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พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ  และการใช้ประโยชน์ ของประชาชนกลุ่มท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร ต่อละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียดที่ผลิตโดย  

บริษัท เอ็กแซ็กท์ จ ากัด ในปี พ.ศ.  2556 

โดย 

นายภาณุพงศ์ เลี้ยงประเสริฐ และ รศ.ดร.พรจิต สมบัติพานิช 

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ  และการใช้ประโยชน์ ของประชาชน

กลุ่มท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียดที่ผลิตโดย บริษัท เอ็กแซ็กท์ 

จ ากัด ในปี พ.ศ.  2556”  มุ่งเน้นศึกษาถึงเนื้อหาของละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียด หรือละครย้อนยุค 

ในด้านของพฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ จากละครพีเรียด  ในด้าน

ต่างๆ โดยเลือกศึกษาเฉพาะละครของ บริษัท เอ็กแซ็กท์ จ ากัด ที่ออกอากาศในปี 2556 ซึ่ง

ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5  ในปี พ.ศ.  2556  จ านวน 6 เรื่อง ได้แก่ คู่กรรม 

เรือนเสน่หา สุดสายป่าน บ่วงวันวาร ภาพอาถรรพณ์ อีสา-รวีช่วงโชติ การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ร่วมกับการใช้วิธีทางสถิติตามระเบียบวิธีการวิจัย  โดยกลุ่มตัวอย่างที่

เลือกศึกษา เป็นประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุระหว่าง 25-55 ปีจ านวน 400 คน จากนั้น

จึงน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descripitive Statistics) ได้แก่ความถี่ (Frequency) 

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน (Standard Deviation)  

ในการประมวลผลข้อมูล 
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 การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้ แนวคิด ทฤษฏี ที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบในการศึกษา 

ประกอบไปด้วย แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร 

(Media exposure) แนวคิดทฤษฎีการใช้สื่ อ เ พ่ือประโยชน์และความพึงพอใจ  (Uses and 

Gratification Approach) องคค์วามรู้เกี่ยวกับละครโทรทัศน์ 

ผลการศึกษาทางด้านประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 

อายุอยู่ในช่วง 25-35 ปี มีการศึกษาส่วนใหญ่ในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน 

มีเงินเดือนเฉลี่ย 15000-2000 บาท 

ผลการศึกษาด้านการเปิดรับสื่อพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมละครโทรทัศน์ประเภทพี

เรียดที่ผลิตโดยบริษัท เอ็กแซ็กท์ จ ากัด น้อยครั้ง (ดูบางครั้ง ไม่ต่อเนื่อง) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิด

รับชมละครโทรทัศน์เรื่อง “คู่กรรม” มากท่ีสุด 

 ผลการศึกษาด้านความพึงพอใจต่อองค์ประกอบทางด้านละครพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจในองค์ประกอบของละครโทรทัศน์ด้านเสียง ประเด็น ใช้ดนตรีประกอบในขณะด าเนินเรื่องได้
อย่างเหมาะสมมากท่ีสุด ส่วนความพึงพอใจด้านการสื่อสารผ่านทางสถานีโทรทัศน์ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
มีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็น วันที่ออกอากาศมีความเหมาะสม (จันทร์-อังคาร และพุธ-
พฤหัสบดี) 
 
 ผลการศึกษาด้านการใช้ประโยชน์ของผู้รับสารต่อสื่อสารมวลชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้
ประโยชน์ ด้านความต้องการของผู้รับสารต่อสื่อสารมวลชนด้านสารสนเทศมากที่สุดใน ประเด็น  
ได้รับความรู้ด้านประวัติศาสตร์ผ่านละคร  

 ผลการศึกษาพบว่าหากกลุ่มผู้ชมเปิดรับละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียดของบริษัท 
เอ็กแซ็กท์เพ่ิมขึ้น ผู้ชมก็จะมีความพึงพอใจที่มีต่อละครพีเรียดเพ่ิมขึ้นในองค์ประกอบละครโทรทัศน์ 
และด้านการสื่อสารผ่านสถานีโทรทัศน์ ของละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียดเรื่องนั้นๆ มากขึ้นตามไป
ด้วย 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.ละครประเภทพีเรียด (Period Drama) หมายถึง ละครที่น าเสนอเรื่อง ประวัติศาสตร์ 

พงศาวดาร วัฒนธรรม ขนบประเพณี ค่านิยม และความสวยงาม ความเก่าแก่ของบ้านเมืองที่หาชมได้

ยากในปัจจุบัน 

2. ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ (Demography)  หมายถึง อายุ เพศ สถานะทาง

เศรษฐกิจและสังคม ระดับการศึกษา และระดับรายได้ ของ ประชาชนที่รับชมละครโทรทัศน์ประเภท

พีเรียดที่ผลิตโดย บริษัท เอ็กแซ็กท์ จ ากัด ซึ่งออกอากาศในปี พ.ศ. 2556  

3. พฤติกรรมการเปิดรับ (Media exposure) หมายถึง พฤติกรรมการเปิดรับชมละคร

โทรทัศน์ประเภทพีเรียดที่ผลิตโดย บริษัท เอ็กแซ็กท์ จ ากัด ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์

กองทัพบกช่อง 5 ปี พ.ศ. 2556 

4. ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ความพึงพอใจของการเปิดรับละครโทรทัศน์

ประเภทพีเรียดที่ผลิตโดย บริษัท เอ็กแซ็กท์ จ ากัด ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ช่อง 5 ปี พ.ศ. 2556 

5. การใช้ประโยชน์ (Uses) หมายถึง การใช้ประโยชน์จากละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียดที่

ผลิตโดยบริษัท เอ็กแซ็กท์ จ ากัด ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ปี พ.ศ. 2556 

 

บทน า 

ที่มาและความส าคัญ 

การสื่อสารผ่านสื่อเป็นการรับส่งข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญในชีวิตและสังคม การสื่อสารพัฒนา

และสร้างสรรค์กันมาหลากหลายรูปแบบผ่านสื่อต่างๆ ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จากการสื่อสาร

ระหว่างบุคคล ขยายเป็นการสื่อสารระหว่างกลุ่ม จนพัฒนามาเป็นสื่อสารมวลชนรูปแบบต่างๆ โดย

นับตั้งแต่สื่อโทรทัศน์เกิดขึ้นในปี 1920 (กาญจนา แก้วเทพ, 2554, น.41) โทรทัศน์ได้ครองใจผู้บริโภค

อย่างแนบแน่น เพราะจุดเด่นของโทรทัศน์ที่สามารถสร้างได้ทั้งภาพเคลื่อนไหวและสียง ท าให้ สร้าง
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ทัศนคติ และแรงจูงใจให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดี ผู้ชมเกิดความความน่าเชื่อถือจากการได้เห็นได้รับชม

การรายงานสด ท าให้ได้รับข้อเท็จจริง นอกจากนี้โทรทัศน์สามารถแพร่ภาพได้ในระยะทางไกลๆ 

ครอบคลุมทั่วประเทศผู้ชมสามารถรับชมได้ทุกเขต สร้างความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ชม อีกทั้งยังให้

เสรีภาพกับผู้ชมในการเลือกชมตามประเภท และจ านวนรายการที่หลากหลาย (อรนุช เลิศจรรยารักษ์, 

2548, น.8)  

โดยประเภทของรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศนั้นทางบีบีซี (BBC) เครือข่ายสื่อสารมวลชน

ของประเทศอังกฤษได้แบ่งออกเป็น 3 หมวดใหญ่ๆ ทั้ง รายการข่าวสาร (Information) ทีเ่ป็นรายการ

ที่มุ่งการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร บริการสาธารณะต่างๆ ไปสู่ประชาชน จัดท าในรูปแบบต่างๆ เช่น 

ข่าวโดยตรง (Straight News) เหตุการณ์ปัจจุบัน (Current Event) กิจการสาธารณะ สารคดีเชิงข่าว 

การถ่ายทอดเหตุการณ์พิเศษ ต่อมาคือ รายการเพื่อการศึกษา แยกออกเป็น 3 แขนงใหญ่ คือ รายการ

ให้ความรู้โดยทั่วไป (General Education) รายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 

(Cultural program) รายการสอนโดยตรง (Instructional Television)  และสุดท้ายคือรายการ

บันเทิง แยกออกเป็น 3 แขนงใหญ่ คือ ละคร (Drama) ดนตรี (Music) และ ปกิณกะ (Light 

Entertainment or Variety )  

(ชยพล สุทธิโยธิน, 2548, น. 45-46) 

  ในประเทศไทย บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสริตร์ (ประเทศไทย) บริษัทที่ได้เปิดให้

ท าการส ารวจเรตติ้งของโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกบริษัทหนึ่ง ได้มีการส ารวจเรตติ้งรายการโทรทัศน์

ต่างๆ ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยโดยเก็บข้อมูลจากทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, สถานี

วิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5, สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7, สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ , 

สถานีโทรทัศน์เอ็นบีที, สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ทุกสัปดาห์ ซึ่งจากตัวอย่างเป็นอันดับเรตติ้งของ

รายการโทรทัศน์ในประเทศไทยในวันที่ 28 เมษายน จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม ของปี พ.ศ. 2557 

ผลส ารวจพบว่ารายการโทรทัศน์ประเภท “ละคร” นั้นได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ชมสูงสุด มีเร

ตติ้งประจ าสัปดาห์อยู่ในอันดับ 1 ของสถานีโทรทัศน์ 4 ช่อง ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

รายการที่มีเรตติ้งสูงสุดคือละครโทรทัศน์เรื่อง อย่าลืมฉัน มีค่าเรตติ้ง 9.1, สถานีวิทยุโทรทัศน์

กองทัพบกช่อง 5 รายการที่มีเรตติ้งสูงสุดคือละครโทรทัศน์เรื่อง เล่ห์นางฟ้า มีค่าเรตติ้ง 2.1, 
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สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 รายการที่มีเรตติ้งสูงสุดคือละครโทรทัศน์เรื่อง สุสานคนเป็น มีค่าเร

ตติ้ง 12.0, สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ รายการที่มีเรตติ้งสูงสุดคือละครโทรทัศน์มินิซีรีย์เรื่อง บ้านนี้มี

รัก มีค่าเรตติ้ง 1.4 ดังนั้นจึงมองในภาพรวมได้ว่า “ละคร” เป็นรายการบนสื่อโทรทัศน์ที่ได้รับความ

นิยมจากคนไทยมาก  

(บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสริตร์ ประเทศไทย, 2557) 

ละครโทรทัศน์นั้น เป็นที่สนใจสังคมไทยมาเป็นเวลานานแล้ว นับตั้งแต่มีการตั้งสถานีโทรทัศน์

ไทยครั้งแรกในปี พ.ศ 2498 โดยเริ่มต้นจากละครโทรทัศน์เรื่องแรกชื่อ สุยานีไม่ยอมแต่งงาน 

ออกอากาศทางช่อง 4 บางขุนพรหม  (องอาจ สิงห์ล าพอง 2537, น.13) โดยละครโทรทัศน์สร้างความ

บันเทิงโดยได้รับความนิยมมาตลอด เนื่องจากการชมละครเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความ

ตึงเครียดแก่ผู้ชม เป็นเพื่อนยามเหงา ทั้งยังสามารถน าข้อคิดท่ีได้จากละครมาใช้ในการด าเนินชีวิต  

รายการประเภทนี้เป็นที่นิยมของผู้ชม จึงสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ด าเนินธุรกิจ ท าให้การ

แข่งขันของผู้ที่ผลิตรายการละครโทรทัศน์หรือที่นิยมเรียกว่าผู้จัดละครโทรทัศน์มีมากตามไปด้วย 

ดังนั้นการผลิตละครโทรทัศน์ที่มีคุณภาพและน่าติดตามเพ่ือครองใจผู้บริโภค ต้องสร้างองค์ประกอบ

ของละครโทรทัศน์ที่ดี ไม่ว่าจะเป็น เรื่องราว บทละคร การแสดง ฉาก ภาพและเสียง การก ากับและ

ออกแบบองค์ประกอบเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องท าให้ตรงตามความพึงพอใจของผู้บริโภคให้มากที่สุด การ

สร้างสรรค์องค์ประกอบของละครโทรทัศน์ในแต่ละประเภทนั้น มีความยากง่ายแตกต่างกันไป ละคร

โทรทัศน์ที่ผลิตกันในปัจจุบัน มีหลากหลายประเภท เช่น ละครชีวิต, ละครรัก, ละครตลก, ละครลึกลับ

หรือละครผี ละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียดเป็นละครโทรทัศน์ประเภทหนึ่ง มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอดีต 

ประวัติศาสตร์ พงศาวดาร หรือเรียกกันว่า “ละครย้อนยุค” (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548, 

น. 72) ซึ่งมีการสร้างกันมากในวงการ โดยจากตลอดระยะเวลาของละครโทรทัศน์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน ได้มีการผลิตละครประเภทนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องซ้ าแล้วซ้ าเล่า เพ่ือน ามาน าเสนอแก่ผู้ชม 

ส่งผลสะท้อนถึงแนวคิดการโหยหาอดีตของผู้ชมที่เรียกว่าการโหยหา หรือถวิลหาอดีต (Nostalgia) 

(พัฒนา กิติอาษา, 2546, น. 3-6) 

แนวคิดการย้อนกลับไปหาอดีต ได้ปรากฏในละครโทรทัศน์อย่างแพร่หลาย เช่น การน า

เรื่องราว วิธีคิด และวิถีชีวิต ของผู้คนในยุคอดีต มาน าเสนอให้ผู้คนในยุคปัจจุบันรับชมในรูปแบบ
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ละคร รวมถึงการน าบทนวนิยายมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ และหากละครโทรทัศน์นั้นได้รับความ

นิยมก็จะน ามาผลิตซ้ าใหม่ เช่นละครโทรทัศน์เรื่องบ้านทรายทอง ซึ่งผลิตมาแล้ว 4 ครั้ง ในปี พ.ศ. 

2501และ พ.ศ. 2513 ทางช่อง 4 บางขุนพรม ปี พ.ศ. 2530 ทางช่อง 7 และ ปี พ.ศ. 2543 ทางช่อง 

3 และละครโทรทัศน์เรื่อง วนิดา ที่ผลิตมาแล้ว 3 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2523 ออกอากาศทางช่อง 5  ปี 

พ.ศ. 2534 และปี พ.ศ. 2553 ออกอากาศทางช่อง 3 ไปจนถึง ละครโทรทัศน์เรื่องทวิภพ  ที่ผลิตเพ่ือ

เป็นละครโทรทัศน์ ในปี พ.ศ. 2537 และป ีพ.ศ. 2554 ทางช่อง 7 จากตัวอย่างดังกล่าวสะท้อนให้เห็น

ว่า ละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียด สามารถตอบโจทย์ต้องการของผู้ชม ที่โหยหา ถวิลหาอดีต มาโดย

ตลอด  

ผู้ผลิตละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียดในประเทศไทยนั้นมีอยู่หลายบริษัท ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่า  

“เอ็กแซ็กท์” บริษัทผลิตละครโทรทัศน์อันดับหนึ่งของประเทศไทย ได้ผลิตละครโทรทัศน์ออกมาในปี 

พ.ศ. 2556  เพ่ือออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในวันจันทร์-อังคาร และ พุธ-

พฤหัสบดี เป็นจ านวนถึง 12 เรื่อง และในจ านวน 12 เรื่องนี้ เป็นละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียดจ านวน  

6 เรื่องคือ คู่กรรม, เรือนเสน่หา, สุดสายป่าน, บ่วงวันวาร, ภาพอาถรรพณ,์ อีสา-รวีช่วงโชติ 

บริษัท เอ็กแซ็กท์ จ ากัด เป็นบริษัทผลิตละครโทรทัศน์และรายการบันเทิงในเครือ บริษัท จี

เอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) บริหารงานโดยคุณ ถกลเกียรติ วีรวรรณ ผลิตละครโทรทัศน์เรื่อง

แรกในชื่อเรื่อง รักในรอยแค้น ในปี พ .ศ . 2535 โดยละครของบริษัทมี เอกลักษณ์เฉพาะ มี

กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนคือคนกรุงเทพ คนวัยท างาน และคนรุ่นใหม่ อย่างไรก็ตามกล่าวได้ว่า บริษัท 

เอ็กแซ็กท ์จ ากัด เป็นผู้ผลิตละครที่ท าละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียดเป็นจ านวนมากในระดับต้นๆ และ

ได้รับความนิยมจากผู้ชม โดยในเดือนมกราคม พ .ศ. 2556 บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดียรีเสริตร์ 

(ประเทศไทย) ได้รายงานว่าละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียดเรื่อง “คู่กรรม” ที่ผลิตโดยบริษัท เอ็กแซ็กท์ 

จ ากัด ได้มีค่าเรตติ้ง ขึ้นอันดับหนึ่งของรายการโทรทัศน์ยอดนิยมของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ช่อง 5 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.7 

(บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสริตร์ ประเทศไทย, 2557) 

ละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียดสะท้อนภาพของเวลาในอดีต ท าให้สามารถพาผู้ชมไปพบกับ

ประวัติศาสตร์พงศาวดาร วัฒนธรรม ขนบประเพณี ค่านิยม ในสมัยก่อน และการผลิตละครโทรทัศน์
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ประเภทพีเรียดนั้นแตกต่างจากละครประเภทอ่ืนเพราะผู้จัดละครต้องพิถีพิถันและใส่ใจในการผลิตที่

แตกต่างไป เพราะเป็นการเล่าเรื่องย้อนเวลาไปในอดีตที่ผ่านพ้นไปแล้ว เพ่ือท าให้ผู้ชมเชื่อและเกิด

ความรู้สึกคล้อยตามไปกับองค์ประกอบของละครโทรทัศน์ ด้วยเหตุดังกล่าวท าให้ผู้ศึกษาสนใจว่าผู้ชม

ละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียด มีพฤติกรรมเปิดรับละครโทรทัศน์ประเภทดังกล่าวอย่างไร และมีความ

พึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ต่อด้านต่างๆ ในการสร้างละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียดอย่างไร ทั้งนี้ผู้

ศึกษาสนใจเลือกศึกษาละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียดจาก บริษัท เอ็กแซ็กท์ เพราะ นอกจากจะผลิต

ละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียดออกมาอย่างมากมาย ยังเป็นผู้น าด้านวงการละครโทรทัศน์ในประเทศ

ไทย มีเอกลักษณ์ในการผลิตละครโทรทัศน์เพื่อเป็นทางเลือกใหมใ่ห้กับผู้ชม  

การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้เลือกที่จะศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ และการใช้

ประโยชน์ที่มีต่อละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียดที่ผลิตโดย บริษัท เอ็กแซ็กท์ ซึ่งออกอากาศในปี พ.ศ 

2556  ของผู้ชมที่มีช่วงอายุ 25-55 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะยังอยู่ในกระแสความนิยมและ

อยู่ในความคุ้นเคยของผู้ชม ทั้งนี้ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ผลิตละคร

โทรทัศน์และผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการ ในการผลิตละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียดและละครประเภทอ่ืนๆ 

เป็นแนวทางเพ่ือออกแบบ องค์ประกอบต่างๆ ให้ดีและถูกใจผู้ชมมากยิ่งข้ึน 

ปัญหาน าศึกษา 

1. ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้ชมในช่วงอายุ 25-55 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ของละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียดที่ผลิตโดย บริษัท เอ็กแซ็กท์ จ ากัด ซึ่งออกอากาศในปี พ.ศ 2556 

เป็นอย่างไร 

2. พฤติกรรมการเปิดรับละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียดที่ผลิตโดย บริษัท เอ็กแซ็กท์ จ ากัด ซ่ึง

ออกอากาศในปี พ.ศ 2556 ของผู้ชมในช่วงอายุ 25-55 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร 

3. ความพึงพอใจด้านต่างๆ ในละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียดที่ผลิตโดย บริษัท เอ็กแซ็กท์ 

จ ากัด ซึ่งออกอากาศในปี พ.ศ. 2556 ของผู้ชมในช่วงอายุ 25-55 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครเป็น

อย่างไร 
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4. การใช้ประโยชน์จากละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียดที่ผลิตโดย บริษัท เอ็กแซ็กท์ จ ากัด ซึ่ง

ออกอากาศในปี พ.ศ. 2556 ของผู้ชมในช่วงอายุ 25-55 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.เพ่ือศึกษาลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้ชมในช่วงอายุ 25-55 ปี ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่รับชมละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียดที่ผลิตโดย บริษัท เอ็กแซ็กท์ จ ากัด ในปี พ.ศ. 

2556  

2.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียดที่ผลิตโดย บริษัท เอ็กแซ็กท์ 

จ ากัด ซึ่งออกอากาศในปี พ.ศ. 2556 ของผู้ชมในช่วงอายุ 25-55 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร  

3 .เพ่ือศึกษาความพึงพอใจด้านต่างๆ ในละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียดที่ผลิตโดย บริษัท เอ็ก

แซ็กท์ จ ากดั ซึ่งออกอากาศในปี พ.ศ. 2556 ของผู้ชมในช่วงอายุ 25-55 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์จากละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียดที่ผลิตโดย บริษัท เอ็กแซ็กท์ 

จ ากัด ซึ่งออกอากาศในปี พ.ศ. 2556 ของผู้ชมในช่วงอายุ 25-55 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครเป็น

อย่างไร 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ  และการใช้ประโยชน์ 

ของประชาชนกลุ่มท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียดที่ผลิตโดย บริษัท 

เอ็กแซ็กท์ จ ากัด ในปี พ.ศ.  2556” เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ร่วมกับการ

ใช้วิธีทางสถิติตามระเบียบวิธีการศึกษา 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

 

การศึกษาครั้งนี้ใช้แหล่งข้อมูลที่ส าคัญจาก 2 แหล่งคือ 
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ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 400  คน โดยมีระยะเวลาด าเนินการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2557 

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งต่างๆเช่น 

วิทยานิพนธ์ วารสาร หนังสือและอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการศึกษานี้ คือ ประชาชนที่เคยชมละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียดที่ผลิตโดย 

บริษัท เอ็กแซ็กท์ จ ากัด ซึ่งออกอากาศในปี พ.ศ. 2556 และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้เพศ

ชายและเพศหญิง อายุตั้งแต่ 25-55 ปี โดยไม่มีการจ ากัดวุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได้ ในการท า

วิจัยครั้งนี้ เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่างจึงใช้สูตรของ W.G.Cochran ที่ระดับความ

เชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับ .05 

 

 

เมื่อ n คือ  จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 

P คือ  สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการสุ่ม  (โดยทั่วไปนิยมใช้สัดส่วน 30% หรือ 0.30) 

Z  คือ  ระดับความมั่นใจที่ก าหนด  หรือระดับนัยส าคัญทางสถิติ   

d  คือ  สัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ (จะสอดคล้องกับค่า Z ที่ระดับความ

เชื่อมั่นนั้นๆ) 

n=    0.3(0.7)1.962 

            0.052 

n =   322.6944 

ในที่นี้ผู้ศึกษาจะศึกษาจากจ านวนประชากร 400 คน 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ดังนี้  

2

2

d

P)ZP(1
n
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ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random- 

Sampling) โดยผู้วิจัยได้เลือกเขต ต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 10 เขต เพ่ือเก็บข้อมูลประชาชน

ที่เคยชมละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียดที่ผลิตโดย บริษัท เอ็กแซ็กท์ ซึ่งออกอากาศในปี พ.ศ. 2556  

โดยเลือกให้ ครอบคลุมในหลายพื้นท่ีของกรุงเทพมหานคร ดังนี้  

1.1 เขตพระนคร ย่านท่าพระจันทร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์  

1.2 เขตบางกอกน้อย ย่านห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า  

1.3 เขตจตุจักร ย่านสถานีรถไฟฟ้าจตุจักร  

1.4 เขตปทุมวัน ย่านสยาม และจามจุรีสแควร์  

1.5 เขตยานนาวา ย่านสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี และห้างสรรพสินค้าพระรามสาม  

1.6 เขตบางรัก ย่านสีลม  

1.7 เขตบางนา ย่านห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลบางนา  

1.8 เขตบางพลัด ย่านจรัลสนิทวงศ์  

1.9 เขตดอนเมือง ย่านสนามบินดอนบินดอนเมือง  

1.10 เขตพญาไท ย่านอารีย์  

 

ขั้นตอนที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) ท าการสุ่มตัวอย่างจากเขต 

ต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็นเขตละ 40 คน   

ขั้นตอนที่ 3 การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) สุ่มเลือกกลุ่ม 

ตัวอย่างจากเขตต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครที่เลือกไว้ข้างต้น โดยมีเงื่อนไข (Screening test)  

ว่ากลุ่มตัวอย่างต้องเคยชมละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียดของ บริษัท เอ็กแซ็กท์ ซึ่ง

ออกอากาศในปี พ.ศ. 2556 มาก่อน โดยจะมีการถามก่อนแจกแบบสอบถาม 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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 เครือ่งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ชนิดปลาย

ปิด มีการออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้และให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม

เองโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 

 ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  

                - เพศ  

                - อายุ  

                - ระดับการศึกษา  

                - อาชีพ  

                 - รายได้ 

 ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียดที่ผลิตโดย 

บริษัท เอ็กแซ็กท์ จ ากัด ซึ่งออกอากาศในปี พ.ศ. 2556 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  

ความถี่ในการชมละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียดของ บริษัท เอ็กแซ็กท์ จ ากัด ที่ออกอากาศใน

ปี พ.ศ. 2556 และการรับชมละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียดที่ผลิตโดย บริษัท เอ็กแซ็กท์ จ ากัด ซ่ึง

ออกอากาศในปี พ.ศ. 2556 จ านวน 6 เรื่อง โดยจะให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกว่าเคยชมหรือไม่เคย

ชมในแต่ละเรื่อง  

 ส่วนที่ 3 เป็นค าถามด้านความพึงพอใจต่อส่วนประกอบต่างๆ ของละครโทรทัศน์ประเภทพี

เรียดที่ผลิตโดย บริษัท เอ็กแซ็กท์ จ ากัด ซ่ึงออกอากาศในปี พ.ศ. 2556 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงมี 

2 หัวข้อดังนี้    

1. องค์ประกอบทางด้านละครมี 6 องค์ประกอบดังนี้ 

- เรื่องราว 

- บทละคร 

- การแสดง 



 
 

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 12 
 

- ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก 

- ภาพ 

- เสียง 

2. ด้านการสื่อสารผ่านสถานีโทรทัศน์มี 1 ด้านดังนี้ 

- การสื่อสารผ่านทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 

ส่วนที่ 4 เป็นค าถามด้านการใช้ประโยชน์ จากละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียดที่ผลิตโดย 

บริษัท เอ็กแซ็กท์ จ ากัด ซึ่งออกอากาศในปี พ.ศ. 2556 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมี 1 หัวข้อดังนี้    

ด้านความต้องการของผู้รับสารต่อสื่อสารมวลชนมี 4 ด้านดังนี้ 

- ด้านสารสนเทศ 

- ด้านความมีเอกลักษณ์แก่บุคคล 

- ด้านต้องการรวมตัวและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

- ด้านความต้องการความบันเทิง 

 

ผู้ศึกษาประเมินระดับความพึงพอใจต่อส่วนประกอบต่างๆ ของละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียด

ของ บริษัท เอ็กแซ็กท์ จ ากัด ที่ออกอากาศในปี พ.ศ. 2556 ดังนี้ 

พึงพอใจมากที่สุด  ให้ค่าคะแนนเป็น  5  คะแนน 

พึงพอใจมาก   ให้ค่าคะแนนเป็น  4  คะแนน 

พึงพอใจปานกลาง ให้ค่าคะแนนเป็น  3 คะแนน 

พึงพอใจน้อย   ให้ค่าคะแนนเป็น  2 คะแนน 

พึงพอใจน้อยที่สุด ให้ค่าคะแนนเป็น  1  คะแนน 

ผู้ศึกษาประเมินระดับการใช้ประโยชน์จากละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียดของ บริษัท เอ็ก

แซ็กท ์จ ากัด ที่ออกอากาศในปี พ.ศ. 2556 ดังนี้ 
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ใช้ประโยชน์มากที่สุด  ให้ค่าคะแนนเป็น  5  คะแนน 

ใช้ประโยชน์มาก   ให้ค่าคะแนนเป็น  4  คะแนน 

ใช้ประโยชน์ปานกลาง ให้ค่าคะแนนเป็น  3 คะแนน 

ใช้ประโยชน์น้อย  ให้ค่าคะแนนเป็น  2 คะแนน 

ใช้ประโยชน์น้อยที่สุด ให้ค่าคะแนนเป็น  1  คะแนน 

 

น าคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย โดยผู้วิจัยได้ก าหนดระดับความความพึงพอใจต่อส่วนประกอบ

ต่างๆ และระดับการใช้ประโยชน์จากละครพีเรียดของบริษัท เอ็กแซ็กท ์จ ากัด ที่ออกอากาศในปี พ.ศ. 

2556 ของกลุ่มตัวอย่างไว้ดังนี้ คือ คะแนนสูงสุด คือ 5 คะแนน ต่ าสุด คือ 1 คะแนน และจ านวนชั้นที่

ต้องการคือ 5 ชั้น เพ่ือแบ่งระดับความด้านความพึงพอใจต่อส่วนประกอบต่างๆ ของละครโทรทัศน์

ประเภทพีเรียดที่ผลิตโดยบริษัท เอ็กแซ็กท์ จ ากัด ซึ่งออกอากาศในปี พ.ศ. 2556   ออกเป็น 5 ระดับ 

และน าข้อมูลมาแจกแจงความถี่ เพ่ือหาค่าคะแนนเฉลี่ย โดยใช้ค่าเฉลี่ยทางสถิติการค านวณหา

ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (Arithmetic Mean) 

คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุด     =    5-1    =   0.8 

                   จ านวนระดับ                     5 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 คะแนน  ถือว่ามีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 คะแนน  ถือว่ามีความพึงพอใจน้อย 

ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 คะแนน  ถือว่ามีความพึงพอใจปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 คะแนน  ถือว่ามีความพึงพอใจ มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 คะแนน  ถือว่ามีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของ

แบบสอบถามก่อนน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจริงดังนี้ 
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1. ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยได้ท าการสร้างแบบสอบถามแล้วน า 

แบบสอบถามไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยเพื่อพิจารณาความชัดเจนของโครงสร้าง

แบบสอบถาม เนื้อหาและภาษาท่ีใช้ 

2. ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความ 

เที่ยงตรงแล้วไปทดลองเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 ราย แล้วน ามาหาความเชื่อมั่นโดยการ

ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการค านวณ ผลของค่าความเชื่อมั่นที่ได้รับคือ .945 โดยก าหนดให้ค่าความ

เชื่อมั่นที่ผ่านเกณฑ์เท่ากับ 0.70  

ผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาทางด้านประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 

อายุอยู่ในช่วง 25-35 ปี มีการศึกษาส่วนใหญ่ในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน 

มีเงินเดือนเฉลี่ย 15000-2000 บาท 

ผลการศึกษาด้านการเปิดรับสื่อพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมละครโทรทัศน์ประเภทพี

เรียดที่ผลิตโดยบริษัท เอ็กแซ็กท์ จ ากัด น้อยครั้ง (ดูบางครั้ง ไม่ต่อเนื่อง) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิด

รับชมละครโทรทัศน์เรื่อง “คู่กรรม” มากท่ีสุด 

 ผลการศึกษาด้านความพึงพอใจต่อองค์ประกอบทางด้านละครพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจในองค์ประกอบของละครโทรทัศน์ด้านเสียง ประเด็น ใช้ดนตรีประกอบในขณะด าเนินเรื่องได้
อย่างเหมาะสมมากที่สุด ส่วนความพึงพอใจด้านการสื่อสารผ่านทางสถานีโทรทัศน์ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
มีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็น วันที่ออกอากาศมีความเหมาะสม (จันทร์-อังคาร และพุธ-
พฤหัสบดี) 
 
 ผลการศึกษาด้านการใช้ประโยชน์ของผู้รับสารต่อสื่อสารมวลชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้
ประโยชน์ ด้านความต้องการของผู้รับสารต่อสื่อสารมวลชนด้านสารสนเทศมากที่สุดใน ประเด็น  
ได้รับความรู้ด้านประวัติศาสตร์ผ่านละคร  
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ผลการศึกษาพบว่าหากกลุ่มผู้ชมเปิดรับละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียดของบริษัท เอ็กแซ็กท์
เพ่ิมขึ้น ผู้ชมก็จะมีความพึงพอใจที่มีต่อละครพีเรียดเพ่ิมขึ้นในองค์ประกอบละครโทรทัศน์ และด้าน
การสื่อสารผ่านสถานีโทรทัศน์ ของละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียดเรื่องนั้นๆ มากขึ้นตามไปด้วย 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียด มักมีเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่ง
จุดเด่นของละครนั้น คือการสร้างความบันเทิงเป็นหลัก อย่างไรก็ตามละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียดได้
มีการดัดแปลงหรือปรุงแต่งข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพ่ือสร้างความบันเทิงและชวน
ให้ผู้ชมติดตาม ดังนั้นผู้ชมจึงควรต้องมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (Media literacy) เพ่ือการวิเคราะห์สื่อ 
และตีความเนื้อหาของสื่อประเภทดังกล่าว ว่าข้อมูลและเนื้อหาที่ได้รับชมนั้นเป็นเรื่องจริง หรือเป็น
เรื่องท่ีสร้างมาเพ่ือความบันเทิงเป็นหลัก    

 
2. เนื่องจากละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียดเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ดังนั้น เมื่อ 

ผู้ผลิตต้องท าละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียดที่เก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ จึงควรท าการศึกษา
ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ในเชิงลึกเพ่ือให้ผู้ชมได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 

 
    3. จากผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เปิดรับละครโทรทัศน์พีเรียดที่ผลิตโดย บริษัท เอ็ก 
แซ็กท์ จ ากัด ส่วนใหญ่ มีอายุ 25-35 ปี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน และเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของ
บริษัท ดังนั้น บริษัทจึงควรท าการโปรโมทให้เข้าถึงกลุ่มคนเหล่านี้เพ่ือรักษาฐานผู้ชม ด้วยการท า
กิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น การให้พนักงานบริษัทต่างๆ ร่วมสนุก เช่นการแต่งตัวเป็นตัวละครใน
ละครโทรทัศน์ประเภทพีเรียด และส่งรูปถ่ายมาแข่งขัน 
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