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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในวยัท างานมีต่อความ
พงึพอใจต่อคุณภาพท่ีน าเสนอของซีรียเ์กาหลี ค่านิยมทางสังคม ความสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติและขอ้เสนอแนะ
ของกลุ่มอา้งอิงต่อการรับชมซีรียเ์กาหลีของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพล
ของความพึงพอใจต่อคุณภาพท่ีน าเสนอของซีรียเ์กาหลี ค่านิยมทางสังคม ความสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและ
ขอ้เสนอแนะของกลุ่มอา้งอิงมีต่อการรับชมซีรียเ์กาหลีของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือแบบสอบถาม ซ่ึงไดท้  าการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวฒิุ และมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 
0.957 ตวัอย่างจ านวน  30 คน เลือกจากการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก สถิติท่ีใช้ประกอบสถิติเชิงพรรณา
ประกอบดว้ยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่  t-test , One-way 
ANOVA และ Pearson Correlation ทั้งน้ีการทดสอบสมมุติฐานท าท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจต่อคุณภาพท่ีน าเสนอของซีรียเ์กาหลี ค่านิยมทางสังคม ความ
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและขอ้เสนอแนะของกลุ่มอา้งอิงท่ีส่งผลต่อการรับชมภาพยนตร์ซีรียเ์กาหลีของกลุ่ม
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คนท างานในเขตกรุงเทพมหานครในระดบัค่อยขา้งสูง ปัจจยัทางดา้นความพึงพอใจต่อคุณภาพท่ีน าเสนอ
ของซีรียเ์กาหลีมีความสัมพนัธ์ต่อการรับชมซีรียเ์กาหลีของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง ปัจจยัดา้นความสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตมีความสัมพนัธ์ต่อการรับชมซีรียเ์กาหลีของ
กลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง และขอ้เสนอแนะของกลุ่มอา้งมี
ความสัมพนัธ์ต่อการรับชมซีรียเ์กาหลีของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉล่ียอย่าในระดบั
ค่อนข้างสูงส่วนปัจจยัด้ายค่านิยมทางสังคมพบว่าไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการรับชมซีรีย์เกาหลีของกลุ่ม
คนท างานในเขตกรุงเทพมหานครมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง 

ค าส าคัญ : ซีรียเ์กาหลี , ค่านิยมทางสังคม , ความสอดคลอ้งวถีิชีวติ , กลุ่มอา้งอิง , กลุ่มคนท างาน 

Abstract 

 The purpose of this research is : 1) To investigate the opinion from working-age people on the 
satisfaction for the quality of Korean drama series representation, social value, life path conformity, and 
recommendation from the reference group on working-people on watching Korean drama series behavior 
in Bangkok, and ; 2) To analyze the influence of satisfaction for the quality of Korean drama series 
representation social value, life path conformity, and recommendation from the reference group on 
working-people on watching Korean drama series behavior in Bangkok. The equipment for this research 
is a questionnaire that has been inspected by an expert and has a reliability value equals to 0.957. A group 
sample of 30 people was randomly selected. The statistical values that are used in descriptive statistics 
compose of frequency, percentage, average value, standard deviation, and inferential statistics such as      
t-test, One-way ANOVA, and Pearson Correlation. In order that the assumption was tested at the 
statistical significance level of 0.05.  

        The result can be seen that the satisfaction for the quality of Korean drama series representation, 
social value, life path conformity, and recommendation from the reference group on working-people on 
watching Korean drama series behavior in Bangkok is at quite a high level. The satisfaction factor for the 
quality of Korean drama series representation is related with watching Korean drama series behavior of 
people in Bangkok with quite high average value, the factor about life path conformity is also related with 
watching Korean drama series behavior of people in Bangkok with quite high average value, the 
recommendation from the reference group is also related with watching Korean drama series behavior of 
people in Bangkok with quite high average value.  
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บทน า 

เน้ือหาของบทแรกเป็นการน าเสนอสถานการณ์ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัปัญหาวิจยัของการศึกษา ความส าคญั
ของการศึกษา วตัถุประสงคข์องการศึกษา ขอบเขตการศึกษา ประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก การศึกษา และค านิยาม
ศพัทเ์ชิงปฏิบติัการ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

สถานการณ์ ทีม่า และปัญหาของการวจัิย 

วฒันธรรมข้ามพรมแดนเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีท  าให้เกิดมิติของการส่งผ่าน
วฒันธรรมจากประเทศหน่ึงสู่อีกประเทศหน่ึง โดยแฝงตวัมาในรูปแบบต่างๆ เช่น ศิลปะ ดนตรี ภาพยนตร์ 
เคร่ืองแต่งกาย รายการโทรทศัน์ เพลง หรือการท่องเท่ียว จนอาจถูกเรียกไดว้า่ธุรกิจท่ีถูกขบัเคล่ือนโดยการ
ใช้วฒันธรรมเน่ืองจากส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้เกิดเงินหมุนเวียนมหาศาล อีกทั้งยงัสร้างภาพลกัษณ์และเผยแพร่
วฒันธรรมใหก้บัประเทศตนเองอีกดว้ย นอกจากน้ีการส่งผา่นวฒันธรรมท าให้เกิดกระแสนิยมสู่กลุ่มเยาวชน
และส่งผลให้เกิดการซึมซับวฒันธรรมของชาติอ่ืนเขา้มาโดยไม่รู้ตวั (ประภาพร พวงเกตุและคณะ, 2551) 
กระบวนการเหล่าน้ีเกิดข้ึนจากการเตรียมการและวางแผนกลยทุธ์ผา่นแบรนดห์รืตราสินคา้ 

จากข้อมูลการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยระบุว่า กระแส “Hullyu” หรือ “Korean wave” จาก

ประเทศเกาหลีเป็นท่ีนิยมมากในตลาดบนัเทิงของเอเชียกวา่ 20 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 เป็นตน้มาทั้งในรูปแบบ

ภาพยนตร์ตอนเดียว ภาพยนตร์หลายตอน เช่น ซีรีส์ เพลง แฟชัน่ รวมไปถึงผูส่้งผ่านวฒันธรรมอย่างเช่น

นกัแสดงและนกัร้อง จากกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเรียกวา่ระบบดารา (Star) และส่ือใหม่ท่ีเกิดข้ึนท าให้เขา้ถึง

ผูช้มหลากหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย โดยขอ้มูลจาก The Korea Creative Content Agency (Kocca) 

ระบุว่าเกาหลีใตท้  ารายไดจ้ากการส่งออก K-pop ไปยงัประเทศญ่ีปุ่นคิดเป็นมูลค่า 21.6 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

เพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 92.9 จากมูลค่าส่งออกในปี พ.ศ. 2552 และจากข้อมูลของเว็บไซต์ Youtube.com โดย 

Youtube  Trends Team เม่ือวนัท่ี 25  กรกฎาคม พ.ศ.2556 ระบุวา่ในปี พ.ศ.2554 มีจ านวนผูช้มมิวสิควีดีโอ 

K-POP ผ่านทาง Youtube จ านวนทั้งสิน 2,200 ลา้นคร้ัง มาถึงปี พ.ศ.2555 มียอดจ านวนผูช้มเพิ่มสูงข้ึนถึง 

7,000 ลา้นคร้ัง เน่ืองจากกระแสนิยมอยา่ง “กมันมัสไตล์” ของนกัร้อง “ไซ” โดยทาง Youtube ระบุวา่เป็นมิว

สิควีดีโอเพลงแรกในโลกท่ีมีอดผูเ้ขา้ชมเกิน 1,000 ลา้นคร้ังไดเ้ป็นผลส าเร็จ จะสังเกตไดช้ดัเจนวา่กระแส   

K-pop เติบโตอยา่งต่อเน่ืองในปีท่ีผา่นมา (ประภาพร พวงเกตุและคณะ, 2551) 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

                 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัปัญหาของการวิจยัท่ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดข้ึน ดงันั้นวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
ในคร้ังน้ี ไดแ้ก่  

1. เพื่อส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในวยัท างานมีต่อความพึงพอใจต่อคุณภาพท่ีน าเสนอของ     
ซีรียเ์กาหลี ค่านิยมทางสังคม ความสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและขอ้เสนอแนะของกลุ่มอา้งอิงต่อการ
รับชมซีรียเ์กาหลีของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของความพึงพอใจต่อคุณภาพท่ีน าเสนอของซีรียเ์กาหลี ค่านิยมทางสังคม 
ความสอดคล้องกบัวิถีชีวิตและขอ้เสนอแนะของกลุ่มอา้งอิงมีต่อการรับชมซีรียเ์กาหลีของกลุ่ม
คนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตเน้ือหา 

            ผูว้ิจยัไดก้  าหนดตวัแปรท่ีจะใชศึ้กษา และน าตวัแปรเหล่านั้นมาศึกษาในลกัษณะของ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งกนัภายใตแ้นวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี คือ 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีอธิบายถึงคุณลกัษณะของตวัแปรแต่ละตวัประกอบดว้ย 

ตารางท่ี 1.1 : แนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาศึกษา 

แนวคิดและทฤษฎี ทีม่าของแนวคิดและทฤษฎี 

1 ความพึงพอใจต่อคุณภาพท่ีน าเสนอของซีรีย์
เกาหลี 

2 ค่านิยมทางสังคม 

3 ความสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติ 

4 ขอ้เสนอแนะของกลุ่มอา้งอิง 

5 การรับชมซีรียเ์กาหลีของกลุ่มคนท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สิรดา เตจะ๊สา (2551) 

วรุตม ์มีทิพย ์(2560) 

ปัญจรักษ ์กนัทะวนิ (2561) 

นนัทสิทธ์ิ แกว้ทิพยเ์นตร (2555) 

 

  

แนวคิด และทฤษฎ ีเร่ืองความพงึพอใจต่อคุณภาพทีน่ าเสนอของซีรีย์เกาหล ี

 ทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ (Uses and Gratification Theory) 

  ทฤษฎีการใช้ประโยชน์ และความพึ งพอใจ (Uses and Gratification Theory) ท่ี ให้

ความส าคญักบัผูรั้บสาร กล่าวคือ การท่ีบุคคลแต่ละคนจะเปิดรับส่ือใด ก็จะพิจารณาว่าส่ือนั้นหรือเน้ือหา

ตรงกบัความตอ้งการของตนเองหรือไม่ โดยแคทช์ และคณะ (Katz et al,1975) นกัวิชาการดา้นสังคมวิทยา
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และส่ือสารมวลชน ไดอ้ธิบายถึงการใชป้ระโยชน์และการไดรั้บความพึงพอใจของผูรั้บสาร มีจุดก าเนิดทาง

สังคมและจิตวิทยาท่ีมาจากความตอ้งการ ส่ิงท่ีจะก่อให้เกิดความคาดหวงัจากส่ือมวลชลหรือจากแหล่งสาร

อ่ืน อนัจะน าไปสู้รูปแบบต่างๆ ของการมีโอกาสรับสารจากส่ือมวลชนและก่อให้เกิดผลในแง่ของพึงพอใจ

สามารถสนองความตอ้งการท่ีจ าเป็น และผลอ่ืนๆ ท่ีตามมาก็ได ้

แนวคิด และทฤษฎ ีเร่ืองค่านิยมทางสังคม 

 ภาสวรรณ ธีรอรรถ (2555) กล่าววา่ ค่านิยมทางสังคมมีอิทธิพลต่อทศันคติ และพฤติกรรม 

ของมนุษย์ ในการใช้เคร่ืองมือทางการตลาดใดก็ตามท่ีสอดคล้องกับค่านิยมจะเป็นส่ิงง่ายท่ีจะประสบ

ความส าเร็จ ดงันั้นค่านิยมจะน าไปสู่การเกิดพฤติกรรม และเม่ือมีพฤติกรรมแลว้สอดคลอ้งกบัค่านิยมของ

ผูบ้ริโภคก็จะเกิดความพึงพอใจ โดยแบ่งประเภทของค่านิยมโดยถือเกณฑ์รูปแบบการด าเนินชีวิตออกเป็น 4 

กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะมีลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัโดยแบ่งไดด้งัน้ี 

  1. ผูท่ี้ชอบเขา้สังคม (Actualizes) เป็นกลุ่มท่ีมีความส าเร็จในชีวติมีรายไดสู้งท่ีสุดและทรัพยากรเป็น
จ านวนมากท่ีท าให้เขาสามารถอยูใ่นกลุ่ม Self-Orientation ไดเ้ป็นกลุ่มท่ียึดถือการกระท า มีความเช่ือมัน่ใน
ตวัเองสูง ไดรั้บการศึกษาสูง ส าหรับกลุ่มน้ีภาพพจน์เป็นเร่ืองส าคญัต่อเขาพร้อมท่ีจะเปิดรับการเปล่ียนแปลง 
และมีแนวโน้มท่ีจะซ้ือ “ส่ิงท่ีสวยสุดส าหรับชีวิต” หรือส่ิงท่ีสามารถแสดงสไตล์รสนิยม และลกัษณะของ
ตนเอง 
  2. ผูท่ี้ตอ้งการประสบความส าเร็จสูง (Fulfillers) เป็นพวก “มืออาชีพ” ท่ีมีการศึกษาดียดึถือหลกัการ 
มีความรับผิดชอบและสูงด้วยวุฒิภาวะมีความรู้กวา้งขวางกลุ่มน้ีจะเน้นกิจกรรมเพื่อการพกัผ่อน หรือ
ความสุขในครอบครัวเป็นผูมี้ข่าวสารพร้อมมูลและยงัเปิดรับความคิดเห็นใหม่ๆ อีกดว้ยเป็นพวกท่ีมีรายได้
สูงแต่เป็นผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมตามค่านิยม (Value-oriented Consumer) 
  3. ผู ้ท่ียึดถือในหลักการ (Believers) ผู ้ท่ี มีกฎระเบียบและมีเหตุผล (Believers) ประกอบด้วย 
ผูบ้ริโภคท่ีเป็นพวกอนุรักษนิ์ยม รายไดพ้อประมาณ ยึดถือหลกัการ กลุ่มน้ีไดรั้บการศึกษาน้อย มีความเช่ือ
ฝังใจในหลกัศีลธรรมจรรยา และต่อตา้นการเปล่ียนแปลง นิยมผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตในประเทศ และเป็นตราท่ี
“ติดตลาด” ชีวติมุ่งท่ีครอบครัววดั ชมรม และประเทศชาติ 
  4. ผู ้ท่ี มีความทะเยอทะยาน (Achievers) เป็นกลุ่มท่ี มีรายได้มาก ยึดถือสถานภาพ ประสบ
ความส าเร็จในอาชีพการงานของตนมีหวัทางอนุรักษนิ์ยมทั้งทางความเป็นอยูแ่ละความคิดทางการเมือง มุ่งท่ี
งาน รักความส าเร็จ แสวงหาความพอใจจากงานและครอบครัว ถือภาพลกัษณ์ตนเองเป็นส่ิงส าคญั มกัชอบ
ซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีมีศกัด์ิศรีเพื่อแสดงให้เห็นความส าเร็จของตนต่อเพื่อร่วมงานและไดรั้บค ายกยอ่งจาก
เพื่อนฝงู 
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แนวคิด และทฤษฎ ีเร่ืองความสอดคล้องกบัวถิีชีวติ 

 การด าเนินชีวิต คือ โครงสร้างโดยรวมของการใช้ชีวิต การใช้เวลาและการใช้จ่ายเงินของบุคคล 

รูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นตวัสะทอ้นกิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็นของบุคคลไดเ้ป็นอย่างดี และยงั

สามารถสะท้อนค่านิยมของบุคคลผ่านทางกิจกรรมหรือสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน รอบๆ ตัวบุคคล 

นอกจากน้ีรูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วตาม สภาพแวดล้อมและสังคมท่ี

เปล่ียนแปลงไป ดงันั้น ผูท่ี้ตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัการด าเนินชีวติจึงควรท่ีจะคอยติดตามความเคล่ือนไหวและ

สถานการณ์ในปัจจุบนัอยูต่ลอดเวลา เพื่อเขา้ใจและรู้เท่าทนัการ ด าเนินชีวิตท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงไป (Engel, 

Blackwell, 1993 อา้งใน ธีรพร ดีวนั, 2552, หนา้ 16) ไดอ้ธิบาย ลกัษณะการด าเนินชีวติไวด้งัน้ีคือ 

 การด าเนินชีวติได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่ม การด าเนินชีวติของแต่ละบุคคลไดรั้บอิทธิพลมาจากหลาย

ปัจจยั โดยกลุ่มทางสังคมท่ีบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ย นบัเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิต

ของบุคคลเป็นอยา่งมาก เช่น กลุ่มเพื่อน ครอบครัว บุคคลส าคญัในชีวติ  

 การด าเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อพฤตกรรมของบุคคล บุคคลจะแสดงพฤติกรรมต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบั

การด าเนินชีวิตของตนเอง เม่ือเรารู้การด าเนินชีวิตของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ก็มีความเป็นไปไดท่ี้เรา

จะสามารถคาดคะเนพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลนั้นได ้เช่น คนท่ีมี ความคิดแบบเสรีนิยม รักความ

อิสระมกัจะชอบเดินทางท่องเท่ียว เป็นตน้ 

 การด าเนินชีวิตสามารถบอกจุดศูนย์กลางของความสนใจของบุคคล ท า ให้เราสามารถคาดคะเน

ความสนใจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวพนัหรือใกลเ้คียงกบัความสนใจท่ีเป็นจุดศูนยก์ลาง เช่น คนท่ีใหค้วามสนใจ

เร่ืองครอบครัวก็มกัจะใส่ใจเร่ืองหนา้ท่ีการงาน งานอดิเรก และเร่ืองเก่ียวกบั ศาสนาดว้ย เป็นตน้ 

 การด าเนินชีวิตแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น สังคมใน ปัจจุบนัท่ีแตกต่างไปจากเดิม 

ผูห้ญิงออกมาท างานนอกบา้นหาเล้ียงครอบครัวไดเ้หมือนผูช้าย ดงันั้น การด าเนินชีวิตของผูห้ญิง

ในปัจจุบนัยอ่มแตกต่างไปจากเม่ือ 20 ปีท่ีแลว้ โดยใชชี้วิตแบบผูช้ายและท ากิจกรรมท่ีผูช้ายท ามาก

ข้ึน เช่น ออกก าลงักาย ตีกอลฟ์ ใส่สูทผกูเน็คไท เป็นตน้ 

แนวคิด และทฤษฎ ีเร่ืองข้อเสนอแนะของกลุ่มอ้างองิ 

 เลาวดอน และบิตตา้ (Loudon and Bitta, 1993: 198 อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538: 255) กล่าว

วา่ กลุ่ม (Group) หมายถึง บุคคลซ่ึงมีความรู้สึกเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงประเมินผลจากปฏิกิริยา ระหว่างกนัตั้งแต่

สองคนข้ึนไป  
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 สคิฟแมน และคนัค (Schiffman and Kanuk, 1994: 653 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , 2538: 255)

กล่าวว่า กลุ่ม (Group) หมายถึงบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปซ่ึงมีปฏิกิริยาระหว่างกนัอยา่ง สม ่าเสมอหรือไม่

สม ่าเสมอเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือจุดมุ่งหมายร่วมกนั 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538: 255) ยงักล่าวอีกว่าค าท่ีมีความหมายเก่ียวข้องกับค าว่ากลุ่มคือ การ

รวมกลุ่ม (Aggregation) ซ่ึงหมายถึง บุคคลใดกลุ่มหน่ึงซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัอย่างใกล้ชิดใน ช่วงเวลาใด

เวลาหน่ึง 

ความหมายของกลุ่มอ้างองิ (Reference group)  

 สคิฟแมน และคนัค(Schiffman and Kanuk, 1994: 329 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , 2538: 258) 

กล่าววา่ กลุ่มอา้งอิง หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซ่ึงใชเ้ป็นแหล่งอา้งอิง หรือ เปรียบเทียบ ส าหรับบุคคล

ใดบุคคลหน่ึงในการก าหนดค่านิยม (Values) ทศันคติ (Attitudes) และ พฤติกรรม (Behavior) อยา่งใดอย่าง

หน่ึงหรือพฤติกรรมทัว่ๆไป  

 แบล็คเวลล์ และ มิเนียร์ด (Blackwell and Miniard, 1993: 143 อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2538: 

258) กล่าววา่กลุ่มอา้งอิง หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มซ่ึงมีอิทธิพลท่ีส าคญัต่อพฤติกรรม ของผูบ้ริโภค  

 โมเวน และ ไมเนอร์ (Mowen and Minor, 1998: 485)กล่าวว่ากลุ่มอา้งอิง หมายถึง กลุ่มบุคคลใดๆ

ซ่ึงค่านิยม (Value) ปทสัถาน (Norms) ทศันคติ (Attitude) และความเช่ือ (Beliefs) ของเขาไดถู้กน ามาใชเ้ป็น

แนวทาง เพื่อแสดงพฤติกรรมโดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

ลักษณะของกลุ่มอ้างอิง (Nature of reference group) กลุ่มอ้างอิงมีลักษณะพิเศษส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคโดยตรงกลุ่ม อา้งอิงจะเป็นตวัก าหนดหรือเป็นผูส้ร้างบรรทดัฐาน ค่านิยม บทบาท 

สถานภาพ กระบวนการเรียนรู้ ระเบียบแบบแผน และอ านาจบารมีโดยมีรายละเอียดดังน้ี แอสเซล(Assel, 

1998: 542-544 อา้งถึงใน ดารา ทีปะปาล, 2546: 190-192) 

  1) บรรทดัฐานหรือปทสัถาน (Norms) คือ กฎเกณฑ์มาตรฐานท่ีกลุ่มไดส้ร้างข้ึน เพื่อเป็นแบบแผน 
หรือแนวทางในการปฏิบตัโิดยสมาชิกของกลุ่มทุกคนจะใชเ้ป็นหลกัเพื่อให้การ ปฏิบติัของกลุ่มสอดคลอ้ง 
และเป็นไปตามบรรทดัฐานเหล่าน้ีซ่ึงอาจเก่ียวขอ้งกบัการแต่งกายและ การเลือกใชเ้ส้ือผา้ท่ีเหมาะสม นิสัย
การรับประทาน หรือยีห่อ้เคร่ืองส าอางท่ีใช ้เป็นตน้ 
 2) ค่านิยม (Values) คือความเช่ือท่ีกลุ่มมีร่วมกันเก่ียวกับพฤติกรรมในกลุ่มท่ีเป็น สมาชิกเช่น 
พฤติกรรมใดท่ีเป็นพฤติกรรมท่ีดีเหมาะสม หรือพฤติกรรมใดท่ีเป็นพฤติกรรมท่ีไม่ดี และไม่เหมาะสม เป็น
ตน้ 
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 3) บทบาท (Roles) คือ หน้าท่ี ท่ี บุคคลหรือกลุ่มเป็นผู ้ก  าหนดเพื่อใช้ในการปฏิบัติให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องกลุ่มท่ีก าหนดไว ้ 
 4) สถานภาพ (Status) คือ ต าแหน่งหรือเกียรติยศของบุคคลท่ีบุคคลด ารงอยู่ภายในกลุ่มสังคม 
บุคคลท่ีมีสถานะสูงจะแสดงถึงอ านาจบารมีและอิทธิพลท่ีสูงตามไปดว้ย เป็นตน้  
 5) กระบวนการเรียนรู้ระเบียบแบบแผนทางสังคม (Socialization) เป็นกระบวนการ ซ่ึงบุคคลเรียนรู้
บรรทดัฐานของกลุ่มและบทบาทท่ีคาดหวงั 
 6) อ านาจบารมี (Power) คืออิทธิพลท่ีกลุ่มมีต่อบุคคลและมีความสัมพนัธ์อยา่ง ใกลชิ้ดกนัอ านาจ

บารมีของกลุ่ม 

แนวคิดและทฤษฎเีร่ืองการรับชมซีรีย์เกาหลขีองกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ในปัจจุบนักระเกาหลีเขา้มาอิทธิพลบทบาทกบัคนไทยเพิ่มมากข้ึน โดยสามารถสังเกตไดจ้ากการ
ชมซีรียเ์กาหลีท่ีเรียกไดว้่าเป็นการเสพติดอย่างหน่ึง และมีการลอกเลียนแบบไม่ว่าจะเป็นทางดา้นการแต่ง
การ วฒันธรรม แฟชัน่ต่างๆ โดยการชมซีรียท์  าให้ เกิดพฤติกรรมในการเลือกชมซีรียเ์กาหลีและ ยงัมีปัจจยั
ในการเลือกชมซีรียเ์กาหลีเกิดข้ึนหลายดา้นท่ีเป็นแรงจูงใจท่ีเป็นตวัเลือกชมซีรียเ์กาหลี ซ่ึงพฤติกรรมและ
ปัจจยัของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั อาจจะเป็นดา้นวฒันธรรม ดา้นตวัละคร/นักแสดง ดา้นเน้ือเร่ือง 
ดา้นทศันองคป์ระกอบ/การถ่ายท าและดา้นความบนัเทิง ท่ีท าใหผู้ค้นเลือกชมซีรียเ์กาหลี Erikson ไดก้ล่าวถึงวา่ 
การเปล่ียนแปลงของร่างกายท าใหว้ยัรุ่นกา้วไปสู่การเป็นผูใ้หญ่ ส่ิงส าคญัท่ีวยัรุ่นคน้หาเอกลกัษณ์ของตนเอง 
ก็คือการตดัสินใจในความส าเร็จของชีวิต วยัรุ่นมกันิยมชมชอบคนท่ีมีความสามารถหรือราดาภภาพยนตร์
เพื่อสู่การสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง ก็คือการตดัสินใจในความส าเร็จชีวิต วยัรุ่นมกันิยมชมชอบคนท่ีมี
ความสามารถหรือดาราภาพยนตร์เพื่อสู่การสร้างเอกลกัษณ์ของตนเองและเร่ืองน้ีไดรั้บการสนบัสนุนโดย 
พิชชานัน บรรณารักษ์ กล่าวว่าในปัจจุบันน้ีวยัรุ่นไทยยงัคงติดค่านิยมต่างประเทศเห็นได้จากการชม
ภาพยนตร์เกาหลี การท าผมลอกเลียนแบบทรงจากเกาหลี การกินอาหาร การแต่งกาย ในนกัเรียนนกัศึกษามี
การแข่งกนัใชข้องแบรนดเ์นม 

 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัประเทศเกาหลี 
  ในอดีตประเทศเกาหลี ตั้ งอยู่ในคาบสมุทรเกาหลี  ต่อมาภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
ประเทศเกาหลีถูกแบ่งออกเป็นประเทศเกาหลีเหนือและประเทศเกาหลีใต ้ซ่ึงการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัจะ
กล่าวถึงประเทศเกาหลีใต้ ในปัจจุบันประเทศเกาหลีน านโยบายสนับสนุนด้านวฒันธรรมให้เป็น
อุตสาหกรรมหลกัในการส่งออก 5 ปี เพื่อพฒันาให้เกาหลีมีการวางแผนส่งเสริมดา้นวฒันธรรมเกาหลี 5 ปี 
เพื่อพฒันาให้เกาหลีพฒันาไปสู่ความเป็นรัฐสวสัดิการทางวฒันธรรม (Cultural Welfare State) โดยการจดัตั้งองคก์ร
วฒันธรรมและสารัตถะเกาหลี (Korea Culture and Content Agency: KOCCA) ภายใต้กระทรวงวฒันธรรมและการ
ท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นการแผนการส่งเสริมวฒันธรรมเกาหลีให้น าเน้ือหาสาระความเป็นเกาหลีสอดแทรกลงไป
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ในส่ือบันเทิงต่างๆ และการพัฒนาความร่วมมือระกว่างประเทศในการแลกเปล่ียนข้อมูลทางด้าน
อุตสาหกรรมทางวฒันธรรม 

สมมุติฐานการวจัิย 

สมมุติฐานที ่1 : ความพงึพอใจต่อคุณภาพทีน่ าเสนอของซีรีย์เกาหลมีีอทิธิพลต่อการรับชมซีรีย์  
              เกาหลขีองกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมุติฐานที ่2 : ค่านิยมทางสังคมมีอทิธิพลต่อการรับชมซีรีย์เกาหลขีองกลุ่มคนท างานในเขต  
             กรุงเทพมหานคร 

สมมุติฐานที ่3 : ความสอดคล้องกบัวถิีชีวติมีอทิธิพลต่อการรับชมซีรีย์เกาหลขีองกลุ่มคนท างานใน 
             เขตกรุงเทพมหานคร 

สมมุติฐานที ่4 : ข้อเสนอแนะของกลุ่มอ้างองิมีอทิธิพลต่อการรับชมซีรีย์เกาหลขีองกลุ่มคนท างาน 
  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวความคิด 

ภาพตวัแปรและเส้นทางความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ

คุณภาพท่ีน าเสนอของ  

ซีรียเ์กาหลี 

ค่านิยมทางสังคม 

ค ว าม ส อ ด ค ล้ อ งกั บ     

วถีิชีวติ 

ข้อเสนอแนะของกลุ่ม

อา้งอิง 

การรับชมซีรียเ์กาหลีของกลุ่มคนท างานใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
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ระเบียบวธีิการวจัิย 
ประชากร 

               ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดมี้การก าหนดคุณสมบติัไวเ้พื่อให้ไดป้ระชากรท่ีมี ความรู้ 
ความเขา้ใจ ท่ีไดรั้บจากประสบการณ์ของตนเองและ/ หรือไดรั้บจากแหล่งขอ้มูลประเภทต่างๆ อาทิ ผูท่ี้มี
ความสนิทใกลชิ้ด เอกสารทางช่องทางประเภทอ่ืน เป็นตน้ ประสบการณ์ดงักล่าวส่งผลให้ ประชากรท่ีใชมี้
ความเขา้ใจ และสามารถใหข้อ้มูลโดยแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งถูกตอ้งสอดคลอ้งกบั ประเด็นท่ีผูว้จิยัศึกษา 
ซ่ึงคุณสมบติัของประชากร ไดแ้ก่ 

1.1 เป็นบุคคลท่ีอยูใ่นช่วงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.2 ชอบการดูซีรียเ์กาหลีเป็นประจ าหลงัเวลางาน 

               จ านวนประชากรท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าวขา้งตน้มีทั้งส้ิน 200 คน “ไม่สามารถทราบจ านวนท่ีแน่นอน
ได ้เน่ืองจากไม่มีแหล่งขอ้มูลท่ีผูว้จิยัสามารถเขา้ถึงได”้  

ตัวอย่าง 

ตวัอยา่งท่ีมีคุณสมบติัตรงกบัประชากรของการศึกษา ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเป็นขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ทบทวนคุณสมบติัของประชากรท่ีก าหนดไวใ้นเบ้ืองตน้ 

2.2 ผูว้จิยัเลือกใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน ประกอบดว้ย 

     2.2.1 แบ่งกลุ่มประชากรออกเป็นเขตพื้นท่ีต่างๆ ดงัน้ี (ระบุ พร้อม ระบุแหล่งอา้งอิง) 

- กรุงเทพเหนือ ประกอบดว้ยเขต เขตจตุจกัร เขตบางซ่ือ เขตลาดพร้าว เขตหลกัส่ี เขตดอน
เมือง เขตสายไหม และเขตบางเขน 

- กรุงเทพตะวนัออกประกอบด้วยเขต บางกะปิสะพานสูง เขตบึงกุ่ม เขตคนันายาว เขต
ลาดกระบงั เขตมีนบุรีเขตหนองจอก เขตคลองสามวา และเขตประเวศ 

- กรุงเทพใต ้ประกอบดว้ยเขต ปทุมวนั บางรัก เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา 
เขตคลองเตย เขตวฒันา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง และเขตบางนา 

- กรุงเทพกลาง ประกอบด้วยเขต เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย เขตสัม
พนัธวงศเ์ขตดินแดง เขตหว้ยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทวแีละเขตวงัทองหลาง 

เคร่ืองมือในการศึกษา 

                งานวิจัยฉบับท่ีด าเนินการอยู่น้ีได้ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณซ่ึงได้ใช้แบบสอบถามเป็น 
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล โดยการตั้งเป็นค าถามและผูต้อบแบบสอบถามตอบค าถามท่ีเป็นลกัษณะของ การ
แสดงความคิดเห็น ดงัมีรายละเอียดของการจดัท าเคร่ืองมือ 
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องคป์ระกอบของเคร่ืองมือ 

                    แบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการศึกษา ประกอบดว้ย ค าถาม
ซ่ึงแบ่งเป็น 6 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามดา้นประชากรศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุ   
ระดบัการศึกษา และอาชีพ มีค  าถามจ านวน ทั้งส้ิน 4 ขอ้ ลกัษณะของค าถามในส่วนท่ี 1 น้ีจะเป็นค าถามชนิด
ปลายปิด แบบให้ผูต้อบ แบบสอบถามเลือกตอบ มีทั้งค  าตอบท่ีเลือกตอบขอ้ท่ีตรงกบัความเห็นของผูต้อบ
มากท่ีสุด และค าตอบท่ี ผูต้อบสามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ (จะมีทั้งสองกรณี หรือกรณีเดียวก็ได ้
ข้ึนอยูก่บัผูว้จิยั) 

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรเร่ืองปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับชมภาพยนตร์ซีรียเ์กาหลี

ของกลุ่มคนวยัท างานมีค าถามจ านวนทั้งส้ิน 27 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามท่ีเก่ียวกับตัวแปรเร่ืองการรับชมซีรีย์เกาหลีของกลุ่มคนท างานในเขต  
กรุงเทพมหานครมีค าถามจ านวนทั้งส้ิน 7 ขอ้ 

             ลกัษณะของค าถามในส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 เป็นค าถามชนิดปลายปิดแบบแบ่งระดบัคะแนน โดยค่า
คะแนนท่ีนอ้ยท่ีสุด มีค่าเท่ากบั 1 และค่าคะแนนท่ีมากท่ีสุดมีค่าเท่ากบั 5 

การตรวจสอบเคร่ืองมือ 

                    ผูว้ิจยัได้ด าเนินการตรวจสอบค าถามของแบบสอบถามก่อนท่ีจะน าไปแจกกลุ่มตวัอย่างโดย 
แบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเภท กล่าวคือ  

                    การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) 

                     ผูว้จิยัเนน้การตรวจสอบถึงความถูกตอ้งและความครบถว้นของเน้ือหาค าถามเพื่อใหไ้ด ้ค  าตอบ
ท่ีครบถว้นส าหรับการวิเคราะห์ การแปลผล และการน าไปใชไ้ดต้รงตามวตัถุประสงคข์องผูใ้ช ้(อา้งอิงระบุ
ช่ือและปี) ซ่ึงการด าเนินการตรวจสอบในลกัษณะน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามให้แก่ ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความ
เช่ียวชาญต่อประเด็นค าถามท่ีจะใช้วดัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม รวมทั้ง น าเสนออาจารย์ท่ี
ปรึกษา เพื่อขอความคิดเห็นท่ีท่านเหล่านั้นมีต่อค าถามท่ีใช้ หลงัจากนั้นผูว้ิจยัจึงเก็บ รวบรวมขอ้เสนอแนะ
ต่างๆ และน ามาปรับปรุงแกไ้ขส าหรับขอ้ค าถามท่ีมีการทว้งติงจากผูท้รงคุณวุฒิและ อาจารยท่ี์ปรึกษา เม่ือ
ผูว้ิจยัด าเนินการแก้ไขปรับปรุงแล้วจึงน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ ความถูกตอ้งอีกคร้ังหน่ึง 
ภายหลังจากท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาได้อนุมัติแล้ว ผูว้ิจยัจึงน าแบบสอบถามไป ด าเนินการตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือต่อไป 
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การตรวจสอบความเช่ือถือ หรือความน่าเช่ือถือ (Reliability) 

                     การท่ีผูว้ิจยัตอ้งการด าเนินการในเร่ืองน้ี เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าแบบสอบถามท่ีแจก ไปนั้น 
ผูต้อบแบบสอบถามทุกคนเขา้ใจเน้ือหาของค าถามตรงกนั และสามารถตอบค าถามได ้(อา้งอิงระบุ ช่ือและ
ปี) การด าเนินการในเร่ืองน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการทดลองโดยน าแบบสอบถามจ านวน 200 ชุด ไปทดลองกบักลุ่ม
ทดลองจ านวน 30 คน ซ่ึงกลุ่มทดลองจะตอ้งมีคุณสมบติัของประชากรอยา่งครบถว้น เม่ือไดรั้บ ค าตอบแลว้
จะน าค าตอบไปค านวณค่าโดยวิธีการหาสัมประสิทธ์ิครอนแบชอลัฟ่า (Cornbrash's Alfa Coefficient) ซ่ึงค่า
สัมประสิทธ์ิดงักล่าวจะตอ้งมีค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 0.7 - 1.00 จึงจะถือวา่ แบบสอบถามนั้นมีความน่าเช่ือถือ 
และสามารถน าไปใชไ้ด ้(อา้งอิงระบุช่ือและปี) 

 ค่าสรุปสัมประสิทธ์ิอลัฟาของตวัแปรแต่ละตวัเป็นดงัน้ี  

ตวัแปร                                                                                       ค่าสัมประสิทธ์ิครอนแบชอลัฟ่า  

1 ความพึงพอใจต่อคุณภาพท่ีน าเสนอของภาพยนตร์ซีรียเกาหลี                      1 .897 

2  ค่านิยมทางสังคม                                                                                2 .918 

3 ความสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติ            3 .900 

4 ขอ้เสนอแนะของกลุ่มอา้งอิง      4 .914 

5 การรับชมซีรียเ์กาหลีของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  5 .935 

ค่ารวม                                                        .957 

             ในการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรแต่ละตวัรวมทั้งค่ารวม พบว่ามีค่าเท่ากบั .957 และ อยู่
ในช่วง 0.7 - 1.00 แสดงวา่ผูว้ิจยัสามารถน าแบบสอบถามซ่ึงเป็นเคร่ืองมือของการศึกษาในคร้ังน้ี สามารถ
น าไปใชเ้ก็บขอ้มูลได ้

ประเภทของสถิติทีใ่ช้ 

                  ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้สถิติส าหรับการวิเคราะห์ผลการศึกษาเพื่อตอบวตัถุประสงค์ของการศึกษาใน
คร้ังน้ี คือ 

                   สถิติเชิงพรรณนา ผูว้จิยัไดน้ ามาใชเ้พื่อตอบวตัถุประสงคใ์นเร่ืองต่อไปน้ี คือ 

                          ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ใชเ้อวิเคราะห์และอธิบายถึงคุณลกัษณะของผูต้อบ แบบสอบถาม เพศ 
อายุ ระดบัการศึกษา ระดบัรายได ้และอาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงใชม้าตรวดันามบญัญติัและ ซ่ึงใช้
มาตรวดัจดัอนัดบั (ภทัรดนยั พิริยะธนภทัร 2558) 
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  ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช้เพื่อวิเคราะห์และอธิบายความคิดเห็น ของ
ตวัอยา่งในเร่ืองความพึงพอใจต่อคุณภาพท่ีน าเสนอของซีรียเ์กาหลี ค่านิยมทางสังคม ความสอดคลอ้งกบัวิถี
ชีวติ ขอ้เสนอแนะของกลุ่มอา้งอิงท่ี และการรับชมซีรียเ์กาหลีของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
ใช้มาตรวดัอันตรภาค (Francis Galton, 1857) ซ่ึงผลการศึกษาท่ีได้จะ เป็นการตอบวตัถุประสงค์ของ
การศึกษาท่ีตั้งไวว้า่ 

1. เพื่อส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในวยัท างานมีต่อความพึงพอใจต่อคุณภาพท่ีน าเสนอ
ของซีรียเ์กาหลี ค่านิยมทางสังคม ความสอดคลอ้งกบัวถีิชีวิตและขอ้เสนอแนะของกลุ่มอา้งอิง
ต่อการรับชมซีรียเ์กาหลีของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร    

2. เพื่อวเิคราะห์อิทธิพลของความพึงพอใจต่อคุณภาพท่ีน าเสนอของซีรียเ์กาหลี ค่านิยมทางสังคม 

ความสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติและขอ้เสนอแนะของกลุ่มอา้งอิงมีต่อการรับชมซีรียเ์กาหลีของกลุ่ม

คนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  

 สถิติเชิงอนุมาน ผูว้ิจยัได้น ามาใช้เพื่อการทดสอบสมมุติฐานส าหรับการตอบ วตัถุประสงค์ของ
การศึกษาท่ีตั้งไวว้่า เพื่อส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในวยัท างานมีต่อความพึงพอใจต่อคุณภาพท่ี
น าเสนอของ     ซีรียเ์กาหลี ค่านิยมทางสังคม ความสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและขอ้เสนอแนะของกลุ่มอา้งอิง
ส่งผลต่อการรับชมซีรียเ์กาหลีของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงการวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์
ในรูปของ การส่งผลระหวา่งตวัแปรอิสระท่ีใช้มาตรวดัอนัตรภาค และตวั แปรตามท่ีใชม้าตรวดัอนัตรภาค
เช่นเดียวกนั ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้สถิติ การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เพื่อดูเส้นทางการส่งผลท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งตวัแปรทั้งสองประเภท (ดร.ธวชัชยั ตั้งอุทยัเรือง) 

สรุปผลการศึกษา 

ผูว้จิยัไดส้รุปผลการศึกษาตามประเด็นดงัต่อไปน้ี คือ 

1.1 สรุปผลการศึกษาท่ีเป็นขอ้มูลทางประชากรศาสตร์  
ผลการศึกษาขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ 
อาชีพสรุปไดว้า่รับชมซีรียเ์กาหลีของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 72.5 โดยมีอายุเฉล่ียอยู่ท่ี 21 – 29 ปี คิดเป็นร้อยละ 63.5 ในขณะท่ีอาชีพผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 53  ซ่ึงส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบั
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 77 

1.2 สรุปผลขอ้มูลตามวตัถุประสงค ์
ผลการศึกษาท่ีสรุปตามวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ 
 1.2.1 ผลสรุปความคิดเห็นท่ีตอ้งการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในวยั 
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 ท  างานมีต่อความพึงพอใจต่อคุณภาพท่ีน าเสนอของซีรียเ์กาหลี ค่านิยมทางสังคม ความสอดคลอ้งกบัวิถี
ชีวิตและขอ้เสนอแนะของกลุ่มอา้งอิงต่อการรับชมซีรียเ์กาหลีของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่าผูต้อบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ในระดบัค่อนขา้งสูง ในด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพท่ี
น าเสนอของภาพยนตร์ซีรีย์เกาหลี( �̅� = 4.12 S.D. = .720 ) ได้แก่ เร่ืองเคร่ืองแต่งกายของนักแสดงใน
ภาพยนตร์ซีรีย์เกาหลีท่ีเผยแพร่ อยู่ในระดับสูงมาก (  �̅� = 4.25 S.D. = .792 ) มีความพึงพอใจในระดับ
ค่อนขา้งสูง ในดา้นค่านิยมทางสังคม( �̅� = 3.84 S.D. = .731) ไดแ้ก่เร่ืองการติดตามชมภาพยนตร์ซีรียเ์กาหลี
เป็นกระแสสังคมท่ีคนส่วนใหญ่ช่ืนชอบ ( �̅� = 3.98 S.D. = .829) ระดบัค่อนขา้งสูง ในดา้นความสอดคลอ้ง
กบัวิถีชีวิต ( �̅� = 3.67 S.D. = .806) ได้แก่เร่ือง เน้ือหาของภาพยนตร์ซีรียเ์กาหลีสอดคล้องกับส่ิงท่ีท่าน
สนใจ( �̅� = 3.87 S.D. = .949) ระดบัค่อนขา้งสูง ดา้นขอ้เสนอแนะของกลุ่มอา้งอิง ( �̅� = 3.77 S.D. = .813) 
ไดแ้ก่เร่ือง ดารานกัแสดงน าซีรียเ์กาหลีเป็นกลุ่มอา้งอิงท่ีท าให้ท่านเลือกชมภาพยนตร์ซีรียเ์กาหลี( �̅� = 4.03 
S.D. = .953)  และในระดบัค่อนขา้งสูง ดา้นการรับชมซีรียเ์กาหลีของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร
( �̅� = 3.79 S.D. = .879) ไดแ้ก่เร่ือง ทุกคร้ังท่ีไดรั้บชมภาพยนตร์ซีรียเ์กาหลีจะรู้สึกผอ่นคลายสบายใจ( �̅� = 
3.94 S.D. = .935)  
 1.2.2 ผลสรุปการศึกษาท่ีตอ้งการวิเคราะห์ว่า ความพึงพอใจต่อคุณภาพท่ีน าเสนอของซีรียเ์กาหลี 
ค่านิยมทางสังคม ความสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติและขอ้เสนอแนะของกลุ่มอา้งอิงส่งผลต่อการรับชมซีรียเ์กาหลี
ของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจต่อคุณภาพท่ีน าเสนอของซีรีย์
เกาหลี ความสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติ และขอ้เสนอแนะของกลุ่มอา้งอิง ผลการศึกษาดงักล่าวเป็นการสอดคลอ้ง
กบัสมมุติฐานท่ีเสนอไวอี้กดว้ย 
การอภิปรายผล 

 การอภิปรายผลในเร่ืองน้ีเป็นการอภิปรายผลการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งโดยอภิปรายเป็นล าดบัต่อไป 

  ผลการศึกษาท่ีพบวา่ ดา้นความพึงพอใจต่อคุณภาพท่ีน าเสนอของซีรียเ์กาหลีมีอิทธิพลต่อ
การรับชมซีรียเ์กาหลีของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสอดคล้องกบัแนวคิดของ สิรดา     
เตจ๊ะสา (2551)  ท่ีอธิบายว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรับชมละครเกาหลีมากท่ีสุด ซ่ึงบทหรือเน้ือหาสาระ
ของละคร คือองคป์ระกอบของละครท่ีผูช้มให้ความส าคญัต่อการเลือกรัยชมละครเกาหลี ผลการศึกษาดา้น
ความสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นนัทสิทธ์ิ แกว้ทิพยเ์นตร (2555) ท่ีอธิบายว่า
นกัศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมชอบประเภทละครเร่ืองยาวหลายตอบจบ ดา้นเน้ือหาละครท่ีชอบคือ ละคร
ตลกเบาสมอง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกชมละครโทรทศัน์ คือบทละคร เน้ือเร่ือง ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากละคร
โทรทศัน์ คือน าขอ้คิดไปใชใ้นการต่อสู้ชีวิตได ้และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา ดา้นขอ้เสนอแนะของกลุ่ม
อา้งอิง มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ หทยัทิพย ์มีสังข์ (2549) ท่ีอธิบายว่า ดา้นปัจจยัท่ีท าให้วยัรุ่นเลือก
ชมละครเกาหลี กลุ่มตวัอย่างได้รับการชักชวนจากเพื่อนให้รับชมละครเกาหลีมากท่ีสุด เหตุผลท่ีกลุ่ม
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ตวัอยา่งเลือกชมละครเกาหลีเพราะเพื่อตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นและสนองความสนใจของตวัเอง
มากท่ีสุด 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลไปใช้ 

 ผลการศึกษาท่ีไดรั้บ สามารถถูกน าไปใชป้ระโยชน์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งฝ่ายต่างๆ ดงัน้ี 

  ผู้ประกอบการธุรกจิ 

  ผูป้ระกอบธุรกิจในท่ีน้ี ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีผลิตและจ าหน่ายสินคา้ประเภท ผูผ้ลิต
รายการโทรทศัน์ ธุรกิจน าเขา้ภาพยนตร์ซีรียต่์างประเทศ ซ่ึงสามารถน าผลการศึกษาไปใช้ด าเนินกิจการ
ดงัต่อไปน้ี คือ 

 ผลการศึกษาการรับชมภาพยนตร์ซีรียเ์กาหลีของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา่ตวัแปรอิทธิพลในดา้นต่างๆส่งผลให้ซีรียเ์กาหลีมีความช่ืนชอบต่อกลุ่มวยัท างาน
ได้นั้ นประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อคุณภาพท่ีน าเสนอของภาพยนตร์ซีรีย์เกาหลี 
ค่านิยมทางสังคม ข้อเสนอแนะของกลุ่มอ้างอิง และความสอดคล้องกับวิถีชีวิต 
ตามล าดับ สรุปได้ว่าการวตัถุประสงค์การรับชมภาพยนตร์ซีรีย์เกาหลีของกลุ่มวยั
ท างานนั้นจะตอ้งค านึงถึงเร่ืองคุณภาพท่ีน าเสนอของภาพยนตร์ซีรียเ์ป็นอนัดบัแรก และ
ตามท่ีกล่าวมา จึงจะท าให้ภาพยนตร์ซีรียเ์กาหลีประสบความส าเร็จต่อผูค้นท่ีอยูใ่นช่วง
ของวยัท างาน 

 ผลการศึกษาท่ีพบว่าด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพท่ีน าเสนอของซีรียเ์กาหลีนั้นจะ
บรรลุถึงวตัถุประสงคด์า้นความพึงพอใจต่อคุณภาพ ผลส ารวจจากผูต้อบแบบสอบถาม
สรุปไดว้า่ ผูผ้ลิตซีรียเ์กาหลีควรค านึงถึงเร่ืองเคร่ืองแต่งกายของนกัแสดงในภาพยนตร์ซี
รีย์เกาหลีท่ี เร่ืองฉากและสถานท่ีในการถ่ายท าในภาพยนตร์ซีรีย์เกาหลี และเร่ือง
ความสามารถของนกัแสดงในภาพยนตร์ซีรียเ์กาหลี ท่ีเผยแพร่ เป็นอนัดบัแรกๆของการ
ท าซีรียเ์กาหลี 

 ผลการศึกษาท่ีพบวา่ดา้นความสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต พบว่าความสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต
นั้นส่งผลต่อการรับชมภาพยนตร์ซีรียเ์กาหลี ในเร่ืองเน้ือหาของภาพยนตร์ซีรียเ์กาหลี
สอดคล้องกบัส่ิงท่ีผูช้มสนใจ เน้ือหาของภาพยนตร์ซีรียเ์กาหลีสะท้อนถึงความเป็น
มนุษยท่ี์คิดมีการแยง่ชิงกนั เน้ือหาของภาพยนตร์ซีรียเ์กาหลีสามารถให้แง่คิดท่ีน าไปใช้
กบัชีวิตจริงได ้สรุปได้ว่าหากตอ้งการให้ภาพยนตร์ซีรียเ์กาหลีประสบความส าเร็จได ้
ส่ิงท่ีผูผ้ลิตควรค านึงถึงอนัดบัแรกคือเร่ืองเน้ือหาในดา้นภาพยนตร์ซีรียเ์กาหลี 

 ผลการศึกษาพบวา่ดา้นขอ้เสนอแนะของกลุ่มอา้งอิง พบวา่ดารานกัแสดงน าซีรียเ์กาหลี
เป็นกลุ่มอา้งอิงท่ีท าให้พวกเขาเลือกรับชมภาพยนตร์ซีรียเ์กาหลี ค าเชิญชวนของเพื่อน 
และค าวิจารณ์ทางส่ือออนไลน์ท าให้ตอ้งติดตามชมภาพยนตร์ซีรียเ์กาหลี ดงันั้นสรุปได้
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วา่ดาราเป็นส่ิงท่ีแรกท่ีจะท าให้ผูช้มเลือกท่ีจะชมภาพยนตร์ซีรียเ์กาหลี จากนั้นเม่ือคนท่ี
สนใจช่ืนชอบในตวันกัแสดง ก็อาจจะมีการบอกต่อแนะน าเพื่อนให้สนใจในส่ิงท่ีเขาพูด
ถึง ดงันั้นดา้นขอ้เสนอแนะและกลุ่มอา้งอิงท าให้เกิดประโยชน์ต่อการรับชมภาพยนตร์
ซีรียเ์กาหลีเช่นกนั 

 ผลการศึกษาด้านการรับชมภาพยนตร์ซี รีย์เกาห ลีของก ลุ่มคนท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ส่ิงท่ีกลุ่มคนวยัท างานหนัมาสนใจในซีรียเ์กาหลีไดน้ั้น มาจาก
ทุกคร้ังท่ีไดรั้บชมภาพยนตร์ซีรียเ์กาหลีจะรู้สึกผอ่นคลายสบายใจ การรับชมซีรียเ์กาหลี
ท าให้พวกเขามีความสนุกเพลิดเพลิน ติดตามชมภาพยนตร์ซีรียเ์กาหลีเพราะมีการ
น าเสนอในภาพรวมท่ีเป็นมืออาชีพจริงๆ สรุปไดว้า่ภาพยนตร์ซีรียเ์กาหลีนั้นท าให้พวก
เขารู้สึกผอ่นคลาย สนุกเพลิเพลิดเพราะนกัแสดง มีการแสดงไดอ้ยา่งมืออาชีพจริงๆ 

  นักวชิาการทางด้านละคร ดนตรี ภาพยนตร์ซีรีย์  
  ผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นพื้นฐานในการศึกษาหรือวิจยัคร้ังต่อไป และยงัสามารถ
น าไปใชเ้ป็นแหล่งอา้งอิงในการเขียนผลงานทางวิชาการให้มีองคค์วามรู้ทางดา้นทศันคติท่ีมีความแตกต่าง
หรือเหมือนกนัระหวา่งภาพยนตร์ซีรียไ์ทยและภาพยนตร์ซีรียเ์กาหลี ในเชิงลึกไดม้ากข้ึน 

  บุคคลทัว่ไปในฐานะผู้บริโภค 

  ผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลท่ีสามารถน าไปใช้ในการปรับทศันคติการรับรู้รวมถึง
การปรับพฤติกรรมในการบริโภค และพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภท วีซีดี/ซีดี หรือการซ้ือ
ภาพยนตร์ซีรียท่ี์ตอ้งจ่ายเงินก่อนถึงจะดูได้ เพื่อมิให้เสียผลประโยชน์กบัตนเองแต่จะเป็นการเพิ่มคุณค่า
ให้กบัตนเองภายหลงัการซ้ือ หรือการกลบัมาซ้ือในคร้ังต่อไป และไดรั้บความพึงพอใจนระดบัมากถึงมาก
ท่ีสุด 

 

 


