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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการเปิดรบัละครโทรทศัน์ การเปิดรบัพลอ็ตและความต้องการเนือ้หา

ทางวัฒนธรรมในละครโทรทัศน์ของประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม 

การเปิดรับละครโทรทัศน์ การเปิดรับพล็อตและความต้องการเนื้อหาทางวัฒนธรรมในละครโทรทัศน์ของประชาชนในกลุ่ม 

ประเทศอาเซียน ท�าการส�ารวจความคิดเห็นกับประชาชนที่เปิดรับละครโทรทัศน์ในกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ จ�านวน 

ทั้งสิ้น 4,110 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและท�าการทดสอบความสัมพันธ์โดยการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์

ของเพียร์สัน 

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. พฤติกรรมการเปิดรับละครโทรทัศน์พบว่า ชาวไทย บรูไน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เมียนมา เวียดนาม สิงคโปร์ และ

ชาวอินโดนีเซียมีพฤติกรรมการเปิดรับละครโทรทัศน์ลักษณะคล้ายกัน ส่วนชาวกัมพูชาและชาวลาวมีพฤติกรรมการเปิดรับ 

ที่แตกต่างออกไปแต่ทั้งสองประเทศมีพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกัน ส�าหรับการเปิดรับพล็อตละครโทรทัศน์พบว่าชาวไทย 

ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม  และอินโดนีเซียมีการเปิดรับที่คล้ายกันส่วนประเทศกัมพูชา บรูไน เมียนมา ลาว และสิงคโปร์ 

มีการเปิดรับพล็อตลักษณะที่แตกต่าง และสุดท้ายผลการศึกษาความต้องการเน้ือหาวัฒนธรรมไทยในละครโทรทัศน์พบว่า  

ชาวไทย บรูไน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และอินโดนีเซียมีความต้องการในลักษณะที่คล้ายกัน ส่วนชาวกัมพูชา มาเลเซีย เมียนมา 

ลาว และสิงคโปร์มีความต้องการแตกต่างกัน

 2. พฤติกรรมการเปิดรับละครโทรทัศน์มีความสัมพันธ์กันกับการเปิดรับพล็อตละครโทรทัศน์ รวมทั้งสัมพันธ์กัน 

กับความต้องการเน้ือหาทางวัฒนธรรมอย่าง มีนัยส�าคัญที่ระดับ .01 และการเปิดรับพล็อตละครโทรทัศน์มีความสัมพันธ์กัน 

กบัความต้องการเนือ้หาในละครโทรทศัน์อย่างมนียัส�าคญัทีร่ะดบั .01 ซึง่ความสมัพนัธ์ของทัง้ 3 ตวัแปรเป็นไปในลกัษณะวงกลม

ค�ำส�ำคัญ: ละครโทรทัศน์ อาเซียน พล็อต เนื้อหาวัฒนธรรม

Abstract
 This research article aims to study the exposure to television drama of ASEAN people, the need of 

television drama plots, the need of cultural contents in Thai television drama of ASEAN people and to study 

the relationship between television drama exposure, the need of television drama plots and cultural  

contents in television drama for ASEAN countries. A total of 4,110 people who watch TV dramas in 10 

ASEAN countries were surveyed, analysed descriptive statistics, and tested the relationship by considering 

the Pearson Correlation Coefficient.

 The research findings were as follows:

 1. Thai, Bruneian, Filipinos, Malaysian, Myanmar, Vietnamese, Singaporean, and Indonesian people 

had a similar television drama exposure. Cambodian and Lao people had different exposure behaviors, but 

both countries behave in the same direction. The study found that Thai, Filipino, Malaysian, Vietnamese and 

Indonesian people were exposed to similar TV drama plot, while Cambodian, Bruneian, Myanmar, Laos and 
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Singaporean people were exposed to differentiated plots. The results also shown that Thai, Bruneian,  

Filipino, Vietnamese and Indonesian people had a similar need for Thai cultural content in television dramas. 

The Cambodian, Malaysian, Myanmar, and Singaporean people had different needs.

 2. Exposure to television drama is correlated with the need of television drama plots and also with 

the need of cultural contents in television drama at the level of statistical significance 0.01. The need of 

television drama plots is correlated with the need of cultural contents in television drama at the level of 

statistical significance 0.01. The relationship of these three variables is in a circular manner.

Keywords: Television drama, ASEAN, Plot, Cultural content 

บทน�ำ

 การเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

อย่างเต็มตัว ถือเป็นโอกาสและความท้าทายของกลุ่ม

ประเทศสมาชิกอาเซียนในการค้าขายกันซ่ึงกันและกัน  

การค้าขายนั้น ‘สินค้า (products)’ ถือเป็นหัวใจส�าคัญ 

ลักษณะของสินค้าที่ดี คือ ต้องสามารถกระตุ ้นให้เกิด 

ความต้องการซื้อและสามารถสร้างความต้องการซื้อให้กับ

สินค้าอื่นๆ ตามมา สินค้าท่ีมีช่ือเสียงของประเทศไทยนั้น

นอกจากสินค้าทางการเกษตรแล้ววัฒนธรรมไทยก็ได้รับ 

การยอมรบัในระดบัโลกเช่นกัน การสร้างวฒันธรรมเพือ่เป็น

สินค้าส่งออกนั้นสามารถกระท�าได้ในหลากหลายรูปแบบ 

รวมทัง้การน�าวฒันธรรมมาสร้างเป็นความบนัเทงิในรูปของ 

‘ละครโทรทัศน์’ ด้วยคุณสมบัติของละครโทรทัศน์แล้ว

สามารถสร้างมูลค่าได้ท้ังทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ

นอกจากจะได้ประโยชน์ทางตรงในรูปของตัวเงินแล้ว  

ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือส�าคัญในการสื่อสารเพื่อสร้าง 

การรับรู ้ เรื่องอื่นด้วย ดังจะเห็นได้จากปรากฏการณ์  

‘แดจังกึม’ ที่ท�าให้ผู้คนท่ัวเอเชียคุ้นเคยกับกิมจิ ฮันบก 

ตลอดจนซัมซุงและฮุนไดเป็นท่ีมาของการน�าเข้าละครชุด

อีกมากมายทั้งแนวย้อนยุคและแนวปัจจุบัน รวมทั้งยัง

สามารถสร้างผลทางอ้อมด้านการท่องเท่ียวให้กับประเทศ

เกาหลีได้ด้วยเช่นกัน ละครโทรทัศน์ไทยสามารถใช้เป็น 

ช่องทางเพื่อสร้างการรับรู ้ เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยใน 

กลุ่มประเทศอาเซียนรวมท้ังยังสามารถใช้อิทธิพลเรื่องการ

เลียนแบบของละครมาเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างพฤติกรรม 

อันเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้เช่น

เดียวกันกับละครเกาหลี 

 แต่อย่างไรก็ตามมใิช่ละครทกุเรือ่งจะประสบความ

ส�าเร็จในการสร้างการรับรู้ในต่างแดน การสร้างละครเพื่อ

ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ชมในกลุ่มประเทศ

อาเซียนนั้น จ�าเป็นต้องมีข้อมูลความต้องการของผู้ชม  

โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเปิดรับละคร

โทรทัศน์ การเปิดรับพล็อตความต้องการเนื้อหาทาง

วัฒนธรรมของผู ้ชม เพื่อน�ามาเป็นข้อเสนอแนะในการ

ออกแบบละครโทรทัศน์เพื่อการส่งออกในกลุ่มประเทศ

อาเซียน

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

 

 1. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการเปิดรบัละครโทรทัศน์ 

การเปิดรับพล็อต ความต้องการเนื้อหาทางวัฒนธรรมใน

ละครโทรทัศน์ของประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน

 2. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการ

เปิดรับละครโทรทัศน์ การเปิดรับพล็อต และความต้องการ

เน้ือหาทางวัฒนธรรมในละครโทรทัศน์ของประชาชนใน

กลุ่มประเทศอาเซียน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 เป็นการศึกษาด้วยวิธีการเชิงปริมาณ มีการเก็บ

ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และท�าการประมวลผลด้วย 

ด้วยสถิติพรรณนา (descriptive statistics) และท�าการ

ทดสอบความสัมพันธ ์โดยการวิเคราะห์สัมประสิทธิ ์

สหสัมพันธ ์ของเพียร ์สัน (Pearson Correlation  

Coefficient) โดยมีองค์ประกอบดังนี้

 ประชำกร

 ในการวิจัยครั้งนี้ได้ก�าหนดให้ใช้ประชากรเป็น

ประชาชนผู้ที่ดูละครโทรทัศน์ในประเทศอาเซียน 10 

ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศกัมพูชา ไทย บรูไน 

ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เมียนมา ลาว เวียดนาม สิงคโปร์และ

อินโดนีเซีย
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 กลุ่มตัวอย่ำง

 ในการวิจัยครั้งน้ีจึงได้ใช้สูตรของ Cochran 

(1957) ก�าหนดสัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่ .05 หรือ 

5% ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่างประเทศละไม่ต�่ากว่า 385 คน 

เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการแบบบังเอิญ (accidental 

sampling) กระท�าการส�ารวจผ่านอินเตอร์เน็ตและ 

แบบส�ารวจโดยผู ้ช่วยนักวิจัยที่อาศัยในแต่ละประเทศ 

เป้าหมาย ที่ประชากร ท�าการค�านวณด้วยสูตรของ 

Cochran (1957) ก�าหนดสัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่ 

.05 หรือ 5% ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่างประเทศละไม่ต�่ากว่า 

385 คน การเลือกตัวอย่างแบบด้วยวิธีการแบบบังเอิญ 

(accidental sampling) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 

ชาวกัมพูชา จ�านวน 473 คน ไทย จ�านวน 398 คน บรูไน 

จ�านวน 388 คน ฟิลิปปินส์ จ�านวน 394 คน มาเลเซีย 

จ�านวน 389 คน เมียนมา จ�านวน 397 คน ลาว จ�านวน 

408 คน เวียดนาม จ�านวน 427 คน สิงคโปร์ จ�านวน 387 

คน และอินโดนีเซีย จ�านวน 449 คน รวมทั้งสิ้น จ�านวน 

4,110 คน เก็บข้อระหว่างกรกฎาคม 2559 ถึงกรกฎาคม 

2560

	 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

 แบบส�ารวจความคิดเห็นสร้างขึ้นจากแนวคิด

ทฤษฏีแนวคิดการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (Intercul-

tural communication) แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัวฒันธรรม

สากล (Cultural universals) แนวคิดเกี่ยวกับมิติร่วม 

ทางวัฒนธรรม (cultural denominator) แนวคิดเกี่ยวกับ

ละครโทรทัศน์ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ

เลือกเปิดรับสารและแนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ รวมทั้งยังได้

ใช้ผลการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยและเน้ือหารายการ

วิทยุโทรทัศน์ที่เก่ียวข้องกับประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อ

สร้างข้อค�าถาม ภายใต้แนวคดิทีเ่กีย่วข้องกบั พฤตกิรรมการ

เปิดรับละครโทรทัศน์ ซึ่งมีองค์ประกอบส�าคัญ 2 ลักษณะ 

คือ (Westerwick 2015) 

 1. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับละครโทรทัศน์ 

ความถี่ ลักษณะละครโทรทัศน์ท่ีชื่นชอบ และการใช้ช่อง

ทางการเปิดรับละครโทรทัศน์เพื่อสนองความต้องการและ

ความพึงพอใจ 

 2. การแสวงหาข่าวสารเก่ียวกับละครโทรทัศน์ 

ประกอบด้วย การค้นหาละครโทรทัศน์และข่าวสารที่

เกี่ยวข้องกับละครโทรทัศน์ที่เปิดรับ

 ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้ศกึษาแนวคดิเก่ียวกบัพลอ็ต 

ซึ่งพบว่าหมายถึง เค้าโครงของเรื่องท่ีเห็นเด่นชัด เป็นส่ิง

ส�าคญัทีค่รอบคลุมเรือ่งทัง้หมด ในการวจิยัครัง้นีไ้ด้คดัเลอืก

พล็อตจากการศึกษารายการวิทยุและโทรทัศน์ที่มีเนื้อหา

เกี่ยวกับความบันเทิงในอาเซียน ซึ่ งประกอบด ้วย  

พล็อตศาสนา ผี วัยรุ่น สังคมคนรวย แนววิทยาศาสตร์ และ 

ความขัดแย้ง 

 ส�าหรับวัฒนธรรมไทยในละครโทรทัศน์ไทย ที่ใช้

ในการศึกษาครัง้นีไ้ด้จากการสังเคราะห์งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ซึง่ประกอบด้วย ความเชือ่แบบไทย สิง่ทอและเครือ่งประดบั 

พืชพื้นบ้าน อาหาร การร�า (แสดง) ของไทย การพยากรณ์ 

คติชาวบ้าน การศึกษาไทย การแต่งงาน และการบ�าบัดโรค

ของไทย

 ค�าถามปลายเปิด

 เป็นการถามถึงเหตุผลที่ท�าให้เปิดรับและเหตุผล

ที่ท�าให้ไม่เปิดรับละครโทรทัศน์ไทย 

 กำรหำคุณภำพของเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

 ในการวิจัยครั้งนี้ได้ด�าเนินการเพื่อหาคุณภาพ

เครื่องมือดังนี้

 1. ตรวจสอบความเทีย่งตรงตามเนือ้หา(content 

validity) โดยอาศัยดุลพินิจของผู้เช่ียวชาญ ในสาขาวิทยุ

กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การละครโทรทัศน์ 

ภาพยนตร์และการวัดผล

 2. การหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) น�าไป

ทดสอบกบักลุม่ตวัอย่างในกลุม่ประเทศอาเซยีน 10 ประเทศ 

ทกุประเทศมค่ีาความเชือ่มัน่สูงกว่า .853 นัน่หมายความว่า

เครื่องมือมีค่าความเชื่อมั่นในระดับสูง (เกียรติสุดา ศรีสุข 

2552)

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

 

 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับละครโทรทัศน์ 

การเปิดรับพล็อตและความต้องการเนื้อหาทางวัฒนธรรม

ไทยในละครโทรทศัน์การวเิคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานกระท�าโดย

ใช้สถิติพรรณนา (descriptive statistics) และท�าการ

ทดสอบความสัมพันธ ์โดยการวิเคราะห์สัมประสิทธิ ์

สหสัมพันธ ์ของเพียร ์สัน (Pearson Correlation  

Coefficient)

สรุปผลกำรวิจัย

 ผ ลก า รศึ กษ า ส าม า ร ถส รุ ป ผล เพื่ อ ต อบ

วัตถุประสงค์ได้ดังนี้
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 1.	พฤติกรรมกำรเปิดรับละครโทรทัศน์ของ

ประชำชนในกลุ่มประเทศอำเซียน

 ผลการศึกษาพบว่า

 ชาวกัมพูชาส่วนใหญ่นิยมดูละครโทรทัศน์ที่ออก

อากาศจบในตอนมีความยาวประมาณ 30 หรือ 60 นาที 

และออกอากาศ 2-3 วัน/สัปดาห์ เนื้อเรื่องเข้าใจง่าย และ 

ดูละครย้อนหลังในรูปของ CD, DVD, BD และFile  

ชาวกัมพูชายังนิยมดูละครต่างชาติโดยเฉพาะละครไทย 

 ชาวไทยส่วนใหญ่นิยมดูละครโทรทัศน์ที่ออก

อากาศในลักษณะ 2-3 วัน/สัปดาห์ เป็นซี่รี่ย์เรื่องยาวหลาย

ตอนจบ ออกอากาศทุกวัน มี เ น้ือเรื่ อง เข ้ าใจง ่ าย  

องค์ประกอบภาพท่ีสวยงาม นิยมดูละโทรทัศน์ที่ไม่ได้ 

ฉายในประเทศโดยเฉพาะละครเกาหลี ดูละครโทรทัศน์ 

เรื่องที่ชอบซ�้าหลายครั้ง ชอบอ่านเรื่องย่อและอ่านรีวิวใน

อินเตอร์เน็ต นิยมดูเรื่องที่เพื่อนแนะน�า หรือเห็นตัวอย่าง

จากละครโทรทัศน์ (teaser-trailer)

 ชาวบรไูนส่วนใหญ่นยิมเลอืกดลูะครโทรทศัน์จาก

ประเทศในเอเชียอย่างละครโทรทัศน์เกาหลีและจีน ละคร

โทรทัศน์นิยมเนื้อเรื่องเข้าใจง่าย ดารานักแสดงเป็นผู้ที่มี 

หน้าตาด ีแสดงสมบทบาท นยิมละครโทรทศัน์ทีน่�าเสนอใน

ลักษณะเป็นชุด (ซีรี่ย์) ออกอากาศจบในตอน 30 หรือ 60 

นาที นิยมดูละครโทรทัศน์ที่ไม่ได้ฉายในประเทศ ดูละคร

เรื่องที่เพื่อนแนะน�า หรือเห็นตัวอย่างจากละครโทรทัศน์ 

(teaser-trailer) ดผู่านช่องทางของ CD, DVD, BD และFile 

รวมทั้งน�าเสนอผ่านสื่อทีวีในรูปแบบปกติควบคู่กันไป 

 ชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ชอบดูละครโทรทัศน์

เกาหลีและละครโทรทัศน์จากตะวันตก ชื่นชอบละคร

โทรทัศน์แนวซีรี่ส์ ลักษณะจบในตอน 30 หรือ 60 นาที  

นิยมดูละโทรทัศน์ที่ไม่ได้ฉายในประเทศ ดูเรื่องที่ชอบซ�้า

หลายครั้ง อ่านเรื่องย่อ ดูและอ่านรีวิวในอินเตอร์เน็ต นิยม

ดูเรื่องที่เพื่อนแนะน�า หรือเห็นตัวอย่างจากละครโทรทัศน์ 

(teaser-trailer)

 ชาวมาเลเซยีนยิมดลูะครโทรทศัน์ทีม่ลีกัษณะเป็น

ซีรี่ย์ มีการออกอากาศจบในตอน 30 หรือ 60 นาที รับชม

ผ่านโทรทัศน์และบางกลุ่มเปิดรับผ่านช่องทาง CD, DVD 

และ File เลอืกดลูะครโทรทศัน์ทีม่เีนือ้เรือ่งไม่ซบัซ้อนเข้าใจ

ง่าย มีดารานักแสดงท่ีหน้าตาดีและแสดงได้เป็นธรรมชาติ 

นิยมดูเรื่องที่เพื่อนแนะน�า หรือเห็นตัวอย่างจากละคร

โทรทัศน์ (teaser-trailer)

 ชาวเมียนมาส่วนใหญ่ชอบดูละครโทรทัศน์ไทย

และละครโทรทัศน์เกาหลี โดยชาวเมียนมาจะชมละคร

เฉพาะเรือ่งทีช่อบ เนือ้เรือ่งเข้าใจง่าย เป็นแนวซรีีส์่เรือ่งยาว

หลายตอนจบ ออกอากาศทกุวนัจบในตอน 30 หรอื 60 นาที 

ชมผ่านทางโทรทัศน์และรองลงมาคือชมผ่านช่องทาง CD, 

DVD BD และFile ชาวลาวส่วนใหญ่นิยมเลือกดูละคร

โทรทัศน์ไทย นิยมละครโทรทัศน์ออกอากาศ 2-3 วัน/

สัปดาห์ และจบใน 30 หรือ 60 นาที มีเนื้อเรื่องน่าสนใจ 

ไม่ซับซ้อนเข้าใจง่าย รวมทั้งดารานักแสดงที่หน้าตาดีและ

แสดงได้เป็นธรรมชาติ นิยมดูละครโทรทัศน์ผ่านทางทีวี 

รองลงมาคือนิยมดูผ่านช่องทาง CD, DVD และ File แต่ไม่

นิยมดูทางอินเตอร์เน็ต 

 ชาวเวียดนามนิยมดูละครโทรทัศน์ไทยโดยเลือก

ดูเฉพาะเรื่องที่ชอบในลักษณะซีรี่ย ์ลักษณะเป็นละคร

โทรทศัน์หลายตอนภายใต้โครงเรือ่งเดยีวกนั ยาวหลายตอน

จบออกอากาศทุกวัน รับชมผ่านช่องทาง CD, DVD, BD 

และFile ควบคู่กับดูต้นฉบับทางอินเตอร์เน็ต (YouTube) 

โดยนิยมเลือกดูเพราะเนื้อเรื่องไม่ซับซ้อนเข้าใจง่าย

 ชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่เลือกดูละครโทรทัศน์ใน

ลักษณะที่ไม่แน่นอนแล้วแต่โอกาส นิยมละครโทรทัศน์ที่มี

การออกอากาศจบในตอน ระยะเวลาในการออกอากาศ 30 

หรือ 60 นาที 2-3 วัน/สัปดาห์ เลือกดูละครโทรทัศน์เฉพาะ

เรื่องที่ชอบ มีเนื้อเรื่องเข้าใจง่ายและองค์ประกอบภาพ 

ที่สวยงาม สนุก ตลก โดยต้องมีการพากย์เป็นภาษาอังกฤษ 

ชาวสิงคโปร์เปิดรบัละครโทรทศัน์ต่างชาตไิด้ง่ายโดยเฉพาะ

ละครโทรทศัน์เกาหล ีโดยนยิมดลูะครโทรทศัน์ผ่านช่องทาง 

CD, DVD, BD และFile

 ชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่นิยมดูละครโทรทัศน ์

แนวซรีีย์่จบในตอน ระยะเวลาออกอากาศ 30 หรอื 60 นาที 

ชอบดูละครโทรทัศน์ต่างชาติโดยเฉพาะละครเกาหลี และ

เลอืกดลูะครเฉพาะเรือ่งทีม่เีนือ้เรือ่งน่าสนใจ เข้าใจง่ายและ

ดารานักแสดงหน้าตาดี นิยมดูละครโทรทัศน์ผ่านทาง

อินเตอร์เน็ต (Youtube) 

 จากการศึกษาในภาพรวมพบว่า พฤติกรรมการ

เปิดรับละครโทรทัศน์พบว่าแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือกลุ ่ม 

ประเทศไทย บรูไน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เมียนมา เวียดนาม 

สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย มีพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกัน 

และกลุ่มประเทศกัมพูชาและลาวมีพฤติกรรมที่คล้ายกัน

 2.	 กำรเปิดรับพล็อตละครโทรทัศน์ของกลุ่ม

ประเทศอำเซียน

 ผลการศึกษาพบว่า ละครโทรทัศน์ที่มีพล็อต

ศาสนา เป็นที่นิยมของชาวเมียนมามากที่สุด รองลงมาคือ

ชาวฟิลิปปินส์และน้อยที่สุดคือชาวลาว พล็อตผีเป็นที่นิยม

ของชาวไทยมากที่สุด รองลงมาคือชาวเวียดนามและน้อย

ที่สุดคือชาวลาว พล็อตวัยรุ่นเป็นที่นิยมของชาวไทยมาก
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ทีส่ดุ รองลงมาคอืชาวเมยีนมาและน้อยทีส่ดุคอืชาวกมัพชูา 

พลอ็ตสงัคมคนรวยเป็นทีน่ยิมของชาวไทยมากทีส่ดุ รองลง

มาคอืชาวฟิลปิปินส์และน้อยทีส่ดุคอืชาวกมัพชูา พลอ็ตแนว

วิทยาศาสตร์เป็นที่นิยมของชาวไทยมากที่สุด รองลงมาคือ

ชาวฟิลิปปินส์และน้อยที่สุดคือชาวกัมพูชา พล็อตความขัด

แย้งเป็นทีน่ยิมของชาวฟิลปิปินส์มากทีส่ดุ รองลงมาคือชาว

ไทยและน้อยที่สุดคือชาวลาว

 จากการศึกษาในภาพรวมพบว่า ความต้องการพ

ล็อตละครโทรทัศน์นั้นพบว่าประเทศไทย ฟิลิปปินส์ 

มาเลเซีย เวียดนาม  และอินโดนีเซีย มีการเปิดรับพล็อตละ

ครโทรทศัน์เกอืบทกุพลอ็ต ในขณะทีป่ระเทศกมัพชูา บรไูน 

เมียนมา ลาว และสิงคโปร์เปิดรับบางพล็อต 

 3.	ควำมต้องกำรเนือ้หำทำงวฒันธรรมในละคร

โทรทัศน์ของกลุ่มประเทศอำเซียน

 ผลการศกึษาพบว่า เนือ้หาละครโทรทศัน์ทีแ่สดง

ความเชื่อแบบไทยเป็นท่ีต้องการมากท่ีสุดของชาวไทย 

รองลงมาคือชาวบรูไนและน้อยท่ีสุดคือชาวลาว เนื้อหาที่

แสดงสิ่งทอและเครื่องประดับของไทยเป็นท่ีต้องการ 

มากที่สุดของชาวไทยรองลงมาคือชาวอินโดนีเซียและ 

น้อยทีส่ดุคอืชาวสงิคโปร์ เนือ้หาทีแ่สดงพชืพืน้บ้านของไทย

เป็นที่ต้องการมากท่ีสุดของชาวอินโดนีเซียรองลงมาคือ 

ชาวไทยและน้อยท่ีสุดคือชาวเมียนมา เน้ือหาท่ีแสดงการ 

ท�าอาหารไทยเป็นท่ีต้องการมากท่ีสุดของชาวสิงคโปร์ 

รองลงมาคือชาวไทยและน้อยที่สุดคือชาวลาว เนื้อหาที่มี

แสดงการร�า (แสดง) แบบไทยเป็นท่ีต้องการมากท่ีสุดของ

ชาวไทยรองลงมาคือชาวอินโดนีเซียและน้อยท่ีสุดคือ 

ชาวลาว เนือ้หาทีแ่สดงการพยากรณ์ของไทยเป็นทีต้่องการ

มากที่สุดของชาวไทยรองลงมาคือชาวเมียนมาและ 

น้อยที่สุดคือชาวลาว เนื้อหาที่แสดงคติชาวบ้านของไทย 

เป ็นที่ ต ้องการมากท่ีสุดของชาวไทยรองลงมาคือ 

ชาวฟิลิปปินส์และน้อยที่สุดคือชาวลาว เนื้อหาที่แสดง 

การศกึษาไทยเป็นทีต้่องการมากทีส่ดุของชาวไทยรองลงมา

คือชาวสิงคโปร์และน้อยท่ีสุดคือชาวลาว เน้ือหาที่แสดง 

การแต่งงานแบบไทยเป็นที่ต้องการมากที่สุดของชาวไทย

รองลงมาคือชาวอินโดนีเซียและน้อยท่ีสุดคือชาวกัมพูชา 

เนื้อหาที่แสดงการบ�าบัดโรคแบบไทยเป็นที่ต ้องการ 

มากที่สุดของชาวไทย รองลงมาคือชาวฟิลิปปินส์ และ 

น้อยที่สุดคือชาวลาว

 จากการศึกษาในภาพรวมพบว่าประเทศไทย 

ฟิลิปปินส์ และเวียดนามมีความต้องการไปในทิศทาง

เดียวกัน

	 4.	องค์ประกอบเชงิพำณชิย์ของละครโทรทศัน์

ส�ำหรับกลุ่มประเทศอำเซียน

 องค์ประกอบเชิงพาณิชย์ของละครโทรทัศน์  

หมายถงึ องค์ประกอบละครโทรทศัน์ทีส่ามารถสร้างกระตุน้

ความสนใจให้เกิดการเปิดรับละคร ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า 

องค์ประกอบเรือ่งภาพสวยประณตีเป็นองค์ประกอบหลักที่

มีอิทธิพลต่อการเลือกรับชมละครโทรทัศน์ รองลงมาคือ 

องค์ประกอบด้านหน้าตาและคุณภาพนักแสดง สภาพ

แวดล้อมที่แสดงถึงเทคโนโลยีความทันสมัย การแต่งกาย

ด้วยเส้ือผ้าทันสมัย และสภาพที่แสดงความร�่ารวยของ

พระเอกในเรือ่ง ตามล�าดบั และการศกึษายงัพบว่าประเด็น

เนื้อหาที่แสดงมุมมองที่แตกต่างทางศาสนา เป็นประเด็นที่

ต้องระวังให้มากที่สุด รองลงมา คือ การแสดงออกของ 

ความรักเพศเดียวกัน บทสนทนาที่มีค�าหยาบ การแต่งกาย

โป๊เปลือย กะเทย ทอม หรือดี้ แสดงการกอดจูบ เรื่องสิ่ง 

ผิดกฎหมาย ยาเสพติด โสเภณี  และการฆ ่าหรือ 

ภาพสยองขวัญ ตามล�าดับ ส�าหรับความต้องการเน้ือหา

แสดงสถานที่ท่องเที่ยวไทยในภาพรวมพบว่า เกือบทุก

ประเทศยกเว้นประเทศสิงคโปร์ต้องการให้มีเน้ือหาแสดง

สถานที่ท่องเที่ยวไทยในระดับมาก โดยสถานที่ซึ่งต้องการ

ให้ปรากฏในละคร ประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวติด

ชายทะเล เช่น พัทยา ภูเก็ต หรือหัวหิน ตลาดนัดต่างๆ  

เช่น จตุจักร ตลาดน�้า สถานที่แสดงแหล่งวัฒนธรรม 

ตามแต่ละภาค เช่น เชียงใหม่ อยุธยา และสุโขทัย วัดไทย

และพระราชวังไทย เช่น วัดพระแก้ว พระที่น่ังวิมานเมฆ 

การแสดงสถานบันเทิงเริงรมย์ เช่น สีลม ถนนข้าวสาร และ

ห้างสรรพสินค้าใจกลางกรุงเทพ ตามล�าดับ

 5.	ผลจำกค�ำถำมปลำยเปิด

 เป็นผลที่แสดงถึงองค์ประกอบที่ท�าให้เกิดความ

ต้องการดูละครโทรทัศน์ไทยและสิ่งที่ท�าให้ไม่ต้องการดู

ละครโทรทัศน์ไทยของกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งสรุปได้ดังนี้
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6 
จากการศึกษาในภาพรวมพบว่าประเทศไทย 

ฟิลิปปินส์ และเวียดนามมีความต้องการไปในทิศทาง
เดียวกัน 

4. องค์ประกอบเชิงพาณิชย์ของละครโทรทัศน์
ส าหรับกลุ่มประเทศอาเซียน 

องค์ประกอบเชิงพาณิชย์ของละครโทรทัศน์ 
หมายถึง องค์ประกอบละครโทรทัศน์ที่สามารถสร้าง
กระตุ้นความสนใจให้เกิดการเปิดรับละคร ซึ่งผลการศึกษา
พบว่ า  อ ง ค์ป ร ะกอบ เ รื่ อ ง ภ าพสวยประณี ต เ ป็ น
องค์ประกอบหลักที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับชมละคร
โทรทัศน์ รองลงมาคือ องค์ประกอบด้านหน้าตาและ
คุณภาพนักแสดง สภาพแวดล้อมที่แสดงถึงเทคโนโลยี
ความทันสมัย การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าทันสมัย และสภาพ
ที่แสดงความร่ ารวยของพระเอกในเรื่อง ตามล าดับ และ
การศึกษายังพบว่าประเด็นเนื้อหาที่แสดงมุมมองที่
แตกต่างทางศาสนา เป็นประเด็นที่ต้องระวังให้มากที่สุด 
รองลงมา คือ การแสดงออกของความรักเพศเดียวกัน บท
สนทนาที่มีค าหยาบ การแต่งกายโป๊เปลือย กะเทย ทอม 
หรือดี้ แสดงการกอดจูบ เรื่องสิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติด 

โสเภณี และการฆ่าหรือภาพสยองขวัญ ตามล าดับ ส าหรับ
ความต้องการเนื้อหาแสดงสถานที่ท่องเที่ยวไทยใน
ภาพรวมพบว่า เกือบทุกประเทศยกเว้นประเทศสิงคโปร์
ต้องการให้มีเนื้อหาแสดงสถานที่ท่องเที่ยวไทยในระดับ
มาก  โ ดยสถานที่ ซึ่ ง ต้ อ งกา ร ให้ ป ร ากฏ ในละคร 
ประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวติดชายทะเล เช่น พัทยา 
ภูเก็ต หรือหัวหิน ตลาดนัดต่างๆ เช่น จตุจักร ตลาดน้ า 
สถานที่ แสดงแหล่งวัฒนธรรมตามแต่ละภาค เ ช่น 
เชียงใหม่ อยุธยา และสุโขทัย วัดไทยและพระราชวังไทย 
เช่น วัดพระแก้ว พระที่นั่งวิมานเมฆ การแสดงสถาน
บั น เ ทิ ง เ ริ ง ร ม ย์  เ ช่ น  สี ล ม  ถน น ข้ า ว ส า ร  แ ล ะ
ห้างสรรพสินค้าใจกลางกรุงเทพ ตามล าดับ 

5. ผลจากค าถามปลายเปิด 
เป็นผลที่แสดงถึงองค์ประกอบที่ท าใหเ้กิดความ

ต้องการดูละครโทรทัศน์ไทยและสิง่ที่ท าใหไ้ม่ต้องการดู
ละครโทรทัศนไ์ทยของกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งสรุปได้
ดังนี ้

 

สิ่งที่ท าให้ดูละครไทย สิ่งที่ท าให้ไม่ดูละครไทย 
นักแสดงสวยหล่อ สถานท่ีถ่ายท าสวยงามแสดงให้
เห็นเสื้อผ้าแพง ของใช้แพง มีการวางแผนโครงเรื่องที่
ดีตั้งแต่ต้นจนจบ มีทุนสร้างที่สูง ประเทศมีการพัฒนา 
วัฒนธรรม การศึกษา ภาพสวย แสดงสังคมของ
เมืองไทย บทดี แสดงชีวิตจริง แสดงประวัติศาสตร์ 
ตลก โรแมนติก มีการต่อสู้ระหว่างผู้ร้ายกับคนดี 
ความคิดแย้งเรื่องการเมืองและระหว่างประเทศ ชอบ 
Happy ending ให้ความหมายดี  

ชอบมีฉากแย่งผู้ชาย ต้องการสามีรวยเกือบทุกเรื่อง ไม่น่าสนใจ มี
ความขัดแย้ง แสดงแต่คนรวย ความรัก มีบทหวีดร้อง อิจฉา ตบตี 
ไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีการศึกษา มีบทของผู้ชายน้อยท าให้ต้อง
แย่งกัน ส่วนใหญ่เป็นแต่ในเมือง เรื่องยาวไป มีเรื่องการอิจฉา 
ล าดับชั้นในสังคมมีมาก ผู้มีอ านาจข่มเหงผู้อ่อนแอ ดาราแต่งหน้า
แต่งกายมากเกินไป ไม่มีความรู้ในเรื่องที่แสดง มีเวทมนต์มาก
เกินไป นักแสดงชายชอบตายตอนจบ พระเอกนางเอกไม่ได้อยู่
ด้วยกัน ไม่ใช่เรื่องจริงในสังคมไทย เนื้อเรื่องไม่น่าเป็นไปได้ 
สถานท่ีซ้ า มีการจูบกอดให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีน้อย  

 
 6 .การวิ เ คราะห์ ความสั ม พันธ์ ระห ว่า ง
พฤติกรรมการเปิดรับละครโทรทัศน์ การเปิดรับพล็อต 
และความต้องการเนื้อหาละครโทรทัศน์ที่ เกี่ยวกับ
วัฒนธรรม  

1) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การเปิดรับละครโทรทัศน์และการเปิดรับพล็อต แสดงดัง
ตารางที่ 1 

 

 6.	กำรวิ เครำะห ์ควำมสัมพันธ ์ ระหว ่ ำง

พฤติกรรมกำรเปิดรับละครโทรทัศน์	 กำรเปิดรับพล็อต	

และควำมต้องกำรเนื้อหำละครโทรทัศน์ท่ีเกี่ยวกับ

วัฒนธรรม 

 1) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม

การเปิดรับละครโทรทัศน์และการเปิดรับพล็อต แสดงดัง

ตารางที่ 1

ตำรำงที่	1 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับละครโทรทัศน์และการเปิดรับพล็อต
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรบัละครโทรทัศน์และการเปิดรับพล็อต 

 

Statistic test  Value df Sig. 
Pearson Chi-Square 43605.984 28405 .000 
Pearson Correlation 0.586  .000 

 
จากผลการทดสอบพบว่าค่า Chi-Square มี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (พิจารณาจากค่า Sig. ซึ่งมี
ค่าน้อยกว่า 0.01)  หมายความว่าพฤติกรรมการเปิดรับ 

กับละครโทรทัศน์มีความสัมพันธ์กันกับการรับ
พล็อตละครโทรทัศน์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.586  (มีความสัมพันธ์ในระดับมาก) นั่น 

หมายความว่าพฤติกรรมการเปิดละครโทรทัศน์
ในระดับมาก หรือกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมการเปิดรับที่ดู
ละครโทรทัศน์ต่างชาติควบคู่กับดูต้นฉบับทางอินเตอร์เน็ต 
(YouTube) มีการดูละครโทรทัศน์ต่างชาติที่ไม่ได้ฉายใน

ประเทศ การดูละครโทรทัศน์เรื่องที่ชอบหลายรอบ การดู
ละครโทรทัศน์และอ่านเรื่องย่อไปพร้อมกัน มีอ่านรีวิวใน 

อินเตอร์เน็ต เลือกดูละครโทรทัศน์ตามเพื่อน 
แนะน า รวมทั้งดู เพราะเห็นตัวอย่างละคร 

(Teaser-Trailer) เลือกดูละครโทรทัศน์ที่มีเนื้อเรื่องเข้าใจ
ได้ง่าย อยู่ในระดับมาก คนกลุ่มน้ีจะมีพฤติกรรมการ
เปิดรับพล็อตที่หลากหลาย  
 2) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การเปิดรับละครโทรทัศน์กับความต้องการเนื้อหาทาง
วัฒนธรรมในละครโทรทัศน์  แสดงดั งตารางที่  2

ตารางที่ 2  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับละครโทรทัศน์กับความต้องการเนื้อหาทางวัฒนธรรมใน      
               ละครโทรทัศน ์
 

Statistic test Value df Sig. 
Pearson Chi-Square 38535.507 29379 .000 
Pearson Correlation 0.521  .000 

 
จากผลการทดสอบพบว่าค่า Chi-Square มี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (พิจารณาจากค่า Sig. ซึ่งมี
ค่าน้อยกว่า 0.01) หมายความว่าพฤติกรรมการเปิดรับ
ละครโทรทัศน์มีความสัมพันธ์กันความต้องการเนื้อหาทาง
วัฒนธรรม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.521 
(มีความสัมพันธ์ ในระดับมาก)  นั่ นหมายความว่ า 
พฤติกรรมการเปิดรับละครโทรทัศน์ในระดับมากมี
ความสัมพันธ์กับความต้องการเนื้อหาวัฒนธรรมที่
หลากหลายในละครโทรทัศน์หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ กลุ่ม
คนที่มีพฤติกรรมการเปิดรับที่ดูละครโทรทัศน์ต่างชาติ
ควบคู่กับดูต้นฉบับทางอินเตอร์เน็ต (YouTube) มีการดู

ละครโทรทัศน์ต่างชาติที่ไม่ได้ฉายในประเทศ การดูละคร
โทรทัศน์เรื่องที่ชอบหลายรอบ การดูละครโทรทัศน์และ
อ่านเรื่องย่อไปพร้อมกัน มีอ่านรีวิวในอินเตอร์เน็ต เลือกดู
ละครโทรทัศน์ตามเพื่อนแนะน า รวมทั้งดูเพราะเห็น
ตัวอย่างละคร (Teaser-Trailer) เลือกดูละครโทรทัศน์ที่มี
เนื้อเรื่องเข้าใจได้ง่าย อยู่ในระดับมาก คนกลุ่มน้ีจะความ
ต้องการเนื้อหาทางวัฒนธรรมในละคร หลากหลายด้วย
เช่นกัน  

3) การทดสอบความสัมพันธ์ระหวา่งการเปิดรับ
พล็อตกับ ความต้องการเนื้อหาละครโทรทัศน์ที่เกีย่วกับ
วัฒนธรรม   แสดงดังตารางที่ 3

 

 จากผลการทดสอบพบว่าค่า Chi-Square มี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (พิจารณาจากค่า Sig. ซึ่งมี

ค่าน้อยกว่า 0.01)  หมายความว่าพฤติกรรมการเปิดรับ

 กับละครโทรทัศน์มีความสัมพันธ์กันกับการรับ

พลอ็ตละครโทรทศัน์ โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เท่ากบั 

0.586  (มีความสัมพันธ์ในระดับมาก) นั่น

 หมายความว่าพฤติกรรมการเปิดละครโทรทัศน์

ในระดบัมาก หรอืกลุม่คนทีม่พีฤตกิรรมการเปิดรบัทีด่ลูะคร

โทรทัศน์ต่างชาติควบคู ่กับดูต้นฉบับทางอินเตอร์เน็ต  

(YouTube) มีการดูละครโทรทัศน์ต่างชาติท่ีไม่ได้ฉาย 

ในประเทศ การดูละครโทรทัศน์เรื่องที่ชอบหลายรอบ การ

ดูละครโทรทัศน์และอ่านเรื่องย่อไปพร้อมกัน มีอ่านรีวิวใน

อินเตอร์เน็ต เลือกดูละครโทรทัศน์ตามเพื่อนแนะน�า  

รวมทั้งดูเพราะเห็นตัวอย่างละคร (Teaser-Trailer) เลือกดู

ละครโทรทศัน์ทีม่เีนือ้เรือ่งเข้าใจได้ง่าย อยูใ่นระดบัมาก คน

กลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมการเปิดรับพล็อตที่หลากหลาย 

 2) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม

การเปิดรับละครโทรทัศน์กับความต้องการเน้ือหาทาง

วัฒนธรรมในละครโทรทัศน์ แสดงดังตารางที่ 2

ตำรำงที่	2 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับละครโทรทัศน์กับความต้องการเนื้อหาทางวัฒนธรรมใน     

 ละครโทรทัศน์
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรบัละครโทรทัศน์และการเปิดรับพล็อต 

 

Statistic test  Value df Sig. 
Pearson Chi-Square 43605.984 28405 .000 
Pearson Correlation 0.586  .000 

 
จากผลการทดสอบพบว่าค่า Chi-Square มี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (พิจารณาจากค่า Sig. ซึ่งมี
ค่าน้อยกว่า 0.01)  หมายความว่าพฤติกรรมการเปิดรับ 

กับละครโทรทัศน์มีความสัมพันธ์กันกับการรับ
พล็อตละครโทรทัศน์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.586  (มีความสัมพันธ์ในระดับมาก) นั่น 

หมายความว่าพฤติกรรมการเปิดละครโทรทัศน์
ในระดับมาก หรือกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมการเปิดรับที่ดู
ละครโทรทัศน์ต่างชาติควบคู่กับดูต้นฉบับทางอินเตอร์เน็ต 
(YouTube) มีการดูละครโทรทัศน์ต่างชาติที่ไม่ได้ฉายใน

ประเทศ การดูละครโทรทัศน์เรื่องที่ชอบหลายรอบ การดู
ละครโทรทัศน์และอ่านเรื่องย่อไปพร้อมกัน มีอ่านรีวิวใน 

อินเตอร์เน็ต เลือกดูละครโทรทัศน์ตามเพื่อน 
แนะน า รวมทั้งดู เพราะเห็นตัวอย่างละคร 

(Teaser-Trailer) เลือกดูละครโทรทัศน์ที่มีเนื้อเรื่องเข้าใจ
ได้ง่าย อยู่ในระดับมาก คนกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมการ
เปิดรับพล็อตที่หลากหลาย  
 2) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การเปิดรับละครโทรทัศน์กับความต้องการเนื้อหาทาง
วัฒนธรรมในละครโทรทัศน์  แสดงดั งตารางที่  2

ตารางที่ 2  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับละครโทรทัศน์กับความต้องการเนื้อหาทางวัฒนธรรมใน      
               ละครโทรทัศน ์
 

Statistic test Value df Sig. 
Pearson Chi-Square 38535.507 29379 .000 
Pearson Correlation 0.521  .000 

 
จากผลการทดสอบพบว่าค่า Chi-Square มี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (พิจารณาจากค่า Sig. ซึ่งมี
ค่าน้อยกว่า 0.01) หมายความว่าพฤติกรรมการเปิดรับ
ละครโทรทัศน์มีความสัมพันธ์กันความต้องการเนื้อหาทาง
วัฒนธรรม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.521 
(มีความสัมพันธ์ ในระดับมาก)  นั่ นหมายความว่ า 
พฤติกรรมการเปิดรับละครโทรทัศน์ในระดับมากมี
ความสัมพันธ์กับความต้องการเนื้อหาวัฒนธรรมที่
หลากหลายในละครโทรทัศน์หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ กลุ่ม
คนที่มีพฤติกรรมการเปิดรับที่ดูละครโทรทัศน์ต่างชาติ
ควบคู่กับดูต้นฉบับทางอินเตอร์เน็ต (YouTube) มีการดู

ละครโทรทัศน์ต่างชาติท่ีไม่ได้ฉายในประเทศ การดูละคร
โทรทัศน์เรื่องที่ชอบหลายรอบ การดูละครโทรทัศน์และ
อ่านเรื่องย่อไปพร้อมกัน มีอ่านรีวิวในอินเตอร์เน็ต เลือกดู
ละครโทรทัศน์ตามเพื่อนแนะน า รวมทั้งดูเพราะเห็น
ตัวอย่างละคร (Teaser-Trailer) เลือกดูละครโทรทัศน์ที่มี
เนื้อเรื่องเข้าใจได้ง่าย อยู่ในระดับมาก คนกลุ่มนี้จะความ
ต้องการเนื้อหาทางวัฒนธรรมในละคร หลากหลายด้วย
เช่นกัน  

3) การทดสอบความสัมพันธ์ระหวา่งการเปิดรับ
พล็อตกับ ความต้องการเนื้อหาละครโทรทัศน์ที่เกีย่วกับ
วัฒนธรรม   แสดงดังตารางที่ 3
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 จากผลการทดสอบพบว่าค่า Chi-Square มี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (พิจารณาจากค่า Sig. ซึ่งมี

ค่าน้อยกว่า 0.01) หมายความว่าพฤตกิรรมการเปิดรบัละคร

โทรทัศน์มีความสัมพันธ์กันความต้องการเน้ือหาทาง

วัฒนธรรม โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.521  

(มคีวามสมัพนัธ์ในระดบัมาก) นัน่หมายความว่า พฤตกิรรม

การเปิดรับละครโทรทัศน์ในระดับมากมีความสัมพันธ์ 

กับความต้องการเน้ือหาวัฒนธรรมท่ีหลากหลายในละคร

โทรทศัน์หรอืกล่าวอกีนยัหนึง่คอื กลุม่คนทีม่พีฤตกิรรมการ

เปิดรับที่ดูละครโทรทัศน์ต่างชาติควบคู่กับดูต้นฉบับทาง

อินเตอร์เน็ต (YouTube) มีการดูละครโทรทัศน์ต่างชาติที่

ไม่ได้ฉายในประเทศ การดูละครโทรทัศน์เรื่องที่ชอบหลาย

รอบ การดูละครโทรทัศน์และอ่านเรื่องย่อไปพร้อมกัน มี

อ่านรีวิวในอินเตอร์เน็ต เลือกดูละครโทรทัศน์ตามเพื่อน

แนะน�า รวมทัง้ดเูพราะเหน็ตวัอย่างละคร (Teaser-Trailer) 

เลือกดูละครโทรทัศน์ที่มีเนื้อเรื่องเข้าใจได้ง่าย อยู่ในระดับ

มาก คนกลุ่มนี้จะความต้องการเนื้อหาทางวัฒนธรรมใน

ละคร หลากหลายด้วยเช่นกัน 

 3) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับ

พล็อตกับ ความต้องการเน้ือหาละครโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับ

วัฒนธรรม แสดงดังตารางที่ 3

ตำรำงที่	3 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับพล็อตกับ ความต้องการเนื้อหาละครโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม
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ตารางที่ 3 การทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรับพล็อตกับ ความต้องการเนื้อหาละครโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม 

 

จากผลการทดสอบพบว่าค่า Chi-Square มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (พิจารณาจากค่า Sig. ซึ่งมี
ค่าน้อยกว่า 0.01) หมายความว่าการเปิดรับพล็อตมี
ความสัมพันธ์กันกับความต้องการเนื้อหาวัฒนธรรมใน
ละครโทรทัศน์ มีโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
0.500 (มีความสัมพันธ์ในระดับมาก) นั่นหมายความว่า 
การ เปิ ดรั บพล็ อต ละครโทรทั ศน์ ที่ หล ากหลายมี
ความสัมพันธ์กับความต้องการเนื้อหาวัฒนธรรมในละคร
โทรทัศนท์ี่หลากหลายด้วยเช่นกัน 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 

1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับละคร
โทรทัศน์พบว่า เกือบทุกประเทศเลือกดูละครโทรทัศน์
เฉพาะเรื่องที่ชอบ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะละครโทรทัศน์มี
พล็อตและเนื้อเรื่องที่หลากหลาย จึงท าให้คนส่วนใหญ่
เลือกดูเฉพาะเรื่องที่ตนช่ืนชอบ ซึ่ง Becker (1972) 
อธิบายว่า การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ( Information 
Receptivity) บุคคลทั่วไปจะเปิดรับข่าวสารเพื่อทราบ 

ข้อมูลที่ตรงกับความสนใจความช่ืนชอบ และ
หากมีข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตนเองก็จะให้ความเอา
ใจใส่อ่านหรือดูหรือฟังเป็นพิเศษ ดังนั้นจึงไม่แปลกว่า คน
ส่วนใหญ่เลือกดูเฉพาะเรื่องที่ตนช่ืนชอบ แต่อย่างไรก็ตาม 
ผลการศึกษาพบว่า ชาวสิงคโปร์มีการเปิดรับละคร
โทรทัศน์มีลักษณะที่ไม่แน่นอนแล้วแต่โอกาส ชาวสิงคโปร์
รุ่นใหม่นิยมชมภาพยนตร์ ผู้ที่ชมละครโทรทัศน์ยังคนเป็น
คนรุ่นเก่า นอกจากนี้รัฐบาลยังเข้มงวดเรื่องเนื้อหาและ
การเซ็นเซอร์เนื่องจากต้องสร้างความสมดุลระหว่างเช้ือ
ชาติที่มีความหลากหลายภายในประเทศ ดังนั้นจึงอาจท า
ให้ไม่มีตัวเลือกที่หลากหลายตามความสนใจของตนเอง 
แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า ละครเกาหลีประสบความส าเร็จ
ในสิงคโปร์เช่นกัน (Chua 2008)  นัน่หมายความว่าหาก 

มีละครโทรทัศน์มีเนื้อเรื่องที่ดีน่าสนก็ท าให้
เปิดรับได้เช่นกัน 

ลักษณะการเปิดรับละครโทรทัศน์นั้น พบว่า 
ละครหลายตอนภายใต้โครงเรื่องเดียวกันหรือลักษณะเป็น
ซีรี่ย์เป็นที่นิยมในหลายประเทศอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Samuel et al. (2007) การช่ืนชอบ
ละครแนวซี่รี่ย์นั้นอาจเป็นเพราะเนื้อเรื่องต่อเนื่อง เมื่อดู
แล้วท าให้เกิดการกระตุ้นในเกิดการเปิดรับอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งสามารถสร้างความคุ้นเคยและหลงใหลไปกับละคร
ในเรื่องได้ง่ายกว่าละครเรื่องสั้น การนิยมเปิดรับละครใน
ลักษณะที่แตกต่างกัน สามารถใช้เป็นแนวทางการ
ออกแบบลักษณะละครให้เหมาะสมกับความช่ืนชอบของ
กลุ่มผู้รับ ก็จะท าให้สารนั้นสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้รับได้ดีซึ่ง
สอดคล้องกับค ากล่าวของ Burger (2012) ที่ว่า การจัดท า
เนื้อหาสาระให้เหมาะสมกับผูร้ับจะส่งผลให้เกิดการเปิดรับ
ได้มากกว่าสาระที่มีลกัษณะไม่สอดคล้องกับท่ีผู้รับต้องการ 
นอกจากนี้ Klapper (1960) ยังกล่าวว่าบุคคลจะเปิดรับ
สาระที่สอดคล้องกับความต้องการ และสาระนั้นก็จะสร้าง
การรับรู้และการจดจ าได้ดี เนื้อหาสาระที่ได้รับการจดจ า
จะส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในเวลาต่อมา ซึ่งหมาย
รวมถึงพฤติกรรมที่ส่งผลทางการตลาดด้วยเ ช่นกัน 
(Connell 2005 และ Chiang and Yeh. 2011) แนวคิด
นี้สามารถยืนยันได้จากผลการวิจัยของ Hoa et al.  
(2015) Samuel et al. (2007) และ Samuel et.al. 
(2008) ที่พบว่าอิทธิพลของละครเกาหลีสามารถส่งผลเชิง
บวกให้กับการท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี นั่นหมายความ
ว่า หากมีการน าเสนอเนื้อทางวัฒนธรรมไทยตามที่กลุ่ม
ประเทศอาเซียนช่ืนชอบก็อาจจะท าให้เกิดการเปิดรับและ
ส่งผลต่อพฤติกรรมอื่น เช่น เกิดความต้องการท่องเที่ยว
ไทยหรือการต้องการซื้อสินค้าไทยตามเนื้อหาที่น าเสนอใน
ละครโทรทัศน์  

Statistic test  Value df Sig. 
Pearson Chi-Square 35965.883 33855 .000 
Pearson Correlation 0.500  .000 

 จากผลการทดสอบพบว่าค่า Chi-Square มีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (พิจารณาจากค่า Sig. ซึ่งมีค่า

น้อยกว่า 0.01) หมายความว่าการเปิดรับพล็อตมีความ

สัมพันธ์กันกับความต้องการเนื้อหาวัฒนธรรมในละคร

โทรทัศน์ มีโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.500  

(มคีวามสมัพันธ์ในระดบัมาก) นัน่หมายความว่า การเปิดรบั

พล็อตละครโทรทัศน์ที่หลากหลายมีความสัมพันธ์กับความ

ต้องการเนื้อหาวัฒนธรรมในละครโทรทัศน์ท่ีหลากหลาย

ด้วยเช่นกัน

อภิปรำยผลกำรวิจัย

 1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับละคร

โทรทัศน์พบว่า เกือบทุกประเทศเลือกดูละครโทรทัศน์

เฉพาะเร่ืองทีช่อบ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะละครโทรทศัน์มพีลอ็ต

และเนื้อเรื่องที่หลากหลาย จึงท�าให้คนส่วนใหญ่เลือกดู

เฉพาะเรื่องที่ตนชื่นชอบ ซึ่ง Becker (1972) อธิบายว่า  

การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร (Information Receptivity) 

บุคคลทั่วไปจะเปิดรับข่าวสารเพื่อทราบ

 ข้อมลูทีต่รงกบัความสนใจความช่ืนชอบ และหาก

มีข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตนเองก็จะให้ความเอาใจใส่

อ่านหรือดูหรือฟังเป็นพิเศษ ดังน้ันจึงไม่แปลกว่า คนส่วน

ใหญ่เลือกดูเฉพาะเรื่องที่ตนชื่นชอบ แต่อย่างไรก็ตาม  

ผลการศกึษาพบว่า ชาวสงิคโปร์มกีารเปิดรบัละครโทรทศัน์

มีลักษณะที่ไม่แน่นอนแล้วแต่โอกาส ชาวสิงคโปร์รุ่นใหม่

นยิมชมภาพยนตร์ ผูท้ีช่มละครโทรทศัน์ยงัคนเป็นคนรุน่เก่า 

นอกจากนี้รัฐบาลยังเข้มงวดเรื่องเนื้อหาและการเซ็นเซอร์

เนื่องจากต ้องสร ้างความสมดุลระหว ่างเชื้อชาติที่มี 

ความหลากหลายภายในประเทศ ดังนั้นจึงอาจท�าให้ไม่มี 

ตวัเลอืกทีห่ลากหลายตามความสนใจของตนเอง แต่อย่างไร

ก็ตาม พบว่า ละครเกาหลีประสบความส�าเร็จในสิงคโปร์ 

เช่นกัน (Chua 2008)  นั่นหมายความว่าหากมีละคร

โทรทัศน์มีเนื้อเรื่องที่ดีน่าสนก็ท�าให้เปิดรับได้เช่นกัน

 ลกัษณะการเปิดรบัละครโทรทศัน์นัน้ พบว่า ละคร

หลายตอนภายใต้โครงเรื่องเดียวกันหรือลักษณะเป็นซีรี่ย์

เป็นที่นิยมในหลายประเทศอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับผล 

การวิจัยของ Samuel et al. (2007) การชื่นชอบละคร 

แนวซีร่ีย์่นัน้อาจเป็นเพราะเนือ้เรือ่งต่อเนือ่ง เมือ่ดแูล้วท�าให้

เกิดการกระตุ้นในเกิดการเปิดรับอย่างต่อเน่ือง รวมทั้ง

สามารถสร้างความคุ้นเคยและหลงใหลไปกับละครในเรื่อง

ได้ง่ายกว่าละครเรือ่งสัน้ การนยิมเปิดรบัละครในลกัษณะท่ี

แตกต่างกัน สามารถใช้เป็นแนวทางการออกแบบลักษณะ

ละครให้เหมาะสมกบัความชืน่ชอบของกลุม่ผูร้บั กจ็ะท�าให้

สารนัน้สามารถเข้าถงึกลุม่ผูร้บัได้ดซีึง่สอดคล้องกบัค�ากล่าว

ของ Burger (2012) ที่ว ่า การจัดท�าเนื้อหาสาระให้ 

เหมาะสมกบัผู้รบัจะส่งผลให้เกดิการเปิดรบัได้มากกว่าสาระ

ที่มีลักษณะไม่สอดคล้องกับที่ผู ้รับต้องการ นอกจากนี้  

Klapper (1960) ยังกล่าวว่าบุคคลจะเปิดรับสาระ 
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ที่สอดคล้องกับความต้องการ และสาระนั้นก็จะสร้างการ 

รับรู้และการจดจ�าได้ดี เน้ือหาสาระท่ีได้รับการจดจ�าจะ 

ส่งผลต่อพฤตกิรรมของบคุคลในเวลาต่อมา ซึง่หมายรวมถงึ

พฤตกิรรมทีส่่งผลทางการตลาดด้วยเช่นกนั (Connell 2005 

และ Chiang and Yeh. 2011) แนวคิดนี้สามารถยืนยันได้

จากผลการวิจัยของ Hoa et al.  (2015) Samuel et al. 

(2007) และ Samuel et.al. (2008) ที่พบว่าอิทธิพลของ

ละครเกาหลีสามารถส่งผลเชิงบวกให้กับการท่องเที่ยวใน

ประเทศเกาหลี น่ันหมายความว่า หากมีการน�าเสนอเนื้อ

ทางวฒันธรรมไทยตามทีก่ลุม่ประเทศอาเซียนช่ืนชอบกอ็าจ

จะท�าให้เกดิการเปิดรบัและส่งผลต่อพฤตกิรรมอืน่ เช่น เกดิ

ความต้องการท่องเท่ียวไทยหรือการต้องการซ้ือสินค้าไทย

ตามเนื้อหาที่น�าเสนอในละครโทรทัศน์ 

 พฤตกิรรมการเปิดรบัละครโทรทศัน์ในการศกึษา

ครั้งนี้ แตกต่างจากงานวิจัยอื่นๆ ที่เน้นไปที่การวัดปริมาณ

การเปิดรับละครโทรทศัน์  แต่เป็นการศกึษาภายใต้ค�านยิาม

ของ Westerwick (2015) ซึ่งให้ความส�าคัญกับพฤติกรรม

ไปในเรื่องของการแสวงหาข่าวสารและการใช้สือ่เพือ่เขา้ถึง

ข่าวสาร ดงันัน้ผลทีไ่ด้จงึท�าให้เกดิภาพในมมุมองทีแ่ตกต่าง

คือ กลุ่มที่เปิดรับละครในระดับมาก คือกลุ่มที่มีพฤติกรรม

การเปิดรบัการเปิดรบัทีด่ลูะครโทรทศัน์ต่างชาตคิวบคูก่บัดู

ต้นฉบับทางอินเตอร์เน็ต (YouTube) การดูละครโทรทัศน์

ต่างชาติที่ไม่ได้ฉายในประเทศ การดูละครโทรทัศน์เรื่อง 

ที่ชอบหลายรอบ การดูละครโทรทัศน์และอ่านเรื่องย่อ  

อ่านรีวิวในอินเตอร์เน็ต ดูละครโทรทัศน์ที่เพื่อนแนะน�า  

รวมทั้งเห็นตัวอย่างละคร (Teaser-Trailer) เลือกดูละคร

โทรทัศน์ที่มีเนื้อเรื่องเข้าใจง่าย ประกอบด้วยไทย บรูไน 

ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เมียนมา เวียดนาม สิงคโปร์ และ

อินโดนีเซีย สอดคล้องกับข้อมูลที่พบว่าหลายประเทศนิยม

ดูละครโทรทัศน์อย่าง เช่น จากการส�ารวจพบว่า ทีวียังคง

เป็นแหล่งของข้อมูลและความบันเทิงในหมู่ชาวฟิลิปปินส์ 

การดูเนื้อหาทีวีผ่านทางสื่อดิจิตอลได้เพิ่มขึ้นในช่วงสองปีที่

ผ่านมาในหมู่ผู้ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Ilagan 2016) 

การดูละครของชาวฟิลิปปินส์ มักเลือกตามความนิยม  

(ratings) ส่วนชาวมาเลเซยี อนิโดนเีซยีเปิดรบัละครโทรทศัน์

จากสื่อต่างๆ อาทิ ทีวี เวปไซต์ จากต่างชาติ และรับอิทธิพล

เอาวัฒนธรรมจากต่างชาติผ่านทางทีวีด้วยเช่นกัน (Chua 

2012and Kim 2008) ส�าหรับชาวเมียนมานั้นโดยทั่วไป

นิยมดูละครเกาหลีซ่ึงได้ท�าการแปลเป็นภาษาเมียนเพื่อลด

อุปสรรคในชม ปัจจุบันเมียนมาเองได้มีการผลิตละคร

โทรทศัน์ในลกัษณะผลติเองและร่วมผลติกบับรษิทัต่างชาติ

อย่างบริษัทของไทย ท�าให้เห็นว่าชาวเมียนมานั้นนิยม 

เปิดรับละครโทรทัศน์มากเช่นกัน (ธนสาร ใจท�าดี 2557) 

ชาวเวียดนามเองก็นิยมชมละครโทรทัศน์จากต่างประเทศ 

โดยเฉพาะละครเกาหลีที่เริ่มเข้ามาเป็นที่นิยมในปี ค.ศ. 

1990 (Hong et. al. 2015) นัน่แสดงให้เหน็ว่ากลุ่มประเทศ

อาเซยีนนัน้ยงัคงนยิมเปิดรบัละครโทรทศัน์จากต่างประเทศ

ผ ่านช ่องทางที่ เป ็นสื่อดั้ ง เดิมและสื่อใหม ่อย ่าง ส่ือ

อินเตอร์เน็ต

 2. จากการศึกษาพบว่า พล็อตที่ประชาชน 

ในกลุ่มประเทศอาเซียนเกือบทุกประเทศนิยมมากที่สุดคือ

พล็อตวัยรุ่น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษา

ละครโทรทัศน์ไทย ซึ่งเป็นช่วงที่ละครซีรี่ย์เรื่องฮอร์โมน 

วัยว้าวุ่นประสบความส�าเร็จ  จึงส่งผลต่อการจดจ�าพล็อต 

วัยรุ ่นไทยมากกว่าพล็อตอื่นๆ นอกจากนี้ผลการศึกษา 

พบว่าชาวไทยมักยอมรับกับประเด็นอ่อนไหวในละคร

โทรทัศน์ได้มากกว่าประเทศอื่น ดังน้ันละครไทยจะต้อง

ระมัดระวังในประเด็นอ่อนไหว และหากน�าละครไทยที่ 

คนไทยคุ้นชินไปฉายในกลุ่มประเทศอาเซียนจะต้องมีการ

เซ็นเซอร์บางฉากก่อนน�าไปเสนอฉาย โดยเฉพาะเนื้อหาที่

แสดงมมุมองทีแ่ตกต่างทางศาสนา นอกจากนีย้งัพบว่าสิง่ที่

เป็นองค์ประกอบเชิงพาณิชย์ที่ค ้นพบโดยเฉพาะองค์

ประกอบเรื่องภาพสวยงาม นักแสดงที่สวยงาม เรื่องราว 

น่าสนใจ ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Chua (2012), 

Kim (2008), Ilagan (2016) และ Hoa et al. (2015) นั่น

หมายความว่าองค์ประกอบเหล่านี้จ�าเป็นต้องปรากฏใน

ละครโทรทัศน์ไทย 

 3. ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับละคร

โทรทัศน์มีความสัมพันธ์กันกับการเปิดรับพล็อตละคร

โทรทัศน์ อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .01 การเปิดรับพล็อต 

มีความสัมพันธ์กันกับความต้องการเนื้อหาวัฒนธรรม 

ในละครโทรทัศน์อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .01 และการเปิด

รับพล็อตมีความสัมพันธ์กันกับความต้องการเน้ือหาทาง

วัฒนธรรมในละครโทรทัศน์อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .01  

ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของผู้วจิยัทีไ่ด้ศกึษาในมติอิืน่ของการส่ือสาร ซึง่พบว่าให้ผล

ตรงกันและเป็นไปในทิศทางที่สนับสนุนว่า ‘พฤติกรรมการ

เปิดข่าวสารในระดับมากมีความสัมพันธ์กันกับการเปิดรับ

พล็อตที่หลากหลาย การเปิดรับพล็อตที่หลากหลายท�าให้

เปิดความต้องการเนื้อหาที่หลากหลาย’ ผลการเปิดรับ

เน้ือหาตามที่ส่ือน�าเสนอน้ันสามารถส่งผลต่อการจดจ�า 

และพฤติกรรมตามที่เนื้อหาที่เปิดรับได้ด้วยเช่นกัน ดังจะ

ยืนยันได้จากผลการศึกษาในลักษะเดียวกันของกาญจนา  

โชคเหรียญสุขชัย (2550, 2551, 2555, 2556, 2558 และ 
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2559) ท�าให้สามารถกล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปร

การเปิดรับและความต้องการนั้นเป็นไปในลักษณะที่เป็น

วงกลมกล่าวคือเมื่อมีการเปิดรับละครโทรทัศน์ท่ีหลาก

หลายก็จะต้องการพล็อตและเน้ือหาท่ีหลากหลาย เนื้อหา

และพล็อตที่หลากหลายก็ย้อนกลับไปท�าให้เกิดการเปิดรับ

ที่หลากหลายเช่นกัน

ข้อเสนอแนะ

 

 ข้อเสนอแนะส�าหรบัทัว่ไปส�าหรบัการพฒันาละคร

โทรทัศน์ส�าหรับกลุ่มประเทศอาเซียน ในรายประเทศดังนี้

 ประเทศกัมพูชา

 ส�าหรับเน้ือหาของละครโทรทัศน์ท่ีน�าเสนอใน

ประเทศกัมพูชา ต้องเน้นไปเรื่องที่ไม่เครียด เนื้อเร่ืองเบา 

สบายๆ อย่างเรือ่งราวเกีย่วกบัความรกัของวยัรุน่ แสดงการ

ใช้ชวีติความเป็นอยูใ่นสงัคมทีห่รหูรา รวมทัง้ละครโทรทศัน์

ต้องมอีงค์ประกอบทีส่�าคญัคอืดารานกัแสดงต้องมหีน้าตาดี 

แต่งกายด ีใช้ของราคาแพง เนือ้หาสอดแทรกตลก เนือ้เรือ่ง

มกีารแสดงเรือ่งราว หรอืมภีาพประกอบทีม่สีภาพแวดล้อม

เทคโนโลยีที่ทันสมัย แสดงความทันสมัยด ้านอื่นๆ  

ของประเทศไทย สถานทีถ่่ายท�าสวยงาม แสดงถึงสงัคมไทย 

เนื้อเรื่องแสดงให้เห็นความเป็นจริงของคนรวยและจน  

ที่ส�าคัญต้องมีตอนจบที่มีความสุข (Happy ending) สิ่งที่

ต้องควรระวงัส�าหรบัชาวกมัพชูา คอื การแต่งกายโป๊เปลือย

ของดารานักแสดง การพูดค�าหยาบคาย การแสดงออกที่มี

การกอดจูบ การแสดงออกของความรักของเพศเดียวกัน 

เนื้อหาที่เกี่ยวกับการฆ่าหรือมีภาพสยองขวัญ การน�าเสนอ

ที่เป็นการลบหลู่ศาสนา ท่ีส�าคัญต้องมีการแปลเป็นภาษา

กัมพูชา 

 ประเทศบรูไน

 ละครโทรทัศน์ไทยมีโอกาสเข้าไปฉายในประเทศ

บรูไนได้ เนื่องจากชาวบรูไนส่วนใหญ่นิยมเลือกดูละคร

โทรทัศน์จากประเทศในเอเชียอย่างละครโทรทัศน์เกาหลี

และละครโทรทัศน์จีน ละครโทรทัศน์ที่น�าไปฉายให ้

ชาวบรูไนต้องเป็นละครโทรทัศน์ท่ีมีเน้ือเรื่องเข้าใจง่าย  

ดารานักแสดงเป็นผู้ท่ีมีหน้าตาดีแสดงสมบทบาท ตลกแต่

ควรเป็นสากลให้ชาติอื่นเข้าใจได้ด้วย เน้ือหาเป็นเรื่องที ่

น่าสนใจไม่สามารถคาดเดาตอนจบได้ อีกท้ังต้องแสดง 

เรื่องราวหรือมีภาพประกอบละครโทรทัศน์ท่ีมีสภาพ

แวดล้อมของเทคโนโลยทีีท่นัสมยั รวมทัง้สามารถสอดแทรก

แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์  

เช ่น วัดพระแก้วหรือพระท่ีน่ังวิมานเมฆ และแหล่ง

วัฒนธรรมตามแต่ละภาคของไทย เช่น แหล่งวัฒนธรรมใน

เชยีงใหม่ อยธุยา หรอืสโุขทยั สถานทีท่่องเทีย่วตดิชายทะเล 

เช่นพัทยา ภูเก็ต หรือหัวหิน แสดงห้างสรรพสินค้าใจกลาง

กรงุเทพ แสดงให้เหน็เกีย่วกบัสถานทีค้่าขายอย่างตลาดนดั

จตุจักรหรือตลาดน�้าของไทย สิ่งที่ต ้องควรระวัง คือ  

การแสดงออกที่มีการกอดจูบ การฆ่าหรือมีภาพสยองขวัญ 

รวมทั้งเนื้อหามีการน�าเสนอเกี่ยวกับศาสนา นอกจากนี้ยัง

สามารถเสริมเค้าโครงเรื่องทางวิทยาศาสตร์ และการใช้พืช

สมุนไพรไทยเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยได้ด้วยเช่นกัน 

 ประเทศฟิลิปปินส์

 ละครส�าหรับชาวฟิลิปปินส์นิยมละครโทรทัศน์

และมคีวามนยิมในลกัษณะทีค่ล้ายคลงึกบัคนไทยมากท่ีสดุ 

โดยละครที่น�าเสนอส�าหรับชาวฟิลิปปินส์ควรเป็นพล็อตผี/

ลึกลับ ความรกัของวยัรุน่ ปัญหาระหว่างวยัรุน่กบัครอบครวั 

และแนววิทยาศาสตร์ ความขัดแย้งระหว่างคนกับความคิด

เห็นภายในตัวเอง ความขัดแย้งของคนกับธรรมชาติ  

ความขัดแย้งระหว่างคนกับส่ิงที่มองไม่เห็น ความขัดแย้ง

ระหว่างชนชาติ ส ่วนในเนื้อหานั้นมีความต้องการที ่

หลากหลาย โดยเน้นที่นักแสดงต้องมีหน้าตาดี มีการ 

แต่งกายด้วยเสื้อผ้าทันสมัย มีสภาพแวดล้อมที่แสดง

เทคโนโลยี มีการแสดงความพยายามและมุ่งมั่นจนประสบ

ความส�าเร็จของคนรวย มีการแสดงสถานการณ์เกี่ยวกับ 

การแพทย์แผนปัจจุบัน นอกจากน้ียังพบว่าชาวฟิลิปปินส์ 

ไม่ปิดกั้นนักแสดงที่เป็นกะเทย ทอม หรือดี้ นักแสดง 

แต่งกายโป๊เปลือยนักแสดงพูดค�าหยาบ การแสดงการ 

กอดจูบ การแสดงความรักของเพศเดียวกัน ภาพโหดหรือ

สยองขวัญ เนื้อหาเกี่ยวกับการแสดงการกลโกง ยาเสพติด 

โสเภณี หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับศาสนา แต่ก็ยังต้องน�า

เสนอในลักษณะที่ระมัดระวังเช่นกัน

 ประเทศมาเลเซีย

 ละครโทรทศัน์ไทยทีส่่งไปในประเทศมาเลเซยีนัน้

ควรเน้นในเรื่องของการด�าเนินการชีวิต ผีหักมุมไปมา ผีท�า

จากเรือ่งจรงิ ความรกัวยัรุน่ตามครรลอง ความรกัในวยัเรยีน 

ปัญหาระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัว วิทยาศาสตร์การย้อน

เวลาจากอนาคตมาสู่ปัจจบุนัหรอือดตี การหาเหตกุารณ์ตาย

จากเหตฆุาตกรรม ความขดัแย้งระหว่างคนกบัความคดิเหน็

ภายในตนเอง ความขัดแย้งระหว่างคนทั่วไปในสังคม  

ความขัดโยงระหว่างคนกับธรรมชาติ การแสดงพิธีการ

แต่งงานแบบไทยโบราณ การแต่งงานเฉพาะท้องถิ่น  

ชาวมาเลเซียมีความชื่นชอบนักแสดงหน้าตาดี มีภาพ

ประณีต สภาพแวดล้อมแสดงถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

แต่ต้องระมัดระวังในเรื่องนักแสดงที่เป็นกะเทย ทอมหรือดี้ 



วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 12(2): ก.ค.-ธ.ค. 256010

นักแสดงแต่กายโป๊เปลือย ค�าพูดที่มีค�าหยาบ การแสดง

การกอดจบูของนกัแสดง การแสดงความรกัของเพศเดยีวกนั 

เนื้อหาลบหลู่ศาสนา แต่พอยอมรับได้ในเนื้อหาที่มีการฆ่า 

หรือภาพสยองขวัญ เนื้อหาแสดงกลโกง สิ่งผิดกฎหมาย  

ยาเสพติด หรือโสเภณี

 ประเทศเมียนมา

 ละครโทรทัศน์ไทยส�าหรับชาวเมียนมาควรเป็น

เรือ่งเกีย่วกบัความรกั/ชวีติวยัรุน่ เนือ้เรือ่งเกีย่วกบัความรกั

วยัรุ่นตามครรลอง เนือ้เรือ่งแสดงด�าเนนิไปตามหลกัศาสนา

ส่วนในเนือ้หานัน้มคีวามต้องการทีห่ลากหลายในระดบัใกล้

เคียงกัน แต่มีความต้องการเน้ือเรื่องเก่ียวกับศาสนา  

การสอนเรื่องด�าเนินชีวิต เรื่องเหลือเชื่อทางศาสนา เรื่องผี

ไม่น่ากลัว (ออกแนวตลก) ผีท�าจากเรื่องจริง เวทย์มนต์  

ดูเหมือนจริง ให้ความรู้สึกดี ผีท�าได้น่ากลัว ชอบวัฒนธรรม

ไทยที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ความรักวัยรุ่นตามครรลอง 

การด�าเนินชีวิตที่ผิดพลาดของวัยรุ่น การแสดงความรัก 

ในวัยเรียน ปัญหาระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัว แสดงความ

พยายามและมุ ่งม่ันจนประสบความส�าเร็จของคนรวย  

ชาวเมียนมาชื่นชอบนักแสดงหน้าตาดี ภาพสวยประณีต  

มีการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าทันสมัย มีสภาพแวดล้อมที่แสดง

เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีฉากเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าใจกลาง

กรุงเทพ แต่ต้องระมัดระวังเรื่องนักแสดงที่เป็นกะเทย  

ทอม หรือดี้ นักแสดงแต่งกายโป๊เปลือย นักแสดงพูด 

ค�าหยาบ ยาเสพติด โสเภณี เนื้อหาลบหลู ่ศาสนา  

ความพยายามและมุง่มัน่จนประสบความส�าเรจ็ของคนรวย 

ชาวเมียนมาสามารถยอมรับได้บ้างกับเน้ือหาเก่ียวกับการ

แสดงการกอดจูบ การแสดงความรักของเพศเดียวกัน  

ภาพโหดหรือสยองขวัญ เนื้อหาการฆ่าหรือภาพสยองขวัญ 

เนื้อหาเกี่ยวกับการแสดงการกลโกง 

 ประเทศลาว

 ละครโทรทัศน์ไทยส�าหรับชาวลาวนั้นควรเน้นใน

เรื่องของผีไม่น่ากลัวและออกแนวตลก ความรักวัยรุ่นตาม

ครรลอง การด�าเนนิชีวติทีผ่ดิพลาดของวยัรุน่ ปัญหาระหว่าง

วัยรุ่นกับครอบครัว และเนื้อเรื่องสะท้อนปัญหาสังคม นัก

แสดงหน้าตาดี มีภาพประณีต สภาพแวดล้อมท่ีแสดงถึง

เทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้ือแสดงมุมมองแตกต่างทางศาสนา 

เนือ้หาสอนเร่ืองการด�าเนนิชวีติ ยอมรบัได้บ้างเรือ่งนกัแสดง

มีการแต่งการโป๊หรือเปลือย การพูดที่มีค�าหยาบ การแสดง

การกอดจูบ การแสดงความรัก เพศเดียวกันหรือ 

ภาพสยองขวัญ เนื้อหาแสดงกลโกง สิ่งผิดกฎหมาย  

ยาเสพติด หรือโสเภณี

 ประเทศเวียดนาม

 ละครโทรทัศน์ไทยส�าหรับชาวเวียดนามควรเน้น

ในเรื่องของการด�าเนินการชีวิต เน้ือหาแสดงความขัดแย้ง

ระหว่างคนทั่วไปในสังคม แสดงอาหารไทยริมถนน (street 

food) การแสดงเน้ือเรื่องเกี่ยวกับชีวิตในมหาวิทยาลัย 

ต่างๆ หรือโรงเรียน ละครประณีตมีการลงทุน เพลง 

ประกอบไพเราะ ชาวเวียดนามยอมรับได้บ้างเกี่ยวกับ 

เรื่องกะเทย ทอมหรือดี้ นักแสดงแต่งกายโป๊เปลือย ค�าพูด

ที่มีค�าหยาบ การแสดงการกอดจูบของนักแสดง การแสดง

ความรักของเพศเดียวกัน เนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา 

 ประเทศสิงคโปร์

 ละครโทรทศัน์ไทยส�าหรบัชาวสิงคโปร์ชอบเนือ้หา

ตามหลกัศาสนา สอนเรือ่งการด�าเนนิชวีติ ผที�าจากเรือ่งจรงิ 

แนววิทยาศาสตร์ ความขัดแย้งระหว่างคนทั่วไปในสังคม 

ความขดัแย้งระหว่างศาสนา ชาวสงิคโปร์ยอมรบัเนือ้หาท่ีมี

การฆ่าหรือภาพสยองขวัญ แต่ไม่ต้องการเนื้อหาที่นักแสดง

เป็นกะเทย ทอม หรอืดี ้นกัแสดงแต่งกายโป๊เปลอืย นกัแสดง

พูดค�าหยาบ การแสดงการกอดจูบ การแสดงความรักของ

เพศเดียวกัน 

 ประเทศอินโดนีเซีย

 ละครโทรทศัน์ไทยส�าหรบัชาวอนิโดนเีซยีควรเป็น

เรื่องเกี่ยวกับผีไม่น่ากลัว (ออกแนวตลก) เนื้อเรื่องเกี่ยวกับ

ความรักวัยรุ่นตามครรลอง แนววิทยาศาสตร์การย้อนเวลา

จากอนาคตมาสู ่ป ัจจุบันหรืออดีต นักแสดงหน้าตาดี  

ภาพสวยประณีต มีการแต่งกายด้วยเส้ือผ้าทันสมัย  

มพีระเอกนางเอกเป็นคนรวย ละครโทรทศัน์ต้องระมดัระวงั

เรื่องนักแสดงที่เป็นกะเทย ทอม หรือดี้ นักแสดงแต่งกาย 

โป๊เปลือย นักแสดงพูดค�าหยาบ การกอดจูบ การรักเพศ

เดียวกัน ยาเสพติด โสเภณี เนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา 

 ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป

 ในการวิจัยครั้งนี้ยังได้เสนอแนะส�าหรับการวิจัย

ครั้งต่อไปดังนี้

 1. งานวิจัยครั้งต่อไปสามารถน�าผลที่ค้นพบไป

ศึกษาต่อยอดเป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อยืนยันผลที่ได้ค้น

พบ

 2. งานวิจัยครั้งต่อไปสามารถศึกษาแนวทางการ

สร้างการรับรู้วัฒนธรรมไทยส�าหรับกลุ่มประเทศอาเซียน

ผ่านทางรูปแบบอื่นๆ เช่นผ่านทางตราสินค้า เป็นต้น
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กิตติกรรมประกำศ

 บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง 

‘การค้นหามิติร่วมทางวัฒนธรรมและองค์ประกอบละคร

โทรทัศน์เชิงพาณิชย์เพื่อการพัฒนาวัฒนธรรมบันเทิงไทย 

สู่อาเซียน’ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัย จากกรม 

ส่งเสรมิวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม ปีงบประมาณ 2560 

ซึ่งผู ้วิจัยขอกราบขอบคุณมา ณ ที่นี้ และขอขอบคุณ 

ผู้ช่วยวิจัยทุกคนท่ีด�าเนินการเก็บแบบสอบถามในประเทศ

อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ด้วยความสนับสนุนดังกล่าวท�าให้

งานวิจัยนี้สามารถด�าเนินการลุล่วงจนส�าเร็จไปด้วยดี

เอกสำรอ้ำงอิง
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