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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง "พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ จากการรับชม

รายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร" มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา พฤติกรรม

การเปิดรับ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ ที่มีต่อการรับชมรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ของ

ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ

ผู้ชมรายการกับพฤติกรรมในการเปิดรับชมรายการ พฤติกรรมในการเปิดรับชมรายการกับความพึง

พอใจที่มีต่อการรับชมรายการ ความพึงพอใจที่มีต่อการรับชมรายการกับการใช้ประโยชน์จากการ

รับชมรายการ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณด้วยวิธีการส ารวจ (Survey Research Method) 

เก็บข้อมูบแบบวัดผลครั้งเดียว (One-Shot Case Study) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมีในการเก็บ

ข้อมูล ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้

ศึกษา คือ ประชากรเพศชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ านวน 400 คน และประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง

เดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2557  

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือน 15,000 - 25,000 บาท มี

พฤติกรรมในการเปิดรับชมรายการทุกซีซั่น ผ่านช่องทางโทรทัศน์ โดยความที่ในการรับชมคือ 1-4 
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สัปดาห์/ซีซั่น มีระยะเวลาในการรับชมจนจบรายการ ลักษณะในการรับชมรายการเปลี่ยนช่องเมื่อมี

โฆษณา เลือกชมรอบการแข่งขัน Blind Audition รับชมกับครอบครัวหรือญาติ แต่ส่วนใหญ่ไม่เคยมี

ส่วนร่วมในการรับชมรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์  

ในด้านความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึง

พอใจในด้านคุณสมบัติของผู้ตัดสิน "ผู้ตัดสิน หรือ "โค้ช" น าประสบการณ์ของตนเองมาปรับใช้ในการ

ให้ค าแนะน าผู้เข้าแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ" มากที่สุด และมีระดับความพึงพอใจด้านการ

น าเสนอรายการ "การน าเสนอผู้สนับสนุนรายการ (สปอนเซอร์) มีความเหมาะสม" น้อยที่สุด 

ส่วนประโยชน์จากการรับชมรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้ประโยชน์

จากการรับชมรายการเดอะวอย์ไทยแลนด์โดยรวมในระดับสูงเช่นกัน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้

ประโยชน์จากการรับชมรายการด้านความบันเทิง "ได้รับความเพลิดเพลินจากการรับชม" มากที่สุด 

ส่วนประโยชน์จากการรับชมรายการด้านความเป็นเอกลักษณ์บุคคล "การน าประสบการณ์จากการ

รับชมไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน" น้อยที่สุด  

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ในสมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้าน

เพศมีผลต่อพฤติกรรมการเปิดชมรายการด้านความถี่ และระยะเวลาในการรับชมรายการแตกต่างกัน 

นอกจากนั้น ผู้ชมรายการที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายุที่แตกต่างกันยังมีการเปิดรับชม

รายการจากช่องทางที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่ ากว่า 30 ปี จะเปิดรับชมรายการผ่าน

ช่องทางที่หลากหลายมากกว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า 30 ปี และลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านระดับ

การศึกษายังมีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ชมรายการด้วยเช่นกัน โดยผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีส่วน

ร่วมในการรับชมรายการมากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและต่ ากว่าปริญญาตรี 

ในสมมติฐานการวิจัยที่ 2 พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ในด้าน

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ซีซั่นที่เปิดรับชม ช่องทางที่เปิดรับชม ความถ่ีในการเปิดรับชม ระยะเวลาในการเปิด

รับชม ลักษณะในการรับชม รอบการแข่งขันที่เลือกรับชม ผู้ร่วมรับชม และการมีส่วนร่วมในการรับชม

รายการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเปิดรับชมรายการทั้ง 5 ด้านคือ ด้านรูปแบบรายการ 

ด้านการน าเสนอรายการ ด้านเนื้อหารายการ ด้านคุณสมบัติของผู้ตัดสิน และคุณสมบัติของผู้ด าเนิน

รายการ 
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และในสมมติฐานที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อการรับชมรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 4 

ด้าน มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์จากการรับชมรายการทุกด้านเช่นเดียวกัน คือ ด้านข้อมูล

ข่าวสาร ด้านความเป็นเอกลักษณ์ของบุคคล ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และด้านความบันเทิง 

 

ค าส าคัญ : พฤติกรรมการเปิดรับ, ความพึงพอใจ, การใช้ประโยชน์ 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จุดก าเนิดของการเผยแพร่สัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยแต่เดิมนั้นถือก าเนิดจาก

จุดประสงค์ในการพัฒนาสื่อสารมวลชนประเภทโทรทัศน์ที่ประกอบไปด้วยเสียงและภาพให้ประชาชน

ได้รับประโยชน์สูงสุด แต่เดิมมีเพียงสื่อวิทยุ ซึ่งมีแค่เสียงเพียงอย่างเดียว นอกจากนั้นรัฐบาลยังใช้สื่อ

โทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือใช้เป็นสื่อเพ่ือการศึกษา การแพทย์ และการสาธรณสุข 

หลังจากนั้นรายการโทรทัศน์หลากหลายประเภทต่างผลิตขึ้นเพ่ือสนองความต้องการแก่ผู้ชมรายการ

โทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็น รายการข่าว บันเทิง สารคดี ดนตรี กีฬา ฯลฯ จนกระทั่งสื่อโทรทัศน์กลายเป็น

สื่อมวลชนที่มีบทบาทแก่ผู้รับสารในทุกครัวเรือน  

การจ าแนกประเภทของรายการโทรทัศน์ ได้แบ่งประเภทรายการโทรทัศน์ไว้หลากหลายทั้ง

รายการด้านข่าวสาร สารคด ีหรือรายการข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ , รายการแนวจินตคดีหรือบันเทิงคดี

, รายการที่ผู้ชมและแขกรับเชิญมีส่วนร่วม, รายการโฆษณา และ รายการที่จ าแนกตามระยะเวลา

ออกอากาศ (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ และเมธา เสรี-ธนาวงศ์, 2545) นอกจากนี้ ในปัจจุบันรูปแบบ

รายการโทรทัศน์ได้มีการผสมผสานคุณลักษณะต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันกลายเป็นรายการโทรทัศน์ประเภท

ลูกผสม (Hybrid Programmed)  รายการประเภทบันเทิงเชิงสถานการณ์จริง (Reality Game Show) 

จึงถือเป็นรายการโทรทัศน์อีกรูปแบบหนึ่งที่เข้ามามีบทบาท และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้ชม

รายการโทรทัศน์ชาวไทย 

ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการรับชมเพ่ือความบันเทิง เพ่ือหาแรงบันดาลใจ หรือวัตถุประสงค์

ใดก็ตาม ทางสถานีโทรทัศน์ต่างเล็งเห็นถึงความสนใจของผู้ชมที่มีต่อรายการประเภทดังกล่าว และ

เลือกซื้อลิขสิทธิ์ รูปแบบรายการประเภทเชิงสถานการณ์จริงเหล่านี้จากเจ้าของลิขสิทธิ์ต่างประเทศ

อย่างต่อเนื่อง โดยผลส ารวจความนิยมของรายการโทรทัศน์รูปแบบต่างๆ จากผู้ชมทั่วโลก โดย 

Nielsen พบว่ารายการประเภทสถานการณ์จริง หรือเรียลลิตี้ มีจ านวนผู้ชมในอัตราส่วนที่มากกว่า
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รายการประเภท ดราม่าทั่วไป (General Drama), ตลกเชิงสถานการณ์ (Sitcom) และรายการ

ประเภทกีฬา (Sport)  

เมื่อกล่าวถึงรายการประเภทเชิงสถานการณ์จริง หรือ รายการเรียลลิตี้ ในประเทศไทย 

แรกเริ่มเดิมทีรายการประเภทดังกล่าวได้ออกอากาศครั้งแรกโดยการผลิตของ บริษัท กันตนา โปร

ดักชั่นส์ ในปี พ.ศ. 2544 ด้วยรายการ "เกมชีวิต" ซึ่งยึดรูปแบบจากรายการเซอร์ไวเวอร์ (Survivor) แต่

เมื่อด าเนินรายการไปจนถึงปีที่ 3 ทางรายการต้องมีเหตุยุติการด าเนินรายการ เนื่องจากรูปแบบ

รายการไม่ตรงกับความต้องการของผู้ชมในขณะนั้น ท าให้ทาง บริษัท กันตนา ตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์

รายการเซอร์ไวเวอร์ (Survivor) จากต่างประเทศเข้ามาฉายในช่องฟรีทีวี และบริษัท ทรูวิชั่นส์ มีสิทธิ์

ในการฉายผ่านทางเคเบิ้ลทีวี ในปี พ.ศ. 2546 แต่ถือว่ายังไม่ได้รับความนิยมเท่าใดนัก และ

ปรากฏการณ์ครั้งส าคัญที่ท าให้รายการเรียลลิตี้กลายเป็นที่สนใจแก่ผู้ชมรายการโทรทัศน์ชาวไทยมาก

ขึ้นเมื่อการประกวดแข่งขันร้องเพลงอย่างรายการ "เดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาว" ถือก าเนิดขึ้นโดยเจ้าพ่อ

ละครเพลงอย่าง คุณบอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2546 ตามมาด้วยรายการ "ทรูอคา

เดมี่ แฟนเทเชีย" โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ในประเทศไทยภายใต้ บริษัท ทรู คอปอเรชั่น จ ากัด มหาชน ถือ

เป็นรายการเรียลลิตี้ที่มีความสมบูรณ์แบบด้วยการถ่ายทอดสดการใช้ชีวิตของผู้เข้าแข่งขันตลอด 24 

ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 3 เดอืน ผ่านทางช่องทรูวิชั่นส์ และออกอากาศทางฟรีทีวีเฉพาะคอนเสิร์ต

ประจ าสัปดาห์ตั้งแต่ซีซั่นที่ 2 ในปี พ.ศ. 2547 นับแต่นั้นเป็นต้นมารายการเรียลลิตี้หลากหลาย

ประเภทจึงมีความนิยมและเป็นที่สนใจแก่ผู้ชมชาวไทย 

หลังจากรายการเรียลลิตี้ประเภทแข่งขันร้องเพลงได้รับความนิยมในหมู่ผู้ชมรายการ

โทรทัศน์เป็นอย่างมาก ท าให้ผู้ผลิตรายการบันเทิงไทยต่างรุดหน้าผลิตรายการที่มีความเป็นเรียลลิตี้

ผสมผสานกับรูปแบบรายการประเภทเกมส์โชว์จ านวนมากไม่ว่าจะเป็น รายการแข่งขันประกวดร้อง

เพลง, รายการที่น าผู้ชมทางบ้านเข้าแข่งขันชิงรางวัลร่วมกันในช่วงขณะใดขณะหนึ่ง, รายการที่

ถ่ายทอดเบื้องหลังการประกวดนางแบบ นายแบบ ฯลฯ จนกระทั่งช่วง 5 ปีหลังมานี้รายการโทรทัศน์

ประเภทเรียลลิตี้เริ่มมีจ านวนที่มากเกินความต้องการของผู้ชมและเริ่มลดความนิยมลง โดยเฉพาะ

รายการที่มีการถ่ายทอดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานหลายรายการ ท าให้สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ เริ่ม

ค้นหารายการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมในประเทศไทยด้วยการซื้อลิขสิทธิ์รายการจากต่างประเทศอย่าง

เห็นได้ชัด เช่น รายการไทยแลนด์ก็อตทาเลนท์ (Thailand Got's Taglent) ที่รวมเอาการประกวด

ความสามารถอันหลากหลายทั้งร้อง เล่น เต้น โชว์ต่างๆ รวมถึงรายการ เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ (The 
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Voice Thailand) รายการประกวดร้องเพลงที่มีกติกาการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันแบบใหม่ด้วยการฟัง 

"เสียง" เพียงอย่างเดียวโดยไม่พิจารณาคุณลักษณะอ่ืนๆ ของผู้เข้าแข่งขัน ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้ชม 

และได้รับการตอบรับจากผู้ชมรายการคนไทยเป็นอย่างยิ่ง 

รายการ "เดอะวอยซ์ไทยแลนด์" ถือเป็นรายการเรียลลิตี้โชว์ที่มีความนิยมในหลายประเทศ 

มากกว่า 40 ประเทศท่ัวโลก เจ้าของลิขสิทธิ์คือบริษัท ทัลปา มีเดีย กรุ๊ป ประเทศเนเธอร์แลนด์ เริ่ม

ออกอากาศในประเทศเจ้าของลิขสิทธิ์ในปี พ.ศ. 2553 ในชื่อ "เดอะวอยซ์ ออฟ ฮอลแลนด์" (The 

Voice of Holland) และเริ่มออกอากาศในประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2555 เป็นต้นมา ภายใต้

ความร่วมมือจากบริษัท แพนเทอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ หรือ ทรูมิวสิค และ ทีมงานโต๊ะกลม ในเครือ 

บริษัท เวิร์คพ้อยท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ โดยมีรูปแบบการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจากเสียงร้องเพียงอย่าง

เดียว  โดยกรรมการ หรือ โค้ช ต้องนั่งหันหลังให้กับผู้เข้าแข่งขัน และเมื่อได้ยินเสียงร้องที่ถูกใจ "โค้ช" 

ต้องตัดสินใจกดปุ่มเลือกผู้เข้าแข่งขันคนนั้นถือเป็นการตกลงเลือกผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่ทีม กติกาดังกล่าว

ได้เป็นที่ยอมรับจากบรรดาผู้ชมว่าการตัดสินจากเสียงเพียงอย่างเดียวนับเป็นการประกวดร้องเพลงที่มี

กติกาเหมาะสมและเที่ยงธรรมที่สุด การคัดเลือกรูปแบบดังกล่าวถือเป็นการตัดสินแบบใหม่ที่ไม่เคย

เกิดข้ึนในรายการโทรทัศน์ประเภทแข่งขันประกวดร้องเพลงใดๆ ในประเทศไทยมาก่อน จึงท าให้

รายการ "เดอะวอยซ์ไทยแลนด์" ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง 

นอกจากนี้ รายการ "เดอะวอยซ์ไทยแลนด์" ยังตอกย้ าความนิยมจากผู้ชมอย่างต่อเนื่องในซี

ซั่นที่ 2 ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการ โดยเพิ่มกติกาการแข่งขันให้มีรอบ Knock Out เพ่ิมเข้ามา

อีกหนึ่งรอบ เพ่ือเพ่ิมความสนุกสนานในการแข่งขันและท าให้การแข่งขันดุเดือดเข้มข้นมากข้ึน ซึ่งผู้ชม

รายการให้เสียงตอบรับถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในสังคมออนไลน์เป็นอย่างมาก จากความนิยมของ

ผู้ชมทั่วประเทศ และมีกระแสความนิยมต่อการเฝ้ารอรับชมรายการอย่างต่อเนื่องจึงเป็นที่มาทีผู่้ศึกษา

มีความสนใจในการวิจัยเรื่อง "พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ จากการ

รับชมรายการ เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร" เพ่ือศึกษาถึง พฤติกรรมการ

เปิดรับรายการของผู้ชม ความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อรายการ รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวัง

ในการใช้ประโยชน์จากการรับชมรายการ ผู้ด าเนินการวิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษาครั้งนี้จะ

เป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตรายการ รวมถึงประชาชนผู้ชมรายการ เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ด้วยเช่นกัน 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
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1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ชมรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ของผู้ชมในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการรับชมรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ของผู้ชมใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ของผู้ชม

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการเปิด

รับชมรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร 

6. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์

ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร กับความพึงพอใจต่อการรับชมรายการ 

7. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการรับชมรายการเดอะวอยซ์ไทย

แลนด์กับการใช้ประโยชน์จากการรับชมรายการ ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยสุ่มกลุ่ม

ตัวอย่างอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Random Sampling) แบบหลายขั้นตอน (Multi Stage 

Sampling) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลโดยกลุ่มตัวอย่าง

ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ชมรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ เพศชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป 

อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้คือ แบบสอบถามให้ผู้ตอบแบบสอบถามกรอก

ข้อมูลด้วยตนเอง (Self-Administration Questionnair) แบ่งเป็น 5 ส่วนด้วยกัน คือ 1) ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 3) 

ความพึงพอใจต่อการรับรับชมรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 4) การใช้ประโยชน์จากการรับชม

รายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 5) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
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ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

การศึกษาเรื่อง "พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์จากการรับชม

รายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร" สามารถอภิปรายผลการศึกษาตาม

ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

จากผลการศึกษา ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่รับชมรายการ

เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ

เดอะวอยซ์แตกต่างกัน ในด้านความถี่ในการรับชมรายการและระยะเวลาในการรับชมรายการ โดย

ผู้ชมเพศชายจะมีความถี่และระยะเวลาในการรับชมรายการน้อยกว่าผู้ชมเพศหญิง สอดคล้องกับ 

Brooks (1971, p211-212) ที่กล่าวไว้ว่าผู้หญิงและผู้ชายมีความแตกต่างกันมากในเรื่องความคิด 

ค่านิยม และทัศนคติ โดยเพศหญิงมักมีพฤติกรรมเปิดรับสื่อโดยใช้เวลาในการดูโทรทัศน์และฟังวิทยุ

มากกว่าเพศชาย ส่วนพฤติกรรมในการเปิดรับชมรายการด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 

ส่วนลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายุ สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัย

ท างาน อายุ 31 - 40 ปี จากการศึกษาพบว่าสอดคล้องกับ ประมะ สตะเวทิน (2546) ที่กล่าวไว้ว่า 

การเปิดรับข้อมูลข่าวสารของผู้ที่มีอายุน้อยมักจะรับข่ารูปแบบใหม่มากกว่าผู้ที่มีอายุมากๆ ซึ่งมักจะ

เปิดรับข่าวสารหนักๆ มากกว่าเพื่อความบันเทิง  

นอกจากนี้ ผลการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษามีข้อ

โต้แย้งกับ วิลเลียม ดีบรูค (Brook, 1971, pp.211-212) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้ที่มีการศึกษาสูงมักตัดสินใจใน

เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างละเอียดรอบคอบมาก จึงท าให้การโน้มน้าวใจเกิดขึ้นได้ยาก แต่ผู้ชมรายการ

เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาสูงกลับมีพฤติกรรมการเปิด

รับชมรายการด้านการมีส่วนร่วมในการรับชมรายการสูงที่สุด โดยผลการศึกษาพบว่าผู้ที่มีการศึกษาใน

ระดับสูงกว่าปริญญาตรีมีส่วนร่วมต่อการรับชมรายการมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาอ่ืนๆ 

คือ ระดับปริญญาตรี และต่ ากว่าปริญญาตรี ท าให้ค้นพบได้ว่าเวลาที่เปลี่ยนไป รวมทั้งปัจจัยภายนอก

อ่ืนๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น สภาพแวดล้อม และสิ่งเร้าต่างๆ มีผลท าให้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปได้

เช่นกัน ทั้งนี้ พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2532) ยังกล่าวไว้ว่า ความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ

และการเมือง ประจวบกับวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาการการสื่อสารสมัยใหม่ เป็นเหตุ

ให้การสื่อสารในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น 
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ส่วนอาชีพ และรายได้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างกันไม่มีผลต่อความแตกต่างด้าน

พฤติกรรมในการเปิดรับชมรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 

 

 

พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 

การศึกษาเรื่อง "พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากการรับชม

รายการ เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร" ได้ก าหนดค่าคะแนนให้กับพฤติกรรม

ที่สามารถวัดความเข้มข้นในพฤติกรรมการรับชม 3 ด้าน คือความถี่ในการรับชมรายการ ระยะเวลาใน

การรับชมรายการ และลักษณะในการรับชมรายการ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการรับชม

รายการปานกลาง คือ รับชม 5-8 สัปดาห์/ซีซั่น (จากทั้งหมด 15 สัปดาห์/ซีซั่น) ใช้ระยะเวลาในการ

รับชมรายการสูง คือ รับชมรายการมากกว่า 60 นาทีขึ้นไป และมีลักษณะในการรับชมปานกลาง คือ 

เลือกชมเฉพาะช่วงที่สนใจ ซึ่งสอดคล้องกลับ กิตติมา สุรสนธิ (2533, 46-47) บุคคลจะไม่รับข่าวสาร

ทุกอย่างที่ผ่านมาสู่ตนทั้งหมด แต่จะเลือกรับรู้เพียงบางส่วนที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อตน ดังนั้น ข่าวสาร

ที่หลั่งไหลผ่านเข้ามาไปยังบุคคลจากช่องทาง ต่างๆ นั้น มักจะถูกคัดเลือกตลอดเวลา ข่าวสารที่

น่าสนใจ มีประโยชน์และเหมาะสมตามความนึกคิดของผู้รับสาร จะเป็นข่าวสารที่ก่อให้เกิด

ความส าเร็จในการสื่อสาร  

ความพึงพอใจต่อการรับชมรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 

จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ชมรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

ความพึงพอใจต่อการรับชมรายการโดยรวมอยู่ ในระดับสูง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.10 (ตารางที่ 4.15) 

ตามท่ีโรเซนเกรน (Rosengreen, 1974) กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ โดย

มีความสัมพันธ์กันอยู่ในแง่ที่ประโยชน์สามารถน าไปสู่ความพึงพอใจ และความพึงพอใจอาจจะได้รับ

จากประโยชน์ ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการรับชมรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ในด้าน

คุณสมบัติของผู้ตัดสิน หรือ โค้ช ในระดับสูงมาก โดยมีความพึงพอใจต่อด้านคุณสมบัติของผู้ตัดสิน ใน

เรื่อง ผู้ตัดสินหรือโค้ชน าประสบการณ์ของตนเองมาปรับใช้ในการให้ค าแนะน าผู้เข้าแข่งขันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มากที่สุดคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.26 เนื่องจากรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ถือเป็นรายการที่

ซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ โดยต้นฉบับรายการเป็นที่นิยมแก่ผู้ชมรายการหลายประเทศทั่วโลก 
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หลังจากท่ีประเทศไทยเปิดตัวผู้ตัดสินรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ซึ่งผู้ตัดสิน หรือโค้ช ส่วนใหญ่เป็น

ผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการเพลงเป็นอย่างมาก คุณสมบัติของผู้ตัดสินจึงถือเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผู้ชมรายการ

มีความพึงพอใจต่อตัวรายการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพลอย ปัจชัยโย (2551) พบว่า พฤติกรรม

การเปิดรับชมกับความพึงพอใจในการรับชมรายการเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งด้านเนื้อหา รูปแบบ

รายการ พิธีกรด าเนินรายการ และความพึงพอใจหลังจากรับชมรายการ นอกจากนี้ ปาล์มกรีน เวอร์

เนอร์ และเรเบิร์น (Palmgreen, Wenner, & Rayburn, 1981, p. 451-478) ยังได้กล่าวไว้ว่าความ

พึงพอใจมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับสื่อ ยิ่งระดับความพึงพอใจที่ได้รับจากสื่อใดสื่อหนึ่งมากเท่าใดก็

จะมีการเปิดรับสื่อนั้นมากข้ึนด้วย 

ส่วนผลการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการรับชมรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์น้อยที่สุด

คือ ด้านการน าเสนอรายการ "การน าเสนอผู้สนับสนุนรายการ (สปอนเซอร์) มีความเหมาะสม" คิด

เป็นค่าเฉลี่ย 3.70 

การใช้ประโยชน์จากการรับชมรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 

การศึกษาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากการรับชมรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์จากการรับชมรายการด้านความบันเทิงระดับสูง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 

3.81 (ตารางที่  4.16) สอดคล้องกับ คิพแพ็ค  และเมอร์ เรย์  (Kippax & Murry, 1980) ที่ ว่ า 

กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เลือกใช้สื่ออย่างมีจุดหมายและเข้าใจถึงคุณประโยชน์ของสื่อที่มีต่อผู้ใช้ โดย

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์จากการรับชมรายการด้านความบันเทิงมากที่สุด ในระดับสูง 

คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวม 4.12 การใช้ประโยชน์ด้านความบันเทิงในแง่ของการได้รับความเพลิดเพลินจาก

การรับชม มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.40 ซึ่งเหมาะสมต่อช่วงเวลาในการออกอากาศวันอาทิตย์ เวลา 

17.45 - 19.30 น. เป็นช่วงพักผ่อนของกลุ่มคนวัยท างานและเป็นเวลาครอบครัว  ทั้งนี้ยังสอดคล้อง

กับแม็คเควล และบราวน์ (McQuail, Blumer, & Brown, 1972) ที่ พูดถึงการจัดหมวดหมูของ

บทบาทหน้าที่ของสื่อจากมุมมองของปัจเจกบุคคลออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ และภายในแต่ละกลุ่มอาจจะ

แยกออกไปอีกดังนี้ 

1. ความเพลิดเพลิน (Diversion) ซึ่งจะออกมาในรูปแบบของการใช้สื่อเพ่ือหลบเลี่ยงออกมา

จากประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ซ้ าซากจ าเจหรือเพ่ือหลบหลีกปัญหา เช่น การดูภาพยนตร์แนว

วิทยาศาสตร์แฟนตาซี 
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2. มนุษยสัมพันธ์ดี (Personal Relation) เป็นการใช้สื่อเพ่ือเพ่ิมความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ใน

สังคม เช่น นั่งดูรายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์ร่วมกันกับครอบครัว หรือน าเรื่องราวจากละครมาพูดคุย

กับคนในที่ท างาน 

3. เอกลักษณ์ของปัจเจกบุคคล (Personal Identity) เป็นการใช้สื่อเพ่ือตอกย้ าหรืออ้างอิงกับ

กลุ่มเพ่ือเสริมสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง เช่น ถ้าเป็นวัยรุ่นต้องดูรายการสอนภาษาอังกฤษแบบวัยรุ่น

ที่มีรูปแบบทันสมัย ใช้พิธีกรขวัญใจวัยรุ่น หรือดูรายการเพลงจากศิลปินญี่ปุ่น เป็นต้น 

4. ติดตามข่าวสาร (Surveillance) ซึ่งถือเป็นหน้าที่พ้ืนฐานของการเปิดรับสื่ออยู่แล้ว แนวคิด

การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ เป็นการศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้รับสารที่เกี่ยวกับสภาวะทาง

จิตและสังคม ความต้องการของบุคคล ความคาดหวัง จากสื่อหรือแหล่งที่มาของสาร ซึ่งจะน าไปสู่

ความแตกต่างในการใช้สื่อและพฤติกรรมของแต่ละบุคคล 

ส่วนผลการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากการรับชมรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์น้อย

ที่สุดคือด้านความเป็นเอกลักษณ์บุคคล "น าประสบการณ์จากการรับชมไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน" 

คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.35 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

1. กลุ่มตัวอย่างผู้ชมรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 

นอกจากนั้น พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการด้านความถี่ในการรับชม และระยะเวลาในการรับชม

ของเพศหญิงยังมีความถี่และระยะเวลาในการรับชมมากกว่าเพศชาย ทางรายการจึงควรผลิตรายการ

สนองความต้องการของกลุ่มผู้ชมเพศหญิง เช่น เปิดรับผู้สนับสนุนรายการที่เป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับ

ผู้หญิง หรือสร้างสถานการณ์ให้กลุ่มผู้ชมเพศหญิงมีส่วนร่วมกับรายการมากขึ้น เช่น การส่ง SMS ลุ้น

สิทธิพิเศษต่างๆ 

2. กลุ่มผู้ชมที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจะมีการตัดสินใจในการมีส่วนร่วมรายการ

มากกว่ากลุ่มผู้ชมที่มีระดับการศึกษาอ่ืน นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสูงยังมีความ

สอดคล้องทางเรื่องรายได้สูง ผู้ผลิตรายการควรเพ่ิมเติมกิจกรรมเพ่ือสนองความต้องการในการมีส่วน

ร่วมให้เหมาะสมแก่ผู้ชมกลุ่มดังกล่าว โดยกลุ่มตัวอย่างที่เคยมีส่วนร่วมกับรายการส่วนใหญ่จะมี

พฤติกรรมร่วมในด้านการส่ง SMS โหวตผู้เข้าแข่งขันมากที่สุด ดังนั้น ทางรายการควรเปิดช่วงเวลา
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การโหวตให้นานมากขึ้น จะช่วยให้สนองความต้องการกับกลุ่มดังกล่าวและสร้างรายได้ให้กับรายการ

มากขึ้นเช่นกัน 

3. จากผลการศึกษาท าให้ทราบว่าผู้ชมรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์มีความพึงพอใจด้านผู้

ตัดสินรายการในระดับสูง โดยผู้ชมให้ความส าคัญกับการน าประสบการณ์ของผู้ตัดสินไปถ่ายทอดแก่ผู้

เข้าแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและมีชื่อเสียงในสายบันเทิง การคงไว้ซึ่งผู้ตัดสิน

ที่มีความสามารถและมีชื่อเสียงทั้ง 4 ท่านจะสามารถท าให้ผู้ชมติดตามรับชมรายการต่อไปในอนาคต 

ส่วนเรื่องของความแปลกใหม่ทางด้านรูปแบบรายการที่แตกต่างจากรายการประกวดร้องเพลงรายการ

อ่ืนๆ และกติกาการคัดเลือกถือเป็นจุดเด่นที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจ 

4. จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง ด้านรูปแบบรายการเกี่ยวกับการ

ตัดสินการแข่งขันด้วยวิธีการโหวตซึ่งไม่สอดคล้องกับการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันในรอบแรก นอกจากนั้น

การโหวตผู้เข้าแข่งขันในแต่ละครั้งมีระยะเวลาสั้น และมีช่วงเวลาส าหรับการโหวตให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน

แต่ละคนไม่เท่าเทียมกัน ทางรายการควรปรับปรุงให้มีช่วงเวลาโหวตได้ในช่วงเวลาเท่าๆ กัน ด้านการ

น าเสนอรายการ มีช่วงเวลาและระยะเวลาที่เหมาะ องค์ประกอบอ่ืนๆ ทั้ง แสง สี อุปกรณ์ประกอบ

ฉาก การถ่ายท า และการตัดต่อมีความสวยงามน่าตื่นตาตื่นใจ แต่การน าเสนอมีการถ่ายผลิตภัณฑ์ของ

ผู้สนับสนุนรายการ หรือโฆษณาแฝงมากเกินไปจึงควรปรับปรุงให้มีความกลมกลืนกับตัวรายการไม่

เฉพาะเจาะจงจนเกินงาม ส่วนด้านเนื้อหารายการมีความเหมาะสมและเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่รับชม

รายการเป็นอย่างมาก  

5. กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับจ านวนผู้ด าเนินรายการที่มีจ านวนมากเกินความ

บทบาทอันควรต่อการด าเนินรายการที่ควรจะมุ่งเน้นความสนใจไปที่ผู้เข้าแข่งขันและผู้ตัดสิน หรือโค้ช 

หากเป็นไปได้ควรจัดแบ่งพิธีกรให้มีจ านวนเหมาะสม หรือจัดแบ่งรับผิดชอบหน้าที่เป็นช่วงละ 1 คน 

จะช่วยท าให้ผู้ชมรู้สึกว่าจ านวนผู้ด าเนินรายการไม่มีจ านวนมากเกินไป 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลเฉพาะกลุ่มผู้ชมที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งยัง

ไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้ชมรายการที่มีอยู่ทั่วประเทศ เนื่องจากรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ออกอากาสไป

ทั่วประเทศ และถือเป็นรายการที่มีความนิยมเป็นอย่างมาก จึงควรท าการศึกษาโดยการสุ่มหากลุ่ม
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ตัวอย่างในแต่ละภูมิภาคจะท าให้ผลการศึกษามีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้ทราบถึง

พฤติกรรม ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ของผู้ชมหลากหลายขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรายการที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกับรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 

เนื่องจากรายการประกวดร้องเพลงรูปแบบดังกล่าวในประเทศไทยมีจ านวนเพ่ิมขึ้นมาก เพ่ือหาระดับ

ความพึงพอใจของแต่ละรายการ และสาเหตุของความพึงพอใจหากผู้ชมมีความพึงพอใจต่อรายการ

เดอะวอยซ์ไทยแลนด์สูงสุด 

3. ควรท าการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือเก็บข้อมูลเชิงลึกถึงพฤติกรรม

การเปิดรับ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากการศึกษาฉบับนี้ ทั้งนี้ 

ข้อมูลดังกล่าวจะสามารถน ามาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนารายการให้มีการน าเสนอที่เหมาะสมต่อ

ความต้องการของผู้ชมรายการ 

4. ท าการศึกษาต่อยอดในแง่ของการความพึงพอใจต่อผู้ตัดสินรายการ หรือโค้ช รวมถึงความ

พึงพอใจต่อผู้เข้าแข่งขัน เนื่องจากการแข่งขันประกวดร้องเพลงในปัจจุบันจะมีการรวมตัวของกลุ่ม

แฟน (Fans) คือผู้ที่ชื่นชอบ สนใจ และให้ก าลังใจแก่ผู้เข้าแข่งขัน การศึกษาในแง่ดังกล่าวสามารถท า

ให้ทราบถึงความสนใจของกลุ่มผู้ชมรายการมากขึ้น 
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