมหมายความถึง  พฤติกรรมที่บุคคลชั้นสูง
ปฏิบัติกัน  หรือบุคคลที่มีระดบัการศกึษาสูงปฏิบัติกัน  จนทําใหมกีารเปรยีบเทียบระหวางคนชัน้สูง
กับคนชั้นต่ําวา  หากคนชั้นต่ําทําผิดวัฒนธรรมก็จะถูกกลาววาเปนคนที่ไมมีวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมในทางการปกครองมีลักษณะทีค่นทั่วไปเขาใจกัน  เพราะประเทศไทยเคย
กําหนดความหมายของวฒันธรรมในพระราชบัญญัติวฒันธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2485 วา  “ลักษณะที่
แสดงถึงความเจริญงอกงาม  ความเปนระเบียบเรียบรอย  ความกลมเกลียวกาวหนาของชาติ  และ
ศีลธรรมอันดขีองประชาชน”  สวนวัฒนธรรมในทางสังคมศาสตรจะไมพิจารณาถงึเรื่องคุณธรรม  
จริยธรรม  
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ความดี  ความเลว  ความเหมาะสม  หรือความไมเหมาะสม  แตจะพิจารณาวัฒนธรรมในแงของ
ปจจัยสําคัญทีอํ่านวยความสะดวกตอการดาํรงชีวิตของมนุษยในสังคม 

 
ในการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม  นักมานุษยวิทยาไดนําคํานี้มาใชโดยใหความหมาย

แตกตางกนัไป  (จํานงค และคณะ, 2543 :15-16)  เชน 
 
เลสส่ี เอ. ไวท  (Leslie A. White)  ไดใหคําจาํกัดความคําวาวัฒนธรรมวา  เปนปรากฎการณ

ที่สรางขึ้นอยางมีระบบ  ประกอบดวยการกระทํา (แบบแผนของพฤตกิรรม)  วัตถุ (เครื่องมือเครื่องใช  
หรือส่ิงทีใ่ชสรางเครื่องมือเครื่องใช)  ความคิด (ความเชื่อ  ความรู)  และความรูสึก (ทัศนคติ คานิยม)  
ที่แสดงออกมาใหเห็นชัดเจน  วัฒนธรรมเปนผลงานที่มาจากการสรางสรรคของมนุษย  และมี
ลักษณะชัดเจน  ดังนั้น  จึงสามารถถายทอดจากคนหนึ่งไปสูคนอื่นไดงาย 

 
ไคลด คลัคคอหน (Clyde Kluckhohn)  ไดใหความหมายของวฒันธรรมวา  เปนระบบที่

ไดรับสืบทอดมาจากบรรพชน  ซ่ึงเปนแบบของการดําเนนิชีวติที่เห็นจากภายนอก (Explicit Designs)  
และแบบที่อยูภายใน (Inplicit Designs)  ที่สมาชกิของกลุมหรือสังคมรวมกนัสรางขึ้น  ซ่ึง
ประกอบดวย  กิจกรรมทั้งมวล  รวมทั้งความเชื่อ  และคานิยม 

 
เอฟ. บี. ไทเลอร (F.B.Tylor)  อธิบายวา  วฒันธรรมหมายถึงสิ่งทั้งปวงอันซับซอนที่รวม

ความรู  ความเชื่อ  ศิลป  ศีลธรรม  กฎหมาย  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ตลอดถึงศักยภาพ  และนิสัย
อ่ืนๆ ของมนุษยที่ไดสรางสรรคขึ้นมาจากการเปนสมาชิกของสังคม 

 
นอกจากนั้น  โจเซฟ เอส. รูเซค  และโรแลนด แอล. วอรเรน (Joseph S. Roucek and 

Roland L. Warren, 1967 : 8)  ยังไดใหคาํจาํกัดความของคําวาวัฒนธรรมวา  วฒันธรรมคือวิถึชีวติ ซ่ึง
สังคมมนษุยทาํใหเจริญขึ้น  เพื่อตอบสนองความตองการอันเปนมูลฐานที่มีตอความดํารงอยูรอด  
ความถาวรแหงเชื้อสาย  และการจัดระเบียบแหงการประสบเหตุการณของสังคม  วัฒนธรรมจึง
หมายถึงแบบแผนความประพฤติที่ไดรับการอบรมมาแลว  ความรู  ความเชื่อ  และการดําเนินงาน
อ่ืนๆ ทั้งปวง  ซ่ึงไดมีการทําใหเจริญขึ้นในสังคมของมนุษย 

 
สวนศาสตราจารย อี.ที.มิลเลอร (E.T.Miller, 1947 : 19)  กลาวถึงวฒันธรรมวาหมายถึง  

กฎเกณฑ  ความคิด  และวิธีที่จะอยูรวมกับคนอื่นได  วิธีใชวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุแวดลอมทาง
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ภูมิศาสตร  วิธีปฏิบัติตอรางกายของเรา  และวิธีจดัระเบียบเร่ืองราว  อันจะตองประพฤตปิฏิบัติ
เกีย่วกับชวีตินัน้  สวนใหญไดวางเปนหลักและเตรยีมไวลวงหนาแลวกอนที่เราจะเกดิมาบนโลกแบบ
แผนแหงความคิดและการกระทําภายในสังคมดังกลาวรวมเรียกวา  “วัฒนธรรม” 

 
 จากความแตกตางของความหมายดังทีย่กมาเปนตัวอยางขางตน  อัลเฟรด โครเบอร 

(Alfred Kroeber)  และไคลด คลัคคอหน (Klyde KluckHohn)  จึงไดรวบรวมความหมายตางๆ ของ
คําวาวัฒนธรรม  ไวในหนังสือ “วัฒนธรรม” ที่ตีพิมพในป ค.ศ.1952  พบวา  มีผูใหความหมายของ
คํานี้ไวถึง 175 ความหมาย  ซ่ึงพอจะจําแนกออกไดสองประเภทคือ  ตามทัศนะของกลุม  Totalist 
View  และอีกประเภทหนึ่งเปนของกลุม  Mentalist View  (จํานงค และคณะ, 2543) 

 
ความเหน็ของกลุม Totalist  View  พิจารณาความหมายของคําวาวัฒนธรรมวา  วัฒนธรรม

หมายถึงทุกส่ิงทุกอยางที่รวมเอาความรู  ความเชื่อ  ศีลปะ  ศีลธรรม  กฎหมาย  ประเพณี  ความสามารถ  
และนิสัยอ่ืนๆ  ที่มนุษยไดมาในฐานะเปนสมาชิกของสังคม  ดังเชนที่  ไทเลอรไดใหความหมายไว 

 
 สวนกลุม Mentalist View  พจิารณาความหมายของวัฒนธรรมในฐานะเปนระบบความคิด  
หรือในลักษณะระบบความรู  และความเชือ่ที่คนในสังคมไดรับรู  มีประสบการณ  และตัดสินใจใน
รูปของการกระทํารวมกนั 
 
 จากคําอธิบายขางตนจึงพอจะกลาวไดวา  วัฒนธรรมเปนมรดกทางสังคมที่ครอบคลุม
ทุกสิ่งทุกอยางที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษยในสังคม  ของกลุมใดกลุมหนึ่ง  หรือสังคมใดสังคมหนึ่ง  
วัฒนธรรมประกอบดวยความรู  ความเชือ่  ศีลปะ  ศีลธรรม  กฎหมาย  ประเพณี  วิทยาการ  และทุกสิง่
ทุกอยางที่คิด  และทําในฐานะเปนสมาชกิของสังคม  โดยแตละสังคมตางก็มีวัฒนธรรมเฉพาะของ
ตนเอง  เพราะเปนวิถีชีวติที่แตกตางกนัของแตละกลุมสังคม  การที่มนุษยตางกลุมมีความแตกตางกัน
อาจเปนผลสืบเนื่องมาจากวฒันธรรม  เชน  กลุมของชาวปา  ปกมี่  เอสกิโม  และชาวโรมันโบราณ  
หรือแมแตกลุมนักบริหาร  นักบัญชี  ตางก็เปนมนุษยที่มวีัฒนธรรมเฉพาะกลุมแตกตางกนัไป
ดวยกันทั้งนั้น  (สุพัตรา  สุภาพ  อางถึงใน ฉัตรชัย,2544 : 20) 
 
 ในการแบงประเภทของวัฒนธรรม  นักสังคมวิทยา  และนักมานุษยวทิยาสวนใหญมัก
แบงวัฒนธรรมออกเปนสองประเภทใหญๆ  ( สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 2536 : 14)  คือ 
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1. วัฒนธรรมดานวัตถุ  (Material Culture)  เปนวัฒนธรรมที่เนนสิ่งที่เปนรูปธรรม  
ไดแก  ส่ิงของ  หรือวัตถุที่มนุษยไดประดิษฐคิดคน  และสรางขึ้น  เชน  เครื่องมือเครื่องใชตางๆ  
เครื่องบิน  เครื่องยนต  ส่ิงกอสราง  และอาคารบานเรือน  เปนตน 
 

2. วัฒนธรรมที่ไมใชดานวัตถุ (Non-Material Culture)  เปนวัฒนธรรมที่เนนสิ่งที่เปน
นามธรรม  ไดแก  ภาษา  ความคิด  ความเชือ่  คานยิม  ประเพณีตางๆ  ทีม่ีผลตอการดํารงชีพของมนษุย 
  
 สําหรับในแงของการสื่อสาร  เกรกอรี่ เบทสัน (Gregory Bateson)  และเจอรเกน รูสช 
(Jurgen Ruesch)  ไดใหคํานิยามวา  วัฒนธรรมเปนชุดของกระบวนการสื่อสาร (Set of 
Communication Process)  ซ่ึงหมายความวา  คําวา “วัฒนธรรม”  และ “การสื่อสาร”  นั้น  มี
ความหมายเทาเทียมกนั  และถึงแมวาวัฒนธรรมและการสื่อสารจะเปนคนละอยางกนั  แตก็เปนสอง
ส่ิงที่ไมอาจแยกจากกันได  ดังนั้น  ในยุคปจจุบันนี้จึงมีผูขนานนามวาเปนยุคแหง “อุตสาหกรรมการสราง
วัฒนธรรม” (Culture Industry)  โดยมีส่ือมวลชนสมัยใหมเปนตัวจักรสําคัญในการกลั่นวัฒนธรรมใหแก
สังคม  (กาญจนา  แกวเทพ, 2539 : 10) 
 
 วัฒนธรรมในความหมายของการสื่อสารจงึทําหนาที่เปนตวัส่ือกลาง (Mediator)  ในการ
พัฒนา “การดาํรงอยู” (Social Being)  ของคนคนหนึ่งใหกลายเปนมนุษยที่มี “จิตสํานกึทางสังคม” 
(Social Consciousness)  ดวยเหตนุี้  ลักษณะวัฒนธรรมของแตละสังคมจึงขึ้นอยูกับบริบทของ
สภาพความเปนจริงของสังคมนั้นๆ  จากคํานิยามขางตนสามารถแสดงในรูปแผนภาพไดดังนี ้
 

 Mediator 
  

การดํารงอยู 
(Social Being) 

จิตสํานึกทางสังคม 
(Social Consciousness) 

 
 
 
วัฒนธรรมเปนตัวส่ือกลาง 

 
ภาพที่ 1.1  แสดงหนาที่ของวฒันธรรมในฐานะสื่อตัวกลาง (Mediator) ในการพัฒนา 

การดํารงอยูของคนใหมีจิตสํานึกทางสังคม 
ที่มา  :  กาญจนา  แกวเทพ. (2539) สื่อสองวัฒนธรรม. หนา 21.  
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 สําหรับในเรื่องของการถายทอดวัฒนธรรม (Cultural Transmission) นั้น  เรยมอนด วิล
เล่ียมส (Raymond Williams)  นักคิดสํานกัวัฒนธรรมนิยม (Culturalism)  ชาวอังกฤษไดกลาวไววา  
“สังคมกลุมหนึ่งๆ ประกอบดวยปฏิบัตกิารสังคม (Social Practice) จํานวนมากมายที่กอตัวเปนองค
รวมที่เปนรูปธรรมของสังคม (Concrete Social Whole Totality)  และวฒันธรรมก็คือ  การสถาปนา
ของปฏิบัติทางสังคม (Constitution of Social Practices)  ซ่ึงหมายถึงการปฏิบัติที่มีมูลเหตุจูงใจ  
เนื่องมาจากสังคมมีเปาหมายที่จะบรรลุตามที่ไดรับการปลูกฝงมาจากสังคม  และวิธีการที่จะใช
ใหบรรลุเปาหมายก็ตองเปนไปตามกรอบที่สังคมกําหนดไว” 
 
 จากอิทธิพลดานความคิดที่ไดจากสํานักเศรษฐศาสตรการเมือง (Political Economy 
of Media)  ทําใหวิลเล่ียมสเนนวา  แนวทางในการศกึษาวัฒนธรรมนั้นจะตองพจิารณาอยางเปน
รูปธรรม  คือ  ตองศึกษาทั้งกระบวนการผลิตวัฒนธรรม (Production)  และกระบวนการผลิตซํ้าเพื่อ
สืบทอดวัฒนธรรมนั้น (Reproduction)  ตองศึกษาวาวฒันธรรมนั้นผลิตขึ้นมาไดอยางไร  ใครผลิต  
และดําเนินการอยางไร 
 
 จากแนวคิดเรื่อง Production และ Reproduction  ของสํานักเศรษฐศาสตรการเมืองซึ่ง
ไดกลาวเอาไววา  เมื่อมีการผลิตสิ่งใดขึ้นมาแลวจําเปนจะตองมีการผลิตซํ้าเพื่อสืบทอดอยูเสมอ  
จึงจะเปนหลักประกันความตอเนื่องยืนยาวของสิ่งนั้น  หากขาดการผลิตซํ้า  วัฒนธรรมนั้นก็อาจ
สูญสลายได  จากหลักการดังกลาว  วิลเล่ียมสไดนํามาประยุกตอธิบายวา  ในขณะที่ทุกวนัปฏิบัติการทาง
สังคมกอใหเกดิวฒันธรรมผานสื่อตางๆ อยูตลอดเวลา  แตในระยะยาวแลว  จะมีเพยีงบางวัฒนธรรม
เทานั้นที่จะยังคงมีชีวิตยนืยาว  เพราะไดรับการผลิตซํ้าเพื่อสืบทอดอยางตอเนื่อง  ดังนัน้  ในแตละกลุมชน  
แตละสังคม  ก็จะมีวัฒนธรรมในการเลือกสรรสื่อบางชนิดเอาไว  หรือตัดสื่อบางชนิดทิ้งไป  ที่เราเรียกวา  
“วัฒนธรรมในการเลือกสรร” (Tradition of Selection)  ดังนั้น  สถาบันหรือบุคคลที่มีอํานาจในการ
ผลิตส่ือจึงเปนปจจัยช้ีขาดความยืนยงของวฒันธรรมนั้น  (กาญจนา แกวเทพ, 2539 : 23-27) 
 
 จากแนวคิดเกีย่วกับวัฒนธรรมที่ไดกลาวถึงไปแลวขางตน  อาจแบงแนวทางการศกึษา
เกี่ยวกับวัฒนธรรมออกไดเปนสองกลุมหลักๆ ดวยกัน  คือ  กลุมที่ศึกษาวฒันธรรมในแงของ
ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี และความเจริญงอกงามของสังคม  กับอีกกลุมหนึ่งซึ่งพิจารณาวัฒนธรรมใน
แงของวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนในสังคม  ซ่ึงอาจมีทั้งดานบวกและลบ  ทั้งนี้เปนไปตาม
ลักษณะเฉพาะของสังคมนั้นๆ  
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วิถีชีวิต (Lifestyle) 
 
 คําวา  “วิถีชีวิต”  หรือ Lifestyle  เปนคําที่คิดขึ้นโดยนักจิตวิทยาที่มีช่ือเสียง  คือ  
อัลเฟรด แอดเลอร (Alfred Adler)  หมายความถึง  พฤตกิรรม  และนสัิยของบุคคลในชีวิตประจําวนั
ในการบริโภคสินคา  และรับบริการตางๆ  วิถีชีวิตของบคุคลคือ  การที่บุคคลใชเวลาในชีวิตของตน
ทําสิ่งตางๆ  เชน  ไปทีใ่ดบาง  รวมกลุมกบัใครบาง  และทาํอะไรที่ซํ้าๆ  ในชวงหนึ่งของชีวิต วิถีชีวิต  
จึงเปนการกระทําของบุคคลอยางมีรูปแบบทีค่งที่  และเปนแบบแผนทีส่อดคลองกนั  โดยบุคคล
กระทําอยางจงใจ  และรูตัววาไดเลือกทีจ่ะกระทําส่ิงนัน้บอยครั้งกวาที่จะกระทําส่ิงอ่ืนๆ  วิถีชีวิต
ของบุคคลไดรับอิทธิพลจากทั้งภายนอก  และภายในตนเอง  อิทธิพลจากภายนอกคือ  คนอื่น  สังคม  
ประเพณ ี  และสถานการณปจจุบัน  สวนอิทธิพลจากภายในตนเองคือ  ความเชื่อ  ทศันคติ  คานยิม  
ความอยาก  ความตองการ  การยอมรับหลักปฏิบัติจากครอบครัว  โรงเรียน  ศาสนา  ทําใหบุคคล
มองเห็นวา  อะไรถูก  ควรทําเปนประจาํ  และอะไรผิด  อะไรชัว่  ควรหลีกเล่ียง  ( D.E.Wingier  อางถึง
ใน ฉัตรชยั จันทรศรี, 2544 : 23) 
 
คานิยม (Value)   
 
 คาํวา “คานิยม”  หรือ Value  มีความหมายตามที่มีผูใหคําจํากัดความตางๆ กัน  เชน 
 
 Dictionary of Social Science  (Julius Gould and William L.Kolb  อางถึงใน  ฉัตรชัย 
จันทรศรี, 2544 : 23)  กลาววา  คานยิมในเชิงสังคมวิทยา  และมานษุยวทิยาหมายถึง  มาตรฐานทาง
วัฒนธรรมทีไ่ดรับการยอมรบักันแลว  ในจุดมุงหมายดานเจตคติ  ความปรารถนา  และความตองการ
ของจริยธรรม  สุนทรียภาพ  และปรัชญา  อันไดเปรียบเทียบและพิจารณาแลว 
 
 Dictionary of Modern Sociology  (Thomas Ford Hault  อางถึงใน ฉตัรชัย จันทรศรี, 
2544 : 23)  กลาววา  คานิยมคือส่ิงที่กลุมสังคมหนึ่งๆ  เห็นวาเปนสิ่งที่มีคา  ควรแกการกระทํา  
นากระทํา  นายกยอง  หรือเห็นวาถูกตอง 
 
 ดังนั้น  คานิยมจึงหมายถึง  การยอมรับนับถือ  และพรอมที่จะปฏิบัติตามคุณคาทีค่น
หรือกลุมคนมอียูตอส่ิงตางๆ  ซ่ึงอาจเปนวัตถุ  ความคิด  อุดมคต ิ  รวมทั้งการกระทําในดาน

DPU



 7 

เศรษฐกิจ  สังคม  จริยธรรม  และสุนทรียภาพ  ทั้งนี้  โดยไดทําการประเมินจากทัศนะตางๆ  โดยถ่ีถวน
รอบคอบแลว 
 คานิยมของแตละคนเกิดจากประสบการณที่ไดรับการตรวจสอบแลวของเขา  และเนื่องจาก
ประสบการณของแตละบุคคลมีความแตกตางกนั  จึงทาํใหคานยิมของแตละบุคคลผดิแผกแตกตางกัน
ออกไปดวย  ถึงแมวาจะอยูในสังคม  หรือวัฒนธรรมเดยีวกันก็ตาม  เมื่อบุคคลมีประสบการณเพิ่ม
มากขึ้น  ก็มักมีผลกระทบกระเทือนทําใหเขาเปลี่ยนแปลง  หรือปรับปรุงคานิยมเดมิของเขา  ดังนั้น  
คานิยมจึงมีลักษณะไมคงที่  ในฐานะที่คานิยมเปนเครื่องนําทางพฤติกรรมของคน  การเปลี่ยนแปลง  
และวุฒภิาวะของคานิยมนั้นยอมขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลง  และวฒุิภาวะของประสบการณของ
บุคคลนั้นๆ  ดวยเชนกัน  (พนัส  หันนาคินทร, 2523 : 18-19) 
 
อุดมการณ (Ideology) 
 
 คําวา  “อุดมการณ”  หรือ Ideology นั้น  มีรากศพัทจากฝรั่งเศสวา  Ideologues  หมายถึง  
การศกึษาเกีย่วกับแนวคดิ (Study of Ideas)  หรือ  “ศาสตรแหงความคดิ”  ซ่ึงหมายถึงการศกึษาตนตอ  
การกําเนดิ  วิวฒันาการ  และธรรมชาตขิองความคิด  ในสมัยตอมา  คําวา  “อุดมการณ”  ไดถูกนํามาใช
เพื่อกลาวถึงความเชื่อ  ความคิด  หรือแมแตทัศนคติของคนกลุมหนึง่หรือชุมชนหนึ่ง  ความเชื่อ  
และความคิดดังกลาวนี้อาจจะมีจํากัดอยูเฉพาะคนเพียงไมกี่คน  หรือหลายคนก็ได  หรือเปน
ความเชื่อที่มีผูคนยึดถืออยูในสมัยหนึ่ง  แตไมมีอิทธิพลในเวลาตอมาก็ได  ระบบความเชื่อที่เปน
อุดมการณนั้นจะตองมีลักษณะดังนี้  คือ  (ชัยอนันต  สมุทวนิช, 2523 : 1-2) 
 

1. ความเชื่อที่ไดรับการยอมรับรวมกันในกลุมชน 
2. ความเชื่อนั้นจะตองเกีย่วกับเรื่องที่มีความสําคัญตอกลุม  เชน  หลักเกณฑในการ

ประพฤติปฏิบัติตัว  และดําเนินชีวิต 
3. ความเชือ่นัน้จะตองเปนความเชื่อที่คนหันเขามา  และใชเปนแนวทางในการ

กําหนดการประพฤติปฏิบัติตัวอยางสม่ําเสมอ  และในหลายๆ โอกาส 
4. ความเชือ่นัน้ตองชวยยดึเหนีย่วคนในกลุมไวดวยกนั  หรือชวยสนบัสนนุ  หรือให

คนนํามาใชเปนขออางในการทํากิจการตางๆ 
 
 จอหน พลาเมนาทซ (John PlamenatZ  อางถึงในปรีชา  ชางขวัญยืน, 2544 : 28-30)  ได
วิเคราะหความหมายของอุดมการณไววา  อุดมการณเกิดจากสภาวะทางสังคม  เปนความเชื่อหรือ
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ทฤษฎีที่มีลักษณะจูงใจ  ซ่ึงหมายความวา  สามารถอธิบาย  ตัดสิน  สนบัสนุน  บังคับ  ใหความหวังแก
คนเราในการเขาใจสังคม  และแสดงพฤตกิรรมตางๆ ทางสังคม  อบรมบมนิสัย  และหลอหลอมคน
ใหยอมรับโดยไมรูตัว  เปนความเชื่อที่คนเราใชบอยๆ  ในหลายโอกาส  หรือแทบทุกโอกาส  เปน
ส่ิงที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติของคนในสังคมเปนพืน้ฐาน  ดังนัน้  อุดมการณทางสังคมจึงเปน
เครื่องอธิบาย  และเปนหลักยึดสําหรับการปฏิบัติ  ในสังคมหนึ่งอาจมีอุดมการณหลายอุดมการณ  บาง
อุดมการณก็อาจสอดคลองกันหรืออาจขัดแยงกันไดในโอกาสตางกัน  ไมจําเปนจะตองยึดเหนี่ยวเสมอ
ตนเสมอปลาย  เพราะอุดมการณเปนสิ่งจํากัดเฉพาะยุคสมยัหนึ่งๆ คนหนึง่ๆ หรือกลุมหนึ่งๆ 
 
 จากแนวคิดขางตน  จึงสามารถสรุปลักษณะของอุดมการณไดสามประการ  (ชะลอ  ใบเจริญ 
อางถึงใน ฉัตรชัย จันทรศรี, 2544 : 25)  ดังนี้ 
 
 1.  อุดมการณเปนความเชื่อที่คนยดึถือรวมกัน  และนําเอาความเชื่อนัน้มาเปนหลักเกณฑ
ในการประพฤติปฏิบัติในหลายๆ โอกาส  อุดมการณจึงทําหนาที่สําคัญในการกําหนดความคิด  
ทัศนคติ  คานิยม  และพฤติกรรมของบุคคล 
 2.  อุดมการณไมไดเกดิเพราะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  แตเปนผลเนื่องมาจากกระบวนการทาง
ประวัติศาสตร  และเหตกุารณทางสังคมในสมัยนัน้  อุดมการณจะไดรับการสั่งสม  และถายทอดจาก
รุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง  นอกจากนั้น  อุดมการณยังเปนกระบวนการกลอมเกลาสังคม  และการอบรมสั่ง
สอนกันไดนั้นจะเปนไปในรปูของการจูงใจใหเชื่อตาม  และปฏิบัติตามความเชื่อของผูสอน 
 
 3. อุดมการณเปนความเชื่อที่มีลักษณะบูรณาการ (Integrated)  และมีความยั่งยืน (Presistent)  
มากนอยแตกตางกนั  อุดมการณหนึ่งอาจเสื่อมและสลายตวัจนหมดไป  เมื่อมีอุดมการณใหมที่มี
อํานาจ  หรือมผูีศรัทธามากกวาขึ้นมาทดแทนอุดมการณเดิม 
 
         วัฒนธรรมจึงเปนสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณของแตละชาติวา  มีความแตกตางกันไปตาม
ภูมิศาสตร  และประวัติศาสตรของกลุมมนุษยกลุมชนตาง  ๆ ของทุกสวนในโลก  วิถีชีวิตของคนกลุม
หนึ่ง  สังคมหนึ่ง  มีแบบแผนแนวทางปฏิบัติเปนแบบเฉพาะของตนเอง  แสดงถึงความรูสึกนึกคิด
ซ่ึงจะไดรับการยอมรับ  เขาใจ  ปฏิบัติรวมกันของคนในสังคมนั้นเปนเวลายาวนาน  ซ่ึงโดยปกติ
พื้นฐานแลว  มนุษยเรามีความภูมิใจในเชื้อชาติ  ศาสนาของตัวเอง  ถาใชกําลังบังคับคงไมมีใครที่จะ
ยอมรับวัฒนธรรมของประเทศอื่นได  แตถาใชความบันเทิง  เชน  การตูน  ภาพยนตร  เพลง  แฟชัน่  
คนในเชื้อชาตนิั้นๆ  กจ็ะเปดใจขึน้  และคอยๆ เสพ  และรูสึกดีๆ  กับวัฒนธรรมของประเทศอืน่   
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สงผลใหหลายประเทศเริ่มใชกระบวนการแปรวัฒนธรรมของประเทศตนเองใหเปนสินคา 
(Commodification)  ซ่ึงประเทศเกาหลีเปนอีกประเทศหนึ่งที่เขาใจคาํวา “Culture Impact” หรือ  
ผลกระทบทางวัฒนธรรมไดเปนอยางดี  วามีขั้นตอนอยางไร  และควรใชธุรกิจไหนเขาไป  รัฐบาลจงึ
หันมาใหความสําคัญและใหการสนับสนุนแกอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศ  จนปจจุบันเกาหลี
เร่ิมประสบความสําเร็จในอตุสาหกรรมบันเทิงเชนเดียวกับประเทศอเมริกา  และญี่ปุน  ซ่ึงสงผลให
เกดิผลกระทบทางดานวัฒนธรรมตามไปดวย ( S, 2549, กุมภาพันธ)  

ประเทศเกาหลี  เปนคาบสมุทรที่ทอดตัวลงใตจากศนูยกลางชายฝงดานตะวันออกเฉยีงเหนือ
ของทวีปเอเชีย คาบสมุทรเกาหลีประกอบดวยพื้นที่ประมาณ 220,000 ตารางกิโลเมตรกับเกาะใหญนอย
ประมาณ 3,400 เกาะเรยีงรายตลอดชายฝง 

ณ เวลานี้ประเทศเกาหลเีปนประเทศเดยีวในโลกทีย่ังคงถูกแบงแยกตามภูมิศาสตรและ
ลัทธิการปกครอง มีประชากรทั้งหมดประมาณเจ็ดสิบลานคนทั้งในประเทศเกาหลีเหนือและใต และ
ไมนานมานี้เองที่มีความกาวหนาที่เดนชัดหลายประการในการรวมมือและรวมประเทศเขาดวยกัน 

ประเทศเกาหลีมีสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่สวยงาม จากประวตัิศาสตรที่ผานมา
ชาวเกาหลีเองไดเรียกผืนแผนดนิแหงนี้วา คึมซูกังซาน (geumsugangsan) หรือ "ผืนพรมทองแหง
แมน้ําและภูเขา" ความนาพิศวงของผืนแผนดินนี้ถายทอดผานแตละชวงฤดูกาลดวยทัศนียภาพที่แตกตาง
กันไป ภมูิอากาศของเกาหลีซ่ึงแบงออกเปนฤดูใบไมผลิ ฤดูรอน ฤดูใบไมรวงและฤดหูนาวนั้น  มีความ
แตกตางกนัมากทีเดียว คือชวงฤดูหนาวโดยปกตจิะกนิเวลายาวนาน ฤดูรอนส้ันกวา และฤดใูบไมผลิ
และใบไมรวงเปนฤดูที่ส้ันที่สุด ชวงเวลาฝนตกจะเปนระหวางฤดูรอนในชวงเดือนมิถุนายน 

              
 

 
 

ภาพที่ 1.2  สภาพภูมิประเทศของเกาหล ี
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ชุดแตงกายตามประเพณีของชาวเกาหลีคือ ฮันบก (Hanbok) ชุดที่ใชแตงกายในฤดูหนาว
นั้นใชผาที่ทอจากฝายและกางเกงยาวที่มีสายรัดที่ขอเทาซึง่ชวยในการเกบ็ความรอนของรางกาย 
ในขณะที่ชวงฤดูรอนจะใชผาปานลงแปงแข็งหรือผารามีซ่ึงชวยในการซึมซับและการแผซานของ
ความรอนในรางกายใหมากที่สุด 

  

   
 

ภาพที่ 1.3  ชุดแตงกายของชาวเกาหลี 

อาหารเกาหลีก็ไดรับการพัฒนาเพื่อตอบรับกับภูมิอากาศ ในภูมิภาคที่ฤดูหนาวกินเวลานาน 
เทคนคิการถนอมอาหารพิเศษไดถูกวิวฒันขึ้นเพือ่เก็บรักษาวิตามนิในสูตรอาหารประเภทผกั กิมจเิปน
ตัวอยางอันเปนสัญลักษณของอาหารหมักดอง ความจริงที่วากิมจิจะมีรสเค็มขึ้นถาใครนํามันจาก
ทางเหนือทีห่นาวเยน็มาสูทางใตที่อบอุนกวานัน้เปนเกีย่วของกนัมากกบัลักษณะของอากาศ 

 
                

 
 

ภาพที่ 1.4   อาหารเกาหล ี
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อิทธิพลของภูมิอากาศยังบงบอกถึงสถาปตยกรรมที่แตกตางกันของเกาหลี บานแบบ
เกาหลจีะมี ออนดอล (Ondol) ซ่ึงทําปฏิกิริยาภายใตพื้นเพือ่ชวยเพิ่มความรอนฤดหูนาว และโดยทัว่ไป
บานจะมีหลังคาต่ํา มีหองเลก็และผนังหนา มีหนาตางและประตเูปดสูภายนอยซ่ึงมกัจะทําเปนสองชั้น 
บานเกาหลีโบราณจะมีหองโถงเปดพื้นเปนไมซ่ึงสมาชิกในครอบครัวจะใชเวลาสวนใหญที่นี่ 
ในชวงฤดูรอน หองสําหรับอยูอาศยันัน้โดยปกติจะอยูกลางบานใหญ หองรับแขกจะอยูอีกหลัง
ตางหาก หองครัวก็สรางเปนหลังตางหากและถูกออกแบบใหใชงานไดหลายอยางนอกจากการปรุง
อาหารเพียงอยางเดียว 
 

 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.5  บานแบบเกาหล ี

เปนเวลาไมนานมานี้เองที่เศรษฐกิจของเกาหลีไดถูกปฏิรูปไปเปนอยางมาก ตั้งแตป 1960 
เกาหลีไดเปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมเปนแบบอุตสาหกรรมที่รุดหนาขึ้นอยางรวดเร็ว 
มีการปฏิวัติแปรเปลี่ยนไป การสงเสริมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส การตอเรือ การคมนาคม และ
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ยานยนตซ่ึงเปนแบบอยางของการพัฒนาประเทศไปทั่วโลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการคมนาคม
และสารสนเทศนั้นเกาหลีในวันนีย้ืนอยูแถวหนาของโลก 

 ชาวเกาหลีไดสรางวัฒนธรรมที่โดดเดนผานชวงประวัตศิาสตรอันยาวนานและมรดกทาง
วัฒนธรรมอนัเดนเฉพาะตวักส็ามารถพบไดตลอดคาบสมทุร ชาวเกาหลีใหคณุคากบัการเรียนรูและมี
ช่ือเสียงมากในการอุทิศตนและความมุมานะอุตสาหะ บางทีอาจเปนเพราะลักษณะเหลานี้ก็ไดที่ทําให
พวกเขาสามารถใชแรงกระตุนทางวัฒนธรรมซึ่งนํามาประยุกตอยางถี่ถวนกับสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ ( www.kto.or.th/culture/korea, วฒันธรรมเกาหลี ) 

 ประกอบกับรัฐบาลเกาหลีใตไดใหสําคัญกับการบุกตลาดสินคาวัฒนธรรมประเพณีของ
เกาหลี โดยไดกําหนดเปนยุทธศาสตรของประเทศ ทาํใหอุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีประสบ
ความสําเรจ็อยางรวดเรว็ และกวางขวาง ทัง้นี้ สาเหตุทีเ่กาหลีหนัมารุกทางวัฒนธรรมอยางหนกันาจะ
เนื่องจาก เกาหลีมองวาถาประเทศตน เปนที่รูจักของประเทศอื่น ๆ แลว จะไดผลพลอยไดหลายประการ 
เพราะเมื่อรูจกัแลว จะทําใหคนรูจักสินคาที่สงออกไปจากเกาหลีมากขึ้น รวมทั้งไปทองเที่ยวยัง
เกาหลีมากขึ้น แลวยุทธศาสตรดังกลาว กถู็กกําหนดขึน้ทามกลางภาวะวิกฤตเศรษฐกจิ ในตอนปลาย
ทศวรรษที่ 2530 โดยรัฐบาลเกาหลีไดทําการ สงเสริมใหเรงขยายอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม 
(cultural industry) ใหมีความแข็งแกรง ในสมัยรัฐบาล "คิม แด จุง" ก็ประกาศนโยบายเสริมสราง
วัฒนธรรมพื้นฐานป 2544 

 เกาหลไีมไดมอง "ละคร" เปนเพยีง "สินคา" สงออกที่ทํารายไดมหาศาลใหกับเขาเทานัน้ 
แตยังเปน "สื่อโฆษณา" ใหกับสินคาอ่ืน ๆ สถานที่ทองเที่ยว และวัฒนธรรมประเพณีของเกาหลี
ดวยนโยบายโดยมีเปามุงที่ชัดเจนจึงเกดิขึ้น “วัฒนธรรมประเพณ"ี สามารถทํารายไดใหกับเกาหลีถึง 
10% ของมูลคาธุรกิจทั้งหมด มีรายงานถงึอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของเกาหลีในป 2003 ซ่ึงตีพิมพ
โดยกระทรวงวัฒนธรรม คาดการณวา อุตสาหกรรมวัฒนธรรมของเกาหลี คิดเปนสัดสวนประมาณ 
6.6% ของจีดพีี รายไดในสวนของสินคาวัฒนธรรม อาทิ หนัง ละคร เกมออนไลน เพลง การตูน 
นิยาย ฯลฯ ในป 2004  สูงถึง 300,000 ลานบาท ยังไมนับธุรกิจตอเนือ่งอื่น ๆ ที่ไดรับผลพวงจาก
ความสําเรจ็ของละครและหนงั ขณะที่จาํนวนแรงงานใน อุตสาหกรรมนี้ก็เตบิโตอยางรวดเร็วเชนกนั 
โดยคาดวาจะมีมากถึง 200,000 คนในป 2008 และคาดวาจะสามารถ สงออกสินคาวัฒนธรรมไปยัง
ตางประเทศไดมากถึง 1,000 ลานเหรยีญสหรัฐ ทั้งยังตั้งเปาวาเกาหลีจะเปน 1 ใน 3 ของโลกในป 2007 
ในการแยงควาเคกกอนใหญของแวดวงอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของโลกที่มีมูลคาถึง 1.4 ลานลาน
เหรียญสหรัฐดวย 
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  รัฐบาลเกาหลีลงทุนเปดโรงเรียนสรางผูกํากับฯ เพื่อสรางคนรองรับในอุตสาหกรรม
บันเทิงโดยไมคิดคาใชจาย ตัง้แตป 2001  รวมถึงผลิตบุคลากรดานตลาดตางประเทศโดยนักเรียนจะ
ถูกสงไปดูงานในงาน นิทรรศการ ละครและภาพยนตรตาง ๆ ที่คานส และประเทศในเอเชีย  
จากนั้นในป 2002  รัฐบาลเกาหลีกําหนดนโยบาย 5 ป  ที่จะเริ่มใหการสงเสริมอุตสาหกรรมวงการโทรทัศน  
มีการเรงกอสรางศูนยศิลปะและวัฒนธรรมขนาดใหญที่เขตโซควาน มหาวิทยาลัยโซลแหงชาติ  
ขยายศนูยศิลปะแหงกรุงโซล  และศนูยศิลปะพืน้เมอืงแหงชาติ  ปรับปรุงศูนยวัฒนธรรมกษตัริยเซจอง 
และโรงละครแหงชาติ ทีต่ั้งอยูใจกลางกรุงโซลใหมีความทันสมัย โดยตั้งเปาใหเกาหลีเปนเมือง
วัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกไกล  
 
 อยางไรก็ตาม  ถึงแมเกาหลีจะมีเปาหมายเดยีวกัน กับฮอลลีวูดในอเมริกา หรือญ่ีปุน แต
เกาหลีกําลังพยายามใชวิธีการเดียวกันกับประเทศฝรั่งเศส ที่ออกจะปราณีตในเนื้องานมากกวา โดย
มีรัฐบาลใหการสนับสนุน และวางนโยบายใหอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางการทําใหส่ือบันเทิง
กลายเปนสื่อทาง “วัฒนธรรม” เพื่อแทรกซึมเขาไปยังประเทศผูนําเขาไดโดยไมถูกกดีกันทางการคา  
 
 นอกจากนโยบายสนับสนุนตาง ๆ ของรัฐบาลแลว อีกสาเหตุหนึ่งที่มีความสําคัญตอ
พัฒนาการดานอุตสาหกรรมบันเทิงอยางตอเนื่อง ก็คือ การจับมือกันระหวางธุรกิจตาง  ๆโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ธุรกิจทองเที่ยว กับธุรกิจภาพยนตร  แมประเทศเกาหลีจะไมเคยขึ้นชื่อเร่ืองความสวยงามของภูมิประเทศ  
หรือสถานที่ทองเที่ยวเทากับประเทศอื่น ๆ ในแถบเอเชียมากอน  (รวมทั้งประเทศไทย)  แตจากการ
พยายามแทรกววิทิวทศัน และสถานทีใ่นประเทศเกาหลไีวในฉากสําคญั ๆ หรือฉากอันนาประทบัใจ
ในละครและภาพยนตร ไดสงผลตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศเกาหลอียางคาดไมถึง   
โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีทีภ่าพยนตรหรือซีร่ีสเร่ืองนัน้ ๆ ประสบความสําเร็จ เพราะเมื่อคนดูไดเห็นวิว
ทิวทัศนผานแผนฟลม ก็จะเกิดความรูสึกอยากมาสัมผัสบรรยากาศเหลานั้นดวยตัวเองดูบาง  
 
 ทวัรรูปแบบใหมนี้เรียกวา "Drama Tour"  ซ่ึงพาไปเที่ยวตามสถานที่ตาง ๆ ที่อยูใน
ฉากรักของ "พระเอก-นางเอก" จึงเกดิขึ้นเปนจํานวนมาก  วากนัวา ป 2004 ที่ผานมา  นักทองเที่ยว
ญี่ปุนทํารายไดเขาประเทศเกาหลีสูงถึง 200,000  ลานบาท  และนั่นก็คือ ลักษณะของการพึ่งพาซึ่ง
กันและกนัของธุรกิจการทองเทีย่วและภาพยนตรอยางตัง้ใจและลงตวัอยางยิง่ ( การตูนญี่ปุน – น้ําเนา
เกาหลี กับวิถีคนไทย, 2548) 
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ละครเกาหลีในประเทศไทย 
 
 สําหรับประเทศไทยนัน้  เนือ่งจากการดําเนนิชีวติของคนไทยมีความผกูพนักับการเปดรับ
ส่ือมวลชนแขนงตางๆ  ไมวาจะเปนหนงัสือพิมพ  โทรทศัน  วิทย ุ  และภาพยนตรมากขึ้น  จึงนับเปน
การเปดโอกาสใหกระแสวฒันธรรมจากประเทศตางๆ  สามารถเขามาครอบงําทัศนคต ิ  ความคิดของ
ประชาชนไดงายยิ่งขึน้  โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคการสื่อสารไรพรมแดน  ภาพยนตรและละครโทรทัศน
จากตางประเทศ  จัดเปนเครื่องมือในการครอบงําวัฒนธรรม  เปนเครื่องมือส่ือสารที่สําคัญที่ให
ความบันเทิง  ถายทอดความคิด  และเผยแพรวัฒนธรรม  ซ่ึงการไหลบาทางวัฒนธรรมผานทางภาพยนตร
และละครโทรทัศนจากตางประเทศ  โดยเฉพาะละครโทรทัศนกําลังเริ่มกลืนกินวัฒนธรรมไทยโดยทีเ่รา
ไมทันรูตัว 
 
 จุดเริ่มตนของการนําละครโทรทัศนจากตางประเทศเขามาเผยแพรในประเทศไทยนั้น  
เร่ิมมาตัง้แตเมือ่ประมาณ 10 ปที่แลว  โดยสถานีโทรทศันไทยทวีีสีชอง 3  ไดนําเอาละครญี่ปุนมาฉาย
ในชวงเวลาบายของวนัธรรมดา  ทําใหเดก็นักเรียนตดิละครญี่ปุนกนัอยางงอมแงม  เนื่องจากเนื้อหา
ของละครเปนเนื้อหามาจากการตูนญี่ปุน  แตแลวการฉายละครญี่ปุนทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี
ชอง 3 ก็ตองหยดุชะงกัลงกลางคัน  เมื่อมลีะครเรื่องหนึง่นําเสนอภาพการมเีพศสัมพนัธของตวัละคร
ในหองเรยีน  ทําใหเกดิกระแสวาเปนการไมเหมาะสมอยางยิ่ง (บทความ ซีร่ีสเอเชี่ยน ทางเลือกหรือ
แคแฟชั่น, คมชัดลึก, 21 มกราคม 2548) 
 
 หลังจากนัน้  ละครซีร่ีสของประเทศในแถบเอเชยีก็เร่ิมเขามามใีหเหน็ประปราย  กอนจะ
กลับมาไดรับความนิยมอีกครั้งในป พ.ศ. 2547 เมื่อสถานีโทรทัศนไอทีวีไดหาทางเลือกใหมใหกับผู
รับชมโทรทัศน  โดยแทนที่จะนําเสนอละครไทยเหมือนชองอ่ืน  ๆ ก็เปลี่ยนไปฉายละครเอเชีย  และใชช่ือ
ชวงที่เผยแพรละครเอเชียวา “เอเชี่ยนซีร่ีส”  ซ่ึงผูชมที่เร่ิมเบื่อกับความซ้าํซากของละครไทย  เริ่มหนั
มาใหความสนใจและเลือกรับชมเปนจํานวนมาก  จนถึงขนาดมีการนําละครซีร่ีสออกมาขายใน
รูปแบบของวซีีดี-ดีวดีี  รวมทั้ง  มีเวปไซตสวนตัวของซร่ีีสเรื่องนั้นๆ  โดยเฉพาะอีกดวย 
 
 จากกระแสความนิยมนี้เอง  ทําใหสถานโีทรทัศนชองอื่นๆ  หันมาเลียนแบบไอทีวี  
ดวยการนําเอาละครซีร่ีสจากประเทศตางๆ ในแถบเอเชยีมาประชันกัน  ไมวาจะเปนไตหวัน  ญี่ปุน  
และเกาหลี  อาทิเชน ชอง 7 นําเรื่อง FRIEND เปนละครที่ประเทศเกาหลีและญี่ปุนรวมกันสรางมาฉาย 
ชอง 3 นําซีร่ีสไตหวันเรื่อง รักใสใสหัวใจ 4 ดวง ซ่ึงก็ไดรับความนิยมจากผูชมเปนอยางมาก 
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หรือแมแตชอง 5 ก็ไดมีการเผยแพรซีร่ีสเกาหลีเร่ือง ฟนิกซ ลิขิตรัก เพลิงริษยา และมีกระแสแรง
มากขึ้นเมื่อทางชอง 3 ไดนําละครโทรทัศนชุด 'แดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง' มาเผยแพร อยางไรก็ตาม  
ที่ไดรับความนิยมมากที่สุดก็ยังคงเปน  ละครซีรีสเกาหลี   
 
 ทั้งนี้  อาจเปนเพราะเนื้อเร่ืองของละครเกาหลีนัน้  สวนใหญจะเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางพระเอก นางเอก  โดยบทของหนังจะใสใจกับรายละเอียด  มีการผูกปมไวระหวางเรื่องแลวมา
เฉลยตอนทาย  กลาวคือ  ทุกอยางออกแบบใหมีความหมายแฝง  นอกจากนี้  นางเอกของเรื่องจะเปน
คนธรรมดา  อาจสวยสูนางรายไมได  แตนี่คือตัวแทนของคนดูสวนใหญที่เปนคนเดินดนิ  ที่มีฝน
อยากจะประสบความสําเร็จหรือไตเตาขามชนชั้นได  นอกจากนี้  ละครเกาหลีมกัจะเกี่ยวกับเรื่อง
ความบังเอิญ  การขามเวลา  พรหมลิขิต  ซ่ึงเปนการสะทอนความรูสึกลึกๆ  ของชาวเกาหลีที่สวนใหญ
หวังใหมีพรหมลิขิตหรือยอนเวลากลับไปในชวงที่ประเทศปรองดองกัน (นันทขวาง สิรสุนทร, 2548) 
 
 อาจกลาวไดวา  สาเหตุที่ละครซีร่ีสหรือภาพยนตรเกาหลี สามารถเขาไปมีอิทธิพลใน
แถบเอเชียไดอยางรวดเร็ว  อาจเกิดจากความคลายคลึงกันทางดานทัศนคติ ความเชื่อ และวฒันธรรมตาง ๆ 
นาจะเปนอีกเหตุผลหนึ่งดวย  เชน แดจังกึม  ที่คนไทยติดงอมแงมอยูขณะนี้  แมจะเปนเรื่องจักร  ๆวงศ ๆ 
ของเกาหลี แตถาพิจารณาใหลึก ๆ จุดที่นําเสนอก็ไมตางกันนักกับของไทย ที่แสดงใหเห็นในเรื่องของ  
คุณธรรม  ความกตัญู  ความรูจักออนนอมถอมตน  มสัีมมาคารวะ  ความซื่อสัตย หรือการเทิดทนู
สถาบันพระมหากษัตริย  ประกอบกับความสามารถของผูกํากับเกาหลี ที่สอดแทรกเรื่องราวเหลานี ้ 
เขาไปในวัฒนธรรมประเพณขีองเกาหลไีดอยางลงตวัและไมขัดเขิน  ความคลายคลึงกันดังกลาว  
ประกอบกับเนือ้งานที่ด ี  จึงเปนผลทําใหคนดูสามารถเขาใจและซึมซับไดงาย  แมจะเปนคนละ
ประเทศ แตกลับดูไมไกลจากตัวจนเกนิไป 
 
  นอกจากความสําเร็จในการสงออกละครซีรียหรือภาพยนตรเกาหลแีลว   ประเทศเกาหลี
ยังประสบความสําเร็จจากการสงออกวัฒนธรรมเกาหลีในดานอื่น ๆ อีกดวย ไมวาจะเปน ภาษา อาหาร 
(กิมจ,ิ มามา, สาหราย)  เกมออนไลน  กระเปา  รองเทา  โทรศัพทมือถือ (ซัมซุง)  โนตบุค ที่กําลัง
เขามาตตีลาดวยัรุนไทย  วากนัวากลุมวยัรุน K-POP (นยิมวัฒนธรรมปอบของเกาหลี) แบบฮารดคอร 
ไมเพียงบริโภคส่ือบันเทิงเทานั้น  แตเวลาจะเลือกซื้อสินคาก็มักเลือกแบรนดเกาหลีดวย 
  
 อาจกลาวไดวา  คล่ืนความคลั่งไคลวัฒนธรรมปอบแบบเกาหลีนี้เปนความภาคภมูิใจ
ของประเทศ  ทําใหเกาหลใีตเปนที่รูจักของชาวโลก  นอกจากนั้น  ละครโทรทัศนเหลานี้ยงัเพิ่มความนยิม
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ในตัวนักรอง  นักแสดงของเกาหลีดวย  เพียงแคไมกี่ป  กระแสเกาหลีฟเวอร  ทั้งจากภาพยนตร  
ละครโทรทัศน  เพลง  สงผลใหวยัรุนไทยตางหลงไหลในวัฒนธรรมใหมจากเกาหลี  หลายคน
แตงหนา  ทําผมแบบเกาหลี  บางคนลงทุนเรียนภาษาเกาหลี  เพียงเพื่อใหสามารถทักทายกับดาราคนโปรด
ของเขา 
 
 จากกระแสความนิยมละครเกาหลีของผูชม  โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมวัยรุน  ทําใหมี
เสียงวพิากษวิจารณผานสื่อออกมาอยางมากมายวา  ละครเกาหลีทําใหเดก็ไทยเหอวฒันธรรมเกาหลีจน
ลืมความเปนไทย  เนื่องดวยพฤติกรรมเลยีนแบบของวยัรุนที่ซึมซับวฒันธรรมเกาหลีจากละครเกาหลี  
นอกจากนั้น  ยังสงผลใหคนไทยนยิมเดนิทางไปทองเทีย่วยังประเทศเกาหลีมากขึ้น  จงึทําใหสนใจวา  
วัยรุนไทยมีพฤติกรรมการเปดรับละครเกาหลีอยางไร การถายทอดวฒันธรรมเกาหลีถูกแสดงออกมาใน
ลักษณะใดบางในทัศนคติของวัยรุนไทย  และปจจัยใดที่ทําใหละครเกาหลีไดรับความนิยมจากวัยรุนไทย   
 
  ผูวิจยัจะทําการศึกษาจากกลุมวัยรุนที่ชมละครเกาหลีที่เผยแพรทางสถานีโทรทัศนชอง 7 
และไอทีวี จํานวน 4 เร่ือง ไดแก  คุณแมมือใหม หัวใจเกินรอย, สะดุดรักที่พักใจ, รักเหมียวๆ ขอ
เกีย่วหวัใจ และเพลงรกัในสายลมหนาว  ซ่ึงทั้ง  4  เร่ืองขางตนเปนละครที่ไดรับความนยิมจากผูชม
คอนขางมาก 
 
1.2 ปญหานําวิจัย 
 
 1.2.1   วยัรุนไทยมีพฤติกรรมการเปดรับละครเกาหลีอยางไร 
 1.2.2  วัยรุนไทยมีความคดิเห็นอยางไรตอเนื้อหาวัฒนธรรมเกาหลีที่ถายทอด ผานทาง
  ละครเกาหลี 
 1.2.3  ปจจัยใดที่ทําใหวันรุนไทยชมละครเกาหล ี
 
1.3  วัตถุประสงคท่ีศึกษา 
 
 1.3.1  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับละครเกาหลีของวัยรุนไทย 
 1.3.2  เพื่อศึกษาปจจยัที่ทําใหวยัรุนไทยชมละครเกาหล ี
 1.3.3 เพื่อศึกษาความคิดเหน็ของวัยรุนไทยที่มีตอเนื้อหาทางวัฒนธรรมเกาหลี และการ
           ถายทอดผานทางละครเกาหล ี
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1.4  ขอบเขตการวิจัย 
 

 1.4.1  งานวิจยัครั้งนี้  ผูวิจัยตองการศึกษาความคิดเห็นของวัยรุนไทยเกี่ยวกับการถายทอด
            วัฒนธรรมเกาหลีผานทางละครเกาหลี  โดยจะศึกษาวฒันธรรมทางดานวิถีชีวิต 
             ของคนเกาหลี คานิยม และอุดมการณที่พบจากละครเกาหลีที่ออกอากาศและ
  ไดรับความนยิมทางสถานีโทรทัศนจํานวน 4 เร่ือง  คอื  คุณแมมือใหม หัวใจ
  เกนิรอย, สะดดุรักที่พกัใจ, รักเหมยีวๆ ขอเกี่ยวหวัใจ และเพลงรกัในสายลมหนาว  
 1.4.2 กลุมประชากรในการวิจัยคือ  กลุมวัยรุนในกรุงเทพมหานครที่มีอายุระหวาง  
           12-20 ป จํานวน 400 คน 
 
1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
 1.5.1  ใหทราบความคิดเหน็ของวัยรุนไทยที่มีตอเนื้อหาทางวัฒนธรรมเกาหลีที่ถายทอด
            ผานทางละครเกาหลี  ซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูปกครองในการดูแลบุตรหลานที่
  อยูในชวงวยัรุน 
 1.5.2  ทําใหทราบถึงปจจัยที่ทําใหละครเกาหลีไดรับความนิยมในกลุมวัยรุน ซ่ึงจะเปน
             ประโยชนตอผูผลิตละครไทย ในการนําไปใชเปนแนวทางสําหรับผลิตละครไทย 
             เพื่อใหคนไทยหนักลับมานยิมละครไทยมากขึน้ 
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1.6  นิยามศัพท 
  

1.6.1  วัฒนธรรมเกาหลี  หมายถึง  รูปแบบการดํารงชวีิตของคนเกาหลีเชน การทํางาน  การ
เรียน  ความรกัของหนุมสาว  ความสัมพนัธภายในครอบครัว การรับประทานอาหาร แฟชั่นการแตงกาย  
ทรงผม   

 
1.6.2 การถายทอดวฒันธรรม  หมายถึง  วธีิการตางๆ ที่วัฒนธรรมจากสังคมหนึ่ง  

ประเทศหนึ่งแพรเขาสูสังคมหนึ่ง  ทําใหเกดิการปรับวัฒนธรรมเขาหากัน  โดยอาศัยส่ือมวลชนประเภท
ตางๆ  ซ่ึงในที่นี้หมายถึง  วฒันธรรมเกาหลีที่ถายทอดมายังสังคมไทยโดยผานสื่อละครโทรทัศน 

 
1.6.3  ละครโทรทัศนเกาหล ี    หมายถึง  ละครที่ใหความบันเทิงซ่ึงสรางโดยประเทศ

เกาหลี มีดาราผูแสดงเปนคนเกาหลี และออกเผยแพรทางสถานีโทรทัศน  ไดแก  คุณแมมือใหม หวัใจ
เกินรอย, สะดดุรักที่พักใจ, รักเหมียวๆ ขอเกี่ยวหวัใจ และเพลงรักในสายลมหนาว 

 
1.6.4 ความคิดเห็น  หมายถึง  การแสดงเหตุผลของวัยรุนที่มีตอละครเกาหลี  ไดแก  

ความคิดเหน็ทีม่ีตอเนื้อเร่ือง  การดําเนินเรื่อง  ดารานาํแสดง  บทบาทการแสดง  เครื่องแตงกาย  ดนตรี
และเพลงประกอบ  ฉาก  ซ่ึงแสดงออกดวยการวพิากษวิจารณ ตลอดจนแสดงถึงความเขาใจ
วัตถุประสงคของละครเกาหลี 

 
1.6.5 วัยรุน  หมายถงึ  บคุคลที่มีอายุระหวาง  12-20 ป  ทัง้เพศชายและหญิง  ทีอ่าศัยอยูใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
 

1.6.6  ปจจยั  หมายถึง  สาเหตุที่ทําใหวยัรุนชมละครเกาหลี  ไดแก  ตองการสารสนเทศ 
เพื่อใหทนัสมัย ทันเหตกุารณ  ตองการสรางความมีเอกลักษณใหแกตนเอง ตองการมีสวนรวมกับ
บุคคลอื่น และเพื่อตองการความบันเทิง 

 
1.6.7  พฤติกรรมการเปดรับ  หมายถึง  ลักษณะการเปดรบัละครเกาหลขีองวัยรุน ไดแก  

ความถี่หรือความบอยคร้ังในการเปดรับละครเกาหลี สถานีโทรทัศนที่เลือกรับชมละครเกาหลี  
ชวงเวลาที่เปดรับ  ระยะเวลาในการเปดรับ  ประเภทของละครเกาหลีที่เปดรับ  เหตุผลที่เลือก
รับชมละครเกาหลี 
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กรอบแนวคิด  
 
 
 ปจจัยที่ทําใหวยัรุนชมละครเกาหลี 

1.  ตองการสารสนเทศ เพื่อให
ทันสมัย ทันเหตุการณ   

2. ตองการสรางความมีเอกลักษณ
ใหแกตนเอง 

3. ตองการมีสวนรวมกับบุคคลอื่น 
4. ตองการความบันเทิง  

 
 
 
 
 

  
 

วัยรุนไทย 

ความคิดเหน็ตอ 
1. เนื้อเรื่อง 
2. การดําเนินเรื่อง 
3. ดารานําแสดง 
4. บทบาทการแสดง 
5. เครื่องแตงกาย 
6. ดนตรีและเพลง

ประกอบ 
7. ฉาก 

พฤติกรรมการเปดรับ 
1. ความบอยครั้ง 
2. สถานีโทรทัศนที่

เลือกรับ 
3. ชวงเวลาที่เปดรับ 
4. ระยะเวลาในการ

เปดรับ 
5. ประเภทของละคร

เกาหลีที่เปดรบั 
6. เหตุผลทีเ่ลือก

รับชมละครเกาหล ี

ละครเกาหล ี

DPU



 บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของวยัรุนไทยที่มีตอการถายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผาน
ละครโทรทัศน  ในครั้งนี้เปนการวจิัยเชิงสํารวจ (SURVEY RESEARCH) เพื่อศึกษาทัศนคติ ความ
พึงพอใจ  แรงโนมนาวใจจากวฒันธรรมเกาหลใีนละครเกาหลี  ที่ทาํใหกลุมวยัรุนในประเทศไทยเกิด
การปรับเปล่ียนพฤติกรรม  และเพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดไว 
ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีวจิัย  ดังตอไปนี ้
 
ประชากรและวิธีการสุมตัวอยาง 
 
ประชากร 
 
 ประชากรที่ใชทาํการศึกษาวจิัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดทําการศึกษาวจิัยจากกลุมวยัรุนในเขต
กรุงเทพมหานคร  ที่มีอายุระหวาง 12-20 ป  อยางไรก็ตาม  เนื่องจากการสํารวจสถิติกลุมประชากรที่มี
อายใุนชวงดงักลาวในป 2549 ยังไมมหีลักฐานใดระบุจาํนวนไดอยางแนนอนวามีเทาใด  แตขอมูลที่
ใกลเคียงที่สุดไดจากกรงุเทพมหานคร  ซ่ึงเคยสํารวจจาํนวนประชากรในกรุงเทพมหานครโดยแบง
ตามอายุทั้งชายและหญิงอายรุะหวาง 12-20 ป  เมื่อป พ.ศ.2548  พบวามีจํานวน  703,085 คน (ที่มา : 
ขอมูลสถิติเกี่ยวกับจํานวนประชากร ณ ธันวาคม 2548 ของกรุงเทพมหานคร)  การวิจัยคร้ังนีจ้ึง
อนุมานตัวเลขดังกลาวมาใชเปนจํานวนกลุมประชากร 
 
ขนาดกลุมตัวอยาง 
 
 ผูวิจยักําหนดจาํนวนกลุมตวัอยางดวยวิธีการเปดตารางสําเรจ็รูปของ  Taro Yamanae  
(Yamanae, 1970 : 580-581  อางถึงใน ประคอง  กรรณสูตร, 2529 : 10)  จากประชากรทั้งหมด  
703,085 คน  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  ตามความคลาดเคลื่อนไมเกิน 0.05  ไดกลุมตัวอยางที่  400  คน 
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การสุมตัวอยาง 
 
 เนื่องจากกลุมประชากรคือ  กลุมวยัรุนมเีปนจํานวนมาก  ผูวิจยัจงึใชวิธีการสุมตวัอยาง
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  โดยขอความรวมมือจากกลุมวัยรนที่รับชมละครเกาหลีที่
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง 7 และไอทีวี จํานวน 4 เร่ือง ไดแก  คุณแมมือใหม หวัใจเกนิรอย, 
สะดดุรักทีพ่ักใจ, รักเหมยีวๆ ขอเกีย่วหวัใจ และเพลงรกัในสายลมหนาว  ใหชวยตอบแบบสอบถาม  
โดยสถานที่ที่ใชในการสุมตัวอยางคือ  หางสรรพสินคาตางๆ ที่กระจายอยูทัว่กรุงเทพ  เนื่องจาก 
หางสรรพสินคาเปนแหลงทีก่ลุมวัยรุนนิยมไปเดินเทีย่ว  ซ่ึงรายชื่อหางสรรพสินคาและแหลงการคา  
มีดังนี ้

 
ช่ือหางสรรพสินคา/แหลงการคา   จํานวนแบบสอบถาม 
1. หางสรรพสินคาเซ็นทรัล  สาขาลาดพราว   50 
2. หางเมเจอร  สาขารัชโยธิน    50 
3. ศูนยการคาสยาม      50 
4. หางสรรพสินคามาบุญครอง    50 
5. หางสรรพสินคาเซ็นทรัล  สาขาปนเกลา   50 
6. หางเมเจอร  สาขาปนเกลา    50 
7. หางสรรพสินคาเดอะมอลลบางกะป   50 
8. หางสรรพสินคาซีคอนสแควร    50 
   รวมแบบสอบถามทั้งหมด            400  ชุด 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล  
  
 งานวิจัยคร้ังนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ  เก็บรวบรวมขอมูล  โดยใชวิธีการสัมภาษณ
กลุมตวัอยางจากแบบสอบถาม   สถานทีเ่ก็บรวบรวมขอมูลคือหางสรรพสินคาและแหลงการคาทีไ่ด
กําหนดไวจาํนวน  8  แหงตามที่กาํหนดไวขางตน  โดยชวงเวลาในการทําการสํารวจเก็บขอมูลวิจยั  
คือ  1-15 พฤศจิกายน 2549  โดยจะศึกษาละครเกาหลีที่ออกอากาศทางสถานีโทรทศันชอง 7 และไอ
ทีวี จาํนวน 4 เร่ือง ไดแก  คณุแมมือใหม หัวใจเกินรอย, สะดุดรักที่พกัใจ, รักเหมียวๆ ขอเกี่ยวหัวใจ 
และเพลงรักในสายลมหนาว (ตวัอยางดัง CD แนบ) 
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วิธีการดาํเนนิการวิจัย 
 

1.  ศึกษารวบรวมขอมูล  เอกสาร  คนควาขอมูลที่สําคัญจากหนังสือวิชาการ วารสาร  
วิทยานิพนธ  และผลงานวิจยัที่เกีย่วของ  เพื่อเปนแนวทางกําหนดการศกึษา  ปญหา  และวัตถุประสงค
ของการวิจยัเพือ่นํามาสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมตามวัตถุประสงค  ประเด็นที่สําคัญตาม
วัตถุประสงคการวิจยั 

2.  สรางแบบสอบถามใหถูกตอง  เหมาะสม  ครอบคลุม  ตามขอมูลและทฤษฎีที่ตองการ 
3.  ไดทดลองนําแบบสอบถามจํานวน 15 ชุด  ไปทดลองใชกับกลุมวัยรุนที่ไมใช

กลุมตัวอยางเพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงใหดีขึ้น 
4. นําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจริง 
5. นําแบบสอบถามที่ไดมาวิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะหตามวัตถุประสงคการวิจัย 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  
โดยแบบสอบถาม 1 ชุดมีคําถามทั้งหมด  27  ขอ  ซ่ึงประกอบดวยคําถามปลายปดเปนสวนใหญ  
ทั้งนี้คําถามปลายเปดจะใชในสวนขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม  ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นดวย
การศึกษาคนควาจากหนังสือ  เอกสาร  บทความ  วิทยานิพนธ  งานวิจัยตางๆ  โดยแบงโครงสราง
แบบสอบถามออกเปนดังตอไปนี้ 

สวนที่ 1  ขอมูลดานประชากรของผูตอบแบบสอบถาม  เปนลักษณะทางประชากรศาสตร
ของกลุมตัวอยาง  ภูมิหลังและสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  ของกลุมตัวอยาง  เปนคําถามปลายปด  เชน  
เพศ  อายุ  การศึกษา  รายได  จํานวน  4  ขอ 

สวนที่ 2  เปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับวัฒนธรรมเกาหลีจากละครเกาหลี 
ทางโทรทัศน ซ่ึงเปนคําถามปลายปด จํานวน 6 ขอ 

สวนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุมวัยรุนไทยที่มีตอละครเกาหลี และ
การถายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผานทางละครโทรทัศน ซ่ึงเปนคําถามปลายปดจํานวน  10  ขอ 

สวนที่ 4  เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหวัยรุนเลือกรับชมละครเกาหลี  ซ่ึงเปน
คําถามปลายปดจํานวน 4 ขอ 

สวนที่ 5  เปนคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มตีอละครเกาหลี  เปนคําถาม
ปลายเปดจํานวน  3  ขอ 
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การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย 
 
การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) 
 
 ในการทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดทําการทดสอบ
ความเทีย่งตรงของเครื่องมือกอนเก็บขอมูลจริง  โดยไดทําการปรึกษากับอาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธ  
กรรมการวิทยานิพนธ  และผูเช่ียวชาญใหชวยพิจารณาความถูกตองของแบบแผนและโครงสรางของ
เครื่องมือ 
 
การทดสอบความเชื่อถือได (Reliability) 
 

ในการทําสอบความเชื่อถือไดของเครื่องมือที่ใชในการวจิัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดนํา
แบบสอบถามจํานวน  15  ชุด  ไปทําการทดสอบ  (Pre Test)  กับกลุมวัยรุนไทยที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง  แตมีลักษณะตางๆ  ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง  แลวนํามาทดสอบหาคาความเชื่อมั่น  โดยใช
วิธีการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Coefficient of Alpha)  ของ  Cronbach  มีการกําหนดคา
ความเชื่อมั่นใหไดสูงกวา  0.75  มีสูตร  ดังนี้ 

 

a  =     ⎯    
K 

K - 1 
V 2 

V1 
1 -

 
 

K   คือ  จาํนวนขอสอบ 
V1  คือ  ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 
V+  คือ  ความแปรปรวนคะแนนรวมการทดสอบทั้งหมด 
 
หากการทดสอบความเชื่อมั่นไดคา  Alpha = 0.8014 แสดงวาแบบทดสอบมีความนาเชื่อถือ 
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สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจมาประมวลผลดวยโปรแกรม
ทางสถิติ SPSS โดยใชสถิติในการวิเคราะห  ไดแก  คารอยละ (PERCENTAGE)  คาเฉลี่ย (MEAN)  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 
เกณฑการใหคะแนน 
 

สําหรับเกณฑการตัดสินความคิดเห็นของวยัรุนที่มีตอละครเกาหลีและการถายทอด
วัฒนธรรมเกาหลีผานทางละครโทรทัศน โดยใชเกณฑการตัดสินใจ ดังนี้ ( ชูศรี,2541 : 20)  

 
คะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง  ดีมาก 
คะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง  ด ี
คะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง  ปานกลาง 
คะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง  ไมด ี
คะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง  ไมดเีลย  
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บทที่ 2 
แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การวิจยัเร่ือง “ความคดิเห็นของวัยรุนไทยที่มีตอการถายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผาน
ละครโทรทัศน”  ไดอาศยัแนวคิด และงานวจิัยทีเ่กีย่วของมาเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิด
เพื่อประโยชนตอการวิจยัเชิงสํารวจ  ดังนี ้

 
2.1  แนวคิดเกี่ยวกบัทัศนคติและความคิดเห็น 
2.2  ทฤษฎีการเลือกเปดรับสาร 
2.3  ทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจ 
2.4  แนวคิดเรื่ององคประกอบของละครโทรทัศน 
2.5  แนวคิดเรื่องละครเกาหลี 
2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 
2.1  แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติและความคิดเห็น 
 
                    คําวา  “ทัศนคติ”  นั้น  มีความหมายตามที่มีผูใหคําจํากัดความตางๆ  กัน  เชน  
  
 Roleach  (1970 : 112 อางถึงใน ศิษยา งามสุข, 2545 : 13)  เห็นวา  ทัศนคติเปนการ
ผสมผสานหรือการจัดระเบยีบของความเชือ่ของบุคคลที่มีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด หรือสถานการณใด
สถานการณหนึ่ง  ซ่ึงผลของความเชื่อนี้จะเปนตัวกําหนดแนวโนมของบุคคลที่จะมีตอพฤติกรรม
ตอบสนองในลักษณะที่ชอบหรือไมชอบ (อางถึงในประภาเพ็ญ,2526 : 3) 
 
 Norunan  (1971 : 77 อางถึงใน ศิษยา งามสุข,2545 : 13)  ไดใหความหมายของคําวา 
ทัศนคติวา  เปนความรูสึกและความคิดเห็นของบุคคลที่มีตอส่ิงของ  บุคคล  สถานการณ  ในทางที่
ยอมรับหรือปฏิเสธ  ซ่ึงมีผลทําใหบุคคลพรัอมที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองดานพฤติกรรมอยาง
เดียวกันตลอด 
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 Newcomb  (อางถึงใน ศิษยา งามสุข,2545 : 13)  กลาววา  ทัศนคติของบุคคลขึ้นอยูกับ
ลักษณะของสิ่งแวดลอมที่บคุคลไดรับ  อาจแสดงออกมาทางพฤติกรรมใน 2 ลักษณะ  คือ  ทัศนคติ
ทางบวก (Positive attitude)  แสดงออกในลักษณะพึงพอใจและเห็นดวยหรือชอบ  จะทําใหบุคคล
อยากกระทํา  อยากได  อยากเขาใกลส่ิงนั้น  ทัศนคติทางลบ (Negative attitude)  แสดงออกใน
ลักษณะไมพึงพอใจและไมเห็นดวยหรือไมชอบ  จะทําใหบุคคลเกิดความเบื่อหนาย  ชิงชัง  ตองการ
หนีใหหางจากสิ่งนั้น 
 
 จากแนวคิดตางๆ ของนักวิชาการหลายทาน สรุปไดวา  ทัศนคติหมายถึง ความรูสึก 
ความคิดเหน็ของบุคคลที่มีตอส่ิงตางๆ  เชน  บุคคล  ส่ิงของ  การกระทําสถานการณ  และอื่นๆ  
รวมทั้งทาทีที่แสดงออกที่บงถึงสภาพจิตใจที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  ความรูสึกนี้เปนไปไดทั้งในทางบวกและ
ในทางลบ ซ่ึงมีอิทธิพลที่จะทําใหบุคคลนั้นพรอมที่จะมีปฏิกริิยาตอบสนองตอส่ิงเราที่แตกตางกันออกไป 
 
 จากความหมายของทัศนคตดิังกลาว สามารถแยกทัศนคติออกเปนองคประกอบตางๆ ได  
3 ประการ (ลัดดา กิติวภิาดา, 2532 : 4)  คือ 
 

1. องคประกอบทางดานความคิด หรือการรับรู (Cognitive component) 
จะประกอบไปดวยเร่ืองของความเชื่อ  ความรู  และความคิดเห็นที่เกีย่วกับสิ่งของ

หรือสถานการณตางๆ ทางสงัคม  เชน  การวายน้ําเปนสิง่ที่ดีสําหรับเรา  ผูหญิงฉลาดมากกวาผูชาย  
องคประกอบทางดานความรูความคิดจึงเกี่ยวของกับสิ่งที่บุคคลพิจารณาวาสิ่งนั้นดีหรือไมดี  ถูก
หรือผิด  เปนตน 

 
2. องคประกอบทางดานความรูสึก (Affective component) 

อารมณหรือความรูสึกกบัความคิดจะมคีวามสัมพันธที่เกี่ยวของกนั  องคประกอบ
ทางดานนี้จึงประกอบดวยการประเมินความรูสึก ความชอบ หรือการตอบสนองทางอารมณ ที่มีตอ
ส่ิงของหรือบุคคล  โดยจะออกมาในลักษณะความชอบหรือไมชอบ  มีความรูสึกในทางที่ดีหรือไมดี  
องคประกอบทางดานความรูสึกจึงแบงออกเปน 2 ประเภท คือ  

2.1 ความรูสึกทางบวก  เปนการแสดงออกในลักษณะของความพึงพอใจ  เหน็ดวย  
ชอบ  สนับสนนุ 

2.2 ความรูสึกทางลบ  เปนการแสดงออกในลักษณะของความไมพึงพอใจ  ไมเห็นดวย  
ไมชอบ  และไมสนับสนนุ 
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3. องคประกอบทางดานพฤตกิรรม (Behavioral component) 
เปนความพรอมที่จะกระทํา  เปนพฤตกิรรมภายนอกของบุคคลที่แสดงออกโดยตรง

ตอส่ิงของหรือบุคคล  องคประกอบทางดานพฤติกรรม จะมีความสัมพนัธเกีย่วของกบัองคประกอบ
ทางดานความรู  ความคิด  และความรูสึก  เราจึงอนุมานทัศนคติของบุคคลไดจากสิ่งที่เขาพูดหรอื
ส่ิงที่เขาทําเสมอๆ  
  
 หนาท่ีของทัศนคติ (The Functions of Attitudes) 
  
 ทศันคติมีหนาที่ 4 ประการ  คือ  (ลัดดา กิตวิิภาต อางถึงในศิษยา,2545 : 9) 
 1.  ทัศนคติชวยใหบุคคลเขาใจโลกรอบๆ ตวัเรา  (Knowing Function)  ทําใหเกดิความรู  
โดยสรางทัศนคติอยางหนึ่งอยางใด  เพือ่จัดระบบสิ่งแวดลอมที่สับสนวุนวายใหงายแกการเขาใจ  
เพื่อทํานายเหตุการณตางๆ  เพื่อบอกใหทราบถึงสาเหตุของเหตุการณนัน้ๆ  อาจถูกหรือผิดก็ได  เชน  
สินคาราคาแพง  เราก็คิดวาเปนพอคาคนกลาง 
 
 2.  ทศันคติชวยปองกันตนเอง  ( Self defensive function)  ทําใหบุคคลไมดูถูกตนเอง  
เกิดความภาคภูมิใจ  โดยการสรางทัศนคติอยางหนึ่งอยางใด  เพื่อหลีกเลี่ยงความจริงตางๆ  ที่ทําให
ตนเองไมพึงพอใจ  เชน  บอกใครๆ  วาไมอยากเรียนตอเพราะตองการออกมาทาํงานชวยเหลือ
สังคมมากกวาคนที่เอาแตเรียนเปนคนเบยีดเบียนสังคม  (ซ่ึงตามความเปนจริงแลวบคุคลผูนี้ประสบ
ความลมเหลวในการเรยีนมาตลอด)  จากตวัอยางนีแ้สดงใหเห็นวาบุคคลสรางอคติตอบุคคลอื่นเพื่อ
จะไดรูสึกวาตนเองดกีวาคนอื่นๆ 
 
 3.  ทศันคติเปนเครื่องมือทําใหบุคคลไดรับประโยชนตาง  ๆ  และชวยในการปรับตัวใหเขา
กับสังคม  (instrumental or social adjustive function)  ส่ิงที่ทําใหเราไดรับประโยชน  เรากจ็ะมี
ทัศนคติที่ดีตอส่ิงนั้น  ส่ิงใดที่ขัดขวางความตองการของเรา  เราก็จะมีทัศนคติที่ไมดีตอสิ่งนั้น  
หนีหางจากสิ่งนั้น  เชน  คนงานสนบัสนนุพรรคการเมอืงพรรคหนึ่ง  เพราะเขามีความเชื่อวาพรรค
การเมืองพรรคนี้จะชวยใหพวกเขามีเศรษฐกจิดีขึน้  นายคนหนึ่งมีทศันคติที่ดีตอการตกีอลฟ  เพราะ
เจานายชอบ  ตนเองก็มีโอกาสใกลชิดเจานาย  ทําใหไดรับผลประโยชนตางๆ 
  
 4.  ทัศนคติชวยใหบุคคลแสดงตนเองออกมา  (self-expressive function)  บุคคลอื่นจะ
ทราบวาเขามีคานยิมอยางไร  มีความคดิอยางไร  ยดึถืออะไร  บุคคลมกัจะมีทศันคตทิี่สอดคลองกบั
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ความคิดหรือคานยิมของตนเอง  การแสดงทัศนคตอิยางหนึ่งอยางใดออกมานั้นเปนการสรางความคดิ
เกี่ยวกับตนเอง (self-concept)  ของบุคคลดวย  เชน  เราแตงตัวตดัผมแบบเด็กฮารด  เราอยูในกลุม
เด็กฮารดดวยกัน  นั่นก็แสดงถึงทัศนคติที่ดีตอแฟชั่นฮารดของเรา 
 
การเปล่ียนแปลงทัศนคติ  (Attitude Change) 
 
 ทัศนคติของบุคคลเมื่อเกิดขึ้นแลว  แมจะคงทนแตก็สามารถเปลี่ยนไดตัวบุคคล  
สถานการณ  ขาวสาร  การชวนเชื่อ  และสิ่งตางๆ  ที่ทําใหเกดิการยอมรับในสิ่งใหม  แตจะตองมี
ความสัมพันธกับคานิยมเดิมของบุคคลนั้น  นอกจากนี้อาจเกดิจากการยอมรับโดยบังคับ  เชน 
กฎหมาย  ขอบังคับ 
 
 การเปลีย่นทศันคติมีอยู  2  ชนิด  (จตพุร รัตแพทย, 2538 : 18)  คือ 
 

1. การเปล่ียนแปลงไปในทางเดียวกัน  หมายถึง  ทัศนคติของบุคคลที่เปนไปในทางบวกก็
จะเพิ่มมากขึ้นไปในทางบวกดวย  และทัศนคติที่เปนไปในทางลบก็จะเพิ่มมากขึ้น
ในทางลบดวย  การเปลี่ยนแปลงแบบนี้งายและคงทนกวาการเปลี่ยนแปลงไปคน
ละทาง 

2. การเปลี่ยนแปลงไปคนละทาง  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมของบุคคลที่
เปนไปในทางบวกกจ็ะลดลงไปในทางลบ  และถาเปนไปในทางลบก็จะกลับเปนไป
ในทางบวก 

  
 การเปลีย่นแปลงทัศนคติของบุคคล มกีระบวนการทีก่อใหเกดิการเปลี่ยนแปลง 3 
ประการ  คือ 
 
 1.  การยินยอม  (Compliance)  จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลยอมรับสิ่งที่มีอิทธิพลตอเขา  และ
มุงหวังใหเกดิความพึงพอใจแกบุคคลที่มีอิทธิพลนัน้  การที่เขายอมกระทําตามสิ่งทีเ่ขาอยากใหทาํนั้น  
เพราะเขาคาดหวังวา  เขาจะไดรับรางวัลหรือการยอมรับทัศนคติที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ  การยินยอมนี้  
อธิบายไดในแงของการปรับตัวใหเขากับสิง่แวดลอมของบุคคลในสังคม  ทัศนคติที่เปลี่ยนจาก
กระบวนการยนิยอม  ขึ้นอยูกับความสําคัญของผลที่คาดวาจะไดรับหลังการยอมรับนั้น ๆ  จึงอาจ
กลาวไดวา  การยอมทําตามเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  ซ่ึงเปนพลังที่ผลักดันใหบุคคล
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ยอมทําตามจะมากหรือนอยขึ้นอยูที่ความมากนอย หรือความรุนแรงของรางวัล  และการลงโทษ  
เคลแมน  (Kelman)  กลาววา  บุคคลจะยอมทําตามในบางสิ่งบางอยางก็ตอเมื่อเขาอยูในภาวะที่ผูมี
อิทธิพลจะบังคับได  ดังนั้น  ความหวังทีจ่ะใหบุคคลเกดิการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติที่ถาวรนี้ยอม
เปนไปไมได 
 
 2.  การเลียนแบบ (Identification)  เปนภาวะที่เกิดขึ้นเมือบุคคลยอมรับสิ่งเราหรือ
ส่ิงกระตุน  และเปนผลมาจากการที่เขาตองการสรางความสัมพันธที่ด ี  หรือที่พึงพอใจระหวางตวัเขา
กับบุคคลหรือกลุมอ่ืน  ความสัมพันธนี้อาจออกมาในรูปการรับเอาบทบาททั้งหมดของบุคคล  หรือ
กลุมบุคคลมาเปนของตน  และ/หรือเปลี่ยนบทบาทซึ่งกันและกัน  บุคคลจะเชื่อในส่ิงที่เขารับมา
หรือปฏิบัตินั้น  เปนความตองการที่จะใหเกดิสัมพันธภาพตามที่ตองการ  ทัศนคติจะเปลีย่นมาก
หรือนอยขึ้นอยูกับสิ่งเราที่ทาํใหเกดิการเลยีนแบบนั้น  อีกนัยหนึ่ง  การเลียนแบบเปนกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทศันคติ  ซ่ึงผลักดันใหเกดิการเปลี่ยนแปลง  จะมากหรือนอยขึ้นอยูกบัความดึงดดูใจ
ของสิ่งเราที่มีตอบุคคลนั้น  การเลียนแบบจึงขึ้นอยูกับพลังของแหลงขาวสารนั้น 
 เคลแมน (Kelman)  อธิบายวา  เมื่อบุคคลยอมรับหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ  โดยใช
กระบวนการเลียนแบบแลว  บุคคลนั้นมีแนวโนมที่จะกระทําส่ิงดังกลาว  เมื่ออยูในสถานการณทีจ่ะ
ดํารงไวซ่ึงสัมพันธภาพบางอยางในสังคม  กลาวอกีนัยหนึ่งคือ  ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงสวนใหญ
ขึ้นอยูกับความตองการที่จะดํารงไวซ่ึงสัมพันธภาพกับบคุคลอื่นในสังคมดวย 
 
 3.  ความตองการที่อยากจะเปลี่ยน (Internalization)  เกิดขึ้นเมื่อบุคคลยอมรับในสิ่งที่มี
อิทธิพลเหนือกวา  เนื่องจากสิ่งตรงนั้นตรงกับความตองการภายใน  และคานิยมของเขา  พฤติกรรม
ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยกระบวนการนี ้  จะสอดคลองกับคานิยมที่เขามอียูเดิม  ความพึงพอใจจะเกิด
ขึ้นกับเนื้อหารายละเอียดของพฤติกรรมแบบนั้นๆ 
 
ความคิดเห็น 
 

คําวา “ความคดิเห็น” ก็เชนเดียวกัน  ไดมีผูใหความหมายไวมากมายหลายทาน  ดังนี ้
 
 ความหมายของความคดิเห็น 
 อุทัย  หิรัญโต  (2519 : 80) อางถึงใน (ศิษยา งามสุข, 2545 : 15)  กลาววา  ความคิดเห็น
ของคนมีหลายระดับ  คือ  อยางผิวเผินก็มี  อยางลึกซึ้งก็มี  สําหรับความคิดเห็นที่เปนทัศนคติ 
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(Attitude) นั้น  เปนความคิดเห็นอยางลึกซึ้งและติดตัวไปเปนเวลานาน  เปนความคิดเห็นทั่วไป
ไมเฉพาะอยาง  ซึ่งมีประจําตัวของบุคคลทุกคน  สวนความคิดเห็นที่ไมลึกซึ้งและเปนความคิดเห็น
เฉพาะอยาง  และมีอยูเปนระยะเวลาสั้นเรียกวา Opinion 
 
 สุชา  จันทนเอม  (2524 : 104) อางถึงใน (ศิษยา งามสุข, 2545 :15)  กลาววา  ความ
คิดเห็นเปนความรูสึกของบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  เพราะคนเรามีความคิดเห็นแตกตางกันออกไป  
และความคิดเห็นเปนสวนหนึ่งของทัศนคติ  
 
 จิรายุ  ทรัพยสิน  (2540 : 16) อางถึงใน (ศิษยา งามสุข, 2545 : 15)  ไดสรุปความหมาย
ของความคิดเห็นไววา  ความคิดเหน็  หมายถึง  ความรูสึกนกึคิดของบคุคลที่แสดงออกมา  เพือ่ใหผูอ่ืน
ไดสามารถที่จะรับรู  ตลอดจนสามารถที่จะประเมินคาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือประเด็นใดประเดน็หนึ่ง  
การลงความเหน็อาจจะเปนไปในลักษณะเห็นดวย  หรือไมเห็นดวยก็ได  อันเนื่องมาจากสถานการณ
ส่ิงแวดลอม  การติดตอกับภายนอก  การเขาเปนสมาชกิกลุมตางๆ  และการพบปะสังสรรคประจําวัน 
 
 Good (1959 :  376) อางถึงใน (ศิษยา งามสุข,2545 : 15)  ไดใหความหมายของความ
คิดเหน็ (Opinion)  ไวหลายความหมายไดแก   

1. ความหมายทั่วไป  หมายถึง  ความเชื่อ  ความเหน็  ขอพิจารณา  ความรูสึก หรือ
ทัศนะที่ยังไมไดรับการพิสูจนอยางแนนอน  และยังขาดน้ําหนกัทางเหตุผลหรือการวิเคราะห  หรือ
อาจกลาวไดวา  มีความเปนไปไดมากกวาความรู 

2. ความหมายเฉพาะ  หมายถึง  การพิจารณาหรือการวินิจฉัยอยางมีแบบแผน  จาก
แหลงขอมูลหรือบุคคลที่เชื่อถือได 

3. ความคิดเหน็สาธารณะ (Public Opinion)  หมายถึง  การพิจารณาหรือขอวินิจฉยั
รวมๆ ของกลุมคนในสังคมที่เกี่ยวของกับความเชื่อหรือขอเท็จจริง 
 
 Maier  (1965 : 54) อางถึงใน (ศิษยา งามสุข, 2545 : 15)  ใหความหมายวา  ความคิดเห็นเปน
การประเมินคาเกี่ยวกับเหตุการณหรือพฤตกิรรมหรือส่ิงใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ  โดยการประเมินคา
หรือการใหความหมายที่ไดแสดงออกมา  จะไดรับอิทธิพลจากทัศนคติและความคดิเห็นเปนการ
แสดงออกของทัศนคติ 
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 Isaak  (1981 : 203) อางถึงใน (ศิษยา งามสุข, 2545 : 15)  ใหความหมายความคดิเหน็วา  
เปนการแสดงออกทางคาํพูดหรือคําตอบทีบุ่คคลไดแสดงออกตอสถานการณใดสถานการณหนึ่ง  
โดยเฉพาะจากคําถามทีไ่ดรับทั่วๆ ไป  โดยปกตแิลวความคิดเหน็แตกตางจากทศันคต ิ  คือความเห็น
จะเกีย่วกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะขณะที่ทัศนคติจะเปนเรื่องทั่วๆ ไป  ซ่ึงจะมีความหมายที่
กวาง 
 
 Foster  (อางถึงใน  จิรายุ ทรัพยสิน,2540 : 14-15 )  กลาววา  ความคิดเห็นเกิดจาก    
มูลเหตุ 2 ประการ  คือ 
 
 1.  ประสบการณ  (Experiences)  ที่บุคคลมีตอส่ิงของ  บุคคล  หรือหมูคณะ  เรื่องราวตางๆ 
หรือสถานการณความคิดเหน็  คุนเคย  อาจถือไดวาเปนประสบการณตรง (Direct experience)  และ
จากการไดยิน  ไดฟง  ไดเหน็รูปถาย  หรืออานจากหนังสือ  โดยไมพบเห็นจากของจริง  ถือวาเปน
ประสบการณทางออม 
 
 2.  ระบบคานยิมและการตดัสนิคานยิม  (Value system and judgement)  เนือ่งจากกลุมชน
แตละกลุมมีคานิยมและการตดัสินคานิยมไมเหมอืนกัน  แตละคนจึงมคีวามคิดเหน็ตอส่ิงเกีย่วของกนั
แตกตางกนั 
 
 จะเห็นไดวา  บางครั้งการเปลี่ยนแปลงซึ่งการแสดงออกของความคิดเห็น  เปนเพยีง
การเปลี่ยนแปลงของการแสดงออกของความคิดเห็นเพียงอยางเดยีว  แตบางครั้งการแสดงออกของ
ความคิดเหน็  เปนการแสดงที่มีทัศนคติรวมอยู  แตโดยท่ัวไปความคดิเห็นและทัศนคติมกัจะ
สอดคลองกันเสมอ  คือ  การที่แสดงความคิดเห็นบางอยางออกมา  เพราะเคยมีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่อง
นั้นมากอน  หรือความคิดเห็นอาจไดรับอิทธิพลจากทัศนคติที่ขัดแยง  หรือเกดิจากทัศนคตทิี่มี
ลักษณะสงเสริมสนับสนุนกนัก็ได 
 
 แนวความคิดเกี่ยวกับทัศนคติและความคิดเห็น  ผูวิจัยไดนํามาศึกษาวิจัยในเรื่องของ
ทัศนคติและความคิดเห็นของกลุมเปาหมายคือ  กลุมวยัรุนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่มีตอ
ละครเกาหลีทีน่ํามาเผยแพรทางสถานีโทรทัศนไอทีวี และชอง 7 
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2.2  ทฤษฎีการเลือกเปดรับสาร 
 
 ปจจัยในการสือ่สารที่มักจะมีการกลาวถึงบอยๆ  วาเปนตัวกําหนดความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวของการสงสารไปยังผูรับ  และนั่นก็คือ  กระบวนการเลือกสรร (Selective Process)  
ของผูรับสาร  ขาวสารเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับกิจกรรมตางๆ  ในชีวิตของมนษุย  มนุษยเปน
สัตวสังคมที่ตองการอาศัยการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณซ่ึงกนัและกนั  ขาวสารจะเปน
ปจจัยสําคัญทีใ่ชประกอบการตัดสินใจของมนุษย  โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมนุษยเกิดความไมแนใจ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเทาใด  ความตองการขาวสารกจ็ะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเทานั้น 
 
การเปดรับสื่อมีผูใหนยิามไวดังนี ้
  
 Atkins Charles (อางถึงใน จันทรเพ็ญ คุปตกาญจนากุล,2547 : 15 )  กลาววา  บุคคล
ที่เปดรับขาวสารมากยิ่งมีหูมีตากวางไกล มีความรูความเขาใจในสภาพแวดลอมและเปนคนที่ทันสมัย
ทันเหตกุารณกวาบุคคลที่เปดรับขาวสารนอย 
 
 Joseph T. Klapper (อางถึงใน จันทรเพ็ญ คุปตกาญจนากุล,2547 : 15)  ไดเสนอแนวคิด
เกีย่วกับกระบวนการเลือกรบัขาวสารของมนุษยวา “บุคคลมีกระบวนการเลือกรบัสารของตนเอง 
(Selectivity Process) คือ บุคคลจะเลือกเปดรับสื่อ (Selective Exposure) ที่ตรงกับความคิดเห็นที่มี
อยูกอนแลว  และเลือกรับรู (Select Perception) เฉพาะสารที่มีความหมายสอดคลองกับความคิดเหน็
รวมทัง้เลือกทีจ่ะเกบ็รักษาสาร (Selective Retention) ที่สอดคลองกับความคิดมากกวาสิ่งทีไ่มเห็น
ดวย” 
 
 Becker (อางถึงในพรกมล รัชนาภรณ,2542 : 24)  ไดใหความหมายของการเปดรับสื่อ 
โดยจําแนกตามพฤติกรรมการเปดรับสื่อ คือ 
 

1. การแสวงหาขอมูล (Information Seeking)  กลาวคือ  บุคคลจะแสวงหาขอมูลเพื่อ
ตองการใหมีความคลายคลึงกับบุคคลอื่นในเรื่องหนึ่งหรือเร่ืองทั่วไป 

2. การเปดรับขอมูล (Information Receptivity)  กลาวคือ  บุคคลจะเปดรับสื่อเพื่อ
ตองการทราบขอมูลที่ตัวเองสนใจอยากรู  เชน  เปดดโูทรทัศนเฉพาะรายการที่สนใจ
หรือผูแนะนาํมา  หรือขณะที่อานหนังสอืพิมพ  หรือดูโทรทัศน  หากมีขอมูล
ขาวสารเกีย่วของกับตนเองกจ็ะใหความสนใจอานหรือดูเปนพิเศษ 
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3. การเปดรับประสบการณ (Experience Receptivity)  กลาวคือ  บุคคลจะเปดรับ
ขาวสารเพราะตองการทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งหรอืเพื่อผอนคลายอารมณ 

 
การเลือกสาร (Selectivity in Communication) 
 
 กระบวนการเลือกสาร  พีระ  จิรโสภณ  (2537 : 635-640)  เปรียบเอาไวเสมือน
เครื่องกรอง (Filters)  ขาวสารในการรับรูของมนุษย  ซ่ึงประกอบไปดวยการกลัน่กรอง 3 ช้ัน 
(Klapper, J.T. and Meyen อางถึงในเสริมสุข วงศววิัฒน,2545 : 12)  ดังนี้ 
 
 1.  การเลือกเปดรับขาวสาร  หรือเลือกสนใจ  (Selective Exposure or Selective 
Attention)  หมายถึง  แนวโนมที่ผูรับสารจะเลือกสนใจ  หรือเปดรับขาวสารจากแหลงใดแหลงหนึ่ง
ที่มีอยูดวยกนัหลายแหลง  เชน  การเลือกซื้ออานหนังสือพิมพฉบับใดฉบับหนึ่ง  เลือกเปด
วิทยกุระจายเสยีงสถานีใดสถานีหนึ่ง  หรือเลือกชมวิทยุโทรทัศนชองใดชองหนึ่ง  นอกจากความคิด
ความรูดั้งเดิมที่เปนตัวกําหนดในการเลือกเปดรับขาวสารแลว  มีปจจัยทางดานสังคม  และลักษณะ
สวนบุคคลอีกมากมายหลายประการ  ไดแก  สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  (เชน  ระดับการศึกษา  
วัย  อาชีพ  รายได ฯลฯ )  ความเชื่อ  อุดมการณ  ลัทธินิยม  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  ประสบการณ  เปน
ตน 
 
 2.  การเลือกรับรูหรือตีความ  (Selective Perception or Selective Interpretation)  เปน
กระบวนการกลั่นกรองชั้นตอมา  เมื่อบุคคลเลือกเปดรับขาวสารจากแหลงใดแหลงหนึ่งแลวก็ใชวา
ขาวสารนั้นจะถูกรับรูเปนไปตามเจตนารมยของผูสงสารทั้งหมด  ผูรับสารแตละคน  อาจจะตีความหมาย
ขาวสารชิ้นเดียวกันที่สงผานสื่อมวลชนไมตรงกัน  ความหมายของขาวสารที่สงไปจึงมิไดอยูที่ตัวอักษร  
รูปภาพ  หรือคําพูดเทานั้น  แตอยูที่ผูรับสารที่เลือกจะรับรูหรือเลือกตีความหมายความเขาใจของ
ตนเอง  หรือตามทัศนคติ  ตามประสบการณ  ตามความเชื่อ  ตามความตองการ  ตามความคาดหวัง  ตาม
แรงจูงใจ  ตามสภาวะรางกาย  หรือตามสภาวะอารมณขณะนั้น  เปนตน 
 
 3.  กระบวนการเลือกจดจํา (Selective Retention)  เปนแนวโนมในการเลอืกจดจําขาวสาร
เฉพาะสวนที่ตรงกับความสนใจ  ความตองการ  ทัศนคติ  ฯลฯ ของตนเอง  และมักจะลืมในสวนที่
ตนเองไมสนใจหรอืไมเหน็ดวยไดงายกวา  และบุคคลจะยอมรบั  หรือปฏิเสธสื่อและขาวสารก็ขึ้นอยู
กับปจจยัพืน้ฐานของบุคคลนั้นอนัไดแก  Willbur Schramm (อางถึงใน เสริมสุข วงศวิวฒัน,2545 : 13)  
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กลาววา  ความเหงา  อันเปนเหตุจติวิทยาโดยตรงที่เชื่อวา  คนเราโดยปกตยิอมไมชอบที่จะอยูตาม
ลําพัง  เนื่องจากเกดิความรูสึกกับการวติกกงัวล  หวาดกลัว  และเมนิเฉยจากสังคม  หรือความชอบ
และความพยายามที่จะรวมกลุมเพื่อสังสรรคกับผูอ่ืนเทาที่มีโอกาส  ทั้งนี้อาจไมสามารถที่จะติดตอ
สังสรรคกับบุคคลอื่นไดโดยตรง  ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือ  การอยูกบัส่ิงตางๆ  ทีใ่ชในการสื่อสาร  ซ่ึง
แทจริงแลวคนบางสวนพอใจที่จะอยูกับสื่อมวลชนมากกวาที่จะอยูกับบคุคล  เพราะสื่อมวลชนเปน
เพื่อนแกเหงา  ไมสรางแรงกดดันในการสนทนา  หรือทางสังคมใหแกตนเอง 
  
 ความอยากรูอยากเห็น  เปนคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย  โดยประเภทสื่อตางๆ  หรือ
เอาความอยากรูอยากเหน็เปนหลักสําคัญอยางหนึ่งในการเสนอขาวสาร  ตามปกติแลวมนุษยจะ
อยากรูอยากเห็นในสิ่งที่อยูใกลตนเองมากที่สุด  ไมวาส่ิงนั้นจะเปนวัตถุ  ส่ิงของ  ความคิด  หรือการ
กระทํา  นอกจากนั้นพฤติกรรมการอยากรูอยากเห็นอาจเปนความอยากรูอยากเห็นในแงตางๆ  
เกี่ยวกับเหตุการณที่มีผลกระทบตอตนเองทัง้ทางตรงและทางออม  หรืออาจเปนผลกระทบตอผูอ่ืน  
ในแงของงานวิจัยนีก้็อาจเปนไปในลักษณะของการอยากรูอยากเห็นในเรื่องที่สงผลกระทบตอตนเอง
โดยตรง  โดยที่ตองการอยากรูวาส่ิงที่ตนเองไดกระทาํลงไปนั้น  ไดสงผลกลับมากระทบตอตนเอง
อยางไรบาง  เพื่อที่จะนํามาปรับปรุงในดานตางๆ ตอไป เปนตน 
  
 ประโยชนใชสอยของตนเอง  โดยพืน้ฐานแลวมนษุยเปนผูมีความเหน็แกตวัในฐานะที่
เปนผูรับขาวสารจึงตองการแสวงหา  และใชขาวสารบางอยางที่จะเปนประโยชนแกตนเอง  เพื่อชวย
ใหความคดิของตนเองบรรลผุล  เพือ่ใหไดขาวสารมาเสริมความเดนชัดใหตนและเพื่อใหขาวสารที่
ชวยใหตนเองไดรับความสะดวกสบาย  ความปลอดภยั  รวมทั้งใหไดขาวสารที่ทําใหตนเองเกดิ
ความสนุกสนานบันเทิง  ขาวสารเหลานี้ไมวาจะใหคณุคาในทางปฏิบัติทางจรรโลงจิตใจ  หรือ
แมแตความคิดก็สามารถหาไดจากสื่อมวลชนและสื่อประเภทอืน่ๆ 
 
 เปนลักษณะของสื่อตางๆ  โดยทั่วไปคือ  นอกจากองคประกอบเกี่ยวกับอายุ  เพศ  การศึกษา  
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  หรือองคประกอบทีไ่มสามารถเห็นไดเดนชัด  เชน  ความคดิ  
ความหวัง  ความกลัว  ฯลฯ  เปนตน  จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกใชส่ือและสือ่  แตละอยางมี
ลักษณะเฉพาะที่ผูรับสารแตละคนยอมจะเขาหาลักษณะเฉพาะบางอยางจากสื่อที่สามารถสนอง
ความตองการ  และทําใหตนเองเกิดความพงึพอใจในการรับขาวสารตางๆ ดวย 
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 สรุปไดวา  หากผูรับสารมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อแลวยอมจะมีผลใหเกิดการรับรูและ
เรียนรู  ซ่ึงจะนําไปสูการมทีัศนคติและการแสดงออก  เปนพฤติกรรมตอเร่ืองดังกลาวนั้นไดในที่สุด 
 กระบวนการเลอืกสรรขาวสารของแตละคนจะมีความแตกตางกนั  ซ่ึง  เดอเฟอร ไดเสนอ
ทฤษฎีที่กลาวถึงตัวแปรแทรก (Intervening Uariables)  ซ่ึงเปนปจจยัสําคัญที่เปนตัวกําหนดใหเกดิ
ความแตกตางในการเลือกสรรขาวสารของบุคคล  โดยเนนใหเห็นวา  ขาวสารมิไดไหลผานจาก
ส่ือมวลชนถึงผูรับสารและเกิดผลโดยตรงทันที  แตมปีจจัยบางอยางที่เกี่ยวของกบัตัวผูรับขาวสาร
แตละคนที่จะมีอิทธิพลตอการรับขาวสารนั้น  ทําใหเกดิผลไมเหมือนกันหรือไมเปนไปตามเจตคติ
ของผูสงสาร  ทฤษฎีที่สําคัญของ เดอเฟลอร เกี่ยวกับเรื่องนี้มีดวยกนั 3 ทฤษฎี  (อางถึงใน อมรรัตน 
ผาลิโน, 2544 :13)  คือ 
 

1. ทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Differences Theory) 
เปนทฤษฎีที่ช้ีใหเห็นวา  ผูรับสารแตละคนนั้น  มีความแตกตางในทางจิตวิทยา  

เชน  ทัศนคติ  คานิยม  และความเชือ่  ทําใหความสนใจในการเปดรับขาวสารหรือตีความหมาย
ขาวสารจากสือ่แตกตางกนั  ซ่ึงมีความสอดคลองกับหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีความแตกตาง
ระหวางปจเจกบุคคล  มีดังนี้ 

- มนุษยเรามีความแตกตางกนัมากในองคประกอบทางจิตวทิยาสวนบุคคล 
- ความแตกตางนี้บางสวนมาจากลักษณะแตกตางทางชีวภาค  หรือทางรางกาย

ของแตละบุคคล  แตสวนใหญแลวจะมาจากความแตกตางที่เกิดจากการเรียนรู 
- มนุษยซ่ึงถูกชบุเลี้ยงภายใตสภาพการณตางๆ  จะเปดรับความคดิเห็นแตกตาง

กันไปอยางกวางขวาง 
- จากการเรยีนรูส่ิงแวดลอมทําใหเกดิทัศนคต ิ  คานยิม  และความเชือ่  ที่รวมเปน

ลักษณะทางจติวิทยาสวนบคุคลที่แตกตางกันไป 
ความแตกตางดงักลาวนีไ้ดกลายเปนสภาวะเงื่อนไข (Conditioning)  ที่กําหนดการ

รับรูขาวสารจากสื่อมวลชน  กลาวคือ  ลักษณะบุคลิกภาพของปจเจกบุคคลจะมีอิทธิพลตอผลการ
ส่ือขาวสาร 

 
2. ทฤษฎีกลุมสังคม (Social Categories Theory) 

ทฤษฎีนี้  กลาวไววา  ประชาชนที่มีลักษณะทางสังคมคลายกันจะแสดงพฤติกรรม   
การสื่อสารมวลชนคลายคลึงกัน  พฤติกรรมการสื่อสารมวลชนนี้  ไดแก  การเปดรับสื่อมวลชน  
ความชอบตอส่ือประเภทตางๆ  และผลของการสื่อสาร  เปนตน  สําหรับลักษณะทางสังคมที่สําคัญนั้น  
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ไดแก  ระดับการศึกษา  รายได  อาชพี  ชาตพิันธุ  ศาสนา  อาย ุ เพศ  และภูมิลําเนา  เปนตน  ประชาชน
ที่มีลักษณะทางสังคมอยูในกลุมเดียวกันมกัจะมีความสนใจหรือมีพฤติกรรมในแนวทางเดียวกัน 

3. ทฤษฎีความสัมพันธทางสังคม  (The Social Relation Theory) 
เปนทฤษฎีทีก่ลาวถึงความสัมพันธทางสังคม  ระหวางผูรับสารกบับุคคลอื่นใน

สังคมในลักษณะของกลุมปฐมภูมิหรือกลุมทุติยภูมิ  โดยกลุมปฐมภูมซ่ึิงเปนความสัมพันธ  ใกลชิด
ในหมูเพื่อนสนิท  เพื่อนรวมงานหรือในครอบครัว  และวงศาคณาญาตินี้  จะมีอิทธิพลตอผูรับสาร
มากกวากลุมทตุิยภูมิซ่ึงเปนกลุมที่มีความใกลชิดนอยกวา  ขาวสารตางๆ  ที่ไดรับจากสื่อมวลชนมกัจะ
ถูกรับรูหรือตคีวามโดยมีอิทธิพลของกลุมหรือบุคคลในกลุมเขามาเกี่ยวของดวยเสมอ   
 
 Wilbur Schramm  (อางถึงใน อมรรัตน ผาลิโน, 2544 :14-16)  ไดพูดถึงองคประกอบ
ของพฤตกิรรมการเลือกรับขาวสาร  คือ 
 

1. ประสบการณเนื่องจากผูรับสารยอมมีประสบการณเกีย่วกับขาวสาร  วัตถุ  ส่ิงของ ฯลฯ  
แตกตางกนัไป  ประสบการณจึงเปนตัวแปรที่ทําใหผูรับสารแสวงหาขาวสารที่เห็นแตกตางกนั 
 

2. ประเมินสาระประโยชนของขาวสาร  เนื่องจากผูรับสารอาจจะแสวงหาขาวสารที่
ตองการเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง  การประเมนิสาระประโยชนของขาวสารจึง
จะชวยใหผูรับสารไดเรียนรูวาขาวสารอยางหนึ่งมีประโยชนแตกตางกบัขาวสารอีกอันจึงกอใหเกิด
พัฒนาการ  การปรับปรุงอุปนิสัย  และรูปแบบการแสวงหาขาวสาร 
 

3. ภูมิหลังแตกตางกัน  เนื่องจากเปนธรรมชาติของมนุษยที่มักจะสนใจสิ่งที่ตนไม
เคยพบมากอน  รวมทั้งสนใจในความแตกตางหรือการเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่เปนอยูขณะนั้น  ไม
วาจะเปนการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุ  ส่ิงของ  หรือเร่ืองราวตางๆ 
 

4. การศึกษาและสภาพทางสังคม  นับเปนองคประกอบพื้นฐานที่กอใหเกดิประสบการณ
ขึ้นในตวับุคคล  และเปนตัวช้ีพฤติกรรมการสื่อสารของผูนั้น  ทั้งพฤติกรรมในการเลือกรับสื่อ  และ
เลือกเนื้อหาขาวสาร  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  การศึกษาจะชวยใหบุคคลมีความสามารถในการอาน  และ
กระหายที่จะสะสมเพิ่มพูนดวยการแสวงหาความรูใหเพิม่ขึ้น 
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5. ความสามารถในการรับสาร  สภาพรางกายและจิตใจของคน  จะมีสวนสัมพันธกับ
ความสามารถในการรับขาวสารของบุคคล  โดยสภาพรางกายในที่นี้  หมายถึง  สภาพรางกายที่
สมบูรณ  ผูรับขาวสารที่มีอวัยวะรางกายครบถวน  ประสาทสัมผัสทุกอยางทํางานไดอยางเปนปกติ
ยอมอยูในสภาพที่จะรับขาวสารไดดีกวาผูที่บกพรองทางรางกายและประสาทสัมผัส  นอกจากนัน้  
สภาพทางรางกายยงัมีสวนสมัพันธกบัสติปญญาของคนทัว่ไปดวย  การเปลีย่นแปลงทางอายุที่สูงขึน้
ระยะเวลาที่ไดรับการศึกษา  รวมทั้งการเจริญเติบโตทางความคิด  ยอมมีความสัมพันธทั้งทางบวก
และทางลบตอการโนมนาวจติใจ 
 

6. บคุลิกภาพ  บคุลิกภาพของผูรับสารแตละคน  เปนตัวแปรที่มีความสัมพันธกับการ
เปดรับขาวสาร  ซ่ึงมีผลตอการเปลีย่นแปลงทัศนคต ิ  การโนมนาวจิตใจ  และพฤติกรรมของผูรับสาร
อีกตอไป  ทํานองเดียวกับองคประกอบในเรื่องความสามารถของบุคคล  มีหลักฐานทางการวิจัย
ที่แสดงวา  ความนับถือตนเอง  และความวิตกกังวลของบุคคล  ลวนเปนตัวแปรที่มีความสัมพันธกับ
อิทธิพลทางสังคมไดงาย  และมีความโนมเอียงทีจ่ะไมเขาไปเกีย่วของคนหา  เพื่อทีว่าจะไดหลีกเลีย่ง
อิทธิพลจากสังคมนั่นเอง 
 

7. อารมณ  สภาพทางอารมณของผูรับสารแตละคน  เปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหผูรับ
เขาใจความหมายของขาวสาร  หรืออาจเปนอุปสรรคตอความเขาใจความหมายในขาวสารของผูรับ  
ถาผูรับขาวสารมีอารมณปกติ  มีความพรอม  มีความมุงมั่น  และมีสมาธิตอขาวสารนั้น  สัมฤทธิผ์ล
ของการสื่อสารจะมีมากกวาผูรับที่ไมมีอารมณกบัขาวสารนั้น  นอกจากนี ้  เราควรสังเกตอีกดวยวา
อารมณของผูรับขางสารนั้นสามารถพิจารณาได  ทั้งความรูสึกที่เกิดจากตัวผูรับสารในขณะนั้นเอง 
และความรูสึกหรือทาทีที่มีอยูกอนแลวเกี่ยวกับขาวสารนั้นดวย 
 

8. ทัศนคติ  ถือเปนตัวแปรที่อยูระหวางการรับ และการตอบสนองตอขาวสารหรือ
ส่ิงเราตางๆ  ดวยการแสดงออกมาทางพฤติกรรมของผูรับที่มีตอขาวสารแตละประเภทที่พบ  กลาว
อีกนยัหนึ่งคอื  เปนคณุสมบตัิหรือทาทีที่ผูรับสารแตละคนมีอยูกอนทีจ่ะรับขาวสารอยางใดอยางหนึ่ง   
โดยปกติทัศนคติของผูรับสารเปนสิ่งเปลี่ยนแปลงไป  การรับขาวสารหรือการโนมนาวจิตใจของ
ผูรับสารจะแตกตางกันไป  ในทํานองเดียวกัน  การตอบสนองของผูรับจะเปลี่ยนไปตามสิ่งเราหรือ
ขาวสารที่เปลี่ยนแปลงไปดวย 
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 นอกจากนี้ในการเลือกรับขาวสารตางๆ ยังมีองคประกอบอื่นๆ (ชวรัตน  เชิดชัย, 2527 : 
164-166)  ไดแก  องคประกอบทางดานสังคม 
 
 องคประกอบทางดานสังคม  เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออม  ทั้งสามารถสรางประสบการณ  
กลอมเกลา  และปลูกฝงทัศนคติ  ความคิด  รวมทั้งพฤติกรรมทั่วไปของผูรับขาวสารโดยตรง  
องคประกอบที่สําคัญ   ไดแก 
 
 1. สภาพแวดลอม  เปนตวัสําคัญตัวหนึง่ที่กําหนดทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลที่มี
ตอขาวสารอยางใดอยางหนึง่  โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพแวดลอมทางครอบครัว  ซ่ึงเปนสถาบันทาง
สังคมที่มีความสําคัญเปนอนัดับแรกในการสรางทัศนคติเร่ืองตางๆ  นอกจากนี้  สถาบันการศกึษาก็
เปนแหลงที่ทําใหเกดิการเรยีนรู  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสติปญญา  ความคิด  ความเชื่อ  อัน
เปนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงทางความรูสึก  และพฤติกรรมที่แสดงออก  โดยทัว่ไปแลวสภาพแวดลอม
จึงเปนสิ่งที่กอใหเกิดการเรียนรูทางสังคม  ไมวาจะเปนตัวกําหนดสิ่งเรา  หรือตัวขาวสารที่บุคคลควรจะ
รับรู  หรือสนองตอบตางๆ  รวมทั้งการคาดคะเนผลที่จะเกดิขึ้นจากพฤติกรรมที่จะแสดงออกใน
สถาบันเหลานั้นดวย 
 
 2.  บทบาทของผูรับสาร  บทบาทเปนโครงสรางเกี่ยวกับพฤติกรรมตางๆ  ที่สังคม
กําหนดขึ้น  บทบาทแตละบทบาทจะมีรูปแบบของพฤติกรรมเปนสวนควบคุมอยูดวยเสมอ  สําหรบั
ระบบการสื่อสารแลว  บทบาทกจ็ะเปนปจจยัซ่ึงแหลงขาวสารกบัผูรับขาวสารสามารถที่จะคาดคะเน
พฤติกรรมของกันและกนัในสถานการณหนึ่งๆ  ซ่ึงเปนปจจยัทางสังคมที่ทําใหการส่ือสารสัมฤทธิ์
ผลไดตามตองการ  กลาวคือ  หากผูรับขาวสารมีความสัมพันธทางสถานภาพและบทบาทอยางไร
กับผูสงขาว หรือแหลงสาร  ความคลายคลึงหรือแตกตางกนัในบทบาท  รวมทั้งพฤติกรรมตางๆ  
ยอมจะมีอิทธพิลทางความคิด  คานิยม  และเปาหมายของกันและกัน 
 
 3.  กลุมอางองิเนื่องจากบุคคลแตละคนในสงัคมอาจมีบทบาทอยางใดอยางหนึง่  หรือ
หลายอยางในเวลาเดียวกนั  ในสังคมที่ซับซอนมากๆ  บคุคลอาจมีบทบาทตางๆ  อยูในกลุมสังคมมี
ตําแหนงหนาที่  มีพฤติกรรมตางๆ  ในกลุมของตน  กลุมเหลานี้จึงเปรียบเสมือนแหลงอางอิงของ
บุคคลที่สังกัด  กลาวอีกนยัหนึ่งคือ  ปทัสถาน (Norms)  บทบาทและพฤติกรรมของกลุมที่บุคคล
สังกัดอยู  จะเปนสิ่งช้ีพฤติกรรมและความเชื่อของบุคคลที่เปนสมาชิก  ฉะนัน้  เราอาจคาดคะเน
พฤติกรรมของผูรับขาวสารไดจากบทบาทและพฤติกรรมของกลุมที่ผูรับสารสังกัดอยู 
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 4.  วัฒนธรรมและประเพณี  การสื่อสารเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นในสภาพวฒันธรรม
และประเพณขีองสังคม  วัฒนธรรมอยางหนึ่ง  คือสภาพที่บุคคลมีความเชื่อ  มีคานิยม  มีการรักษา
วัตถุส่ิงของ  รวมทั้งการแสดงออกรวมกัน  วัฒนธรรมอาจจะแสดงออกทางกีฬา  การรองรําทําเพลง  
โครงสรางการดําเนินชวีิตของครอบครัว  การปกครอง  การศึกษา ฯลฯ เปนตน  ระบบสังคมและ
วัฒนธรรมที่ผูรับสารสังกัดอยูยอมมีสวนในการหลอหลอมพฤติกรรม  และมีผลกระทบตอการรับ
ขาวสารของผูนั้น 
 
 5.  ลักษณะทางประชากรศาสตร  เชน  เพศ  อาย ุ อาชีพ  ยอมมีอิทธพิลตอการรับขาวสาร
เปนอันมาก 
 
 6. การศึกษาและสถานภาพทางสังคม  ทั้งสองสิ่งนี้ลวนมีสวนชวยเสริมสรางประสบการณ  
และเปนตวักําหนดความสนใจในการแสวงหาขาวสารของผูรับ  โดยเฉพาะอยางยิง่การศึกษาจะมี
สวนชวยใหเกดิทักษะในการอาน  และความกระหายในการเพิ่มพูนขาวสารโดยการแสวงหาความรู
ใหกวางขวางขึ้น 
 
 ทฤษฎกีารเปดรับขาวสารนี ้  จะชวยอธิบายในการศกึษาเกี่ยวกับลักษณะและพฤตกิรรม
ในการเปดรับขาวสารของกลุมเปาหมายในการวจิยัครั้งนี้ไดเปนอยางดี  เนื่องจากการเปดรับขาวสาร
ของแตละบุคคลนั้นแตกตางกัน  แตละคนจะมีกระบวนการเลือกสรรและแสวงหาขาวสารที่แตกตางกัน  
ทั้งนี้เนื่องจากแตละคนมีความตองการ  ความสนใจ  ความเชื่อ  ทัศนคติ  และประสบการณ  
ตลอดจนระดบัอายุ  เพศ  และการศึกษาทีแ่ตกตางกนั  เมื่อแตละคนมกีระบวนการเลือกสรรและการ
แสวงหาขาวสารตางกัน  ดงันั้น  กระบวนการที่รับรูจึงแตกตางกนัไปดวย  การรับรูจะชวยใหเกดิความ
พึงพอใจตอขาวสารที่ไดรับ  และเมื่อเกิดความพึงพอใจกจ็ะเกดิกระบวนการเรียนรู  และนําส่ิงที่ได
เรียนรูนั้นมาใชประโยชน 
 
 ผูวิจัยจึงไดนาํแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับและการเรียนรู  มาใชเพื่อศึกษา
พฤติกรรมการเปดรับละครเกาหลีของกลุมวัยรุนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
2.3  ทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจ  
 
 ทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจ (The Uses and Gratifications Theory)  เปน
ทฤษฎีที่เนนแบบจําลองของกระบวนการรบัสารของบุคคล  มิไดกลาวรวมถึงแบบจําลองการ
ส่ือสารทั้งหมด  โดยไดเนนใหเห็นความสําคัญของผูรับสารในฐานะเปนผูเลือกใชส่ือประเภทตางๆ 
และเลือกรับเนื้อหาที่ตอบสนองความตองการของตนเอง  แนวคดิเกีย่วกับการใชส่ือเพื่อสนองความ

DPU



 35 

พึงพอใจของมนุษย  เปนแนวคิดที่มคีวามเชื่อวา  ผูรับสารเปนผูกําหนดวาตนตองการอะไรจากสื่อใด
และขาวสารชนิดใดทีจ่ะสนองความตองการของคนได  ผูรับสารจะเปนผูใชส่ือและรับสารที่
สามารถสนองความตองการโดยอาศัยพืน้ฐานความตองการตางๆ ของตนเปนหลัก 
 
 ทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจนี้  เปลี่ยนความสนใจและความตั้งใจของ
ผูสรางสารมาเปนความตองการของผูใชส่ือ  อันเปนผลสืบเนื่องมาจากกระบวนการทางสังคม
และจิตวิทยาของผูใชทฤษฎีนี้อธิบายวา  นอกจากความตองการขั้นพื้นฐาน 5 อยางที่มาสโลว 
(Maslow,1954)  กลาวคือ  ความตองการดานรางกาย  ความตองการความปลอดภยั  ความตองการ
ความรัก  ความตองการความนับถือ  และความตองการความสําเร็จในชีวิต  มนุษยยังมีความตองการ
อีกอยางหนึ่งคอื  ความตองการอยากจะเรยีนรู (Need for Cognition)  ซ่ึงเปนความตองการที่จะ
แสวงหาระเบยีบและความเขาใจสภาวะแวดลอมตนเอง  ความตองการที่จะรูเปนแรงผลักดนัที่
มนุษยเรียนรูมาจากการอยูในสังคม  การศกึษาแบบนี้เปนการยอมรบัวามนุษยเราจงใจแสวงหาขาวสาร
ตางๆ จากสื่อมวลชน  ไมใชถูกยัดเยียดขาวสารอยางที่เคยคิดกัน  และลักษณะที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง
ในทฤษฎีนี้  คือ  เปนการศึกษามนุษยมากกวาสารที่มนุษยไดรับ  ศึกษาวาทําไมมนุษยจึงมี
พฤติกรรมการเปดรับสารเชนนี้มากกวาทีจ่ะศึกษาวาสารนี้กอใหมนุษยเกิดพฤติกรรมอยางไร 
 
 Katz (แคทซ) และคณะ (อางถึงใน พีระ  จิระโสภณ,2535)  สรางแบบจําลองอธิบาย
การใชส่ือเพื่อสนองความพอใจอธิบายวา  “สภาวะทางสังคมและจติใจซึ่งกอใหเกิดความตองการ
จําเปนของบุคคลและเกิดมีความคาดหวังจากสื่อมวลชนหรือแหลงขาวสารอื่นๆ  แลวนําไปสูการ
เปดรับสื่อมวลชนในรูปแบบตางๆ กัน อันกอใหเกิดผลการไดรับความพึงพอใจ ความตองการและ
ผลอ่ืนๆ ที่ตามมาซึ่งอาจจะไมใชผลที่ตั้งเจตนาไวก็ได” 
 
 จากขอความขางตนกลาวไดวา  สภาวะทางสังคมและจิตใจที่แตกตางกนั  ทําใหมนุษย
มีความตองการแตกตางกนัไป  ความตองการนี้ทําให  แตละคนความคาดหวังวาส่ือมวลชนแตละ
ประเภทจะสนองความพอใจไดตางกันดวย  ดังนั้น  ลักษณะการใชส่ือของบุคคลที่มีความตองการ
ไมเหมือนกันก็จะแตกตางกนั  ผลสุดทายก็คือ  ความพอใจที่ไดรับจากการใชส่ือจะตางกันไป  ซ่ึง
องคประกอบตางๆ  สามารถแสดงใหเห็นในรูปแบบจําลอง  ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.1  แบบจําลองการใชประโยชนและการตอบสนองของ Katz (อางถึงใน พีระ  จิระโสภณ,2535)   

 
 จะเห็นไดวา  นักวิจัยที่ศึกษาในแนวเรื่องนี้  ไดเปลี่ยนแนวการศึกษาผลกระทบของ
ส่ือมวลชน  จากการตั้งใจของผูสงสารมาเปนผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของผูรับสาร  
ซ่ึงเปนที่ทราบกันวา  การใชประโยชนและความพึงพอใจที่ไดรับนัน้ขึ้นอยูกับบรบิททางสังคม  
และกระบวนการทางจิตวิทยาและของผูรับสารที่กระตือรือรน 
 ทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจนี้  จึงเปนทฤษฎีที่วาดวยการรับขาวสาร  
การแสวงหาขาวสารของผูรับสาร  โดยมีวตัถุประสงคเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง  ดังนั้น  
อะไรคือความตองการ  หรือแรงจูงใจทีจ่ะเปดรับขาวสาร  และขาวสารถูกนําไปใชประโยชนอะไร   
  
 แบบจําลองนี้  อาจจะยกตัวอยางเพื่ออธิบายใหเห็น  เชน  ประชาชนแตละคนมีสถานภาพ
เปนผูรับสาร  ซ่ึงมีความตองการตามสภาพทางสังคมและจติใจของตนเอง  เชน  ตองการเปนคน
ทันสมัย  ตองการเขากลุม  มีลักษณะเปนพวกเดียวกนัในกลุม  เพื่อใหเปนทีย่อมรับของบุคคลอื่น  
หรือตองการไดรับความบนัเทิง  ดงันัน้  จึงมีความคาดหวังวาสาระและความบนัเทิงจากรายการ
โทรทัศนจะชวยสนองความตองการได  จึงนําไปสูการเลือกชมรายการโทรทัศน  โดยเลือกเปดรับ
เนื้อหาและประเภทของรายการที่จะชวยใหไดรับความพึงพอใจตามที่ตองการได  ในขณะเดยีวกัน
ผลของการบริโภคขาวสารจากสื่อมวลชน  ก็อาจจะมีผลอ่ืน  ๆ  ตามมานอกเหนือจากการเปนผูที่ทันสมัย  
เชน  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมได เปนตน 
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 เมื่อพิจารณาถงึความตองการใชส่ือมวลชนของผูรับสาร  ในการศึกษาของนักวิชาการ
ส่ือสารมวลชนไทย  ศิริชัย  ศริิกายะ  และกาญจนา  แกวเทพ  (อางถึงใน จันทรเพ็ญ คุปตกาญจนากุล,2547 : 
18)  ไดศึกษาชดุตัวแปรความตองการที่ผูรับสารตองการจากสื่อ  ซ่ึง Maxwell  และคณะสรางไว  ซ่ึง
ไดปรับปรุงใหมขึ้นใหสอดคลองกับการใชส่ือมวลชนโดยผูรับสาร  ดังนี้ 

1. ความตองการสารสนเทศ 
- เพื่อทราบถึงเหตุการณทีเ่กีย่วของกับตนเอง  สภาพปจจบุันที่อยูรอบตวั 
- เพื่อเปนเครื่องมือในการแสวงหาขอแนะนําในการปฏิบัตหิรือความคิดเห็น

และการตัดสนิใจ 
- เพื่อสนองความอยากรูอยากเห็น และสนองความสนใจ 
- เพื่อการเรียนรู  เปนการศึกษาตนเอง 
- เพื่อสรางความรูสึกที่มั่นคงโดยใชความรูสึกที่ไดจากสือ่มวลชน 

2. ความตองการสรางความมีเอกลักษณใหแกบุคคล 
- ใหแรงเสริมแกคานิยมสวนบุคคล 
- ใหตวัแบบทางพฤติกรรม 
- แสดงออกรวมกับคานิยมของคนอื่น (ในสื่อมวลชน) 
- มองทะลุลึกเขาไปภายในตวัเอง 

3. ความตองการรวมตัวและปฏิสัมพันธทางสังคม 
- มองทะลุเขาไปในสภาพแวดลอมของผูอ่ืน 
- แสดงออกรวมกับผูอ่ืน  และเกิดความรูสึกในลักษณะรวมอยูในเหตุการณ 
- นําไปใชสนทนา และปฏิสัมพันธทางสังคม 
- สรางสายสัมพันธกับครอบครัว 

4. ตองการความบันเทิง 
- เพื่อหลบหนหีรือหลีกเลี่ยงจากปญหาที่ไมตองการตางๆ 
- เพื่อการผอนคลาย 
- เพื่อใหไดวัฒนธรรมที่เปนของแท ไดความสนุกสนาน 
- เพื่อมีอะไรทําเปนการใชเวลาใหหมดไป 
- เพื่อปลดปลอยอารมณ 
- เพื่อเปนการกระตุนทางเพศ 
 

DPU



 38 

 จากการศกึษาวจิัยของ  Maxwell E. Mccombs และ Lee B. Becker (อางถงึใน จันทรเพญ็ 
คุปตกาญจนากุล,2547 : 19-20)  ไดอธิบายถึงเรื่องการใชส่ือมวลชนตามความพอใจและความตองการ 
(Uses and Gratifications) วา  บุคคลใชส่ือมวลชนเพือ่สนองความตองการโดยเนนการดํารงชวีิตใน
สังคมทั่วไปดงัตอไปนี ้
 

1. ตองการรูเหตุการณ (Surueillance)  โดยการสังเกตการณ  และติดตามความเคลื่อนไหว
ตางๆ จากสื่อมวลชน  เพื่อใหรูเทาทันตอเหตุการณใหทนัสมัย  และรูวาอะไรมี
ความสําคัญพอที่จะเรียนรู 

2. มนุษยตองการสื่อสารเพื่อชวยในการตัดสินใจ (Decision) โดยเฉพาะการตัดสินใจ
ในเรื่องที่เกีย่วของกับชีวิตประจําวนั  โดยที่วาการรับสื่อมวลชน  ทําใหบุคคล
สามารถกําหนดความเห็นของตนตอสภาวะหรือเหตุการณรอบๆ ตัว 

3. มนุษยตองการขอมูลเพื่อประกอบการพูดคยุ สนทนาในชวีติประจําวนั 
(Dicussion)  โดยการรับสื่อมวลชน  ทําใหบุคคลมีขอมูลที่นําไปใชในการพูดคยุ
กับผูอ่ืน 

4. มนุษยมีความตองการมีสวนรวม (Participating)  ในเหตุการณและความเปนไป
ตางๆ ที่เกิดขึน้รอบๆ ตัว 

5. มนุษยตองการสื่อสารเพื่อเสริมความคิดเหน็  หรือการสนับสนุนการตัดสินใจที่
ไดกระทําไปแลว (Reinforcement) 

6. ความตองการความบันเทิง (Entertainment)  เพื่อความเพลิดเพลิน และพักผอน
คลายอารมณ 

  
 จากทั้งหมดทีก่ลาวมาขางตน  สรุปไดวา  ผูรับสารเลือกบรโิภคสื่อตามความตองการหรอื
แรงจูงใจของตนเอง  มวีัตถปุระสงค  มีความตั้งใจ  และตองการใชประโยชนจากสือ่นั้น  เพือ่การ
สนองความพงึพอใจของตนเองดวยเหตุผลตางๆ กนั 
 
 แนวการศึกษาเรื่องการใชประโยชนและความพึงพอใจจากสื่อมวลชน  เกี่ยวของกับการ
ศึกษาวจิัยครั้งนี้  โดยจะนํามาศึกษาวา  เพราะปจจัยใดจึงทําใหกลุมวัยรุนเลือกชมละครเกาหลี  
ตลอดจนมีการใชประโยชนและมีความพึงพอใจตอละครเกาหลีอยางไร 
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2.4  แนวคิดเรือ่งองคประกอบของละครโทรทัศน 
 
 ในการผลิตละครโทรทัศน  บทละครโทรทัศนถือเปนองคประกอบที่เปนหวัใจสําคัญ
ของละครโทรทัศน  นอกเหนือไปจากองคประกอบอื่นๆ เชน ตวัละคร  ฉาก  เครื่องแตงกาย  และอืน่ๆ  
จึงอาจกลาวไดวาละครที่ดีนั้นจะตองมาจากบทละครที่ดี  ผูเขียนบทละครโทรทัศนจึงตองมีความเขาใจ
ในเนื้อหาและหัวใจของเรื่องใหชัดเจน  จึงจะสามารถถายทอดเนื้อหามาสูละครได 
 
 การเขียนบทละครโทรทัศน  จะตองไดผูเขยีนบทละครทีม่ีฝมือ ที่สามารถแตกประเดน็
ของเรื่องได  เพราะการทําละครในยุคปจจุบันมีความยากมากขึน้ตรงทีจ่ะทําอยางไรใหคนดูติดละคร
เร่ืองนั้นตั้งแตในฉากแรก  บางครั้งบทประพันธบางเรื่องมีแคพล็อตเรื่องเทานั้น  สวนรายละเอยีดที่
จะหาเหตุผลและความเปนไปไดนั้นยากมาก  ซ่ึงคนทีจ่ะทําเรื่องตรงนี้ไดดี  จะตองเปนผูที่อานหนังสือ
แตกฉาน  เขาใจหาเหตุผลและขอมูลที่ดีครบสมบูรณ  การคิดประเด็นของเรื่องก็จะเปนไปอยางลื่นไหล  
ทําใหบทละครนั้นออกมาสมบูรณ (พินิจ หตุะจินดา อางถงึใน คนัธิยา วงศจันทา, 2541 : 20) 
 
 ผูเขียนบทละครจะตองมคีวามรูในเรื่องขององคประกอบของบทละครทีน่ําไปสูรูปแบบ
ของการเขียนบทละครโทรทัศน  ซ่ึงประกอบไปดวยปจจัยดังตอไปนี้ ( จากหนังสือ Poetics ของ 
Aristotle อางถึงใน มาณวิกา ตันติสุกฤติ, 2528 : 134-143) 
 
 1.  เคาโครงเรื่อง  หมายถึง  การลําดับเหตกุารณที่เกดิขึ้นในละครอยางมีเหตผุล  และมี
จุดหมายปลายทาง  เคาโครงเรื่องทีด่ีจะตองมีความสมบูรณในตวัของมนัเอง  มีความยาวพอเหมาะ  
ประกอบดวยตอนตน กลาง และจบ  เหตุการณทกุตอนมีความสัมพันธกันอยางสมเหตุสมผลตาม
กฎแหงกรรม  คือ  เรื่องราวที่เกิดขึน้ในฉากหนึ่งจะตองเปนผลสืบเนื่องจากการกระทําในฉากที่
นํามากอนและในทํานองเดียวกัน  ก็จะเปนสาเหตุของเรื่องราวที่จะเกิดขึน้ในฉากตอไป 
 
 2.  ตัวละครและการวางนิสัยตัวละคร  ซ่ึงหมายรวมถึง พัฒนาการของนิสัย
ของตัวละครดวย 
 
 ตัวละครคือ  ผูกระทําและผูที่ไดรับผลจากการกระทําในบทละคร  แบงออกไดเปน 2 
ประเภท  คือ 
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2.1 ตัวละครที่มีลักษณะเปนแบบตายตัว  หมายถึง  ตัวละครที่สามารถมองเห็น
ไดแตเพยีงดานเดียว  และมีลักษณะนสัิยตามแบบฉบับที่นยิมใชกนัในบท
ละครทั่วไป  เชน  พระเอก  นางเอก  ผูราย  ตัวโกง  ตวัอิจฉา  เปนตน 

2.2 ตัวละครทีเ่หน็ไดรอบดาน  หมายถึง  ตัวละครประเภทที่มีความลกึซึ้งและ
เขาใจยากกวาตัวละครประเภทแรก  มักมลัีกษณะคลายชวีิตของคนจรงิๆ  ซ่ึง
อาจมองเห็นไดโดยรอบดาน  มีทั้งสวนดีสวนเสีย  และตองศึกษาอยาง
ละเอียดจึงจะสามารถเขาใจได 

 
 สวนการวางลกัษณะนิสัยของตัวละครคือ  การที่กําหนดใหตัวละครมีลักษณะนิสัยตาม
ความเหมาะสมกับเรื่องราวที่เสนอ  สวนพัฒนาการของนิสัยตัวละครนั้นหมายถึง  การที่นิสัยใจคอ
หรือทัศนคติเกี่ยวกับสิ่งตางๆ  ในชวีิตของตัวละครมีพัฒนาการหรือเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก
ประสบการณหรือเหตุการณที่มากระทบวถีิชีวิตของคน 
 
 3.  ความคิด  ความคิดที่อยูในบทละครนัน้คือ  ขอเสนอที่ผูเขียนพิสูจนไดวาเปนจริง
จากเรื่องราวและเหตุการณที่เกิดขึ้นในละคร  กลาวคือ  หลังจากที่ไดชมละครเรื่องนั้นๆ ไปแลว  
ผูชมจะไดรับแงคิดเหน็เกีย่วกับสิ่งตางๆ ในชีวิตที่ผูเขยีนตองการสื่อสารตอผูชม 
 
 ความคิดทีอ่ยูเบื้องหลังเรื่องราวในละครก็คอื  จุดมุงหมายหรือความหมายของบทละคร
เร่ืองนั้น  ในปจจุบันมักมีผูนิยมใชคําวา แกน ของเรื่อง  ซ่ึงหมายความวา  ละครเรื่องนี้พูดถึงอะไร
และพูดถึงเรื่องนั้นวาอยางไร 
 
 ความคิดที่อยูในบทละครจะตองมีความกลมกลืนเปนโครงเรื่องและตัวละครอยางที่จะ
แยกจากกันไมได  วิธีการแสดงความคิดของผูเขียนบทก็คือ  แสดงผานเหตุการณที่เกิดขึ้นในละคร
ซ่ึงจะตองเปนไปอยางสมเหตุสมผลและมีความเหมาะสมทั้งในแงของโครงเรื่องและตัวละครหลัก
ของการใหความคิดที่ถูกตองจะตองเปนการใหความคิดอยางแนบเนียน  โดยท่ีผูชมจะไดรับความคิด
จากประสบการณในการติดตามเรื่องราวในละคร  ความคิดเบื้องหลังบทละครจะตองเปนสิ่งที่
เหตุการณในละครพิสูจนใหเราเห็นวาเปนความจริงจากการกระทําของตัวละครและจากผลที่ตัวละคร
ไดรับจากการกระทําอันนั้น  ซ่ึงขึ้นอยูกับการวางเคาโครงเรื่องที่ดี  การสรางตัวละคาที่นาสนใจและ
ความลึกซึ้งที่ซอนอยูเบื้องหลังบทละครเรื่องนั้นๆ 
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 4.  การใหภาษา หรือคําพูดของตัวละคร  หมายถึงศิลปะของการถายทอดเรื่องราวและ
ความคิดของผูประพันธทีแ่สดงออกมาทางคําพูดของตวัละครหรือบทสนทนา  การเขียนบทเจรจาที่ดี  
ผูเขียนจะตองสามารถเขียนใหเหมาะสมกับประเภทของบทละคร  ลักษณะนิสัยของผูพูดและ
เหตกุารณแตละตอนในละคร  และยงัจะตองมีความกระจางเพยีงพอทีผู่ชมฟงแลวจะสามารถเขาใจ
และติดตามเรือ่งราวไดโดยตลอดดวย  นอกจากนี ้  บทเจรจาที่ดีนั้นควรจะแสดงลักษณะนิสัย  
ความคิดอาน  ความเหน็  ความรูสึก  คลอดจนอารมณของผูพูด  มีความหมายภายใตคําพูดที่นําไปสู
การแสดงออกของตัวละครในแงของการกระทํา  ตลอดจนมีผลเกี่ยวเนือ่งในการดําเนนิเรื่องอีกดวย 
 
 5.  เพลง  หมายถึง  ศิลปะการถายทอดเรื่องราวและความคิดของผูประพันธออกมาทาง
บทเพลงที่ตัวละครขับรอง  แมวาปจจุบันบทละครจะมไิดมีเพลงทุกเรื่อง  เราก็สามารถใชบทเพลง
ใหเปนสวนหนึ่งของบทละครได  และบทเพลงในละครเรื่องนั้นจะตองมีความสัมพันธกับ
องคประกอบอื่น  ๆ อยางชนิดที่จะไมสามารถตัดทิ้งไดเลยโดยไมกระทบกระเทือนคาของบทละครนั้นๆ 

7. ภาพ  เนื่องจากบทละครไมไดเขียนขึ้นมาสําหรับการอาน  แตเปนการเขียนขึ้นเพื่อ
นํามาแสดง  ความดีเดนของบทละครจึงมิไดอยูที่คําพดูของตัวละครที่พิมพไวบนหนากระดาษเพยีง
อยางเดยีว  ส่ิงอื่นๆ  เชน  บทบาทของตวัละครทีจ่ะสามารถนํามาแสดงใหเหน็ไดดวยใบหนา  ทาทาง  
และจังหวะการเคลื่อนไหวทีแ่นบเนยีน  จะชวยเพิ่มพนูรสชาติใหแกละครเรื่องนัน้ๆ  ไดเปนอยางมาก  
บทละครที่ดเีดนมักจะเต็มไปดวยจดุตางๆ ที่นักแสดง  ผูกํากับการแสดง  ผูออกแบบ  และสรางสรรค
ทางดานตางๆ  จะสามารถนํามาตีแผความหมายและการแสดงออกในแงของภาพที่ปรากฎสูสายตา
ผูชมไดอยางมศีิลปะชวนใหติดตาม 
 
 สําหรับเนื้อหาของละครโทรทัศน  คุณภาพของเนื้อหาเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหละครโทรทัศน
นั้นมีคุณภาพและมีคุณคามากยิ่งขึ้น  Nossiter (อางถึงใน คันธิยา วงศจันทา, 2541 : 23)  ได
สรุปวา  คุณภาพของเนื้อหาพิจารณาจากปจจัย 3 ประการ คือ 
 

1. ความชัดเจนของวัตถุประสงคในการประเมินคาของเนื้อหานั้น  กลาวคือ  ผูผลิต
ตองมีวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนในเรื่องหรือในประเด็นที่ทําอยู    รวมทั้ง
ในเรื่องของลักษณะนิสัยตัวละครและชัดเจนในสิ่งที่ตองการจะใหผูชมติดตาม 

2. คณุภาพในเรื่องของความแปลกใหม  คือ  การใชกับส่ือใหม  ๆ สรางสรรคในรูปแบบใหม
หรือขยายโลกทัศนของผูชมใหกวางขึ้น 
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3. คุณภาพในเรื่องของความเหมาะสมกับสถานการณ  พิจารณาจากความสัมพันธ
ของเนื้อหาตอเหตุการณรวมสมัย  ที่ทําใหคนคิดถึงประเด็นปญหาทีอ่ยูรอบๆ ตัว  
ซ่ึงทําไดโดยการนําเสนอความหมายที่มากขึ้น  กลาวคอื  ผูผลิตเลือกเรื่องราวที่
รวมสมัยโดยนําเสนอแบบออมๆ  ที่ทําใหคนดูไมรูสึกวาถูกสอน 

 
 J.S.R.Goodlad  (อางถึงใน คันธิยา วงศจันทา, 2541 : 23) ไดแบงประเภทของละคร
ที่นําเสนอตอผูชม  โดยวเิคราะหจากแกนเรื่องของละคร (The analyris of theme)  ออกเปน  6  ประเภท  
ไดแก 
 
 1.  Love Theme  ละครที่มแีนวเรื่องเกีย่วกับความรัก  เนื้อเร่ืองจะเปนเรื่องของความรัก  
ไมวาจะเปนความรักระหวางหนุม-สาว, สามี-ภรรยา  โดยจะเปนเรื่องราวของการใชชีวิตอยูรวมกนั  
ความสัมพันธของความรักเกิดขึ้นไดอยางไร  มีอุปสรรคอยางไรและจบลงอยางไร  และแนวเรือ่ง
ความรักนี้จะรวมถึงความรักในครอบครัวดวย 
 2.  Morality Theme  ละครที่มีแนวเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมจรรยา  เนื้อเร่ืองจะเกีย่วของ
กับปญหาที่เกดิขึ้นจากหลักศีลธรรมของสังคม  ละครจะแสดงใหเห็นถึงคุณคาของการกระทําความ
ดีวาเปนสิ่งจําเปนและเปนสิ่งที่สังคมปรารถนา  หรือแสดงใหเห็นถึงการที่บุคคลเลือกที่จะกระทํา
ระหวางความดีกับความชัว่และผลที่จะไดรับจากการทําดีและทําชัว่นี ้
 3.  Idealism Theme  ละครที่มแีนวเรื่องประเภทนี้จะแสดงใหเห็นถึงบุคคลที่มีความ
พยายามทีจ่ะกระทําสิ่งตางๆ ใหบรรลุผลในสิ่งที่ตนปรารถนา  บุคคลประเภทนี้อาจจะเปนนกัปฏิวัติ  ผู
ที่มีอุดมการณชาตินิยม เสรนีิยม  เปนนักบวชหรือเปนศิลปนก็ได  ซ่ึงมีความคิดที่แตกตางไปจาก
บุคคลทั่วไปในสังคม  อาจจะรุนแรงกวาหรืออาจจะเปนการตอตานกับสิ่งที่สังคมเปนอยู 
 4.  Power Theme  เปนแนวเรื่องเกี่ยวกบัอํานาจ  เปนเรื่องของความขัดแยงระหวาง
บุคคล 2 คน หรือ 2 กลุม  ทีม่ีความตองการในสิ่งเดียวกนั  เชน  ตําแหนงหนาที ่ การมีอํานาจในการ
ควบคุมสถานการณ  ความขัดแยงสวนบคุคล  ความขัดแยงระหวางชนชั้น  รวมถึงการแสวงหา
อํานาจดวยการตอสูกับอุปสรรคตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ 
 5.  Career Theme  เนื้อเรื่องจะแสดงใหเห็นถึงความพยายามของบุคคลที่จะทํางานให
ประสบความสําเร็จโดยมีเปาหมายหลักคือ  เพื่อใหไดมาซึ่งความสําเร็จสวนตัว  ไมใชความสําเรจ็
เพื่อสถาบันหรือประเทศชาติ  โดยจะตองฝาฟนอุปสรรคตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
 6.  Outcast Theme  เนื้อเรื่องจะเปนเรื่องของคนที่ดําเนินชีวิตในสังคมที่แตกตางจาก
คนทั่วไปเนื่องจากสาเหตุตางๆ  ไดแก  สาเหตุทางรางกาย เชน คนพกิาร รูปรางหนาตานาเกลยีด  

DPU



 43 

หรือเนื่องมาจากสาเหตุทางสังคม  เชน  นักโทษ  โสเภณี  เด็กกําพรา  โดยเนื้อเรื่องจะแสดงใหเห็น
ถึงการใชชีวิตของบุคคลเหลานี้ในสังคม  ปฏิกิริยาที่เขาแสดงออกตอสังคมและสิ่งที่สังคมปฏิบัติตอเขา 
 
 สําหรับละครซีร่ีสเกาหลีที่นํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้ ทั้ง 4 เร่ือง เปนละครโทรทัศน
ยอดนยิมที่มีผูชมสูง  พบวาสวนใหญมเีนื้อหาเปนแบบ Love Theme  คือ มแีนวเรื่องทีเ่กีย่วกับความรกั
ระหวางหนุมสาว  รวมทั้ง  ความรักของครอบครัวระหวางพอ แม ลูก  ซ่ึงละครโทรทัศนในขณะนี้
มักจะมีเนื้อหาในลักษณะนี ้
 
2.5  แนวคิดเรือ่งละครเกาหลี 
 

ในอดีตที่ผานมา วงการภาพยนตรประเทศเกาหลี ไมไดเติบโต และพัฒนาเหมือนเชน
ทุกวนันี ้ แตเมื่อรัฐบาลเกาหลีมีนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรอยางจริงจัง ใหความสําคัญ 
และสนับสนุนบรรดาผูกํากับ พรอมทั้งเปดโอกาสใหยกเลิกการเซน็เซอร เพื่อใหผูสรางหนังมเีสรีภาพ 
ในการผลิตผลงานคุณภาพอยางเต็มที ่ ส่ิงเหลานี้เลยทําใหวงการภาพยนตรเกาหลีตื่นตัวขึ้น  
ประกอบกับความออนแอของละครโทรทัศนญี่ปุน  และการเดนิมาถึงทางตันของฮอลลีวูด  ซ่ึงเหน็
ไดชัดจากการที่มีผูกํากับฯ หลายคนเขามาซื้อบทภาพยนตรจากเอเชยีไปผลิตภาพยนตร  ถือเปนอีก
เหตุหนึ่งที่ทําใหเกาหลีสามารถขึ้นมายืนเทียบเคียงมหาอํานาจทางวัฒนธรรมทั้ง 2 ประเทศไดไม
ยาก  (การตูนญี่ปุน – น้ําเนาเกาหลี กับวิถีคนไทย, 2548)

 
สาเหตุทีเ่กาหลีหันมารุกทางวัฒนธรรมอยางหนักในชวงหลังนี้ นาจะเนื่องจากเกาหลี

มองวาถาประเทศตนเปนที่รูจักของประเทศอื่น  ๆแลว  จะไดผลพลอยไดหลายประการ  เพราะเมื่อรูจัก
แลว  จะทําใหคนรูจักสินคาทีส่งออกไปจากเกาหลีมากขึ้น  รวมทั้งไปทองเที่ยวยังเกาหลีมากขึ้น  แลวยุทธ
ศาสตรดังกลาว ก็ถูกกําหนดขึ้นทามกลางภาวะวกิฤตเศรษฐกิจ ในตอนปลายทศวรรษที่ 2530 โดย
รัฐบาลเกาหลไีดทําการสงเสรมิใหเรงขยายอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม (cultural industry) ใหมีความ
แข็งแกรง ในสมัยรัฐบาล "คิม แด จุง" ก็ประกาศนโยบายเสริมสรางวัฒนธรรมพื้นฐานป 2544 

 
รัฐบาลเกาหลีไดวจิัย ส่ิงที่เรียกวา 'ฮัลริล' หรือวัฒนธรรมสมัยใหมอยางเปนระบบ โดย

มีการตัง้กรมวฒันธรรมรวมสมัย สังกดักระทรวงวฒันธรรมและการทองเทีย่ว โดยจดุประสงคเร่ิมตน 
คือสรางวฒันธรรมสมัยใหมใหกับวยัรุนเกาหลี  เพื่อคานอํานาจกับการครอบงาํของวัฒนธรรม
ตะวนัตก ทีเ่ตม็ไปดวยเร่ืองเซ็กซ และความรุนแรง   และที่สําคัญ คือ เพื่อตอตานญี่ปุน ชาติที่เกาหลี
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เรียกวา  'ผูปกครองทรราชย' โดยรัฐบาลเกาหลีไดส่ังหามนําเขาสื่อทางวัฒนธรรมทุกชนิดจาก
ญี่ปุนอยางยาวนาน จนเพิ่งมีการยกเลิกเมื่อเดือนมกราคมป 2547 (นันทขวาง สิรสุนทร, 2548) 

 
เจตนารมณของรัฐบาล ไดรับการตอบรบัอยางดจีากประชาชนเกาหลี โดยงานวิจยั

เกีย่วกับวฒันธรรมเกาหลี มกัแบงชาวเกาหลีในรุนตางๆ ออกเปน 6 กลุม  (นันทขวาง สิรสุนทร, 
2548)  คือ 

 
กลุมแรก คือ ชาวเกาหลีทีใ่ชชีวิตอยูในยุคอาณานิคมญี่ปุน (ค.ศ. 1900 -1920) คนกลุมนี้

ถือเปนรากฐานของวัฒนธรรมเกาหลีดั้งเดมิ แตเนื่องจากคนรุนนี้ไดเสียชีวิตไปเกือบหมดแลว อิทธิพล
ตอวัฒนธรรมสมัยใหมจึงมไีมมากนัก  

 
กลุมที่สอง คือ ชาวเกาหลีรุนสงคราม (ค.ศ. 1921-1933) คนรุนนี้เติบโตและไดรับการศึกษา 

ตามที่ญี่ปุนจดัให และมบีทบาทรวมสงครามเกาหลี ทาํใหมีความรูสึกตอตานคอมมวินิสตอยางแรง
กลา คนรุนนีผ้านประสบการณทั้งดีและรายมาอยางโชกโชน ทั้งชัยชนะในการขับไลญี่ปุน จนถึง
ความแรนแคนของเศรษฐกจิเกาหลหีลังสงคราม อยางไรก็ตาม ชาวเกาหลีรุนสงครามนี้ ก็ยงั
หางไกลจากวฒันธรรมสมัยใหมอยูมาก  

 
กลุมที่สาม คือ ชาวเกาหลีรุนประชาธิปไตย (ค.ศ. 1934-1953) ชาวเกาหลีรุนนี้เติบโตในชวง

ที่สหรัฐอเมริกาปกครองเกาหลี จึงไดสัมผัสทั้งดนตรีของเอลวิส เพลสลีย และภาพยนตรจากฮอลลี
วูด  พวกเขารูสึกวา เกาหลนีั้นออนแอเหลือเกิน ซ่ึงปมดอยนี้เองทีเ่ปนแรงขับดันใหพวกเขารวมกัน
สรางมหัศจรรยทางเศรษฐกิจ ภายใตแคมเปญ "เกาหลีทําได" เพื่อผลักดันใหเกาหลี กาวจากตําแหนงชาย
ขอบของโลก เขาสูศูนยกลาง ซ่ึงแคมเปญ "เกาหลีทําได" นี้มีบทบาทอยางมากในการสรางความภูมใิจใน
ชาติเกาหลี และเปนจดุเริ่มตนของการสรางวัฒนธรรมเกาหลีใหโดดเดนบนเวทีโลก  

 
กลุมที่ส่ี คือ รุนหลังสงครามโลก หรือ เบบี้บูมเมอร (ค.ศ. 1954-1971) ชาวเกาหลีรุนนี้

มีโอกาสเห็นการสรางประชาธิปไตยในเกาหลี หลังไดรับการปกครองคืนจากสหรัฐอเมริกา คนรุนนี้
คือผูกําหนดทศิทางเศรษฐกจิและการเมือง ผูกํากับภาพยนตร นักดนตรี และศิลปนซึ่งเปนแกนนํา
สรางกระแสเกาหลีทกุวนันี้ ลวนแตมีชีวิตอยูในรุนนี้ อยางไรกต็ามผลงานของคนรุนนี้ก็ยงัคงมกีล่ิน
อายของวัฒนธรรมอเมริกัน และญี่ปุนอยูมาก 
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ชาวเกาหลี 2 รุน สุดทายที่มีอิทธิพลตอวัฒนธรรมเกาหลีสมัยใหมมากที่สุด ไดแก 
ชาวเกาหลีในชวง ค.ศ. 1972-1981 ซ่ึงเรียกวา รุนแหงความเงียบ และคนรุนใหมของเกาหลี ตั้งแต 
ค.ศ. 1982  เปนตนมา  ทีเ่รียกวา รุนเนต็เวริค ชาวเกาหลรุีนแหงความเงยีบ คือผูริเร่ิมวฒันธรรมปอป
ของเกาหลี พวกเขาเติบโตขึน้มาในยุควัตถุนิยม ไมมีความสนใจในการเมืองมากนัก และใชเวลา
หมกมุนอยูกับเกมคอมพิวเตอร และการตนู  

 
การกอรางสรางวัฒนธรรมของชาวเกาหลีรุนแหงความเงยีบ ถูกสานตอโดยเดก็เกาหลี

รุนเน็ตเวิรค ที่ใชชีวิตออนไลนเกือบตลอดเวลา เดก็เกาหลีรุนใหมนีถื้อเปนเจาของวัฒนธรรมปอป
ตัวจริง พวกเขาฟงเพลงที่ผลิตในเกาหลี ใชภาษาเกาหลีเลนอินเทอรเน็ต เด็กเกาหลีรุนเน็ตเวริค
บริโภควัฒนธรรมปอปเกาหลีดวยความคุนเคยและภูมิใจ พวกเขาไมรูสึกวาวัฒนธรรมเกาหลีดอย
กวาใคร และไมมีแรงผลักดันที่จะสรางวฒันธรรมเกาหลีใหเปนศูนยกลางโลก เหมือนคนรุนเกา  

 
 ภาพยนตรเกาหลีเร่ืองแรก ที่ทําใหชาวเอเชียรูจักเกาหลใีนวงกวาง คือ เร่ือง Shiri แตที่
ฮิตสุดๆ นาจะเปนเรื่อง II Mare และ My Sassy girl สวนละครตองยกให Autumn in My Heart 
หลังจากนัน้หนังและละครเกาหลีแนวโรแมนติกจากเกาหลีแทบทุกเรือ่ง ก็ไดรับความนิยมไมนอย 
 

อยางไรก็ตามมีคนตั้งขอสังเกตวา แมในแงของแนวเรือ่งที่จับตองได หนาตา และ
ความสามารถของ นกัแสดงเกาหลี ที่ดจูะเหนือกวา และเปนของใหมสําหรับคนไทย แตที่ละครซีรีส 
หรือภาพยนตรเกาหลี สามารถเขาไปมีอิทธิพลในแถบเอเชียไดอยางรวดเร็ว เปนเพราะความ
คลายคลึงกันทางดานทัศนคติ ความเชื่อ และวัฒนธรรมตาง ๆ นาจะเปนอีกเหตุผลหน่ึงดวย (การตูน
ญี่ปุน – น้ําเนาเกาหลี กับวิถีคนไทย, 2548)  

 
ยกตัวอยางเชน แดจังกึม  แมจะเปนเรื่องจักร  ๆวงศ  ๆของเกาหลี แตถาพิจารณาใหลึก  ๆจุด

ที่นําเสนอก็ไมตางกันเทาไรกับของไทย แสดงใหเห็นในเรื่องของ คุณธรรม ความกตัญู ความรูจัก
ออนนอมถอมตน มีสัมมาคารวะ ความซือ่สัตย หรือการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ประกอบ
กับความสามารถของผูกํากับเกาหลี ที่สอดแทรกเรื่องราวเหลานี้ เขาไปในวัฒนธรรมประเพณีของ
เกาหลีไดอยางลงตัว และไมขัดเขิน ความคลายคลึงกันดงักลาว ประกอบกับเนื้องานที่ดี จึงเปนผลทํา
ใหคนดูสามารถเขาใจ และซึมซับไดงาย แมจะเปนคนละประเทศ แตกลับดูไมไกลจากตวัจนเกินไป  
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นอกจากนั้น ปจจัยที่มีผลอยางปฏิเสธไมไดอีกอยางหนึง่ ก็คือ เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต   
เนื่องจากปจจบุันมีผูชมจํานวนหนึ่ง สามารถคนหาขอมูลเกี่ยวกับ ละคร และสวนตาง ๆ ของละคร 
อาทิ รูป ประวตัิดารา เนื้อเร่ืองยอ เพลง หรืออ่ืน ๆ ของตางประเทศไดไมยาก ความนิยมละคร หรือ
ภาพยนตร ตางประเทศจึงเกดิขึ้นไดงาย ๆ  

 
 นอกจากนโยบายสนับสนุนตาง ๆ ดังกลาวมาแลว อีกสาเหตุหนึ่งที่มีความสําคัญตอ
พัฒนาการดาน อุตสาหกรรมบันเทงิอยางตอเนื่อง ก็คือ การจับมือกนัระหวางธุรกจิตาง ๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ธุรกิจทองเที่ยว กับธุรกิจภาพยนตร แมประเทศเกาหลีจะไมเคยข้ึนชื่อ เร่ืองความสวยงาม
ของภูมปิระเทศ หรือสถานที่ทองเทีย่ว เทากับประเทศอื่น ๆ ในแถบเอเชยีมากอน (รวมทั้งประเทศ
ไทย)  แตจากการพยายามแทรกวิวทวิทัศน  และสถานที่ในประเทศเกาหลีไวในฉากสําคัญ ๆ หรือ
ฉากอันนาประทับใจในละครและภาพยนตร ไดสงผลตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศ
เกาหลีอยางคาดไมถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่ภาพยนตรหรือซีรีสเร่ืองนั้น ๆ ประสบความสําเร็จ 
เพราะเมื่อคนดูไดเห็นวิวทวิทัศนผานแผนฟลม ก็จะเกิดความรูสึกอยากมาสัมผัสบรรยากาศ 
เหลานั้นดวยตวัเองดูบาง 
 
 รัฐบาลเกาหลไีดพยายามสงเสริมการทองเที่ยว และบริษทัทวัรในเอเชยีหรือทวปีอื่น ๆ ที่
มีการสงออกภาพยนตรหรือซีรีสเกาหลีไปถึง ทัวรรูปแบบใหมนี้เรียกกนัวา "Drama Tour" เปน
ทวัรประเภททีพ่าเที่ยวไปตามสถานที่ตาง ๆ ที่อยูในฉากรักของ "พระเอก-นางเอก" ในละคร วากนั
วา ป 2004  ที่ผานมา นักทองเที่ยวญ่ีปุนทํารายไดเขาประเทศเกาหลีสูงถึง 200,000 ลานบาท และนัน่
ก็คือ ลักษณะของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ของธุรกิจการทองเที่ยว และภาพยนตร อยางตั้งใจ และลงตัวยิง่  
 
 ทีก่ลาวมานั้น ยังไมนับรวม ความสําเร็จจากการสงออกวฒันธรรมเกาหลีในดานอื่น ๆ   
ไมวาจะเปน ภาษา อาหาร (กิมจ,ิ มามา, สาหราย) เกมออนไลน กระเปา ลองเทา โทรศัพทมือถือ 
(ซัมซุง) โนตบุค ที่กําลังเขามาตีตลาดวัยรุนไทยจนกระเจิดกระเจิง วากันวากลุมวยัรุน K-POP (นิยม
วัฒนธรรมปอบของเกาหลี) แบบฮารคอร ไมเพียงบริโภคสื่อบันเทิงเทานั้น แตเวลาจะเลือกซื้อ
สินคา ก็มักเลือกแบรนดเกาหลีดวย  
 
 จากแนวคิดดังกลาวขางตน  ผูวิจัยไดนํามาใชเพื่อประกอบการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ
ปจจัยที่สงผลใหวยัรุนนยิมเลอืกรับชมละครเกาหล ี
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2.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
ฉัตรชัย  จันทรศรี  (2544 :  บทคัดยอ)  ศึกษาการถายทอดวัฒนธรรมอเมริกันของ

ภาพยนตฮอลลีวูด”  เพื่อศึกษาการนําเสนอเนื้อหาเชงิวัฒนธรรมอเมริกัน  และลักษณะการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมอเมริกันของภาพยนตรฮอลลีวูด  โดยเนนประเด็นเกีย่วกบัแกนความคดิของ
ภาพยนตร  ลักษณะวิถีชีวิตความเปนอยูของตัวละคร  และวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกบัคานิยม  และ
อุดมการณ  

 
ผลการศึกษาพบวา  แกนความคิดของภาพยนตรฮอลลีวูดมีลักษณะเปนสากล  โดยสวน

ใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับมนษุย  และสิ่งรอบตัว  จึงทําใหเนื้อหาตางๆ  ของภาพยนตรฮอลลีวูดเปน
เร่ืองที่งายตอการทําความเขาใจ  และมีสวนทําใหภาพยนตรฮอลลีวูดไดรับความนิยมอยาง
แพรหลาย 

 
ลักษณะวิถีชีวติความเปนอยูของตัวละครในภาพยนตรฮอลลีวูด  มีการแสดงออกถึง

สภาพของสังคมที่มีความเจรญิทางดานวัตถุอยางสูง  โดยภาพยนตรฮอลลีวูดหลายเรื่องเนน
ความสําคัญของสถาบันครอบครัวเปนพิเศษ  ตัวละครสวนใหญดําเนินชีวิตตามแนวทางของความ
ฝนแบบอเมริกนั  (American Dream)  และตัวละครเหลานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงทศันคติ  และ
พฤติกรรม  เพือ่ใหเกดิความถูกตองชอบธรรมแกตนเองและสังคม 

 
ในสวนของวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับคานิยม  และอุดมการณ  พบวา  คานิยมที่พบมาก

ไดแก  คานิยมเกี่ยวกับครอบครัว  คานิยมเกี่ยวกับมิตรภาพ  คานิยมเกี่ยวกับความรับผิดชอบ  
คานิยมเกี่ยวกับความกลาหาญ  คานิยมเกี่ยวกับการชวยเหลือผูอื่น ฯลฯ  สวนอุดมการณที่พบ  
ไดแก  อุดมการณมนุษยนิยม  อุดมการณการยอนกลับสูสามัญ  อุดมการณปจเจกชนนิยม  
อุดมการณชาตินิยม  อุดมการณทุนนยิม  และอุดมการณอเมริกันนิยม  โดยภาพยนตรฮอลลีวูดนั้น  
ถือเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่มกีารผลิตวัฒนธรรม  และผลิตซํ้าวัฒนธรรมเหลานี้  เพือ่ใหเกดิการสบื
ทอดวัฒนธรรมอเมริกันตอๆ ไป 

 
ศิษยา  งามสุข  (2545 : บทคัดยอ)  ศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นที่มีตอภาพยนตรไทย

ของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรงุเทพมหานคร เพื่อศกึษาพฤติกรรมการดภูาพยนตรของ
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นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและเพื่อศึกษาความคิดเหน็ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
เกี่ยวกับภาพยนตรไทย 

ผลการศึกษาพบวา  ชวงเวลาที่เลือกดูภาพยนตรไทยและลักษณะการเขาไปดูภาพยนตรไทย 
ที่แตกตางกนั  จะสงผลตอความคิดเหน็เกี่ยวกับภาพยนตรไทยในแงบทบาทหนาทีข่องสื่อมวลชน  
พฤติกรรมการดูภาพยนตรไทยอันประกอบดวยชวงเวลาที่เลือกดภูาพยนตรไทยทีแ่ตกตางกัน  จะสงผลตอ
ความคิดเหน็เกี่ยวกับภาพยนตรไทยในแงผลกระทบตอสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  วัฒนธรรม  และ
การศึกษาแตกตางกัน  และจากการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอภาพยนตรไทยพบวา  กลุมตัวอยาง   มีความ
คิดเห็นเกีย่วกบัภาพยนตรไทยในแงองคประกอบภาพยนตรและในแงบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชนใน
ระดบัที่ดี  สวนในแงของผลกระทบตอสังคม  เศรษฐกจิ  การเมือง  วัฒนธรรม  และการศึกษา  อยูใน
ระดับปานกลาง 

 
เสริมสุข วงศวิวัฒน  (2545 : บทคัดยอ)  ศึกษาความคิดเห็นนักศึกษามหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับการครอบงําทางวัฒนธรรมอเมริกันในภาพยนตรฮอลลีวูด  เพื่อใหไดขอมูลความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีตอเนื้อหาและการครอบงําวัฒนธรรมอเมริกันในภาพยนตรฮอลลีวูด  เพื่อผลการศึกษา
จะไดเรียนรูวิเคราะหวัฒนธรรมอเมริกันและเทคนิควิธีการถายทอดวัฒนธรรมและครอบงําวัฒนธรรม
ไปทั่วโลก โดยศึกษาวิจัยแบบสํารวจ 

 
ผลการศกึษาพบวา  นกัศกึษามหาวทิยาลยัที่เปนกลุมตวัอยางมีความคดิเห็นในทางลบตอ

การครอบงาํวฒันธรรมอเมรกิันไปทัว่โลก  ดวยมีความพึงพอใจและเห็นดวยกับวัฒนธรรมอเมรกินัที่
เผยแพรในประเทศไทยอยูในระดับคาเฉลีย่นอย  สวนความคิดเหน็ตอประเดน็ภาพยนตรฮอลลีวูดเปน
ส่ือมวลชนที่มปีระสิทธิภาพไดรับความนยิมจากผูชม  เปนการสงเสรมิการครอบงําทางวัฒนธรรม  
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในทางบวกอยูในระดับคาเฉลี่ยนอย  และสุดทายความคิดเห็น
กระแสโลภาภิวัฒนกอใหเกิดการครอบงาํทางวัฒนธรรมจากตะวันตกสูประเทศไทย 

 
ทางดานความคิดเห็นตอภาพยนตรฮอลลีวูด  พบวา  นักศึกษาใหการยอมรับตอ

วัฒนธรรมอเมริกันในภาพยนตรฮอลลีวดูจะเห็นดวยมากวา  ภาพยนตรฮอลลีวดูมีความเหมาะในแง
เนื้อหาการนําเสนอภาพยนตรฮอลลีวูดเปนสิ่งปกตใินสังคมไทยและเหน็ความหมายความสําคัญและมี
ประโยชนตอนักศกึษา  แตสวนทีไ่มเหน็ดวยกับการครอบงําทางวัฒนธรรมอเมริกนัที่เยาวชนรุนหลัง
มักรับเอาวัฒนธรรมตางชาตดิานตางๆ แลวเกดิการเปลี่ยนแปลงประเพณีวฒันธรรมไทยไปเลียนแบบ
ตางชาติไมสมควรอยางยิ่ง 

DPU



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของวยัรุนไทยที่มีตอการถายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผาน
ละครโทรทัศน”  ผูศึกษาไดทําการศึกษาโดยวจิัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยเก็บขอมูลจาก
กลุมตวัอยางทีเ่ปนกลุมวยัรุนจํานวน 400 คน นาํมาวเิคราะหคาทางสถิติ ซ่ึงผลการวเิคราะห มดีังนี ้

 
 ตอนที่  1  ขอมูลดานประชากรศาสตร 
 ตอนที่  2  พฤติกรรมการเปดรับวัฒนธรรมเกาหลีจากละครเกาหลีทางโทรทัศน 

 ตอนที่  3  ความคดิเห็นของวยัรุนที่มีตอละครเกาหลีและการถายทอดวฒันธรรมเกาหลี
          ผานทางละครโทรทัศน    

 ตอนที่  4  ปจจัยที่ทําใหวยัรุนเลือกรับชมละครเกาหล ี
 ตอนที่  5  ความคิดเห็นที่มีตอละครเกาหล ี
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ละครเกาหลีท่ีรับชม 
 
ตารางที่  4.1  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามละครเกาหลีที่เคยชม  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
                                                                                                                      (n=400) 

ละครเกาหล ี จํานวน  รอยละ 
  สะดุดรักที่พกัใจ 216 54.1 
  เจาหญิงวุนวาย เจาชายเยน็ชา 205 51.4 
  ฝนรักปารีส 170 42.6 
  บอรดี้การดมาดหลุดโลก 151 37.8 
  เพลงรักในสายลมหนาว 141 35.3 
  คุณแมมือใหมหัวใจเกนิรอย 131 32.8 
  รักนี้ช่ัวนิรันดร 130 32.6 
  รักเหมียว ๆ ขอเกี่ยวกับหวัใจ 129 32.3 
  ฉันนี่แหละ คมิซันซุง 121 30.3 
  สูตรรักนักปรุงรส 118 29.6 
 
 จากตารางที่ 4.1  ผลการวิเคราะหละครเกาหลีที่เคยชม พบวา กลุมตวัอยางดูละครเรื่อง
สะดุดรักที่พักใจมากที่สุด จํานวน 216 คน คิดเปนรอยละ 32.3  รองลงมาเรื่องเจาหญิงวุนวาย 
เจาชายเย็นชา จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ  51.4  ฝนรักปารีส จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 42.6 
บอรดี้การดมาดหลุดโลก จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 37.8 เพลงรักในสายลมหนาว จํานวน 141 คน 
คิดเปนรอยละ 35.3 คณุแมมอืใหมหวัใจเกนิรอย จํานวน 131 คน คดิเปนรอยละ 32.8 รักนี้ช่ัวนิรันดร 
จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 32.6  รักเหมียว ๆ ขอเกีย่วกับหวัใจ จาํนวน 129 คน คิดเปนรอยละ 
32.3  ฉนันีแ่หละ คิมซันซุง จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 30.3 และสูตรรักนกัปรุงรส จํานวน 118 
คน คิดเปน รอยละ 29.6 
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ตอนที่ 1  ขอมูลดานประชากรศาสตร 
 
 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ การศกึษา
และรายได โดยนําเสนอขอมลูเปนจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง ตามตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.2  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลดานประชากรศาสตร 
 

ขอมูลดานประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 
เพศ ชาย 79 19.7 
 หญิง 321 80.3 
 รวม 400 100.0 

  
 จากตารางที ่ 4.2  แสดงลักษณะทัว่ไปทางประชากรของกลุมตวัอยาง พบวา กลุมตวัอยาง
ประกอบดวยเพศชาย คิดเปนรอยละ 62.5 และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 45.5 
   

ขอมูลดานประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 
อาย ุ 12-14 ป 16 4.0 
 15- 17 ป 64 16.0 
 18-20 ป 320 80.0 
 รวม 400 100.0 

 
 โดยสวนใหญมีอาย ุ 18-20 ป คิดเปนรอยละ 80.0 รองลงมา อายุ 15-17 ป คิดเปนรอยละ 
16.0 และอายุ 12-14 ป  คิดเปนรอยละ 4.0 
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ขอมูลดานประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน 23 5.8 
 มัธยมศกึษาตอนปลาย 54 13.4 
 ปวช./ปวส. 64 16.0 
 อุดมศึกษา 259 64.8 
 รวม 400 100.0 

 
 ในดานการศึกษา สวนใหญอยูในระดับอดุมศึกษา คิดเปนรอยละ 64.8  รองลงมา ปวช./
ปวส. คิดเปนรอยละ 16.0 และมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 5.8 

 
ขอมูลดานประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 

รายไดตอเดือน ต่ํากวา 5,000 บาท 162 40.4 
 5,001 - 7,000  บาท 205 51.3 
 7,001 - 9,000  บาท 24 6.0 
 9,001 บาท ขึ้นไป 9 2.3 
 รวม 400 100 

 
 สําหรับรายได สวนใหญมีรายไดอยูระหวาง 5,001-7,000 บาท คิดเปนรอยละ 51.3 
รองลงมา ต่ํากวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 40.5  และนอยที่สุด  9,001บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 2.3 
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ตอนที่ 2  พฤติกรรมการเปดรับวัฒนธรรมเกาหลีจากละครเกาหลีทางโทรทัศน 
 

ตารางที่ 4.3  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามชวงเวลาที่ชมละครเกาหล ี
 
ชวงเวลาที่ชมละครเกาหล ี จํานวน รอยละ 
 09.00 – 11.00 น. 166 41.5 
13.05 – 14.00 น. 170 42.5 
23.05 – 24.00 น. 64 16.0 
รวม 400 100.0 

 
จากขอมูลในตารางที่ 4.3  แสดงใหเหน็วา  กลุมตวัอยางดูละครเกาหลีในชวงเวลา 

13.05-14.00 น. มากที่สุด คิดเปนรอยละ 42.5 รองลงมา ชวงเวลา 09.00-11.00 น. คิดเปนรอยละ 
41.5 และนอยที่สุด ชวงเวลา 23.05-24.00 น. คิดเปนรอยละ 16.0 
 
ตารางที่ 4.4  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความถี่ในการชมละครเกาหลี  
 
ความถี่ในการชมละครเกาหลี จํานวน รอยละ 
เดือนละ 1 – 3 ครั้ง  122 30.4 
เดือนละ 4 – 6 คร้ัง 176 44.0 
เดือนละ 7 – 9 คร้ัง 72 18.0 
เดือนละ 10 - 12 คร้ัง 27 6.8 
เดือนละ 13 - 15 คร้ัง 3 0.8 
รวม 400 100.0 

  
 จากตารางที ่4.4  แสดใหเหน็วา กลุมตวัอยางชมละครเกาหลีเดือนละ 4-6 ครั้งมากที่สุด คิด
เปนรอยละ 44.0   รองลงมา เดือนละ 1-3 ครั้ง คิดเปนรอยละ  30.5  และนอยที่สุด เดือนละ 13-15 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 0.8 
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ตารางที่ 4.5  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระยะเวลาทีช่มละครเกาหลี 
 
ระยะเวลาที่ชมละครเกาหล ี จํานวน รอยละ 
นอยกวา 6 เดือน  150 37.5 
6 เดือน – 1 ป 183 45.7 
2 - 3  ป  51 12.8 
4 – 5  ป 14 3.5 
มากกวา 5 ป 2 0.5 
รวม 400 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.5  แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางชมละครเกาหลีเปนระยะเวลานาน 6 
เดือน – 1 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 45.7   รองลงมา นอยกวา 6 เดือน คิดเปนรอยละ  37.5  และนอย
ที่สุด มากกวา 5 ป  คิดเปนรอยละ 0.5 ตามลําดับ 
  
ตารางที่ 4.6 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานีโทรทัศนที่ชมละครเกาหล ี
 
สถานีโทรทัศนที่ชมละครเกาหลี จํานวน รอยละ 
ชอง 3 156 39.0 
ชอง 5 108 27.0 
ชอง 7 99 24.7 
ชอง 9 โมเดิรนไนนทวี ี 19 4.8 
ชองไอทีว ี 18 4.5 
รวม 400 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.6  แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางชมละครเกาหลีทางสถานีโทรทัศนชอง 3 
มากที่สุด     คิดเปนรอยละ 39.0   รองลงมา สถานีโทรทัศนชอง 5  คิดเปนรอยละ  27.0  และนอยที่สุด
ชอง ไอทีวี  คดิเปนรอยละ 4.5 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.7  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามละครเกาหลีที่นิยมรับชมมากที่สุด 
 
ละครเกาหลีทีน่ิยมรับชมมากที่สุด จํานวน รอยละ 
แนวตลกขบขัน 208 52.0 
แนวโรแมนตกิ 121 30.2 
แนวชวีิต 58 14.5 
แนวสยองขวญั 2 0.5 
แนวสืบสวนสอบสวน 10 2.5 
แนวสงคราม 1 0.3 
รวม 400 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.7  แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางชมละครเกาหลีประเภทแนวตลกขบขัน
มากที่สุด  คิดเปนรอยละ 52.0  รองลงมา แนวโรแมนติก คิดเปนรอยละ  30.2  และนอยที่สุด 
แนวสงคราม คิดเปนรอยละ 0.3 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.8 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสื่อที่ใหขอมูลเกี่ยวกับละครเกาหลี 
 
ส่ือที่ใหขอมูลเกี่ยวกับละครเกาหล ี จํานวน รอยละ 
โทรทัศน 331 82.7 
หนังสือพิมพ 36 9.0 
นิตยสาร 26 6.5 
บุคคลอื่นแนะนํา 7 1.8 
รวม 400 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.8  แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางรับขอมูลเกี่ยวกับละครเกาหลีจากสื่อโทรทัศน
มากที่สุด  คิดเปนรอยละ 82.7   รองลงมา หนังสือพิมพ  คิดเปนรอยละ  9.0  และนอยที่สุดคือ
ชองบุคคลอื่นแนะนํา คิดเปนรอยละ 1.8 ตามลําดับ 
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ตอนที่ 3     ความคิดเห็นท่ีมีตอละครเกาหลีท่ัวไปและเฉพาะเรื่อง 
 
ตารางที่ 4.9  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอ
   องคประกอบตาง ๆ ของละครเกาหล ี

 
องคประกอบตาง ๆ ของละครเกาหลี ⎯X S.D. ระดบัความคิดเหน็ 

1.  เนื้อเร่ือง  4.25 .630 ดี 
2.  การดําเนินเรื่อง 4.18 .756 ดี 
3.  ดารานําแสดง 4.04 .891 ดี 
4.  บทบาทการแสดง 3.88 .843 ดี 
5.  ฉาก   4.01 .812 ดี 
6.  เครื่องแตงกาย 4.22 .797 ดี 
7.  ดนตรีและเพลงประกอบฉาก 4.15 .804 ดี 
8.  อุปกรณที่ใชประกอบฉาก 4.09 .730 ดี 

รวม 4.10 .459 ดี 
  
 จากขอมูลในตารางที่ 4.9 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอองคประกอบตางๆ 
ของละครเกาหลีทั่วไปโดยภาพรวมอยูในระดับดี  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา  ความคิดเห็นตอองคประกอบตางๆ ของละครเกาหลีทั่วไปอยูในระดับดีทุกขอ  ไดแก เนื้อเร่ือง  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25, เครื่องแตงกาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22, การดําเนินเรื่อง มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.18, 
ดนตรีและเพลงประกอบฉาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.15, อุปกรณที่ใชประกอบฉาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.09, ดารานําแสดง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04, ฉาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 และบทบาทการแสดง มีคาเฉลี่ย
เทากับ  3.88 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.10  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอ
     องคประกอบตาง ๆ ของละครเกาหลีเร่ืองคุณแมมือใหมหวัใจเกินรอย 

 
องคประกอบตาง ๆ ของละครเกาหลีเร่ืองคุณแม
มือใหมหัวใจเกินรอย 

⎯X S.D. ระดบัความคิดเหน็ 

1.  เนื้อเร่ือง  4.51 1.428 ดีมาก 
2.  การดําเนินเรื่อง 4.38 1.478 ดี 
3.  ดารานําแสดง 4.50 1.562 ดีมาก 
4.  บทบาทการแสดง 4.34 1.546 ดี 
5.  ฉาก   4.39 1.563 ดี 
6.  เครื่องแตงกาย 4.49 1.510 ดี 
7.  ดนตรีและเพลงประกอบฉาก 4.54 1.495 ดีมาก 
8.  อุปกรณที่ใชประกอบฉาก 4.53 1.553 ดีมาก 

รวม 4.45 1.380 ดี 
 
 จากขอมูลในตารางที่ 4.10 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอองคประกอบตางๆ 
ของละครเกาหลีเร่ืองคุณแมมือใหมหวัใจเกินรอยโดยภาพรวมอยูในระดับดี  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ความคิดเห็นตอองคประกอบตางๆ ของละครเกาหลีเรื่องคุณ
แมมือใหมหัวใจเกนิรอยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก 4 ขอ ไดแก ดนตรีและเพลงประกอบฉาก 
อุปกรณที่ใชประกอบฉาก เนื้อเร่ืองและดารานําแสดง มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.54,4.53,4.51 และ 4.50 
ตามลําดับและขอที่เหลือมีความคิดเห็นระดับดี 4 ขอ  ไดแก  เครื่องแตงกาย  ฉาก การดําเนิน
เรื่อง  และบทบาทการแสดง มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.49,4.39,4.38 และ 4.34 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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ตารางที่ 4.11  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอ
องคประกอบตาง ๆ ของละครเกาหลีเร่ืองสะดุดรักที่พกัใจ 

 
องคประกอบตาง ๆ  ของละครเกาหลีเร่ืองสะดุดรักที่พักใจ ⎯X S.D. ระดบัความคิดเหน็ 

1.  เนื้อเร่ือง  4.72 1.579 ดีมาก 
2.  การดําเนินเรื่อง 4.65 1.612 ดีมาก 
3.  ดารานําแสดง 4.71 1.700 ดีมาก 
4.  บทบาทการแสดง 4.53 1.718 ดีมาก 
5.  ฉาก   4.47 1.754 ดี 
6.  เครื่องแตงกาย 4.62 1.681 ดีมาก 
7.  ดนตรีและเพลงประกอบฉาก 4.62 1.713 ดีมาก 
8.  อุปกรณที่ใชประกอบฉาก 4.58 1.689 ดีมาก 

รวม 4.61 1.568 ดีมาก 
 
 จากขอมูลในตารางที่ 4.11 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอองคประกอบตางๆ 
ของละครเกาหลีเร่ืองสะดุดรักที่พักใจโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก  มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.61 และเมือ่
พิจารณาเปนรายขอพบวา  ความคิดเห็นตอองคประกอบตางๆ ของละครเกาหลีเร่ืองสะดุดรักที่พักใจ  
อยูในระดับดมีาก 7 ขอ  ไดแก เนื้อเร่ือง  ดารานําแสดง การดําเนินเรื่อง เครื่องแตงกาย  ดนตรีและ
เพลงประกอบฉาก อุปกรณที่ใชประกอบฉากและบทบาทการแสดง มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.72,4.71,4.65,4.62,4.62,4.58,4.53  ตามลําดับ และขอที่มีความคิดเห็นในระดับดี ไดแก  ฉาก     
มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.47  
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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ตารางที่ 4.12  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอ
      องคประกอบตาง ๆ ของละครเกาหลีเร่ืองรักเหมียว ๆ ขอเกี่ยวหวัใจ 

 
องคประกอบตาง  ๆ  ของละครเกาหลีเ ร่ืองรัก
เหมียว ๆ ขอเกี่ยวหัวใจ 

⎯X S.D. ระดบัความคิดเหน็ 

1.  เนื้อเร่ือง  4.70 1.733 ดีมาก 
2.  การดําเนินเรื่อง 4.65 1.711 ดีมาก 
3.  ดารานําแสดง 4.85 1.766 ดีมาก 
4.  บทบาทการแสดง 4.64 1.778 ดีมาก 
5.  ฉาก   4.54 1.838 ดีมาก 
6.  เครื่องแตงกาย 4.62 1.816 ดีมาก 
7.  ดนตรีและเพลงประกอบฉาก 4.68 1.793 ดีมาก 
8.  อุปกรณที่ใชประกอบฉาก 4.70 1.756 ดีมาก 

รวม 4.67 1.67 ดีมาก 
 

จากขอมูลในตารางที่ 4.12 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอองคประกอบตางๆ 
ของละครเกาหลีเร่ืองรักเหมียว ๆ ขอเกีย่วหวัใจโดยภาพรวมอยูในระดับดมีาก  มีคาเฉลีย่เทากับ 4.67 
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ความคิดเห็นตอองคประกอบตางๆ ของละครเกาหลีเร่ืองรักเหมียว ๆ 
ขอเกี่ยวหวัใจอยูในระดับดทีี่สุดทุกขอ  ไดแก ดารานาํแสดง เนื้อเร่ือง  อุปกรณที่ใชประกอบฉาก 
ดนตรีและเพลงประกอบฉาก การดําเนินเรือ่ง บทบาทการแสดง เครื่องแตงกาย และฉาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ  4.85,4.70,4.70,4.68,4.65,4.64,4.62 และ 4.54 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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ตารางที่ 4.13  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอ
      องคประกอบตาง ๆ ของละครเกาหลีเร่ืองเพลงรักในสายลมหนาว 

 
องคประกอบตาง ๆ ของละครเกาหลีเร่ืองเพลงรักใน 
สายลมหนาว 

⎯X S.D. ระดบัความคิดเหน็ 

1.  เนื้อเร่ือง  4.67 1.644 ดีมาก 
2.  การดําเนินเรื่อง 4.57 1.680 ดีมาก 
3.  ดารานําแสดง 4.66 1.798 ดีมาก 
4.  บทบาทการแสดง 4.48 1.771 ดี 
5.  ฉาก   4.49 1.760 ดี 
6.  เครื่องแตงกาย 4.68 1.720 ดีมาก 
7.  ดนตรีและเพลงประกอบฉาก 4.60 1.734 ดีมาก 
8.  อุปกรณที่ใชประกอบฉาก 4.55 1.722 ดีมาก 

รวม 4.59 1.608 ดีมาก 
 
 จากขอมูลในตารางที่ 4.13 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอองคประกอบตางๆ 
ของละครเกาหลีเร่ืองเพลงรกัในสายลมหนาวโดยภาพรวมอยูในระดับดมีาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.59 
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ความคิดเห็นตอองคประกอบตางๆ ของละครเกาหลีเรื่อง
เพลงรักในสายลมหนาว อยูในระดับดีมาก 6 ขอ  ไดแก  เครื่องแตงกาย  เนื้อเร่ือง  ดารานําแสดง 
ดนตรีและเพลงประกอบฉาก การดําเนินเรื่อง และอุปกรณที่ใชประกอบฉาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.68,4.67,4.66,4.60, 4.57,4.55 ตามลําดับ และขอที่มีความคิดเห็นในระดับดี ไดแก  ฉากและ
บทบาทการแสดง มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.49 และ 4.48 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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ตารางที่  4.14  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอการถายทอด
    วัฒนธรรมเกาหลีผานทางละครโทรทัศน 

 
การถายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผานทางละครโทรทัศน ⎯X S.D. ระดบัความคิดเหน็ 

1.  การทํางาน 4.18 .956 ดี 
2.  การเรียน 4.09 .920 ดี 
3.  ความรัก 4.46 1.158 ดี 
4.  ความสัมพันธภายในครอบครัว 4.13 1.031 ดี 
5.  การรับประทานอาหาร 4.03 1.077 ดี 
6.  แฟชั่นการแตงกาย 4.26 1.036 ดี 
7.  ทรงผม 4.29 1.024 ดี 
8.  คานิยมของคนเกาหล ี 4.16 1.003 ดี 

รวม 4.20 0.779 ดี 
 
 จากขอมูลในตารางที่ 4.14 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีความคิดเหน็ตอการถายทอด
วัฒนธรรมเกาหลีผานทางละครโทรทัศนโดยภาพรวมอยูในระดับดี  มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.20 และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา  ความคิดเหน็ตอการถายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผานทางละครโทรทัศนอยู
ในระดับดีทุกขอ  ไดแก ความรัก ทรงผม แฟชั่นการแตงกาย การทํางาน คานยิมของคนเกาหลี 
ความสัมพันธภายในครอบครัว  การเรียน และการรับประทานอาหาร มีคาเฉลี่ยเทากบั  
4.46,4.29,4.26,4.18,4.16,4.13,4.09,4.03 ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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ตารางที่  4.15  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอการถายทอด
    วัฒนธรรมเกาหลีผานทางละครโทรทัศนเร่ืองคุณแมมือใหมหวัใจเกนิรอย 

 
การถายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผานทางละครโทรทัศน
เร่ืองคุณแมมือใหมหัวใจเกินรอย 

⎯X S.D. ระดบัความคิดเหน็ 

1.  การทํางาน 4.76 1.725 ดีมาก 
2.  การเรียน 4.59 1.805 ดีมาก 
3.  ความรัก 4.78 1.833 ดีมาก 
4.  ความสัมพันธภายในครอบครัว 4.64 1.823 ดีมาก 
5.  การรับประทานอาหาร 4.58 1.854 ดีมาก 
6.  แฟชั่นการแตงกาย 4.64 1.843 ดีมาก 
7.  ทรงผม 4.68 1.810 ดีมาก 
8.  คานิยมของคนเกาหล ี 4.68 1.816 ดีมาก 

รวม 4.67 1.707 ดีมาก 
 
 จากขอมูลในตารางที่  4.15  แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการถายทอด
วัฒนธรรมเกาหลีผานทางละครโทรทัศนเร่ืองคุณแมมือใหมหัวใจเกินรอยโดยภาพรวมอยูในระดับ
ดีมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ความคิดเห็นตอการถายทอด
วัฒนธรรมเกาหลีผานทางละครโทรทัศนเร่ืองคุณแมมือใหมหัวใจเกินรอยอยูในระดับดีมากทุกขอ  
ไดแก ความรัก การทํางาน   ทรงผม คานิยมของคนเกาหลี แฟชั่นการแตงกาย ความสัมพันธภายใน
ครอบครัว  การเรียน และการรับประทานอาหาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.78 4.76 4.68 4.68 4.64 4.64 
4.59 และ 4.58 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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ตารางที่  4.16   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอการถายทอด
     วัฒนธรรมเกาหลีผานทางละครโทรทัศนเร่ืองสะดุดรกัที่พักใจ 

 
การถายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผานทางละครโทรทัศน
เร่ืองสะดุดรักที่พักใจ 

⎯X S.D. ระดบัความคิดเหน็ 

1.  การทํางาน 4.74 1.724 ดีมาก 
2.  การเรียน 4.67 1.748 ดีมาก 
3.  ความรัก 4.84 1.783 ดีมาก 
4.  ความสัมพันธภายในครอบครัว 4.60 1.824 ดีมาก 
5.  การรับประทานอาหาร 4.54 1.871 ดีมาก 
6.  แฟชั่นการแตงกาย 4.75 1.803 ดีมาก 
7.  ทรงผม 4.80 1.766 ดีมาก 
8.  คานิยมของคนเกาหล ี 4.70 1.789 ดีมาก 

รวม 4.70 1.684 ดีมาก 
 

จากขอมูลในตารางที่ 4.16 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการถายทอด
วัฒนธรรมเกาหลีผานทางละครโทรทัศนเร่ืองสะดุดรักที่พักใจโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก  มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.70 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ความคิดเห็นตอการถายทอดวัฒนธรรมเกาหลี
ผานทางละครโทรทัศนเร่ืองสะดุดรักที่พักใจอยูในระดับดีมากทุกขอ  ไดแก ความรัก ทรงผม แฟชั่นการ
แตงกาย  การทํางาน คานิยมของคนเกาหลี การเรียน ความสัมพันธภายในครอบครัว  และการ
รับประทานอาหาร มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.84,4.80,4.75,4.74,4.70,4.67,4.60,4.54 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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ตารางที่  4.17  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอการถายทอด
    วัฒนธรรมเกาหลีผานทางละครโทรทัศนเร่ืองรักเหมียว ๆ ขอเกี่ยวหัวใจ 

 
การถายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผานทางละครโทรทัศน
เร่ืองรักเหมียว ๆ ขอเกี่ยวหัวใจ 

⎯X S.D. ระดบัความคิดเหน็ 

1.  การทํางาน 4.78 1.786 ดีมาก 
2.  การเรียน 4.69 1.801 ดีมาก 
3.  ความรัก 4.68 1.901 ดีมาก 
4.  ความสัมพันธภายในครอบครัว 4.55 1.882 ดีมาก 
5.  การรับประทานอาหาร 4.63 1.865 ดีมาก 
6.  แฟชั่นการแตงกาย 4.78 1.853 ดีมาก 
7.  ทรงผม 4.72 1.865 ดีมาก 
8.  คานิยมของคนเกาหล ี 4.51 1.905 ดีมาก 

รวม 4.67 1.748 ดีมาก 
 
 จากขอมูลในตารางที่ 4.17 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการถายทอด
วัฒนธรรมเกาหลีผานทางละครโทรทัศนเร่ืองรักเหมียว ๆ ขอเกี่ยวหัวใจโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ความคิดเห็นตอการถายทอดวัฒนธรรม
เกาหลีผานทางละครโทรทัศนเร่ืองรักเหมียว ๆ ขอเกี่ยวหัวใจอยูในระดับดีมากทุกขอ  ไดแก แฟชั่น
การแตงกาย การทํางาน ทรงผม การเรียน ความรัก การรับประทานอาหาร ความสัมพันธภายใน
ครอบครัว และคานิยมของคนเกาหลี มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.78,4.78,4.72,4.69,4.68,4.63,4.55,4.51 
ตามลําดับ 
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ตารางที่  4.18  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอการถายทอด
    วัฒนธรรมเกาหลีผานทางละครโทรทัศนเร่ืองเพลงรักในสายลมหนาว 

 
การถายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผานทางละครโทรทัศน
เร่ืองเพลงรักในสายลมหนาว 

⎯X S.D. ระดบัความคิดเหน็ 

1.  การทํางาน 4.61 1.778 ดีมาก 
2.  การเรียน 4.68 1.765 ดีมาก 
3.  ความรัก 4.78 1.802 ดีมาก 
4.  ความสัมพันธภายในครอบครัว 4.54 1.840 ดีมาก 
5.  การรับประทานอาหาร 4.47 1.868 ดี 
6.  แฟชั่นการแตงกาย 4.74 1.763 ดีมาก 
7.  ทรงผม 4.66 1.812 ดีมาก 
8.  คานิยมของคนเกาหล ี 4.58 1.813 ดีมาก 

รวม 4.63 1.691 ดีมาก 
 

จากขอมูลในตารางที่ 4.18  แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการถายทอด
วัฒนธรรมเกาหลีผานทางละครโทรทัศนเร่ืองเพลงรักในสายลมหนาวโดยภาพรวมอยูในระดบัดมีาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.63 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ความคิดเห็นตอการถายทอดวัฒนธรรมเกาหลี
ผานทางละครโทรทัศนเร่ืองเพลงรักในสายลมหนาวอยูในระดับดีมาก 7 ขอ  ไดแก ความรัก แฟชั่น
การแตงกาย การเรียน ทรงผม การทํางาน  คานิยมของคนเกาหลี  และความสัมพันธภายในครอบครัว  
มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.78,4.74,4.68,4.66,4.61,4.58, 4.54 ตามลําดับ  และขอที่มีความคิดเห็นใน
ระดับดี ไดแก  การรับประทานอาหาร มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.47 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 71 

ตอนที่ 4     ปจจัยท่ีทําใหวัยรุนเลือกรับชมละครเกาหลี 
 
ตารางที่  4.19  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามผูชักชวนใหเร่ิมรับชมละครเกาหลี 
      (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
                                                                                                                          (n=400) 

ผูชักชวนใหเร่ิมรับชมละครเกาหล ี จํานวน  รอยละ 
  บุคคลในครอบครัว   10 2.5 
  ญาติพี่นอง 31 7.8 
  เพื่อน 293 73.3 
  ส่ือโฆษณาทางโทรทัศน 87 21.8 
  ส่ือโฆษณาทางสิ่งพิมพตาง ๆ 72 18.0 
  ดูดวยตนเอง 113 28.3 
 

จากขอมูลในตารางที่ 4.19  แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางไดรับการชักชวนจากเพื่อน
ใหชมละครเกาหลีมากที่สุด คิดเปนรอยละ  73.3   รองลงมา ดูดวยตนเอง คิดเปนรอยละ  28.3 และ
นอยที่สุด บุคคลในครอบครัว คิดเปน รอยละ 2.5 
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ตารางที่  4.20  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเหตุผลทีเ่ลือกชมละครเกาหลี        
      (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
                                                                                                        (n=400) 

เหตุผลที่เลือกชมละครเกาหลี จํานวน  รอยละ 
  เพื่อใหทนัเหตุการณ ทนัสมยั 69 17.3 
  เพื่อสนองความอยากรูอยากเหน็และสนองความสนใจของตนเอง 160 40.0 
  เพื่อจะไดสนทนากับบุคคลอื่นๆ  105 26.3 
  สามารถแสดงออกรวมกับผูอ่ืน รูสึกมีสวนรวมในเหตกุารณ 76 19.0 
  เพื่อความบันเทิงและเปนการสันทนาการยามวาง 129 32.3 
  เบื่อความซ้ําซากจําเจที่พบเห็นในละครไทย 55 13.8 

 
 จากขอมูลในตารางที่ 4.20 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเลือกชมละครเกาหลีเพราะ
เพื่อสนองความอยากรูอยากเหน็และสนองความสนใจของตนเองมากที่สุด คิดเปนรอยละ  40.0  รองลงมา 
เพื่อความบันเทิงและเปนการสันทนาการยามวาง คิดเปนรอยละ  32.3 เพื่อจะไดสนทนากับบุคคลอื่นๆ  
คิดเปนรอยละ 26.3 สามารถแสดงออกรวมกับผูอ่ืน รูสึกมีสวนรวมในเหตกุารณ คดิเปนรอยละ 19.0 
เพื่อใหทนัเหตกุารณ ทนัสมยั คดิเปนรอยละ 17.3 และนอยที่สุด เบื่อความซ้ําซากจาํเจที่พบเห็นใน
ละครไทย คิดเปนรอยละ 13.8 
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ตารางที่  4.21  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกไดรับจากละครเกาหลี  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
                                                                                                                        (n=400) 

ส่ิงไดรับจากการชมละครเกาหลี จํานวน  รอยละ 
  ไดรับขาวสารและเรื่องราวตางๆ ที่ไมเคยรูมากอน 
  ทําใหเกิดการเรียนรูใหม 

116 29.0 

  ตอบสนองความตองการและความสนใจของตนเอง 166 41.5 
  ชวยสรางสายสัมพันธภายในครอบครัว 66 16.5 
  ชวยสรางความสัมพันธทางสังคมกับบุคคลอื่น 49 12.3 
  ไดรับความบนัเทิง ความสขุ และการพักผอนหยอนใจ 148 37.0 
  ไดเหน็แงคิดอ่ืนๆ ในการดาํเนินชวีิต 38 9.5 
  

จากขอมูลในตารางที ่ 4.21 แสดงใหเหน็วา ส่ิงทีก่ลุมตัวอยางไดรับจากการชมละคร
เกาหลีมากที่สุด ไดแก ตอบสนองความตองการและความสนใจของตนเอง คิดเปนรอยละ  41.5   
รองลงมา ไดรับความบันเทิง ความสุข และการพักผอนหยอนใจ คิดเปนรอยละ  37.0 และ
นอยที่สุด ไดเห็นแงคิดอ่ืนๆ ในการดําเนินชีวิต คิดเปน รอยละ 9.5 
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ตารางที่ 4.22  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความรูสึกหลังจากชมละครเกาหลี 
          (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
                                                                                                                        (n=400) 

ความรูสึกหลังจากชมละครเกาหล ี จํานวน  รอยละ 
  สนุกสนานกบัเรื่องราวที่ไดรับชม 213 53.3 
  ตองการเปนแบบตัวละครในเรื่อง 155 38.8 
  ตองการเดินทางไปทองเที่ยวตามสถานทีต่างๆ ในละคร 52 13.0 
  เปล่ียนแปลงการแตงกาย ทรงผม ใหเหมือนกับดารานําแสดงในเรื่อง 73 18.3 
  ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการดาํเนินชวีิต 61 15.3 
  อยากซื้อของที่ระลึกหรือส่ือที่เกี่ยวกับละครเก็บไวเปนของสะสม 20 5.0 
  

จากขอมูลในตารางที่ 4.22  แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีความรูสึกสนุกสนานกับ
เรื่องราวที่ไดรับชมหลังจากชมละครเกาหลีมากที่สุด คิดเปนรอยละ  53.3   รองลงมา ตองการ
เปนแบบตวัละครในเรื่อง คดิเปนรอยละ 38.8 และนอยที่สุด อยากซื้อของที่ระลึกหรือส่ือที่เกี่ยวกับ
ละครเก็บไวเปนของสะสม คิดเปน รอยละ 5.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 75 

ตอนที่ 5  ความคิดเห็นท่ีมีตอละครเกาหลี 
 
ตารางที่ 4.23  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความคิดเห็นวาละครซีรีสเกาหลีที่เผยแพร
     ทางสถานีโทรทัศนในประเทศไทยมีการสอดแทรกวฒันธรรมไวในเนื้อหา 
 
 ละครซีรีสเกาหลีที่เผยแพรทางสถานีโทรทัศนในประเทศไทยมี
การสอดแทรกวัฒนธรรมไวในเนื้อหา 

จํานวน รอยละ 

เห็นดวย 317 79.2 
ไมเห็นดวย 83 20.8 
รวม 400 100.0 

 
 จากขอมูลในตารางที่ 4.23  แสดงใหเหน็วา กลุมตวัอยางสวนใหญเห็นดวยวาละครซรีีส
เกาหลีที่เผยแพรทางสถานีโทรทัศนในประเทศไทยมีการสอดแทรกวฒันธรรมไวในเนื้อหา คิดเปน
รอยละ  79.2   และไมเห็นดวย คิดเปนรอยละ 20.8 

ตารางที่ 4.24  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความคิดเห็นวาการที่เยาวชนรับเอา
          วัฒนธรรมเกาหลีที่เขามาโดยผานสื่อละครเกาหลีจะหันไปเลียนแบบวัฒนธรรมเกาหลี
         มากขึ้น  
 
การที่เยาวชนรบัเอาวัฒนธรรมเกาหลีที่เขามาโดยผานสื่อละคร
เกาหลจีะหนัไปเลียนแบบวฒันธรรมเกาหลีมากขึ้น 

จํานวน รอยละ 

เห็นดวย 133 33.3 
ไมเห็นดวย 267 66.7 
รวม 400 100.0 

 
 จากขอมูลในตารางที่ 4.24  แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางสวนใหญไมเห็นดวยวา  การที่
เยาวชนรับเอาวัฒนธรรมเกาหลีที่เขามาโดยผานสื่อละครเกาหลีจะหันไปเลียนแบบวัฒนธรรมเกาหลี
มากขึ้น คิดเปนรอยละ  66.7   และเห็นดวย คิดเปนรอยละ 33.3 
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ตารางที่ 4.25 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจาํแนกตามความคดิเห็นวาการนําเสนอวัฒนธรรม
        เกาหลีในละครเกาหลีที่เผยแพรทางสถานีโทรทัศนในประเทศไทย  เปนประโยชน
        ตอตนเอง 
 
 การนําเสนอวฒันธรรมเกาหลีในละครเกาหลีที่เผยแพรทาง
สถานีโทรทัศนในประเทศไทย เปนประโยชนตอตนเอง 

จํานวน รอยละ 

เห็นดวย 137 34.3 
ไมเห็นดวย 263 65.7 
รวม 400 100.0 

 
 จากขอมูลในตารางที่ 4.25  แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางสวนใหญไมเห็นดวยวา  
การนําเสนอวัฒนธรรมเกาหลีในละครเกาหลีที่เผยแพรทางสถานีโทรทัศนในประเทศไทย 
เปนประโยชนตอตนเอง คิดเปนรอยละ  65.7   และเห็นดวย คิดเปนรอยละ 34.3 

DPU



บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของวยัรุนไทยที่มีตอการถายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผาน
ละครโทรทัศน”  เปนการวจิยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research) โดยใชระเบยีบวิธีการวจิัยเชิงสํารวจ
(Survey Method) ในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเหน็
และพฤตกิรรมของวยัรุนที่มีตอเนื้อหาทางวฒันธรรมเกาหลี ซ่ึงถายทอดผานทางละครโทรทัศนเกาหลี  
รวมทั้ง เพื่อศกึษาปจจยัที่ทําใหวยัรุนไทยชมละครโทรทัศนเกาหล ี

 
 ประชากรที่ใชทาํการศึกษาวจิัยในครั้งนี้ คือกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่มีอายุ
ระหวาง 12-20 ป  ซ่ึงผูวิจัยไดอนุมานจากตัวเลขสถิติจํานวนประชากรวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร
ในป 2548 มีจํานวน 703,085 คน  

 
 ผูวิจัยกําหนดจาํนวนกลุมตัวอยางดวยวิธีการเปดตารางสําเร็จรูปของ Taro Yamanae   
จากประชากรทั้งหมด  703,085 คน  ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%  ตามความคลาดเคลื่อนไมเกนิ 0.05  
ไดกลุมตัวอยางจํานวน  400  คนในสวนของวิธีการสุมตัวอยางนั้น  ผูวิจัยจึงใชวิธีการสุมตวัอยาง
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  โดยขอความรวมมือจากกลุมวยัรนที่ไดรับชมละครเกาหลทีี่
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง 7 และไอทีวี จํานวน 4 เร่ือง ไดแก  คุณแมมือใหม หวัใจเกนิรอย 
สะดดุรักทีพ่ักใจ รักเหมยีวๆ ขอเกีย่วหวัใจ และเพลงรักในสายลมหนาว  ใหชวยตอบแบบสอบถาม  
โดยสถานที่ที่ใชในการสุมตวัอยางคอื  หางสรรพสนิคาตางที่มีช่ือเสยีงในเขตกรุงเทพมหานครไดแก 
หางสรรพสินคาเซ็นทรัล  สาขาลาดพราว หางเมเจอร สาขารัชโยธิน ศูนยการคาสยาม 
หางสรรพสินคามาบุญครอง หางสรรพสินคาเซ็นทรัล  สาขาปนเกลา หางเมเจอร  สาขาปนเกลา  
หางสรรพสินคาเดอะมอลลบางกะป  และหางสรรพสินคาซีคอน สแควร 

 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาครั้งนี้คอืแบบสอบถาม  และ

นําขอมูลที่รวบรวมไดมาทําการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะห
ประกอบดวยสถิติบรรยายอนัไดแก ความถี ่ รอยละ คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  จากการ
วิเคราะหขอมูลดังกลาวสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี ้
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
ตอนที่ 1  ขอมูลดานประชากรศาสตร และ ละครโทรทัศนเกาหลีท่ีรับชม 
 
 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
เปนเพศหญิง มีอายุ 18-20 ป ศึกษาอยูในระดับมหาวิทยาลัย และมีรายไดอยูระหวาง 5,001-7,000 
บาท 

 
 ผลการวิเคราะหละครเกาหลทีี่เคยชม พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางดูละครเรื่องสะดดุรัก
ที่พักใจมากที่สุด รองลงมาเรื่องเจาหญิงวุนวายและเจาชายเย็นชา และฝนรักปารีส ตามลําดับ แต
เมื่อพิจารณาเฉพาะภาพยนตรเกาหลี 4 เร่ืองที่ศึกษาในครั้งนี้พบวา กลุมตัวอยางดูภาพยนตรเรื่อง
สะดุดรักที่พกัใจมากที่สุด รองลงมาไดแก ภาพยนตรเร่ืองเพลงรักในสายลมหนาว  คุณแมมือใหม
หัวใจเกนิรอย และ รักเหมียวๆขอเกี่ยวกับหวัใจ ตามลําดับ 
 
ตอนที่ 2  พฤติกรรมการเปดรับวัฒนธรรมเกาหลีจากละครเกาหลีทางโทรทัศน 
 
 ชวงเวลาทีก่ลุมตัวอยางดูละครเกาหลีมากทีสุ่ด คือ ชวงเวลา 13.05-14.00 น.  รองลงมาคือ
ชวงเวลา 9.00- 11.00 น. กลุมตัวอยางสวนใหญรับชมละครเกาหลีเดือนละ 4-6 ครั้ง และรับชมมา
เปนระยะเวลานาน 6 เดือน – 1 ป กลุมตัวอยางชมละครเกาหลีทางสถานีโทรทัศนชอง 3 มากที่สุด  
รองลงมาไดแกชอง 5 และ 7 โดยรับชมละครเกาหลีประเภทแนวตลกขบขันมากที่สุด รองลงมาไดแก
ละครเกาหลีประเภทโรแมนติก และแนวชวีิตตามลําดับ กลุมตัวอยางขอมูลเกี่ยวกับละครเกาหลีจาก
ส่ือโทรทัศนมากที่สุด   
 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นของวัยรุนท่ีมีตอละครเกาหลี และการถายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผานทาง
ละครโทรทัศน  
 
 3.1 ความคิดเห็นของวัยรุนที่มีตอละครเกาหลี 
 

     กลุมตัวอยางมีความคดิเหน็ตอองคประกอบตางๆ ของละครเกาหลีทัว่ไปโดยภาพ
รวมอยูในระดบัดี  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ความคิดเห็นตอ
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องคประกอบตางๆ ของละครเกาหลีทั่วไปอยูในระดับดีทุกขอโดยเรียงลําดับไดดังนี้ เนื้อเร่ือง  เครื่อง
แตงกาย  การดําเนินเรื่อง ดนตรีและเพลงประกอบฉาก อุปกรณที่ใชประกอบฉาก ดารานําแสดง  
ฉาก และบทบาทการแสดง 

 
 กลุมตัวอยางมคีวามคิดเหน็ตอองคประกอบตางๆ ของละครเกาหลีเร่ืองคุณแมมือใหม
หัวใจเกนิรอยโดยภาพรวมอยูในระดับดี  มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.45 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  
ความคดิเหน็ตอองคประกอบตางๆ ของละครเกาหลีเรื่องคุณแมมือใหมหวัใจเกนิรอยมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับดีที่สุด 4 ขอ ไดแก ดนตรีและเพลงประกอบฉาก อุปกรณทีใ่ชประกอบฉาก เนื้อเร่ืองและ
ดารานําแสดง และมีความคิดเห็นระดับดี 4 ขอ  ไดแก  เครื่องแตงกาย  ฉาก การดําเนินเรื่อง  และ
บทบาทการแสดง  

 
 กลุมตวัอยางมคีวามคิดเหน็ตอองคประกอบตางๆ ของละครเกาหลีเร่ืองสะดุดรักที่พกัใจ
โดยภาพรวมอยูในระดบัดีมาก มีคาเฉลีย่เทากับ 4.61 และเมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา  ความคิดเห็น
ตอองคประกอบตางๆ ของละครเกาหลีเร่ืองสะดุดรักที่พกัใจอยูในระดบัดีมาก 7 ขอ  ไดแก เนื้อเร่ือง  
ดารานําแสดง การดําเนินเรื่อง เครื่องแตงกาย  ดนตรแีละเพลงประกอบฉาก อุปกรณทีใ่ชประกอบฉาก
และบทบาทการแสดง และมีความคิดเหน็ในระดับดี ไดแก  ฉาก 

 
 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอองคประกอบตางๆ ของละครเกาหลีเร่ืองรักเหมียว ๆ 
ขอเกีย่วหวัใจโดยภาพรวมอยูในระดับดมีาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  
ความคิดเหน็ตอองคประกอบตางๆ ของละครเกาหลีเร่ืองรักเหมยีว ๆ ขอเกีย่วหวัใจอยูในระดบัดีมาก
ทุกขอ  ไดแก ดารานําแสดง เนื้อเร่ือง  อุปกรณที่ใชประกอบฉาก ดนตรีและเพลงประกอบฉาก 
การดําเนินเรื่อง บทบาทการแสดง เครื่องแตงกาย และฉาก 

 
 กลุมตัวอยางมคีวามคิดเหน็ตอองคประกอบตางๆ ของละครเกาหลีเร่ืองเพลงรักในสาย
ลมหนาวโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก  มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.59 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  
ความคิดเห็นตอองคประกอบตางๆ ของละครเกาหลีเรื่องเรื่องเพลงรักในสายลมหนาวอยูใน
ระดับดีมาก 6 ขอ  ไดแก  เครื่องแตงกาย  เนื้อเร่ือง  ดารานําแสดง ดนตรีและเพลงประกอบฉาก 
การดําเนินเรื่อง และอุปกรณที่ใชประกอบฉาก และมคีวามคิดเหน็ในระดับดี ไดแก  ฉากและ
บทบาทการแสดง  
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3.2 การถายทอดวฒันธรรมเกาหลีผานทางละครโทรทัศน  
 

    กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการถายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผานทางละครโทรทัศนโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ความคิดเห็นตอ
การถายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผานทางละครโทรทัศนอยูในระดับมากทุกขอ  ไดแก ความรัก 
ทรงผม แฟชั่นการแตงกาย การทํางาน คานิยมของคนเกาหลี ความสัมพันธภายในครอบครัว  
การเรียน และการรับประทานอาหาร  

 
       กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการถายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผานทางละครโทรทัศน

เร่ืองคุณแมมือใหมหัวใจเกินรอยโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา  ความคิดเห็นตอการถายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผานทางละครโทรทัศนเร่ืองคุณ
แมมือใหมหัวใจเกินรอยอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ  ไดแก ความรัก การทํางาน ทรงผม คานิยม
ของคนเกาหลี แฟชั ่นการแตงกาย  ความสัมพันธภายในครอบครัว   การเรียน  และการ
รับประทานอาหาร  

 
  กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการถายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผานทางละครโทรทัศน
เร่ืองสะดุดรักที่พักใจโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.70 และเมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา  ความคิดเห็นตอการถายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผานทางละครโทรทัศนเร่ืองสะดดุรกัทีพ่กั
ใจอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ  ไดแก ความรัก ทรงผม แฟชั่นการแตงกาย การทํางาน คานิยมของ
คนเกาหลี การเรียน ความสัมพันธภายในครอบครัว  และการรับประทานอาหาร  

 
       กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการถายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผานทางละครโทรทัศน

เรื่องรักเหมียว ๆ ขอเกี่ยวหัวใจโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา  ความคิดเห็นตอการถายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผานทางละครโทรทัศนเร่ือง
รักเหมียว ๆ ขอเกี่ยวหัวใจอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ  ไดแก แฟชั่นการแตงกาย การทํางาน ทรงผม 
การเรียน ความรัก การรับประทานอาหาร ความสัมพันธภายในครอบครัว  และคานิยมของคน
เกาหลี  
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กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการถายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผานทางละครโทรทัศน
เรื่องเพลงรักในสายลมหนาวโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.63  และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา  ความคิดเห็นตอการถายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผานทางละครโทรทัศนเรื่อง
เพลงรักในสายลมหนาวอยูในระดับมากที่สุด 7 ขอ  ไดแก ความรัก แฟชั่นการแตงกาย การเรียน  
ทรงผม การทํางาน  คานิยมของคนเกาหลี  และความสัมพันธภายในครอบครัว   และมีความ
คิดเห็นในระดับมาก ไดแก  การรับประทานอาหาร 

  
ตอนที่ 5     ปจจัยท่ีทําใหวัยรุนเลือกรับชมละครเกาหลี 
 
 กลุมตัวอยางไดรับการชักชวนจากเพื่อนใหชมละครเกาหลีมากที่สุด รองลงมาไดแก  
ส่ือโฆษณาทางโทรทัศน  เหตุผลที่กลุมตัวอยางเลือกชมละครเกาหลีเพราะเพื่อสนองความอยากรูอยาก
เห็นและสนองความสนใจของตนเองมากที่สุด รองลงมาคือเพื่อความบันเทิงและการสันทนาการยามวาง 
และเพื่อพดูคุยกับคนอื่น  ส่ิงที่กลุมตัวอยางไดรับจากการชมละครเกาหลีมากที่สุด ไดแก ตอบสนอง
ความตองการและความสนใจของตนเอง รองลงมาไดแกไดรับความบนัเทิง ความสุข และการพกัผอน
หยอนใจ   กลุมตัวอยางมีความรูสึกสนกุสนานกับเรื่องราวท่ีไดรับชมหลังจากชมละครเกาหลีมากทีสุ่ด 
รองลงมารูสึกตองการเปนแบบตัวละครในเรื่อง และรูสึกอยากเปลี่ยนการแตงกาย และทรงผม ให
เหมือนกับดารานําแสดงในเรือ่ง และอยากเปลี่ยนแนวคิดในการดําเนินชีวิตตามลําดับ 

 
ตอนที่ 6  ความคิดเห็นท่ีมีตอละครเกาหลี 
 
 กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยวาละครซีรีสเกาหลีที่เผยแพรทางสถานีโทรทัศนใน
ประเทศไทยมีการสอดแทรกวัฒนธรรมไวในเนื้อหา  กลุมตัวอยางสวนใหญไมเห็นดวยวาการที่
เยาวชนรับเอาวัฒนธรรมเกาหลีที่เขามาโดยผานสื่อละครเกาหลีจะหันไปเลียนแบบวัฒนธรรมเกาหลี
มากขึ้น    และ กลุมตัวอยางสวนใหญไมเห็นดวยวาการนําเสนอวัฒนธรรมเกาหลีในละครเกาหลีที่
เผยแพรทางสถานีโทรทัศนในประเทศไทย เปนประโยชนตอตนเอง    
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5.2  อภิปรายผล 
   

ในสวนของการอภิปรายผลนีผู้วิจยัจะนาํผลการศกึษาทีไ่ด มาอภิปรายโดยอาศยัความรูที่
ไดจากการทบทวนวรรณกรรม เพื่อตอบปญหาของการวจิัยดังตอไปนี ้
 
5.2.1. พฤติกรรมการเปดรับละครโทรทัศนเกาหลีของวัยรุนไทย 
  
 ในปจจุบนัเปนทีย่อมรับวา โทรทัศนนับเปนสื่อที่มีความนาสนใจที่สุดสื่อหนึ่ง เนื่องจาก
สามารถนําเสนอทั้งภาพ และเสียงใหแกผูรับชม นอกจากนี้ผูจดัรายการโทรทัศนยงัมีการแขงขันใน
การนําเสนอรายการโทรทัศนใหมีความนาสนใจ เพื่อจะใหมีคนรับชมรายการโทรทัศนจากสถานี
ของตนมากทีสุ่ด และในบรรดารายการโทรทัศนยอดนิยมตางๆ ละครก็นับเปนรายการโทรทัศน
รายการหนึ่งซึง่มีผูนิยมชมชอบมาก ซ่ึงสอดคลองกับผลการศกึษาในครั้งนี้ซ่ึงชี้ใหเหน็วากลุมตวัอยาง
เปดรับละครเกาหลีจากสื่อโทรทัศนมากทีสุ่ด ซ่ึงในปจจุบันนี้สถานีโทรทัศนตางๆ อาทิเชน ไอทีวี 
สถานีโทรทัศนชอง 7 ชอง 3 และชอง 5 ไดมีการนําละครโทรทัศนของประเทศเกาหลีมาฉายเพือ่
แยงความนิยมจากผูชม และเปนผลใหกระแสความนิยมละครเกาหลี ทวีมากขึ้นอยางเห็นไดชัด 
โดยเฉพาะความชื่นชอบ และคลั่งไคลที่วัยรุนมีตอละครโทรทัศนเกาหลี และดาราเกาหลี 
 

นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบวาวัยรุนมีพฤติกรรมการเปดรับชมดังนี้คือ ชวงเวลาที่กลุมตัวอยางดู
ละครเกาหลีมากที่สุด คือ ชวงเวลา 13.05-14.00 น.รองลงมาคือชวงเวลา 9.00- 11.00 น. กลุมตวัอยาง
สวนใหญรับชมละครเกาหลีเดือนละ 4-6 ครั้ง และรับชมมาเปนระยะเวลานาน 6 เดือน – 1 ป กลุมตัวอยาง
ชมละครเกาหลีทางสถานีโทรทัศนชอง 3 มากที่สุดรองลงมาไดแกชอง 5 และ 7 โดยรับชมละคร
เกาหลีประเภทแนวตลกขบขนัมากที่สุด รองลงมาไดแกละครเกาหลีประเภทโรแมนติก และแนวชวีิต
ตามลําดับ กลุมตัวอยางขอมลูเกี่ยวกับละครเกาหลีจากสือ่โทรทัศนมากที่สุด   

 
อยางไรก็ตาม  กระแสความนิยมละครเกาหลีนี้ถูกหลายฝายมองวา เปนความตั้งใจใน

การสื่อสารวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใหแกผูชม ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจยัพบวา
นาจะเปนความจริง เนื่องจากในทศวรรษที่ผานมารัฐบาลเกาหลีไดใหสําคัญกับการบุกตลาดสินคา
วัฒนธรรมประเพณีของเกาหลี โดยไดกําหนดเปนยทุธศาสตรของประเทศ ทําใหอุตสาหกรรม
บันเทิงของเกาหลีประสบความสําเร็จอยางรวดเร็ว และกวางขวาง 
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การที่ละครเกาหลีไดรับความนิยมจากวัยรุนไทย สวนหนึ่งอาจเปนเพราะเนื้อหา
ของละคร ซ่ึงจากผลการศึกษาผูวิจัยพบวาในภาพรวม เนื้อเร่ืองของละครเกาหลีมักจะเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางพระเอก นางเอก  โดยบทของหนังจะใสใจกบัรายละเอียด  มีการผูกปมไว
ระหวางเรื่องแลวมาเฉลยตอนทาย  กลาวคือ  ทุกอยางออกแบบใหมคีวามหมายแฝง  นอกจากนี้  
นางเอกของเรือ่งจะเปนคนธรรมดา  อาจสวยสูนางรายไมได  แตนี่คอืตัวแทนของคนดูสวนใหญที่
เปนคนเดนิดิน  ที่มีฝนอยากจะประสบความสําเร็จหรือไตเตาขามชนชัน้ได (นันทขวาง สิรสุนทร, 
2548) 

 
นอกจากนี้หากนําทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจ ( The Uses and Gratifications 

Theory) มาอภิปรายผลการศึกษาก็อาจกลาวไดวาวัยรุนไทย (กลุมตัวอยาง)  มีความตองการที่จะ
เปดรับส่ือละครโทรทัศนเกาหลี ทั้งนี้โดยมีความคาดหวงัวาจะไดรับความพึงพอใจจากละครดังกลาว  
ซ่ึงผลจากการศึกษาในครั้งนีพ้บวา 

 
ละครเกาหลีสามารถสนองตอบความคาดหวังดังกลาวของกลุมตัวอยางได โดยพบวา  

ละครเกาหลีสามารถตอบสนองความตองการและความสนใจของวยัรุน รองลงมาไดแก  ไดรับ
ความบันเทิง ความสุข และการพักผอนหยอนใจ   กลุมตัวอยางมีความรูสึกสนุกสนานกับเรื่องราวที่
ไดรับชมหลังจากชมละครเกาหลีมากที่สุด 

 

ในสภาวะที่สังคมไทยมีความเสื่อมโทรม และความเครียดเปนสิ่งที่ทุกคนตองเผชิญอยู
ทุกวันไมเวนแมแตวัยรุน และเด็ก การผอนคลายความเครียด ดวยการชมละครโทรทัศนที่เต็มไป
ดวยความรัก ความสนุกสนาน และความสมหวัง อาจถือเปนการหลีกหนีไปจากโลกแหงความเปนจริงที่
วุนวาย และโหดรายเปนการชั่วคราว เปนการผอนคลายความเครียดที่ทําไดงายและไมตองเสียสตางค 
ดังนั้น  จึงไมนาแปลกใจเลยที่ละครโทรทัศนเกาหลีที่สามารถสนองความคาดหวังของวัยรุนไดจะ
เปนที่นิยมอยางรวดเร็ว 

  
ผลงานวิจยันี้สอดคลองกับการศึกษาของ ฉตัรชัย  จันทรศรี  (2544 :  บทคัดยอ)  ซ่ึง

ศึกษาการถายทอดวัฒนธรรมอเมริกันของภาพยนตฮอลลีวูด  เพือ่ศึกษาการนําเสนอเนื้อหาเชงิ
วัฒนธรรมอเมริกัน  และลกัษณะการแสดงออกทางวัฒนธรรมอเมริกนัของภาพยนตรฮอลลีวูด  โดย
เนนประเด็นเกีย่วกับแกนความคิดของภาพยนตร  ลักษณะวิถีชีวิตความเปนอยูของตัวละคร  และ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับคานยิม  และอุดมการณ ผลการศึกษาพบวา  แกนความคิดของภาพยนตร
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ฮอลลีวูดมีลักษณะเปนสากล  โดยสวนใหญเปนเรื่องเกีย่วกบัมนุษย  และสิง่รอบตัว  จึงทําใหเนื้อหาตาง  ๆ 
ของภาพยนตรฮอลลีวูดเปนเรื่องที่งายตอการทําความเขาใจ  และมีสวนทําใหภาพยนตรฮอลลีวูดไดรับ
ความนิยมอยางแพรหลาย 

 
จากการทีว่ัยรุนไดรับการถายทอดทางวัฒนธรรมผานทางละคนโทรทัศนเกาหลีบอยครั้ง 

เปนเวลานาน และมีความสม่ําเสมอก็อาจซึมซับวัฒนธรรมเกาหลีเขามาโดยไมรูตัว  นอกจากนี้ความ
คลายคลึงกันทางดานทัศนคต ิ ความเชือ่ และวฒันธรรมตาง ๆ นาจะเปนอีกเหตุผลหนึ่งดวยที่ทําให
วัยรุนไทย รับวัฒนธรรมเกาหลีไดงายขึน้ โดยวยัรุนไทยที่ชมละครโทรทัศนเกาหลีนัน้ อาจมีการรับ
วัฒนธรรมของเกาหลี ในดานการแตงกาย อาหาร การฟงเพลง รูปแบบการใชชีวิต หรือแมกระทั่ง
วิธีการคิด ทั้งในรูปแบบที่รูตัวและไมรูตัว เนื่องจากการตอกย้ําของการรับวัฒนธรรมผานสื่อละคร
โทรทัศน   

   
5.2.2  วัยรุนไทยมีความคดิเห็นอยางไรตอเนือ้หาวัฒนธรรมเกาหลีท่ีถายทอดผานทางละครเกาหลี 
 

ผลจากการศึกษาพบวา วัยรุน มีความคิดเห็นวา มีการถายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผาน
ละครโทรทัศนเกาหลี โดยรวมในระดับมาก โดยสามารถเรียงลําดับการถายทอดวฒันธรรมในดาน
ตางๆ ดังนี้  ความรัก ทรงผม แฟชั่นการแตงกาย การทํางาน คานิยมของคนเกาหลี ความสัมพันธ
ภายในครอบครัว  การเรียน และการรับประทานอาหาร 

        
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาละครโทรทัศนทั้ง 4 เร่ืองในการศึกษาครั้งนี้ มีการถายทอด

วัฒนธรรมเกาหลีในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ความคิดเห็นของวยัรุนไทย (กลุมตัวอยาง) กลาววา 
หลังจากรับชมละครเกาหลีแลวส่ิงที่พวกเขาไดรับคือ   กลุมตัวอยางมีความรูสึกสนุกสนานกับเรื่องราวที่
ไดรับชมหลังจากชมละครเกาหลีมากที่สุด รองลงมารูสึกตองการเปนแบบตวัละครในเรื่อง และรูสึก
อยากเปลี่ยนการแตงกาย และทรงผม ใหเหมือนกับดารานําแสดงในเรือ่ง และอยากเปลี่ยนแนวคิด
ในการดําเนินชีวิตตามลําดับ จากผลการศึกษาดังกลาว เปนการสนบัสนุนแนวความคิดที่วาละคร
โทรทัศนเกาหลีนั้นเปนสื่อทีม่ีการถายทอดวัฒนธรรมเกาหลีที่มีประสิทธิภาพ และเปนที่นากังวลวา 
ส่ือดังกลาวมีผลตอความนึกคิด และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของวัยรุนไทย 

 
อยางไรก็ตาม  ความกังวลดังกลาวอาจลดลงได เมื่อพิจารณาผลการศึกษาในลําดับตอไปที่

พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญไมเห็นดวยวา  การที่เยาวชนรับเอาวัฒนธรรมเกาหลีที่เขามาโดยผาน
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ส่ือละครเกาหลีจะหันไปเลียนแบบวัฒนธรรมเกาหลีมากขึ้น    และกลุมตัวอยางสวนใหญไมเห็นดวย
วา การนําเสนอวัฒนธรรมเกาหลีในละครเกาหลีที่เผยแพรทางสถานีโทรทัศนในประเทศไทยเปน
ประโยชนตอตนเอง   ซ่ึงแสดงใหเห็นวาวัยรุนไทย (กลุมตัวอยาง) มีการตระหนักรู (awareness) วา  มี
การถายทอดทางวัฒนธรรมผานละครเกาหลี และแสดงวาวัยรุนไทยในปจจุบันมีความคิดเห็นเปน
ของตนเอง และสามารถพิจารณาไดวาวัฒนธรรมใดเปนประโยชนและไมเปนประโยชนตอตนเอง 
ดังนั้น  จึงแสดงใหเห็นวาวัยรุนไทยไดมีการเลือกสรรวัฒนธรรม (Selection of Tradition) การรับ
วัฒนธรรมใหมๆ  อยูพอสมควรซึ่งอาจเปนภูมิคุมกันจากการรับวัฒนธรรมที่ไมเปนที่ยอมรับของ
สังคมไทย และเปนเกราะปองกันใหวัฒนธรรมไทยไมถูกแทนที่ดวยวัฒนธรรมของชาติอ่ืนดวย  ซ่ึงมี
ทั้งสวนที่สอดคลองและขัดแยงกับการศึกษาของ เสริมสุข วงศวิวัฒน  (2545 : บทคัดยอ)  ที่
ศึกษาความคิดเห็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเกี ่ยวกับการครอบงําทางวัฒนธรรมอเมริกันใน
ภาพยนตรฮอลลีวูด  

  
ผลการศกึษาพบวา  นกัศกึษามหาวทิยาลยัที่เปนกลุมตวัอยางมีความคดิเห็นในทางลบตอ

การครอบงาํวฒันธรรมอเมรกิันไปทัว่โลก  และมีความพึงพอใจและเห็นดวยกับวัฒนธรรมอเมรกินัที่
เผยแพรในประเทศไทยอยูในระดับเฉลี่ยนอย  สวนความคิดเห็นตอประเด็นภาพยนตรฮอลลีวูดเปน
ส่ือมวลชนที่มปีระสิทธิภาพไดรับความนยิมจากผูชม  เปนการสงเสรมิการครอบงาํทางวัฒนธรรม  
กลุมตัวอยางมคีวามคิดเหน็ในทางบวกอยูในระดับนอย 

   
ทางดานความคิดเห็นตอภาพยนตรฮอลลีวูด  พบวา  นักศึกษาที่ใหการยอมรับตอ

วัฒนธรรมอเมริกันในภาพยนตรฮอลลีวูดจะเห็นดวยมากวา  ภาพยนตรฮอลลีวูดมีความเหมาะในแง
เนื้อหาการนําเสนอภาพยนตรฮอลลีวูดเปนสิ่งปกติในสังคมไทยและเห็นความหมายความสําคัญและมี
ประโยชนตอนักศึกษา  แตสวนที่ไมเห็นดวย คือการครอบงําทางวัฒนธรรมอเมริกันที่เยาวชนรุนหลัง
มักรับเอาวัฒนธรรมตางชาติดานตางๆ แลวเกิดการเปลี่ยนแปลงประเพณีวัฒนธรรมไทยไปเลียนแบบ
ตางชาติเปนการไมสมควรอยางยิ่ง ซ่ึงผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวาเยาวชนไทย มีความตระหนักรู 
ถึงการครอบงําทางวัฒนธรรม และมีการเลือกรับวัฒนธรรมอเมริกันดวย 

 
อยางไรก็ตาม ถือเปนหนาทีข่องคนในสังคมทุกคน ที่จะชวยเสริมความตระหนกัรู และ

ภูมิคุมกันทางวัฒนธรรม ดวยการปลูกฝงทัศนคติในเรือ่งการอนุรักษเชิดชูวัฒนธรรมไทย ดํารง
รักษาเอกลักษณของชนชาติไทย การปลูกฝงจริยธรรม คุณธรรม และสํานึกในการอนุรักษและ
สงเสริมวัฒนธรรมไทยใหแกเยาวชน เปนตน  
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5.2.3   ปจจัยใดที่ทําใหวันรุนไทยชมละครเกาหลี 
 

จากการศึกษาพบวาปจจัยทีท่าํใหวยัรุนชมละครเกาหลีมากที่สุด คือ  เพื่อสนองความ
อยากรูอยากเหน็และสนองความสนใจของตนเอง รองลงมาคือเพื่อความบันเทิงและการสันทนาการ
ยามวาง และเพื่อพูดคุยกับคนอื่น  ซ่ึงผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาจากการ
ศึกษาวิจัยของ  Maxwell E. Mccombs และ Lee B. Becker (Maxwell E. Mccombs และ Lee B. 
Becker. Using Mass Communication Theory. Englewood Cliffs, Newjersey : Prenetice Hall, 
1979: 51-52)  ซ่ึงไดอธิบายถึงเรื่องการใชส่ือมวลชนตามความพอใจและความตองการ (Uses and 
Gratifications) วา  บุคคลใชส่ือมวลชนเพื่อสนองความตองการในดานตางๆไดแก ตองการรูเหตกุารณ 
(Surveillance)  ตองการสื่อสารเพื่อชวยในการตัดสินใจ (Decision) ตองการขอมูลเพื่อประกอบการ
พูดคุย สนทนาในชีวิตประจาํวัน (Discussion)  มนุษยมีความตองการมีสวนรวม (Participating)  
ตองการสื่อสารเพื่อเสริมความคิดเห็น  หรือการสนับสนุนการตัดสินใจที่ไดกระทําไปแลว 
(Reinforcement) และความตองการความบันเทิง (Entertainment)  เพื่อความเพลิดเพลิน และ
พักผอนคลายอารมณ 

  

สําหรับละครเกาหลีที่ถูกใจวยัรุน จากการศึกษาพบวา ประเภทของละครเกาหลีที่วยัรุน
ชอบชมมากที่สุดคือ ละครแนวตลกขบขัน และ โรแมนติก ซ่ึงเนื้อหาของละครเกาหลีสวนใหญก็
มักจะเกีย่วของกับความรักโรแมนตกิ แตแฝงความกุกกิก๊ และความตลกขบขนัไวดวย ซ่ึงสนองตอบ
ความตองการของวัยรุนไทยไดดี เนื่องจากปจจุบันละครไทยที่สรางเพื่อสนองตลาดมักเปนแนวรักริษยา  
หรือตลกขบขนัอยูแลว เพยีงแตเนื้อเร่ืองอาจไมคอยมีความแปลกใหม และดารากห็นาเดิมๆ ทําให
วัยรุนไทย หนัไปสนใจละครเกาหลีที่ถึงแมจะมีผูวจิารณวาเปนน้ําเนา แตก็ใหความแปลกใหมในสวน
ของพล็อตเรื่องที่แยบยลกวา ดาราหนาใหมกวา (วัยรุน) สอดแทรกวัฒนธรรมใหมๆ และฉาก
สถานที่ๆสวยงามที่แตกตางจากทิวทัศนในประเทศไทย 

  
 ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา ในภาพรวมนั้น วัยรุนมีความคดิเห็นตอองคประกอบโดยรวม

ของละครเกาหลีอยูในระดบัด ี  โดยเรยีงลําดับความคิดเหน็ที่ดีตอองคประกอบของละครเกาหลีได
ดังนี้คือ เนื้อเรื่อง  เครื่องแตงกาย  การดําเนินเรื่อง ดนตรีและเพลงประกอบฉาก อุปกรณที่ใช
ประกอบฉาก ดารานําแสดง  ฉาก และบทบาทการแสดง ซ่ึงแสดงใหเห็นวาวัยรุนไทยมคีวามชื่นชอบกับ
เนื้อเร่ืองละครเกาหลีมากเปนอันดับแรก รองลงมาชื่นชอบในเรื่องการแตงกายของผูแสดง ฯลฯ 
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ในสวนของละครเกาหลีทั้ง 4 ที่ศึกษาในครั้งนี้พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นดี-ดี
มากตอละครทั้ง 4 เร่ืองดงักลาว  โดยองคประกอบอันดับแรกทีก่ลุมตัวอยางเหน็วาด-ีดีมากของ
ละครเกาหลีแตละเรื่องคือ ละครเรื่องคุณแมมือใหมหัวใจเกนิรอย ไดแก ดนตรีและเพลงประกอบ
ฉาก ละครเรื่องสะดุดรักที่พกัใจ  ไดแก เนื้อเร่ือง ละครเร่ืองรักเหมียว ๆ ขอเกี่ยวหวัใจ ไดแก ดารา
นําแสดงและละคร เร่ืองเพลงรักในสายลมหนาว  ไดแก  เครื่องแตงกาย  ซ่ึงจะเห็นไดวาละคร
เกาหลีแตละเรือ่งจะมีจดุเดนที่กลุมตัวอยางชื่นชอบที่แตกตางกัน อยางไรก็ดี ไมวาจะเปนเนื่องเรื่อง 
ดนตรี ดารานําแสดง หรือเครื่องแตงกายก็ลวนสามารถสอดแทรกและถายทอดวัฒนธรรมของ
เกาหลีไดทั้งส้ิน  

 
จากผลการวิจัยดังกลาว  ผูวิจัยจะขอกลาวรายละเอียดในสวนของขอเสนอแนะดังนี้ 

 
5.3  ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 

5.3.1  ผูจัดละครไทยควรจะปรับเปลี่ยนเนือ้เรื่องของละครใหมีความแปลกใหม  โดย
อาจสอดแทรกวัฒนธรรมไทยเขาไปในละครแบบเดียวกบัละครเกาหล ี แตตองไมใชการยดัเยยีด
ขอมูลมากจนเกินไป  รวมทัง้  เนื้อเร่ืองควรจะตองสอดคลองกับความเปนจริงในสังคมดวย 

 
5.3.2 หากตองการสอดแทรกวัฒนธรรมไทยไวในละคร ควรมีการสอดแทรกอยาง

แนบเนยีน  และนาํเสนอในละครทกุเรือ่งนาจะชวยใหวยัรุนสามารถซึมซัมวัฒนธรรมไทยไดโดยงาย  
 
5.3.3 อาจมกีารเปดโอกาสใหวยัรุนไดมกีารแสดงออกทางดานความคิดริเร่ิมในการผลติ

ละครโทรทัศนที่สามารถสอดแทรกวัฒนธรรมไทย  โดยอาจใชวิธีการประกวดการผลิตละครสั้นใน
ระดับอุดมศึกษา  ทั้งนี้  เพื่อเปนการเปดกวางใหวยัรุนไดแสดงออกทางความคิดเหน็ 
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 5.4  ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป   
 
 5.4.1  ในการศึกษาครั้งตอไปผูศึกษาอาจศกึษาถึงปจจยัอ่ืนๆที่คาดวาจะมีอิทธิพลตอการ
ยอมรับวัฒนธรรมใหมๆของวัยรุน อาทเิชน ปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยทางดานจิตวิทยา และ 
ปจจัยดานสังคม ปจจัยดานการอบรมเลี้ยงดู 
  
 5.4.2   การศกึษาในครั้งตอไป  อาจศึกษาในแบบวิจยัเชิงคุณภาพเกีย่วกบัเรื่องอทิธิพลทาง
วัฒนธรรมที่มีผลตอวัยรุน 
 

 5.4.3  การศึกษาในครั้งตอไปอาจศึกษาถึงการยอมรับวฒันธรรมตะวนัตกของวยัรุนไทย
เปรียบเทียบกบัการยอมรับวฒันธรรมจากประเทศในแถบเอเซีย 
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ภาคผนวก ก   
เร่ืองยอละครเกาหลี 

 
ซีร่ีสเรื่อง เพลงรักในสายลมหนาว  (Winter Love Song) 
 

     มีเนื้อหาเกีย่วกับ  คัง จุน ซาง  ( เบ ยอง จูน ) ลูกชายของนักเปยโนชื่อดัง เปนหนุม
รูปหลอที่ซอนเรนความโศกเศราเอาไวตั้งแตเกิด  เมื่อตอนยังเปนเด็กมธัยมเขาไดมาเขาที่โรงเรียนมัธยม 
ช่ือ ชันเชิน เขายายมาเรียนที่นี่เพื่อที่จะตามหาพอที่แทจริงของเขา ทําใหไดพบกับซังฮุก และ ยูจิน  ( 
เช จ ิว ู ) เธอเปนสาวนอยทีร่าเริง และ ใสบริสุทธิ์ เธอสดใสตลอดเวลา ถึงแมวาเขาจะรูสึกสับสนระหวาง 
ความรัก กับ ความเกลียดชงัที่มีตอ ซังฮุก และ คิมจินวูเขาไดหลงรักยูจิน แตก็ตองเสียใจมากเมื่อเขาคิดวา
พอของ ยูจิน คือพอของเขา เมื่อส้ินหวังตอชะตาชีวิตในครัง้นั้นเขา จึงตัด สินใจทีจ่ะจาก ชันเชนิ แตโชค
รายถูกรถชนขณะที่เขาจะจากไป  

 
 ลี มิน ยอง (เบ ยอง จูน) ที่ดูเหมือนกับ คัง จุน ซัง มาก ไดปรากฎตัวตอหนา ยูจิน หลังจาก 
จุนซัง ตายไป 10 ป มินยอง ซ่ึงคลายกับ จนุซัง มาก เธอรูสึกสับสนตัวเองกับคนรักเกา จุนซัง ที่ไมมีวัน
ลืมเลือนไปจากหัวใจของเธอ มิน ยอง ไดพบกับ ยจูิน ในฐานะผูรวมงาน สายเลือด เกาหล-ีอเมรกินั เขา
เปนหนุมสายเลือด เกาหล-ีอเมริกนั ที่มพีรสวรรค มนีิสัยนารัก สุภาพ และ มเีสนห ทําใหผูหญิงตาง
หลงใหล ในขณะที่เขาทํางานรวมกับ ยูจิน ไดพบวาเธอเปนหญิงที่มีเสนห และ สามารถดึงดูดความ
สนใจเขาไดทีละนอยๆ  
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ซีร่ีสเรื่อง สะดุดรักท่ีพักใจ (Full House) 
 

  มีเนื้อหาเกี่ยวกับฮัน จีอึน อาศัยอยูในบานเพียงคนเดียวหลังจากที่พอและแมของเธอ
เสียชีวิตไปแลว พอและแมของเธอไดตั้งชื่อบานหลังดังกลาววา  "Full House”  บานเดี่ยวที่มีอาณา
บริเวณสวยงามตั้งอยูริมชายหาดแหงหนึ่ง  จีอึนเปนหญงิสาววัย 23 ป  เธอมีอาชีพเปนนักแตงนวนิยาย
ทางอินเตอรเนต  อยูมาวนัหนึ่ง ดงวูค และ ฮีจีน ซ่ึงเปนเพื่อนสนิทของจีอึนซึ่งกําลังมีปญหาเรื่องติดหนี้
ทวมหวัและฮจีินก็เพิ่งจะตั้งครรภนั้นไมสามารถหาเงินมาใชหนีใ้หเจาหนี้นอกระบบได  เขาทั้งสองจึง
คิดแผนให จีอึน  เดินทางไปทองเที่ยวเซี่ยงไฮ  โดยนําตั๋วเครื่องบินมาใหและบอกวาจะมีคนไปรับพาไป
โรงแรมและพาทองเทีย่วรอบเมืองเซ่ียงไฮ จีอึน จึงถูกยัดเยยีดโดยเพื่อนๆของเธอพาเธอไปสงที่สนามบิน
เพื่อเดินทางไปทองเที่ยวทีเ่มืองจีน 
   
 ขณะที่เธออยูบนเครื่องบินนั้น จีอึน ไดมีโอกาสนั่งติดกับ ลี ยงเจ ซูเปอรนักแสดงคนดังที่
มักมีจะถูกจับจองจากสื่อมวลชนรอบขางเรื่องผูหญิง  แตเขากลับไมสนใจกับเรื่องขาวๆตาง  ๆ ที่หนังสือพิมพ
เขียน ยงเจ เดนิทางไปที่เซ่ียงไฮเพื่อมาถายทําภาพยนตร  เมือ่ จีอึน ไดทกัทายกับ ยงเจ แตดูเหมือนวาเขาจะ
ไมคอยประทบัใจเทาใดนัก  ระหวางเดินทางอยูบนเครือ่งบิน จีอึน ไดพูดคุยกับ ยงเจ  จนรูวาเธอพักที่
โรงแรมเดียวกบัเขา จีอึน เมาเครื่องบินจนอาเจียนใสที่แขนเสื้อของ  ยงเจ จนเขาตองลุกไปลางเสือ้ใน
หองน้าํ  พอเครื่องบินถึงเซี่ยงไฮ จีอึน ตื่นขึ้นมาพบวาเธอหลับจนผูโดยสารคนอื่นๆลงเครื่องไปหมดแลว  
กอนเธอจะลงเครื่องเธอเหลือบไปเห็นเสื้อของ ยงเจ  ที่เธออาเจียนใส จีอึน จึงเก็บลงไปดวย จีอึน กลับ
ตองยืนรอคนที่จะมารับไปที่โรงแรมเกอ เธอจึงตัดสินใจเรียกแทกซี่ไปที่โรงแรมแทน พอมาถึงโรงแรม
และสอบถามกับประชาสัมพันธก็ไดรูวาไมมีช่ือจองหองของเธอเลย บังเอิญวา ยูมนิฮย็อค ซ่ึงมาพบกับ 
ยงเจ ที่โรงแรมไดชวยเหลือ จีอึน จองโรงแรมใหดงันั้นเธอจึงไดเขาพกัที่โรงแรมดังกลาวได 
 
 จีอึน โทรศัพทไปหา ดงวูคและฮีจิน แตทั้งสองกลับไมรับสายและไมติดตอกลับหาเธอเลย ซ่ึง
สรางความกังวลใจใหกับ จอึีน เปนอยางมากเพราะเธอไมมีเงินติดตวัแลว ไมมีเงินแมกระทั่งจะจายคา
โรงแรมหรือซ้ือตั๋วเครื่องบินกลับบาน จีอึน นึกขึ้นไดวา ลียงเจ พกัอยูที่โรงแรมเดยีวกัน เธอจึงรีบไป
พบเขาที่หองแตกลับถูกเขาปฏิเสธความชวยเหลือ จอึีน จึงใชไมเด็ดดวยการโกหกวาเธอเปนคนรักของ 
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มินฮย็อค และถาหากเขาใหความชวยเหลือเธอกลับเกาหลี เธอจะนําเงินมาคืนใหทหีลังโดยเธอใหเบอร
โทรศัพทติดตอกับยงเจไปดวย 
 
 เมื่อกลับมาถึงเกาหลี จีอึน ก็รูวาเธอถูกเพื่อนสนิทที่คบกันมาสิบปหลอกใหไปลอยแพที่เซ่ียงไฮ 
และรูวาบาน Full House นั้นถูกขายทอดตลาดไปแลวเฟอรนิเจอรและของใชถูกอยางหายไปหมด และ
เมื่อไปธนาคารก็มารูอีกวาเงินในบัญชีของเธอก็ถูกถอนจนออกจนหมดเกลี้ยง จีอึน รูสึกเสียใจมากที่ 
ดงวูค และ ฮีจนี ทํากับเธอไดขนาดนัน้ อยางไรก็ตามเธอก็ยังอาศัยอยูในบานหลังดังกลาว 
 
 ยงเจ มาพบกับ คังเฮวอน ดีไซเนอรสาวที่เปนเพื่อนสนิทของยงเจตั้งแตสมัยเด็กๆ เขามาพบ 
เฮวอน ที่รานเสื้อผาของเธอ เฮวอน เปนคนออกแบบเสือ้ผาให ยงเจ ใสออกงานตางๆ ยงเจ แอบชอบเฮ
วอนมานานแลวแตวาเขาไมกลาที่จะสารภาพความรูสึกทีแ่ทจริงใหเธอรับรูไดเพราะเขารูวา เฮวอน 
แอบชื่นชม เฮวอนอยู ยงเจ ชวน เฮวอน ไปทานอาหารค่ําดวยกัน พอด ีมินฮย็อค โทรมาหาเฮวอน เธอ
จึงชวนใหเขามาทานอาหารค่ําพรอมๆกัน ยงเจ จึงโทรศัพทหา จีอึน และชวนใหเธอมาทานอาหารค่ํา
ดวยเพราะจะเปนโอกาสที่จีอึนจะไดพบกับมินฮย็อคคนรักของเธออีกครั้ง จีอึน ถึงกับทําตัวไมถูก
เพราะวาเรื่องที่เลาให ยงเจ ฟงนั้นลวนแตเปนเรื่องที่โกหกเทานัน้ 
 
 ตอมา จีอึน กพ็บวาจะมเีจาของบานคนใหมของ Full House ยายเขามาอยูและคนๆนัน้ไมใช
ใครนั่นก็คือ ยงเจ นี่เอง จีอึน พยายามอธบิายวาจริงๆ แลวเธอเปนเจาของบาน Full House แตกลับถูก
เพื่อนหลอกขายบานไป แต ยงเจ ก็ไมแครอะไรเพราะตอนนี้เขาคือเจาของบานหลังนี้ จีอึน จึงตอง
ออกไปนอนอยูนอกบาน สุดทาย ยงเจ ยอมใหจีอึน อาศัยอยูในบานดวยกันและเธอมีหนาที่เปนแมบาน
คอยดูแลทําความสะอาดและทําอาหารใหเขาทาน 
 
 อยูมาวันหนึ่ง ยงเจ ไดไปซือ้แหวนหมัน้เพื่อที่จะของ เฮวอน แตงงานโดยเขาจดัแผนที่จะ
ขอเธอแตงงานในรานอาหารแหงหนึ่ง แตแลวก็ตองผิดหวังเพราะเผอญิวา เฮวอน ตองขอตัวไปทําธุระ
กอนทีเ่ขาจะขอหมัน้กับเธอ ยงเจ ขอรองไมใหเธอไปแตเธอกลับไมฟงคําที่เขาขอรอง สรางความโศกเศรา
ใหกับยงเจ ถึงกับโยนแหวนทิ้งออกนอกบานในวันตอมา จีอึน รูมาวาจะมีงานปารตี้จดัขึ้นจากการที่ ยงเจ 
ไดรับการดเชิญ จีอึน จึงขอรองใหเธอไปดวย แตวา ยงเจ ไมยอมใหเธอไป จีอึน จึงแอบไปที่งานดังกลาวเอง 
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 จีอึน มาที่งานเลี้ยงก็มาพบกบั ยงเจ คูกดัของเธออีกครั้ง งานนี้ มินฮย็อค และ เฮวอน ก็มา
ดวยเชนกัน บรรดานักขาวตางมาทาํขาวมากมายและยิ่งมีเร่ืองขาวการขอหมั้นระหวางยงเจและสาวปรศินา
คนหนึ่งทําให ยงเจ เปนจุดสนใจคนหนึ่งในงาน จีอึน ไดพบและพูดคุยกับ มินฮย็อค อีกครั้งหนึ่ง จีอึน พูดคุย
กับมินฮย็อคเกีย่วกับนิยายของเธอกนัอยางสนุกสนาน เผอิญวา เฮวอน เดินมาเห็นจึงเดินเขาคุยดวย
สายตาที่ไมคอยพอใจนัก จอึีน จึงขอตัวเดินจากไป เฮวอน ไดสารภาพกับมินฮย็อควาคนที่เธอรักและ
ชอบคือเขา แตมินฮย็อคกลับบอกวาเขาเหน็เธอเปนเหมอืนนองสาว และบอกวา ยงเจ ก็ชอบเธอดวย เฮ
วอนไดยินเชนนั้นจึงรีบเดนิไปหา ยงเจ ซ่ึงกําลังเดินตาม จีอึน อยูดานหลัง เฮวอน เรียก ยงเจ และถามวา
เขานั้นรักและชอบเธอใชไหม... ปรากฏวา ยงเจ กลับรวบตัว จีอึน และจุมพิสกับเธอพรอมประกาศวาจี
อึน คือคนที่เขาจะแตงงานดวย... 
 
 วันตอมา ยงเจ จึงไดยืน่ขอเสนอใหกับ จีอึน โดยจะจางใหเธอมาแตงงานกับเขาเพื่อท่ีเธอจะ
ไดอยูในบาน Full House หลังนี้ จีอึน ตอบตกลงพรอมกับรางสัญญาการแตงงานชัว่คราว โดยมีระยะเวลา 
6  เดอืนและหลงัจากที่หยากนัแลวบาน Full House จะตองกลับมาเปนของเธออีกครั้งหนึ่ง 
 
 เร่ืองวุนๆ ระหวาง ยงเจ นกัแสดงชื่อดังและ จีอึน หญิงสาวธรรมดาๆคนหนึ่ง จึงเริม่ขึ้นอีก
คร้ังหนึ่งหลังจากที่ทั้งสองไดแตงงานและอยูรวมชายคาบานเดียวกนั ถึงแมทั้งคูจะไมไดรักกนัมากอน 
แตดูเหมือนวาจะมีเร่ืองวุนๆ สารพัดมากมายเกิดขึน้กับเขาและเธอ ความสัมพันธอันแนบแนนจึงเกดิขึ้น
ภายใตจิตใจลึกๆของทั้งสองฝาย จากการที่ไดอยูที่ Full House ดวยกัน ... 
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ซีร่ีสเรื่องคุณแมมือใหมหัวใจเกินรอย (Lady of Dignity) 
 

  มีเนื้อหาเกี่ยวกับในชวงวยัเยาว อึนฮี ไมคอยไดรับความรักจากแมของเธอเพราะแม
มอบความรักและความหวงใยให คึมม ีพี่สาว ที่มีสุขภาพออนแอมากกวาอนึฮี ในชวงวัยเรียน คึมฮี เปนเด็ก
เรียนเกง ในขณะที่อึนฮเีปนสาวซาที่มักกอเร่ืองในหองเรียนใหครูทําโทษบอยครั้ง สวนคึมฮีเปนเด็ก
นักเรียนเรียบรอยเรียนเกงของโรงเรียน วันหนึ่งชายแกภูมฐิาน มาที่บานอึนฮีและบอกวาเขามาตามหาลูกสาว
ที่หายตวัไป อึนฮีจึงรูเร่ืองทั้งหมดวาทําไมแมของเธอจึงลําเอียงตอเธอ แตแมของอึนฮกีลับบอกชายแกคน
นั้นวา คึมฮี คือลูกสาวของชายแกผูลํ่าซําคนนัน้ อึนฮี จึงรูสึกดีตอแมของเธอที่มอบความรักและเลี้ยงดู 
คึมฮี ซ่ึงเปนลูกเลีย้งไดดกีวา อึนฮี 
 
 เวลาผานไปแมของอึนฮีปวยหนกั อึนฮจีึงตองหาเงินเพื่อมารักษาแมของเธอจนทําใหชีวติของ
อึนฮียากลําบาก อึนฮี ไดใหกําเนิดลูกนอยโดยปราศจากสามีอยูเคียงขางเพราะเขาคนนั้นกลับหนีจาก
เธอไปกอนงานแตง เธอกลบัไมรูสึกกลุมใจเลย แตกลับกระเตงลูกนอยและดูแลลูกเปนอยางดีอึนฮีอก็
ตกอยูในรักสามเศรากับ คึมฮีและคนรักคนแรกของเธอ และยังมีหนุมอีกคนหนึ่ง อินวู ชายหนุมซ่ึง
ตกหลุมรัก อึนฮี แตภายหลังแมของอึนฮีสารภาพความจริงกับอึนฮวีา จริงๆแลวอึนฮีคือหลานสาวที่
แทจริงของชายแกผูลํ่าซําคนนั้น อึนฮจีะตองตอสูดิ้นรนหาเงินมารักษาแมของเธอและตามหาโชคชะตา
ของเธอ เธอจําเปนตองเปนแมคนใหม จากสาวชาวไรมาเปนเลขาดวยความบงัเอิญจนเธอไดเปน
ประธานบริษทัอาหาร 
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ซีร่ีสเรื่อง รักเหมียวๆ ขอเก่ียวหัวใจ (Cat on The Roof) 
 

  มีเนื้อหาเกีย่วกับ  คองมิน (แสดงโดย คมิ แร วอน) หนุมนักศกึษากฏหมาย
ไดพบกับ ชองอึน (แสดงโดย เจิง ดา บนิ) โดยบังเอิญในหองสมุด การพบกันครั้งแรกของทั้งสองไมคอย
นาประทับใจนัก แถมยังทะเลาะกันใหญโต  เมื่อคองมินเขาใจผดิคิดวาชองอนึขโมยแฟมของเขาไป แต
สุดทายเขาก็รูวาจริงๆแลว เพื่อนของเขาเองที่ยืมไป เมื่อเขาพยายามตามไปขอโทษ ก็รูวาชองอึนเปน
เพื่อนกับ เฮเรียน(แสดงโดย เช จอง ยนุ) สาวคนที่เขาหมายปอง เขาจึงพยายามตีซ้ีชองอึนเพื่อหวังใชเธอ
เปนสะพานใหเขาสนิทกับเฮเรียนมากขึน้ เมื่อเขารูวาชองอึนตองอยูที่โซลคนเดียวเพราะพอแมจะยาย
ไปตางจังหวัด เขาจึงอาสาออกคาหองเชาใหและชวยตกแตงทาสีอยางดี และหลงัจากนัน้ เขากแ็วะมาเยี่ยม
เธอบอยๆจนทาํใหชองอึนเริ่มละเมอวาดฝนไปใหญ แตสุดทายคองมินก็ตองมาอยูที่หองใตหลังคากับเธอ
อยางไมเต็มใจนัก เมื่อถูกเจาหนี้ไลตามและเขาก็ไมมเีงินจาย ทั้งยังถูกตัดออกจากกองมรดกเนื่องจากทํา
ตัวแยๆ  
 

เมื่อทั้งสองตองมาอาศัยอยูดวยกัน เร่ืองยุงๆวุนวายก็เกิดขึ้น วันหนึ่ง นองชายของเธอ
มาตามหาและพบวาเธออยูกบัคองมิน ตอนแรกเขาก็ปดปากเงยีบไมบอกพอแม แตสุดทายก็หลุดปาก
บอกแมไปจนได แมของชองอึนจึงรีบมาหาเธอที่หอง และกพ็บวาเธออยูกับผูชายจริงๆ แมวาเธอจะ
บอกวา แยกกันนอนก็ตาม แมก็ยังโกรธมากแตก็ไมไดบอกสามี จากนั้นคณุปูของคองมินก็จะมาหา
หลานชายแตกไ็ดพบกับชองอึนกอนและชอบใจเธอมาก แตคุณยาของคองมินกลับไมชอบเธอเอาซะเลย 
และหนาํซํ้า คุณแมของเธอกับคุณยาของคองมินก็ไมถูกกันเลยสักนดิ แมของชองอึนกับนองชายไปหา
คองมินเพือ่ใหเขาเซ็นสัญญาวาจะแตงงานกบัชองอนึ แตเขากไ็มยอม วันหนึง่ขณะทีค่องมินกําลังนอน
หลับ เธอจึงพยายามคอยๆจบัมือเขาประทบัตราในสัญญา แตเขาตืน่ซะกอน คืนหนึง่ คองมินไปดื่มกับ
ชองอึนและเมามาก เขาจงึประทับตราสัญญานั้นดวยความเต็มใจเพื่อมิตรภาพ แมวาตอมาคุณยาจะ
คัดคานก็ตาม  
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ดองจุน(แสดงโดย อี ฮอน อู) เจานายของชองอึนก็รูสึกชอบความนารัก ไรเดียงสาและเปน
คนจริงใจของชองอึน แมวาเขาจะรูวาเฮเรียนแอบชอบเขาอยูก็ตาม ดองจุนคอยเปนที่ปรึกษาที่ดเีสมอ
เมื่อเวลาที่ชองอึนมีเร่ืองไมสบายใจ แมแตเร่ืองของคองมิน เขาเคยซือ้ตุกตาแมวใหเธอ แตเธอก็เอาไป
คืนเขาดวยเหตุผลที่วา แมวของเธอไมชอบมัน และบอกวา เธอรักแมวตัวนั้นมาก ซ่ึงก็หมายถึงคองมิน
นั่นเอง ทําใหเขาเสียใจมาก 
 

คองมินตัดสินใจคบกับเฮเรียน แตก็มีเรื่องเขาใจผิดกันบอยๆ จนวนัหนึง่คองมินขอรองใหชอง
อึนไปบอกกับเฮเรียนวา เขากับเธอเปนแคเพื่อนกันเทานัน้จริงๆ เมื่อชองอึนไดยนิกรู็สึกเจ็บปวดแตเธอ
ก็ยอมไปบอกเฮเรียนวาที่พวกเขาตองอยูดวยกันเพราะเธอยืมเงินคองมินมา เมื่อนึกถึงถอยคําที่เขาเคย
พูดดีกับเธอ เธอจึงฉีกสัญญาแตงงานทิ้งไป เมื่อพอของเธอรูเร่ืองจึงไปหาคองมินและโกรธมากเมื่อเขา
บอกวาเขาไมไดมีแผนการอะไรที่จะแตงงานกับชองอึนเลย ชองอึนจงึถูกบังคับใหกลับบานที่ชุนเชิน
และถูกกกับริเวณ แตก็ไดความชวยเหลือจากดองจุนซึ่งพาเธอหนีกออกมา เมื่อกลับมาถึงบาน ชองอึนก็
สารภาพกับคองมินวา เธอชอบเขา และบอกวา เธออยากจะหยดุความรูสึกไวเพยีงเทานี้ เพราะเธอเหนื่อย
เหลือเกนิแลว และอยากใหเขาออกไปจากชวีิตเธอ คองมิน จึงเก็บกระเปาออกไปอยูบานคุณปู แตเขาก็ทน
คิดถึงเธอไมไดและกต็องกลับมาหาเธอที่หอง และเขากส็ารภาพวาเขาชอบเธอ แตเธอก็ไมเชื่อ ตอมา 
ดองจุนก็สารภาพวาชอบชองอึนและขอเธอเปนแฟนเชนกนั คองมินสอบผานเปนอัยการได แตกเ็ก็บ
เร่ืองนีเ้ปนความลับ เพื่อจะเซอรไพสชองอึน แตเมื่อเธอกลับมารูทีหลัง เธอก็โกรธมากและออกไปจากหอง 
เธอตดัสินใจไปเรยีนตอที่อังกฤษและปลอยหองใหเชา แตหลังจากที่เธอไป คองมนิกม็าเชาหองใตหลังคา
นี้อยูเพื่อรอใหชองอึนกลับมา 
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ภาคผนวก ข   
 แบบสอบถาม 

เรื่อง 
ความคิดเห็นของวัยรุนไทยที่มีตอการถายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผานละครโทรทัศน 

คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียง 1 คําตอบ 
 
ทานเคยชมละครเกาหลีเร่ืองใดบาง  (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
   1.  คุณแมมือใหมหวัใจเกินรอย   2.  สะดดุรักที่พกัใจ 
   3.  รักเหมยีวๆ ขอเกี่ยวหวัใจ    4.  เพลงรกัในสายลมหนาว 
   5.  ฝนรักปารีส     6.  สูตรรักนกัปรุงรส 
   7.  บอรดีก้ารดมาดหลุดโลก    8.  รักนี้ช่ัวนิรันดร 
   9.  ฉันนี่แหละ คิมซันซุง    10.  เจาหญิงวุนวาย  เจาชายเย็นชา 
 
สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
1. เพศ 

  1.  ชาย      2.  หญิง 
 

2. อาย ุ
  1.  12-14  ป      2.  15-17  ป     3.  18-20 ป 

 
3. การศกึษา 

  1.  มธัยมศึกษาตอนตน    2.  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  3.  ปวช./ ปวส.     4.  มหาวทิยาลัย 

 
4. ระดบัรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 

  1.  ต่ํากวา  5,000 บาท    2.  5,001 – 7,000 บาท 
  3.  7,001 – 9,000 บาท    4. 9,001 บาทขึ้นไป 
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สวนที่ 2  พฤติกรรมการเปดรับวัฒนธรรมเกาหลีจากละครเกาหลีทางโทรทัศน 
 
5. ทานนยิมชมละครเกาหลีในชวงเวลาใดมากที่สุด 

 1.  09.00 – 11.00 น. 
 2.  13.05 – 14.00 น. 
 3.  23.05 – 24.00 น. 

6. ความบอยในการชมละครเกาหลี 
 1.  เดือนละ 1 – 3 ครั้ง  
 2.  เดือนละ 4 – 6 คร้ัง 
 3.  เดือนละ 7 – 9 คร้ัง 
 4.  เดือนละ 10 - 12 คร้ัง 
 5.  เดือนละ 13 - 15 คร้ัง  

7. ทานเริ่มชมละครเกาหลีมานานเทาใด 
 1.  นอยกวา 6 เดือน  
 2.  6 เดือน – 1 ป 
 3.  2 - 3  ป  
 4.  4 – 5  ป 
 5.  มากกวา 5 ป 

8. ทานรับชมละครเกาหลีทางสถานีโทรทศันชองใด 
 1.  ชอง 3       2.  ชอง 5 
 3.  ชอง 7       4.  ชอง 9 โมเดิรนไนนทีว ี
 5.  ชอง ไอทีว ี

9. ละครเกาหลีประเภทใดที่ทานนยิมรับชมมากที่สุด 
  1.  แนวตลกขบขนั     2.  แนวโรแมนตกิ 
  3.  แนวชวีิต      4.  แนวสยองขวัญ 
  5.  แนวสืบสวนสอบสวน    6.  แนวสงคราม 

10. ปกติทานไดรับขอมูลขาวสารเกีย่วกบัละครเกาหลจีากสื่อใด 
  1.  โทรทัศน      2.  หนังสอืพิมพ 
  3.  นิตยสาร      4.  บุคคลอื่นแนะนาํ 
  5.  อ่ืนๆ  โปรดระบ…ุ………………….. 
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สวนที่ 3  ความคิดเห็นของวยัรุนไทยที่มีตอละครเกาหลี  และการถายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผานทาง  
   ละครโทรทัศน 

ตอนที่ 1  ความคิดเห็นที่มีตอละครเกาหลทีั่วไปและเฉพาะเรื่อง 

ระดับความคิดเห็น 11. ความคิดเห็นตอองคประกอบตางๆ 
ของละครเกาหลี ดีมาก ดี ปานกลาง ไมด ี ไมดีเลย 
1.  เนื้อเร่ือง       
2.  การดําเนินเรื่อง      
3.  ดารานําแสดง      
4.  บทบาทการแสดง      
5.  ฉาก        
6.  เครื่องแตงกาย      
7.  ดนตรีและเพลงประกอบฉาก      
8.  อุปกรณที่ใชประกอบฉาก      
 
ถาทานชมละครเกาหลี 4 เร่ืองดังตอไปนี้ ไดแก คุณแมมอืใหมหวัใจเกนิรอย  สะดุดรักที่พกัใจ รักเหมียวๆ 
ขอเกีย่วหวัใจ และเพลงรกัในสายลมหนาว  กรณุาตอบขอ 12-15 ถาไมไดชม  ขามไปตอบตอนที่ 2 
 

ระดับความคิดเห็น 12. ความคิดเหน็ตอละครเรื่องคุณแมมือใหม
หัวใจเกินรอย  ในแงองคประกอบละคร ดีมาก ดี ปานกลาง ไมด ี ไมดีเลย 
1.  เนื้อเร่ือง       
2.  การดําเนินเรื่อง      
3.  ดารานําแสดง      
4.  บทบาทการแสดง      
5.  ฉาก        
6.  เครื่องแตงกาย      
7.  ดนตรีและเพลงประกอบฉาก      
8.  อุปกรณที่ใชประกอบฉาก      
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ระดับความคิดเห็น 13.  ความคดิเห็นตอละครเรื่องสะดุดรัก  
ที่พักใจ ในแงองคประกอบละคร ดีมาก ดี ปานกลาง ไมด ี ไมดีเลย 
1.  เนื้อเร่ือง       
2.  การดําเนินเรื่อง      
3.  ดารานําแสดง      
4.  บทบาทการแสดง      
5.  ฉาก        
6.  เครื่องแตงกาย      
7.  ดนตรีและเพลงประกอบฉาก      
8.  อุปกรณที่ใชประกอบฉาก      
 
 
 
 

ระดับความคิดเห็น 14.  ความคิดเห็นตอละครเรือ่งรักเหมยีวๆ 
ขอเกีย่วหวัใจ  ในแงองคประกอบละคร ดีมาก ดี ปานกลาง ไมด ี ไมดีเลย 
1.  เนื้อเร่ือง       
2.  การดําเนินเรื่อง      
3.  ดารานําแสดง      
4.  บทบาทการแสดง      
5.  ฉาก        
6.  เครื่องแตงกาย      
7.  ดนตรีและเพลงประกอบฉาก      
8.  อุปกรณที่ใชประกอบฉาก      
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ระดับความคิดเห็น 15.  ความคิดเห็นตอละครเรือ่งเพลงรกัใน
สายลมหนาว ในแงองคประกอบละคร ดีมาก ดี ปานกลาง ไมด ี ไมดีเลย 
1.  เนื้อเร่ือง       
2.  การดําเนินเรื่อง      
3.  ดารานําแสดง      
4.  บทบาทการแสดง      
5.  ฉาก        
6.  เครื่องแตงกาย      
7.  ดนตรีและเพลงประกอบฉาก      
8.  อุปกรณที่ใชประกอบฉาก      
 
 
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของวยัรุนตอการถายทอดวฒันธรรมเกาหลีผานทางละครโทรทัศน 
 

ระดับความคิดเห็น 16.  วัฒนธรรมที่พบจากละครเกาหลี  
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1.  การทํางาน      
2.  การเรียน      
3.  ความรัก      
4. ความสัมพันธภายในครอบครัว      
5. การรับประทานอาหาร      
6.  แฟชั่นการแตงกาย      
7.  ทรงผม      
8.  คานิยมของคนเกาหลี เชน การใช
สินคาภายในประเทศ  ความรักชาติ 
เปนตน 
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ถาทานชมละครเกาหลี 4 เร่ืองดังตอไปนี้ ไดแก คุณแมมอืใหมหวัใจเกนิรอย  สะดุดรักที่พกัใจ รักเหมียวๆ 
ขอเกีย่วหวัใจ และเพลงรกัในสายลมหนาว  กรณุาตอบขอ 12-15 ถาไมไดชม  ขามไปตอบสวนที่ 4 
 

ระดับความคิดเห็น 17.  วัฒนธรรมเกาหลีที่พบจากละคร
เร่ือง คุณแมมอืใหมหวัใจเกนิรอย  มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
1.  การทํางาน      
2.  การเรียน      
3.  ความรัก      
4. ความสัมพันธภายในครอบครัว      
5. การรับประทานอาหาร      
6.  แฟชั่นการแตงกาย      
7.  ทรงผม      
8.  คานิยมของคนเกาหลี เชน การใช
สินคาภายในประเทศ  ความรักชาติ 
เปนตน 

     

 
 

ระดับความคิดเห็น 18.  วัฒนธรรมเกาหลีที่พบจากละคร
เร่ือง สะดุดรักที่พักใจ  มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
1.  การทํางาน      
2.  การเรียน      
3.  ความรัก      
4. ความสัมพันธภายในครอบครัว      
5. การรับประทานอาหาร      
6.  แฟชั่นการแตงกาย      
7.  ทรงผม      
8.  คานิยมของคนเกาหลี เชน การใช
สินคาภายในประเทศ  ความรักชาติ 
เปนตน 
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ระดับความคิดเห็น 19. วัฒนธรรมเกาหลีที่พบจากละคร
เร่ือง รักเหมี่ยวๆ ขอเกี่ยวหวัใจ  มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
1.  การทํางาน      
2.  การเรียน      
3.  ความรัก      
4. ความสัมพันธภายในครอบครัว      
5. การรับประทานอาหาร      
6.  แฟชั่นการแตงกาย      
7.  ทรงผม      
8.  คานิยมของคนเกาหลี เชน การใช
สินคาภายในประเทศ  ความรักชาติ 
เปนตน 

     

 
 

ระดับความคิดเห็น 20. วัฒนธรรมเกาหลีที่พบจากละคร
เรื่องเพลงรักในสายลมหนาว  มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
1.  การทํางาน      
2.  การเรียน      
3.  ความรัก      
4. ความสัมพันธภายในครอบครัว      
5. การรับประทานอาหาร      
6.  แฟชั่นการแตงกาย      
7.  ทรงผม      
8.  คานิยมของคนเกาหลี เชน การใช
สินคาภายในประเทศ  ความรักชาติ 
เปนตน 
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สวนที่ 4  ปจจัยท่ีทําใหวัยรุนเลือกรับชมละครเกาหลี 

21.  ใครเปนผูชักชวนใหทานเริม่รับชมละครเกาหลี  (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
 1.  บุคคลในครอบครัว 
 2.  ญาติพี่นอง 
 3.  เพื่อน 
 4.  ส่ือโฆษณาทางโทรทัศน 
 5.  ส่ือโฆษณาทางสิ่งพิมพตางๆ ไดแก หนงัสือพิมพ  นิตยสาร 
 6.  ตนเอง 

22.  เหตุผลที่ทานเลือกชมละครเกาหลี  (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)  
 1.  เพื่อใหทนัเหตกุารณ ทนัสมัย 
 2.  เพื่อสนองความอยากรูอยากเห็น และสนองความสนใจของตนเอง 
 3.  เพื่อจะไดสนทนากบับุคคลอื่นๆ เชน เพือ่น  ทําใหไมตกยุค 
 4.  สามารถแสดงออกรวมกับผูอ่ืน รูสึกมีสวนรวมในเหตุการณ 
 5.  เพื่อความบนัเทงิ และเปนการสนัทนาการยามวาง 
 6.  เบื่อความซ้ําซากจําเจที่พบเห็นในละครไทย 

23. ทานไดอะไรจากการชมละครเกาหลี  (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
 1.  ไดรับขาวสารและเรื่องราวตางๆ ที่ไมเคยรูมากอน ทําใหเกดิการเรยีนรูใหม 
 2.  ตอบสนองความตองการและความสนใจของตนเอง เชน ไดติดตามดูดาราที่ช่ืนชอบ 
 3.  ชวยสรางสายสัมพันธภายในครอบครัว 
 4.  ชวยสรางความสัมพันธทางสังคมกับบุคคลอื่น 
 5.  ไดรับความบันเทิง ความสุข และการพกัผอนหยอนใจ 
 6.  ไดเหน็แงคดิอื่นๆ ในการดําเนินชวีิต 

24. หลังจากไดชมละครเกาหลีแลว ทานมีความรูสึกอยางไร  (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
 1.  สนุกสนานกับเรื่องราวทีไ่ดรับชม 
 2.  ตองการเปนแบบตวัละครในเรื่อง 
 3.  ตองการเดนิทางไปทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ ในละคร 
 4.  เปลี่ยนแปลงการแตงกาย ทรงผม ใหเหมือนกับดารานําแสดงในเรือ่ง 
 5.  ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการดําเนินชวีิต 
 6.  อยากซื้อของที่ระลึกหรือส่ือที่เกี่ยวกับละครเก็บไวเปนของสะสม 
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สวนที่ 5  ความคิดเห็นที่มีตอละครเกาหล ี
 
25. ทานเห็นดวยหรือไมวา  ละครซีรีสเกาหลีที่เผยแพรทางสถานีโทรทัศนในประเทศไทย  มักมีการ

สอดแทรกวัฒนธรรมไวในเนื้อหาดวย 
  เห็นดวย  เพราะ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

  ไมเหน็ดวย  เพราะ…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

26. ทานเห็นดวยหรือไม  กับการที่เยาวชนรับเอาวัฒนธรรมเกาหลีที่เขามา  โดยผานสื่อละครเกาหลี  จะ
หันไปเลียนแบบวัฒนธรรมเกาหลีมากขึ้น  

  เห็นดวย  เพราะ……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

  ไมเหน็ดวย  เพราะ…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

27. ทานเห็นดวยหรือไมวา การนําเสนอวัฒนธรรมเกาหลีในละครเกาหลีที่เผยแพรทางสถานีโทรทัศน
ในประเทศไทย  เปนประโยชนตอทาน 

  เห็นดวย  เพราะ……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

  ไมเหน็ดวย  เพราะ…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบคุณทุกๆ ทาน 
**************************************** 
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ผนวก ค 
รานอาหารเกาหล ี

 
ชื่อราน สุขุมวิทซอย เบอรโทรศัพท

1.  กาโบเละ 12 02-252-5375 
2.  คอนเรียนบารบีคิว 12 02-251-0230 
3.  จางวอน 12 02-251-2636 
4.  ชางแฮ 12 02-229-4658 
5.  ดาลัก 12 02-251-8844 
6.  ดูเล 12 02-253-3815 
7.  บอรดี้การด 12 02-251-7357 
8.  ฟาฮาโร 12 02-251-8096 
9.  ยูริมจง 12 02-252-5301 
10. เกียงบกุกรงุ 13 02-651-0988 
11. ฟามีวอน 15 02-251-9782 
12. ชาวาไล 15 02-253-2939 
13. อิเทวัน 16 02-229-4848 
14. โดลีวัน 19 02-714-7249 
15. โทได 21 02-261-4501 
16. ซีวารา 22 02-663-4396 
17. แฮบุนจอง 23 02-664-0928 
18. ภัทรตาคารกาบิน 26 02-261-9290 
19. โซลาโบ 26 02-202-1123 
20. โซฮูจิบ 33/2 02-662-2517-8 
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ชื่อราน สุขุมวิทซอย เบอรโทรศัพท
21. มาชอรย 36 02-258-6172 
22. มิรักจัง 49 02-662-7638 
23. ชิกเกนมาดัง 55 02-381-1057 
24. โซ 55 02-392-6042 
25. ยู 55 02-712-9758 
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ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน หัวหนาฝายประชาสัมพนัธ ของ ห.จ.ก.บอกซิ่งซาวด 
     พ.ศ. 2546- ปจจุบัน  
 

DPU


	Cover
	Cover
	Cover
	Cover
	Cover
	Cover
	The Opinions of Thai teenage toward Korean Cultural Transference  

	abstract[1]
	บทคัดย่อ 

	abstract[1] (Eng)

	í+¦¦+í++-++-í-+

	--+¦-¡
	หน้า 
	ภาคผนวก                       93 


	--+¦-¡¦-+-º

	--+¦-¡+-+

	Chap_1
	ภาพที่ 1.1  แสดงหน้าที่ของวัฒนธรรมในฐานะสื่อตัวกลาง (Mediator) ในการพัฒนา 

	Chap_3
	Cheap_2
	 
	การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  (Attitude Change) 
	ความคิดเห็น 

	cheap_4
	ละครเกาหลีที่รับชม 
	  สะดุดรักที่พักใจ
	ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
	ร้อยละ
	เพศ
	ชาย
	ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์

	ร้อยละ
	ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์

	ร้อยละ
	มัธยมศึกษาตอนปลาย
	ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์

	ร้อยละ
	ระดับความคิดเห็น
	องค์ประกอบต่าง ๆ ของละครเกาหลีเรื่องสะดุดรักที่พักใจ
	ระดับความคิดเห็น
	ระดับความคิดเห็น
	ระดับความคิดเห็น

	การถ่ายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผ่านทางละครโทรทัศน์
	ระดับความคิดเห็น
	ระดับความคิดเห็น
	ระดับความคิดเห็น
	ระดับความคิดเห็น
	ระดับความคิดเห็น



	1.  การทำงาน


	Cheap_5
	สรุปผลการวิจัย 
	ตอนที่ 1  ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และ ละครโทรทัศน์เกาหลีที่รับชม 

	App_bib
	App
	App
	+-ñ+¦¦í
	+-ñ+¦¦í ó
	ส่วนที่ 4  ปัจจัยที่ทำให้วัยรุ่นเลือกรับชมละครเกาหลี 


	+-ñ+¦¦í ñ

	vita
	ประวัติการศึกษา    มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น พ.ศ. 2543 
	     คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ 




