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บทคัดยอ 
 
  การวิจัยเร่ือง การศึกษาการนําเสนอรายการมาสเตอรคีย และผลตอบรับจากกลุมผูชม
รายการมาสเตอรคีย  มีวัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษา รูปแบบการนําเสนอรายการมาสเตอรคีย  
 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลใหรายการมาสเตอรคียประสบความสําเร็จ 
 3. เพื่อศึกษาถึงผลตอบรับจากผูชมรายการมาสเตอรคีย  
 การศึกษาครั้งนี้ใชระเบียบวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) 1. วิเคราะหเนื้อหา
รายการและขอมูลจากเอกสารตาง ๆ โดยใชวิธีการนําเสนอขอมูลแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห (Analytical 
Description) และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ คือ การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research Method) จากแบบสอบถาม    
(Questionnaire) จํานวน 400 ชุด เปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงผูวิจัยไดใชโปรแกรม 
สําเร็จรูป SPSS มาใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก จํานวน คารอยละ คาเฉลี่ย การทดสอบแบบที  
(t-test)  และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  
 ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการนําเสนอรายการ ไดแก 1. ไดนําเสนอรูปแบบรายการที่
แปลกจากรายการในชวงเวลาเดียวกันที่ออกอากาศประกอบกับการหาชองวางจากชวงเวลาที่
ออกอากาศใหเปนโอกาสในการนําเสนอรูปแบบรายการที่ไมซํ้าใคร 2. การปรับเปลี่ยนรูปแบบ
รายการไปตามยุค เพื่อใหสอดคลองกับสมัยนิยม โดยรูปแบบการนําเสนอรายการในชวง 15 ป 
ที่ผานมาไดอาศัยและยึดหลักดังกลาว  3. การใหผูเขาแขงขันที่เปนผูชมทางบานเขารวมแขงขันดวย 
โดยรายการยังคงเนนความสนุกสนานแตแฝงไวดวยสาระไดอยางลงตัว 
 สวนปจจัยที่สงผลใหรายการประสบความสําเร็จ ไดแก 1. เนื้อหาสาระของการนําเสนอรายการ
ที่มีความหลากหลาย ความสนุกสนานของรายการ 2. การนําเสนอของพิธีกรรายการที่เปนสวนหนึ่ง
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ในการดึงดูดผูชมใหติดตาม ประกอบกับการไมมีคูแขงในชวงเวลาเดียวกัน 3. การมีผูสนับสนุน
รายการที่มีมาอยางตอเนื่องและยาวนาน รวมถึงผูสนับสนุนรายการที่มีจํานวนมาก และ 4. การบริหารงาน
ที่ดีของผูผลิตทําใหรายการยังมีความมั่นคงและสะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จของรายการไดเปน
อยางดี  
 ผลจากการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง โดยมีสถานะทางสังคมโสด 
มีอายุระหวาง 20-30 ป การศึกษาสวนใหญระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพแมบาน และมีรายไดต่ํากวา 
10,000 บาท สวนพฤติกรรมการเปดรับและการรับรูของผูชมรายการมาสเตอรคียนั้น สวนใหญเคย
รับชมรายการมาสเตอรคีย และติดตามชมรายการชวงระยะเวลา 1 – 3 ป โดยมีความถี่ในการติดตาม
ชมรายการภายใน 1 เดือน คือ นาน ๆ ชมครั้ง (5 - 10 คร้ังตอเดือน) ซ่ึงใชระยะเวลาในการรับชม
สวนใหญ 10 นาที  สวนใหญมีลักษณะการชมรายการโดยเปลี่ยนชองสลับกับชองอื่น  
 โดยปจจัยที่มีตอการใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมรายการมาสเตอรคีย          
อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง คาเฉลี่ย 3.31 โดยปจจัยที่มีผลมากที่สุด คือ ปองกันตนเองจาก
ความเครียด รองลงมาคือ ทราบขาวสารที่ถูกตองและรวดเร็ว อันดับสาม คือ ไดรับความเพลิดเพลิน 
สนุกสนาน สวนมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้น เปนอันดับถัดมา และการนําขอมูลในรายการมาพูดคุยกับผูอ่ืน 
รวมถึงผูดําเนินรายการมีความกันเอง และมีสามารถในการสนทนาเปนอยางดี  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน ที่วาลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรม
การเปดรับชมและการรับรูที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง 
ที่แตกตางกัน ซ่ึงลักษณะประชากรศาสตรของผูรับชม ที่มีสถานะทางสังคมที่ตางกัน มีพฤติกรรม
การเปดรับชมและการรับรูที่มีตอรายการมาสเตอรคีย ทั้งปจจัยของการรับชม ระยเวลาติดตาม 
ความถี่ และลักษณะการรับชม แตกตางกัน 
  ผลจากทดสอบสมมติฐานที่สองที่วา ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมที่
แตกตางกัน จะมีการใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการ มาสเตอรคีย และ
รายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลงที่แตกตางกัน โดยลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ สถานะ
ทางสังคม การศึกษา อาชีพ และรายไดของผูชมที่แตกตางกัน ใชประโยชนและความพึงพอใจของ
ผูชมที่มีตอรายการ มาสเตอรคีย  และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลงที่แตกตางกัน 
 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต เพื่อใหผูที่สนใจอยากจะศึกษาในครั้ง
ตอไป คือ 1. เปรียบเทียบการเปดรับ และความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการเกมโชวที่เนนเนื้อหา
สาระและรายการเกมโชวที่เนนความบันเทิงเปนหลัก และ 2. ศึกษาและเปรียบเทียบถึงกระบวนการ
ผลิตรายการ การบริหาร ระหวางรายการเกมโชวที่เนนเนื้อหาสาระและรายการเกมโชวที่เนนความ
บันเทิงเปนหลัก  

DPU



จ 
 

    

 ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางและเปนประโยชนตอกลยุทธการบริหารจัดการการผลิต
รายการเกมโชวใหประสบความสําเร็จเพื่อประโยชนสาธารณะ ไดแก 1. ผูที่มีความสนใจผลิต
รายการเกมโชว ควรศึกษาขอมูลของรายการเกมโชวที่มีความสนใจหรือตองการเปนแบบอยางอยาง
ละเอียดรอบควบ ควรพิจารณาถึงปจจัยที่จะสงผลใหเกิดความสําเร็จและใครครวญถึงปญหาและ
อุปสรรคที่จะเกิดขึ้น หรือสงผลใหเกิดความลมเหลว เพื่อเปนขอมูลพ้ืนฐานในการผลิตรายการ
โทรทัศนหรือเกมโชวที่ตรงกับกลุมเปาหมายใหไดมากที่สุด  และ 2. ผูผลิตรายการมาสเตอรคีย 
ใชเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อการปรับปรุงรายการใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายและพัฒนา
รายการใหมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น 
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ABSTRACT 
 
 The purpose of Education for Master Key Game Show presentation and audience 
feedback of Master Key Game Show are; 
 1.  For study pattern of Master Key presentation 
 2. For study cause of Master Key getting achievement 
 3. For study feedback from audience who watch Master Key 
 Qualitative Research and Quantitative Research methodologies are applied for this 
education by In-Depth Interview method. Analytical Description is applied for analyzing of content 
and document game show. Quantitative Research methodology is Survey Research Method from 
400 questionnaires. These are tool for collecting information “SPSS”, instant program, used for 
analyze data, amount, percentage, average, T-test and one-way ANOVA. 
 The  result of study show that patterns are  
 1. To present pattern that strange from the program broadcasted in the same period. 
Moreover, the owners of program try to find the time to present the program the no one like this 
pattern. 
 2. To adjust pattern conform to present as game show in this period broadcasted 
together with this method along 15 years ago. 
 3. The audiences from house can join the competition and stress to enjoy with 
advantages perfectly. 
 The causes of Master Key getting achievement are; 
 1. The contents of the show are various and enjoyable 
 2. The hosts attract the audience and the others are not broadcasted in the same period 
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 3.  Many sponsors support the show for long time continuously 
 The research show that the representative sample as details below; 
 Gender: Women 
 Status: Single 
 Age: between 20-30 years old 
 Education: most are bachelor’ degree 
 Career: Housekeeper 
 Income: below 10,000 baht 
 The awareness and admittance behavior of audience  
 1. Most of them have watched Master Key within 1-3 years  
 2. Frequency of  audience attention within a month is  
  - 5-10 times per month  
  - Less than 5 times per month (10 minutes per times) 
  - Most of them break the program by changing to other channel 
 The factors influenced to advantage and satisfaction of Master Key audiences is averagely 
with point 3.23. The most effectiveness factor is protection themselves from tension. The second 
is news acknowledgement suddenly. The next one is enjoyable and entertaining. The last one is 
more friends. In addition, knowledge talking in the show, friendly and excellent making 
conversation skill of hosts is also influenced to audiences of Master Key. 
 The test result of hypothesis that the difference of demography of audience has 
admittance and awareness behavior to Master Key (Every time when the game show is changed 
presentation pattern). The differenced Master Key Ku Hu Ku Pleang that various demography; 
difference of status, has admittance and awareness behavior to Master Key with watching factor, 
the time to follow up the show, frequency and unlike characteristic of audience. 
 The second test result of hypothesis that the difference of demography of audience 
has usefulness and satisfaction to Master Key (Every time when the game show is changed presentation 
pattern). The usefulness and satisfaction of Master Key and difference Master Key Ku Hu Ku 
Pleang audiences benefit from the differenced Master Key Ku Hu Ku Pleang with various 
demography ; gender, status, education, career and income advantage (Every time when the game 
show is changed presentation pattern). 
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 The recommendation for study and research in the future will be helped someone who 
would like to study are; 
 1. To compare admittance and awareness game show audience that should be stressed to 
knowledge and entertainment of game show. 
 2. To study and compare process and management of game show those focus on 
knowledge and entertain.  
 The recommendation to improve and benefit for management strategy of game show 
production are; 
 1. The person who would like to produce game show should thoughtfully study attracted 
game show information or ideal game show. Moreover, they should concern success and failure 
factors in order to be basic information or knowledge to produce for target group effectively. 
 2. These information or knowledge is used by Master Key producer to create the 
show as target group requirement and improve more enjoyable.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ในบรรดารายการโทรทัศนประเภทตาง ๆ รายการเกมโชว เปนรายการโทรทัศนประเภทหนึ่ง
ที่มีอายุยืนยาว และไมเคยลมหายไปจากหนาจอโทรทัศน ในขณะที่รายการอื่น เชน รายการเดก็ และ
รายการสารคดีอาจลมหายไปบางตามสภาวะเศรษฐกจิ 
 หากมองยอนกลับไปในอดีต พบวารายการเกมโชวอยูคูกับโทรทัศนไทยมาตั้งแตเริ่มแรก
ที่เปดสถานีโทรทัศนเมื่อป พ.ศ. 2498 ตามคําสั่งของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่ตองการมอบ “ตาทิพย” 
ใหกับปวงชนชาวไทยเพื่อเปนของขวัญเนื่องในวันชาติ (อาจินต ปญจพรรค, 2538 : 35) รายการ
เกมโชวรายการแรกที่ออกอากาศทางโทรทัศนในวันเปดสถานีชอง 4 บางขุนพรหม คือ รายการ 
“ทายภาพปริศนา” ซ่ึงเปนรายการสด ดําเนินรายการโดย คุณจํานง  รังสิกุล หัวหนาฝายจัดรายการ 
โดยในรายการพิธีกรจะเปนผูนําภาพถายสถานที่ หรือส่ิงตาง ๆ มาใหผูชมในหองสงทายวาภาพนี้
เปนภาพอะไร หรือเปนสถานที่ใด รายการนี้ออกอากาศเพียงเดือนละหนึ่งครั้งเทานั้น (อรนุช สุดประเสริฐ, 
2538 : 11) 
 จากการศึกษาในเบื้องตน พบวา รายการเกมโชวที่ออกอากาศในระยะแรกนั้นมักนํา
ตนแบบมาจากตางประเทศ เชน รายการ “ปญหาทายอาชีพ” นําตนแบบมาจากรายการ “What’s my 
line?” ของสหรัฐอเมริกา รายการ “ยี่สิบคําถาม” นําตนแบบมาจากรายการ “Twenty Questions” 
ของอังกฤษและรายการ “สัมมนานักสืบ” นําตนแบบมาจากรายการ “To Tell the truth” ของ
สหรัฐอเมริกา เปนตน  (ทีปวิท  พงศไพบูลย, 2534 : 47)   
 สําหรับรายการเกมโชวในยุคแรกในประเทศไทยที่ไดรับความนิยมและประสบ
ความสําเร็จมีอยูดวยกันหลายรายการ  เชน  รายการ “ชองนําโชค” และรายการ “สัมมนานักสืบ” 
 นอกจากนี้รายการ “ชองนําโชค” เริ่มเกิดขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2500 ออกอากาศทางชอง 4 
บางขุนพรหม ถือไดวาเปนรายการแขงขันตอบปญหาที่ดี่สุดรายการหนึ่งในสมัยนั้น พิธีกร 
คือ คุณพิชัย วาสนาสง สวนผูแขงขันทั้งบุคคลที่มีช่ือเสียงและผูแขงขันที่เขียนจดหายเขามาสมัคร
จากทางบาน วิธีการเลนคลายเกม “O, X” ผูแขงขันตองแขงกันตอบคําถามจากซองคําถาม ซ่ึงซอง
คําถามจะมีทั้งคําถามที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร คณิตศาสตร ภูมิศาสตร และภาษาไทย หากผูแขงขัน
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คนใดสามารถตอบคําถามเรียงชอง ไมวาจะเปนแนวตั้ง แนวนอน หรือ แนวทะแยงมุมไดกอน 
ถือเปนผูชนะ 
 รายการ “สัมมนานักสืบ” เริ่มมีคุณถาวร  ชวยประสิทธิ์ เปนผูดําเนินรายการ จุดขายของ
รายการอยูที่การแขงขัน ซ่ึงผูเขาแขงขันมีทั้งบุคคลที่มีชื่อเสียงและผูทรงคุณวุฒิมาแขงกันสืบวาใคร
คือ “ปรัศนี” ผูเปนเจาของความลับ หรือเจาของอาชีพที่แทจริง 
 รายการเกมโชวอีกรายการหนึ่งที่จะลืมกลาวถึงเสียมิได เพราะถือไดวาเปนตนแบบของ
รายการเสี่ยงโชค ก็คือรายการ “กลองวิเศษ” รายการนี้นําตนแบบมาจากประเทศออสเตรเลีย 
โดยพิธีกรในรายการ คือ คุณพิชัย วาสนาสง จะถามปญหา 3 ขอ หากผูแขงขันคนใดสามารถตอบ
ปญหาถูกทั้ง 3 ขอ จะเปนผูชนะ และผูชนะจะตองเลือกวาจะรับเงินรางวัลหรือของรางวัลในกลอง 
ซ่ึงอาจเปนโทรทัศน หรืออาจเปนแคกระดาษเปลา 
 สวนรายการเกมโชวที่มาจากแนวความคิดของคนไทยเองก็พอมีปรากฏใหเห็นอยูบาง 
เชน รายการ “ผะหมี” และรายการ “ลับแลกลอนสด” เปนตน 
 เกมโชวในยุคแรกนั้น อาจกลาวไดวารูปแบบของรายการมักจะเนนที่ความบันเทิง
มากกวาผูเขาแขงขันหรือของรางวัล เพราะมีจํานวนผูชมอยูไมมากนัก  การลงทุนก็จะมากตาม
ตัวอยางเชน รายการ “บันไดดารา” ทางชอง 5 หรือรายการ “ประตูดวง” ทางชอง 7 มีรายการที่มี
ของรางวัลมากขึ้นคือ รายการ “นาทีทอง” ซ่ึงไดสปอนเซอรรายการใหญคือ บริษัท โอสถสภา 
จํากัด มาหนุนหลัง  (เกมโชวหนาจอแนวรบปหนาเขาขน, 2533 : 58 - 59) 
 เกมโชวไดเร่ิมเขาสูยุคแหงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญเมื่อเขาสูป พ.ศ. 2527 เมื่อรายการ 
“มาตามนัด” ซึ่งผลิตโดยบริษัทรัชฟลม ไดจุดกระแสความนิยมจนคนติดไปทั่วบานทั่วเมือง 
ดวยลักษณะเกมแบบใบคํา ชิงไหวพริบ สรางความสนุกสนานและความลุนใหกับผูชมทางบานและ
ผูเขาแขงขัน กระแสการผลิตรายการเกมโชวจึงแพรไปอยางรวดเร็ว ในระยะนั้นมีเกมโชวทั้ง
ประเภทควิซ เกมบลิงโชว แอ็คชั่น และเกมโชวกึ่งคอนเทสต ในขณะเดียวกันก็ไดเกิดจุด
เปลี่ยนแปลงในรายการเกมโชว จากเดิมที่เคยใหผูชมทางบานมีสวนรวมในเกมกลายเปนการเชิญ
ดารา  นักรองมารวมรายการแทน  (เกมโชวกลวง ชัวร หรือมั่วนิ่ม, 2541 : 17-18) 
 เกมโชวไดปรับตัวอีกครั้ง และกลายเปนอีกตนแบบหนึ่งของเกมโชวยุคใหมเมื่อเกิด
รายการ “ชิงรอย ชิงลาน” ของ ปญญา นิรันดรกุล ที่ทิ้งรูปแบบความเปนเกม ไมมีลุน ไมมีโชค 
ไมมีดวง  กลับกลายมาเปนความบันเทิงที่เนน “ความลับดารา” ลวน ๆ (เกมโชวกลวง ชัวร หรือ
มั่วนิ่ม, 2541 : 17 -18) 
 หลังจากรายการชิงรอยชิงลานแลว ก็มีรายการเกมโชวตาง ๆ เกิดขึ้น ที่มีรูปแบบการ
ดําเนินงานใกลเคียงกับรายการชิงรอยชิงลาน หรือเปนรายการเกมโชวที่สรางความบันเทิงใหกับ      
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ผูรับชม ซ่ึงไดเกิดขึ้นและดับสูญหมดไปตามยุคสมัย แตที่ยังสามารถออกอากาศไดเปนระยะเวลา       
ที่ยาวนานและยังคงออกอากาศอยูในปจจุบันนี้ คงตองยอมรับวา รายการมาสเตอรคีย คือ หนึ่งในรายการ
เกมโชวตามเงื่อนไขดังกลาว 

 รายการ “มาสเตอรคีย” เปนรายการประเภทเกมโชวที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุ
โทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ซ่ึงเผยแพรออกอากาศเปนประจําทุกวันจันทรถึงวันศุกร เวลา 12.45 น. - 
13.15 น. ผลิตรายการโดย บริษัท ทีวีธันเดอร จํากัด ปจจุบันมีผูดําเนินรายการ ไดแก นายเมทนี      
บูรณศิริ และ นายเทพ โพธิ์งาม เร่ิมออกอากาศครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2537 และไดปรับเปลี่ยนชื่อรายการ
มาแลวถึง 8 ช่ือ โดยเริ่มจากชื่อแรกคือ “รายการมาสเตอรคีย” “รายการมาสเตอรคีย ฟอรเอฟเวอร” 

“รายการมาสเตอรคียเดอะวินเนอร” “รายการมาสเตอรคียสี่ภาค” “รายการมาสเตอรคีย 10 ปทอง”   

“รายการมาสเตอรคียมหาสนุก”  “รายการมาสเตอรคียไทยแลนด”  และชื่อปจจุบันคือ “รายการ

มาสเตอรคีย คูหู  คูเพลง”  ซ่ึงไดปรับเปลี่ยนชวงเวลาการออกอากาศจากเวลาเดิม คือ 12.45 น. -
13.15 น. เปนชวงเวลา 13.00 น. - 13.30 น. ปจจุบันรายการมาสเตอรคียดําเนินรายการจนครบ 15 ป 
รองจากรายการชิงรอยชิงลานที่เร่ิมรายการในป 2533  (http://th.wikipedia.org/wiki)  
 รายการมาสเตอรคีย มีรูปแบบรายการเกมโดยในแตครั้งที่ออกอากาศมีผูเขาแขงขัน  
2 ทานซึ่งมาจากทางบาน มาเลนเกมตอบคําถามจากวีทีอารสะสมคะแนน ใครทําคะแนนไดมากที่สุด 
จะเปนผูชนะและเขาไปเลนเกมจับคูแมกุญแจใหครบ 8 คู แตละคูที่จับคูไดจะไดคูละ 5,000 บาท 
ถาผูแขงขันสามารถทําไดครบทั้ง 8 คู  จะไดรับเงินรางวัลมูลคา 100,000 บาท  เปนตน  
 ตลอดระยะเวลา 15 ป รายการมาสเตอรคียไดปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการและชื่อ เพื่อให
สอดคลองกับยุคสมัยและกลุมผูชมรายการ โดยมีการเปลี่ยนแปลง 7 คร้ัง ไดแก 
 1. “มาสเตอรคีย ฟอรเอฟเวอร” ใชช่ือนี้ประมาณ 2 ป พิธีกรหลักคือ เมทนี บูรณศิริ       
ญาสุมินทร เลิศอมรวัฒนา และเทพ โพธิ์งาม รูปแบบรายการ คือในแตละสัปดาหมีผูเขาแขงขัน 4 คน 
โดยวันจันทรถึงวันพุธ จะตองแบงเปน 2 ทีม ๆ ละ 2 คน เพื่อเลนเกมสะสมคะแนนในแตละวันให
มากที่สุด คะแนนที่ติดตัวมาของแตละทานในวันดังกลาวจะมาใชในวันพฤหัสบดีเพื่อมาทําการ
คัดเลือกเหลือผูแขงขันเพียง 2 คนเขารอบไปเลนในวันศุกร และใหเหลือ 1 คน เพื่อไปเลนเกมชิงรางวัล
สูงสุด (แจกพ็อต) มูลคาสูงสุด 400,000 บาท เกมที่ทําการแขงขัน มีหลากหลายรูปแบบ เชน ปนหุน
หรรษา วัดดวงวัดใจ  ใครจะอยูใครจะไป  ประตูกล เปนตน 
 2. “มาสเตอรคีย เดอะวินเนอร” ใชช่ือนี้ประมาณ 2 ป มีพิธีกรหลักคือ เมทนี บูรณศิริ 
ญาสุมินทร เลิศอมรวัฒนา และ เทพ โพธ์ิงาม รูปแบบรายการ คือในแตละวันจะมีผูแขงขันจากทาง
บาน 2 คน ซ่ึงมาจากการสุมของพิธีกร ผูแขงขันเหลานั้นจะตองมาเลนเกมกันเพื่อหาเดอะวินเนอร
ในแตละวัน ผูที่เปนเดอะวินเนอรจะไดสิทธิในการแขงขันในวันตอไปโดยจะไดรับเงินรางวัลสมัยละ 
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10,000 บาท ถาสะสมครบ 10 สมัย มีสิทธิเขาไปเลนรอบโบนัสมาสเตอรคียมูลคากวา 3 แสนบาท 
เปนตน 
 3. “มาสเตอรคียส่ีภาค” ใชช่ือนี้ประมาณ 2 ป มีพิธีกรหลักคือ เมทนี บูรณศิริ ญาสุมินทร 
เลิศอมรวัฒนา เทพ โพธ์ิงาม และวิทยา เจตะภัย รูปแบบรายการ คือในแตละสัปดาหจะมีผูแขงขัน      
3 ทาน จะตองแขงกันตอบคําถามเพื่อสะสมเงินรางวัล โดยแตละคําถามนั้นจะมาจากละครที่พิธีกร
ทั้ง 4 คนไดเลนกัน ซึ่งเกี่ยวกับของดีสี่ภาค หรือเคล็ดลับ บางครั้งอาจจะใหพิธีกรปรัศนี 3 คน 
(ญาสุมินทร เลิศอมรวัฒนา เทพ โพธ์ิงาม และวิทยา เจตะภัย) มารองเพลงแลวใหผูแขงขันทายวา 
ใครรองเพลงไดถูกตองที่สุด เปนตน 
 4. “มาสเตอรคีย 10 ปทอง” ไดเปลี่ยนเปนชื่อนี้เนื่องจากรายการมาสเตอรคียดําเนินการ
มาเปนระยะเวลา ถึง 10 ป โดยใชช่ือนี้ประมาณ 1 ป พิธีหลัก คือ เมทินี บูรณศิริ ญาสุมินทร เลิศอมรวัฒนา    
เทพ โพธ์ิงาม และวิทยา เจตะภัย รูปแบบรายการ คือ ในแตละสัปดาหมีผูแขงขัน 3 คน แขงขันกัน
ตอบคําถามสะสมรางวัล โดยรูปแบบจะคลายกับ รายการมาสเตอรคียส่ีภาค แตตางกันตรงที่ผูแขงขัน
จะตองสะสมทองใหไดมากที่สุด และแตละคําถามจะเปนคําถามโดยทั่ว ๆ ไปหลังจากนั้นไดกลับมา
ใชช่ือรายการ  “มาสเตอรคียสี่ภาค”   อีกครั้ง  ประมาณ 1 ป  โดยใชพิธีกรทีมเดิม 
 5. “มาสเตอรคียมหาสนุก” พิธีกรหลักคือ เมทนี บูรณศิริ เทพ โพธ์ิงาม วิทยา เจตะภัย    
รูปแบบรายการคือ ในระยะแรกนั้น แตละวันมีผูแขงขัน 1 คน มารวมเลนละครกับพิธีกรทั้งสาม 
ซึ่งมีทั้งหมด 3 รอบ แตละรอบมีคําถาม 1 คําถามในรูปแบบ จริงหรือไม ใหผูแขงขันตอบ ถาผูแขงขัน
ตอบถูกจะไดไปเปดแผนปายลุนกุญแจเงินหรือทอง พรอมทั้งสะสมกุญแจใหมากที่สุดเพื่อลุน
ในรอบโบนัสสะสมเงินรางวัล  เปนตน 
 ซ่ึงในยุคนี้ไดปรับเปลี่ยนจํานวนผูแขงขันโดยมีผูแขงขัน 3 คน ตอสัปดาห มาแขงขัน
ตอบคําถามสะสมรางวัลโดยแตละคําถามนั้นจะมีตัวเลือกให 4 ตัวเลือก ตอบถูกจะไดเลือก 2 ปาย 
ตอบผิดจะไดเลือกแค 1 ปาย สะสมคะแนนใหมากที่สุดในแตละรอบ ผูที่สะสมคะแนนไดมากที่สุด
จะมีสิทธิเขาไปลุนโบนัสรับ 5,000 หรือ 10,000 บาท เมื่อรวมคะแนนทั้ง 3 รอบในแตละวันแลว 
ใครสะสมไดนอยที่สุด ผูนั้นจะตองเตรียมการแสดงมาโชวใหพิธีกรดู ถาผูแขงขันแสดงไดเปนที่นาพอใจ
ตอพิธีกรแลวจะถือวาผานทันที แตถาพิธีกรไมชอบหรือไมพอใจ ถือวาไมผาน ผูแขงขันจะตอง
แสดงใหมทันที จนกวาพิธีกรจะชอบหรือพอใจจึงจะผาน เปนตน 
 6. “มาสเตอรคียไทยแลนด” พิธีกรหลักคือ เมทนี บูรณศิริ และ เทพ โพธ์ิงาม มีรูปแบบ
รายการคือ ในระยะแรก จะมีผูแขงขัน 3 คน แขงขันตอบคําถามเพื่อชิงสิทธิไปเลนในรอบโบนัส
ของแตละรอบ โดยแตละคําถามนั้นมาจากละครที่มีผูชวยพิธีกร 6 คน รวมกันเลนละคร ซ่ึงคําถามนั้น
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จะมีตัวเลือก 4 ตัวเลือก ผูเขาแขงขันคนใดที่ตอบถูกจะไดรับ 25,000 คะแนน และไดกุญแจไปไข
สะสมคะแนนในรอบโบนัสเพื่อลุน 25,000 หรือ 50,000 คะแนน หรือประตูผี (ไมไดคะแนน) เปนตน 
 หลังจากนั้น ทางรายการไดปรับกติกาเล็กนอย โดยชวงแรกคือเกมพิชิตภาษาจากการใช
ภาษาไทย (ผูแขงเลือก 1 ปาย และตองพูดประโยคที่เลือกมาใหถูกตองภายใน 22 วินาที ใครเหลือ
เวลามากที่สุดผูนั้นจะเปนผูชนะ) ชวงที่สองคือ ของดีทั่วไทย (ผูแขงขันจะตองทายวาสินคาปริศนา
ในวันนั้นคืออะไร โดยวิธี การคลํา การดู และทายจากคําใบ ถาผูแขงขันคนใดตอบถูก จะเปน
ผูชนะ) และชวงที่สาม คือ เคล็ดลับแมบาน (ทางรายการจะมีละครใหผูแขงขันดู 1 เร่ือง และตอบคําถาม 
จริงหรือไม ผูแขงขันตองแยงกดไฟตอบ ถาตอบถูกจะเปนผูชนะ) โดยเงินรางวัลที่ไดนั้น มาจาก
คะแนนสะสมหารดวย 10 ออกมาเปนเงินสะสมที่ผูแขงไดรับในสัปดาหนั้น  เปนตน    
 7. “มาสเตอรคีย คูหู คูเพลง” เปนชื่อที่ใชในปจจุบัน พิธีกรหลัก คือ เมทนี บูรณศิริ  
และ เทพ โพธ์ิงาม มีรูปแบบรายการ คือ ในแตละสัปดาหจะมีผูแขงขันทั้งหมด 4 ทาน โดยแบงเปน 
2 ทีม ทีมละ 2 คน ในรอบแรกแขงขันโดยการตอบคําถามเร่ืองราวเกี่ยวกับเพลง จากการฟงโจทย
ทั้งหมด 3 ขอ แลวเขียนลงกระดานไวทบอรด แตละโจทยมีคะแนนอยางละ 1 คะแนน และคะแนน
ดังกลาวจะเปนคะแนนสะสมในรอบถัดไป 
 โดยจุดเดนและความนาสนใจตอรูปแบบรายการ “มาสเตอรคีย”  คือ การสรางทีมพิธีกร
ใหเสมือนกับคนที่อยูในบานของคนดู นั่นหมายถึง การพูดเพื่อส่ือสารใหเหมอืนกบัคนทีอ่ยูในบานพดู 
มีความเปนกันเองใหกับผูชมรายการ พรอมทั้งนําเสนอเรื่องราวที่ไมหางตัวผูชมรายการ เสนอสาระ
ความรูที่ใกลตัวผูชมรายการ พรอมทั้งไดสนุกสนานกับเกมโชวจากละครเล็ก ๆ นอย ๆ ในรายการ   
ที่เปนองคประกอบที่ทําใหเกิดการสื่อสารในเชิงที่สมบูรณ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายการให
ตรงกับความตองการของผูชมมากที่สุด รวมถึงการนําเสนอในรูปแบบที่แปลกและไมซํ้าใครเพื่อดึงดูด
ผูชมไว โดยที่ยังไมลืมปรับเปลี่ยนรายการใหสอดคลองและกลมกลืนตามรูปแบบในการนําเสนอ     
 นอกจากนี้ ความนาสนใจในการนําเสนอรายการ “มาสเตอรคีย” แลวยังเกี่ยวกับผูสนับ 
สนุนรายการหรือสปอนเซอรหลัก ซ่ึงมี Tie-in การนําเสนอสินคาประกอบในรายการ เชน การจับ
สลากชิงโชค ปาย คําพูดของพิธีกร สกูป ฯลฯ ที่ตรงกับกลุมเปาหมายไดคอนขางชัดเจน และมีมา
อยางตอเนื่องและยาวนาน ทั้งมีในปริมาณที่คอนขางมากเมื่อเทียบกับเกมโชวทั่วไปและเกมโชว
ในลักษณะรูปแบบเดียวกัน ซ่ึงก็ขึ้นอยูกับความสามารถในการสรางสรรค การขายของทีมงานฝาย
การตลาดของบริษัทฯ   

 ดานการนําเสนอรายการ “มาสเตอรคีย” ซ่ึงเปนรายการที่ไดไดรับความนิยมจากผูชม
ในปจจุบัน และสามารถครองความนิยมตอไปไดอีกเปนระยะเวลานาน  เนื่องจากเปนรายการที่ใหประโยชน
แกผูชมทั้งดานความรูและความบันเทิง แตในการดําเนินงานของทางบริษัทผูผลิตรายการจะถกูควบคมุ
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โดยปจจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ และปจจัยตาง ๆ ของสังคม ที่มีการแขงขัน และเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา อาทิ รูปแบบรายการ เนื้อหา ตนทุน รูปแบบขายโฆษณา ชวงเวลาการออกอากาศ 
กฎหมาย นโยบายของรัฐ ความสัมพันธกับทางสถานี และลูกคา ฯลฯ ซ่ึงรายการก็สามารถปรับตัวได
อยางดีเยี่ยมในการที่จะประคองตัวใหอยูรอดทามกลางการปรับตัว การแขงขัน และกระแสแหงยคุสมยั
ที่ปรับเปลี่ยนไป 
 แตอยางไรก็ดี หัวใจของการนําเสนอรายการเกมโชว คือ ความสนุกสนานหรือการ
สรางความบันเทิงใหกับผูชม  ซ่ึงพอจะกลาวอางไดวารายการมาสเตอรคียก็เปนหนึ่งในรายการที่
สามารถจับใจความหลักของเกมโชวประเภทนี้ไดและทําไดดวยดี ซ่ึงนอกจากความบันเทิงและยัง
สอดแทรกสาระ โดยมีบทพิสูจนจากระยะเวลาของรายการที่ยาวนานอยูคูกับผูชมมาเปนเวลา 15 ป 
ในขณะที่รายการเกมโชวอ่ืน ๆ นั้น มีการลมหายตายจากไปบาง จึงทําใหมีความนาสนใจที่จะศึกษา
ถึงการดําเนินการและความสําเร็จของรายการ 
 ทั้งนี้  มีรายการโทรทัศนประเภทเกมโชวที่เกิดขึ้นมาเปนจํานวนมากในชวงหลายป
ที่ผานมา มีเพียงบางรายการและบางองคกรเทานั้นที่ประสบความสําเร็จในการนําเสนอรายการ
โทรทัศนประเภทเกมโชว ซ่ึงตองประกอบไปดวยสวนประสมตาง ๆ ทั้งในดานการคิด การผลิต  
การประชาสัมพันธ ที่มีประสิทธิภาพ ภายใตการบริหารของผูนําที่มีความรู ความสามารถ จึงเปนเรื่อง 
ที่นาคิดวาบริษัทที่นําเสนอรายการโทรทัศนประเภทเกมโชวที่ประสบความสําเร็จ มีการบริหารงาน
อยางไร ตลอดจนมีปจจัยอะไรบางที่มีผลกระทบตอการบริหารองคกร รวมถึงการประสบ
ความสําเร็จใชกลยุทธและแนวทางในการปรับตัวอยางไร จึงยังคงสามารถดําเนินธุรกิจในการนําเสนอ
รายการโทรทัศนประเภทเกมโชวมาจนถึงปจจุบันนี้ 
 
1.2  ปญหานําวิจัย 
 1. รูปแบบการนําเสนอรายการมาสเตอรคียเปนอยางไร 
 2. ปจจัยที่สงผลใหรายการมาสเตอรคียประสบความสําเร็จคืออะไร 
 3. ผลตอบรับจากผูชมรายการมาสเตอรคียเปนอยางไร 
 
1.3  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการนําเสนอรายการมาสเตอรคีย 
 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลใหรายการมาสเตอรคียประสบความสําเร็จ 
 3. เพื่อศึกษาถึงผลตอบรับจากผูชมรายการมาสเตอรคีย 
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1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจะทําการศึกษารูปแบบของรายการมาสเตอรคียโดยใชเกณฑตาม
ช่ือ จํานวน 8 ภาค  คือตั้งแตภาคแรกจนถึงภาคปจจุบัน (พ.ศ. 2537 - ปจจุบัน) โดยทําการศึกษาถึง
ชวงเวลาที่ออกอากาศ บุคคลนําเสนอ (พิธีกร) รวมทั้งรูปแบบรายการ และทําการเก็บขอมลูจากเอกสาร 
การสัมภาษณกลุมผูผลิตรายการ ไดแก รองกรรมการผูจัดการ 1 ทาน โปรดิวเซอร 1 ทาน และครีเอทีฟ 
1 ทาน ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก เพื่อนําขอมูลมาประกอบการวิจัย และทําการศึกษาผลตอบรับของ
กลุมผูรับชมรายการมาสเตอรคียโดยการสัมภาษณแบบ Focus Group เพื่อใชนํามาวิเคราะหผลตอบ
รับจากการรับชมรายการ  รวมถึงความคิดเห็นตาง ๆ ของกลุมผูชมที่มีตอรายการ 
 
1.5  นิยามศัพทท่ีเก่ียวของ 
 รายการมาสเตอรคีย  หมายถึง  รายการวาไรตี้เกมโชว  ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน
ไทยทีวีสีชอง 3 ชวงเวลา 13.00 น. - 13.30 น. ทุกวันจันทรถึงวันศุกร ดําเนินรายการโดย เมทินี บุรณศิริ 
และ เทพ โพธิ์งาม 
 รูปแบบการเสนอรายการมาสเตอรคีย ไดแก นําเสนอรายการ “ช่ือรายการ” ซ่ึงสะทอน
ถึงรูปแบบรายการ และส่ือใหเห็นถึงสิ่งที่ผูผลิตรายการตองการนําเสนอตอประชาชน โดยมีกลุม 
เปาหมายหลัก คือ กลุมแมบาน โดยอดีตรูปแบบรายการจะเปนวาไรตี้ เกมโชว คือเนนเกมโชว 
พรอมแทรกดวยสาระ ละครตลก แตในปจจุบันรูปแบบรายการ เปนวาไรตี้เกมโชว แตจะเปน
รายการประเภทเกมโชวเกี่ยวกับเพลง 
 ปจจัยท่ีสงผลใหรายการมาสเตอรคียประสบความสําเร็จ หมายถึง องคประกอบตาง ๆ 
ที่ทําใหการตอบรับและการติดตามชมรายการของประชาชน ซ่ึงสงผลใหรายการวิทยุโทรทัศนเปนที่
รูจักและไดรับการสนับสนุนจากสินคาจนสามารถผลิตรายการไดอยางตอเนื่องเปนเวลาถึง 15 ป 
ดังนั้นปจจัยที่ทําใหรายการประสบความสําเร็จ  ประกอบดวย 
 - ปจจัยดานการผลิตรายการมาสเตอรคีย  หมายถึง รูปแบบการนําเสนอ ลักษณะวิธีการ
นําเสนอ เนื้อหาสาระของรายการที่มีทั้งความสนุกสนานปะปนไปกับความมีสาระและความบันเทิง 
เพื่อตอบสนองตอกลุมเปาหมาย  
 - ปจจัยดานการตลาด คือ การบริหารงาน ทั้งในดานของการบริหารจัดการดานผูสนับสนุน
รายการหลักในรูปแบบการโฆษณาประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ จากเนื้อหารายการ และการบริหาร
ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับรายการใหสําเร็จลุลวงไดดวยดี 
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 ผลตอบรับจากผูชมรายการมาสเตอรคีย หมายถึง ประชาชนทั่วไปที่ติดตามและรับชม
รายการมาสเตอรคีย จากการสํารวจแบบสอบถามซึ่งมีกลุมตัวอยางเปนประชาชนทั่วไปใน 10 เขต
กรุงเทพมหานคร  รวม 400 คน  ทําการเก็บขอมูลในชวงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2551 
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. เพื่อทราบถึงกระบวนการทางความคิดของผูผลิตรายการเกมโชวมาสเตอรคีย 
 2. เพื่อทราบถึงปจจัยที่ทําใหรายการมาสเตอรคียประสบความสําเร็จ 
 3. เพื่อทราบถึงผลตอบรับจากกลุมผูชมรายการมาสเตอรคีย 
 4. ผลการวิจัยที่ไดสามารถใชเปนแนวทางศึกษารายการประเภทเกมโชว สําหรับ
ผูสนใจตอไป 
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บทที่ 2 

แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 ในการศึกษาเรื่อง การศึกษาการนําเสนอรายการมาสเตอรคีย และผลตอบรับจากผูชม
รายการมาสเตอรคีย คร้ังนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของเพื่อมาเปนกรอบในการวิเคราะห 
ดังนี้ 
 2.1  แนวคิดดานการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนประเภทเกมโชว 
 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ส่ือวิทยุโทรทัศน 
 2.3 ทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจของผูรับสาร (Uses and gratifications) 
 2.4 ทฤษฏีเกี่ยวกับการเลือกเปดรับขาวสาร (Selective Exposure) 
 2.5 แนวคิดเกี่ยวกับรายการสาระบันเทิง (Edutainment) 
 2.6 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผูรับสาร 
 2.7 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
2.1   แนวคิดดานการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนประเภทเกมโชว 
 รายการเกมโชวมีการจําแนกประเภท  ดังนี้ 
 2.1.1 การจําแนกประเภทรายการเกมโชวตามรูปแบบของรายการเจฟเฟอรสัน เกรแฮม 
(Jefferson Graham) ไดจําแนกประเภทของรายการเกมโชวออกเปน 9 ประเภท คือ (เจฟเฟอรสัน 
เกรแฮม  อางถึงใน  อรนุช  สุดประเสริฐ, 2538 : 17 - 18) 
  2.1.1.1 รายการถาม-ตอบ (Question and Answer) ลักษณะของรายการเกมโชวประเภท
คือการใชคําถามและคําตอบ ซ่ึงผูดําเนินรายการหรือพิธีกรจะเปนผูถามคําถาม โดยที่ผูเขาแขงขัน
จะตองตอบคําถามใหถูกตอง 
  2.1.1.2 รายการเกมอักษรไขว (Words) ลักษณะรายการเกมโชวแบบ Words นี้  มีลักษณะ
คลายเกมปริศนาอักษรไขว  ซ่ึงผูแขงขันจะตองเติมตัวอักษรลงในคํานั้น ๆ ใหถูกตอง 
  2.1.1.3 รายการทายภาพหรือคําปริศนา (Word Communication) เปนรายการที่พิธีกร หรือ
บุคคลที่มีช่ือเสียงจะเปนผูบอกคําใบของคําปริศนา ใหกับผูแขงขันที่มาจากทางบาน ถาผูแขงขัน
สามารถทายคําปริศนาไดถูกตอง ก็จะรับรางวัลไป 
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  2.1.1.4  รายการตอบคําถามเพื่อทายปริศนา (Puzzle) เปนกระบวนการตอบคาํถามเพือ่ทีจ่ะ
ทายปริศนาที่ซอนไวใหถูกตอง 
  2.1.1.5 รายการที่มีแขกรับเชิญมารวมรายการ (Panel) เปนรายการที่ใชผูแขงขันที่เปน
บุคคลที่มีช่ือเสียงประมาณ 3 - 4 คน โดยผูแขงขันจะตองจับคู หรือทายปริศนาของปรัศนีในเรื่องราว
เกี่ยวกับความลับวาใครเปนเจาของความลับ  หรือทายอาชีพ  เปนตน 
  2.1.1.6 รายการจับคูบุคคล (People) จะเนนเรื่องการจับคูบุคคล ความสัมพันธของบุคคล 
โดยรูปแบบรายการนี้จะใชผูแขงขันธรรมดา ๆ จากทางบาน มาจับคูกันเพื่อรวมทีมกันแขงขันกับคู
อ่ืน ๆ ในรายการ เชน ทีมคูแมลูก ทีมคูพี่นอง หรือทีมคูสามีภรรยา  เปนตน 
  2.1.1.7 รายการเพื่อโชวความสามารถ (Stunts) เปนรายการที่ใหผูเขาแขงขันบุคคลตาง ๆ 
มาแสดงความสามารถพิเศษแบบแปลก ๆ เพื่อรับเงิน หรือรางวัล 
  2.1.1.8 รายการที่ เนนการเสี่ยงโชคเปนหลัก (Gambling) เปนรายการเกมโชวที่มี
ลักษณะของการพนัน การเสี่ยงโชค ซ่ึงผูแขงขันตองตอบคําถามเบื้องตนใหถูกตองเสียกอน จึงจะมีสิทธิ์
ที่จะเขาไปเสี่ยงโชคในรูปแบบตาง ๆ อาทิเชน การหมุนวงลอ การทอดลูกเตา การเปดแผนปาย เปนตน 
  2.1.1.9 รายการใบคํา (Charades) เปนรายการที่ผูแขงขันอาจจะเปนบุคคลที่มีช่ือเสียง 
หรือเปนบุคคลจากทางบานก็ได ซ่ึงในการแขงขันจะแบงผูเขาแขงขันออกเปนทีม อาจแบงออกเปน 
2 ทีม โดยผูเขาแขงขันจะตองใบคําปริศนาทีเตรียมไว ซ่ึงคําใบนั้นอาจเปนชื่อภาพยนตร ช่ือหนังสือ 
หรือคําวลีตาง ๆ ในการใบคํานั้นจะไมใชการพูด แตจะเปนการใชภาษาทางรางกาย (Body Language) 
 
 2.1.2 การจําแนกรายการเกมโชวตามสัดสวนระหวางความบันเทิง และสาระความรูสามารถ
จําแนกได 3 ประเภท  ดังนี้  (อรนุช  สุดประเสริฐ, 2538 : 73 - 88) 
  2.1.2.1 รายการเกมโชวประเภทท่ีเนนสาระ ความรูเปนหลัก  
   รายการเกมโชวประเภทที่เนนสาระ ความรูเปนหลัก เปนรายการที่มีวัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมความรู และสาระดานตาง ๆ อาทิ เชน ความรูดานวิทยาศาสตรทั่วไป ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร หรือแมกระทั่งความรูสําหรับแมบาน ซ่ึงสวนใหญรายการ
แบบนี้จะเปนรายการที่มีรูปแบบการแขงขันตอบปญหา (Quiz Show) และมักกําหนดวัตถุประสงค
ที่คอนขางสัมพันธและสอดคลองกับผูชมกลุมเปาหมายอยางคอนขางชัดเจน 
   เนื้อหาของรายการเกมโชวประเภทที่เนนสาระ ความรูเปนหลัก จะเปนการแขงขัน
ตอบคําถามเกี่ยวกับความรู ซ่ึงแบงออกเปน 2 แบบ 
   1) ความรูทางดานวิชาการ เนื้อหาของรายการที่สงเสริมความรูทางดานวิชาการนั้น 
ก็คือ ความรูที่มาจากพื้นฐานการศึกษา หรือวิชาการแขนงตาง ๆ เชน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

DPU



 

 

11

 

ภาษาอังกฤษ เปนตน ผูแขงขันจึงตองอาศัยความรูพื้นฐานทางการศึกษาของตนมาชวยในการตอบ
คําถามดวย รายการประเภทนี้จึงมักมีผูแขงขันที่เฉพาะกลุม เชน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยม 
ศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เปนตน 
   2) ความรูรอบตัว นอกจากรายการที่เนนความรูทางดานวิชาการแลว ก็ยังมี
รายการเกมโชวประเภทที่เนนสาระ ความรูเปนหลักอีกประเภทหนึ่ง ที่เนนความรูเชนกัน แตเปน
การเนนความรูรอบตัว หรือความรูทั่วไป เปนความรูที่เกิดจากประสบการณที่ส่ังสมมาของแตละ
บุคคล 
  2.1.2.2 รายการเกมโชวประเภทท่ีเนนความบันเทิงเปนหลัก 
   รายการเกมโชวประเภทที่เนนความบันเทิงเปนหลัก วัตถุประสงคที่จะผลิต
รายการ โดยนําเสนอความบันเทิง ความสนุกสนานเปนหลัก ซ่ึงในความบันเทิงนั้นอาจจะมีสาระ  
ความรูสอดแทรกอยูบาง โดยสาระตาง ๆ เหลานั้นมักเปนลักษณะของขอคิดตาง ๆ ในการดํารงชีวิต
ในสังคมหรือขอเสนอแนะในเรื่องตาง ๆ รายการประเภทนี้จะเปนรายการที่อยูในรูปแบบของ
รายการประเภทเกม (Game) แทบทั้งส้ิน 
   รายการเกมโชวประเภทที่เนนความบันเทิงเปนหลักสวนใหญจะเปนแขงขันที่
ใชคําถามคําตอบ หรือใหผูแขงขันใชทักษะทางรางกาย ซ่ึงมักจะเปนสิ่งที่ทาทาย ตื่นเตนหรือทําให
ดูตลก ขบขัน เพื่อใหผูชมรูสึกสนุกสนาน เนื้อหาของรายการเกมโชวประเภทที่เนนความบันเทิง
เปนหลักสามารถแบงออกเปน 3 แบบ คือ 

1) เนื้อหาเกี่ยวกบัความรูรอบตัว 
    คําถามโดยทั่วไปที่ใชในการแขงขันนั้นจะเปนเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรู
รอบตัว หรือความรูเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน เปนเรื่องทั่ว ๆ ไป ซ่ึงมีความเปนวิชาการนอยลงและผูแขงขัน
มักจะตองใชไหวพริบ  ปฏิภาณ  เชาวปญญา  เปนสวนใหญในการแขงขัน 
   2) เนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลทั่วไป 
    รายการประเภทนี้ ผูแขงขันจะตองตอบคําถาม หรือทายใจบุคคลทั่ว ๆ ไป 
วาพวกเขาคิดอะไร หรือคิดอยางไรเกี่ยวกับประเด็นนั้น ๆ ผูแขงขันตองพยายามตอบใหใกลเคียงกับ
ความเปนจริงมากที่สุด  จึงจะไดคะแนน 
   3) เนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลที่จําเพาะเจาะจง 
    รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลที่จําเพาะเจาะจงจะมุงประเด็นไปที่ความ
เขาใจในเรื่องปจเจกบุคคล  คําถามจะเปนการทายใจคูแขงขันดวยกัน หรือการทายใจผูแขงขันฝาย
ตรงขามก็ได อาจจะเปนคําถามที่มาจากเรื่องจริงของผูแขงขันเองหรืออาจจะเปนคําถามที่มาจาก
เหตุการณที่สมมุติขึ้นมาเองก็ได 
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  2.1.2.3 รายการเกมโชวประเภทท่ีเนนท้ังสาระ ความรู และความบันเทิง 
   รายการเกมโชวประเภทที่เนนทั้งสาระ ความรู และความบันเทิงนั้นมีวัตถุประสงค
เพื่อใหผูชมไดรับทั้งความบันเทิง และสาระความรู ควบคูกันไป แตสาระ ความรูนั้นจะไมถูก
นําเสนอมากจนเกินไป เพราะจะทําใหผูชมรูสึกเบื่อได การจะทํารายการเกมโชวใหมีทั้งสาระ ความรู 
และความบันเทิงไปดวย  จึงตองทําใหทั้ง 2 สวนนี้มีความสมดุลกัน ถามีสาระ ความรูมากเกินไปก็ทําให
ผูชมเบื่อได แตถาใหความบันเทิงมากเกินไป ก็จะกลายเปนรายการเกมโชวประเภทที่เนนทั้งสาระ
ความรู และความบันเทิง เพราะนอกจากผูชมจะไดรับสาระความรูจากรายการแลว ก็ยังไดรับความ
สนุกสนาน เพลิดเพลินอีกดวย 
  ถึงแมลักษณะการจัดรายการเกมโชวจะมีหลายประเภทดังที่กลาวมา ซ่ึงมีความแตกตาง
กันไปตามเนื้อหาและวัตถุประสงคของรายการ แตปจจัยสําคัญที่รายการเกมโชว ตองคาํนึงถึง
คือ ส่ิงดึงดูดใจตอไปนี้  (ปมุข  ศุภสาร และ พิไลวรรณ ปุกหุต, 2545 : 27 - 28) 
  1. ความสนุกสนาน ชวนหัว (Comedy) การแทรกอารมณขันชวนหัวจะสามารถดึงดูด
ผูชมไดเปนจํานวนมาก เพราะธรรมชาติของคนเราชอบที่จะหัวเราะ และสิ่งที่ทําใหคนหัวเราะไดนั้น  
ก็คือ ความผิดพลาดจุดออน ปมดอย และกริยาอาการแปลก ๆ ของคนอื่น 
   ในปจจุบันรายการเกมโชวมักจะยึดส่ิงดึงดูดนี้เปนสําคัญ คือทําอยางไรก็ไดใหคนดู
รูสึกขบขัน สนุกสนาน   ดังนั้นในรายการเกมโชวหลายรายการจึงมีนักแสดงตลกรวมเปนพิธีกรอยูดวย 
เพื่อเปนการสรางภาพลักษณของความสนุกชวนหัว นอกจากนี้รายการเกมโชวที่ใหผูเขาแขงขัน
แสดงทาแปลกๆ เพื่อส่ือความหมายหรือตองรวมเลนเกมที่อาศัยสมรรถภาพทางรายกายสูงนั้นก็มี
มากขึ้นเปนการนําส่ิงดึงดูดใจขอนี้มาใชนั่นเอง 
  2. ความขัดแยง (Conflict) ความขัดแยงก็เปนสิ่งหนึ่งที่สามารถดึงดูดใจได ความสนใจ
ของผูชมมักเกิดขึ้นจากความขัดแยงในสัดสวนที่เหมาะสม รายการเกมโชวหรือรายการที่มีการ
แขงขันเปนการใหผูรวมรายการอยูรวมรายการอยูในสถานการณที่มีความขัดแยง ซ่ึงความขัดแยง 
ซ่ึงความขัดแยงสามารถเกิดขึ้นไดในธรรมชาติระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยกับธรรมชาติ มนุษย
กับตัวเอง หรือระหวางมนุษยกับสิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติ รายการเกมโชวนําความขัดแยงตาง  ๆออกมาใช  
ไดอยางเหมาะสม  โดยอยูในรูปของกฎ  กติกา  เงื่อนไขตาง ๆ 
  3. การมีสวนรวม (Participation) เกมโชวที่สามารถดึงดูดผูชมไดดีจะตองทําใหผูชม
รูสึกวา ตนเองไดเขาไปมีสวนรวม หรือมีสวนเกี่ยวของในรายการ ดังนั้นรายการเกมโชวจะตองทําให
ผูชมชมแลวรูสึกเหมือนกําลังแขงขันอยูดวย  พยายามตอบคําถามหรือลุนไปกับผูเขาแขงขันดวย  
และส่ิงที่จะชวยสรางบรรยากาศของการมีสวนรวมไดก็คือ ความคุนเคย  ดงันัน้รายการเกมโชว จงึจดัพธีิกร
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หรือผูเขาแขงขันที่ผูชมทั่วไปคุนเคย มีช่ือเสียงและเปนที่รูจัก เชน ดารา นักรอง มารวมในรายการ
ซ่ึงการมีสวนรวมมี 3 รูปแบบดังนี้ (อางถึงใน วิภาพร  กล่ินฟุง, 2544 : 14) 
   3.1 การมีสวนรวมของผูชมในการแขงขัน ผูชมทางบานจะมีสวนรวมเลนเกม 
ในบางชวงของรายการ แมวาจะชมอยูบานก็ตาม เชน การโทรศัพทรวมสนุกตอบคําถาม หรือเขียน
ไปรษณียบัตรชิงรางวัล  เปนตน 
   3.2 การมีสวนรวมของผูชมรายการในสตูดิโอท่ีใชอัดรายการ 
   3.3 การมีสวนรวมของผูชมทางบานขณะชมรายการ ซ่ึงอาจไมมีสวนเกี่ยวของกับ
การแขงขัน แตสามารถมีสวนรวมทางความรูสึกและจิตใจที่สงแรงเชียรผูเขาแขงขัน หรือเลนเกม
ไปพรอมกับผูเขาแขงขันอยางไมรูตัว 
  4. ความสนใจของมนุษย (Human Interest) การที่ผูชมจะติดตามรายการเกมโชวนั้น 
สวนหนึ่งมาจากความสนใจ ความอยากรูอยากเห็นวาคนอื่นเขาคิดกันอยางไร มีปฏิกิริยาอยางไร 
เมื่ออยูในสถานการณคับขันโดยเฉพาะถาคน ๆ นั้น เปนดารา นักรองที่มีช่ือเสียง 
  5. ความตื่นเตนเราใจ (Exciting) เปนสิ่งดึงดูดที่ขาดไมไดในรายการเกมโชว เปนอีก
กลวิธีหนึ่งที่ชวยกระตุนใหผูชมมีความตื่นตัวและสนใจรายการมากขึ้น รวมทั้งสามารถจดจํา
รายการไดดีโดยใชวิธีตาง ๆ โดยเฉพาะการแจกรางวัลที่มีมูลคาสูง จะทําใหผูชมเกิดการเอาใจชวย
และตื่นเตนไปกับผูเขาแขงขันดวย  (วิภาพร กล่ินฟุง, 2544 : 14) 
  นอกจากนี้แลว ยังมีส่ิงดึงดูดใจอื่น ๆ ไดแกแรงดึงดูดทางเพศ เชน การใชพิธีกรชาย
หญิง มาเชื่อมระหวางรายการกับผูเขาแขงขัน ส่ิงดึงดูดใจตางๆ เหลานี้เปนสิ่งสําคัญที่ผูจัดควรนํามา
เปนขอคิดในการจัดรายการเกมโชวใหประสบความสําเร็จ 
 
 2.1.3 องคประกอบในการผลิตรายการเกมโชว  
  การผลิตรายการเกมโชวใหประสบความสําเร็จ สามารถครองใจผูชมไดนั้น จําเปนตอง
สรางความกลมกลืนของเนื้อหาสาระ และความบันเทิงใหสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อผูชม
จะไดรับอรรถรสในการชมพรอมกับไดสาระที่สอดแทรกอยูในความสนุกสนานนั้น ซ่ึงความกลมกลืน
ดังกลาวจะเกิดขึ้นไดเมื่อรายการเกมโชวนั้นมีความลงตัวดวยองคประกอบตาง ๆ ดังนี้ (จิตราภา  
พิมพประสานต, 2544 : 6) 
 
  2.1.3.1 เนื้อหาของรายการ 
    รายการเกมโชวโดยทั่วไปนั้นมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับเกมการแขงขัน เพื่อสรางความ
บันเทิง และความสนุกสนานใหเกิดขึ้นกับผูชมเปนสําคัญ ซ่ึงมีกลุมเปาหมายเปนประชาชนทั่ว ๆ ไป
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มุงใหความบันเทิงเปนสําคัญ แมวาจะมีการสอดแทรกสาระประโยชนใหแกผูรับชมบางทางออม
โดยผานทางบทสนทนาของพิธีกรชาย-หญิง ของรายการก็ตาม  ซ่ึงตามนโยบายของรายการนั้น
ผูเขารวมแขงขันในรายการจะเปนดารา นักรอง หรือบุคคลที่มีช่ือเสียง หรือผลงานในวงการบันเทิง
เทานั้น จะเขามารวมเกมการแขงขัน โดยจะแบงเปนทีมเพื่อใหผูชมไดรวมเชียรดาราที่ช่ืนชอบ 
 
  2.1.3.2 รูปแบบ และวิธีการนําเสนอ 
       รายการเกมโชวที่จะสามารถดึงความสนใจของผูชมไมใหละความสนใจจาก
รายการไปดูรายการอื่นจนกวาจะจบ หรือจนกวาเกมการแขงขันนั้นจะรูแพ รูชนะนั้น องคประกอบ
ในเรื่องของรูปแบบ และวิธีการนําเสนอนี้ นับไดวาเปนกลวิธีที่สําคัญของการผลิตรายการเกมโชว
เปนอยางมาก เพราะในการกําหนดรูปแบบ และวิธีการนําเสนอนั้น จะตองสอดคลองกับเนื้อหาของ
รายการ และวัตถุประสงคดวย 
 
  2.1.3.3 บทโทรทัศน 
       รายละเอียดในบทโทรทัศนสําหรับรายการเกมโชวสวนมากแลวนั้น จะเปนเพียง
บทวิทยุโทรทัศนแบบคราว ๆ (The Fact or Running Sheet) เนื่องมาจากเปนรายการที่มีการทําเปน
ประจํารูปแบบเดียวกันทุกอาทิตย ดังนั้นในบทวิทยุโทรทัศนแบบคราว ๆ นี้ จะบอกไวเพียง
รายละเอียดในรายการ การลําดับรายการ และบทพูดเพียงบางสวนเทานั้น ซ่ึงบกเพียงคําสั่งของสวน
ตาง ๆ ที่สําคัญในรายการ ฉาก คิวการแสดง และการแทรกเทป (VTR-Insert) เขาไปในแตละชวง
ของรายการเทานั้น    
    ทั้งนี้เพราะในการดําเนินรายการเกมโชวนั้น ตองมีความเปนธรรมชาติไมมีการ
บอกบท ทั้งในสวนของพิธีกร และผูเขาแขงขัน ทําใหสามารถแสดงออกถึงความเปนตัวของตัวเอง 
รวมทั้งสามารถแสดงความรูสึกที่แทจริง เพื่อสรางอารมณรวมใหคลอยตามได กับบรรยากาศของ
รายการในเทปนั้น ๆ ดวย ลักษณะของบทวิทยุโทรทัศนที่ดีสําหรับรายการเกมโชว มีดังนี้ (หฤทัย 
เกียรติพรพานิช, 2542 : 9) 
    - สอดคลองกับวัตถุประสงคของรายการ 
    - สามารถเสริมใหการดําเนินรายการเปนไปโดยราบรื่น ตอเนื่อง ไมติดขัด 
    - สามารถถายทอดเนื้อหาของรายการไปสูผูชมไดเต็มที่ 
    - กระชับ ไมยืดเยื้อ และเขาใจงาย 
    - ควรสอดแทรกสาระ หรือขอคิดที่เปนประโยชนตอผูชมบาง แตควรระวังอยา
ใหเปนการสอนหรือบอกตรงเกินไป  เพราะอาจะทําใหผูชมเกิดความเบื่อหนายได 
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  2.1.3.4. ฉาก 
      หากจะเปรียบเทียบแลว ฉากก็เปรียบเสมือนรูปรางหนาตาของรายการวิทยุโทรทัศน 
โดยจะทําหนาที่สรางบรรยากาศ และอารมณของผูชมใหคลอยตามของเนื้อหา ซ่ึงจะตองสอดคลอง
กับแนวคิด (Concept) ของรายการ ตั้งแตลักษณะของรายการ ลักษณะของเกม วิธีเลน จํานวนผูเขา
แขงขัน ลักษณะของพิธีกร รวมถึงทุกอยางที่เกี่ยวของกับตัวรายการ หรือเกมทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้น 
ฉากจะตองคํานึงถึงประโยชนใชสอยในรายการ ความสะดวก และความเหมาะสม ในดานเทคนิค
การผลิตรายการอีกดวย เพราะการผลิตรายการนั้น กลองจะตองเคลื่นไหวไปยังสวนตาง ๆ ของฉาก
ในรายการรวมไปถึงประโยชนใชสอยในการเลนเกมการแขงขันอีกดวย 
 
  2.1.3.5 ผูรวมรายการ 
       เนื่องมาจากรายการเกมโชวนั้นตองการสรางบรรยากาศของความสนุกสนาน
ใหเกิดขึ้นในรายการ ซ่ึงในการบันทึกเทปนั้น จําเปนที่จะตองมีเสียงหัวเราะมาเปนตัวชวย ดังนั้น
ผูที่มารวมแขงขันในรายการที่มีอารมณขัน และยิ้มแยม จึงมีสวนสําคัญในการสรางบรรยากาศความ
สนุกสนานนี้ สวนใหญนั้น ผูรวมรายการจะเปนแขกรับเชิญ ที่เปนบุคคลที่มีช่ือเสียงในวงการ
บันเทิง โดยมากมักจะเปนดารา และนักรอง  ทั้งนี้เพื่อดึงดูดผูชมรายการ และสรางบรรยากาศใหรายการ 
สนุกสนาน ไมนาเบื่อหนาย และเนื่องจากในการดําเนินรายการนั้น พิธีกรคูชาย-หญิง เปนบุคคล
ในวงการบันเทิง ที่เปนที่รูจักของประชาชนทั้งคู   
    ดังนั้น การนําเอาบุคคลในวงการเดียวกันเขามารวมรายการ ก็จะทําใหรายการมี
ความเปนธรรมชาติมากขึ้น เพราะทั้งพิธีกร และผูรวมรายการตางก็เปนบุคคลในวงการเดียวกัน
จะทําใหรายการสามารถไหลลื่นไดงายกวา และไมมีความประหมาเกิดขึ้นระหวางอยูตอหนากลอง 
หรืออยูตอหนาพิธีกรที่เปนคนในวงการบันเทิง  
    นอกจากนี้ หากพิจารณากันถึงในเรื่องของหลักเกณฑการคัดเลือกผูเขารวม
รายการที่เหมาะสมกับรายการเกมโชวแลวนั้น การนําเอาบุคคลในวงการมารวมรายการ ก็ดูจะเหมาะสม
เปนที่สุดไมวาจะเปนเรื่องของบุคลิกภาพ หนาตาที่นามอง รวมทั้งการมีความคมคาย พูดจานาสนใจ
สามารถดึงดูดใหคนติดตามฟงได ดังนั้นการดําเนินการนําใครเขามารวมรายการจึงตองมีการคัดเลือก
และสัมภาษณ (Casting) กอนเพื่อใหแนใจวาบุคคลนั้นจะสามารถสรางบรรยากาศสนุกสนานให
รายการได  ซ่ึงผูรวมรายการหรือผูเขาแขงขันมี 2 ประเภท  คือ  (หฤทัย  เกียรติพรพานิช, 2542 : 10) 
    1) ผูสมัครจากทางบาน ซ่ึงเปนผูที่สนใจจะรวมสนุกในรายการ โดยสงจดหมาย
เลาประวัติสวนตัวที่คิดวานาสนใจเพื่อใหรายการคัดเลือก เมื่อรายการเกิดความสนใจก็จะติดตอนัด
สัมภาษณเพื่อคัดเลือกมารวมรายการตอไป 
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    2) แขกรับเชิญ ไดแก ผูมีช่ือเสียงเปนที่รูจักกันดีของประชาชน เชน ดารา 
นักรอง นักการเมือง หรือผูมีช่ือเสียงในวงการตาง ๆ ซ่ึงแขกรับเชิญนี้เองจะมีสวนชวยดึงดูดความสนใจ
จากผูชมรายการ 
 
  2.1.3.6 ผูชมในหองสง  
        ส่ิงสําคัญในการสรางบรรยากาศที่มีความสนุกสนาน และตื่นเตนเราใจของรายการ
ที่จะสงผลตอความสนใจของผูชมรายการนั้น มาจากเสียงปรบมือ และเสียงเชียรของผูชมในหองสง
นั่นเอง ดังนั้นองคประกอบนี้ก็เปนสิ่งที่ขาดไมไดของรายการเกมโชว นอกจากนี้แลวยังสราง
กําลังใจใหแกผูเขาแขงขันดวย ซ่ึงจะมีการนําเอาทีมผูเขามาชมรายการในหองสงทุกครั้งที่บันทึก
เทปอัดรายการดวย 
 
  2.1.3.7 ทีมงานผลิตรายการ 
    โดยทั่วไปแลว ในการผลิตเกมโชวมีทีมงานหลัก ๆ  ดังนี้ 
    1) ผูบริหารการผลิต (Executive Producer) เปนผูออกความคิดหลัก ๆ ของรายการ 
แตมักไมเขาไปเกี่ยวของมากนัก ในดานการผลิตรายการ นอกจากนี้ยังเปนผูจัดการดานรายได และ
รายจายดวย 
    2) ผูผลิตรายการ (Producer) ซ่ึงอาจมีหลายคน โดยจะแบงหนาที่ในการรับผิดชอบ
รายการในสวนตาง ๆ ทั้งหมด โดยจะรับความคิด และนโยบายการผลิตมาจากผูบริหารการผลิต 
(Executive Producer) อีกตอหนึ่ง 
    3) ผูเขียนบทโทรทัศน (Script Writer) เปนผูรับเอาความคิดมาจากผูผลิตรายการ 
(Producer) และหาขอมูลตาง ๆ มาเขียนเปนบทโทรทัศน 
    4) ผูกํากับรายการ (Director) จะรับผิดชอบงานในการผลิตขณะถายทําทั้งหมด 
ซ่ึงสําหรับตําแหนงนี้จะตองมีความสามารถในเรื่องของอารมณ เขาใจมุมกลอง เร่ืองของภาพ และ
เสียง เพื่อสรางความตอเนื่องในรายการใหเกิดขึ้น 
    5) ฝายสรางสรรครายการ (Creative) เปนผูคิดรูปแบบของรายการใหนาสนใจ
และมีเอกลักษณเปนของตนเอง รวมทั้งสรางความสนุกสนานใหเกิดขึ้นในรายการ 
    6) ผูกํากับเวที (Stage Manager) เปนผูทําหนาที่ควบคุมบท และดูแลสวนตาง  ๆ 
ของรายการในขณะถายทําวามีปญหาอะไรบาง โดยจะประสานงานกับผูกํากับรายการที่ควบคุมอยู
อีกหอง 
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    7) ชางกลอง (Camera Man) มีหนาที่รับคําสั่งจากผูกํากับรายการที่ควบคุมอยู
ในหอง และเปนผูรับ คําสั่งในการจับภาพขนาดตาง ๆ รวมทั้งควบคุมตําแหนงการเคลื่อนไหวของกลอง 
    นอกจากนี้แลว ยังมีฝายตาง ๆ อีกหลายฝายที่มีความสําคัญ และมีสวนชวยให
การผลิตรายการในแตละเทปนั้นเปนไปไดอยางราบรื่น เชน ฝายจัดฉาก ฝายแสง ผูควบคุมเสียง 
ฝายหาอุปกรณเสื้อผา  ชางแตงหนา  เปนตน 
 
  2.1.3.8 ผูอุปถัมภรายการ (Sponsor) 
       ผูอุปถัมภรายการเปนปจจัยสําคัญในการผลิตรายการ โดยปกติแลวนั้น รายการ
วิทยุโทรทัศนทุกรายการจะตองมีผูอุปถัมภรายการเปนผูสนับสนุนทางดานการเงิน ดวยการซื้อเวลา
โฆษณา และผูอุปถัมภรางวัลใหกับผูเขาแขงขันดวย เพราะวาของรางวัลที่มีมูลคาสูง จะเปนตัวกระตุน
ความสนใจแกผูชม ใหติดตามรายการ และรวมเอาใจชวยไปกับผูแขงขันที่ตนชื่นชอบเปนอยางมาก 
 
  2.1.3.9 พิธีกร  
       พิธีกรมีหนาที่นําเสนอรายการตามรูปแบบรายการที่วางเอาไว จัดไดวาเปนตัวแทน
ของทีมงาน และรายการซึ่งมีภาระในการรับผิดชอบความเปนไปตลอดรายการดวยความสามารถ
ของตนเอง ตองสรางบรรยากาศสนุกสนานเปนกันเองใหเกิดขึ้นทั้งกับผูแขงขัน ผูชมทางบาน และ
ผูชมในหองสง ดังนั้นจะเห็นไดวา รายการเกมโชวสวนใหญในปจจุบัน มักจะนิยมนําเอาผูที่มี
ช่ือเสียง  หรือเปนที่นิยมของประชาชนมาเปนพิธีกรดําเนินรายการ 
  จากแนวคิดดังที่กลาวมานี้ ถือเปนแนวคิดที่มีพื้นฐานจากวัฒนธรรมรายการเกมโชวของ
ตางประเทศ ซ่ึงผูวิจัยไดนํามาเปนกรอบในการวิเคราะหเพื่อจําแนกประเภทและเนื้อหาของรายการ
เกมโชวของไทย  สําหรับรายการเกมโชวของไทยในปจจุบันนั้น ผูผลิตรายการตางก็พยายามที่จะ
สรางสรรครายการออกมาแขงขันกันมากมาย จึงทําใหรายการเกมโชวในปจจุบันมีจํานวนมากขึ้น  
อีกทั้งยังมีความหลากหลายในดานเนื้อหาอีกดวย  
  ดังนั้นการที่จะศึกษาประเภท และเนื้อหาของรายการเกมโชวนัน้จงึตองศกึษาจากองคประกอบ
ตางๆ ของรายการเกมโชว เพื่อใหเห็นถึงความแตกตางและภาพรวมของรายการเกมโชวในปจจุบัน 
และจําแนกประเภท  และเนื้อหาไดดีที่สุด  
 
2.2  แนวคิดเก่ียวกับบทบาทและหนาท่ีสื่อวิทยุโทรทัศน 
  ปจจุบันเปนยุคของสังคมขาวสาร ดังนั้นขาวสาร  ดังนั้นขาวสารจึงกลายเปนทรัพยากร
ที่สําคัญของโลกมนุษย ซึ่งมีบทบาทอยางสูง ทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ขาวสาร
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จึงชวยเปดโลกทัศนของประชาชนใหกวางไกล ชวยใหเราทราบความเคลื่อนไหวนานาประเทศ
ทั่วโลก ส่ือมวลชนจึงนับเปนสถาบันหนึ่งที่สําคัญยิ่ง และเปนหนึ่งในหลาย ๆ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชนทั่วไป ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เปนเหตุใหมนุษยในสังคมตองการขาวสารและแสวงหาขาวสารตลอดเวลา เพื่อจัดระเบียบขาวสาร
ที่ตนพึงไดรับ เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมทียึดถือวาผูที่มีขาวสารอยูในมือมากที่สุด มักจะไดเปรียบผูที่มีขาวสารนอยกวา  
  ในบรรดาสื่อมวลชนทั้งหลาย ส่ือวิทยุโทรทัศน ถือเปนสื่อหนึ่งที่เขามามีบทบาทใน
ชีวิตประจําวันของมนุษย เปนสื่อที่มีประสิทธิภาพสูง เปรียบเสมือนการรวมสื่อหนังสือพิมพ 
วิทยุกระจายเสียงและภาพยนตรเขาดวยกัน เปนสื่อที่ไดรับความนิยมสูงสุด สามารถชักจูงโนมนาว
ใจใหคลอยตามไดงายที่สุด และเปนสื่อที่เขาถึงประชาชนไดกวาง 
  อีกทั้งเปนสื่อที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงสังคมอยางสูง และเปนส่ือที่ไดเปรียบกวา
ส่ืออ่ืน ๆ กลาวคือเปนส่ือที่ผูรับสามารถไดรับขอมูล หรือขาวสารที่มีลักษณะภาพเคลื่อนไหว แสง 
สี และเสียงเหมือนเหตุการณจริง ไดมากกวาส่ืออ่ืน ๆ  ดังนี้ 

1. เปนสื่อที่สามารถเขาถึงประชาชนเปนจํานวนมากไดในเวลาเดียวกัน 
  2. มีภาพท่ีเหมือนจริง จึงทําใหประชาชนเกิดความรู ความเขาใจ และสามารถสรางความรูสึก
และพฤติกรรมที่ตองการเปนอยางดียิ่ง 
  3. สามารถเสนอขาวสารไดรวดเร็ว สามารถถายทอดเหตุการณจริงยังผูรับสารหลาย ๆ คน
ในเวลาเดียวกัน 
  4. สามารถนําเสนอขาวสารใหนาสนใจ นาเชื่อถือ หรือสรางความทรงจํา และโนมนาว
ไดเปนอยางดี  (พวงทอง อังกาบ, 2538 : 35) 
  ดวยลักษณะดังกลาวนี้เองสื่อมวลชนประเภทวิทยุโทรทัศน จึงไดเปรียบกวาส่ือประเภท
อ่ืน ๆ ในการเขาถึงผูรับสารไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดความรู ความเขาใจ ไดอยาง
กวางขวาง ไมจํากัดเวลา 
  ประเด็นที่นาสนใจของสื่อวิทยุและโทรทัศน (บุญเลิศ ศุภดิลก, 2529 : 43) คือ ผูรับสาร
เหลานั้นมีความรูสึกรวมในความใกลชิดนั้น ความรูสึกรวมในเหตุการณนี้มีเขามาทั้งในรูปของ
สภาวะดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความบันเทิง สืบเนื่องจากลักษณะและประเภทของรายการ
วิทยุโทรทัศนที่ปรากฎประกอบกับรายการตาง ๆ ที่ผูผลิตรายการนําเสนอตอสาธารณะ ยิ่งมีวิธีการ
ที่ดึงดูดใหเกิดความสนใจและประทับใจมากเพียงใด ประเด็นของความรูสึกรวมของผูรับยิ่งเพิ่มมากขึ้น
เทานั้นดังจะเห็นไดวารายการวิทยุโทรทัศนไดพัฒนาทั้งในดานเนื้อหารายการ ประเภทรายการ  
และกรรมวิธีการผลิตมากขึ้นเพื่อใหผูรับมีสวนรวมหรือใกลชิดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้แหลงใหขาวสาร 
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(Source) นั้น ไดตระหนักวาสื่อมวลชนเชนวิทยุโทรทัศนสามารถจูงใจใหประชาชนมีความคิดเห็น  
และปฏิบัติตามอยางใดอยางหนึ่งไมทางตรงก็ทางออม  ทั้งนี้เนื่องจาก 
  ประการแรก วิทยุโทรทัศนมีผลตอความคิดเห็น ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูรับสาร 
  ประการที่สอง ผลที่เกิดจากสาร (Message) ของสื่อมวลชนนั้นจะมีผลในระดับบุคคล
หรือระดับกลุมหรือสถาบันของสังคมทั้งหมด หรือตอวัฒนธรรมของสังคมนั้น 
 
  หนาท่ีของสื่อโทรทัศน 
  โทรทัศนมีหนาที่สําคัญหลัก ๆ (อรทัย ศรีสันติสุข, 2522 : 28)  ดังนี้ คือ 
  1. หนาที่ในการเสนอขาวสาร : จากความตองการที่ตองมีผูคอยเฝายาม คอยดูแบความ
ปลอดภัยในการเฝาคอยดูแลเหตุการณตาง ๆ นั้น โทรทัศนตองมีหนาที่รายงานเหตุการณหรือสง
ขาวสารใหผูอ่ืนไดทราบดวย 
  2. หนาที่ในการเสนอความคิดเห็น : มนุษยตองมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซ่ึงโทรทัศน
สามารถตอบสนองความตองการนี้ไดเปนอยางดี 
  3. หนาที่บริการบันเทิง : ความรื่นเริงบันเทิงใจ ความสนุกสนาน เปนสิ่งที่ทุกคนแสวงหากัน
อยางมาก  เพื่อเปนการพักผอนหยอนใจจากการทํากิจกรรมการงานตาง ๆ ใหแกทุกคนในหลายรูปแบบ 
  4. หนาที่บริการการศึกษา  : โทรทัศนจะทําหนาที่สงเสริมความรูและการศึกษา เพื่อใหเกิด 
การเรียนรูศิลปวิทยาการตาง ๆ ในการนําไปใชประกอบอาชีพและเพื่อการอยูดีมีสุข 
  จากแนวคิดขางตนทําใหผูวิจัยไดทราบเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของสื่อโทรทัศน และดวย
หนาที่หลักของโทรทัศนในดานบริการบันเทิง การนําเสนอรายการที่สนุกสนาน ที่มีใหเห็นกันอยาง
แพรหลาย เชนรายการ ละคร ภาพยนตร เพลง การตูน รวมถึงเกมโชว ฯลฯ ซ่ึงแตละรายการจะมี
รูปแบบที่แตกตางกันไป เพื่อสรางเอกลักษณใหกับตัวรายการเอง ซ่ึงรวมถึงรายการ “มาสเตอรคียที่
มีเอกลักษณของรายการตั้งแตยุคอดีต จนถึงยุคปจจุบัน ไมวาจะเปนการนําเสนอเกมในชวงตาง ๆ
จากพิธีกร  เปนตน 
  และจากแนวคิดขางตนนี้คุณสมบัติดังกลาวของสื่อวิทยุโทรทัศน ยังสามารถถายทอด
ขาวสารไดอยางครบถวนและกวางขวาง ทําใหธุรกิจตาง ๆ นิยมใชส่ือวิทยุโทรทัศนเปนส่ือในการ
ส่ือสารขอมูลขาวสารของตนเองไปยังประชาชนผูรับสาร ทั้งนี้เพื่อใหธุรกิจของตนสามารถเผยแพร
ขอมูลไปยังประชาชนไดอยางกวางขวางและทั่วถึง 
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2.3  ทฤษฏีการใชประโยชนและความพึงพอใจของผูรับสาร  (Use and gratifications theory) 
 ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีที่เนนความสําคัญขงกลุมผูรับสารในฐานะผูกระทําการสื่อสารกลาวคือ        
ตัวผูรับสารเปนผูเลือกใชส่ือประเภทตาง ๆ และเลือกรับเนื้อหาของขาวสารเพื่อสนองความตองการ
ของตนเอง โดยตามทฤษฎีนี้ สามารถอธิบายไดวา นอกเหนือจากความตองการขั้นพื้นฐาน 5 อยางที่ 
มาสโลว กลาวไวคือ ความตองการทางดานรางกาย ความตองการเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย 
ความตองการการยอมรับและความรัก  ความตองการการยอมรับนับถือและสถานะทางสังคม และ
ความตองการประสบผลสําเร็จในชีวิตแลว มนุษยเรายังมีความตองการอีกอยางหนึ่ง นั่นคือ ความตองการ
อยากเรียนรู ซ่ึงเปนความตองการที่จะแสวงหาระเบียบและความเขาใจสภาวะแวดลอมตนเองความ
ตองการที่จะรูนี้เปนแรงผลักดันที่มนุษยเราเรียนรูมาจากการอยูในสังคม โดยมาสโลว ไดช้ีใหเห็น
ถึงขอเท็จจริงของการศึกษาสื่อสารมวลชนตามแบบของทฤษฎีดังตอไปนี้ คือ (Maslow, 1970  อางถึงใน 
วีณา วัฒนาศิริพานิช, 2549 : 15) 
  1. มนุษยจงใจเสาะแสวงหาขาวสาร ไมไดถูกยัดเยียดใหอาน ดู หรือฟง มนุษยมีทางเลือก
ที่จะหลบหลีกขาวสารไดถาตองการ 
  2. การใชส่ือสารมวลชนของมนุษยมีจุดมุงหมาย (Goal-directed) 
  3. ส่ือสารมวลชนตองแขงขัน กับสิ่งเราอื่น ๆ อีกหลายอยางที่อาจตอบสนองความตองการ
เรียนรู (Needs for Orientation) 
  4. มนุษยเปนผูกําหนดความตองการของตัวเองจากความสนใจ แรงจูงใจที่เกิดขึ้นใน
กรณีตาง ๆ กัน 
  5. มนุษยทุกคนเปนปจเจกบุคคลที่มีความตองการสวนตัว 
  สําหรับนักวิชาการสื่อสารมวลชน แม็คคอมส และเบคเกอร (McCombs and Becker, 
1979 : 50 - 52 อางถึงใน วีณา วัฒนาศิริพานิช, 2549 : 15 - 16) ไดอธิบายถึงการใชส่ือมวลชนเพื่อ
ตอบสนองความตองการในแนวคิดคลายคลึงกับมาสโลว โดยเนนดานการดํารงชีวิตในสังคมทั่วไป
ดังตอไปนี้ 
  1. มนุษยตองการรูเหตุการณ (Surveillance) โดยการสังเกตการณและติดตามความ
เคลื่อนไหวตาง ๆ จากสื่อมวลชน  เพื่อใหรูเทาทันตอเหตุการณ  ใหเกิดความทันสมัยและรูวาอะไร 
มีความสําคัญพอที่จะเรียนรู 
  2. มนุษยตองการการสื่อสารเพื่อชวยในการตัดสินใจ (Decision) โดยเฉพาะการตัดสินใจ
ในเรื่องที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน โดยที่วาการรับสื่อมวลชนทําใหบุคคลสามารถกําหนดความ
เห็นชอบของตนตอสภาวะหรือเหตุการณรอบ ๆ ตัวได 
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  3. มนุษยตองการขอมูลเพื่อประกอบการพูดคุยสนทนาในชีวิตประจําวัน (Discussions) 
โดยการรับสื่อมวลชน  ทําใหบุคคลมีขอมูลที่จะนําไปใชในการพูดคุยกับผูอ่ืน 
  4. มนุษยมีความตองการการมีสวนรวม (Participation) ในเหตุการณและความเปนไป
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัว 
  5. มนุษยตองการการสื่อสารเพื่อเสริมความคิดเห็นหรือสนับสนุนการตัดสินใจที่ได
กระทําไปแลว (Reinforcement) 
  6. มนุษยตองการความบันเทิง (Relaxing and Entertainment) เพื่อความเพลิดเพลินและ
ผอนคลายอารมณ 
  ยุบล เบ็ญจรงคกิจ (2533 : 88 อางถึงใน ศรีศรินทร อาภากุล,  2543 : 28) ไดสรุปผลการศึกษา
ของ แคทซ และคณะไวคือ การศึกษาการใชสื่อและการรับความพึงพอใจ คือ การศึกษาเกี่ยวกับ 
1) สภาวะของสังคมและจิตใจที่มีผลตอ  2) ความตองการของบุคคลซึ่งนําไปสื่อ  3) การคาดคะเน
เกี่ยวกับ  4) ส่ือและแหลงที่มาของสาร การคะเนนี้นําไปสู  5) ความแตกตางกันในการใชส่ือและ
พฤติกรรมอื่นๆ ของแตละบุคคลยังผลใหเกิด  6) ความพึงพอใจที่รับจากสื่อและ  7) ผลอ่ืน ๆ ที่บางครั้ง
มิไดคาดหมายมากอน 
  แบบจําลองที่แคทซ และคณะ (1974 อางถึงใน ศรีศรินทร อาภากุล, 2543 : 28 - 29) สรางขึ้น 
อาจอธิบายได คือ สภาวะของสังคมและจิตใจที่แตกตางกัน กอใหมนุษยมีความตองการที่แตกตางกนัไป 
ความตองการที่แตกตางกันนี้ทําใหแตละคนคาดคะเนวาสื่อแตละประเภทจะสนองความพอใจได
แตกตางกันออกไปดวย  ดังนั้นลักษณะการใชส่ือของบุคคลที่มีความตองการไมเหมือนกันจะ
แตกตางกันไป ขั้นสุดทาย ความพอใจที่ไดรับจากการใชส่ือจะตางกันออกไปดวย 
  แคทซ และคณะ ไดใหคําอธิบายและสรุปแบบจําลองของการศึกษาในเรื่องการใชประโยชน
และการไดรับความพึงพอใจจากสื่อมวลชนของผูรับสารไวดังนี้ 
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 แบบจําลององคประกอบของการใชประโยชนและความพึงพอใจ แสดงใหเห็นวา สภาวะ 
ทางจิตใจและสังคมที่แตกตางกันของบุคคลเปนสิ่งที่กอใหเกิดความตองการที่แตกตางกันออกไป 
ซ่ึงความตองการที่แตกตางกันนี้ ทําใหบุคคลคาดคะเนวา ส่ือแตละประเภทจะสามารถตอบสนอง
ความพอใจไดแตกตางกัน และเปนสิ่งที่นําไปสูความแตกตางกันในการใชส่ือหรือการเปดรับสื่อ
ของบุคคลอันเปนผลทําใหเกิดความพึงพอใจที่ไดรับสื่อที่แตกตางกัน และยังกอใหเกิดผลอื่น ๆ ที่มิอาจ
มุงหวังตามมาอีกดวย 
 นอกจากนี้ แคทซ และคณะ ยังไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับสังคมที่มีบทบาทในการกําหนด
ความตองการและความพึงพอใจของบุคคลไวดังนี้ 
 1. บุคคลไดรับแรงกดดัน ความตึงเครียด ความขัดแยงทางสังคม ทําใหบุคคลตองการ
ผอนคลายแรงกดดันตาง ๆ โดยการบริโภคส่ือมวลชน 
 2. สถานการณทางสังคมเปนตัวสรางใหปจเจกบุคคลตองตระหนักในปญหา จึงมีความ
ตองการที่จะแสวงหาขาวสารจากสื่อ 
 3. โอกาสที่ปจเจกบุคคลจะไดรับการตอบสนองความพึงพอใจตามความตองการจาก
สถานการณทางสังคมมีนอยมาก ดังนั้น ส่ือมวลชนจะเปนตัวเสริมหรือทดแทนบริการตาง ๆ ที่ขาด
หายไปจากสังคม 
 4. การบริโภคขาวสารจากสื่อ ทําใหสอดคลองกับคานิยมการเปนสมาชิกและการเสริม
ย้ําความเชื่อของสังคม 
 5. สถานการณทางสังคมจัดขอบเขตของความคาดหวัง ความคลายคลึงกัน ดังนั้นการ
เปดรับสื่อมวลชน จะเปนตัวสนับสนุนการเปนสวนหนึ่งของคานิยมของกลุมในสังคม 
 สําหรับประเทศไทย ไดศึกษาชุดตัวแปรความตองการของผูรับสารที่ตองการไดรับส่ิงที่
ตนเองไดรับจากสื่อมวลชน โดยแม็คไควร และคณะ (Mc Quail and other, 1972 อางถึงใน กาญจนา 
แกวเทพ และ ศิริชัย ศิริกายะ, 2531 : 110-112) ไดสรางไวและไดปรับปรุงขึ้นใหมเพื่อใหสอดคลอง
กับการใชส่ือสารมวลชนโดยผูรับสาร  ดังนี้ 
 1. ความตองการสารสนเทศ 
  1.1 เพื่อทราบถึงเหตุการณที่เกี่ยวของกับตนเอง สภาพปจจุบันที่อยูรอบตัว และ
สภาพปจจุบันของสังคมและโลก 
  1.2 เปนเครื่องมือในการแสวงหาขอมูลแนะนําในการปฏิบัติหรือความคิดเห็นในการ
ตัดสินใจ 
  1.3 สนองความอยากรูอยากเห็นและสนองความสนใจ 
  1.4 ใหการเรียนรูเปนการศึกษาตนเอง 
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  1.5 สรางความรูสึกที่มั่นคง โดยใชความรูที่ไดมาจากสื่อมวลชน 
 2. ความตองการสรางความมีเอกลักษณใหแกบุคคล 
  2.1 ใหแรงเสริมแกคานิยมสวนบุคคล 
  2.2 ใหตัวแบบทางพฤติกรรม 
  2.3 แสดงออกรวมกับคานิยมของคนอื่น (ในสื่อมวลชน) 
  2.4 มองทะลุลึกเขาไปภายในตนเอง 
 3. ความตองการรวมตัวและปฏิบัติสัมพันธสังคม 
  3.1 มองทะลุลึกเขาไปในสิ่งแวดลอมของคนอื่น 
  3.2 แสดงออกรวมกับผูอ่ืน และเกิดความรูสึกในลักษณะที่เปนเจาของ 
  3.3 นําไปใชในการสนทนา และปฏิสัมพันธทางสังคม 
  3.4 ชวยในการดําเนินบทบาททางสังคม 
  3.5 สรางสานสัมพันธกับครอบครัว เพื่อน และสังคม 
 4. ความตองการความบันเทิง 
  4.1 การหลีกหนี หรือการหลีกเลี่ยงจากปญหาตาง ๆ 
  4.2 การผอนคลาย 
  4.3 ไดวัฒนธรรมที่เปนของแท ไดรับความสนุกสนานทางสุนทรียะ 
  4.4 ไดมีอะไรทําเพื่อใชเวลาใหหมดไป 
  4.5 ปลดปลอยอารมณ 
  4.6 เปนการกระตุนทางเพศ 
 สวน คิปแพ็ค และเมอรเรย (Kippax and Murray, 1980 : 335 - 359 อางถึงใน วีณา วัฒนา 
ศิริพานิช, 2549 : 20) ไดศึกษาเรื่องการใชส่ือและความพึงพอใจ ไดศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการรับรู
ในคุณประโยชนของสื่อ โดยเขาตองการหาความสัมพันธของความตองการใชส่ือมวลชนกับความ
พึงพอใจและการใชส่ือกับการรับรูในคุณประโยชนของสื่อ ผลการศึกษามีดังนี้ 
 1. ปจจัยดานตัวบุคคล เชน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ เปนตัวกําหนดการใชส่ือและการ
รับรูในตัวคุณประโยชนของสื่อ โดยเฉพาะปจจัยที่เกี่ยวกับอายุ ปรากฏวา กลุมตัวอยางที่มีอายุมาก
คือ ตั้งแต 15 ปขึ้นไป จะเลือกใชส่ือเพราะคํานึงถึงความสําคัญของสื่อมากกวากลุมตัวอยางที่มีอายุ
นอยคือ ตั้งแต 9 - 11 ป และกลุมที่มีอายุนอยจะใชส่ือเพื่อความบันเทิง แตกลุมที่มีอายุมากจะใชส่ือ 
เพราะสนใจที่จะรับรูเร่ืองเกี่ยวกับสังคมและความตองการของตนเอง  เปนตน 
 2. คนที่มีระดับการศึกษาสูง จะเลือกใชส่ือมากประเภทกวาคนที่มีการศึกษาต่ํา 
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 3. จากประเภทของสื่อที่ทําการศึกษา โทรทัศนจะถูกเลือกใชมาเปนอันดับหนึ่ง เพราะเหตุการณ
ภายในประเทศ รวมทั้งใหความบันเทิงดวย หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ และภาพยนตรจะถูกเลือก
รองลงมาตามเหตุผลของการเลือกใช 
 4. กลุมเปาหมายสวนใหญ มีการเลือกใชส่ืออยางมีจุดมุงหมายและเขาใจถึงคุณประโยชน
ของสื่อที่มีตอผูใช 
 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใชส่ือเพื่อประโยชนและความพึงพอใจที่นาสนใจอีกชิ้นหนึ่ง
คือ งานของเวนเนอร (Wenner, 1982 : 171 - 193 อางถึงใน พิษณุ สุมประดิษฐ, 2549 : 36) ซ่ึงเปนเรื่อง 
เกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริโภคขาวสาร (new gratifications) โดยเฉพาะเวนเนอรไดรวบรวม
ผลงานวิจัยที่มีผูทําไวมากมาย แลวสรางออกมาเปนแผนที่แสดงความพึงพอใจในการบริโภค
ขาวสาร (Media News Gratifications Map) สรุปไดวาเวนเนอร แบงความ พึงพอใจออกเปน 4 กลุม คือ  
 1. Orientational Gratifications หมายถึง การใชขาวสารเพื่อประโยชนทางดานขอมูล
เพื่อการอางอิงและเพื่อเปนแรงเสริมย้ําในความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลกับสังคม รูปแบบของ
ความตองการที่แสดงออกมา ไดแก การติดตามขาวสาร (Surveillance) การไดมาซึ่งขอมูลเพื่อชวยในการ
ตัดสินใจ (Decisional Utility) หรือเพื่อชวยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (Vote Guidance) 
 2. Social Gratifications เปนการใชขาวสารเพื่อเชื่อมโยงระหวางขอมูลเกี่ยวกับสังคม
เพื่อรับรูจากขาวสาร เขากับเครือขาวสวนบุคคลของปจเจกชน เชน การนําขอมูลไปใชในการสนทนา
กับผูอ่ืนใชเปนขอมูลเพื่อการชักจูงใจ เปนตน 
 3. Para-social Gratifications หมายถึง กระบวนการใชประโยชนขาวสาร เพื่อดํารงเอกลักษณ
ของบุคคลหรือเพื่อการอางอิงผานตัวบุคคลที่เกี่ยวของกับส่ือหรือปรากฏในเนื้อหาของสื่อ เชน การยึดถือ
หรือความชื่นชมผูอานขาวเปนแบบอยางในพฤติกรรม  เปนตน 
 4. Para-orientational Gratifications หมายถึง กระบวนการใชขาวสาร เพื่อประโยชนในการ
ลดหรือผอนคลายความตึกเครียดทางอารมณหรือเพื่อปกปองตนเอง เชน เปนการใชเวลาใหหมดไป 
เพื่อความเพลิดเพลิน สนุกสนาน เพื่อหลีกหนีจากสิ่งที่ไมพึงพอใจอยางอื่น เปนตน 
 โดยสรุปก็คือ การที่บุคคลจะเลือกใชส่ือหรือเปดรับสื่อใดก็ตาม ยอมตองมีเหตุผลตาง ๆ
กันไป ขึ้นอยูกับวาสื่อมวลชนนั้น ๆ สามารถจะตอบสนองและสรางความพอใจใหแกบุคคลได
หรือไมนั่นยอมหมายถึงผูรับสารมีจุดมุงหมายอยูในใจตอผลลัพธที่จะเกิดขึ้นกอนที่จะนําไปสูการ
บริโภคสื่อและการไดรับความพึงพอใจตามมาซึ่งมีลักษณะที่สอดคลองกับทฤษฎีการใชส่ือและ
ความพึงพอใจ 
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 ผูวิจัยไดนําทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจของผูรับสารมาเปนกรอบ            
ในการศึกษาเกี่ยวกับใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมรายการ “มาสเตอรคีย” วามีการนําสิ่ง
ที่ไดรับชมจากรายการมาใชประโยชนอยางไรบาง และมีความพึงพอใจในรายการมากนอยแคไหน 
 
2.4  ทฤษฏีเก่ียวกับการเลือกเปดรับขาวสาร (Selective Processes) 
 ปจจัยในการสื่อสารที่มักจะมีการกลาวถึงบอย ๆ วาเปนตัวกําหนดความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวของการสงสารไปยังผูรับสารก็คือกระบวนการเลือกสรร (Selective Processes) ของผูรับสาร 
ขาวสารตาง ๆ แมวาจะไดรับการตระเตรียมมาอยางพิถีพิถัน ใชผูถายทอดที่มีความสามารถและ
ความนาเชื่อถือสูง หรือใชส่ือที่มีประสิทธิภาพมากก็ตาม แตส่ิงเหลานี้ก็มิไดประกันความสําเร็จของ
การสื่อสารไปยังผูรับตามที่ผูสงตองการไดรอยเปอรเซ็นต ทั้งนี้เพราะผูรับสารมีกระบวนการเลือก
รับรูขาวสารที่แตกตางกันไปตามประสบการณ ตามความตองการ ตามความเชื่อ ตามทัศนคติ ตามความรูสึก
นึกคิดที่ไมเหมือนกัน 
 กระบวนการเลือกสรร เปรียบเสมือนเครื่องกรอง (Filters) ขาวสารในการรับรูของมนุษย 
ซ่ึงประกอบดวยการกลั่นกรอง 3 ช้ัน ดังนี้ 

 
 1. การเลือกเปดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective Attention)  หมายถึง 
แนวโนมที่ผูรับสารจะเลือกสนใจหรือเปดรับขาวสารจากแหลงหนึ่งแหลงใดที่มีอยูดวยกันหลาย ๆ
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แหลง เชน การเลือกซื้ออานหนังสือพิมพฉบับใดฉบับหนึ่ง เลือกเปดวิทยุกระจายเสียงสถานที่ใด
สถานที่หนึ่ง 
  ทฤษฏีเกี่ยวกับการเลือกเปดรับนี้ ไดมีการศึกษาวิจัยกันอยางกวางขวางและพบวาการ
เลือกเปดรับขาวสารมีความสัมพันธกับปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการ เชน ทัศนคติเดิมของผูรับสาร 
ตามทฤษฏีความไมลงรอยของความรูความเขาใจ (Theory of Cognitive Dissonance) ที่เสนอโดย 
Festinger (Festinger L.A, 1975 : อางถึงใน พีระ จิรโสภณ, 2533 : 11) กลาววา บุคคลมักจะแสวงหา
ขาวสารเพื่อสนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยู และหลีกเลี่ยงขาวสารที่ขัดแยงกับความรูสึกนึกคิดเดิมของ
ตนเอง  
  ทั้งนี้เพราะการไดรับขาวสารใหมที่ไมลงรอยหรือสอดคลองที่ขัดแยงกับความรู
ความเขาใจหรือทัศนคติที่มีอยูแลวจะเกิดภาวะทางจิตใจที่ไมสมดุลยหรือมีความไมสบายใจที่
เรียกวา “Cognitive Dissonance” ดังนั้นการที่จะลดหรือหลีกเลี่ยงภาวะดังกลาวได ก็ตองแสวงหา
ขาวสารหรือเลือกสรรเฉพาะขาวที่ลงรอยกับความคิดเดิมของตน Festinger ยังชี้ใหเห็นวา เมื่อบุคคลได
ตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีความไดเปรียบเสียเปรียบก้ํากึ่งกัน บุคคลยิ่งมีแนวโนมที่จะแสวงหา
ขาวสารที่สนับสนุนการตัดสินใจนั้น ๆ (Reinforcement Information) มากกวาที่จะแสวงหาขาวสาร      
ที่ขัดกับสิ่งที่กระทําลงไป 
  นอกจากทัศนคติดั้งเดิมที่เปนตัวกําหนดในการเลือกเปดรับขาวสารแลว ยังมีปจจัย
ทางดานสังคม จิตใจ และลักษณะสวนบุคคลอีกมากมายหลายประการ ไดแก สถานภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคม ความเชื่อ อุดมการณ ลัทธินิยม ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ประสบการณ 
 2. การเลือกรับรูหรือเลือกตีความ (Selective Perception or Selective Interpretation)     
เปนกระบวนการการกลั่นกรองชั้นตอมา เมื่อบุคคลเลือกเปดรับขาวสารจากแหลงใดแหลงหนึ่งแลว   
มิใชวาขาวสารนั้นจะถูกรับรูเปนไปตามเจตนารมณของผูสงสารทั้งหมดผูรับสารแตละคนอาจ
ตีความหมายขาวสารชิ้นเดียวกันกับที่สงผานสื่อมวลชนไมตรงกัน ตรงความหมายของขาวสารที่สงถึง
จึงมิไดอยูที่อักษร รูปภาพหรือคําพูดเทานั้น แตอยูที่ผูรับสารจะเลือกรับรูเลือกตีความหมาย ความเขาใจ
ของตนเอง หรือตามทัศนคติ ตามประสบการณ ตามความเชื่อ ความตองการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ 
ตามภาวะทางรางกาย หรือภาวะทางอารมณขณะนั้น 
 3. กระบวนการการเลือกจดจํา (Selective Retention) เปนแนวโนมในการเลือกจดจํา
ขาวสาร เฉพาะสวนที่ตรงกับความสนใจ ความตองการ ทัศนคติของตนเองและมักจะลืมในสวนที่
ตนเองไมสนใจหรือไมเห็นดวยไดงายกวา ในการศึกษาถึงการถายทอดขาวลือจากคนหนึ่งไปสูอีก
คนหนึ่ง  ซ่ึงพบวา ผูรับมักจะถายทอดเรื่องราวตอไปยังคนอื่น ๆ ไมครบถวนเหมือนที่รับมา ทั้งนี้
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เพราะแตละคนเลือกจดจําเฉพาะสวนที่ตนเองเห็นวานาสนใจไมเทานั้นสวนที่เหลือมักจะถูกลืม
หรือไมนําไปถายทอดตอ 
  การเลือกจดจํานั้นเปรียบเสมือนเครื่องกรองชั้นสุดทายที่มีผลตอการสงออกไปยัง
ผูรับสาร ในบางครั้งขาวสารอาจถูกปฏิเสธตั้งแตช้ันแรกโดยการไมเลือกอาน ฟงหรือชมสื่อมวลชน
บางฉบับบางรายการ ในกรณีที่ผูรับหลีกเลี่ยงไมได ผูรับก็อาจจะพยายามตีความขาวสารที่ไดรับตาม
ความเขาใจ หรือความตองการของตนเอง แตหากวาขาวสารนั้นไมเปดโอกาสใหตีความหมาย
แตกตางไปได ผูรับสารก็ยังมีโอกาสปฏิเสธขาวสารนั้นไดอีกเปนชั้นสุดทาย กลาวคือเลือกจดจํา
เฉพาะบางสวนที่ตนเองสนใจหรือตองการเทานั้น 
 
 การแสวงหาขาวสาร 
 Charles Atkin  (Charles Atkin, 1973 อางถึงใน พีระ จิรโสภณ, 2533 : 639) กลาววา บุคคล 
จะเลือกรับขาวสารใดจากสื่อมวลชนนั้นขึ้นอยูกับการคาดคะเนเปรียบเทียบระหวางผลรางวัลตอบแทน 
(Reward Value) กับการลงทุนลงแรง (Expenditures) และพันธะผูกพัน (Liabiliies) ที่จะตามมา 
ถาผลตอบแทนหรือผลประโยชนที่จะไดรับสูงกวาการลงทุนลงแรง หรือการตองใชความพยายามที่
จะรับรูหรือทําความเขาใจแลวบุคคลยอมแสวงหาขาวสารนั้น (Information Ignoring) ในกรณีที่
บุคคลเห็นวาการรับขาวสารนั้นจะกอใหเกิดพันธะผูกพัน เชนทําใหเกิดความไมพอใจหรือไมสบายใจ
หรือไมแนใจมากขึ้น ก็อาจจะใชวิธีหลีกเลี่ยงหรือไมรับขาวสารนั้น (Information Avoidance) ในบางครั้ง 
ถาหากวาความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงหรือไมรับขาวสารที่ตองลงทุนลงแรงมากกวาการรับขาวสารนั้น 
บุคคลจะตองยอมรับขาวสารนั้นทั้ง ๆ ที่ไมเต็มใจ (Information Yielding) 
 Charles Atkin ช้ีใหเห็นวาการแสวงหาขาวสารหรือความตองการการสื่อสารมวลชน
ของปจเจกบุคคลนั้น คือตองการไดรับขาวสาร (Information) และความบันเทิง (Entertainment) 
 ความตองการขาวสารนั้นเกิดจากความไมรูหรือไมแนใจของปจเจกบุคคลที่มาจาก คือ 
 1. การมองเห็นความไมสอดคลองตองกันระหวางระดับความรูของปจเจกบุคคลขณะนั้น 
กับระดับความตองการที่อยากจะรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมภายนอก (Extrinsic Uncertainty) ยิ่งเปนเรื่อง
ที่สําคัญก็ยิ่งอยากมีความรูความแนใจสูง  
 2. การมองเห็นความไมสอดคลองตองกันระหวางความรูที่มีอยูของปจเจกบุคคล
ขณะนั้น กับความรูตามเปาหมายที่ตองการ ซ่ึงกําหนดโดยระดับความสนใจสวนบุคคล ของปจเจก
บุคคลนั้นตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด (Intrinsic Uncertainty) 
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 สําหรับความตองการไดรับความบันเทิงของปจเจกบุคคลนั้นมาจากการกระตุนอารมณ
แหงความรื่นเริงบันเทิงใจ ที่เกิดจากการมองเห็นความไมสอดคลองตองกันระหวางสภาวะที่เปนอยู
ของปจเจกบุคคลขณะนั้นก็ระดับความสนุกสนานที่คาดหวังไว 
 ขาวสารที่จะลดความไมรูหรือความไมแนใจที่เกี่ยวของกับความสนใจภายในสวน
บุคคลตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง (Intrinsic Uncertainty) และที่เกี่ยวของกับความบันเทิงสนุกสนานสวนตัว 
(Intrinsic Desire) นั้นถือวาเปน ขาวสารที่ใหความพึงพอใจทันทีในเชิงการบริโภค (Immediate  
Consummatory Gratifications) ขาวสารที่ลดความไมรูที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมภายนอก (Extrinsic 
Uncertainty) เรียกวาขาวสารที่ใชประโยชนเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจ ชวยเพิ่มพูนความรู
ความคิด และแกปญหาตาง ๆ (Instrumental Utilities) ในชีวิตประจําวันขาวสารบางอยาง อาจจะให
ประโยชนทั้งการนําไปใชและใหความบันเทิงขณะเดียวกัน (พีระ  จิรโสภณ, 2533 : 640) 
 โดยสรุปแลวกลาวไดวา ทฤษฏีการแสวงหาขาวสารและการเลือกรับขาวสารนั้น นอกจาก
เพื่อสนับสนุนทัศนคติหรือความคิดและความเขาใจที่มีอยูเดิมแลวยังเปนการแสวงหาเพื่อนําไปใช
ประโยชนทางอื่น ๆ เชน เพื่อใหความรู ใชเปนแนวทางในการตัดสินใจแกไขปญหา รวมทั้งเพื่อสนอง 
ความสนใจสวนบุคคล  และเพื่อความบันเทิงเริงใจอีกดวย 
 
2.5  แนวคิดเก่ียวกับรายการสาระบันเทิง  (Edutainment)   
 เอดูเทนเมนต คือ กลยุทธในการผสมผสานขอมูลขาวสาร และความรูในดานตาง ๆ 
ที่เอื้อตอการพัฒนา อาทิ การวางแผนครอบครัว การอนุรักษส่ิงแวดลอม ฯลฯ เขากับความบันเทิง
โดยเจตนามีเปาหมายชัดเจน และนําเสนอผานทางสื่อบันเทิงในรูปแบบตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคให
บุคคลไดรับความรูมีทัศนคติ และพฤติกรรมไปในทางที่ไมพึงประสงคของสังคม และในขณะ 
เดียวกัน ก็ไมรูสึกเบื่อหนายกับการบริโภคขาวสารดังกลาว (ปาริชาต สถาปตานนท สโรบล, 2541 : 
38 - 43) 
 เอดูเทนเมนต (Edutainment) เปนคําศัพทภาษาอังกฤษรวมสมัย โดยเกิดจากการสนธิคําศัพท 
2 คํา คือ “เอดูเคชั่น” (Education) ซ่ึงหมายถึงสาระความรู กับ “เอนเตอรเทนเมนต” (Entertainment) 
ซ่ึงหมายถึงความบันเทิงเปนคําศัพทใหมวา “เอดูเทนเมนต” โดยอาจแปลเปนภาษาไทยวา “สาระ 
บันเทิง” โดยรวมคําวา “ขาวสาร” กับ “ความบันเทิง”  
 การผสมผสานขอมูลขาวสาร ความรู และความบันเทิงเขาดวยกันโดยเจตนา จึงเปนการ
เปลี่ยนมุมมองของบุคคล จากเดิมที่มักแบงแยกความคิดเรื่องความรูและความบันเทิง ออกจากกัน 
มาสูความคิดที่วาเราสามารถบริโภคขาวสาร ความรู และความบันเทิงไดอยางสนุกสนานในเวลา
เดียวกัน นอกจากนี้แนวคิดดังกลาวยังเปนการนําจุดเดนของการศึกษา และความบันเทิงมาประสาน
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ประโยชนรวมกัน นําเสนอเนื้อหาสาระในรูปแบบที่ผูบริโภคตองการ กระตุนใหผูบริโภคสนใจ
ติดตาม แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของในหมูผูบริโภคดวยกัน และนําเนื้อหาสาระที่ไดรับ
ไปสูการปฏิบัติ และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทางที่ดีขึ้น 
 การใชส่ือบันเทิง ถายทอดความรูและขอมูลขาวสารที่พึงประสงคสูประชาชน ไมใช
แนวคิดใหมแตเปนแนวคิดที่เราสามารถยอนหลังไปดูพัฒนาการดังกลาวไดเปนพัน ๆ ป (Rogers & 
Shefner, 1994) โดยแนวคิดดังกลาวมักปรากฎในรูปแบบของนิทานพื้นบาน นิยามปรัมปรา นิทาน
อีสป ฯลฯ ในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดคานิยม 
ความเชื่อ ศีลธรรม ประเพณี สูบุคคลในสังคม ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวเปนสวนหนึ่งของระบบการ
เรียนรูในลักษณะที่ไมเปนทางการ  จากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง 
 ถึงแมวาแนวคิดพื้นฐานของเอดูเทนเมนตไมใชเร่ืองใหม แตการริเร่ิมผสมผสานความรู
กับความบันเทิงผานทางสื่อมวลชนสมัยใหม เกิดขึ้นในชวงไมกี่ทศวรรษที่ผานมา ในยุคที่เทคโนโลยี
การสื่อสารมวลชน  อาทิ  ส่ือโทรทัศน  ส่ือวิทยุ  ส่ือภาพยนตร ส่ือวิดิทัศน ฯลฯ  เร่ิมเขามามีบทบาท
ในสังคม  
 ทั้งนี้เนื่องจากสื่อบันเทิงมีลักษณะเดนในดานตาง ๆ อาทิ การเปนส่ือที่ไดรับความนิยมสูง 
(Popular) สรางความรูสึกสวนตัวใหกับผูบริโภค (Personal) โดยผูชมมักเกิดความรูสึกรวม รูสึก
สนุกสนาน โศกเศรา ตื่นเตน ฯลฯ ไปกับตัวละคน นอกจากนั้นสื่อบันเทิงยังเปนสื่อที่แพรหลาย
ทั่วไป (Pervasive) สามารถโนมนาวใหผูบริโภคเปลี่ยนแปลงความรูสึกนึกคิดหรือพฤติกรรมได 
(Persuasive) ตลอดจนสามารถทําผลกําไร (Profitable) ใหกับผูผลิตไดเปนอยางดี โดยเฉพาะผาน
ทางผูสนับสนุนรายการตาง ๆ  
 ในกรณีที่รายการดังกลาวอยูในกระแสความสนใจของประชาชน (Church & Geller, 1989) 
(Church. C.A. & Geller  J., 1989 : 1 - 31) จากเหตุผลที่กลาวมาแลว สงผลใหส่ือบันเทิงมีศักยภาพสูง
ในการถายทอดขอมูลขาวสาร ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาในมุมมองตาง ๆ สูประชาชน 
 
2.6 แนวคิดเก่ียวกับลักษณะทางประชากรของผูรับสาร 
 ผูรับสารแตละคนมีลักษณะที่แตกตางกัน โดยเฉพาะลักษณะทางประชากรศาสตร 
(Demographic Characteristics) ซ่ึงไดแก อายุ เพศ การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม และจาก
ลักษณะที่แตกตางกันของประชาชน ทําใหมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อที่แตกตางกันออกไป 
ดังตอไปนี้  
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 1. อายุ   
  นับเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหคนเรามีความแตกตางกันในความคิดและพฤติกรรม
โดยทั่วไปคนที่มีอายุนอย มักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ ใจรอน และมองโลกในแง
ดีกวาคนที่มีอายุมาก ในขณะที่คนอายุมาก จะมีความคิดอนุรักษนิยม ยึดถือการปฎิบัติ ระมัดระวัง 
และมองโลกในแงรายมากกวาคนอายุนอย  เนื่องจากเคยผานปญหาตาง ๆ ตลอดจนมีความผูกพันที่
ยาวนาน และมีผลประโยชนในสังคมมากกวา 
  ลักษณะการใชส่ือมวลชนของเด็กและวัยรุน เด็กจะใชส่ือเพื่อความบันเทิง เด็กวัยรุน
มักนิยมฟงเพลงตามสมัยนิยมมากกวาดูโทรทัศน สําหรับวัยผูใหญนั้น การเปดรับโทรทัศน วิทยุ และ
หนังสือพิมพ มีมากพอ ๆ กัน แตพออายุ 40 ปขึ้นไป ปริมาณการอานหนังสือพิมพจะลดลง แตการดู
โทรทัศนจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีเวลาวางมากขึ้น ซ่ึงคนที่มีอายุมา มักใชส่ือมวลชนเพื่อแสวงหา
ขาวสารหนัก ๆ มากกวาเพื่อความบันเทิง 
 2. เพศ 
  จากการวิจัยทางจิตวิทยาหลายเรื่องแสดงใหเห็นวาผูหญิงกับผูชายมีความแตกตางกนั
อยางมากในเรื่องของความคิด คานิยม และทัศนคติ ทั้งนี้ เพราะวัฒนธรรมและสังคมกําหนด
บทบาท และกิจกรรมของหญิงชายไวตางกัน ผูหญิงจึงมักเปนคนที่มีจิตใจออนไหว หรือเจาอารมณ
โอนออนผอนตาม และเปนแมบานแมเรือน มักถูกชักจูงไดงายกวาผูชาย 
  พฤติกรรมการเปดรับสื่อ เพศหญิงใชเวลาในการดูโทรทัศนและฟงวิทยุมากกวาเพศชาย 
โดยนิยมดูรายการละคร ในขณะที่เพศชายนิยมการอานหนังสือพิมพมากกวา ถาหากดูโทรทัศน เพศชาย
จะนิยมดูรายการขาวและกีฬา และเด็กวัยรุนชายจะสนใจภาพยนตรสงครามและจารกรรมมากที่สุด 
ในขณะที่เด็กวัยรุนผูหญิง สนใจภาพยนตรวิทยศาสตรกาวหนามากที่สุด 
 3. การศึกษา 
  การศึกษาของผูรับสารนั้น ทําใหผูรับสารมีพฤติกรรมแตกตางกัน เชน บุคคลที่มี
การศึกษาสูง จะสนใจในขาวสารกวางขวาง แตไมเช่ืออะไรงาย ๆ จะตองมีเหตุผลสนับสนุน หรือ
มักจะใชส่ือส่ิงพิมพมากกวาส่ือวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน และอ่ืน ๆ  
 4. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
  สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (อาชีพ รายได เช่ือชาติ และภูมิหลังของครอบครัว) 
ใหคนมีวัฒนธรรมที่ตางกัน มีประสบการณ ทัศนคติ คานิยมและเปาหมายที่ตางกัน โดยจะมี
พฤติกรรมการเปดรับสื่อแตกตางกันออกไป โดยเฉพาะประชาชนที่มีอาชีพที่ดี การศึกษาที่ดี 
และมีรายไดที่ดี  มักจะเปดรับขาวสารที่มีเนื้อหาหนัก ๆ มากกวาเปดรับความบันเทิง 
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 นอกจากนี้ ยังมีปจจัยที่เปนตัวกําหนดการเปดรับส่ือมวลชนอีก (ขวัญเรือน, 2531 : 23 -
26) คือ  
 1. ปจจัยดานบุคลิกภาพและจิตวิทยาสวนบุคคล มีแนวคิดวา คนเราแตละคน มีความแตกตาง
เฉพาะตัวบุคคลมากมาย ในดานโครงสรางทางจิตวิทยาสวนบุคคล ซ่ึงเปนผลสืบเนื่องมาจาก
ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่แตกตางกัน การดํารงชีวิตในสภาพแวดลอมทางสังคมที่ไมเหมือนกัน 
เชน คนที่มีบุตร คนโสด กับคนที่แตงงานแลว เปนตน ซ่ึงจะกระทบถึง บุคลิกภาพ ทัศนคติ 
ตลอดจนกระบวนการรับรู การเรียนรู และการจูงใจที่ตางกัน 
 2. ปจจัยดานสภาพความสัมพันธทางสังคม เนื่องจากคนเราจะยึดติดกับกลุมสังคมที่ตน
สังกัดอยูเปนกลุมอางอิง ในการตัดสินใจที่จะแสดงออกถึงพฤติกรรมใด ๆ นั่นคือ มักคลอยตามกลุม
ในดานความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรม เพื่อใหเปนที่ยอมรับของกลุม 
 3. ปจจัยดานสภาพแวดลอมนอกระบบสื่อสาร เร่ืองลักษณะตาง ๆ ไดแก เพศ อาชีพ 
ระดับการศึกษา และรายได ทําใหเกิดความคลายคลึงของการเปดรับเนื้อหาของการสื่อสาร และการ
ตรวจสนองตอเนื้อหาดังกลาวไมแตกตางกัน 
 
2.7  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ดนัย รัตนวัน (2547) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่สรางความเชื่อมั่นใหกับผูผลิตรายการเกมโชว” 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงขั้นตอนและกระบวนการทางความคิดของผูผลิตรายการเกมโชว 
รวมถึงปจจัยที่ผูผลิตนํามาพิจารณาเพื่อผลิตรายการเกมโชว เพื่อเปนแนวทางแกผูตองการศึกษา
เกี่ยวกับเกมโชว และเพื่อทราบถึงแนวโนมการผลิตเกมโชวในอนาคต 
 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยหลักที่ผูผลิตรายการเกมโชวที่เลือกศึกษาในครั้งนี้ใชพิจารณา 
เพื่อใชเปนประเด็นประกอบการตัดสินใจในการผลิตรายการเกมโชว มีหลายปจจัย  ดังนี้ 
 1. ผูผลิตที่คํานึงถึงปจจัยดานรูปแบบและเนื้อหาเปนหลัก ไดแก ผูลิตรายการชิงรอยชิงลาน  
รายการเกมจารชน รายการเกมแกจน รายการเวทีทอง รายการแฟนพันธุแท รายการจูคบอกสเกม 
 2. ผูผลิตที่คํานึงถึงปจจัยดานความชอบของผูชมเปนหลัก ไดแก ผูผลิตรายการ 07 โชว  
รายการเกมเศรษฐี  รายการมาสเตอรคียส่ีภาค 
 3. ผูผลิตที่คํานึงถึงปจจัยดานรูปแบบการผลิตเกมโชว  จากเจาของลิขสิทธ์ิเปนหลัก
ไดแก  ผูผลิตรายการสี่ตอส่ี  แฟมิล่ีเกม  และรายการสี่ตอส่ีซันเดย 
 4. ผูผลิตรายการที่คํานึงถึงปจจัยดานผูสนับสนุนรายการเปนหลัก ไดแก ผูผลิตรายการ
เกมคนเกงกับแอลจี 

DPU



 

 

32

 

 งานวิจัยช้ินนี้ ไดศึกษาถึงผูผลิตรายการเกมโชว ลวนมีจุดยืนในการเลือกปจจัยหลัก 
เพื่อพิจารณาวางแผนการผลิตรายการเกมโชว เนื่องจากการผลิตรายการของแตละบริษัท มีปจจัยทั้ง
ภายในและปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบตอกระบวนการทางความคิด และการผลิตรายการ ดังนั้น
การเลือกพิจารณาตามปจจัยที่สงผลกระทบตอบริษัทจึงแตกตางกันไป ทั้งนี้เพื่อผลงานที่ออกมา
จะไดเปนประโยชนในดานของธุรกิจผูผลิตรายการ และเปนการมอบสาระ ความรู ความบันเทิง
ใหกับผูชมรายการ หากพิจารณาจากปจจัยที่ผูผลิตนํามาประกอบการตัดสินใจเพื่อผลิตรายการเกมโชว
จะทําใหผูที่ตองการศึกษา รวมถึงผูชมรายการสามารถทราบถึงเจตนาในการผลิต และคุณภาพของ
รายการนั้นไดอีกทางหนึ่ง 
 พินทุสุดา ยุทธบรรดล (2541) ไดศึกษาเรื่อง “กระบวนการผลิตและนําเสนอขาวบันเทิง
ทางโทรทัศน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการผลิตและการนําเสนอขาวบันเทิงทาง
โทรทัศน โดยศึกษานโยบายในการดําเนินการผลิตรายการขาวบันเทิง ปจจัยที่มีผลกระทบตอ
รูปแบบและเนื้อหารายการขาวบันเทิง และการแสดงออก ซ่ึงบทบาทหนาที่ของรายการขาวบันเทิง
ทางโทรทัศนที่ออกอากาศทางชอง 3 และชอง 7 
 ผลการวิจัยพบวาทั้งชอง 3 และชอง 7 มีนโยบายใหผลิตรายการขาวบันเทิงเพื่อใหเกิด
ประโยชนในดานการสงเสริมรายการของสถานี  การสนับสนุนดานการตลาดอุตสาหกรรมบันเทิง 
รวมทั้งสรางภาพพจนที่ดีใหแกสถานี ผูบริหาร นักรอง บุคลในวงการบันเทิง และดารา นักแสดง
ในสังกัด โดยชอง 3 ใหฝายผลิตรายการขาวบันเทิง 3 รายการดวยกัน คือ รายการสีสันบันเทิง ดูหนัง
ฟงเพลง และ แวดวงบันเทิง สวนชอง 7 ใหฝายขาวและฝายรายการ ผลิตรายการขาวบันเทิง 
2 รายการ คือ รายการสีสันบันเทิง  และ อินไซดบันเทิง 
 งานวิจัยชิ้นนี้ ทําใหผูวิจัยไดทราบถึงสัดสวนในการนําเสนอรายการบันเทิงของ ชอง 3 
และชอง 7 ซ่ึงพบวามีรายการเกมโชวที่ออกอากาศทางชอง 3 และ ชอง 7 ซ่ึงอาจมีผลตอการเพิ่ม
หรือลดของรายการเกมโชวในอีกทางหนึ่งดวย 
 เตชิษฐ ยุวดี (2547) ไดศึกษาเรื่อง “การบริหารงานบริษัทผลิตรายการโทรทัศนประเภท
เกมโชว” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา และวิเคราะหแนวทางการบริหารจัดการของบริษัทผลิต
รายการโทรทัศนประเภทเกมโชวที่ประสบความสําเร็จ รวมถึงกลุยทธและแนวทางในการปรับตัว
ของบริษัทผลิตรายการโทรทัศนประเภทเกมโชวที่ประสบความสําเร็จ ตลอดระยะเวลาที่ผานมา 
 ผลการศึกษาพบวาแนวทางการบริหารจัดการของบริษัทผลิตรายการโทรทัศนประเภท
เกมโชวที่ประสบความสําเร็จ มีสวนประสมของการบริหาร 7 ขั้นตอน ไดแกการวางแผน การจัดการ
องคการ การบริหารบุคคล การสั่งการ การประสานงาน การทํารายงานผล และการทํางบประมาณ 
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 งานวิจัยช้ินนี้ทําใหผูวิจัยทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการและปจจัยที่เกี่ยวของกับ
การบริหารงาน รวมถึงกลยุทธและแนวทางในการปรับตัวของบริษัทผลิตรายการโทรทัศนประเภท
เกมโชวที่ประสบความสําเร็จตลอดระยะเวลาที่ผานมานั้น ผูบริหารของบริษัทผลิตรายการโทรทัศน
ควรทําการศึกษาและเขาใจปจจัยแวดลอมองคกรที่มีผลกระทบกับการดําเนินธุรกิจของตน 
เนื่องจากบริษัทผลิตรายการโทรทัศนจะถูกควบคุมโดยปจจัยตาง ๆ ของสังคม ทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร ดังนั้นบริษัทผลิตรายการโทรทัศนจึงไมสามารถปฏิบัติงานโดยอิสระดวยตัวของ
ตัวเอง แตตองดําเนินอยูทามกลางแรงกดดันจากปจจัยเหลานี้  ซ่ึงสงผลตอการตัดสินใจในการ
กําหนดนโยบายและหลักการในการปฏิบัติขององคกร การศึกษาและเขาใจถึงปจจัยแวดลอมองคกร
ที่มีผลกระทบกับการดําเนินธุรกิจจะทําใหการดําเนินธุรกิจบริษัทผลิตรายการโทรทัศนประสบ
ความสําเร็จ 
 พันธนันท เด็ดแกว (2544) ไดศึกษาเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบการรับชมรายการ
โทรทัศนประเภทสาระความรู และสาระบันเทิง การจดจําได และการนําไปใชประโยชน”  
 โดยมีงานวิจัยช้ินนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน
ประเภทสาระความรู และสาระบันเทิง และเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางการจดจํา และการ
นําไปใชจากการรับชมรายการทั้ง 2 ประเภทของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่
ใชในการศึกษามีจํานวนทั้งสิ้น 408 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม 
การวิเคราะหขอมูลใชการแจกแจงความถี่, คารอยละ, คาเฉลี่ย, คา t, คาการวิเคราะหความปรวนแปร 
(ANOVA) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน ซ่ึงประมวลผลโดยคอมพิวเตอร
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows  ผลการวิจัยมีดังนี้ 
 1. ประชาชนที่มีอายุ สถานภาพสมรส และอาชีพตางกัน มีการรับชมรายการประเภท
สาระความรูแตกตางกัน แตประชาชนที่มีเพศ การศึกษา และรายไดตางกัน มีการรับชมรายการ
ประเภทสาระความรูไมแตกตางกัน ประชาชนที่มีอายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดตางกัน มีการรับชม
รายการประเภทสาระบันเทิงแตกตางกัน แตประชาชนที่มีเพศ และสถานภาพสมรสตางกัน มีการรับชม
รายการประเภทสาระบันเทิงไมแตกตางกัน 
 2. การรับชมรายการโทรทัศนประเภทสาระความรู มีความสัมพันธกับการจดจําได 
และการนําไปใชประโยชนในระดับต่ํา 
 3. การรับชมรายการโทรทัศนประเภทสาระบันเทิง มีความสัมพันธกับการจดจําไดใน
ระดับต่ํา แตมีความสัมพันธกับการนําไปใชประโยชนในระดับปานกลาง 
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 4. การรับชมรายการประเภทสาระบันเทิงมีระดับความสัมพันธกับการจดจําไดเทา ๆ กับ
การรับชมรายการประเภทความรู แตการรับชมรายการประเภทสาระบันเทิงมีระดับความสัมพันธ
กับการนําความรูตาง ๆ ที่ไดไปใชประโยชนมากกวาการรับชมรายการประเภทสาระความรู 
 อรนุช สุดประเสิรฐ (2538) ไดศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหรายการแขงขันชิงรางวัลทาง
โทรทัศน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประเภทและเนื้อหาของรายการแขงขันชิงรางวัลทางโทรทัศน 
รวมทั้งความคิดเห็นของผูชมที่มีตอรายการ 
 ผลการวิจัยพบวา รายการแขงขันชิงรางวัลทางโทรทัศนสามารถแขงไดเปน 3 ประเภท 
คือ รายการที่เนนสาระและความรูเปนหลัก รายการที่เนนความบันเทิงเปนหลัก และรายการที่เนน
ทั้งสาระ ความรู และความบันเทิง จากการสอบถามทัศนคติของผูชม พบวา ผูชมนิยมชมรายการ
คละกันไปทั้ง 3 ประเภท แตสวนใหญตองการชมรายการที่ใหทั้งสาระ ความรู และความบันเทิง
ควบคูกันไป เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบวารายการแขงขันชิงรางวัลทางโทรทัศนในปจจุบัน 
สะทอนใหเห็นคานิยมของสังคมไทยทั้งในดานบวกและดานลบ แตลักษณะของคานิยมดานลบจะ
ปรากฎอยางเดนชัด มากกวาคานิยมดานบวก 
 งานวิจัยช้ินนี้ ไดปูพื้นฐานความเขาใจใหขอมูล และทําใหผูวิจัยเห็นภาพรวมของรายการ
เกมโชวไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะไดช้ีใหเห็นถึงเนื้อหา จุดขาย และรูปแบบของการแขงขันที่ได
มีการนําเสนอในรายการเกมโชว 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

ในการศึกษาเรื่อง การศึกษาการนําเสนอรายการมาสเตอรคีย และผลตอบรับจากกลุม
ผูชมรายการมาสเตอรคีย ใชระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยการศึกษาออกเปน 2 สวน ตามวัตถุประสงคของการวิจัย คือ สวนแรก
เปนการศึกษาถึงรูปแบบการนําเสนอรายการมาสเตอรคีย และปจจัยที่สงผลใหรายการมาสเตอรคีย
ประสบความสําเร็จ โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) วิเคราะหขอมูลจากสําเนา
เทปรายการและวิเคราะหขอมูลจากเอกสารตาง ๆ โดยใชวิธีการนําเสนอขอมูลแบบพรรณนาเชิง
วิเคราะห (Analytical Description) 
 สวนที่สองเปนการศึกษาผลตอบรับจากกลุมผูชมรายการมาสเตอรคียจะใชระเบียบวิธี
วิจัยเชิงปริมาณโดยมีเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเอง 
(Self-administered questionnaire) โดยการวัดผลครั้งเดียว (One – Shot Descriptive Study) ซ่ึงมีวิธีการ
เก็บขอมูลดังตอไปนี้ 
 
3.1   การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 3.1.1 แหลงขอมูลท่ีใชในการวิจัย 
  แหลงขอมูลประเภทบุคคล ซ่ึงเปนผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) คือ ทีมงานผูผลิต
รายการมาสเตอรคีย โดยจะใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก ไมวาจะเปน ฝายควบคุมการผลิต
รายการ (Executive Producer) โปรดิวเซอรรายการ (Producer) สรางสรรครายการ (Creative) จํานวน  
3 ทาน ประกอบไปดวยบุคคลดังตอไปนี้คือ 
  1) คุณภูษิต ไลทอง ตําแหนง ควบคุมการผลิตรายการ (Executive Producer) อายุการทํางาน 
20 ป  
  2) คุณวชิรภัทร  อินทุภูติ   ตําแหนง ผูผลิตรายการ (Producer)  อายุการทํางาน 8 ป 
  3) คุณนริศร  ถนอมศรี  ตําแหนง สรางสรรครายการ (Creative)  อายุการทํางาน 3 ป 
  แหลงขอมูลเทปรายการโทรทัศน โดยผูวิจัยจะอัดสําเนาเทปรายการมาสเตอรคียคูหู คูเพลง 
(รายการมาสเตอรคียที่นําเสนอในชวงปจจุบันนี้) เปนเวลา 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2551 รวม
ทั้งหมด 24 เทป เพื่อมาวิเคราะหรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาของรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง และ
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เทปรายการมาสเตอรคียตั้งแต ป 2537 (ในแตละครั้งที่ปรับเปล่ียนช่ือรายการ และรูปแบบรายการ 
จํานวน 8 ภาค เฉล่ียภาคละ 3 เทป รวม 24 เทป)   เพื่อนํามาดูประกอบดวย 
  แหลงขอมูลประเภทเอกสาร โดยจะใชการสํารวจเอกสาร หนังสือ วิทยานิพนธ รวมทั้ง
ส่ิงพิมพตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ ซ่ึงขอมูลสวนใหญไดมาจากการคนควาจากหองสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสถาบันวิทยบริการ และขอมูลจากอินเตอรเน็ต 
เพื่อนํามาใชประกอบการวิเคราะหขอมูล 
 
 3.1.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  1) การเก็บรวบรวมขอมูลประเภทบุคคล เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลหลัก
โดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยจะสัมภาษณทีมงานผูผลิตรายการมาสเตอรคีย คูหูคูเพลง 
ทั้ง 3 ทานโดยการตั้งประเด็นคําถาม และผูวิจัยไดศึกษาขอมูลพื้นฐานของกลุมผูสัมภาษณ เชน 
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ ที่สอดคลองกับสถานภาพการทํางานที่เกี่ยวของกับรายการ  
   โดยมีแนวคําถามที่ใชในการสัมภาษณกลุมผูผลิตรายการ ดังนี้  
   คําถามสัมภาษณ คุณภูษิต ไลทอง ตําแหนงรองกรรมการผูจัดการ บริษัท ทีวีธันเดอร 
จํากัด (Executive Producer) ไดแก 
   - ประวัติความเปนมาของรายการมาสเตอรคีย 
   - รายการมาสเตอรคียเปลี่ยนชื่อมาทั้งหมดกี่คร้ัง และแตละช่ือมีความหมายตอรูปแบบ
รายการอยางไร 
   - ทานมีแนวทางการบริหารอยางไรที่ทําใหรายการมาสเตอรคียอยูมาไดจนถึง
ปจจุบัน 
   - ปจจัยที่ทําใหรายการมาสเตอรคียยั่งยืนอยูมาไดหลายป  เปนเพราะอะไร 
   - ปญหา และอุปสรรคที่ทานเจอในการบริหารรายการมาสเตอรคีย  คืออะไรบาง 
   คําถามสัมภาษณ คุณวชิรภัทร อินทุภูติ ตําแหนง โปรดิวเซอรรายการมาสเตอรคีย 
คูหู คูเพลง (Producer) ไดแก 
   - รูปแบบการนําเสนอของรายการมาสเตอรคีย คูหู  คูเพลงเปนอยางไร / เนื้อหาของ
รายการเปนอยางไร 
   - จุดเดนของการนําเสนอรายการมาสเตอรคีย คูหู  คูเพลง คืออะไร  
   - พิธีกรในปจจุบันมีบุคลิกเหมาะสมกับรูปแบบรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง
อยางไร  
   - ปจจัยที่ทําใหรายการมาสเตอรคียยั่งยืนอยูมาไดหลายป เปนเพราะอะไร 
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   - ใชเกณฑอะไรในการหาของรางวัลมารวมสนุกในรายการมาสเตอรคีย 
   - ผลตอบรับจากผูชมรายการที่มีตอรายการมาสเตอรคียเปนอยางไร 
   - ผูสนับสนุนรายการสวนใหญเปนสินคาประเภทใด  
   - ปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ มีหรือไม อยางไร 
   คําถามสัมภาษณ คุณนริศร ถนอมศรี ตําแหนงครีเอทีฟรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง    
(Creative) ไดแก  
   - รูปแบบการนําเสนอเนื้อหาของรายการมาสเตอรคียเปนอยางไร (รูปแบบเกม) 
   - จุดเดนของการนําเสนอรายการมาสเตอรคีย คืออะไร 
   - ทานมีมุมมองอยางไรในการนําเสนอรายการมาสเตอรคีย ใหนาสนใจ 
   - ผูแขงขันเปนกลุมไหน คัดเลือกจากอะไร 
   - ปจจัยที่ทําใหรายการมาสเตอรคียยั่งยืนอยูมาไดหลายป เปนเพราะอะไร 
 
 3.1.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  แบบชวยสัมภาษณ (Interview Guide) โดยแบงเนื้อหาการสัมภาษณตามหนาที่ลักษณะ
งานที่ไดรับ โดยนําไปสัมภาษณผูผลิตรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง 
 
 3.1.4 การทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  ในการทดสอบคําถามที่ใชในการสัมภาษณแบบเจาะลึก ซ่ึงถือวาเปนเครื่องมือที่สําคัญ
มากสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลเบื้องตนจากรายการมาสเตอรคียตั้งแตเร่ิมแรก 
จนถึงปจจุบันคือ รายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง รวมทั้งศึกษาแนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของซึ่งไดแก 
แนวคิดดานการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนประเภทเกมโชว  แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ส่ือวิทยุ
โทรทัศน  ทฤษฏีการใชประโยชนและความพึงพอใจของผูรับสาร  ทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกเปดรับ
ขาวสาร  เพื่อนํามาใชในการประกอบการสรางคําถาม ประกอบกับขอคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธเพื่อพิจารณาวาควรแกไข เพิ่มเติม หรือลดคําถามใดบาง กอนเก็บขอมูลจริง ซ่ึงทําใหได
คําถามที่เหมาะสมและครอบคลุมตามวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา 
 
 3.1.5 การตรวจสอบขอมูล   
  ขอมูลประเภทบุคคลที่ไดจากการสัมภาษณสามารถตรวจสอบไดคือ ถามคําถามเดียวกัน
หลาย ๆ คน คือ ตั้งคําถามเหมือนกันแตถามมากกวา 1 คน และตรวจสอบวาขอมูลที่ใหตรงกันหรือไม 
ถาขอมูลที่ใหไมตรงกันหรือขัดแยงกัน  ผูวิจัยจะตองวิเคราะหดูวาขอมูลของใครนาเชื่อถือกวากัน 
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 3.1.6 การวิเคราะหขอมูลและนําเสนอขอมูล 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ขอมูลที่ไดจากเทปรายการ
และขอมูลจากเอกสารตาง ๆ  มาวิเคราะหเกี่ยวกับการศึกษาการนําเสนอรายการมาสเตอรคีย และผลตอบรับ
จากกลุมผูชมรายการมาสเตอรคีย แลวนําเสนอขอมูลในรูปแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห (Analytical 
Description) 
 
 3.1.7 กรอบแนวคิดในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
ตารางที่ 3.1  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย  
ปญหานําวิจัย 

 
แนวคิดและทฤษฏี 

 
กลุมเปาหมาย 
ในการวิจัย 

วิธีวิจัย 

- รูปแบบการนําเสนอ
รายการมาสเตอรคีย
เปนอยางไร 

-  แนวคิดดานการผลิต
รายการวิทยุโทรทัศน
ประเภทเกมโชว 
- แนวคิดเกี่ยวกับ
บทบาทหนาทีส่ื่อวิทยุ
โทรทัศน 

- รองกรรมการ
ผูจัดการ 
- โปรดิวเซอร 
- ครีเอทีฟ 

- การสัมภาษณ 
เชิงลึก 
- ขอมูลประเภท
เอกสาร 

- ปจจยัที่สงผลให
รายการมาสเตอรคีย
ประสบความสําเร็จ 
คืออะไร 

- ทฤษฏีการใช
ประโยชนและความพึง
พอใจของผูรับสาร 
 

- รองกรรมการ
ผูจัดการ 
-โปรดิวเซอร 
 - ครีเอทีฟ 
 - ผูชมรายการ 

- ศึกษาจากเทป
รายการมาสเตอรคีย 
- ขอมูลประเภท
เอกสาร 
 

-  ผลตอบรับจากผูชม
รายการมาสเตอรคีย
เปนอยางไร 

-  ทฤษฏีเกี่ยวกับการ
เลือกเปดรับขาวสาร 
-  แนวคิดเกี่ยวกับ
รายการสาระบันเทิง 

- เทปรายการ 
มาสเตอรคีย (ในอดีต) 
และมาสเตอรคียคูหู  
คูเพลง (ปจจุบนั) 

- การสัมภาษณ 
เชิงลึก 
 - การสํารวจจาก
แบบสอบถาม 
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3.2  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 
 3.2.1 ประชากร 
  สําหรับประชากรที่ศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชาชนที่เปดรับชมรายการมาสเตอรคีย    
และรายการมาสเตอรคีย  คูหู คูเพลง ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 3.2.2 กลุมตัวอยาง  
  จากประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีจํานวนทั้งหมด 5,716,248 คน โดยการศึกษา
สถิติของประชากรจากประกาศสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ ธันวาคม 2550 (ขอมูลจาก  
www.dopa.go.th/stat/y-stat50.html สืบคนวันที่ 12 กันยายน 2551) ซ่ึงการหาจํานวนกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยไดกําหนดโดยคํานวณจากสูตรการหาจํานวนกลุมของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) โดยกําหนด
ระดับ ความเชื่อมั่นที่ 95%  และความคลาดเคลื่นไมเกิน 5% หรือที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ไดจํานวนตัวอยาง
เทากับ 400 คน ตามสูตรดังนี้ 

  
21 Ne

Nn
+

=  

 n      คือ  จํานวนกลุมตัวอยาง 
 N     คือ ขนาดของประชากรเทากับ 5,716,248 
 e      คือ  คาความคลาดเคลื่อนของการสุมกลุมตัวอยาง เทากับ 0.05 
                 (ความเชื่อมั่น  95%) 
 n      =    5,716,248 / (1 + 5,716,248 (0.05)2) 
         =     400  
 
 3.2.3 วิธีสุมตัวอยาง  
  ผูวิจัยใชวิธีสุมตัวอยางชนิดแบงกลุมหลายขั้นตอนแบบแบงชั้นภูมิ (Multistage Stratified 
Cluster Sampling) (กิติภัส แสงงามปลั่ง, 2548 : 40) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  1. จัดกลุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster Sample) โดยแบงประชากรออกตามเขตการ
ปกครองของกรุงเทพมหานครซึ่งแบงเขตการปกครองไวทั้งหมด 50 เขต (ขอมูลจาก www.bma. 
go.th/info/สืบคนวันที่ 12 กันยายน 2551) 
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  2. ใชการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยแบงเขตการปกครองของ
กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ออกเปน 3 กลุม ตามหลักเกณฑการแบงของกรมการปกครองสังกัด
กระทรวงมหาดไทย  ไดแก  กลุมเขตเมือง  กลุมเขตตอเมือง  กลุมเขตชานเมือง  ดังนี้ 
   2.1  กลุมเขตเมือง มี 22 เขต คือ เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตสายไหม 
เขตลาดพราว เขตบางกะป เขตบึงกุม เขตวังทองหลาง เขตคันนายาว เขตสะพานสูง เขตพระโขนง 
เขตบางนา เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม 
เขตราษฎรบูรณะ เขตทุงครุ เขตจอมทอง 
   2.2 กลุมเขตตอเมือง มี 22 เขต คือ เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตสายไหม 
เขตลาดพราว เขตบางกะป เขตบึงกุม เขตวังทองหลาง เขตคันนายาว เขตสะพานสูง เขตพระโขนง 
เขตบางนา เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม 
เขตราษฏรบูรณะ เขตทุงครุ เขตจอมทอง 
   2.3 กลุมเขตชานเมือง มี 6 เขต คือ เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เขตลาดกระบัง เขตหนองจอก 
เขตบางบอน เขตบางขุนเทียน 
    ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยตองการศึกษาวิจัยเพียง 10 เขต จากทั้งหมด 50 เขตยอย 
ผูวิจัยจึงกําหนดจํานวนเขตตามสัดสวนของแตละกลุมเขต  ดังนี้ 

    - สัดสวนจากกลุมเขตเมือง มีคาเทากับ  (10 × 22) / 50  = 4.4  เขต ดังนั้น
สุมกลุมนี้ 4 เขต 

    - สัดสวนจากกลุมเขตตอเมือง มีคาเทากับ (10 × 22) / 50 = 4.4 เขต ดังนั้น
สุมกลุมนี้ 4 เขต 

    - สัดสวนจากกลุมเขตชานเมือง มีคาเทากับ (10 × 6) / 50 = 1.2 เขต ดังนั้น
สุมกลุมนี้ 1 เขต 
    สําหรับการกําหนดจํานวนเขตตามสัดสวนของแตละกลุมเขตขางตน จะไดเขต
ที่ตองสุมตัวอยางทั้งสิ้น 9 เขต ฉะนั้นเพื่อใหครบ 10 เขต ตามที่ตองการ ผูวิจัยจึงไดเพิ่มการสุมตัวอยาง
จาก “กลุมเขตเมือง” โดยสุมเพิ่มจาก 4 เขต เปน 5 เขต เนื่องจากกลุมเขตเมืองมีความหนาแนนของ
ประชากรที่มากกวา 
  3. ใชการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Sampling Random) โดยวิธีจับฉลากเพื่อเลือก
ตัวแทนแตละกลุมเขต  โดยใชสัดสวนดังกลาวขางตน  ผลการจับสลากเปนดังนี้ 
   3.1 กลุมเขตเมือง ไดเขตตัวแทน คือ  เขตบางซื่อ  เขตจตุจักร  เขตปทุมวัน เขตพญาไท 
เขตบางพลัด 
   3.2 กลุมเขตตอเมือง ไดเขตตัวแทน คือ  เขตหลักส่ี  เขตบางเขน  เขตลาดพราว  เขตดอนเมือง 
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   3.3 กลุมเขตชานเมือง  ไดเขตตัวแทน คือ เขตมีนบุรี 
          4. ใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ตามตัวแทนเขตซึ่งกลุมตัวอยาง 
จะตองเปนผูที่เคยรับชมรายการมาสเตอรคียในอดีต และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลงเทานั้น 
ในแตละเขตใหไดตัวแทนเขตละ 40 คน รวม 10 เขต ทั้งหมด 400 ตัวอยาง โดยสถานที่ที่จะทําการ
สุมตัวอยาง คือ ตามแหลงชุมชน ศูนยการคาและสถานที่ราชการ  เปนตน 
 
 3.2.4 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย  
  ตัวแปรที่ใชสําหรับการศึกษาครั้งนี้ ทางผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ซ่ึงสามารถจําแนกประเภทของตัวแปรไดดังนี้ 
  สมมติฐานขอท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรม
การเปดรับชมและการรับรูที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง 
ที่แตกตางกัน 
  ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  
รายไดเฉล่ียตอเดือน 
  ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการเปดรับชมและการรับรูที่มีตอรายการมาสเตอรคีย 
(ในแตละครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอ) และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลงที่แตกตางกัน 
  สมมติฐานขอท่ี 2 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมที่แตกตางกัน จะมีการใชประโยชน
และความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการ มาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลงที่
แตกตางกัน 
  ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ   
รายไดเฉล่ียตอเดือน 
  ตัวแปรตาม คือ การใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการมาสเตอรคีย  
และรายการมาสเตอรคีย  คูหู คูเพลง  ที่แตกตางกัน 
 
 3.2.5 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเอง 
(Self-administered questionnaire) ซ่ึงเปนแบบสอบถามปลายปด (Close-ended questionnaires)และ
คําถามปลายเปด (Open-ended questionnaires) ในการแจกแบบสอบถามของผูวิจัยจะทําการแจก
แบบสอบถามกลุมผูชมที่เคยรับชมรายการ มาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลงเทานั้น 
ซ่ึงขอมูลในแบบสอบถามมีดังนี้ 
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  สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 
ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายไดเฉล่ียตอเดือน 
  สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับชมรายการมาสเตอรคีย และ
รายการมาสเตอรคีย คูหู  คูเพลง 
  สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชม ที่มีตอ
รายการ มาสเตอรคีย และมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง 
  สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูชมที่ตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย
คูหู คูเพลง 
 
 3.2.6 การวัดคาตัวแปรและการใหคะแนน 
  ผูวิจัยกําหนดเกณฑในการใหคะแนนและเกณฑการวัดคาตัวแปรดังนี้ 
  สวนที่ 1 ขอมูลทางประชากรศาสตร  
  เปนขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวย คําถามในเรื่องเกี่ยวกับ
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน โดยใชคําถามแบบเลือกตอบ (Checklist) 
  สวนที่ 2 พฤติกรรมการเปดรับชมรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง  
  เปนขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับชมรายการมาสเตอรคีย   และรายการมาสเตอรคีย 
คูหู คูเพลง ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับการใหความสําคัญในการเปดรับชม ความถี่ในการเปดรับชม
รายการ ระยะเวลาที่ใชในการเปดรับชม ชวงเวลาในการเปดรับชม ลักษณะการรับชมและสาเหตุ
ในการรับชมรายการโดยใชคําถามแบบเลือกตอบ (Checklist) สวนการวัดคาตัวแปรจะใชการแจกแจง
ความถี่ หาคาเฉลี่ยรอยละ 
 
3.3 การใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมท่ีมีตอรายการมาสเตอรคีย  และรายการ 
        มาสเตอรคีย  คูหู  คูเพลง 
  เปนขอมูลเกี่ยวกับการใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการมาสเตอรคีย 
โดยกําหนดเกณฑการวัดคาตัวแปรออกเปน 5 ระดับ  คือ 
  มากที่สุด        เทากับ        5  คะแนน 
  มาก                       เทากับ         4  คะแนน 
  ปานกลาง              เทากับ      3  คะแนน 
  นอย           เทากับ        2  คะแนน 
  นอยที่สุด               เทากับ       1  คะแนน 
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  การแปรความหมายคาเฉล่ียใชการคํานวณดังนี้ 
  ไดชวงคะแนนเฉลี่ยแตละชวงมีขนาดเทากับ 0.8 ดังนั้น จึงมีความหมายคาคะแนนเฉลี่ย
ดังนี้ 
  คาเฉลี่ย  4.21 - 5.00   ถือวาการใชประโยชนและความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
  คาเฉลี่ย  3.41 - 4.20   ถือวาการใชประโยชนและความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
  คาเฉลี่ย  2.61 - 3.40   ถือวาการใชประโยชนและความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย  1.81 - 2.60   ถือวาการใชประโยชนและความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
  คาเฉลี่ย  1.00 - 1.80  ถือวาการใชประโยชนและความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 
 
3.4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูชมท่ีมีตอรายการมาสเตอรคีย  และรายการมาสเตอรคีย   
         คูหู คูเพลง 
  เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบแบบสอบถาม มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของผูชมที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง    
 
 3.4.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
  ใชการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลของ
กลุมตัวอยางเปนเวลา 2 เดือน ตั้งแตเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2551 โดยแจกแบบสอบถาม 400 ชุด 
แบงเขตที่เลือกไว 10 เขต ๆ ละ 40 ชุด โดยจะแจกแบบสอบถามเฉพาะผูที่รับชมรายการมาสเตอรคีย 
และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง  เทานั้น   
 
 3.4.2 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อนํามาเสนอและสรุปผลวิจัยครั้งนี้ ไดใชการคํานวณคาสถิติตาง  ๆ
โดยแบงเปน 
  1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยระบุคาของขอมูลเปนความถี่ (Frequency)  
รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย  (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อใชในการ
อธิบายลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก ลักษณะทางประชากรศาสตร พฤติกรรมการเปดรับชม
รายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง การรับรูของผูชมที่มีตอการนําเสนอ
รายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง การใชประโยชนและความพึงพอใจของ
ผูชมที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง  
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  2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) 
ดังนี้ 
   สถิติทดสอบ T-test และการวิเคราะหแปรปรวนแบบทางเดียว (One–Way ANOVA) 
เพื่อทดสอบ และอธิบายในกรณีที่หาคาความแตกตางในเรื่องของเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายไดเฉลี่ยตอเดือน กับพฤติกรรมการเปดรับชมและการรับรูของผูชมรายการที่มีตอการ
นําเสนอรายการมาสเตอร  และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง  
 
 3.4.3 การทดสอบเครื่องมือท่ีใชวิจัย 
  เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้ ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย ผูวิจัยจึงได
ทําการทดสอบหาคาความเที่ยงตรง (Validity) และความนาเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม
ดังตอไปนี้ 
  1) การทดสอบหาคาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม
ที่ไดเรียบเรียงแลวไปหาความเที่ยงตรง โดยใหผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงไดแก อาจารยที่ปรึกษา เปนผูพิจารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และความเหมาะสมของภาษาที่ใช เพื่อขอคําแนะนําในการ
ปรับปรุงแกไข แลวไปทดสอบกอนนําไปใชจริง (Pre-Test)เพื่อหาความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม 
กอนปรับปรุงแกไขสอบถามในขั้นสุดทาย เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจริงตอไป 
  2) การทดสอบความนาเชื่อถือหรือความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามผูวิจัย
ไดนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดสอบกอนนําไปใชจริง (Pre-Test) โดยเลือกการทํา
การทดสอบกับกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวจํานวน 40 ชุด เพื่อทดสอบความเขาใจ
ที่ตรงกันในขอคําถามตาง ๆ เพื่อปรับปรุงแบบสอบถามใหเหมาะสมโดยนําผลของขอมูลท่ีไดมาหา
คาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha) ของครอนบาช (Cronbach) ซ่ึงใชสําหรับ
แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) โดยมีสูตรคํานวณดังนี้ (ณัฐกานต สัณหสุรัติกุล, 
2549 : 54) 
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  α  =    คาความเชื่อมั่น 
  k         =    จํานวนขอ 
  Vi  =    คะแนนความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 
   Vt  =    คะแนนความแปรปรวนของคะแนนรวมทุกขอ 
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  จากผลการทดสอบไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในสวนของการรับรูของผูชม         
ที่มีตอรายการมาสเตอรคีย  และรายการมาสเตอรคียคูหู คูเพลง  เทากับ  0.6033 
  จากผลการทดสอบ ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในสวนของการใชประโยชน
ของผูชมที่มีตอรายการมาสเตอรคีย  และรายการมาสเตอรคียคูหู คูเพลง  เทากับ  0.9040 
  จากผลการทดสอบ ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในสวนของความพึงพอใจของ
ชมที่มีตอรายการมาสเตอรคีย  และรายการมาสเตอรคียคูหู คูเพลง  เทากับ  0.8107 
  ซ่ึงคาความเชื่อมั่นในแตละตอนมีคามากกวา 0.07 แสดงวาแบบสอบถามฉบับนี้สามารถ
เชื่อมั่นได ผูวิจัยจึงนํามาใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

  ผลการวิจยัเรื่อง “การศกึษาการนําเสนอรายการมาสเตอรคยี และผลตอบรับจากกลุมผูชม
รายการ”  ผูวิจยัไดแบงการนาํเสนอขอมูลเปนตอนดังตอไปนี ้
   ตอนที่ 1  รูปแบบการเสนอรายการมาสเตอรคีย 
   ตอนที่ 2  ปจจยัที่สงผลใหรายการมาสเตอรคียประสบความสําเร็จ 
   ตอนที่ 3  ผลตอบรับจากผูชมรายการมาสเตอรคีย 
 
4.1  รูปแบบการเสนอรายการมาสเตอรคีย  
  รายการ “มาสเตอรคีย” ถือกําเนิดภายใตบริษัท ทีวีธันเดอร จํากัด เปนรายการ คอมเมดี้ 
เกมโชว ที่สรางความสนุกสนาน ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ทุกวันจันทร – 
ศุกร เวลา 12.45 น. - 13.15 น. ดําเนินรายการโดย เมทนี บุรณศิริ และ เทพ โพธ์ิงาม โดยเริ่มออก 
อากาศครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2537 และไดปรับเปลี่ยนชื่อรายการมาแลว 8 ช่ือ คือ รายการมาสเตอรคีย  
รายการมาสเตอรคีย ฟอรเอฟเวอร รายการมาสเตอรคียเดอะวินเนอร รายการมาสเตอรคีย 10 ปทอง  
รายการมาสเตอรคียมหาสนุก รายการมาสเตอรคียไทยแลนด และช่ือปจจุบัน คือ รายการมาสเตอร
คียคูหู คูเพลง   
  โดยปรับเปลี่ยนชวงเวลาการออกอากาศจากเวลาเดิมคือ 12.45  น.  -  13.15  น.  เปนชวงเวลา 
13.00 น. - 13.30 น. ซ่ึงมีกลุมเปาหมายหลักของรายการก็คือ กลุมแมบาน โดยในอดีตรูปแบบ
รายการจะเปนวาไรตี้ เกมโชว คือ เนนเกมโชว พรอมแทรกดวยสาระ ละครตลก แตในปจจุบัน
รูปแบบรายการ ยังคงเปนวาไรตี้เกมโชว แตจะเปนรายการประเภทเกมโชวเกี่ยวกับเพลง เนนการ
แขงขันเปนเกมเพลงมากกวา 
 
 4.1.1 ชื่อรายการ 
  รายการ มาสเตอรคีย ไดผลิตรายการไดอยางตอเนื่องเปนเวลาถึง 15 ป ดังนั้น เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูชมรายการและการปรับเปลี่ยนเพื่อใหทันตอยุคสมัย จึงจําเปนที่จะตองปรับ
รูปแบบรายการซึ่งเมื่อเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอรายการ “ช่ือรายการ” จึงเปนปจจัยหนึ่งที่สะทอน
ถึงรูปแบบรายการ และส่ือใหเห็นถึงส่ิงที่ผูผลิตรายการตองการนําเสนอตอประชาชน  
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  โดยเริ่มจากชื่อแรก คือ รายการมาสเตอรคีย ใชชื่อนี้มาประมาณ 4 - 5 ป ตอจากนั้น 
รายการมาสเตอรคีย ไดเปล่ียนชื่ออีกครั้ง มาเปนรายการ “มาสเตอรคีย ฟอรเอฟเวอร” ถัดมาเปลี่ยน
ช่ือ มาเปน “มาสเตอรคีย เดอะวินเนอร” โดยไดใชช่ือรายการทั้งมาสเตอรคีย ฟอรเอฟเวอร และ
รายการมาสเตอรคีย เดอะวินเนอร เปนระยะเวลาประมาณรายการละ 2 ป หลังจากนั้นก็ไดปรับเปล่ียน
รูปแบบรายการอีกครั้ง โดยใชช่ือวา “มาสเตอรคีย ส่ีภาค” ซ่ึง รายการมาสเตอรคีย ส่ีภาคนี้ ก็ใชเปน
ช่ือรายการอีกประมาณ 2 ป  
  การที่รายการมาสเตอรคียไดผลิตรายการสูสาธารณะมาเปนระยะเวลา 10 ป จึงถือโอกาส
เปลี่ยนชื่อรายการอีกครั้ง โดยใชช่ือวา “มาสเตอรคีย 10 ป ทอง” หลังจากที่เปลี่ยนชื่อรายการมาแลว 
4 คร้ัง และตอเนื่องจากการใชช่ือรายการวา มาสเตอรคีย 10 ปทองนั้น ไดกลับมาใชช่ือรายการ 
มาสเตอรคียส่ีภาค อีกครั้ง ประมาณ 1 ป กอนจะเปลี่ยนชื่อรายการเปน รายการ “มาสเตอรคีย มหาสนุก” 
  กอนรายการจะเปลี่ยนชื่อมาใชช่ือรายการที่ใชอยูในปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อจาก “มาสเตอรคีย 
มหาสนุก” มาเปน “มาสเตอรคีย ไทยแลนด” ทายที่สุดจาการดําเนินรายการมาเปนระยะเวลายาวนาน 
ปจจุบันรายการมาสเตอรคียใชช่ือรายการ  คือ  “รายการมาสเตอรคีย คูหูเพลง”  
  อยางไรก็ดี สําหรับการเปลี่ยนชื่อรายการในแตละครั้งนั้น หลักการในการคิดชื่อ คือ ทีมงาน
จะมีการประชุมกี่ยวกับการสรางรูปแบบรายการ กติกาของเกมในแตละภาคที่ปรับเปลี่ยนชื่อ แลวคอยมา
ผนวกกับการตั้งชื่อ  โดยคงไวดวยคอนเซ็ปตที่วางไว   
  ทั้งนี้ โดยเริ่มตนจากชื่อรายการ “มาสเตอรคีย” ซ่ึงกติกาจากการประชุมทีมรูปแบบของ
เกมจะเปนการจับคูแมกุญแจกับลูกกุญแจแลวเขาไปชิงรางวัล โดยประเด็นหลัก คือ เปนเกม ที่ผูชนะ 
สามารถเขาไปพิชิตเกมเกี่ยวกับกุญแจได เหมือนกับชื่อรายการ คือ “มาสเตอรคีย” สวนที่มาของชื่อ 
“มาสเตอรคีย ฟอรเอเวอร” เนื่องจากเปนรายการที่ออกอากาศมาเปนระยะเวลานาน ประกอบกับคิด
วาจะพัฒนารายการตอไปเรื่อย ๆ โดยรูปแบบรายการก็จะเปนการแขงขันเลนเกมเพื่อเขาไปสูรอบ
ชิงรางวัลเชนกัน ถัดมา คือช่ือรายการ “มาสเตอรคีย เดอะวินเนอร” ซ่ึงชื่อรายการก็ยังคงสะทอน
รูปแบบการดําเนินรายการ คือ การคนหาผูชนะในแตละวันเพื่อไปชิงในรอบสุดทายเพื่อชิงรางวัล
เหมือนชื่อรายการ 
  ตอมาในสวนของรายการ “มาสเตอรคีย ส่ีภาค” ซ่ึงทางทีมงานไดเริ่มปรับเปลี่ยนรายการ
โดยนําเสนอเอาของดีของเดนจากภาคทั้ง 4 ภาค มานําเสนอในรายการหรือเปนเคล็ดลับตาง ๆ จากสี่ภาค
มาตั้งเปนคําถาม และเมื่อรายการมาสเตอรคียไดออกอากาศครบระยะเวลา 10 ป ทางรายการก็ไดเปลี่ยนชื่อ
รายการอีกครั้ง เปน รายการ “มาสเตอรคีย 10 ปทอง” เพื่อเปนการฉลองที่รายการดําเนินมาถึง 10 ป แลว 
โดยเปนการเปลี่ยนชื่อเทานั้น แตในสวนของรูปแบบการดําเนินรายการคลายกับ มาสเตอรคีย ส่ีภาค  
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  หลังจากนั้น รายการมาสเตอรคีย ก็ไดเปลี่ยนชื่อรายการเปน “มาสเตอรคีย มหาสนุก” 
ซ่ึงรูปแบบรายการเปนการเนนถึงความสนุกสนาน การแสดงละครจากจากผูเขาแขงขัน เปนแนวตลก   
จึงเปนที่มาของชื่อ “มหาสนุก” สําหรับการเปลี่ยนชื่อเปน รายการ “มาสเตอรคีย ไทยแลนด” นั้น 
ก็เปนรูปแบบการดําเนินรายการที่สอดคลองกับชื่อรายการ เนื่องจากเปนการนําเสนอที่เนนของที่อยู
ในประเทศไทย ไมวาจะเปน การแสดงของไทย การใชภาษาไทย ของดีทั่วไทย เคล็ดลับของแมบาน
ของไทยตาง ๆ  
  ทายที่สุด หลังจากการเปลี่ยนชื่อมา 7 คร้ัง ช่ือลาสุด และยังคงออกอากศอยูในปจจุบันนี้ 
คือ รายการ “มาสเตอรคีย คูหู คูเพลง” ซ่ึงรูปแบบการดําเนินรายการเปนการแขงขันตอบคําถาม
เร่ืองราวเกี่ยวกับเพลง โดยมีผูเขาแขงขัน 4 คน แบงเปนคู รวมถึงพิธีกร ที่มี 2 คน และมีการถายทอด
คําถามจากเพลง ตามที่มาของชื่อรายการ คือ “มาสเตอรคีย คูหู คูเพลง”   
  ดังนั้น พอจะสรุปไดวาความแตกตางในการใชช่ือของรายการในแตละครั้งนั้น เปนการ
บงบอกชื่อรายการที่สะทอนรูปแบบการดําเนินรายการที่ตางกันออกโดย โดยยังคงทั้งความบันเทิง  
ผนวกกับสาระ และความสนุกสนาน  
 

ชื่อรายการ ปพ.ศ. 
มาสเตอรคีย 2537 
มาสเตอรคีย ฟอรเอฟเวอร 2542 
มาสเตอรคีย เดอะวนิเนอร 2544 
มาสเตอรคีย ส่ีภาค 2546 
มาสเตอรคีย 10 ป ทอง 2547 
มาสเตอรคีย มหาสนุก 2549 
มาสเตอรคีย ไทยแลนด 2550 
มาสเตอรคีย คูหูเพลง 2551 
 
 4.1.2 รูปแบบการนาํเสนอรายการ  
  จากการที่ไดศึกษาเทปการดําเนินรายการมาสเตอรคีย จํานวน 24 เทปนั้น พอจะสามารถ
สรุปถึงรูปแบบการนําเสนอของรายการไดตามรายละเอียดดังตอไปนี้  
  เริ่มตนรายการมาสเตอรคียใชช่ือรายการวา “มาสเตอรคีย” โดยไดนี้ประมาณ 4 - 5 ป 
ซ่ึงเปนรายการที่รูปแบบเปนเกม มีผูเขาแขงขัน 2 ทานจากทางบาน มาเลนเกมตอบคําถาม จากวีทีอาร
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สะสมคะแนนใครทําคะแนนไดมากที่สุดจะเปนผูชนะและเขาไปเลนเกมจับคูแมกุญแจใหครบ 8 คู 
แตละคูที่จับคูไดจะไดคูละ 5,000 บาท ถาสามารถทําไดทั้ง 8 คู จะไดรับเงินรางวัลมูลคา 100,000 บาท 
  ตอมารายการไดเปลี่ยนชื่อจากรายการจาก “มาสเตอรคีย” เปน “รายการมาสเตอรคีย 
ฟอรเอฟเวอร” และเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินรายการจากเดิมที่เปนการเลนเกมตอบคําถามของผูชม
ทางบานจากการดูวีทีอารและสะสมคะแนน ซ่ึงใครไดคะแนนสูงสุดก็เขาชิงรางวัล ก็ไดปรับเปลี่ยน
รูปแบบรายการเปนใหมีผูเขาแขงขัน ทั้งหมด 4 คน ในวันจันทรถึงวันพุธแบงเปน 2 ทีม ๆ ละ 2 คน 
เพื่อเลนเกมสะสมคะแนนในแตละวันใหไดมากที่สุด ซึ่งคะแนนจะติดตัวผูเขาแขงขันมาและ
จะนํามาใชในวันพฤหัสบดีเพื่อคัดเลือกเหลือผูแขงขันเพียง 2 คน ที่จะเขารอบไปเลนในวันศุกร เกมการ
แขงขันมีหลากหลายรูปแบบ เชน ปนหุนหรรษา วัดดวงวัดใจ ใครจะอยูใครจะไป และประตูกล 
รวมถึงการเพิ่มพิธีกรหลัก 2 คน เปน 3 คน ซ่ึงเพิ่มญาสุมินทร เลิศอมรวัฒนา เขามารวมกับพิธีกรที่มี
อยูเดิม คือ เมทนี บุรณศิริ และ เทพ โพธ์ิงาม   
  ถัดจากการดําเนินรายการภายใตช่ือ “มาสเตอรคีย ฟอรเอฟเวอร” แลวรายการมาสเตอรคีย 
ไดปรับเปลี่ยนชื่อรายการอีกครั้งพรอมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอรายการเชนกัน โดยครั้งนี้
ใชช่ือรายการวา “มาสเตอรคีย เดอะวินเนอร” ซ่ึงรูปแบบของการดําเนินรายการในแตละวันนั้นจะมี
ผูแขงขันจากทางบาน 2 คน ซ่ึงมาจากการสุมของพิธีกร โดยผูเขาแขงขันจะตองมาเลนเกมเพื่อหา
เดอะวินเนอรในแตละวัน ผูที่เปนเดอะวินเนอรจะไดสิทธิ์ในการแขงขันในวันตอไปและจะไดรับ
เงินรางวัลสมัยละ 10,000 บาท ถาสะสมครบ 10 สมัยมีสิทธิ์เขาไปเลนรอบโบนัสมาสเตอรคียมูลคา
กวา 3 แสนบาท โดยพิธีกรยังคงเปนพิธีกรชุดเดิม คือ เมทนี บุรณศิริ ญาสุมินทร เลิศอมรวัฒนา และ 
เทพ โพธ์ิงาม 
  หลังจากนั้นรายการมาสเตอรคียเร่ิมเขาสูยุคกลางของรายการที่เนนรายการที่มีเนื้อหา
สาระมากขึ้น โดยไดเปล่ียนชื่อจากรายการ “มาสเตอรคีย เดอะวินเนอร” เปน รายการ”มาสเตอรคีย 
ส่ีภาค” รายการมาสเตอรคีย ไดเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอรายการอีกครั้ง รวมถึงการเพิ่มพิธีกรหลัก
จาก 3 คน มาเปน 4 คน โดยการเพิ่มนายวิทยา เจตะภัยเขามาเสริม จากเดิมที่มีเพียงเมทนี บุรณศิริ 
ญาสุมินทร เลิศอมรวัฒนา และเทพ โพธ์ิงาม เพื่อใหสอดคลองกับชื่อรายการที่ใชวา “มาสเตอรคีย  
สี่ภาค” สวนรูปแบบรายการ คือ ในแตละสัปดาหจะมีผูเขาแขงขัน 3 คน ตองแขงกันตอบคําถาม
เพื่อสะสมเงินรางวัล โดยแตละคําถามนั้นจะมาจากละครที่พิธีกรทั้ง 4 คนไดเลนกัน ซ่ึงเกี่ยวกับของ
ดีส่ีภาค หรือเคล็ดลับ บางครั้งอาจจะใหพิธีกรปรัศนี 3 คน (ญาสุมินทร เลิศอมรวัฒนา เทพ โพธ์ิงาม 
และวิทยา เจตะภัย) มารองเพลงแลวใหผูแขงขันทายวา ใครรอง เพลงไดถูกตองที่สุด 
  ในที่สุดหลังจากการเปลี่ยนชื่อรายการและรูปแบบรายการมาหลายครั้งรายการ
มาสเตอรคียก็ไดดําเนินการออกอากาศมาเปนระยะเวลา 10 ป  จึงปรับเปลี่ยนชื่อเพื่อใหเปนการ
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ฉลองการออกอากาศ โดยไดปรับชื่อวาเปน “รายการมาสเตอรคีย 10 ปทอง” โดยมีรูปแบบรายการนั้น 
แตละสัปดาหจะมีผูแขงขัน 3 คน แขงขันกันตอบคําถามสะสมเงินรางวัล โดยรูปแบบลักษณะจะ
คลาย ๆ กับรายการมาสเตอรคียส่ีภาค ซ่ึงแตกตางกันตรงผูเขาแขงขันจะตองสะสมทองใหไดมากที่สุด 
โดยแตละคําถามจะเปนคําถามโดยทั่ว ๆ ไป และพิธีกรหลักยังคงเปน คือ เมทะนี บุรณศิริ ญาสุมินทร 
เลิศอมรวัฒนา เทพ โพธ์ิงาม และวิทยา เจตะภัย 
  อนึ่ง  เมื่อเปล่ียนชื่อรายการเปน “มาสเตอรคีย 10 ปทอง” ประมาณ 1 ป รายการก็ได
ปรับเปลี่ยนชื่อและรูปแบบรายการอีกครั้ง รวมถึงไดลดจํานวนพิธีกรรายการออกไป 1 คน คือ ญาสุมินทร 
เลิศอมรวัฒนา ทําใหพิธีกรหลักเหลือ 3 คน ไดแก เมทนี บุรณศิริ เทพ โพธ์ิงาม สวนรูปแบบรายการ
ในระยะแรกนั้น แตละวันจะมีผูแขงขัน 1 คําถามในรูปแบบ จริงหรือไม ใหผูแขงขันตอบ ถาผูแขงขัน
ตอบถูกจะไดไปเปดแผนปายลุนกุญแจเงินหรือทอง พรอมทั้งสะสมกุญแจใหมากที่สุดเพื่อลุนในรอบ 
โบนัสสะสมเงินรางวัล 
  กอนรายการจะใชช่ือรายการวา “มาสเตอรคีย คูหู คูเพลง” รายการมาสเตอรคียได
เปล่ียนชื่อเปน “มาสเตอรคียไทยแลนด” ซ่ึงครั้งนี้พิธีกรหลักของรายการไดปรับลดเหลือ 2 คน คือ 
เมทนี บุรณศิริ และ เทพ โพธ์ิงาม สวนพิธีกรที่ลาออกไป คือ วิทยา เจตะภัย รวมถึงไดปรับเปล่ียน
รูปแบบรายการเพื่อใหสอดคลองกับชื่อรายการ โดยรูปแบบรายการ คือ มีผูแขงขัน 3 คน แขงขัน
ตอบคําถามเพื่อชิงสิทธิ์ไปเลนในรอบโบนัสของแตละรอบ โดยแตละคําถามมาจากละครที่มีผูชวย
พิธีกรทั้ง 6 คนรวมกันเลนเปนละคร ซ่ึงคําถามนั้นจะมี 4 ตัวเลือก ผูเขาแขงขันทานใดตอบถูกจะ
ไดรับ 25,000 คะแนน และไดกุญแจไปไขสะสมคะแนนในรอบโบนัสเพื่อลุน 25,000 หรือ 50,000 
คะแนน และไดปรับกติกาเล็กนอย 
  สําหรับการปรับกติกาที่ปรับไปนั้นในชวงแรก เปนเกมพิชิตภาษา การใชภาษาไทย โดยผูเขา 
แขงขันเลือกปาย 1 ปาย และตองพูดประโยคที่เลือกมาใหถูกตองภายใน 22 วินาที ใครเหลือเวลา
มากที่สุดจะเปนผูชนะ สวนชวงที่สอง เปนชวงของดีทั่วไทย  ผูเขาแขงขันตองทายวาสินคาปริศนา
ในวันนั้นคืออะไร โดยการคลํา การดู และทายคําใบ ถาผูแขงขันทานใดตอบถูกจะเปนผูชนะ สวนชวง
ที่สาม คือชวงเคล็ดลับแมบาน ทางรายการจะมีละครใหผูแขงขันดู 1 เร่ือง และตอบคําถาม จริงหรือไม 
ผูแขงขันตองแยงกดไฟตอบ ถาตอบถูกจะเปนผูชนะ โดยเงินรางวัลที่ไดมานัน้ จะมาจากคะแนนสะสม
หารดวย 10  ออกมาเปนเงินสะสมที่ผูแขงขันไดรับในสัปดาหนั้น ๆ 
  ปจจุบันรายการมาสเตอรคียดําเนินการออกอากาศมาเปนระยะเวลา 15 ป ขณะนี้ช่ือรายการ
ออกอากาศวา “มาสเตอรคีย คูหูคูเพลง” โดยมีรูปแบบรายการเกี่ยวกับการนําเสนอเพลง  
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  คุณวิชรภัทร อินทุภูติ  โปรดิวเซอรรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง ใหสัมภาษณวา  
  “จุดเริ่มตนของรายการปจจุบัน คือการดูจากผังสถานีวายังรายการลักษณะใดในชวงเวลานี้ 
ซ่ึงสิ่งที่ขาดคือรายการเพลง จึงคิดวานาจะเอาเพลงมาทําในรายการ และใชชื่อวามาสเตอรคีย คูหู 
คูเพลง แบบเต็มรูปแบบ โดยมาสเตอรคียสมัยกอนเลนเกมเพลงอยูบางประปราย  เหมือนกับเปนชวง
เกมโชวเพลง นําความไพเราะมาผสมผสานกัน พอมาเปนเกมเพลงรองคนเดียวมันก็ดูธรรมดาไป      
จึงใหจับคู  เพื่อใหเหมือนกับคนเกงชวยคนไมเกง มีบางคนที่เปนอุปสรรคก็ชวยกัน จะไดเกิดความ
สามัคคีในกลุมนั้น เพราะวาตองแขงกับอีกทีม” (วิชรภัทร อินทุภูติ, โปรดิวเซอร, สัมภาษณ, ตุลาคม 
2551) 
  ทั้งนี้ รูปแบบแรกของเกมเพลง คือ นักรองจะตองรองเพลงใหกอนหนึ่งทอน เสร็จแลว
ผูแขงขันจะรองตอโดยจะมีคําทีขีดเสนใตไว คําไหนที่ขีดเสนใตไวตองรองใหถูก ถาเกิดรองผิดก็จะ
โดนตัดคะแนนไป ซ่ึงสามารถสรางความตื่นเตนใหกับผูเขาแขงขันไดในระดับหนึ่ง แตปญหาคือ     
ผูแขงขันจะกลัวและเกร็งกับเกมนี้มาก เพราะรูสึกวาถารองผิดจะตองโดนตัดคะแนน   
  ส่ิงที่ปรับใหมในชวงแรก คือ เนนตลก จากเทพ โพธ์ิงาม กับเมทนี บุรณศิริ เปนชวง
ทอลคกันเกี่ยวกับเรื่องเพลง ที่ตองปรับชวงแรกเปนทอลคเนื่องจากวามีเวลานอย บางครั้งผูเขา
แขงขันไมไดพูดแตมาเลนเกมรองเพลงอยางเดียว ทําใหการลื่นไหลของรายการดูกระชับ และสงผล
ใหคนดูทางบานรูสึกวาจบเร็ว ดังนั้น เมื่อรูปแบบรายการกระชับมากจึงปรับโดยใหพูดคุยแบบ
สบายแทน 
  สวนชวงสอง พิธีการหลัก คือ เทพ โพธ์ิงาม จะรองเพลงเมดเลย ซ่ึงชวงนี้เปนชวงที่
ไดรับการตอบรับมากที่สุด เพราะคนดูจะชื่นชอบจากการที่พิธีการดําเนินรายการสามารถรองเพลง
ไดทุกแนว เชน เพลงวัยรุน หรือเพลงอื่น ๆ ก็สามารถรองได ทําใหผลตอบรับกลับมาดีมาก จึงปรับ
ใหชวงดังกลาวเปนจุดเดน (ไฮไลท) ของรายการ กลาวคือใหผูเขาแขงขันทายวาเพลงอะไร นักรอง
ช่ืออะไร เพื่อหาคนชนะ รอบโบนัส คือไดเขารอบทั้งสองคู แตคนชนะไดเงินเยอะกวา คนแพไดเงิน
นอยกวา  
  สําหรับชวงที่สาม เปนการรองเพลง ซึ่งไดปรับรูปแบบมาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2551 
ที่ผานมา โดยเพิ่มชวงโชว เนื่องจากตองการใหรองเพลง เร่ืองศิลปะวัฒนธรรม เพราะดนตรีจะเขากับ 
การแสดงทุกประเภทของไทย จึงการแสดงคลายกับวาเปนการสงเสริมวัฒนธรรมไทยไปในตัวดวย 
ซ่ึงทําใหกลายเปนชวงตลกกับโชวบวกกันเพื่อดูสบาย ๆ 
   
  จากการสัมภาษณครีเอทีฟรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง คือ คุณ นริศร ถนอมศรี 
กลาวถึงรูปแบบการนําเสนอรายการวา  
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  “รูปแบบรายการมี 2 อยาง คือความสนุก กับมุขตลกเล็ก ๆ นอย ๆ เชน ชวงเปดรายการ 
ก็สรางความบันเทิงกอนเกี่ยวกับเพลง หรือการนําเกร็ดเล็กเกร็ดนอย มาคุยสรางความสนุกสนาน
และมีเนื้อหาสาระ เพื่อดึงความสนใจของคนดู ทําใหมีความรูสึกขํา สนุก กอนการแขงขันเกมแบบ
จริงจัง และตอมาคือ เกมจะนําความสนุกสานในดานของเพลงมาเปนตัวดําเนินรายการ เชน การนํา
เพลงแปลก ๆ ที่ไมเคยไดยินมาเผยแพรบาง เนื่องจากกลุมเปาหมายของรายการ คือ เนนกลุมแมบาน 
ที่มีเวลานั่งดูทีวีตอนกลางวัน เพื่อความสนุกสนาน ซ่ึงรูปแบบโดยรวมก็ทีมงานตองมานั่งคุยกัน 
แลวก็สรุปวารูปแบบเกมจะเปนในลักษณะใด” (นริศร ถนอมศรี, ครีเอทีฟ, สัมภาษณ, ตุลาคม 2551)  
  โดยคุณ นริศร ถนอมศรี ครีเอทีฟรายการมาสเตอรคียแสดงความเห็นถึงรูปแบบ
การนําเสนอรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง วา 
  “จุดที่ทําใหสนุกสนานคือ เทพ โพธ์ิงาม ไดเปลี่ยนบุคลิกตัวเองไปเรื่อย ๆ กลายเปน
ผูหญิงบาง บางทีส่ิงที่เทพ โพธ์ิงาม ไมเคยทํา เชน แตงเปนนักรองวัยรุน แดน-บีม โฟร-มด เปนลุค 
ที่แปลกตาทําใหคนดูสนุกสนาน” (นริศร ถนอมศรี, ครีเอทีฟ, สัมภาษณ, ตุลาคม 2551) 
  อยางไรก็ดี จากการนําเสนอรายการมาสเตอรคีย ที่มีตอผูชมนั้น ตางก็มีมุมมองตอ
รายการไปในทิศทางเดียวกัน โดยในสวนของรูปแบบการนําเสนอรายการนั้น คือ เนนความตลก 
เฮฮา สนุกสนาน แตมีสาระแอบแทรกแฝงอยู ซ่ึงจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอรายการใหมี
ความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายจึงยังคงทําใหรายการประสบ
ความสําเร็จ 
 
  คุณวิชรภัทร อินทุภูติ โปรดิวเซอรรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง ไดกลาวถึงผลตอบ
รับจากการนําเสนอรูปแบบของรายการที่ไดรับจากผูชม  
  “ผลตอบรับจากผูชมรายการที่มีตอรายการมาสเตอรคีย  คูหู คูเพลง คือ ผูชมตองการเขา
มามีสวนรวมในการเลมเกมมาก ประกอบกับนโยบายของชองซึ่งผูสนับสนุนรายการ 3 เดือนก็จะ
บันทึกมีเทปคนจากทางบานแขงกัน โดยคัดเลือกจากจดหมายที่สงเขามา ซ่ึงพิจารณาจากความกลา
แสดงออก โดยใหโอกาสผูสมัครทุกคน” (วิชรภัทร อินทุภูติ, โปรดิวเซอร, สัมภาษณ, ตุลาคม 2551) 
  ผูสมัครที่ไดเขามาทําการคัดเลือกนั้น จะเขาเลนเกมครั้งละ 2 คน กติกาจะตางกันโดยในหนึ่ง
ครั้งจะเลน 2 คู ผูชนะอยูผูแพกลับบาน ในหนึ่งสัปดาหมีประมาณ 6 คู เพราะจากประสบการณการทํางาน
ที่ผานมา หากผูเขาแขงขันจากทางบานทั้ง 5 วัน ใชดารานักแสดง จะสงผลดีตอรายการมากกวา และ
ผูสนับสนุนรายการจะชอบมากกวา เพราะฉะนั้นผูเขาแขงขันจากทางบานจะกลับไปเรื่อย ๆ ทุกวัน 
เพราะผลตอบรับจากคนดู ไมสูงเทากับการนําดารานักแสดงมาเลนเกม  
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  ทั้งนี้ เปนที่นาสังเกตวา ผูเขาแขงขันทางบานตองการเขามาเลนเกม แตไมตองการดู
ผูเขาแขงขันทางบานดวยกันเองออกอากาศ ตองการดูดารานักแสดงที่ช่ืนชอบมากกวา ซ่ึงในจุดนี้ 
ทางรายการพยายามปรับรูปแบบรายการ ในชวงที่หนึ่ง คือ พยายามเลนเกมกับผูเขาแขงขันทางบาน 
ซ่ึงพิธีกรอาจตองเลนเกมนอกสนาม ในรูปแบบสองและสาม ก็คลายคลึงกัน คือ การออกไปเลมเกม
นอกสนาม เชน ตามชุมชน ตลาด มหาวิทยาลัย เปนตน ซ่ึงรูปแบบนี้คาดวาจะเริ่มเดือน พฤศจิกายน
2551 โดยรูปแบบแรกเปนเรื่องของตลาด วันพุธ รณรงคชวยโลกรอน วันศุกรจะเปนโชว เพราะฉะนั้น
เหลืออีก 2 วัน  อาจจะเปนเปนเกมที่พิธีกรออกไปเลนขางนอกกับคนทางบาน 
  ทายที่สุด จากการดําเนินรายการเปนเวลานานรูปแบบในการนําเสนอที่ทันตอยุคสมัย 
และมีการปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา คือ การเลือกสิ่งที่ดีและคิดวาเหมาะสมตอกลุมผูชม เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูชมใหไดมากที่สุด  
 
4.2  ปจจัยท่ีสงผลใหรายการมาสเตอรคียประสบความสําเร็จ  
 
 4.2.1 การผลิตรายการ 
   โดยแบงเปน 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นวางแผนกอนการผลิตรายการ (Pre-production Planning) 
ขั้นเตรียมการผลิตรายการ (Set up and Rehearsal) ขั้นผลิตรายการ (Production) และขั้นหลังการผลิต 
รายการ (Postproduction) 
  ทั้งนี้ จากการผลิตรายการนั้นจําเปนตองมีการเตรียมงานกอนการผลิตรายการ การผลิต 
และหลังการผลิต ซ่ึงส่ิงสําคัญ คือ การหาจุดยืน เพื่อกําหนดรูปแบบของรายการในการนําเสนอ 
โดยจุดเดนของการนําเสนอรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง คือวิธีการทํางานเพราะรายการโทรทัศน
ตองดู เหมือนกับวาเมื่อเทปออกอากาศ ก็จะดูเทปที่เพอรเฟค (perfect) ที่สุด แลวดูรูปแบบ (format) 
ที่ทําได ประมาณ 3 เดือนนาจะเปนรูปแบบ (format) ที่ลงตัวที่สุดแลว ก็ตองมาดูมาตรวจสอบ (recheck) 
วาส่ิงที่ตองเพิ่มและสิ่งที่ยังขาดคืออะไร เพราะตองหาจุดประสงคในการดําเนินรายการ และยอมรับ
ตอผลตอบรับจากผูชม 
  จากการสัมภาษณ คุณวิชรภัทร อินทุภูติ โปรดิวเซอรรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง 
ไดกลาวถึง ปจจัยที่สงผลใหรายการปรสบผลสําเร็จตามที่วา 
  “จุดเดนของการนําเสนอคือ เพลงที่นําเสนอ ซ่ึงมีความหลากหลายไมจํากัดคาย ในขณะ
ที่เกมโชวในลักษณะเดียวกันจะแบงกันคอนขางชัดเจน มาสเตอรคีย คูหู คูเพลงจึงดําเนินเพลงอยาง
เปนกลาง เพราะสามารถนําเพลงใครมารองก็ได ทั้งเพลงใหม เพลงเกา เพลงที่ไมเคยไดยินมากอน  
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  ถือเปนการดึงจุดของชองวางระหวางวัย (Generation gap) คือ ผูแขงขันที่เปนผูใหญมา
เลนใหมารองเพลงเด็กๆ ซ่ึงบางทีดาราวัยรุนเด็กมาเจอเพลงผูใหญ ทําใหเกิดการพูดคุยกัน ไมใชวา
จะตองนําเสนอแตเพลงที่เปนปจจุบันเทานั้น หรือเพลงที่โปรโมทอยางเดียว นี่คือจุดเดนที่ แตกตาง
จากเกมเพลงอื่น ๆ   
  อีกสวนคือความสนุกสนาน ความตลกในตัวของรายการ จากการรองเพลงของพิธีกรหลัก 
อยาง เทพ โพธ์ิงาม ที่มีความสามารถในการนําเสนอทั้งการแตงกาย การรองเพลง ที่สามารถสราง
รอยยิ้มและเสียงหัวเราะใหผูชม  เชน บางเทปอาจเลียนแบบนักรองดัง ทําใหไมมีอะไรตายตัว และ
ทําอยางไรก็ไดที่ทําใหผูชมรายการชอบ” (วิชรภัทร อินทุภูติ, โปรดิวเซอร, สัมภาษณ, ตุลาคม 2551) 
 
  สวนครีเอทีฟรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง คือ คุณ นริศร ถนอมศรี กลาววา  
  “จุดเดนของการนําเสนอรายการมาสเตอรคีย  คูหู คูเพลง นาจะเปนเรื่องของความ
สนุกสนานเสียงเพลง จะเอาเพลงที่คุนหูมาเลนยังไงใหสนุก เพลงเมดเลย ก็จะใหปาไดแตงตัว ปาได
เปล่ียนชุด เลนเกมใหสนุกสนานไมซีเรียส เลนไปขําไป” (นริศร ถนอมศรี, ครีเอทีฟ, สัมภาษณ,  
ตุลาคม 2551)  
  สําหรับของจุดเดนของรายการนั้น ผูใหสัมภาษณมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ 
การเรียกรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และสรางความบันเทิงเริงใจใหกับผูชม ถือเปนจุดเดนที่สําคัญของ
รายการมาสเตอรคีย ที่พอจะอนุมานไดวาเปนจุดเดนตั้งแตแรกเริ่มจนถึงปจจุบัน ซ่ึงถือเปนสิง่สาํคญั
ในการทํารูปแบบของเกมโชวที่จะไดรับความนิยมเลยทีเดียว   
  ดานพิธีกร ถือวามีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวารูปแบบการนําเสนอรายการ เพราะพิธีกร
เปนผูที่เปนสวนชวยใหรายการมีความสนุกสนาน นาติดตาม หรือการพยายามในการดึงใหผูชมหรือ  
ผูเขาแขงขันมีสวนรวมในรายการ ซ่ึงส่ิงเหลานี้ลวนแสดงออกถึงความสามารถของพิธีกร โดยในรายการ
มาสเตอรคีย นั้น พีธีกรหลักของรายการ ซ่ึงไมเคยเปลี่ยน คือ นายเมทนี บูรณศิริ หรือ นีโน และนาย
เทพ โพธิ์งาม หรือ ปาเทพ ที่ดําเนินรายการรวมกันมาโดยตลอดเวลา 15 ป แมวาจะมีพิธีกรที่เขามา
ชวยเสริม ในบางเวลา แตถือวาพิธีกรที่ทําหนาที่หลัก ก็มีสวนสําคัญในการดําเนินรายการใหราบรื่น 
และประสบความสําเร็จนอกเหนือจากสวนประกอบดานตาง ๆ  
 
  คุณวิชรภัทร อินทุภูติ โปรดิวเซอรรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง ไดกลาวถึงพิธีกร
ของของรายการวา 
  “พิธีกรในปจจุบัน ถือวาไดเปรียบมาก เพราะพิธีกรทั้ง 2 คนเปนนักรองมืออาชีพ ทั้งคู
ผานการออกเทปมาสําเร็จบางไมสําเร็จบาง เชน คุณเมทนี บูรณศิริ ก็เปนนักรองมากอนเปนพิธีกร 
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คุณเทพ โพธ์ิงาม ก็ดังมาจากเพลงเมียคอยมาคุม ซ่ึงคนรุนใหมจะไมทราบวาความฝนของคุณเทพ 
โพธ์ิงาม เทพ คือการเปนนักรองไดไปอยูวงดนตรี ของวงเพลิน พรหมแดนมากอน แคเนื่องจาก
หนาตาตลกจึงไดเปนตลกหนาบานไปกอน ทําใหคุณเทพ โพธ์ิงาม ชอบรายการรูปแบบนี้มาก 
เพราะไดเปนนักรอง และรายการออกอากาศทุกวัน สามารถรองเพลงไดทุกแนวดวย ไมจําเปนตอง
เปนลูกทุง   
  สวนเมทนี บูรณศิริ ชอบเรื่องของดนตรีอยูแลว และดานศิลปวัฒนธรรม ก็คอนขาง
มีความรูสูงมาก เพราะเมื่อทําเรื่องศิลปวัฒนธรรมจะนาน ดังนั้น เมื่อพิธีกรสองคนนี้มาทําดวยกนัคดิ
วารูปแบบรายการเฟอรเฟค (perfect) กับพิธีกรที่สุดแลว เทาที่เคยทํามา เพราะเมื่อสมัยกอนมาสเตอรคีย
ก็มีรูปแบบเปนดนตรีบาง เปนละครบาง เปนเรื่องควิซโชว เปนเกมแอคชั่น ซ่ึงพิธีกรก็เต็มที่กับมัน 
แตถาจะพูดถึงความเฟอรเฟค (perfect) คิดวามาสเตอรคีย คูหู คูเพลงเหมาะสมกับทั้งสองคนที่สุดแลว” 
(วิชรภัทร อินทุภูติ, โปรดิวเซอร, สัมภาษณ, ตุลาคม 2551) 
  ในสวนความคิดเห็นที่มีตอตัวพิธีกรนั้น ผูใหสัมภาษณมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ถึงความเหมาะสมของพิธีกรทั้ง 2 ทาน คือ คุณเทพ โพธ์ิงาม และคุณเมทนี บูรณศิริ ที่สามารถดึงดูด
ใหผูชมยังคงใหความสนใจและชมชอบที่จะติดตามรายการอยางตอเนื่อง จากความรู ความสามารถ
พิเศษเฉพาะตัวของแตและทานที่ประสานกันไดอยางลงตัว ทั้งในเรื่องการสรางเสียงหัวเราะใหกับ
ผูชม หรือความมีสาระที่แฝงมากับรายการ ประกอบกับตัวพิธีกรทั้งสองที่เปนพิธีกรหลักของ
รายการตั้งแตเร่ิมตนจนถึงปจจุบัน ซ่ึงถือไดวาเปนพิธีกรคูบุญของรายการ  
  ดานผูแขงขันของรายการที่เขามารวมนั้นก็ถือวาเปนสวนหนึ่งที่จะชวยดึงดูดใหรายการ
มีความสนุกสนาน โดยเนนใหผูชมมีสวนรวม คือ มีการใหเขียนจดหมายเขามา รวมสนุก ทางรายการ 
ก็จะมีฝายแคสติ้งเพื่อรวมเลนในรายการ ซ่ึงในยุคนั้น ๆ ผูชมทางบาน ไดมีสวนรวมเขามารวมสนุก
ในรายการมาก  และเปนสวนหนึ่งที่รายการมีเรตติ้งเพิ่มมากขึ้นดวย  
 
  ครีเอทีฟรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง คือ คุณ นริศร ถนอมศรี กลาวถึงการคัดเลือกผู
เขาแขงขัน และการคัดเลือกผูเขาแขงขันวา  
  “ผูเขาแขงขันก็มีการนําดารานักแสดงในกระแสมารองเพลงบาง ตองเลือกใหทั้งคูรูจัก
กันเปนเพื่อนกัน  จะไดมาชวยกันรองเพลง รับสงมุขกันไดดี บางทีเปนคูตลกของรายการกอนบาย
คลายเครียด หรือบางทีเปนคูเพื่อน นางสาวไทย ไดเห็นนางสาวไทยทําอะไรแปลก ๆ หรือพิธีกร
เลนตลก ๆ”  (นริศร ถนอมศรี, ครีเอทีฟ, สัมภาษณ, ตุลาคม 2551)  
  การดําเนินรายการทุกรายการไมวาจะเปนรายการใด ก็ยอมตองประสบปญหา ซ่ึงสิ่งเหลานี้
ก็เปนปญหาที่ผูผลิตรายการตองหาทางแกไข และปรับปรุง เพื่อใหเกิดความเสียหาย หรือใหปญหา

DPU



 

 

56 

ที่เกิดขึ้นมีนอยที่สุด เพื่อไมใหสงผลกระทบตอรายการมากนัก ซ่ึงส่ิงที่ยากที่สุดสําหรับรายการ
มาสเตอรคีย คูหู คูเพลง ในมุมของโปรดิวเซอรขณะนี้ คือ การขยายกลุมคนดูรายการ แตในมุมของ 
ครีเอทีฟ คือ การพัฒนา ดานมุขตลก เนื่องจากรายการออกอากาศ 5 วัน ซ่ึงหากมุขซํ้ากันคนดูก็จะเบื่อได  
  สําหรับการผลิตรายการนั้น ขอควรปรับปรุงของการทํารายการมาสเตอรคียในปจจุบัน
จะปรับปรุงเรื่องรูปแบบใหดูทันสมัยมากขึ้นกวาเดิม โดยเนนการปรับปรุงรูปแบบการใชเพลงเจาะ
กลุมวัยรุนมากขึ้น  เพราะหากเนนแตเพลงที่เอาใจกลุมแมบานคนดูก็จะเบื่อไมหลากหลาย  
 
  จากการสัมภาษณ คุณวิชรภัทร อินทุภูติ โปรดิวเซอรรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง 
ไดกลาววา 
  “ปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการมีมาก เร่ืองแรกคือ เร่ืองลิขสิทธิ์เพลง เพราะตอง
เสียลิขสิทธิ์ ตองขอ ตองขึ้นเครดิตคนแตง ปญหาคืองานตองทําลวงหนากอนเยอะมาก เพื่อตองทํา
สงให กบว. เชนครูเพลงตาง ๆ ก็โทรถามบริษัทลิขสิทธิ์  สวนบริษัทเพลงก็คอนขางชอบเพราะเปน
การโฆษณาเพลงอีกทาง  รวมถึงเนื้อเพลงที่ถูกตอง จึงถือเปนคืออุปสรรคอีกอยางหนึ่ง 
   ทําใหตองกลับไปที่ตนแบบ (Original) ถือวาใหเกียรติ เพราะบางทีเพลงเกาแตนักรอง
ใหมเอามารองก็เปลี่ยนเนื้อเพลง ทําใหตองนําเสนอใหถูกตองที่สุด และอุปสรรคใหญที่สุดของ
รายการ คือ ผูแขงขันหรือดารา ที่จะมาเลนสมัยกอนหวงเรื่องรองเพลงไมได ตองหาครูมาสอน 
การจับไมค ดาราบางคนรองเพลงไมไดจริง ๆ ตองมีการเทรนจากครูรองเพลงใหกอน” (วิชรภัทร 
อินทุภูติ, โปรดิวเซอร, สัมภาษณ, ตุลาคม 2551)  
 
 4.2.2 ปจจัยดานการบริหาร 
  คุณภูษิต ไลทอง รองกรรมการผูจัดการบริษัท ทีวีธันเดอร จํากัด และเปนผูควบคุมการผลิต
รายการ มาสเตอรคีย  ไดกลาววา 
  “แนวทางในการบริหารรายการมาสเตอรคีย คือ เปนรายการที่มีทุกวัน การสรางทีม
พิธีกรใหเปนเหมือนกับคนที่อยูในบานของคนดู คือเวลาพูดจากัน ส่ือสารกันใหเหมือนกับคนใน
บานพูด การใหความเปนกันเองกับผูชม การนําเสนอเรื่องราวที่ไมหางตัว การนําเสนอสาระที่พึงรู  
ซึ่งบางทีผูชมทางบานอาจจะรูอยูแลวแตวาอาจจะเพิ่มเติมเล็กนอย การไดสนุกสนานกับการโชว
ความบันเทิงเล็ก ๆ นอย ๆ องคประกอบที่ทําใหการสื่อสารสมบูรณโดยมีผูสงสารและผูรับสาร” 
(ภูษิต ไลทอง, รองกรรมการผูจัดการบริษัท ทีวีธันเดอร จํากัด, สัมภาษณ, ตุลาคม 2551) 
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  ดานผูสนับสนุนรายการ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งที่ชวยใหรายการไมตองแบกภาระตนทุนที่ไม
จําเปน หรือ ลดภาระการใชจาย และเปนสิ่งที่สะทอนถึงความนิยมของรายการวามีผูสนับสนุนมากนอย
เพียงใด  
  “การหาของรางวัลมารวมสนุกในรายการ ผูสนับสนุนรายการสวนใหญ เมื่อสมัยกอน 
7-8 ปที่แลวเรื่องเงินรางวัลเปนหัวขอ (topic) เดนมากสําหรับการทํารายการ รายการที่แจกของ
รางวัลมาก แจกแสน แจกลาน เปนสิ่งที่พูดถึงมาก เพราะคนดูรูสึกมีความสุขและชอบมาก ที่ไดเห็น
คนที่เชียรไดรางวัล ทําใหเงินรางวันสมัยกอนตั้งไวสูงมาก  
  สวนรายการมาสเตอรคียของเราฝรั่งเรียกวาโซพ แตไมใช โซพโอเปรา แตเปนโซพเกม 
กลุมเปาหมาย คือ กลุมผูชมทั่วไป แมบาน เพราะฉะนั้นสินคาสวนใหญก็จะเปนบาน ๆ เชน แชมพู 
ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน ยาสีฟนจาเปา เคเอฟซี เปปซี่” (วิชรภัทร อินทุภูติ, โปรดิวเซอร, สัมภาษณ, 
ตุลาคม 2551) 
  ทั้งนี้ ผูสนับสนุนหลักของรายการจะมีไลปอนเอฟ เพราะอยูกับรายการมาตั้งแตตน 
เหมือนกับวาเปนผูมีอุปการะคุณ  เพราะฉะนั้นทุกอยางไลปอนเอฟจะมาเปนอันดับ 1 รองลงมา คือ คอลเกต 
ผงซักฟอกเปา มาเปนผูสนับสนุนหลัก สมัยกอนรายการมาสเตอรคีย จะมีผูสนับสนุนรายการหลัก  
3 ราย มีผูสนับสนุนรายการหลักออกคั่นรายการชวงละประมาณ 8 ราย โดยรายการมี 3 ชวง คิดเปน 
24 ราย และรวมกับผูสนับสนุนหลักอีก 3 รายการเปนทั้งหมด 27 ราย  
  นอกจากนี้ ยังมีปายอีกชวงละ10 ปาย โดยรายการมาสเตอรคียฟอรเอฟเวอร มาสเตอรคีย
เดอะวินเนอร มาสเตอรคียมหาสนุก มาสเตอรคีย 10 ปทอง ถือวาเปนรายการที่มีปายที่เยอะที่สุดใน
ประเทศไทย 60 ปาย ปจจุบันชองสถานีไดขอรองใหขึ้นราคาปายเพื่อไดตัดรายยอยออกไป ทําให
ขณะนี้มีผูสนับสนุนหลัก 3 ราย และที่เหลืออีกประมาณ 21 ราย ทําใหเหลือปายสนับสนุนไมถึง  30  ปาย 
ลดลงไปครึ่งนึง   
  แตทั้งนี้รายการก็ไมเพิ่มเงินรางวัลแมปายจะเหลือนอย เพราะปจจุบันความขลังของเงินรางวัล
ลดลงมาก สังเกตไดจากเกมโชวปจจุบันไมคอยพูดถึงเงินรางวัล แตจะเปนเรียลลิตี้ เปนรูปแบบใหม
ที่ใหคนดูสนใจเนื้อหารายการมากกวาที่จะไปพูดถึงเงินรางวัล ก็ทําใหไมพูดถึงเงินรางวัล พูดแตเร่ือง
ความสนุก เนื้อหาของรายการมากกวาเงินรางวัล ถือเปนแนวใหม เพราะคนทํารายการตองสํารวจ
ความคิดเห็นผูชมกอน ทั้งทําการสอบถามกลุมเปาหมายทั้งหมดรวมถึงสํารวจการเจาะจงเฉพาะกลุม 
(โฟกัสกรุป)  
  อยางไรก็ดี กลุมของผูสนับสนุนรายการหลัก ๆ ก็จะสนับสนุนมาเปน 10 ป ซ่ึงจะเปน
กลุมของใชในครัวเรือน แมบานเปนหลัก โดยฝายการตลาดก็จะนําเสนอขายเปนปายโฆษณาเปด
ปายในรายการ ปจจุบัน มีปายเล็ก 3 เบรค รวมแลวประมาณ 8 - 9 แผนปาย สวนปายใหญ ที่ขึ้นจอ
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โปรเจ็คเตอร เบรคละ 1 ปาย ซ่ึงผูสนับสนุนรายการจะคอนขางมากสวนใหญเปนลูกคาเกา ที่เปน
ฐานสนับสนุนรายการอยูแลวหลายป ซ่ึงก็มีเพิ่มเขามาใหมบาง เนื่องจากเดิม ในรูปแบบที่เปนละคร 
มีผูสนับสนุนกวา 30 ปาย เนนพวก น้ําพริกกะป /น้ําปลา จนถึงปจจุบันการปรับเปลี่ยนยุครายการ 
ก็จะเนนผูสนับสนุนรายการที่มีตราสินคา (แบรนด) เพิ่มขึ้น แตจํานวนก็จะนอยลงกวาเดิม  
เนื่องจากองคประกอบจากเศรษฐกิจในปจจุบัน 
  สําหรับปจจัยเรื่องเวลาที่จะออกอากาศนั้น เนื่องจากจากการสํารวจรายการชองอื่น ๆ ไมมี
รายการประเภทนี้เลย ทําใหกลุมเปาหมายซึ่งเปนกลุมแมบาน แมคา ฯลฯ มีเวลาวางที่จะดูรายการ  
จึงเปนปจจัยสําคัญสวนหนึ่งที่ทําใหรายการยังสามารถดําเนินอยูไดถึงปจจุบันนี้   
  จากการสัมภาษณ คุณภูษิต ไลทอง รองกรรมการผูจัดการบริษัท ทีวีธันเดอร จํากัด และ
เปนผูควบคุมการผลิตรายการ มาสเตอรคีย ไดถึงปญหาและอุปสรรคในการบริหารรายการ
มาสเตอรคียวา 
  “ปญหาและอุปสรรคที่เจอในการบริหารรายการมาสเตอรคียนั้น ในแตละครั้งที่ปรับเปลี่ยน
รูปแบบ ก็จะพบปญหาบาง อาจจะเปนเรื่องของคูแขงขันทางการตลาด ถาพูดถึงรูปแบบรายการนี้ 
ในชวงเวลาเดียวกันยังไมมี แตชวงเวลาอื่น ๆ อาจมีคูแขงขัน ซ่ึงตองเปรียบเทียบหลายอยาง ถาหาก
จะซื้อโฆษณาลงในรายการแบบมาสเตอรคียเวลานี้มีรายการคนเดียว   
  แตถาเปนคูแขงขันทางดานผูชมนั้น ตองบอกวาคูแขงขันในเชิงผูชมละครเปนคูแขงของ
รายการ เพราะผูชมจะสนใจดูละครรีรันมากกวาในชวงเวลาเดียวกัน ทําใหเรตติ้งจะตกในชวงนั้น  
และคูแขงขันในรายการเดียวกันแบบเดียวกันซึ่งอาจจะอยูคนละชวง ก็มีคูแขงตางชองหรือคูแขงขัน
ในชองเดียวกันก็หมายความวาสามารถสรางเรตติ้งใหทางชองไดมากนอยแคไหนก็มีอยูเปนเรื่อง
ปกติ  แตวารูปแบบรายการอาจจะไมเหมือนกัน เพราะฉะนั้นในมิติของคูแขงขันตองพูดหลายอยาง” 
(ภูษิต ไลทอง, รองกรรมการผูจัดการบริษัท ทีวีธันเดอร จํากัด, สัมภาษณ, ตุลาคม 2551) 
  ทั้งนี้ ในดานของปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นนั้นผูใหสัมภาษณตางมีความคิดเห็นกัน 
โดยในมุมมองของผูบริหาร ซ่ึงจะมองปญหาและอุปสรรคในสวนของการบริหารเปนหลัก เชน
เกี่ยวกับการแขงขันทางการตลาด การสรางเรตติ้งหรือการเพิ่มจํานวนผูชม แตในสวนของฝายปฏิบัติการ
หรือโปรดิวเซอรรายการจะมีความเห็นที่แตกตางในสวนนี้ โดยจะมองปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
จากดานการผลิตมากกวา เชน ในเรื่องของลิขสิทธิ์เพลง หรือการนําเพลงที่จะมาเสนอในรายการให
มีความถูกตองมากที่สุด  เปนตน 
  โดยสรุปจากการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับรายการมาสเตอรคีย ตางมีความคิดเห็น ที่หลากหลาย 
ถึงความสําเร็จของรายการ ซ่ึงถือวาเปนองคประกอบสําคัญในทุก ๆ สวนที่ชวยใหรายการมาสเตอร
ยังไดรับความนิยมและครองใจผูชมเปนระยะเวลายาวนานถึง 15 ป   
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  คุณภูษิต ไลทอง รองกรรมการผูจัดการบริษัท ทีวีธันเดอร จํากัด และเปนผูควบคุมการ
ผลิตรายการ มาสเตอรคีย ไดกลาววา 
  “ปจจัยที่ทําใหรายการมาสเตอรคียอยูมานานมาก หลายป เปนเพราะรายการมีจุดเดน
หลัก ๆ เลย คือตองมีสาระ คือความเปนกันเองที่มีใหกับประชาชน ผูชมรายการ มีอยางสม่ําเสมอ 
มีการสื่อสารอยางเปนกันเองกับผูชมซึ่งดูแลวเสมือนเปนคนในครอบครัว หากยังมีรายการอยูใน
อนาคต คงตองมีการปรับเปล่ียนคิดรูปแบบรายการใหม ๆ มานําเสนอใหกับผูชมทางบานตอไป” 
(ภูษิต ไลทอง, รองกรรมการผูจัดการบริษัท ทีวีธันเดอร จํากัด, สัมภาษณ, ตุลาคม 2551) 
   
  คุณวิชรภัทร อินทุภูติ โปรดิวเซอรรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง ไดใหสัมภาษณถึง
ปจจัยที่ทําใหรายการประสบความสําเร็จวา 
  “ปจจัยที่ทําใหรายการมาสเตอรคียยั่งยืนอยูมาไดหลายป คือ โชคดีที่ชวงแรกรายการ
มาสเตอรคียไมมีคูแขงในชวงเวลากลางวัน ผูชมชวงแรกที่ดูรายการ เพราะไมมีอะไรดู ทําใหดูแลว
รูสึกรูสึกผูกพัน เหมือนวาญาติเหมือนกับสิ่งอะไรที่ตองทําในชีวิตรีดผาก็ตองก็เปดมาสเตอรคีย
ทิ้งไว ทํากับขาว ซักผา ขายของ เด็กบางคนไปเที่ยวนอนดึกตื่นสายก็เปดดู มันเปนความเคยชิน ทําให
อยูไดนาน แตความเคยชินมันยังไมพอ  
   พอมีคูแขงเพิ่มขึ้นก็ตองปรับ เพราะมีปจจัยทําใหเราตองปรับรูปแบบไปเรื่อย ๆ ทําให
ผูชมไมเบื่อ แลวก็เหมือนคอยตาม ๆ ดูวาวันนี้เปนไง ดูสนุกจัง เปล่ียนรูปแบบอีกแลว ไปเรื่อย ๆ 
มันคือ การปรับ และพัฒนาไปเรื่อย ๆ ทําใหอยูได  ถานิ่งนอนใจเมื่อไหร เรตติ้งก็จะตก เพราะฉะนั้น
มาสเตอรคีย ตองดิ้น ตองแอคทีฟ ตลอดเวลา” (วิชรภัทร อินทุภูติ, โปรดิวเซอร, สัมภาษณ, ตุลาคม 
2551) 
 
  จากการสัมภาษณครีเอทีฟรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง คือ คุณ นริศร ถนอมศรี ไดสรุป
ถึงปจจัยที่รายการประสบความสําเร็จ คือ  
  “ปจจัยที่ทําใหรายการมาสเตอรคียอยูมาไดหลายป เพราะกลุมผูชมบวกกับเนื้อหาสาระ
ของรายการตั้งแตเมื่อกอนมาสเตอรคียจะนําเสนอตลกกับสาระควบคูกันไป เมื่อกอนเกมเปนละคร
แลวเขาที่คําถามที่เปนสาระ กลุมแมบานดูแลวไดความรูไปดวย ไมไดตลกอยางเดียว มีเคล็ดลับ 
ตอมามาสเตอรคียไทยแลนด จะมีเอาของมาเสนอ คนดูที่เปนกลุมแมบานเห็นก็จะรูสึกดีจัง อยากทําบาง  
ผลตอบรับก็มีเยอะเหมือนกัน เชนโทรเขามาถามเคล็ดลับตาง ๆ ถามเรื่องความรู บางทีฟงแลวจดไมทัน
ก็จะโทรเขามาถาม อยางมาสเตอรคียปจจุบันนี้ชวงแรกก็จะเปนเรื่องของสาระความรูแทรกอยูดวย 
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สวนเกมอยากใหดูแลวสนุกสนาน รองเพลงตามได” (นริศร ถนอมศรี, ครีเอทีฟ, สัมภาษณ, ตุลาคม 
2551)  
  อยางไรก็ดี ผูสัมภาษณไดใหความคิดเห็นไปในทิศทางที่ไมแตกตางกันมากนักตอปจจัย
ที่ทําใหรายการมาสเตอรคียประสบความสําเร็จ คือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการใหมีความแปลก
ใหมอยูตลอดเวลา สามารถตอบสนองความตองการของผูชม โดยยังคงเนนความตลก สนุกสนาน
และสอดแทรกเนื้อหาสาระใหกับผูชม ประกอบกับคูแขงของรายการรูปแบบเดียวกันในชวงเวลา
ดังกลาวไมมี จึงทําใหรายการ และประสบความสําเร็จซึ่งพิสูจนไดจากความสามารถในการ
ออกอากาศที่ยืนหยัดอยูไดนาน 15 ป 
 
4.3   ผลตอบรับจากผูชมรายการมาสเตอรคีย 
  ผลตอบรับจากผูชมรายการมาสเตอรคีย จากการสํารวจแบบสอบถามซึ่งมีกลุมตัวอยาง
เปนประชาชนทั่วไปใน 10 เขต กรุงเทพมหานคร รวม 400 คน ทําการเก็บขอมูลในชวงเดือน พฤศจิกายน – 
ธันวาคม 2551  
 
 4.3.1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
  ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยนําขอมูลที่ไดมา
คํานวณเพื่อคาสถิติพื้นฐาน ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  เพื่ออธิบาย 
  1) ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน 
  2) พฤติกรรมการรับชมรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง 
  3) พฤติกรรมการรับรูของผูชมรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง 
  4) การใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย 
คูหู คูเพลง 
  5) ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูชมที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย 
คูหู คูเพลง 
  ตอนที่ 2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis 
Testing) ดังนี้ 
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  1) ใช t-test เพื่ออธิบายลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรม
การเปดรับชมและการรับรูที่มีตอการนําเสนอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู        
คูเพลง  เพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 
  2) ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่ออธิบายในกรณี
ที่หาคาความแตกตางของพฤติกรรมการเปดรับชมและการรับรู และการนําไปใชประโยชนและ
ความพึงพอใจของผูชมรายการที่มีตอการนําเสนอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู 
คูเพลง  เพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 2   
 
 4.3.2 ผลการวิเคราะหขอมูล 
  ลักษณะทางประชากรศาสตร 
  ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูล ที่เปนลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 
ไดแก เพศ สถานภาพ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน โดยนําเสนอขอมูลเปนจํานวนและ 
รอยละ ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 4.1 - 4.6 ดังตอไปนี้  
 
ตารางที่ 4.1  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 

 
เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
ชาย 114 28.5 
หญิง 286 71.5 
รวม 400 100.0 

  
        จากตารางที่ 4.1 พบวา กลุมตัวอยางจํานวนทั้งหมด 400 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
คือ มีเพศหญิง 286 คน  คิดเปนรอยละ 71.5  และเพศชาย 114 คน  คิดเปนรอยละ 28.5 
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ตารางที่ 4.2  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานภาพ 
 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
โสด 284 71.0 
สมรส 94 23.5 
หมาย 16 4.0 
แยกกันอยู 6 1.5 

รวม 400 100.0 
 
        จากตารางที่ 4.2 พบวา กลุมตัวอยางจํานวนทั้งหมด 400 คน มีสถานะทางสังคมสวนใหญ
เปนคนโสดมากที่สุด 284 คน คิดเปนรอยละ 71.0 รองลงมาสมรสแลว 94 คน คิดเปนรอยละ 23.5 
เปนหมาย 16 คน  คิดเปนรอยละ 4.0  และแยกกันอยู 6 คน  คิดเปนรอยละ 1.5  
 
ตารางที่ 4.3  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาย ุ
 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 
ต่ํากวา 20 ป   46 11.5 
20-30 ป 258 64.5 
31-40 ป 51 12.8 
41-50 ป 24 6.0 
51-60 ป 19 4.8 
มากกวา 60 ป  2 0.5 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.3 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 20 - 30 ป จํานวน 258 คน 
คิดเปนรอยละ 64.5 รองลงมาอันดับที่สอง กลุมตัวอยางมีอายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 46 คน คิดเปน
รอยละ 11.5 อันดับสามกลุมตัวอยางมีอายุ 31 - 40 ป จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ12.8 อันดับตอมา
กลุมตัวอยางมีอายุ 41 - 50 ป จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.0 ตอมากลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 
51 - 60 ป จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 4.8 และอันดับสุดทายมีอายุมากกวา 60 ป จํานวน 2 คน 
คิดเปนรอยละ 0.5 
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ตารางที่ 4.4  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศกึษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
ต่ํากวามัธยมศกึษาตอนตน 16 4.0 
มัธยมศึกษาตอนตน 26 6.5 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 55 13.8 
อนุปริญญา/ปวส. 81 20.3 
ปริญญาตรี 207 51.8 
สูงกวาปริญญาตรี 15 3.8 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที่ 4.4 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 
207 คน คิดเปนรอยละ 51.8 รองลงมาคือการศึกษาในระดับอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 81 คน คิดเปน
รอยละ 20.3  อันดับตอมาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 113.8 
ตอมาคือ ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.5 ถัดมา คือ ระดับ
การศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.0 และอันดับสุดทายกลุมตัวอยาง
ที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี  จํานวน 15 คน  คิดเปนรอยละ 3.8 
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ตารางที่ 4.5  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 
นักเรียน/นักศกึษา 74 18.5 
พนักงานบรษิทั 32 8.0 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ 22 5.5 
รับจางงาน/บริการ 16 4.0 
ธุรกิจสวนตวั 3 0.8 
แมบาน 250 62.5 
อ่ืน ๆ 3 0.8 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที่ 4.5 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพเปนแมบาน จํานวน 250 คน คิดเปน
รอยละ 62.5 รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา  จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 18.5 อันดับตอมาคือ 
พนักงานบริษัท จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.0 อันดับตอไป คือ ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 
22 คน คิดเปนรอยละ 5.5 ถัดมาเปนรับจาง/บริการ จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.0 และอันดับ
สุดทาย  มีจํานวนเทากัน 3 คน คือ อาชีพอ่ืน ๆ  และประกอบธุรกิจสวนตัว  คิดเปนรอยละ 0.8 
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ตารางที่ 4.6  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายได 
 

รายได จํานวน (คน) รอยละ 
ต่ํากวา 10000 บาท 235 58.8 
10,001 - 15,000 บาท 72 18.0 
15,001 - 20,000 บาท 40 10.0 
20,001 - 25,000 บาท 28 7.0 
25,001 – 30,000 บาท  14 3.5 
30,000 บาท ขึ้นไป 11 2.8 

รวม 400 100.0 
 

 จากตารางที ่4.6 พบวา กลุมตวัอยางสวนใหญมีรายไดต่าํกวา 10,000 บาท จาํนวน 235 คน 
คิดเปนรอยละ 58.8 รองลงมาจะมีรายไดระหวาง 10,001 - 15,000 บาท จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 
18.0 อันดับสามมีรายไดระหวาง 15,000 – 20,000 บาท จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.0 อันดับสี่
มีรายไดระหวาง 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.0 อันดับตอมา 25,001 – 30,000 บาท 
จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.5 และอันดับสุดทายมีรายได 30,000 บาทขึ้นไป จํานวน 11 คน 
คิดเปนรอยละ 2.8 

 
 พฤติกรรมการเปดรับชมรายการมาสเตอรคีย 
 ผลการศึกษา พฤติกรรมการเปดรับชมรายการมาสเตอรคีย ประกอบดวย การรับชมรายการ 
ระยะเวลาในการติดตามชมรายการ ความถี่ในการรับชมรายการภายใน 1 เดือน ระยะเวลาในการ
รับชม  และลักษณะในการรับชม  ผลการศึกษาปรากฏดังตารางที่ 4.7 – 4.11  ดังตอไปนี้    
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ตารางที่ 4.7  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการรับชมรายการ 
 

การรับชม จํานวน (คน) รอยละ 
เคย 386 96.2 
ไมเคย 14 3.8 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที่ 4.7 จากการศึกษากลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
เคยรับชมรายการมาสเตอรคีย จํานวน 386 คน ติดเปนรอยละ 96.2 และที่เหลือไมเคยรับชมรายการ
มาสเตอรคีย  จํานวน 14 คน  คิดเปนรอยละ 3.8 

 
ตารางที่ 4.8  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระยะเวลาในการติดตามชมรายการ 

 
ระยะเวลา จํานวน (คน) รอยละ 

นอยกวา 1 ป 82 21.2 
1 – 3  ป  154 39.9 
4 – 6 ป  127 32.9 
7 – 9 ป 21 5.4 
9 -12 ป 2 0.5 
12 – 15 ป  - - 
มากกวา 15 ป - - 

รวม 386 100.0 
 

จากตารางที่ 4.8 พบวา กลุมตัวอยางที่เคยรับชมรายการมาสเตอรคีย สวนใหญติดตาม
ชมรายการเปนระยะเวลา 1 – 3 ป จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 39.9 รองลงมาติดตามชมเปน
ระยะเวลา 4 – 6 ป จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 32.9 อันดับตอมาคือ ติดตามชมรายการนอยกวา  
1 ป จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 21.2 ตอมาติดตามชมรายการเปนระยะเวลา 7 – 9 ป จํานวน 21 คน 
คิดเปนรอยละ 5.4 และติดตามชมรายการตั้งแตชวงเวลา 9 – 12 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.5 
สวนการติดตามชมรายการตั้งแตชวงเวลา 12 – 15 ป และมากกวา 15 ป ไมปรากฏวามีผูตอบ
แบบสอบถามติดตามชม  
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ตารางที่ 4.9  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความถี่ในการรับชมรายการ 
   ภายใน 1 เดือน 

 
ความถี่ (คร้ัง/เดือน) จํานวน (คน) รอยละ 

ชมทุกวัน (20 คร้ังตอเดือน) 53 13.7 
ชมบอยครั้ง (15-20 คร้ังตอเดอืน) 78 20.2 
ชมบางครั้ง (10-15 ครั้งตอเดอืน) 83 21.5 
นานๆชมครั้ง (5-10 คร้ังตอเดือน) 91 23.6 
ไมคอยไดชม (นอยกวา 5 คร้ังตอเดือนหรือนอยกวานั้น) 81 21.0 

รวม 386 100.0 
 

จากตารางที่ 4.9 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถี่ในการติดตามชมรายการภายใน 
1 เดือนมากที่สุด คือ นาน ๆ ชมครั้ง (5 -10 คร้ังตอเดือน) จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 23.6 อันดับสอง 
คือ ชมบางครั้ง (10-15 คร้ังตอเดือน) จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 21.5 อันดับตอมา คือ ไมคอย ไดชม 
(นอยกวา 5 ครั้งตอเดือน) เทากับ 81 คน คิดเปนรอยละ 21.0 ถัดมา คือ ชมบอยครั้ง (15 – 20 
ครั้งตอเดือน) จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 20.2 และสุดทาย คือ ชมทุกวัน (20 คร้ังตอเดือน) 
จํานวน 53 คน  คิดเปนรอยละ 13.7   
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ตารางที่ 4.10  จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางจําแนกตามระยะเวลาในการรับชม 
 

ระยะเวลา (นาที)  จํานวน (คน) รอยละ 
3 นาที 1 0.3 
5 นาที  31 10.3 
8 นาที  2 0.7 
10 นาที 99 32.9 
13 นาที 1  0.3 
15 นาที  51 16.9 
18 นาที 1  0.3 
20 นาที 51 16.9 
25 นาที 2 0.7 
30 นาที 61 15.3 

รวม 301 100.0 
 

จากตารางที่ 4.10 พบวา กลุมตัวอยางที่รับชมรายการจะมีระยะเวลาในการติดตามชมสวนใหญ 
10 นาที จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 32.9 ลงมาคือ ระยะเวลา 30 นาที จํานวน  61 คน คิดเปนรอยละ 
15.3 อันดับตอมาคือ ระยะเวลา 15 นาที และ 20 นาที ในจํานวนที่เทากันคือ 51 คน คิดเปนรอยละ 
16.9 อันดับถัดไป คือ ระยะเวลา 5 นาที จํานวน 31คน คิดเปนรอยละ 10.3 อันดับตอมา คือ 
ระยะเวลา  8 นาทีและ 25 นาที ซ่ึงมีจํานวนผูชมเทากัน  2 คน คิดเปนรอยละ 0.7 และอันดับสุดทาย
คือ ระยะเวลา  3 นาที  13 นาที  และ 18 นาที  ในจํานวนที่เทากัน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.3 
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ตารางที่ 4.11  จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางจําแนกตามลักษณะการชม 
 

ลักษณะ จํานวน (คน) รอยละ 
ตั้งใจชม ไมเปลี่ยนชอง 24 6.2 
เปลี่ยนชองสลับกับชองอื่น 139 36.0 
ชมเรื่อย ๆ สนใจเปนบางชวง 161 41.7 
เปดทิ้งไวเปนเพื่อน 62 16.1 

รวม 386 100.0 
 

จากตารางที่ 4.10 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีลักษณะการชมรายการโดยเปลี่ยนชอง
สลับกับชองอื่น จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 36.0 รองลงมา คือ ชมเร่ือย ๆ สนใจเปนบางชวง
จํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 41.7 อันดับตอมาคือ เปดทิ้งไวเปนเพื่อน จํานวน 62 คน คิดเปน
รอยละ 16.1  และอันดับสุดทาย คือ ตั้งใจชมไมเปลี่ยนชอง  จํานวน 24 คน  คิดเปนรอยละ 6.2 

 
  ปจจัยท่ีมีตอการใชประโยชนและความพงึพอใจของผูชมรายการ 
  ผลการศึกษาปจจัยของกลุมตัวอยางที่มีตอการใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชม
ที่มีตอรายการมาสเตอรคีย โดยผูศึกษาจําแนกตามประเด็นตาง ๆ ผลการศึกษาปรากฏดังตารางที่ 4.12 
ดังตอไปนี้    
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ตารางที่ 4.12  คาเฉลี่ยปจจัยที่มีตอการใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมรายการ 
 

ปจจัย คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 

ทราบขาวสารที่ถูกตองและรวดเรว็ 3.55 0.802 เห็นดวยมาก 

ปองกันตนเองจากความเครียดได 3.62 0.758 เห็นดวยมาก 

นําขอมูลในรายการมาพูดคยุกับผูอ่ืน 3.46 0.883 เห็นดวยมาก 

ไดรับความเพลิดเพลิน สนุกสนาน 3.51 0.860 เห็นดวยมาก 

มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้น 3.47 0.937 เห็นดวยมาก 

ผอนคลายความเครียดและคลายความกังวลใจ 3.27 1.001 เห็นดวยปานกลาง 

ใหความบนัเทงิพรอมขอมูลที่เปนประโยชน 3.28 0.983 เห็นดวยปานกลาง 

การนําเสนอผูสนับสนุนรายการ (สปอนเซอร) 
ในชวงตางๆมีความเหมาะสม 

3.24 0.973 
 

เห็นดวยปานกลาง 
 

ผูสนับสนุนรายการตรงกับความชอบและความ
สนใจของทาน 

3.23 0.928 
 

เห็นดวยปานกลาง 
 

รูปแบบการดําเนินรายการนาสนใจ 3.26 0.931 เห็นดวยปานกลาง 

จํานวนครั้งที่ออกอากาศเหมาะสม 3.27 0.976 เห็นดวยปานกลาง 

ระยะเวลาในการดําเนินรายการ ( 30 นาที) มี
ความเหมาะสม 

3.14 0.981 
 

เห็นดวยปานกลาง 
 

เวลาที่ออกอากาศ (วนัจนัทร-ศุกร เวลา 13.00 -
13.30) สะดวกแกการรับชมของทาน 

3.01 0.984 
 

เห็นดวยปานกลาง 
 

ผูดําเนินรายการมีความกันเอง และมีสามารถ
ในการสนทนาเปนอยางด ี

3.29 0.805 
 

เห็นดวยปานกลาง 
 

ผูดําเนินรายการดําเนินรายการไดอยางราบรื่น
สนุกสนาน และนาติดตามชม 

3.26 0.870 
 

เห็นดวยปานกลาง 
 

เพลงประกอบ หรือเพลงที่ใชในรายการมีความ
เหมาะสม 

3.27 0.985 
 

เห็นดวยปานกลาง 
 

ความเหมาะสมของการเชิญแขกรับเชิญ 3.15 0.993 เห็นดวยปานกลาง 

รวม 3.31 0.700 เห็นดวยปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.12 พบวา ปจจัยที่มีตอการใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชม
รายการเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ปจจัยที่มีผลตอการการใชประโยชนและความพึงพอใจของ
ผูชมรายการมากที่สุด คือ ปองกันตนเองจากความเครียดได คาเฉลี่ย 3.62 รองลงมาคือ ทราบขาวสาร    
ที่ถูกตองและรวดเร็ว คาเฉลี่ย 3.55 อันดับตอมา คือ ไดรับความเพลิดเพลิน สนุกสนานคาเฉลี่ย 3.51 
อันดับที่ส่ี คือ มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้น คาเฉลี่ย 3.47 อันดับหา ไดแก นําขอมูลในรายการมาพูดคุยกับผูอ่ืน 
คาเฉลี่ย คือ 3.46 รวมถึงผูดําเนินรายการมีความกันเอง และมีสามารถในการสนทนาเปนอยางดี 
คาเฉลี่ย 3.29  

โดยผูชมรายการมีความเห็นวารายการใหความบันเทิงพรอมขอมูลที่เปนประโยชน 
คาเฉลี่ย 3.28 สวนเพลงประกอบ หรือเพลงที่ใชในรายการมีความเหมาะสม จํานวนครั้งที่ออกอากาศ 
และสามารถผอนคลายความเครียดและคลายความกังวลใจ มีคาเฉลี่ยที่เทากัน คือ 3.2 ทั้งนี้ ผูชม
รายการสวนใหญเห็นวา ผูดําเนินรายการดําเนินรายการไดอยางราบรื่นสนุกสนาน และนาติดตามชม 
รวมถึงรูปแบบการดําเนินรายการนาสนใจ คาเฉลี่ย 3.26 

นอกจากนี้  ในสวนของการนําเสนอผูสนับสนุนรายการ (สปอนเซอร) ในชวงตาง ๆ     
มีความเหมาะสม คาเฉลี่ย 3.24 อันดับถัดมา คือ ผูสนับสนุนรายการตรงกับความชอบและความสนใจ
ของทาน คาเฉลี่ย 3.23 ดานความเหมาะสมของการเชิญแขกรับเชิญในรายการ มีคาเฉลี่ยที่ 3.15 
อันดับรองสุดทาย คือ ระยะเวลาในการดําเนินรายการ (30 นาที) มีความเหมาะสม คาเฉลี่ย 3.14 
และอันดับสุดทายคือ เวลาที่ออกอากาศ (วันจันทร-ศุกร เวลา 13.00-13.30) สะดวกแกการรับชม
ของทาน  คาเฉลี่ย 3.01 

อยางไรก็ดี ปจจัยที่มีตอการใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมรายการโดยรวม     
มีความเห็นดวยปานกลาง  โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.31 

 
  การทดสอบสมมติฐาน 
  การวิจยัคร้ังนี้ ผูศึกษาไดกําหนดสมมติฐานการวิจยัหลัก  2 ขอ คือ 
  สมมติฐานขอที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรม
การเปดรับชมและการรับรูที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง ที่แตกตางกัน 
  1) ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ  รายไดเฉล่ียตอเดือน 
  2) ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการเปดรับชมและการรับรูที่มีตอรายการมาสเตอรคีย 
และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง  ที่แตกตางกัน 

DPU



 

 

72 

  สมมติฐานขอที่ 2 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมที่แตกตางกัน จะมีการใช
ประโยชนและความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการ มาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง
ที่แตกตางกัน 
  1) ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ  รายไดเฉล่ียตอเดือน 
  2) ตัวแปรตาม คือ การใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการ มาสเตอรคีย  
และรายการมาสเตอรคีย   คูหู คูเพลงที่แตกตางกัน 
 
  สถิติในการวิเคราะห ที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน คือ วิธีการทดสอบแบบที (t-test) 
และวิธีทดสอบแบบเอฟ (f-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยสถิติไคสแควร (Chi-Square)  
  การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรม
การเปดรับชมและการรับรูที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง ที่แตกตางกัน 
ประกอบดวยสมมติฐานยอยดังนี้ 
  สมมติฐานที่ 1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตรดานเพศของผูชมที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรม
การเปดรับชมและการรับรูที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง 
ที่แตกตางกัน 
  โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
  H0  :  ผูชมรายการที่มีเพศตางกัน  ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับชมและ
การรับรูที่มีตอรายการมาสเตอรคียและรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง 
  H1  :  ผูชมรายการที่มีเพศตางกัน  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับชมและ    
การรับรูที่มีตอรายการมาสเตอรคียและรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง  แตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.13  ความสัมพันธระหวางเพศกับพฤติกรรมการเปดรับชมและการรับรูที่มีตอ 
                รายการมาสเตอรคีย 
 

พฤติกรรมการรับชมและรับรู Chi-Square test Sig 
การรับชมรายการ 7.955 0.019 
ระยะเวลาในการติดตามชมรายการ 5.067 0.280 
ความถี่ในการรับชมรายการ 35.796 0.000 
ลักษณะการชม 6.299 0.098 
 

จากตารางที่ 4.13 พบวา เพศที่ตางกันมีพฤติกรรมในการรับชมและรับรูรายการตางกัน
ในสวนของการรับชมและความถี่ในการรับชมรายการ แตในขณะที่ระยะเวลาในการติดตามชมรายการและ
ลักษณะในการชมรายการไมมีความแตกตางกัน  เนื่องจากคา Sig มีมากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 

 
สมมติฐานที่ 1.2 ลักษณะทางประชากรศาสตรดานสถานภาพของผูชมที่แตกตางกัน   

จะมีพฤติกรรมการเปดรับชมและการรับรูที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู   
คูเพลง ที่แตกตางกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
H0 : ผูชมรายการที่มีสถานะภาพตางกัน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับชม

และการรับรูที่มีตอรายการมาสเตอรคียและรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง 
H1 : ผูชมรายการที่มีสถานะภาพตางกัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับชมและ

การรับรูที่มีตอรายการมาสเตอรคียและรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลงแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.14  ความสัมพันธระหวางสถานภาพกับพฤติกรรมการเปดรับชมและการรบัรูที่มีตอ 
                       รายการมาสเตอรคีย 
 

พฤติกรรมการรับชมและรับรู Chi-Square test Sig 
การรับชมรายการ 25.101 0.000 
ระยะเวลาในการติดตามชมรายการ 57.036 0.000 
ความถี่ในการรับชมรายการ 81.547 0.000 
ลักษณะการชม 17.812 0.037 
 

จากตารางที่ 4.14 พบวา สถานภาพทางสังคมที่ตางกันมีความสัมพันธที่แตกตางกันตอ
พฤติกรรมการเปดรับชมและการรับรูตอรายการ ทั้งในสวนของการรับชมรายการ ระยะเวลาในการ
ติดตามชมรายการ ความถี่ในการรับชมรายการ และลักษณะในการชมรายการ เนื่องจากคา Sig นอยกวา
ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
กลาวคือ ผูชมรายการที่มีสถานภาพทางสังคมตางกัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับชม
และการรับรูที่มีตอรายการมาสเตอรคียแตกตางกัน 

 
สมมติฐานที่ 1.3 ลักษณะทางประชากรศาสตรดานอายุของผูชมที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรม

การเปดรับชมและการรับรูที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง 
ที่แตกตางกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
H0 : ผูชมรายการที่มีอายุตางกัน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับชมและ

การรับรูที่มีตอรายการมาสเตอรคียและรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง 
H1 : ผูชมรายการที่มีอายุตางกัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับชมและ

การรับรูที่มีตอรายการมาสเตอรคียและรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลงแตกตางกัน 
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ตารางที่  4.15   ความสัมพันธระหวางอายกุับพฤติกรรมการเปดรับชมและการรับรูทีม่ีตอ 
     รายการมาสเตอรคีย 
 
 

พฤติกรรมการรับชมและรับรู Chi-Square test Sig 
การรับชมรายการ 20.553 0.024 
ระยะเวลาในการติดตามชมรายการ 28.795 0.092 
ความถี่ในการรับชมรายการ 81.261 0.000 
ลักษณะการชม 30.142 0.011 

 
 จากตารางที่ 4.15 พบวา อายุที่แตกตางกันสวนใหญของผูรับชมมีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการเปดรับชมและการรับรูที่มีตอรายการตางกัน เชน การรับชมรายการ ความถี่ในการรับชม 
รวมถึงลักษณะในการรับชมรายการ เนื่องจากมีคา Sig นอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 แตในสวนของ
ระยะเวลาในการติดตามชมรายการผูที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรมกรรมเหมือนกัน 
 
 สมมติฐานที่ 1.4 ลักษณะทางประชากรศาสตรดานการศึกษาของผูชมที่แตกตางกัน 
จะมีพฤติกรรมการเปดรับชมและการรับรูที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู      
คูเพลง ที่แตกตางกัน 
 โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
 H0 : ผูชมรายการที่มีการศึกษาตางกัน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับชม
และการรับรูที่มีตอรายการมาสเตอรคียและรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง 
 H1 : ผูชมรายการที่มีการศึกษาตางกัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับชมและ
การรับรูที่มีตอรายการมาสเตอรคียและรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลงแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.16  ความสัมพันธระหวางการศกึษากับพฤติกรรมการเปดรับชมและการรบัรูที่มีตอ 
                       รายการมาสเตอรคีย 
 

พฤติกรรมการรับชมและรับรู Chi-Square test Sig 
การรับชมรายการ 17.646 0.061 
ระยะเวลาในการติดตามชมรายการ 22.418 0.318 
ความถี่ในการรับชมรายการ 47.739 0.000 
ลักษณะการชม 34.729 0.003 
 
 จากตารางที่ 4.16 พบวา การศึกษาของผูชมรายการที่ตางกันมีความสัมพันธตอพฤติกรรม
การเปดรับชมและการรับรูที่มีตอรายการตางกัน ไดแก พฤติกรรมในลักษระการชมและความถี่ในการ
รับชมรายการ ในขณะที่พฤติกรรมเปดรับชมรายการและระยเวลาในการติดตามรับชมรายการ มีพฤติกรรม
ที่ไมแตกตางกัน 
 
 สมมติฐานที่ 1.5 ลักษณะทางประชากรศาสตรดานอาชีพของผูชมที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรม
การเปดรับชมและการรับรูที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง ที่แตกตางกัน 
 โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
 H0 : ผูชมรายการที่มีอาชีพตางกัน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับชมและ
การรับรูที่มีตอรายการมาสเตอรคียและรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง 
 H1 : ผูชมรายการที่มีอาชีพตางกัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับชมและการ
รับรูที่มีตอรายการมาสเตอรคียแตกตางกันและรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง 
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ตารางที่ 4.17  ความสัมพันธระหวางอาชพีกับพฤติกรรมการเปดรับชมและการรับรูทีม่ีตอ 
                       รายการมาสเตอรคีย 
 

พฤติกรรมการรับชมและรับรู Chi-Square test Sig 
การรับชมรายการ 23.122 0.027 
ระยะเวลาในการติดตามชมรายการ 37.134 0.042 
ความถี่ในการรับชมรายการ 29.835 0.190 
ลักษณะการชม 24.778 0.131 
 
 จากตารางที่ 4.17 พบวา อาชีพของผูชมรายการมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเปด
รับชมและการรับรูที่มีตอรายการ ไดแก การรับชมรายการและระยะเวลาในการติดตามชมรายการ 
ในขณะที่ความถี่ในการรับชมรายการและลักษณะการรับชมรายการของผูชมที่มีอายุตางกันมี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการเปดรับชมและการรับรูที่มีตอรายการที่ไมแตกตางกัน 
 
 สมมติฐานที่ 1.6 ลักษณะทางประชากรศาสตรดานรายไดของผูชมที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรม
การเปดรับชมและการรับรูที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง 
ที่แตกตางกัน 
 โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
 H0 : ผูชมรายการที่มีรายไดตางกัน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับชมและ
การรับรูที่มีตอรายการมาสเตอรคียและรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง 
 H1 : ผูชมรายการที่มีรายไดตางกัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับชมและการรับรู
ที่มีตอรายการมาสเตอรคียและรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลงแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.18  ความสัมพันธระหวางรายไดกับพฤติกรรมการเปดรับชมและการรับรูทีม่ีตอ 
   รายการมาสเตอรคีย 
 

พฤติกรรมการรับชมและรับรู Chi-Square test Sig 
การรับชมรายการ 16.500 0.086 
ระยะเวลาในการติดตามชมรายการ 41.108 0.075 
ความถี่ในการรับชมรายการ 78.297 0.000 
ลักษณะการชม 42.297 0.000 

 
 จากตารางที่ 4.18 พบวา ความสัมพันธของผูชมรายการที่มีรายไดตางกันมีพฤติกรรม
การรับรูและรับชมแตกตางกันในสวนของความถี่ในการรับชมและลักษณะในการรับชมตางกัน
เนื่องจาก มีคา Sig นอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 แตความสัมพันธของผูมีรายไดที่ตางกันมีความสัมพันธ
ตอพฤติกรรมการเปดรับชมและการรับรูที่มีตอ การรับชมรายการและระยะเวลาในการรับชม
รายการไมแตกตางกัน 

 
ตารางที่ 4.19  สรุปความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมกับพฤติกรรม 
    การเปดรับชมและการรับรูที่มีตอรายการมาสเตอรคีย 

 
       ลักษณะทางประชากร 

พฤติกรรม 
เพศ สถานะ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได 

การรับชมรายการ       
ระยะเวลาในการติดตามชม       
ความถี่ในการรับชม       
ลักษณะการชม       
 

หมายเหต ุ:    หมายถึง   มีความสัมพันธกัน 
 
สรุปจากตารางที่ 1.9 พบวา ความสัมพันธทางลักษณะประชากรศาสตรของผูรับชม 

ที่สถานะทางสังคมที่ตางกันมีพฤติกรรมการเปดรับชมและการรับรูที่มีตอรายการมาสเตอรตางกัน 
ทั้งในสวนของการรับชม ระยะเวลาติดตาม ความถี่ และลักษณะการรับชม สําหรับผูชมสวนใหญ    
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ที่มีอายุตางกันมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเปดรับชม ความถี่ในการเปดรับชมและลักษณะการ
รับชมที่แตกตางกัน แตพฤติกรรมในสวนระยะเวลาการติดตามชมรายการไมมีความแตกตางกัน 
ในขณะที่ผูชมที่มีอาชีพที่ตางกันและรายไดที่ตางกัน มีพฤติกรรมการเปดรับชมและการรับรูที่มีตอ
รายการมาเตอรคีย ในดานของการรับชมรายการและระยะเวลาในการติดตามชมรายการที่แตกตางกัน 
สวนพฤติกรรมในดานความถี่ในการรับชมและลักษณะในการรับชมไมมีความแตกตางกัน  

ในทางตรงกันขาม ผูรับชมที่มีการศึกษาที่ตางกันมีพฤติกรรมในการเปดรับชมและการ
รับรูที่มีตอรายการมาสเตอรคียในสวนของความถี่ในการรับชมและลักษณะในการรับชมที่แตกตาง
กัน แตพฤติกรรมในการรับชมรายการและระยะเวลาในการติดตามชมรายการกลับไมมีความ
แตกตางกัน ในขณะที่ผูชมรายการที่มีเพศตางกันมีพฤติกรรมการในการเปดรับชมและการรับรูที่มี
ตอรายการมาสเตอรคียในสวนของการรับชมรายการและความถี่ในการรับชมรายการที่แตกตางกัน 
และมีพฤติกรรมดานระยะเวลาการติดตามชมรายการและลักษณะการรับชมรายการที่ไมแตกตางกนั 

 
การทดสอบสมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมที่แตกตางกัน 

ใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการ มาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู        
คูเพลง  ที่แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2.1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมที่มีเพศตางกัน ใชประโยชนและ
ความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการ มาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลงที่แตกตางกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
H0 : ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมที่มีเพศตางกัน ใชประโยชนและความพึงพอใจ

ของผูชมที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู  คูเพลง ไมแตกตางกัน 
H1 : ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมที่มีเพศตางกัน ใชประโยชนและความพึงพอใจ

ของผูชมที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง แตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.20  ผลความแตกตางการใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการ 
                      มาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง จําแนกตามเพศ 

 

เพศ จํานวน Mean S.D. F Sig. 

ชาย 104 3.126 0.778 10.335 0.001 

หญิง 281 3.382 0.657   

รวม 385 3.313 0.700    
 

จากตารางที่ 4.20 พบวา คา Sig 0.001 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และ ยอมรับสมมติฐานการวิจัย กลาวคือ ลักษณะทางประชากรศาสตรของ
ผูชมที่มีเพศตางกัน ใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการ
มาสเตอรคีย คูหู คูเพลง แตกตางกัน 

 
สมมติฐานที่ 2.2  ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมที่มีสถานภาพทางสังคมตางกัน 

ใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการ มาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู      
คูเพลงที่แตกตางกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
H0 : ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมที่มีสถานภาพทางสังคมตางกันใชประโยชน

และความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง ไมแตกตางกัน 
H1 : ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมที่มีสถานภาพทางสังคมตางกันใชประโยชน

และความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง แตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.21  ผลความแตกตางการใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการ 
                      มาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง จําแนกตามสถานะทางสังคม 

 

เพศ จํานวน Mean S.D. F Sig. 

โสด 272 3.225 0.713 7.017 0.000 

สมรส 91 3.570 0.602   

หมาย 16 3.161 0.616   

แยกกันอยู 6 3.794    

รวม 385 3.313 0.700    
 

จากตารางที่ 4.21 พบวา คา Sig 0.000 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ 
H0 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และ ยอมรับสมมติฐานการวิจัย กลาวคือ ลักษณะทางประชากรศาสตร
ของผูชมที่มีสถานภาพทางสังคมตางกันใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการ
มาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง แตกตางกัน 

ทั้งนี้ เพื่อใหทราบความแตกตางระหวาง การใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชม
ที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลงของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานะ
ทางสังคมเปนรายคู  ซ่ึงไดทดสอบคูไหนที่ใชประโยชนและความพึงพอใจแตกตางกันบาง โดยทดสอบ
โดยการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบของ LSD Test ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.22  การเปรียบเทยีบพหุคูณเพื่อทดสอบความแตกตางการใชประโยชนและความพึงพอใจ 
                       ของผูชมที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง  จําแนกตาม 
                        สถานะทางสังคมเปนรายคู โดยวิธีผลตางนัยสําคัญ (LSD) 
 

สถานภาพ โสด สมรส หมาย แยกกันอยู 
โสด    -0.3448* 0.0636 -0.5688* 
สมรส 0.3488*  0.4084* -0.2240 
หมาย -0.0636 -0.4084*  -0.6324 
แยกกันอยู 0.5688* 0.2240 0.6324  

 

* คาเฉลี่ย 2 กลุมมีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 
จากตารางที่ 4.22 เปนการทดสอบความแตกตางของการใชประโยชนและความพึงพอใจ

ของผูชมที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาเตอรคีย คูหู คูเพลง จําแนกตามสถานะทางสังคม
พบวา มีคูที่ใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมรายการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ดังนี้  

กลุมตัวอยางที่มีสถานะทางสังคมที่เปนโสดใชประโยชนและมีความพึงพอใจตางกับ
กลุมตัวอยางที่มีสถานะทางสังคมที่สมรสแลวและแยกกันอยู สวนกลุมตัวอยางที่มีสถานะทางสังคม 
ใชประโยชนและมีความพึงพอใจตางกับกลุมตัวอยางที่มีสถานะทางสังคมที่เปนโสดและเปนหมาย
ในขณะที่กลุมตัวอยางที่มีสถานะทางสังคมที่เปนหมาย ใชประโยชนและมีความพึงพอใจตอการชม
รายการตางกับกลุมตัวอยางที่มีสถานะทางสังคมที่สมรสแลว และกลุมตัวอยางที่มีสถานะทางสังคม
แยกกันอยูใชประโยชนและมีความพึงพอใจแตกตางกับกลุมตัวอยางที่มีสถานะทางสังคมที่เปนโสด  

 
สมมติฐานที่ 2.3 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมที่มีอายุตางกันใชประโยชนและ

ความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการ มาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลงที่แตกตางกัน 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
H0 : ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมที่มีอายุตางกัน ใชประโยชนและความพึงพอใจ

ของผูชมที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง ไมแตกตางกัน 
H1 : ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมที่มีอายุตางกัน ใชประโยชนและความพึงพอใจ

ของผูชมที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง แตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.23  แสดงผลความแตกตางการใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการ 
                      มาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง  จําแนกตามอาย ุ

 

อายุ จํานวน คาเฉลี่ย S.D. F Sig. 

ต่ํากวา 20 ป   42 3.505 0.597 1.510 0.186 

20-30 ป 248 3.250 0.712   

31-40 ป 50 3.372 0.722   

41-50 ป 24 3.4485 0.664   

51-60 ป 19 3.418 0.646   

มากกวา 60 ป 2 2.911 1.123   

รวม 385 3.313 0.700     
 

จากตารางที่ 4.23 พบวา คา Sig 0.186 ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับ 
H0 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย กลาวคือ ลักษณะทางประชากรศาสตรของ
ผูชมที่มีอายุตางกัน ใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการ
มาสเตอรคีย คูหู คูเพลง ไมแตกตางกัน 

 
สมมติฐานที่ 2.4 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมที่มีการศึกษาตางกันใชประโยชน

และความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการ มาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง
ที่แตกตางกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
H0 : ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมที่มีการศึกษาตางกัน มีการใชประโยชนและ

ความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง ไมแตกตางกัน 
H1 : ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมที่มีการศึกษาตางกัน ใชประโยชนและความ

พึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง แตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.24  ผลความแตกตางการใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมที่มีตอ 
   รายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง  จําแนกตามระดับการศกึษา 

 

ระดับการศึกษา จํานวน คาเฉลี่ย S.D. F Sig. 

ต่ํากวามัธยมศกึษาตอนตน 15 3.690 0.635 3.335 0.006 

มัธยมศึกษาตอนตน 24 3.531 0.577    

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 53 3.335 0.711   

อนุปริญญา/ปวส. 79 3.165 0.652    

ปริญญาตรี 202 3.339 0.704    

สูงกวาปริญญาตรี 12 2.833 0.846    

รวม 385 3.313 0.700     
 

จากตารางที่ 4.24 พบวา คา Sig 0.006 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ 
H0 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และ ยอมรับสมมติฐานการวิจัย กลาวคือ ลักษณะทางประชากรศาสตร
ของผูชมที่มีการศึกษาตางกัน ใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการมาสเตอรคีย 
และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง แตกตางกัน 

ทั้งนี้ เพื่อใหทราบความแตกตางระหวาง การใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชม 
ที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลงของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม
การศึกษาเปนรายคู ซ่ึงไดทดสอบคูไหนที่ใชประโยชนและความพึงพอใจแตกตางกันบาง โดยทดสอบ
โดยการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบของ LSD Test  ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.25  การเปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบความแตกตางการใชประโยชนและความพึงพอใจ 
    ของผูชมที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง  จําแนกตาม 
      การศึกษาเปนรายคู โดยวิธีผลตางนัยสําคัญ (LSD) 

 
ระดับการศึกษา 

 
ต่ํากวา 
ม.ตน 

ม.ตน ม.ปลาย/ 
ปวช. 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

สูงกวา
ปริญญตรี 

ต่ํากวาม.ตน  0.1583 0.3550 0.5249* 0.3507 0.8569* 

ม.ตน -0.1583  0.1967 0.3666* 0.1923 0.6985* 

ม.ปลาย/ปวช. -0.3550 -0.1906  0.1699 -0.0044 0.5018* 

อนุปริญญา/ปวส. -0.5249* -0.3666* -0.1699  -0.1742 0.3320 

ปริญญาตรี -0.3507 -0.1923 0.0044 0.1742  0.5062* 

สูงกวาปริญญาตรี -0.8569* -0.6985* -0.5018* -0.3320 -0.5062*  

 

* คาเฉลี่ย  2  กลุมมีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 
จากตารางที่ 4.25 เปนการทดสอบความแตกตางของการใชประโยชนและความพึงพอใจ

ของผูชมที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาเตอรคีย คูหู คูเพลง จําแนกตามระดับการศึกษา 
พบวา มีคูที่ใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมรายการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ดังนี้ 

กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน ใชประโยชนและมีความพึงพอใจ
ตอรายการมาสเตอรคียแตกตางกับกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาในระดับอนุปริญญา/ปวส. และ
กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี สวนกลุมตัวอยางที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
มีความแตกตางกับกลุมตัวอยางที่มีระดับอนุปริญญา/ปวส. และสูงกวาปริญญาตรี นอกจากนี้ 
กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และในระดับปริญญาตรี 
ใชประโยชนและมีความพึงพอใจตอรายการแตกตางกับกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี  

สวนกลุมตัวอยางที่มีการศึกษาในระดับอนุปริญญา/ปวส. ใชประโยชนและมีความ
พึงพอใจตอรายการแตกตางกับมีความแตกตางกับกลุมตัวอยางที่ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตนและ
มัธยมศึกษาตอนตน ในขณะที่กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรี ใชประโยชน
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และความพึงพอใจตางกับกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาตางกันเกือบทุกกลุมยกเวนกลุมตัวอยาง         
ที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. 

 
สมมติฐานที่ 2.5 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมที่มีอาชีพตางกันใชประโยชน

และความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการ มาสเตอรคีย (ในแตละครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การนําเสนอ) และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง ที่แตกตางกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
H0 : ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมที่มีอาชีพตางกัน ใชประโยชนและความพึงพอใจ

ของผูชมที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง ไมแตกตางกัน 
H1 : ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมที่มีอาชีพตางกัน ใชประโยชนและความพึงพอใจ

ของผูชมที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง แตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.26  ผลความแตกตางการใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการ 
                      มาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง  จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จํานวน คาเฉลี่ย S.D. F Sig. 

นักเรียน/นักศกึษา 72 3.075 0.732 3.783 0.001 

พนักงานบรษิทั 29 3.565 0.450   

ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ 22 2.986 0.679   

รับจางงาน/บริการ 13 3.411 0.535   

ธุรกิจสวนตวั 2 3.970 0.457   

แมบาน 244 3.366 0.697   

อ่ืน ๆ 3 3.803 1.046   

รวม 385 3.313 0.700     
 

จากตารางที่ 4.26 พบวา คา Sig 0.001 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ 
H0 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และ ยอมรับสมมติฐานการวิจัย กลาวคือ ลักษณะทางประชากรศาสตร
ของผูชมที่มีอาชีพตางกัน ใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และ
รายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง แตกตางกัน 
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อยางไรก็ดี เพื่อใหทราบความแตกตางระหวาง การใชประโยชนและความพึงพอใจของ
ผูชมที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลงของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม
อาชีพเปนรายคู ซ่ึงไดทดสอบคูไหนที่ใชประโยชนและความพึงพอใจแตกตางกันบาง โดยทดสอบ
โดยการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบของ LSD Test ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.27  การเปรียบเทยีบพหุคูณเพื่อทดสอบความแตกตางการใชประโยชนและความพึงพอใจ 

ของผูชมที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู  คูเพลง  จําแนกตาม     
อาชีพเปนรายคู โดยวิธีผลตางนัยสําคัญ (LSD) 

 
อาชีพ 

 
นักเรียน/
นักศึกษา 

พนักงาน
บริษัท 

ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

รับจาง/ 
บริการ 

ธุรกิจ
สวนตัว 

แมบาน อื่น ๆ 
 

นักเรียน/
นักศึกษา 

 -0.4908* 0.0885 -0.3366 -0.8954 -0.2908* 0.7288 

พนักงานบริษัท 0.4908*  0.5793* 0.1542 -0.4047 0.2000 -0.2380 

ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

-0.885 -0.5793*  -0.4251 -0.9840 -0.3793* -0.8173 

รับจาง/บริการ 0.3366 -0.1542 0.4251  -0.5588 -0.458 -0.3922 

ธุรกิจสวนตวั 0.8954 0.4047 0.9840 0.5588  0.6046 0.1667 

แมบาน 0.2908* -0.200 0.3793* -0.458 -0.6046  -0.4380 

อื่น ๆ 0.7288 0.2380 0.8173 0.3922 -0.1667 0.4380  

 

* คาเฉลี่ย 2 กลุมมีความแตกตางกันที่ระดบันัยสําคัญ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.27 เปนการทดสอบความแตกตางของการใชประโยชนและความพึงพอใจ
ของผูชมที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาเตอรคีย คูหู คูเพลง จําแนกตามอาชีพ มีคูที่ใช
ประโยชนและความพึงพอใจของผูชมรายการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ดังนี้ 

กลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนนักศึกษาใชประโยชนและความพึงพอใจที่มีตอรายการ
มาสเตอรคียแตกตางกันกับพนังงานบริษัทและแมบาน และพนักงานบริษัทใชประโยชนและความ
พึงพอใจที่มีตอรายการตางกับนักเรียนนักศึกษา ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ สวนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
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ใชประโยชนและความพึงพอใจที่มีตอรายการแตกตางกับกลุมตัวอยางที่ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทและแมบาน และกลุมตัวอยางที่เปนแมบานใชประโยชนและความพึงพอใจแตกตางกับ
นักเรียน/นักศึกษาและขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

 
สมมติฐานที่ 2.6 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมที่มีรายไดตางกันใชประโยชน

และความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการ มาสเตอรคีย (ในแตละครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การนําเสนอ) และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง  ที่แตกตางกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
H0 : ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมที่มีรายไดตางกัน ใชประโยชนและความ

พึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง ไมแตกตางกัน 
H1 : ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมที่มีรายไดตางกัน ใชประโยชนและความ

พึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง แตกตางกัน 
 

ตารางที่ 4.28  ผลความแตกตางการใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมที่มีตอ 
   รายการมาสเตอรคีย  และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง  จําแนกตามรายได 

 

รายได จํานวน คาเฉลี่ย S.D. F Sig. 

ต่ํากวา 10000 บาท 228 3.210 0.699 3.374 0.005 

10,001 - 15,000 บาท 66 3.597 0.648   

15,001 - 20,000 บาท 40 3.382 0.656   

20,001 - 25,000 บาท 27 3.363 0.774   

25,001 – 30,000 บาท  14 3.331 0.770   

30,000 บาทขึ้นไป 10 3.347 0.455   

รวม 385 3.313 0.700     
 

จากตารางที่  4.28 พบวา คา Sig 0.001 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ 
H0 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และ ยอมรับสมมติฐานการวิจัย กลาวคือ ลักษณะทางประชากรศาสตร
ของผูชมที่มีรายไดตางกัน ใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และ
รายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง แตกตางกัน 
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อนึ่ง เพื่อใหทราบความแตกตางระหวาง การใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมที่
มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลงของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ
เปนรายคู ซ่ึงไดทดสอบคูไหนที่ใชประโยชนและความพึงพอใจแตกตางกันบาง โดยทดสอบโดยการ
เปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบของ  LSD Test  ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.29  การเปรียบเทยีบพหุคูณเพื่อทดสอบความแตกตางการใชประโยชนและความพึงพอใจ 

   ของผูชมที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง   จําแนกตาม 
    รายไดเปนรายคู  โดยวิธีผลตางนัยสําคัญ (LSD) 

 

รายได 
 

ตํ่ากวา 
10,000 
บาท 

10,000- 
15,000 
บาท 

15,001- 
20,000 
บาท 

20,001- 
25,000 
บาท 

25,001-
30,000 
บาท 

30,000 
บาทขึ้นไป 

ตํ่ากวา 10,000 บาท  -0.3871* -0.1723 -0.1538 -0.1219 -0.1370 

10,000-15,000 บาท 0.3871*  0.2148 0.2333 0.2652 0.2501 

15,001-20,000 บาท 0.1723 -0.2148  0.0185 0.0504 0.0353 

20,001-25,000 บาท 0.1538 -0.2333 -0.0185  0.0319 0.0168 

25,001-30,000 บาท 0.1219 -0.2652 -0.504 -0.0319  -0.0151 

30,000 บาทขึ้นไป 0.1370 -0.2501 -0.0353 -0.068 0.0151   
 

* คาเฉลี่ย 2 กลุมมีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.29 เปนการทดสอบความแตกตางของการใชประโยชนและความพึงพอใจ
ของผูชมที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาเตอรคีย คูหู คูเพลง จําแนกตามรายได มีคูที่ใช
ประโยชนและความพึงพอใจของผูชมรายการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนี้ 

กลุมตัวอยางที่มีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท ใชประโยชนและความพึงพอใจที่มีตอรายการ
มาสเตอรคียแตกตางกับกลุมตัวอยางที่มีรายได 10,000 – 15,000 บาท ในขณะที่กลุมตัวอยางที่มี
รายได 10,000 -15,000 บาท มีความแตกตางกับกลุมตัวอยางที่มีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท  
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สรุปไดวา ลักษณะทางประชากรศาสตรสวนใหญ ไดแก เพศ สถานะทางสังคม การศึกษา 
อาชีพ และรายไดที่แตกตางกันใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการ มาสเตอรคีย 
และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลงที่แตกตางกัน แตในขณะที่ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก 
อายุของผูชมที่แตกตางกัน ใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการ มาสเตอรคีย และ
รายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลงไมแตกตางกัน 

 DPU



 
บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเร่ือง การศึกษาการนําเสนอรายการมาสเตอรคีย และผลตอบรับจากกลุมผูชม
รายการ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงรูปแบบการเสนอรายการมาสเตอรคีย เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลให
รายการมาสเตอรคียประสบความสําเร็จ และเพื่อศึกษาถึงผลตอบรับจากผูชมรายการมาสเตอรคีย 

ในสวนของการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น  ผูวิจัยใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแต
เดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงเดือนธันวาคม 2551 สําหรับการประมวลผลนั้น ผูวิจัยไดใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS for Window มาใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก จํานวน คารอยละ คาเฉลี่ย การทดสอบ
แบบที (t-test) การทพสอบแบบเอฟ การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
และการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยสถิติไคสแควร (Chi-Square)  

จากกระบวนการศึกษาวิจัยที่กลาวมา สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
ดังนี้  
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 
 5.1.1 สวนที่ 1 รูปแบบการเสนอรายการมาสเตอรคีย 

รายการ “มาสเตอรคีย” เปนรายการเกมโชวประเภทคอมเมดี้โชว ซ่ึงสรางความสนุกสนาน 
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ทุกวันจันทร – ศุกร เวลา 12.45 - 13.15 น. ซ่ึงปจจุบัน
เปล่ียนชวงเวลาการออกอากาศจากเวลาเดิมคือ 12.45 - 13.15 น. เปนชวงเวลา 13.00 - 13.30 น.  ทุกวัน
จันทร – วันศุกร รายการมาสเตอรคียผลิตโดยบริษัท ทีวีธันเดอร จํากัด มีพิธีกรดําเนินรายการ คือ 
นายเมทนี บูรณศิริ  และนายเทพ  โพธ์ิงาม เร่ิมออกอากาศครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2537   

ทั้งนี้ ไดปรับเปลี่ยนชื่อรายการมาแลว 8 ช่ือ  คือ รายการมาสเตอรคีย  รายการมาสเตอรคีย 
ฟอรเอฟเวอร รายการมาสเตอรคียเดอะวินเนอร รายการมาสเตอรคีย 10 ปทอง รายการมาสเตอรคีย
มหาสนุก  รายการมาสเตอรคียไทยแลนด  และชื่อปจจุบันคือ รายการมาสเตอรคียคูหู คูเพลง ซ่ึงการ
เปล่ียนชื่อรายการนั้น เพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบของรายการที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย และ
สะทอนใหเห็นถึงการนําเสนอของรูปแบบรายการในแตยุคแตละตอน ซ่ึงงายตอการทําความเขาใจ
และเขาถึงกลุมเปาหมายไดงาย  
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กลุมเปาหมายของรายการนั้น สวนใหญเนนไปยังกลุมผูชนที่เปนแมบาน โดยรูปแบบ
การดําเนินงานในแตละชวงนั้น รูปแบบรายการยังคงเดิม คือ เนนรายการเกมโชวที่มีความสนุกสนาน 
ยังมีผูเขารวมแขงขันทั้งจากทางบาน หรือบางครั้งก็เปนผูแขงขันที่มีช่ือเสียง ขึ้นอยูกับรูปแบบรายการ
ในแตละชวง และยังมีการแจกของรางวัลหรือชิงรางวัลอยู เพียงแตเปนการเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอ
ที่แตกตาง เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายการในชวงนั้น ๆ  วาจะเนนการนําเสนอในรูปแบบใด 
เพื่อใหตรงหรือเขาถึงกลุมเปาหมายมากที่สุด  

โดยลักษณะของรูปแบบของการนําเสนอรายการ คือ จะมีผูเขารวมแขงขันทําการแขงขัน
หรือเลมเกมตามกติกาที่กําหนด หากชนะก็มีโอกาสที่จะสะสมรางวัล หรือเขาสูรอบชิงรางวัล เพื่อเส่ียงโชค
หรือลุนรางวัลที่มีมูลคามากกวาตอไป ซ่ึงลักษณะการดําเนินงานในรูปแบบนี้ยังคงมีจนถึงปจจุบัน 
โดยเริ่มตั้งแตรายการมาสเตอรคีย ในยุคเริ่มตน จนถึงรายการมาสเตอรคีย คูหูคูเพลง ซ่ึงรูปแบบการ
นําเสนอในปจจุบัน คือ การแขงขันรองเพลง หรือตอบคําถามที่เกี่ยวกับเพลง เพื่อใหสอดคลองกับ
ช่ือและรูปแบบของรายการ โดยสุดทายผูเขาแขงขันก็จะไดเขาชิงรางวัลในรอบโบนัส ซ่ึงทีมที่ชนะ
ก็มีโอกาสที่จะไดรับเงินรางวัลมากกวา  

ในสวนของผูเขาแขงขันของรายการซึ่งในชวงบางยุคบางสมัยก็เนนใหผูชมมีสวนรวม  
คือ มีการใหเขียนจดหมายเขามารวมสนุก ซ่ึงรายการก็จะมีทีมงานที่จะรายการก็จะมีฝายทดสอบ 
(แคสติ้ง) เพื่อรวมเลนในรายการ ทําใหผูชมทางบานไดมีสวนรวมในรายการ และเปนสวนหนึ่งที่
รายการมีเรตติ้งเพิ่มขึ้นดวย แตหากจะใหผูเขาแขงขันจากทางบานเขารวมรายการทั้ง 5 วัน การใหดารา
นักแสดงเขารวมเลนเกมจะสงผลดีตอรายการมากกวา เพราะผลตอบรับจากคนดูไมมากเทากับการนําดารา
นักแสดงมาเลนเกม  

แตทั้งนี้ ผูเขาแขงขันทางบานสวนใหญตองการเขามาเลนเกมแตไมตองการดูผูเขาแขงขัน
ทางบานดวยกันเองออกอากาศ ตองการดูดารานักแสดงที่ช่ืนชอบมากกวา ซ่ึงในจุดนี้รายการพยายาม
ปรับรูปแบบรายการ เชน การพยายามใหผูเขาแขงขันจากทางบานมีสวนรวม เชน การออกไปเลนเกม
นอกสนาม เปนตน  

อยางไรก็ดี รูปแบบของรายการมาสเตอรคียยังคงอยูเหมือนเดิมอีกอยาง คือ ยังคงเปน
เกมโชวที่เนนความสนุกสนานชวนหัว  และสอดแทรกความรูหรือสาระไวในรายการตลอดเวลา  

 
 5.1.2 สวนที่ 2 ปจจัยท่ีสงผลใหรายการมาสเตอรคียประสบความสําเร็จ 

ปจจัยที่สงผลใหรายการมาสเตอรคียประสบความสําเร็จจากอดีตสูปจจุบัน คือ ปจจัย
ดานการผลิต และการบริหาร ซ่ึงถือเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหรายการไดรับความนิยมและออกอากาศ
ไดเปนระยะเวลานานกวา 15 ป  
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สวนของปจจัยการผลิตนั้น คือการหาจุดยืนหรือรูปแบบของรายการ เพื่อกําหนดรูปแบบ
การนําเสนอของรายการตอกลุมเปาหมาย ซ่ึงสวนใหญคือกลุมแมบานที่เปนผูชม โดยจุดเดนของรายการ
ที่ผานมา คือ การดําเนินรูปแบบรายการในสิ่งที่ไมเหมือนใคร เชน การนําเสนอรูปแบบรายการ 
มาสเตอรคีย คูหูคูเพลง คอนขางเดนชัด คือการแขงขันโดยใชเพลงในการแขงขันและดําเนินรายการ
เปนหลัก  เปนตน  

ส่ิงที่สําคัญและจําเปนตอการดําเนินรายการ คือ พิธีกร ซ่ึงรายการมาสเตอรคีย มีพิธีกร
หลัก 2 ทาน ซ่ึงเปนผูดําเนินรายการตั้งแตเร่ิมออกอากาศจนถึงปจจุบัน คือ นายเมทนี บูรณศิริ หรือ 
นีโน และนายเทพ โพธ์ิงาม หรือ ปาเทพ แมในชวงอดีตที่ผานมาจะมีพิธีกรบางทานเขามาเปนพิธีกร
เพิ่มเติม แตทั้งสองทานก็ยังคงเปนพิธีกรหลักมาจนถึงทุกวันนี้ แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการ
ดําเนินรายการและความเหมาะสมของพิธีกรที่มีตอรายการ  

พิธีกรของรายการในปจจุบันถือวามีความโดดเดนและเปนสวนหนึ่งที่ชวยดึงดูดใหผูชม
สนใจติดตาม และสามารถเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะใหกับผูชมไดเปนอยางดี ซ่ึงในสวนของ 
เทพ โพธ์ิงาม ถือวามีความสามารถในการนําเสนอทั้งการแตงกาย การรองเพลง เชน การเลียนแบบ
นักรองดัง เพราะสามารถรองเพลงไดทุกแนวดวย ไมจําเปนตองเปนลูกทุง และอีกทาน คือ คุณเมทนี 
บูรณศิริ ซ่ึงมีความชอบเรื่องของดนตรีอยูแลว และมีความรูในดานศิลปวัฒนธรรมควบคูกันไป         
จึงถือวาพิธีกรมีความเหมาะสมตอรายการและทําใหรายการมีความสมบูรณ (perfect) มากยิ่งขึ้น 
ทั้งในอดีตจนถึงปจจุบัน 

สําหรับปจจัยดานการบริหารนั้น ถือวารายการมาสเตอรคีย มีผูสนับสนุนรายการที่มาก
มาโดยตลอด และไดรับการตอบรับจากผูสนับสนุนรายการบางรายเปนอยางดี ซ่ึงสนับสนุนรายการ
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันเชนเดียวกัน เนื่องจากชวงเวลาดังกลาวกลุมผูชมหลัก คือ กลุมแมบาน 
ดังนั้นผูสนับสนุนรายการที่เปนสินคาอุปโภคบริโภคจึงไดรับความนิยมและถือวามีความเหมาะสม
ตอรายการ ซ่ึงชวยลดตนทุนของรายการไดมาก ดานปญหาและอุปสรรคของรายการนั้น อาจจะถือ
ไดวาเปนการแขงขันกับรายการอื่นที่ไมใชเกมโชวดวยกันเอง  

อยางไรก็ดี ปจจัยที่มองวาทําใหรายการสามารถประสบความสําเร็จและมีความยั่งยืน 
ซ่ึงออกอากาศมานานกวา 15 ปนั้น คือ ความเปนกันเอง ความสนุก และสอดแทรกสาระใหกับผูชม 
และการปรับเปลี่ยนรายการใหมีความทันสมัยอยูตลอดเวลา  
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 5.1.3 สวนที่ 3 ผลตอบรับจากผูชมรายการมาสเตอรคีย 
 
ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 
จากผลการวิจัยกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน อธิบายไดวา กลุมตัวอยางจํานวนทั้งหมด 

400 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คือ มีเพศหญิง 286 คน คิดเปนรอยละ 71.5 และ เพศชาย 114 คน 
คิดเปนรอยละ 28.5 โดยมีสถานะทางสังคมสวนใหญเปนคนโสดมากที่สุด 284 คน คิดเปนรอยละ 
71.0 รองลงมาสมรสแลว 94 คน คิดเปนรอยละ 23.5 เปนหมาย 16 คน คิดเปนรอยละ 4.0 และ
แยกกันอยู 6 คน คิดเปนรอยละ 1.5  

ทั้งนี้ กลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 20-30 ป มากที่สุด จํานวน 258 คน คิดเปนรอยละ 64.5 
รองลงมาอันดับที่สอง กลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 12.8 
และกลุมตัวอยางมีอายุต่ํากวา 20 ป เปนอันดับสาม จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.5 และมีระดับ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ 51.8 รองลงมาคือการศึกษา
ในระดับอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 20.3 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช.จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 13.8  

โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพเปนแมบานจํานวน 250 คน คิดเปนรอยละ 62.5 
รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 18.5  และเปนพนักงานบริษัท จาํนวน 
32 คน คิดเปนรอยละ 8.0 และสุดทายกลุมตัวอยางมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท มากที่สุด จํานวน 
235 คน คิดเปนรอยละ 58.8 รองลงมาจะมีรายไดระหวาง 10,001 - 15,000 บาท จํานวน 72 คน คิดเปน
รอยละ 18.0 และมีรายไดระหวาง 15,000 – 20,000 บาท เปนอันดับสาม จํานวน 40 คน คิดเปน
รอยละ 10.0  

 
พฤติกรรมการเปดรับชมรายการมาสเตอรคีย 
จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยรับชมรายการมาสเตอรคีย จํานวน 386 คน 

คิดเปนรอยละ 96.2 และไมเคยรับชมรายการมาสเตอรคีย จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.8 
โดยกลุมตัวอยางที่เคยรับชมรายการมาสเตอรคีย มีระยะเวลาการติดตามชมรายการเปนระยะเวลา 
1 – 3 ป มากที่สุด จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 39.9  รองลงมา คือ ติดตามชมเปนระยะเวลา 4 – 6 ป 
จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 32.9 และติดตามชมรายการนอยกวา 1 ป จํานวน 82 คน คิดเปน
รอยละ 21.2  

ทั้งนี้ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถี่ในการติดตามชมรายการภายใน 1 เดือน คือ นาน ๆ 
ชมครั้ง (5 -10 คร้ังตอเดือน) เทากับ 91 คน คิดเปนรอยละ 23.6 ตอมาคือ ชมบางครั้ง (10 - 15 ครั้ง
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ตอเดือน) จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 21.5 และไมคอยไดชม (นอยกวา 5 คร้ังตอเดือน) จํานวน 
81 คน คิดเปนรอยละ 21.0  ซ่ึงใชระยะเวลาในการรับชมสวนใหญ 10 นาที จํานวน 99 คน คิดเปน
รอยละ 32.9 รองลงมาคือ ระยะเวลา 30 นาที จํานวน  61 คน คิดเปนรอยละ 15.3 และตอมาคือ 
ระยะเวลา 15 นาที และ 20 นาที ในจํานวนที่เทากันคือ 51 คน คิดเปนรอยละ 16.9 สุดทายผูชม
รายการมาสเตอรคียสวนใหญมีลักษณะการชมราย คือ ชมเรื่อย ๆ สนใจเปนบางชวง จํานวน 161 คน 
คิดเปนรอยละ 41.7 โดยเปลี่ยนชองสลับกับชองอื่น จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 36.0  และเปดทิง้ไว
เปนเพื่อน จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 16.1    

 
ปจจัยท่ีมีตอการใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมรายการ 
จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีตอการใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมรายการ

มาสเตอรคีย อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง คาเฉล่ีย 3.31 โดยปจจัยที่มีผลมากที่สุด คือ ปองกัน
ตนเองจากความเครียดไดซึ่งมีระดับการเห็นดวยมาก คาเฉลี่ย 3.62 รองลงมาคือ ทราบขาวสาร
ที่ถูกตองและรวดเร็ว มีระดับการเห็นดวยมาก คาเฉลี่ย 3.55 อันดับสาม คือ ไดรับความเพลิดเพลิน 
สนุกสนาน ระดับการเห็นดวยมาก คาเฉลี่ย 3.51 สวนมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้น เปนอันดับถัดมาซึ่งมี
ระดับการเห็นดวยมาก คาเฉลี่ย 3.47 และการนําขอมูลในรายการมาพูดคุยกับผูอ่ืน มีระดับความเห็น
ดวยมาก คาเฉลี่ย คือ 3.46 รวมถึงผูดําเนินรายการมีความกันเอง และมีสามารถในการสนทนาเปน
อยางดี  ระดับความเห็นปานกลาง คาเฉลี่ย 3.29 

 
การทดสอบสมมติฐาน 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการเปดรับชม

และการรับรูที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง ที่แตกตางกัน  
 ผลการวิจัยพบวา ลักษณะประชากรศาสตรของผูรับชม ที่มีสถานะทางสังคมตางกัน 

มีพฤติกรรมการเปดรับชมและการรับรูที่มีตอรายการมาสเตอรคีย ทั้งปจจัยของการรับชม ระยะเวลา
ติดตาม ความถี่ และลักษณะการรับชม แตกตางกัน 

 สวนลักษณะทางประชากรศาสตรที่เพศตางกันมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการ        
ในการเปดรับชมและการรับรูที่มีตอรายการมาสเตอรคียในสวนของการรับชมรายการและความถี่
ในการรับชมรายการที่แตกตางกัน ลักษณะทางประชากรศาสตรที่มีอายุตางกัน มีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการเปดรับชมและการรับรูที่มีตอรายการมาสเตอรคีย ในดานการเปดรับชม ความถี่ในการ
เปดรับชมและลักษณะการรับชมที่แตกตางกัน สวนลักษณะทางประชากรศาสตรที่มีอาชีพและ
รายไดตางกัน มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการรับชมและการรับรูที่มีตอรายการมาสเตอรคีย ไดแก 
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ดานการรับชมและระยะเวลาในการติดตามรายการที่แตกตางกัน สวนปจจัยทางประชากรศาสตร
ดานการศึกษามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการรับชมและการรับรูที่มีตอรายการมาสเตอรคีย        
ในดานความถี่และลักษณะการรับชมของผูชมรายการแตกตางกัน  

2. ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมที่แตกตางกัน จะมีการใชประโยชนและความ
พึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการ มาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง  ที่แตกตางกัน 

 ผลการวิจัย พบวา ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ สถานะทางสังคม 
การศึกษา อาชีพ และรายไดของผูชมที่แตกตางกัน ใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมที่มีตอ
รายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง ที่แตกตางกัน สวนลักษณะทางประชากรศาสตร 
ไดแก อายุที่ตางกัน ใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการ มาสเตอรคียและรายการ
มาสเตอรคีย คูหู คูเพลงที่ไมแตกตางกัน 

 
สรุป 
การทําหนาที่ของสื่อโทรทัศนนั้นมีหนาที่สําคัญหลัก ๆ หนึ่งในนั้น คือ หนาที่บริการ

บันเทิง ความรื่นเริงบันเทิงใจ ความสนุกสนาน เปนส่ิงที่ทุกคนแสวงหากันอยางมาก เพื่อเปนการ
พักผอนหยอนใจจากการทํากิจกรรมการงานตาง ๆ ใหแกทุกคนในหลายรูปแบบ (อรทัย ศรีสันติสุข, 
2522) ซ่ึงพอจะกลาวไดวา รายการมาสเตอรคีย เปนรายการหนึ่งที่ทําหนาที่ของสื่อโทรทัศนได
อยางครบถวนสมบูรณ  ในการทําหนาใหความบันเทิงแกผูชม  

สําหรับรูปแบบรายการมาสเตอรคียนั้น นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนั้น สวนใหญคือ
รูปแบบการดําเนินรายการเลมเกมตอบคําถามเพื่อชิงรางวัล โดยผูเขาแขงขันมีทั้งผูสมัครจากทาง
บานและบุคลลที่มีช่ือเสียง ซ่ึงขึ้นอยูกับรูปแบบรายการในแตละยุคที่ไดปรับเปลี่ยนสอดคลองไป
ตามสมัยนิยม หากจะจําแนกประเภทของรายการมาสเตอนคียวาเปนเกมโชวตามรูปแบบของ
รายการเจฟเฟอรสัน เกรแฮม (เจฟเฟอรสัน เกรแฮม  อางถึงใน อรนุช สุดประเสริฐ, 2538 : 17-18) นั้น 
พอจะสรุปไดวารายการมาสเตอรคียเปนเกมโชวที่เนนการเสี่ยงโชคเปนหลัก (Gambling) เปนรายการ
เกมโชวที่มีลักษณะของการพนัน การเสี่ยงโชค เพราะผูแขงขันตองตอบคําถามเบื้องตนใหถูกตอง
เสียกอน จึงจะมีสิทธิ์ที่จะเขาไปเสี่ยงโชคในรูปแบบตาง ๆ อาทิเชน การหมุนวงลอ การเปดแผนปาย 
เปนตน  ซ่ึงถือวาเปนชวงยุคแรกของการดําเนินรายการ 

ทั้งนี้ เพราะการดําเนินรายการเปนการเลนเกมเพื่อสะสมชิงรางวัลจากการตอบคําถาม 
เชน รายการมาสเตอรคีย มาเลนเกมตอบคําถามจากวีทีอารสะสมคะแนนใครทําคะแนน ซ่ึงหากใคร
ไดมากที่สุด จะเปนผูชนะและสามารถเขาไปเลนเกมจับคูแมกุญแจใหครบ 8 คู เพื่อชิงรางวัลสูงสุด 
หรือจะเปนการดําเนินรายการของมาสเตอรคีย ฟอรเอฟเวอร หรือ มาสเตอรคีย เดอะวินเนอร 
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ที่ผูเขาแขงขันหากเปนผูชนะในแตละวัน จะไดสิทธิ์ในการแขงขันในวันตอไปและไดรับเงินรางวัล 
ซ่ึงหากสะสมเงินรางวัลครบ 10 สมัย  ก็มีสิทธิ์เขาไปเลนรอบโบนัสซ่ึงมีมูลคารางวัลที่สูง  

สําหรับในชวงยุคกลางของรายการมาสเตอรคียนั้นเริ่มที่จะสอดแทรกเนื้อหาที่มีสาระ
เขามา หากจะจําแนกรายการมาสเตอรคียตามสัดสวนระหวางความบันเทิง และสาระความรู (อางถึงใน  
อรนุช สุดประเสริฐ. การวิเคราะหรายการแขงขันชิงรางวัลทางโทรทัศน, 2538 : 73-88) สามารถ
พอจะกลาวอางไดวารายการมาสเตอรคีย เปนรายการเกมโชวที่ เนนความบันเทิงเปนหลัก           
เพราะวัตถุประสงคที่ผลิตรายการนั้น เพื่อนําเสนอความบันเทิง ความสนุกสนาน ซ่ึงในความบันเทิงนั้น
มีสาระ ความรูสอดแทรกอยูบาง โดยสาระตาง ๆ เหลานั้นมักเปนลักษณะของขอคิดตาง ๆ ในการ
ดํารงชีวิตในสังคมหรือขอเสนอแนะในเรื่องตาง ๆ รายการประเภทนี้จะเปนรายการที่อยูในรูปแบบ
ของรายการประเภทเกม (Game) แทบทั้งส้ิน  

รายการมาสเตอรคีย ก็สะทอนใหเห็นถึงลักษณะการดําเนินรายการรูปแบบดังกลาว เชน 
ในสวนของรายการ มาสเตอรคีย ส่ีภาค ซ่ึงผูเขาแขงขันตองตอบคําถามที่เกี่ยวกับของดีในแตละภาค 
ถือเปนการสอดแทรกความรู และเปนเนื้อหาคําถามที่เปนความรูรอบตัว หรือรายการมาสเตอรคีย 
10 ปทอง ที่เนนการตอบคําถามทั่วไป เพื่อสะสมทองคําใหไดมากที่สุด หรือรูปแบบรายการของ 
รายการมาสเตอรคียไทยแลนด ที่ใกลเคียงกับรายการมาสเตอรคียในยุคกอนหนา คือ การเลมเกม
ตอบปญหาเพื่อชิงรางวัล  

ทั้งนี้ รายการเกมโชวประเภทที่เนนความบันเทิงเปนหลักสวนใหญจะเปนแขงขันที่ใช
คําถามคําตอบ หรือใหผูแขงขันใชทักษะทางรางกาย ซ่ึงมักจะเปนส่ิงที่ทาทาย ตื่นเตนหรือทําใหดู
ตลก ขบขัน เพื่อใหผูชมรูสึกสนุกสนาน เนื้อหาของรายการเกมโชวประเภทที่เนนความบันเทิงเปน
หลักสามารถแบงออกเปน 3 แบบ คือ เนื้อหาเกี่ยวกับความรูรอบตัว เนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลทั่วไปและ
เนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลที่จําเพาะเจาะจง  

ยุคปจจุบันรายการเกมโชวประเภทที่เนนทั้งสาระ ความรู และความบันเทิง เพื่อใหผูชม
ไดรับทั้งความบันเทิง และสาระความรู ควบคูกันไป โดยเนื้อหาสาระความรูนั้นจะไมถูกนําเสนอ
มากจนเกินไป เพราะจะทําใหผูชมรูสึกเบื่อได ซ่ึงรูปแบบรายการจะตองนําเสนอทั้งสาระ ความรู และ
ความบันเทิงไปดวย และใหทั้ง 2 สวนนี้มีความสมดุลกัน เพราะหากมีมีสาระ ความรูมากเกินไป
ก็ทําใหผูชมเบื่อได เพราะการชมรายการนั้นนอกจากผูชมจะไดรับสาระความรูจากรายการแลว ก็ยัง
ไดรับความสนุกสนาน เพลิดเพลินอีกดวย ซ่ึงถือวาการดําเนินรายการของมาสเตอรคียในยุคปจจุบัน
เปนไปในลักษณะดังกลาว 

ถึงแมลักษณะการจัดรายการเกมโชวจะมีหลายประเภทดังที่กลาวมา ซ่ึงแตกตางกันไป
ตามเนื้อหาและวัตถุประสงคของรายการ แตปจจัยสําคัญที่รายการเกมโชว ตองคํานึงถึงคือส่ิงดึงดูดใจ 
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คือ ความสนุกสนาน ชวนหัว (Comedy) ซ่ึงในรายการเกมโชวหลายรายการมีนักแสดงตลกรวมเปน
พิธีกร เพื่อเปนการสรางภาพลักษณของความสนุกชวนหัว สําหรับรายการมาสเตอรคีย ก็มีพิธีตลก
รวมอยูดวย คือ เทพ โพธ์ิงาม 

ตอมา คือ ความขัดแยง (Conflict) ซ่ึงอยูในรูปของกฎ กติกา เงื่อนไขตาง ๆ การมีสวนรวม 
(Participation)   ดึงดูดผูชมใหรูสึกมีสวนรวม เชน การจัดพิธีกรหรือผูเขาแขงขันที่ผูชมทั่วไปคุนเคย 
(อางถึงใน วิภาพร กล่ินฟุง, 2544 : 14) เชน การมีสวนรวมของผูชมในการแขงขัน หรือ ผูชมทาง
บานมีสวนรวมเลนเกมในบางชวงของรายการ ความสนใจของมนุษย (Human Interest) และความ
ตื่นเตนเราใจ (Exciting) ซ่ึงเปนสิ่งดึงดูดที่ขาดไมไดในรายการเกมโชว เชน การแจกรางวลัทีม่มีลูคาสงู 
จะทําใหผูชมเกิดการเอาใจชวยและตื่นเตนไปกับผูเขาแขงขันดวย ซ่ึงถือวา รายการมาสเตอรคีย
ตั้งแตอดีต จนถึงปจจุบันมีสวนประกอบของปจจัยดังกลาวครบถวน 

ดังนั้น รูปแบบของการนําเสนอของเกมโชวในแตละประเภท ควรที่จะประกอบไปดวย
องคประกอบที่เหมาะสมและลงตัวกันไดอยางกลมกลืนจึงจะชวยใหรายการสามารถยืนหยัดอยูได
อยางมั่นคงและถาวร ซ่ึงนอกเหนือจากรูปแบบรายการแลวยังมีปจจัยอ่ืนที่ชวยใหรายการประสบ
ความสําเร็จได 

องคประกอบในการผลิตรายการนั้น ก็ถือเปนปจจัยหนึ่งเชนกันที่ผลักดันใหรายการใด
รายหนึ่งประสบความสําเร็จได ซ่ึงความกลมกลืนดังกลาวจะเกิดขึ้นไดเมื่อรายการเกมโชวนั้น
มีความลงตัวดวยองคประกอบตาง ๆ ดังนี้ เนื้อหาของรายการ รูปแบบ และวิธีการนําเสนอ บทโทรทัศน 
ฉาก ผูรวมรายการ ผูชมในหองสง ทีมงานผลิตรายการ ผูอุปถัมภรายการ (Sponsor) และพิธีกร 
(จิตราภา  พิมพประสานต, 2544 : 6) 

สําหรับในสวนของ เนื้อหารายการ รูปแบบและวิธีการนําเสนอนั้น รายการมาสเตอรคีย 
ยังเนนเนื้อหารายการที่มีความสนุกสนานเปนหลัก และสอดแทรกดวยสาระ ซ่ึงกลุมเปาหมายสวน
ใหญ คือกลุมแมบานเปนหลัก ดังจะเห็นไดจากผูสนับสนุนรายการหลัก ซ่ึงรูปแบบของรายการนั้น
ปรับเปลี่ยนไปตามสมัยนิยม ดังนั้นการนําเสนอของรายการจึงจําเปนตองสอดคลองควบคูกันไปกับ
รูปแบบ แตยังคงยึดหลักของรายการคือเนนความสนุกสนาน และที่สําคัญ คือความแปลกใหมและ
ไมเหมือนใคร  

ดานบทโทรทัศน ฉาก ผูรวมรายการ ผูชมในหองสง ส่ิงเหลานี้ลวนเปนองคประกอบ
สําคัญที่ชวยใหรายการประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะในสวนของผูรวมรายการหรือ แขกรับเชิญ 
ซ่ึงเปนปจจัยหนึ่งที่จะดึงดูดผูชมใหมีความสนใจที่จะรับชมนอกเหนือจากรูปแบบและการนําเสนอ
ของรายการแลว เพราะหากแขกรับเชิญเปนผูมีช่ือเสียงเปนที่รูจักกันดีของประชาชน เชน ดารา 
นักรอง หรือผูมีช่ือเสียงในวงการตาง ๆ ก็จะชวยใหรายการมีความนาสนใจและนาติดตามเพิ่มขึ้น  
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ในสวนของพิธีกรในการดําเนินรายการตองสรางบรรยากาศสนุกสนานเปนกันเองให
เกิดขึ้นทั้งกับผูแขงขัน ผูชมทางบาน และผูชมในหองสง ดังนั้นจะเห็นไดวา รายการเกมโชวสวนใหญ
ในปจจุบัน มักจะนิยมนําเอาผูที่มีช่ือเสียง หรือเปนที่นิยมของประชาชนมาเปนพิธีกรดําเนินรายการ 
ซ่ึงรายการมาสเตอรคีย มีพิธีกรประจํารายการอยู 2 ทาน คือ นายเมทนี บูรณศริิ หรือ นโีน และนายเทพ 
โพธ์ิงาม หรือ ปาเทพ โดยทั้งคูเปนพิธีกรประจํารายการมาตั้งแตแรกเริ่มจนถึงปจจุบันสะทอนให
เห็นถึงความสามารถในการทําหนาที่และความเหมาะสมลงตัวของพิธีกร ซ่ึงถือวาเปนองคประกอบหนึ่ง
ที่ชวยใหรายการมีความสนุกสนานชวนหัว มีความนาสนใจและนาติดตาม   

อยางไรก็ดี ส่ิงที่จําเปนอีกอยางที่รายการเกมโชวตองมีคือผูอุปถัมภรายการ (สปอนเซอร) 
เพราะเปนปจจัยสําคัญในการผลิตรายการ โดยปกติแลวนั้นรายการวิทยุโทรทัศนทุกรายการจะตอง
มีผูอุปถัมภรายการเปนผูสนับสนุนทางดานการเงิน ดวยการซื้อเวลาโฆษณา และผูอุปถัมภรางวัล
ใหกับผูเขาแขงขัน เพราะวาของรางวัลท่ีมีมูลคาสูง จะเปนตัวกระตุนความสนใจแกผูชม ใหติดตาม
รายการ และรวมเอาใจชวยไปกับผูแขงขันที่ช่ืนชอบ 

ในอดีตที่ผานมาเงินรางวันสมัยกอนตั้งไวสูงมาก ซ่ึงกลุมเปาหมาย คือ กลุมผูชมทั่วไป 
แมบาน เพราะฉะนั้นสินคาสวนใหญก็จะเปนบาน ๆ  เชน แชมพู ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน ยาสีฟน 
โดยปจจุบันนี้รายการมาสเตอรคีย มีผูสนับสนุหลัก 3 ราย และที่เหลืออีกประมาณ 21รายเปนปาย
สนับสนุน และในปจจุบันความนิยมของเงินรางวัลลดลงมาก โดยผูชมจะสนใจเนื้อหารายการ
มากกวาเงินรางวัล ทําใหสวนหนึ่งรายการตองสํารวจความคิดเห็นผูชมกอน ทั้งทําการสอบถาม
กลุมเปาหมายทั้งหมดรวมถึงสํารวจการเจาะจงเฉพาะกลุม 

สวนงานดานทีมงานผลิตรายการ ในที่นี้ขอหมายความถึงผูบริหารการผลิต และผูผลิต
รายการ ซ่ึงถือวาเปนหัวใจหลักในการบริหารรายการใหมีความอยูรอดนอกเหนือจากผูสนับสนุน
รายการ แนวทางในการบริหารรายการมาสเตอรคีย คือ เปนรายการที่มีทุกวัน การสรางทีมพิธีกรให
เปนเหมือนกับคนที่อยูในบานของผูชม การไดสนุกสนานกับการโชวความบันเทิงเล็ก ๆ นอย ๆ 
องคประกอบที่ทําใหการสื่อสารสมบูรณโดยมีผูสงสารและผูรับสาร สําหรับปญหาและอุปสรรค 
ในแตละครั้งที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบก็จะพบปญหาบาง คือ คูแขงขันทางการตลาด แตถาเปนคูแขงขัน
ทางดานผูชม คือ เปนคูแขงขันในเชิงผูชมละคร เพราะคูแขงขันในรายการเดียวกันแบบเดียวกันอยู
คนละชวงเวลา 

อนึ่ง จากผลการวิจัยในสวนของผูรับชมที่มีตอรายการมาสเตอรคียนั้น สามารถสรุปไดวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง โดยมีสถานะทางสังคมโสด มีอายุระหวาง 20 - 30 ป การศึกษา
สวนใหญระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพแมบาน และมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิดที่วา ผูรับสารแตละคนมีลักษณะที่แตกตางกัน โดยเฉพาะลักษณะทางประชากรศาสตร 
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(Demographic Characteristics) ซ่ึงไดแก อายุ เพศ การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม และจาก
ลักษณะที่แตกตางกันของประชาชน ทําใหมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อที่แตกตางกันออกไป  

โดยพฤติกรรมการเปดรับสื่อของเพศหญิงนั้นใชเวลาในการดูโทรทัศนและฟงวิทยุ
มากกวาเพศชาย เพราะผูหญิงกับผูชายมีความแตกตางกันอยางมากในเรื่องของความคิด คานิยม 
และทัศนคติ ซ่ึงจากการวิจัยพบวาความแตกตางของพฤติกรรมของเพศหญิงและชายนั้นแตกตางกัน
ในดานการเปดรับชมรายการและความถี่ในการรับชม ทั้งนี้ เพราะวัฒนธรรมและสังคมกําหนดบทบาท 
และกิจกรรมของหญิงชายไวตางกัน ผูหญิงจึงมักเปนคนที่มีจิตใจออนไหว หรือเจาอารมณโอนออน
ผอนตาม และเปนแมบานแมเรือน มักถูกชักจูงไดงายกวาผูชาย 

ทั้งนี้ สอดคลองกับลักษณะการใชส่ือมวลชนของผูใหญ ที่จะเปดโทรทัศน วิทยุ และ
หนังสือพิมพมากพอกัน โดยชวงระหวางอายุ 20 - 30 ป เปนชวงอายุที่นิยมดูโทรทัศนมากกวา ตามวิถีชีวิต
ของคนรุนใหมที่มีแตความเรงรีบ ซ่ึงเขาถึงไดงายกวา เพราะมีพฤติกรรมในการรับชม ความถี่ในการ
รับชมและลักษณะการรับชมที่แตกตางกัน เปนไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของคิปแพ็ค และ
เมอรเรย ซ่ึงศึกษาเรื่องการใชส่ือและความพึงพอใจ ไดศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการรับรูใน
คุณประโยชนของสื่อ โดยปจจัยดานตัวบุคคล เชน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ เปนตัวกําหนดการใช
ส่ือและการรับรูในตัวคุณประโยชนของสื่อ โดยเฉพาะปจจัยที่เกี่ยวกับอายุ ปรากฎวา กลุมตัวอยาง
ที่มีอายุมากคือ ตั้งแต 15 ปขึ้นไป จะเลือกใชส่ือเพราะคํานึงถึงความสําคัญของสื่อมากกวากลุม
ตัวอยางที่มีอายุนอย 

นอกจากนี้ พฤติกรรมการการเปดรับส่ือก็จะตางกัน ตามรายได อาชีพ ซ่ึงรายไดที่ดี 
อาชีพที่ดี สอดคลองกัน คือ อาชีพแมบานซึ่งเปนกลุมเปาหมายหลักเปนกลมผูติดตามชมรายการ
มากที่สุด และกลุมเปาหมายสวนใหญมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท โดยสวนใหญมีพฤติกรรมในการ
เปดรับชมรายการและระยะชมรายการที่ตางกัน ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกันวาฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมของกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อแตกตางกันออกไป โดยเฉพาะประชาชนที่มี
อาชีพที่ดี และมีรายไดที่ดี มักจะเปดรับขาวสารที่มีเนื้อหาหนักๆมากกวาเปดรับความบันเทิง ดังนั้น
ในทางกลับกันประชนที่มีรายไดนอย ก็จะมีการเปดรับเนื้อหาในสวนของความบันเทิงมากกวา 
แมวากลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาที่ดี แตอาจจะอยูในชวงเพิ่มเริ่มทํางาน หรืออยูชวยงานที่บาน
จึงทําใหมีรายไดที่ไมสูงมาก 

สําหรับพฤติกรรมการเปดรับและการรับรูของผูชมรายการมาสเตอรคียนั้น สวนใหญ
เคยรับชมรายการมาสเตอรคีย และติดตามชมรายการชวงระยะเวลา 1 – 3 ป โดยมีความถี่ในการตดิตาม
ชมรายการภายใน 1 เดือน คือ นาน ๆ ชมครั้ง (5 -10 คร้ังตอเดือน) ซ่ึงใชระยะเวลาในการรับชมสวนใหญ 
10 นาที สวนใหญมีลักษณะการชมรายการโดยเปลี่ยนชองสลับกับชองอ่ืน ซ่ึงการเลือกเปดรับหรือ
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เลือกสนใจ หมายถึง แนวโนมที่ผูรับสารจะเลือกสนใจหรือเปดรับขาวสารจากแหลงหนึ่งแหลงใด 
ที่มีอยูดวยกันหลาย ๆ แหลง สวนการรับขึ้นกับผูรับสารจะเลือกรับรูเลือกตีความหมาย ความเขาใจ
ของตนเอง หรือตามทัศนคติ ตามประสบการณ ตามความเชื่อ ความตองการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ 
ตามภาวะทางรางกาย หรือภาวะทางอารมณขณะนั้น ดังจะเห็นไดวาผูรับชมรายการสนใหญถือวา
ติดตามชมรายการอยางตอเนื่องพอสมควร รวมถึงจํานวนครั้งที่รับชมและระยะเวลาที่ใชในการ
รับชมกับพฤติกรรมในการรับรูที่เปดสลับชองอื่น ๆ ก็ถือวาเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือกลุม
ผูรับสารก็จะเลือกจดจําเฉพาะบางสวนที่ตนเองสนใจหรือตองการเทานั้น (Theory of Cognitive 
Dissonance)  ที่เสนอโดย Festinger  (Festinger L. A., 1975 อางถึงใน พีระ  จิรโสภณ, 2530 : 11) 

ดานปจจัยที่มีตอการใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมรายการมาสเตอรคีย       
โดยมีปจจัยที่เห็นดวยมากที่สุด คือ การปองกันตนเองจากความเครียด ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา 
วิจัยเกี่ยวกับการใชส่ือเพื่อประโยชนและความพึงพอใจของเวนเนอร (Wenner, 1982 : 171 - 193 อางถึงใน 
พิษณุ สุมประดิษฐ, 2549 : 36) ซ่ึงเปนเรื่องเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริโภคขาวสาร (new gratifications) 
โดยแบงความพึงพอใจออกเปน 4 กลุม และผูชมรายการมาสเตอรคีย สอดคลองกับกลุม Para-
orientational Gratifications หมายถึง กระบวนการใชขาวสาร เพื่อประโยชนในการลดหรือผอนคลาย 
ความตึงเครียดทางอารมณหรือเพื่อปกปองตนเอง เชน เปนการใชเวลาใหหมดไป เพื่อความเพลิดเพลิน 
สนุกสนาน  เพื่อหลีกหนีจากสิ่งที่ไมพึงพอใจอยางอื่น  

สําหรับปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอการใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมรายการ 
ทั้งทราบขาวสารที่ถูกตองและรวดเร็ว ไดรับความเพลิดเพลิน สนุกสนาน และการนําขอมูลในรายการ
มาพูดคุยกับผูอ่ืน ซ่ึงสอดคลองกับนักวิชาการสื่อสารมวลชน แม็คคอมส และเบคเกอร (McCombs 
and Becker, 1979 : 50 - 52 อางถึงใน วีณา วัฒนาศิริพานิช, 2549 : 15 - 16) ไดอธิบายถึงการใชส่ือมวลชน
เพื่อตอบสนองความตองการในแนวคิดคลายคลึงกับมาสโลว โดยเนนดานการดํารงชีวิตในสังคม
ทั่วไป คือ มนุษยตองการรูเหตุการณ (Surveillance) โดยการสังเกตการณและติดตามความเคลื่นไหว
ตาง ๆ จากสื่อมวลชน เพื่อใหรูเทาทันตอเหตุการณ ใหเกิดความทันสมัยและรูวาอะไรมีความสําคัญ
พอที่จะเรียนรู ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการทราบขอมูลที่ถูกตองและรวดเร็ว และตองการ
ขอมูลเพื่อประกอบการพูดคุยสนทนาในชีวิตประจําวัน (Discussions) ซึ่งการติดตามชมรายการ
ก็สามารถนําเรื่องในรายการมาพูดคุยกับผูอ่ืนและตองการการมีสวนรวม (Participation) รวมถึง
ตองการความบันเทิง (Relaxing and Entertainment) เพื่อความเพลิดเพลินและผอนคลายอารมณ 
ซ่ึงการชมรายการก็ทําใหไดรับความเพลิดเพลิน สนุกสนาน 

นอกจากนี้ ยังเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ อรนุช สุดประเสิรฐ (2538) ไดศึกษาเรื่อง 
“การวิเคราะหรายการแขงขันชิงรางวัลทางโทรทัศน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประเภทและ
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เนื้อหาของรายการแขงขันชิงรางวัลทางโทรทัศน รวมทั้งความคิดเห็นของผูชมที่มีตอรายการ พบวา 
รายการแขงขันชิงรางวัลทางโทรทัศนสามารถแขงไดเปน 3 ประเภท คือ รายการที่เนนสาระและ
ความรูเปนหลัก รายการที่เนนความบันเทิงเปนหลัก และรายการที่เนนทั้งสาระ ความรู และความ
บันเทิง ทัศนคติของผูชม พบวา ผูชมนิยมชมรายการคละกันไปทั้ง 3 ประเภท แตสวนใหญตองการ
ชมรายการที่ใหทั้งสาระ ความรู และความบันเทิงควบคูกันไป เพิ่มมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับการ
ดําเนินงานของรายการมาสเตอรคียที่ตอบสนองความตองการของกลุมผูชมได ดวยการนําเสนอ
รายการที่มีความสนุกสนาน ควบคูกับการมีสาระ และยังสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับรายการ
สาระบันเทิง (Edutainment) หรือ เอดูเทนเมนต คือ กลยุทธในการผสมผสานขอมูลขาวสาร และ
ความรูในดานตาง ๆ ที่เอ้ือตอการพัฒนา และนําเสนอผานทางสื่อบันเทิงในรูปแบบตาง ๆ และ
ในขณะเดียวกัน ก็ไมรูสึกเบื่อหนายกับการบริโภคขาวสารดังกลาว  (ปาริชาต สถาปตานนท สโรบล 
2541 : 38 - 43) ถือวารายการมาสเตอรคียประสบความสําเร็จในแงดังกลาว 

จากการทดสอบสมมติฐาน ที่วาลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมที่แตกตางกัน 
จะมีพฤติกรรมการเปดรับชมและการรับรูที่มีตอรายการมาสเตอรคีย  และรายการมาสเตอรคีย คูหู 
คูเพลง ที่แตกตางกัน ซึ่งลักษณะทางประชากรศาสตรของผูรับชม ที่มีสถานะทางสังคมที่ตางกัน 
มีพฤติกรรมการเปดรับชมและการรับรูที่มีตอรายการมาสเตอรคีย ทั้งปจจัยของการรับชม ระยะเวลา
ติดตาม ความถี่ และลักษณะการรับชม แตกตางกัน ซ่ึงแตกตางกับผลการศึกษาของ พันธนันท  เด็ดแกว  
(2544) ไดศึกษาเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบการรับชมรายการโทรทัศนประเภทสาระความรู และ
สาระบันเทิง การจดจําได และการนําไปใชประโยชน” ที่ศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน
ประเภทสาระความรู และสาระบันเทิง และเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางการจดจํา และการ
นําไปใชจากการรับชมรายการทั้ง 2 ประเภท ซ่ึงผลการศึกษาพบวาประชาชนที่มีเพศ และสถานภาพ
สมรสตางกัน มีการรับชมรายการประเภทสาระบันเทิงไมแตกตางกัน 

แตจากผลการวิจัยพบวา สถานะทางสังคมที่ตางกันมีพฤติกรรมการเปดรับชมและ
การรับรูที่มีตอรายการมาสเตอรคีย ทั้งปจจัยของการรับชม ระยเวลาติดตาม ความถี่ และลักษณะ
การรับชม แตกตางกัน ซ่ึงตามทฤษฏีการเลือกเปดรับนั้นพบวาการเลือกเปดรับขาวสารมีความ 
สัมพันธกับปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการ เชน ทัศนคติเดิมของผูรับสาร กลาววา บุคคลมักจะ
แสวงหาขาวสารเพื่อสนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยู และหลีกเลี่ยงขาวสารที่ขัดแยงกับความรูสึกนึกคิด
เดิมของตนเอง ซ่ึงนอกจากทัศนคติดั้งเดิมที่เปนตัวกําหนดในการเลือกเปดรับขาวสารแลว ยังมี
ปจจัยทางดานสังคม จิตใจ และลักษณะสวนบุคคลอีกมากมายหลายประการ ไดแก สถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อ อุดมการณ ลัทธินิยม ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ประสบการณ 
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ทั้งนี้ สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ทําใหคนมีวัฒนธรรมที่ตางกัน มีประสบการณ 
ทัศนคติ คานิยมและเปาหมายที่ตางกัน โดยจะมีพฤติกรรมการเปดรับส่ือแตกตางกันออกไป ซ่ึงการ
ดํารงชีวิตในสภาพแวดลอมทางสังคมที่ไมเหมือนกัน เชน คนที่มีบุตร คนโสด กับคนที่แตงงานแลว 
เปนตน จะกระทบถึง บุคลิกภาพ ทัศนคติ ตลอดจนกระบวนการรับรู การเรียนรู และการจูงใจที่ตางกัน 

จากกการทดสอบสมมติฐานที่วา ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมที่แตกตางกัน 
จะมีการใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการ มาสเตอรคีย  และรายการมาสเตอรคีย 
คูหู คูเพลงที่แตกตางกัน โดยลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได
ของผูชมที่แตกตางกัน ใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการ มาสเตอรคีย และ
รายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลงที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกันกับยุบล เบ็ญจรงคกิจ (2533 : 88 
อางถึงใน ศรีศรินทร อาภากุล, 2543 : 28) สรุปผลการศึกษาของ แคทซ และคณะไวคือ การศึกษา
การใชส่ือและการรับความพึงพอใจ คือ การศึกษาเกี่ยวกับสภาวะของสังคมและจิตใจที่มีผลตอ
ความตองการของบุคคลซึ่งนําไปสื่อ การคาดคะเนเกี่ยวกับสื่อและแหลงที่มาของสาร การคะเนนี้
นําไปสูความแตกตางกันในการใชส่ือและพฤติกรรมอื่น ๆ ของแตละบุคคลยังผลใหเกิดความพึงพอใจ 
ที่รับจากสื่อและ ผลอ่ืน ๆ ที่บางครั้งมิไดคาดหมายมากอน  

ผลการวิจัยพบวา เพศที่ตางกัน ใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการ 
มาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลงที่แตกตางกันสถานะทางสังคมที่ตางกันใช
ประโยชนและความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู 
คูเพลง ที่ตางกัน การศึกษาที่ตางกัน ใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการ มาสเตอรคยี  
และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลงที่แตกตางกัน อาชีพที่ตางกัน ใชประโยชนและความพึงพอใจ
ของผูชมที่มีตอรายการ มาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลงที่แตกตางกัน และรายไดที่
ตางกัน ใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการ มาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย 
คูหู คูเพลงที่แตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับผลของแบบจําลองที่แคทซ และคณะ (1974 อางถึงใน 
ศรีศรินทร อาภากุล, 2543 : 28 - 29) สรางขึ้น อธิบายไดคือ สภาวะของสังคมและจิตใจที่แตกตางกัน 
กอใหมนุษยมีความตองการที่แตกตางกันไป ความตองการที่แตกตางกันนี้ทําใหแตละคนคาดคะเน
วาสื่อแตละประเภทจะสนองความพอใจไดแตกตางกันออกไปดวย ดังนั้นลักษณะการใชส่ือของ
บุคคลที่มีความตองการไมเหมือนกันจะแตกตางกันไป ขั้นสุดทาย ความพอใจที่ไดรับจากการใชส่ือ
จะตางกันออกไปดวย 

อยางไรก็ดี จากผลการวิจัยเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาชุดตัวแปรความตองการ
ของผูรับสารที่ตองการไดรับสิ่งที่ตนเองไดรับจากสื่อมวลชน โดย แม็คไควร และคณะ คือความ
ตองการสารสนเทศ ที่อาจตองการสนองความอยากรูอยากเห็นและสนองความสนใจของตนเอง 
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การสรางความมีเอกลักษณใหแกบุคคล ที่จะแสดงออกรวมกับคานิยมของคนอื่น ความตองการ
รวมตัวและปฏิบัติสัมพันธสังคม ซ่ึงชวยในการดําเนินบทบาททางสังคม การสรางสานสัมพันธกับ
ครอบครัว เพื่อน และสังคม รวมถึง ความตองการความบันเทิง เพื่อหลีกหนี หรือการหลีกเล่ียงจาก
ปญหาตาง ๆ และชวยใหผอนคลาย 

จากการรูปแบบการดําเนินงานในสวนของการบริหารและการผลิตรายการมาสเตอรคียนั้น 
องคประกอบในการผลิตรายการทั้ง เนื้อหาของรายการ รูปแบบ และวิธีการนําเสนอ บทโทรทัศน 
ฉาก ผูรวมรายการ ผูชมในหองสง ทีมงานผลิตรายการ ผูอุปถัมภรายการ  (Sponsor) และพิธีกร นั้น 
จากการวิจัยสอดคลองกับการดําเนินรายการและถือเปนปจจัยสวนหนึ่งที่สะทอนกลับตอการงาน
ของผูผลิตรายการวาเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงคของรายการที่วางไว ซ่ึงเนนความบันเทิงที่
ควบคูกับสาระ เนื่องจากผูชมรายการสวนใหญมีความชื่นชอบในพิธีกร เนื่องจากดําเนินรายการ
มีความกันเอง และมีสามารถในการสนทนาเปนอยางดี โดยยังรวมถึงการใหความบันเทิงสามารถ
ผอนคลายความเครียดและคลายความกังวลใจ เพลงประกอบ หรือเพลงที่ใชในรายการมีความเหมาะสม 
จํานวนครั้งที่ออกอากาศ ผูดําเนินรายการดําเนินรายการไดอยางราบรื่นสนุกสนาน และนาติดตามชม 
รวมถึงรูปแบบการดําเนินรายการนาสนใจ ซ่ึงผูชมรายการสวนใหญใหความชื่นชมในระดับหนึ่ง 
ประกอบกับในสวนของการนําเสนอผูสนับสนุนรายการ ที่มีความเหมาะสมตรงกับความชอบและ
ความสนใจของผูชมรายการ ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงการดําเนินงาน การบริหารงาน และวสัยทัศนของ
ผูบริหารที่ดําเนินงานไดตรงตามเปาหมายที่วางไว  

ทายที่สุดจากปจจัยหลายอยางที่ผสมผสานกันอยางลงตัว  ทําใหรายการมาสเตอรคีย
ประสบความสําเร็จ ซ่ึงจุดเดนอยูที่ ความมีสาระ ความสนุกสนาน การเปนกันเองกับผูชม และปรับเปลี่ยน
คิดรูปแบบรายการใหม ๆ ใหสอดคลองกับความตองการของผูชม รวมถึงการไมมีคูแขงในชวงเวลา
เดียวกัน สงผลใหรายการประสบความสําเร็จและยั่งยืนเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน 
 
5.2  ขอเสนอแนะ 

จากการวิจัยเร่ือง “การศึกษาการนําเสนอรายการมาสเตอรคีย และผลตอบรับจากกลุมผูชม
รายการ” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางและเปนประโยชนตอกลยทุธการบรหิารจดัการการผลติ
รายการเกมโชวใหประสบความสําเร็จเพื่อประโยชนสาธารณะ  ดังตอไปนี้  

1.  ผูที่มีความสนใจผลิตรายการเกมโชว ควรศึกษาขอมูลของรายการเกมโชวที่มีความ
สนใจหรือตองการเปนแบบอยางอยางละเอียดรอบควบ ควรพิจารณาถึงปจจัยที่จะสงผลใหเกิด
ความสําเร็จและใครครวญถึงปญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น หรือสงผลใหเกิดความลมเหลว 
เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการผลิตรายการโทรทัศนหรือเกมโชวที่ตรงกับกลุมเปาหมายใหไดมากที่สุด 
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2.  ผูผลิตรายการมาสเตอรคีย ใชเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อการปรับปรุงรายการใหตรงกับ
ความตองการของกลุมเปาหมายและพัฒนารายการใหมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น 
 
5.3  ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต 

ในการวิจัยเร่ือง “การศึกษาการนําเสนอรายการมาสเตอรคีย และผลตอบรับจากกลุมผูชม
รายการ” ผูศึกษาเห็นวา ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้  ในแงมุมอ่ืน ๆ อีก โดยผูศึกษาขอยกตัวอยาง
บางแงมุม  เพื่อใหผูที่สนใจอยากจะศึกษาในครั้งตอไปดังนี้ 

1.  เปรียบเทียบการเปดรับ และความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการเกมโชวที่เนน
เนื้อหาสาระและรายการเกมโชวที่เนนความบันเทิงเปนหลัก 

2. ศึกษาและเปรียบเทียบถึงกระบวนการผลิตรายการ การบริหาร ระหวางรายการเกมโชว
ที่เนนเนื้อหาสาระและรายการเกมโชวที่เนนความบันเทิงเปนหลัก 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง 

“การศึกษาการนําเสนอรายการมาสเตอรคียและผลตอบรับจากกลุมผูชมรายการมาสเตอรคีย” 
 

คําชี้แจง กรุณาตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอตามความเปนจรงิ  ขอมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเปน 
 ความลับและจะนําไปใชประโยชนทางการศึกษาเทานัน้ 
 
ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบสอบถาม 
โปรดทําเครื่องหมาย       ลงในชอง   (   )  ตามความเหมาะสม 

 
1.  เพศ   

1.  (   )  ชาย    2.  (   ) หญิง 
 

2.  สถานภาพ 
  1.  (   )  โสด    2.  (   )  สมรส   

3.  (   )  หมาย/หยาราง   4.  (   )   แยกกนัอยู 
 

3.  อายุ 
  1.  (   ) ต่ํากวา 20 ป   2.  (   ) 20-30 ป   
  3.  (   ) 31-40 ป    4.  (   ) 41-50 ป   
  5.  (   ) 51-60 ป    6.  (   ) สูงกวา 60 ป 
 
4.  ระดับการศกึษาสูงสุด 
  1.  (   ) ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน  2.  (   ) มัธยมศึกษาตอนตน 
  3.  (   ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 4.  (   ) อนุปริญญา/ปวส. 

5.  (   ) ปริญญาตรี   6.  (   ) สูงกวาปริญญาตรี 
7.  (   ) อ่ืน ๆ  
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5.  อาชีพ 
  1. (   )  นักเรียน นักศกึษา   2. (   )  พนกังานบริษัท  
  3. (   ) ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ  4. (   )  รับจาง/งานบริการ 
  5. (   )  ธุรกิจสวนตวั   6. (   )  แมบาน 

7. (   )  อ่ืน ๆ .................................... 
 

6.  รายไดเฉล่ียตอเดือน 
  1. (   ) ต่ํากวา 10,000 บาท  2. (   ) 10,001-15,000 บาท 
  3. (   ) 15,001-20,000 บาท  4. (   ) 20,001-25,000 บาท 
  5. (   ) 25,001-30,000 บาท  6. (   ) 30,000 บาท ขึ้นไป 
 
ตอนที่ 2   พฤติกรรมการเปดรับชมรายการมาสเตอรคีย  (ในแตละครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
                การนําเสนอ) และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง 
 
1.  ทานเคยรับชมรายการมาสเตอรคีย หรือไม 

(   ) เคย     (   ) ไมเคย (ขามไปตอบขอเสนอแนะ) 
 

2.  ระยะเวลาในการติดตามชมรายการมาสเตอรคีย 
(   ) นอยกวา 1 ป    (   ) 1- 3 ป  
(   ) 4-6 ป     (   ) 7- 9 ป  
(   ) 9-12 ป     (   ) 12 - 15 ป  
(   ) มากกวา 15 ป      
 

3.  ความถี่ในการรับชมรายการมาสเตอรคียภายใน 1 เดอืน 
(   ) ชมทุกวัน (20 คร้ังตอเดอืน)     
(   ) ชมบอยครั้ง (15-20ครั้งตอเดือน) 
(   ) ชมบางครัง้ (10-15 คร้ังตอเดือน) 
(   ) นาน ๆ ชมครั้ง (5-10 ครั้งตอเดือน)  
(   ) ไมคอยไดชม (นอยกวา 5 คร้ังตอเดือนหรือนอยกวานั้น) 
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4. ระยะเวลาในการรับชม…………….. (นาที) 

 
5. ลักษณะในการชมรายการมาสเตอรคีย 

(   ) ตั้งใจชม ไมเปลี่ยนชอง 
(   ) เปลี่ยนชองสลับกับชองอื่น 
(   ) ชมเรื่อยๆ สนใจเปนบางชวง 
(   ) เปดทิ้งไวเปนเพื่อน 
 

ตอนที่ 3   การใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการมาสเตอรคีย  (ในแตละครั้ง 
   ที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอ) และรายการมาสเตอรคียคูหู คูเพลง 

 
 

การใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย 
นอย
ท่ีสุด 

 
ปจจัย 

( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 
1. ทําใหทานทราบขาวสารที่ถูกตองและรวดเร็ว      

2. ทําใหทานสามารถปองกันตนเองจากความเครียดได      
3. นําขอมูลในรายการมาพูดคุยกับผูอื่น      
4. ทานไดรับความเพลิดเพลิน สนุกสนาน      
5. ทําใหผอนคลายความเครียดและคลายความกังวลใจ      
6. ทําใหทานมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้น      
7. เนื้อหารายการที่นําเสนอใหความบันเทิงพรอมขอมูล 
    ที่เปนประโยชน 

     

8. การนําเสนอผูสนับสนุนรายการ (สปอนเซอร)  
    ในชวงตาง ๆ มีความเหมาะสม 

     

9. ผูสนับสนุนรายการตรงกับความชอบและความสนใจ 
    ของทาน 

     

10. รูปแบบการดําเนินรายการนาสนใจ      
11. จํานวนครั้งที่ออกอากาศเหมาะสม 
      (5 ครั้งตอสัปดาห) 
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การใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชม 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

 

( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 
12. ระยะเวลาในการดําเนินรายการ ( 30 นาที)  
      มีความเหมาะสม 

     

13. เวลาที่ออกอากาศ  (วันจันทร-ศุกร เวลา 13.00 – 
     13.30) สะดวกแกการรับชมของทาน 

     

14. ผูดําเนินรายการมีความกันเอง และมีสามารถ 
     ในการสนทนาเปนอยางดี 

     

15. ผูดําเนินรายการดําเนินรายการไดอยางราบรื่น 
      สนุกสนาน และนาติดตามชม 

     

16. เพลงประกอบ หรือเพลงที่ใชในรายการ 
      มีความเหมาะสม 

     

17. ความเหมาะสมของการเชิญแขกรับเชิญในรายการ      

 
 
สวนที่ 4  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูชมที่มีตอรายการมาสเตอรคีย (ในแตละครั้งทีม่ีการปรับเปลี่ยน 
               รูปแบบการนําเสนอ)  และรายการมาสเตอรคียคูหู คูเพลง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ขอขอบพระคณุในการใหความรวมมือ 
                                           ผูวิจัย 
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ภาคผนวก  ข 
ภาพรายการในแตละภาค 
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ – นามสกุล  นางสาว  ปยะรัตน   วิริยะวฒันะ 
ประวัติการศึกษา   ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ   สาขาการจัดการทัว่ไป    

        สถาบันราชภัฎพระนคร 
ประวัติการทํางาน  บริษัท โพลีพลัสเอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด DPU
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