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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา การเปิดรับสื่อ พฤติกรรม ทัศนคติ แนวโน้มพฤติกรรมและความ

คาดหวังของผู้ชมละครในกลุ่มGeneration Cที่มีต่อละครแนวแอ็คชั่น โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ

(Qualitative research) ด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่ม(focus group discussion)กับผู้ชมละครใน

กลุ่มGeneration C ช่วงอายุ18-22ปี(วัยเรียน)และช่วง23-34ปี (วัยท างาน) จากผลการวิจัยพบว่า

Generation C ทั้งสองช่วงอายุมีการเปิดรับสื่อเกี่ยวละครแนวแอ็คชั่นจากสื่อโทรทัศน์และสื่อ

อินเทอร์เน็ตเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่รับชมละครแนวแอ็คชั่นดราม่าและแอ็คชั่นคอมเมดี้ นอกจากนั้น

ส่วนใหญ่มีทัศนคติค่อนไปในเชิงลบต่อละครแนวแอ็คชั่น เนื่องจากรู้สึกไม่พอใจต่อองค์ประกอบของ

ละครแนวแอ็คชั่นในด้านภาพหรือเทคนิคการถ่ายท า โครงเรื่อง สาระของเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่อง 

ด้านเสียงภาษา ตัวละครหรือผู้แสดง เสียงหรือบทพูด แต่รู้สึกพอใจในด้านผู้ผลิตละคร โดยส่วนใหญ่

มีความตั้งใจที่จะชมละครแนวแอ็คชั่นและมีคาดหวังว่าจะมีการพัฒนาในองค์ประกอบด้านต่างๆ

ดังกล่าวต่อไปในอนาคต 

ค าส าคัญ:Generation C, ละครแนวแอ็คชั่น, ความคาดหวัง, ทัศนคติ 
 

Abstract 

 The objective of the research is to study the exposure to the media, behavior, 

attitude, behavioral tendency, and expectations of Generation-C viewers of action 
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drama.  This is a qualitative research using focus group discussion with Generation-C 

viewers of drama of the 16-22-year age group (studying age) and the 23-34-year age 

group (working age).  The findings reveal that Generation-C people of both age groups 

are exposed to the media about action drama mainly from television and the 

Internet.  The majority of the samples watch action drama and action comedy.  They 

tend to have a negative attitude toward action drama, as they are not happy with its 

components in such areas as visual or filming techniques, plot, essence or theme, 

language, characters or cast, and voice or script although they are happy with the 

producers.  Most intend to continue to watch action drama and expect to see further 

development of the above-mentioned components in the future. 

Keyword:  Generation C, Action drama, Expectation, Attitude 
 

บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

          
 ในปัจจุบันสื่อโทรทัศน์มีการออกอากาศในรูปแบบดิจิทัลสื่อโทรทัศน์นับเป็นสื่อที่
สามารถเข้าถึงและเป็นที่นิยมจากประชาชนชาวไทยเนื่องจากทั่วถึงและครอบคลุมทุกภูมิภาค  
ทั้งยังเป็นสื่อหนึ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดและมีบทบาทในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทุกระดับสังคม  
ทั้งนี้จากการที่จ านวนช่องดิจิทัลที่เพ่ิมมากขึ้นท าให้การแข่งขันการผลิตรายการโทรทัศน์เป็นไปอย่าง
เข้มข้น ส่งผลให้แต่ละสถานีและผู้จัดท ารายการต่างๆพยายามหาแนวทางกลยุทธ์และรูปแบบ
รายการใหม่ๆมาน าเสนอออกอากาศเพ่ือสร้างความแปลกใหม่น่าสนใจและดึงดูดความสนใจความ
นิยมจากผู้ชมรายการโทรทัศน์ให้มากที่สุด 
 ทั้งนี้ หนึ่งในรายการโทรทัศน์ที่สามารถท าเรตติ้งและมีผู้ชมมากที่สุดนั้นคือรายการ
ประเภทละคร ละครโทรทัศน์สามารถสามารถสร้างฐานผู้ชมได้เป็นจ านวนมาก ดังนั้นช่องดิจิทัล
หลายๆช่องที่ก าลังต้องการเพ่ิมกลุ่มผู้ชมจึงเลือกที่จะผลิตละครมาแข่งขันกับช่องที่ครองตลาดผู้ชม
อยู่แล้วอย่างช่อง3และช่อง7กล่าวได้ว่าการผลิตละครโทรทัศน์ที่เป็นถูกใจและตรงต้องความต้องการ
ของผู้ชมจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญละครประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนั้นคือละครแนว
แอ็คชั่น หรือ ละครบู๊ละครแนวแอ็คชั่นเป็นละครต่อสู้ ระทึกใจ เหมาะส าหรับคนชอบศิลปะการต่อสู้ 
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ในละครแนวนี้จะมีฉากยิงปืนและระเบิด ละครแอ็คชั่นนิยมสร้างความเร้าใจให้กับผู้ชมผ่านทางการ
ใช้ความรุนแรงละครแนวแอ็คชั่นที่ประสบความส าเร็จในอดีตอาทิ ตี๋ใหญ่สารวัตรใหญ่สารวัตรเถื่อน
สิงห์รถบรรทุก ได้น ามาผลิตใหม่และยังคงได้รับความนิยมจากบทประพันธ์ที่ประสบความส าเร็จสู่
การผลิตละครโทรทัศน์ 
 ในยุคที่โทรทัศน์แต่ละช่องมีการแข่งขันสูงเพ่ือต้องการช่วงชิงความเป็นผู้น าทางด้านเร
ตติ้งละครและครองผู้ชมให้ได้มากที่สุด ละครแอ็คชั่นเป็นหนึ่งในรูปแบบละครที่ทางช่องโทรทัศน์
และบริษัทผู้ผลิตละครให้ความส าคัญและต้องการสร้างสรรค์ผลงานละครแอ็คชั่นให้เหมาะสมและ
ตอบโจทย์กลุ่มผู้ชมทุกช่วงวัยให้มากที่สุด กลุ่มที่ก าลังเติบโตอยากมากในยุคที่สื่อออนไลน์และนิว
มีเดียเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจ าวันรวมไปถึงพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ นั่นคือกลุ่มGen C 
หรือกลุ่มConnected Generation คือกลุ่มคนที่ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารเป็นหลัก และเป็น
ประจ า ไม่ว่าจะเป็นระยะๆ อย่างสม่ าเสมอ และคนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มBaby Boomerหรือคนกลุ่ม
ใหม่ที่เกิดขึ้นมานั่นเอง ซึ่งแน่นอนว่าเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสารได้ท าให้พฤติกรรมของคนที่ เข้า
มาอยู่ในกลุ่มนี้เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นการดูละคร อ่านหนังสือ ฟังวิทยุ  
    การที่กลุ่มคนGeneration C มี อัตราการเติบโตมากขึ้นและเป็นที่จับตามองจาก
สถานีโทรทัศน์เนื่องจากกลุ่มคน Generation C เป็นกลุ่มที่ไม่ได้จ าแนกตามช่วงอายุหากจะจ าแนก
ประเภทคนGeneration Cในรูปแบบพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ซึ่งในยุคปัจจุบันการเข้าถึงสื่อ
ออนไลน์เป็นสิ่งที่เข้าถึงง่ายและมีการใช้งานเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นแนวโน้มของผู้ชมละครกลุ่ม
Generation Cอาจจะมีโอกาสได้รับชมละคร ภาพยนตร์หรือละครชุดแอ๊คชั่นจากทางประเทศ
ตะวันตก รวมไปถึงละครชุดแอ็คชั่นจากทางประเทศเอเชียตะวันออกอย่างซีรี่ย์จากประเทศเกาหลี
หรือญี่ปุ่น ดังนั้น ความคาดหวังและทัศนคติที่มีต่อละครแนวแอ็คชั่นของไทยจึงเป็นเรื่องส าคัญที่ต้อง
มีการศึกษาข้อมูล เพ่ือที่จะผลิตผลงานให้ออกมาตอบโจทย์หรือตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผู้ชมได้ เมื่อวิถีการใช้สื่อเปลี่ยนแปลงไป การเข้ามาของสื่อใหม่มีอิทธิพลสูงขึ้น ดังนั้นจึงท าให้ผู้วิจัย
สนใจที่จะศึกษาในเรื่อง พฤติกรรมการรับชมละคร ทัศนคติและความคาดหวังที่มีต่อละครแนว
แอ็คชั่นที่ผลิตและออกอากาศในประเทศไทยว่าผู้ชมในกลุ่ม Generation Cจะมีทัศนคติหรือความ
คาดหวังไปในรูปแบบหรือลักษณะใด  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการละครแนว
แอ็คชั่นของไทยให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้ชมละครโทรทัศน์ไทย 
 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 1.เพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับละครแนวแอ็คชั่นของผู้ชมGeneration C 

 2.เพ่ือศึกษาทัศนคติของผู้ชมGeneration Cที่มีต่อละครแนวแอ็คชั่น  
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 3.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับชมละครแนวแอ็คชั่นของผู้ชมGeneration C 

 4.เพื่อศึกษาแนมโน้มพฤติกรรมการชมละครแนวแอ็คชั่นของผู้ชมGeneration C 

 5.เพื่อศึกษาความคาดหวังที่มีต่อละครแนวแอ็คชั่นของผู้ชมGeneration C 

นิยามศัพท ์
 
 ละครแอ็คชั่นหมายถึง ละครแบบบู๊แอ็คชั่น ยิง ต่อสู้ ระทึกใจ ศิลปะการต่อสู้  ในละคร
แนวนี้จะมีฉากยิง ระเบิด เผาสิ่งต่างๆ ละครแอ็คชั่นสร้างความเร้าใจให้กับผู้ชมผ่านทางการใช้ความ
รุนแรง 
 Generation C(Connected Generation)หมายถึง กลุ่มคนที่มีพฤติกรรมในการใช้
สื่อโซเชียลมีเดียในการสื่อสารเป็นหลักและเป็นประจ าโดยผ่านทางสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ 
Connected Generation มิได้จ าแนกตามช่วงอายุแต่หากจ าแนกโดยพฤติกรรมการใช้สื่อ การ
เปิดรับสื่อและรูปแบบการใช้ชีวิต ในการศึกษาครั้งมุ่งศึกษากลุ่มGeneration Cช่วงอายุ18-34 ปี 
 การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับละครแนวแอ็คชั่น หมายถึง ความบ่อยครั้งในการเปิดรับสื่อ
ต่างๆ เกี่ยวกับละครแอ็คชั่น ประเภทข่าวสารที่เปิดรับเป็นประจ า เหตุผลในการเปิดรับ 
 พฤติกรรมการรับชมละครหมายถึง ความบ่อยครั้งในการชมละครโดยทั่วไปและละคร
แนวแอ็คชั่น ช่องทางในการรับชม ประเภทของละครแอ็คชั่นที่ชมเป็นประจ า เหตุผลที่ชมละคร
แอ็คชั่น 
 ทัศนคติที่มีต่อละครแนวแอ็คชั่นหมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลต่อการชมละคร
แนวแอ็คชั่น องค์ประกอบในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านภาพหรือเทคนิคการถ่ายท า โครงเรื่อง สาระของ
เรื่องหรือเนื้อหาของเรื่อง ด้านเสียงภาษา ตัวละครหรือผู้แสดง เสียงหรือบทพูด เหตุผล 
 แนวโน้มพฤติกรรมการรับชมละครแอ็คชั่นหมายถึงความตั้งใจที่จะรับชมละครแนว
แอ็คชั่นและแนะน าให้ผู้อ่ืนชม เหตุผล 
 ความคาดหวังที่มีต่อละครแนวแอ็คชั่นหมายถึง ความคิดเห็นหรือความคาดหวังที่มีต่อ
ละครแนวแอ็คชั่น6องค์ประกอบในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านภาพหรือเทคนิคการถ่ายท า โครงเรื่อง 
สาระของเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่อง ด้านเสียงภาษา ตัวละครหรือผู้แสดง เสียงหรือบทพูดและเหตุผล 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

   การศึกษาวิจัยเรื่อง“ความคาดหวังและทัศนคติของผู้ชมกลุ่มGeneration Cที่มีต่อละครแนว

แอ็คชั่น”ผู้วิจัยจัดท าการศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)ด้วยเทคนิคการ

สนทนากลุ่ม(focus group discussion) เนื่องจากเป็นวิธีการวิจัยที่จะได้ข้อมูลเชิงลึก รายละเอียด 

ความต้องการและทัศนคติที่มีต่อละครแนวแอ็คชั่น อีกทั้งยังได้ข้อมูลจากการสนทนาแลกเปลี่ยน

ความเห็นจากผู้ร่วมสนทนากลุ่มซึ่งจะเป็นข้อมูลที่จะใช้ประโยชน์ต่อไป 

 

กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) 

      กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ ผู้ชมละครไทยในแนวต่างๆรวมถึงละครแนวแอ็คชั่นซึ่งอยู่ในกลุ่ม

Generation C อายุระหว่าง 18-34 ปี โดยแบ่งเป็นสองช่วงอายุตั้งแต่อายุ 18-22 ปี เพศชายจ านวน 

4 คนและเพศหญิงจ านวน 4 คน อายุ 23-34 ปี เพศชายจ านวน 4 คนและเพศหญิงจ านวน 4 คน

รวมทั้งหมด 16 คน ระดับการศึกษาปริญญาตรี ทั้งนี้ต้องเคยได้ชมละครโทรทัศน์ภายในหนึ่งปีที่ผ่าน

มา อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็น

กลุ่มเป้าหมายที่ผู้จัดละครในยุคปัจจุบันให้ความส าคัญ 

 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง“ความคาดหวังและทัศนคติของผู้ชมกลุ่มGeneration Cที่มีต่อละคร
แนวแอ็คชั่น”สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 
5.1การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับละครแนวแอ็คชั่น 
 
 ช่องทางที่รับข่าวสารเกี่ยวกับละครแนวแอ็คชั่น 
  กลุ่มผู้ชมGeneration Cส่วนใหญ่ ที่มีอายุ18-22ปีมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับละคร
แนวแอ็คชั่นจากสื่อโทรทัศน์เพียงช่องทางเดียวเป็นจ านวน 3 ใน 8 คนและกลุ่มผู้ชมGeneration C
ที่มีอายุ23-34ปีมีเพียง 1 ใน 8 คน จากกราฟสามารถสรุปได้ว่าการรับข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์เพียง
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สื่อเดียวกลายเป็นช่องที่คนส่วนน้อยที่คนGeneration Cทั้งสองกลุ่มรับ นอกจากนี้ยังพบว่ามีการ
เปิดรับข่าวสารจากสื่อมากก่วาหนึ่งสื่อโดยส่วนใหญ่มักจะเปิดรับผ่านทางสื่อโทรทัศน์และสื่อ
อินเทอร์เน็ตควบคู่กันทั้งสองช่องทาง โดยให้เหตุผลว่า  
  Generation Cทั้งสองกลุ่มเปิดรับช่าวสารจากทั้งทางสื่อโทรทัศน์และสื่ออินเทอร์เน็ต
เนื่องจาก สื่ออินเทอร์เน็ตง่ายต่อการเข้าถึงมีการอัพเดทข้อมูลใหม่เกี่ยวกับละครตลอดเวลารวมไป
ถึงความรวดเร็วในการค้นข้อมูลเกี่ยวกับละครแอ็คชั่นและสามารถกลับมาดูข่าวย้อนหลังได้
ตลอดเวลา ทั้งนี้การเปิดรับข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ท าให้ได้เห็นการสัมภาษณ์ทีมผู้ผลิตและนักแสดง
น ารวมไปถึงรายการท่ีน าเสนอข่าวใหม่ๆจากละครแอ็คชั่นที่ยังไม่ได้มีการลงข่าวในสื่ออ่ืนๆ 

 การติดตามข้อมูลข่าวสารละครแนวแอ็คชั่น 
  จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มGeneration Cส่วนใหญ่ให้ค าตอบใกล้เคียงกันคือติดตาม
ข่าวสารเกี่ยวกับละครแนวแอ็คชั่นในเรื่องนักแสดงมากที่สุด โดยข่าวสารที่กลุ่มGeneration Cให้
ความส าคัญรองลงมาคือ เนื้อหาละครซึ่งรวมไปถึงบทประพันธ์และพล็อตละครตามด้วยเทคนิคการ
ถ่ายท า มีเพียงส่วนน้อยที่ติดตามข่าวสารละครแอ็คชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัทผู้ผลิตละคร โดยให้
เหตุผลในการติตามข่าวสารข้อมูลละครแนวแอ็คชั่นว่า 
  Generation Cติดตามข่าวสารของนักแสดงโดยให้เหตุผลว่าต้องการทราบข้อมูลส่วนตัว
ของนักแสดงและความเหมาะสมของบทบาทที่ได้รับในละคร การติดตามข่าวสารทางด้านเนื้อหา
ละครเนื่องจากต้องการทราบว่าละครมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร การด าเนินเรื่องจะไปในทิศทางใด ใช้
เทคนนิคพิเศษอะไรในการถ่ายท ารวมไปถึงบริษัทผู้ผลิตซึ่งบริษัทผู้ผลิตแต่ละที่จะมีสไตล์การผลิต
ละครที่เป็นเอกลักษณ์ 
 ความถี่ในการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับละครแนวแอ็คชั่น 
  กลุ่มGeneration Cที่มีอายุ18-22ปีส่วนใหญ่มีการติดตามข่าวสารละครแอ็คชั่น 1-2วัน
ต่อหนึ่งอาทิตย์และกลุ่มGeneration Cที่มีอายุ23-34ปีจะมีการติดตามข่าวสาร1-3วันต่อหนึ่ง
อาทิตย์ แต่มีเพียง 1 คนเท่านั้นที่ติดตามข่าวสารละครแอ็คชั่น5วัน ต่อหนึ่งอาทิตย์ 
 ช่องทางในการเปิดรับข่าวสารจากละครแนวแอ็คชั่นด้วยช่องทางที่แตกต่างกัน 
  จากผลการศึกษาพบว่าโดยส่วนใหญ่ทั้งกลุ่มGeneration Cที่มีอายุ18-22ปีและกลุ่ม
Generation Cที่มีอายุ23-34 ปี มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับละครแนวแอ็คชั่นจากสื่อโทรทัศน์และ
สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นหลักด้วยเหตุผลว่า 
  Generation Cทั้งสองกลุ่มเปิดรับช่าวสารจากทั้งทางสื่อโทรทัศน์และสื่ออินเทอร์เน็ต
เนื่องจาก สื่ออินเทอร์เน็ตมีการอัพเดทข้อมูลใหม่เกี่ยวกับละครตลอดเวลารวมไปถึงความรวดเร็วใน
การค้นข้อมูลเกี่ยวกับละครแอ็คชั่น ทั้งนี้การเปิดรับข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ท าให้ได้เห็นการ
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สัมภาษณ์ทีมผู้ผลิตและนักแสดงน ารวมไปถึงรายการที่น าเสนอข่าวใหม่ๆจากละครแอ็คชั่นที่ยังไม่ได้
มีการลงข่าวในสื่ออ่ืนๆ 

 
 พฤติกรรมการรับชมละครแนวแอ็คชั่น 
 
 การรับชมละครโทรทัศน์โดยท่ัวไป 
  จากผลการศึกษาพบว่าละครโทรทัศน์ที่กลุ่มGeneration Cรับชมและให้ความสนใจ 
กลุ่มGeneration Cรับชมละครหลากหลายรูปแบบไม่จะเป็นละครแนวดราม่า ละครคอมเมดี้ ละคร
โรแมนติกและละครแอ็คชั่น เป็นที่น่าสังเกตุว่ากลุ่มGeneration C ที่มีอายุ 18-22 ปี จ านวน 3 ใน 
8คนรับชมละครแนวแอ็คชั่นเป็นประจ า  ส าหรับกลุ่มGeneration Cที่มีอายุ 23-34ปีส่วนใหญ่เลือก
รับชมละครโรแมนติกและละครดราม่า ส่วนน้อยเท่านั่นที่เลือกรับชมละครผีซึ่งมีจ านวนเพียง 1 คน 
เหตุผลในการเลือกรับชมละครว่า 
  Generation Cที่มีอายุ 18-22 ปีจะมีรับชมละครแอ็คชั่นและคอมเมดี้เป็นส่วนใหญ่ 
เนื่องจากละครแอ็คชั่นมีฉากต่อสู้ที่ตื้นเต้นและมีการใช้เทคนิคในการถ่ายท าละครที่ หลากหลาย 
ละครคอมเมดี้สร้างอารมณ์ขันและช่วยให้คลายเครียด ส่วนGeneration Cที่มีอายุ 23-24 ปีส่วน
ใหญ่จะรับชมละครแนวโรแมนติกและดราม่า เนื่องจากชื่นชอบละครที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ท าให้
เกิดอารมณ์ร่วมไปกับการรับชมละคร 
 เหตุผลในการรับชมละครแนวแอ็คชั่น 
  จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ชมละครแนวแอ็คชั่นเป็นประจ าให้เหตุผลในการรับชม
ละครว่าต้องการติดตามนักแสดงน าเรื่องจากมีความชื่นชอบส่วนตัวและต้องการจะดูว่าแสดงได้สม
บทบาทหรือไม่  ต้องการชมฉากแอ็คชั่นที่มีคิวการใช้ศิลปะการต่อสู้ต่างๆรวมไปถึงการใช้เทคนิคการ
ถ่ายท าในละคร 

 การรับชมละครแนวแอ็คชั่นประเภทต่างๆ 
  จากผลการศึกษาพบส าหรับละครแนวแอ็คชั่นในรูปแบบต่างๆ กลุ่มGeneration Cทั้ง
สองช่วงอายุส่วนใหญ่ชื่นชอบและเลือกรับชมละครแอ็คชั่นดราม่า รองลงมาคือละครแอ็คชั่นคอม
เมดี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าละครแนวแอ็คชั่นที่Generation Cส่วนน้อยให้ความสนใจคือแนวแอ็คชั่นทริล
เลอร์ซึ่งมีจ านวนเพียง 1คน และเหตุผลในการรับชมแนวละครแนวแอ็คชั่นประเภทต่างๆคือ 
  -ชมละครแอ็คชั่นดราม่าเนื่องจากละครให้อารมณ์ร่วมในการต่อสู้เพ่ือคนรักและ 
ครอบครวั 
  -ชมละครแอ็คชั่นคอมเมดี้เนื่องจากละครให้อารมณ์ขันร่วมไปกับฉากแอ็คชั่น 
  -ชมละครแอ็คชั่นแฟนตาซีเนื่องจากต้องการชมเทคนิคการถ่ายท า 
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  -ชมละครแอ็คชั่นทริลเลอร์เนื่องจากละครมักจะทิ้งปริศนาการฆาตกรรมท าให้ 
อยากติดตาม 

 ความถี่ในการรับชมละครแนวแอ็คชั่นและช่องทางที่ใช้ในการรับชม 
  จากผลการศึกษาพบว่าการติดตามรับชมละครแอ็คชั่นภายในหนึ่งสัปดาห์ กลุ่ม
Generation Cทั้งสองช่วงอายุส่วนใหญ่มีการติดตามรับชม1วันภายในหนึ่งสัปดาห์ โดยแบ่งเป็นกลุ่ม
Generation Cที่มีอายุ18-22ปีจ านวน6คนและกลุ่มGeneration Cที่มีอายุ23-34ปีจ านวน5คน และ
มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ติดตามละครแอ็คข่ัน 2 วันภายในหนึ่งอาทิตย์ โดยให้เหตุผลว่า 
  Generation Cส่วนใหญ่รับชมละครแอ็คชั่น 1 วันต่อสัปดาห์ โดยมีเหตุผลที่หลากหลาย
เช่น ดูละครแอ็คชั่นหลังเลิกงานหรือรับชมพร้อมกับครอบครัว โดยส่วนใหญ่มีการติดตามรับชม
ละครแอ็คชั่นจากท้ังทางสื่อโทรทัศน์และทางอินเทอร์เน็ต 

 ค่ายผู้ผลิตละครโทรทัศน์กับการเลือกรับชมละครแนวแอ็คชั่น 
 จากผลการศึกษาพบว่าGeneration Cมีการเลือกรับชมละครจากค่ายละครในสัดส่วนที่ใกล้เคียง
กับGeneration Cที่ ไม่ระบุค่ายละคร จากการเก็บข้อมูลในครั้ งท าให้ทราบถึงค่ายละครที่
Generation Cได้ระบุและให้ความสนใจดังนี้ 1.บริษัท กันตนา กรุ๊ปจ ากัด 2.บริษัท เอก็แซ็กท์ จ ากัด
3.บริษัท 9บีเวอร์ฟิล์มจ ากัด 4.บริษัท พอดีค า จ ากัด 5.บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 
6. บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จ ากัด 7.บริษัทบรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จ ากัด โดยให้เหตุผลว่า 
 กลุ่มGeneration Cส่วนหนึ่งที่มีการรับชมจากค่ายละครเนื่องจากแต่ละค่ายผู้ผลิตละครมีรูปแบบ
การถ่ายท าและผลิตละครที่เป็นเอกลักษณ์ ส่วนGeneration Cที่ไม่ได้ระบุค่ายเนื่องจากดูที่เนื้อหา
และการด าเนินเรื่องของละครเป็นหลัก 

 
 ทัศนคติต่อละครแนวแอ็คชั่น 
 

 ในการศึกษาทัศนคติที่มีต่อละครแอ็คชั่นผู้วิจัยได้ท าการศึกษาความรู้สึกที่มีต่อละครแนวแอ็คชั่นใน
ประเด็นต่างๆคือ บทละคร เนื้อหาละคร นักแสดง ภาพ(เทคนิคการถ่ายท า) ผู้ เกี่ยวข้องใน
กระบวนการผลิต 

 
 ความรู้สึกที่มีต่อบทละครแนวแอ็คชั่นในปัจจุบัน 

  จากผลการศึกษาพบว่าGeneration Cทั้งสองกลุ่มส่วนใหม่มีความรู้สึกไม่พอใจต่อบท
ละครแนวแอ็คชั่นในปัจจุบันโดยกลุ่มGeneration C ที่มีอายุ18-22ปีรู้สึกไม่พอใจถึง8คนและ
Generation Cที่มีอายุ23-34ปี มีจ านวน6ใน8คน มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีความรู้สึกพอใจต่อบท
ละครแนวแอ้คชั่น โดยให้เหตุผลว่า 
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  -บทละครแอ็คชั่นไม่มีความพัฒนาสามารถเดาทิศทางได้ง่าย 
  -ละครแอ็คชั่นหลายๆเรื่อง มีการน ามารีเมคและผลิตซ้ ามากจนเกินไป 

 ความรู้สึกที่มีต่อเนื้อหาของละครแอ็คชั่นในปัจจุบัน(พล๊อตรื่องวิธีการด าเนินเรื่อง) 
  จากผลการศึกษาพบว่าGeneration Cทั้งสองกลุ่มส่วนใหม่มีความรู้สึกไม่พอใจต่อ
เนื้อหาของละครแอ็คชั่นในปัจจุบันโดยกลุ่มGeneration C ที่มีอายุ18-22ปีมีทัศนคติเชิงลบถึง8คน
และGeneration Cที่มีอายุ23-34ปี มีจ านวน6ใน8คน มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่รู้สึกพอใจ โดยให้
เหตุผลว่า 
  -วิธีการด าเนินเรื่องไม่ซับซ้อนคาดเดาได้ง่ายไม่น่าติดตาม 
  -พล๊อตเรื่องและวิธีการด าเนินเรื่องไม่มีความพัฒนา 

 ความรู้สึกที่มีต่อนักแสดงละครแอ็คชั่นในปัจจุบัน(ตัวแสดงหลัก ตัวแสดงรอง ตัวแสดงสมทบ 
ความใหม่/เก่า ความสามารถในการแสดง บุคลิกหน้าตา) 

  จากการศึกษาพบว่าGeneration Cส่วนใหญ่มีความรู้สึกเชิงลบต่อนักแสดงละคร
แอ็คชั่นในปัจจุบันโดยมีGeneration Cที่มีอายุ18-22ปีจ านวน7ใน8คนและGenerationCที่มีอายุ
23-34ปีจ านวน7ใน8คน มีส่วนน้อยเท่านั้นที่มีความรู้สึกพอใจต่อนักแสดงละครแนวแอ็คชั่นใน
ปัจจุบัน โดยให้เหตุผลว่า 
  -ความสามารถในการแสดงฉากแอ็คชั่นยังไม่ถึงระดับมืออาชีพ 
  -บุคลิคภาพและรูปลักษณ์ยังไม่เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับ 
  -มีการใช้นักแสดงน าซ้ าซ้อนกันในละครแนวแอ็คชั่นหลายเรื่องจนมากเกินไป 

 ความรู้สึกที่มีต่อภาพในละครแอ็คชั่นในปัจจุบัน(เทคนิคการถ่ายท า ภาพสถานที่) 
  จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มีความรู้สึกไม่พอใจต่อภาพในละครแอ็คชั่นปัจจุบันโดยมี
จ านวนGeneration Cอายุ18-22ปีจ านวน7ใน8คนและGeneration Cอายุ22-34ปี จ านวน6ใน8คน 
มีเพียงส่วนน้อยที่มีความรู้สึกพอใจโดยระบุเหตุผลว่า 
  -CGI ดูไม่สมจริง 
  -สถานที่ถ่ายท าละครแอ็คชั่นไม่แปลกใหม่ 
  -อยากให้เพิ่มเทคนิคการถ่ายท าใหม่ๆ 

 ความรู้สึกที่มีต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตละครแนวแอ็คชั่น(ผู้อ านวยการสร้างผู้ก ากับ) 
  จากผลการศึกษาพบว่าGeneration Cส่วนใหญ่มีความรู้สึกพอใจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการผลิตละครแนวแอ็คชั่น(ผู้อ านวยการสร้าง ผู้ก ากับ)โดยมีเพียงส่วนน้อยที่มีความรู้สึกไม่
พอใจ โดยมีGeneration Cที่มีอายุ18-22ปีจ านวนเพียง1คน โดยมีเหตุผลว่า 
  -แต่ละค่ายผู้ผลิตละครแอ็คชั่นมีรูปแบบการถ่ายท าและผลิตละครที่เป็นเอกลักษณ์ 
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  -อยากชมละครที่มาจากผู้ที่มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จในวงการบันเทิงด้าน
ละครโทรทัศน์ 
  -ผลงานจากผู้ผลิตรุ่นใหม่น่าสนใจและมีความคิดใหม่ๆในการพัฒนาละครแอ็คชั่น 

 ทัศนคติที่มีต่อละครแนวแอ็คชั่น 
  ความรู้สึกที่มีต่อประเด็นต่างๆของละครแนวแอ็คชั่นข้างต้น Generation Cทั้งสองกลุ่ม
มีความรู้สึกไม่พอใจในเรื่องภาพ นักแสดง เนื้อหาและบทละครในละครแนวแอ็คชั่นในปัจจุบันมีเพียง
หนึ่งประเด็นที่มีความรู้สึกพอใจคือผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตละครแนวแอ็คชั่นดังนั้นจึงกล่าว
ได้ว่ากลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นกลุ่มGeneration Cส่วนใหญ่มีทัศนคติค่อนไปทางเชิงลบต่อละครแนว
แอ็คชั่นที่ได้พบเห็นปัจจุบันในประเด็นต่างๆที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

 
แนวโน้มพฤติกกรรมในการชมละครแนวแอ็คชั่น 

 
 ความตั้งใจที่จะรับชมละครแนวแอ็คชั่น 

  จากผลการศึกษาพบว่าทุกคนให้ค าตอบไปในทิศทางเดียวกัน โดยGeneration Cทั้งสอง
กลุ่มมีความสนใจหรือตั้งใจที่จะรับชมละครแนวแอ็คชั่นแอ็คชั่นต่อไป ด้วยเหตุผลว่ากลุ่ม
Generation Cทั้งสองกลุ่มมีความตั้งใจที่จะรับชมละครแนวแอ็คชั่นต่อไปเนื่องจาก ต้องการชม
ความพัฒนาของละครแนวแอ็คชั่นของไทยทางด้านฉากแอ็คชั่น บท เทคนิคการถ่ายท า การด าเนิน
เรื่องรวมไปถึงนักแสดง ทั้งยังต้องการติดตามสไตล์การผลิตละครแอ็คชั่นในแต่ละเรื่องจากหลายๆ
บริษัทผู้ผลิตด้วย 
 ความตั้งใจที่จะแนะน าให้บุคคลอ่ืนรับชมละครแนวแอ็คชั่น 
  จากการศึกษาพบว่าGeneration Cทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่จะแนะน าให้บุคคลอ่ืนรับชม
ละครแนวแอ็คชั่น มี เ พียงส่วนน้อยGeneration Cอายุ22-34ปีจ านวนเพียง 1คนเท่านั้น  
ที่ไม่แนะน าบุคคลอ่ืนให้รับชมละครแอ็คชั่น โดยทั่งสองกลุ่มได้ให้เหตุผลว่าส่วนใหญ่มีความตั้งใจที่จะ
แนะน าละครแอ็คชั่นให้ผู้อ่ืนชมเนื่องจากตัวอย่างละครแนวแอ็คชั่นน่าสนใจหรือการด าเนินเรื่องมี
ความแปลกใหม่น่าติดตามรวมไปถึงเทคนิคการถ่ายท าใหม่ๆ มีเพียงจ านวน 1 คน ที่ไม่แนะน า
เนื่องจากเป็นคนที่พูดถึงเฉพาะละครที่อยู่ในกระแส 

 
ความคาดหวังท่ีมีต่อละครแนวแอ็คชั่น 

 
 ความคาดหวังท่ีมีต่อแนวการผลิตของละครแอ็คชั่น 

  จากการเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคสนทนากลุ่ม(Focus group discussion)พบว่า 
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Generation Cทั้ง2กลุ่มมีความต้องการรูปแบบการด าเนินเรื่องของละครโทรทัศน์ในรูปแบบใหม่
หรือในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม โดยGeneration Cส่วนใหญ่ได้ให้ความคิดเห็นและสนในที่จะ
รับชมละครแนวแอ็คชั่นแบบ"สืบสวนสอบสวน"ต้องการการด าเนินเรื่องที่ไม่สามารถคาดเดาได้ง่าย
และเนื้อเรื่องต้องท าให้ผู้ชมได้ลุ้นและคิดว่าเคราะห์มากยิ่งขึ้น โดยมีเหตุผลดังนี้ 
  -ต้องการเห็นแนวการผลิตละครรูปแบบใหม่ 

  -ต้องการเห็นละครแอ็คชั่นแนวสืบสวนสอบสวน 
  -ต้องการเห็นแนวการผลิตละครแอ็คชั่นที่ท าให้ผู้ชมได้คิดตามหรือเพ่ิมความซับซ้อนใน
ละคร 

 
 ความคาดหวังในการเพิ่มหรือลดองค์ประกอบบางส่วนในละครแอ็คชั่น 
  จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลหลัก(Key informants)พบว่า
Generation Cทั้งสองกลุ่มอายุ18-22ปีและอายุ23-34ปี ความคาดหวังในการเพ่ิมองค์ประกอบ
บางส่วนในละครแอ็คชั่นดังนี้ 
  1 . คว ามคาดหวั ง ในก าร เ พ่ิ มอ งค์ ป ระกอบบางส่ ว น ในละครแ อ็คชั่ น ดั ง นี้ 
  -เพ่ิมความสมจริงในละคร 
  -เพ่ิมฉากต่อสู้ 
  - เ พ่ิ มการค้ นหาข้ อมู ล ช่ ว งพรี โ ป รดั กชั่ น ก่ อนจะน า เ สนอ ให้ ผู้ ชม ได้ รั บชม 
  -เพ่ิมเพลงประกอบละคร 
  -เพ่ิมบทบาทนักแสดงหญิงในละครแอ็คชั่นมากยิ่งข้ึน 
  2.ความคาดหวังในการในการลดองค์ประกอบบางส่วนในละครแอ็คชั่น 
  -ลดเอฟเฟคระเบิด 
  -ลดจ านวนนักแสดงสมทบที่ไม่จ าเป็น 
  -ลดค าหยาบคาย 
  -ลดฉากล่วงละเมิดทางเพศ 
  -ลดการใช้นักแสดงน าซ้ าซ้อน 
 ความคาดหวังท่ีมีต่อบทละครแนวแอ็คชั่น 
  จากการศึกษาพบว่าGeneration Cทั้งสองกลุ่มมีความคาดหวังต่อบทละครแอ็คชั่นดังนี้ 
  -อยากเห็นบทละครที่ดัดแปลงมาจากซีรีย์ละครต่างประเทศ 
  -อยากเห็นบทที่มีเง่ือนง าและซับซ้อน 
  -อยากเห็นบทละครที่มีจุดจบของเรื่องแตกต่างออกไป 
 ความคาดหวังท่ีมีต่อเนื้อหาละครแนวแอ็คชั่น 
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  จากการ เก็บข้อมูลด้ วย เทคนิคสนทนากลุ่ ม ( Focus group discussion)พบว่ า
Generation Cทั้ง2กลุ่มมีความคาดหวังต่อเนื้อหาละครแนวแอ็คชั่นดังนี้ 
  -เนื้อหาที่คาดเดาไม่ได้ 
  -เนื้อหาที่มีเงื่อนง าและซับซ้อน 
 ความคาดหวังท่ีมีต่อนักแสดง(ความใหม่/เก่า ความสามารถในการแสดง บุคลิกหน้าตา) 
  จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants)พบว่า
Generation Cทั้งสองกลุ่มมีความคาดหวังที่มีต่อนักแสดงละครแอ็คชั่นดังนี้ 
  -นักแสดงหน้าใหม่ 
  -นักแสดงที่มีประการณ์ 
  -มีความสามารถในการแสดงละครแอ็คชั่น 
  -บุคลิกหน้าตาไม่จ า เป็นต้องหล่อหรือสวยแต่ต้องเหมาะสมกับคาแรคเตอร์ 
 ความคาดหวังท่ีมีต่อภาพและเทคนิคการถ่ายท า 
  จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants)พบว่า
Generation Cทั้งสองกลุ่มมีความคาดหวังที่มีต่อภพและเทคนิคการถ่ายท าดังนี้ 
  -เพ่ิมความสมจริงของCGI 
  -เทคนิคถ่ายท าใหม่ๆ(มุมมองแบบFirst person, Motion capture) 
  -สถานที่ถ่ายท าใหม่ๆ 
  -อยากเห็นการใช้อุปกรณ์รอบตัวแทนอาวุธ 

 

อภิปรายผล 
 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคาดหวังและทัศนคติของกลุ่มผู้ชม
Generation Cโดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม(Focus group disccusion)ในการเก็บข้อมูล ด้านการ
เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับละครแนวแอ็คชั่นจากกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นGenerationC ทั้งสองช่วง
อายุมีการเปิดรับข่าวสารละครแอ็คชั่นจากทั้งสื่อโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก เนื่องจาก
อินเทอร์เน็ตสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว  มีการอัพเดทข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลารวมไปถึง
การเข้าไปติดตามข้อมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียทั้งทาง FacebookและInstagramจากรูปแบบการ
เปิดรับข่าวสารที่มีการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการเปิดรับและติตตามข่าวสารจะสอดคล้องกับแนวคิด
Generation CหรือConnected Generation ซึ่ งเป็นกลุ่มคนที่มีการใช้งานสื่อออนไลน์และ
อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารรวมไปถึงการเปิดรับข่าวสารต่างๆเป็นหลัก  
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 นอกจากนั้น จากกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ซ่ึงเป็นกลุ่มGeneration Cที่มีช่วงอายุตรงกับGen 
YหรือGeneration Yซึ่งคนGen Yมองตนเองว่าเป็นคนชอบใช้เทคโนโลยีในการช่วยท างาน ต้องการ
การเรียนรู้ ชอบท างานเป็นทีม มีสังคม ยอมรับความเปลี่ยนแปลงและมีความยืดหยุ่น ชอบงานที่ท้า
ทาย เน้นคุณภาพชีวิต สนใจความส าเร็จมากก่วาวิธีการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย เกี่ยวกับ
Generationที่ผ่านมา(Howe& Strauss, 2000)ข่าวสารละครแนวแอ็คชั่นที่ผู้ ให้ข้อมูลในกลุ่ม
Generation Cให้ความสนใจมากที่สุด คือข่าวสารเกี่ยวกับนักแสดงเนื่องจากต้องการทราบข้อมูล
ส่วนตัวของนักแสดงรวมไปถึงความเหมาะสมกับบทบาทที่นักแสดงได้รับ ข่าวสารรองลงมาคือข้อมูล
เกี่ยวกับบท พล๊อตเรื่องและการด าเนินเรื่อง ด้วยความที่Generation Cมีรูปแบบพฤติกรรมที่ให้
ความส าคัญกับเรื่องของ Creative สนใจรายละเอียดและงานออกแบบที่ดูดีมีสไตล์ ดังนั้นข่าวสาร
เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายท าละครจึงเป็นหนึ่งในข่าวที่Generation Cให้ความสนใจในการติดตาม 
 ถึงแม้สื่อโซเชียลมีเดียและออนไลน์จะมีความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแต่ส่วน
ใหญ่มีการเลือกที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับละครแนวแอ็คชั่น 1-3 วันภายในหนึ่งสัปดาห์ ทางด้าน
พฤติกรรมการรับชมละครและละครแนวแอ็คชั่นผู้ข้อมูลทั้งสองช่วงอายุมีความสนใจในแนวละคร
โทรทัศน์ที่หลากหลายโดยกลุ่มGenerationที่มีอายุ18-22ปี มีการเลือกรับชมละครแนวแอ็คชั่นและ
คอมเมดีท้ั้งนี้เนื่องจากกลุ่มช่วงอายุนี้จะยังคงอยู่ในช่วงระยะวัยรุ่น (Adolescent period)สอดคล้อง
กับทฤษฎี Psychosocial developmental stage ของอิริคสันกล่าวได่ว่าเป็นช่วงที่ความรู้สึกเป็น
อิสระและเป็นตัวของตัวเอง เข้าใจอัตลักษณ์ของตัวเอง รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร มีความเชื่ออย่างไร
และตนเองเป็นใคร ดังนั้นคนกลุ่มจึงต้องการความแปลกใหม่ ความกระชับรวดเร็วตื่นเต้นและมี
ความคาดหวังเหตุและผลจากการน าเสนอละครแอ็คชั่นพร้อมทั้งรูปแบบที่มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือน
ใคร เป็นหนึ่งในรูปแบบการระบุอัตลักษณ์ในช่วงอายุนี้ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีPsychosocial 
developmental stage ของอิริคสันกลุ่มGeneration Cที่มีอายุ22-34ปี จะชื่นชอบดูละครดราม่า
และโรแมนติก โดยให้เหตุผลว่าละครดราม่าและโรแมนติกให้อารมณ์เนื้อหาละครเกี่ยวข้องกับความ
รักและความสัมพันธ์ในครอบครัว กลุ่มนี้เป็นช่วงระยะต้นของวัยผู้ใหญ่ (Early adult period)ระยะ
นี้เริ่มมีการนัดหมาย การแต่งงาน และชีวิตครอบครัว หรือท างานกับผู้อ่ืนได้ หากสามารถบรรลุอัต
ลักษณ์ของตนเอง ก็จะสามารถสร้างและแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์อย่างสนิทสนมกับบุคคลอ่ืนซึ่ง
พฤติกรรมการรับชมละครสอดคล้องกับกับทฤษฎี Psychosocial developmentalstage ของอิริค
สัน โดยแนวละครแอ็คชั่นที่ทั้งสองช่วงอายุชื่นชอบและรับชมคือละครแอ็คชั่นดราม่าและแอ็คชั่น
คอมเมดี้ โดยให้เหตุผลว่าละครแอ็คชั่นดราม่าเป็นละครแอ็คชั่นที่ต่อสู้เพ่ือความรักหรือเพ่ือคนใน
ครอบครัว นอกเหนือจากจะมีฉากแอ็คชั่นแล้วผู้ชมจะได้เห็นเรื่องราวความสัมพันธ์ของตัวละคร ส่วน
ละครแอ็คชั่นคอมเมดี้ให้ความสนุกคลายเครียดและให้อารมณ์ขันปนกับฉากต่อสู้ เป็นที่น่าสังเกตว่า
จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าละครแนวแอ็คชั่นยังไม่ใช่ตัวเลือกหลักที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เลือก
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รับชมเป็นอันดับแรกเนื่องจากความไม่พอใจในหลายๆองค์ประกอบของละครแนวแอ็คชั่นที่น าเสนอ
อยู่ในปัจจุบันซึ่งก็สอดรับกับผลการวิจัยที่พบว่า  ส่วนใหญ่มีทัศนคติค่อนไปทางลบต่อละครแนว
แอคชั่น จึงส่งผลให้ไม่เกิดการรับชมละครแนวนี้เป็นประจ าสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
ทัศนคต ิ คือ  ตัวตัดสินพฤติกรรม  เป็นความรู้สึกเชิงบวกหรือเชิงลบ  เป็นสภาวะจิตใจในการพร้อม
ที่จะส่งผลกระทบต่อการตอบสนองของบุคคลนั้นๆต่อบุคคลอ่ืนๆต่อวัตถุหรือต่อสถานการณ์ โดยที่
ทัศนคตินี้สามารถเรียนรู้หรือจัดการได้โดยใช้ประสบการณ์ Gibson (2000, p.102) 
 ด้านทัศนคติต่อละครแอ็คชั่นจากการศึกษาจะพบว่าส่วนใหญ่มีทัศนคติในเชิงลบต่อ
องค์ประกอบต่างๆในละครแอ็คชั่น ไม่ว่าจะในด้านภาพหรือเทคนิคการถ่ายท า โครงเรื่องหรือสาระ
ของเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่อง ด้านเสียงหรือภาษาหรือบทพูด ด้านตัวละครหรือผู้แสดงโดยกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลในกลุ่มGeneration Cทั้งสองช่วงอายุให้เหตุผลที่ส าคัญว่า บทละครไม่มีความซ้ าซ้อน สามารถ
เดาทิศทางได้ง่าย บทละครไม่มีการพัฒนาโดยส่วนใหญ่จะมีการด าเนินเรื่องในลักษณะที่คล้ายๆกัน
เช่นการขายยาเสพติด แก๊งมาเฟีย ตามล่าหาสมบัติหรือการปราบปรามผู้มีอิทธิพล การที่รูปแบบการ
ด าเนินเรื่องซ้ าๆท าให้เกิดความเบื่อหน่ายและไม่น่าสนใจในประเด็นทัศนคติที่มีต่อนักแสดงในละคร
แนวแอ็คชั่นในปัจจุบันกลุ่มผู้ให้ข้อมูลให้เหตุผลว่านักแสดงน าไม่เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับ ฝีมือใน
การแสดงฉากแอ็คชั่นยังไม่ดีเท่าที่ควร ควรจะพัฒนาฝีมือเพ่ิมทักษะศิลปะการต่อสู้และการใช้อาวุธ
เพ่ือให้เกิดความสมจริงมากกว่าที่เป็นอยู่ในส่วนของเทคนิคการถ่ายท าควรที่จะเพ่ิมความสมจริง
ทางด้านการใช้CGIและการใช้สถานที่ใหม่ๆในการถ่ายท าเนื่องจากสถานที่ถ่ายท าใช้ซ้ าซ้อนกันใน
ละครแอ็คชั่นหลายเรื่อง เพ่ิมเทคนิคการถ่ายท าใหม่เช่นMotion captureหรือมุมมองแบบFirst 
personกล่าวได้ว่า  Generation Cเป็นกลุ่มที่ชอบความCreativeชอบอะไรที่มีการออกแบบใหม่ๆที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวรวมไปถึงเทคนิคที่ใช้ในการถ่ายท าละครซึ่งจะสอดคล้องกับแนวคิด
GenerationCเป็นที่น่าสังเกตว่า  มีประเด็นหนึ่งที่ผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มGeneration Cรู้สึกพอใจและมี
ทัศนคติในเชิงบวก คือประเด็นด้านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตละครแนวแอ็คชั่นโดยให้เหตุผล
ส าคัญว่า แต่ละค่ายที่ผลิตละครแนวแอ็คชั่นจะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและแตกต่างกัน ผู้จัด
และผู้ก ากับหลายๆคนเป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จในวงการละครโทรทัศน์หรือมีประสบการณ์
ทางด้านละครมานานท าให้กลุ่มGeneration Cสนใจที่จะติดตามดูละครที่มีการผลิตจากค่ายละคร
ต่างๆรวมไปถึงทีมผลิตรุ่นใหม่ที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลอยากจะให้การสนับสนุนและได้เห็นรูปแบบใหม่ๆใน
การน าเสนอละครแอ็คชั่น  
 ทั้งนี้กลุ่มคนGeneration Cมีการใช้สื่อออนไลน์ในการรับชมละคร ภาพยนตร์และซี่รีย์
จากต่างประเทศท าให้เกิดการเปรียบเทียบกับละครแนวแอ็คชั่นที่ออกอากาศในไทยสอดคล้องกับ
แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติทัศนคติ  คือ  ตัวตัดสินพฤติกรรม  เป็นความรู้สึกเชิงบวกหรือเชิงลบ เป็น
สภาวะจิตใจในการพร้อมที่จะส่งผลกระทบต่อการตอบสนองของบุคคลนั้นๆต่อบุคคลอ่ืนๆต่อวัตถุ
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หรือต่อสถานการณ์  โดยที่ทัศนคตินี้สามารถเรียนรู้หรือจัดการได้โดยใช้ประสบการณ์  Gibson 
(2000, p.102)แต่เป็นที่น่าสังเกตุว่าผู้ให้ข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มGeneration Cถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะมี
ทัศนคติในเชิงลบต่อละครแอ็คชั่นในปัจจุบัน แต่กลุ่มGeneration Cทั้งสองช่วงอายุมีแนวโน้มที่จะ
รับชมละครแอ็คชั่นต่อไป โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทุกคนให้ค าตอบไปในทิศทางเดียวกันว่าจะรับชมละคร
แอ็คชั่นต่อไปและต้องการที่จะแนะน าให้ผู้อ่ืนรับชม โดยให้เหตุผลส าคัญว่าจะติดตามชมหากละคร
แนวแอ็คชั่นมีการน าเสนออะไรใหม่ๆที่น่าสนใจและความคาดหวังว่าจะเห็นละครแนวแอ็คชั่นมี
ความพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นทางด้านองค์ประกอบต่างๆ ทั้งเรื่องของภาพ บทละคร นักแสดงและ
เทคนิคการถ่ายท ารวมไปถึงรูปแบบการน าเสนอที่แปลกใหม่พร้อมทั้งความสมจริงในละคร 
 กลุ่มGeneration Cตั้ งใจที่จะติดตามชมละครแอ็คชั่นนั้นมาจากความคาดหวั ง 
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความคาดหวัง ความคาดหวังของมนุษย์เป็นการคิดล่วงหน้าไว้ก่อน ซึ่งอาจจะ
ไม่เป็นไปตามที่คิดไว้ แต่มีบทบาทส าคัญต่อพฤติกรรมของบุคคล (สิริวรรค์ อัศวกุล ,2528} น. 1)  
โดยความคาดหวังของGeneration Cที่มีต้ององค์ประกอบต่างๆมีดังนี้ ความคาดหวังที่มีต่อบทละคร
แนวแอ็คชั่นต้องการบทและเนื้อหาการด าเนินเรื่องรูปแบบใหม่ๆอย่างเช่นละครแนวแอ็คชั่นรูปแบบ
สืบสวนสอบสวน ต้องการจะเห็นบทละครที่มีความซับซ้อนและมีเงื่อนง ามากยิ่งขึ้น โดยให้เหตุผล
ส าคัญว่าละครแนวแอ็คชั่นมีการด าเนินเรื่องแบบเดิมๆหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามผู้มี
อิทธิพลและยาเสพติด บทระครรีเมคเยอะไม่มี่อะไรแปลกใหม่ ความคาดหวังในการเพ่ิม
องค์ประกอบบางส่วนในละครแอ็คชั่นดังนี้ เพ่ิมความสมจริงละคร เพ่ิมเพลงประกอบละคร เพ่ิม
บทบาทนักแสดงหญิงในละครแอ็คชั่น เพ่ิมฉากต่อสู้และเพ่ิมการค้นค้วาข้อมูลก่อนที่จะมีการ
น าเสนอในละครด้วยเหตุผลว่า รายละเอียดต่างๆในละครเป็นสิ่งส าคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ
แต่งหน้า การแต่งกายหรือเทคนิคพิเศษต่างๆล่วนท าให้ละครเกิดความสมจริงและท าให้ผู้ชมเกิด
อารมณ์ร่วมไปกับละคร  
 การที่ผู้ชมGeneration Cให้ความส าคัญกับเรื่องความสมจริงเนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่
เชื่อมต่อเข้ากับสื่อออนไลน์ตลอดท าให้เห็นผลงานละครและภาพยนตร์จากประเทศตะวันตกจึงเกิด
การเปรียบเทียบและให้ความส าคัญกับความสมจริงในละคร การเพ่ิมบทบาทนักแสดงหญิงเพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความสามารถในตัวผู้หญิงเองที่มีความสามารถและไม่จ าเป็นแต่ต้องขอความช่วยเหลือจาก
ผู้ชายและความคาดหวังที่อยากจะให้ผู้ผลิตค้นหาข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องก่อนที่จะมีการน าเสนอไม่ว่า
จะเป็นเรื่องการปฐมพยาบาลการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆควรให้ความส าคัญในเรื่องนี้เพ่ือไม่ให้ผู้ชม
ได้รับความรู้ที่ผิด ความคาดหวังที่อยากให้ลดองค์ประกอบลงคือ ลดฉากล่วงละเมิดทางเพศ ลดเอฟ
เฟคระเบิด ลดค าหยาบคาย ลดการใช้นักแสดงซ้ าซ้อนและลดการใช้ตัวแสดงที่ไม่จ าเป็น โดยให้
เหตุผลผลส าคัญว่าฉากล่วงละเมิดทางเพศเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีและเป็นเหมือนการตอกย้ าค่านิยมที่ผิด
ให้กับสังคมไทย  ต้องการให้ลดฉากระเบิดเนื่องจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นไปในทิศทาง
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เดียวกันว่าใช้ระเบิดพร่ าเพรื่อและเยอะเกิน มีการใช้นักแสดงน าซ้ าๆกันหลายเรื่องจนท าให้หมด
ความสนใจในละคร ความคาดหวังที่มีต่อนักแสดงผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มGeneration C ส่วนหนึ่งอยาก
เห็นนักแสดงละครแนวแอ็คชั่นหน้าใหม่ ที่มีความสามารถในการแสดงละครโดยเฉพาะแสดงฉาก
แอ็คชั่น นักแสดงไม่จ าเป็นต้องหน้าตา หล่อหรือว่าสวยแต่ต้องเหมาะสบกับบทบาทที่ได้รับ อีกส่วน
หนึ่งอยากเห็นนักแสดงที่มีประสบการในวงการบันเทิงมาอยากยาวนานมารับบทละครแนวแอ็คชั่น
เพราะเชื่อมั่นในฝีมือการแสดง  ความคาดหวังที่มีต่อภาพและเทคนิคการถ่ายท า ต้องการที่จะเห็น
สถานที่การถ่ายท าใหม่ๆทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ต้องการเห็นความสมจริงและการ
พัฒนาของCGIหรือการใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิกในละครแนวแอ็คชั่นรวมไปถึงการใช้เทคนิคการถ่าย
ท าใหม่ๆเช่น Motion capture มุมมองแบบ First person เป็นที่น่าสังเกตว่าGeneration Cเป็น
กลุ่มคนที่ชื่นชอบเทคโนโลยีความCreativeและControlซึ่งไม่ได้ทุ่มเททุกอย่างให้กับหน้าที่การงาน
แต่ต้องการที่จะสร้างสมดุลระหว่างงานและการพักผ่อนท่องเที่ยว ดังนั้นการที่ Generation Cทั้ง
สองช่วงอายุต้องการที่ให้มีการใช้สถานที่ใหม่ๆในการถ่ายท ารวมไปถึงการน าเทคโนโลยีต่างๆมาใช้
ถ่ายท าจึงสอดคล้องกับแนวคิดGeneration C 
 จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า ผู้ชมละครแนวแอ็คชั่นในกลุ่มGeneration Cส่วนใหญ ่
มีทัศนคติในเชิงลบ แต่มีแนวโน้มพฤติกรรมที่จะรับชมละครแนวแอ็คชั่นต่อไป เนื่องจากความ
คาดหวังว่าละครแนวแอ็คชั่นจะมีความพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นและกลุ่มผู้ชมรุ่นใหม่นี้ต้องการ
ความสมจริงโดยมีเหตุผลสนับสนุน ไม่อยากให้มีภาพความรุนแรงทางเพศ ซึ่งสอดรับกับความเป็น
คนรุ่นใหม่ที่มักจะหาข้อมูลในเรื่องต่างๆก่อนจะเชื่อหรือตัดสินใจ ทั้งนี้ จากงานวิจัยที่น ามาประกอบ
การศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการศึกษาฝ่ายผู้ส่งสาร ที่ได้ระบุถึงปัจจัยส าคัญในการผลิตละครว่าคือ
ความต้องการของผู้ชม ดังนั้นประเด็นเหล่านี้ควรน าไปพิจารณาในการผลิตละครแนวแอ็คชั่น 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

 
  จากผลการศึกษาเรื่อง"ความคาดหวังและทัศนคติของผู้ชมในกลุ่มGeneration Cที่มีต่อ
ละครแนวแอ็คชั่น"มีข้อเสนอแนะดัวต่อไปนี้ 
 1.จากการศึกษาพบว่าผู้ให้ข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มGeneration Cทั้งสองช่วงอายุคือช่วงอายุ 
16-22ปี วัยเรียนและช่วงอายุ 23-34ปี วัยท างาน มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับละครแนวแอ็คชั่น
จากสองสื่อเป็นหลักคือสื่อโทรทัศน์(สื่อดั่งเดิม)และสื่อออนไลน์(สื่อใหม่) ถึงแม้ว่าGeneration Cจะมี
พฤติกรรมเชื่อมต่อกับสื่อออนไลน์ตลอดเวลาแต่ว่าสื่อเก่าอย่างสื่อโทรทัศน์ก็ยังคงเป็นสื่อที่ผู้ชม
Generation Cให้ความส าคัญและติดตามดังนั้นการน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับละครแนว
แอ็คชั่นควรให้ความส าคัญกับสื่อทั้งสองประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส าหรับสื่อออนไลน์นั้นผู้สนทนา
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กลุ่ม ติดตามข่าวสารจาก อินสตาแกรม เพสบุ๊ค เป็น ดังนั้นการส่งข่าวสารเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์
จึงเป็นเรื่องที่น่าจะให้ความส าคัญไม่น้อย 
 "ดูข่าวละครแอ็คชั่นจากข่าวบันเทิงทางทีวีชอบดูตอนที่นักข่าวสัมภาษณ์นักแสดง 
นอกเหนือจากท่ีติดตามทางทีวี ยังรู้ข่าวมาจากอินสตาแกรมและเฟสบุ๊คของผู้จัดและนักแสดงเค้าจะ
มีโฆษณาในอินสตาแกรมว่าตอนนี้ถ่ายท าฉากอะไรอยู่" 

2.จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าผู้ให้ข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มGeneration Cแม้จะระบุว่าไม่ค่อย
ได้รับชมละครแนวแอ็คชั่น ทั้งนี้เนื่องมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อละครแนวแอ็คชั่นที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม
ทั้งหมดก็ระบุว่าจะมีการติดตามละครแนวแอ็คชั่น หากมีการปรับปรุงในองค์ประกอบต่างๆที่ได้ระบุ
ในงานวิจัย ดังนั้นกล่าวได้ว่ากลุ่มGeneration Cน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ผู้ผลิตละครควรให้ความ
สนใจต่อไป 
 3.จากการศึกษาพบว่าผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มGeneration Cส่วนใหญ่มีทัศนคติค่อนไปในเชิง
ลบต่อละครแนวแอ็คชั่นในปัจจุบัน เนื่องจากไม่พอใจองค์ประกอบต่างๆในละครแอ็คชั่นเช่นด้าน
ภาพหรือเทคนิคการถ่ายท า โครงเรื่อง สาระของเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่อง ด้านเสียงภาษา ตัวละคร
หรือผู้แสดง เสียงหรือบทพูด ในเรื่องของบทที่ไม่มีความพัฒนาสามารถคาดเดาเนื้อเรื่องของละครได้
ง่าย ความไม่สมจริงของภาพและเทคนิคการถ่ายท า การคัดเลือกนักแสดงที่ไม่เหมาะสมกับบทบาท
ที่ได้รับรวมไปถึงความสามารถในการแสดงละครแอ็คชั่นที่ยังไม่มีความพัฒนา ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะมี
ทัศนคติค่อนไปในเชิงลบแต่ว่าทั้งหมดมีความตั้งใจที่จะชมละครแอ็คชั่นและตั้งใจที่จะแนะน าละคร
แนวแอ็คชั่นให้ผู้อ่ืนได้รับชม เนื่องจากความคาดหวังว่าละครแนวแอ็คชั่นจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดี
ขึ้น ดังนั้นหากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตละครให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มGeneration 
Cก็น่าจะท าให้กลุ่มเหล่านี้หันมารับชมละครแอ็คชั่นต่อไป 
 4.จากการศึกษาในประเด็นของทัศนคติที่มีต่อละครแนวแอ็คชั่นพบว่า แม้ผู้ร่วมสนทนา
กลุ่มส่วนใหญ่ไม่พอใจต่อองค์ประกอบต่างๆของละครแอ็คชั่นดังที่กล่าวไปข้างต้น แต่ประเด็นหรือ
องค์ประกอบที่ส่วนใหญ่พอใจและจดจ าได้คือผู้ผลิตละครในค่ายต่างๆ เป็นที่น่าสังเกตว่าส่วนใหญ่
สามารถระบุถึงจุดเด่น(Position)ของแต่ละค่าย ดังนั้นผู้ผลิตในค่ายต่างๆโดยเฉพาะละครแนว
แอ็คชั่นควรจะสร้างจุดเด่น(Position)ให้โดดเด่นและแตกต่างจากค่ายอ่ืนๆเพ่ือที่จะสามารถสร้าง
ความดึงดูดความสนใจของผู้ชมละครต่อไปในอนาคต 
 5.จากการศึกษาพบว่าผู้สนทนากลุ่มGeneration Cมีความคาดหวังที่จะเห็นการพัฒนา
ของละครแนวแอ็คชั่นในองค์ประกอบต่างๆดังนี้ ต้องการชมละครแนวแอ็คชั่นรูปแบบสืบสวน
สอบสวนและการน าเสนอบทละครในรูปแบบใหม่ๆและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ความมีเหตุมีผลในละคร 
การน าเสนอข้อมูลประกอบฉากที่ถูกต้องในละคร เช่น การปฐมพยาบาลหรือการความรู้ในเรื่อง
ต่างๆ เป็นต้นเพ่ิมความสมจริงของคอมพิวเตอร์กราฟฟิกรวมไปถึงเพ่ิมความหลากหลายของสถานที่
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ในการถ่ายท า ลดฉากล่วงละเมิดทางเพศ เพ่ิมบทบาทนักแสดงหญิงในละครแอ็คชั่นและนักแสดงน า
ที่มีความสามารถในการแสดงละครและแสดงฉากแอ็คชั่นโดยเฉพาะ ประเด็นเหล่านี้ควรน าไป
พิจารณาในการผลิตละครแนวแอ็คชั่นในอนาคต 

 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 
 1.การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ดังนั้นใน
การศึกษาครั้งต่อไป ควรท าการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)โดยศึกษาความคาดหวัง
และทัศนคติจากจ านวนผู้ให้ข้อมูลที่มากขึ้น อีกทั้งยังสามารถน าข้อมูลมาสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับ
ความคาดหวังและทัศนคติของกลุ่มคนGeneration Cที่มีต่อละครแนวแอ็คชั่นได้อีกด้วย จะท าให้ได้
ข้อมูลมาเปรียบเทียบและได้ข้อมูลในเชิงลึกมากข้ึน 
 2.การศึกษาครั้งนี้ ได้มีการศึกษากลุ่มGeneration Cสองช่วงอายุ 18-22 ปีและ  
23-34 ปีที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครโดยเป็นผู้ที่มีการศึกษาปริญญาตรีหรือหรือเทียบเท่า 
ดังนั้นในการศึกษาในครั้งต่อไปน่าจะมีการศึกษากลุ่มผู้ให้ข้อมูล(Key informant)อ่ืนๆเช่น กลุ่มท่ีอยู่
ในภูมิภาคอ่ืนๆของประเทศ กลุ่มช่วงวัยอ่ืนๆเช่นกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นกลุ่มประชากรที่มากที่สุดใน
อนาคตอันใกล้หรือกลุ่มผู้ชมในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือให้สอดรับกับการเข้าสู่ประชมคมอาเซียนใน
ปัจจุบัน  
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