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บทคัดย่อ 
 

          การศึกษาวิจัยเรื่องกลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิต กับการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล 
ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์งานวิจัย 1) ศึกษากลุ่มรูปเเบบการ 
ดําเนินชีวิต กับการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีในกรุงเทพมหานคร 
2) ศึกษาความคิดเห็นของผู้ชมต่อการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีใน 
กรุงเทพมหานคร การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยการสัมภาษณ์ (Interview) เเละสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) ซึ่งเครื่องมือในการ 
วิจัย เเละเก็บข้อมูลเป็นการสัมภาษณ์เเบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยเเบ่งการ 
วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 กลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิต กับการเปิดรับชมรายการ 
โทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีเเละส่วนที่ 2 กลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิตกับความคิดเห็น 
ที่มีต่อการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ี 
          ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ชมที่มีรูปเเบบการดําเนินชีวิตที่หลากหลายจะมีวิธีเลือกชมรายการ 
โทรทัศน์ที่สามารถตอบสนองความต้องของตนเองได้ โดยกลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิตบางกลุ่มก็อยาก 
ได้รับข่าวสาร สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์เป็นหลัก ส่วนกลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิตบางกลุ่มก็อยาก 
ได้รับความเพลิดเพลิน ความสนุก ช่วยคลายเครียด สร้างเสียงหัวเราะเป็นหลัก การผลิตรายการ 
โทรทัศน์ในปัจจุบัน เเละอนาคต ควรคํานึงถึงประโยชน์ที่ผู้ชมต้องการเป็นหลัก เพื่อสามารถผลิต 
รายการที่เข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น  
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ABSTRACT 
 

          This study is about the lifestyle groups and exposure to the digital television 
programs in the type of Variety HD Channel in Bangkok. The purposes of this study 
are: 1) to study lifestyle groups in Bangkok and their decision to view the television 
programs shown in type of Variety HD Channels in Thailand ; and 2) to study viewers’ 
opinions towards the production of digital television programs in type of Variety HD 
Channels. In this qualitative study, the researcher used structured and in-depth 
interviews as research instruments, and data were collected in structured interviews. 
Data analysis was divided into two parts as follows: Part 1 – Lifestyle groups and 
viewing of digital television program in type of Variety HD Channel; and Part 2 – 
Lifestyle groups and opinions towards the production of digital television program in 
type of Variety HD Channel. 
          According to the findings, in terms of the selection of digital television 
program in type of Variety HD Channel, it was found that viewers with a wide range 
of lifestyles selected to view the television programs according to their needs. Some 
lifestyle groups primarily sought useful news and instructional content, while other 
lifestyle groups sought entertainment, fun, stress relief and laughter. It is also found 
that in the future, the television program producers should create the programs 
concerning to the viewers’ benefit. Then they can produce more specific television 
programs for more specific lifestyles groups. 
           
Keywords: Lifestyle Groups, Exposure Digital Television, Variety HD Channel 
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ประเภทช่องวาไรตี้ เอชดี ของกลุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์เชิงลึก จํานวน 8 คน  
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บทที่ 1 

บทนำ 
 

ความเป็นมาเเละความสําคัญของปัญหา 
          สื่อโทรทัศน ์ถือว่าเป็นช่องทางในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ ตลอดจนความ 
บันเทิงที่มีอิทธิพล เเละมีความสําคัญต่อชีวิตประจําวันของประชาชนในสังคมไทย เนื่องจากสื่อ 
โทรทัศน์ เป็นสื่อที่ประชาชนในประเทศไทยใช้เป็นช่องทางการรับข้อมูลด้านต่างๆ การเปลี่ยน 
เเปลงระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ของประเทศไทย จะส่งผลต่อรูปเเบบการผลิตรายการโทรทัศน์ 
ที่ดีกว่าเดิม ทั้งด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ เเละด้านความหลากหลายของจํานวนช่องโทรทัศน์ 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในสังคมไทย 
          องค์กรที่เข้ามามีบทบาท เเละมีหน้าที่กํากับดูเเลหลังจากการเปลี่ยนเเปลงระบบการส่ง 
สัญญาณโทรทัศน์ของประเทศไทย คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์เเละกิจ 
การโทรคมนาคมเเห่งชาติ หรือ กสทช. (National Broadcasting and Telecommunication 
Commission : NBTC) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระของภาครัฐ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
คลื่นความถี่ และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2553 อันเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นตามมาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 ที่บัญญัติว่าคลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมเป็น 
ทรัพยากรสื่อสารของชาติ เพื่อประโยชน์สาธารณะให้มีองค์กรของภาครัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่ง  
เข้ามาทําหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ (สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2560) 

          กสทช. มีบทบาท เเละหน้าที่ในการบริหารจัดสรรคลื่นความถี่ รวมถึงดูเเลการประกอบ 
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์เเละกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้ประชาชนในประเทศไทยได้รับ 
ประโยชน์สูงสุด เเละคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ส่วนหน้าที่ของ กสทช. ต่อกิจการโทรทัศน์ 
ของประเทศไทยคือ มีหน้าที่กํากับดูเเล เเละอนุญาตการใช้คลื่นความถี่ในการประกอบกิจการ 
โทรทัศน์ให้เป็นมาตรฐาน เเละอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่กําหนด ทําให้เกิดการเเข่งขันอย่างเสรี เเละ 
เป็นธรรมต่อองค์กรบริการธุรกิจที่เป็นเจ้าของคลื่นความถี่ในประเทศไทย (พนา ทองมีอาคม, 2557)    
          การเปลี่ยนเเปลงการส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบเเอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล จะทําให้ 
ประเทศไทยเกิดการให้บริการประเภทของระบบภาพความคมชัดเกิดขึ้น เเบ่งเป็น 2 ประเภท 
ประเภทเเรก คือ โทรทัศน์ดิจิตอลความคมชัดมาตรฐาน (Standard Definition Television : SDTV) 
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เป็นความคมชัดธรรมดาของภาพระบบดิจิตอลที่ให้ภาพเเละเสียงที่ดีกว่าโทรทัศน์ที่รับชมกันในระบบ 
เเอนะล็อกเดิมเเละประเภทสุดท้ายคือ โทรทัศน์ดิจิตอลความคมชัดสูง (High Definition Television 

: HDTV) เป็นประเภทของภาพที่ให้ความคมชัด ทั้งเเสง สี เเละมิติของภาพที่เสมือนจริง มีระบบเสียง 
ที่ชัดเจนมากขึ้น โทรทัศน์ระบบดิจิตอลนี้ จะไม่มีปัญหาเรื่องสัญญาณรบกวน หรือสัญญาณสะท้อน 
จากอาคารสูง เเละสิ่งกายภาพธรรมชาติขนาดใหญ่ เช่น ภูเขา เป็นต้น ดังนั้นภาพที่ได้จะคมชัด ไม่มี 
ภาพซ้อน หรือภาพเงา (Ghost Image) มีประสิทธิภาพในการใช้คลื่นที่ดีกว่าในระบบเเอนะล็อกเดิม 
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสามารถใช้ส่งสัญญาณโทรทัศน์ได้มากกว่า 6 ช่องขึ้นไป ไม่ต้องเสียเเถบคลื่น 
ความถี่เพื่อใช้ป้องกันการรบกวนกันเองของช่องโทรทัศน์ เเต่เดิมที่ต้องเว้นช่อง 2,4,6,8,10 ไว้โดย 
เปล่า เพื่อไม่ให้ช่องสัญญาณจากช่องข้างเคียงรบกวนกันเอง เเละโทรทัศน์ระบบดิจิตอลกินไฟน้อย 
จะช่วยประหยัดพลังงาน เเละรักษาสิ่งเเวดล้อมได้ดี (พนา ทองมีอาคม, 2557)    

          หลังการเปิดประมูลช่องโทรทัศน์ดิจิตอลโดย กสทช. ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยไปเมื่อปลายปี 
พ.ศ. 2556 เเละต่อมาในครึ่งปีเเรกของ พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป ช่องโทรทัศน์ที่ให้บริการในเเบบธุรกิจ 
ก็ทยอยเปิดตัวกันตามความพร้อมของผู้ชนะการประมูล รวมทั้งหมด 24 ช่องรายการ เป็นช่อง 
รายการวาไรตี้ความคมชัดสูง 7 ช่อง ช่องวาไรตี้ความคมชัดมาตรฐาน 7 ช่อง รายการข่าวสาร 
ข้อมูลสาระ 7 ช่อง เเละช่องเด็กเยาวชนเเละครอบครัวอีก 3 ช่อง โทรทัศน์ดิจิตอลประเภทกิจการ 
บริการสาธารณะ หรือที่นิยมเรียกกันว่าทีวีสาธารณะ ซึ่งจะมีทั้งหมด 12 ช่องด้วยกัน ประกอบด้วย 3 

ช่องสําหรับผู้ประกอบการรัฐเดิม คือ ช่อง 5 ช่อง NBT เเละช่อง ThaiPBS ออกอากาศเเบบคู่ขนาน 
กับระบบเดิม คือมีรายการเหมือนที่ทั้ง 3 ช่องออกอากาศอยู่ในระบบเเอนะล็อก เเละจะม ี1 ช่อง 
กันไว้สําหรับ ThaiPBS เพื่อออกอากาศรายการสําหรับเด็ก เยาวชนในเเบบสาธารณะ ไม่มีโฆษณา 
ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างองค์กรกระจายเสียง เเละเเพร่ภาพสาธารณะผู้ประกอบกิจการ 
ThaiPBS กับ กสทช. อีก 8 ช่องที่จะจัดสรรใหม่จะเป็น การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 1 ช่อง 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เเละอาชีพ 1 ช่อง สุขภาพอนามัย กีฬา คุณภาพชีวิต 1 ช่อง ความมั่นคง 
ของรัฐ 1 ช่อง ความปลอดภัยสาธารณะ 1 ช่อง  รัฐบาล เเละรัฐสภา เพื่อสร้างความเข้าใจกับ 
ประชาชนเรื่องประชาธิปไตย เเละการเข้าถึงงานนิติบัญญัติ เเละการบริหารประเทศ 1 ช่อง 
ที่เหลืออีก 2 ช่อง จะเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จะเป็นช่องขององค์กรอิสระ องค์กร 
ตรวจสอบของรัฐตามรัฐธรรมนูญ เเละองค์กรตุลาการ 1 ช่อง เเละสุดท้ายจะเป็นช่องคนพิการ 
คนด้อยโอกาส เด็ก เเละเยาวชน 1 ช่อง ดังเเสดงในตารางที่ 1.1-1.5 ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 1.1 : รายละเอียดเเสดงช่องโทรทัศน์ดิจิตอล หมวดหมู่บริการสาธารณะ 
	
  บริการสาธารณะ หมายเลขช่อง สถานะ 

กองทัพบก ททบ.5 
	

1 ออกอากาศ 

กรมประชาสัมพันธ์ NBT 
	

2 ออกอากาศ 

ส.ส.ท. (ไทยพีบีเอส) Thai PBS 
	

3 ออกอากาศ 

ส.ส.ท. (ไทยพีบีเอส) 
เยาวชนเเละครอบครัว 

Thai PBS  

การศึกษา ความรู ้ สาธารณะประเภท 1 

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สาธารณะประเภท 1 

สุขภาพ กีฬา คุณภาพชีวิต สาธารณะประเภท 1 

ความมั่นคงของรัฐ สาธารณะประเภท 2 

ความปลอดภัยสาธารณะ สาธารณะประเภท 2 

สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สาธารณะประเภท 3 
	

10 ออกอากาศ 
ส่งเสริมการปกครอง 
ประชาธิปไตย 

สาธารณะประเภท 3 

	เด็ก คนด้อยโอกาส สาธารณะประเภท 3 

	
	

  ตารางที่ 1.2 : รายละเอียดเเสดงช่องโทรทัศน์ดิจิตอล หมวดหมู่ เด็ก เยาวชน เเละครอบครัว 
	

บริการธุรกิจ หมวดหมู่ เด็ก เยาวชน เเละครอบครัว หมายเลขช่อง สถานะ 
บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด 3 Family 

	

	
	

	

13 ออกอากาศ 

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) MCOT 

Kids & Family 		
14 ออกอากาศ 

บริษัท ไทยทีวี จํากัด LOCA TV 
			
				 	

	

15 ยกเลิกออกอากาศ 

 

 

ไม่มีการออกอากาศ 
เนื่องจากยังไม่มีผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการ 

ไม่มีการออกอากาศ 
เนื่องจากยังไม่มีผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการ 
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ตารางที่ 1.3 : รายละเอียดเเสดงช่องโทรทัศน์ดิจิตอล หมวดหมู่ ข่าวสารเเละสาระ 
	

บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ ข่าวสารเเละสาระ หมายเลขช่อง สถานะ 
บริษัท ไทยนิวส์ เน็ตเวิร์ค  จํากัด TNN24 

	

	
	
	

16 ออกอากาศ 

บริษัท ไทยทีวี จํากัด ThaiTV 
	

	

17 ยกเลิกออกอากาศ 

บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท ์จํากัด NEW TV 	
	

18 ออกอากาศ 

บริษัท สปริงนิวส์เทเลวิชั่น จํากัด Spring 

New 

	

	
	

19 ออกอากาศ 

บริษัท ไบรท ์ทีวี จํากัด Bright TV 
	

	
	

20 ออกอากาศ 

บริษัท วอยซ ์ทีวี จํากัด VOICE TV 
	

	
	

21 ออกอากาศ 

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จํากัด Nation TV 
	

	
	

22 ออกอากาศ 

	
	
ตารางที่ 1.4 : รายละเอียดเเสดงช่องโทรทัศน์ดิจิตอล หมวดหมู่ ทั่วไปเเบบความชัดปกติ (SD) 
	

บริการธุรกิจ หมวดหมู่ ทั่วไปเเบบความชัดปกติ (SD) หมายเลขช่อง สถานะ 
บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด Workpoint TV 

	
	

23 ออกอากาศ 

บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จํากัด True4U 	
	

24 ออกอากาศ 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม เเชนเเนล GMM25 	
	

25 ออกอากาศ 

บริษัท เเบงคอก บิสสิเนส 
บรอดเเคสติ้ง จํากัด 

NOW 
	

	

	

26 ออกอากาศ 

บริษัท อาร์ เอส เทเลวิชั่น จํากัด 8 
	

	
	

27 ออกอากาศ 

บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด 3 SD 
	

	
	

28 ออกอากาศ 

บริษัท โมโน บรอดคาซท ์จํากัด Mono 29 
	

	
	

29 ออกอากาศ 
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ตารางที่ 1.5 : รายละเอียดเเสดงช่องโทรทัศน์ดิจิตอล หมวดหมู่ ทั่วไปเเบบความคมชัดสูง (HD) 
	

บริการธุรกิจ หมวดหมู่ ทั่วไปเเบบความคมชัดสูง (HD) หมายเลขช่อง สถานะ 
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) MCOT HD 

	
30 ออกอากาศ 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด One 
	

31 ออกอากาศ 

บริษัท ทริปเปิลวี บรอดคาสท ์จํากัด Thairath TV 
	

	 32 ออกอากาศ 
บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด 3 HD 

	
33 ออกอากาศ 

บริษัท อมรินทร ์เทเลวิชั่น จํากัด Amarin TV 

HD 	
34 ออกอากาศ 

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์เเละวิทย ุจํากัด 7 HD 	 35 ออกอากาศ 
บริษัท บางกอก มีเดีย เเอนด์ 
บรอดคาสติ้ง จํากัด 

PPTV 	
	

36 ออกอากาศ 

 

ที่มา :  ตารางที่ 1.1-1.5 สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
         และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช. (2560) 

 

          จากการเปิดประมูลช่องโทรทัศน์ดิจิตอลของ กสทช. ที่ผ่านมา สามารถเเบ่งช่องบริการธุรกิจ 
ออกเป็น 4 หมวดหมู่ ได้เเก่ หมวดหมู่เด็ก เยาวชนเเละครอบครัว หมวดหมู่ข่าวสารเเละสาระ  
หมวดหมู่ทั่วไปเเบบความคมชัดปกติ (SD) เเละหมวดหมู่ทั่วไปเเบบความคมชัดสูง (HD) ซึ่งการ 
ประมูลหมวดหมู่ทั่วไปเเบบความคมชัดสูง (HD) เปิดให้ประมูลช่องสัญญาณ 7 ช่อง (7 ใบอนุญาต) 
มีผู้เข้าประมูลช่องนี้ทั้งหมด 9 ราย เเละถือได้ว่าหมวดหมู่ทั่วไปเเบบความคมชัดสูง (HD) มียอดรวม 
การประมูลสูงที่สุดใน 4 หมวดหมู่คือ 23,700 ล้านบาท (ดังเเสดงในตารางที ่1.6) 
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ตารางที่ 1.6 : เเสดงรายละเอียดราคาการประมูลช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอล หมวดหมู่    
                ทั่วไปเเบบความคมชัดสูง (HD) 

 

บริการธุรกิจ หมวดหมู่ 
ทั่วไปเเบบความคมชัดสูง (HD) 

 

 

 

 

ลําดับการประมูล 
 

ราคาการประมูล 
(ล้านบาท) 

3 HD 
 

1 3,530 

PPTV  2 3,460 

7 HD 
 

3 3,370 

Thairath TV  4 3,360 

MCOT HD 
 

 

 

5 
 

3,340 

Amarin TV HD 
 

 

6 

 

3,320 

One 
 

3,320 

รวมมูลค่าการเสนอราคาในหมวด HD 23,700 

 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
         และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. กสทช (2560) 

 

          ด้วยคุณสมบัติของช่องโทรทัศน์ดิจิตอล หมวดหมู่ทั่วไปเเบบความคมชัดสูง หรือที่เรียกว่า 
ช่องวาไรตี้ เอชดี (Variety HD) ที่ให้ความคมชัดของภาพสูงเเละเหมาะสมต่อการออกอากาศด้านสื่อ 
บันเทิง กีฬา หรือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการถ่ายทอดเเบบ HD จึงทําให้ราคาการประมูลสูงกว่าหมวด 
หมู่อื่นๆ (“บทวิเคราะห์ผล”, 2558) 

          เมื่อประเทศไทยมีช่องโทรทัศน์เพิ่มขึ้นเป็น 36 ช่อง หรือ 48 ช่อง (รวมช่องบริการชุมชนอีก 
12 ช่อง) จึงเกิดข้อสงสัยขึ้นว่า ผู้ชมจะรับชมช่องโทรทัศน์ครบทุกช่องหรือไม่ ผู้ชมคงไม่มีพฤติกรรม 
เปิดรับชมช่องโทรทัศน์ไปเท่าๆ กันทุกช่อง เเต่ผู้ชมจะเลือกชมตามความต้องการของตัวเองมากกว่า 
ใครมีความชอบ หรือสนใจดูรายการประเภทอะไร ก็จะเปิดรับชมไปหารายการนั้นๆ ช่องโทรทัศน์ไหน 
มีรายการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ชมได้ ผู้ชมก็จะเปิดไปที่ช่องนั้นมากกว่าช่องอื่น 
ถือเป็นเรื่องพฤติกรรมของคนในสังคมปกติทั่วไป 
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          ในเรื่องของจํานวนช่องที่เเต่ละคนเปิดรับชมโดยเฉลี่ย สําหรับในประเทศไทยยังไม่มีการ 
ศึกษา เเต่ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการสํารวจโดยบริษัท นีลเส็น (Nielsen) เป็นบริษัทเกี่ยวกับ 
การวิจัยการตลาด รายงานว่า คนอเมริกันมีช่องโทรทัศน์ที่เปิดชมประจําเฉลี่ย 16-20 ช่อง เเต่ถ้ามี 
เด็กเล็กอยู่ด้วย จํานวนช่องจะอยู่ที่ 20-24 ช่อง ครอบครัวอเมริกันเฉลี่ยเเล้วมีประมาณ  4 คน 
ดังนั้นจะมีช่องรายการที่เปิดประจําเฉลี่ย 50 ช่องต่อครอบครัว การสํารวจกรณีครอบครัวของคน 
อเมริกัน ทําให้พออนุมานได้ว่าคนไทยคงไม่เเตกต่างจากคนอเมริกันมากนัก มนุษย์เหมือนกัน 
ในทางชีววิทยา ที่เเตกต่างกันจะเป็นเรื่อง ภาษา วัฒนธรรม เเละสภาพสังคมมากกว่า ดังนั้นถ้าไม่มี 
เหตุผลให้เชื่อว่าคนไทยเเตกต่างจากคนอเมริกันมาก คนไทยก็คงมีช่องโทรทัศน์ที่เปิดดูประจําเท่า 
กับคนอเมริกัน ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าคนไทยมีจํานวนช่องโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ เเละมีความหลากหลาย 
ของรูปเเบบรายการเเบบเดียวกับคนอเมริกัน เเต่ความเป็นจริงคุณภาพเเละความหลากหลายของ 
รายการน้อยกว่าคนอเมริกันมาก ดังนั้นคนไทยก็น่าจะมีช่องโทรทัศน์ที่ชมประจําเฉลี่ยน้อยกว่า 
คนอเมริกันพอสมควร ประมาณไม่เกิน 10 ช่องต่อครอบครัว (พนา ทองมีคม, 2557) 
          การขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ปัจจุบัน การออกอากาศวันละ 16-24 

ชั่วโมง สัปดาห์ละ 7 วัน ถือเป็นเเนวปฏิบัติปกติ เมื่อมีช่องให้บริการโทรทัศน์เพิ่มมากขึ้นอีกหลายช่อง 
อนาคตตลาดการผลิตรายการจะขยายตัวมากขึ้น จะมีศิลปิน นักเเสดง เเละผู้ประกอบการมากขึ้น 
เเต่ก็ใช่ว่าบุคลากรจะดีมีคุณภาพทั้งหมด ช่องว่างระหว่างบุคลากรที่มีคุณภาพ เเละบุคลากรไม่มี 
คุณภาพจะมีเพิ่มมากขึ้น ไม่ต่างจากช่องว่างของการผลิตรายการที่มีคุณภาพ เเละรายการที่ไม่มี 
คุณภาพก็จะเเตกต่างกันมากเช่นกัน ดังกรณีช่องโทรทัศน์ ไทยทีว ี(ประเภทบริการธุรกิจ หมวดหมู่ 
ข่าวสาร เเละสาระ) เเละช่องโลกา้ (ประเภทบริการธุรกิจ หมวดหมู่เด็ก เยาวชน เเละครอบครัว) 
ของบริษัท ไทยทีวี จํากัด ที่ได้ทําการขอเลิกใบอนุญาต เเละการประกอบกิจการของช่องไทยทีวี 
เเละช่องโลก้า กับ กสทช. จากการวิเคราะห์ของนักวิชาการสถาบันวิชาการสื่อสารสาธารณะ (สวส.) 
อธิบายว่า ผู้บริหารเข้าใจผิดเรื่องทําธุรกิจทีวี ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของระบบภาพที่คมชัดเท่านั้นที่ 
สามารถดึงดูดจํานวนผู้ชมได้ เเต่ผู้ชมจะให้ความสําคัญกับรูปเเบบเเละเนื้อหารายการมากกว่าสิ่งอื่นๆ 
เนื้อหาของรายการทั้งช่องไทยทีวี เเละช่องโลก้าไม่มีคุณภาพ ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ วางจุดยืน 
ของช่องไม่ชัดเจนตั้งเเต่เเรก เช่น ไม่รู้ว่ารายการคนดูคือใคร ใครเป็นผู้ชม ผู้ชมต้องการอะไร ทําให้วาง 
โฆษณาเเผนรายได้ไม่ชัดเจน อีกทั้งการวางโฆษณาในรายการโทรทัศน์ อาจไม่เหมือนวางในสื่อสิ่งพิมพ์ 
บันเทิง เพราะมีมูลค่าสูงกว่า หากไม่มีผู้ชม เรตติ้งต่ํา ก็จะเรียกโฆษณาได้น้อย ขณะทีต่้นทุนการทํา 
รายการโทรทัศน์นั้นสูงพอๆ กันในทุกๆช่อง (“ถอดบทเรียน”, 2558) 
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        อุตสาหกรรมยุคโทรทัศน์ดิจิตอลจะกลายเป็นทั้งวิกฤตเเละโอกาสสําหรับช่องรายการโทรทัศน์ 
การเกิดของยุคโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ทําให้เกิดการเเข่งขันเเบบใหม่ที่จะวัดความน่าสนใจของ 
เนื้อหาในรายการโทรทัศน์ดิจิตอลที่จะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าเนื้อหาของรายการนั้นเป็นส่วนที่สําคัญที่สุด 
เพราะว่าปัจจุบันช่องโทรทัศน์ในประเทศไทยได้มีจํานวนช่องเพิ่มมากขึ้นจาก 6 ช่อง เป็น 48 ช่อง 
ทําให้มีการเเข่งขันเพื่อดึงฐานผู้ชมมากขึ้น ดังนั้นการสร้างความน่าสนใจให้กับช่องโทรทัศน์ดิจิตอลที่มี 
เนื้อหารายการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ชมที่มีความหลากหลายได้นั้น จะทําให้ช่อง 
รายการนั้นมีฐานผู้ชมเพิ่มมากขึ้น ผู้ชมเองก็จะได้ประโยชน์จากการรับชมช่องรายการที่มีประโยชน์ 
เเละคุณภาพมากขึ้น การกําหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้ชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอลในปัจจุบัน เเละ 
อนาคตจะไม่ใช่เเค่การกําหนดเป้าหมายเเบบเดิมที่เน้นเเบบมวลชน (Mass) อีกต่อไป เเต่จะเป็นกลุ่ม 
เป้าหมายเเบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้น (Niche) เเละไม่ใช่เเค่ศึกษาความต้องการเฉพาะความเเตกต่าง 
ของลักษณะประชากรเเบบเดิมๆ เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพเเละรายได ้เเต่ควรลงลึกศึกษา 
ถึงรูปเเบบการดําเนินชีวิต ที่มีอิทธิพลต่อการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอลให้สามารถผลิตรายการ 
โทรทัศน์ที่มีคุณภาพเเละดึงดูดความสนใจหรือตอบสนองความต้องการรับชมรายการโทรทัศน ์
ดิจิตอล ของผู้ชมที่มีความต้องการที่หลากหลายในด้านของรูปเเบบการดําเนินชีวิตที่ต่างกัน 
(“ทีวีดิจิตอล”, 2560) 

          ช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ต้องวางตําเเหน่งเเละทิศทางของช่องให้ชัดเจนมากขึ้น อาจจะ 
ต้องปรับผังรายการ เพิ่มสัดส่วนรายการที่นิยมของผู้ชม พัฒนาเเละนําเสนอรูปเเบบรายการใหม่ๆ 
ด้วยการผลิต หรือคัดสรรเนื้อหารายการที่มีคุณภาพ เเละต้องศึกษาข้อมูลความต้องการของฐานผู้ชม 
หรือกลุ่มเป้าหมายที่มีรูปเเบบการดําเนินชีวิต เเละลักษณะประชากรที่หลากหลาย มาเป็นข้อมูลใน 
การพัฒนา เเละผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล เพื่อดึงดูด เเละสร้างฐานของผู้ชมให้เพิ่มมากขึ้น 
          จากความเป็นมาเเละความสําคัญข้างต้น เป็นเหตุให้ผู้วิจัยเลือกศึกษาช่องรายการโทรทัศน ์
ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชดี เนื่องจากเป็นช่องที่มีการลงทุนสูงสุด มีการเเข่งขันเพื่อดึงดูดความ 
สนใจของผู้ชมสูง ดังนั้นจึงจําเป็นต้องพัฒนา เเละต้องกําหนดทิศทางเป้าหมายของช่องให้ชัดเจน 
ในเรื่องของการสร้างฐานจํานวนของผู้ชม รวมถึงการผลิตเนื้อหารายการที่มีคุณภาพ เเละสามารถ 
ตอบสนองความต้องการของผู้ชมในกรุงเทพมหานครที่มีรูปเเบบการดําเนินชีวิตที่หลากหลาย 
จึงเป็นที่มาของการวิจยัเรื่อง กลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิต กับการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล 
ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีในกรุงเทพมหานคร 
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วัตถุประสงค์งานวิจัย 
1. ศึกษากลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิต กับการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล 
ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีในกรุงเทพมหานคร 

2. ศึกษาความคิดเห็นของผู้ชมต่อการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ี 
ในกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตงานวิจัย 
1. การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยสร้างเเบบ 
สัมภาษณ์โดยอ้างอิงจากเเนวคิด เเละทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

2. การวิจัยครั้งนี้มาจากมุมมอง ความคิดเห็นของผู้ชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล 
ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ี(ประกอบด้วย 7 ช่อง คือ ช่อง MCOT HD, ช่อง One, ช่อง 
Thairath TV, ช่อง 3 HD, ช่อง Amarin TV, ช่อง 7 HD, เเละช่อง PPTV)  ที่อาศัยอยู่ 
ในกรุงเทพมหานคร  

3. การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการสัมภาษณ์ (Interviews) กลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 คน อายุตั้งเเต่ 18 
ปีขึ้นไป เเบ่งเป็นเพศชาย 20 คน เเละเพศหญิง 20 คน เเละสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interviews) จากตัวเเทนกลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิตทั้ง 8 กลุ่ม กลุ่มละ 1 คน รวม 8 คน 
ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผู้สมหวังในชีวิต กลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จ กลุ่มอนุรักษ์นิยม กลุ่มผู้สําเร็จ 
ในงานอาชีพ กลุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน กลุ่มผู้เเสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ กลุ่มนักปฏิบัติ 
เเละกลุ่มผู้ดิ้นรน  

 

คําถามงานวิจัย 
1. กลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิต กับการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ 
เอชด ีในกรุงเทพมหานคร เป็นอย่างไร 

2. ความคิดเห็นของผู้ชมต่อการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ี 
ในกรุงเทพมหานคร เป็นอย่างไร 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สามารถนําข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ในการวางตําเเหน่ง เเละกําหนดทิศทางเป้าหมายของ 
ช่องวาไรตี้ เอชดี ในการจับกลุ่มผู้ชมเเบบเฉพาะเจาะจง (Niche) เพื่อเพิ่มจํานวนฐาน 
ผู้ชมให้มากขึ้น  
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2. สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้ไปพัฒนาคุณภาพ รวมถึงผลิตรายการที่สามารถตอบ 
สนองความต้องการของผู้ชมที่มีรูปเเบบการดําเนินชีวิตที่หลากหลาย ผู้ชมจะได้ชมรายการ 
โทรทัศน์ที่มีคุณภาพมากขึ้น  

3. สามารถนําข้อมูลวิจัยครั้งนี้ไปเปรียบเทียบหรือ เป็นกรณีศึกษาให้กับช่องรายการโทรทัศน์ 
ดิจิตอล ประเภทหมวดหมู่อื่นๆ เพื่อให้ทรายถึงข้อเด่น หรือ ข้อด้อย เเละนําไปประยุกต์ 
ใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชม 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
          โทรทัศน์ดิจิตอล (Digital television)  หมายถึง โทรทัศน์ระบบดิจิตอลเป็นระบบการส่ง 
ผ่านสัญญาณภาพวีดีโอ และเสียงโดยระบบดิจิตอล ซึ่งแต่เดิมระบบการรับสัญญาณโทรทัศน์ใน 
ประเทศไทยใช้เป็นระบบเเอนะล็อก โดยระบบดิจิตอลมีจุดเด่นกว่าระบบเเอนะล็อกทั้งในด้านความ 
คมชัดของภาพและเสียง 
          ช่องโทรทัศน์บริการสาธารณะ (Public Services Televisions	Channel) หมายถึง ช่อง 
โทรทัศน์ดิจิตอลประเภทบริการสาธารณะที่ภาครัฐดําเนินกิจการ ซึ่งจะมีทั้งหมด 12 ช่อง ประกอบ 
ด้วย 3 ช่องสําหรับผู้ประกอบการรัฐเดิม คือ ช่อง 5 ช่อง NBT เเละช่อง ThaiPBS เเละจะม ี1 ช่องกัน 
ไว้สําหรับ ThaiPBS เพื่อออกอากาศรายการ สําหรับเด็ก เยาวชนในเเบบสาธารณะ ไม่มีโฆษณา อีก 8 
ช่องที่จะจัดสรรใหม่ จะเป็นการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 1 ช่อง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เเละ 
อาชีพ 1 ช่อง สุขภาพ อนามัย กีฬา คุณภาพชีวิต 1 ช่อง ความมั่นคงของรัฐ 1 ช่อง ความปลอดภัย 
สาธารณะ 1 ช่อง รัฐบาล เเละรัฐสภา นิติบัญญัติเเละการบริหารประเทศ 1 ช่อง องค์กรตรวจสอบ 
ของรัฐตามรัฐธรรมนูญเเละ องค์กรตุลาการ 1 ช่อง เเละสุดท้าย จะเป็นช่องคนพิการ คนด้อยโอกาส 
เด็ก เเละเยาวชน 1 ช่อง  
         ช่องโทรทัศน์บริการธุรกิจ (Business Services Televisions	Channel)  หมายถึง ช่อง 
โทรทัศนดิจิตอลประเภทบริการที่ภาคเอกชนดําเนินกิจการ ประกอบด้วย 4 หมวดหมู ่คือ หมวดหมู่ 
เด็ก เยาวชน เเละครอบครัว 3 ช่อง , หมวดหมู่ข่าวสารเเละสาระ 7 ช่อง ,หมวดหมู่ทั่วไปเเบบความ 
คมชัด (SD) 7 ช่อง เเละหมวดหมู่ทั่วไปเเบบความคมชัดสูง (HD) 7 ช่อง ซึ่งทั้ง 4 หมวดหมู่ดําเนิน 
งานภายใต้กฎข้อบังคับ เเละการกํากับดูเเลของ กสทช. 
          ประเภทช่องหมวดหมู่ทั่วไป เเบบความคมชัดสูง หรือ ช่อง วาไรตี้ เอชดี (Variety HD) 

หมายถึง ช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทรายการทั่วไปที่มีเนื้อหาของข่าวสารอย่างน้อย 25% 

(กสทช, 2558) มีความคมชัดของภาพสูงกว่าช่องรายการหมวดหมู่อื่นๆ ประกอบด้วย 7 ช่อง คือ     
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ช่อง MCOT HD, ช่อง One, ช่อง Thairath TV, ช่อง 3 HD, ช่อง Amarin TV, ช่อง 7 HD, เเละช่อง 
PPTV           

          การผลิตรายการ (Production) หมายถึง การผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่อง 
วาไรตี้ เอชด ีให้มีคุณภาพ เเละมีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมที่มีความหลากหลายด้านรูปเเบบ 
การดําเนินชีวิต เเละลักษณะประชากร 
          รูปเเบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) หมายถึง พฤติกรรมการดํารงชีวิตของบุคคล รูปเเบบ 
การดําเนินชีวิตจะถูกกระทําจนเป็นนิสัยส่วนบุคคล เป็นวิธีประจําที่กระทําสิ่งต่างๆ เช่น การบริโภค 
การเข้าสังคม การเเต่งกาย ในงานวิจัยนี้ รูปเเบบการดําเนินชีวิต ประกอบด้วย กิจกรรม ความสนใจ 
เเละความคิดเห็นที่มีต่อการรับชมช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชดี 
          ลักษณะประชากร (Demographic characteristics) หมายถึง ลักษณะด้านประชากร 
ของผู้ชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี ้เอชด ีประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
เเละรายได ้
          ผู้ชม (Audiences) หมายถึง ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่รับชมช่อง 
รายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีของประเทศไทย 
 

 

 

 

 



	

	

บทที่ 2  
วรรณกรรม เเละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

          การศึกษาวิจัยเรื่อง กลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิต กับการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล 
ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีในกรุงเทพมหานคร ใช้เเนวคิด ทฤษฎี เเละงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็น 
กรอบในการศึกษาดังนี้ 

1. ประวัติความเป็นมาของสื่อโทรทัศน์ในประเทศไทย 
2. เเนวคิดด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ 
3. เเนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรของผู้รับสาร 
4. เเนวคิดเกี่ยวกับรูปเเบบการดําเนินชีวิต 
5. ทฤษฎีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 
6. กรอบเเนวคิดวิจัย 

 

ประวัติความเป็นมาของสื่อโทรทัศน์ในประเทศไทย 
           โทรทัศน์ (Television) มีรากศัพท์มาจากคําว่า Tele เป็นภาษากรีก หมายถึง ไกล เเละ 
คําว่า Vision มาจากภาษาลาติน Videre หมายถึง เห็น ดังนั้นคําว่า Television จึงมีความหมายว่า 
เห็นได้ไกล หรือ เห็นภาพไกล สําหรับคําว่า โทรทัศน์ หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดเสียง และภาพ 

ได้พร้อมกันจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยวิธีเปลี่ยนคลื่นเสียง และภาพให้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
ออกสู่อากาศ (สุกัญญา บูรณเดชาชัย, 2549) 
          สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีการเปลี่ยนเเปลงเเละพัฒนาอย่างรวดเร็ว ตั้งเเต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
โทรทัศน์เกิดจากปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ สู่การเป็นสื่อมวลชนที่ทันสมัยเเละมีอิทธิพลต่อ 
ประชาชนในสังคม สถานีโทรทัศน์เเห่งเเรกของโลกตั้งขึ้นโดยบริษัท วิทยุเเละโทรทัศน์ BBC 

(British Broadcasting Corporation) ประเทศอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1936 (นงนุช ศริโรจน์, 2549)  

สําหรับประเทศไทยเริ่มมีการเเพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ตั้งเเต่ปี พ.ศ. 2498 โดยสถานีโทรทัศน์ช่อง 
4 บางขุนพรหมเป็นครั้งเเรก โดยเริ่มเเรกโทรทัศน์ไทยเเพร่ภาพในระบบเเอนะล็อก เเละเมื่อ 
เทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้นก็มีการออกอากาศผ่านดาวเทียม ต่อมาเมื่อป ีพ.ศ. 2542 ได้มีการริเริ่ม 
เเละเสนอโครงการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลครั้งเเรกของประเทศไทย (สมสุข หินวิมาน, 
ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ, ภัทธีรา สารากรบริรักษ์, อารดา ครุจิต, กรรณิกา รุ่งเจริญพงษ์, เเละ กุลนารี  
เสือโรจน์, 2557) ซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเเปลงในการพัฒนาเเละเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณ 

จากระบบเเอนนะล็อกสู่ระบบดิจิตอลในปัจจุบัน  
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          ประเทศไทยเริ่มคิด เเละวางเเผนก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ในปี พ.ศ. 2494 สมัยนายกรัฐมนตรี 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม เมื่อนําเรื่องเข้าเสนอที่สภากลับถูกยับยั้งด้วยเหตุผลเพราะเปลืองงบ 
ประมาณของประเทศ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2495 บริษัท ไทยโทรทัศน์ จํากัด ได้ดําเนินการจัดตั้งสถานี 
โทรทัศน์เเห่งเเรกของประเทศ มีการทดลองให้คณะรัฐมนตรีรับชมเป็นครั้งเเรกที่ทําเนียบรัฐบาล 
เเละมีการเปิดให้ประชาชนรับชมโทรทัศน์ที่ศาลาเฉลิมกรุงเป็นครั้งเเรก เมื่อป ีพ.ศ. 2497 บริษัท 
ไทยโทรทัศน์ จํากัด ได้ก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ช่อง 4 ที่เขตบางขุนพรหมขึ้น เเละได้เเพร่ภาพให้ 
ประชาชนรับชมเป็นครั้งเเรกเเละเป็นชาติเเรกในเอเชียอาคเนย์ โดยได้รับความนิยมจากประชาชน 
มาอย่างต่อเนื่อง จนป ีพ.ศ. 2501 ได้มีการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ขึ้นที่สนามเป้า 
(ปัจจุบันคือกองทัพบกช่อง 5) มีวัตถุประสงค์ออกอากาศเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างทหารเเละ 
ประชาชน พ.ศ. 2510 สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 มีผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้ามาร่วมดําเนิน 
งานครั้งเเรก โดยการให้สัมปทานสมัยรัฐบาลจอมพล ถนอม กิตติขจร เเละยังเป็นสถานีโทรทัศน์เเห่ง 
เเรก ที่เริ่มเเพร่ภาพออกอากาศในระบบสีของประเทศไทย (สุกัญญา บูรณเดชาชัย, 2549) 
          เมื่อปี พ.ศ. 2511 เริ่มเกิดความร่วมมือเพื่อจัดตั้งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเเห่งประเทศไทย 
เพื่อร่วมกันถ่ายทอดเหตุการณ์สําคัญ เช่น พิธีสําคัญทางศาสนา พระราชพธิีต่างๆ พิธีสําคัญทางทหาร 
กิจกรรมสําคัญของรัฐบาล การถ่ายทอดการเเข่งขันกีฬา เป็นต้น พ.ศ. 2513 การพัฒนาวงการ 
โทรทัศน์ไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เเละเติบโตตามเศรษฐกิจโลก มีการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ขึ้น  
ต่อมาป ีพ.ศ. 2517 สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ได้เปลี่ยนเป็นสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 
เเละสถานีโทรทัศน์ช่อง 4 บางขุนพรหม ได้เปลี่ยนเป็นสถานีโทรทัศน์ทีวีสีช่อง 9 มีการเปลี่ยนการ 
ออกอากาศจากระบบภาพขาวดําเป็นระบบภาพส ีปี พ.ศ. 2519 วงการโทรทัศน์ไทยได้หยุดการ 
พัฒนา เนื่องจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 รัฐบาลเข้ามาควบคุมสื่อโทรทัศน์มากขึ้น สถานี 
โทรทัศน์ต่างๆ เริ่มเปลี่ยนมาเเข่งขันด้านเนื้อหาเกี่ยวกับความบันเทิง เเละเริ่มเน้นความเป็นองค์กร 
เพื่อเเสวงหาผลกําไรมากยิ่งขึ้น มีการผลิตละคร เกมโชว์ รวมถึงซื้อลิขสิทธ์รายการจากต่างประเทศ 
เพื่อสร้างจุดเด่น เเละเพิ่มฐานความนิยมของผู้ชมในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2531 มีการก่อตั้งสถานี 
โทรทัศน์สีเเห่งประเทศไทยช่อง 11 ของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยเเพร่ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐให้ 
กับประชาชนโดยตรง (กิติมา สุรสนธิ, 2557) 
          การพัฒนาสื่อโทรทัศน์ไทยยังคงดําเนินมายังต่อเนื่อง จนถึงปี พ.ศ. 2542 มีการนําเสนอเรื่อง 
การออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของไทยเป็นครั้งเเรก เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 
2542 ในงานสัมมนาวิชาการของกรมประชาสัมพันธ์ ต่อมาปี พ.ศ. 2553 มีการทดลองออกอากาศ 
โทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดินอย่างเป็นทางการครั้งเเรก เมื่อวันที ่5 ธันวาคม พ.ศ. 2553 โดยมีการ 
ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณที่ตึกใบหยก 2 จากนั้นประมาณต้นปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการกิจการ 
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กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ เเละกิจการโทรคมนาคมเเห่งชาติหรือ กสทช. เเละคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียงเเละกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท.ได้มีการวางเเผนเเนวทางในการวางโครงข่าย 
สัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล เเละจัดทําเเผนเเม่บท ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา วันที ่18 ธันวาคม 
พ.ศ. 2555 เพื่อเริ่มวางโครงการโทรทัศน์ดิจิตอลในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ การทดลองออก 
อากาศโทรทัศน์ได้เริ่มอีกครั้งเมื่อต้นปี พ.ศ. 2556 เเละเริ่มเปิดการประมูลคลื่นความถี่ช่องโทรทัศน์ 
ดิจิตอล เชิงธุรกิจ เมื่อประมาณสิ้นปี พ.ศ. 2556 จนได้ผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจิตอลเชิงธุรกิจจํานวน 
24 ช่อง เเบ่งเป็นหมวดหมู เด็ก เยาวชนเเละครอบครัว 3 ช่อง หมวดหมู่ข่าวสารเเละสาระ 7 ช่อง 
เเละหมวดหมู่ทั่วไปหรือช่องวาไรตี้ เเบ่งเป็นประเภทความคมชัดปกติ (SD) 7 ช่อง ประเภทความคม 
ชัดสูง (HD) 7 ช่อง จนเมื่อต้นปี พ.ศ. 2557 ช่องโทรทัศน์ที่ประมูลใบอนุญาตได้ก็เริ่มออกอากาศตาม 
ความพร้อมของตนเอง (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2559)    
          ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนเเปลงเเละพัฒนาสื่อโทรทัศน์ไทยมา 
อย่างต่อเนื่อง ทั้งรูปเเบบการออกอากาศ การส่งสัญญาณภาพ (โทรทัศน์ภาพขาว-ดํา เเละโทรทัศน์ 
ภาพสี) รูปเเบบรายการ เนื้อหาสาระเเละความหมากหลายของจํานวนช่อง ที่ตอบสนองความต้องการ 
ของผู้ชม รวมถึงการเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบเเอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 
ซึ่งการเปลี่ยนเเปลง เเละพัฒนาของสื่อโทรทัศน์ไทย ตั้งเเต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีผลต่อการพัฒนาเเละ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมไทยให้ดีขึ้น 
 

เเนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ 
          การผลิตรายการโทรทัศน์ เป็นการเรียบเรียง หรือสรรสร้างเรื่องราว เพื่อนําเสนอข้อมูลด้าน 
ข่าวสาร สาระความรู้ ตลอดจนความบันเทิง ให้เเก่ประชาชนได้รับชม โดยมีโทรทัศน์เป็นช่องทางการ 
สื่อสารจากผู้ส่งสาร (ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์) ไปสู่ผู้รับสาร (ผู้ชมรายการโทรทัศน์) โดยสารที่ส่งไปอาจ 
เป็นรายการประเภทสาระ เช่น รายการข่าว รายการสารคด ีเป็นต้น หรือ รายการประเภทบันเทิง 
เช่น ละคร ซิทคอม หรือ เกมโชว์ เป็นต้น โดยผู้ชมจะเลือกรับชมตามความสนใจ เเละสอดคล้องกับ 
ทัศนคติของตัวเอง 
 

องค์ประกอบการผลิตรายการโทรทัศน์ 
          การผลิตรายการโทรทัศน์ให้มีคุณภาพ เเละสามารถดึงดูดผู้ชมที่มีรูปเเบบการดําเนินชีวิตเเละ 
ลักษณะประชากรที่หลากหลาย จําเป็นต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบที่สําคัญดังนี้ (นงนุช ศิริโรจน์, 
2549) 
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          1. วัตถุประสงค์การผลิตรายการโทรทัศน์ การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อออกอากาศ 
จําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ผลิตรายการควรมีการวางเเผน เเละกําหนดวัตถุประสงค์ให้มีความครอบคลุม 
เเละชัดเจน เพื่อให้ทีมงานผู้ผลิตรายการดําเนินงานได้อย่างถูกต้อง เเละมีความเข้าใจตรงกัน สามารถ 
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเเบบเเผนที่กําหนดไว้ การกําหนดวัตถุประสงค์ของการผลิตรายการโทรทัศน์ 
มีดังนี้ 

1.1 เพื่อนําเสนอข่าวสาร รายการโทรทัศน์สามารถนําเสนอข้อมูลข่าวสารทั้งใน 
ประเทศ เเละต่างประเทศ ให้ผู้ชมได้รับรู้ทันต่อเหตุการณ์ เเละรวดเร็ว โดยการนําเสนอข่าวผ่านทาง 
การถ่ายทอดภาพ เเละเสียง การนําเสนอข่าวสารถือว่าเป็นการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของ 
มนุษย์ที่อยากจะรับรู้เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

1.2 เพื่อการถ่ายทอดความรู้ รายการโทรทัศน์สามารถนําเสนอ เเละถ่ายทอดความรู้ 
ด้านต่างๆ เช่น ความรู้ด้านเทคโนโลยี ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ความรู้ด้านสุขภาพ ความรู้ด้าน 
เกษตรกรรม เป็นต้น ผู้ชมจะได้รับความรู้ เเละสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

1.3 เพื่อเสนอความบันเทิง  รายการโทรทัศน์สามารถนําเสนอความบันเทิงในรูปเเบบ 
รายการประเภทบันเทิง เช่น ซิทคอม ละคร รายการเกมโชว ์รายการทอล์กโชว์ รายการเรียลลิตี้ 
รายการกีฬา เเละรายการดนตรี เป็นการนําเสนอเพื่อให้ผู้รับชมเกิดความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน 
เเละช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการดําเนินชีวิตประจําวัน 
          2. เทคนิคการนําเสนอเนื้อหารายการ การผลิตรายการโทรทัศน์ควรนําเสนอรูปเเบบเนื้อหา 
รายการที่สามารถถ่ายทอดความรู้สึก หรือสื่อสารกับผู้ชมได้ว่า รายการที่รับชมนั้นมีวัตถุประสงค์ 
อย่างไร หลังจากรับชมรายการมีการรับรู้ หรือมีความเข้าใจอย่างไร มีปฏิกิริยาตอบกลับจากผู้ชม 
อย่างไร สําหรับเทคนิคการนําเสนอเนื้อหารายการมีดังนี้ 
                    2.1 เนื้อหาของรายการ การผลิตรายการโทรทัศน์ จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบถึง 
ความต้องการของผู้ชม เพื่อที่จะสรุปผลเป็นข้อมูลสําหรับการวางเเผนเตรียมการผลิตรายการโทรทัศน์ 
วิธีการสร้างเนื้อหาของรายการโทรทัศน์จะเป็นการลําดับเนื้อเรื่อง (Program Treatment) จะเริ่ม 
ผลิตรายการเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอะไร มีการดําเนินโครงเรื่องอย่างไร เเละจบเรื่องอย่างไร หรืออาจ 
เรียกอีกอย่างว่า การวางโครงสร้างรายการ (Program Structure) หลักการสําคัญของการวางโครง 
สร้างรายการ ควรเรียงลําดับเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นก่อน เเละเกิดขึ้นตามภายหลัง รวมถึงควร 
พิจารณาถึงความสําคัญ หรือจุดเด่นของเนื้อหารายการ เพื่อนํามาใช้ดําเนินเรื่องเเต่ละช่วงของรายการ 
ตามลําดับความสําคัญ 
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                    2.2 ผู้นําเสนอเนื้อหารายการ ผู้นําเสนอรายการที่ปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์ เช่น 
รายการข่าวจะต้องมีผู้ประกาศเป็นผู้เล่าเรื่อง ละครจะต้องมีนักเเสดงเป็นผู้ดําเนินเรื่อง รายการ 
เกมโชว์จะต้องมีพิธีกรดําเนินรายการ เป็นต้น ลักษณะของผู้นําเสนอเนื้อหารายการที่ด ีการพูดต้อง 
ออกเสียงชัดเจน มีน้ําเสียงที่ไพเราะน่าฟัง บุคลิกภาพน่าเชื่อถือ มีไหวพริบปฏิภาณ เเก้ไขปัญหา 
เฉพาะหน้าได้ดี การเเต่งกายเหมาะสมตามกาลเทศะ เป็นต้น 
          การผลิตรายการโทรทัศน์ให้มีคุณภาพ เเละสามารถดึงดูดผู้ชมได้นั้น จําเป็นจะต้องมีองค์ 
ประกอบในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่ดี คือ วัตถุประสงค์ของรายการ ถือเป็นเเบบเเผนที่เเสดงจุด 
มุ่งหมาย เเละขอบเขตของการผลิตรายการ ซึ่งถูกกําหนดขึ้นจากความต้องการของผู้ชม เทคนิคการ 
เสนอเนื้อหารายการโทรทัศน ์เปรียบเสมือนรายละเอียดของวิธีการผลิตรายการ ส่วนปัจจัยอื่นๆ คือ 
สถานที่ ฉาก เเสง สี เเละเสียงประกอบรายการ ถือว่าเป็นบรรยากาศในการสร้างอารมณ์ร่วมให้กับ 
ผู้ชมได้เป็นอย่างดี 
 

ประเภทของรายการโทรทัศน์ 
       รายการโทรทัศน์สามารถเเบ่งประเภทของรายการตามเเนวคิดเรื่อง ความสัมพันธ์เเบบคู่ 
ตรงข้าม (Binary Opposition) ที่กล่าวถึง ระบบความสัมพันธ์ที่ทําให้เกิดความหมายที่สามารถควบ 
คุมการรับรู้ต่อสิ่งต่างๆ ที่อยู่บนระนาบของคู่ตรงข้ามนั้นๆ ซึ่งสามารถเเบ่งรายการโทรทัศน์ออกเป็น 
2 กลุ่มดังนี้ (กาญจนา เเก้วเทพ, 2545) 
          1. รายการประเภทสาระ (Information Programs) คือรายการที่นําเสนอเรื่องราว ข้อมูล 
สาระความรู้ ลักษณะรายการประเภทสาระ เน้นการให้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง จากสถานที่จริง ผ่านการ 
เล่าเรื่องจากผู้ดําเนินรายการ อาจมีการเพิ่มบทวิเคราะห์จากผู้ดําเนินรายการ หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน 
ต่างๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูล รายการประเภทสาระเเบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
                    1.1 รายการข่าว (News) คือรายการที่มีการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร เเละข้อเท็จจริง 
ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์จริง สถานที่จริง มีการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวจากผู้ดําเนินรายการ บางครั้งอาจ 
มีการรายงานสด (Live) จากสถานที่จริง เพื่อนําเสนอข้อมูลที่เกิดขึ้นในเวลานั้น (Timeliness) เช่น 
รายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 HD เเละรายการสนามข่าวทางสถานีโทรทัศน์ 
ช่อง 7 HD เป็นต้น 
                    1.2 รายการสารคด ี(Documentary) คือรายการที่นําเสนอสาระความรู้จากเรื่องราว 
เเละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง สามารถอ้างอิง หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ รายการสารคดีจะนําเสนอเกี่ยว 
กับเรื่องชีวิตคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ผ่านการเล่าเรื่องด้วยภาพ เเละเสียงบรรยาย เช่น รายการกบ 
นอกกะลา เเละรายการคนค้นฅน ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง Mcot HD เเละรายการรอบโลก ทางสถานี 
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โทรทัศน์ช่อง PPTV เเละรายการเสน่ห์สัตว์โลก ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง อมรินทร ์เป็นต้น 
          2. รายการประเภทสาระบันเทิง (Entertainment Programs) คอืรายการที่นําเสนอสาระ 
บันเทิง ส่วนใหญ่เนื้อหารายการเป็นเรื่องที่เเต่งขึ้นตามจินตนาการ รายการประเภทบันเทิงสร้างขึ้น 
มาเพื่อสร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ช่วยผ่อนคลายความเครียดจากชีวิตประจําวันเเก่ผู้รับชม 
รายการประเภทบันเทิงสามารถเเบ่งออกเป็น 7 ประเภทคือ 
                    2.1 ซิทคอม (Sitcom) คือ ละครตลก คําว่า Sitcom มาจากคําว่า Situation 
Comedy หมายถึง เรื่องราวตลกขบขัน ความยาวของละครประเภทนี้จะสั้น มีเสนอเป็นตอนๆ ละคร 
ซิทคอมสร้างมาจากการจําลองสถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจําวัน เช่น ซิทคอมเรื่อง 
บ้านนี้มีรัก ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง Mcot HD ซิทคอมเรื่อง เฮงเฮงเฮง ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 HD 

เเละซิทคอมเรื่อง ผู้กองเจ้าเสน่ห์ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง One 

                    2.2 ละคร (Drama) คือ รายการที่มีตัวละครเป็นผู้ดําเนินเรื่องราวตามบทประพันธ์ 
ที่เเต่งขึ้น ผู้ดําเนินเรื่อง หรือนักเเสดงต้องสามารถถ่ายทอดความรู้สึก เเละถ่ายทอดอารมณ์ที่หลาก 
หลาย เช่น ตลกขบขัน ความริษยา ความเศร้า ความสุขสมหวัง เป็นต้น ละคร คือ รายการโทรทัศน์ 
ประเภทหนึ่ง ที่ใช้ตัวละครเล่าเรื่องจากบทประพันธ์ ที่สะท้อนความจริงที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อให้ผู้ชม 
ได้เรียนรู้ถึงบทเรียนของผลการกระทําของตัวละครต่างๆ เเละเพื่อสร้างความบันเทิงให้เเก่ผู้ชม เช่น 
ละครนาคี ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3HD เเละละครเรื่องล่า ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง One 

                    2.3 เกมโชว์ (Game Show) คือ รายการที่มีการเเข่งขัน ส่วนใหญ่รายการเกมโชว์ 
จะมีลักษณะของการถามตอบ โดยมีรางวัลเป็นสิ่งดึงดูดผู้เข้าเเข่งขันในรายการ คําถามในรายการจะมี 
ลักษณะเฉพาะเรื่อง เช่น เรื่องราวเกี่ยวกับ คน สัตว์ สิ่งของ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เเละความ 
รู้ทั่วไป เป็นต้น ผู้ชมรายการเกมโชว์ผ่านโทรทัศน์สามารถมีความรู้สึกร่วมในการเเข่งขัน หรือร่วมเชียร์ 
ผู้เข้าเเข่งขันในขณะรับชมได้ เช่น รายการศึก 12 ราศ ีทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 HD เเละรายการ  
Masterchef Thailand ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD เป็นต้น 
                    2.4 รายการทอล์กโชว์ (Talk Show) คือ รายการพดูคุยสนทนาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
โดยมีผู้ดําเนินรายการ (Host) เเละเเขกรับเชิญ (Guest) รูปเเบบรายการทอล์กโชว์ เน้นการสนทนา 
เเลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ดําเนินรายการ เเละเเขกรับเชิญ เช่น รายการเพรชรามา ทางสถานี 
โทรทัศน์ช่อง 3 HD รายการเจาะใจ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง Mcot HD เป็นต้น 
                    2.5 รายการเรียลลิตี้ (Reality Show) คือ รายการที่ใช้ความเป็นปุถุชน (Ordinary 
People) ในการดําเนินรายการทั้งหมด รายการเรียลลิตี้จะสร้างความรู้สึก เเละสร้างอารมณ์ร่วมให้ 
กับผู้ชม เพื่อให้ผู้ชมรับรู้ว่าเรื่องราว เเละสถานการณ์ต่างๆ ในรายการเรียลลิตี้สามารถเกิดขึ้นได้จริง 
ในชีวิตประจําวัน ตัวละคร สถานที่ เเละบรรยกาศเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวของผู้ชมในชีวิตประจําวัน เช่น 
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เหตุการณ์ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล การเอาชีวิตรอดจากการดํารงชีวิตในป่า เป็นต้น รายการ 
เรียลลิตี้จะนําเสนอด้านสว่าง เเละด้านมืดของปุถุชนในสังคม เช่น รายการ The Face Thailand 

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV เป็นต้น 
                    2.6 รายการกีฬา (Sport) คือ รายการที่นําเสนอข้อมูลข่าวสาร เเละสาระ เกี่ยวกับ 
กีฬาทุกประเภท ทั้งก่อนการเเข่งขัน ระหว่างการเเข่งขัน เเละหลงัจบการเเข่งขัน บางครั้งอาจมีการ 
ถ่ายทอดสด (Live) การเเข่งขันกีฬา เเละมีรายการเกี่ยวกับการสอนเล่นกีฬาประเภทต่างๆ ตลอดจน 
ข่าว เเละข้อมูลกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับกีฬา เช่น รายการศึกยอดมวย ทางสถานีช่อง ไทยรัฐทีวี 
เเละรายการของฝากนักกอล์ฟ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 HD เป็นต้น 
                    2.7 รายการดนตร ี(Music) คือ รายการที่นําเสนอข้อมูลสาระเกี่ยวกับศิลปิน เเละ 
ดนตร ีส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ เช่น การโปรโมทศิลปิน การประชาสัมพันธ์อัลบั้มเพลงใหม่ 
เป็นต้น รูปเเบบรายการดนตรีอาจจะเป็นการเปิด Music Vedio หรือเปิดเทปบันทึกภาพการเเสดง 
คอนเสิร์ต เช่น การเเสดงคอนเสิร์ตของศิลปินไทย เเละศิลปินต่างประเทศ รวมถึงรายการที่เปิดมิวสิค 
วีดีโอเป็นหลัก ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง One เป็นต้น 
         กรกต  อบสุวรรณ (2551) ทําการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการ เเละการปรับตัวของผู้ 
ผลิตรายการโทรทัศน์อิสระ เพื่อเข้าสู่ความเป็นสถานีโทรทัศน์สาธารณะ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษา 
ถึงนโยบาย เเนวทาง เเละการจัดกลยุทธ์ในการวางเเผนงาน ที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการการผลิต 
รายการโทรทัศน์ เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ  ทั้งในส่วนของสถานีโทรทัศน์สาธารณะ เเละผู้ผลิต 
รายการอิสระ 2.เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการผลิตรายการโทรทัศน์ 
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ทั้งในส่วนของสถานีโทรทัศน์สาธารณะ เเละผู้ผลิตรายการอิสระ เเละ 3.เพื่อ 
ศึกษาถึงกลยุทธ์การปรับตัวของผู้ผลิตรายการอิสระเพื่อนําเสนอรายการผ่านสถานีโทรทัศน์สาธารณะ 
ผลการศึกษาพบว่า  ส่วนที่ 1 นโยบาย เเนวทาง เเละการจัดการกลยุทธ์ในการวางเเผนงานที่ต้องใช้ใน 
การบริหารจัดการ การผลิตรายการโทรทัศน์จะเน้นไปในเรื่องจัดสรรงบประมาณ ให้เหมาะสมในเเต ่
ละส่วนขององค์กร เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับองค์กร เเละการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่สุดใน 
การผลิตรายการ เพราะผลงานที่จะออกสู่สาธารณะ คืองานที่มาจากการผลิตของบุคลากร รายการที่มี 
คุณภาพส่วนหนึ่งจึงขึ้นอยู่กับความเข้าใจของทีมงานในเรื่องความต้องการของผู้ชม ส่วนที ่2 ปัจจัยที่มี 
ผลต่อการจัดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อประโยชน์ของสถานีโทรทัศน์ 
สาธารณะเเบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ปัจจัยภายใน เป็นการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
ดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน เเละต้องตอบสนองความต้องการของผู้ชมได้ เเละปัจจัยภายนอก คือ 
ปัญหาของตลาด การเเข่งขันด้านสื่อโทรทัศน์ที่สูงขึ้น สถานีโทรทัศน์จําเป็นต้องดึงจุดเด่น จุดเเข็งมา 
เป็นกลยุทธ์ในการดึงดูดผู้ชมให้มารับชมรายการของสถานี ส่วนที ่3 กลยุทธ์การปรับตัวของผู้ผลิต 
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รายการอิสระ เพื่อนําเสนอผ่านทางสถานีโทรทัศน์สาธารณะ การผลิตรายการต้องเลือกการผลิต 
รายการที่มีคุณภาพ เน้นไปที่ความต้องการ เเละเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมเป็นหลัก ผู้ผลิตรายการควรจะ 
พยายามคิดรูปเเบบรายการที่เเปลกใหม่ เเละมีวิธีนําเสนอที่น่าสนใจ 
          สุดารัตน์ เนื่องชมภู (2551) ทําการวิจัยเรื่อง ความต้องการเเละความพึงพอใจต่อรายการ 
โทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์สาธารณะของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของลักษณะทางประชากรกับความต้องการชมรายการสถานีโทรทัศน์สาธารณะ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร เเละศึกษาถึงลักษณะทางประชากรเเละพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ 
สถานีโทรทัศน์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเเบบสํารวจเก็บข้อมูล 
เชิงปริมาณ ประชากรเเละกลุ่มตัวอย่างคือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เฉพาะผู้ที่ชม 
รายการทางทีวีไทยทีวีสาธารณะจํานวน 400 คน โดยใช้เเบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบ 
รวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า เหตุผลส่วนใหญ่ที่ผู้ชมเลือกรับชมโทรทัศน์ทางทีวีไทย คือ เพราะมีความ 
เป็นกลางในการนําเสนอ ได้รับความรู้เเละได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อ 
รูปเเบบการนําเสนอข่าว อยู่ในระดับพึงพอใจในระดับมาก ดังนั้นทางสถานีควรให้ความสําคัญเเละ 
เน้นการผลิต เเละพัฒนาการนําเสนอรายการข่าว เพื่อให้เป็นจุดเเข็งของสถานี เเละสร้างความ 
เเตกต่างที่ชัดเจนจากสถานีอื่นๆ เนื่องจากรายการข่าวเป็นรายการที่ผู้ชมให้ความสําคัญกับการ 
นําเสนอที่เป็นกลาง ส่วนคุณค่าจากการรับชมรายการของทีวีไทย ควรมีการผลิตรายการเพื่อให้ 
เข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้ทุกกลุ่ม ซึ่งควรพิจารณาในเรื่องความต้องการทั้งเนื้อหา เเละวิธีการนําเสนอ 
รายการให้สอดคล้องเเละเหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมทุกกลุ่มที่มีความเเตกต่างกัน 
          ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2557) ทําการวิจัยเรื่อง การประเมิน 
คุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เสนอกับ สำนักงานคณะกรรม 
การกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์คือ 
เพื่อประเมินคุณภาพของเนื้อหารายการให้ตอบสนองคุณค่าในสังคม ประชากรเเละกลุ่มตัวอย่างคือ 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดต่างๆ ใน 5 ภูมิภาค จํานวน 20,000 คน เเละการสัมภาษณ์แบบ 
เจาะลึกผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน 10 คน โดยใช้เเบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
ผลการวิจัยพบว่า รายการประเภทรายการข่าวและรายงานเหตุการณ์ปัจจุบัน ควรมีการเสนอข่าว 
อย่างเป็นกลางโดยพัฒนาประสิทธิภาพการเสนอข่าวให้มีคุณภาพ และความแม่นยําด้วยความรวดเร็ว 
ทันเหตุการณ์ รายการประเภทรายการวิเคราะห์ข่าว ควรมีการวิเคราะห์ข่าวอย่างเป็นกลาง เพื่อให้ 
เกิดความสามัคคีของคนในสังคมมากกว่าความขัดแย้งในสังคม โดยผู้ดำเนินรายการ และผู้ร่วม 
รายการตอ้งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก่อให้เกิดความรู้ และความเป็นจริงแก่สังคม รายการประเภท 
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รายการเด็ก และเยาวชน ควรมีการผลิตรายการที่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านการศึกษา 
และความคิดสร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชน รายการประเภทรายการสาระบันเทิง ควรมีการผลิต 
และเสนอรายการที่เป็นการสะท้อนสังคม โดยให้แง่คิดที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิต 
ประจําวันได้ รายการประเภทรายการเกมโชว ์ควรเป็นรายการที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ของ 
คนไทยเอง ไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากต่างประเทศ รายการประเภทรายการละครควรส่งเสริม และ 
สนับสนุนให้มีการผลิต และเสนอละครที่เป็นการสะท้อนความเป็นจริงของสังคม ให้แง่คิด คติธรรม 
และค่านิยมที่ดีให้แก่สังคม ตลอดจนก่อให้เกิดการ สร้างสรรค์พัฒนาความรู้ และการนําไปใช้ 
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 
          ณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ (2558) ทําการวิจัยเรื่อง เเนวโน้มการเเข่งขันผลิตเนื้อหาในกิจการ 
โทรทัศน์ภายหลังจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของประเทศไทย ศึกษากรณีการ 
การผลิตเนื้อหาในหมวดหมู่ข่าวสารเเละสาระ มีวัตุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการเเข่งขันผลิต 
เนื้อหาโทรทัศน์ที่เกิดจากการเปลี่ยนเเปลงหลักเกณฑ์ด้านสัดส่วนเนื้อหารายการของสํานักงานคณะ 
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ เเละกิจการโทรคมนาคมเเห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) 
สําหรับการวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ จะค้นคว้าทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เเละข้อกฎหมาย 
ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่ออกโดยผู้กํากับดูเเลเพื่อเป็นเเหล่งข้อมูลทุติยภูม ิเเละจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
(Interview) ผู้ประกอบการช่องรายการเเละผู้ผลิตเนื้อหารายการข่าวสารเเละสาระเป็นข้อมูลปฐมภูม ิ
จํานวน 25 ราย ผลการวิจัยพบว่า การผลิตข่าวสารเเละสาระโดยคํานึงถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็น 
หลักนั้น ได้ส่งผลให้เนื้อหารายการข่าวส่วนใหญ่ไม่มีคุณภาพ เเละขาดความหลากหลาย เนื่องจาก 
เนื้อหาข่าวส่วนใหญ่ที่ผลิตนั้นมักจะมีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งจะเป็นรายการประเภทเล่าข่าวที่ 
ปราศจากการวิเคราะห์ที่จะเป็นประโยชน์เเก่ผู้ชม นอกจากนี้ข่าวสารเเละสาระส่วนใหญ่ยังเน้น 
เนื้อหาที่มาจากส่วนกลางเเละมีความเป็นเมืองสูง โดยปราศจากเนื้อหาข่าวสารที่มาจากทท้องถิ่น 
ต่างๆ เเต่อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสนใจว่าความหลากหลายด้านเนื้อหารายการข่าวสารเเละสาระที่มีอยู่ 
จะเป็นความหลากหลายด้านเนื้อหารายการจากต่างประเทศที่ผู้ประกอบการช่องรายการติดต่อขอซื้อ
จากสํานักข่าวต่างประเทศ ส่วนผลกระทบด้านการผลิตเนื้อหารายการข่าวเเละสาระที่เกิดขึ้นใน 
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยภายหลังจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอลดังกล่าว จึงเป็นภาพ 

สะท้อนที่ชัดเจนว่า เนื้อหารายการประเภทรายการข่าวสารเเละสาระส่วนใหญ่จะต้องมีการปรับปรุง 
ด้านคุณภาพเเละความหลากหลายให้เพิ่มมากขึ้น 
          การผลิตรายการโทรทัศน์ นอกจากจะเป็นการนําเสนอสาระความรู้ เเละความบันเทิงให้เเก่ 
ผู้ชมเเล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ชมรายการโทรทัศน์ จะต้องมีการศึกษาข้อมูลของกลุ่มผู้ชม 
เพื่อวางเเผนการจัดรายการ รวมถึงรูปเเบบของการนําเสนอให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมที่มีความหลาก 
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หลาย ถือเป็นการให้ผู้ชมได้รับประโยชน์จากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ เเละเป็นการสร้าง 
ประโยชน์ให้กับสถานีโทรทัศน์ในด้านการเพิ่มฐานของจํานวนผู้ชมรายการโทรทัศน์ 
 
เเนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรของผู้รับสาร 
          ผู้รับสารเเต่ละกลุ่มสังคมจะมีลักษณะเฉพาะตัวเเตกต่างกัน การวิเคราะห์ผู้รับสารที่มีจํานวน 
มากเป็นเรื่องที่ทําลําบาก วิธีการที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์ผู้รับสารที่ประกอบไปด้วยกลุ่มบุคคลที่หลาก 
หลายเเละมีจํานวนมาก คือการจําเเนกผู้รับสารออกเป็นกลุ่มตามลักษณะประชากร (Demographic 
Characteristics) คือ อายุ เพศ การศึกษา สถานะทางสังคม เเละเศรษฐกิจ เมื่อผู้ส่งสารทราบว่า 
ผู้รับสารเป็นใคร มีลักษณะอย่างไร มีความต้องการอะไร ผู้ส่งสารจะได้พัฒนา ปรับปรุงสารให้มีความ 
เหมาะสมกับผู้รับสารที่มีลักษณะประชากรที่เเตกต่างกัน เช่น การผลิตรายการสําหรับเด็ก ผู้ผลิตต้อง 
ทราบว่า เด็กมีความคิดอย่างไร ชอบหรือต้องการอะไร เพื่อผลิตรายการให้เหมาะสมกับเด็ก เป็นต้น 
(ปรมะ สตะเวทิน, 2526) 

          การวิเคราะห์ผู้รับสารโดยอาศัยปัจจัยทางลักษณะประชากร (Demographic) เป็นตัวเเปร 
คือ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพเเละรายได้ มาเป็นตัวเเปรเพื่อวิเคราะห์ผู้รับสาร โดยมีหลักการที่ว่า 
บุคคลเเสดงพฤติกรรมตามเเรงผลักดันจากภายนอก (Exogenous Factors) เเละพฤติกรรมโดย 
ส่วนบุคคลจะอ้างอิงตามกลุ่มของสังคมที่สังกัดอยู่ เเต่ละกลุ่มของสังคมจะมีคุณลักษณะของ 
ประชากร เเละมีเเบบเเผนพฤติกรรมเเตกต่างกัน (กาญจนา เเก้วเทพ, 2545) 
          องค์ประกอบที่สําคัญที่เป็นตัวเเปรวัดความสําเร็จของการส่งสาร คือ ผู้รับสาร ผู้ส่งสารจะต้อง 
มีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้รับสาร วิธีการวิเคราะห์ผู้รับสารที่ประกอบด้วย 
จํานวนที่หลากหลาย คือการจําเเนกตามลักษณะประชากร (Demographic Characteristics) คือ 
จําเเนกตามอายุ เพศ การศึกษา อาชีพ เเละรายได ้คุณสมบัติเหล่านี ้คือ ตัวเเปรที่มีความสัมพันธ์กับ 
พฤติกรรมการรับสารของบุคคล (สุกัญญา บูรณเดชาชัย, 2549) 
          การศึกษาผู้รับสารในกลุ่มของสังคมที่มีความหลากหลายเเละมีจํานวนมาก โดยการจําเเนก 
ตามลักษณะประชากร จะทําให้ผู้ผลิตรายการทราบถึงลักษณะของผู้รับสารว่า กลุ่มผู้รับสารเป็นใคร 
มีลักษณะอย่างไร เเละต้องการอะไร ตัวเเปรของข้อมูลลักษณะทางประชากรของผู้รับสารจะเป็น 
ข้อมูลส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ ถึงการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี ้เอชด ี
ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมที่มีความหลากหลาย ซึ่งการจําเเนกกลุ่มผู้รับสารตามลักษณะประชากร 
มีดังนี้ 
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          1. อาย ุ(Age) คือ ตัวเเปรที่บ่งบอกถึงความเเตกต่างของเรื่องพฤติกรรม เเละเเนวความคิด 
ของบุคคล คนที่มีอายุมากจะมีเเนวความคิดเรื่อง อนุรักษ์นิยม (Conservative) มากกว่าคนอายุน้อย 
เพราะคนที่มีอายุมาก เป็นกลุ่มคนที่ผ่านการเรียนรู้ เเละมีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าคนอายุน้อย 
ส่วนคนอายุน้อยจะมีเเนวความคิดเรื่องเสรีนิยม (Liberal) มากกว่าคนอายุมาก เพราะคนอายุน้อย 
อยู่ในช่วงวัยที่กําลังเรียนรู้ ลองผิดลองถูก เเละอ้างอิงกระเเสนิยมของสังคมปัจจุบันเป็นหลักนอกจาก 
ความเเตกต่างด้านเเนวความคิด อายุยังเป็นสิ่งที่กําหนดลักษณะความเเตกต่างเรื่องของการ 
โน้มน้าวใจคนที่อายุน้อยมีโอกาสถูกโน้มน้าวใจได้ง่ายกว่าคนที่มีอายุมาก เพราะคนอายุมากจะมีการ 
ใช้หลักของเหตุ เเละผลมากกว่าคนอายุน้อย 
           อายุ ถือเป็นปัจจัยในการกําหนดความสนใจ เรื่องการเปิดรับสารประเภทต่างๆ คนที่มีช่วง 
อายุเเตกต่างกัน จะมีความสนใจเลือกเปิดรับสื่อเเตกต่างกัน คนที่มีอายุน้อยมีความสนใจสื่อประเภท 
ความบันเทิงมากกว่า เช่น ซิทคอม ละคร รายการเกมโชว ์เป็นต้น ส่วนคนอายุมากจะมีความสนใจสื่อ 
ประเภทข่าวสารเเละสาระมากกว่า เช่น ข่าว หรือ สารคดี เป็นต้น ดังนั้นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ 
ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชดี ควรเลือกใช้จุดจูงใจในสื่อ ตลอดจนความต้องการที่เเท้จริงให้ 
เหมาะสมกับช่วงอายุของผู้รับสาร (กิติมา สุรสนธิ, 2548) 
          2. เพศ (Sex) เพศชาย เเละเพศหญิงมีลักษณะของเเนวความคิด ค่านิยม เเละพฤติกรรมการ 
รับสารที่เเตกต่างกันมาก เพศจึงเป็นตัวเเปรที่มีอิทธิพลในการกําหนดบทบาท เเละหน้าที่ด้าน 
พฤติกรรมของบุคคล รูปเเบบการดําเนินชีวิต เเละการเเสดงออกทางอารมณ ์เช่น เพศชายมีความ 
กระตือรือล้น ชื่นชอบความอิสระ เเละความท้าทาย ชอบพิจารณาสิ่งต่างๆ ด้วยเหตุเเละผล ใจคอ 
หนักเเน่น พฤติกรรมการรับสารของเพศชาย พบว่าจะชอบรับสารที่มีเนื้อหาหนักๆ (Hard News)  

ประเภทข่าว สารคดี เเละรายการประเภทกีฬาเป็นส่วนใหญ ่ส่วนเพศหญิง มีความอ่อนโยน ร่าเริง 
สดใส มีความละเอียดรอบครอบ มีความสนใจ เเละชอบดูเเลตนเอง เเละคนรอบข้าง พฤติกรรมรับ 
สารพบว่า เพศหญิงชอบรับสารประเภทความบันเทิง เช่น ซิทคอม ละคร เกมโชว์ เเละรายการเกี่ยว 
กับสุขภาพ เเละความงาม เป็นต้น (กิติมา สุรสนธิ, 2548) 
          3. การศึกษา (Education) การศึกษาเป็นวิชาความรู้ เเละศาสตร์เเขนงต่างๆ ที่ได้เรียนรู้มา 
จากสถาบันการศึกษา เช่น การศึกษาระดับมัธยมศึกษา การศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นต้น 
ประสบการณ์ชีวิตในอดีตที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการศึกษารูปเเบบหนึ่ง การศึกษาสามารถบ่งบอกถึง 
ลักษณะความต้องการเลือกรับสารของเเต่ละบุคคล การศึกษาเป็นตัวเเปรที่สําคัญเเละมีอิทธิพลต่อ 
ผู้รับสาร บุคคลที่ได้รับการศึกษาในระดับที่ต่างกัน หลักสูตรการศึกษาต่างกัน จะส่งผลต่อเเนว 
ความคิด ทัศนคต ิเเละพฤติกรรมการเลือกรับสารที่เเตกต่างกัน บุคคลที่มีการศึกษามากจะเป็นบุคคล 
ที่มีเหตุเเละผล จะไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆ สารที่ไม่มีเหตุเเละผล หรือปราศจากหลักฐานอ้างอิงที่มา 
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สนับสนุนข้อมูล จะถูกปฏิเสธการรับสารจากจากบุคคลที่มีการศึกษามาก (ปรมะ สตะเวทิน, 2546) 
          4. อาชีพ (Occupation) อาชีพจะเปรียบเสมือนการรวมกลุ่มของบุคคล ผู้รับสารที่มีอาชีพ 

ที่เเตกต่างกันย่อมมีเเนวความคิด รูปเเบบการดําเนินชีวิต เเละพฤติกรรมการเลือกรับสารในรูปเเบบ 
ที่เเตกต่างกัน อาชีพของบุคคลที่คล้ายกันมักจะเปิดรับสารที่คล้ายกัน เช่น กลุ่มนักธุรกิจจะเลือกรับ 
สารเกี่ยวกับข่าวเศรษฐกิจ การตลาด รวมถึงความเคลื่อนไหวของคู่เเข่งในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน กลุ่ม 
เกษตรกร เเละชาวนา จะเลือกรับสารเกี่ยวกับเรื่องข้าว ราคาพืชพรรณ ข้อมูลจากภาครัฐในการช่วย 
เหลือเเละสนับสนุนเกษตรกร กลุ่มบุคลากรทางการเเพทย์เเละสาธารณสุข จะเลือกรับสารที่เกี่ยวกับ 
ข่าว เเละข้อมูลสุขอนามัย หรือรายการสุขภาพ เป็นต้น (กิติมา สุรสนธ,ิ 2548) 
          อาชีพของผู้รับสาร เป็นตัวเเปรที่สามารถบ่งบอก เเละกําหนดลักษณะทางจิตวิทยาของผู้ 
ประกอบอาชีพ เช่น เเพทย ์เเละพยาบาลเป็นคนที่มีความละเอียดรอบครอบ ตํารวจ เป็นคน 
ช่างสังเกต ช่างสงสัย ทหาร จะเป็นคนที่มีระเบียบวินัย ศิลปิน จิตรกร เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
เป็นต้น เนื่องจากผู้รับสารเเต่ละสายอาชีพจะมีลักษณะทางสังคมที่เเตกต่างกัน (Social Categories) 

การเลือกรับสารจึงเเตกต่างกัน บุคคลที่อยู่ในสายอาชีพเดียวกัน จะมีลักษณะทางสังคมเหมือนกัน  
การเลือกรับสารจึงมีลักษณะคล้ายกัน (กาญจนา เเก้วเทพ, 2545) 
          5. รายได ้(Income) รายได้ของผู้รับสารเป็นตัวเเปรที่กําหนดเเนวความคิด รูปเเบบการ 
ดําเนินชีวิต เเละพฤติกรรมการเลือกเปิดรับสาร รายได้ของบุคคลจะเป็นสิ่งที่ชี้วัดถึงความต้องการ 
รับสารของบุคคล รายได้ที่เเตกต่างกัน ย่อมส่งผลต่อความต้องการรับสารที่เเตกต่างกัน กลุ่มผู้มีราย 
ได้สูง เเสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการดูเเลตนเองได้ดี จะเลือกรับสารที่มีสาระ เเละมีประโยชน์ต่อ 
ตนเอง ส่วนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยจะเลือกเปิดรับสารที่มีเนื้อหาด้านความบันเทิง เช่น ละคร รายการ 
เกมโชว์ เป็นต้น เป็นการลดความเครียด ความกดดันจากการดําเนินชีวิตประจําวันที่ยากลําบาก 
(ปรมะ สตะเวทิน, 2546) 
          การผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีจําเป็นจะต้องศึกษาข้อมูลด้าน 
ลักษณะประชากรของผู้รับสาร ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ เเละรายได ้เพื่อเป็นข้อมูล 
เบี้องต้นในวางเเผน พัฒนา ปรับปรุงเเละผลิตรายการให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมที่มีลักษณะประชากร 
ที่เเตกต่างกัน 
          ณัฏฐกรณ์  ชวนันท์ศิริกุล (2552) ทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อปัจจัย 
ในการรับชมโทรทัศน์ระบบฟรีทีวีในเขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษา 
พฤติกรรมผู้บริโภคในการรับชมโทรทัศน์ระบบฟรีทีวีในเขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษา 
ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในการรับชมโทรทัศน์ระบบฟรีทีวีในเขตหลักสี่  
กรุงเทพมหานคร 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการรับชม 
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โทรทัศน์ระบบฟรีทีวีในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า จากการสํารวจพฤติกรรม 
ผู้บริโภคด้านการเลือกรับชมประเภทรายการโทรทัศน์ระบบฟรีทีว ีส่วนใหญ่เลือกรับชมรายการ 
ประเภทให้ความบันเทิงสูงสุด พฤติกรรมผู้บริโภคด้านการตัดสินใจเลือกรับชมโทรทัศน์ระบบฟรีทีวี 
ส่วนใหญ่เลือกรับชมรายการที่ตนเองสนใจ ถ้าเป็นรายการข่าว ต้องมีความชัดเจน ทันต่อเหตุการณ์ 
มีความเป็นกลาง เเละมีความน่าเชื่อถือที่สุด ความสําคัญด้านปัจจัยทางด้านจิตวิทยาของผู้บริโภค 
ในการรับชมโทรทัศน์ระบบฟรีทีว ีผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกรับชมโทรทัศน์ระบบฟรีทีวีด้วยตนเอง 
ปัจจัยด้านบุคคลทางด้านเพศ เเละอายุไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมโทรทัศน์ระบบฟรีทีว ีเเต่ 
ระดับการศึกษา อาชีพ เเละรายได ้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในการรับชมโทรทัศน์ระบบ 
ฟรีทีวี กล่าวคือผู้ชมที่มีระดับการศึกษา อาชีพ เเละรายได้เเตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการรับชม 
โทรทัศน์ระบบฟรีทีวีเเตกต่างกัน จากผลการศึกษาดังกล่าว สถานีโทรทัศน์ระบบฟรีทีว ีต้องมีการ 
พัฒนาปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายการเเต่ละประเภทให้มีความเหมาะสม มีคุณภาพกับกลุ่มผู้ชม 
ทุกเพศทุกวัย เพื่อรักษาระดับความนิยมของผู้ชมโทรทัศน์ระบบฟรีทีวีในสภาวะการเเข่งขันของ 
สื่อโทรทัศน์ในปัจจุบัน 
          สําหรับงานวิจัยเรื่อง การเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ี
กับลักษณะประชากร เเละรูปเเบบการดําเนินชีวิตของผู้ชม ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจะศึกษา 
เกี่ยวกับตัวเเปรด้านลักษณะประชากรที่เเตกต่างกันของผู้รับสาร คือ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
เเละรายได้ที่หลากหลายว่าจะรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภท ช่องวาไรตี้ เอชด ีเเตกต่าง  
กันอย่างไร  
 

เเนวคิดเกี่ยวกับรูปเเบบการดําเนินชีวิต 
          เเบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) คือ การดํารงชีวิตของบุคคลเเต่ละสมัยที่ไม่ได้มีหลักเกณฑ์ 
ที่เเน่นอน เเต่พฤติกรรมของบุคคลจะขึ้นอยู่กับกลุ่มสังคม หรือกลุ่มวัฒนธรรมที่สังกัดอยู่ 
ซึ่งพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มเดียวกันจะส่งผลให้กลุ่มบุคคลนั้นๆ มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกัน บุคคล 
เเต่ละคนจะพัฒนาเเบบเเผนการดํารงชีพให้เหมาะสมกับกลุ่มของสังคม หรือกลุ่มวัฒนธรรมดังกล่าว 
(อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543) 

           รูปเเบบการดําเนินชีวิตของบุคคลในสังคมจะถูกเเบ่งหมวดหมู่ออก มาในรูปเเบบของ 
กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) เเละความคิดเห็น (Opinions) ที่เเต่ละบุคคล 
กระทําออกมาเป็นพฤติกรรมในชีวิตประจําวัน หรืออุปนิสัยติดตัวที่เกิดจากความเคยชิน (Kotler, 

1997) 
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          รูปเเบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภค หมายถึง ผู้บริโภคดํารงชีวิตอยู่อย่างไร (How one 
lives) จะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเเละการกระทําที่เปิดเผย (Overt Actions and Behaviors) 
ที่สามารถสังเกตเห็นได้จากผู้บริโภค ซึ่งจะเเตกต่างจากบุคลิกภาพที่เกิดจากภายในของผู้บริโภค 
ที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ความคิด การรับรู้ เเละความรู้สึก (Mowen & Minor, 1998) 

          จากความหมายของรูปเเบบการดําเนินชีวิตที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การดําเนินชีวิตของ 
บุคคลในกลุ่มของสังคมหรือกลุ่มวัฒนธรรมนั้นๆ บุคคลจะมีเเบบเเผนรูปเเบบการดําเนินชีวิตของ 
ตัวเอง ที่สามารถดํารงชีวิตอยู่ในกลุ่มของสังคมหรือกลุ่มวัฒนธรรมของตนเองได้ ซึ่งรูปเเบบการ 
ดําเนินชีวิตของเเต่ละบุคคลจะถูกเเบ่งออกเป็น กิจกรรม ความสนใจ เเละความคิดเห็น สิ่งเหล่านี้ 
จะถูกรวบรวมเเละเเสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมหรือการกระทําของบุคคลในชีวิตประจําวัน 
          สังคมเมืองยุคปัจจุบันมีผู้คนมากมายเเละมีความหลากหลายทั้งเพศ ช่วงอาย ุระดับการศึกษา 
อาชีพ เเละรายได ้ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวเเปรที่กําหนดรูปเเบบการดําเนินชีวิตของคนในสังคม การที่ 
จะศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีจําเป็นที่จะต้องเเบ่ง 
ประเภทของผู้ชมตามรูปเเบบการดําเนินชีวิต เพื่อศึกษาถึงความต้องการรับชมรายการโทรทัศน์ 
ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีเพื่อเป็นข้อมูลสําหรับกําหนดทิศทาง เเละเป้าหมายของสถานี 
โทรทัศน์ เพื่อสามารถผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีที่สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของผู้ชมที่มีรูปเเบบการดําเนินชีวิตที่หลากหลาย 
 

การเเบ่งประเภทของผู้บริโภคตามค่านิยม เเละรูปเเบบการดําเนินชีวิต (VALS Typology) 

          วิธีเเบ่งประเภทของผู้บริโภค ที่มีความน่าเชื่อถือ เเละมีความนิยมกันอย่างกว้างขวางใน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา คือ การเเบ่งประเภทผู้บริโภคตามลักษณะค่านิยม เเละรูปเเบบการดําเนิน 
ชีวิต (Values and Lifestyles : VALS) ถูกคิดค้น เเละพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1978 โดยสถาบันวิจัย 
สเเตนฟอร์ด (Stanford Research Institute : SRI) สามารถเเบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้ (Mowen 

& Minor อ้างใน ดารา ทีปะปาล, 2446) 

          1. กลุ่มมุ่งเน้นความต้องการเพื่อการยังชีพ (The need-driven group) คือ กลุ่มบุคคลที่มี 
ทรัพยากรน้อย สนใจความต้องการขั้นพื้นฐานเป็นสําคัญ เพื่อการดํารงชีวิตของตนเอง สามารถเเบ่ง 
ออกเป็น 2 กลุ่มคือ 
                    1.1 กลุ่มผู้ขอเพียงมีชีวิตอยู่รอด (Survivors) กลุ่มนี้มีประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์ คือ 
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย การศึกษาน้อย ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ สุขภาพร่างกายไม่ดี 
                    1.2 กลุ่มผู้ประคองชีวิต (Sustainers) กลุ่มนี้มีประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์ คือ กลุ่มผู้มี 
รายได้น้อย การศึกษาน้อย เเต่มีกําลังใจ ไม่สิ้นหวังในการต่อสู้กับชีวิต มีการวางเเผน เเละมีความ 
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คาดหวังต่ออนาคตมากกว่ากลุ่ม Survivors 

          2. กลุ่มยึดถือผู้อื่นเป็นเเบบอย่าง (The outer-oriented group) คือกลุ่มคนที่ดําเนินชีวิต 
เเละยึดถือความคิดของผู้อื่นเป็นหลัก สามารถเเบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ  
                    2.1 กลุ่มผู้เป็นสมาชิกในสังกัด (Belongers) กลุ่มนี้มีประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์ คือ 
กลุ่มบุคคลที่มีรายได้ปานกลาง ช่วงอายุเข้าสู่วัยกลางคน รักชาต ิศาสนา เเละครอบครัว 
                    2.2 กลุ่มผู้เลียนเเบบผู้อื่น (Emulator) กลุ่มนี้มีประมาณ 9 เปอร์เซ็นต์ คือกลุ่มวัย 
หนุ่มสาว มีความรับผิดชอบ เเละมีความขยันในการทํางาน มีความทะเยอทะยาน ชอบใช้จ่ายมากกว่า 
ออมเงิน ยึดถือผู้ประสบความสําเร็จในชีวิตเป็นเเบบอย่าง 
                    2.3 กลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จ (Achievers)  กลุ่มนี้มีประมาณ 22 เปอร์เซ็นต์ คือกลุ่ม 
บุคคลที่มีรายได้มาก อยู่ในช่วงวัยกลางคน มีความเชื่อมั่นในตนเอง เเละประกอบธุรกิจส่วนตัว 
          3. กลุ่มยึดถือตนเองเป็นหลัก (The inner directed group) คือ กลุ่มของบุคคลทีม่ีความ 
เป็นตัวของตัวเองสูง ยึดถือความคิดตนเองเป็นสําคัญ สามารถเเบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ  
                    3.1 กลุ่มฉันคือฉัน (I am me group) กลุ่มนี้มีประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ คือ กลุ่ม 
บุคคลช่วงวัยรุ่น ยังไม่เเต่งงาน มีความกระตือรือร้น มีความคิด เเละมีอารมณ์เปลี่ยนเเปลงตลอด 
เวลา ชอบเเสวงหาประสบการณ์ เเละมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ 
                    3.2 กลุ่มชอบมีประสบการณ์ใหม่ (Experientials) กลุ่มนี้มีประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์ 
คือ กลุ่มบุคคลที่มีการศึกษาสูง ชอบเปิดรับประสบการณ์ที่เเปลกใหม ่ชอบทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับ 
ศิลปะ กีฬา เเละดนตร ี
                    3.3 กลุ่มผู้สนใจปัญหาสังคม (Societally Conscious) กลุ่มนี้มีประมาณ 9 
เปอร์เซ็นต์ คือ กลุ่มบุคคลที่มีรายได้สูง การศึกษาสูง ชอบความอิสระ มีความสนใจเรื่องปัญหาสังคม 
เเละปัญหาสิ่งเเวดล้อม 
          4. กลุ่มผู้ประสบความสําเร็จในชีวิต (The integrated group) กลุ่มนี้มีประมาณ 2 
เปอร์เซ็นต์ คือ กลุ่มบุคคลที่มีรายได้สูง อยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ มีวุฒิภาวะ ประสบความสําเร็จในชีวิต 
สามารถนําเอารูปเเบบการดําเนินชีวิตของผู้อื่นที่ประสบความสําเร็จมาประยุกต์ใช้รวมกับรูปเเบบ 
การดําเนินชีวิตของตนเองได้เป็นอย่างดี 
 

การเเบ่งประเภทของบุคคลตามค่านิยมเเละรูปเเบบการดําเนินชีวิต (VALS Typology) 

          ต่อมาป ีค.ศ. 1989 สถาบันวิจัย สเเตมฟอร์ด ได้พัฒนา เเละปรับปรุง VALS เพื่อให้เหมาะสม 
กับกลุ่มบุคคลในสังคมที่มีความหลากหลาย สามารถนําไปใช้ศึกษาทางการตลาด เพื่อจําเเนกประเภท 



	 27 

กลุ่มบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเกิด VALS2 ขึ้นมา โดยจะมุ่งเน้นการวัดตัวเเปรด้านค่านิยม 
เเละด้านทัศนคติ VALS2 จะสามารถเเยกกลุ่มบุคคลออกเป็นหลักเกณฑ์ตามเเนวนอน ซึ่งจะเเสดง 
ความคิดขั้นพื้นฐานของกลุ่มบุคคล สามารถเเบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ 1. กลุ่มยึดหลักการ (Principles 
Oriented) คือ กลุ่มบุคคลที่ชอบปฏิบัติตามกฎระเบียบ 2. กลุ่มยึดถือสถานภาพ (Status Oriented) 
คือ กลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติตามสิทธิ เเละหน้าที่ของตนเองในสังคม เเละ 3. กลุ่มยึดถือการกระทํา 
(Action Oriented) คือ กลุ่มบุคคลที่ชอบกิจกรรมทางสังคม ส่วนหลักเกณฑ์ตามเเนวตั้งของ VALS2 

จะเเสดงถึงทรัพยากรบุคคลประกอบด้วยสติปัญญา การศึกษา รายได ้อุปนิสัยส่วนบุคคล 
เเละความสามารถของบุคคล (Hawkins and Coney อ้างใน ดารา ทีปะปาล, 2446)  
 
ภาพที่ 2.1 : เเสดงการเเบ่งประเภทของบุคคลตามเเบบการดําเนินชีวิต VALS2 

 

 
 
ที่มา : ดารา ทีปะปาล.  (2546).  พฤติกรรมผู้บริโภค.  กรุงเทพมหานคร: รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์. 
 
           จากรูปที่ 2.1 อธิบายถึงการเเบ่งประเภทบุคคลตามรูปเเบบการดําเนินชีวิต VALS2 โดยใช้ 
หลักเกณฑ์ตามเเนวนอน เเละหลักเกณฑ์ตามเเนวตั้งในเรื่องของการเเบ่งกลุ่มบุคคลตามค่านิยม เเละ 
รูปเเบบการดําเนินชีวิต ซึ่งสามารถเเบ่งประเภทของกลุ่มบุคคลออกเป็น 8 กลุ่มคือ (ดารา ทีปะปาล, 
2546) 
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          1. กลุ่มผู้สมหวังในชีวิต (Actualizers) กลุ่มนี้มี 8 เปอร์เซ็นต์ เป็นกลุ่มที่มีรายได้ เเละ 
ทรัพยากรมากที่สุด ได้รับการศึกษาสูง ยึดถือหลักการ เเละการกระทําเป็นสิ่งสําคัญ มีรสนิยม เเละมี 
ความเชื่อมั่นในตนเองสูง พร้อมจะเปิดรับความเปลี่ยนเเปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวิต มีความสนใจเรื่องราว 
สิ่งต่างๆ รอบด้านโดยเฉพาะปัญหาสังคม ชอบที่จะเเสดงความเป็นตัวของตัวเองต่อผู้อื่นอย่างชัดเจน 
เป็นกลุ่มที่มีความสําเร็จในชีวิต 
          2. กลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จ (Fulfilleds) กลุ่มนี้มี 11 เปอร์เซ็นต์ เป็นกลุ่มที่มีรายได้เเละ 
ทรัพยากรมาก มีการศึกษาดี ช่วงอายุมากกว่า 50 ปี อยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ มีความรับผิดชอบสูง ชอบที่ 
จะเปิดรับฟังความคิดเห็นใหม่ๆ ของคนอื่นที่มีต่อตนเอง เวลาว่างจะชอบทํากิจกรรมเพื่อการพักผ่อน 
เเละสร้างความสุขภายในครอบครัว 
          3. กลุ่มอนุรักษ์นิยม ( ฺBelievers) กลุ่มนี้มี 16 เปอร์เซ็นต์ มีรายได้ปานกลาง เเละมีทรัพยากร 
น้อย การศึกษาน้อย เป็นกลุ่มบุคคลที่ยึดถือหลักการ มีความเชื่อในหลักศีลธรรม ต่อต้านการเปลี่ยน 
เเปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของตนเอง ชีวิตให้ความสําคัญกับครอบครัว ศาสนา เพื่อน เเละประเทศชาติ 
          4. กลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพ (Achievers) กลุ่มนี้มี 13 เปอร์เซ็นต์ มีรายได้เเละทรัพยากรมาก 
เป็นกลุ่มบุคคลที่ยึดถือสถานภาพ ประสบความสําเร็จในอาชีพของตน ชอบเข้าสังคม มุ่งทําในสิ่งที่ 
ตนเองชื่นชอบ มีความอนุรักษ์นิยม ชอบได้รับคําชื่นชมยกย่องจากคนรอบข้าง เป็นกลุ่มบุคคลที่ 
ยึดถือภาพลักษณ์ของตนเองเป็นสิ่งสําคัญ 

          5. กลุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน (Strivers) กลุ่มนี้มี 13 เปอร์เซ็นต์ มีรายได้ เเละทรัพยากร 
น้อย มีความคิดที่จะประสบความสําเร็จในชีวิต ชอบที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นใหม่ๆของคนอื่นที่มี 
ต่อตนเอง กลุ่มผู้มีความทะเยอทะยานเป็นกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพ 
คือ เป็นกลุ่มบุคคลที่ยึดถือสถานภาพ ประสบความสําเร็จในอาชีพของตน ชอบเข้าสังคม มุ่งทําในสิ่งที ่
ตนเองชื่นชอบ มีความอนุรักษ์นิยม ชอบได้รับคําชื่นชมยกย่องจากคนรอบข้าง เป็นกลุ่มบุคคลที่ 
ยึดถือภาพลักษณ์ของตนเองเป็นสิ่งสําคัญ 

          6. กลุ่มผู้เเสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ (Experiencers) กลุ่มนี้มี 12 เปอร์เซ็นต์ มีทรัพยากร 
มาก เเละเป็นกลุ่มที่ยังไม่สําเร็จการศึกษา อยู่ในช่วงวัยรุ่น ชื่นชอบความตื่นเต้น เเละท้าทายมีความ 
กระตือรือร้น ชื่นชอบกิจกรรมด้านความบันเทิง กีฬา เเละกิจกรรมทางสังคม 
          7. กลุ่มนักปฏิบัติ (Makers) กลุ่มนี้มี 13 เปอร์เซ็นต์ เป็นกลุ่มที่มีทรัพยากรน้อย เเละยึดถือ 
การกระทําเป็นสําคัญ ให้ความสําคัญกับครอบครัว เเละเรื่องการพักผ่อนของตนเอง มีความอนุรักษ ์
นิยม มุ่งทําเเต่ในสิ่งที่ตนเองคุ้นเคย เเละไม่สนใจเรื่องที่ไม่มีความสัมพันธ ์หรือเกี่ยวข้องกับตนเอง 
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          8. กลุ่มผู้ดิ้นรน (Strugglers) กลุ่มนี้มี 14 เปอร์เซ็นต์ เป็นกลุ่มที่มีรายได้ เเละทรัพยากรน้อย 
มีการศึกษาน้อย มีช่วงอายุมากเฉลี่ย 60 ปีขึ้นไป สนใจเรื่องสุขภาพ เเละสนใจเรื่องความปลอดภัย 
ของชีวิตของตนเอง 
          การเเบ่งประเภทของบุคคล ตามเเบบค่านิยมเเละรูปเเบบการดําเนินชีวิต (VALS Typology) 

สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่อง 
วาไรตี ้เอชด ีให้เหมาะสมกับรูปเเบบการดําเนินชีวิต เเละลักษณะประชากรของผู้ชมที่มีความ 
หลากหลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อปรับปรุง เเละผลิตรายการโทรทัศน์ให้ตรงตามความต้องการ 
เเละสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลาย 
          ณรงค์ศักดิ์  เจริญศิริ (2557) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปเเบบ 
การดําเนินชีวิตกับความพร้อมที่มีต่อการรับชมโทรทัศน์ดิจิตอลของผู้ชมโทรทัศน์ในกรุงเทพมหานคร 
มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาลักษณะรูปเเบบการดําเนินชีวิตของผู้ชมโทรทัศน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
เเละเพื่อศึกษาระดับความพร้อมที่มีต่อการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของผู้ชมโทรทัศน์ในเขต 
กรุงเทพมหานคร เเละเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปเเบบการดําเนินชีวิต กับความพร้อมที่มีต่อการ 
รับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ชมโทรทัศน์ในเขต 
กรุงเทพมหานคร มีรูปเเบบการดําเนินชีวิตที่หลากหลาย เเบ่งการพิจารณาดังนี้ 1. ด้านกิจกรรม ผู้ชม 
โทรทัศน์จะมีรูปเเบบการดําเนินชีวิตเกี่ยวกับการทํากิจกรรมในเรื่องของความบันเทิงมากที่สุด มีการ 
รับชมเกี่ยวกับรายการข่าวมากที่สุด ด้านความสนใจ ผู้ชมโทรทัศน์มีความสนใจบริโภคข้อมูลข่าวสาร 
ที่ตนเองสนใจ พฤติกรรมของผู้ชมรายการโทรทัศน์จะให้ความสนใจมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับเนื้อหา 
เเละสิ่งที่ตนเองสนใจ ด้านความคิดเห็น โดยส่วนใหญ่ผู้ชมโทรทัศน์คิดว่าควรมีการส่งเสริมพัฒนา 
คุณภาพของรายการโทรทัศน ์เพราะเป็นสื่อที่มีอิทธิพล เเละมีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของ 
ประชาชน ดังนั้นผู้ชมโทรทัศน์ที่มีรูปเเบบการดําเนินชีวิตที่เเตกต่างกัน ต่างมีความต้องการรับชม 
โทรทัศน์ดิจิตอลเเตกต่างกันไปตามรูปเเบบการดําเนินชีวิตของผู้ชม 
          ศุภศิลป์  กุลจิตต์เจือวงศ์ (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง การนําเสนอรายการโทรทัศน์ ในยุคดิจิตอล 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอเเนะเเนวทางการผลิตรายการโทรทัศน์ให้มีประสิทธิภาพ เกิดความน่าสนใจ 
เเละสอดคล้องตรงกับพฤติกรรมการรับชมของผู้ชมในปัจจุบัน เเละสามารถเเย่งชิงฐานจํานวนผู้ชม 
ให้ติดตามรายการในสถานีโทรทัศน์ได้จํานวนมาก ซึ่งผู้ผลิตรายการโทรทัศน์สามารถนําข้อเสนอเเนะ 
มาปรับใช้เพื่อเป็นเเนวทางในการผลิตรายการให้เกิดประสิทธิภาพได้ต่อไป อีกทั้งผู้ชมก็จะมีโอกาส 
ในการเลือกรับชมรายการที่มีคุณภาพ เเละเหมาะสมกับรูปเเบบการดําเนินชีวิตของเเต่ละคน 
ผลการศึกษาพบว่า อุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์มีการเเข่งขันที่สูงขึ้นกว่าในอดีต ทั้งนี้เพราะจํานวนช่อง 
ที่มากขึ้น ทําให้ผู้ชมมีทางเลือกในการรับชมมากขึ้น โดยเกิดการเเข่งขันที่สูงขึ้นของผู้ประกอบการ 



	

	

30 

ด้วยกันเอง ดังนั้นผู้ประกอบการต้องปรับกลยุทธ์ วิธีการนําเสนอ รวมทั้งกระบวนการผลิต เพื่อสร้าง 
ความน่าสนใจให้กับกลุ่มผู้ชม ซึ่งนับว่าเป็นข้อดี เเละเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมที่มีรายการให้เลือกรับชม 
เป็นจํานวนมาก สิ่งที่สําคัญคือ ผู้ผลิตรายการควรศึกษาพฤติกรรมของผู้ชมในเชิงลึก เพื่อสามารถ 
นําข้อมูลที่ได้มาศึกษา วิเคราะห์ เเละสร้างเป็นเเนวทางต่างๆ ได้เเก่ การออบเเบบสาร การวิเคราะห์ 
พฤติกรรมผู้รับสาร เเละปฏิกิริยาตอบกลับให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้ชมที่มีรูปเเบบการดําเนินชีวิตที่ 
หลากหลายได้อย่างเเท้จริง 
          สําหรับงานวิจัยเรื่อง กลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิต กับการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล 
ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจะศึกษาเกี่ยวกับตัวเเปรด้านรูปเเบบการ 
ดําเนินชีวิตของผู้ชม คือ กิจกรรม ความสนใจ เเละความคิดเห็นที่มีต่อรายการโทรทัศน์ดิจิตอล 
ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีผู้ชมที่มีรูปเเบบการดําเนินชีวิตที่หลากหลายจะรับชมรายการโทรทัศน์ 
ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีเเตกต่างกันอย่างไร  
 

ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 
          บุคคลที่เรียกว่า ผู้รับสาร จะมีพฤติกรรมการเลือกเปิดรับ หรือเลือกสนใจสารเเตกต่างกัน  
พฤติกรรมการรับสารของเเต่ละบุคคลจะมีวิธีการเลือกรับ การจดจํา รวมถึงการตอบสนองต่อสารนั้นๆ 
เเตกต่างกันไป ผู้ส่งสารจะต้องทําความเข้าใจเเละคาดคะเนลักษณะทางธรรมชาติของผู้รับสาร เพื่อ 
ปรับปรุงเนื้อหาของสาร ให้สอดคล้องกับผู้รับสารเเต่ละบุคคล ก่อนที่จะส่งสารออกไป (ชวรัตน์ 
เชิดชัย, 2527) 
          การเเสวงหาข่าวสารของผู้รับสารนั้น เกิดจากปัจจัยด้านจิตวิทยาทางสังคมตามเเนว 
คิดเรื่องความลงรอยกันของทัศนคต ิ(Attitude Congruence) ที่ว่าบุคคลจะทิ้งข่าวสารที่ไม่ 
สอดคล้องกับทัศนคติ ที่ตนมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเเละจะเลือกรับสารที่สอดคล้องกับทัศนคติที่ 
ตนมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเเทน (Donohew & Tipton อ้างถึงใน สุรัตน์ ตรีสุกล, 2547) 
          การเลือกรับสาร นอกจากเพื่อสนับสนุนทัศนคติเเล้ว ยังเป็นการเเสวงหาเพื่อนําไปใช้ 
ประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น เพื่อเพิ่มความรู้ ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจหรือเเก้ปัญหา รวมทั้งเพื่อ 
สนองความสนใจส่วนบุคคล เเละเพื่อความบันเทิง นอกจากนี้การที่บุคคลตัดสินใจเลือกรับสาร 
หรือหลีกเลี่ยงการเปิดรับสารนั้น จะขึ้นอยู่กับการประเมินของบุคคลถึงผลตอบเเทนในการ 
เลือกเปิดรับสารนั้นๆ (Atkin อ้างถึงใน ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร เเละคณะ, 2546) 
          ตัวกําหนดความสําเร็จ หรือความล้มเหลวของการส่งสารไปยังผู้รับสาร คือ กระบวน 
การเลือกสรร (Selective Processes) ของผู้รับสาร ข่าวสารต่างๆ เเม้ว่าถูกตระเตรียมมาอย่างดี 
ผู้ถ่ายทอดมีความสามารถเเละความน่าเชื่อถือ เเต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถบ่งบอกถึงความสําเร็จ 
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ของการส่งสารไปยังผู้รับสาร เพราะผู้รับสารจะมีกระบวนการเลือกรับรู้ข่าวสารเเตกต่างกันไป 
ตามประสบการณ์ ความต้องการ ตามทัศนคติ เเละตามความรู้สึกนึกคิดที่ไม่เหมือนกัน (ภัสวลี 
นิติเกษตรสุนทร เเละคณะ, 2546) 
          จากความหมายของพฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าผู้รับสาร หรือผู้ชมจะ 
มีพฤติกรรมการเลือกเปิดรับสารเฉพาะที่สอดคล้องกับทัศนคติของตนเอง เเละจะเลือกปฏิเสธสารที่ 
ขัดเเย้งกับทัศนคติของตนเอง โดยผู้รับสารจะมีกระบวนการเลือกรับสาร ในการเปิดรับสารเเตกต่าง 
กันไปตามลักษณะเฉพาะของบุคคล 
          พฤติกรรมการเปิดรับสารของบุคคลจะมีปัจจัยพื้นฐานเข้ามาสนับสนุน เเละเป็นตัวกระตุ้นที่ 
ส่งผลทําให้บุคคลเเสดงพฤติกรรมการเปิดรับสารที่เเตกต่างกัน สามารถเเบ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการเเสดง 
พฤติกรรมการเปิดรับสารออกเป็น 3 ประเภทคือ (ชวรัตน์ เชิดชัย, 2527) 
          1. ความเหงา คือ สถานะความรู้สึกของมนุษย์ จัดว่าเป็นปัจจัยทางด้านจิตวิทยาอย่างหนึ่ง 
ของมนุษย์ ที่ส่งผลต่อการเเสดงพฤติกรรม มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องมีสังคม ไม่ชอบอยู่โดดเดี่ยว 
เนื่องจากจะเกิดความวิตกกังวล เกิดความสับสน เเละหวาดกลัว รวมถึงกลัวการถูกเมินเฉยจากสังคม 
ดังนั้นจึงเลือกที่จะเข้ากลุ่มกับบุคคลอื่นๆ เพื่อสังสรรคต์ามโอกาส เเละความเหมาะสม เเต่บางครั้ง 
มีปัจจัยอื่นๆ รบกวนการเข้าร่วมกลุ่มสังคม ตัวเลือกที่ใช้เเก้ปัญญาที่ดีที่สุดอีกทางหนึ่งคือการอยู่ 
กับสื่อ เพราะสื่อสามารถเป็นเพื่อนเเก้เหงาที่ไม่สร้างเเรงกดดัน หรือความเครียดให้กับบุคคล เเละสื่อ 
ยังให้ประโยชน์ทั้งเรื่องสาระความรู้ เเละสาระบันเทิง 
          2. ความอยากรู้อยากเห็น คือ มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยากรู้อยากเห็นเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
รอบตัว มนุษย์อยากรู้อยากเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตนเองทั้งปัจจุบัน เเละอนาคต ทั้งที่มีผลกระทบต่อ 
ตนเองทั้งทางตรง เเละทางอ้อม ความอยากรู้อยากเห็นจัดว่าเป็นพฤติกรรมขั้นพื้นฐานของมนุษย์ 
สื่อ จึงเป็นเครื่องมือที่สามารถตอบสนองความต้องการอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ 
          3. ประโยชน์ใช้สอยของตนเอง (Self-Aggrandizement) คือ การเลือกใช้สื่อที่เลือกเปิดรับ 
เพื่อนํามาสร้างประโยชน์ให้กับตนเอง เช่น การเเสวงหาความรู้จากรายการข่าว หรือ รายการสารคด ี
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ เเละทัศนคติให้กับตนเอง เเละการรับชมรายการประเภทบันเทิง 
เพื่อสร้างความสุข สนุกสนาน ช่วยผ่อนคลายความเครียด ความกดดันจากการใช้ชีวิตประจําวัน 
เป็นต้น 
 

การเลือกสรรของผู้รับสาร (Selective Processes of Audiences) 

          กระบวนการเลือกสรรของผู้รับสาร คือ วิธีการคัดกรองสารในกระบวนการรับรู้ของผู้รับสาร 
กระบวนการเลือกรับสาร เเละข้อมูลต่างๆ จะเเตกต่างกันไปตามเเนวความคิด ค่านิยม ทัศนคต ิ 
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สังคม เเละประสบการณ์ของผู้รับสาร กระบวนการเลือกสรรของผู้รับสารประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 
(สุรัตน์ ตรีสุกล, 2547) 
          1. การเลือกเปิดรับ หรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective Attention) 

หมายถึง ปัจจัยด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อเเนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกเปิดรับ หรือเลือกสนใจสาร ผู้รับ 
สารจะเลือกรับสารที่สนับสนุน หรือสอดคล้องกับทัศนคติของตนเอง เเละเลือกที่จะหลีกเลี่ยง  
หรือปฏิเสธการรับสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติของตนเอง นอกจากปัจจัยด้านทัศนคติของผู้รับสาร 
เเล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น ความรู้ ค่านิยม ประสบการณ์ในชีวิต ลักษณะทางประชากร เเละรูปเเบบ 
การดําเนินชีวิต เป็นต้น 
          2. การเลือกรับรู้ หรือการเลือกเเปลความหมาย (Selective Perception or Selective 
Interpretation) หมายถึง หลังจากที่ผู้รับสารเลือกเปิดรับ หรือเลือกสนใจสารนั้นเเล้ว ต่อมาสารนั้น 
จะผ่านตัวกรองขั้นที่สอง คือ กระบวนการเลือกรับรู้ หรือการเลือกเเปลความหมาย ผู้รับสารจะอาศัย 
ความรู้ ทัศนคต ิอารมณ์ ประสบการณ์ในชีวิต เเปลความหมายของสาร เพื่อจะได้เข้าใจความหมาย 
ของสารนั้นๆ ผู้รับสารเเต่ละคนสามารถเเปลความหมายคล้ายกัน หรือ เเตกต่างจากผู้ส่งสารก็ได้ 
กระบวนการเลือกรับรู ้หรือการเเปลความหมาย เป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความหมายให้เเก่ 
ผู้รับสาร 
          3. การเลือกจดจํา (Selective Retention) หมายถึง ผู้รับสารจะเลือกจดจําเนื้อหาของสาร 
ในส่วนที่ตรงกับความต้องการ เเละสอดคล้องกับความสนใจ เเละทัศนคติของผู้รับสาร ผู้รับสารจะ 
เลือกจดจําเนื้อหาของสารเฉพาะที่ตนเองสนใจ สารของผู้ส่งสารที่ส่งมาอาจจะไม่อยู่ในความทรงจำ 
ของผู้รับสารทั้งหมดก็ได้ 
          จากเเนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า สารของผู้ส่งสารไม่ได้มีอิทธิพลต่อผู้รับสารเสมอไป เพราะสาร 
ที่ส่งมาจะถูกกลั่นกรองด้วยกระบวนการเลือกสรรของผู้รับสาร ผู้รับสารจะเลือกสนใจ เลือกเเปลความ 
หมาย เเละเลือกจดจําเฉพาะส่วนเนื้อหาของสารที่สอดคล้องกับทัศนคติของตนเอง ซึ่งผู้รับสารเเต่ละ 
คน ก็มีกระบวนการเลือกรับสารเเตกต่างกันออกไปตามความรู้ ประสบการณ์ เเละทัศนคติ เป็นต้น 
 

          หน้าที่เชิงสังคม เเละจิตวิทยาของบุคคลในการเเสดงพฤติกรรมการเลือกเปิดรับสื่อที่ขึ้นอยู่ 
กับเเรงจูงใจ เเละความต้องการของบุคคล ซึ่งเเต่ละบุคคลมีวัตถุประสงค์ เเละความต้องการใช้ 
ประโยชน์จากสื่อเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองเเตกต่างกัน สามารถเเบ่งออกเป็น 5 
ประเภทคือ  (Katz, et อ้างถึงใน ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร เเละคณะ, 2546)  
          1. ความต้องการด้านข่าวสาร (Cognitive Needs) คือ ความต้องการใช้สื่อของบุคคล เพื่อ 
เเสวงหาข่าวสาร เเละสาระ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู ้สร้างความคิด ความเข้าใจใน 
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สิ่งต่างๆที่ตนเองมีความสนใจ 
          2. ความต้องการด้านอารมณ์ (Affective Needs) คือ ความต้องการใช้สื่อ เพื่อสนองความ 
ต้องการทางด้านอารมณ์ของบุคคล เช่น เพื่อสร้างความสุนทรีย ์หรือเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับ 
ตนเอง 
          3. ความต้องการสร้างความมั่นใจ เเละความน่าเชื่อถือของบุคคล (Personal Integrative 

Needs) คือ ความต้องการใช้สื่อ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ เเละเพื่อเสริมสร้าง 
ความมั่นใจให้กับตนเอง สําหรับการดําเนินชีวิตประจําวันในสังคม 
          4. ความต้องการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Integrative Needs) คือ ความต้องการ 
ใช้สื่อเพื่อเป็นช่องทางในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ ในสังคม หรือการใช้สื่อเพื่อสามารถนําไป 
สนทนากับบุคคลอื่นๆ ได้ในสังคม 
          5. ความต้องการหลีกเลี่ยงปัญหา เเละความกดดันในชีวิต (Tension Release Needs) คือ  
ความต้องการใช้สื่อเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา เเละความกดดันในชีวิตประจําวัน โดยเลือกหาสื่อที่สร้าง 
ความบันเทิง เพื่อต้องการผ่อนคลายความเคลียด  
 

          สุภวัฒน ์สงวนงาม (2557) ทําการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกรับชม 
รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม 
ในการเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษา 
วิจัยเชิงสํารวจ โดยมีการเก็บข้อมูลจากประชากรเเละกลุ่มตัวอย่างคือประชาชนที่อาศัยอยู่ใน 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน มีเเบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัย 
พบว่า ข้อมูลเเสดงพฤติกรรมในการเปิดรับข่าวสาร มีการเปิดรับชมข่าวเป็นอันดับเเรกในการชม 
โทรทัศน์ โดยไม่ตั้งใจชมข่าวจนจบรายการ เเละจะเลือกชมข่าวที่สนใจ หรือกําลังติดตามซึ่งผู้ชมส่วน 
ใหญ่ไม่ได้มีทัศนคติในการเปิดรับชมรายการข่าว เพื่อทําให้รู้สึกเหมือนมีเพื่อน หรือไม่โดดเดี่ยว เเต่มี 
ความคิดว่าการชมรายการข่าวเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตรงกับความสนใจของตนเอง 
เเละเป็นหัวข้อสนทนาในสังคม ผลการศึกษาเรื่อง ประเด็นเนื้อหาข่าว ที่มีผลในการเลือกรับชม 
รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ประเด็นที่สําคัญที่สุดที่ผู้ชมให้ 
ความสําคัญกับเนื้อหาของข่าว คือ มีความทันสมัย หรือมีความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ รองลงมา คือ 
ประเด็นข่าวที่นําเสนอมีความหลากหลาย ส่วนการปรับรูปเเบบรายการข่าว หรือผังรายการข่าว 
ให้ตรงกับวิถีการดําเนินชีวิต เเละความชอบของกลุ่มผู้ชมที่มีความหลากหลาย ถือว่ามีความสําคัญ 
เเละเป็นเเนวทางในการพัฒนารายการข่าวให้ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ชม 
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          ญาฎา  ศรีวิฑูรย ์เเละ พรทิพย์  เย็นจะบก (2557) ทําการศึกษาเรื่อง ความรู้ เเละความ 
คาดหวังต่อโทรทัศน์ดิจิตอลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับ 
ข่าวสารเกี่ยวกับโทรทัศน์ดิจิตอลที่มีผลต่อความรู้ เกี่ยวกับโทรทัศน์ดิจิตอลของประชาชนใน 
กรุงเทพมหานคร เเละศึกษาความรู้เกี่ยวกับโทรทัศน์ดิจิตอลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  
ที่มีความสัมพันธ์ กับความคาดหวังในการรับชมโทรทัศน์ดิจิตอลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบว่า การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับโทรทัศน์ดิจิตอล มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับ 
โทรทัศน์ดิจิตอลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เมื่อมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับโทรทัศน์ 
ดิจิตอลมากน้อยเพียงใด ก็จะมีความรู้เกี่ยวกับโทรทัศน์ดิจิตอลมากน้อยเท่านั้น เเละเมื่อนําความรู้ 
เเละความคาดหวังของการรับชมโทรทัศน์ดิจิตอลมาหาความสัมพันธ์พบว่า ความรู้เเละความคาดหวัง 
ไม่มีความสัมพันธ์กัน เนื่องจากพฤติกรรมของมนุษย์เป็นอิสระ ซึ่งสามารถเลือกที่จะเเสดงพฤติกรรม 
ต่างๆ ตามความรู้ เเละประสบการณ์ของตนเอง ดังนั้นความรู้เกี่ยวกับโทรทัศน์ดิจิตอลไม่จําเป็น 
ต้องมีความสัมพันธ์กับความคาดหวังในการรับชมโทรทัศน์ของประชาชน เเต่ประชาชนยังมีความ 
คาดหวังที่จะได้รับชมโทรทัศน์ดิจิตอลที่มีคุณภาพ ทั้งด้านการผลิต เเละความหลากหลายของเนื้อหา 
รายการ ได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ เเละความบันเทิงเเบบสร้างสรรค์จากการรับชม 
          จากทฤษฎีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ข้อมูล หรือสารที่ส่งมาจากผู้ส่งสาร (ผู้ผลิตรายการ) 
ไม่ได้มีอิทธิพลโดยตรงต่อผู้รับสาร (ผู้ชมรายการโทรทัศน์) เพราะสาร (รายการโทรทัศน์) ที่ถูกส่ง 
มาจะถูกกรองด้วยกระบวนการเลือกสรรของผู้รับสาร ผู้รับสารจะเลือกรับสารเฉพาะส่วนเนื้อหาที่ 
สนับสนุนทัศนคติของตนเอง เเละจะเลือกเเปลความหมายโดยใช ้ความรู ้ประสบการณ์ ทัศนคติ 
ค่านิยม อารมณ์ความรู้สึก เเละสดุท้ายผู้รับสารจะเลือกจดจําสารที่มีเนื้อหาตรงกับความสนใจของ 
ตนเอง เพื่อนําสารนั้นๆ ไปใช้ประโยชน์ในทางอื่นๆ เช่น เพื่อเพิ่มความรู ้หรือสร้างความบันเทิงให้กับ 
ตนเอง เป็นต้น 
          จากทฤษฎ ีเเนวคิด เเละงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่กล่าวมาทั้งหมด สามารถนํามาเป็นส่วนอ้างอิง 
ในการกําหนดกรอบเเนวคิดวิจัยเรื่อง กลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิต กับการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ 
ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีในกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
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กรอบเเนวคิดวิจัย 
 

 
 
 
 
 

 

รูปเเบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) 
- กลุ่มผู้สมหวังในชีวิต (Actualizers)   
- กลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จ (Fulfilleds)  
- กลุ่มอนุรักษ์นิยม ( ฺBelievers)  
- กลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพ (Achievers)  
- กลุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน (Strivers) 
- กลุ่มผู้เเสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ 

(Experiencers)  
- กลุ่มนักปฏิบัติ (Makers)  
- กลุ่มผู้ดิ้นรน (Strugglers) 

 
 

 

ลักษณะประชากร (Demographic) 
- เพศ (Sex) 
- อายุ (Age) 
- การศึกษา (Education) 
- อาชีพ (Occupation) 
- รายได ้(Income) 
 

 

 

กลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิต 
กับการเปิดรับชมรายการ 
โทรทัศน์ดิจิตอล 

ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ี
ในกรุงเทพมหานคร 

 



	

	

 บทที่ 3  
 ระเบียบวิธีวิจัย 

 

          การศึกษาวิจัยเรือ่ง กลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิต กับการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล 
ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ คือ 1.ศึกษากลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิต 
กับการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีในกรุงเทพมหานคร เเละ 
2.ศึกษาความคิดเห็นของผู้ชมต่อการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ี 
ในกรุงเทพมหานคร การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

โดยการสัมภาษณ์ (Interview) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิจัย เเละเก็บข้อมูล 
 

เเหล่งข้อมูลการวิจัย 
          การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกสัมภาษณ์ (Interview) ผู้ที่รับชมช่องรายการโทรทัศน์ 
ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชดี ประกอบด้วย 7 ช่อง คือ ช่อง MCOT HD, ช่อง One, ช่อง 
Thairath TV, ช่อง  3 HD, ช่อง Amarin TV, ช่อง 7 HD, เเละช่อง PPTV เเละเป็นผู้อาศัยอยู่ใน 
กรุงเทพมหานคร จำนวน 40 คน ซึ่งเเบ่งเป็นเพศชาย 20 คน เพศหญิง 20 คน อายุตั้งเเต่ 18 ปีขึ้นไป 
เเละสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) จากตัวเเทนกลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิตทั้ง 8 กลุ่ม 
ประกอบด้วยกลุ่มผู้สมหวังในชีวิต กลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จ กลุ่มอนุรักษ์นิยม กลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพ 

กลุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน กลุ่มผู้เเสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ กลุ่มนักปฏิบัติ เเละกลุ่มผู้ดิ้นรน 
ตัวเเทนกลุ่มละ 1 คน รวมเป็น 8 คน เพื่อสัมภาษณ์ถึงมุมมอง ความคิดเห็นส่วนบุคคลที่มีต่อช่อง 
รายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชดี รวมถึงข้อมูลด้านลักษณะประชากร เเละรูปเเบบ 
การดําเนินชีวิต เพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
          การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจึงเลือกวิธีการสัมภาษณ์ เป็นวิธ ี
การเก็บข้อมูลจากมุมมอง ความคิดเห็นส่วนบุคคล เพื่อหาคําตอบในสิ่งที่ต้องการ ซึ่งการสัมภาษณ์ 
ครั้งนี้ เป็นการสัมภาษณ์เเบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยกําหนด 
คำถาม โดยจะใช้เเบบสัมภาษณ์เดียวกันทั้งการสัมภาษณ์ทั่วไป จากกลุ่มตัวอย่าง 40 คน เเละการ 
สัมภาษณ์เชิงลึก จํานวน 8 คน เพื่อจะได้ถามผู้รับการสัมภาษณ์ให้เป็นเเบบเเผนเดียวกัน โดยคําถาม 
ในเเบบสัมภาษณ์ จะเเบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
          ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลด้านลักษณะประชากร) ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ เเละรายได ้จำนวน 5 ข้อ 
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          ตอนที่ 2  คําถามสําหรับเเบ่งประเภทรูปเเบบการดําเนินชีวิตของผู้ชมรายการ โทรทัศน ์
ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีจำนวน 1 ข้อ  
          ตอนที่ 3 กลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิตกับการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภท 
ช่องวาไรตี้ เอชดี จำนวน 6 ข้อ   
          ตอนที่ 4 กลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิต กับความคิดเห็นที่มีต่อการผลิตรายการโทรทัศน์ 
ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชดี จํานวน 2 ข้อ 
 

การรวบรวมข้อมูล 
          การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่รับชมช่องรายการโทรทัศน์ 
ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีจํานวน 40 คน โดยเเบ่งเป็นเพศชาย 20 คน เเละเพศหญิง 20 คน 
เเละการสัมภาษณ์เชิงลึก จํานวน 8 คน ซึ่งผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ตามบริเวณเเหล่ง 
ชุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า สถานที่ทํางาน สถานศึกษา โรงภาพยนตร ์เป็นต้น เนื่องจากสถานที่ 
ดังกล่าว ประกอบด้วยบุคคลที่มีลักษณะประชากร เเละรูปเเบบการดําเนินชีวิตที่หลากหลาย  
          เพื่อเป็นการรักษาสิทธิส่วนบุคคลของผู้ที่ได้รับการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจึงไม่ขอเปิดเผยชื่อ เเละ 
นามสกุลผู้ที่ได้รับการณ์สัมภาษณ์ เเต่จะใช้นามสมมติในการสัมภาษณ์คือ เพศชายจํานวน 20 คน 
จะใช้นามสมมติคือ M1 ถึง M20 เเละเพศหญิงจํานวน 20 คน จะใช้นามสมมติคือ F1 ถึง F20 

เเละการสัมภาษณ์เชิงลึก จํานวน 8 คน จะใช้นามสมมติในการสัมภาษณ์คือ A1-A8  

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
          การวิจัยครั้งนี้จะวิเคราะหจ์ากเเหล่งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้รับชมช่องรายการโทรทัศน ์
ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชดี จํานวน 40 คน โดยเเบ่งเป็นเพศชาย 20 คน เพศหญิง 20 คน เเละ 
การสัมภาษณ์เชิงลึก จํานวน 8 คน โดยนําข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาเรียบเรียง เปรียบเทียบ ความ 
เหมือน เเละความเเตกต่าง รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากนั้นจึงสรุปประเด็นที่สําคัญ นํามาตี 
ความหมายของข้อมูลภายใต้ ทฤษฎี เเนวคิด เเละงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นสําคัญ เพื่อให้ตรงตาม 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
          



	

	

บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
 

          การศึกษาวิจัยเรื่อง กลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิต กับการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล 
ประเภทช่องวาไรตี้ เอชดี ในกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยผู้วิจัยเลือกวิธีสัมภาษณ์ (Interview) เเละการสัมภาษณ์เเบบเจาะลึก (In-Depth Interview) 

จากผู้ที่รับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชดี คือช่อง MCOT HD, ช่อง One, ช่อง 
Thairath TV, ช่อง  3 HD, ช่อง Amarin TV, ช่อง 7 HD, เเละช่อง PPTV รวมทั้ง หมด 7 ช่อง 
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร จํานวน 40 คน เเบ่งเป็นเพศชาย จํานวน 20 คน 
จะใช้นานสมมติคือ M1 ถึง M20 เเละเพศหญิงจํานวน 20 คน จะใช้นามสมมติคือ  F1 ถึง F20 

เเละสัมภาษณ์เชิงลึกจากตัวเเทนกลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิตทั้ง 8 กลุ่ม จำนวน 8 คน 
จะใช้นามสมมติในการสัมภาษณ์คือ A1-A8 โดยที่ผู้วิจัยได้เเบ่งการนำเสนอผลการวิจัยจากการ 
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
          ส่วนที่ 1 กลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิต กับการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล 
ประเภทช่องวาไรตี้ เอชดี 
          ส่วนที่ 2 กลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิต กับความคิดเห็นที่มีต่อการผลิตรายการ 
โทรทศัน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชดี 
  

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้สัมภาษณ์ 
          การเเบ่งประเภทกลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิต จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 คน จําเป็นต้อง 
ใช้ข้อมูลด้านลักษณะประชากร เเละจําเเนกกลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิตของผู้ชมในกรุงเทพมหานคร 
เพื่อเป็นตัวคัดกรอง 
          ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลลักษณะประชากร) ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
เเละรายได้ของกลุ่มตัวอย่างที่รับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชดี จํานวน 40 คน 
          1. เพศ (Sex) กลุ่มตัวอย่างผู้รับชมช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชดี  
จำนวน 40 คน สามารถเเบ่งออกเป็นเพศชายจํานวน 20 คน (นามสมมต ิคือ M1 ถึง M20) 

เเละเพศหญิงจำนวน 20 คน (นามสมมติคือ F1 ถึง F20)

          2. อายุ (Age) กลุ่มตัวอย่างผู้รับชมช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชดี
จำนวน 40 คน สามารถเเบ่งช่วงอายุออกเป็น ช่วงอายุ 18 – 27 ปี จํานวน 12 คน ช่วงอายุ 28 – 37 

ปี จํานวน 11 คน ช่วงอายุ 38 – 47 ปี จํานวน 7 คน ช่วงอายุ 48 – 57 ปี จํานวน 6 คน เเละช่วง 
อายุ 58 ปีขึ้นไป จํานวน 4 คน  
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          3. ระดับการศึกษา (Education) กลุ่มตัวอย่างผู้รับชมช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอล 
ประเภทช่องวาไรตี้ เอชดี จํานวน 40 คน สามารถเเบ่งตามระดับการศึกษาออกเป็นต่ํากว่ามัธยม 
ศึกษาจำนวน 4 คน มัธยมศึกษาจำนวน 7 คน ปริญญาตรีจำนวน 24 คน เเละสูงกว่าปริญญาตรี 
จำนวน 5 คน  
          4. อาชีพ (Occupation) กลุ่มตัวอย่างผู้รับชมช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่อง 
วาไรตี้ เอชดี จํานวน 40 คน สามารถเเบ่งประเภทอาชีพออกเป็น นักเรียนเเละนักศึกษาจำนวน 9 คน 
ข้าราชการ เเละรัฐวิสาหกิจ จํานวน 4 คน พนักงานเอกชน 13 คน ธุรกิจส่วนตัว 6 คน เเละอาชีพ 

อื่นๆ จํานวน 8 คน  
          5. รายได ้(Income) กลุ่มตัวอย่างผู้รับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชดี 
จำนวน 40 คน สามารถเเบ่งช่วงรายได้ออกเป็นรายได้ต่ํากว่า 10,000 บาทต่อเดือน จํานวน 12 คน 
รายได ้10,001 -20,000 บาทต่อเดือน จํานวน 4 คน รายได ้20,001-30,000 บาทต่อเดือน จํานวน 
19 คน เเละ รายได ้30,001 ขึ้นไป จํานวน 5 คน  
          กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์จํานวน 40 คน สามารถเเบ่งออกตามข้อมูลลักษณะประชากร คือ 
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ เเละรายได ้โดยใช้นามสมมติเพศชาย จํานวน 20 คน คือ M1 ถึง M20 
เเละใช้นามสมมติเพศหญิง จํานวน 20 คน คือ F1 ถึง F20 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.1 : เเสดงรายละเอียดข้อมูลลักษณะประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ  
               เเละรายได ้ของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 คน 
 

กลุ่มตัวอย่าง เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้(บาท/เดือน) 
M1 ชาย 32 ปี สูงกว่าปริญญาตรี ธุรกิจส่วนตัว มากกว่า 30,001  
M2 ชาย 41 ปี ปริญญาตรี ข้าราชการ 20,001-30,000 

M3 ชาย 22 ปี ปริญญาตรี นักศึกษา 20,001-30,000 

M4 ชาย 22 ปี ปริญญาตรี นักศึกษา 20,001-30,000 

M5 ชาย 54 ปี ปริญญาตรี ธุรกิจส่วนตัว 20,001-30,000 

M6 ชาย 37 ปี สูงกว่าปริญญาตรี พนักงานเอกชน มากกว่า 30,001  
M7 ชาย 42 ปี มัธยมศึกษา อื่นๆ (รับจ้าง) ต่ํากว่า 10,000 

M8 ชาย 18 ปี มัธยมศึกษา นักเรียน 20,001-30,000 

  

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) : เเสดงรายละเอียดข้อมูลลักษณะประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา     
                      อาชีพ เเละรายได ้ของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 คน 
 

กลุ่มตัวอย่าง เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้(บาท/เดือน) 
M9 ชาย 51 ปี ปริญญาตรี ธุรกิจส่วนตัว 20,001-30,000 

M10 ชาย 30 ปี ปริญญาตรี พนักงานเอกชน 20,001-30,000 

M11 ชาย 32 ปี ปริญญาตรี พนักงานเอกชน 20,001-30,000 

M12 ชาย 43 ปี มัธยมศึกษา อื่นๆ (รับจ้าง) 10,001-20,000 

M13 ชาย 62 ปี ต่ํากว่ามัธยมศึกษา อื่นๆ (รับจ้าง) ต่ํากว่า 10,000 

M14 ชาย 45 ปี สูงกว่าปริญญาตรี ธุรกิจส่วนตัว มากกว่า 30,001  
M15 ชาย 74 ปี ต่ํากว่ามัธยมศึกษา อื่นๆ (ค้าขาย) ต่ํากว่า 10,000 

M16 ชาย 32 ปี ปริญญาตรี อื่นๆ (ค้าขาย) ต่ํากว่า 10,000 

M17 ชาย 29 ปี ปริญญาตรี พนักงานเอกชน ต่ํากว่า 10,000 

M18 ชาย 39 ปี ปริญญาตรี พนักงานเอกชน ต่ํากว่า 10,000 

M19 ชาย 42 ปี มัธยมศึกษา พนักงานเอกชน 10,001-20,000 

M20 ชาย 19 ปี ปริญญาตรี นักศึกษา 20,001-30,000 

F1 หญิง 21 ปี ปริญญาตรี นักศึกษา 20,001-30,000 

F2 หญิง 44 ปี มัธยมศึกษา พนักงานเอกชน 10,001-20,000 

F3 หญิง 37 ปี สูงกว่าปริญญาตรี พนักงานเอกชน มากกว่า 30,001 

F4 หญิง 51 ปี ปริญญาตรี ธุรกิจส่วนตัว 20,001-30,000 

F5 หญิง 27 ปี ปริญญาตรี พนักงานเอกชน ต่ํากว่า 10,000 

F6 หญิง 20 ปี ปริญญาตรี นักศึกษา 20,001-30,000 

F7 หญิง 29 ปี ปริญญาตรี พนักงานเอกชน 20,001-30,000 

F8 หญิง 56 ปี ปริญญาตรี ข้าราชการ 20,001-30,000 

F9 หญิง 25 ปี ปริญญาตรี พนักงานเอกชน ต่ํากว่า 10,000 

F10 หญิง 22 ปี ปริญญาตรี นักศึกษา 20,001-30,000 

F11 หญิง 49 ปี มัธยมศึกษา อื่นๆ (เเม่บ้าน) 10,001-20,000 

F12 หญิง 18 ปี มัธยมศึกษา นักเรียน 20,001-30,000 

                                                                                                       

   (ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) : เเสดงรายละเอียดข้อมูลลักษณะประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา     
                      อาชีพ เเละรายได ้ของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 คน 
 

กลุ่มตัวอย่าง เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้(บาท/เดือน) 
F13 หญิง 25 ปี ปริญญาตรี พนักงานเอกชน ต่ํากว่า 10,000 

F14 หญิง 34 ปี ปริญญาตรี พนักงานเอกชน ต่ํากว่า 10,000 

F15 หญิง 35 ปี สูงกว่าปริญญาตรี ธุรกิจส่วนตัว มากกว่า 30,001 

F16 หญิง 69 ปี ต่ํากว่ามัธยมศึกษา อื่นๆ (ค้าขาย) ต่ํากว่า 10,000 

F17 หญิง 36 ปี ปริญญาตรี ข้าราชการ 20,001-30,000 

F18 หญิง 54 ปี ปริญญาตรี ข้าราชการ 20,001-30,000 

F19 หญิง 65 ปี ต่ํากว่ามัธยมศึกษา อื่นๆ ต่ํากว่า 10,000 

F20 หญิง 22 ปี ปริญญาตรี นักศึกษา 20,001-30,000 

 

          การศึกษาวิจัยเรื่อง กลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิต กับการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล 
ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีในกรุงเทพมหานคร จําเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลทางด้านลักษณะประชากร 
ในการจําเเนกกลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลาย เพื่อการวิเคราะห์กลุ่มผู้รับสารว่าเป็นใคร มีลักษณะ 
การรับชมช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชดี อย่างไร ข้อมูลด้านลักษณะ 
ประชากรนี้ยังเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งสําหรับการเเบ่งประเภทบุคคลตามรูปเเบบการดําเนินชีวิต (VALS 
Typology) ทั้ง 8 กลุ่ม เพื่อทําการวิเคราะห์ถึงลักษณะการเปิดรับชมช่องรายการ โทรทศัน์ดิจิตอล 
ประเภทช่องวาไรตี้ เอชดี 
 

          การเเบ่งประเภทรูปเเบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มตัวอย่างที่รับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล 
ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีจํานวน 40 คน สามารถเเบ่งรูปเเบบการดําเนินชีวิตออกเป็น 8 กลุ่มคือ  

1. กลุ่มผู้สมหวังในชีวิต (Actualizers) คือ กลุ่มที่มีรายได้มากกว่า 30,001 บาทขึ้นไป  
ต่อเดือน ได้รับการศึกษาสูงกว่าปริญาตรี ยึดถือหลักการ เเละการกระทําเป็นสิ่งสําคัญ มีรสนิยม 
เเละมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง พร้อมจะเปิดรับความเปลี่ยนเเปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวิต มีความสนใจ 
เรื่องราวสิ่งต่างๆ รอบด้านโดยเฉพาะ ปัญหาสังคม  
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2. กลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จ (Fulfilleds) คือ กลุ่มที่มีรายได้ประมาณ 20,001-30,000  

บาทต่อเดือน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ช่วงอายุมากกว่า 50 ป ีอยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ ยึดถือหลักการ 
มีความรับผิดชอบสูง ชอบที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นใหม่ๆ ของคนอื่นที่มีต่อตนเอง เวลาว่างจะ 
ชอบทำกิจกรรมเพื่อการพักผ่อน เเละสร้างความสุขภายในครอบครัว 

3. กลุ่มอนุรักษ์นิยม ( ฺBelievers) คือ กลุ่มที่มีรายได้ประมาณ 10,001-20,000 บาท  
ต่อเดือน เเละจบการศึกษาไม่เกินระดับมัธยมศึกษา เป็นกลุ่มบุคคลที่ยึดถือหลักการ มีความเชื่อใน 
หลักศีลธรรม ต่อต้านการเปลี่ยนเเปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของตนเอง ชีวิตให้ความสําคัญกับครอบครัว 
ศาสนา เพื่อน เเละประเทศชาติ 

4. กลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพ (Achievers) คือ กลุ่มที่มีรายได้ประมาณ 20,001-30,000  

บาทต่อเดือน เป็นกลุ่มบุคคลที่ยึดถือสถานภาพ ประสบความสําเร็จในอาชีพของตน ชอบเข้าสังคม 
มุ่งทําในสิ่งที่ตนเองชื่นชอบ มีความอนุรักษ์นิยม ชอบได้รับคําชื่นชมยกย่องจากคนรอบข้าง เป็นกลุ่ม 
บุคคลที่ยึดถือภาพลักษณ์ของตนเองเป็นสิ่งสําคัญ 

5. กลุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน (Strivers) คือ กลุ่มที่มีรายได้ต่ํากว่า 10,000 บาทต่อเดือน 
มีความคิดที่อยากประสบความสําเร็จในชีวิต ชอบที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นใหม่ๆ ของคนอื่นที่มี 
ต่อตนเอง กลุ่มผู้มีความทะเยอทะยานเป็นกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพ 
เป็นกลุ่มบุคคลที่ยึดถือสถานภาพ ประสบความสําเร็จในอาชีพของตน ชอบเข้าสังคม มุ่งทําในสิ่ง 
ที่ตนเองชื่นชอบ มีความอนุรักษ์นิยม ชอบได้รับคําชื่นชมยกย่องจากคนรอบข้าง เป็นกลุ่มบุคคล 
ที่ยึดถือภาพลักษณ์ของตนเองเป็นสิ่งสําคัญ 

6. กลุ่มผู้เเสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ (Experiencers) คือ กลุ่มที่มีรายได้ประมาณ  

20,001-30,000 บาทต่อเดือน เเละเป็นกลุ่มที่ยังไม่สําเร็จการศึกษา อยู่ในช่วงวัยรุ่น ชื่นชอบความ 
ตื่นเต้น เเละท้าทาย มีความกระตือรือร้น ชื่นชอบกิจกรรมด้านความบันเทิง กีฬา เเละกิจกรรม 
ทางสังคม 

7. กลุ่มนักปฏิบัติ (Makers) คือ กลุ่มที่มีรายได้ต่ํากว่า 10,000 บาทต่อเดือน ยึดถือการ  
กระทำเป็นสําคัญ ให้ความสําคัญกับครอบครัว เเละเรื่องการพักผ่อนของตนเอง มีความอนุรักษ์นิยม  
มุ่งทําเเต่ในสิ่งที่ตนเองคุ้นเคย เเละไม่สนใจเรื่องที่ไม่มีความสัมพันธ ์หรือเกี่ยวข้องกับตนเอง 

8. กลุ่มผู้ดิ้นรน (Strugglers) คือ กลุ่มที่มีรายได้ต่ํากว่า 10,000 บาทต่อเดือน จบการ  
ศึกษาไม่เกินระดับมัธยมศึกษา มีช่วงอายุมากเฉลี่ย 60 ปีขึ้นไป สนใจเรื่องสุขภาพ เเละสนใจเรื่อง 
ความปลอดภัยของชีวิตของตนเอง 
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          จากการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 คน ในกรุงเทพมหานคร เเบ่งเป็น 
เพศชาย จํานวน 20 คน (M1 ถึง M20) เเละเพศหญิง จํานวน 20 คน (F1 ถึง F20) สามารถเเบ่ง 
ประเภทรูปเเบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.2 : เเสดงการเเบ่งประเภทรูปเเบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 40 คน 
 

กลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิต กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มผู้สมหวังในชีวิต M1, M6, M14, F3, F15,    

กลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จ M5, M9, F4, F8, F18, 

กลุ่มอนุรักษ์นิยม M12, M19, F2, F11, 

กลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพ M2, M10, M11, F7, F17,  

กลุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน M16, M17, F9, F13,  

กลุ่มผู้เเสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ M3, M4, M8, M20, F1, F6, F10, F12, F20 

กลุ่มนักปฏิบัติ M7, M18, F5, F14,  

กลุ่มผู้ดิ้นรน M13, M15, F16, F19,  

 

          จากตารางที่ 4.2 เเสดงให้เห็นถึงการเเบ่งประเภทของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 คน 
ตามรูปเเบบการดําเนินชีวิตออกเป็น 8 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มผู้สมหวังในชีวิต จํานวน 5 คน 
กลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จ จํานวน 5 คน กลุ่มอนุรักษ์นิยม จํานวน 4  คน กลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพ 
จำนวน 5 คน กลุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน จํานวน 4 คน  กลุ่มผู้เเสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ จํานวน 
9 คน กลุ่มนักปฏิบัต ิจํานวน 4 คน เเละกลุ่มผู้ดิ้นรน จํานวน 4 คน ตามลําดับ 
 

          ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์เชิงลึกจำนวน 8 คน ที่เป็นตัวเเทนของเเต่ละกลุ่มรูป 
เเบบการดําเนินชีวิต ซึ่งสามารถเเบ่งออกตามรูปเเบบการดําเนินชีวิตออกเป็น 8 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ 
สมหวังในชีวิต กลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จ กลุ่มอนุรักษ์นิยม กลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพ กลุ่มผู้มีความ 
ทะเยอทะยาน กลุ่มผู้เเสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ กลุ่มนักปฏิบัติ เเละกลุ่มผู้ดิ้นรน เเต่ละกลุ่มจะ 
มีตัวเเทนกลุ่มละ 1 คน โดยที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เเละจะใช้นามสมมติเเทนกลุ่มตัวอย่าง 
ที่ให้สัมภาษณ์เชิงลึกจํานวน 8 คน คือ A1-A8 ดังนี้  
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ตารางที่ 4.3 : เเสดงการเเบ่งประเภทรูปเเบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์เชิงลึก   
               จํานวน 8 คน ดังนี้ 
 

กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิต 
A1 กลุ่มผู้สมหวังในชีวิต 
A2 กลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จ 
A3 กลุ่มอนุรักษ์นิยม 
A4 กลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพ 

A5 กลุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน 
A6 กลุ่มผู้เเสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ 
A7 กลุ่มนักปฏิบัติ 
A8 กลุ่มผู้ดิ้นรน 

 

          การวิจัยเรื่อง กลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิต กับการการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล 
ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีในกรุงเทพมหานคร จากการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจากการสัมภาษณ์ 
จํานวน 40 คน เเละกลุ่มตัวอย่างจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จํานวน 8 คน สามารถนําเสนอผลการวิจัย 
ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1 ผลการสัมภาษณ์กลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิตกับการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล 
ประเภทช่องวาไรตี้ เอชดี เป็นการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 คน เเละสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่ม 
ตัวอย่างจํานวน 8 คน เกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี ้เอชด ี
ประกอบด้วย 7 ช่อง คือ ช่อง MCOT HD, ช่อง One, ช่อง Thairath TV, ช่อง  3 HD, ช่อง Amarin 
TV, ช่อง 7 HD, เเละช่อง PPTV 

 

1. เหตุผลการเลือกรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชดี 
          กลุ่มผู้สมหวังในชีวิต (Actualizers)   

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มผู้สมหวังในชีวิตเลือกรับชม เพราะรายการโทรทัศน์ดิจิตอล 
ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีมีคุณภาพโดยเฉพาะรายการข่าวที่นําเสนอรวดเร็ว มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
รวมถึงรายการโทรทัศน์ช่องวาไรตี้ เอชด ีมีภาพที่คมชัดสวยงาม 
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          M1 : ที่เลือกชมรายการช่องวาไรตี้ เอชด ีเพราะว่า รายการข่าวมีคุณภาพ นําเสนอรวดเร็ว  
เเละมีภาพที่คมชัดกว่าช่องอื่นๆ ถ้าดูผ่านโทรทัศน์จอใหญ่ จะให้ความรู้สึกเหมือนกําลังนั่งชม 
อยู่ในรายการจริงๆ 
          M6 : เลือกชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีเพราะทราบมาว่า 
หลังจากเปลี่ยนระบบการส่งสัญญาณในไทยใหม่ จะมีช่องเอชดีเกิดขึ้น จึงเลือกชมเพราะอยาก 
ดูรายการที่มีความคมชัดทั้ง ภาพ เเละเสียง รวมถึงข่าวช่องวาไรตี้ เอชดี นําเสนอได้มีคุณภาพ 
มีข้อมูลที่น่าเชื่อ ดีกว่าช่องอื่นๆ 
          M14 : ติดตามช่องวาไรตี้เอชดี ด้วยเหตุผลที่ว่า ช่องมีความน่าเชื่อถือ มีศักยภาพหลายๆด้าน 
ทั้งบุคลากร ทีมงาน เเละความชำนาญ มีประสบการณ์ด้านสื่อเยอะ ด้วยเหตุผลเหล่านี้คิดว่าส่งผลให้ 
รายการต่างๆ โดยเฉพาะ ข่าวมีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ 
          F3 : ติดตามรายการข่าว จากช่องวาไรตี ้เอชด ีเพราะรู้สึกว่ารายการข่าวช่องนี้ อ่านข่าว 
เข้าใจง่ายดี สนุก ดีกว่าช่องประเภทข่าวสารเเละสาระ บางทีไม่มีเวลาอ่านหนังสือพิมพ์ หรืออ่านข่าว 
จากเว็ปต่างๆ ก็ดูรายการข่าวช่องเอชดีเเทน 
          F15 : เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกชมรายการจากช่องวาไรตี้ เอชดี คือ รายการมคีุณภาพ 

ข่าวของช่องวาไรตี ้เอชดี นําเสนอได้รวดเร็ว สามารถเชื่อถือได้ เเละช่องวาไรตี้ เอชดี มีภาพคมชัด 
สบายตา 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้สมหวังในชีวิต 
          A1 : การเลือกชมช่องวาไรตี้ เอชด ีปัจจัยหลักเพราะ ชอบดูข่าว โดยเฉพาะข่าวจากช่อง 3 
เอชด ีเเละช่อง 7 เอชด ีทั้งรายการข่าวตอนเช้าก่อนไปทํางาน เเละข่าวภาคดึกหลังจากเลิกงานกลับ 
ถึงบ้านเเล้ว รายการข่าวช่อง 3 เอชด ีเช่นรายการเรื่องเล่าเช้านี้ เเละ ช่อง 7 เอชดี  เช่น รายการ 
ประเด็นเด็ด 7 สี นําเสนอรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งเหตุการณ์ภายใน 
ประเทศ เเละต่างประเทศ ข้อมูลที่นําเสนอมีความน่าเชื่อถือ เพราะมีเเหล่งอ้างอิงข้อมูล เเละม ี
ทีมนักข่าวที่มีคุณภาพ การนําเสนอเข้าใจง่ายไม่ซ้ําซ้อน ปัจจัยรองคือภาพสวยคมชัด ยิ่งดูกับ 
โทรทัศน์จอ 36 นิ้ว ที่ซื้อมาใหม่ ยิ่งสบายตา  
 

          กลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จ (Fulfilleds)      

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จเลือกรับชม เพราะรายการประเภทสาระ 
มีคุณภาพโดยเฉพาะรายการข่าวมีการนําเสนอข้อมูลรอบด้าน มีความรวดเร็ว มีความน่าเชื่อถือ 
และมีประโยชน์ รวมถึงติดตามช่องโทรทัศน์มานานตั้งแต่อยู่ระบบเเอนะล็อก และชื่อเสียงของสถานี 
โทรทัศน์ที่มีความน่าเชื่อถือ รวมถึงความคมชัดของภาพและเสียงที่มีคุณภาพ 
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          M5 : ติดตามชมเพราะ รายการเกี่ยวกับข่าว มีคุณภาพ เเละชื่อเสียงของสถานีโทรทัศน์เจ้า 
ของช่องโทรทัศน์ดิจิตอลในปัจจุบัน เนื่องจากดูมีศักยภาพ เเละความน่าเชื่อถือบวกกับประสบกาณ์ 
ที่ดําเนินงานด้านสื่อมานาน คิดว่าจะได้ชมรายการที่มีคุณภาพ เเละมีประโยชน์ 
          M9 : ติดตามผลงานเจ้าของช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอลมานาน หลังจากย้ายช่องโทรทัศน์ 
เลยติดตามมารับชม เเละรายการข่าวมีการนําเสนอข้อมูลรอบด้าน นําเสนอรวดเร็ว มีคุณภาพ 

มากกว่าช่องหมวดหมู่อื่นๆ 
          F4 : เหตุผลที่ตัดสินใจชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีคือ ติดตามช่อง 
รายการมานาน พอย้ายมาระบบสัญญาณโทรทัศน์ใหม่ ก็เลยตามมาชม เเละรู้สึกชอบความคมชัดของ 
ภาพ เสมือนกําลังนั่งอยู่ในรายการ เสียงก็ใสดี ชัดเจนดี 
          F8 : ติดตามช่องรายการตั้งเเต่อยู่ระบบเเอนะล็อกเดิม หลังจากย้ายมาช่องวาไรตี ้เอชด ีเลย 
ติดตามมารับชม เเละรายการประเภทข่าว มีความน่าเชื่อถือ 
          F18 : รับชมโทรทัศน์ช่องวาไรตี้ เอชดี เนื่องจากรายการประเภทสาระ คือรายการข่าว 
มีคุณภาพ สถานีโทรทัศน์ผู้ผลิตรายการมีความน่าเชื่อถือ ทําให้มั่นใจว่าจะได้รับสารที่มีคุณภาพ 

เเละมีประโยชน์ 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จในชีวิต 
          A2 : เหตุผลที่เลือกรับชมช่องวาไรตี้ เอชด ีเพราะ จะชอบติดตามรายการของช่อง 3 เอชด ี
เเละ ช่อง 7 เอชด ีชอบรับชมรายการของทั้ง 2 ช่องนี้ เพราะรายการมีคุณภาพ โดยเฉพาะรายการ 
สาระ จำพวกข่าว ส่วนตัวคิดว่ารายการเเนวสาระ อย่างเช่นรายการข่าว ช่อง 3 เอชดี เเละช่อง 7 
เอชด ีค่อนข้างนําเสนอรูปเเบบรายการเเนวนี้ได้ดี รวดเร็ว ผู้ประกาศข่าวมีความเป็นมืออาชีพ 
นำเสนอข่าวได้น่าสนใจ ข้อมูลที่นําเสนอต่อคนดูค่อนข้างน่าเชื่อถือ เเตกต่างจากช่องอื่นๆ ที่รูปเเบบ 
รายการน่าเบื่อ นำเสนอรายการดูเป็นเเนววิชาการเกินไป ขาดความเป็นธรรมชาติ สิ่งที่ต้องชื่นชม 
อีกเรื่องคือ ปัจจุบันสัญญาณถ่ายทอดชัดเจนมาก ไม่ล้มง่ายเหมือนสมัยก่อน ภาพสวย ชัดเจนดี 
 

          กลุ่มอนุรักษ์นิยม ( ฺBelievers)   

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมเลือกรับชมเพราะช่องวาไรตี้ เอชด ีมีรายการประเภท 
สาระ และรายการประเภทบันเทิงที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพ มีภาพสวยคมชัด รวมถึงความ 
น่าเชื่อถือขององค์กรเจ้าของช่องวาไรตี้ เอชด ีที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์มา 
ยาวนาน และช่องวาไรตี้ เอชด ีมีดารานักแสดงที่มีชื่อเสียง มีความสามารถ ร่วมงานกับช่องวาไรตี้ 
เอชด ีมากมาย 
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          M12 : ละคร เเละรายการบันเทิง ทางช่องวาไรตี ้เอชด ีมีชื่อเสียง เนื้อหารายการมีให้เลือก 
ชมเยอะ มีดารานักเเสดงที่มีชื่อเสียง เเละมีความสามรถอยู่ในสังกัดของช่องวาไรตี้ เอชด ีมากกว่า 
ช่องอื่นๆ 
          M19 : ติดตามดูช่องวาไรตี้ เอชดี เนื่องจากองค์กรเจ้าของช่องดําเนินงานมานานหลายปี 
เกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ รายการที่เขาผลิตมีเเต่รายการดีๆ โดยเฉพาะรายการประเภทข่าว  
เเละรายการประเภทบันเทิง 
          F2 : เลือกชมเพราะติดตามช่องรายการมาตั้งเเต่ระบบช่องสัญญาณเก่า หลังจากที่ได้ติดตาม 
รู้สึกชอบช่องวาไรตี้ เอชด ีเพราะภาพสวยสมจริง เเละมีรายการดีๆ เยอะ  
          F11 : เลือกชมรายการโทรทัศน์ ช่องวาไรตี้ เอชดี เพราะคุณภาพของรายการ เนื้อหา เเละรูป 
เเบบรายการมีความหลากหลาย มีทั้งสาระ เเละความบันเทิงที่มีคุณภาพ เเตกต่างจากช่องอื่นๆ 
รวมถึง ช่องวาไรตี้ เอชดี มีภาพสวย คมชัด ช่วยสร้างความเพลิดเพลินในการชมรายการโทรทัศน์ 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มอนุรักษณ์นิยม 
          A3 : เลือกดูช่องวาไรตี้ เอชด ีเพราะ คุ้นชินกับการดูรายการของช่องนี้มานานหลายปี ตั้งเเต่ 
อยู่ระบบเก่า จนมีการเปลี่ยนเป็นระบบเอชดี ก็ยังคงติดตามดูเป็นประจํา ช่องที่ดูคือ ช่อง 3 เอชด ี
ช่อง 7 เอชด ีช่อง Mcot ช่อง One เเละช่อง PPTV รายการที่ดูส่วนใหญ่จะติดตามมานานเเล้ว 
ส่วนใหญ่จะเป็นรายการเกี่ยวกับข่าว เเละรายการทอล์กโชว ์จะมีดูรายการใหม่ๆบ้าง เเต่จะพิจารณา 
จากรูปเเบบรายการต้องมีประโยชน์ ตรงกับความชื่นชอบของตนเอง ปัจจุบันคิดว่าช่องวาไรตี้ เอชด ี
รายการต่างๆ มีคุณภาพมากกว่าช่องอื่นๆ รวมถึงความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตรายการที่ทําสื่อรายการ 
โทรทัศน์มานาน เเละตนเองก็มีความคุ้นชินกับช่องรายการเหล่านี ้จึงเป็นเหตุผลสําคัญที่ยังคง 
ติดตามช่องวาไรตี้ เอชด ี
 

          กลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพ (Achievers)  

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพเลือกรับชมเพราะช่องวาไรตี้ เอชด ีมีรายการ 
ประเภทสาระ และรายการประเภทบันเทิงที่มีคุณภาพ มีความหลากหลายในสัดส่วนที่เหมาะสม 
และช่องวาไรตี้ เอชด ีมีภาพ เสียง และระบบสัญญาณที่มีคุณภาพ รวมถึงติดตามรายการต่างๆ ของ 
สถานีโทรทัศน์มาตั้งแต่อยู่ระบบเเอนะล็อก เเละความน่าเชื่อถือของสถานีโทรทัศน์ ผู้ผลิตรายการ 
ต่างๆ ของช่องวาไรตี้ เอชด ี
          M2 : เหตุผลที่ชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีเพราะติดตามช่อง 
โทรทัศน์เดิมตั้งเเต่อยู่ระบบเเอนะล็อกเดิม เเล้วย้ายมาอยู่ช่องวาไรตี้ เอชด ีหลังจาก ได้รับชม 
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รู้สึกชอบภาพ เเละเสียงที่มีความคมชัด เหมือนอยู่ในรายการจริงๆ เเละสัญญาณของภาพ 

ก็ไม่ค่อยมีปัญหา 
          M10 : เลือกชมเพราะว่า ประเทศไทยมีช่องเอชดี ภายหลังจากการจัดระบบการส่งสัญญาณ 

โทรทัศน์ช่องเอชดี จะเน้นเรื่องคุณภาพ ของภาพที่สวยสมจริง ระบบเสียงที่มีคุณภาพ เเละระบบ 
คลื่นสัญญาณที่ไม่ล้มเหมือนในอดีต ช่วยเสริมอรรถรสในการรับชมที่ดีขึ้น นอกเหนือจากคุณภาพ 

ของเนื้อหา เเละรูปเเบบรายการทั้งสาระเเละบันเทิง 
          M11 : รายการประเภทข่าวของช่องวาไรตี้ เอชด ีมีคุณภาพมากกว่าช่องรายการโทรทัศน์ 
ดิจิตอล ประเภทหมวดหมู่อื่นๆ เเละความน่าเชื่อถือของสถานีโทรทัศน์ ผู้ผลิตรายการต่างๆ ของช่อง 
วาไรตี ้เอชดี เหตุผลที่เปิดรับชมรายการของช่องวาไรตี้ เอชดี เพราะต้องการรับรู้ข่าวสารต่างๆ คิดวา่ 
รายการข่าวของช่องวาไรตี ้เอชดี มีความน่าเชื่อถือ เเละมีคุณภาพมากกว่าช่องอื่นๆ รวมถึงมี 
รายการบันเทิงที่หลากหลายในสัดส่วนที่เหมาะสม 
          F7 : ติดตามข่าว เเละรายการอื่นๆ มาตั้งเเต่อยู่ระบบเเอนะล็อกเดิม พอย้ายมาช่องวาไรตี ้
เอชด ีเลยติดตามมา เเละรู้สึกชอบช่องวาไรตี้ เอชด ีเพราะเวลารับชมรายการ ภาพจะคมชัดมาก 
กว่าดูช่องทั่วไป รวมถึงเป็นช่องที่มีสัดส่วนสาระเเละบันเทิงสมดุลกัน 
          F17 : เลือกดูช่องวาไรตี้ เอชดี เพราะมีรายการดีๆ ทั้งสาระเเละบันเทิงที่น่าสนใจให้เลือก 
ดูเยอะ บวกกับความน่าเชื่อถือของสถานีโทรทัศน์ที่สามารถรับประกันถึงคุณภาพรายการ รวมถึง 
เป็นช่องเอชดี ที่มีภาพ คมชัดกว่าช่องประเภทอื่นๆ 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพ 

          A4 : รายการต่างๆ ของช่องวาไรตี้ เอชด ีมีคุณภาพ เเตกต่างจากช่องอื่นๆ รายการสาระ คือ 
รายการข่าว มีการนําเสนอรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ มีเเหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ สามารถวางใจได้ว่า 
เวลารับชมข่าวจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ผู้ประกาศข่าวมีทักษะ เเละมีเอกลักษณ ์การอ่านข่าวมีความ 
เป็นมืออาชีพ ทําให้สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้ชมได้เป็นอย่างด ียกตัวอย่างช่องที่รับชมรายการ 
ข่าวคือ ช่อง 3 เอชด ีเเละช่องไทยรัฐ รายการสารคดีเป็นรายการจากต่างประเทศที่นํามาออกอากาศ 
พากษ์เป็นภาษาไทย จะชอบรับชมรายการสารคดีจากช่อง Mcot สําหรับรายการบันเทิงของช่อง 
วาไรตี้ เอชด ีมีความหลากหลาย เเละมคีุณภาพ มีความสนุกเเละได้ความรู้สาระ ไปพร้อมๆ กัน 
ชอบรับชมรายการบันเทิงจากช่อง PPTV  ทั้ง 3 ช่องที่กล่าวมาล้วนเเล้วเเต่มีรายการบันเทิงที่สนุก 
มีคุณภาพ ได้ทั้งความบันเทิง เเละสาระประโยชน ์ซึ่งช่องวาไรตี้ เอชด ีเป็นช่องที่มีรายการสาระ 
เเละรายการบันเทิงในสัดส่วนที่เหมาะสม ทําให้เวลารับชมรู้สึกว่าไม่เครียด เเละยังได้รับประโยชน์ 
จากการดูรายการต่างๆ ของช่องวาไรตี้ เอชด ี   
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          กลุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน (Strivers)  

           การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพเลือกรับชมเพราะช่อง วาไรตี้ เอชด ี
มีรายการประเภทสาระ และรายการประเภทบันเทิงที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย ในสัดส่วน 
ที่เหมาะสม และชอ่งวาไรตี้ เอชด ีมีภาพ เสียง และระบบสัญญาณที่มีคุณภาพ  และความน่าเชื่อถือ 
ของสถานีโทรทัศน์ ผู้ผลิตรายการต่างๆ ของช่องวาไรตี้ เอชด ี
          M16 : ติดตามรายการช่องวาไรตี ้เอชด ีเพราะมีรายการบันเทิง เช่น เกมโชว์ ทอล์กโชว์ 
รายการกีฬาที่มีคุณภาพ สนุก เเละได้ความรู้ต่างๆ รอบด้าน มีตัวเลือกที่หลากหลายให้เลือกดู 
เลือกชมมากกว่าช่องอื่นๆ  
          M17 : เวลาดูทีวี จะเลือกดูเเต่ช่องวาไรตี้ เอชดี เพราะเป็นช่องที่มีทั้งรายการสาระ เเละ 
รายการบันเทิงที่มีคุณภาพ ประกอบกับศักยภาพ เเละความน่าเชื่อถือของเจ้าของช่องที่มีประสบ 
การณ์ที่ทําสื่อรายการโทรทัศน์มานาน 
          F9 : รับชมช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีเพราะมีเนื้อหารายการ 
เกี่ยวกับบันเทิง เเละรายการสาระที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ รวมถึงเป็นช่องเอชดีที่มีภาพคมชัด 
ช่วยสร้างความเพลิดเพลิน เวลารับชมรายการต่างๆ 
          F13 : รายการต่างๆ ของช่องวาไรตี ้เอชดี มีเนื้อหา เเละรูปเเบบรายการที่ตรงกับ life style 

เเละความชอบของตนเอง เเละช่องวาไรตี้ เอชดี มีคุณภาพ ทั้งระบบสัญญาณที่ไม่ล้มง่าย รวมถึง 
ภาพมีความชัดระดับเอชดี 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน 
          A5 : ชอบเลือกชมรายการช่องวาไรตี้ เอชด ีเพราะคิดว่าช่องวาไรตี้ เอชด ีมีรายการ 
หลากหลาย ทั้งประเภทรายการสาระ และรายการบันเทิงในสัดส่วนที่เหมาะสม เป็นช่องที่เวลา 
เลือกรับชมแล้วรู้สึกว่าได้ทั้งสาระประโยชน์ และความบันเทิง มีรายการที่มีคุณภาพทั้งรายการ 
ที่คนไทยผลิตเอง และรายการจากต่างประเทศที่ซื้อลิขสิทธิ์มาทําเป็นเวอร์ชั่นไทย สําหรับรายการข่าว 
มีผู้ประกาศข่าวที่มีประสบการณ ์มีบุคลิกดี นําเสนอข่าวได้อย่างมีคุณภาพ สําหรับรายการบันเทิง 
คิดว่ามีทีมงานผู้ผลิตที่มีประสบการณ์ และมีนักแสดงที่มีชื่อเสียง สิ่งเหล่านี้ ถือเป็นจุดเด่นที่ทําให้ 
ช่องวาไรตี้ เอชด ีน่าสนใจแตกต่างจากช่องโทรทัศน์อื่นๆ ที่สําคัญเป็นช่องเอชดีที่มีภาพ เสียง เเละ 
ระบบสัญญาณมีคุณภาพมากกว่าเดิม ทําให้ดูรายการต่างๆ สนุกมากขึ้น อารมณ์ไม่เสียเหมือนอดีต 
ที่ต้องคอยปรับเสาสัญญาณหาคลื่น 
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          กลุ่มผู้เเสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ (Experiencers)  

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มผู้แสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ เลือกรับชมเพราะรายการบันเทิง 
มีความหลากหลาย มีคุณภาพ และความคมชัดของภาพ และระบบสัญญาณที่ดี มีนักแสดง ศิลปิน 
ที่มีชื่อเสียงร่วมงานกับช่องวาไรตี้ เอชด ีมากมาย รวมถึงติดตามผลงานของสถานีโทรทัศน์เจ้าของ 
ช่องวาไรตี้ เอชด ีมานาน 
          M3 : ชมรายการโทรทัศน์ ช่องวาไรตี้ เอชด ีเพราะเห็นว่าเป็นช่องความคมชัดของภาพระดับ 
เอชด ีที่ให้ภาพ คมชัด สีสวย ถ้ายิ่งดูรายการที่ชอบผ่านจอโทรทัศน์ใหญ่ๆ ยิ่งสร้างความเพลิดเพลินได้ 
เป็นอย่างดี 
          M4 : เลือกชมช่องวาไรตี้ เอชด ีเพราะชอบดูรายการบันเทิง มีรายการบันเทิงที่หลากหลาย 
ให้เลือกชม รายการสนุก เเละน่าสนใจ 
          M8 : เลือกชมเพราะมีรายการเเนวบันเทิงที่ชื่นชอบ เเละดังมาก อย่างละคร เเละรายการ 
เกมโชว์ ออกอากาศอยู่ช่องวาไรตี ้เอชดีเยอะ เเละสนุกกว่าช่องประเภทอื่นๆ 
          M20 : เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกดูช่อง เอชดี เพราะ รายการบันเทิงของช่องเอชดี ดูโดดเด่นกว่า 
ช่องอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อหาที่มีคุณภาพ เเละความหลากหลาย มีรายการวัยรุ่นให้เลือกดู 
เยอะเเยะ ยิ่งปัจจุบันมีการซื้อลิขสิทธิ์รายการจากต่างประเทศมาทําเป็นเวอร์ชั่นไทยเยอะขึ้น 
          F1 : เลือกชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีเพราะมีศิลปิน ดารา 
นักเเสดงที่ตนเองชื่นชอบมีผลงานละครอยู่ที่ช่องวาไรตี้ เอชด ีเเละชอบดูละครช่องนี้ เพราะละคร 
มีความหลากหลาย มีคุณภาพ รวมถึงภาพก็ด ีไม่มีปัญหาของสัญญาณรบกวน สีของภาพมีความ 
สมจริง ภาพคมชัดดีกว่าช่องอื่นๆ 
          F6 : เลือกชมรายการช่องวาไรตี้ เอชด ีเพราะมีรายการบันเทิงที่ดี เเละมีให้เลือกรับชมเยอะ 
กว่าช่องประเภทอื่นๆ รวมถึงความคมชัดของภาพที่ดูเเล้วสบายตา 
          F10 : ติดตามผลงานบริษัทเจ้าของสถานีช่องวาไรตี้ เอชด ีตั้งเเต่ก่อนมาทําธุรกิจโทรทัศน์ 
ดิจิตอล เเละติดตามละครของช่องวาไรตี้ เอชด ีเพราะรู้สึกว่าสนุกกว่าช่องประเภทอื่นๆ 
          F12 : รายการบันเทิงของช่องวาไรตี้ เอชดี มีให้เลือกดู เลือกติดตามหลากหลายประเภท เช่น 
ละคร รายการเกมโชว์ เเละรายการเรียลลิตี้ รายการที่พูดมานี้มีคุณภาพ เเละมีนักเเสดง ศิลปิน 
ที่มีชื่อเสียงร่วมงานกับช่องวาไรตี้ เอชดีเยอะ 
          F20 : ที่เลือกดูช่องนี้เพราะ เป็นช่องวาไรตี้ มีรายการบันเทิงหลากหลายให้เลือกดู รายการ 
ต่างๆ มีรูปเเบบรายการที่มีคุณภาพ เเละทันสมัย มีรายการสําหรับวัยรุ่นเยอะ ทั้งรายการที่สร้างจาก 
คนไทย เเละรายการที่ซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศมาทําใหม่ 
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          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้เเสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ 
          A6 : เหตุผลที่เลือกดูรายการของช่องวาไรตี้ เอชด ีคือ ช่องวาไรตี ้เอชด ีมีรายการประเภท 
บันเทิง มีหลากหลายประเภทให้เลือกดู ทั้งสนุก เเละมีคุณภาพ เเตกต่างจากช่องอื่นๆ เช่น ซิทคอม 
ละคร เกมโชว์ รายการเรียลลิตี้ เป็นต้น เเละยังม ีดารา ศิลปิน ที่มีชื่อเสียง เเละมีฝีมือมีผลงาน 
ทางช่องวาไรตี้ เอชด ีมากมาย ช่องวาไรตี้ เอชด ีมีการผลิตรายการใหม่ๆ เสมอ ทําให้มีตัวเลือก 
ดูเยอะ ไม่เบื่อ เเละบางครั้งก็มีรายการดังๆ จากต่างประเทศที่ซื้อลิขสิทธิ ์มาทําเป็นเวอร์ชั่นไทย 
ดูเเล้วสนุก คลายเครียดได้เป็นอย่างดี 
 

          กลุ่มนักปฏิบัติ (Makers)  

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มนักปฏิบัติ เลือกรับชมเพราะรายการช่องวาไรตี้ เอชด ีมีคุณภาพ 

รายการน่าติดตามรับชม รวมถึงติดตามสถานีโทรทัศน์เจ้าของช่องรายการมาตั้งแต่อยู่ระบบ 
เเอนะล็อก และระบบภาพ เสียง ระบบสัญญาณของช่อง วาไรตี้ เอชด ีมีคุณภาพ 

          M7 : ติดตามสถานีโทรทัศน์เจ้าของช่องรายการตั้งเเต่อยู่ระบบเเอนะล็อกเดิม พอย้ายมา 
ช่องดิจิตอลในปัจจุบัน เลยติดตามมา เพราะมีรายการที่ชื่นชอบ เเละรับชมมานานหลายปี 
          M18 : การติดตามรายการช่องโทรทัศน์ดิจิตอล วาไรตี้ เอชดี เนื่องจากช่องนี้มีการนําเสนอ 
ข่าวที่รวดเร็ว ทันทุกๆ เหตุการณ์สําคัญ เเละมีความน่าเชื่อถือ รายการบันเทิงช่องวาไรตี้ เอชดี สนุก 
มีสีสัน น่าติดตามมาก 
          F5 : ที่รับชมช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีเพราะชอบความคม 
ชัดของภาพ สัญญาณ เเละเสียงมีคุณภาพ รวมถึงมีรายการซิทคอม ละคร เเละรายการบันเทิงอื่นๆ 
ที่สนุกออกอากาศอยู่ช่องวาไรตี ้เอชดมีากมาย 
          F14 : รับชมช่องวาไรตี้ เอชดี มาตั้งเเต่อยู่ระบบเเอนะล็อกเดิม หลังจากย้ายมาอยู่ช่อง 
ประเภทวาไรตี้ เอชดี เลยติดตามมารับชมตามความเคยชิน รายการเเต่ละประเภทมีคุณภาพ 

มีความน่าเชื่อถือ บุคลากรทั้งเบื้องหน้า เเละเบื้องหลังก็มีความเป็นมืออาชีพ 

          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มนักปฏิบัติ 
          A7 : ชอบรับชมรายการของช่องวาไรตี้ เอชด ีเพราะว่ามีรายการให้เลือกรับชมมากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นรายการสาระ หรือ รายการบันเทิง มีทั้งรายการที่คนไทยเป็นผู้ผลิต เเละมีรายการที่ซื้อ 
ลิขสิทธิ์จากต่างประเทศมาทําเป็นเวอร์ชั่นไทย รายการสาระของช่องวาไรตี้ เอชด ีประเภทรายการ    
ข่าว มีคุณภาพ มีความรวดเร็วในการนําเสนอข่าว บางครั้งมีการเกาะติดสถานการณ์สําคัญที่ 
ประชาชนให้ความสนใจ รายงานความคืบหน้าตลอดเวลา ทําให้ผู้ชมได้รับข่าวสารตลอด ช่องรายการ 
ข่าวที่รับชมเป็นประจํา คือ ช่อง 3 เอชด ีช่อง ไทยรัฐ เเละช่อง Mcot ทั้ง 3 ช่อง ผลิตรายการข่าวได้ดี 
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มีคุณภาพ มีการนําเสนอข่าวในประเด็นที่หลากหลาย ผู้ประกาศข่าวมีความเป็นมืออาชีพ นําเสนอ 
ข่าวได้ดี ไม่น่าเบื่อ รายการที่ชอบรับชมต่อจากรายการข่าวคือ รายการบันเทิง ประเภทละคร 
จะชอบรับชมจากช่อง One เพราะคิดว่าช่อง One ทําละคร มีความหลากหลาย มีความเเปลก 
ใหม่ของเนื้อหา สนุก เเละน่าติดตาม มีละครเรื่องใหม่ๆ ให้รับชมตลอดทั้งป ีด้วยเหตุผลที่กล่าวมา 
นี้เป็นสิ่งที่ทําให้ตนเองตัดสินใจเลือกดูรายการจากช่องวาไรตี้ เอชดี 
 

          กลุ่มผู้ดิ้นรน (Strugglers) 

          การสัมภาษณพ์บว่ากลุ่มผู้ดิ้นรน เลือกรับชม เพราะรายการบันเทิงมีคุณภาพ มีรายการ 
ให้เลือกชมมากมาย รวมถึงประสบการณ์ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ของสถานี และความคม 
ชัดของภาพ 

          M13 : เหตุผลที่เลือกดู เเละติดตามช่องวาไรตี้ เอชดี เพราะเชื่อในคุณภาพ ด้วยประสบการณ์ 
ของสถานีโทรทัศน์ที่อยู่มานานหลายปี เเละรายการบันเทิงของทางช่องเองก็มีคุณภาพ 

          M15 : ติดตามรายการบันเทิงเเนวตลกมานาน ชอบนักเเสดง ดาราตลก ของช่องวาไรตี ้เอชดี 
คิดว่ารายการบันเทิงของช่องวาไรตี ้เอชดี มีความสนุก เเละโดดเด่นกว่าช่องอื่นๆ 
          F16 : ติดตามดูรายการบันเทิงมานานเเล้ว ตั้งเเต่อยู่ระบบเเอนะล็อก จนย้ายมาระบบ 
โทรทัศน์ดิจิตอล เหตุผลที่เลือกดูช่องนี้เพราะความเคยชิน เเละรายการทางช่องนี้มีการพัฒนามา 
โดยตลอด ปัจจุบันภาพในทีวีสวย คมชัดกว่าเดิม มีรายการบันเทิงให้เลือกดูเยอะมากขึ้น 
          F19 : ปกติดูรายการบันเทิงช่องนี้เป็นประจํา เพราะรายการช่องนี้สนุก มีรายการให้เลือก 
ดูเยอะไม่เบื่อ เเละที่สําคัญมีเเต่รายการดีๆ 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้ดิ้นรน 
          A8 : รายการช่องวาไรตี้ เอชด ีเลือกดูเพราะมีรายการบันเทิงมากมาย จะชอบดูทั้งช่อง 3 
เอชด ีช่อง 7 เอชด ีเเละช่อง One มีรายการบันเทิงดีๆ  มีหลากหลายเรื่องหลากหลายประเภท 
ให้เลือกดู เเตกต่างจากช่องอื่นๆ ที่มีรายการบันเทิงดีๆ น้อย ช่อง 3 เอชด ีช่อง 7 เอชด ีจะมีละคร 
ที่สนุกชวนให้ติดตาม ยกตัวอย่างเช่น ละครบุพเพสันนิวาส ละครพ่อมดเจ้าเสน่ห์ เป็นต้น ที่สําคัญยัง 
มีดารา นักเเสดงดังๆ เช่น ญาญ่า อุรัสยา อั้ม พัชราภา เป็นต้น มีผลงานอยู่ในช่องเหล่านี้อีกด้วย 
ส่วนช่อง One จะมี ซิทคอม เเละรายการเกมโชว์ที่ สนุก ตื่นเต้น เเละสร้างเสียงหัวเราะได้เสมอ 
เวลารับชม ยกตัวอย่าง เช่น ซิทคอมเรื่องบางรักซอย 9/1 รายการ BIG HEADS THAILAND 

หัวโตสนั่นเมือง เป็นต้น สําหรับสัญญาณออกอากาศของช่องวาไรตี้ เอชด ีมีความชัดเจน 
ไม่สะดุดเหมือนเเต่ก่อนที่ต้องคอยปรับเสาอากาศหาคลื่น เเละยังมีภาพที่คมชัดสีสวย  
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2. วิธีเลือกชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอลประเภทช่องวาไรตี้ เอชดี 
          กลุ่มผู้สมหวังในชีวิต (Actualizers)   

          การสัมภาษณ์กลุ่มผู้สมหวังในชีวิตกับวิธีเลือกชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ 
เอชด ีพบว่ากลุ่มผู้สมหวังในชีวิตจะเลือกรับชมรายการที่มีความน่าสนใจตรงกับความต้องการ 
ใช้ประโยชน์ของตนเอง ทั้งเรื่องการให้ประโยชน์ด้านสาระความรู้ และด้านความบันเทิง 
          M1 : ปกติจะเลือกชมรายการข่าวที่สนใจ ตรงกับความรู้สึก เเละความต้องการของตนเอง 
เเละสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิต เเละนําไปสร้างเเรงบันดาลใจในการทํางาน 
ให้ประสบความสําเร็จ ส่วนรายการบันเทิงจะเลือกดูบางรายการที่คิดว่ามีสาระ เเละจะเลือกดู 
ในวันหยุด 
          M6 : จะเลือกชมรายการที่มีสาระ เเละมีความเหมาะสมกับตนเอง สามารถนําสิ่งที่รับชม 
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ 
          M14 : ชอบดูรายการที่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะรายการประเภทสาระความรู้  
เเละต้องเป็นรายการที่มีเหตุเเละผล เป็นรายการที่สอดเเทรกความรู้ ไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ 
ส่วนเวลาพักผ่อนจะเลือกดูรายการบันเทิง เพื่อสร้างความเพลิดเพลินให้กับตนเอง  
          F3 : จะเลือกตามความชอบของตนเอง จะชอบดูรายการข่าว ชอบติดตามข่าวสารบ้านเมือง  
รายการบันเทิงจะเลือกดูในเวลาว่าง เเละต้องเป็นรายการที่มีประโยชน์ 
          F15 : เลือกชมรายการที่คิดว่ามีประโยชน์ เเละมีข้อมูลต่างๆ ตามที่ต้องการ คิดว่ารายการ 
สาระ เหมาะกับตนเองมากกว่ารายการบันเทิงทั่วๆ ไป 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้สมหวังในชีวิต 
          A1 : วิธีเลือกชมรายการช่องวาไรตี้ เอชด ีจะตัดสินใจจากรายการที่มีคุณภาพ ปกติจะชอบดู 
รายการข่าว ดังนั้นจะเลือกดูรายการข่าวที่มีคุณภาพ ข่าวที่นําเสนอต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง มีเเหล่ง 
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ ผู้ผลิตรายการต้องมีประสบการณ์ในการทํารายการมานาน โดยเฉพาะช่อง 3 เอชด ี
เเละช่อง 7 เอชด ีทั้ง 2 ช่องนี้ดําเนินงานด้านสื่อโทรทัศน์มานาน ทําให้ค่อนข้างวางใจว่าข้อมูล 
ที่ดูจะมีประโยชน์ต่อตนเอง โดยจะเลือกรับชมเป็นประจํา รายการทั้ง 2 ช่องนี้มีคุณภาพ ทันสมัย 
นําเสนอข้อมูลดีมาก 
 

          กลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จ (Fulfilleds)  

          การสัมภาษณพ์บว่ากลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จ จะเลือกรับชมรายการที่ตรงกับความสนใจ 
ของตนเอง โดยเฉพาะจะเลือกชมรายการประเภทสาระเป็นหลัก ต้องเป็นรายการที่มีประโยชน์ 
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มีเหตุและมีผลสอดคล้องกัน มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ สามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการ 
ดําเนินชีวิตประจําวันได้ 
          M5 : จะเลือกชมรายการที่ตรงกับความต้องการของตนเอง เเละรายการที่ชมนั้นต้องมี 
ประโยชน์ต่อตนเอง สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
          M9 : เวลาชมรายการโทรทัศน์จะเลือกชมเนื้อหาเกี่ยวกับข่าวสาร เเละสาระเป็นหลัก 
เพื่อต้องการติดตามข่าวคราวความเป็นไปของสังคมว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง  
          F4 : จะมีวิธีเลือกชมรายการที่ตนเองมีความสนใจ เเละชื่นชอบ ต้องรู้สึกว่ารายการที่เลือกชม 
ต้องได้ประโยชน์จากการรับชมรายการนั้นๆ ด้วย ส่วนมากจะเป็นรายการประเภทสาระ 
          F8 : จะเลือกดูรายการที่มีเนื้อหาที่มีประโยชน์ มีสาระ ส่วนใหญ่จะเน้นรับชมรายการที่มี 
เนื้อหาเกี่ยวกับสาระความรู้ ข่าวสารทั่วๆไป เหตุบ้านการเมือง  
          F18 : มีวิธีเลือกรับชมรายการโทรทัศน์คือ จะเน้นดูเเต่รายการที่ให้สาระประโยชน์เช่น 
ข่าวสาร เเละสาระความรู้  
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จ 
          A2 : มีวิธีเลือกคือ จะเลือกดูจากช่องโทรทัศน์ที่มีรายการสาระ เช่น รายการข่าวที่น่าเชื่อถือ 
มีผู้ประกาศข่าวที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะช่อง 3 เอชด ีเเละช่อง 7 เอชด ีจะเลือกรับชมรายการ 
ที่มีเนื้อเกี่ยวกับสาระเป็นหลัก เช่น ข่าว เเละรายการสารคดีบางเรื่องที่มีความน่าสนใจตรงกับ 
ความต้องการของตนเอง ถ้ามีเวลาว่างจะเลือกดูรายการบันเทิง เกี่ยวกับทอล์กโชว์ เพราะอยาก 
ได้สาระ เเละความบันเทิงที่มีประโยชน์ไปพร้อมกัน เป็นการใช้เวลาพักผ่อนให้มีประโยชน ์ 
 

          กลุ่มอนุรักษ์นิยม ( ฺBelievers)   

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมมีวิธีเลือกรับชมรายการโทรทัศน์ ที่มีความคุ้นเคย 
รับชมมานาน หรือจะเลือกรายการที่รับชมเป็นประจํา ทั้งรายการประเภทสาระและรายการ 
ประเภทบันเทิง โดยที่รายการเหล่านั้นต้องมีประโยชน์ สามารถสร้างความบันเทิง และสร้าง 
ความสนุกสนาน ให้กับตนเองได้เป็นอย่างดี 
          M12 : ชอบรับชมรายการที่มีความคุ้นเคย รับชมมานาน รายการที่รับชมต้องมีเนื้อหาสนุก 
สามารถสร้างความเพลิดเพลิน เเละสบายใจให้เเก่ผู้ชมอย่างเราได้ดี  
          M19 : ปกติเวลาเป็นดูช่องวาไรตี้ เอชดี จะเลือกรายการเดิมๆ ที่ติดตามมานานเป็นประจํา 
ทั้งรายการข่าว เเละรายการบันเทิงต่างๆ 
          F2 : จะเลือกดูรายการที่รับชมเป็นประจําทั้งรายการสาระ เเละรายการบันเทิง 
เเละต้องเป็นรายการที่มีประโชน ์เเละสร้างความสนุกให้กับตนเองได้ 
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          F11 : วิธีการเลือกชมรายการโทรทัศน์ โดยส่วนมากจะชอบดูรายการพวกวาไรตี้ บันเทิง 
ที่มีเนื้อหาสนุก เช่นละคร หรือรายการเกมโชวท์ี่ออกอากาศมานาน สลับกับรายการข่าว 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มอนุรักษ์นิยม 
          A3 : เวลาดูรายการโทรทัศน ์จะคํานึงถึงประโยชน์ที่ได้รับเสมอ โดยตนเองจะเลือกดู 
รายการสาระเป็นหลัก เช่น รายการข่าว เเละรายการที่เกี่ยวกับสารคดี ส่วนรายการที่เลือกดู 
รองลงมาจะเป็น รายการเกมโชว ์เเละรายการทอล์กโชว์ การเลือกดูรายการ นอกจากจะเลือก 
ดูรายการที่ให้ประโยชน์ ตรงตามความต้องการของตนเองเเล้ว ถ้ารายการไหนที่ตนเองดู 
เเล้วรู้สึกชื่นชอบก็จะเลือกดูรายการนั้นๆ เป็นประจําสม่ําเสมอ  
 

          กลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพ (Achievers)  

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพ จะมีวิธีเลือกรับชมรายการโทรทัศน์ที่ตรง 
กับความต้องการของตนเองเป็นหลัก ต้องเป็นรายการที่มีประโยชน์ และมีคุณภาพ สามารถให้สาระ 
ความรู้ หรือสาระบันเทิงให้ตรงกับความต้องการของตนเองได้ 
          M2 : จะเลือกชมรายการตามใจตนเอง ช่วงนั้นอยากจะรับรู้ข่าวสาร หรือต้องการชมรายการ 
บันเทิงเพื่อคลายเครียด ขึ้นอยู่กับสภาพอารมณ์ เเละความต้องการว่าช่วงนั้นว่าอยากดูรายการ 
ประเภทใด 
          M10 : มีวิธีเลือกชมรายการที่มีรูปเเบบ เเละเนื้อหาตรงกับความต้องการของตนเองเป็นหลัก 
โดยส่วนตัวชอบรับชมรายการข่าว เเละรายการบันเทิง  โดยจะเน้นรายการที่มีสาระประโยชน์ 
          M11 : จะเลือกชมรายการที่มีประโยชน์ต่อชีวิตตนเอง ทั้งรายการสาระ เเละรายการบันเทิง 
โดยจะเลือกดูรายการที่มีคุณภาพ ได้ประโยชน์ เเละสามารถสร้างความความเพลิดเพลินให้กับตนเอง 
          F7 : จะเลือกชมรายการที่มีสาระ เเละบันเทิงที่ตรงกับความชอบ เเละความต้องการของ 
ตนเองเป็นหลัก 
          F17 : จะชอบรับชมรายการที่มีประโยชน์ สามารถมอบความรู้ หรือความบันเทิงให้ตรงกับ 
ความต้องการของตน 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพ 

          A4 : มีวิธีเลือกชมรายการคือ รายการสาระจะเลือกจากความน่าเชื่อถือของทีมผู้ผลิตข่าว 
ผู้ประกาศข่าวต้องมีประสบการณ์ มีทักษะการเล่าเรื่องได้ดี การนําเสนอข่าวต้องมีความถูกต้อง 
มีความน่าเชื่อถือ เเละมีความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ รายการสารคดีต้องเป็นรายการที่ผลิตโดย 
บริษัทที่มีประสบการณ ์มีการถ่ายทําที่ทันสมัย มีการบรรยาย หรือเล่าเรื่องที่มีคุณภาพ สําหรับ 
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รายการบันเทิงต้องเป็นรายการที่สามารถให้ทั้งความบันเทิง เเละได้สาระประโยชน์ รูปเเบบรายการ 
ต้องมีความสนุก น่าตื่นตาตื่นใจ            
 

          กลุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน (Strivers)   

          การสัมภาษณ์พบว่าผู้ชมจะมีวิธีเลือกรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ที่ตรงกับความชื่นชอบ 
ของตนเองเป็นหลัก โดยที่รายการเหล่านั้นต้องมีประโยชน์เหมาะสมกับตนเอง ถ้าเป็นรายการ 
ประเภทสาระต้องมีความน่าเชื่อถือ ถ้าเป็นรายการประเภทบันเทิงนอกเหนือจากให้ความเพลิดเพลิน 
สนุกสนานแล้ว ต้องมีสาระประโยชน์ด้วย 
          M16 : เวลาดูรายการต่างๆ จะเลือกดูตามความชื่นชอบของตนเองเป็นหลัก เช่น เป็นคนชอบ 
ดูรายการเกมโชว์ ทอล์กโชว์ รายการกีฬา ก็จะเปิดดูเเต่รายการเเนวนี้ เเละจะชอบรับชมข่าวต่างๆ 
          M17 : การดูทีวีเเต่ละครั้ง จะเลือกดูรายการที่มีประโยชน์ เหมาะสมกับตน ถ้าเป็นรายการ 
เกี่ยวกับ ข่าว ก็ต้องเป็นรายการที่มีความน่าเชื่อถือ มีเเหล่งข้อมูลที่ถูกต้องสามารถอ้างอิงได้ 
ถ้าเป็นรายการบันเทิงต้องเป็นรายการที่นอกเหนือจากให้ความเพลิดเพลินเเล้ว ต้องมีสาระ 
ประโยชน์ด้วย 
          F9 : จะเลือกเปิดรับชมรายการบันเทิงเป็นหลัก โดยจะเป็นรายการบันเทิงที่ให้สาระ 
ประโยชน์ เเละให้ความเพลิดเพลิน เเต่ก็ยังเปิดรับชมรายการข่าวอยู่บ้าง เเล้วเเต่ความเหมาะสม 
          F13 : เลือกดูรายการที่ตรงกับความต้องของตนเอง เช่น เป็นคนที่ชอบดูเกมการเเข่งขัน 
ก็จะชอบเลือกดูรายการเกมโชว์ เป็นต้น เเละชอบติดตามรับรู้ความเคลื่อนไหวของสังคม 
ก็ยังรับชมรายการข่าวด้วย 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน 
          A5 : เวลาเลือกชมรายการช่องวาไรตี้ เอชด ีจะเลือกชมทั้งรายการประเภทสาระ คือ ข่าว 
และสารคดีบางเรื่องที่ตนเองชอบ และรายการประเภทบันเทิง เช่น ละคร เกมโชว์ ทอล์กโชว์ เป็นต้น 
จะเลือกรับชมเฉลี่ยกันตามความต้องการของตนเอง สําหรับรายการสาระจะเลือกดูรายการที่นํา 
เสนอข้อมูลได้ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ ถ้าเป็นรายการข่าวต้องมีความเป็นกลาง สามารถตอบสนอง 
ความต้องการรับรู้ข่าวสารของตนเองได้ รายการบันเทิงจะเลือกดูรายการที่สามารถสร้างความสนุก 
สนาน สร้างเสียงหัวเราะให้กับตนเอง และบางครั้งก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ได ้ช่องรายการ 
วาไรตี้ เอชด ีที่รับชมเป็นประจําจะมีอยู ่3 ช่อง คือ ช่อง 3 เอชด ีช่อง PPTV และชอ่ง One คิดว่าทั้ง 
3 ช่องมีรายการให้เลือกรับชมเยอะ และมีคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการของตนเอง 
ในการชมรายการโทรทัศน์ได้เป็นอย่างดี 
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          กลุ่มผู้เเสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ (Experiencers)  

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มผู้แสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ จะมีวิธีเลือกรับชมรายการโทรทัศน์ 
ที่เกี่ยวกับรายการประเภทบันเทิง ต้องเป็นรายการประเภทบันเทิงที่มีเนื้อหาสนุก สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของตนเองได้ บางส่วนของกลุ่มผู้แสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ จะเลือกรับชมรายการที่ 
กําลังเป็นกระแส หรือกําลังได้รับความนิยมของคนในสังคม 
          M3 : จะเลือกชมรายการโทรทัศน์ที่อยากดู เเละต้องเป็นรายการที่ตนเองชื่นชอบ หรือสนใจ 
เป็นพิเศษจริงๆ 
          M4 : จะเลือกชมรายการที่สนใจ เเละชื่นชอบ ตรงกับ Lifestyle ของตนเองเป็นหลัก 
บางครั้งจะชอบรับชมรายการตามกระเเสนิยม 
          M8 : มีวิธ ีคือจะเลือกชมรายการประเภทบันเทิงอย่างเดียว เเละต้องเป็นรายการบันเทิง 
ที่มีเนื้อหาสนุก หรือมีกระเเสอยู่ในขณะนั้น  
          M20 : มีวิธีเลือกดูรายการของช่องเอชดี คือ จะดูรายการบันเทิงต่างๆ เน้นซิทคอม 
เเละรายการกีฬา เป็นหลัก 
          F1 : จะเลือกชมรายการที่ชอบ คือรายการบันเทิงประเภทต่างๆ เช่น ละคร  เเละต้อง 
เป็นรายการที่มีเนื้อหาสนุก สามารถสร้างความเพลิดเพลินให้กับตนเองได้ 
          F6 : จะเลือกชมรายการบันเทิงที่มีเนื้อหาสนุก มีความเเปลกใหม่ เเละมีดาราที่ชื่นชอบมา 
ร่วมรายการนั้นๆ 
          F10 : มีวิธีเลือกชมเเต่รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความบันเทิงอย่างเดียว เพราะอยากจะ 
คลายเครียด เเละหาเเรงบันดาลใจ รวมถึงความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการรับชมรายการบันเทิง 
เช่น ละคร รายการเกมโชว ์เป็นต้น 
          F12 : วันธรรมดาจะเลือกดูรายการบันเทิง ประเภทละคร เกมโชว์ เเละถ้าวันหยุดเสาร์ 
อาทิตย์ จะดูรายการบันเทิงประเภท ซิทคอม เเละรายการเรียลลิตี้ เเละต้องเป็นรายการที่ดัง 
หรือมีคนนิยมพูดถึงเยอะๆ 
          F20 : ติดตามรายการบันเทิง ประเภท ละคร เรียลลิตี้ หรือรายการบันเทิงที่มีรูปเเบบรายการ 
ที่สนุก เป็นกระเเสคนนิยม คนดูเยอะ เเละต้องเป็นรายการที่ตรงกับความต้องการของตนเอง 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้เเสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ  
          A6 : มีวิธีเลือกดูรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีคือ เลือกดูเเต่รายการ 
ประเภทบันเทิง เช่น ซิทคอม ละคร เกมโชว์ เเละรายการเรียลลิตี้ เป็นต้น ส่วนใหญ่ จะดูช่อง 3 เอชด ี 
ช่อง 7 เอชดี ช่อง One เเละช่อง PPTV  เเละจะไม่ดูรายการสาระประเภทข่าว หรือ รายการเกี่ยวกับ 
สารคดีต่างๆ เพราะรู้สึกว่ารายการประเภทนี้สร้างความเครียด เเละสร้างความน่าเบื่อให้กับตนเอง 
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          กลุ่มนักปฏิบัติ (Makers)  

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มนักปฏิบัติจะมีวิธีการเลือกรับชมรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาตรง 
กับความต้องการของตนเองต้องเป็นรายการที่มีคุณภาพ ถ้าเป็นรายการประเภทสาระต้องมีความ 
น่าเชื่อถือ ถ้าเป็นรายการประเภทบันเทิงต้องสามารถสร้างความสนุก และความเพลิดเพลินให้กับ 
ตนเอง โดยที่กลุ่มนักปฏิบัติจะเลือกรับชมรายการประเภทสาระ และรายการประเภทบันเทิงสลับกัน 
          M7 : เลือกชมรายการที่มีเนื้อหาที่ต้องการ ส่วนใหญ่ติดตามเนื้อหารายการข่าวสาร การเมือง 
เศรษฐกิจ เเละรายการบันเทิงที่มีรูปเเบบเเละเนื้อหาตลกขบขัน 
          M18 : เวลาติดตามชมรายการช่องโทรทัศน์ดิจิตอล วาไรตี ้เอชดี จะเลือกชมรายการ 
ตามความรู้สึกของตน โดยคนรอบข้าง หรือสิ่งเเวดล้อมไม่มีอิทธิพลใดๆ ทั้งสิ้นต่อการเลือกชมรายการ 
ปกติจะรับชมทั้งรายการสาระ เเละรายการบันเทิงสลับควบคู่กันไป 
          F5 : จะเลือกชมรายการที่ชอบตามใจตนเอง ส่วนใหญ่จะเน้นรายการเกี่ยวกับบันเทิงเป็นหลัก 
เพราะชอบคลายเคลียด เเละจะดูรายการประเภทข่าว เพื่อติดตามข่าวสารต่างๆ  
          F14 : การรับชมรายการโทรทัศน์ในเเต่ละครั้งจะเลือกชมรายการประเภทสาระ เเละรายการ 
ประเภทบันเทิงที่คิดว่าเหมาะสมกับตนเอง ถ้าเป็นรายการประเภทสาระ ต้องมีความน่าเชื่อถือ  
ถ้าเป็นรายการบันเทิงต้องเป็นรายการที่มีคุณภาพ สามารถสร้างความสนุก ความเพลิดเพลิน 
ให้กับตนเอง 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มนักปฏิบัติ 
          A7 : วิธีเลือกรับชมรายการโทรทัศน ์จะเลือกดูรายการสาระ เเละรายการบันเทิงเฉลี่ยเท่าๆ 
กันตามโอกาส เเละเวลาว่าง สําหรับรายการข่าวจะเลือกดูรายการที่มีความน่าเชื่อถือ มีความเป็น 
กลาง มีจรรยาบรรณสื่อ นําเสนอข้อมูลรวดเร็ว ส่วนใหญ่รายการข่าวจะชอบดูตอนเช้าก่อนไปทํางาน 
ถ้าตื่นสายดูไม่ทัน จะกลับมาดูรายการที่เป็นสรุปข่าวช่วงค่ํา สําหรับรายการบันเทิงจะเลือกดูรายการ 
ที่มีความสนุก ช่วยสร้างเสียงหัวเราะ สร้างความตลก ช่วยคลายเครียดให้กับตนเองได ้จะชอบด ู
รายการบันเทิงที่เบาสมอง ไม่เครียด 
 

          กลุ่มผู้ดิ้นรน (Strugglers) 

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มผู้ดิ้นรนจะมีวิธีการเลือกรับชมรายการโทรทัศน์ ที่เกี่ยวกับรายการ 
ประเภทบันเทิงเป็นหลัก ต้องเป็นรายการบันเทิงที่สามารถสร้างความเพลิดเพลิน ความสนุกสนาน 
ช่วยคลายความ เครียด และต้องเป็นรายการบันเทิงที่สามารถสร้างความสุข หรือสามารถสร้าง 
กําลังใจให้กับตนเองได้ เป็นอย่างดี 
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          M13 : เลือกดูรายการพวกบันเทิงเป็นหลัก ทั้ง ละคร เกมโชว์ เป็นต้น เเละส่วนใหญ่จะ 
ชอบที่จะสร้างความสุขให้ตนเองโดยการเลือกดูรายการบันเทิง 
          M15 : ชอบเลือกดูรายการตามใจตัวเอง ถ้าเป็นรายการประเภทบันเทิงจะเปิดชมประเภท 
ซิทคอม เกมโชว์ หรือรายการที่มีเนื้อหาที่สร้างเสียงหัวเราะ  
         F16 : จะเลือกดูรายการที่ดูเเล้วผ่อนคลาย สนุกสนาน สามารถสร้างความบันเทิง เเละเสียง 
หัวเราะให้ได้ จะเลือกดูรายการทีวีประเภทบันเทิง 
          F19 : เลือกดูเเต่รายการประเภทบันเทิง ต้องเป็นรายการที่สามารถช่วยสร้างความ 
เพลิดเพลิน ความตลกขบขัน หรือรายการที่สามารถสร้างกําลังใจใหต้นเอง 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้ดิ้นรน 
          A8 : จะเลือกดูเเต่รายการที่มีเนื้อหาสนุก สามารถสร้างเสียงหัวเราะ ช่วยคลายเครียดให้กับ 
ตนเองได้ ปกติจะเลือกดูเเต่รายการบันเทิงเท่านั้น เช่น ซิทคอม ละคร รายการเกมโชว์ เป็นต้น 
เพราะคิดว่าเพยีงเเค่เปิดโทรทัศน์ช่องวาไรตี้ เอชด ีเป็นสิ่งเดียวที่สามารถสร้างความสุขในยามที่ต้อง 
การพักผ่อน รายการที่เป็นเเนววิชาการ หรือ มีเนื้อหาที่รุนเเรง สะเทือนใจ สร้างความเครียด เช่น 
รายการข่าว จะไม่ดูเด็ดขาด เพราะในชีวิตจริง ก็มีความเครียดจากการทํางานอยู่เเล้ว 
 

3. ประโยชน์จากการรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชดี 
          กลุ่มผู้สมหวังในชีวิต (Actualizers)   

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มผู้สมหวังในชีวิตได้รับประโยชน์ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และ 
สาระที่เป็นประโยชน์ ข้อมูลเหล่านี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน ตลอดจน 
ช่วยวางแผนตัดสินใจ และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต รวมถึงได้รับความเพลิดเพลิน ช่วยคลาย 
ความเครียดจากการรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอลประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ี
          M1 : ประโยชน์จากการชมรายการช่องวาไรตี้ เอชด ีคิดว่าจะเป็นเรื่องของการนําข้อมูล 
ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิต เเละการทำงาน เเละจะได้ก้าวทันโลก 
          M6 : ประโยชน์จากการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร เเละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จากรายการข่าว 
ได้เรียนรู้ เปิดมุมมอง เเละได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ จากการดูสารคดี ได้รับความเพลิดเพลิน 
ผ่อนคลาย เเละความสนุกจากการรับชมรายการบันเทิง 
          M14 : สิ่งที่ได้รับจากการชมโทรทัศน์ คือ ได้รับข้อมูลข่าวสาร เเละสาระที่ต้องการ ข้อมูล 
เหล่านี้จะเป็นปัจจัยสําคัญในการช่วยตัดสินใจ เเละเเก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิต เช่น กาารดําเนินธุรกิจ 
เป็นต้น เเละในบางครั้งก็ได้พักความคิด การดูรายการบันเทิงสามารถช่วยคลายความเครียด 
เเละสร้างความสุขทางอารมณ์ได้ช่วงเวลาหนึ่ง 
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          F3 : ปกติรับชมเเต่รายการข่าว คิดว่าประโยชน์ที่ได้หลักๆ เลยทําให้ทราบความเคลื่อนไหว 
ของสังคมโลก เเละสังคมไทย ว่ามีอะไรเกิดขึ้น มีอะไรเปลี่ยนเเปลงบ้าง มีผลกระทบต่อตัวเรา เเละ 
ครอบครัวหรือเปล่า เวลาคนรอบข้างพูดคุย เเลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นอะไร เเละจะได้เข้าใจ 
เเละตามทัน  
          F15 : การได้รับชมรายการจากช่องวาไรตี้ เอชดี ทําให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร เเละสาระความรู้ 
ที่เป็นประโยชน์ ทําให้ตนเองเป็นคนที่ทันสังคม สร้างความมั่นใจ เเละเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยวาง 
เเผน เเละเเก้ปัญหาต่างๆ ในการใช้ชีวิตประจําวัน 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้สมหวังในชีวิต 
          A1 : คิดว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการดูช่องวาไรตี้ เอชด ีคือ สาระความรู้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในสังคมโลก มันทําให้เราไม่ตกข่าว เหตุการณ์สําคัญๆ ที่ส่งผลกระทบต่อตัวเราเช่น 
ข่าวเศรษฐกิจ เราสามารถดูข่าวเเล้วนําข้อมูลมาวางเเผนบริหารจัดการด้านการเงิน การลงทุน การทํา 
ธุรกิจของตนเองได้  หรือบางครั้งเวลาที่เราเลือกที่จะคลายเครียด ตนเองจะเลือกชมรายการประเภท 
บันเทิง จากช่องวาไรตี้ เอชด ีเพื่อใช้เวลาที่มีอย่างจํากัดพักผ่อนโดยการดูรายการบันเทิง 
ที่นอกจากเป็นรายการที่ให้ความสนุกเเล้ว ต้องได้ความรู้ด้วย อย่างเช่น ถ้าดูรายการเกมโชว์นอกจาก 
เราจะสนุกกับการร่วมเป็นกําลังใจให้ผู้เเข่งขันในเกมเเล้ว เรายังได้รับความรู้รอบตัว จากเกมคําถาม 
ที่ทางรายการสร้างไว้ให้สําหรับผู้เข้าเเข่งขันร่วมตอบคําถาม 
 

          กลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จ (Fulfilleds)  

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จได้รับประโยชน์จากการดูรายการข่าว ช่วยให้รับรู้ 
ถึงเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยให้ดําเนินชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่น ช่วยเรื่องเเกป้ัญหาที่ 
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต สําหรับรายการสารคดี กลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จมองว่าได้รับประโยชน์ช่วย 
ให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่ตนเองสนใจ รายการประเภทบันเทิงกลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จมองว่าได้ 
รับประโยชน์ช่วยสร้างความสนุกสนานเพื่อการพักผ่อนเวลาอยู่กับครอบครัว 
          M5 : การชมรายการที่ผ่านมาได้รับประโยชน์ด้านสาระความรู้ เเละได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ เเละ 
เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวจากการรับชมรายการประเภทสาระ คือ รายการข่าว เเละสารคด ี
          M9 : ได้รับรู้ความเป็นไป เเละเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงได้รับข้อมูล 
มุมมอง เเละความคิดเห็นใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดําเนินชีวิตประจําวันจากการรับชมรายการ 
ประเภทสาระ ตลอดจนความสนุก เเละความตื่นเต้น จากการรับชมรายการประเภทบันเทิง 
จะชอบรับชมรายการบันเทิงกับครอบครัว 
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          F4 : ประโยชน์ที่ได้จากการรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ถ้าเป็นรายการข่าวจะได ้
รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบวัน เพื่อรับรู้สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นว่ามีผลกระทบต่อตนเอง เเละครอบครัว 
หรือเปล่า การรับชมรายการสารคดีช่วยให้รับความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่ยังไม่เคยรู้ ส่วนรายการ 
ประเภทบันเทิงนอกจากจะรับชมเพื่อสร้างความบันเทิงให้เเก่ตนเองเเล้ว ต้องได้รับประโยชน์ด้วย เช่น 
ละครต้องให้เเง่คิดคติธรรม รายการเกมโชว์ต้องเป็นรายการเเข่งขันที่ฝึกสมองผู้ชมไปด้วย  รายการ 
ทอล์กโชว์ต้องเป็นรายการที่สร้างเเรงบันดาลใจ หรือทําให้ผู้ชมเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
          F8 : ได้รับข้อมูล ได้รับรู้เหตุการณ์ เเละเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง ได้รับทราบความ 
เคลื่อนไหวเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ เเละสังคมไทย ช่วยให้ปรับตัว เเละดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
เเละ ช่วยเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนละครที่ได้รับชมไปนั้น สามารถช่วยสร้างความสุข 
ความบันเทิงในยามพักผ่อนกับลูกๆ หลานๆ ได้ดี 
          F18 : ประโยชน์ของการรับชมโทรทัศน์ คือ การได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร เเละได้ใช้สื่อ 
รายการโทรทัศน์เพื่อสร้างความบันเทิง เเละเพื่อการพักผ่อนเวลาอยู่กับครอบครัว 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จ 
          A2 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการดูรายการข่าว คือได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิด 
ขึ้นในภายในประเทศ เเละต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น การเมือง เศรษฐกิจ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้ม ี
ผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของตน จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับรู้เพื่อใช้วางเเผน เเละเเก้ไขปัญหา 
ต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต เช่น การวางเเผนในการประกอบธุรกิจส่วนตัว ทําอย่างไรถึงจะได้มีกําไรเพิ่มขึ้น 
เป็นต้น สําหรับการดูสารคดี ได้รับประโยชน์ คือ ได้เพิ่มความรู้รอบตัว ได้รับรู้ข้อมูลสิ่งที่ตนเองสนใจ 
หรือชื่นชอบมากยิ่งขึ้น เสมือนการอ่านหนังสือ เช่น ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ เป็นต้น บางครั้งการดู 
รายการสารคดีก็ช่วยประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือ หรือถ้าไม่มีเวลาว่างออกไปท่องเที่ยวตาม 
สถานที่ต่างๆ ก็เลือกที่จะรับชมรายการสารคดี สําหรับรายการทอล์กโชว์ ถ้ามีเวลาพักผ่อนจะเลือก 
รับชมรายการทอล์กโชว์กับครอบครัว นอกจากเป็นการพักผ่อน เเละใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเเล้ว 
รายการทอล์กโชว์ก็ช่วยคลายความเครียด เเละให้มุมมอง ความคิดเห็น เเรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้กับ 
ตนเองอีกด้วย 
 

          กลุ่มอนุรักษ์นิยม ( ฺBelievers)   

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมได้รับประโยชน์จากรายการประเภทสาระ ช่วยให้ 
รับรู้ข่าวสาร ได้รู้ในสิ่งที่ยังไม่เคยรู้ ได้เห็นในสิ่งที่ยังไม่เคยเห็น สําหรับรายการประเภทบันเทิง ได้รับ 
ความเพลิดเพลิน ช่วยคลายความเหงา และความเครียด ช่วยลดความเบื่อหน่าย ความจําเจในชีวิต 
ประจําวันได้เป็นอย่างดี 
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          M12 : ได้รับข้อมูลข่าวสาร เเละความรู้ จากการรับชมรายการสาระ เเละได้รับความบันเทิง 
ช่วยลดเเรงกดดันเรื่องเครียดต่างๆ ที่เผชิญมาตลอดวัน จากการรับชมรายการบันเทิง  
          M19 : การดูรายการต่างๆ ที่ผ่านมาของช่องวาไรตี้ เอชดี คิดว่าประโยชน์ที่ได้รับคือความ 
เพลิดเพลินบันเทิงใจ นอกจากนั้นบางรายการก็ได้ให้เรารู้ในสิ่งที่ยังไม่เคยรู้ ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็น 
เช่น ข่าว เเละรายการสารคด ีเป็นต้น 
          F2 : คิดว่าได้ประโยชน์จากรายการบันเทิง ช่วยคลายความเหงา ส่วนรายการสาระ 
ก็ดูเพื่อที่จะได้รับรู้เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว 
          F11 : ประโยชน์จากการชมรายการโทรทัศน์ คือ ได้รับความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน 
ช่วยคลายความเบื่อหน่าย ความจําเจในชีวิต บางรายการก็ให้ความรู้ใหม่ๆ สามารถเอาไปใช้ได้ 
ในชีวิตประจําวัน 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มอนุรักษ์นิยม 
          A3 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการดูรายการโทรทัศน์ช่องวาไรตี้ เอชด ีสําหรับรายการสาระ คือ 
รายการข่าว จะได้รับรู้ข้อมูล รับรู้เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกที่ล้วนเเล้วเเต่มีผลกระทบต่อการ 
ดํารงชีวิตของตนเอง เช่น ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวอาชญากรรม เป็นต้น รายการสารคด ีจะได้รับความรู้ 
เพิ่มเติมในสิ่งที่ตนเองชอบ คือ เรื่องประวัติศาสตร์ โบราณคดทีี่เกี่ยวกับประเทศไทย เเละต่าง 
ประเทศ สําหรับรายการบันเทิง รายการเกมโชว ์ได้รับความสนุกตื่นเต้น เเละได้ร่วมเล่นเกมนอกจอ 
โทรทัศน์ไปกับผู้เข้าเเข่งขันในรายการ เป็นการฝึกสมองไปด้วย รายการทอล์กโชว์ ได้รับความคิด 
ทัศนคต ิมุมมอง เเละความคิดเห็นใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน ์ช่วยเสริมสร้างกําลังใจ ทําให้เราเป็นคน 
คิดบวกมากยิ่งขึ้น   
 

          กลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพ (Achievers)  

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพได้รับประโยชน์ ช่วยให้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
และสถานการณ์สําคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยเพิ่มความรู้รอบตัว สามารถนําข้อมูลเหล่านี้ 
ไปประยุกต์ใช้วางแผน และแก้ปัญหาในการใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น รวมถึงได้รับความ 
บันเทิงช่วยคลายความเครียดจากการใช้ชีวิตประจําวัน 
          M2 : ได้รับประโยชน์จากการดูรายการข่าว คือได้รับรู้ข้อมูลสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน เเละ 
ต่างประเทศ เพื่อจะได้ทราบความเคลื่อนไหว เเละความเป็นไปของโลก ส่วนรายการบันเทิงที่รับชม 
จะได้ประโยชน์ด้านการคลายเครียดจากการทำงาน อยากที่จะพักสมองจากเรื่องงาน 
          M10 : รายการข่าวที่ได้รับชม คิดว่าได้รับประโยชน์ด้านข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยที่สามารถ 
นําข้อมูลเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้วางเเผน เเละเเก้ปัญหาในการทํางาน เเละการใช้ชีวิตในสังคม ได้อย่าง 
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มั่นใจยิ่งขึ้น รวมถึงการรับชมรายการบันเทิง ช่วยผ่อนคลายอารมณ์ความตึงเครียดจากการทํางาน 
เเละปัญหาต่างๆ ที่พบเจอในชีวิตประจําวัน 
          M11 : ประโยชน์จากการรับชมรายการต่างๆ ที่ผ่านมา รายการเเนวสาระ คือรายการข่าว 
ได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในเรื่องการวางเเผนสําหรับการดําเนินชีวิตในสังคม 
เเละวางเเผนการทำงาน ช่วยเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายต่างๆ ที่วางไว ้เเละช่วยเเก้ปัญหาที่เกิด 
จากการประกอบอาชีพ การใช้ชีวิตประจําวัน รายการเกมโชว ์เนื้อหาบางรายการ ก็ช่วยฝึกสมอง 
ทบทวนความรู้รอบตัว เเละสร้างความเพลิดเพลิน 
     F7 : ได้รับประโยชน์จากการรับชม ช่องวาไรตี้ เอชด ีรายการข่าว คือทําให้ได้รับรู้ ความเป็นไป 
เเละเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทําให้มีข้อมูลในการวางเเผนชีวิต เเละหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน 
การใช้ชีวิตประจําวัน รายการบันเทิงช่วยสร้างบรรยากาศใหส้นุกสนาน ช่วยคลายความเครียด 
เป็นการพักสมอง พักร่างกาย 
          F17 : ประโยชน์ทางตรงคือได้รับข่าวสาร เเละความรู้รอบตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงความบันเทิง 
ประโยชน์ทางอ้อมคือ สามารถนําข้อมูลบางเรื่องที่ได้รับจากการดูทีวี มาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ 
หรือวางเเผน เเละเเก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ ได้ 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพ 

          A4 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ช่องวาไรตี้ เอชด ีคือ ด้านสาระความรู ้
ได้ข้อมูลสาระที่เป็นประโยชน์จากรายการข่าว เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการช่วยวางเเผน หรือช่วยตัด 
สินใจในการเเก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิต ทั้งเรื่องการงาน การเงิน เเละอนาคต  รายการสารคดีช่วยเพิ่ม 
ความรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ โดยเฉพาะเรื่องธรรมชาติ สัตว์ป่า สัตว์ทะเล เเละพรรณไม ้รายการ 
ประเภทบันเทิง ได้รับความสนุกสนาน ความตลกขบขัน ช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ให้กับ 
ตนเอง บางครั้งก็เป็นเหมือนกับเพื่อนเเก้เหงา ช่วยคลายความเครียด ช่วยลดเเรงกดดันที่ตนได้พบ 
เจอมา 
 

          กลุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน (Strivers)   

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มผู้มีความทะเยอทะยานได้รับประโยชน์ ช่วยให้รับรู้ข้อมูลสาระ 
ความรู้ด้านต่างๆ เเละความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนข้อคิดดีๆ รวมถึงแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิต 
ช่วยคลายความเครียด ช่วยสร้างความบันเทิงสนุกสนาน และความเพลิดเพลินในชีวิต 
          M16 : ความบันเทิง ความสนุก เเละความเพลิดเพลิน เป็นประโยชน์หลักๆ เลยที่ได้จากการดู 
รายการโทรทัศน์จากช่องวาไรตี้ เอชดี รองลงมาคือพวกประโยชน์ในเรื่อง ความรู้ด้านต่างๆ  เเละ 
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ความคิดสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ที่ได้รับจากการดูโทรทัศน์ รายการสมัยนี้คิดว่านอกจากจะได้รับ 
ความบันเทิงเเล้ว ยังได้รับความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ติดมาด้วย 
          M17 : หลังจากดูทีวีช่องวาไรตี้ เอชดี ประโยชน์ที่ได้รับคือ ได้รับข้อมูลสาระด้านต่างๆ 
จากการดูข่าว ทําให้เราก้าวทันโลก สามารถนําข้อมูลบางส่วนไปใช้วางเเผน หรือ เเก้ปัญหาในชีวิต 
รายการบันเทิงบางรายการให้เทคนิค เเละทางเลือกดีๆ ในการนำพาชีวิตให้ประสบความสําเร็จ 
          F9 : จากการรับชมซิทคอม เเละละคร ได้รับประโยชน์ด้านความเพลิดเพลิน สนุกสนาน 
จากการชมรายการทอล์กโชว์ ได้ข้อคิด ทัศนคติ เเละมุมมองใหม่ๆ จากคนที่ประสบความสําเร็จ 
ในชีวิต รวมถึงได้รับเเรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิต ช่วยลดความเครียดจากเเรงกดดันทางสังคม 
การรับชมข่าวทําให้ทราบสถานการณ์ปัจจุบันในสังคมว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง 
          F13 : การดูโทรทัศน์ช่องวาไรตี้ เอชดี ทําให้ได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ เเละข้อคิด 
วิธีการที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ของเราให้ดีขึ้น รวมถึงการดูรายการบันเทิง ช่วยสร้าง 
ความสนุกเพลิดเพลิน ช่วยคลายเครียด 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน 
          A5 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการของช่องวาไรตี้ เอชด ี แบ่งเป็น 2 อย่าง คือ 
รายการสาระ ได้รับประโยชน์ด้านการรับรู้ข่าวสาร และสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางาน รวมถึง 
การใช้ชีวิตในสังคม เป็นข้อมูลสําหรับการวางแผน และตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เช่น การรับชมข่าว 
เศรษฐกิจ สามารถช่วยเราวางแผนเลือกลงทุน หรือออมเงินได้ การรับชมข่าวอาชญากรรม 
ช่วยให้เรารู้จักกลโกงของเหล่ามิจฉาชีพในสังคม ช่วยให้รู้ทันพวกมิจฉาชีพ ตลอดจนข่าวอุบัติเหตุ 
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ช่วยเตือนใจ และสอนให้เรามีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้น เป็นต้น 
สําหรับรายการบันเทิง ได้รับประโยชน์เกี่ยวกับการช่วยคลายความเครียด ความน่าเบื่อในชีวิต 
ช่วยสร้างสีสัน เเละเสียงหัวเราะให้กับตนเอง รวมถึงสร้างกําลังใจ หรือข้อคิดดีๆ เช่น รายการ 
ทอล์กโชว์ การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแขกรับเชิญ ประสบการณ์เหล่านั้นมันมีประโยชน์ 
บางเรื่องก็สามารถนํามาใช้กับชีวิตของเราได้ ช่วยให้เราประสบความสําเร็จ หรือได้ทําตามสิ่งที่เรา 
ฝันได้บรรลุเป้าหมาย เป็นต้น 
 

          กลุ่มผู้เเสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ (Experiencers)  

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มผู้แสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ ได้รับประโยชน์ด้านความบันเทิง 
ช่วยคลายความเครียด ช่วยสร้างความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ช่วยให้มีหัวข้อไว้สนทนากับกลุ่ม 
เพื่อนๆ หรือได้พบกลุ่มเพื่อนที่ชอบกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการดําเนิน 
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ชีวิตในสังคม รวมถึงได้รับข้อมูลเพิ่มเติมในสิ่งที่ตนเองสนใจ และการรับชมรายการต่างๆ รู้สึกเหมือนมี 
เพื่อนช่วยคลายความเหงา 
          M3 : คิดว่าประโยชน์ที่ได้จากการรับชม คือ การได้รับความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่ตนเองสนใจ เช่น 
การดูรายการกีฬา เราจะได้มีหัวข้อเรื่องไว้พูดคุยกับเพื่อนที่ชอบเล่นกีฬาเหมือนกัน 
          M4 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการดู คือ ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากเรื่องที่ตนชอบ เเละสนใจเป็นพิเศษ 
นอกจากนี้ยังรู้สึกคลายเครียดเวลาชมรายการประเภทบันเทิง ช่วยให้ลืมเรื่องไม่สบายใจในระยะ 
เวลานึง 
          M8 : จากการชมละคร เเละซิทคอมได้รับความสนุกสนาน คลายเครียดได้เป็นอย่างดี เเละ 
มีเรื่องไว้สนทนากับกลุ่มเพื่อนที่โรงเรียน ส่วนรายการเกมโชว์จะได้ความสนุกตื่นเต้น เเละยิ่งเป็น 
รายการเเข่งขันร้องเพลงจะได้รับรู้ เทคนิคการร้องเพลง รวมถึงเเรงบันดาลใจในการเดินตามความฝัน 
          M20 : คิดว่าความบันเทิงเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการดูรายการของช่องวาไรตี้ เอชดี 
นอกจากนั้นยังไดเ้จอกลุ่มเพื่อนที่ชอบทํากิจกรรมที่คล้ายกัน เช่นการร่วมกลุ่มของเพื่อนๆ 
เพื่อเข้าร่วมเเข่งขันในรายการเเข่งขันร้องเพลง 
          F1 : ประโยชน์จากการรับชมรายการช่องวาไรตี้ เอชด ีคิดว่าได้ความบันเทิง คลายความ 
เครียดจากการเรียน บางครั้งนอกจากรับชมเพื่อความสนุกสนานเเล้ว ยังรู้สึกเหมือนมีเพื่อนไม่เหงา 
          F6 : ช่วยสร้างความเฮฮา เเละเพลิดเพลิน ช่วยคลายความเครียด ความกังวล ช่วยให้ลืม 
เรื่องทุกข์เรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นกับตนเอง เเละช่วยสร้างเสียงหัวเราะ ได้เจอเพื่อนใหม่ๆ  จากการรวม 
กลุ่มที่ชื่นชมละครเกาหลี 
          F10 : ได้รับประโยชน์มากมายจากรายการบันเทิง นอกจากรายการบันเทิงจะให้ประโยชน์ 
ด้านความเพลิดเพลิน สนุกสนาน เเละสามารถสร้างเสียงหัวเราะเเล้ว ยังสามารถให้เเง่คิดมุมมอง 
เเละทัศนคติใหม่ๆ ในการดําเนินชีวิต เเละบางครั้งก็ยังช่วยสร้างเเรงบันดาลใจได้อีกด้วย 
          F12 : ประโยชน์จากการดูรายกการบันเทิงของช่องวาไรตี้ เอชดี คือได้รับความสนุกสนาน 
ได้ความบันเทิง ความเพลิดเพลิน ได้ความรู ้รอบตวัเพิ่มขึ้น เช่น ถ้าดูละครเกาหลีก็จะได้รับ 
ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ ถ้าดูรายการเรียลลิตี้ก็จะได้ความรู้ หรือทักษะในการใช้ชีวิต เป็นต้น 
          F20 : ได้รับความบันเทิง ความสนุกสนานเพลิดเพลิน การดูละครจากต่างประเทศบางครั้ง 
เป็นการอัพเดทเทรนด์เเฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องเเต่งกาย รายการบันเทิงบางประเภทนอกเหนือจากให้ 
ความสนุกเเล้วยังให้ข้อคิด ตลอดจนกําลังใจในการใช้ชีวิตในสังคม 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้เเสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ 
          A6 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการดูรายการบันเทิงของช่องวาไรตี้ เอชด ีประกอบด้วยช่อง 3 

เอชด ีช่อง 7 เอชด ีช่อง One เเละช่อง PPTV คือ ความบันเทิงสนุกสนาน ช่วยคลายความเครียด 
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หรือความทุกข์ที่เจอมาตลอดวัน บางครั้งรายการบันเทิงบางรายการก็สามารถสร้างเเรงบันดาลใจ 
หรือสร้างไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่สามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันของตนเอง เช่น 
เรื่องการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น เเรงบันดาลใจจะมาจากการดูละคร เเละรายการเรียลลิตี้ เป็นต้น 
การดูรายการบันเทิงก็สามารถมีเรื่อง หรือหัวข้อสนทนาไว้ไปคุยเล่นกับเพื่อนๆ ในกลุ่มได้อีกด้วย 
เเละที่สําคัญการดูรายการบันเทิงก็ถือเป็นการดูเเฟชั่นการเเต่งตัวของพิธีกร เเละดาราไปด้วย 
 

          กลุ่มนักปฏิบัติ (Makers)  

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มนักปฏิบัติได้ประโยชน์ คือ ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสาระที่ 
เป็นประโยชน์ รวมถึงได้รับความเพลิดเพลิน เพื่อคลายความเครียด การรับชมรายการโทรทัศน์ 
ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีถือว่าเป็นการพักผ่อน 
          M7 : จากการรับชมรายการข่าว ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว เเละสถานการณ ์

สําคัญของสังคมไทย การเมือง การปกครอง ระบบเศรษฐกิจ เเละการรับชมรายการบันเทิง ได้รับ 
ความเพลิดเพลิน คลายเครียด ถือเป็นการพักผ่อน 
          M18 : ประโยชน์ที่ได้จากการรับชมช่องนี้คือ ข้อมูลข่าวสาร เเละสาระต่างๆ จากรายการ 
จําพวกข่าว เเละความสนุกสนานจากการรับชมรายการจําพวกบันเทิง บางครั้งการรับชมโทรทัศน์ 
ถือว่าเป็นการพักผ่อน  
          F5 : รู้สึกได้รับประโยชน์ด้านความบันเทิงสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียดจากการรับชม 
รายการประเภทบันเทิง โดยเฉพาะซิทคอม กับ รายการเกมโชว ์ที่มีเนื้อหาตลกขบขัน เป็นส่วนใหญ่ 
ช่วยคลายความเครียดสะสมหลังจากเลิกงานได้เป็นอย่างดี 
          F14 : การรับชมรายการทางช่องวาไรตี้ เอชดี มีประโยชน์ด้านการเป็นสื่อโทรทัศน์ที่ให้ข้อมูล 
ข่าวสาร สาระความรู้ เเละด้านการเป็นสื่อโทรทัศน์ที่ให้ความบันเทิงอย่างครบครัน 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มนักปฏิบัติ 
          A7 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ช่องวาไรตี้ เอชด ีคือ ได้รับข้อมูล 
เเละสาระที่เป็นประโยชน์ ช่วยให้เรารับรู้เหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้ปรับตัว หรือวางเเผน 
การใช้ชีวิตได้ถูกต้อง เช่น การดูข่าวเศรษฐกิจทําให้เราสามารถวางเเผนอนาคตการเงินของเราได้ 
การดูข่าวอาชญากรรม ทําให้เรามีความระมัดระวัง ไม่ประมาทในการใช้ชีวิต เป็นต้น การรับชมราย 
การบันเทิง นอกจากจะช่วยคลายความเครียดจากการทํางาน หรือ การใช้ชีวิตในสังคมที่วุ่นวายเเล้ว 
บางครั้งการดูรายการบันเทิงก็เปรียบเสมือนการพักผ่อน ช่วยเพิ่มกําลังใจ เช่น ถ้าบางครั้งรู้สึกเครียด 
หรือ เสียใจ การรับชมรายการบันเทิงช่วยทําให้เราลืมเรื่องไม่ดี ช่วยพักสมองให้ไม่คิดเเต่เรื่องเครียด 
หรือเรื่องที่ทําให้เสียใจ เป็นต้น เเละการรับชมรายการโทรทัศน์ถือเป็นเพื่อนเเก้เหงาได้ดีเยี่ยม 
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          กลุ่มผู้ดิ้นรน (Strugglers) 

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มผู้ดิ้นรนได้รับประโยชน์ คือ ช่วยสร้างความบันเทิง สนุกสนาน 
สร้างเสียงหัวเราะ ช่วยคลายความเครียด ช่วยสร้างสีสันให้ชีวิต ทําให้อารมณ์ดี รวมถึงได้รับสาระ 
ประโยชน์ดีๆ และการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีเสมอืนเป็น 
เพื่อนแก้เหงา 
          M13 : การดูโทรทัศน์ในทุกๆ วัน เปรียบเสมือนเป็นการพักสมองคลายเครียด โดยการใช้เวลา 
ว่างในการดูรายการบันเทิงต่างๆ การเปิดดูโทรทัศน์เหมือนมีเพื่อนอยู่ด้วย 
          M15 : ได้รับความบันเทิง สนุกสนาน สร้างเสียงหัวเราะ ตลกขบขันจากการดู ซิทคอม เเละ 
รายการบันเทิงอื่นๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับตลก  
          F16 : การดูทีวีดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชดี คิดว่าช่วยสร้างสีสันให้ชีวิต ทําให้อารมณ์ดี 
ลดความเครียด ความเบื่อหน่ายในชีวิต 
          F19 : รายการบันเทิงที่ได้ดู นอกจจากจะให้ความเพลิดเพลิน ยังมีรายการที่สอดเเทรก 
สาระประโยชน์ดีๆ ให้ผู้ชม ยกตัวอย่างเช่น ละคร จะสอนเรื่องคุณธรรม ศีลธรรม การทําความดี 
ความชั่ว ช่วยเตือนสติว่าถ้าทําไม่ดี ก็จะมีจุดจบเหมือนตัวร้ายในละคร 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้ดิ้นรน 
           A8 : ประโยชน์จากการดูรายการบันเทิง ช่องวาไรตี้ เอชด ีคือ ช่วยสร้างความสุขโดยไม ่
ต้องออกไปนอกบ้าน ทนรถติด ทนอากาศร้อน เสียค่าใช้จ่าย หรือ ลําบากออกไปเที่ยว เดินเล่นใน 
สถานที่ที่มีคนเยอะๆ ช่วยสร้างความสนุกสนาน คลายความกดดัน คลายเครียด ร่วมถึงสร้างขวัญ 
เเละกําลังใจใหก้ับตนเอง เช่น ซิทคอม หรือละครบางเรื่องจะสอดเเทรกข้อคิดดีๆ เเละผลการกระทํา 
ของตัวละครในเรื่อง บางครั้งก็เป็นสิ่งเตือนใจ เเละสอนให้เราใช้ชีวิตให้ถูกต้องในสังคม เป็นต้น 
ซิทคอม เเละละคร มันก็เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนสังคมที่สร้างมาจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคม  
 

4. การเลือกชมรายการประเภทสาระ หรือ รายการประเภทบันเทิง 
          กลุ่มผู้สมหวังในชีวิต (Actualizers)   

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มผู้สมหวังในชีวิตจะเลือกรับชมรายการประเภทสาระเป็นหลัก         
เพื่อต้องการติดตามข่าวสาร และสาระที่เป็นประโยชน์ ส่วนรายการประเภทบันเทิงจะรับชม 
เป็นบางครั้ง โดยเลือกรับชมรายการบันเทิงที่นอกเหนือจากให้ความสนุกสนาน และต้องมีสาระ 
ประโยชน์ด้วย 
          M1 : จะเลือกชมรายการประเภทสาระ มากกว่ารายการประเภทบันเทิง เพราะว่าอยากรับรู้ 
ข้อมูลที่มีสาระ มีประโยชน์ จะได้เป็นคนที่มีความรู้  
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          M6 : ส่วนใหญ่จะเลือกชมรายการสาระเป็นหลัก เพราะต้องการติดตามข่าวสาร เเละ 
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ส่วนรายการบันเทิงจะเลือกชมเป็นส่วนน้อย เเละเลือกชมบางรายการ 
เท่านั้น เพราะคิดว่ารายการบันเทิงส่วนใหญ่ก็เป็นรายการที่มีไว้เพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่ได้มีสาระ 
หรือมีประโยชน์เท่าข่าว หรือสารคดี ถ้าจะดูรายการบันเทิงก็ขอเลือกดูรายการบันเทิงที่มีสาระ เช่น 
รายการทอลก์โชว์ รายการกีฬา เป็นต้น 
          M14 : จะเลือกชมรายการสาระเป็นส่วนใหญ่ จะเป็นรายการที่เกี่ยวกับข่าวสารต่างๆ เเละ 
รายการบันเทิงจะรับชมบ้างเป็นครั้งคราวถ้ามีเวลาว่าง เเละจะชอบรับชมรายการบันเทิงที่มีสาระ 
มากกว่ารายการบันเทิงที่ให้เเต่ความสนุกเพลิดเพลินอย่างเดียว 
          F3 : จะเลือกชมรายการประเภทสาระ เพราะรู้สึกว่าได้รับความรู้ เเละมีประโยชน์ต่อตนเอง 
บางเรื่องเอามาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตของเราได้เป็นอย่างดี 
          F15 : ชอบรับชมรายการที่มีสาระ เเละมีประโยชน์ โดยส่วนใหญ่จะรับชมข่าว เเละรายการ 
บันเทิงบางรายการที่นอกจากให้ความเพลิดเพลินเเล้ว ต้องมีสาระประโยชน์ด้วย 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้สมหวังในชีวิต 
          A1 : จะชอบดูรายการประเภทสาระเป็นหลัก เพราะโดยปกติเเล้วเป็นคนที่สนใจสิ่งต่างๆ 
ที่เป็นความรู้รอบตัว  เเละคิดว่าอยากใช้เวลาว่างที่มีให้เกิดประโยชน์ จึงเลือกที่จะดูรายการ 
เกี่ยวกับสาระ เช่นรายการข่าว เป็นต้น เพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นรอบตัว เเต่ในบางครั้ง 
ถ้าเราเครียด เราอยากพักผ่อน ซึ่งมีเวลาว่างจํากัด ก็จะเลือกดูรายการบันเทิงบ้าง เพื่อคลาย 
เครียดให้กับตนเอง เเต่รายการประเภทบันเทิงที่ดูนั้น ต้องมีประโยชน์ด้วย เช่นรายการเกมโชว ์
รายการทอล์กโชว์ 
 

          กลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จ (Fulfilleds)  

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จ จะเลือกรับชมรายการประเภทสาระเป็นหลัก 
เพื่อต้องการติดตามข่าวสาร เรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงข้อมูลต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์ ส่วนรายการประเภทบันเทิงจะรับชมเป็นบางครั้งเพื่อคลายความเครียด 
สร้างความสนุก ความเพลิดเพลินให้กับตนเอง 
          M5 : จะเลือกชมรายการประเภทสาระเป็นส่วนใหญ่ เพราะอยากรับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
เเละจะรับชมรายการบันเทิง เพื่อสร้างความสนุก ความเพลิดเพลินให้กับตนเอง 
          M9 : ปกติจะชมรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสาระเป็นหลัก เช่น ข่าว เป็นต้น เพราะอยากติด 
ตามความเป็นไป เเละเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ถ้าไม่ชมรายการประเภทสาระ 
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จะเป็นเหมือนคนที่ถูกปิดหูปิดตาจากโลกภายนอก เเต่ก็ยังชมรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความบันเทิง 
เพื่อคลายความเครียด สร้างสีสันให้ชีวิตบ้าง  
          F4 : จะเลือกชมรายการทั้ง 2 ประเภท เพราะชอบรับสื่อที่หลากหลาย เเต่ต้องเป็นรายการที่ 
ได้สาระประโยชน์ นอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับ 
          F8 : จะเลือกชมรายการประเภทสาระมากกว่ารายการประเภทบันเทิง เพราะคิดว่าการรับชม 
รายการประเภทสาระได้ประโยชน์มากกว่า อีกอย่างตนเองก็มีอายุมากเเล้ว รายการบันเทิงส่วนใหญ่ 
ก็มีเนื้อหาเหมาะกับวัยหนุ่มสาว เเต่ก็ยังเลือกชมรายการบันเทิงเป็นบางรายการตามความชอบ 
ส่วนตัว 
          F18 :	รับชมรายการสาระพวกข่าว เพื่อเอาไว้เป็นช่องทางในการติดตามข่าวสาร เเละ 
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เป็นหลัก ส่วนรายการพวกบันเทิงจะรับชมเวลาพักผ่อน หรือเวลาว่าง 
บางครั้งบางคราว เพื่อการพักผ่อน  
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จ 
          A2 : ปกติเเล้วจะเลือกชมรายการสาระเป็นหลัก ทั้งตอนเช้าก่อนไปทํางาน หรือ ข่าวภาค 
ดึกตอนก่อนนอน โดยเฉพาะข่าวเช้าช่วงวันเสาร์เเละอาทิตย ์เพราะต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
เหตุการณ์สําคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศ เเละต่างประเทศ รายการสาระอีกประเภท 
ที่รับชมคือ รายการสารคด ีเช่น สารคดีประวัติศาสตร์ เพราะเป็นคนชอบท่องเที่ยว โดยเฉพาะ 
สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งในประเทศไทย เเละต่างประเทศ สําหรับรายการบันเทิง 
ถ้ามีเวลาว่าง จะเลือกรับชมเป็นบางรายการเท่านั้น คือ รายการทอล์กโชว์ เพราะนอกจากจะด ู
เพื่อความบันเทิงเเล้ว รายการทอล์กโชว์ ยังให้สาระประโยชน์ ถือเป็นการใช้เวลาว่างในการรับชม 
โทรทัศน์ให้เกิดประโยชน์ 
 

          กลุ่มอนุรักษ์นิยม ( ฺBelievers)   

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมจะเลือกชมรายการประเภทสาระสลับกับรายการ 
ประเภทบันเทิง รายการประเภทสาระจะรับชมเพื่อติดตามข่าวสาร และสาระความรู้ต่างๆ 
ส่วนรายการประเภท บันเทิงจะรับชมเพื่อพักผ่อนสร้างความสนุกสนาน และความเพลิดเพลิน 
ให้กับตนเอง 
          M12 : เลือกชมรายการประเภทบันเทิง โดยเฉพาะ รายการเกมโชว ์เพราะอยากสร้าง 
ความสนุก เพลิดเพลินให้กับชีวิต  ส่วนรายการสาระจําพวกข่าว รับชมเพื่อติดตามข่าวสาร  
          M19 : เลือกชมรายการบันเทิงสลับกับรายการเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆ เหตุผลที่เลือกชม 
รายการบันเทิงเพราะ อยากพักผ่อน เวลาว่างจากการทํางานก็มีน้อย จะออกไปข้างนอกบ้าน 
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ก็ใช้เวลาเยอะ การนอนชมรายการโทรทัศน์อยู่บ้าน จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด การรับชมข่าว 
เเละรายการสาระ เพื่อติดตามข่าวสาร เเละข้อมูลสาระความรู ้ 
          F2 : จะเลือกชมรายการบันเทิง เพราะ ดาราที่ตนชื่นชอบมีผลงานอยู่ เเละชอบด ู
รายการบันเทิง เพราะไม่ทําให้เครียด ดูเเล้วเกิดความเพลิดเพลิน รายการประเภทสาระจะรับชม 
เพื่อติดตามข่าว เเละสาระความรู้  
          F11 : เลือกชมรายการประเภทบันเทิงเป็นประจํา เพราะชอบใช้เวลาว่างพักผ่อนอยู่กับบ้าน 
โดยจะเลือกชมโทรทัศน์ เพื่อสร้างความเพลิดเพลินให้กับตนเอง รายการบันเทิงจึงเป็นตัวเลือก 
ที่เหมาะสมที่สุด ส่วนรายการสาระจะรับชมเพื่อต้องการรับรู้เรื่องราว หรือเหตุการณ์สําคัญ ๆ ที่เกิด 
ขึ้นในสังคม 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มอนุรักษ์นิยม 
          A3 : การรับชมรายการโทรทัศน์ในชีวิตประจําวัน จะเลือกรับชมรายการประเภทสาระ 
เป็นอันดับเเรก จะชอบติดตามข่าวสารบ้านเมือง เพื่อต้องการทราบความเคลื่อนไหว หรือเหตุการณ์ 
สําคัญที่เกิดขึ้นในสังคมจากรายการข่าว เเละเพิ่มพูนความรู้รอบตัวในสิ่งที่ตนเองสนใจจากรายการ 
สารคดี มีบางครั้งที่อยากจะผ่อนคลายความเครียด จากการทํางาน จากการใช้ชีวิตในสังคมที่ต้องเจอ 
เเรงกดดันมากมาย จะเลือกดูรายการบันเทิงเกี่ยวกับรายการเกมโชว์ เเละรายการทอล์กโชว ์
เพราะคิดว่า นอกจากจะได้รับความบันเทิง สนุกสนานเเล้ว ยังได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อตนเอง สามารถนําสิ่งที่เป็นประโยชน์จากการดูรายการนั้นๆ ไปใช้ในชีวิตประจําวันของตนเอง เช่น 
การดูรายการทอล์กโชว์ อาจจะได้ความรู้ มุมมองการดูเเลตัวเองให้ดีขึ้น เป็นต้น 
 

          กลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพ (Achievers)  

          การสัมภาษณ์พบว่าจะเลือกชมรายการประเภทสาระ และรายการประเภทบันเทิงสลับกัน 
รายการประเภทสาระจะรับชมเพื่อต้องการรับรู้ข่าวสาร และข้อมูลสาระที่เป็นประโยชน์ ส่วนรายการ 
ประเภทบันเทิงจะรับชมเพื่อสร้างความเพลิดเพลินให้กับตนเอง 
          M2 : จะเลือกชมทั้งรายการสาระ พวกข่าวสารบ้านเมือง เเละพวกรายการบันเทิง 
พวกเกมโชว์ ทอล์กโชว์ ขึ้นอยู่กับอารมณ์ เเละความต้องการตอนนั้นว่าอยากจะดูรายการอะไร 
          M10 : ชมรายการประเภทสาระ เเละรายการประเภทบันเทิง ต้องการใช้เวลารับชม 
รายการประเภทสาระ เพื่อรับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เเต่ถ้าอยู่ในช่วงเวลาว่าง หรือ เวลาพักผ่อน 
ก็จะเลือกรับชมรายการบันเทิง เพื่อหาความเพลิดเพลินให้กับตนเอง 
          M11 : เลือกชมรายการประเภทสาระเป็นหลัก เพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาชมโทรทัศน์ 
ถ้าจะชมทั้งทีก็อยากชมรายการที่เป็นประโยชน์ อย่างเช่น รายการที่เกี่ยวกับข่าว ข่าวเช้า ข่าวเที่ยง 
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เเละข่าวภาคดึก ส่วนรายการบันเทิงจะรับชมเเค่รายการเกมโชว์ เเละรายการกีฬาเท่านั้น เพราะ 
อยากรับชมรายการบันเทิงที่เป็นประโยชน์ 
          F7 : จะเลือกชมรายการประเภทสาระเป็นส่วนใหญ่ เพราะต้องการรับรู้ข่าวสารบ้านเมือง 
เเต่ก็จะไม่เคร่งเครียดเกินไป ยังรับชมรายการประเภทบันเทิงที่ดี ที่ตรงกับความชอบของตนเอง 
          F17 : รายการสาระ เเละรายการบันเทิงจะเลือกดูสลับกัน โดยที่จะเลือกดูรายการสาระ 
มากกว่ารายการบันเทิงนิดหน่อย เพราะคิดว่าควรดูข่าวสารที่เป็นประโยชน์ก่อนเป็นอันดับเเรก 
รองลงมาคือดูรายการทั่วไป เพื่อความบันเทิง 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพ 

          A4 : เลือกรับชมทั้งรายการประเภทสาระ เเละรายการประเภทบันเทิงสลับกัน ตามช่วงเวลา 
ที่สะดวก คือ ช่วงเช้าถ้าตื่นทันก็จะรับชมรายการข่าวเช้าก่อนไปทํางาน หลังเลิกงานก็จะเลือกรับชม 
รายการบันเทิงที่ชอบ เเละช่วงดึกถ้ายังไม่นอนหลับก็จะรับชมรายการสรุปข่าวภาคค่ํา สําหรับวันหยุด 
เสาร์อาทิตย์จะเลือกรับชมข่าวตอนเช้า เเละจะเลือกรับชมรายการบันเทิงอื่นๆ ตามเวลาที่รายการ  
นั้นๆ ออกอากาศ 
 

          กลุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน (Strivers)   

          การสัมภาษณ์พบว่าจะเลือกรับชมรายการประเภทสาระ และรายการประเภทบันเทิงสลับกัน 
รายการประเภทสาระจะรับชมเพื่อต้องการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ส่วนรายการประเภท 
บันเทิง จะรับชมเพื่อคลายความเครียดสร้างความเพลิดเพลินให้กับตนเอง 
          M16 : ดูรายการทั้งประเภทสาระ เเละประเภทบันเทิง รายการสาระดูเพื่อต้องการรับข้อ 
มูลที่เป็นประโยชน์ เเละรายการบันเทิงดูเพราะอยากคลายเครียดให้ตัวเอง หลังจากทํางานหนัก 
มาตลอดทั้งสัปดาห์ 
          M17 : จะดูข่าวจากช่องวาไรตี ้เอชดี เพราะข่าวจากช่องเอชดีนําเสนอได้ดี มีความน่าเชื่อถือ 
เเละคิดว่าข่าวเป็นสิ่งที่สําคัญ ส่วนรายการบันเทิงจะดูบางรายการที่ตรงกับความชอบของตนเอง 
          F9 : จะเลือกชมรายการประเภทบันเทิงเเละรายการประเภทสาระ เเล้วเเต่โอกาส 
ชอบรับสารทั้งสาระความรู้ เเละความบันเทิง  
          F13 : เลือกดูรายการสาระ ประเภทข่าว เพื่อต้องการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เเละรายการ 
บันเทิงประเภท ละคร  ทอล์กโชว์  จะดูเพื่อสร้างความเพลิดเพลินให้กับตนเอง  
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน 
          A5 : ปกติจะเลือกรับชมทั้งรายการสาระ และรายการบันเทิง ตามความเหมาะสมของเวลา 
และความต้องการของตนเอง กล่าวคือ วันธรรมดาตอนเช้าก่อนไปทํางาน จะเลือกดูรายการข่าวเช้า 
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จากช่อง 3 เอชด ีหลังจากเลิกงานกลับบ้านก็จะดูรายการบันเทิงประเภท ละคร เกมโชว์ ทอล์กโชว์ 
ของช่อง 3 เอชด ีช่อง PPTV และช่อง One บางวันก็จะดูรายการสารคดีท่องเที่ยวในช่วงดึกด้วย 
และสําหรับวันเสาร์อาทิตย์ ก็จะดูข่าวจากช่อง 3 และช่อง One สลับกัน ส่วนรายการบันเทิง 
ประเภทละคร เกมโชว์ ทอล์กโชว์ ก็จะดูจากช่อง 3 เอชด ีช่อง PPTV และช่อง One สลับกัน 
แล้วแต่ว่ารายการบันเทิงที่ชอบนั้นออกอากาศเวลาอะไร วันไหน  
 

          กลุ่มผู้เเสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ (Experiencers)  

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มผู้แสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ จะเลือกรับชมรายการประเภทบันเทิง 
อย่างเดียว เพราะต้องการคลายความเครียด ต้องการรับสื่อที่สามารถสร้างความเพลิดเพลิน ความ 
สนุกสนานให้กับชีวิต รวมถึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจ หรือทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ด้านต่างๆ 
          M3 : จะเลือกรับชมรายการบันเทิง เพราะต้องการคลายความเครียด เเละสร้างความสนุก 
สนานเพลิดเพลิน  
          M4 : จะเลือกชมรายการบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ เพราะชอบใช้ชีวิตที่ไม่มีความกดดัน อยากหา 
เรื่องที่สนุกมีสีสันใส่ตนเองเยอะๆ 
          M8 : รายการประเภทสาระจะไม่ได้ค่อยได้รับชม เพราะไม่ชอบรับสื่อเครียดๆ  ส่วนใหญ่จะ 
รับชมเเต่รายการบันเทิงเป็นหลัก เพราะต้องการรับสื่อที่สามารถสร้างความสนุกสนาน เเละความ 
เพลิดเพลินให้กับตนเอง 
          M20 : ปกติเเล้วจะเลือกดูเเต่รายการบันเทิง เช่น ซิทคอม เกมโชว์ เพราะเนื้อหา 
รายการบันเทิง มันช่วยสร้างความสุข ความสนุกให้เเก่ตน ผมมองว่ารายการข่าว มันมีเเต่เนื้อหา 
ที่สร้างความเครียด ความขัดเเย้ง  
          F1 : ชอบรับชมรายการประเภทบันเทิง เพราะเนื้อหารายการสนุก นอกจากความเพลิดเพลิน 
ที่ได้รับเเล้ว ยังได้เเรงบันดาลใจตามดารา ศิลปิน ในด้านดีๆ 
          F6 : จะรับชมรายการประเภทบันเทิงอย่างเดียว เพราะไม่อยากรับเรื่องเครียดๆ จากการ 
รับชมรายการประเภทสาระเข้ามาในชีวิต ไม่ชอบสร้างความเครียด ความกดดันในชีวิต  
          F10 : รายการประเภทสาระจะไม่ได้รับชม เพราะคิดว่าเนื้อหามีเเต่ความขัดเเย้ง ซึ่งน่าจะ 
เหมาะกับวัยผู้ใหญ่มากกว่า ส่วนตัวจะรับชมเเต่รายการบันเทิงเป็นหลัก เพราะอยากใช้เวลาใน 
การเเสวงหาความสนุก เพลิดเพลิน จากการรับชมรายการโทรทัศน์ 
          F12 : ชอบดูรายการบันเทิงมากกว่า เพราะรายการบันเทิงดูเเล้วสร้างความสนุก เพลิดเพลิน 
ให้กับตนเอง บางครั้งรายการบันเทิงบางรายการก็ช่วยสร้างเเรงบันดาลใจในการปรับปรุง พัฒนา 
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ตนเอง เเละการดูรายการบันเทิงก็ช่วยให้มีเรื่องราวไว้พูดคุย เเลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ 
ที่โรงเรียน 
          F20 : ติดตามรายการบันเทิง เพราะคิดว่าช่วงวัยของเราควรรับสื่อที่ไม่เครียดจนเกินไป 
สื่อบันเทิงนอกจากจะให้ความสุข ความเพลิดเพลินเเล้ว คิดว่ารายการเหล่านี้ ทําให้ตนเองเกิดไอเดีย 
หรือความคิดสร้างสรรค์ด้านต่างๆ 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้เเสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ 
          A6 : เวลาดูรายการโทรทัศน์จะไม่ดูรายการประเภทสาระ จําพวกข่าว หรือรายการเเนว 
สารคดีต่างๆ เพราะเวลาดูรายการประเภทสาระ จะทําให้ตนเองเครียด เเละยังสร้างความน่าเบื่อ 
ให้กับตนเอง ดังนั้นเวลาดูรายการโทรทัศน์ ช่องวาไรตี้ เอชด ีจะเลือกดูเเต่รายการบันเทิงที่ตนเอง 
ชื่นชอบ คือซิทคอม ละคร รายการเกมโชว ์เเละรายการเรียลลิตี้ เป็นต้น ชอบเนื้อหา เเละรูปเเบบ 
รายการที่สนุก ช่วยสร้างเสียงหัวเราะ เเละคลายความเครียดจากการเรียน  
 

          กลุ่มนักปฏิบัติ (Makers)  

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มนักปฏิบัติจะเลือกชมรายการประเภทสาระ และรายการ 
ประเภทบันเทิง โดยจะเลือกชมรายการตามความต้องการของตนเอง เเละจะเลือกรายการที่มีคุณภาพ 

รายการประเภทสาระจะเลือกรับชมเพื่อต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสาระประโยชน์ ส่วนรายการ 
ประเภทบันเทิง จะเลือกรับชมเพราะต้องการความเพลิดเพลิน หรือเพื่อการพักผ่อน 
          M7 : จะเลือกชมรายการทั้งประเภทสาระ เเละรายการประเภทบันเทิง ขึ้นอยู่กับความ 
ต้องการ เเละสภาพอารมณ์ในขณะนั้นว่าอยากจะรับชมรายการประเภทอะไร 
          M18 : ติดตามรายการทั้ง 2 ประเภท รายการที่เกี่ยวกับข่าวก็จะรับชมเพื่อติดตามข่าวสาร 
รายการสารคดีบางเรื่องก็ดูไว้เป็นความรู้ เเละยังสามารถสร้างความเพลิดเพลินได้อีก เเละรายการ 
บันเทิงจะรับชมเพื่อการพักผ่อน 
          F5 : จะรับชมรายการประเภทบันเทิงเป็นหลัก เพราะอยากได้รับความเพลิดเพลิน สนุกสนาน 
ส่วนรายการสาระจะชมเเค่ผ่านๆ จะเลือกชมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง  
          F14 : โดยปกติเเล้ว เวลาชมรายการโทรทัศน์จะเลือกชมรายการทั้งรายการสาระ เเละ 
รายการบันเทิงหมุนเวียนกันไปตามความต้องการ เเละช่วงเวลาที่เหมาะสมของตนเอง เเละจะเลือก 
ชมรายการที่มีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพ 

          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มนักปฏิบัติ 
          A7 : เวลารับชมรายการโทรทัศน์จะเลือกรับชมรายการบันเทิง เเละรายการสาระ เพราะ 
ต้องการใช้สื่อโทรทัศน์ในการคลายความเครียด ทําให้ตนเองรู้สึกอารมณ์ดี มีชีวิตชีวา โดยจะชอบรับ 
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ชมรายการประเภทบันเทิงช่วงหลังเลิกงาน เเละวันหยุดเสาร์อาทิตย์ จะเลือกรายการบันเทิงที่มี  
เนื้อหาตลก สามารถสร้างเสียงหัวเราะให้กับตนเองได้ เเละจะชอบรับชมรายการบันเทิงที่เน้นสร้าง 
ความบันเทิง ไม่เน้นมีสาระ เช่น ละคร รายการกีฬา เป็นต้น สําหรับรายการประเภทสาระ จะรับชม 
ข่าวเพื่อไว้ติดตามความเคลื่อนไหว หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อเป็นการเปิด หูเปิดตาให้ทัน 
ต่อการเปลี่ยนเเปลงในเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม จะชอบดูข่าวภาคดึก เพราะเป็นการสรุปเนื้อหา 
ข่าวที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน 
 

          กลุ่มผู้ดิ้นรน (Strugglers) 

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มผู้ดิ้นรนจะเลือกรับชมรายการประเภทบันเทิงอย่างเดียว เพราะ 
รายการประเภทบันเทิง ช่วยทําให้คลายความเครียด สามารถสร้างความสุข เสียงหัวเราะ เพื่อการ 
พักผ่อน รวมถึงสามารถสร้างกําลังใจให้ข้อคิดดีๆ กับตนเองได้เป็นอย่างดี 
          M13 : จะเลือกดูรายการเเนวบันเทิงมากกว่า เพราะมันช่วยทําให้คลายเครียด ลืมเรื่องทุกข์ 
เรื่องเศร้า เเละสร้างกําลังใจ ได้ความรู ้เเละข้อคิดที่ดี จากการดูรายการการบันเทิงเช่น ละคร 
          M15 : จะเลือกชมรายการบันเทิง เป็นประจําอย่างสม่ําเสมอทุกวัน เพราะชอบดูรายการ 
ที่ช่วยสร้างเสียงหัวเราะ สร้างความตลกขบขัน 
          F16 : เลือดูเเต่รายการประเภทบันเทิง เพราะอยากดูรายการที่สร้างความบันเทิง สร้างสีสัน 
ให้ชีวิต สร้างความสุข เเละทําให้อารมณ์ดี 
          F19 : เลือกดูรายการบันเทิง เพราะรายการบันเทิง ช่องนี้มีเเต่รายการดีๆ เเละอยากด ู
รายการบันเทิงเพื่อพักผ่อน พักสมอง อยากดูรายการที่สามารถช่วยลดความเครียด เเละสามารถสร้าง 
ความสุข หรือเสียงหัวเราะให้กับตนเองได้ 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้ดิ้นรน 
          A8 : รายการสาระประเภทข่าว เเละสารคดีของช่องวาไรตี้ เอชด ีไม่ได้ดู เพราะไม่ชอบเนื้อหา 
ดูเเล้วเครียด ปวดหัว เรื่องบางเรื่องดูเเล้วทําให้ไม่สบายใจ เเละอีกอย่างมีเวลาว่างน้อย เพราะต้องทํา 
งาน ดังนั้นถ้ามีเวลาว่างจะเลือกดูรายการประเภทบันเทิงเพื่อการพักผ่อน เเละคลายความเครียด 
ให้กับตนเอง 
 

5. การเลือกรับชมรายการประเภทสาระ ประกอบด้วยรายการข่าว เเละรายการสารคดี 
          กลุ่มผู้สมหวังในชีวิต (Actualizers)   

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มผู้สมหวังในชีวิตเพศชาย จะรับชมข่าวทุกประเภท  แต่จะไม่รับ 
ชมข่าวบันเทิง ส่วนรายการสารคดีจะรับชมสารคดีท่องเที่ยว สารคดีธรรมชาติ และสารคดี 
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วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มผู้สมหวังในชีวิตเพศหญิงจะรับชมข่าวทุกประเภท แต่จะไม่รับชมข่าว 
กฬีาและข่าวบันเทิง ส่วนรายการสารคดีจะรับชมสารคดีท่องเที่ยว สารคดีประวัติศาสตร์ สารคดี 
ธรรมชาต ิและสารคดีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
          M1 : ประเภทรายการข่าวที่เปิดรับชม ปกติจะรับชมรายการข่าวทุกประเภทที่รายการข่าว 
นำเสนอ ทั้งข่าวการเมือง ข่าวอาชญากรรม ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวเหตุการณ์ภายในประเทศ เเละข่าว 
ต่างประเทศ เพราะธุรกิจที่ทําอยู่จําเป็นที่จะต้องคอยติดตามข่าวเหล่านี้ เพื่อใช้วางเเผนในการดํา 
เนินธุรกิจ ส่วนข่าวกีฬาจะรับชมเพราะติดตามข่าวกีฬาที่ชื่นชอบ เเละข่าวบันเทิงไม่ได้รับชม 
เพราะไม่ได้ประโยชน์จากการรับชมข่าวประเภทนี้ ส่วนรายการสารคดีจะชอบรับชมสารคดีท่องเที่ยว 
เเละสารคดีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
          M6 : ชอบรับชมรายการข่าวประเภทต่างๆ เช่น ข่าวการเมือง ข่าวอาชญากรรม ข่าว 
เศรษฐกิจ ข่าวเหตุการณ์ภายในประเทศ เเละข่าวต่างประเทศ เป็นต้น การเปิดรับชมข่าวทั้งหมด 
ที่กล่าวมานั้น ทําให้รู้สึกว่า เราเดินตามโลกทัน ในขณะที่ปัจจุบันโลกเราเดินเร็วมาก มีเหตุการณ์เเละ 
เรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย เราจึงจําเป็นต้องรับชมข่าว เพื่อเราจะได้รับทราบ เเละใช้ชีวิตให้ 
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รายการข่าวกีฬาชอบรับชมเพราะเป็นคนชอบฟุตบอลมาก 
เอาไว้ติดตามความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอล เเละทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบ ส่วนข่าวบันเทิงไม่ได้ 
รับชม รายการสารคดีชอบรับชมสารคดี เพราะเหมือนเป็นรายการบันเทิงที่ให้สาระความรู้ 
เเละสร้างความเพลิดเพลินด้วย รายการสารคดีท่องเที่ยว กับสารคดีธรรมชาติ เวลารับชมเสมือนเรา 
ได้ออกไปท่องเที่ยวผ่านทางจอโทรทัศน์ เเละได้ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ใช้สําหรับวางเเผนการท่องเที่ยว  
          M14 : รายการข่าวจะรับชมข่าวทุกประเภท เพราะคิดว่าข่าวสารต่างๆ มีผลกระทบทั้ง 
ทางตรง เเละทางอ้อมต่อตนเองทั้งนั้น เเต่จะไม่ชอบรับชมข่าวบันเทิง รายการที่เกี่ยวกับสารคดี 
จะรับชมสารคดีท่องเที่ยว สารคดีธรรมชาต ิสารคดีวิทย์ศาสตร์เทคโนโลยี   
          F3 : เลือกชมรายการเกี่ยวกับข่าว เเละสารคดีเพราะตนเองทํางานยุ่งทุกวันไม่มีเวลาอ่าน 
ข่าวในหนังสือพิมพ์ หรืออ่านหนังสือท่องเที่ยว จะมีเวลาหลังเลิกงานจะรับชมโทรทัศน์เพื่อรับ 
ข่าวสาร หรือข้อมูลที่มีสาระ รายการข่าวจะดูข่าวทุกประเภท เพราะอยากรู้ เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
เเต่จะไม่ชอบรับชมข่าวกีฬา เเละข่าวบันเทิง ส่วนรายการสารคดีจะรับชมสารคดีประวัติศาสตร์ 
เเละสารคดีธรรมชาติเพื่อความบันเทิง เหมาะกับตนเองที่ไม่มีเวลาท่องเที่ยว เเต่การดูสารคดีเหมือน 
กับได้ไปท่องเที่ยว ได้ไปเรียนรู้ ทําให้เหมือนกับเปิดโลกกว้างให้กับตนเอง 
          F15 : รายการข่าว เป็นรายการโทรทัศน์ที่คิดว่ามีความสําคัญ เเละมีความจําเป็นต้องรับชม 
เพื่อติดตามข่าวสาร เเละเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในสังคม ปกติจะรับชมข่าวทุกประเภท  เพราะ 
คิดว่าข่าวทุกข่าวล้วนมีความเชื่อมโยง เเละมีผลทั้งทางตรงเเละทางอ้อมต่อตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 
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กาารใช้ชีวิต การทำงาน หรือครอบครัว ข่าวที่ชอบรับชม คือข่าวประเภทข่าวการเมือง ข่าว 
อาชญากรรม ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวเหตุการณ์ภายในประเทศ เเละข่าวต่างประเทศ จะรับชมเป็น 
ประจําทุกวัน ส่วนข่าวกีฬา เเละข่าวบันเทิงไม่ได้รับชม เพราะคิดว่าเป็นข่าวที่ไม่มีความจําเป็น 
กับตนเอง รายการสารคดีจะรับชมทั้งสารคดีท่องเที่ยว สารคดีประวัติศาสตร์ สารคดีธรรมชาติ 
สารคดีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การชมรายการสารคดีนอกจากจะได้รับความรู้รอบตัวเพิ่มขึ้นเเล้ว 
รายการสารคดียังสามารถสร้างความเพลิดเพลินให้อีกด้วย เเละส่วนตัวมองว่ารายการสารคดี 
เปรียบเสมือนรายการบันเทิงรูปเเบบหนึ่งที่ให้สาระความรู้ เเละความบันเทิงไปพร้อมๆ กัน 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้สมหวังในชีวิต 
          A1 : รายการสาระจะเลือกดูรายการข่าวเป็นหลัก รองลงมาจะเลือกดูรายการสารคดีบางเรื่อง 
ที่ตนเองสนใจ รายการข่าวจะชอบรับชอบข่าวเกือบทุกประเภท เพราะตนเองคิดว่าข่าวเหล่านั้น 
มีความสําคัญ เเละมีผลกระทบต่อตนเองทั้งสิ้น ยกตัวอย่างเช่น ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าว 
เหตุการณ์ภายในประเทศ เเละข่าวต่างประเทศ ข่าวทั้ง 4 ประเภท มีความเชื่อมโยงซึ่งกันเเละกัน 
สามารถนําข้อมูลที่ได้จากข่าวเหล่านี้มาวางเเผนการทําธุรกิจ การลงทุน หรือเเม้เเต่วางเเผนเรื่องการ 
ใช้เงินของตนเองได้เป็นอย่างดี  สําหรับข่าวอาชญากรรมจะดูไว้เพื่อเป็นประสบการณ์สําหรับการ 
ใช้ชีวิตประจําวัน ให้มีความระมัดระวังต่อกลอุบายของมิจฉาชีพ รวมถึงมีความระมัดระวังต่อการเกิด 
อุบัติเหตุต่างๆ ข่าวกีฬา ส่วนใหญ่จะดูเเต่กีฬาฟุตบอล ชอบกีฬาฟุตบอลมาตั้งเเต่เด็กๆ เป็นกีฬาที่ให ้
ทั้งความสนุก เเละสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆรอบตัวที่ชอบกีฬาฟุตบอลเหมือนกัน สําหรับข่าวบันเทิง 
นั้นไม่ได้ดู เพราะเนื้อหาข่าวไม่มีสาระ เเละไม่มีประโยชน์ต่อตนเอง รายการสารคดีชอบรับชมสารคดี 
เกี่ยวกับท่องเที่ยว เเละสารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติ ที่ดูสารคดีทั้ง 2 เรื่องนี้ เพราะโดยส่วนตัวเป็นคน 
ชอบท่องเที่ยว การได้ดูสารคดีท่องเที่ยว เเละสารคดีธรรมชาต ิทําให้เราเห็นสถานที่ต่างๆ บนโลกที ่
สวยงาม ที่ๆเรายังไม่รู้จัก สามารถนําข้อมูลเหล่านี้มาวางเเผนท่องเที่ยวสําหรับตนเองได ้เช่นรายการ 
สารคดีมนต์เสน่ห์สวรรค์บนดิน Travelogue Earth เป็นต้น ส่วนรายการสารคดีประวัติศาสตร์ 
เเละรายการสารคดี วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ไม่ได้ดูเพราะวิธีการนําเสนอน่าเบื่อมีเเต่เรื่องเดิมๆ 
บางเรื่องก็เคยออกอากาศมาเเล้ว ถ้ามีวิธีการนําเสนอเรื่องที่เเปลกใหม่ น่าจะทําให้อยากดูมากยิ่งขึ้น 
เพราะชอบดรูายการที่เป็นประโยชน์อยู่เเล้ว 
 

          กลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จ (Fulfilleds)  

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จเพศชาย จะรับชมข่าวทุกประเภท แต่จะไม่รับ 
ชมข่าวบันเทิง สําหรับรายการสารคดีจะชอบรับชมสารคดีท่องเที่ยว และสารคดีธรรมชาติ 
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กลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จเพศหญิงจะรับชมข่าวทุกประเภท แต่จะไม่รับชมข่าวกีฬา และข่าวบันเทิง 
สําหรับรายการสารคดีที่ชอบรับชม คือสารคดีท่องเที่ยว และสารคดีประวัติศาสตร์ 
          M5 : จะเลือกชมรายการสาระ ทั้งรายการข่าว เเละรายการสารคดี ถึงจะเป็นรายการที่ 
มีการนําเสนอเเตกต่างกัน เเต่รายการทั้ง 2 ประเภท ให้ข้อมูลความรู้เหมือนกัน รายการข่าวจะรับชม 
ข่าวทุกประเภท เพราะต้องการรับรู้ข่าวสาร เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีผลกระทบต่อตัวเราหรือเปล่า 
ช่วยวางเเผนในการใช้ชีวิต จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ไม่เกิดปัญหาตามมา อย่างเช่น การดูข่าว 
เศรษฐกิจ เพื่อที่จะได้นําความรู้ มาใช้วางเเผนในการดําเนินธุรกิจของตนเอง เเละการดูข่าวยังทําให้มี 
เรื่องไว้คุยกับเพื่อนเวลาเจอกัน จะได้มีเรื่องคุย เเลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ส่วนรายการข่าวที่ไม่ดูคือ 
ข่าวบันเทิง รายการสารคดีจะดูสารคดีท่องเที่ยว เเละสารคดีธรรมชาติ  
          M9 : รายการสาระจะชอบรับชมรายการข่าว เเละจะรับชมข่าวทุกประเภท โดยเฉพาะ 
ข่าวการเมือง เเละข่าวเศรษฐกิจ เพราะข่าวประเภทนี้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันเเละกัน 
จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องชม เพื่อติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง มีผลกระทบต่อตัวเรา 
ครอบครัว เเละหน้าที่การงานของเราหรือเปล่า ข่าวกีฬา จะรับชมกีฬา มวย เเละฟุตบอล 
จะไม่รับชมข่าวบันเทิง เพราะไม่ได้สนใจติดตามข่าว ดารา นักเเสดง รายการสารคดีจะรับชม 
สารคดีท่องเที่ยว เพราะเป็นคนชอบเที่ยว  
          F4 : จะเลือกชมรายการสาระทั้งรายการข่าว เเละสารคด ีรายการข่าวจะรับชม เพราะ 
อยากทราบเรื่องราวเเละเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นว่าจะมีผลกระทบต่อตนเอง เเละงานที่ 
ทําอยู่หรือไม่ เเละจะใช้เป็นข้อมูลจากการรับชมข่าววางเเผนการดําเนินชีวิตของตน เเต่จะไม่รับ 
ชมข่าวกีฬา เเละข่าวบันเทิง เพราะคิดว่าไม่มีประโยชน์ต่อตนเอง เเละชอบรับชมรายการสารคด ี
ท่องเที่ยว เเละสารคดีประวัติศาสตร์  
          F8 : ชมรายการประเภทสาระทั้งรายการข่าว เเละสารคด ีข่าวจะรับชมทุกเรื่องที่นําเสนอ 
เพราะอยากรู้อยากติดตามความเคลื่อนไหว เเละเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น  ส่วนข่าวกีฬา ไม่ได้รับชม 
เพราะไม่ได้ติดตามกีฬา เเละไม่ได้รับชมรายการข่าวบันเทิง เพราะมีเเต่ข่าวสร้างกระเเส ดูเเล้วไม่ได้ 
ประโยชน์ รายการสารคดีส่วนใหญ่จะรับชมเกี่ยวกับท่องเที่ยว  
          F18 : จะรับชมข่าวทุกประเภท เพื่อเป็นข้อมูลในการวางเเผนการใช้ชีวิตทั้งเรื่องการเงิน 
การงาน เเละชีวิต ครอบครัว ข่าวกีฬา เเละข่าวบันเทิงไม่ได้รับชม เพราะรายการเหล่านี้ไม่ได้มี 
ความจําเป็นกับตนเอง รายการสารคดจีะชอบรับชมสารคดีประวัติศาสตร์ 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จ 
          A2: รายการข่าวที่รับชมเป็นประจําจะเป็นรายการข่าวจาก ช่อง 3 เอชด ีคือรายการเรื่องเล่า 
เช้านี้ เเละรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ เป็นรายการข่าวที่ชอบ เพราะมีการนําเสนอข่าวได้รวดเร็ว 
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ข้อมูลที่นําเสนอมีความน่าเชื่อถือ นําเสนอข่าวได้หลากหลาย เเละชื่นชอบผู้ดําเนินรายการข่าวของ 
ช่อง 3 เอชด ีคือ คุณภาษิต อภิญญาวาท เเละ คุณพิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ เพราะอ่านข่าวได้ดี สําเนียง 
การออกเสียงอ่านข่าวชัดเจน มีบุคลิกดี เเละรายการข่าวจากช่อง 7 เอชด ีคือ รายการประเด็นเด็ด 7 
สี เป็นข่าวภาคดึก ออกอากาศประมาณช่วง 4 ทุ่ม เป็นรายการข่าวภาคค่ําที่ชื่นชอบ เพราะจะนำ 
เสนอเหตุการณ์รอบวันที่สําคัญ หรือข่าวที่คนในสังคมให้ความสนใจ จะเน้นเจาะลึก เเละวิเคราะห์ 
ข่าวอย่างละเอียด ถือเป็นการสรุปข่าวตลอดทั้งวันที่เกิดขึ้น รายการข่าวปกติจะให้ความสําคัญ 

กับข่าวทุกประเภท เพราะคิดว่าเนื้อหาของข่าวเหล่านั้นล้วนเเต่มีความสําคัญกับการดําเนินชีวิต 
ของตนเอง เเต่จะไม่รับชมข่าวบันเทิง เพราะเป็นคนที่ไม่ได้ติดตามดารา ศิลปิน หรือดูละคร เเละ 
คิดว่าข่าวบันเทิงเป็นข่าวที่ไม่ให้ประโยชน์เเก่ตนเอง สําหรับรายการสารคดีที่ชอบรับชมจะเป็น 
สารคดีเกี่ยวกับท่องเที่ยว รายการที่ดูประจําคือรายการเปิดตํานานกับเผ่าทอง ช่อง PPTV 
เป็นรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในสถานที่สําคัญต่างๆ รายการสารคดปีระเภทอื่นๆ 
ไม่ได้รับชม เพราะเนื้อหาเรื่องอื่นๆ ไม่ตรงกับความชอบส่วนตัว 
 

          กลุ่มอนุรักษ์นิยม ( ฺBelievers)   

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมเพศชาย จะชอบรับชมข่าวทุกประเภท แต่จะไม่รับชม 
ข่าวบันเทิง สําหรับรายการสารคดี จะชอบรับชมสารคดีท่องเที่ยว และสารคดีประวัติศาสตร์ 
กลุ่มอนุรักษ์นิยมเพศหญิงจะชอบรับชมข่าวทุกประเภท สําหรับรายการสารคดี จะชอบรับชม 
สารคดีท่องเที่ยว และสารคดีประวัติศาสตร์ 
          M12 : รายการข่าวจะรับชมข่าวทุกประเภท เเละจะเลือกสนใจบางประเด็นบางเหตุการณ์ 
ที่คิดว่ามีผลกระทบต่อตัวเอง เเละต่อคนในครอบครัว เช่น ข่าวอาชญากรรม เป็นต้น เเละจะชอบ 
ติดตามข่าวกีฬา เเต่จะไม่รับชมข่าวบันเทิง เพราะไม่ได้ติดตามข่าวดารา ส่วนรายการสารคดี 
ชอบรับชมสารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ทั้งประวัติศาสตร์ไทย เเละประวัติศาสตร์ของ 
ต่างประเทศ เเละชอบสารคดีท่องเที่ยว 
          M19 : รายการข่าวจะรับชมข่าวทุกประเภท เพราะคิดว่าข่าวต่างๆ ทั้งหมดนั้น มันมีความ 
สําคัญต่อชีวิตเรา เเละครอบครับเรา โดยเฉพาะ ข่าวการเมือง ข่าวอาชญากรรม เราจะได้รู้ เเละ 
สามารถวางเเผนชีวิตเรา เเละครอบครัวได้ ข่าวกีฬาจะชอบติดตามเพราะชื่นชอบกีฬาฟุตบอล 
ส่วนข่าวที่ไม่ได้ชมคือ ข่าวบันเทิง เพราะเป็นข่าวที่ไม่มีประโยชน์  รายการสารคดีชอบดูเกี่ยวกับ 
ประวัติศาสตร์ไทย การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพื่อดูว่าคนในอดีตเเก้ปัญหากันอย่างไร เพื่อนําวิธีการ 
เหล่านั้น มาปรับใช้เเก้ไขปัญหาในปัจจุบัน 
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          F2 : จะเลือกชมรายการสาระประเภทข่าวทุกประเภท เเละจะชอบรับชมข่าวอาชญากรรม 
เพราะจะได้รู้ทันโจร เเละระมัดระวังตนเอง เเละจะชมข่าวบันเทิงเพื่อติดตามข่าว ดาราคนโปรด 
รายการสารคดีจะรับชมสารคดีท่องเที่ยว เเละสารคดีประวัติศาสตร์  
          F11 : รายการประเภทสาระ ถ้าเป็นรายการเกี่ยวกับข่าวจะชอบรับชมข่าวทุกประเภท 
โดยเฉพาะของการเมือง เเละรายการสารคดีจะชอบติดตามรายการสารคดีประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมต่างๆ เพราะชอบชมเรื่องราวในอดีต มันมีความสวยงาม มีคุณค่า มันทําให้เราได้เรียนรู้ 
เรื่องราวต่างๆ ในอดีต ว่าประเทศเรามีที่มาจากไหน มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
ดั้งเดิมเป็นอย่างไร มีการเปลี่ยนเเปลงเพราะอะไร ซึ่งจะทําให้เราเข้าใจ เเละรู้จักตัวเรา เเละสังคม 
ปัจจุบันได้ดีขึ้น 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มอนุรักษ์นิยม 
          A3 : รายการสาระ เป็นรายการที่ตนเองรับชมเป็นหลัก จะดูทั้งรายการข่าว เเละรายการ 
สารคดี สําหรับรายการข่าว จะติดตามรับชมเป็นประจําจะชอบรับชมข่าวการเมือง ข่าวอาชญากรรม 
ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวเหตุการณ์ภายในประเทศ เเละข่าวต่างประเทศ เพื่อที่จะได้รับรู้เหตุการณ์สําคัญ 

ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ข่าวกีฬารับชม เพราะเป็นคนชื่นชอบกีฬาเเบดมินตัน  ส่วนข่าวบันเทิงไม่ได้รับชม 
เพราะคิดว่าเนื้อหาข่าวประเภทนี้เป็นเรื่องไร้สาระ ไม่มีประโยชน์สําหรับตนเอง รายการข่าวที่ชอบ 
รับชมจะชอบรายการประเด็นเด็ด 7 สี ของช่อง 7 เอชด ีรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ของช่อง 3 
เอชด ีเเละรายการข่าวสํานักข่าวไทย ช่อง Mcot เอชด ีสําหรับรายการสารคดี จะชอบรับชมรายการ 
สารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร ์เเละสารคดที่องเที่ยว โชคดีที่มีรายการที่นําเอาเนื้อหาประวัติศาสตร์ 
เเละการท่องเที่ยวมาร่วมกัน นั้นก็คือรายการเปิดตํานานกับเผ่าทอง ของช่อง PPTV เป็นรายการ 
สารคดีที่เล่าถึงการท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆ พร้อมเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของสถานที่นั้นๆ 
จะรับชมเป็นประจํา สําหรับรายการสารคดีเรื่องอื่นๆ ไม่ได้รับชม เพราะคิดว่าเนื้อหาไม่เข้ากับ 
ความชื่นชมของตนเอง  
 

          กลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพ (Achievers)  

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพเพศชาย จะชอบรับชมข่าวทุกประเภท 
เเละจะไม่รับชมข่าวบันเทิง สําหรับรายการสารคดีจะชอบรับชมสารคดีท่องเที่ยว และสารคดี 
ธรรมชาต ิกลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพเพศหญิง จะชอบรับชมข่าวทุกประเภท แต่จะไม่รับชมข่าวกีฬา 
สําหรับรายการสารคดีชอบรับชมสารคดีท่องเที่ยว และสารคดีธรรมชาติ 
          M2 : จะเลือกชมรายการข่าวทุกประเภท การดูข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวเหตุการณ์ 
ภายในประเทศ ข่าวต่างประเทศ จะช่วยทําให้สามารถวางเเผนการดําเนินชีวิต เเละเรื่องการทํางาน 
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การชมข่าวอาชญากรรม คิดว่าจะได้เป็นข้อมูลในการดูเเล เเละระวังตนเองจากพวกมิจฉาชีพ เเละจะ 
ชอบชมข่าวกีฬา จะไม่ชมข่าวบันเทิง เพราะไม่ได้ติดตาม หรือชื่นชอบนักเเสดงคนไหนเป็นพิเศษ 
เเละคิดว่าข่าวบันเทิงเป็นข่าวที่ไม่มีสาระ ไม่มีประโยชน์ต่อตนเอง รายการสารคดชีอบชมสารคดี 
ท่องเที่ยว เเละสารคดีธรรมชาติ เพราะชมเเล้วได้ความรู้ เเละชอบธรรมชาติอยู่เล้ว 
          M10 : รายการประเภทสาระจะรับชมรายการข่าว ข่าวการเมืองจะรับชมเพื่อติดตาม 
นโยบาย เเละ การทํางานของรัฐบาลในการบริหารจัดการดูเเลประเทศ รวมถึงข่าวเศรษฐกิจ เพื่อ 
ติดตามข้อมูลการผลิต เเละการบริโภคของคนในสังคม ข่าวทั้ง 2 ประเภทนี้มีอิทธิพลต่ออาชีพของ 
ตนเอง จึงต้องติดตามข้อมูลเป็นประจํา ส่วนข่าวอาชญากรรมจะรับชม เพื่อเป็นข้อมูลในการระมัด 
ระวังคนไม่ดีในสังคม ข่าวเหตุการณ์ภายในประเทศ เเละข่าวต่างประเทศดูไว้เพื่อติดตามความเคลื่อน 
ไหว เเละเหตุการณ์ที่สําคัญของไทยเเละของโลก ข่าวกีฬาจะติดตามข่าวเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล เพราะ 
ชื่นชอบกีฬาชนิดนี้ ข่าวบันเทิงจะไม่ได้รับชม เพราะไม่ได้ติดตามผลงานศิลปิน เเละนักเเสดง รายการ 
ประเภทสารคดีจะชอบชมสารคดีท่องเที่ยว เพราะเป็นคนชอบเที่ยวเวลาว่าง 
          M11 : จะชมรายการข่าวเป็นประจําเเละสม่ําเสมอ  เเละจะชอบรับชมข่าวทุกประเภท 
เพราะคิดว่าข่าวทุกชนิดมีประโยชน์ต่อตนเอง  ข่าวบันเทิงไม่ได้รับชม เพราะ ไม่ได้ติดตามข่าวดารา 
นักเเสดง รายการสารคดีที่รับชมเป็นประจําคือ สารดีท่องเที่ยว เเละสารคดีธรรมชาติ เวลารับชม 
เเล้วรู้สึกผ่อนคลาย 
          F7 : จะเลือกรับชมรายการข่าวทุกประเภทตามที่รายการข่าวนั้นๆ นำเสนอมา ข่าวการเมือง 
ข่าวเศรษฐกิจ รับชมเพื่อเป็นข้อมูลในการวางเเผนการทํางาน เพราะอาชีพที่ทําอยู่ต้องติดตามข่าว 
สารเเบบนี้อย่างใกล้ชิด ข่าวเหตุการณ์ภายในประเทศ เเละข่าวต่างประเทศจะรับชมเพื่อติดตาม 
ข่าวสารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบวัน ข่าวบันเทิงชอบรับชม เพราะเอาไว้ติดตามข่าว ดาราที่ชื่นชอบ 
รวมถึงผลงานละคร เเละจะไม่ชอบรับชมข่าวกีฬา รายการสารคดีที่ติดตามเสมอ คือ รายการสารคด ี
ท่องเที่ยว เเละสารคดีธรรมชาติ เพราะชอบท่องเที่ยว เเละชอบธรรมชาติ 
          F17 : รายการข่าว เป็นรายการที่เลือกดู เพื่อติดตามเรื่องราวข่าวสารต่างๆ รายการข่าว 
ชอบดูข่าวทุกประเภท เพราะข่าวเหล่านี้ให้ประโยชน์กับตนเองในเรื่องการให้ข่าวสาร เรื่องราวด้าน 
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ส่วนข่าวกีฬาจะไม่ดู เพราะไม่ชอบเนื้อหา เเละรูปเเบบรายการ รายการ 
สารคดี จะชอบรับชมสารคดีธรรมชาติ ดูเเล้วรู้สึกได้เห็นสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในโลกของเราที่เรายังไม่เคยรู้ 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพ 

          A4 : รายการข่าวจะรับชมรายการข่าวตอนเช้า เเละรายการข่าวภาคค่ํา ตลอดจนวันหยุด 
เสาร์อาทิตย์ก็จะรับชมรายการข่าวทั้งตอนเช้า เเละข่าวภาคค่ํา รายการข่าวที่ชอบรับชม คือ 
รายการข่าวเรื่องเล่าเช้านี้  รายการข่าวเรื่องเด่นเย็นนี้  รายการข่าว 3 มิติ รายการข่าวเรื่องเล่า 
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เสาร์อาทิตย์จากช่อง 3 เอชด ีรายการไทยรัฐนิวส์โชว์ จากช่องไทยรัฐ รายการสารคดีชอบดูราย 
การที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติ เช่น รายการชีวิตสัตว์มหัศจรรย์ รายการชีวิตลับใต้ท้องทะเล 
ของช่อง Mcot ปกติจะรับชมทั้งรายการข่าว เเละรายการสารคดีสลับกัน รายการข่าวจะรับชมข่าว 
ทุกประเภท เพราะคิดว่าเนื้อหาข่าวเหล่านั้นมีประโยชน์ต่อตนเอง เเต่จะไม่รับชมข่าวบันเทิง 
เพราะไม่ได้ติดตามดารา นักเเสดง รายการสารคดีจะชอบรับชมสารคดีธรรมชาติ ชอบศึกษาสิ่งมี 
ชีวิตอื่นๆ ได้เรียนรู้เสมือนได้อ่านหนังสือชีววิทยา 
 

          กลุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน (Strivers)   

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มผู้มีความทะเยอทะยานเพศชาย ชอบรับชมข่าวทุกประเภท 
แต่จะไม่รับชมข่าวบันเทิง สําหรับรายการสารคดีจะชอบรับชมสารคดีท่องเที่ยว และ สารคดีธรรมชาติ 
กลุ่มผู้มีความทะเยอทะยานเพศหญิง จะชอบรับชมข่าวทุกประเภท แต่จะไม่รับชมข่าวกีฬา เเละ 
ข่าวบันเทิง สําหรับรายการสารคดีจะชอบรับชมสารคดีธรรมชาติ สารคดีท่องเที่ยว เเละสารคด ี
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
          M16 : ดูรายการข่าวเพื่อติดตามข่าวสารทั่วๆ ไปที่เกิดขึ้น เเละรายการสารคดีจะดูบ้าง ถ้า 
มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับสิ่งที่ชอบ เช่น สารคดีสถานที่ท่องเที่ยว สารคดีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เป็นต้น 
ส่วนใหญ่จะดูข่าวทุกประเภทตามที่รายการข่าวนั้นๆ นำเสนอ เพราะคิดว่าข่าวทุกประเภทที่เกิดขึ้น 
นั้นมีความสําคัญ เเละมีผลกระทบต่อตนเอง ข่าวบันเทิงจะไม่ได้ดู เพราะคิดว่าไม่ได้มีอะไรสําคัญ 

กับตนเอง รายการสารคดีจะดูรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพราะเป็นคนชอบเที่ยวทั้ง 
ในประเทศ เเละต่างประเทศ เเบบ เเละสารคดีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพราะชอบศึกษา 
รวมถึงเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
          M17 : รายการข่าวจะเป็นรายการที่ดูทุกวัน เเละจะชอบรับชมข่าวทุกประเภท 
คิดว่าเนื้อหาของข่าวทุกๆ เรื่องมีความสําคัญ ควรที่ต้องรับรู้ ยกเว้นข่าวบันเทิง เพราะไม่ได้ติดตาม 
ข่าวสารวงการบันเทิง รายการเกี่ยวกับสารคดี จะรับชมเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพราะ 
สามารถนําข้อมูลจากการดูสารคดี มาประยุกต์ใช้กับการทํางานของตน 
          F9 : ปกติจะรับชมข่าวเป็นประจํา จะชอบรับชมข่าวทุกเรื่องที่นําเสนอ เพราะอยากรู้เรื่องราว 
เเละสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม เเละข่าวเหล่านี้ก็มีประโยชน์กับการใช้ชีวิตของตนเอง ข่าวกีฬาไม่ได ้
รับชม เพราะไม่ได้ติดตามกีฬา ข่าวบันเทิงไม่ได้รับชม เพราะมีเเต่ข่าวที่ไม่มีประโยชน์ รายการสารคด ี
ชอบรับชมสารคดีท่องเที่ยว สารคดีธรรมชาติ เเละสารคดีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพราะเนื้อหาสนุก 
น่าติดตาม นอกจากไดส้าระความรู้เเล้ว ยังสามารถสร้างความเพลิดเพลินได้ด้วย 



	

	

82 

          F13 : รายการประเภทสาระชอบดูข่าว เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซึ่งประเภทของข่าว 
ที่สนใจจะเป็นข่าวเกี่ยวกับ ข่าวการเมือง ข่าวอาชญากรรม ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวเหตุการณ์ภายใน 
ประเทศ เเละข่าวต่างประเทศ ข่าวเหล่านี้เป็นข่าวที่มีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตของตนเอง 
สําหรับข่าวกีฬาไม่ได้รับชม เพราะไม่ได้เป็นคนเล่นกีฬา ส่วนข่าวบันเทิงคิดว่าเป็นข่าวที่ไร้สาระ 
เเละไม่มีประโยชน์ต่อตนเอง รายการสารคดชีอบดูเกี่ยวกับสารคดีท่องเที่ยว เเละสารคดีธรรมชาต ิ
เพราะได้เห็นสถานที่ หรือสิ่งมีชีวิตใหม่ๆ ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน ตื่นเต้น เเละเพลิดเพลินดี 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน 
          A5 : รายการสาระ จะเลือกชมทั้งรายการข่าว และรายการสารคด ีสําหรับรายการข่าวจะ 
เลือกดูรายการข่าวที่นําเสนอรวดเร็ว ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ มีจรรยาบรรณ และมีความเป็นกลาง 
โดยชอบที่จะเลือกรับชมข่าวจากช่อง 3 เอชด ีและข่าวจากช่อง One วันธรรมดาจะชอบดูรายการ 
ข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ รายการข่าวสามมิติ เเละรายการข่าวช่อง One ส่วนวันเสาร์อาทิตย์จะชอบดู 
รายการข่าวเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ จะชอบรับชมข่าวทุกประเภทยกเว้นข่าวบันเทิง เพราะคิดว่า 
การรับชมข่าวบันเทิงไม่มีประโยชน์ สําหรับรายการสารคดี จะชอบรับชมสารคดีท่องเที่ยวรายการ 
มุมมองใหม่ bird's eye view ของช่อง PPTV เป็นต้น 
 

          กลุ่มผู้เเสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ (Experiencers)  

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มผู้แสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ ทั้งเพศชาย และเพศหญิงไม่ชอบ 
รับชมรายการประเภทสาระทั้งรายการข่าว และรายการสารคดี 
          M3 : รายการประเภทสาระ จะไม่ได้รับชมเพราะไม่ชอบเนื้อหาเครียดๆ เเละรูปเเบบ 
รายการน่าเบื่อเกินไป  
          M4 : ไม่ดูรายการข่าวทุกประเภท เพราะรู้สึกมันจะมีเเต่เรื่องความรุนเเรง ความขัด 
เเย้งกันของผู้ใหญ่ ดูเเล้วรู้สึกอารมณ์ไม่ดี เเละเกิดความเครียดตามไปด้วย รายการสารคดีไม่ได้ดู 
เพราะเนื้อหา เเละการนําเสนอไม่สนุก  
          M8 : รายการประเภทสาระคือรายการข่าว จะไม่ได้รับชม เพราะมีเเต่เนื้อหาเกี่ยวกับ 
ความขัดเเย้ง ความรุนเเรง เเละปัญหาสังคม เเละรู้สึกว่าเนื้อหาเหล่านี้ ไม่เหมาะสมกับช่วงวัยของตน 
ส่วนรายการประเภทสารคดีไม่ได้รับชม เพราะคิดว่ารายการสารคดีที่ออกอากาศในไทย จำเจ น่าเบื่อ 
มีเนื้อหาไม่หลากหลาย เเละไม่สนุกเท่ากับรายการสารคดีจากต่างประเทศ 
          M20 : รายการสาระ คือ ข่าวของช่องวาไรตี ้เอชดี ไม่ได้ดู เพราะรู้สึกว่าเนื้อหามีเเต่ความ   
วุ่นวาย ความรุนเเรง เเละความขัดเเย้ง ส่วนรายการสารคดีของช่องวาไรตี้ เอชดี ไม่ได้ดูเพราะ 
รายการสารคดีเสมือนเป็นหนังสั้นเล่าเรื่องเชิงวิชาการมากเกินไป ทําให้รู้สึกเบื่อหน่ายเวลาได้ดู 
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          F1 : รายการสาระทั้งข่าวเเละสารคด ีไม่ได้รับชม เพราะมีเเต่เรื่องเครียดๆ เเละดูเป็น 
เเนววิชาการเกินไป 
          F6 : รายการประเภทสาระจะไม่รับชมเพราะ ไม่ชอบเนื้อหารายการ มีเเต่เนื้อหาหนักๆ 
คิดว่าเนื้อหาของรายการประเภทนี้ไม่เหมาะกับตน  
          F10 : รายการประเภทสาระ ไม่ได้ดู เพราะไม่ต้องการรับสื่อประเภทสาระที่มีเนื้อหาหนัก 
เเละเครียดจนเกินไป ส่วนรายการสารคดีในช่องรายการวาไรตี้ เอชด ีไม่ค่อยมีรายการสารคดี 
ที่มีคุณภาพ สนุก เเละน่าตื่นเต้นให้ชม  
          F12 : รายการสาระประเภทข่าวจะไม่ได้ดู เพราะไม่ชอบ มีเเต่เนื้อหาที่ให้เห็นด้านมืดของ 
สังคม ดูเเล้วไม่สบายใจ ส่วนสารคดีที่ออกอากาศอยู่ในปัจจุบัน การนําเสนอไม่ค่อยเเปลกใหม่ 
มีเเต่เรื่องเดิมๆ ไม่น่าสนใจ 
          F20 : รายการสาระเเทบไม่ได้ดูเลย เพราะไม่ชอบดูข่าว เวลาดูเเล้วรู้สึกหดหู่ เครียด บางครัง้ 
คิดว่าเนื้อหารายการเเบบนี้มันหนักเกินไปสําหรับวัยเรา ส่วนรายการสารคดี คิดว่าเนื้อหามันเหมือน 
เป็นการเรียนการสอน ไม่สนุก 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้เเสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ 
          A6 : รายการสาระ ประเภทข่าว เเละ สารคดี ของช่องวาไรตี้ เอชด ีไม่ได้ดูเพราะเนื้อหา 
รายการค่อนข้างทําให้ตนเองเครียด รายการข่าวก็จะมีเเต่เนื้อหาความรุนเเรง ความขัดเเย้ง ทะเลาะ 
วิวาท หรือเเม้เเต่เรื่องที่ทําให้รู้สึกหดหู่ สะเทือนใจ ส่วนรายการสารคดี เนื้อรายการเหมือนเเนว 
บรรยายเชิงการเรียนการสอน เนื้อหาการนําเสนอน่าเบื่อ ไมส่นุกตื่นเต้น หรือรู้สึกว่าการดูรายการ 
สารคดี จะสร้างความบันเทิงให้กับตนเองได้ ด้วยเหตุผลนี้ทําให้ไม่เลือกดูรายการข่าว เเละรายการ 
สารคดีของช่องวาไรตี้ เอชด ีเเต่จะเลือกดูรายการที่สามารถสร้างความบันเทิง เเละความสนุกสนาน 
ให้กับตนเอง รายการบันเทิงจึงสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้มากกว่ารายการ 
ประเภทสาระ  
 

          กลุ่มนักปฏิบัติ (Makers)  

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มนักปฏิบัติเพศชาย จะชอบรับชมข่าวทุกประเภท แต่จะไม่รับชม 
ข่าวบันเทิง สําหรับรายการสารคดี จะชอบรับชมสารคดีท่องเที่ยว และสารคดีธรรมชาติ กลุ่ม 
นักปฏิบัติเพศหญิง จะชอบรับชมข่าวทุกประเภท และจะไม่รับชมข่าวกีฬา สําหรับรายการสารคดี 
จะชอบรับชมสารคดีท่องเที่ยว และสารคดีธรรมชาติ 
          M7 : จะเลือกชมรายการข่าวเป็นหลัก โดยจะชอบรับชม ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ  
เพื่อต้องการทราบความเคลื่อนไหวสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของสังคม ข่าวอาชญากรรม 
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ดูเพื่อเป็นอุทาหรณ์ เป็นข้อมูลในการเตือนสติ เเละระวังตัวต่อพวกมิจฉาชีพ ส่วนข่าวบันเทิง 
ไม่ได้รับชม เพราะไม่ได้ติดตามดารา ละคร วงการบันเทิง รายการสารคดีชอบชมเกี่ยวกับธรรมชาติ 
ชมเเล้วมีความรู้สึกว่าเห็นคุณค่า เเละรักโลกมากขึ้น 
          M18 : ข่าวจะชอบรับชมทุกเรื่อง เเต่จะสนใจ ข่าวอาชญากรรม ข่าวเศรษฐกิจ เพราะข่าว 
เหล่านี้ เกี่ยวข้องกับตนเองทั้งการดําเนินชีวิต การทำงาน เเละชอบรับชมข่าวกีฬา คือชอบชม 
ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ยกเว้นข่าวบันเทิงที่ไม่ได้รับชม ส่วนรายการสารคดีจะชอบรับชมสารคดีเกี่ยว 
กับการท่องเที่ยว เพราะเป็นคนชอบใช้เวลาว่างจากวันหยุดไปท่องเที่ยว การชมสารคดีท่องเที่ยว 
เป็นเหมือนหนังสือคู่มือในการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ 
          F5 : จะรับชมรายการประเภทสาระ รายการข่าวจะดูเฉพาะประเด็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งทาง 
ตรงเเละทางอ้อมต่อตนเอง เช่น ข่าวอาชญกรรม ข่าวเหตุการณ์ภายในประเทศ เเละไม่ได้รับชม 
ข่าวกีฬา เพราะไมช่อบการเเข่งขันกีฬา ส่วนรายการประเภทสารคดีชอบรับชม สารคดีท่องเที่ยว 
เเละสารคดีธรรมชาติ เพราะจะรับชมเอาไว้เป็นข้อมูลสําหรับไปท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ ในช่วงวันหยุด  
          F14 : รายการข่าวชอบดูข่าวของช่องวาไรตี้ เอชดี เพราะข่าวที่นําเสนอมีความน่าเชื่อถือ 
มีเเหล่งอ้างอิง ชอบดูข่าวทุกประเภท เพราะคิดว่าข่าวเป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องรับรู้ เเต่จะชอบเน้น 
ดูข่าวอาชญากรรม เพราะเป็นเรื่องที่สะท้อนด้านมืดของสังคม เเละคอยช่วยสอนให้เรามีความระมัด 
ระวังตนเองจากภัยสังคมรูปเเบบต่างๆ ข่าวเศรษฐกิจ มีส่วนในการช่วยวางเเผนการใช้เงินของตนเอง 
ข่าวเหตุการณ์ภายในประเทศ ชอบดูเพื่อติดตามสถานการณ์ เเละเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคม ข่าวกีฬา 
ไม่ได้รับชม เพราะไม่ได้เป็นคนชอบเล่นกีฬา รายการสารคดีชอบรับชมรายการสารคดีเกี่ยวกับ 
ท่องเที่ยว เพราะจะได้รู้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เวลาว่างจะได้ไปเที่ยวตามรายการที่เเนะนํา 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มนักปฏิบัติ 
          A7 : รายการประเภทสาระ จะชอบรับชมรายการข่าว เพื่อติดตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
ในสังคม จะชอบรับชมข่าวเกือบทุกประเภท โดยจะเน้นรับชมข่าวอาชญากรรม ข่าวเศรษฐกิจ 
เเละข่าวเหตุการณ์ภายในประเทศ เพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิต เเละเป็นสิ่ง 
ที่ใกล้ตัวที่ต้องรู้เพื่อใช้วางเเผน เเละเเก้ปัญาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ข่าวกีฬาจะชอบรับชมเป็น 
พิเศษเพื่อติดตามกีฬาวอลเวย์บอล เพราะเป็นคนที่ชอบเล่น เเละดูกีฬาวอลเวย์บอลมาก สําหรับข่าว 
ที่ไม่รับชม คือ ข่าวบันเทิง เพราะคิดว่า เป็นข่าวที่เสริมสร้าง ปรุงเเต่งขึ้นเอง เพื่อสร้างกระเเส 
ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งปราศจากสาระ เเละประโยชน ์ส่วนรายการสารคดี ชอบรับชมสารคดี 
ท่องเที่ยว เพราะชอบนําข้อมูลที่ได้จากการดูสารคดีท่องเที่ยว ใช้วางเเผนท่องเที่ยวทั้งในประเทศ 
เเละต่างประเทศ 
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          กลุ่มผู้ดิ้นรน (Strugglers) 

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มผู้ดิ้นรนทั้งเพศชายและเพศหญิง ไม่รับชมรายการประเภทสาระ 
ทั้งรายการข่าว และรายการสารคดี 
          M13 : รายการสาระทั้งข่าว เเละสารคดีไม่ได้ดู เพราะคิดว่ารายการข่าวก็มีเเต่เนื้อหา 
ของความขัดเเย้ง เเละผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคล มีเเต่ข่าวด้านลบๆ ที่ไม่ดีต่อจิตใจ เเละจะสร้าง 
ความตึงเครียด เเละหดหู่ใจมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ ส่วนสารคดี คิดว่าเป็นรายการที่น่าเบื่อ 
เเละดูเป็นรายการเพื่อการเรียนการสอนมากกว่า 
          M15 : ข่าว จะไม่ได้ดู เพราะเนื้อหาของข่าวเหล่านี้ สร้างความเครียด เเละเบื่อหน่ายให้ 
กับตน รายการเกี่ยวกับสารคดีไม่ชอบดู เพราะคิดว่าเนื้อหาของรายการมันไม่ค่อยสร้างความบันเทิง 
ให้กับตนเอง  
          F16 : รายการประเภทข่าว เเละรายการประเภทสารคดีไม่ได้เลือกดู เพราะคิดว่าตนเองก็ 
อายุมากเเล้ว ไม่อยากรับสิ่งเครียดๆ หรือความกดดันในชีวิต อยากอยู่กับสิ่งที่ทําให้ตนเองมีความสุข 
มากกว่า 
          F19 : รายการข่าว เเละรายการสารคดี ของช่องวาไรตี ้เอชดี ไม่ได้ดู เพราะไม่อยากรับ 
รู้เรื่องเครียดๆ หรือรายการที่มีเนื้อหาหนักเกินไป  
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้ดิ้นรน 
          A8 : รายข่าว เเละรายการสารคดี ปกติไม่ได้ดู ด้วยความไม่ชอบส่วนตัว โดยคิดว่ารายการ 
เหล่านี้ มีเนื้อหาที่สร้างความเครียดให้กับตนเอง ซึ่งความต้องการดูรายการโทรทัศน์ของตนเอง 
ต้องการดูเเต่รายการประเภทบันเทิงเท่านั้น เพื่อใช้เวลาว่างอันน้อยนิดในการสร้างความบันเทิง 
คลายความเครียดจากการใช้ชีวิตประจําวัน การดูรายการข่าว รายการสารคด ีจึงไม่จําเป็นหรือ 
ตอบสนองความต้องการของตนเอง 
 

6. การเลือกรับชมรายการประเภทบันเทิง ประกอบด้วย ซิทคอม ละคร รายการเกมโชว ์
รายการทอลก์โชว์ รายการเรียลลิตี้ รายการกีฬา เเละรายการดนตรี 
          กลุ่มผู้สมหวังในชีวิต (Actualizers)   

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มสมหวังในชีวิตเพศชาย เลือกรับชมรายการประเภทบันเทิง 
คือรายการเกมโชว์ รายการทอล์กโชว์ และรายการกีฬา กลุ่มผู้สมหวังในชีวิตเพศหญิง เลือกรับชม 
รายการประเภทบันเทิง คือ รายการเกมโชว ์และรายการทอล์กโชว์ 
          M1 : รายการประเภทบันเทิงของช่องวาไรตี้ เอชดี รับชมเฉพาะรายการเกมโชว ์เพราะ 
ได้ความรู้รอบตัว ฝึกสมอง จากการเเข่งขันตอบคําถามเรื่องความรู้รอบตัวด้านต่างๆ เเละ 
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รายการทอลก์โชว์ เพราะเป็นรายการบันเทิงประเภท Positive ที่นอกจากให้ความบันเทิงเเล้ว 
ยังมีสาระประโยชน์มากมายจากการเเชร์ประสบการณ์ ความคิดเห็น เเละทัศนคติต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ของเเขกรับเชิญ ทําให้เราเห็นถึงความเป็นจริงในหลายๆ เเง่มุม เเละบางเรื่องก็เอามาใช้กับชีวิตเราได้ 
เเละชอบชมรายการกีฬา เพื่อต้องการรับชมการเเข่งขัน ตลอดจนสาระ เเละข้อมูลด้านกีฬาต่างๆ 
ส่วนรายการบันเทิงประเภทอื่นไม่ได้รับชม เพราะไม่ชอบเนื้อหารายการเหล่านั้น 
          M6 : รายการประเภทบันเทิง จะรับชมรายการเกมโชว ์เพราะสนุก เเละได้ความรู้ รับชม 
รายการทอลก์โชว์ เพราะได้สาระ เเละได้ไอเดีย สามารถสร้างเเรงบันดาลใจ รวมถึงเปิดมุมมองใหม่ๆ 
ให้กับชีวิตตนเอง เเละรับชมรายการกีฬา เพราะชอบติดตามกีฬาฟุตบอล   
          M14 : รายการประเภทบันเทิง จะเลือกชมเป็นบางรายการ คือรายการทอล์กโชว์ 
รายการเเนวนี้คิดว่ามีประโยชน์อย่างมาก เป็นการนําบุคคลจากสาขาวิชาชีพต่างๆ มานั่งพูดคุย 
เเลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันเเละกัน การดูรายการเเบบนี้ ทําให้เราได้ไอเดีย ได้ความรู ้ได้เเนวคิด 
มากมาย  เเละอีกรายการที่รับชมเป็นประจําก็คือ รายการกีฬา ชอบดูการเเข่งขันกีฬาฟุตบอล 
ทั้งของไทย เเละฝั่งยุโรป การดูรายการเเบบนี้ ถือเป็นการสร้างความบันเทิง เเละถือเป็นการพักผ่อน 
ไปในตัว ส่วนรายการบันเทิงประเภทอื่นๆ ไม่ได้รับชม เพราะคิดว่าเนื้อหารายการเหล่านั้น มีเเต่การ 
สร้างความเพลิดเพลินอย่างเดียว เเละคิดว่าเนื้อหารายการเหล่านั้นไม่มีประโยชน์ต่อตนเอง 
          F3 : รับชมรายการประเภทบันเทิง คือ รายการเกมโชว ์ที่ช่วยสร้างความสนุก ตื่นเต้น 
ร่วมลุ้นไปกับผู้เเข่งขัน เเละได้ความรู้อีกด้วย ส่วนรายการทอล์กโชว์ ชอบรับชมการเเชร์ประสบการณ ์
ชีวิตของเหล่าคนดังที่ประสบความสําเร็จในชีวิต ได้ประโยชน์ เเละได้เปิดมุมมองใหม่ๆ ของตนเอง   
          F15 : รายการบนัเทิงที่รับชมคือ รายการทอลก์โชว์ เพราะเป็นรายการบันเทิงที่มีสาระ 
รูปเเบบรายการจะมีการเชิญคนหลากหลายประเภท หลากหลายอาชีพ มานั่งพูดคุย ถึงเรื่องราวต่างๆ 
เเชร์ประสบการณ์ ทัศนคติ ความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง บางครั้งสิ่งเหล่านี้ ก็สามารถหยิบยืม 
จากคนเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับตนเอง สามารถนํามาเป็นเเบบอย่างในการดําเนินชีวิตเพื่อ 
นําพาไปสู่ความสําเร็จ หรือสร้างประโยชน์ให้เเก่ตนเอง ส่วนรายการบันเทิงประเภทอื่นๆ ไม่ได้รับชม 
เพราะเป็นรายการที่ไม่มีประโยชน์สําหรับตน 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้สมหวังในชีวิต 
          A1 : เวลาเปิดโทรทัศน์ ช่องวาไรตี้ เอชด ีจะเลือกดูรายการบันเทิง เพราะช่องวาไรตี้ เอชด ี
รายการประเภทบันเทิงมีเยอะมากมาย รายการด ีมีคุณภาพ ไม่เหมือนช่องอื่นๆ ที่รายการบันเทิง 
ไม่ค่อยสนุก ช่องวาไรตี ้เอชด ีที่เปิดดูประจําสม่ําเสมอ คือ ช่อง 3 เอชด ีช่อง 7 เอชด ีเเละช่อง One  

รายการบันเทิงที่เลือกดูส่วนใหญ่จะเป็นรายการประเภทเกมโชว์จะดูรายการที่มีกรรมการ หรือ 
เเขกรับเชิญที่สามารถสร้างเสียงหัวเราะเเละความตลก คลายเครียดให้กับเราได้เช่น รายการ BIG 
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HEADS THAILAND หัวโตสนั่นเมือง เป็นรายการที่ชอบดูมาก เพราะเเขกรับเชิญเเต่ละเทปนั้น 
สามารถสร้างความสนุกให้เเก่ตนเอง รายการบันเทิงประเภทอื่นๆ ไม่ได้ดูเพราะเนื้อหาเเละ 
ประเภทรายการไม่สอดคล้องกับความต้องการของตน ส่วนใหญ่รายการเหล่านั้น เหมาะเเก่วัยรุ่น 
หนุ่มสาวรุ่นใหม่มากกว่า รายการบันเทิงเหล่านี้เลือกรับชมเพื่อคลายความเครียดในยามที่ต้อง 
การพักผ่อน 
 

          กลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จ (Fulfilleds)  

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จเพศชาย เลือกรับชมรายการประเภทบันเทิง 
คือรายการเกมโชว์ รายการทอล์กโชว์ และรายการกีฬา กลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จเพศหญิงเลือก 
รับชมรายการประเภทบันเทิงคือรายการเกมโชว์ และรายการทอล์กโชว์ 
          M5 : ชอบรับชมรายการบันเทิงอยู่ 2 รายการ คือ รายการเกมโชว ์เเละรายการกีฬา 
เพราะมีเนื้อหาของรายการที่น่าสนใจ น่าติดตาม เเละได้ประโยชน์จากการรับชม รายการบันเทิง 
ประเภทอื่นๆ ไม่ได้รับชม เพราะไม่ได้ชื่นชอบเนื้อหารรายการเหล่านั้น 
          M9 : รายการบันเทิงจะรับชมอยู่ 2 รายการเป็นประจําคือ รายการทอลก์โชว์ จะชอบรับ 
ชมรายการที่เชิญคนที่มีชื่อเสียง เเละประสบความสําเร็จในชีวิตจากหลากหลายอาชีพมานั่งพูด 
คุยเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ เเละรายการกีฬาชอบรับชมกีฬาฟุตบอล เเละมวย ดูเเล้วเพลิดเพลินดี 
ส่วนรายการบันเทิงประเภทอื่นๆ คือ ซิทคอม ละคร เกมโชว์ เรียลลิตี้ เเละรายการดนตรีไม่ได้รับชม 
เพราะคิดว่าเนื้อหารายการไม่เหมาะกับวัยของตน  
          F4 : รายการบันเทิงจะเลือกชมรายการเกมโชว ์เเละรายการทอล์กโชว์เพราะนอกเหนือ 
จากดูเพื่อความบันเทิง เเละยังได้สาระประโยชน์ด้วย ส่วนรายการบันเทิงประเภทอื่นๆ เช่น ซิทคอม  
รายการเรียลลิตี้ เป็นต้น ไม่รับชม เพราะมีเเต่เรื่องที่มีเนื้อหาไม่เป็นประโยชน์ รายการกีฬาไม่ได้รับชม 
เพราะไม่ได้เล่นกีฬา  
          F8 : รายการประเภทบันเทิงจะเลือกรับชม รายการเกมโชว์ เพราะเนื้อหาสนุกชวนให้ติดตาม 
มีความตื่นเต้น เเละเพลิดเพลินไปกับการเเข่งขันเล่นเกม ส่วนรายการบันเทิงประเภทอื่นๆ ไม่ได้รับชม 
เพราะเนื้อหารายการส่วนใหญ่เหมาะกับวัยรุ่น วัยหนุ่มสาว เนื้อหาบางอย่างก็รับชมไม่เข้าใจ 
บางครั้งก็รู้สึกว่าเนื้อหารายหารบางรายการมีความรุนเเรง ก้าวร้าวเกินไป 
          F18 : รายการบันเทิงที่รับชมคือ รายการทอล์กโชว์ รับชมเพราะชอบรับฟังความคิดเห็นใน 
ประเด็นเรื่องต่างๆ จากสังคมของกลุ่มบุคคลที่หลากหลาย เเละรายการบันเทิงประเภทอื่นๆ ไม่ได ้
รับชม เพราะไม่ชอบรูปเเบบ เเละเนื้อหารายการ 
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          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จ 
          A2 : รายการบันเทิง จะเลือกรับชมเวลาว่าง คือรายการทอล์กโชว์รายการเดียว เพราะ 
รู้สึกว่าเนื้อหารายการทอล์กโชว์ เป็นรายการบันเทิงที่ให้ความสนุกสนาน เเละยังได้ข้อมูลสาระ 
ประโยชน์ด้านมุมมอง ความคิดเห็นต่อเรื่องต่างๆ ในสังคม ซึ่งเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้กับ 
ชีวิตประจําวันเราได ้รายการทอลก์โชว์ที่รับชมเป็นประจํา คือรายการเพชรรามา ทางช่อง 3 เอชด ี
เเละรายการเจาะใจ ทางช่อง Mcot เอชด ีทั้งสองรายการจะเชิญบุคคลที่ประสบความสําเร็จในชีวิต 
จากหลากหลายอาชีพ มานั่งพูดคุยเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ซึ่งข้อมูลบางอย่างก็เป็นประโยชน์ 
สามารถนำมาปรับใช้กับการดําเนินชีวิตของตนเองในสังคมได้ รายการบันเทิงประเภทอื่นๆ ไม่ได้ 
รับชมเพราะ ไมค่่อยมีเวลาเหลือในการดูรายการบันเทิงอื่นๆ เเละคิดว่ารายการบันเทิงอื่นๆ นั้น 
มีรูปเเบบรายการ รวมถึงเนื้อหาไม่ตรงกับความต้องการใช้ประโยชน์ของตนเอง  
 

          กลุ่มอนุรักษ์นิยม ( ฺBelievers)   

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมเพศชาย เลือกรับชมรายการประเภทบันเทิง 
คือรายการเกมโชว์ และรายการทอล์กโชว์ กลุ่มอนุรักษ์นิยมเพศหญิง เลือกรับชมรายการประเภท 
บันเทิง คือซิทคอม ละคร รายการเกมโชว ์และรายการทอล์กโชว์ 
          M12 : จะรับชมเเต่รายการเกมโชว์ ต้องยอมรับว่ารายการเกมโชว์ของช่องวาไรตี ้เอชด ี
มีเนื้อหา ที่สนุก เข้มข้น เเละมีคุณภาพเกือบทุกรายการ รวมถึงมีพิธีกรที่มีฝีมือ เเละประสบการณ ์

ยิ่งทําให้รายการเกมโชว ์ของช่องเอชดี น่าติดตามมากยิ่งขึ้น ชอบดูรายการเกมโชว์ที่เกี่ยวกับ 
การเเข่งขันร้องเพลง นอกจากจะได้ร่วมลุ้น ร่วมเชียร์เเล้ว ยังได้ฟังเพลงเพราะๆ อีกด้วย 
         M19 : ชอบดูรายการเกมโชว์ เพราะมันมีการเเข่งขันด้านต่างๆ ที่สนุก เช่น การเเข่งขัน 
ร้องเพลง การเเข่งขันตอบคําถาม เป็นต้น ทําให้ผู้ชมรายการเกมโชว์มีความสนุก ตื่นเต้น เเละร่วม 
ลุ้นไปกับผู้เข้าเเข่งขัน รวมถึงยังมีกรรมการที่คอยเล่นมุขตลกกับผู้เข้าเเข่งขัน สร้างเสียวหัวเราะ 
ให้กับผู้ชม  ชอบดูรายการทอล์กโชว์ เพราะรายการเเบบนี้เป็นการนั่งฟัง มุมมองการใช้ชีวิตของ 
คนหลากหลายประเภท เเละจะชอบตดิตามการเเข่งขันฟุตบอลจากรายการกีฬา ส่วนรายการบันเทิง 
อื่นๆ ไม่ได้ดูเพราะ ไม่ชอบรูปเเบบรายการเหล่านั้น เเละคิดว่าไม่เหมาะกับช่วงอายุของตนด้วย 
ดูไปก็ไม่รู้เรื่อง  
          F2 : จะเลือกชมรายการบันเทิงประเภท ซิทคอม ละคร รายการเกมโชว ์รายการทอลก์โชว์ 
จะรับชมเฉพาะมีดาราคนโปรดร่วมเเสดง หรือร่วมงานอยู่ด้วย รายการกีฬา ไม่รับชมเพราะไม่ได้ 
ติดตามกีฬา รายการเรียลลิตี้ ไม่ได้รับชม เพราะไม่ชอบเรื่องดราม่า เเละรายการดนตรี ไม่ได้รับชม 
เพราะมีเเต่เพลงวัยรุ่น ตนเองอายุมากเเล้วฟังไม่รู้เรื่อง 
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          F11 : รายการบันเทิง เป็นรายการโทรทัศน์ที่ชอบรับชมมากที่สุด ซิทคอม ชอบรับชมเพราะ 
เนื้อหาตลก ออกอากาศเป็นตอนๆ เเต่ละตอนก็มีเรื่องราวไม่ซ้ํากัน สนุก เเละตลก ละคร เป็นรายการ 
ที่ชมประจํา ช่องวาไรตี้ เอชดี มีเเต่ละครดีๆ มีคุณภาพให้ชมตลอดทั้งปี เเต่ละเรื่องสร้างความสนุก 
สนานให้เสมอ ส่วนเนื้อหาของรายการเกมโชว์จะเกี่ยวกับการเเข่งขันรูปเเบบต่างๆ ให้ผู้ชมร่วมลุ้น 
ร่วมเชียร์กันอย่างสนุก เเละยังมีพิธีกร รวมถึงกรรมการที่คอยสร้างเสียงหัวเราะให้ผู้ชมตลอดทั้ง 
รายการ รายการทอลก์โชว์ เป็นรายการที่ให้คําเเนะนําข้อคิดต่างๆ รวมถึงเเรงบันดาลใจในการใช้ 
ชีวิต ส่วนรายการเรียลลิตี้ไม่ได้รับชม เพราะเนื้อหารายการไม่ค่อยหลากหลาย มีเเต่เรื่องการเเข่งขัน 
นางเเบบนายเเบบ หรือการเเสดงโชว์ของสาวประเภทสอง ซึ่งคิดว่าเนื้อหารายการไม่เหมาะกับตนเอง 
รายการกีฬาไม่ได้รับชมเพราะ ไม่ใช่เป็นคนเล่นกีฬา รายการดนตร ีไม่ได้ชมเพราะเพลงมีเเต่ 
เพลงสมัยใหม่ เพลงวัยรุ่น ส่วนตัวชอบฟังเพลงลูกกรุง เเละเพลง Jazz 

          สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มอนุรักษ์นิยม 
          A3 : รายการประเภทบันเทิงจะเลือกรับชมในเวลาว่าง เพื่อต้องการคลายความเครียด 
จะเลือกรับชมเเค่รายการเกมโชว์ เเละรายการทอล์กโชว์ เพราะคิดว่านอกจากจะใช้เวลาว่างที่มีรับชม 
รายการโทรทัศน์เพื่อการพักผ่อน เเละเพื่อสร้างความบันเทิงเเล้ว ก็อยากได้ประโยชน์จากการรับชม 
รายการบันเทิงด้วย รายการเกมโชว์จะชอบรับชมรายการ Davinci เกมถอดรหัส เเละรายการศึก 12 
ราศ ีทางช่อง 3 เอชด ีเป็นรายการที่สนุก เเละได้ความรู้ด้วย เเละรายการทอล์กโชว์จะชอบรับชม 
รายการเพชรรามา ทางช่อง 3 เอชด ีเเละรายการทอล์กกะเทย ทางช่อง One เป็นรายการที่ได้รับ 
ข้อคิดดีๆ จากเเขกรับเชิญที่มาร่วมรายการ บางครั้งข้อคิดบางเรื่องก็สามารถนํามาใช้วางเเผน หรือ 
เเก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตตนเองได้ รายการบันเทิงประเภทอื่นๆ ไม่ได้รับชม เพราะเนื้อหารายการ 
มีความสนุกก็จริง เเต่ไม่ค่อยได้ประโยชน์ หรือได้ข้อมูลความรู้ที่สามารนําไปใช้กับตนเองได ้
จึงเลือกที่จะไม่รับชมรายการบันเทิงประเภทอื่นๆ ให้เสียเวลา 
 

          กลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพ (Achievers)  

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพเพศชาย เลือกรับชมรายการประเภทบันเทิง 
คือรายการเกมโชว์ และรายการทอล์กโชว์ กลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพเพศหญิง เลือกรับชมรายการ 
ประเภทบันเทิง คือ ซิทคอม ละคร รายการเกมโชว ์และรายการทอล์กโชว์ 
          M2 : รายการบันเทิงจะเลือกชมเฉพาะ รายการเกมโชว ์รายการทอลก์โชว์เท่านั้น เพราะทั้ง 
2 รายการ ช่วยสร้างเสียงหัวเราะ ดูเเล้วเพลิดเพลิน คลายเครียด เเละได้ประโยชน์ รายการกีฬาจะดู 
เป็นบางครั้ง ถ้ามีการนําเสนอกีฬาที่ชื่นชอบ คือ กีฬาฟุตบอล เเละเเบดมินตัน ส่วนรายการบันเทิง 
ประเภทอื่นไม่ได้ดู เพราะไม่ค่อยชอบรูปเเบบรายการประเภทนั้นๆ อยู่เเล้ว 
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          M10 : รายการบันเทิงจะรับชมบางรายการที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อตน นอกเหนือจากให้ 
ความบันเทิง รายการเกมโชว์จะรับชมรายการเเนวเชาว์ปัญญา ถาม-ตอบ ซึ่งถ้าเราเป็นเเค่ผู้ชมเราก็ 
สามารถร่วมตอบคําถามฝึกสมองไปด้วย รายการทอลก์โชว์ชอบเวลาที่นําบุคคลที่มีชื่อเสียง เเละ 
ประสบความสําเร็จในชีวิตมาเเชร์ประสบการณ์ เเละวิธีทําให้ตนประสบความสําเร็จ การรับชม 
รายการทอลก์โชว์ สามารถนําเอาข้อมูลตรงนี้มาเป็นบทเรียนในการพัฒนาตนเอง รายการกีฬา 
จะชอบติดตามข่าวสาร เเละการถ่ายทอดสดกีฬาฟุตบอล ส่วนรายการอื่นๆ จะไม่ได้รับชมเพราะ 
เนื้อหาไม่ค่อยสนุก เเละไม่ค่อยมีเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของตนเอง  
          M11 : รายการบันเทิงจะเลือกชมรายการที่มีเนื้อหาตรงกับ lifestyle ของตนเอง เเละเนื้อหา 
รายการต้องมีประโยชน์ ซิทคอม เเละละคร ไม่ได้รับชม เพราะคิดว่าเป็นรายการที่สร้างความเพลิด 
เพลินโดยไร้ซึ่งประโยชน์ รายการเกมโชว ์ชอบรับชมโดยเฉพาะ รายการเเนวตอบปัญหา ถือว่าได้รับ 
ความเพลิดเพลิน เเละได้ประโยชน์ด้วย รายการทอลก์โชว์รับชม เพราะชอบรับฟังมุมมองเเละ 
ความคิดคนที่เก่งๆ บางเรื่องก็เอามาเป็นเเบบอย่างได้  รายการเรียลลิตี้ ไม่รับชม เพราะไม่ชอบเนื้อหา 
รายการ  ส่วนรายการกีฬารับชม เพราะเอาไว้ติดตามข่าวสารกีฬาฟุตบอล เเละกีฬากอล์ฟ 

รายการดนตรีไม่รับชม เพราะไม่ชอบฟังเพลงไทย 
          F7 : จะรับชมซิทคอม เเละละครเป็นหลัก เพราะเนื้อหาสนุก ชวนให้ติดตามทุกตอน 
ดาราสมัยนี้มีพัฒนาการ มีฝีมือการเเสดงดีขึ้นมาก ทําให้เรามีอารมณ์ร่วมไปกับตัวละครเเต่ละตัว 
รายการเกมโชว ์เเละรายการทอล์กโชว์ จะชอบชมเพราะรู้สึกว่ามีสาระ เเละให้ความบันเทิงด้วย 
รายการบันเทิงประเภทอื่นๆ ไม่ได้รับชม เพราะไม่ชอบเนื้อหารายการ 
          F17 : รายการบันเทิงที่เลือกดู ได้เเก่ ละคร เพราะเป็นรายการที่สนุกให้ทั้งความบันเทิง 
ให้ข้อคิดเตือนใจ เเละที่สําคัญละครทางช่องวาไรตี้ เอชดี มีคุณภาพ เเละสนุกมาก มีละครดีๆ 
ให้เลือกชมเยอะ รายการเกมโชว ์ชอบดูรายการที่เกี่ยวกับการเเข่งขันตอบคําถาม เเละเเข่งขัน 
ร้องเพลง รายการบันเทิงรายการอื่นๆ ไม่ได้รับชม หรือติดตาม คิดว่าเนื้อหารายการไม่เหมาะ 
กับความต้องการของตนเอง 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพ 

          A4 : รายการบันเทิงช่องวาไรตี้ เอชด ีจะชอบรับรายการอยู่ 3 ประเภทคือ รายการเกมโชว ์
ชอบรับชมรายการ MasterChef Thailand เเละรายการ MasterChef Junior Thailand 

เป็นรายการเกมโชว์เเข่งขันทําอาหารของช่อง PPTV ชอบรับชมมากเพราะสนุก เเละได้ความรู้ 
ด้านการทําอาหารด้วย รายการเรียลลิตี้ชอบรับชมรายการ The Voice Thailand ของช่อง PPTV 
เป็นรายการที่ได้ฟังเพลงเพราะๆ เเละได้ร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ผู้เข้าเเข่งขัน ตลอดจนได้เเรงบันดาลใจ 
เรื่องความพยายามจากรายการนี้ด้วย รายการกีฬาชอบดูรายการของช่อง PPTV คือรายการ Home 
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of Football Weekend รายการ  Highlight of Premier League เป็นคนที่ชอบกีฬาฟุตบอลเเละ 
ช่อง PPTV มีรายการกีฬาเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลที่มีคุณภาพให้รับชม สําหรับรายการบันเทิงอื่นๆ 
ไม่ได้รับชมเพราะ ไม่ค่อยชอบเนื้อหารายการ เเละคิดว่ารายการเหล่านั้นไม่เหมาะสมกับตนเอง 
 

          กลุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน (Strivers)   

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มผู้มีความทะเยอทะยานเพศชาย เลือกรับชมรายการประเภทบันเทิง 
คือ ซิทคอม รายการเกมโชว ์รายการทอล์กโชว์ และรายการกีฬา กลุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน 
เพศหญิง เลือกรับชมรายการประเภทบันเทิง คือซิทคอม ละคร รายการเกมโชว ์รายการทอล์กโชว์ 
รายการเรียลลิตี้ และรายการดนตรี 
          M16 : เวลาดูรายการที่เกี่ยวกับบันเทิง จะดูซิทคอม เพื่อคลายเครียด  ส่วนรายการเกมโชว์ 
รายการทอล์กโชว์ เเละรายการกีฬา ที่ดูเพราะคิดว่ารายการเหล่านี้ตรงกับ lifestyle ของตนเอง 
นอกจากจะได้รับความบันเทิงเเล้ว ยังได้ประโยชน์ด้านความรู้อื่นๆ อีกมากมาย เช่นรายการ 
เกมโชว์จะเน้นถามตอบเกี่ยวกับความรู้รอบตัวเรื่องต่างๆ รายการทอลก์โชว์จะได้รับมุมมอง 
เเละประสบการณ์ใหม่ๆ จากบุคคลที่ประสบความสําเร็จในชีวิต เเละรายการกีฬาดูไว้ติดตามทีม 
ฟุตบอลที่ชอบ เเละติดตามบทวิเคราะห์จากเหล่ากูรูที่มีความรู้ เเละประสบการณ ์

          M17 : รายการบันเทิงของช่องวาไรตี้ เอชดี จะชอบดูซิทคอม เพราะเนื้อหาตลกดี 
ช่วยคลายเครียด รายการทอลก์โชว์ ดูเพราะชอบฟังเเนวคิด มุมมอง เเละทัศนคติ จากคนที่มีชื่อเสียง 
ทุกสาขาอาชีพ เพื่อนําสิ่งเหล่านี้มาปรับใช้กับตน เพื่อให้การทํางานดีขึ้น การดําเนินชีวิตดีขึ้น 
เเละจะชอบดูรายการกีฬา เอาไว้ติดตามข่าวกีฬาฟุตบอล ส่วนรายการบันเทิงประเภทอื่นๆ ไม่ได้ดู 
เพราะคิดว่าเป็นรายการบันเทิงที่เน้นให้ความเพลิดเพลินอย่างเดียว เเละตัวเองก็ไม่ได้มีเวลาพอ 
ที่จะดูรายการเหล่านี้ 
          F9 : รายการประเภทบันเทิงจะเป็นรายการหลักที่รับชมในชีวิตประจําวันบ่อยที่สุด ซิทคอม 
เป็นละครสั้นประเภทหนึ่งที่คิดว่ามีเนื้อหาตลกขบขันเป็นส่วนใหญ่ เเละมีเสนอเป็นตอนๆ เเต่ละตอน 
มีเนื้อหาไม่ซ้ํากัน ดูเเล้วสนุกไม่จําเจ ช่วยสร้างเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดี ละครของไทยมีเนื้อหา 
เข้มข้นสนุกน่าติดตาม ยิ่งมีนักเเสดงชื่อดัง เเละมีความสามารถมาเเสดง ยิ่งทําให้ละครสนุกมากขึ้น 
รายการเกมโชว ์ชอบดูเพราะเนื้อหาสนุก เเละตื่นเต้น รายการทอลก์โชว์ชอบการที่นําบุคคลที่ 
ประสบความสําเร็จ มานั่งเล่าเรื่องหนทางของความสําเร็จของตนเอง เพราะชอบนําข้อมูลตรงนี้ 
มาประยุกต์ใช้กับชีวิตตนเอง รายการเรียลลิตี้ ชอบดูเพราะสนุก ได้เห็นเเก้ปัญหาของผู้เข้าเเข่งขัน 
เเละการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ รู้สึกสนุก เเละร่วมลุ้นไปกับผู้เข้าเเข่งขัน รายการดนตร ีชอบดู 
มิวสิควิดีโอ เเละฟังเพลงเพราะๆ รายการกีฬาไม่ได้รับชม เพราะไม่เหมาะกับตนเอง 
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          F13 : รายการบันเทิงจะชอบดูรายการทุกประเภท ซิทคอม เเละละคร เป็นรายการบันเทิง 
ที่ชอบที่สุด เพราะนอกจากจะให้ความบันเทิง สร้างเสียงหัวเราะเเล้ว ยังช่วยสะท้อนความเป็นจริง 
ของสังคมไทย เเละสอดเเทรกข้อคิด ข้อเตือนใจ ผ่านตัวละคร รายการเกมโชว์ชอบดูเเนวเเข่งขัน 
ร้องเพลง สนุกดี รายการทอล์กโชว์ เป็นรายการเเนวพูดคุย เเชร์ประสบการณ์ เเละการเผชิญปัญหา 
รวมถึงวิธีการเเก้ปัญหาต่างๆ ของบุคคล ซึ่งเป็นรายการที่ให้ความบันเทิง เเละยังให้สาระประโยชน์ 
รายการดนตร ีชอบฟังเพลงเเละดูเอ็มวีไปด้วย รายการเรียลลิตี ้จะชอบดูการเเก้ปัญหา หรือเผชิญ 
หน้ากับสถานะการไม่คาดคิดของผู้เข้าเเข่งขัน ว่าจะมีทางเเก้ปัญหาอย่างไร สนุก เเละตื่นเต้น 
ทุกตอนของรายการ ไม่ชอบดูรายการกีฬา เป็นคนที่ไม่ได้เล่นกีฬา 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน 
          A5 : รายการบันเทิงช่องวาไรตี้ เอชด ีจะเลือกรับชมเป็นบางรายการ คือละคร รายการ 
เกมโชว์ เเละรายการทอล์กโชว์ เนื่องจากมีเวลาว่างจํากัด เพราะต้องทํางาน จึงเลือกรายการบันเทิง 
ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการใช้ประโยชน์ของตนเอง โดยมีความต้องการรับชมรายการบันเทิง 
ที่สามารถสร้างความผ่อนคลาย ช่วยลดความเครียด ความกดดันจากการทํางาน เเละสามารถสร้าง 
เเรงบันดาลใจ สร้างข้อคิดดีๆ สําหรับการใช้ชีวิตในสังคม เพื่อทําให้ตนเองประสบความสําเร็จดั่งที่ใจ 
หวัง โดยเลือกรับชมละครจากช่อง 3 เอชด ีช่อง One เช่น ละครเรื่องบุพเพสันนิวาส ละครเรื่องปี่    
เเก้วนางหงส์ เเละละครเรื่องเลือดข้นคนจาง เป็นต้น รายการเกมโชว์จะเลือกชมจากช่อง 3 เอชด ีเช่น 
รายการศึก 12 ราศ ีเป็นต้น ส่วนรายการทอล์กโชว์จะเลือกรับชมจากช่อง One เช่น รายการคุยเเซ่บ 
โชว์ เเละรายการทอล์กกะเทย เป็นต้น รายการบันเทิงที่กล่าวมานอกจากให้ความบันเทิง ยังให ้
ประโยชน์เกี่ยวกับการให้ข้อคิดดีๆ เเละสร้างเเรงบันดาลใจให้กับตนเอง ส่วนรายการบันเทิงอื่นๆ 
ไม่ได้เลือกรับชม เพราะไม่ค่อยชอบเนื้อหารายการ เเละด้วยเวลาว่างที่จํากัด จึงเลือกรับชมราย 
การที่เหมาะสมกับตนเองดีกว่า 
 

          กลุ่มผู้เเสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ (Experiencers)  

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มผู้แสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ เพศชายเลือกรับชมรายการ 
ประเภทบันเทิง คือ ซิทคอม ละคร รายการเกมโชว ์รายการทอล์กโชว์ รายการกีฬา และรายการ 
ดนตรี กลุ่มผู้แสวงหาประสบการณ์ ใหม่ๆ เพศหญิง เลือกรับชมรายการประเภทบันเทิง คือ ซิทคอม 
ละคร รายการเกมโชว ์รายการทอล์กโชว์ รายการเรียลลิตี้ รายการกีฬา และรายการดนตรี 
          M3 : รายการบันเทิงจะชม ซิทคอม เเละละคร เพราะตลก ดูเเล้วอารมณ์ดี ช่วยคลายเครียด 
รายการเกมโชว์จะชอบดูเกี่ยวกับการตอบปัญาหา เพราะจะได้ร่วมเล่นเกมอยู่นอกจอโทรทัศน ์
สร้างความตื่นเต้นไปด้วย เเละชอบดูรายการดนตรี เพราะชอบฟังเพลง 
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          M4 : เลือกชมรายการบันเทิง คือ ซิทคอม ละคร รายการเกมโชว ์รายการทอลก์โชว์ เเละ 
รายการดนตร ีเพราะเป็นรายการที่ช่วยสร้างเสียงหัวเราะได้ดี หรือสร้างความรู้สึกผ่อนคลายได้เป็น 
อย่างด ีบางทีกลับมาจากเรียนเหนื่อยๆ เราก็อยากได้สิ่งที่ช่วยทําให้เรามีอารมณ์ดีขึ้น จึงเลือก 
ที่จะเปิดเเต่รายการบันเทิงเป็นหลัก ส่วนรายการกีฬารับชมเป็นบางครั้ง ถ้ามีเนื้อหาเกี่ยวกับฟุตบอล 
เเละรายการเรียลลิตี้ก็ไม่ได้รับชม เพราะมีเเต่รายการที่เป็นการเเข่งขันเกี่ยวกับผู้หญิง 
          M8 : รายการประเภทบันเทิงถือว่าเป็นรายการที่รับชมตลอดเวลา ส่วนใหญ่จะรับชม ซิทคอม 
เเละละครเป็นหลัก เพราะมีเนื้อหาน่าติดตาม เเละสนุกดี สะท้อนสังคมปัจจุบันได้ดี รองลงมาคือ 
รายการกีฬา เพราะตนเองชอบเล่นเเบดมินตัน บาสเก็ตบอล ฟุตบอล ส่วนใหญ่จะดูการถ่ายทอดสด 
ส่วนรายการเกมโชว์ จะเลือกชมรายการที่มีเนื้อหาขําขัน เเละตลกเป็นหลัก ส่วนรายการดนตรีจะ 
ชอบดูเวลาว่าง หรืออยากคลายเครียดจะนั่งชมมิวสิควีดีโอไปด้วย ส่วนรายการเรียลลิตี้ ไม่ได้รับชม 
เพราะไม่ชอบเนื้อหารายการ รวมถึงรายการทอล์กโชว์ ไม่ได้รับชม เพราะเนื้อหามีเเต่เอาผู้ใหญ่มานั่ง 
คุยกัน ไม่ค่อยน่าสนใจ 
          M20 : รายการบันเทิงที่ดู คือ ซิทคอม เป็นรายการบันเทิงที่ตลก สนุก เเละไม่น่าเบื่อเหมือน 
ละคร รายการเกมโชว์ชอบดูเกี่ยวกับรายการเเข่งร้องเพลง ที่ชอบดูเพราะอยากเอาเป็นเเรงบันดาลใจ 
อยากจะประกวดร้องเพลงในอนาคต รายการกีฬาชอบดูรายการฟุตบอล กับกีฬาเอก็ซ์ตรีม เเละกีฬา 
วอลเลยบ์อล เพราะเป็นกีฬาที่ชอบ รายการดนตร ีชอบดูเพราะ นอกจากจะได้ฟังเพลงเพราะๆ เเล้ว 
ยังได้ดูมิวสิควิดีโออีกด้วย รายการบันเทิงอื่นๆ คือ ละคร ทอล์กโชว์ เรียลลิตี้ ไม่ได้ดู เพราะคิดว่าไม่ 
ตอบโจทย์ความต้องการของตน 
          F1 : รายการประเภทบันเทิงจะรับชม ซิทคอม เพราะทําให้คลายเครียด ลดความน่าเบื่อ 
ในชีวิต สร้างเสียงหัวเราะ ส่วนละครก็มีหลากหลายเรื่องให้รับชม ยิ่งถ้าม ีศิลปิน ดารา นักเเสดง 
ที่ชื่นชอบร่วมงานอยู่จะดีมาก ส่วนรายการเกมโชว์ รายการทอล์กโชว์ รายการดนตร ีจะดูเฉพาะเวลา 
มีศิลปิน ดารา นักเเสดงที่ชื่นชอบไปร่วมรายการ ไม่ชอบดูรายการเรียลลิตี ้เพราะเหมือนมีการบังคับ 
ให้ทําตามบทเเสดง ดูเเล้วไม่สมจริงเหมือนต่างประเทศ เเละรายการบันเทิงประเภทอื่นๆ ไม่ได้รับชม 
เพราะไม่ชอบเนื้อหารายการ 
         F6 : จะรับชม เเละติดตามรายการประเภทบันเทิงตลอด ซิทคอม เเละละครจะชอบรับชมเป็น 
พิเศษ เนื้อหาของตัวละคร เเต่ละตัวชวนให้ติดตาม รายการเกมโชว ์จะชอบดูรายการที่เกี่ยวกับการ 
ตอบปัญหา รายการทอลก์โชว์จะไม่ค่อยได้รับชม เพราะเหมือนเป็นการพูดคุย เรื่องทั่วๆไป รายการ 
เรียลลิตี้ รายการกีฬา เเละรายการดนตรีไม่ได้รับชม เพราะเนื้อหารายการไม่ตรงกับความชอบของ 
ตนเอง   
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          F10 : รายการบันเทิง เป็นรายการโทรทัศน์ที่อยู่ใกล้ชิดกับชีวิตตนเองมากที่สุด ซิทคอม 
ละคร จะชอบรับชมมาก ดูเเล้วสนุกเพลิดเพลิน ได้เรียนรู้บทเรียนจากการกระทําของตัวละคร 
ส่วนเกมโชว์ เเละทอลก์โชว์ จะเน้นดูเทปที่มีดารา นักเเสดง ที่ชื่นชอบมาร่วมรายการ รายการเรียลลิตี้ 
ชอบดูเพราะสนุก เเละชอบติดตามผู้เข้าเเข่งขันที่ชื่นชอบ รายการกีฬาจะรับชม เพราะเอาไว้ติดตาม 
กีฬาวอลเลย์บอล เเละสุดท้ายรายการดนตรี ไม่ค่อยได้รับชม เพราะเหมือนเชียร์เพลงในค่ายเจ้าของ 
รายการมากจนเกินไป ไม่มีความเป็นกลาง 
          F12 : รายการบันเทิงช่องวาไรตี้ เอชดี ชอบดูละคร เพราะมีเรื่องให้เลือกดูหลากหลายเเนว 
บางเรื่องก็สะท้อนสังคมไทยได้เป็นอย่างดี รายการเกมโชว์ที่ออกอากาศอยู ่ก็มีรูปเเบบรายการที่สนุก 
มีทั้งรายการของคนไทย เเละรายการเกมโชว์ที่ซื้อลิขสิทธิ์มาทําเป็นเวอร์ชั่นไทย รายการเรียลลิตี้ 
เป็นรายการที่เล่นกับพฤติกรรม อุปนิสัยของบุคคลที่ร่วมเล่นเกมในรายการ นอกจากให้ความ 
บันเทิงเเล้วยังให้มุมมอง เเละข้อคิดในเรื่องบางเรื่อง รวมถึงวิธีการปรับปรุง เเละพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของตนเอง ส่วนรายการบันเทิงประเภทอื่นๆ ไม่ได้ดูเพราะไม่ชอบเนื้อหารายการ 
          F20 : ซิทคอม ชอบดูเพราะเนื้อหาตลกสนุก เเละคลายเครยีดได้เป็นอย่างดี ละครดูเพราะ 
สนุก เนื้อหาของละครสนุกชวนให้ติดตาม จุดจบ บทลงเอยของตัวละคร เเละยังสะท้อนสังคม เเละให้ 
ข้อคิดดีๆ รายการเกมโชว ์เเละรายการทอล์กโชว์จะดูก็ต่อเมื่อมีศิลปิน ดารา ที่ชื่นชอบร่วมงานอยู่ด้วย 
รายการเรียลลิตี้จะเลือกดูบางรายการ ที่เนื้อหาสนุก ตอนนี้ดูรายการเรียลลิตี้ที่เกี่ยวกับการค้นหา 
นางเเบบ กับการเเข่งขันทําอาหารอยู่  ส่วนรายการบันเทิงประเภทอื่นๆ ไม่ได้ดูเพราะ ไม่ชอบเนื้อหา 
เเละรูปเเบบรายการ 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้เเสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ 
          A6 : รายการบันเทิงของช่องวาไรตี้ เอชด ีตนเองจะเลือกดูเป็นประจํา เพราะมีเนื้อหาเเละ 
รูปเเบบรายการที่หลากหลาย สนุก ตื่นเต้น เเละจะดูหลายๆ ช่อง สลับกันไป ซิทคอม เเละ ละคร 
จะชอบดูจากช่อง 3 เอชด ีเเละช่อง One เพราะคิดว่าทั้ง 2 ช่องนี้ ทําซิทคอม เเละ ละครได้มี 
คุณภาพ สนุก มีดารานักเเสดงชื่อดัง ร่วมงานอยู่เสมอ เช่น ซิทคอมเรื่อง Friend Zone, ซิทคอมเรื่อง 
เสือ ชะนี เก้ง 2018, ละครเรื่องบุพเพสนันิวาส, ละครเรื่อง เมีย 2018, ละครเรื่อง สงครามนักปั้น, 
ละครเรื่องนางสาวไม่จํากัดนามสกุล เป็นต้น ส่วนรายการเกมโชว์จะชอบดูช่อง 7 เอชด ีคือรายการ 
MasterChef  Thailand เเละรายการ MasterChef Junior Thailand เป็นต้น รายการเรียลลิตี้ 
จะชอบดูช่อง PPTV คือรายการ The Voice Thailand เเละรายการ The Face Men Thailand 

เป็นต้น ประเภทรายการที่กล่าวทั้งหมดนี้ เป็นรายการที่คิดว่าสามารถสร้างความสุข ความบันเทิง  
เเละสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ ส่วนรายการบันเทิงประเภทอื่นๆ ไม่ได้เลือกด ู
เพราะไม่ชอบเนื้อหา เเละรปูเเบบรายการเหล่านั้น 
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          กลุ่มนักปฏิบัติ (Makers)  

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มนักปฏิบัติเพศชาย เลือกรับชมรายการประเภทบันเทิง คือ ซิทคอม 
ละคร รายการเกมโชว ์และรายการกีฬา กลุ่มนักปฏิบัติเพศหญิง เลือกรับชมรายการประเภทบันเทิง 
คือ ซิทคอม ละคร รายการเกมโชว ์รายการทอล์กโชว์ รายการเรียลลิตี้ และรายการดนตรี 
          M7 : จะชอบเลือกรับชม ซิทคอม เพราะถึงจะมีหลายตอน เเต่ละตอนก็มีเรื่องราว เเละ 
เหตุการณ์ที่จบภายในตอนเดีนว ไม่ซ้ํากัน ไม่น่าเบื่อ รายการเกมโชว ์รับชมเเล้วรู้สึกสนุกดี ยิ่งเป็น 
รายการที่เกี่ยวกับถาม-ตอบ ยิ่งเหมือนมีส่วนร่วมในการเเข่งขัน เเละชอบดูรายการกีฬา เพราะชอบ 
เเละติดตามกีฬาฟุตบอล เเละมวย ส่วนรายการอื่นๆ คือ ละคร รายการทอล์กโชว์ รายการเรียลลิตี้ 
เเละรายการดนตรี จะไม่รับชมเพราะมีเเต่เนื้อหาที่เหมาะกับวัยรุ่นมากกว่า 
          M18 : รายการบันเทิงที่ชอบรับชมคือ ซิทคอม เป็นรายการที่ชมเเล้วสร้างเสียงหัวเราะ 
สนุกสนาน คลายเครียด ไม่ชอบชมละครเพราะรู้สึกว่ามันยืดเยื้อมีเเต่เค้าโครงเรื่องเดิมๆ รายการ 
เกมโชว์ รายการทอล์กโชว์ รายการเรียลลิตี้ รายการดนตรไีม่ได้รับชม เพราะไม่ชอบเนื้อหารายการ 
ส่วนรายการกีฬา จะรับชมเพื่อติดตามกีฬาฟุตบอล 
          F5 : รายการประเภทบันเทิงรับชม ซิทคอมกับรายการเกมโชว์ ชอบรับชมเพราะ 
มีเนื้อหาเบาสมอง ตลก คลายความเครียด ความกดดันจากหลังเลิกงานมาได้เป็นอย่างดี ละครชอบ 
รับชม เพราะมีเนื้อหาเข้มข้นของตัวละคร ดูเเล้วสนุกน่าติดตาม รายการทอลก์โชว์ ชอบดูเพราะ 
เป็นรายการเเนวพูดคุยสบายๆ ได้ข้อคิด ได้ไอเดีย ได้เเรงบันดาลใจ รายการเรียลลิตี้ ชอบรับชม 
เพราะมันมีความดราม่า สนุก มีอารมณ์ร่วมไปกับผู้เข้าเเข่งขัน รายการดนตรีที่รับชมเพราะ มีมิวสิค 
วีดีโอเพลงใหม่ๆ ที่ชื่นชอบ เเต่ไม่ได้รับชมรายการกีฬา เพราะเป็นคนไม่ได้ชื่นชอบการเเข่งขันกีฬา 
          F14 : รายการบันเทิงรับชม ซิทคอม ละคร สลับกันไปตามวันที่ออกอากาศ คิดว่ารายการ 
ประเภท ซิทคอม ละคร ของช่องวาไรตี ้เอชดี ดีที่สุดในบรรดาช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอล เเละ 
รายการเกมโชว ์ก็สนุกมีรายการใหม่ๆ ออกอากาศอยู่ตลอดเวลา  ชอบดูรายการเกมโชว์ที่เกี่ยวกับ 
เเข่งขันร้องเพลง เพราะได้ฟังเพลงไปด้วย ส่วนรายการบันเทิงประเภทอื่นๆ ไม่ได้รับชม เพราะไม ่
ชอบเนื้อหา เเละรูปเเบบรายการ 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มนักปฏิบัติ 
          A7 : รายการบันเทิงจะชอบรับชม อยู่ 2 รายการ คือ ละครจะชอบรับชมมากเพราะคิดว่า 
เป็นรายการที่สามารถสร้างเสียงหัวเราะ สร้างน้ําตา สร้างข้อคิดดีๆ ได้ในเรื่องเดียว ชอบรับชมละคร 
ช่อง One มาก ตนเองคิดว่า ช่อง One สร้างละครออกมาได้สนุก มีทีมงานผู้ผลิตเบื้องหลังที่มี 
คุณภาพ มีทีมงานเบื้องหน้า คือ ดารา นักเเสดงที่มีฝีมือ ทําให้ละครสนุกน่าติดตาม ชอบรับชมละคร 
เรื่องเลือดข้นคนจาง ละครเรื่องสงครามนักปั้น ละครเรื่องหน้ากากเเก้ว เเละละครเรื่องนางสาวไม ่
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จํากัดนามสกุล รายการต่อมาที่ชอบรับชม คือ รายการกีฬา เพราะเป็นคนชื่นชอบกีฬาวอลเลย์บอล 
จึงเลือกที่จะติดตามรายการกีฬา ชอบรับชมรายการ Sport Fan ของช่อง 7 เอชด ี เเละรายการ 
Sport Corner ของช่อง  PPTV ทั้ง 2 รายการนี้นําเสนอข่าว เเละสรุปการเเข่งขันกีฬา รวมถึงข้อมูล 
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ดี สําหรับรายการบันเทิงประเภทอื่นๆ ไม่ได้รับชม เพราะคิดว่าเนื้อหา 
รายการเหล่านั้นไม่ตรงกับความชอบของตนเอง  
 

          กลุ่มผู้ดิ้นรน (Strugglers) 

          การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มผู้ดิ้นรนเพศชาย และเพศหญิง เลือกรับชมรายการบันเทิงคือ 
ซิทคอม ละคร และรายการเกมโชว์ 
          M13 : รายการบันเทิงที่ดูประจํา จะเป็นรายการจําพวกละคร เเละเกมโชว์ ละครของช่อง 
วาไรตี ้เอชดี มีเเต่เรื่องสนุก สร้างความเพลิดเพลินชวนให้ติดตาม รายการเกมโชว์ก็สนุกไม่เเพ้กัน 
นอกจากจะร่วมเชียร์ผู้เข้าเเข่งขันเเล้ว ยังได้รับความตลกขบขันจากการเล่นมุขตลกของกรรมการ 
ในรายการอีกด้วย รายการบันเทิงประเภทอื่นไม่ได้ดู เพราะไม่ค่อยสนุก เเละไม่ชอบเนื้อหารายการ 
          M15 : จะชอบดูซิทคอม รู้สึกว่าทุกตอนมีเเต่เรื่องราวที่สนุก น่าติดตาม มีการให้ข้อคิดต่างๆ 
ในการดําเนินชีวิตของคนในสังคม มีเรื่องตลกขบขัน สร้างเสียงหัวเราะ พลาดไม่ได้ในทุกสัปดาห์ 
เเละจะชอบรับชมรายการเกมโชว์ ชอบที่จะลุ้น เเละร่วมเชียร์ไปกับคนที่ร่วมเเข่งขันที่อยู่ในรายการ 
สนุกตื่นเต้น เเละสร้างความเพลิดเพลิน ส่วนรายการเเนวอื่นๆ ไม่ได้ดูเพราะคิดว่าไม่ตรงกับความ 
ชอบของตัวเอง เเละคิดว่ารายการเหล่านั้นเหมาะสมกับ วัยรุ่น วัยเด็กๆ มากกว่า 
           F16 : รายการบันเทิงที่เลือกดูก็มีซิทคอม เเละละคร เป็นรายการที่ตนเองติดตาม เเละดูเป็น 
ประจำ รายการประเภทนี้ช่วยสร้าความเพลิดเพลิน เเละสร้างความสนุก มีหลายเรื่องให้ติดตาม 
รายการเกมโชว ์เลือกดูเป็นบางรายการ ปกติจะเลือกดูรายการเกมโชว์ที่มีเนื้อหาสนุก ตลก 
ไม่มีเนื้อหาที่เคร่งเครียดจนเกินไป รายการบันเทิงประเภทอื่นๆ ไม่ได้รับชม เพราะไม่ชอบเนื้อหา 
เเละไม่มีเวลาดู 
          F19 : ละคร ที่เลือกดู เพราะละครช่องวาไรตี้ เอชดีมีเเต่ละครสนุก มีความหลากหลายทั้งบท 
ประพันธ์ เเละนักเเสดง รายการเกมโชว์ที่เลือกดูเพราะ มีพิธีกร เเละกรรมการดําเนินรายการได้อย่าง 
สนุก มีทั้งการเเข่งขัน เเละการเล่นมุขตลกที่ช่วยสร้างเสียงหัวเราะ รายการบันเทิงประเภทอื่นๆ 
ไม่ได้ดูเพราะ ไม่ชอบเนื้อหารายการ 
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          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้ดิ้นรน 
          A8 : เวลาเปิดโทรทัศน์ ช่องวาไรตี้ เอชด ีจะเลือกดูเเต่รายการบันเทิง เพราะช่องวาไรตี ้เอชด ี
รายการประเภทบันเทิงมีเยอะมากมาย รายการด ีมีคุณภาพ ไม่เหมือนช่องอื่นๆ ที่รายการบันเทิง 
ไม่ค่อยสนุก ช่องวาไรตี ้เอชด ีที่เปิดดูประจําสม่ําเสมอ คือ ช่อง 3 เอชด ีช่อง 7 เอชด ีเเละช่อง One  

รายการบันเทิงที่เลือกดูส่วนใหญ่จะเป็นรายการประเภท ซิทคอม ละคร เกมโชว์ ยกตัวอย่างเช่น 
ซิทคอม จะดูเรื่องบางรักซอย 9/1 เป็นซิทคอมที่สามารถสร้างความตลก หรือบางครั้งก็สามารถ 
เรียกน้ําตาได้ เป็นการเล่าเรื่องราวเหตุการณ์การอยู่ร่วมกันของสมาชิกของครอบครัวในสังคมไทย 
ซิทคอมเรื่องนี้จะสอดเเทรกข้อคิดดีๆ เเละสร้างกําลังใจอีกด้วย  ละคร จะชอบดูของช่อง 3 เอชด ี
เเละ ช่อง 7 เอชด ีอย่างเช่นละครที่พึ่งจบไปล่าสุดคือ ละครเรื่องบุพเพสันนิวาส คิดว่าเป็นละครที่ดีที่ 
สุดสําหรับปีนี้เลย นอกจากจะสร้างความบันเทิงเเล้ว ละครบุพเพสันนิวาส ยังถ่ายทอดเรื่องราวประวัติ 
ศาสตร์ของชาติไทยได้ดี ทําให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้น  สําหรับรายการเกมโชว์จะดูรายการที่มีกรรมการ 
หรือ เเขกรับเชิญที่สามารถสร้างเสียงหัวเราะเเละความตลก คลายเครียดให้กับเราได้เช่น รายการ 
BIG HEADS THAILAND หัวโตสนั่นเมือง เป็นรายการที่ชอบดูมาก เพราะเเขกรับเชิญเเต่ละเทปนั้น 
สามารถสร้างความสนุกให้เเก่ตนเอง รายการบันเทิงประเภทอื่นๆ ไม่ได้ดูเพราะเนื้อหา เเละประเภท 
รายการไม่สอดคล้องกับความต้องการของตน ส่วนใหญ่รายการเหล่านั้น เหมาะสมกับวัยรุ่นหนุ่มสาว 
รุ่นใหม่มากกว่า 
 

          จากการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 คน เเบ่งเป็นเพศชาย 20 คน 
เเละเพศหญิง 20 คน สามารถสรุปออกมาเป็นตารางเเสดงการเลือกรับชมรายการประเภทสาระ 
ประกอบด้วย รายการข่าว เเละรายการสารคด ี รายการประเภทบันเทิง ประกอบด้วย ซิทคอม ละคร 
รายการเกมโชว ์รายการทอล์กโชว์ รายการเรียลลิตี้ รายการกีฬา เเละรายการดนตรี ของรายการ 
โทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชดี (ตารางที่ 4.4 – 4.11) ดังนี้          
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ตารางที่ 4.4 : เเสดงผลสรุปการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้   
                  เอชดี ของกลุ่มผู้สมหวังในชีวิต (Actualizers) 
 
กลุ่มรูปเเบบ 
การดําเนิน 
ชีวิต 

รายการประเภทสาระ  
 

รายการประเภทบันเทิง รายการข่าว รายการสารคดี 

 
 

กลุ่มผู้สมหวังใน
ชีวิต 

(Actualizers) 

ข่าวการเมือง 

     ข่าวอาชญากรรม 

   ข่าวเศรษฐกิจ 

    ข่าวเหตุการณ์ภายในประเทศ 

        ข่าวต่างประเทศ 

    ข่าวกีฬา 

   ข่าวบันเทิง 
สารคดีท่องเที่ยว 
สารคดีประวัติศาสตร์ 
สารคดีธรรมชาติ 
 สารคดีวิทยาศาสตร์ฯ 
ซิทคอม 
ละคร 
รายการเกมโชว์ 
รายการทอล์กโชว ์
รายการเรียลลิตี้ 
รายการกีฬา 
รายการดนตรี 

เพศชาย ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔  ✔ ✔   ✔ ✔  ✔  
เพศหญิง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ ✔    

 
ตารางที่ 4.5 : เเสดงผลสรุปการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้    
                  เอชดี กลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จ (Fulfilleds) 
 
กลุ่มรูปเเบบ 
การดําเนิน 
ชีวิต 

รายการประเภทสาระ  
 

รายการประเภทบันเทิง รายการข่าว รายการสารคดี 

 
 

กลุ่มผู้ประสบ 
ผลสําเร็จ 

(Fulfilleds) 

ข่าวการเมือง 

     ข่าวอาชญากรรม 

   ข่าวเศรษฐกิจ 

    ข่าวเหตุการณ์ภายในประเทศ 

        ข่าวต่างประเทศ 

    ข่าวกีฬา 

   ข่าวบันเทิง 
สารคดีท่องเที่ยว 
สารคดีประวัติศาสตร์ 
สารคดีธรรมชาติ 
 สารคดีวิทยาศาสตร์ฯ 
ซิทคอม 
ละคร 
รายการเกมโชว์ 
รายการทอล์กโชว ์
รายการเรียลลิตี้ 
รายการกีฬา 
รายการดนตรี 

เพศชาย ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔  ✔    ✔ ✔  ✔  
เพศหญิง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ ✔     ✔ ✔    

 
 
 



	 99 

ตารางที่ 4.6 : เเสดงผลสรุปการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้   
                  เอชดี ของกลุ่มอนุรักษ์นิยม (Believers) 
 
กลุ่มรูปเเบบ 
การดําเนิน 
ชีวิต 

รายการประเภทสาระ  
 

รายการประเภทบันเทิง รายการข่าว รายการสารคดี 

 
 
กลุ่มอนุรักษ์ 
นิยม 

(Believers) 

ข่าวการเมือง 

     ข่าวอาชญากรรม 

   ข่าวเศรษฐกิจ 

    ข่าวเหตุการณ์ภายในประเทศ 

        ข่าวต่างประเทศ 

    ข่าวกีฬา 

   ข่าวบันเทิง 
สารคดีท่องเที่ยว 
สารคดีประวัติศาสตร์ 
สารคดีธรรมชาติ 
 สารคดีวิทยาศาสตร์ฯ 
ซิทคอม 
ละคร 
รายการเกมโชว์ 
รายการทอล์กโชว ์
รายการเรียลลิตี ้
รายการกีฬา 
รายการดนตรี 

เพศชาย ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔     ✔ ✔    
เพศหญิง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ ✔ ✔ ✔    

 
ตารางที่ 4.7 : เเสดงผลสรุปการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้    
                  เอชดี ของกลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพ (Achievers) 
 
กลุ่มรูปเเบบ 
การดําเนิน 
ชีวิต 

รายการประเภทสาระ  
 

รายการประเภทบันเทิง รายการข่าว รายการสารคดี 

 
 

กลุ่มผู้สําเร็จ 
ในงานอาชีพ 
(Achievers) 

ข่าวการเมือง 

     ข่าวอาชญากรรม 

   ข่าวเศรษฐกิจ 

    ข่าวเหตุการณ์ภายในประเทศ 

        ข่าวต่างประเทศ 

    ข่าวกีฬา 

   ข่าวบันเทิง 
สารคดีท่องเที่ยว 
สารคดีประวัติศาสตร์ 
สารคดีธรรมชาติ 
 สารคดีวิทยาศาสตร์ฯ 
ซิทคอม 
ละคร 
รายการเกมโชว์ 
รายการทอล์กโชว ์
รายการเรียลลิตี้ 
รายการกีฬา 
รายการดนตรี 

เพศชาย ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔  ✔    ✔ ✔  ✔  
เพศหญิง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔    
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ตารางที่ 4.8 : เเสดงผลสรุปการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้   
                  เอชดี ของกลุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน (Strivers) 
 
กลุ่มรูปเเบบ 
การดําเนิน 
ชีวิต 

รายการประเภทสาระ  
 

รายการประเภทบันเทิง รายการข่าว รายการสารคดี 

 
 

กลุ่มผู้มีความ 
ทะเยอทะยาน 

(Strivers) 

ข่าวการเมือง 

     ข่าวอาชญากรรม 

   ข่าวเศรษฐกิจ 

    ข่าวเหตุการณ์ภายในประเทศ 

        ข่าวต่างประเทศ 

    ข่าวกีฬา 

   ข่าวบันเทิง 
สารคดีท่องเที่ยว 
สารคดีประวัติศาสตร์ 
สารคดีธรรมชาติ 
 สารคดีวิทยาศาสตร์ฯ 
ซิทคอม 
ละคร 
รายการเกมโชว์ 
รายการทอล์กโชว ์
รายการเรียลลิตี ้
รายการกีฬา 
รายการดนตรี 

เพศชาย ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔   ✔ ✔  ✔ ✔  ✔  
เพศหญิง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ 

 
ตารางที่ 4.9 : เเสดงผลสรุปการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้   
                  เอชดี ของกลุ่มผู้เเสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ (Experiencers) 
 
กลุ่มรูปเเบบ 
การดําเนิน 
ชีวิต 

รายการประเภทสาระ  
 

รายการประเภทบันเทิง รายการข่าว รายการสารคดี 

 
กลุ่มผู้เเสวง 
หาประสบ 
การณ์ใหม่ๆ 

(Experiencers) 

ข่าวการเมือง 

     ข่าวอาชญากรรม 

   ข่าวเศรษฐกิจ 

    ข่าวเหตุการณ์ภายในประเทศ 

        ข่าวต่างประเทศ 

    ข่าวกีฬา 

   ข่าวบันเทิง 
สารคดีท่องเที่ยว 
สารคดีประวัติศาสตร์ 
สารคดีธรรมชาติ 
 สารคดีวิทยาศาสตร์ฯ 
ซิทคอม 
ละคร 
รายการเกมโชว์ 
รายการทอล์กโชว ์
รายการเรียลลิตี้ 
รายการกีฬา 
รายการดนตรี 

เพศชาย            ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ 
เพศหญิง            ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
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ตารางที่ 4.10 : เเสดงผลสรุปการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้   
                  เอชดี ของกลุ่มนักปฏิบัต ิ(Makers) 
 
กลุ่มรูปเเบบ 
การดําเนิน 
ชีวิต 

รายการประเภทสาระ  
 

รายการประเภทบันเทิง รายการข่าว รายการสารคดี 

 
 

กลุ่มนักปฏิบัติ 
(Makers) 

ข่าวการเมือง 

     ข่าวอาชญากรรม 

   ข่าวเศรษฐกิจ 

    ข่าวเหตุการณ์ภายในประเทศ 

        ข่าวต่างประเทศ 

    ข่าวกีฬา 

   ข่าวบันเทิง 
สารคดีท่องเที่ยว 
สารคดีประวัติศาสตร์ 
สารคดีธรรมชาติ 
 สารคดีวิทยาศาสตร์ฯ 
ซิทคอม 
ละคร 
รายการเกมโชว์ 
รายการทอล์กโชว ์
รายการเรียลลิตี ้
รายการกีฬา 
รายการดนตรี 

เพศชาย ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔  ✔  ✔ ✔ ✔   ✔  
เพศหญิง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ 

 
ตารางที่ 4.11 : เเสดงผลสรุปการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้    
                  เอชดี ของกลุ่มผู้ดิ้นรน (Strugglers) 
 
กลุ่มรูปเเบบ 
การดําเนิน 
ชีวิต 

รายการประเภทสาระ  
 

รายการประเภทบันเทิง รายการข่าว รายการสารคดี 

 
 

กลุ่มผู้ดิ้นรน 
(Strugglers) 

ข่าวการเมือง 

     ข่าวอาชญากรรม 

   ข่าวเศรษฐกิจ 

    ข่าวเหตุการณ์ภายในประเทศ 

        ข่าวต่างประเทศ 

    ข่าวกีฬา 

   ข่าวบันเทิง 
สารคดีท่องเที่ยว 
สารคดีประวัติศาสตร์ 
สารคดีธรรมชาติ 
 สารคดีวิทยาศาสตร์ฯ 
ซิทคอม 
ละคร 
รายการเกมโชว์ 
รายการทอล์กโชว ์
รายการเรียลลิตี้ 
รายการกีฬา 
รายการดนตรี 

เพศชาย                  ✔ ✔ ✔ 

    

เพศหญิง            ✔ ✔ ✔     
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          จากข้อมูลตารางที่ 4.4 ถึง 4.11 จะเเสดงการเลือกชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่อง 
วาไรตี้ เอชด ีของกลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิตทั้ง 8 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผู้สมหวังในชีวิต กลุ่มผู้ 
ประสบผลสําเร็จ กลุ่มอนุรักษ์นิยม กลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพ กลุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน กลุ่มผู้ 
เเสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ กลุ่มนักปฏบิัติ เเละกลุ่มผู้ดิ้นรน ซึ่งพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการ 
ประเภทสาระ เเละรายการประเภทบันเทิงของเเต่ละกลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิตจะเเตกต่างกัน 
ออกไป 
         ส่วนผลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี ้
เอชด ีประกอบด้วยตัวเเทนกลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิตทั้ง 8 กลุ่ม กลุ่มละ 1 คน ดังตารางที่ 4.12 
 
ตารางที่ 4.12 : เเสดงผลสรุปการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้    
                  เอชดี ของกลุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์เชิงลึก จํานวน 8 คน  
 

 
 
 
 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
สัมภาษณ์ 
เชิงลึก 

 
 
 

รายการประเภทสาระ  
 
 

รายการประเภทบันเทิง 
 

 

ข่าวการเมือง 

     ข่าวอาชญากรรม 

   ข่าวเศรษฐกิจ 

    ข่าวเหตุการณ์ภายในประเทศ 

        ข่าวต่างประเทศ 

    ข่าวกีฬา 

   ข่าวบันเทิง 
สารคดีท่องเที่ยว 
สารคดีประวัติศาสตร์ 
สารคดีธรรมชาติ 
 สารคดีวิทยาศาสตร์ฯ 
ซิทคอม 
ละคร 
รายการเกมโชว์ 
รายการทอล์กโชว ์
รายการเรียลลิตี้ 
รายการกีฬา 

รายการดนตรี 

A1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔  ✔    ✔ ✔  ✔  
A2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   ✔      ✔    
A3 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ ✔     ✔ ✔    

A4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔    ✔    ✔  ✔ ✔  

A5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔           

A6            ✔ ✔ ✔ ✔    

A7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔       ✔    ✔  

A8            ✔ ✔ ✔     

           

รายการข่าว	 รายการสารคดี	
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          จากข้อมูลตารางที่ 4.12 จะเเสดงการเลือกชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่อง วาไรตี ้
เอชด ีของกลุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์เชิงลึกจำนวน 8 คน ซึ่งเเต่ละกลุ่มตัวอย่างของการสัมภาษณ์เชิงลึก 
จะเลือกรับชมรายการประเภทสาระ เเละรายการประเภทบันเทิงเเตกต่างกันออกไป 
 
ส่วนที่ 2 ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับกลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิตกับความคิดเห็นที่มีต่อการผลิตรายการ 
โทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทชอ่งวาไรตี้ เอชดี (เป็นการสัมภาษณ์กลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิต ทั้ง 8 กลุ่ม 
ต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชดี เรื่องจุดเด่น เเละสิ่งที่ต้อง 
พัฒนาด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชดี) 
 

1. จุดเด่นด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชดี ในปัจจุบัน 
          กลุ่มผู้สมหวังในชีวิต (Actualizers)   

          การสัมภาษณ์พบว่ารายการประเภทสาระ และรายการประเภทบันเทิง มีการพัฒนา 
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลัง ความน่าเชื่อถือ 
และชื่อเสียงของสถานีโทรทัศน์ รวมถึงภาพ เสียง และระบบสัญญาณที่มีคุณภาพ 

          M1 : จุดเด่นของช่องวาไรตี้ เอชดี คิดว่าน่าจะมาจากชื่อเสียง เเละความน่าเชื่อถือของสถานี 
โทรทัศน์ที่เป็นเจ้าชองช่องนั้นๆ ที่ผลิตรายการต่างๆ มีคุณภาพ เเละมีความหลากหลาย 
          M6 : ภาพ เสียง เเละสัญญาณของช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชดี 
ถือว่ามีคุณภาพสูง เวลารับชมเเล้ว อารมณ์ไม่เสียเหมือนสมัยก่อนที่ภาพไม่ชัด ภาพล้ม สีเพี้ยน 
สัญญาณขาดๆ หายๆ  
          M14 : ถ้าเปรียบเทียบวงการโทรทัศน์ของไทยตั้งเเต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถือว่ามีการพัฒนา 
มาไกลมาก จากโทรทัศน์ภาพขาวดํามาเป็นภาพสี เเล้วก็มาถึงยุคโทรทัศน์ดิจิตอลอาจจะใช้เวลา 
นานกว่าประเทศอื่นๆ เเต่ก็สามารถพัฒนามาได้อย่างดี รายการต่างๆ ทั้งสาระ เเละบันเทิงก็มีการ 
พัฒนาที่ดี ทั้งเทคโนโลยี เเละบุคลากรจุดเด่นคิดว่ามาจากคุณภาพของรายการ มีเทคโนโลยีการ 
ถ่ายทําที่ดีขึ้น มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพทั้งเบี้องหน้า เเละเบื้องหลัง 
          F3 : คิดว่ารายการปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นรายการสาระ หรือรายการบันเทิง มีการพัฒนาที่ดีขึ้น 
กว่าสมัยก่อน เเละชื่อเสียงของสถานีโทรทัศน์ ชื่อเสียงรายการที่มีมานาน ทําให้คนติดตามรับชมมา 
ตลอด 
          F15 : ช่องวาไรตี้ เอชดี นําเสนอข่าวได้หลากหลายเเง่มุม นําเสนอรวดเร็ว มีความเป็น 
มืออาชีพ มีการวิเคราะห์ข่าวที่น่าสนใจ คิดว่าด้วยเหตุนี้ ทําให้ข่าวช่องวาไรตี้ เอชดี น่าสนใจ 
เเละน่าติดตาม 
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          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้สมหวังในชีวิต 
          A1 : จุดเด่นของช่องวาไรตี้เอชดี คิดว่า เป็นเรื่องของรายการข่าวที่มีคุณภาพ โดยส่วนตัวชอบ 
ดูรายการข่าวจากช่อง 3 เอชด ีเเละช่อง 7 เอชด ีมากที่สุด เพราะมีทีมงานที่ผลิต เเละนําเสนอข่าวต่อ 
ผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีการติดตามข่าวที่ผู้คนในสังคม 
ให้ความสนใจเป็นพิเศษเเบบ Real time หรือเเม้เเต่รายงานข่าวเเบบถ่ายทอดสดในสถานที่เกิดเหตุ 
จริง รวมถงึชื่อเสียงของบริษัทเจ้าของช่องที่ทําสื่อโทรทัศน์มานาน ที่จะสร้างความน่าเชื่อถือ รวมถึง 
เป็นสิ่งรับรองคุณภาพว่า รายการข่าวที่นําเสนอต่อผู้ชมมีความน่าเชื่อถือ ข้อมูลถูกต้อง เเละรวดเร็ว 
 

          กลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จ (Fulfilleds)  

          การสัมภาษณ์พบว่ารายการมีคุณภาพ และมีความหลากหลาย มีรายการประเภทสาระ 
และรายการประเภทบันเทิงในสัดส่วนที่เหมาะสม ชื่อเสียง และศักยภาพของสถานีโทรทัศน์ 
รวมถึงความคมชัดของภาพ และระบบเสียงที่มีคุณภาพ 

          M5 : คิดว่ารายการในปัจจุบันมีการนําเสนอที่ทันสมัย ดูมีคุณภาพมากกว่าในอดีตที่เคยดูมา 
รายการก็มีให้ดูมากขึ้น ฉาก สถานที่ถ่ายทําก็ดูดี ภาพสวยขึ้น เเละคิดว่าน่าจะมาจากชื่อเสียง 
เเละศักยภาพของสถานีโทรทัศน์ที่มีมาหลายสิบปี ที่เป็นสิ่งที่รับรองได้ว่ารายการที่ดู ต้องมีคุณภาพ 

เเละมีประโยชน์ 
          M9 : คิดว่ามีรายการใหม่ๆ ให้เลือกชมเยอะมากขึ้น เเละมาจากชื่อเสียง เเละความน่าเชื่อถือ 
ของสถานีโทรทัศน์เจ้าของช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชดี ที่ทําให้รู้สึกว่า 
รายการต้องมีคุณภาพ 

          F4 : คิดว่าคุณภาพของการผลิตดีขึ้นดูทันสมัยมากกว่าเเต่ก่อน รายการก็มีเยอะขึ้น 
การผลิตรายการมีความหลากหลาย ความคมชัดของภาพ เเละเสียงมีคุณภาพ 

          F8 : รายการข่าวมีการนําผู้ประกาศข่าวที่มีทักษะ เเละมีประสบการณ์ มีความเป็นมืออาชีพ 

มารายงานข่าว ทําให้น่าติดตาม เเละรูปเเบบรายการข่าวดูดีขึ้น มีความทันสมัยมากขึ้น นำเสนอ 
ข่าวไดร้วดเร็วทันต่อเหตุการณ์  
          F18 : ช่องเอชดี ตอนนี้ถือว่าได้เปรียบกว่าช่องอื่นๆ ในเรื่องของคุณภาพ เเละความหลาก 
หลายของรายการ รวมถึงคุณภาพของภาพโทรทัศน์ที่คมชัด เเละมีเนื้อหารายการสาระ เเละรายการ 
บันเทิงที่สมดุลกัน รายการเเต่ละประเภทก็มีความหลากหลายให้ผู้ชมได้เลือกรับชมตามความต้องการ 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จ 
          A2 : ปัจจุบันรายการต่างๆ ทางช่องวาไรตี้ เอชด ีมีการพัฒนาเเละปรับปรุงผังรายการเสมอ 
ทําให้มีรายการดีๆ เพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมาก โดยเฉพาะรายการข่าว ถือว่า 
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เป็นจุดเด่นของช่องวาไรตี้ เอชด ีเพราะรายการข่าวของช่องวาไรตี้ เอชด ีมีการนําเสนอรวดเร็ว 
ทันต่อเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในสังคมทั้งในประเทศ เเละต่างประเทศ มีผู้ประกาศข่าวที่มีคุณภาพ 
รูปเเบบรายการมีความทันสมัย โดยเฉพาะช่อง 3 เอชด ีเเละช่อง 7 เอชดี 
 

          กลุ่มอนุรักษ์นิยม ( ฺBelievers)   

          การสัมภาษณ์พบว่ารายการประเภทสาระ และรายการประเภทบันเทิง มีการพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่อง และมีคุณภาพ มีความหลากหลาย มีนักแสดงที่มีชื่อเสียงร่วมงานกับช่องวาไรตี้ เอชด ี
มากมาย รวมถึงความคมชัดของภาพ และระบบสัญญาณที่มีคุณภาพ 

          M12 : คิดว่ารายการต่างๆ ของช่องวาไรตี ้เอชดี ในปัจจุบัน มีการพัฒนาดีกว่าเเต่ก่อนมาก 
รายการสาระ เเละรายการบันเทิงมีรายการรูปเเบบใหม่ๆ ให้เลือกชมเยอะขึ้น มีการถ่ายทํา เเละ 
ผลิตรายการที่มีคุณภาพ มีรายการใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา พักหลังจะเป็นรายการที่นําเข้ามาจาก 
ต่างประเทศเเล้วทําเป็นเวอร์ชั่นไทย บางรายการทําได้ดีกว่าเจ้าของลิขสิทธิ์  
          M19 : ช่องวาไรตี้ เอชดี มีภาพคมชัด สีสวย เวลาดูรายการต่างๆ เเล้วมันสบายตา เพิ่ม 
อรรถรสในการรับชม รายการเกมโชว ์หรือรายการทอล์กโชว์ มีรูปเเบบรายการที่ดี มีคุณภาพมากขึ้น 
ฉากในรายการสวย พิธีกรดําเนินรายการได้อย่างมืออาชีพ  

          F2 : คิดว่ารายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชดี มีคุณภาพ มากกว่าอดีตมาก 
เเละดูมีความทันสมัยขึ้นกว่าเดิม จุดเด่นคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของดาราที่มีชื่อเสียง มีผลงานอยู่ 
ในช่องมาก เเละปัจจัยรองลงมาคงเป็นเรื่องความทันสมัย เเละคุณภาพของช่องสัญญาณปัจจุบัน 
          F11 : รายการต่างๆ ของช่องวาไรตี ้เอชดี เนื้อหา เเละรูปเเบบรายการมีความเป็นสากล 
ทันสมัย มีคุณภาพมาก รายการช่องวาไรตี้ เอชดี ดีกว่ารายการช่องอื่นๆ ภาพก็มีความคมชัด 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มอนุรักษ์นิยม 
          A3 : ปัจจัยเเรก คือ รายการประเภทสาระ เเละรายการบันเทิงของช่องวาไรตี ้เอชด ีมีความ 
หลากหลาย มีคุณภาพ มีรูปเเบบรายการที่ทันสมัย มีความเป็นสากลมากขึ้น เช่นรายการข่าว 
มีความรวดเร็ว มีการถ่ายทอดสดจากสถานที่เกิดเหตุ ทําให้ผู้รับชมติดตามข่าวสารได้ตลอดเวลา 
รายการเกมโชว์มีฉากที่ทันสมัย รูปเเบบรายการมีความสนุก ตื่นเต้น เป็นต้น ปัจจัยรองลงมา คือ 
มีพิธีกร เเละนักเเสดงที่มีชื่อเสียงร่วมงานกับช่องวาไรตี้ เอชด ีมากมาย ทําให้น่าติดตามมากยิ่งขึ้น 
ด้วยเหตุผลเหล่านี้ถือเป็นจุดเด่นของช่องวาไรตี้ เอชด ีที่ทําให้น่าสนใจ เเละน่าติดตามมากกว่าช่อง 
รายการประเภทอื่นๆ  
 

 



	

	

106 

          กลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพ (Achievers)  

          การสัมภาษณ์พบว่ารายการประเภทสาระ และรายการประเภทบันเทิง มีคุณภาพ และมี 
ความหลากหลายมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตรายการ มีความน่าเชื่อถือของสถานี 
โทรทัศน์ รวมถึงภาพ เสียง และระบบสัญญาณที่มีคุณภาพ 

          M2 : คิดว่าด้านคุณภาพของเสียง ความคมชัดของภาพ เเละสัญญาณช่องเอชดี มีคุณภาพด ี
อยู่เเล้ว รายการข่าวมีการนําเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ นําเสนอรวดเร็วเเละ 
มีคุณภาพมากกว่ารายการข่าวช่องอื่นๆ   
          M10 : คิดว่าระบบการจัดการโทรทัศน์ในประเทศไทยดูมีการจัดการที่เป็นระบบมากขึ้น 
มีการเเยกประเภทช่องรายการให้ง่ายต่อการเลือกรับชมของผู้ชม เเละมีคุณภาพมากขึ้น โดยเฉพาะ 
ช่องวาไรตี้ เอชดี ที่เน้นคุณภาพเป็นหลัก จุดเด่นคือ คุณภาพของช่องวาไรตี้ เอชดี ที่เน้นความคมชัด 
ทั้งภาพ เเละเสียง สัญญาณถ่ายทอดก็ไม่ล้ม มีรายการให้เลือกชมเยอะขึ้น   
          M11 : โดยภาพรวมช่องวาไรตี้ เอชดี รายการโทรทัศน์ประเภทสาระ เเละประเภทบันเทิง 
มีคุณภาพ โดยเฉพาะรายการข่าว รูปเเบบรายการมีความทันสมัย มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เเละมีความ 
รวดเร็ว ในการนําเสนอข่าวที่กําลังเป็นประเด็นในสังคม รวมถึงความน่าเชื่อถือของสถานีโทรทัศน์ 
เจ้าของช่องวาไรตี ้เอชดี 
          F7 : รูปเเบบรายการข่าวมีการนําเสนอที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ มีรูปเเบบรายการที่มี 
คุณภาพ เเละละครมีความหลากหลาย มีการผลิตเเละใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่น การสร้าง CG ต่างๆ 
ในฉากละครช่วยเพิ่มอรรถรสในการรับชม รายการบันเทิงอื่นๆ คือ รายการเกมโชว ์เเละรายการ 
ทอล์กโชว์มีการสร้างฉากที่สวยงาม  
          F17 : ถ้าเปรียบเทียบคุณภาพรายการประเภทสาระ เเละรายการประเภทบันเทิงของช่อง 
วาไรตี ้เอชดี กับช่องประเภทอื่นๆ ในระบบโทรทัศน์ดิจิตอล ถือว่ารายการสาระ เเละรายการบันเทิง 
ของช่องวาไรตี ้เอชดี มีคุณภาพมากกว่า เเละความเป็นช่องเอชดีที่มีภาพคมชัด 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพ 

          A4 : จุดเด่นของรายการช่องวาไรตี้ เอชด ีคือ รายการมีคุณภาพ มีความหลากหลายทั้ง 
รูปเเบบ เเละเนื้อหารายการ มีความทันสมัยในการผลิตรายการ มีผู้ดําเนินรายการที่มีความชํานาญ 
มีประสบการณ์สามารถนําเสนอเรื่องราวต่างๆ ให้น่าสนใจ รายการมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น รายการ 
ข่าว เป็นต้น รายการกีฬา มีความรวดเร็วในการนําเสนอข้อมูลต่างๆ บางครั้งมีการถ่ายทอดสดการ 
เเข่งขันกีฬาฟุตบอลด้วย 
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          กลุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน (Strivers)   

          การสัมภาษณ์พบว่ารายการประเภทสาระ และรายการประเภทบันเทิง มีคุณภาพ มีความ 
หลากหลาย มีการพัฒนาปรับปรุงผังรายการอยู่ตลอดเวลา มีรายการประเภทสาระ และรายการ 
ประเภทบันเทิงในสัดส่วนที่เหมาะสม เป็นช่วงที่ให้ประโยชน์ด้านสาระ และด้านความบันเทิง 
ได้อย่างครบครัน รวมถึงภาพ เสียง และระบบสัญญาณที่มีคุณภาพ 

          M16 : ผมคิดว่ารายการในช่องวาไรตี้ เอชดี ในปัจจุบัน มีเเต่รายการดีๆ ให้เลือกดูเยอะ 
ไม่ว่าจะเป็นรายการบันเทิงก็มีหลากหลายประเภท สามารถเลือกดูได้ตามใจไม่น่าเบื่อ ข่าวของ 
ช่องวาไรตี้ เอชดี มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น มีทั้งรายการบันเทิง เเละรายการสาระในสัดส่วนที่พอดี 
มีเอกลักษณ์เเตกต่างจากช่องอื่นๆ 
          M17 : หลังจากเปลี่ยนผ่านสัญญาณโทรทัศน์ของไทย คิดว่าช่องที่ดีที่สุดในระะบบดิจิตอล 
ก็คือช่องวาไรตี ้เอชดี เพราะคิดว่ารายการเเต่ละรายการมีความครบเครื่องทั้งสาระ เเละความบันเทิง 
มีหลายรายการให้เลือกดู เเละช่องวาไรตี ้เอชดี มีการพัฒนาปรับปรุงผังรายการอยู่ตลอดเวลา 
เพื่อตอบสนองความต้องการของคนดู ด้วยเหตุผลนี้ ช่องวาไรตี้ เอชดี จึงเป็นช่องที่ดีที่สุดในตอนนี้ 
          F9 : รายการประเภทบันเทิงในปัจจุบันมีคุณภาพมากขึ้น ทั้งการถ่ายทํา การผลิต เเละม ี
เนื้อหาที่สนุกน่าติดตามมากขึ้น เช่น ซิทคอม เเละละคร คุณภาพความคมชัดของภาพ เเละเสียง 
ดีมาก เป็นช่องที่ให้ประโยชน์ด้านสาระ เเละด้านความบันเทิงได้อย่างครบครัน 
          F13 : ปัจจุบันรายการช่องวาไรตี้ เอชดี นอกจากจะมีภาพที่คมชัด คลื่นสัญญาณก็ไม่ล้ม 
ไม่กระตุกง่าย ยังมีรายการที่มีคุณภาพเยอะ ซึ่งเเต่ละรายการนอกจากจะสร้างมาเพื่อให้ความบันเทิง 
ยังมีการให้สาระความรู้ต่างๆ อีกด้วย 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน 
          A5 : การมีทีมงานผู้ผลิตรายการที่มีประสบการณ์ เเละมีความเชี่ยวชาญสามารถสร้าง 
รายการได้อย่างมีคุณภาพ ละครของช่องวาไรตี้ เอชด ีมีนักเเสดงที่มีชื่อเสียง มีความสามารถด้านการ 
เเสดง ทําให้ละครสนุกน่าติดตาม เเละที่สําคัญละครของช่องวาไรตี ้เอชด ีมีความหลากหลาย มีให้ 
เลือกรับชมมากมายตลอดทั้งปี สิ่งเหล่านี้คิดว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจให้ผู้ชมติดตาม 
 

          กลุ่มผู้เเสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ (Experiencers)  

          การสัมภาษณ์พบว่ารายการประเภทบันเทิง มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย มีรายการ 
ประเภทบันเทิงที่ซื้อลิขสิทธิ์มาผลิตเป็นเวอร์ชั่นไทยมากขึ้น มีนักแสดง ศิลปินที่มีชื่อเสียง ร่วมงาน 
กับช่องวาไรตี้ เอชด ีมากมาย ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของสถานีโทรทัศน์ รวมถึงความคมชัด 
ของภาพ และระบบเสียงที่มีคุณภาพ 
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          M3 : คิดว่า ภาพ สี เสียง ของช่องเอชดี มีคุณภาพ มีความคมชัดดี เเละมีเนื้อหารายการ 
ประเภทบันเทิงที่มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของคนดูได้เยอะขึ้น 
          M4 : คิดว่าจุดเด่น คือชื่อเสียงของสถานีโทรทัศน์ เเละชื่อเสียงรายการที่สามารถบ่งบอก 
ผู้ชมได้ว่ารายการที่ผลิตจากช่องนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจ เเละน่าติดตาม 
          M8 : ปัจจุบันมีการสร้างรูปเเบบรายการที่ทันสมัย เเละดูดีมากขึ้น เช่น มีรายการใหม่ๆ 
เกิดขึ้นมากมาย มีคุณภาพมากขึ้นเเตกต่างจากในอดีต มีรายการดังๆ ที่ซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ 
มาทําเป็นเวอร์ชั่นไทย มีดารา นักเเสดงที่มีชื่อเสียง ที่มาร่วมงานกับรายการนั้นๆ มากมาย เป็นสิ่ง 
ที่ดึงดูดผู้ชมได้ดี 
          M20 : คิดว่าช่องวาไรตี ้เอชดี ตอนนี้ มีรายการบันเทิงใหม่ๆ เข้ามาให้ดูเยอะ ทั้งที่ผลิต 
รายการโดยคนไทยเอง เเละซื้อลิขสิทธิ์รายการมาทําเป็นเวอร์ชั่นไทย มีรายการใหม่ๆ ออกอากาศ 
อยู่ตลอดเวลา คนดูมีตัวเลือกในการดูรายการประเภทต่างๆ มากขึ้น 
          F1 : จุดเด่นของช่องวาไรตี้ เอชดี คงจะเป็นเรื่องรูปเเบบรายการบันเทิงที่สนุก เเละมศีิลปิน 
ดารา นักเเสดง ที่มีคุณภาพเเละมีชื่อเสียงอยู่ในสังกัดสถานีโทรทัศน์ที่เป็นเจ้าของช่องรายการ ทําให้มี 
ฐานเเฟนคลับศิลปินมาติดตามเยอะ 
          F6: รายการในปัจจุบันมีเทคโนโลยีการผลิตรายการที่ดีขึ้น มีรายการสนุกๆ ให้เลือกรับชม 
เยอะขึ้นกว่าในอดีต มีรายการดีๆ ที่ได้ลิขสิทธิ์มาทําเป็นเวอร์ชั่นของประเทศไทยเยอะขึ้น เเละเรื่อง 
ภาพที่มีความละเอียดคมชัดขึ้นมาก  
          F10 : จุดเด่นคิดว่ามาจากชื่อเสียงของสถานีโทรทัศน์เจ้าของช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอล 
ประเภทช่องวาไรตี้ เอชดี ที่มีชื่อเสียง เเละมีความน่าเชื่อถือถึงความสามารถในการผลิตรายการ 
บันเทิงที่มีคุณภาพอย่างซิทคอม เเละละคร 
          F12 : ช่องวาไรตี้ เอชดี คิดว่าเป็นช่องโทรทัศน์ดิจิตอลที่มีรายการให้เลือกชมมากมาย เเละ 
รายการมีคุณภาพมากเมื่อเทียบกับช่องโทรทัศน์ดิจิตอลช่องอื่นๆ ภาพมีความคมชัด สวยงาม 
มีรายการที่มีความหลากหลาย เช่น ละคร เกมโชว์ เป็นต้น ให้เลือกดูเยอะ รายการต่างๆ ก็มีคุณภาพ 

          F20 : ช่องวาไรตี้ เอชดี มีความโดดเด่น ในเรื่องของรายการบันเทิงที่มีคุณภาพ เเละม ี
ความหลากหลาย มีดารา นักเเสดงที่มีชื่อเสียง เเละเป็นมืออาชีพในสังกัดเยอะ ชวนให้ติดตาม 
รายการบันเทิงทั้งซิทคอม ละคร เกมโชว์ ทอล์กโชว์ เเละเรียลลิตี้มีความหลากหลาย มีให้เลือกดู 
มากมาย เเละคุณภาพดี 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้เเสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ 
          A6 : จุดเด่นของรายการช่องวาไรตี้ เอชด ีคิดว่าปัจจัยสําคัญคือ ช่องมีรายการบันเทิงที่ซื้อ 
ลิขสิทธิ์รายการที่มีชื่อเสียงของต่างประเทศ มาทําเป็นเวอร์ชั่นไทย เช่น The Voice Thailand 



	

	

109 

รายการ MasterChef  Thailand เเละรายการ The Face Men Thailand เป็นต้น รายการ 
ที่กล่าวมานี้ล้วนสนุกมีคุณภาพ รวมถึงปัจจัยรองลงมาคือมี ซิทคอม เเละละครหลากหลายเรื่อง 
ให้เลือกดู ถือว่าเป็นจุดเด่น เเละสิ่งดึงดูดให้ตนเองเลือกที่จะดูช่องวาไรตี ้เอชดี 
 

          กลุ่มนักปฏิบัติ (Makers)  

          การสัมภาษณ์พบว่ารายการประเภทสาระ และรายการประเภทบันเทิง มีคุณภาพ มีความ 
หลากหลาย มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลัง รวมถึงความคมชัดของภาพ 

ในระบบเอชด ี
          M7 : ปัจจุบันรายการข่าวมีวิธีการนําเสนอ เเละมีรูปเเบบรายการที่มีความเป็นกลางมากขึ้น 
มีการรายงานนําเสนอเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว รายการบันเทิง ซิทคอม มีการผลิตที่ทันสมัย 
มากขึ้น ถ่ายทอดเรื่องราวได้หลากหลาย มีความสนุก ตลกขบขันทุกตอน รายการกีฬามีการนําเสนอ 
เเละถ่ายทอดสด ภาพสวย เเละคมชัด 
          M18 : รายการโทรทัศน์ทางช่องวาไรตี้ เอชดี มีความหลากหลาย รายการเเต่ละรายการ 
มีความทันสมัย มีคุณภาพมากกว่าช่องอื่นๆ รวมถึงมีภาพที่คมชัดมากกว่าเดิม 
          F5 : คิดว่าการผลิต การสร้างรายการดูดีมาก ภาพก็สวยดูเเล้วสบายตา เเละมีรายการบันเทิง 
รวมถึงละครที่ดังๆ ออกอากาศอยู ่ในช่องวาไรตี้ เอชดี 
          F14 : คิดว่ารายการประเภทสาระ เเละรายการประเภทบันเทิงของช่องวาไรตี้ เอชดี 
มีความโดดเด่นทั้งคุณภาพ เเละความสนุกที่ช่องอื่นๆ ยังไม่ม ีบุคลากรทั้งเบื้องหน้า คือ นักเเสดง 
พิธีกร เเละบุคลากรเบื้องหลัง คือ พวกทีมงานผลิตรายการ มีความเป็นมืออาชีพ สร้างสรรค์ผลงาน 
เเต่ละเรื่องออกมาได้อย่างดีเยี่ยม 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มนักปฏิบัติ 
          A7 : จุดเด่นของรายการช่องวาไรตี้ เอชด ีมีความทันสมัย รายการมีคุณภาพมาก เเยกเป็น 
รายการสาระ มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆ มีภาพกราฟฟิกเล่าเรื่องต่างๆ ให้ผู้ชมเข้าใจมากขึ้น 
ผู้ประกาศข่าวมีความชํานาญ เเละมีทักษะในการเสนอข่าวที่น่าสนใจ เล่าข่าวได้น่าติดตาม 
รายการข่าวช่องวาไรตี้ เอชด ีมีความน่าเชื่อถือ คิดว่าส่วนหนึ่งมาจากชื่อเสียงบริษัทเจ้าของสถาน ี
ที่สร้างความมั่นใจให้ผู้รับชมได้ว่า จะได้รับข่าวที่มีความเป็นกลาง มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ จุดเด่นต่อ 
มาคิดว่าช่องวาไรตี้ เอชด ีผลิตละครได้ดี มีคุณภาพ เนื้อหาละครมีความหลากหลาย สนุก มีครบ 
รสชาต ิทั้งตลก เสียใจ ชิงชัง เเละที่สําคัญมีนักเเสดงดังๆ ร่วมงานอยู่มากมาย 
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          กลุ่มผู้ดิ้นรน (Strugglers) 

          การสัมภาษณ์พบว่ารายการประเภทบันเทิง มีคุณภาพ มีความหลากหลาย ให้เลือกรับชม 
ตามความต้องการ รูปแบบรายการประเภทบันเทิงมีเนื้อหาที่สนุกชวนให้น่าติดตาม รวมถึงความ 
คมชัดของระบบภาพ 

          M13 : รายการด ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะละคร เเละรายการเกมโชว์ ทั้ง 2 รายการ คิดว่าเป็น 
รายการที่ดีที่สุดเเล้วของช่องเอชดี เเละดีกว่าช่องอื่นๆ ด้วย ทั้งละคร เเละรายการเกมโชว์มีคุณภาพ 

มีคนดูติดตามมากมาย 
          M15 : รายการโทรทัศน์ตอนนี้มีคุณภาพมากขึ้น รายการบันเทิงมีให้เลือกดูมากขึ้น 
สามารถเข้าถึงกลุ่มคนดูได้หลากหลาย ภาพของรายการคมชัด สวย 
          F16 : รายการประเภทบันเทิงของช่องวาไรตี้ เอชดี คือพวกละคร เเละรายการเกมโชว์ 
เนื้อหาสนุกดี ชวนให้น่าติตาม มีคุณภาพ เเละมีให้เลือกชมมากมายตามความต้องการ  
          F19 : ช่องวาไรตี้ เอชดี รายการมีความหลากหลาย โดยเฉพาะรายการบันเทิงที่สนุก 
เเละมีคุณภาพกว่าช่องหมวดหมู่อื่นๆ เช่น ละคร เเละรายการเกมโชว์ เป็นต้น  
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้ดิ้นรน 
          A8 : จุดเด่นของช่องวาไรตี ้เอชด ีคิดว่าเป็นช่องที่มีรายการบันเทิงดีๆ เยอะ เช่น ละคร 
เป็นต้น ละครของช่องวาไรตี้ เอชด ีมีหลายเรื่องให้เลือกดู สนุก มีคุณภาพ นักเเสดงก็มีชื่อเสียง 
มีฝีมือการเเสดงที่ดี ถ่ายทอดบทผ่านตัวละครได้อย่างสมจริง ถ้าลองเปรียบเทียบกับช่องอื่นๆ 
ละครของช่องเหล่านั้นไม่ค่อยสนุก อาจจะด้วยมีบทละครที่ไม่ดี มีนักเเสดงที่ไม่มีประสบการณ์ 
มีการถ่ายทําที่ไม่มีคุณภาพ ส่งผลให้ละครไม่น่าติดตาม ดังนั้นจุดเด่นของการผลิตรายการโทรทัศน์ 
ช่องวาไรตี้ เอชด ีคิดว่ารายการบันเทิงมีคุณภาพ มีทีมงานผู้ผลิต เเละนักเเสดงที่เก่ง  
 
2. สิ่งที่ต้องพัฒนาด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชดี ในอนาคต 
          กลุ่มผู้สมหวังในชีวิต (Actualizers)   

          การสัมภาษณ์พบว่ารายการข่าว อยากให้มีจรรยาบรรณสื่อในการนําเสนอข่าวต่อผู้ชม 
ผู้ประกาศข่าวควรใช้ถ้อยคํา หรือสื่อความหมายไปในทางที่สุภาพ และไม่ทําให้ผู้ชมเข้าใจ หรือตี 
ความหมายผิด ข่าวต่างประเทศควรนําเสนอเนื้อหาให้มากขึ้น และควรมีการวิเคราะห์ข่าวทั้งสองด้าน 
มากกว่าการวิเคราะห์ข่าวแค่ด้านเดียว รายการสารคดีควรมีการผลิตเองมากกว่าซื้อรายการสารคดี 
จากต่างประเทศมาออกอากาศ และรายการทอล์กโชว์ควรมีการเชิญแขกรับเชิญที่มาจากหลากหลาย 
อาชีพ และรายการกีฬาควรมีการวิเคราะห์เนื้อข่าวให้ละเอียดมากขึ้น รายการโทรทัศน์ของไทย 
ควรสร้างรายการมาจากความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย แทนการเลียนแบบรายการของต่างประเทศ 
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          M1 : รูปเเบบรายการควรจะสร้างความเเตกต่าง หรือสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของช่อง เช่น 
รายการข่าว ไม่ว่าจะเปิดไปช่องไหนในประเภทช่องวาไรตี้ เอชดี ก็เป็นรูปเเบบการนําข่าวมา 
นั่งอ่านให้ผู้ชมฟัง ไม่เเตกต่างจากการซื้อหนังสือพิมพ์มาอ่านเองเลย ควรจะมีการวิเคราะห์ 
ข่าวเพิ่มเติม หรือเชิญนักวิชาการที่เชื่อถือได้มาร่วมสนทนากัน 
          M6 : รายการสารคดีควรมีความหลากหลาย ควรมีการผลิตรายการสารคดีเองบ้าง 
เเทนการซื้อรายการสารคดีที่ผลิตจากต่างประเทศมาฉายในโทรทัศน์ รายการทอลก์โชว์ 
อยากให้เชิญเเขกรับเชิญที่มาจากหลากหลายวงการ นอกเหนือจากการเชิญดารา นักเเสดง 
มาอย่างเดียว รายการกีฬาก็อยากให้มีส่วนของการวิเคราะห์เนื้อหาข่าวบ้าง ไม่ควรนําเสนอ 
เเบบอ่านข่าว หรือพากษ์การเเข่งขันอย่างเดียว 
          M14 : อยากให้มีการนําเสนอข่าวต่างประเทศให้เยอะขึ้น พร้อมกับมีบทวิเคราะห์ข่าว 
จากนักข่าว หรือนักวิชาการไทยสอดเเทรกเพิ่มเติม เเละผู้ประกาศข่าวบางท่านอาจใช้ถ้อยคํา 
หรือสื่อความหมายไปในทางที่ไม่สุภาพ รุนเเรง หรือทําให้ผู้ชมเข้าใจผิดควรปรับปรุง 
          F3 : อยากให้คนสร้างรายการสํารวจความคิดเห็นของคนไทยที่เป็นผู้รับชมก่อนว่าอยากได้ 
อะไรจากการรับชมรายการโทรทัศน์ เเล้วจึงสร้างรายการขึ้นมา ดีกว่าไปเอารูปเเบบรายการของต่าง 
ประเทศมาสร้างรายการให้คนไทยดู รายการของต่างประเทศก็สร้างมาเพื่อให้คนในประเทศนั้นๆ 
รับชมเป็นหลัก คนไทยก็ควรมีรายการที่สร้างมาเพื่อให้คนไทยรับชม สิ่งที่ต้องพัฒนาจริงๆ คือ 
การสร้างรายการจากความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย 
          F15 : อนาคตอยากให้รายการข่าวมีความเป็นกลาง นําเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมา เเละม ี
ความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณของสื่อในการนําเสนอข่าวต่อประชาชน อย่าปิดบังข้อมูลบางเรื่องเเก่ 
ประชาชน ควรมีการวิเคราะห์ข่าวทั้ง 2 ด้านมากกว่าการวิเคราะห์เเค่ด้านเดียว 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้สมหวังในชีวิต 
          A1 : สิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุงในเรื่องการผลิตรายการ คิดว่ารายการข่าว บางครั้งเนื้อหา 
ที่มีการนําเสนอ ควรจะมีประโยชน์ต่อผู้ชมสูงสุด ไม่อยากให้นําเสนอเเต่ข่าวในกระเเสโซเชียลมีเดีย 
ที่ไร้ประโยชน์ เช่น การทะเลาะกันของสามีภรรยา การทะเลาะตบตีกันของวัยรุ่น เป็นต้น คิดว่าข่าว 
เหล่านี้มันไม่มีประโยชน์เพราะเป็นเรื่องทะเลาะวิวาททั่วๆ ไป เป็นธรรมดา ควรเน้นเนื้อหาข่าวสาระที่ 
เป็นประโยชน์ หรือนําเสนอข่าวด้านดีๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม รายการสารคดีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ 
ประวัติศาสตร์ หรือสารคดีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ควรสร้างรูปเเบบรายการที่ทันสมัย 
ไม่น่าเบื่อ นําเสนอเรื่องราวใหม่ๆ เเละหลากหลาย ควรมีออกอากาศบ่อยๆ ทุกสัปดาห ์ไม่ควรที่ 
จะเน้นออกอากาศเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์ นอกจากนี้ควรซือ้ลิขสิทธิ์รายการสารคดีจากต่างประเทศ 
ที่มีคุณภาพ เป็นเเนวรายการสารคดีเเบบ BBC Documentary รายการเกมโชว์ควรมีรูปเเบบการ 



	

	

112 

เเข่งขันที่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น รายการเเบบ Mega Clever เป็นต้น รายการทอล์กโชว์ พักหลัง 
เเขกรับเชิญชอบเชิญเเต่ดารานักเเสดง หรือบุคคลที่มีกระเเสในสังคมมาออกรายการบ่อยเกินไป 
อยากให้นําบุคคลที่ประสบความสําเร็จจากทุกสาขาอาชีพมาออกรายการบ้าง เช่น นักการเมือง 
เเพทย ์นักกีฬาทีมชาติ นักธุรกิจ เป็นต้น 
 

          กลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จ (Fulfilleds)  

          การสัมภาษณ์พบว่ารายการข่าวควรมีจรรยาบรรณ ควรรู้ว่าอะไรควรนําเสนอ หรือไม่ควร 
นําเสนอต่อประชาชน มีการวิจารณ์วิเคราะห์ข่าวอย่างตรงไปตรงมา ผู้ประกาศข่าวควรใช้ถ้อยคํา 
ที่สุภาพไม่หยาบคาย หรือก้าวร้าวขณะนำเสนอ รายการสารคดีต้องนําเสนอเรื่องราวที่มีความ 
หลากหลาย รายการประเภทสาระ และรายการประเภทบันเทิง ต้องผลิตรายการที่มีเนื้อหา และ 
รูปแบบรายการที่หลากหลาย ไม่ควรทําเลียนแบบรายการของต่างประเทศ รายการควรมีเอกลักษณ์ 
เป็นของตนเอง 
          M5 : อยากให้รายการข่าวมีความเป็นกลาง ไม่มีอคติส่วนตัว นําเสนอข่าวสาร เเละสาระจาก 
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น มีเนื้อหาข้อมูลที่ถูกต้อง มีการวิจารณ์วิเคราะห์ข่าวอย่างตรงไปตรงมา ทั้งด้าน 
บวกเเละด้านลบ รายการสารคดีต้องนําเสนอเรื่องราวที่หลากหลาย ไม่จําเจ เเละควรมีเรื่องราว 
หรือการนําเสนอที่เเปลกใหม่บ้าง 
          M9 : อยากให้มีรายการสารคดีที่มีคุณภาพเเบบต่างประเทศ มีเนื้อหาที่หลากหลาย 
นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยวที่มีอยู่เยอะในช่องรายการโทรทัศน์ เเละคิดว่าต้องผลิตรายการที่มี 
เนื้อหาหลากหลายไม่ยึดติดกับเนื้อหาเดิมๆ หรือทําเลียนเเบบกัน ทั้งรายการสาระ เเละรายการ 
บันเทิง  ถึงปัจจุบันจะมีรายการประเภทต่างๆ เยอะขึ้น เเต่ยังขาดความเเตกต่างของรูปเเบบรายการ 
          F4 : ถึงจะมีรายการให้เลือกชมเยอะมากขึ้นกว่าอดีต เเต่รูปเเบบรายการก็มีเเต่ซ้ําๆ กัน 
คล้ายกันทุกช่อง ไม่มีเอกลักษณ์เลย อยากให้สร้างรายการที่มีความหลากหลายให้ผู้ชมได้มีตัวเลือกที่ 
ตรงกับความต้องการ เเละความชื่นชอบของตนเอง  
          F8 : อยากให้ช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีนําละครดังในอดีต 
กลับมาสร้างใหม่ รายการข่าวควรมีจรรยาบรรณสื่อ ควรรู้ว่าอะไรควรนําเสนอ เเละไม่ควรนําเสนอ 
ต่อสาธารณชน รวมถึงผู้ประกาศข่าวควรใช้ถ้วยคําที่สุภาพ ไม่หยาบคาย เเละก้าวร้าวขณะนําเสนอ 
          F18 : อยากให้รักษามาตรฐานคุณภาพเเบบนี้ไว้ โดยที่รายการสาระต้องมีความน่าเชื่อถือ 
มีข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้ รายการบันเทิงอยากให้สร้างมาจากความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย 
ไม่ชอบรายการที่คัดลอก เลียนเเบบรายการอื่นๆ ของต่างประเทศ 
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          สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จ 
          A2 : สิ่งที่ควรพัฒนาคิดว่าบางที ช่องวาไรตี้ ก็มีรายการที่มีประโยชน์น้อยเกินไป ไม่จําเป็น 
ต้องเป็นรายการข่าว เเต่รายการที่มีประโยชน์ในที่นี้ คือ รายการสารคด ีรายการทอล์กโชว์ ที่มีเนื้อหา 
ดีๆ มีประโยชน์ ไม่ค่อยพบเจอบ่อยในช่องวาไรตี้ เอชด ีส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นรายการบันเทิง เน้นการ 
พูดคุยเรื่องทั่วไป เช่น รายการเกมโชว์ตลกๆ จะเยอะมาก ตามมาด้วยรายการที่ชอบเชิญดารา 
นักเเสดง ที่มีชื่อเสียง หรือมีกระเเสมานั่งพูดคุยเรื่องทั่วไป เเละสุดท้ายจะมีรายการประกวดร้องเพลง 
ต่างๆ มากมาย คิดว่าช่องวาไรตี้ เอชด ีควรเพิ่มรายการสาระดีๆ ที่มีประโยชน์ คือ รายการสารคด ี
เเละรายการทอล์กโชว์ให้มากขึ้น 
 

          กลุ่มอนุรักษ์นิยม ( ฺBelievers)   

          การสัมภาษณ์พบว่ารายการข่าวควรนํานักวิชาการ หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ มาช่วย 
วิเคราะห์ข่าว รายการข่าวควรนําเสนอข่าวที่มีความหลากหลายไม่ควรเน้นแต่ประเด็นข่าวที่มาจาก 
Social Media ละครควรสร้างเนื้อหาที่ย้อนยุค หรืออ้างอิงประวัติศาสตร์ของประเทศไทย รายการ 
เกมโชว์ และรายการทอล์กโชว์ควรสร้างรูปแบบรายการจากความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ แทนการซื้อ 
ลิขสิทธิ์รายการจากต่างประเทศมาออกอากาศ 
          M12 : อยากให้มีละคร ประเภทอ้างอิงประวัติศาสตร์ หรือ ละคร เกี่ยวกับยุคสมัย 
กรุงศรีอยุธยา ส่วนละครพื้นบ้านเเนวจักรๆ วงศ์ๆ อยากให้มีการปรับปรุง เเละพัฒนาเมื่อ 10 

ปีก่อนเป็นเเบบไหน ปัจจุบันก็เป็นเเบบเดิม มีเเต่เรื่องเดิมๆ สร้างซ้ําๆ กัน 
          M19 : รูปเเบบรายการข่าวที่นอกเหนือจากการอ่านข่าวให้ฟังเเล้ว ควรนํานักวิชาการ 
หรือผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มาช่วยวิเคราะห์ให้ผู้ชมรับรู้อีกด้วย รายการข่าวไม่ควรเน้น 
เเต่รายการข่าวที่กําลังเป็นที่พูดถึงเเต่ในโลกโซเชียลมีเดีย เเต่ควรนําเสนอข่าวที่รอบด้านเเละ 
หลากหลาย 
          F2 : อยากให้มีการสร้างรายการบันเทิงที่มีความหลากหลาย เเละมีการนําละครที่เป็นอมตะ 
หรือโด่งดังในอดีตกลับมาสร้างใหม่ รายการเกมโชว ์หรือ รายการทอลก์โชว์อยากให้สร้างรูปเเบบ 
รายการใหม่ๆ จากความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ไม่อยากให้ไปซื้อลิขสิทธิ์รายการเมืองนอกมาอย่างเดียว 
          F11 : อยากให้ช่องวาไรตี้ เอชดี มีการสร้างละครย้อนยุคประวัติศาสตร์ของไทย นอกจากจะ 
ให้ความบันเทิง เเละความสนุกเเล้ว ควรสอดเเทรกความรู้ทางประวัติศาสตร์ ประเพณีหรือวัฒนธรรม 
ไทยเพิ่มเติมไปด้วย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ เเละเผยเเพร่มรดกทางวัฒนธรรมที่กําลังจะสูญหาย 
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          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มอนุรักษ์นิยม 
     A3 : สิ่งที่ต้องพัฒนา คิดว่าเป็นเรื่องของการผลิตรายการสารคดี  ปัจจุบันรายการสารคดีที่ 

ออกอากาศมีน้อย เเละไม่ค่อยมีความหลากหลาย บางรายการก็ซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศมาออก 
อากาศซ้ํา รายกายสารคดีที่ออกอาการเป็นการบรรยายเล่าเรื่องธรรมดา ทําให้เวลารับชมเเล้วเกิด 
ความน่าเบื่อ อยากให้ผลิตรายการสารคดีประวัติศาสตร์ เเละรายการสารคดีท่องเที่ยวที่ทันสมัย 
มีการเล่าเรื่อง มีพิธีกรดําเนินรายการที่สนุก นําเสนอเรื่องราวๆ ใหม ่การถ่ายทําที่มีคุณภาพ 
มีช่วงเวลาออกอากาศที่เหมาะสม เวลาออกอากาศไมค่วรดึกจนเกินไป เนื้อหาอยากให้มีเกี่ยวกับการ 
เดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ นําเสนอวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปะ อาหาร ธรรมชาต ิประวัติ 
ศาสตร์ของประเทศนั้นๆ อยากให้ทํารายการสารคดีคล้ายๆ รายการเปิดตํานาน กับเผ่าทอง เพราะ 
เป็นการเล่าเรื่องที่สนุก เป็นการรวมเรื่องการท่องเที่ยว เเละเรื่องประวัติศาสตร์ เข้าด้วยกัน สนุก 
น่าติตาม 
 

          กลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพ (Achievers)  

          การสัมภาษณ์พบว่ารายการข่าวควรมีจรรยาบรรณของสื่อ ควรนําเสนอข่าวที่มีความหลาก 
หลายไม่อยากให้ยกประเด็นข่าวที่เป็นกระแสในโลกโซเชียลมีเดียมานําเสนอ ในสัดส่วนมากกว่าข่าว 
อื่นๆ และควรนําเสนอข่าวดีๆ หรือข่าวที่สร้างสรรค์ ผู้ประกาศข่าวควรมีการนําเสนอด้วยถ้อยคํา 
ที่สุภาพไม่เป็นการพูดเสียดสี หรือประชดประชันผู้อื่น รายการสารคดีควรมีการนําเสนอรูปแบบ 
ใหม่ๆ ให้ผู้ชมเกิดความตื่นตาตื่นใจ รายการประเภทบันเทิงควรมีการผลิต และควรมีเนื้อหาหลาก 
หลายไม่ควรเลียนแบบรายการจากต่างประเทศ 
          M2 : สิ่งที่อยากเห็นในอนาคต คือ  ผู้ผลิตรายการ เเละนักข่าวควรมีความเป็นกลาง 
ควรมีจรรยาบรรณสื่อ รายการบันเทิง คือรายการเกมโชว์ หรือรายการทอล์กโชว์ ควรมีการสร้าง 
เนื้อหาใหม้ีความหลากหลาย ควรมีการสร้างมาจากความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก ไม่ควรลอกเลียน 
เเบบรายการจากต่างประเทศ 
          M10 : รายการข่าว ผู้ประกาศข่าว ควรมีการนําเสนอด้วยถ้อยคําที่สุภาพ ไม่เป็นการพูด 
เสียดสี หรือ ประชดประชันบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ต้องมีความเป็นกลาง เเละต้องมีจรรยบรรณของสื่อ 
อยากให้รายการข่าวกีฬา หรือรายการกีฬา มีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้เชี่ยวชาญ 

ด้วย  
          M11 : รายการขา่วของช่องวาไรตี ้เอชดี ควรนําเสนอข่าวที่มีความหลากหลายไม่อยากให้ยก 
ประเด็นข่าวที่เป็นกระเเสในโลกโซเชี่ยวมีเดียมานําเสนอในสัดส่วนที่มากกว่าข่าวอื่นๆ เเละควรนำ 
เสนอข่าวด้านดีๆ หรือข่าวที่สร้างสรรค์ เช่น ข่าวการประสบความสําเร็จของคนไทยในเรื่องต่างๆ 



	

	

115 

เป็นต้น อยากให้มีรายการกีฬาที่มีคุณภาพ เน้นการนําเสนอข้อมูลต่างๆ รวมถึงบทวิเคราะห์ เทคนิค 
การเล่นกีฬาทุกประเภท เพราะนอกเหนือจากจะรับชมกีฬาที่ชอบเเล้วก็อยากรู้เรื่องของกีฬา 
ประเภทอื่นๆ บ้าง 
          F7 : รายการข่าว ผู้นําเสนอ หรือนักข่าว ควรมีการใช้คําพูดที่เหมาะสมสุภาพ การนำ 
เสนอข่าวควรมีจรรยาบรรณ เเละมีความตรงไปตรงมา อยากให้มีรายการบันเทิงใหม่ๆ ที่มีสาระ 
เเละมีรูปเเบบรายการที่สร้างสรรค์ มาจากความคิดของคนไทย เเทนการซื้อลิขสิทธิ์รายการจาก 
ต่างประเทศมาออกอากาศ  
          F17 : รายการสารคดีควรมีการนําเสนอด้วยรูปเเบบใหม่ ให้ผู้ชมเกิดความตื่นตาตื่นใจ 
หรือสนุกเพลิดเพลินไปกับการดูรายการสารคดี เเทนการนําเสนอเเบบเล่าเรื่องที่อาจจะสร้างความ 
น่าเบื่อให้กับผู้ชมได้ 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้สําเร็จในอาชีพ 

          A4 : สิ่งที่ต้องพัฒนา สําหรับรายการของช่องวาไรตี้ เอชด ีคิดว่าเป็นเรื่องของรายการสารคดี 
ซึ่งปัจจุบันรายการสารคดีที่ออกอากาศในช่องวาไรตี้ เอชดีมีน้อยมาก เเละหาดูยาก เเละชอบออก 
อากาศช่วงเวลาที่ดึกจนเกินไป อยากให้มีรายการสารคดีที่มีคุณภาพให้มากขึ้น โดยเฉพาะสารคดีธรรม 
ชาติ จะเป็นของคนไทยผลิตเอง หรือเป็นรายการที่ซื้อลิขสิทธิ์มาจากต่างประเทศก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น 
สารคดีของบีบีซี เป็นต้น นํามาออกอากาศที่ช่องวาไรตี้ เอชด ีเเละควรออกอากาศในช่วงเวลาที่ไม่ดึก 
จนเกินไป  
 

          กลุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน (Strivers)   

          การสัมภาษณ์พบว่ารายการสารคดี หรือรายการบันเทิงวาไรตี้ ควรเพิ่มรูปแบบเนื้อหาเชิง 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีรายการทางช่องวาไรตี้ เอชด ีควรซื้อลิขสิทธิ์รายการทอล์กโชว์จาก 
ต่างประเทศมาออกอากาศบ้าง รายการดนตรีควรมีเพลงหลากหลายประเภท และไม่ควรจํากัดค่าย 
เพลง ทั้งจากประเทศไทย และต่างประเทศ รวมถึงรายการที่ออกอากาศมานานหลายปี ควรปรับปรุง 
และพัฒนารูปแบบรายการให้เกิดความแปลกใหม่ 
          M16 : อยากให้ช่องวาไรตี้ เอชดี ซื้อลิขสิทธิ์รายการทอล์กโชว์จากต่างประเทศ โดยเฉพาะ 
จากประเทศสหรัฐอเมริกา มาออกอากาศในช่องวาไรตี้ เอชดี เพราะอยากรู้มุมมอง ความคิด เเละ 
การใช้ชีวิตจากคนที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศบ้าง  
          M17 : อยากให้ช่องวาไรตี้ เอชดี เอาสารคดี หรือรายการบันเทิงวาไรตี้ ที่มีรูปเเบบเนื้อหา 
เชิงวิทยาศาสตร์ เเละเทคโนโลยีมาออกอากาศเยอะๆ จะทําขึ้นเอง หรือ ซื้อลิขสิทธิ์มาจากต่าง 
ประเทศก็ได้ 
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          F9 : อยากให้มีรายการดนตรีที่มีเพลงหลากหลายเเนว โดยไม่จํากัดค่ายเพลง ทั้งจากประเทศ 
ไทย เเละต่างประเทศ  
          F13 : สิ่งที่ต้องพัฒนาคือ รายการบางรายการที่ออกอากาศมานานหลายปี ควรต้องพัฒนา 
ปรับปรุงรูปเเบบรายการให้เกิดความเเปลกใหม่บ้าง เพื่อคนดูจะได้ไม่เบื่อ 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน 
          A5 : สิ่งที่ควรพัฒนาด้านการผลิตรายการของช่องวาไรตี้ เอชด ีคิดว่าเป็นเรื่องของการผลิต 
รายการที่มีเนื้อหา เเละรูปเเบบรายการคล้ายคลึงกันมากจนเกินไป เช่น ปัจจุบันมีรายการเกี่ยวกับ 
การเเข่งขันร้องเพลงเยอะมาก เกือบทุกช่องในหมวดหมู่วาไรตี้ เอชด ีรู้สึกว่ารายการเหล่านี้สร้าง 
ความน่าเบื่อให้กับตนเอง ทางที่ดีควรเฉลี่ยประเภทรายการบันเทิงให้มีความเหมาะสม ไม่ควรมี 
รายการประกวดร้องเพลงเยอะ ควรให้มีสัดส่วนของละคร รายการเกมโชว ์เเละรายการทอล์กโชว์ดีๆ 
บ้าง 
          กลุ่มผู้เเสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ (Experiencers)  

          การสัมภาษณ์พบว่าซิทคอม และละครควรจะมีเนื้อหาที่หลากหลาย เช่นวิทยาศาสตร์ 
และเวทมนตร์ เป็นต้น อยากให้ซื้อลิขสิทธิ์ละครจากต่างประเทศมาออกอากาศ รายการเกมโชว ์
ควรสร้างรายการที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ มีความแปลกใหม ่ถ้ามีการแข่งขันในรายการ ก็ควรม ี
ความยุติธรรมในการตัดสิน และรายการทอล์กโชว์ควรมีรูปแบบรายการที่มีสาระประโยชน์ ควรนำ 
แขกรับเชิญทุกสาขาอาชีพมาออกรายการ ไม่ควรเน้นแต่แขกรับเชิญที่เป็นนักแสดงไทยมาออกอากาศ 
รายการเพลงควรมีการนําเสนอเพลงสากล รวมถึงรายการบันเทิงที่ซื้อลิขสิทธิ์มาจากต่างประเทศที่ 
นํามาสร้างเป็นเวอร์ชั่นไทย ควรสร้างให้มีคุณภาพเทียบเท่าต้นฉบับรายการนั้นๆ 
          M3 : รายการบันเทิงประเภทซิทคอม ละคร ควรมีเนื้อหาที่หลากหลาย เเทนที่จะมีเนื้อเรื่อง 
เกี่ยวกับความรักอย่างเดียว รายการเกมโชว ์ควรสร้างรายการที่มีความคิดสร้างสรรค ์เเละเเปลกใหม่ 
          M4 : รายการทอลก์โชว์ ควรมีรูปเเบบรายการที่เน้นสาระประโยชน์ เน้นการเอาเเขกรับเชิญ 

ที่ประสบความสําเร็จทุกสาขาอาชีพมาออกรายการ ไม่ใช่เอาเเต่ดาราไทยมาออกรายการ รายการ 
ดนตรีควรเอาเพลงสากลมานําเสนอบ้าง  
        M8 : อยากให้มีการสร้างซิทคอม ละคร ที่มีเนื้อหาที่หลากหลายเหมือนต่างประเทศ 
นอกเหนือจากเรื่องความรัก เช่น วิทยาศาสตร์ อวกาศ เเฟนตาซ ีเเละเวทมนตร์ ส่วนรายการบันเทิงที่ 
ซื้อลิขสิทธิ์มาจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่มีมาจากฝั่งเอเชีย อยากให้ซื้อลิขสิทธิ์รายการดีๆ มาจากฝั่ง 
อเมริกา หรือ ยุโรปบ้าง  
          M20 : สิ่งที่ต้องพัฒนาคงจะเป็นเรื่องของความหลากหลายด้านเนื้อหาใหม่ๆ เเต่ปัจจุบันชอบ 
เอาเเต่เนื้อหาเดิมๆ มาทําซ้ํา เช่น ละครเรื่องเก่าๆ เอามาทําใหม่ ควรจะมีเนื้อหาที่เเปลกใหม่นํามา 



	

	

117 

สร้างเป็นละคร หรือรายการใหม่ๆ บ้าง  เเละรายการที่ซื้อลิขสิทธิ์มาจากต่างประเทศ ควรสร้าง 
เเละผลิตให้ได้คุณภาพเเบบต้นฉบับ         
          F1 : อยากให้ช่องวาไรตี้ เอชดี ซื้อลิขสิทธิ์ ละครที่ดังๆ จากต่างประเทศมาสร้างเป็น 
เวอร์ชั่นไทย รวมถึงรายการบันเทิงประเภทอื่นๆ เเละพัฒนารายการประเภทบันเทิงที่มีอยู่เดิมให้ 
มีคุณภาพ เเละมีความหลากหลาย 
          F6 : อยากให้ทํารายการเกี่ยวกับ ซิทคอม ละคร ให้มีความหลากหลายมากขึ้น มีเนื้อหา 
เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ เช่น เนื้อหาเเนวเเฟนตาซี หรือเกี่ยวกับการไขปริศนา เป็นต้น รายการที่ได้ลิขสิทธิ์ 
มาก็ควรผลิตรายการออกมาให้มีคุณภาพเท่าเทียมกับต้นฉบับ เเละถ้าเป็นรายการที่มีการเเข่งขัน 
กรรมการควรมีความยุติธรรมในการตัดสิน  
          F10 : ควรมีการนำละครจากเกาหลี เเละจีนเรื่องใหม่ๆ มาออกอากาศบ้าง นอกเหนือจาก 
การเอาละครไทยเรื่องเก่าๆ เดิมๆ ที่เคยออกอากาศ เเละมาสร้างหรือ ออกอากาศซ้ํา 
          F12 : สําหรับสิ่งที่อยากให้มีในช่องวาไรตี้ เอชดีในอีก 3 ปี 5 ปี คือ อยากให้มีรายการเกมโชว์ 
ดังๆ จากเกาหลีมาออกอากาศ เเละพากษ์เป็นภาษาไทย เเละอยากให้มีละครจากญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน 
เเละฮ่องกงที่ดังๆ มาออกอากาศที่ช่องวาไรตี ้เอชดี 
          F20 : สิ่งที่ต้องพัฒนาของช่องวาไรตี้ เอชดี ถึงจะมีรายการให้เลือกชมเยอะขึ้น เเต่รูปเเบบ 
รายการก็ซ้ําๆ กัน เหมือนกันหมด เช่นรายการเกมโชว์จะชอบสร้างรูปเเบบ เเละเนื้อหารายการ 
คล้ายๆ กัน ควรจะสร้างรายการที่มีความเเปลกใหม่ เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงรายการที่ซื้อลิขสิทธิ์จาก 
ต่างประเทศ ที่นําเอามาทําเป็นเวอร์ชั่นไทยก็ยังทําออกมาได้ไม่ดีเท่ากับต้นฉบับ 
         ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้เเสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ 
         A6 : สิ่งที่ต้องพัฒนาคือ รายการที่ซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ บางรายการสร้างเป็นเวอร์ชั่น 
ไทยเเล้ว รู้สึกว่าคุณภาพจะต่ํากว่ามาตรฐานของรายการต้นฉบับจากต่างประเทศ ดังนั้นถ้าซื้อ 
รายการจากต่างประเทศมาสร้างเป็นเวอร์ชั่นไทย ควรสร้างมาตรฐาน เเละคุณภาพให้เท่ากับรายการ 
ต้นฉบับนั้นๆ ส่วนละครบางเรื่องก็คล้ายคัดลอก เลียนเเบบมาจากละครเกาหลี ไมอ่ยากให้ทําเช่นนั้น 
ทางที่ดีควรสร้างละครมาจากความคิดสร้างสรรค์ หรือซื้อลิขสิทธิ์ละครดังๆ จากต่างประเทศมา 
สร้างเป็นเวอร์ชั่นไทยดีกว่า 
 

          กลุ่มนักปฏิบัติ (Makers)  

          การสัมภาษณ์พบว่ารายการข่าวควรมีการวิเคราะห์ข่าวแก่ผู้ชมอย่างเป็นกลาง ซิทคอมถ้าจะ 
Tie-in สินค้า ควรจะถ่ายทอดออกมาให้เป็นธรรมชาติ ไม่ดูเป็นการขายของจนเกินไป ส่วนซิทคอม 
ที่ออกอากาศมานานหลายปีแล้ว ควรมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและรูปแบบไม่ให้จําเจ มีความแปลก 
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ใหมบ่้าง ละครควรสร้างจากหนังสือนวนิยายเรื่องใหม่ๆ หรือซื้อลิขสิทธิ์ละครจากต่างประเทศ 
มาสร้างเป็นเวอร์ชั่นไทย ซิทคอม และละครควรสร้างเนื้อเรื่องที่มีความหลากหลาย รายการเกมโชว ์
รายการทอล์กโชว์ และรายการเรียลลิตี้ควรเป็นรายการที่สร้างมาจากความคิดที่แปลกใหม่ของ 
คนไทยบ้าง ไม่อยากให้เลียนแบบรายการจากต่างประเทศอย่างเดียว 
          M7 : อยากให้มีรายการข่าวที่นอกเหนือจากการนั่งอ่านข่าวธรรมดาทั่วๆไป ควรมีการ 
วิเคราะห์ข่าว เเก่ผู้รับชมอย่างเป็นกลาง เเละไม่มีอคติใดๆ มาเกี่ยวข้อง ซิทคอม ถ้าจะ Tie-In สินค้า 
อยากจะให้ถ่ายทอดออกมาอย่างธรรมชาติ ไม่ดูเป็นการขายของจนเกินไป อยากให้มีรายการเกมโชว์ 
หลากหลายประเภท เช่น การเเข่งขันด้านเชาว์ปัญญา หรือทักษะอื่นๆ เเทนการเเข่งขันร้องเพลง 
อย่างเดียว  
          M18 : สิ่งที่ต้องพัฒนาคือ บางรายการ เช่น ซิทคอม ที่ออกอากาศมานานหลายปีเเล้ว 
ควรมีการปรับเปลี่ยน โครงเรื่อง ฉาก หรือตัวละครใหม่ๆ ไม่ให้จําเจ 
          F5 : อยากให้ ซิทคอม เเละ ละครไทย มีการสร้างโครงเรื่องที่หลากหลายเเนว เเทนโครงเรื่อง 
เดิมๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักของครอบครัว เเละมือที่ 3 รายการเกมโชว ์ทอล์กโชว์ รายการ 
เรียลลิตี้ ควรเป็นรายการที่มีการสร้างมาจากไอเดียที่เเปลกใหม่ของคนไทย เเทนการซื้อลิขสิทธิ์ 
มาจากต่างประเทศ  
          F14 : อยากให้ในอนาคต มีละครที่สร้างมาจากหนังสื่อนวนิยาย เรื่องใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยทํา 
เป็นละครมาก่อน หรือซื้อลิขสิทธ์ละครดังๆ จากต่างประเทศมาทําเป็นเวอร์ชั่นไทย ใช้นักเเสดงไทย 
          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้ปฏิบัติ 
          A7 : สิ่งที่ต้องพัฒนาคิดว่าเป็นเรื่องของการนําเสนอข่าวที่ไม่มีประโยชน์  บางครั้งรายการข่าว 
ก็นําเสนอเนื้อหาที่ไม่มีประโยชน ์ชอบเอาข่าวที่เป็นกระเเสในโลกโซเชียลที่ไม่มีสาระมาออกอากาศ 
เช่น เน็ตไอดอลไลฟ์สดทางเฟสบุ๊คพูดจาไม่สุภาพ หรือจะเป็นข่าวการหย่าร้างกันของดารา เป็นเเค่ 
เรื่องๆ เล็กๆน้อยๆ ก็นํามาทําข่าว อยากให้รายการข่าวเลิกเอาข่าวที่ไม่มีประโยชน์ต่อผู้ชมมาออก 
อากาศ ควรนําเสนอเนื้อหาข่าวที่มีสาระประโยชน์ต่อผู้ชมเป็นหลัก 
 

          กลุ่มผู้ดิ้นรน (Strugglers) 

          การสัมภาษณ์พบว่าซิทคอมบางเรื่องควรเพิ่มเวลาออกอากาศให้มากขึ้น ควรนำละคร 
ในอดีตที่ประสบความสําเร็จ และมีชื่อเสียงนํากลับมาสร้างใหม่ ละครควรมีการหมุนเวียนนักแสดง 
ไม่ควรใช้นักแสดงคนเดิมๆ และรายการเกมโชว์ควรลดรูปแบบรายการเกมโชว์ที่เป็นการแข่งขัน 
ร้องเพลง และควรเพิ่มเนื้อหารายการเกมโชว์ที่มีรูปแบบเกี่ยวกับการแข่งขัน ประเภทอื่นๆ เช่น 
แข่งขันตอบปัญหา แข่งขันกีฬา เป็นต้น 
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          M13 : สิ่งที่ต้องพัฒนาคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการรักษา มาตรฐาน คุณภาพ ของรายการบันเทิง 
ประเภทต่างๆ เช่น ละคร หรือรายการเกมโชว์ ให้ดี สม่ําเสมอ เเละยาวนาน เพื่อผู้ชมจะได้รับชม 
เเต่รายการดีๆ 
          M15 : อยากให้เพิ่มระยะเวลา ออกอากาศของ ซิทคอม เพราะทุกวันนี้ออกอากาศน้อย 
เกินไป บางเรื่องมีสัปดาห์ละครั้ง ออกอากาศไม่ถึงชั่วโมง 
          F16 : อยากให้มีละครดังๆ ในอดีต พวกละครย้อนยุค ละครอ้างอิงประวัติศาสตาร์ นํากลับมา 
สร้างใหม่เยอะๆ เเละนำมาออกอากาศ ไมอ่ยากให้เนื้อหาของละครมีเนื้อหาที่รุนเเรงมากไป เพราะ 
บางครั้งก็มีเด็กร่วมดูอยู่ด้วย 
          F19 : ละครควรมีการหมุนเวียนนักเเสดงบ้าง ไม่ควรใช้นักเเสดงนําคนเดิมๆ มันน่าเบื่อ 
เเละรายการเกมโชว์ อยากให้มีรายการเกมโชว์ประเภทอื่นๆ เช่น การเเข่งขันตอบปัญหา  เป็นต้น 
ไม่อยากให้มีเเต่การเเข่งขันร้องเพลงอย่างเดียว 
 

          ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวเเทนกลุ่มผู้ดิ้นรน 
          A8 : สิ่งที่ต้องพัฒนาของรายการช่องวาไรตี้ เอชด ีคือ ปัจจุบันซิทคอมเเนวตลกเริ่มมีให้ดู 
น้อยลง ส่วนใหญ่ซิทคอมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัยรุ่น อยากให้ช่องวาไรตี้ เอชด ีสร้างซิทคอมเเนวตลก 
เเนวครอบครัว อย่างเช่นซิทคอมดังๆ ในอดีตคือ ซิทคอมเรื่อง เฮง เฮง เฮง เเละซิทคอมเรื่อง บาง 
รักซอย 9 เป็นต้น เพราะคิดว่า ซิทคอมประเภทนี้ช่วยคลายความเครียด สร้างความสนุก สามารถ    
สร้างกําลังใจ เเละความสุขให้กับตนเองได้เป็นอย่างดี เเละอยากให้เพิ่มเวลาออกอากาศ บางเรื่องมา 
เเค่สัปดาห์ละ 1 วัน  
          จากการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย การสัมภาษณ์จํานวน 40 คน เเละการ 
สัมภาษณ์เชิงลึกจํานวน 8 คน สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาสรุปประเด็นที่สําคัญ เเละอภิปรายผล 
การวิจัยภายใต้ทฤษฎี เเนวคิด เเละงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
ในลําดับต่อไป 
 

 

 

 

 

 

  



	

	

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล เเละข้อเสนอเเนะ 

 
          การวิจัยเรื่อง กลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิต กับการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล 
ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีในกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยดังนี้ 

1. ศึกษากลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิต กับการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล 
ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีในกรุงเทพมหานคร 

2. ศึกษาความคิดเห็นของผู้ชมต่อการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ี 
ในกรุงเทพมหานคร 

 
สรุปผลการสัมภาษณ์ 
ส่วนที่ 1 กลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิตจํานวน 8 กลุ่ม กับการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล  
           ประเภทช่องวาไรตี ้เอชดี มีดังนี้ 
 

1. กลุ่มผู้สมหวังในชีวิต (Actualizers) 
          1.1 การเลือกรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีคือ รายการข่าวมี 
คุณภาพ นําเสนอรวดเร็ว มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่อง วาไรตี้ เอชด ี
มีศักยภาพหลายด้าน มีความน่าเชื่อถือของช่องรายการ รวมถึงมีบุคลากร ทีมงาน ที่มีความชํานาญ 
มีประสบการณ์ด้านการผลิตสื่อมากมาย และช่องวาไรตี้ เอชด ีมีความคมชัดทั้งภาพ และเสียง  
          1.2 วิธีเลือกรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอลประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีคือจะเลือกชม 
รายการข่าวที่สนใจ ตรงกับความต้องการของตนเอง จะเลือกชมรายการที่มีคุณภาพ ต้องเป็น 
รายการที่มีเหตุและผล ต้องเป็นรายการที่สอดแทรกความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ สามารถนํา 
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิต และนําไปสร้างแรงบันดาลใจในการทํางานให้ประสบความ 
สําเร็จ เเละสร้างความเพลิดเพลินให้กับตนเอง  
          1.3 ประโยชน์จากการรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีคือรายการ 
ประเภทสาระ ได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในสังคม ข้อมูลเหล่านี้สามารถ 
นํามาประยุกต์ใช้วางแผนช่วยตัดสินใจ และแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิต รวมถึงได้เรียนรู้ เปิดมุมมอง และ 
ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ รายการประเภทบันเทิง ช่วยคลายความเครียด สร้างความเพลิดเพลิน และ 
สร้างความสุข รวมถึงสามารถใช้เวลาที่มีอย่างจํากัดเพื่อการพักผ่อน โดยการดูรายการประเภทบันเทิง  
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          1.4 กลุ่มผู้สมหวังในชีวิตเลือกรับชมรายการประเภทสาระเป็นหลัก เพราะต้องการรับ 
รู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม และสาระที่เป็นประโยชน์ สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
และจะเลือกรับชมรายการประเภทบันเทิงเมื่อมีเวลาว่าง และต้องการพักผ่อน คลายความเครียด 
โดยรายการประเภทบันเทิง ต้องสามารถสร้างความเพลิดเพลิน และต้องมีสาระประโยชน์ด้วย  
          1.5 รายการประเภทสาระ พบว่ารายการข่าว กลุ่มผู้สมหวังในชีวิตเพศชายจะเลือกรับชม   
ข่าวการเมือง ข่าวอาชญากรรม ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวเหตุการณ์ภายในประเทศ ข่าวต่างประเทศ 
และข่าวกีฬา เพราะกลุ่มผู้สมหวังในชีวิตเพศชายคิดว่าข่าวเหล่านั้น มีความสําคัญ และมีประโยชน์ 
ส่วนข่าวบันเทิง กลุ่มผู้สมหวังในชีวิตเพศชายไม่รับชมเพราะเป็นข่าวที่ไม่มีประโยชน์ รายการสารคด ี
กลุ่มผู้สมหวังในชีวิตเพศชายจะชอบรับชมสารคดีท่องเที่ยว สารคดีธรรมชาติ สารคดีวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ตามลําดับ เพราะรายการสารคดีเหล่านั้น ตรงกับความชื่นชอบของตนเอง และสามารถ 
นําไปใช้ประโยชน์ได้ รายการข่าวกลุ่มผู้สมหวังในชีวิตเพศหญิง จะเลือกรับชมข่าวการเมือง 
ข่าวอาชญากรรม ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวเหตุการณ์ภายในประเทศ ข่าวต่างประเทศ เพราะกลุ่มผู้สมหวัง 
ในชีวิตเพศหญิงคิดว่าข่าวเหล่านั้นมีความสําคัญ และมีประโยชน์ ส่วนข่าวกีฬา และข่าวบันเทิง 
กลุ่มผู้สมหวังในชีวิตเพศหญิงไม่ได้รับชม เพราะเป็นข่าวที่ไม่ตรงกับความสนใจ และเป็นข่าวที่ไม่มี 
ประโยชน์ รายการสารคด ีกลุ่มผู้สมหวังในชีวิตเพศหญิงชอบรับชมสารคดีธรรมชาติ สารคดี 
ประวัติศาสตร์ สารคดีท่องเที่ยว และสารคดีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตามลําดับ เพราะรายการสารคดี 
เหล่านั้นตรงกับความชื่นชอบของตนเอง และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้  
          1.6 รายการประเภทบันเทิง กลุ่มผู้สมหวังในชีวิตเพศชายจะชอบรับชมรายการทอล์กโชว์ 
รายการกีฬา และรายการเกมโชว์ เพราะเป็นรายการที่ตรงกับความชื่นชอบ สามารถสร้างความ 
เพลิดเพลิน และมีประโยชน์ กลุ่มผู้สมหวังในชีวิตเพศหญิงจะชอบรับชมรายการทอล์กโชว์ และราย 
การเกมโชว์ ตามลําดับ เพราะเป็นรายการที่ตรงกับความชื่นชอบ สามารถสร้างควาามเพลิดเพลิน 
และมีประโยชน์  
 
          2 กลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จ (Fulfilleds) 
          2.1 การเลือกชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอลประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีเพราะ รายการประเภท 
สาระมีคุณภาพโดยเฉพาะรายการข่าว นําเสนอข่าวได้น่าสนใจ รวดเร็ว ข้อมูลที่นําเสนอมีความ 
น่าเชื่อถือ ผู้ประกาศข่าวมีความเป็นมืออาชีพ บวกกับประสบการณ์ของสถานีโทรทัศน์ที่ดําเนิน 
งานด้านสื่อมานาน แต่มีกลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จบางส่วน เลือกรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภท 
ช่องวาไรตี้ เอชด ีมานานตั้งแต่อยู่ระบบเเอนะล็อก หลังจากย้ายระบบสัญญาณก็ติดตามมารับชม 
รวมถึงความคมชัดของภาพ และระบบเสียงที่มีคุณภาพ  
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          2.2 วิธีเลือกชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอลประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีคือชอบเลือกชมรายการ 
ประเภทสาระเป็นหลัก ต้องเป็นรายการที่ตรงกับความต้องการของตนเอง โดยที่รายการเหล่านั้น 
ต้องมีประโยชน์ สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ แต่มีกลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จบางส่วนคิดว่า 
ถ้ามีเวลาว่างจะเลือกชมรายการประเภทบันเทิงที่มีสาระ และมีประโยชน์  
          2.3 ประโยชน์จากการรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอลประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีคือได้รับ 
สาระความรู้ที่มีประโยชน์ ช่วยให้รับรู้เหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในสังคม เพิ่มพูนความรู้รอบตัวในสิ่งที่ 
ตัวเองสนใจ ข้อมูลเหล่านี้มีส่วนช่วยในการปรับตัววางแผน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต 
ช่วยสร้างมุมมอง ความคิดเห็น และแรงบันดาลใจอื่นๆ รวมถึงช่วยสร้างความสุข ความเพลิดเพลิน 
และคลายความเครียดในเวลาที่ต้องการพักผ่อน  
          2.4 กลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จเลือกชมรายการประเภทสาระ ป็นหลัก เพื่อต้องการรับข้อมูล 
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ส่วนในเวลาว่างที่ต้องการพักผ่อนจะเลือกชมรายการประเภทบันเทิงเพื่อ 
สร้างความสุข และความเพลิดเพลิน  
          2.5 รายการประเภทสาระ พบว่ารายการข่าวกลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จเพศชายจะเลือกชม 
ข่าวการเมือง ข่าวอาชญากรรม ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวเหตุการณ์ภายในประเทศ ข่าวต่างประเทศ 
ข่าวกีฬา เพราะกลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จเพศชายคิดว่าข่าวเหล่านั้นมีความสําคัญ และมีประโยชน์ 
ส่วนข่าวบันเทิงกลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จเพศชายไม่ได้รับชม เพราะเป็นข่าวที่ไม่มีประโยชน์ รายการ 
สารคดี กลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จเพศชายจะชอบรับชมสารคดีท่องเที่ยว สารคดีธรรมชาติ ตามลําดับ 
เพราะรายการสารคดีเหล่านั้นตรงกับความชื่นชอบของตนเอง และมีประโยชน์ รายการข่าวกลุ่มผู้ 
ประสบผลสําเร็จเพศหญิงจะเลือกรับชมข่าวการเมือง ข่าวอาชญากรรม ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวเหตุการณ์ 
ภายในประเทศ และข่าวต่างประเทศ เพราะกลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จเพศหญิงคดิว่าข่าวเหล่านั้น 
มีความสําคัญ และมีประโยชน์ ส่วนข่าวกีฬา และข่าวบันเทิง กลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จเพศหญิงไม่ได้ 
รับชม เพราะเป็นข่าวที่ไม่มีประโยชน์ รายการสารคด ีกลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จเพศหญิง จะชอบรับชม 
สารคดีท่องเที่ยว สารคดีประวัติศาสตร์ เพราะตรงกับความชื่นชอบของตนเอง และมีประโยชน์        
          2.6 รายการประเภทบันเทิงกลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จเพศชายส่วนใหญ่ชอบรับชมรายการกีฬา 
และมีกลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จเพศชายบางส่วนชอบรับชมรายการเกมโชว์ และรายการทอล์กโชว์ 
เพราะรายการเหล่านั้นตรงกับความชื่นชอบ สามารถสร้างความเพลิดเพลิน และมีประโยชน์ 
กลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จเพศหญิงส่วนใหญ่จะชอบรับชมรายการทอล์กโชว์ และมีกลุ่มผู้ประสบผล 
สําเร็จเพศหญิงบางส่วน จะชอบรับชมรายการเกมโชว์ เพราะรายการเหล่านั้นตรงกับความชื่นชอบ 
สามารถสร้างความเพลิดเพลิน และมีประโยชน์ 
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          3. กลุ่มอนุรักษ์นิยม (Believers) 
          3.1 การเลือกชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอลประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีเพราะรายการประเภท 
สาระ และรายการประเภทบันเทิงมีคุณภาพ มีความหลากหลาย แตกต่างจากช่องรายการ อื่นๆ 
มีดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงร่วมงาน และอยู่ในสังกัดช่องวาไรตี้ เอชด ีมากมาย กลุ่มอนุรักษ์นิยม 
บางส่วนติดตามช่องรายการมานานตั้งแต่อยู่ระบบเเอนะล็อก หลังจากเปลี่ยนระบบสัญญาณ 
เป็นระบบเอชดกี็ยังติดตามรับชม ช่องวาไรตี้ เอชด ีมีความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตรายการ รวมถึงระบบ 
ภาพมีความคมชัด  
          3.2 วิธีเลือกชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีคือเลือกรับชมรายการ 
ที่มีความคุ้นเคยมานาน หรือรับชมเป็นประจํา โดยต้องเป็นรายการที่มีประโยชน์ และสามารถสร้าง 
ความเพลิดเพลินให้กับตนเองได้  
          3.3 ประโยชน์ที่ได้จากการรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอลประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีคือ 
รายการประเภทสาระได้รับข้อมูลข่าวสาร และสาระความรู้ต่างๆ ช่วยให้รับรู้เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
ในสังคม ร่วมถึงช่วยเพิ่มพูนความรู้ในสิ่งที่ตนเองมีความสนใจ รายการประเภทบันเทิง ช่วยสร้างความ 
เพลิดเพลิน ช่วยคลายความเครียด ได้รับความคิด ทัศนคติ มุมมอง และความคิดเห็นใหม่ๆ ที่เป็น 
ประโยชน์ช่วยเสริมสร้างกําลังใจ  
          3.4 กลุ่มอนุรักษ์นิยมจะเลือกรับชมรายการประเภทสาระ เพื่อติดตามข่าวสาร และสาระ 
ความรู้ต่างๆ และเลือกรับชมรายการประเภทบันเทิง เพื่อสร้างความเพลิดเพลินให้กับตนเอง    
          3.5 รายการประเภทสาระ พบว่ารายการข่าว กลุ่มอนุรักษ์นิยมเพศชายจะเลือกรับชม 
ข่าวการเมือง ข่าวอาชญากรรม ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวเหตุการณ์ภายในประเทศ ข่าวต่างประเทศ และ 
ข่าวกีฬา เพราะกลุ่มอนุรักษ์นิยมเพศชายคิดว่าข่าวเหล่านั้นมีความสําคัญ และมีประโยชน์ ส่วนข่าว 
บันเทิง กลุ่มอนุรักษ์นิยมเพศชายไม่ได้รับชมเพราะเป็นข่าวที่ไม่มีประโยชน์ รายการสารคด ีกลุ่ม 
อนุรักษ์นิยมเพศชาย จะชอบรับชมสารคดีประวัติศาสตร์ สารคดีท่องเที่ยว ตามลําดับ เพราะรายการ 
สารคดีเหล่านั้น ตรงกับความชื่นชอบของตนเอง และมีประโยชน์ รายการข่าว กลุ่มอนุรักษ์นิยม 
เพศหญิงจะเลือกรับชมข่าวการเมือง ข่าวอาชญากรรม ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวเหตุการณ์ภายในประเทศ 
ข่าวต่างประเทศ ข่าวกีฬา และข่าวบันเทิง เพราะกลุ่มอนุรักษ์นิยมเพศหญิงคิดว่าข่าวเหล่านั้นมี 
ความสําคัญ และมีประโยชน์ รายการสารคดีกลุ่มอนุรักษ์นิยมเพศหญิง จะชอบรับชมสารคดี 
ประวัติศาสตร์ สารคดีท่องเที่ยว ตามลําดับ เพราะรายการสารคดีเหล่านั้นตรงกับความชื่นชอบของ 
ตนเอง และมีประโยชน์  
          3.6 รายการประเภทบันเทิงกลุ่มอนุรักษ์นิยมเพศชาย จะชอบรับชมรายการเกมโชว์ 
รายการทอล์กโชว์ ตามลําดับ เพราะรายการเหล่านั้นตรงกับความชื่นชอบ สามารถสร้างความ 
เพลิดเพลิน และมีประโยชน์ กลุ่มอนุรักษ์นิยมเพศหญิงจะชอบรับชม ซิทคอม ละคร รายการเกมโชว ์
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และรายการทอล์กโชว์ ตามลําดับ เพราะรายการเหล่านั้นตรงกับความชื่นชอบ สามารถสร้าง 
ความเพลิดเพลินและมีประโยชน์ 
 
          4. กลุ่มผู้สําเร็จในอาชีพ (Achievers) 
          4.1 เลือกรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอลประเภทช่อง วาไรตี้ เอชด ีเพราะรายการมีคุณภาพ 
มีความหลากหลาย รายการประเภทสาระ มีความน่าเชื่อถือ รายการประเภทบันเทิง มีรายการที่สนุก 
และมีประโยชน์ ซึ่งช่องวาไรตี้ เอชด ีเป็นช่องที่มีรายการประเภทสาระ และรายการประเภทบันเทิง 
ในสัดส่วนที่เหมาะสม มีกลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพบางส่วนรับชมรายการต่างๆ มาตั้งแต่อยู่ระบบ 
เเอนะล็อกเดิม รวมถึงช่องวาไรตี้ เอชด ีมีภาพที่คมชัด ระบบเสียง และ ระบบสัญญาที่มีคุณภาพ          
          4.2 วิธีเลือกชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีคือเลือกรายการที่ตรง 
กับความต้องการของตนเองเป็นหลัก ต้องเป็นรายการที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้  
ความรู้ สาระประโยชน์ และความสนุกเพลิดเพลินให้กับตนเองได้  
          4.3 ประโยชน์จากการรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเทศช่องวาไรตี้ เอชด ีคือช่วยให้รับ 
รู้ข้อมูล และสาระสําคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เพิ่มพูนความรู้ในสิ่งที่ตนเองมีความสนใจ ข้อมูลและ 
สาระความรู้บางอย่างสามารถนําไปประยุกต์ใช้วางแผน แก้ไขปัญหาต่างๆ ในการดําเนินชีวิต 
ประจําวัน รวมถึงช่วยสร้างความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน ช่วยคลายเครียด  
          4.4 กลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพจะเลือกรับชมรายการประเภทสาระ และ รายการประเภท 
บันเทิง โดยที่รายการประเภทสาระ จะรับชมเพื่อต้องการรับรู้ข่าวสาร และข้อมูลสาระที่เป็น 
ประโยชน์ ส่วนรายการประเภทบันเทิงจะรับชมเพื่อสร้างความเพลิดเพลิน และคลายความเครียด    
          4.5 รายการประเภทสาระ พบว่ารายการข่าว กลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพเพศชายจะเลือกรับ 
ชมข่าวการเมือง ข่าวอาชญากรรม ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวเหตุการณ์ภายในประเทศ ข่าวต่างประเทศ 
และข่าวกีฬา เพราะกลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพเพศชาย คิดว่าข่าวเหล่านั้นมีความสําคัญ และมี 
ประโยชน์ ส่วนข่าวบันเทิง กลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพเพศชายไม่ได้รับชมเพราะเป็นข่าวที่ไม่มีประโยชน์ 
และรายการสารคดี กลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพเพศชายจะชอบรับชมสารคดีท่องเที่ยว สารคดีธรรมชาติ 
ตามลําดับ เพราะรายการสารคดีเหล่านั้น ตรงกับความชื่นชอบของตนเอง และมีประโยชน์ 
รายการข่าว กลุ่มอนุรักษ์นิยมเพศหญิงจะเลือกรับชมข่าวการเมือง ข่าวอาชญากรรม ข่าวเศรษฐกิจ 
ข่าวเหตุการณ์ภายในประเทศ ข่าวต่างประเทศ และข่าวกีฬา เพราะกลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพ 
เพศหญิงคิดว่าข่าวเหล่านั้นมีความสําคัญ และมีประโยชน์ ส่วนข่าวกีฬาไม่ได้รับชม เพราะเป็นข่าวที่ 
ไม่มีประโยชน์ รายการสารคด ีกลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพเพศหญิง จะชอบรับชมสารคดีธรรมชาติ 
สารคดีท่องเที่ยว ตามลําดับ เพราะรายการสารคดีเหล่านั้น ตรงกับความชื่นชอบของตนเอง และมี 
ประโยชน์  
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          4.6 รายการประเภทบันเทิง กลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพเพศชายจะชอบรับชมรายการเกมโชว์ 
รายการทอล์กโชว์ รายการกีฬา และมีกลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพเพศชายบางส่วนเลือกรับชมรายการ 
เรียลลิตี้ เพราะรายการเหล่านั้นตรงกับความชื่นชอบ สามารถสร้างความเพลิดเพลิน และมีประโยชน์ 
กลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพเพศหญิงชอบรับชมซิทคอม ละคร รายการเกมโชว ์และรายการทอล์กโชว์ 
เพราะรายการ เหล่านั้นตรงกับความชื่นชอบ สามารถสร้างความเพลิดเพลิน และมีประโยชน์  
 
          5. กลุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน (Strivers) 
          5.1 การเลือกรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอลประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีเพราะรายการ 
มีคุณภาพ มีความหลากหลาย มีรายการประเภทสาระ และรายการประเภทบันเทิงในสัดส่วนที่ 
เหมาะสม รู้สึกว่าได้ทั้งสาระประโยชน์ และความเพลิดเพลิน ประกอบกับศักยภาพ เเละความ 
น่าเชื่อถือของเจ้าของช่องที่มีประสบการณ์ผลิตสื่อรายการโทรทัศน์มานาน รวมถึงมีภาพ เสียง 
และระบบสัญญาณที่มีคุณภาพ  
          5.2 วิธีเลือกชมรายการโทรทัศน์ ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีคือจะเลือกดูตามความ 
ชื่นชอบของตนเองเป็นหลัก โดยที่รายการต้องมีประโยชน์ เหมาะสมกับตน มีความน่าเชื่อถือ 
มีเเหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถอ้างอิงได้ ให้ความเพลิดเพลิน บางครั้งก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจ 
ให้ได้  
          5.3 ประโยชน์จากการรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเทศช่องวาไรตี้ เอชด ีคือช่วยให้รับ 
รู้ข้อมูลสาระความรู้ด้านต่างๆ เเละความคิดสร้างสรรค ์ตลอดจนข้อคิดดีๆ รวมถึงแรงบันดาลใจใน 
การดําเนินชีวิต ช่วยคลายความเครียด ช่วยสร้างความบันเทิงสนุกสนาน และความเพลิดเพลินในชีวิต    
          5.4 กลุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน จะเลือกรับชมรายการประเภทสาระ และรายการประเภท 
บันเทิง โดยที่รายการประเภทสาระจะรับชมเพื่อต้องการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
ส่วนรายการประเภทบันเทิง จะรับชมเพื่อคลายความเครียด สร้างความเพลิดเพลินให้กับตนเอง     
          5.5 รายการประเภทสาระ พบว่ารายการข่าว กลุ่มผู้มีความทะเยอทะยานเพศชาย 
จะเลือกรับชมข่าวการเมือง ข่าวอาชญากรรม ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวเหตุการณ์ภายในประเทศ 
ข่าวต่างประเทศ และข่าวกีฬา เพราะกลุ่มผู้มีความทะเยอทะยานเพศชายคิดว่าข่าวเหล่านั้น 
มีความสําคัญ และมีประโยชน์ ส่วนข่าวบันเทิงไม่ได้รับชม เพราะเป็นข่าวที่ไม่มีประโยชน์ รายการ 
สารคดี กลุ่มผู้มีความทะเยอทะยานเพศชายจะรับชมสารคดีท่องเที่ยว สารคดีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
ตามลําดับ เพราะรายการสารคดีเหล่านั้น ตรงกับความชื่นชอบของตนเอง และมีประโยชน์ กลุ่มผู้มี 
ความทะเยอทะยานเพศหญิงจะเลือกรับชมข่าวการเมือง ข่าวอาชญากรรม ข่าวเศรษฐกิจ ข่าว 
เหตุการณ์ภายในประเทศ เเละข่าวต่างประเทศ เพราะกลุ่มผู้มีความทะเยอทะยานเพศหญิงคิดว่า 
ข่าวเหล่านั้นมีความสําคัญ และมีประโยชน์ ส่วนข่าวกีฬา เเละข่าวบันเทิงไม่ได้รับชม เพราะ 
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เป็นข่าวที่ไม่มีประโยชน์ รายการสารคดี กลุ่มผู้มีความทะเยอทะยานเพศหญิง จะชอบรับชมสารคดี 
ท่องเที่ยว สารคดีธรรมชาติ สารคดีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตามลําดับ เพราะรายการสารคดีเหล่านั้น 
ตรงกับความชื่นชอบของตนเอง และมีประโยชน์  
          5.6 รายการประเภทบันเทิงกลุ่มผู้มีความทะเยอทะยานเพศชายจะชอบรับชมซิทคอม 
รายการเกมโชว ์รายการทอล์กโชว์ และรายการกีฬา เพราะรายการเหล่านั้นตรงกับความชื่นชอบ 
สามารถสร้างความเพลิดเพลิน และมีประโยชน์ กลุ่มผู้มีความทะเยอทะยานเพศหญิงจะชอบรับชม 
ซิทคอม ละคร รายการเกมโชว ์รายการทอล์กโชว์ รายการเรียลลิตี้ และรายการดนตรี เพราะรายการ 
เหล่านั้นตรงกับความชื่นชอบ สามารถสร้างความเพลิดเพลิน และมีประโยชน์ 
 
          6. กลุ่มผู้เเสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ (Experiencers) 
          6.1 เลือกรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอลประเภทช่อง วาไรตี้ เอชด ีเพราะรายการบันเทิง 
มีความหลากหลาย มีคุณภาพ เเตกต่างจากช่องอื่นๆ เช่น ซิทคอม ละคร เกมโชว์ รายการเรียลลิตี ้
เป็นต้น  มีนักแสดง ศิลปินที่มีชื่อเสียงร่วมงานกับช่องวาไรตี้ เอชด ีมากมาย รวมถึงติดตามผลงานของ 
สถานีโทรทัศน์เจ้าของช่องวาไรตี้ เอชด ีมานาน มีการผลิตรายการใหม่ๆ เสมอ ทําให้มีตัวเลือกรับชม 
มากขึ้น ไม่เบื่อ เเละบางครั้งมีรายการที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศที่ซื้อลิขสิทธิ์มาทําเป็นเวอร์ชั่นไทย 
ที่สนุก คลายเครียดได้เป็นอย่างดี รวมถึงความคมชัดของภาพ และระบบสัญญาณที่ดี     
          6.2 วิธีเลือกชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีคือเลือกรับชมรายการ 
โทรทัศน์ที่เกี่ยวกับรายการประเภทบันเทิง ต้องเป็นรายการประเภทบันเทิงที่มีเนื้อหาสนุก 
สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ บางส่วนของกลุ่มผู้แสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ 
จะเลือกรับชมรายการที่กําลังเป็นกระแส หรือกําลังได้รับความนิยมของคนในสังคม   
          6.3 ประโยชน์จากการรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเทศช่องวาไรตี้ เอชด ีคือได้รับ 
ประโยชน์ด้านความบันเทิง ช่วยคลายความเครียด ช่วยสร้างความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ช่วยให้มี 
หัวข้อไว้สนทนากับกลุ่มเพื่อนๆ หรือได้พบเจอกลุ่มเพื่อนที่ชอบกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน ช่วยสร้างแรง 
บันดาลใจ หรือสร้างไอเดียความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่สามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันของ 
ตนเอง รวมถึงได้รับข้อมูลเพิ่มเติมในสิ่งที่ตนเองสนใจ และการรับชมรายการต่างๆ รู้สึกเหมือนมี 
เพื่อนช่วยคลายความเหงา  
          6.4 กลุ่มผู้เเสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ จะเลือกรับชมรายการประเภทบันเทิงอย่างเดียว 
เพราะต้องการคลายความเครียด ต้องการรับสื่อที่สามารถสร้างความเพลิดเพลิน ความสนุกสนาน 
ให้กับชีวิต รวมถึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจ หรือทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ด้านต่างๆ  
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          6.5 กลุ่มผู้แสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ ทั้งเพศชาย และเพศหญิงไม่ชอบรับชมรายการ 
ประเภทสาระทั้งรายการข่าวและรายการสารคดี เพราะเนื้อหารายการค่อนข้างทําให้ตนเองเครียด 
เนื้อหาการนําเสนอน่าเบื่อ ไม่สนุก หรือตื่นเต้น 
          6.6 รายการประเภทบันเทิงกลุ่มผู้เเสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ เพศชายจะชอบรับชมซิทคอม 
ละคร รายการเกมโชว ์รายการทอล์กโชว์ รายการกีฬา และรายการดนตรี เพราะรายการเหล่านั้น 
ตรงกับความชื่นชอบ สามารถสร้างความเพลิดเพลิน และมีประโยชน์ กลุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน 
เพศหญิงจะชอบรับชมซิทคอม ละคร รายการเกมโชว ์รายการทอล์กโชว์ รายการเรียลลิตี้ รายการ 
กีฬา และรายการดนตรี เพราะรายการเหล่านั้น ตรงกับความชื่นชอบ สามารถสร้างความเพลิดเพลิน 
และมีประโยชน์ 
 
          7. กลุ่มนักปฏิบัติ (Makers) 
          7.1 การเลือกรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีเพราะมีรายการ 
ให้เลือกรับชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรายการสาระ หรือ รายการบันเทิง รายการข่าวมีความรวดเร็ว 
ในการนําเสนอ ผู้ประกาศข่าวมีความเป็นมืออาชีพ นําเสนอข่าวได้ดี ไม่น่าเบื่อ ละครมีความ 
หลากหลาย มีละครเรื่องใหม่ๆ ให้รับชมตลอดทั้งปี รวมถึงติดตามสถานีโทรทัศน์เจ้าของช่อง 
รายการมาตั้งแต่อยู่ระบบเเอนะล็อก และระบบภาพ เสียง ระบบสัญญาณของช่องวาไรตี้ เอชด ี
มีคุณภาพ  
          7.2 วิธีเลือกชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีคือเลือกรับชมรายการ 
โทรทัศน์ที่มีเนื้อหาตรงกับความต้องการของตนเอง ต้องเป็นรายการที่มีคุณภาพ ถ้าเป็นรายการ 
ประเภทสาระ ต้องมีความน่าเชื่อถือ ถ้าเป็นรายการประเภทบันเทิง ต้องสามารถสร้างความสนุก 
และความเพลิดเพลินให้กับตนเอง  
          7.3 ประโยชน์จากการรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีคือได้รับ 
ข้อมูล เเละสาระที่เป็นประโยชน์ ช่วยให้เรารับรู้เหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้ปรับตัว หรือ 
วางเเผนการใช้ชีวิตได้ถูกต้อง รวมถึงได้รับความเพลิดเพลินเพื่อคลายความเครียด การรับชมรายการ 
โทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีถือว่าเป็นการพักผ่อน   
          7.4 กลุ่มนักปฏิบัติจะเลือกชมรายการประเภทสาระ และรายการประเภทบันเทิง โดยจะ 
เลือกชมรายการตามความต้องการของตนเอง เเละจะเลือกรายการที่มีคุณภาพ รายการประเภทสาระ 
จะเลือกรับชมเพื่อต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสาระประโยชน์ ส่วนรายการประเภทบันเทิง 
จะเลือกรับชมเพราะต้องการความเพลิดเพลิน หรือเพื่อการพักผ่อน  
          7.5 รายการประเภทสาระ พบว่ารายการข่าว กลุ่มนักปฏิบัติเพศชายจะชอบรับชม 
ข่าวการเมือง ข่าวอาชญากรรม ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวเหตุการณ์ภายในประเทศ ข่าวต่างประเทศ 
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และข่าวกีฬา เพราะกลุ่มนักปฏิบัติเพศชายคิดว่าข่าวเหล่านั้นมีความสําคัญ และมีประโยชน์ ส่วนข่าว 
บันเทิงไม่ได้รับชม เพราะเป็นข่าวที่ไม่มีประโยชน์ รายการสารคดี กลุ่มนักปฏิบัติเพศชายจะรับชม 
สารคดีท่องเที่ยว สารคดีธรรมชาติ ตามลําดับ เพราะรายการสารคดีเหล่านั้น ตรงกับความชื่นชอบ 
ของตนเอง และมีประโยชน์ กลุ่มนักปฏิบัติเพศหญิง จะเลือกรับชมข่าวการเมือง ข่าวอาชญากรรม 
ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวเหตุการณ์ภายในประเทศ ข่าวต่างประเทศ เเละข่าวบันเทิง เพราะกลุ่มนักปฏิบัติ 
เพศหญิงคิดว่าข่าวเหล่านั้นมีความสําคัญ และมีประโยชน์ ส่วนข่าวกีฬาไม่ได้รับชม เพราะเป็นข่าวที่ 
ไม่มีประโยชน์ รายการสารคด ีกลุ่มนักปฏิบัติเพศหญิงจะรับสารคดีท่องเที่ยว สารคดีธรรมชาติ 
ตามลําดับ เพราะรายการสารคดีเหล่านั้น ตรงกับความชื่นชอบของตนเอง และมีประโยชน์  
          7.6 รายการประเภทบันเทิง กลุ่มนักปฏิบัติเพศชายจะชอบรับชมซิทคอม ละคร รายการ 
เกมโชว์ และรายการกีฬา เพราะรายการเหล่านั้นตรงกับความชื่นชอบ สามารถสร้างความเพลิดเพลิน 
และมีประโยชน์ กลุ่มนักปฏิบัติเพศหญิงจะชอบรับชมซิทคอม ละคร รายการเกมโชว ์รายการ 
ทอล์กโชว์ รายการเรียลลิตี้ และรายการดนตรี เพราะรายการเหล่านั้นตรงกับความชื่นชอบ สามารถ 
สร้างความเพลิดเพลิน และมีประโยชน ์
 
          8. กลุ่มผู้ดิ้นรน (Strugglers) 
          8.1 การเลือกรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีเพราะรายการ 
บันเทิงมีคุณภาพ มีรายการบันเทิงดีๆ  มีหลากหลายเรื่องหลากหลายประเภทให้เลือกดู เเตกต่างจาก 
ช่องอื่นๆ ที่มีรายการบันเทิงดีๆ น้อย รวมถึงมีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์มานาน 
และความคมชัดของระบบภาพระดับเอชดี  
          8.2 วิธีเลือกชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีคือเลือกรับชมรายการ 
โทรทัศน์ที่เกี่ยวกับรายการประเภทบันเทิงเป็นหลัก ต้องเป็นรายการบันเทิงที่สามารถสร้างความ 
เพลิดเพลิน ความสนุกสนาน ช่วยคลายความเครียด และต้องเป็นรายการบันเทิงที่สามารถสร้าง 
ความสุข หรือสามารถสร้างกําลังใจให้กับตนเองได้เป็นอย่างดี   
          8.3 ประโยชน์จากการรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเทศช่องวาไรตี้ เอชด ีคือช่วยสร้าง 
ความบันเทิง สนุกสนาน สร้างเสียงหัวเราะ ช่วยคลายความเครียด ช่วยสร้างสีสันให้ชีวิต ทําให้ 
อารมณ์ดี รวมถึงได้รับสาระประโยชน์ดีๆ สามารถสร้างขวัญ เเละกําลังใจให้กับตนเอง และการเปิด 
รับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีเสมือนเป็นเพื่อนแก้เหงา   
          8.4 กลุ่มผู้ดิ้นรนจะเลือกรับชมรายการประเภทบันเทิงอย่างเดียว เพราะรายการประเภท 
บันเทิง ช่วยทําให้คลายความเครียด สามารถสร้างความสุข เสียงหัวเราะ เพื่อการพักผ่อน รวมถึง 
สามารถสร้างกําลังใจให้ข้อคิดดีๆ กับตนเองได้เป็นอย่างดี  



	

	

129 

          8.5 กลุ่มผู้ดิ้นรนทั้งเพศชายและเพศหญิง ไม่รับชมรายการประเภทสาระ ทั้งรายการข่าว 
และรายการสารคดี เพราะมีเนื้อหาที่สร้างความเครียดให้กับตนเอง 
          8.6 รายการประเภทบันเทิงกลุ่มผู้ดิ้นรนเพศชาย และเพศหญิง เลือกรับชมรายการบันเทิงคือ 
ซิทคอม ละคร และรายการเกมโชว์ รายการเหล่านั้นตรงกับความชื่นชอบ สามารถสร้างความ 
เพลิดเพลิน และมีประโยชน์ 
 
ส่วนที่ 2 กลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิต กับความคิดเห็นที่มีต่อการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล    
           ประเภทช่องวาไรตี้ เอชดี ของกลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิต 8 กลุ่มมีดังต่อไปนี้ 
 
          1. กลุ่มผู้สมหวังในชีวิต (Actualizers) 
          1.1 กลุ่มผู้สมหวังในชีวิต คิดว่าจุดเด่นด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่อง 
วาไรตี้ เอชด ีคือรายการประเภทสาระ และรายการประเภทบันเทิง มีการพัฒนาด้านการผลิต 
รายการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเทคโนโลยี รวมถึงบุคลากรที่มีประสิทธิภาพทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลัง 
รายการมีคุณภาพ และมีความหลากหลาย โดยเฉพาะรายการข่าว นําเสนอข่าวรวดเร็ว น่าติดตาม 
รวมถึงชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของสถานีโทรทัศน์ผู้ผลิตรายการ เเละระบบภาพ เสียง ระบบสัญญาณ 
ที่มีคุณภาพ   
          1.2 กลุ่มผู้สมหวังในชีวิตคิดว่าสิ่งที่ต้องพัฒนาด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภท 
ช่องวาไรตี้ เอชด ีในอนาคต คือรายการข่าวควรมีจรรยาบรรณสื่อที่มากขึ้น เนื้อหาที่นําเสนอ ควรจะม ี
ประโยชน์ต่อผู้ชมสูงสุด มีความเป็นกลาง อย่าปิดบังข้อมูลบางเรื่องต่อประชาชน ควรมีการวิเคราะห์ 
ข่าวทั้งสองด้านมากกว่าการวิเคราะห์ข่าวแค่ด้านเดียว และควรเชิญนักวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือ 
มาร่วมวิเคราะห์ข่าวมากขึ้น ควรเพิ่มเนื้อหาการนําเสนอข่าวต่างประเทศให้มากขึ้น ไม่อยากให้นํา 
เสนอแต่ข่าวใน Social Media ที่ไร้ประโยชน์อย่างเดียว ควรนําเสนอเนื้อหาข่าวที่เป็นประโยชน์ 
หรือนําเสนอข่าวด้านดีๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ผู้ประกาศข่าวควรใช้ถ้อยคําที่สุภาพ และไม่ควรสื่อ 
ความหมายที่อาจทําให้ผู้ชมเข้าใจผิด รายการสารคดีควรมีความหลากหลาย อยากให้คนไทยผลิต 
รายการสารคดีที่มีความแปลกใหม่ และอยากให้ซื้อลิขสิทธิ์รายการสารคดีจากต่างประเทศเช่น BBC 
Documentary เป็นต้น มาออกอากาศ รายการเกมโชว์ควรมีรูปแบบรายการที่หลากหลาย เช่น 
รายการ Mega clever เป็นต้น รายการทอล์กโชว์อยากให้เชิญแขกรับเชิญที่มาจากหลากหลาย 
อาชีพนอกเหนือจากการเชิญดารานักแสดงมาอย่างเดียว รายการกีฬาอยากให้มีการวิเคราะห์ 
เนื้อหามากขึ้น และการสร้างรายการต่างๆ ควรสร้างมาจากความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยเป็นหลัก 
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          2. กลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จ (Fulfilleds) 
          2.1 กลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จคิดว่าจุดเด่นด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอลประเภท 
ช่องวาไรตี้ เอชด ีคือ รายการมีคุณภาพ และมีความหลากหลายให้ผู้ชมเลือกรับชมตามความต้องการ 
และมีการพัฒนาปรับปรุงผังรายการอยู่สม่ําเสมอ ทําให้มีรายการดีๆ มากมายอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะรายการข่าว มีการนําเสนอรวดเร็ว รูปแบบรายการมีความทันสมัย ผู้ประกาศข่าวมีทักษะ 
และมีความเป็นมืออาชีพ นําเสนอข่าวได้อย่างดีเยี่ยมชวนให้น่าติดตาม ช่องวาไรตี้ เอชด ีมีรายการ 
ประเภทสาระ และรายการประเภทบันเทิงในสัดส่วนที่เหมาะสม รวมถึงชื่อเสียงความน่าเชื่อถือ 
ของเจ้าของช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอลประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ี เเละความคมชัดของภาพ 
ระบบเสียงที่มีคุณภาพ  
          2.2 กลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จคิดว่าสิ่งที่ต้องพัฒนาด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล 
ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีในอนาคต คือรายการข่าวต้องมีจรรยาบรรณสื่อ มีความเป็นกลาง นําเสนอ 
ข้อมูลที่ถูกต้องต่อประชาชน มีการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวอย่างตรงไปตรงมา ผู้ประกาศข่าวควรใช้ 
ถ้อยคําที่สุภาพขณะนําเสนอ รายการสารคดีต้องนําเสนอเรื่องราวที่หลากหลาย มีความแปลกใหม่ 
ไม่ยึดติดกับเนื้อหาเดิมๆ ปัจจุบันรายการประเภทสาระ และรายการประเภทบันเทิง ถึงจะมีรายการ 
ให้เลือกชมมากขึ้นกว่าในอดีตแต่บางครั้งรูปแบบรายการก็มีความคล้ายคลึงกัน อยากให้สร้างรายการ 
ที่มีเอกลักษณ์ ให้ผู้ชมได้มีตัวเลือกที่ตรงกับความต้องการ และความชื่นชอบของตนเอง รวมถึง 
ปัจจุบันมีรายการที่มีประโยชน์ดีๆ น้อยเกินไป เช่น รายการสารคด ีรายการทอล์กโชว์ เป็นต้น 
ควรเพิ่มรายการเหล่านั้นให้มากขึ้นกว่าเดิม 
 
          3.กลุ่มอนุรักษ์นิยม (Believers) 
          3.1 กลุ่มอนุรักษ์นิยมคิดว่าจุดเด่นด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ 
เอชด ีคือ รายการประเภทสาระ และรายการประเภทบันเทิง มีการพัฒนารูปแบบรายการใหม่ๆ 
เกิดขึ้นตลอดเวลา มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย มีความทันสมัย รวมถึงมีพิธีกร นักแสดง 
ที่มีชื่อเสียง ร่วมงานกับช่องวาไรตี้ เอชด ีมากมาย มีภาพ เสียง ระบบสัญญาที่มีคุณภาพ    
          3.2 กลุ่มอนุรักษ์นิยมคิดว่าสิ่งที่ต้องพัฒนาด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่อง 
วาไรตี้ เอชด ีคือรายการข่าวควรนํานักวิชาการ หรือผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาช่วยวิเคราะห์ข่าว 
ให้มากขึ้น รายการข่าวไม่ควรนําเสนอข่าวที่มาจากโลก Social Media อย่างเดียว แต่ควรนําเสนอ 
ข่าวที่รอบด้าน และหลากหลาย รายการสารคดีอยากให้ผลิตรายการสารคดีประวัติศาสตร์ เเละ 
รายการสารคดีท่องเที่ยวที่ทันสมัย มีการนําเสนอที่มีความแปลกใหม่ และน่าสนใจ มีช่วงเวลาออก 
อากาศที่เหมาะสม ละครอยากให้สร้างละครอ้างอิงประวัติศาสตร์ หรือนําละครที่เป็นอมตะโด่งดัง 
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ในอดีตกับมาสร้างใหม ่รายการเกมโชว ์รายการทอล์กโชว์ อยากให้สร้างรูปแบบรายการใหม่ๆ 
จากความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ไม่อยากให้ซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศมาออกอากาศอย่างเดียว 
 
          4. กลุ่มผู้สําเร็จในอาชีพ (Achievers) 
          4.1 กลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพคิดว่าจุดเด่นด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเทศช่อง 
วาไรตี้ เอชด ี ในปัจจุบัน คือรายการประเภทสาระ มีคุณภาพ ข้อมูลที่นําเสนอมีความน่าเชื่อถือ 
และมีประโยชน์ รูปแบบรายการมีการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีผู้ดําเนินรายการที่มีความ 
ชํานาญ มีประสบการณ์ นําเสนอเรื่องราวต่างๆ น่าสนใจ ความน่าเชื่อถือของสถานีโทรทัศน์ รวมถึง 
ความคมชัดของภาพ เสียง และระบบสัญญาที่มีคุณภาพ    
          4.2 กลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพคิดว่าสิ่งที่ต้องพัฒนาด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล 
ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีในอนาคต คือรายการข่าวควรมีความเป็นกลาง มีจรรยาบรรณสื่อ ควรเน้น 
การนําเสนอข่าวด้านดีๆ หรือข่าวที่สร้างสรรค์ ลดปริมาณข่าวที่เป็นกระแสในโลก Social Media 
ผู้ประกาศข่าวควรนําเสนอด้วยถ้อยคําที่สุภาพ ไม่เป็นการพูดเสียดสี หรือประชดประชันผู้อื่น รายการ 
ข่าวกีฬา และรายการกีฬา ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น นําเสนอเรื่องราว 
กีฬาให้หลากหลายประเภท รายการสารคดีควรมีการนําเสนอรูปแบบรายการที่มีความแปลกใหม่ 
สนุกสนาน น่าตื่นตาตื่นใจ จะเป็นรายการที่คนไทยผลิตเอง หรือเป็นรายการที่ซื้อลิขสิทธิ์มาจาก 
ต่างประเทศก็ได้ รายการประเภทบันเทิง ควรมีการผลิตรายการด้วยความคิดสร้างสรรค์ เนื้อหาควร 
มีความหลากหลายไม่ควรคัดลอกเลียนแบบรายการจากต่างประเทศ 
 
         5. กลุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน (Strivers) 
          5.1 กลุ่มผู้มีความทะเยอทะยานคิดว่าจุดเด่นด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล 
ประเทศช่องวาไรตี้ เอชด ี ในปัจจุบัน คือ รายการประเภทสาระ และรายการประเภทบันเทิง 
มีคุณภาพ มีความหลากหลาย มีการพัฒนาปรับปรุงผังรายการอยู่ตลอดเวลา มีรายการประเภทสาระ 
และรายการประเภทบันเทิงในสัดส่วนที่เหมาะสม เป็นช่องที่ให้ประโยชน์ด้านสาระ และด้านความ 
บันเทิงได้อย่างครบครัน มีทีมงานผู้ผลิตรายการที่มีประสบการณ์ เเละมีความเชี่ยวชาญ สามารถสร้าง 
รายการได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนมีนักเเสดงที่มีชื่อเสียง มีความสามารถด้านการเเสดงร่วมงานกับ 
ช่องวาไรตี้ เอชด ีมากมาย รวมถึงภาพ เสียง และระบบสัญญาณที่มีคุณภาพ 
          5.2 กลุ่มผู้มีความทะเยอทะยานคิดว่าสิ่งที่ต้องพัฒนาด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล 
ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีในอนาคต คือรายการสารคด ีหรือรายการบันเทิงวาไรตี้ ควรเพิ่มรูปแบบ 
เนื้อหาเชิงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รายการการทางช่องวาไรตี้ เอชด ีควรซื้อลิขสิทธิ์รายการทอล์กโชว์ 
จากต่างประเทศมาออกอากาศบ้าง รายการดนตรีควรมีเพลงหลากหลายประเภท และไม่ควรจํากัด 
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ค่ายเพลง ทั้งจากประเทศไทย และต่างประเทศ รวมถึงรายการที่ออกอากาศมานานหลายปี 
ควรปรับปรุง และพัฒนารูปแบบรายการให้เกิดความแปลกใหม่ ปัจจุบันมีรายการเกี่ยวกับ 
การเเข่งขันร้องเพลงเยอะมาก ควรเฉลี่ยประเภทรายการบันเทิงให้มีความเหมาะสม ไม่ควรมีรายการ 
ประกวดร้องเพลงมากเกินไป ควรให้มีสัดส่วนของละคร รายการเกมโชว ์เเละรายการทอล์กโชว์ดีๆ  
 
          6.กลุ่มผู้เเสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ (Experiencers) 
          6.1 กลุ่มผู้เเสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ คิดว่าจุดเด่นด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล 
ประเทศช่องวาไรตี้ เอชด ี ในปัจจุบัน คือพบว่ารายการประเภทบันเทิง มีคุณภาพ และมีความ 
หลากหลาย มีรายการประเภทบันเทิงที่ซื้อลิขสิทธิ์มาผลิตเป็นเวอร์ชั่นไทยมากขึ้น มีนักแสดง ศิลปิน 
ที่มีชื่อเสียง ร่วมงานกับช่องวาไรตี้ เอชด ีมากมาย และความน่าเชื่อถือของสถานีโทรทัศน์ 
รวมถึงความคมชัดของภาพ และระบบเสียงที่มีคุณภาพ 
          6.2 กลุ่มผู้เเสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ คิดว่าสิ่งที่ต้องพัฒนาด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ 
ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีในอนาคต คือซิทคอม และละครควรจะมีเนื้อหาที่หลากหลาย 
เช่นวิทยาศาสตร์ และเวทมนตร์ เป็นต้น ส่วนละครบางเรื่องก็คล้ายคัดลอกเลียนเเบบมาจากละคร 
เกาหลี ไม่อย่างให้ทําเช่นนั้น ทางที่ดีควรสร้างละครมาจากความคิดสร้างสรรค์ หรือซื้อลิขสิทธิ์ละคร 
ดังๆ จากต่างประเทศมาสร้างเป็นเวอร์ชั่นไทยดีกว่า รายการเกมโชว์ควรสร้างรายการที่มาจากความ 
คิดสร้างสรรค์ มีความแปลกใหม ่ถ้ามีการแข่งขันในรายการก็ควรมีความยุติธรรมในการตัดสิน และ 
รายการทอล์กโชว์ควรมีรูปแบบรายการที่มีสาระ มีประโยชน์ ควรนําแขกรับเชิญทุกสาขาอาชีพ 
มาออกรายการไม่ควรเน้นแต่แขกรับเชิญที่เป็นนักแสดงไทยมาออกอากาศ รายการเพลงควรมีการ 
นําเสนอเพลงสากล รวมถึงรายการบันเทิงที่ซื้อลิขสิทธิ์ มาจากต่างประเทศที่นํามาสร้างเป็น 
เวอร์ชั่นไทย ควรสร้างให้มีคุณภาพเทียบเท่ารายการต้นฉบับรายการนั้นๆ 
 
          7.กลุ่มนักปฏิบัติ (Makers) 
          7.1 กลุ่มนักปฏิบัติคิดว่าจุดเด่นด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเทศช่องวาไรตี้ 
เอชด ี ในปัจจุบัน คือรายการประเภทสาระ และรายการประเภทบันเทิง มีคุณภาพ มีความหลาก 
หลาย มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลัง รายการประเภทข่าวมีการพัฒนา 
เทคโนโลยีด้านต่างๆ มีภาพกราฟฟิกเล่าเรื่องต่างๆ ให้ผู้ชมเข้าใจมากขึ้น ผู้ประกาศข่าวมีความชํานาญ 
เเละมีทักษะในการเสนอข่าวที่น่าสนใจ เล่าข่าวได้น่าติดตาม รวมถึงผลิตละครได้ดี มีคุณภาพ เนื้อหา 
ละครมีความหลากหลาย สนุก มีครบรสชาต ิทั้งตลก เสียใจ ชิงชัง เเละที่สําคัญมีนักเเสดงดังๆ 
รวมงานอยู่มากมาย ตลอดจนความคมชัดของภาพในระบบเอชด ี 
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          7.2 กลุ่มนักปฏิบัติคิดว่าสิ่งที่ต้องพัฒนาด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภท 
ช่องวาไรตี้ เอชด ีในอนาคต คือรายการข่าวควรมีการวิเคราะห์ข่าวแก่ผู้ชมอย่างเป็นกลาง บางครั้ง 
รายการข่าวก็นําเสนอเนื้อหาที่ไม่มีประโยชน์ ชอบเอาข่าวที่เป็นกระเเสในโลกโซเชียลที่ไม่มีสาระ 
มาออกอากาศ  ควรนําเสนอเนื้อหาข่าวที่มีสาระประโยชน์ต่อผู้ชมเป็นหลัก ซิทคอมถ้าจะ Tie-in 
สินค้า ควรจะถ่ายทอดออกมาให้เป็นธรรมชาติ ไม่ดูเป็นการขายของจนเกินไป ส่วนซิทคอมที่ออก 
อากาศมานานหลายปีแล้ว ควรมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหา และรูปแบบไม่ให้จําเจ ต้องมีความแปลก 
ใหมบ่้าง ละครควรสร้างจากหนังสือนวนิยายเรื่องใหม่ๆ หรือซื้อลิขสิทธิ์ละครจากต่างประเทศมา 
สร้างเป็นเวอร์ชั่นไทย ซิทคอม และละครควรสร้างเนื้อเรื่องที่มีความหลากหลาย รายการเกมโชว ์
รายการทอล์กโชว์ และรายการเรียลลิตี้ ควรเป็นรายการที่สร้างมาจากความคิดที่แปลกใหม่ของ 
คนไทยบ้าง ไม่อยากใหเ้ลยีนแบบรายการจากต่างประเทศอย่างเดียว	
 
          8.กลุ่มผู้ดิ้นรน (Strugglers) 
          8.1 กลุ่มผู้ดิ้นรนคิดว่าจุดเด่นด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเทศช่องวาไรตี้ เอชด ี 
ในปัจจุบัน คือรายการประเภทบันเทิง มีคุณภาพ มีความหลากหลาย ให้เลือกรับชมตามความต้องการ 
รูปแบบรายการประเภทบันเทิงมีเนื้อหาที่สนุกชวนให้น่าติดตาม ละครของช่องวาไรตี้ เอชด ีมีหลาย 
เรื่องให้เลือกรับชม สนุก มีคุณภาพ นักเเสดงก็มีชื่อเสียง มีฝีมือการเเสดงที่ดี ถ่ายทอดบทผ่านตัว 
ละครได้อย่างสมจริง ถ้าลองเปรียบเทียบกับช่องอื่นๆ ละครของช่องเหล่านั้นไม่ค่อยสนุก รวมถึง 
ความคมชัดของระบบภาพระดับเอชด ี
          8.2 กลุ่มผู้ดิ้นรนคิดว่าสิ่งที่ต้องพัฒนาด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่อง 
วาไรตี้ เอชด ีในอนาคต คือซิทคอมบางเรื่องควรเพิ่มเวลาออกอากาศให้มากขึ้น ปัจจุบันซิทคอม 
เเนวตลก เริ่มมีให้รับชมน้อยลง ส่วนใหญ่ซิทคอมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัยรุ่น อยากให้ช่องวาไรตี ้เอชด ี
สร้างซิทคอมเเนวตลก เเนวครอบครัว  ควรนําละครในอดีตที่ประสบความสําเร็จ และมีชื่อเสียง 
นํากลับมาสร้างใหม่ ละครควรมีการหมุนเวียนนักแสดง ไม่ควรใช้นักแสดงคนเดิมๆ และรายการ 
เกมโชว์ ควรลดรูปแบบรายการเกมโชว์ที่เป็นการแข่งขันร้องเพลง และควรเพิ่มเนื้อหารายการเกมโชว์ 
ที่มีรูปแบบเกี่ยวกับการแข่งขันประเภทอื่นๆ เช่น แข่งขันตอบปัญหา แข่งขันกีฬา เป็นต้น	
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อภิปรายผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 กลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิตจํานวน 8 กลุ่ม กับการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล  
           ประเภทช่องวาไรตี ้เอชด ีมีดังนี้ 
1. การเลือกชมช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชดี 
          ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตทั้ง 8 กลุ่ม จะมีเหตุผลการเลือกรับชมรายการ 
ของช่องวาไรตี้ เอชด ีเเตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของแต่ละกลุ่ม และความต้อง 
การของบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชวรัตน์ เชิดชัย (2527)  ที่กล่าวว่าบุคคลที่เรียกว่า 
ผู้รับสารจะมีพฤติกรรมการเลือกเปิดรับการจดจํา รวมถึงตอบสนองต่อสารนั้นๆ แตกต่างกันออกไป 
และสอดคล้องกับแนวคิดของภัสวลี นิติเกษตรสุนทรและคณะ (2546) กล่าวว่า ผู้รับสารจะมี 
กระบวนการเลือกรับรู้สารแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ ความต้องการ ทัศนคติ และตามความ 
รู้สึกนึกคิดที่ไม่เหมือนกัน โดยที่กลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตจะให้ความสําคัญกับรายการข่าวที่มี 
คุณภาพ รายการบันเทิงที่มีประโยชน์ และความหลากหลายของรายการที่โดดเด่นกว่าช่องหมวดหมู่ 
อื่นๆ นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภรัตน์ สงวนงาม (2557) เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
พฤติกรรมการเลือกชมรายการของสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็นที่ว่า 
ผู้ชมจะเลือกชมรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ มีการนําเสนอทันต่อเหตุการณ์ และมีการ 
นําเสนอข่าวที่มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ญาฎา ศรีวิฑูรย ์และพรทิพย์ 
เย็นจะบก (2557)  เรื่องความรู้ และความคาดหวังต่อ โทรทัศน์ดิจิตอลของประชาชนใน 
กรุงเทพมหานคร ในประเด็นที่ว่าประชาชนมีความคาดหวังที่จะได้รับชมโทรทัศน์ดิจิตอลที่มีคุณภาพ 
ทั้งการผลิต และความหลากหลายของเนื้อหารายการ ได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ และความ 
บันเทิงแบบสร้างสรรค์จากการรับชม  
          ผู้ผลิตรายการของช่องวาไรตี้ เอชด ีควรรักษามาตรฐาน คุณภาพของรายการถ้าเป็น 
รายการประเภทสาระต้องมีคุณภาพ ข้อมูลที่นําเสนอถูกต้อง  มีความน่าเชื่อถือ เเละให้สาระ 
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ รายการประเภทบันเทิงต้องเป็นรายการที่สามารถสร้างความเพลิดเพลิน 
เเละมีประโยชน์ โดยที่รายการประเภทสาระ เเละรายการประเภทบันเทิงต้องมีความหลากหลาย 
สามารถตอบสนองกลุ่มผู้ชมที่มีรูปเเบบการดําเนินชีวิตที่หลากหลาย เพื่อเป็นจุดเด่น และสร้างความ 
แตกต่างจากช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอลประเภทหมวดหมู่อื่นๆ เพื่อเพิ่มฐานจํานวนผู้ชมให้มากขึ้น 
   
2. วิธีการเลือกชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ี
          ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรูปเเบบการดําเนินชีวิตที่หลากหลาย มีวิธีการเลือกชม 
รายการช่องวาไรตี้ เอชด ีคือต้องเป็นรายการที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ 
เป็นหลัก สอดคล้องกับทฤษฎีของ Donohew & Tipton (2457) กล่าวว่าบุคคลจะทิ้งสารที่ไม ่
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สอดคล้องกับทัศนคติที่ตนมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และจะเลือกสารที่สอดคล้องกับทัศนคติที่ตนมีต่อสิ่งใด 
สิ่งหนึ่งแทน นอกจากกลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิตจะเลือกชมรายการที่ตอบสนองความต้องการ 
ของตัวเองแล้ว รายการเหล่านั้นต้องสามารถให้ประโยชน์ด้านต่างๆ แก่ผู้ชมด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ 
ทฤษฎีของ Atkin (2546)  กล่าวว่า การเลือกรับสารนอกจากเพื่อสนับสนุนทัศนคติแล้ว ยังเป็นการ 
แสวงหาเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เพื่อสนองความสนใจของส่วนบุคคล วิธีการเลือกชมรายการ 
ของกลุ่มตัวอย่าง นอกจากจะเลือกชมรายการที่ตอบสนองความต้องการ และตอ้งให้ประโยชน์ 
ด้านต่างๆ แก่ตนเองแล้ว กลุ่มตัวอย่างที่มีรูปแบบการดําเนินชีวิตต่างกันก็จะมีวิธีเลือกชมช่องวาไรตี้  
เอชดี แตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของสุรัตน์ ตรีสกุล (2546) กล่าวว่า วิธีการคัดกรองสาร 
ในกระบวนการรับรู้ของผู้รับสาร กระบวนการเลือกรับสาร และข้อมูลต่างๆ จะแตกต่างกันไปตาม 
แนวคิด ค่านิยม ทัศนคติ สังคม และประสบการณ์ของผู้รับสาร  
          กลุ่มผู้ชมที่มีรูปเเบบการดําเนินที่หลากหลายจะมีวิธีเลือกชมรายการโทรทัศน์ที่สามารถ 
ตอบสนองความต้องของตนเองได้ โดยกลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิตบางกลุ่มก็อยากได้รับข่าวสาร 
สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์เป็นหลัก คือ กลุ่มผู้สมหวังในชีวิต กลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จ รองลงมาคือ 
กลุ่มอนุรักษ์นิยม กลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพ กลุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน และกลุ่มนักปฏิบัติ ตาม 
ลําดับ  ส่วนกลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิตบางกลุ่มก็อยากได้รับความเพลิดเพลิน ความสนุก ช่วยคลาย 
เครียด สร้างเสียงหัวเราะเป็นหลัก คือกลุ่มผู้แสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ และกลุ่มผู้ดิ้นรน รองลงมา 
คือ กลุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน กลุ่มอนุรักษ์นิยม กลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพ และกลุ่มนักปฏิบัติ 
ตามลําดับ  การผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีจําเป็นที่ต้องอ้างอิงความต้อง 
การใช้ประโยชน์ของกลุ่มผู้ชมที่มีรูปเเบบการดําเนินชีวิตที่หลากหลายเป็นหลัก โดยการผลิตรายการ 
โทรทัศน์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ในยุคที่รายการโทรทัศน์มีการเเข่งขันสูง  
เพื่อกําหนดทิศทางเป้าหมายของรายการได้อย่างชัดเจน จะส่งผลช่วยสร้างฐานความนิยมของผู้ชมให ้
มากขึ้น  
  
3. ประโยชน์จากการรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชดี 
          ผลการวิจัยพบว่า ผู้ชมที่มีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกัน มีความต้องการรับประโยชน์ 
จากการรับชมรายการช่องวาไรตี้ เอชด ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการเลือกรับชมรายการช่องวาไรตี้ เอชด ี
สอดคล้องกับแนวคิดของชวรัตน์ เชิดชัย (2527) กล่าวว่าพฤติกรรมการเปิดรับสารของบุคคลจะมี 
ปัจจัยพื้นฐานเข้ามาสนับสนุนคือ ความเหงา ความอยากรู้อยากเห็น และประโยชน์ใช้สอยของตนเอง 
ส่งผลทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเปิดรับสารที่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของแคทซ์ 
และคณะ (2546) กล่าวว่าพฤติกรรมการเลือกเปิดรับสื่อที่ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจ และความต้องการ 
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ของบุคคล ซึ่งแต่ละบุคคลมีวัตถุประสงค์ และความต้องการใช้ประโยชน์จากสื่อเพื่อตอบสนองความ 
ต้องการของตนเองแตกต่างกัน  
          การผลิตรายการโทรทัศน์ในปัจจุบันเเละอนาคต ควรคํานึงถึงประโยชน์ที่ผู้ชมต้องการ 
เป็นหลัก เพื่อผลิตรายการที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นส่งผลให้ผู้ชมจะ 
ได้ชมรายการโทรทัศน์ ทั้งรายการประเภทสาระ เเละรายการประเภทบันเทิงที่มีคุณภาพ 
 
4. การเลือกชมรายการประเภทสาระ หรือรายการประเภทบันเทิง 
          ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลลักษณะประชากรที่เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งประเภทกลุ่มรูปแบบ 
การดําเนินชีวิตมีผลต่อการเลือกชมรายการประเภทสาระ และรายการประเภทบันเทิง โดยที่กลุ่ม 
รูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีลักษณะประชากรแตกต่างกัน จะมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกชมประเภท 
รายการโทรทัศน์แตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของกาญจนา แก้วเทพ (2545) กล่าวว่าพฤติกรรม 
โดยส่วนบุคคลจะอ้างอิงตามกลุ่มของสังคมที่สังกัดอยู่ แต่ละกลุ่มสังคมจะมีคุณลักษณะประชากร 
ที่มีแบบแผนพฤติกรรมแตกต่างกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของสุกัญญา บูรณเดชาชัย (2549) 
กล่าวว่าข้อมูลทางลักษณะประชากร เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการรับสารของ 
บุคคล และผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทางประชากรที่สามารถสังเกตได้นั้น ยังไม่สามารถจะสรุป 
พฤติกรรมของผู้รับสารได้ จําเป็นต้องทราบลักษณะพฤติกรรมภายในที่มองไม่เห็น คือรูปแบบการ 
ดําเนินชีวิตที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกชมรายการโทรทัศน์ที่เเตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Mowen and  Minor (1989) กล่าวว่ารูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภค จะเกี่ยวข้องกับการ 
กระทําที่เปิดเผยที่สามารถสังเกตเห็นได้ ซึ่งจะแตกต่างจากบุคลิกภาพ ที่เกิดจากภายในของผู้บริโภค 
ที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ความคิด การรับรู้ หรือความรู้สึกที่จะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม เป็นต้น 
การที่กลุ่มตัวอย่างที่มีรูปแบบการดําเนินชีวิตคล้ายกัน จะเลือกชมรายการประเภทสาระ และรายการ 
ประเภทบันเทิงคล้ายกัน สอดคล้องกับแนวคิดของอดุลย์ จาตุรงค์คกุล (2543) กล่าวว่าพฤติกรรม 
ของบุคคลในกลุ่มเดียวกันจะส่งผลให้กลุ่มบุคคลนั้นๆ มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกัน  
          กลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิตที่มีลักษณะคล้ายกัน จะมีการเลือกชมรายการโทรทัศน์คล้ายๆ 
กัน เช่น กลุ่มผู้สมหวังในชีวิต เเละกลุ่มผู้ประสบผมสําเร็จ จะเลือกชมรายการสาระเป็นหลัก 
เพราะต้องการข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน ส่วนกลุ่มผู้เเสวงหา 
ประสบการณ์ใหม่ๆ เเละกลุ่มผู้ดิ้นรน จะเลือกชมรายการบันเทิงเป็นหลัก เพราะต้องการสร้างสีสัน 
ความสนุกสนานให้กับชีวิตของตนเอง เป็นต้น ผู้ผลิตรายการ ควรต้องศึกษาถึงกลุ่มผู้ชมว่าเป็นใคร 
มีลักษณะอย่างไร มีความต้องการอะไร ผู้ผลิตรายการจะได้นําข้อมูลส่วนนี้ ไปปรับปรุง และพัฒนา 
รายการให้มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ชมได้ 
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5. การเลือกชมรายการประเภทสาระ คือ รายการข่าว หรือ รายการสารคด ี
          ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะรูปแบบการดําเนินชีวิตที่หลากหลาย จะมีผลต่อ 
การเลือกรับชมรายการประเภทสาระแตกต่างกัน กลุ่มผู้สมหวังในชีวิต กลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จ 
จะชอบรับชมรายการประเภทสาระ คือ รายการข่าว และรายการสารคดีมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่ม 
อนุรักษ์นิยม กลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพ กลุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน และกลุ่มนักปฎิบัติ ซึ่งประกอบ 
ด้วย เพศชาย เพศหญิง และช่วงอายุที่หลากหลาย ที่ชอบรับชมรายการสาระ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ 
แนวคิดของกิตติมา สุรสนธิ (2548)  ที่กล่าวว่าคนอายุมาก จะมีความสนใจสื่อประเภทข่าวสาร 
และสาระ มากกว่าคนอายุน้อย รวมถึงเพศชายจะชอบรับชมรายการประเภทสาระ มากกว่าเพศหญิง 
ผลการวิจัยยังพบอีกว่ากลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีการศึกษาสูง เเละรายได้มาก จะเลือกรับชม 
รายการประเภทสาระ คือรายการข่าว เเละรายการสารคดี มากกว่ากลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิต 
ที่มีการศึกษา เเละรายได้น้อย สอดคล้องกับแนวคิดของปรมะ สตเวทิน (2546) กล่าวว่า ผู้มีการ 
ศึกษามากจะเป็นบุคคลที่มีเหตุและผล สารที่ไม่มีเหตุและผล หรือปราศจากหลักฐานอ้างอิง จะถูก 
ปฏิเสธสารจากบุคคลที่มีการศึกษามาก และกลุ่มผู้มีรายได้สูงจะเลือกรับสารที่มีสาระ และมี 
ประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เลือกชมรายการประเภทสาระ จะมีหลากหลาย 
อาชีพ ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของกิตติมา สุรสนธิ (2548) และกาญจนา แก้วเทพ (2545) ที่ 
กล่าวว่า กลุ่มบุคคลที่มีสายอาชีพคล้ายกัน จะเปิดรับสารที่มีความคล้ายคลึงกัน และสอดคล้อง 
กับงานวิจัยของณัฎฐกรณ์ ชวนันท์ศิริกุล (2552) เรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยในการ 
รับชมโทรทัศน์ระบบฟรีทีวีในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจัยด้านบุคคล คือระดับการ 
ศึกษา อาชีพ รายได ้ที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการรับชมทีวีที่แตกต่างกัน  
          การผลิตรายการประเภทสาระ คือรายการข่าว เเละรายการสารคด ีควรพิจารณา 
ถึงความต้องการของกลุ่มผู้สมหวังในชีวิต กลุ่มผู้ประสบผลสําเร็จ เป็นหลัก และกลุ่มอนุรักษ์นิยม 
กลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพ กลุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน และกลุ่มนักปฏิบัติ รองลงมา เพื่อสามารถ 
ผลิตรายการประเภทสาระ ทั้งรายการข่าว เเละรายการสารคดีได้อย่างมีคุณภาพ เเละสามารถขยาย 
ฐานผู้ชมที่ชอบรับชมรายการประเภทสาระเเบบเฉพาะเจาะจงได้มากขึ้น 
           
6. การเลือกชมรายการประเภทบันเทิง 
          ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่หลากหลาย จะมีผลต่อการ 
เลือกรับชมรายการประเภทบันเทิงแตกต่างกัน กลุ่มผู้แสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ และกลุ่มผู้ดิ้นรน 
จะชอบรับชมรายการประเภทบันเทิงมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน กลุ่ม 
อนุรักษ์นิยม กลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพ และกลุ่มนักปฏิบัติ โดยที่กลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เลือก 
รับชมรายการประเภทบันเทิง จะมีเพศชาย และเพศหญิง เเละช่วงอายุที่หลากหลาย ที่เลือกรับชม 
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รายการบันเทิง ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของกิตติมา สุรสนธิ (2548) กล่าวว่า คนที่มีอายุน้อยจะมี 
ความสนใจสื่อประเภทบันเทิงมากกว่าคนที่มีอายุมาก และเพศหญิงจะชอบรับชมสารประเภทบันเทิง 
มากกว่าเพศชาย รวมถึงกลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตที่รับชมรายการประเภทบันเทิงเป็นหลัก จะมีการ 
ศึกษา อาชีพ รายได้ที่หลากหลาย ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของปรมะ สตเวทิน (2546) ที่กล่าวว่า 
บุคคลที่มีการศึกษา และรายได้น้อย จะชอบรับสารที่มีความบันเทิง และไม่สอดคล้องกับเเนวคิดของ 
กิตติมา สุรสนธิร (2548) เเละกาญจนา แก้วเทพ (2545) ที่กล่าวว่าบุคคลที่มีอาชีพ คล้ายกันจะเลือก 
รับสารคล้ายกัน แต่สอดคล้องกับแนวคิดของณัฐกรณ์ ชวนันท์สิริกุล (2552) กล่าวว่า เพศ และอายุ 
ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการโทรทัศน์  
          การผลิตรายการประเภทบันเทิงควร พิจารณาถึงความต้องการของกลุ่มผู้แสวงหาประสบ 
การณ์ใหม่ๆ และกลุ่มผู้ดิ้นรน เป็นหลัก รองลงมาคือกลุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน กลุ่มอนุรักษ์นิยม 
กลุ่มผู้สําเร็จในงานอาชีพ และกลุ่มนักปฏิบัติ ตามลําดับ เพื่อสามารถผลิตรายการประเภทบันเทิงได้ 
อย่างมีคุณภาพ  เเละสามารถขยายฐานผู้ชมที่ชอบรับชมรายการประเภทบันเทิง เเบบเฉพาะเจาะจง 
ได้มากขึ้น 
     
ส่วนที่ 2 กลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิต กับความคิดเห็นที่มีต่อการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล    
           ประเภท ช่องวาไรตี้ เอชด ีของกลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิต 8 กลุ่มมีดังต่อไปนี้ 
 
1. จุดเด่นด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี ้เอชด ีในปัจจุบัน 
          ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิต มีความคิดว่าจุดเด่นด้านการผลิตรายการ 
โทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชดี ในปัจจุบัน คือ รายการต่างๆ โดดเด่นกว่าช่องรายการ 
โทรทัศน์หมวดหมู่อื่นๆ รายการสาระนําเสนอข้อมูลทันต่อเหตุการณ์ ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
สามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้จริง และรายการประเภทบันเทิงสามารถให้ความสนุก เพลิดพลิน 
และมีสาระประโยชน์ต่อผู้ชม สอดคล้องกับแนวคิดของนงนุช ศิริโรจน ์(2549) กล่าวว่าการผลิต 
รายการโทรทัศน์ให้มีคุณภาพ และสามารถดึงดูดผู้ชมที่มีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่หลากหลาย จําเป็น 
ที่ต้องพิจารณาถึงรายการข่าวสาร และสาระที่ต้องนําเสนอรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และสามารถ 
นําข้อมูลที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ รายการบันเทิงต้องนําเสนอให้ผู้ชมเกิดความสุข 
และได้ประโยชน์จากความบันเทิง ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่หลากหลาย กล่าวว่า 
จุดเด่นของรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีคือ นอกจากคุณภาพ และความหลาก 
หลายของรายการแล้ว ยังมีระบบภาพที่คมชัด ระบบเสียง และระบบสัญญาณที่มีคุณภาพ ช่วยสร้าง 
อรรถรสในการรับชมเพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นจุดเด่นในการดึงดูดผู้ชม และเพิ่มฐานจํานวนผู้ชม 
ในอนาคต สอดคล้องกับงานวิจัยของกรกต อบสุวรรณ (2551) เรื่องกลยุทธ ์การบริหารจัดการ และ 
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การปรับตัวของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์อิสระ เพื่อเข้าสู่ความเป็นสถานีโทรทัศน์สาธารณะ กล่าวว่า 
สถานีโทรทัศน์จําเป็นต้องดึงจุดเด่น จุดแข็งมาเป็นกลยุทธ์ในการดึงดูดผู้ชมให้มารับชมรายการของ 
สถานีโทรทัศน์  
          ผู้ผลิตรายการควรค้นหาจุดเด่นของรายการตนเอง เพื่อสร้างความแตกต่างให้โดดเด่น 
กว่าช่องรายการโทรทัศน์ประเภทหมวดหมู่อื่นๆ เเละรักษามาตราฐานข้อดีของรายการ เพื่อสร้าง 
จุดเเข็งให้รายการตัวเองมีเองลักษณ์เป็นที่จดจําของผู้ชม เพื่อสร้างความเเตกต่าง เเละสามารถเข้าถึง 
กลุ่มผู้ชมได้มากขึ้น 
          
2. สิ่งที่ต้องพัฒนาด้านผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีในอนาคต 
          ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่หลากหลาย มีความคิดเห็นว่า 
สิ่งที่ต้องพัฒนาด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีคือรายการประเภท 
สาระ คือรายการข่าว ผู้ดําเนินรายการ หรือนักข่าวควรใช้ภาษา หรือคําพูดที่สุภาพ เวลานําเสนอเนื้อ 
หาข่าวต่อผู้ชม ผู้ผลิตและผู้ดําเนินรายการจะต้องมีความเป็นกลาง มีจรรยาบรรณสื่อ นําเสนอเนื้อหา 
ที่เหมาะสม เเละเป็นประโยชน์ต่อผู้ชม สอดคล้องกับงานวิจัยของศูนย์บริการวิชาการสถาบัน 
บัณฑิตบริหารศาสตร์ (2557) เรื่องการประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ ในกิจการกระจายเสียง และ 
กิจการโทรทัศน์ เสนอกับสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม กล่าวว่ารายการประเภทข่าวควรมีการนําเสนอ และวิเคราะห์ข่าว ด้วยความเป็นกลาง 
เพื่อให้เกิดความสามัคคีของคนในสังคม มากกว่าความขัดแย้งในสังคม กลุ่มตัวอย่างยังบอกอีกว่า 
รายการข่าว ควรมีการวิเคราะห์เนื้อหาข่าว แทนการนั่งอ่านข่าวอย่างเดียว สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ณัฐชญา ทวีวิทยช์าครียะ (2558) เรื่องแนวโน้มการแข่งขันการผลิตเนื้อหาในกิจการโทรทัศน์ภายหลัง 
จากการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอลของประเทศไทย กล่าวว่ารายการสาระ คือรายการ 
ข่าว ควรมีการวิเคราะห์เนื้อหาข่าวแทนการนําเสนอแบบเล่าข่าวแก่ผู้ชม รายการสารคด ีกลุ่มตัวอย่าง 
คิดว่าสิ่งที่ต้องพัฒนาคือ การนําเสนอรายการที่น่าสนใจ เพราะวิธีการนําเสนอรายการสารคดีใน 
ปัจจุบันล่าสมัย เเละก็น่าเบื่อ ผู้ผลิตรายการควรปรับปรุง และพัฒนารายการให้มีความทันสมัย 
น่าสนใจ สามารถดึงดูดผู้ชมได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรกต อบสุวรรณ (2551) กล่าวว่า ผู้ผลิต 
รายการควรจะพยามคิดรูปแบบรายการที่แปลกใหม่ และมีวิธีการนําเสนอที่น่าสนใจ รายการ 
ประเภทบันเทิง กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า รายการบันเทิงควรปรับปรุงเรื่องคุณภาพ สร้างความ 
เป็นเอกลักษณ์ ควรมีสาระประโยชน์นอกเหนือจากให้ความบันเทิง และควรผลิตรายการที่มาจาก 
ความคิดสร้างสรรค์ แทนการลอกเลียนแบบรายการอื่นๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของศูนย์บริหาร 
วิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2557) กล่าวว่ารายการบันเทิง นอกจากให้ความสนุก 
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เพลิดเพลินเเล้ว ต้องให้ประโยชน์ด้านต่างๆ แก่ผู้ชม และควรเป็นรายการที่ผลิตมาจากความ 
คิดสร้างสรรค์ของผู้ผลิต  
          ผู้ผลิตรายการควรศึกษาข้อมูลสิ่งที่ต้องพัฒนาด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ ประเภท 
ช่องวาไรตี้ เอชด ีในอนาคต เพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุงรายการต่างๆให้มีคุณภาพ โดยรายการประเภท 
สาระต้องมีจรรยาบรรณของสื่อ นําเสนอด้วยความเป็นกลางไม่ปิดบังข้อมูลเเก่ประชาชน มีการ 
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งสองด้าน ต้องมีการนําเสนอที่ทันสมัย รายการประเภทบันเทิงต้องสร้างมาจาก 
ความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก สร้างจุดเด่น เเละเอกลักษณ์ของรายการให้โดดเด่นอย่างเเตกต่าง ไม่ควร 
เลียนเเบบรายการจากต่างประเทศ เเละการผลิตรายการทั้งรายการประเภทสาระ เเละรายการ 
ประเภทบันเทิงต้องอ้างอิงความต้องการของผู้ชมที่มีรูปเเบบการดําเนินชีวิตที่หลากหลายเป็นหลัก 
เพื่อสามารถผลิตรายการได้อย่างมีคุณภาพ เข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้เฉพาะเจาะจง 
          
ข้อเสนอเเนะเพื่อการนําไปใช้ 
          1. กลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิตของผู้ชม มีผลต่อการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล 
ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีเเตกต่างกันออกไป โดยผู้ชมที่อยู่ในกลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิตเดียวกัน 
จะมีลักษณะการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์คล้ายคลึงกัน ดังนั้นข้อมูลวิจัยนี้ จึงเหมาะสมกับ สถานี 
โทรทัศน์ เเละผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ที่ต้องการพัฒนา เเละผลิตรายการให้เข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่มีความ 
หลากหลาย หรือต้องการสร้างรายการโทรทัศน์ให้สามารถจับกลุ่มผู้ชมเเบบเฉพาะเจาะจง (Niche) 
เพื่อเพิ่มจํานวนฐานผู้ชมให้มากขึ้น 
          2. การศึกษากลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิต กับการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภท 
ช่องวาไรตี้ เอชด ีสามารถนําผลการวิจัยไปใช้วางเเผน หรือเป็นข้อมูลสําหรับลงโฆษณาต่างๆ 
ในช่องโทรทัศน์ ให้ตรงกับกลุ่มผู้ชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีที่มีความ 
หลากหลาย 
 
ข้อเสนอเเนะเพื่อการวิจัยในอนาคต 
          1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องกลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตกับการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ 
ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชดี ในจังหวัดอื่นๆ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนเเก่น จังหวัดภูเก็ต 
เป็นต้น เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะการเปิดรับชม เเละความคิดเห็นต่อการผลิตรายการโทรทัศน์ 
ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชดี  
          2. ควรศึกษาลักษณะการเปิดรับชม เเละความคิดเห็นต่อการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล 
หมวดหมู่อื่นๆ คือ หมวดหมู่บริการสาธารณะ หมวดหมู่เด็ก เยาวชน เเละครอบครัว หมวดหมู่ข่าวสาร 
เเละสาระ หมวดหมู่ทั่วไปเเบบความคมชัดปกติ เอสด ี(SD) 
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   งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต     
   ภาควิชาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
คําชี้เเจง : โปรดตอบคําถามที่ตรงกับความเป็นจริงของผู้ตอบเเบบสอบถาม 
 
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 
1.เพศ          1.1 [   ]  ชาย     1.2 [   ]  หญิง 
2.อายุ…………………………….ปี 
 
3.ระดับการศึกษา      
                           3.1 [   ]  ต่ํากว่ามัธยมศึกษา                 3.2 [   ] มัธยมศึกษา 
                           3.3 [   ]  ปริญญาตรี                          3.4 [   ] สูงกว่าปริญญาตรี                           
 
4.อาชีพ       4.1 [   ]  นักเรียน/นักศึกษา       4.2 [   ]  ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ                       
                4.3 [   ]  พนักงานเอกชน          4.4  [   ]  ธุรกิจส่วนตัว   
                4.5 [   ]  อื่นๆ ระบุ…………………………………………….   
    
5.รายได ้    5.1 [   ]  ต่ํากว่า 10,000 บาท/เดือน        5.2 [   ]  10,001-20,000 บาท/เดือน       
               5.3 [   ]  20,001-30,000 บาท/เดือน       5.4 [   ]  มากกว่า 30,001 บาทขึ้นไป 
 
 
 
 
 

เเบบสัมภาษณ ์
เรื่อง กลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิต กับการเปิดรับชม 
รายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ี

ในกรุงเทพมหานคร 
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ตอนที ่2  คําถามสําหรับเเบ่งประเภทรูปเเบบการดําเนินชีวิตของผู้ชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล   
            ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ี

1. ลักษณะการดําเนินชีวิตของท่านในปัจจุบันเป็นอย่างไร อธิบาย (ยกตัวอย่างเช่น 
กิจกรรมที่สนใจ , ลักษณะอุปนิสัยในการดําเนินชีวิตในสังคม , หรือหลักการใช้ชีวิต เป็นต้น) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

          …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนที ่3 กลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิตกับการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภท  
           ช่องวาไรตี้ เอชด ี

 
 

1. ทําไมท่านถึงเลือกชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไวตี ้เอชด ีอธิบาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. ท่านมีวิธีเลือกชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ีอย่างไร อธิบาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3. ท่านได้รับประโยชน์จากการรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี ้เอชด ีอย่างไร 
อธิบาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4. ท่านเลือกชมรายการประเภทสาระ หรือรายการประเภทบันเทิง อธิบาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. ท่านเลือกชมรายการประเภทสาระ คือรายการข่าว หรือรายการสารคด ี อธิบาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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5.1 ประเภทรายการข่าว 
5.1.1 ข่าวการเมือง : .…………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

5.1.2 ข่าวอาชญากรรม : ………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

5.1.3 ข่าวเศรษฐกิจ : ………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

5.1.4 ข่าวเหตุการณ์ภายในประเทศ : …………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

5.1.5 ข่าวต่างประเทศ : ……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

5.1.6 ข่าวกีฬา : ………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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5.1.7 ข่าวบันเทิง : …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

5.2 ประเภทรายการสารคด ี
5.2.1 สารคดีท่องเที่ยว : …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

5.2.2 สารคดีประวัติศาสตร์ : ……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

5.2.3 สารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติ : ………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

5.2.4 สารคดีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี : …………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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6. ท่านเลือกชมรายการประเภทบันเทิงประเภทใด อธิบาย (ซิทคอม, ละคร, รายการเกมโชว,์ 
รายการทอล์กโชว์, รายการเรียลลิตี้, รายการกีฬา เเละรายการดนตรี ) 
 
6.1   ซิทคอม : ………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.2   ละคร : …………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………... 

6.3   รายการเกมโชว ์: ………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.4   รายการทอล์กโชว์ : ........................................................................................................ 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

6.5   รายการเรียลลิตี้ : ........................................................................................................... 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 

6.6   รายการกีฬา : ................................................................................................................ 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
6.7   รายการดนตร ี: .............................................................................................................. 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
 

ตอนที่ 4 กลุ่มรูปเเบบการดําเนินชีวิต กับความคิดเห็นที่มีต่อการผลิตรายการ โทรทัศน์ดิจิตอล   
           ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ี 

1. ท่านคิดว่าจุดเด่นด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ี
ในปัจจุบันเป็นอย่างไร อธิบาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. ท่านคิดว่าสิ่งที่ต้องพัฒนาด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทช่องวาไรตี้ เอชด ี
ในอนาคตเป็นอย่างไร อธิบาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

ขอบคุณสําหรับการตอบเเบบสัมภาษณ์  
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-นามสกุล              ศุภคุณ  เกษมสันต ์
อีเมล                       Suphakhun.khas@bumail.net 
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         พ.ศ.2551        โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 
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         พ.ศ.2562        นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
ประสบการณ์ทํางาน 
         พ.ศ.2557        HWM Visual Communication 
         พ.ศ.2559        Homeiam 
         พ.ศ.2562        Suunthari Cooking Studio 



	



	


