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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมกับการตัดสินใจชมละครจีน 
ของ Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยทางสังคมของผู้ชม 
Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาการตัดสินใจชมละครจีนของผู้ชม Generation 
Z ในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมกับการตัดสินใจ 
ชมละครจีนของผู้ชม Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ Gen Z ที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี และอาศัยอยู่ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ที่ติดตามชมละครจีน จ านวน 129 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย เพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) ผลการศึกษา พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญกับปัจจัยทางสังคม ด้านกลุ่มอ้างอิง เนื่องจากได้รับการเชิญชวนจากสื่อสังคม (Social 
Media) เช่น Twitter Facebook ให้ชมละครจีน 2) พฤติกรรมหลังการชม เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด 
ในการตัดสินใจชมละครจีนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เพราะได้รับความสนุกสนาน และความผ่อน
คลายหลังจากชมละครจีน 3) ปัจจัยทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจชมละครจีน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยทางสังคม, การตัดสินใจชมละครจีน, เจนเนอเรชันซี 
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ABSTRACT 
 

 A study of the relationship between social factors and Generation Z’s 
decision-making in watching Chinese drama in Bangkok. The purpose of study are  
1) To study the social factors of Generation Z viewers in Bangkok 2) To study the 
Generation Z’s decision-making in watching Chinese Drama in Bangkok 3) To study 
the relationship between social factors and Generation Z’s decision-making in 
watching Chinese drama in Bangkok. Samples were 129 ages between 18-24 years in 
Bangkok, who were viewers of Chinese drama. The study used questionnaires as a 
tool for data collection. The data were analyzed by multiple regression analysis.  
The results revealed that 1) Most of the samples emphasized the reference group of 
social factors due to they are invited by social media such as Twitter, Facebook to 
watch Chinese drama. 2) Viewers’ post-watching behavior is the most significant 
factor in their decision to watch Chinese drama because Chinese drama is very fun 
and the viewers are relaxed. 3) There is a significant relationship between Social 
factors and Generation Z’s decision-making in watching Chinese drama in Bangkok at 
0.01 level. 
 
Keywords: Social Factors, Decision-Making to Watch Chinese Drama, Generation Z 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 วิทยุโทรทัศน์ (Television) เป็นสื่อมวลชนที่สามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารได้ทั้งค าพูด 
ข้อเขียน และรูปภาพ เป็นทั้งภาพสี ขาวด า และภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ และอ่ืน ๆ  
(สมิทธิ์ บุญชุติมา, 2561) วิทยุโทรทัศน์จึงกลายมาเป็นสื่อที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของ
มนุษย์มากข้ึน เนื่องจากเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายและสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้
ยังมีรายการให้เลือกชมหลายประเภท ได้แก่ รายการประเภทข่าว รายการประเภทความรู้ รายการ
ประเภทความบันเทิง และรายการประเภทโฆษณา (จ านง รังสิกุล, 2533) ซึ่งรายการประเภทความ
บันเทิงถือว่าได้รับความนิยมอย่างมาก เป็นรายการที่ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลินแก่ผู้ชม
โดยเฉพาะละคร ที่เป็นการน าเสนอเรื่องราวที่สะท้อนหรือจ าลองเหตุการณ์ โดยก าหนดโครงเรื่อง  
ฉากเหตุการณ์ ตัวละคร การแสดง การแต่งกาย และบทสนทนา (สมิทธิ์ บุญชุติมา, 2561) 
 ละคร ถือว่าเป็นรายการที่ผู้ชมใช้เวลาในการชมมากกว่ารายการประเภทอ่ืน ๆ เพราะ
สามารถตอบสนองความต้องการในด้านอารมณ์ความรู้สึกได้เป็นอย่างดี จากความสมจริงของภาพ 
และเสียงที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการแสดงออกของนักแสดง (นภาพร ธนะนุทรัพย์, 2551 อ้างใน  
อัญมณี ภักดีมวลชน และคมสัน รัตนะสิมากูล, 2561, หน้า 45) สร้างความบันเทิงใจให้กับชีวิตใน
เวลาว่าง ท าให้ลดความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้ อีกทั้งละครไม่ได้ให้แค่ความสนุกสนาน  
แต่มักจะแฝงข้อคิดและสถานภาพทางสังคมของตัวละครเอาไว้ เพื่อให้ผู้ชมเกิดการเรียนรู้และน าไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเองผ่านการชมละคร ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความนิยมของละคร 
ไม่ได้จ ากัดอยู่แค่ละครไทยเพียงอย่างเดียว จากการซื้อลิขสิทธิ์ละครต่างประเทศมาออกอากาศใน
ประเทศไทย เช่น ละครเกาหลี ละครญี่ปุุน และละครจีน เป็นต้น ในงานวิจัยของ ชูเกียรติ ดีบุรี 
(2552) ได้กล่าวว่า ละครต่างประเทศบางเรื่องมีเรทติ้งสูงกว่าละครไทย สร้างความแปลกใหม่ให้กับ
ผู้ชมจึงเกิดกระแสความนิยมละครต่างประเทศมากข้ึน ไม่เพียงแต่ออกอากาศทางโทรทัศน์เท่านั้นแต่
ขยายช่องทางไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์ เพ่ือให้ผู้ชมมีทางเลือกเพ่ิมมากข้ึน อย่างไรก็ตามละคร
เปรียบเสมือนสินค้าและบริการชนิดหนึ่ง ซึ่งผู้บริโภคคือผู้ชมละคร ดังนั้นจ าเป็นที่ต้องศึกษาพฤติกรรม
ของผู้ชม เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการ เพราะผู้ชมมีอิทธิพลอย่างมากต่อการท าให้ละครเป็นที่นิยม 
และประสบความส าเร็จ 
 งานวิจัยนี้ท าการศึกษาผู้ชม Generation Z ที่ชมละครจีน เนื่องจากปัจจุบันละครจีนก าลัง
เป็นที่นิยมในประเทศไทยและ Generation Z เป็นที่จับตามองของนักการตลาด เพราะจะกลายมา
เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศท าให้ตลาดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากการ
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ส ารวจสถิติผู้ใช้งาน WeTV ที่เป็นแพลตฟอร์มออกอากาศละครจีนทางออนไลน์ พบว่า กลุ่มผู้ชมมีอายุ
เฉลี่ย 18-34 ปี แบ่งเป็นเพศหญิง 85% และเพศชาย 15% (“ตลาดสตรีมมิ่งเดือด”, 2562) แสดงให้
เห็นว่ากระแสละครจีนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ชม Generation Z สิ่งที่น่าสนใจ คือ 
Generation Z เป็นกลุ่มที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาจากระบบอนาล็อก (Analog)  
เข้าสู่ระบบดิจิทัล (Digital) (วิทยา ชีวรุโณทัย, 2555) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  
ไม่ปิดกั้นที่จะเรียนรู้และยอมรับวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งในเรื่องภาษาและเชื้อชาติ ท าให้ละครจีน
สามารถเข้าถึงกลุ่มนี้ได้ไม่ยาก ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่เป็นครอบครัวเดี่ยวก็คือประกอบด้วยบิดามารดา
และบุตรเท่านั้น จะมีความเป็นตัวเองสูง และมีความสนใจที่หลากหลาย (Hawkins & 
Mothersbaugh, 2013 อ้างใน ไปรยา อรรคนิตย์, 2561, หน้า 4) และจากงานวิจัยของ อังคณา  
จงไทย (2558) พบว่า Generation Z ชอบอ่านข่าว ชมคลิปผ่านทาง Facebook และดูโทรทัศน์
ออนไลน์ทาง Youtube  ซึ่งผู้ชมกลุ่มนี้ ยังคงนิยมชมละครทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ แทนการ
ชมทางโทรทัศน์ ท าให้ใช้เวลาไปกับการใช้อินเทอร์เน็ต เมื่อมีข้อสงสัยจะหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอยู่
เสมอก่อนที่จะลงมือท า สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แม่นย าที่สุด 
 ปัจจัยทางสังคม ถือเป็นแรงจูงใจส าคัญที่ท าให้ผู้ชมเกิดความสนใจชมละคร เช่น การบอก
ต่อจากเพ่ือน ครอบครัว หรือการเป็นกระแสในสื่อสังคม (Social Media) มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นหลังจากท่ีได้ชมละครในแต่ละเรื่อง เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเลือกชมละครจีน อีกท้ังปัจจัย
ทางสังคมยังส่งผลต่อความต้องการในการชมละครที่แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมของผู้ชม เช่น 
ต้องการชมละครเพ่ือผ่อนคลายความเครียดจากสิ่งที่เจอในชีวิตประจ าวัน ต้องการชมละครเพ่ือน าไป
เป็นบทสนทนากับผู้อ่ืน หรือต้องการชมละครเพ่ือเรียนรู้วัฒนธรรม ซึ่งละครจีนเป็นละครต่างประเทศ 
ผู้ชมจึงสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากสังคมของตนเองได้ 
 การตัดสินใจชมละครจีน เกิดขึ้นเมื่อผู้ชมมีความสนใจที่จะชมละคร ซึ่งในปัจจุบันมีละครจีน
ให้ชมหลากหลายเรื่อง ดังนั้นผู้ชมจะมีการคัดเลือกละครที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเอง
จากการหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ เช่น เรื่องย่อละคร นักแสดง ความคิดเห็นบนสื่อ
สังคม (Social Media) รวมถึงช่องทางการชมละคร แต่ถ้าหากละครเรื่องนั้นไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของตนเองได้ก็จะหาข้อมูลของละครเรื่องอ่ืนแทนที่ 
 ดังนั้น จากข้อมูลที่กล่าวข้างต้นส่งผลให้ผู้วิจัยสนใจที่ท าการศึกษาเพ่ือหาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยทางสังคมกับการตัดสินใจชมละครจีนผู้ชม Generation Z เพ่ือยังประโยชน์แก่แวดวง
อุตสาหกรรมบันเทิงในบ้านเราต่อไป 
 1.1.1 ประวัติความเป็นมาของละครจีน 
 ความเป็นมาของละครจีนเริ่มขึ้น 2205 ปี ก่อนคริสตกาล เป็นการแสดงในลักษณะของ
การบรวงสรวงธรรมชาติด้วยเสียงดนตรีและการเต้นร า เกี่ยวข้องกับการหว่านพืช การเก็บเกี่ยว
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ผลผลิตทางการเกษตร ความรัก และสร้างที่พักอาศัย จะมีบุคคลแสดงเป็นตัวแทนในบทบาทต่าง ๆ 
เมื่อเข้าสู่สมัยราชวงศ์โจว ศิลปะการแสดงของจีนมีลักษณะที่หลากหลายมากข้ึน ทั้งละครใบ้ ละคร
ตลก การเล่าต านานตลอดจนการแสดงระบ าร าฟูอนชนิดต่าง ๆ จนมาถึงสมัยราชวงศ์สุย ในปี  
ค.ศ. 610 ทรงรับสั่งให้สร้างโรงละครถาวรขึ้นเพ่ือจัดการแสดงต่าง ๆ ในโอกาสที่มีพิธีต้อนรับแขกต่าง
เมืองและทูตการค้า และยุคทองของศิลปวัฒนธรรมของจีนในสมัยราชวงศ์ถังก็เกิดขึ้น ศิลปะการแสดง
ทุกแขนงมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในรัชสมัยจักรพรรดิมิ่งหวง พระองค์ที่ความ
พระทัยในศิลปะทุกประเภท จึงก่อตั้งสถาบันการแสดงขึ้นในราชส านัก เมื่อปี ค.ศ. 714 เป็นศูนย์
ฝึกอบรมศลิปินด้านต่าง ๆ เช่น นักดนตรี นักประพันธ์เนื้อร้อง นักแสดงละครประเภทต่าง ๆ เมื่อ  
ราวศตวรรษท่ี 11 ในสมัยจักพรรดิเฉินจง พบว่ามีการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรก  
โดยผสมผสานลีลาการแสดงกับศิลปะการฟูอนร าและดนตรีเข้าด้วยกัน เรื่องราวที่แสดงคือเรื่อง 
ประวัติศาสตร์สมัยสามก๊ก เรียกการแสดงดังกล่าวนี้ว่า จ๋าจู้ ประกอบไปด้วยผู้แสดงหลัก 3 คน  
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และ 14 รูปแบบของการละครถูกแบ่งออกไปตามพ้ืนฐานสภาพแวดล้อม
และวัฒนธรรม ดังนี้ ละครภาคเหนือ หมายถึง การแสดงที่พบในเขตปกครองมองโกล ผลงานบท
ละครได้รับอิทธิพลจากงานเขียนของกวนฮั่นชิง และได้รับการขนานนามว่าเป็น “บิดาแห่งการละคร
จีน” ได้เขียนบทละครกว่า 60 เรื่อง แต่ตกทอดมาถึงปัจจุบันเพียงแค่ 14 เรื่อง ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตรัก มีทั้งเบาสมอง และชีวิตของชาวรั้วชาววังที่สะท้อนให้เห็นคุณธรรมตามค าสั่งสอนของขงจื๊อ  
ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของละครจีนทางเหนือที่จะสอดแทรกแนวคิดและคติสอนใจ และเกิดนักเขียนบท
ละครชื่อดังในปลายศตวรรษที่ 13 หวางซือฟุ ได้ประพันธ์บทละครที่สร้างชื่อเสียงและกลายเป็นบท
ละครอมตะเรื่อง ซีเซียงจี้ (Romance of the Western Chamber) มาต่อกันที่ละครภาคใต้ 
ลักษณะละครจะเน้นความไพเราะและความอ่อนโยนของบทกวีหรือเนื้อเพลง ต่างจากละครภาคเหนือ
ตรงที่ไม่วางกฎเกณฑ์ตายตัว ในสมัยราชวงศ์หมิงมีสถาบันการละครเด่น 2 สถาบัน คือ ละครแนว
วรรณศิลป์ของถังเซียนจู กับละครแนวคีตศิลป์ของเวเหลียงฟู ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อการพัฒนามา
เป็นอุปรากรปักก่ิง และอุปรากรท้องถิ่นต่าง ๆ ในประเทศจีนในเวลาต่อมา ในศตวรรษท่ี 18 ราชวงศ์
ชิง ถือเป็นราชวงศ์สุดท้ายของประเทศจีน จักรพรรดิเฉียนหลงทรงสนพระทัยในศิลปะการละครอย่าง
ยิ่ง ทรงคัดเลือกศิลปินฝีมือดีเพ่ือตั้งคณะละครประจ าเมืองหลวงขึ้น ปรับปรุงการแสดงให้ดูสมจริงมาก
ยิ่งขึ้น ดัดแปลงและออกแบบเวทีให้ใหญ่ข้ึน ซึ่งใกล้เคียงกับละครอุปรากรปักกิ่งที่แสดงกันในปัจจุบัน 
(มาลินี ดิลกวณิช, 2532) 
 เมื่อเข้าสู่ยุคสาธารณรัฐประชาชนจีน ศิลปะการแสดงทุกแขนงอยู่ภายใต้การควบคุมของ
รัฐบาลทั้งหมด เกิดการพัฒนาศิลปะการละครให้กลายมาเป็นละครโทรทัศน์หลังจากท่ีได้มีการก่อตั้ง
สถานีโทรทัศน์ซีซีทีวี (CCTV) เมื่อปี พ.ศ. 2501 ท าให้รายการโทรทัศน์เฟื่องฟู เนื่องจากผู้ชมชาวจีน
ส่วนใหญ่มองว่าการชมโทรทัศน์เป็นวิธีในการเรียนรู้เกี่ยวกับโลกภายนอกและใช้เวลาพักผ่อนร่วมกับ
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สมาชิกในครอบครัว และในปี พ.ศ. 2538 ได้มีการน าเสนอละครชุดเรื่อง ความฝันในหอแดง (Dream 
of the Red Chamber) ซึ่งออกอากาศท้ังหมด 35 ตอน Zhang (2018) นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ละครโทรทัศน์จีนถูกปรับปรุงคุณภาพให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยและความสนใจของฐานผู้ชม  
โดยประเทศจีนถือว่ามีการผลิตละครโทรทัศน์มากกว่าประเทศอ่ืน ๆ นับตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1990 
เป็นต้นมา ละครประเภทอิงประวัติศาสตร์มีความโดดเด่น เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวังหลวงโดยเฉพาะยุค
ราชวงศช์ิง มีความนิยมสูงสุดในช่วงปลายยุค 90 และต้นยุค 2000 และถูกสร้างขึ้นอีกหลายประเภท 
เช่น โรแมนติก คอมเมดี้ กีฬา ก าลังภายใน หรือยุคสาธารณรัฐ ในปัจจุบันทางผู้ผลิตละครจีนปรับปรุง
คุณภาพและผลงานละครให้มีความทันสมัย ผสมผสานกับรูปแบบของวัฒนธรรมปฺอป ให้ความส าคัญ
กับการน าเสนอหน้าที่และบทบาทชีวิตของตัวละคร เช่น ชีวติในวัยเรียนมัธยมหรือมหาลัย หรือชีวิต
การท างาน เพ่ือให้ผู้ชมทราบถึงรูปแบบการด าเนินชีวิต และเข้าใจถึงมุมมองของตัวละครและเรื่องราว
ทั้งหมดได้ เพ่ือความเหมาะสมกับความสนใจของฐานผู้ชม ละครโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมในประเทศ
จีน เช่น มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน (Nirvana in Fire) ฮวาเซียนกู่ ต านานรักเหนือภพ (The Journey of 
Flower) สามชาติสามภพ ปุาท้อสิบหลี่ (Eternal Love) เวยเวย ยิ้มนี้โลกละลาย (Wei Wei 
Beautiful Smile) เจินหวน จอมนางคู่แผ่นดิน(Empresses in the Palace) และเจาะมิติพิชิต
บัลลังก์ (Scarlet Heart) ด้วยความนิยมในประเทศส่งผลให้ละครจีนถูกซ้ือลิขสิทธิ์เพื่อน าไป
ออกอากาศในประเทศอ่ืน ๆ โดยเฉพาะในเวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์  
ศรีลังกา และกัมพูชา 
 1.1.2 กระแสละครจีนในประเทศไทย 
 ประเทศจีนและประเทศไทยมีการแลกเปลี่ยนทางด้านภาพยนตร์และละครมาอย่างยาวนาน 
โดยประเทศไทยเป็นตลาดต่างประเทศท่ีส าคัญในการส่งออกภาพยนตร์และละครจีน ในปี พ.ศ. 2537 
สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (ซีซีทีวี) ออกอากาศละคร “สามก๊ก 1994 (Romance of 
The Three Kingdoms)” ดัดแปลงจาก สามก๊ก วรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์จีนที่มีชื่อเสียง และเป็น
ละครจีนชุดแรกที่เปิดตัวในประเทศไทย ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ในปีเดียวกัน เป็นการ
เปิดตัวที่ได้รับความสนใจและความนิยมจากผู้ชมชาวไทยจ านวนมาก เพราะละครถูกสร้างอย่าง
สมจริงและนักแสดงน าของเรื่องสามารถถ่ายทอดตัวละครเหมือนในวรรณกรรม จึงเกิดการซื้อลิขสิทธิ์
ละครจีนมาฉายในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ในช่วงแรกละครจีนประเภทอิงประวัติศาสตร์และละคร
ก าลังภายในเป็นที่นิยมอย่างมาก ในปี พ.ศ. 2557 “มังกรหยก ตอนศึกเทพอภินิหารเจ้าอินทรี (The 
Romance of The Condor Heroes)” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เป็นละครจีนที่มีผู้เข้า
ชมมากท่ีสุดในเวลานั้น สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมเพราะความสวยงามของฉาก เครื่องแต่งกาย
จีนโบราณ บทละครที่สมบูรณ์แบบ และสามารถท าให้นวนิยายต้นฉบับได้รับความนิยมตามกัน 
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  นอกจากนี้ยังมีละครจีนที่ออกอากาศในประเทศไทยประสบความส าเร็จอีกหลายเรื่อง อาทิ 
เจินหวน จอมนางคู่แผ่นดิน (Empreses in the Palace) จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม (The God of 
War) ฮวาเชียนกู่ ต านานรักเหนือภพ (The Journey of Flower) บูเช็คเทียน (The Empress of 
China) และตงกง ต านานรักต าหนักบูรพา (Goodbye My Princess) ปัจจุบันละครจีนประเภท    
ยุคปัจจุบันตีกระแสตลาดประเทศไทยมากข้ึน โดยผลงานละครจีนประเภทยุคปัจจุบันที่ออกอากาศใน
ประเทศไทยและได้รับความนิยม อาทิ เวยเวย เธอยิ้มโลกละลาย (Wei Wei Beautiful Smile) รักนี้
ยังงดงาม (A Love So Beautiful) และรักใส ๆ หัวใจ 4 ดวง (Meteor Garden) 
 จากเดิมการออกอากาศละครจีนถูกลิขสิทธิ์ในประเทศไทยมีเพียงแค่ช่องทางโทรทัศน์
เท่านั้น แต่ปัจจุบันธุรกิจบันเทิงจีนขยายช่องทางการชมละครไปสู่แพลตฟอร์มทางออนไลน์ คือ 
แอปพลิเคชั่นที่ใช้ส าหรับการชมละคร เช่น WeTv Youku Tv iQiYi Tv Netflix Monomax และ 
True Id เป็นต้น ล้วนเป็นช่องทางการชมละครจีนที่ถูกลิขสิทธิ์ โดย WeTv Youku Tv และ iQiYi Tv 
เป็นแอปพลิเคชันจากประเทศจีนที่เข้ามาบุกตลาดไทยหลังจากท่ีอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงไทยเปลี่ยน
จากยุคอนาล็อก สู่ยุคดิจิทัล (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2563) คุณกฤตธี มโนลีหกุล 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้กล่าวถึงการขยายช่องทางการชมละคร
ว่า ความจริงละครจีนไม่ใช่เรื่องใหม่ส าหรับคนไทย และเมื่อมีช่องทางท่ีเข้าถึงง่ายมากข้ึนก็ท าให้ผู้ชม
ชาวไทยหันมาสนใจกันมากขึ้น เนื่องจากแพลตฟอร์มทางออนไลน์สามารถชมได้อย่างรวดเร็วพร้อมกับ
ต้นฉบับ เลือกเวลาและสถานที่ที่ต้องการชมได้ตามต้องการ โดยละครจีนที่ออกอากาศทางออนไลน์
สร้างปรากฏการณ์ละครจีนครั้งใหญ่ คือ “ปรมาจารย์ลัทธิมาร (The Untamed)” ออกอากาศทาง
แอปพลิเคชัน WeTV ในปี พ.ศ. 2562 มียอดผู้เข้าชมในแอปพลิเคชั่น WeTV กว่า 20 ล้านวิว (36 
ตอน: ส ารวจยอดวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น.) ถึงแม้จะเป็นละครจากจีนที่ออกอากาศทาง
แอปพลิเคชั่นเท่านั้น แต่สามารถแย่งพ้ืนที่บนเทรนด์ทวิตเตอร์กับละครดังอย่างกลิ่นกาสะลอง จาก
ช่อง 3 ที่ออกอากาศในวันเดียวกันได้ (“ปรมาจารย์ลัทธิมาร”, 2562) และยังคงเป็นกระแสบนสื่อ
สังคม (Social Media) อยู่เรื่อย ๆ ถึงแม้ว่าละครออกอากาศจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตาม ส่งผลให้
ละครเรื่องนี้ได้รับรางวัลจากงาน 7th Thailand Headlines Person of The Year 2019 ยกให้เป็น
ละครจีนยอดนิยมในประเทศไทย นับว่าเป็นละครจีนที่มีอิทธิพลต่อตลาดบันเทิงในประเทศไทย มีผู้ชม
ชาวไทยสนใจละครจีน และวัฒนธรรมจีนมากขึ้น นอกจากนี้แล้วยังมี “อุ่นไอในใจเธอ (Put Your 
Head on My Shoulder)” ที่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับความนิยมจนสร้างปรากฏการณ์ได้อีกครั้ง  
จนท าให้ผู้ผลิตละครของประเทศไทยน าละครเรื่องนี้มารีเมกในเวอร์ชันไทย เพื่อตอกย้ าความเป็น
กระแสในประเทศไทย 
 จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้กล่าวไว้ผู้วิจัยจึงศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมกับ
การตัดสินใจชมละครจีนของผู้ชม Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้น าเข้าละครจีน
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สามารถน าไปใช้ศึกษาพฤติกรรมของผู้ชม Generation Z ได้ เพ่ือเป็นแนวทางในการคัดเลือกละคร
จีนให้เหมาะสมกับความต้องการ ท าให้ละครจีนที่น ามาออกอากาศประสบความส าเร็จ เปิดโอกาสให้
ละครจีนเติบโตในประเทศไทยต่อไปในอนาคต 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยทางสังคมของผู้ชม Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาการตัดสินใจชมละครจีนของผู้ชม Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมกับการตัดสินใจชมละครจีนของผู้ชม
Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
1.3 ค าถามการวิจัย 
 1.3.1 ปัจจัยทางสังคมของผู้ชม Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานครมีลักษณะอย่างไร 
 1.3.2 การตัดสินใจชมละครจีนของผู้ชม Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานครมีลักษณะ
อย่างไร 
 1.3.3 ปัจจัยทางสังคมกับการตัดสินใจชมละครจีนของผู้ชม Generation Z ในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
 
1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมกับการตัดสินใจชมละครจีนของ
ผู้ชม Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่าง คือ Generation Z และอาศัยอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยจัดท าในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.5.1 ทราบถึงปัจจัยทางสังคมของผู้ชม Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.5.2 ทราบถึงพฤติกรรมการตัดสินใจชมละครจีนของผู้ชม Generation Z ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 1.5.3 ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมกับการตัดสินใจชมละครจีนของผู้ชม 
Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.5.4 ผู้น าเข้าละครต่างประเทศสามารถศึกษาและคัดเลือกละครจีนที่เหมาะสมกับ 
ความต้องการของผู้ชม Generation Z ได้ 
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1.6 ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
 ปัจจัยทางสังคม หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 
การชมละครจีนของผู้ชม Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย กลุ่มอ้างอิง 
ครอบครัว บทบาททางสังคม และสถานภาพ 
 การตัดสินใจชม หมายถึง กระบวนการการเลือกชมละครเรื่องใดเรื่องหนึ่งของผู้ชมละครจีน 
Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ละครจีน หมายถึง ละครโทรทัศน์จีนแผ่นดินใหญ่ แบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น  
โรแมนติก คอมเมดี้ กีฬา ก าลังภายใน อิงประวัติศาสตร์ ยุคสาธารณรัฐ หรือสมัยใหม่ที่ผสมผสาน
รูปแบบของวัฒนธรรมปฺอป มีการออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์  
เช่น WeTv, iQiy Tv, Netfix ในประเทศไทย  
 Generation Z หมายถึง การใช้อายุมาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มประชากรศาสตร์ 
โดยเจเนอเรชัน Z คือ กลุ่มคนที่เกิดในปี พ.ศ. 2540–2552 ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
และเคยชมละครจีน 
 



 

บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 บทนี้เป็นการน าเสนอแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยทางสังคมกับการตัดสินใจชมละครจีนของผู้ชม Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผู้วิจัยได้ท าการสืบค้นจากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือน ามาก าหนด
สมมติฐานและกรอบแนวคิด เนื้อหามี ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยทางสังคม 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจ 
 2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.4 สมมติฐาน 
 2.5 กรอบแนวคิดตามทฤษฎี 
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคม 
 2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยทางสังคม 
 Walters (1978 อ้างใน กิตติศักดิ์ อินทรสาร, 2557, หน้า 6) ได้อธิบายว่า เป็นปัจจัยที่
เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ ประกอบด้วย กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว 
บทบาททางสังคม และสถานภาพของผู้ซื้อ อธิบายได้ดังนี้ 
  2.1.1.1 กลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) หมายถึง บุคคลที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติหรือ
พฤติกรรมของบุคคล สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
    1) กลุ่มอ้างอิงทางตรง (Direct or Membership Groups) คือ กลุ่มบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อผู้บริโภคในทางตรง และมีการติดต่อกันแบบเผชิญหน้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
     - กลุ่มปฐมภูมิ (Primary Groups) เป็นกลุ่มบุคคลที่มีการติดต่อกันอย่าง
สม่ าเสมอและมีรูปแบบการติดต่อแบบไม่เป็นทางการ เช่น ครอบครัว เพื่อน เป็นต้น 
     - กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Groups) เป็นกลุ่มบุคคลที่มีการติดต่อกันแบบ
นาน ๆ ครั้ง และมีรูปแบบการติดต่อแบบเป็นทางการ เช่น กลุ่มทางศาสนา กลุ่มวิชาชีพ หรือกลุ่มทาง
การค้า เป็นต้น 
    2) กลุ่มอ้างอิงทางอ้อม (Indirect Groups) คือ กลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลทางอ้อม 
ซึ่งไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัว แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
     - กลุ่มใฝุฝัน (Asp Rational Groups) บุคคลที่บุคคลอ่ืนต้องการจะเป็น
เหมือน เช่น นักแสดง นักร้อง นายแบบ นางแบบ พิธีกร นักกีฬาที่มีชื่อเสียง เป็นต้น 
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     - กลุ่มไม่พึงปรารถนา (Dissociative Groups) บุคคลที่ค่านิยม หรือ
พฤติกรรมที่บุคคลอื่นปฏิเสธไม่ยอมรับ ไม่ต้องการจะเป็นเหมือน 
 จากข้อมูลกลุ่มอ้างอิงที่กล่าวถึงข้างต้นมีอิทธิพลต่อผู้บริโภค 3 ทาง ได้แก่ กลุ่มอ้างอิงท าให้
ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมและรูปแบบการด าเนินชีวิตใหม่ ๆ กลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อทัศนคติและ
แนวความคิดของตนเอง นอกจากนี้กลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อการเลือกผลิตภัณฑ์และตราสินค้า 
 ในปัจจุบันที่เป็นยุคของโลกาภิวัตน์ อินเทอร์เน็ตมีบทบาทส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของ
มนุษย์มากข้ึน กลุ่มอ้างอิงอาจไม่ได้มีเพียงบุคคลเท่านั้น แต่รวมถึงสื่อทางสังคม (Social Media)    
ซ่ึงแต่ละคนจะมีการน าเสนอและแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ กับสมาชิกในกลุ่มนั้น ๆ เกิดการ
รับรู้ถึงความคิด ประสบการณ์ และวิถีชีวิตของกันและกัน สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างเครือข่ายทาง
สังคมอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า ชุมชนเสมือนจริง (Virtual Communities) ในแง่ของพฤติกรรมการ
บริโภค มีบทบาทและอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคท่ีมากข้ึน ก่อให้เกิดชุมชนเสมือนจริงด้านการ
บริโภค (A Virtual Communities of Consumption) ซึ่งเป็นแหล่งที่ผู้บริโภคสามารถติดต่อกันผ่าน
อินเทอร์เน็ต เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าและบริการ (ชูชัย สมิทธิไกร, 2562) 
  2.1.1.2 ครอบครัว (Family) หมายถึง องค์กรในสังคมที่ส าคัญท่ีสุด โดยสมาชิกใน
ครอบครัวถือเป็นกลุ่มอ้างอิงทางตรงขั้นปฐมภูมิที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
โดยสมาชิกในครอบครัวจะมีการแบ่งบทบาทและอิทธิพลของการตัดสินใจซื้อออกเป็น 3 ประเภท 
ดังนี้ 
   1) ผู้ชายเป็นผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ 
   2) ผู้หญิงเป็นผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ 
   3) ผู้หญิงและผู้ชาย มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อร่วมกัน 
 ชูชัย สมิทธิไกร (2562) กล่าวว่า ครอบครัวแหล่งที่ให้การอบรมขัดเกลาสมาชิกในครอบครัว 
เพ่ือให้มีพฤติกรรมตามแนวทางที่สังคมต้องการ กระบวนการดังกล่าวนี้เรียกว่า การหล่อหลอมทาง
สังคม (Socialization) โดยสมาชิกในครอบครัวยังได้รับการอบรมขัดเกลา เพ่ือให้มีความรู้และทักษะ
การบริโภคท่ีเหมาะสมด้วย หรือเรียกว่า กระบวนการหล่อหลอมทางสังคมของผู้บริโภค (Consumer 
Socialization) ในกระบวนการนี้จ าเป็นต้องอาศัยตัวแทนที่เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยให้บุคคลเกิด
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะ ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติท่ีจ าเป็นต่อการบริโภค 
ซึ่งตัวแทนที่กล่าวถึงประกอบด้วย พ่อแม่ กลุ่มเพ่ือน โรงเรียน และสื่อมวลชน 
  2.1.1.3 บทบาททางสังคม (Social of Role) หมายถึง หน้าที่หรือพฤติกรรมที่ผู้บริโภค
นั้นยึดถือปฏิบัติตามสถานภาพที่ได้รับ บทบาทและสถานภาพทางสังคมจะเป็นตัวก าหนดการกระท า
ระหว่างกันทางสังคมของสมาชิกให้ด าเนินไปด้วยกันอย่างราบรื่นสอดคล้อง ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน
และรับผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้การด าเนินชีวิตในสังคมมีโอกาสที่จะเกิดบทบาทที่ขัดกันได้ กล่าวคือ 
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ผู้บริโภคแต่ละคนอาจมีหลายบทบาทในเวลาเดียวกันหรือการกระท าตนเป็นอีกบทบาทหนึ่งซึ่งไม่ใช่
บทบาทท่ีแท้จริงของตัวเอง สมาชิกในสังคมต้องตัดสินใจตามวาระและโอกาสที่จะเกิดขึ้น 
  2.1.1.4 สถานภาพ (Status) หมายถึง สิ่งที่บ่งบอกต าแหน่งในสังคมของผู้บริโภคเพ่ือให้
การยอมรับก าหนดไว้เป็นฐานะทางสังคมของผู้บริโภคคนนั้น ๆ การกระท าระหว่างผู้บริโภคในสังคม
เป็นไปตามสถานภาพที่ตนด ารงอยู่ โดยสามารถแบ่งเป็นประเภท ได้ดังนี้ 
   1) สถานภาพทางสังคมโดยก าเนิด (Ascribed Status) เป็นสถานภาพทางสังคมที่
ผู้บริโภคได้รับโดยก าเนิด ได้แก่ เชื้อชาติ สัญชาติ เพศ อายุ และสถานภาพอันเกิดจากการเป็นสมาชิก
ในครอบครัว 
   2) สถานภาพทางสังคมที่ได้จากความสามารถของผู้บริโภคแต่ละบุคคล (Achieved 
Status) เป็นการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับสถานภาพโดยถือความสามารถตามเกณฑ์ที่สังคม
ก าหนด 
 2.1.2 บรรทัดฐานทางสังคม (Social Role) 
 ณรงค์ เส็งประชา (2541 อ้างใน กิตติศักดิ์ อินทรสาร, 2557, หน้า 8) ได้ให้ความหมายของ
บรรทัดฐานทางสังคม หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือแบบแผนของพฤติกรรมที่สังคมยอมรับเป็น
แนวทางให้ผู้บริโภคประพฤติปฏิบัติและได้ประพฤติสืบต่อกันมา บรรทัดฐานทางสังคมไม่สามารถ
น าไปใช้ได้ในทุกสถานการณ์เพราะแบบแผนที่เห็นว่าถูกต้องในสถานการณ์นี้แต่อาจไม่ถูกต้องกับอีก
สถานการณ์ บรรทัดฐานทางสังคมสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
   1) วิถีประชา/วิถีชาวบ้าน (Folkways) หมายถึง แบบแผนการประพฤติท่ีผู้บริโภค
ทุกคนปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่วัยเด็กจนเติบโต ไม่มีการก าหนดบทลงโทษที่ชัดเจนส าหรับผู้ที่กระท า
ผิด แต่จะเป็นการถูกเยาะเย้ย ถากถางหรือได้รับการนินทาจากผู้บริโภคในสังคมเดียวกัน ท าให้ต้อง
ปฏิบัติตามจนเกิดเป็นระเบียบทางสังคมในที่สุด 
   2) จารีต (Mores) หมายถึง แบบแผนความประพฤติที่ผู้บริโภคพึงปฏิบัติใน
สถานการณต์่าง ๆ โดยผู้ที่ละเมิดฝุาฝืนจะได้รับการต่อต้านจากสมาชิกในสังคมอย่างจริงจัง เนื่องจาก
มีผลกระทบต่อระบบสัมพันธ์สมาชิกเป็นส่วนรวม 
   3) กฎหมาย (Laws) หมายถึง กฎเกณฑ์ของความประพฤติที่ถูกก าหนดขึ้น 
โดยองค์กรทางการเมือง การปกครอง มีการก าหนดกฎเกณฑ์ แนวทางการลงโทษไว้อย่างชัดเจน 
เป็นลายลักษณ์อักษร ผู้บริโภคทุกคนในสังคมต้องถือปฏิบัติร่วมกัน ไม่สามารถอ้างว่าไม่รู้ 
 2.1.3 ปัจจัยทางสังคมของ Generation Z 
 สถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน (Hakuhodo Institute of Life and Living 
ASEAN) จัดงาน ASEAN SEI-KATSU-SHA Forum 2021 เพ่ือน าเสนอหัวข้อการส ารวจพฤติกรรม
ของ Generation Z ในอาเซียน Now you Z me: Debunking myths about ASEAN’s 
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Generation Z ได้นิยาม Generation Z ในอาเซียน หมายถึง ผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2540-2555 มีอายุ
ตั้งแต่ 9 ถึง 24 ปี โดยในปี พ.ศ. 2564 ผลการส ารวจทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพใน 6 ประเทศ
อาเซียน (ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์) ได้ขนานนามกลุ่ม Generation Z 
ว่าเป็นซินเนอร์ไรเซอร์ (SyneriZers) สามารถอธิบายการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ส่วนตัว ค่านิยมของ
ชีวิต ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อสื่อ ดังนี้ 
 ความสัมพันธ์ส่วนตัว โดยทั่วไปแล้วได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ด้วยความสัมพันธ์แบบเป็น
กันเอง มีอิสระในการใช้ชีวิต สนับสนุนให้มีความคิดเป็นของตนเอง โดยจากผู้ตอบแบบสอบถาม 46% 
เห็นด้วยกับข้อความที่ว่า “ฉันถูกสนับสนุนได้ตั้งค าถาม ตั้งข้อโต้แย้ง และมีความเห็นในมุมมองของ
ตนเอง” ในขณะเดียวกัน 63% เห็นด้วยว่า “ได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบัติตามประเพณีและบรรทัดฐาน
ที่ก าหนดโดยผู้อ่ืน” การปฏิบัติเหล่านี้เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับสังคมและคนรอบข้าง และอีก 
67% เห็นด้วยว่า “ความส าเร็จ คือ การท าให้ครอบครัวและเพ่ือนฝูงภูมิใจ” แสดงให้เห็นว่า พวกเขา
ให้ความส าคัญกับครอบครัวเป็นอันดับต้น ๆ และให้คุณค่ากับการรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง 
 คุณค่าในชีวิต จากผู้ตอบแบบสอบถาม 86% เห็นด้วยกับข้อความที่ว่า “ชีวิตเป็นการเติม
เต็มความรับผิดชอบ” และ “ชีวิตคือการได้รักตัวเอง” พวกเขาเห็นคุณค่าท้ังตนเองและครอบครัว 
พวกเขาคิดว่าคนรอบข้างจะไม่มีความสุขหากพวกเขาไม่มีความสุข และ 74% เห็นด้วยวา่ 
“ความส าเร็จ คือ การมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเป็น ไม่ว่าคนอ่ืนจะว่าอย่างไร” ชี้ให้เห็นว่าต าแหน่งงาน
สูงหรือมีเงินมากเพียงใดไม่ได้เป็นเครื่องพิสูจน์ความส าเร็จส าหรับพวกเขา ในส่วนของอาชีพนั้นให้
ความส าคัญกับความพอใจของตนเอง และค่อย ๆ ก้าวหน้าทีละนิดจากการก าหนดเปูาหมายที่เป็น  
ไปได้ 
 ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อสื่อ พวกเขาเข้าใจการใช้แพลตฟอร์มต่าง ๆ ของโซเชียลมีเดีย 
และรักษาอัตลักษณ์ให้สอดคล้องกับแพลตฟอร์มเหล่านั้น แต่พวกเขาไม่ได้สร้างตัวตนปลอมข้ึนมา 
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 82% เห็นด้วยกับข้อความที่ว่า “เมื่อฉันโพสต์บนโซเชียลมีเดีย ฉันตระหนัก
ถึงตัวตนของฉัน” และ 86% เห็นด้วยว่า “ฉันต้องการแสดงตัวตนที่เป็นธรรมชาติของฉันบน 
โซเชียลมีเดีย” 
 จากการส ารวจที่กล่าวถึงข้างต้นมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อ ใครไม่ See Gen Z กล่าวว่า จากการส ารวจพฤติกรรม Generation Z 
(“ลูกศิษย์ Gen Z ความท้าทายที่ครูไทยต้องรับมือ”, 2562) พบว่า 54% ให้ความส าคัญกับเรื่องของ
ความสุข ถือว่าเป็นความส าเร็จของชีวิต  และต้นแบบของ Generation Z ที่ใช้ยึดเป็นแนวทางเพ่ือท า
ให้ชีวิตประสบความส าเร็จ อันดับแรกคือ คนในครอบครัว เกิดจากความเชื่อใจ ไว้ใจ และมี
ประสบการณ์ร่วมด้วยในทุกด้าน สามารถน ามาเป็นแบบอย่างที่ดีได้ ตามมาด้วยศิลปินเกาหลี       
และนักธุรกิจตามล าดับ พฤติกรรมการด าเนินชีวิตของ Generation Z ยึดถือสุขนิยม และชอบหา
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ความสุขให้กับตนเอง โดยกิจกรรมท่ีนิยมท ามากท่ีสุด 81% คือ การดูหนัง ภาพยนตร์ ละคร หรือซีรีส์ 
76% ฟังเพลง และ 66% อ่านหนังสือ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มักท าเพียงคนเดียว นอกจากนี้การใช้
โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ท่ีขาดไม่ได้ 94% ให้ความส าคัญกับโทรศัพท์มือถือ ในขณะที่อีก 4%  
ให้ความส าคัญกับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ก และอีก 2% ให้ความส าคัญกับแท็บเล็ต สาเหตุที่
โทรศัพท์มือถือมีคะแนนมากที่สุด เพราะเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้งานได้ทุกสถานการณ์ ใช้ติดต่อกับคนอ่ืน ๆ 
ได้ทั้งในรูปแบบของข้อความ แชร์วิดีโอ ภาพและเสียง อีเมล ใช้งานโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
หรือเพ่ือความบันเทิงต่าง ๆ อ่านหนังสือ ฟังเพลง ทั้งนี้ในงานวิจัยยังได้กล่าวถึงพฤติกรรมในการ
สืบคน้ข้อมูลเพ่ือบริโภคสินค้าและบริการของ Generation Z พบว่า ก่อนการใช้จ่ายแต่ละครั้ง มักจะ
ท าการสืบค้นข้อมูลหรือการดูรีวิวต่าง ๆ จากออนไลน์ก่อนเสมอ ทั้งการหาข้อมูลร้านอาหาร สถานที่
ท่องเที่ยว สินค้าค้าต่าง ๆ การอ่านรีวิวหรือสปอยล์ของภาพยนตร์ที่เข้าฉาย 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
 Drucker (1970 อ้างใน นฤมล ศรีงามผ่อง, 2560, หน้า 13) กล่าวว่า การตัดสินใจ 
หมายถึง การพิจารณาและคัดทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากหลายทางเพ่ือเลือกทางที่ดีที่สุด 
 Simon (1960 อ้างใน เจียเปุา เฉิน, 2558, หน้า 16) กล่าวว่า การตัดสินใจมักมีข้อจ ากัด 
ในเรื่องความรู้ความสามารถ และการรวบรวมข้อมูล นอกจากนี้ยังมีนิสัย ค่านิยมในตัวผู้ตัดสินใจเป็น
ตัวแปรที่ส าคัญที่จะท าให้การตัดสินใจเอนเอียง ดังนั้นการตัดสินใจจึงเกี่ยวกับการเลือกทางที่เห็นว่า 
จะได้ผลที่น่าพอใจ  
 ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ (2540 อ้างใน ภาณุพันธ์ พลอยพันธ์ และชัยชาญ เจริญรักษ์, 2558, 
หน้า 3) กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกปฏิบัติ หรือการเลือกทางด าเนินการที่เห็นว่าดีที่สุด
ทางใดทางหนึ่ง จากทางเลือกหลาย ๆ ทาง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีต้องการ 
 ฉัตยาพร เสมอใจ (2550 อ้างใน กมัยธร ริ้วพันกุล, 2562, หน้า 13) กล่าวว่า การตัดสินใจ 
หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ โดยผู้บริโภค
มักจะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจ ากัดของสถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการ
ที่ส าคัญและอยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค 
 จากค านิยามความหมายการตัดสินใจ (Decision Making) ของนักวิชาการท่ีกล่าวไปข้างต้น 
สามารถสรุปได้ว่า การตัดสินใจเป็นการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการ
และเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุดโดยผ่านกระบวนการพิจารณาเปรียบเทียบ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2526 อ้างใน สุรคุณ คุณสัตยานนท์, 2556, หน้า 27) 
อธิบาย ทฤษฎีการตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจใช้บริการหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ 6 องค์ประกอบ  
ซ่ึงแต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธกั์น ดังน้ี  
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  องค์ประกอบที่ 1 ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่ผู้รับบริการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ได้ 2 วิธี คือ 
   1) ประสบการณ์ทางตรง หมายถึง ผู้รับบริการได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น
โดยตรง เช่น ได้เห็น ได้ยิน ได้ดม ได้ชิม ได้สัมผัสด้วยตนเองแล้วเกิดการรับรู้ว่าสิ่งนั้นตรงกับความ
ต้องการของตนหรือไม่ ตนเองพอใจกับการบริการนั้นมากน้อยเพียงใด เป็นต้น  
   2) ประสบการณ์ทางอ้อม หมายถึง ผู้รับบริการได้รับข้อมูลข่าวสารจากค าบอกเล่า
ของผู้อ่ืน จากสื่อสารมวลชน จากสิ่งพิมพ์โฆษณาแล้วท าให้เกิดการรับรู้ว่าสิ่งนั้นตรงกับความต้องการ
ของตนเองหรือไม่ ตนเองพอใจกับการบริการนั้นมากน้อยเพียงใด  
  องค์ประกอบที่ 2 เครื่องหมายการค้าท าให้ผู้รับบริการนึกถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือ
บริการทั้งในด้านรสชาติ รูปร่าง สี ขนาด ความทนทาน การบรรจุหีบห่อ การออกแบบ และคุณภาพ
ของบริการ  
  องค์ประกอบที่ 3 เจตคติที่มีต่อเครื่องหมายการค้า เป็นความรู้สึกทางบวกหรือทางลบ
ต่อผลิตภัณฑ์และบริการ หากได้รับข้อมูลข่าวสารมาในเชิงบวก ความรู้สึกท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ
นั้นจะเกิดบวกตามมา ในทางตรงกันข้าม ความรู้สึกในทางลบจะเกิดก็ต่อเมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารมา
ในทางลบ เครื่องหมายการค้าจะมีอิทธิพลต่อความมุ่งม่ันที่จะใช้ผลิตภัณฑ์และบริการนั้นต่อไป  
  องค์ประกอบที่ 4 ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และบริการเป็นการประเมินการตัดสินใจว่า
ผลิตภัณฑ์และบริการตรงกับความต้องการของตนหรือไม่ ความเชื่อมั่นเกิดจากการได้รับข่าวสาร
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการนั้น และความศรัทธาที่มีต่อเครื่องหมายการค้าร่วมกัน ส่งผลต่อการใช้
หรือไม่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการนั้นต่อไป  
  องค์ประกอบที่ 5 ความมุ่งมั่นในการใช้ หมายถึง การตัดสินใจใช้ด้วยการวางแผนการใช้ 
เช่น จะใช้รุ่นไหน สีไหน ใช้เมื่อไร จะติดต่อการซื้อกับใคร เป็นต้น  
  องค์ประกอบที่ 6 การซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ การซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็น
ขั้นตอนสุดท้ายที่ผู้รับบริการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์และบริการแล้วแสดงเป็นพฤติกรรมด้วยการซื้อ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น  
 อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543 อ้างใน ฉกาชาต สุขโพธิ์เพ็ชร์, 2558, หน้า 30) ได้ก าหนด
กระบวนการตัดสินใจออกเป็น 5 ขั้นตอน สามารถอธิบาย ดังนี้ 
   1) การตระหนักถึงความต้องการ (Need Recognition) ผู้ซื้อจะตระหนักถึงปัญหา
หรือความต้องการนั้น ๆ ซึ่งความต้องการนี้อาจถูกกระตุ้นจากตัวกระตุ้นภายใน (Internal Stimuli) 
คือ การกระตุ้นจากความต้องการที่มีอยู่ปกติ เช่น ความรู้สึกต้องการน้ าหรืออาหาร โดยจะต้องเป็น
ตัวกระตุ้นที่มีระดับสูงพอที่จะกลายเป็นแรงขับดัน (Drive) นอกจากนั้นอาจถูกกระตุ้นจากตัวกระตุ้น
ภายนอก (External Stimuli) นับเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการ 
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   2) การเสาะแสวงหาข่าวสาร (Information Search) ผู้บริโภคอาจหาข่าวสารได้
จากหลายแห่ง หลังจากท่ีถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้า เพ่ือท าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
โดยทั่วไปแล้วหากสิ่งเร้านั้น ๆ มีแรงผลักดันในระดับสูงหรือมีโอกาสในการตอบสนองต่อสิ่งเร้า 
ผู้บริโภคจะท าการตอบสนองทันที  
   3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เป็นการตัดสินใจที่จะ
เลือกหรือไม่เลือกสินค้าของผู้บริโภค กล่าวได้ว่าเป็นการพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้าย ดังนั้นนักการ
ตลาดจึงจ าเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการประเมิน ค่าทางเลือก คือ การดึงดูดใจให้ผู้บริโภคสนใจในตราสินค้า 
เพ่ือก่อให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจของผู้บริโภค  
   4) การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) ในขั้นตอนนี้จะมีการจัดล าดับความชอบ
หรือความพอใจในแต่ละตราสินค้าหรือแต่ละผลิตภัณฑ์ จากนั้นก็จะท าการตัดสินใจเลือกในสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ จากการล าดับความชอบของตน หากมีอุปสรรคในล าดับต้นของความชื่นชอบ 
ผู้บริโภคก็จะเลื่อนล าดับลงมาหรือเลือกในสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเพ่ือเป็นสินค้า
ทดแทน  
   5) พฤติกรรมหลังซื้อ (Post Purchase Behavior) หากความคาดหวังของผู้บริโภค
มีมากแต่คุณภาพของสินค้าหรือบริการมีน้อยกว่าความคาดหวังผู้บริโภค จะเกิดความผิดหวังในสินค้า
หรือบริการทันที แต่หากความคาดหวังของผู้บริโภคมีน้อยกว่าหรือพอ ๆ กันกับคุณภาพของสินค้า
หรือบริการ ผู้บริโภคก็จะมีความพอใจในสินค้าหรือบริการนั้น ๆ เช่นกัน แต่หากคุณภาพของสินค้า
หรือบริการนั้นเป็นการโฆษณาที่เกินความจริง จะท าให้ผู้บริโภคยุติการซื้อในสินค้าหรือบริการ 
 องค์ประกอบและกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคท่ีได้กล่าวถึงไปข้างต้น ผู้บริโภคใน
งานวิจัยเรื่องนี้คือ ผู้ชมละคร กล่าวคือ การตัดสินใจชมละครแต่ละเรื่องของผู้ชมเกิดจากความต้องการ
ของบุคคลเป็นขั้นตอนแรก หลังจากนั้น จึงท าการหาข้อมูลเนื้อหาละครที่ตรงตามความต้องการ  
หากเกิดความชอบส่งผลต่อการติดตามชมละครจนจบเรื่อง ในทางกลับกันหากไม่ชอบก็เลือกท่ีจะไม่
ติดตามต่อ จากงานวิจัยของ ธิติรัตน์ อรัณยวงศกร (2542 อ้างใน กมลรัตน์ กิจรุ่งไพศาล และพนม 
คลี่ฉายา, 2561, หน้า 17) พบว่า ปัจจัยด้านดารานักแสดงที่ชื่นชอบมีอิทธิพลอย่างมากต่อการ
ตัดสินใจเลือกเปิดรับชมละครโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องซ้ าเดิมหรือไม่ ในทางตรงกันข้ามหากขาด
นักแสดงที่โปรดปรานก็จะเกิดพฤติกรรมการถอนตัวจากละครโทรทัศน์ไปรับชมรายการประเภทอ่ืน
หรือไปรับสื่ออ่ืนโดยง่าย นอกจากนี้ยังเกี่ยวกับปัจจัยด้านจิตวิทยาและบุคลิกภาพของผู้รับชมแต่ละคน 
เช่น บางคนข้ีกลัวก็จะไม่รับชมละครแนวผี อาจเปลี่ยนเรื่องหรืออาจถอนตัวเพียงชั่วคราวก่อน ผู้วิจัย
จึงใช้การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจผู้บริโภคเป็นแนวทางในการศึกษาการตัดสินใจชมละครจีน
ของผู้ชม 
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2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ธนรรษภรณ์ อัทศาสตร์ศรี (2562) ได้ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยในการเลือกชมละครย้อนหลัง
ของ GEN Y ผ่านเว็บไซต์ของ Mello.me มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัย และส่วนประสมทาง
การตลาด (4P) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ชม โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง ผลการวิจัย
พบว่า กระแสโซเชียลที่พูดถึงละคร รวมถึงคนใกล้ตัว ทีเซอร์และเนื้อหาของละครเป็นปัจจัยที่ท าให้ 
ดึงความสนใจไปสู่การชมละคร และยังมีปัจจัยอ่ืนอย่างนักแสดง ความชื่นชอบในหน้าตา 
ความสามารถ รวมถึงผู้ก ากับละครเรื่องนี้ และจากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (4P) ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ (Product) สามารถชมละครย้อนหลังของช่อง 3 ผ่านเว็บไซต์ Mello.me ราคา (Price) 
สามารถชมละครโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรก ช่องทางการจ าหน่ายสินค้า (Place) รับรู้ได้จากทาง
โทรทัศน์และโซเชียลมีเดีย และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เลือกใช้ Mello.me เพราะ
สามารถชมละครย้อนหลังได้ทันที 
 ไปรยา อรรคนิยต์ (2562) ได้ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการส่งต่อการแชร์ (Share) 
วิดีโอคอนเทนต์ออนไลน์ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ของวัยรุ่น Gen Z มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาเนื้อหา และองค์ประกอบของวิดีโอคอนเทนต์ออนไลน์ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย และ
วิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกรับชม และการส่งต่อ (Share) วิดีโอคอนเทนต์ออนไลน์ โดยการใช้
แบบสอบถามที่มีค าถามปลายปิด ผลการวิจัยพบว่าในกลุ่มวัยรุ่นเจนเนอเรชัน Z มักใช้ระยะเวลาใน
การเข้ารับชมแต่ละครั้งประมาณ 1–2 ชั่วโมง ชว่งเวลาประมาณ 19.00–21.59 น. เมื่อพักอาศัยอยู่ที่
บ้าน และรับชมวิดีโอคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความบันเทิง เพลง ตลก ละคร หนังสั้น ฯลฯ ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20–24 ปี พบพฤติกรรมการเลือกรับชมและการส่งต่อ (Share) วิดีโอ
คอนเทนต์ออนไลน์ที่มีเนื้อหาตลก เนื้อหาที่ก าลังอยู่ในกระแสทุกคนก าลังกล่าวถึง วิธีการถ่ายท าสวย
และมีคุณภาพ เนื้อหาที่แปลกตาและเป็นรูปแบบการถ่ายท ามุมกล้องแปลกใหม่ เพลงประกอบที่รู้สึก
พอใจ และมีเนื้อหาเชิงข่าวสารเป็นอันดับสุดท้าย  
 ปัญจรักษ์ กันทะวิน (2561) ได้ท าการวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมในการรับชมและเลือก
ชมละครชุดโทรทัศน์และปัจจัยความส าเร็จของละครชุดโทรทัศน์ โดยกรณีศึกษาละครชุดโทรทัศน์ 
เรื่อง ชีวิตเพ่ือชาติ รักนี้เพ่ือเธอ (Descendants of the Sun) เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้ชม
ที่มีต่อละครชุด และเพ่ือหาปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factors) ขององค์ประกอบละคร
ชุด โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ผู้ชมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วง 19–35 ปี 
รับชมผ่านทางสมาร์ทโฟน รองลงมาผ่านทางคอมพิวเตอร์ ในช่วงเวลา 20.00–24.00 น. หรือรับชม
ตามเวลาสะดวก ในด้านปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factors) ของละครชุดพบว่าผู้ชมให้
ความส าคัญ กับความสมเหตุสมผลและความสมจริงของเนื้อหา การแสดงภาษา และสิ่งที่ปรากฏแก่
สายตาผู้ชม เช่น ฉาก อุปกรณ์ และการแต่งกาย เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ชมยังมีความต้องการเนื้อหาที่มี
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สารที่ชัดเจน โครงเรื่องและแก่นเรื่องที่ดี รวมถึงผู้ผลิตจะต้องผลิตละครชุดโทรทัศน์ด้วยบทละคร     
ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ หรือไม่เคยมีการสร้างมาก่อนอีกด้วย 
 ปัฐยา เรืองเริงกุลฤทธิ์ และวิกานดา พรสกุลวานิช (2564) ได้ท าการวิจัยเรื่องอิทธิพล 
ของปฏิสัมพันธ์กึ่งการมีส่วนร่วมทางสังคมต่อความผูกพันในชุมชนเสมือนของกลุ่มแฟนซีรีส์จีน  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของเจเนอเรชันที่มีต่อปฏิสัมพันธ์กึ่งการมีส่วนร่วมทางสังคมของกลุ่ม
แฟนซีรีส์ และท านายอิทธิพลของปฏิสัมพันธ์กึ่งการมีส่วนร่วมทางสังคมการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการ
รับชมซีรีส์ โดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มแฟนซีรีส์จีนในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า
กลุ่มคนเจเนอเรชันวายมีระดับปฏิสัมพันธ์กึ่งการมีส่วนร่วมทางสังคมสูงกว่ากลุ่มคนเจเนอเรชันเอ็กซ์ 
และปฏิสัมพันธ์กึ่งการมีส่วนร่วมทางสังคมมีอิทธิพลต่อการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในทิศทางบวก แฟนซีรีส์
จีนใช้สื่ออินเทอร์เน็ตบ่อยขึ้นทั้งเพ่ือรับชมซีรีส์และเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนเสมือน และใช้เวลาในการ
รับชมซีรีส์แต่ละวันมากขึ้น ส่งผลต่อเนื่องให้ระดับความผูกพันในชุมชนเสมือนสูงขึ้น สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ทางสังคมได้ เช่น การสร้างชุมชนเสมือนเพ่ือการสนับสนุนทางสังคม และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ทางการตลาด เช่น การสร้างชุมชนตราสินค้าที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายทางการตลาด 
ที่กระจายตัวกันอยู่ และยังสามารถพัฒนาความภักดีต่อตราสินค้าได้ 
 กมลรัตน์ กิจรุ่งไพศาล และพนม คลี่ฉายา (2561) ได้ท าการวิจัยเรื่องการเปิดรับข่าวสาร 
พฤติกรรมการชม และความต้องการชมละครโทรทัศน์ไทยของผู้ชมชาวเมียนมาในนครย่างกุ้ง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจและอธิบายการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับละครโทรทัศน์ไทยของผู้ชมละคร
โทรทัศน์ชาวเมียนมาในนครย่างกุ้งที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน ผลการวิจัยพบว่าผู้ชม
ชาวเมียนมาที่อายุและระดับการศึกษาต่างกัน เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับละครโทรทัศน์ไทยผ่าน
สื่อมวลชนสื่อออนไลน์และสื่อบุคคลแตกต่างกัน ด้านการรับชมเพศและอายุต่างกัน มีความถ่ีในการ
รับชมละครโทรทัศน์ไทยแตกต่างกัน ด้านความต้องการชมอายุต่างกันต้องการชมด้านองค์ประกอบ
ละครและเนื้อหาแตกต่างกัน ส่วนผู้ชมที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ต้องการชมด้านน าแสดงน า เนื้อหา 
องค์ประกอบ และแนวละคร แตกต่างกัน 
 ปัทมา สุวรรณภักดี และแอนนา จุมพลเสถียร (2561) ได้ท าการวิจัยเรื่องทัศนคติ ความ
คาดหวังและแนวโน้มพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ไทยของผู้สูงวัยในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 60-69 ปี ส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับภาพยนตร์
ไทยจากสื่อโทรทัศน์ โดยเปิดรับข่าวสารเกี่ยวภาพยนตร์เรื่องใหม่ ๆ ที่เข้าฉาย เนื้อหาภาพยนตร์ 
นักแสดง และเบื้องหลังการถ่ายท า และเปิดรับในช่วง 18.00-21.00 น. ชมภาพยนตร์ไทย โดยเฉลี่ย  
4 เรื่องต่อปี มักชมคนเดียว และรับชมประเภทภาพยนตร์บันเทิงแนวตลก เพ่ือความบันเทิง และ 
คลายเครียดในชีวิตประจ าวัน มักเลือกชมโดยพิจารณาจากเนื้อเรื่อง และตัวนักแสดงหลัก นอกจากนี้ 
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ยังพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ส่วนตัวของกลุ่มผู้สูงวัยที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อและ
การรับชมภาพยนตร์ไทยที่ไม่แตกต่างกัน รวมทั้งทัศนคติไม่มีความสัมพันธ์กับการรับชมภาพยนตร์ไทย  
แต่ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับสื่อโทรทัศน์และแนวโน้มพฤติกรรมในการรับชมภาพยนตร์
ไทย 
 Vila, Brea & Carlos (2021) ได้ท าการวิจัยเรื่องการท่องเที่ยวภาพยนตร์ในสเปน: การรับรู้
จุดหมายปลายทางและแรงจูงใจในการเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ปรากฏในละครโทรทัศน์ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดการตัดสินใจของผู้ชมในการเดินทางเยี่ยมชมจุดหมาย
ปลายทางท่ีปรากฏในละครโทรทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสองปัจจัยที่ยอมรับว่าเป็นปัจจัยก่อนการ
ตัดสินใจเดินทาง คือ การตระหนักรู้จุดหมายปลายทางและแรงจูงใจในการเยี่ยมชม โดยท าการเก็บ
แบบสอบถามกับนักท่องเที่ยวในประเทศระหว่างการเยี่ยมชมจุดหมายปลายทาง ผลจากการวิจัย
ยืนยันได้ว่าปัจจัยทั้งสองมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อการตัดสินใจเยี่ยมชมสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ 
ในขณะที่การรับรู้ถึงจุดหมายปลายทางนั้นแข็งแกร่งกว่า เนื่องจากละครโทรทัศน์ของสเปนสร้างความ
น่าสนใจในสถานที่ท่ีน าเสนอ มีแนวโน้มที่จะดึงดูดผู้มาเยือนในประเทศให้มายังจุดหมายปลายทาง
เหล่านี้ได้ 
 
2.4 สมมติฐาน 
 ปัจจัยทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจชมละครจีนของ Generation Z ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  1) ด้านกลุ่มอ้างอิงมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจชมละครจีนของ Generation Z  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  2) ด้านครอบครัวความสัมพันธ์กับการตัดสินใจชมละครจีนของ Generation Z ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  3) ด้านบทบาททางสังคมความสัมพันธ์กับการตัดสินใจชมละครจีนของ Generation Z 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  4) ด้านสถานภาพความสัมพันธ์กับการตัดสินใจชมละครจีนของ Generation Z ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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2.5 กรอบแนวคิดตามทฤษฎี 
 
ภาพที่ 2.1: กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 

ปัจจัยทางสังคม 
1. กลุ่มอ้างอิง 
2. ครอบครัว 
3. บทบาททางสังคม 
4. สถานภาพ 

การตัดสินใจชมละครจีน 
1. การตระหนักถึงความต้องการ 
2. การเสาะแสวงหาข่าวสาร 
3. การประเมินทางเลือก 
4. การตัดสินใจชมละคร 
5. พฤติกรรมหลังการชมละคร 



 

บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมกับการตัดสินใจชมละครจีนของผู้ชม 
Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 3.1 ประเภทของงานวิจัย 
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 3.4 การทดสอบเครื่องมือ 
 3.5 วิธีการเก็บข้อมูล 
 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.8 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

 
3.1 ประเภทของงานวิจัย  
 3.1.1 พิจารณาจากลักษณะข้อมูล เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยการใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน 
 3.1.2 พิจารณาจากระดับการศึกษาของตัวแปร เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Exploratory 
Research) เป็นการวิจัยเพื่อส ารวจตัวแปร เพื่อน าผลมาอธิบายการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ของตัว
แปรนั้น โดยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปร (Discovery of Relationship 
between Variables) 
 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ Generation Z ที่มีอายุระหว่าง 12-24 ปี และอาศัยอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ไม่สามารถระบุขอบเขตของจ านวนประชากรได้อย่างครบถ้วน (Infinite 
Population) เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สามารถปรับใช้ได้จริง 
 3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้การคัดเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage 
Sampling) โดยค านวณ 
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   1) เงื่อนไขในการค านวณ Sample Size เป็นเงื่อนไขที่นิยมใช้โดยทั่วไปในโปรแกรม 
G*Power ของ Cohen (1988) เพ่ือก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
   ผลลัพธ์จากโปรแกรม G* Power 
    Input Effect Size f2   = 0.15  

    α err prob    = 0.05 

    Power (1-β err prob)    = 0.95 
    Number of Predictors   = 3 
    Output Total Sample size  = 129 
 เงื่อนไขในการค านวณ Sample Size ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่นิยมใช้โดยทั่วไปในโปรแกรม 
G*Power คือ ขนาดของผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง (Input Effect Size f2 = 0.15) ความคลาด

เคลื่อนที่ยอมรับได้ คือ 0.05 (α err prob = 0.05) พลังของการทดสอบคือ 0.95 [Power (1-β err 
prob) = 0.95] จ านวนของตัวแปรอิสระหรือจ านวนของตัวแปรที่ใช้ในการพยากรณ์ (Number of 
Predictors) เท่ากับ 4 จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง คือ 129 ตัวอย่าง 
   2) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี Cluster Sampling ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถาม ออกเป็น 2 Clusters คือ ช่วงวันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และวันที่ 1-30 
ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้วิจัยเชื่อว่า ปัจจัยด้านประชากรในแต่ละ Cluster มีลักษณะทั่วไปไม่แตกต่าง
กัน ผู้วิจัยเก็บตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามออนไลน์ได้ในช่วง วันที่ 1-30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ
หยุดเก็บข้อมูลเมื่อผู้ตอบ มีจ านวนครบ 129 คน 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากทฤษฎีและแนวคิด 
ที่เก่ียวข้อง โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ และรายได้ 
 ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคม ซึ่งค าถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่าแบบ 
Likert Scale แบ่งออกเป็น (1) กลุ่มอ้างอิง (2) ครอบครัว (3) บทบาททางสังคม และ (4) สถานภาพ 
โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
   5 คะแนน การแปลผล เห็นด้วยมากที่สุด 
   4 คะแนน การแปลผล เห็นด้วยมาก 
   3 คะแนน การแปลผล เห็นด้วยปานกลาง 



21 

 

   2 คะแนน การแปลผล เห็นด้วยน้อย 
   1 คะแนน การแปลผล เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจชมละครจีน ซึ่งค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่าแบบ Likert scale แบ่งออกเป็น (1) การตระหนักถึงความต้องการ (2) การเสาะแสวงหาข่าวสาร 
(3) การประเมินทางเลือก (4) การตัดสินใจชม และ (5) พฤติกรรมหลังการชม โดยแบ่งออกเป็น 5 
ระดับความคิดเห็น ดังนี้  
   5 คะแนน  การแปลผล เห็นด้วยมากที่สุด 
   4 คะแนน การแปลผล  เห็นด้วยมาก 
   3 คะแนน การแปลผล เห็นด้วยปานกลาง 
   2 คะแนน การแปลผล เห็นด้วยน้อย 
   1 คะแนน การแปลผล เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 
3.4 การทดสอบเครื่องมือ 
 3.4.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยท าความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะ
ท าการวิจัยเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 3.4.2 สร้างแบบสอบถามและท าการตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ จากนั้นน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแล้วน ามาปรับปรุงตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 3.4.3 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) จากนั้น รวบรวมข้อมูล 
ความคิดเห็น ของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย ด้วยค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีเกณฑ์ในการให้
คะแนนในแต่ละข้อค าถาม ดังนี้ 
   +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวัด 
   0   หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวัด 
   -1  หมายถึง ค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวัด 
 น าคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตามสูตร 
(ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และอัจฉรา ช านิประศาสตร์, 2547, หน้า 145-146) 
 

   IOC = 
∑ R

N
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   ∑ แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
   R  แทน คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อค าถามแต่ละข้อ 
   N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
  เกณฑ์การแปลความหมาย มีดังนี้ 
   ค่า IOC > 0.5 หมายความว่า ค าถามนั้นตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   ค่า IOC < 0.5 หมายความว่า ค าถามนั้นไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  ผลการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามชุดนี้ มีค่าเฉลี่ยของดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ได้เท่ากับ 0.99 
 3.4.4 น าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 ชุด โดยการทดสอบผู้ติดตามละครจีน Generation Z ที่มีอายุระหว่าง 12-24 ปี 
และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการหาค่าความเชื่อถือได้ของ
แบบสอบถาม (Reliability) ของ Cronbach’s Alpha ได้ผลการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
มีรายละเอียด ดังนี้  
 ผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นของประเด็นค าถาม พบว่า ข้อค าถามมีค่าความเชื่อมั่น
สามารถน าไปใช้ในการศึกษาได้และเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยมีค่าความเชื่อมั่นที่ค านวณได้ 
มีค่ามากกว่า 0.70 ขึ้นไป ซึ่งผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นของประเด็นค าถาม สามารถแสดง 
ได้ดังตารางที่ 3.1 
 
ตารางที่ 3.1: ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของประเด็นค าถามที่ใช้ในการวิจัย 
 

ตัวแปร ข้อมูล Tryout (n = 30) ข้อมูลที่เก็บจริง (n = 129) 

จ านวนข้อ Alpha จ านวนข้อ Alpha 

1. กลุ่มอ้างอิง (Reference) 5 0.655 5 0.713 
2. ครอบครัว (Family) 5 0.872 5 0.895 

3. บทบาททางสังคม (Social role) 5 0.890 5 0.873 

4. สถานภาพ (Status) 5 0.684 5 0.802 
5. การตระหนักถึงความต้องการ 
(Awareness) 

5 0.605 4 0.748 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ): ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของประเด็นค าถามที่ใช้ในการวิจัย 
 

ตัวแปร ข้อมูล Tryout (n = 30) ข้อมูลที่เก็บจริง (n = 129) 

จ านวนข้อ Alpha จ านวนข้อ Alpha 

6. การเสาะแสวงหาข่าวสาร(Seeking) 5 0.702 5 0.774 
7. การประเมินทางเลือก (Evaluation) 5 0.522 2 0.665 

8. การตัดสินใจชม (Decision) 5 0.824 5 0.839 

9. พฤติกรรมหลังการชม (Behavior) 5 0.811 5 0.835 
รวมค่าเฉลี่ย 45 0.73 41 0.79 

 
 ค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha ของประเด็นค าถามที่ใช้ในการวิจัย จากการน า
แบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ติดตามละครจีน Generation Z ที่มี
อายุระหว่าง 12-24 ปี และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ 
Cronbach’s Alpha มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.73แล้วน าไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 129 คน 
จะเห็นได้ว่า ค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นเท่ากับ 0.79 ดังนั้น แบบสอบถาม 
ที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟุา ความเชื่อม่ันอยู่ระหว่าง 0.80–1.00 ซึ่งยอมรับ
ได้ 

 
3.5 วิธีการเก็บข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการก าหนดแหล่งข้อมูล คือ แหล่งปฐมภูมิ โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา โดยท าแบบสอบถามรูปแบบออนไลน์
ผ่าน Google Form เมื่อผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามครบถ้วนตามจ านวนแล้ว จึงน าแบบสอบถามที่
ได้รับมาตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน สมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับกลับมา จากนั้น   
น าข้อมูลที่ได้มาบันทึกข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติต่อไป 

 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพื่อหา
ค่าต่าง ๆ ดังนี้ 
 3.6.1 วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) เพ่ือหาค่าความถี่และร้อยละ แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
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 3.6.2 วิเคราะห์ด้านปัจจัยทางสังคม และการตัดสินใจชมละครจีนโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) เพ่ือค านวณหาค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็น     
รายด้านและโดยรวม จากนั้นน าค่าเฉลี่ยที่ได้มาแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute 
Criteria) ตามแนวคิดของ วัฒนา สุนทรธัย (2551) โดยแบ่งคะแนนเป็นช่วง ๆ ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาปรับ
ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
   คะแนนเฉลี่ย   ระดับ 
   4.51-5.00   มากที่สุด 
   3.51-4.50   มาก 
   2.51-3.50   ปานกลาง 
   1.51-2.50   น้อย 
   1.00-1.50   น้อยที่สุด 
 3.6.3 ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) คือ สถิติสหสัมพันธ์
อย่างง่าย เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 โดยมีระดับน้ าหนักความสัมพันธ์ (r) ตามค าแนะน าของ Cohen (1988) ดังนี้ 
   ความสัมพันธ์น้อย  r = .10 - .29 
   ความสัมพันธ์ปานกลาง r = .30 - .49 
   ความสัมพันธ์มาก r = .50 - 1.0 
 
3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 
 3.7.1 สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  
   3.7.1.1 ร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตร ดังนี้ 
    P = f (100) / n  
    เมื่อ P แทน ค่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์  
      f แทน ความถี่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้เป็นร้อยละ 
      n แทน จ านวนความถี่ทั้งหมดหรือจ านวนประชากร 

   3.7.1.2 ค่าเฉลี่ย ( ̅) โดยใช้สูตร ดังนี้ 

     ̅  = 
∑ x

n
 

    เมื่อ  ̅  แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 
    ∑x แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
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    n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   3.7.1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตร ดังนี้ 

   S.D. = √
n∑ x2  - (∑ x)2

n(n- )
 

 
   เมื่อ  S.D.  แทน ค่าเบี่ยงมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตัวอย่าง 
     X แทน คะแนนแต่ละตัวในกลุ่มตัวอย่าง 
     n แทน จ านวนสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง 
     n-1 แทน จ านวนตัวแปรอิสระ  
     (∑x)2 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 
     ∑x2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
 3.7.2 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ สถิติที่ใช้ทดสอบความเชื่อมั่น 

(Reliability) ของแบบสอบถาม ใช้วิธีสัมประสิทธิ์อัลฟุา (α- Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) ซึ่งมีสูตร ดังนี้ 
 

    ⍺ =   
k Covariance / Variance

 +(k- ) Covariance / Variance
 

 

   เมื่อ  α แทน ค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
     k แทน จ านวนค าถาม 
     Covariance แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนระหว่างค าถามต่าง ๆ  
     Variance แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของค าถาม 
 ค่าอัลฟุาที่ได้จะแสดงถึงระดับของความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง  

0 ≤ α ≤ 1 ค่าท่ีใกล้เคียง 1 มาก แสดงว่ามีค่าความเชื่อมั่นสูง 
 
3.8 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
  วิธีสหสัมพันธ์อย่างง่ายเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) ใช้หาความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวที่เป็นอิสระต่อกนหรือหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูล 2 ชุด สามารถเขียนได้ดังนี้  
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   rxy =  
n∑ xy - [(∑ x)(∑ y)] 

√*n∑ x2-(∑ x)2+*n∑ y2-(∑ y)2+
 

 
  เมื่อ rxy

      แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
   ∑x     แทน ผลรวมคะแนนรายข้อ (Item) ของกลุ่มตัวอย่าง 
   ∑y     แทน ผลรวมคะแนนรายข้อ (Total) ของทั้งกลุ่ม 
   ∑x2   แทน ผลรวมคะแนนชุด x แต่ละตัวยกก าลังสอง 
   ∑y2   แทน ผลรวมคะแนนชุด y แต่ละตัวยกก าลังสอง 
   (∑x)2   แทน ผลรวมคะแนนชุด x ทั้งหมดยกก าลังสอง 
   (∑y)2   แทน ผลรวมคะแนนชุด y ทั้งหมดยกก าลังสอง 
   ∑xy   แทน ผลรวมของผลคูณระหว่าง x และ y ทุกคู่ 
   n   แทน จ านวนสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง 
  โดยที่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จะมีค่าระหว่าง -1 ถึง +1 ดังนี้ 
   ค่า r เป็น - แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม 
   ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
และมีความสัมพันธ์กันมาก 
   ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ -1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม 
และมีความสัมพันธ์กันน้อย 
   ถ้า r มีค่าเท่ากับ 0 หมายถึง x และ y ไม่มีความสัมพันธ์ 
 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมกับการตัดสินใจชม
ละครจีนของผู้ชม Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง อายุ 12-
24 ปี ที่เคยชมละครจีนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งสิ้น 129 ชุด และน ามาวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ืออธิบายและทดสอบค าถามการวิจัย ซึ่งมี
ผลการวิจัยที่จะน าเสนอแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคม 
 4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจชมละครจีน 
 4.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ในส่วนนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และ
รายได้ ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลคือ การแจงแจกค่าความถี่ (Frequency) และ 
ค่าร้อยละ (Percentage) ดังตารางที่ 4.1-ตารางที่ 4.5 
 
ตารางที่ 4.1: ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 11 8.5 

หญิง 118 91.5 

รวม 129 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 118 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 91.5 และเพศชาย จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 
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ตารางที่ 4.2: ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

12-14 ปี 10 7.8 

15-17 ปี 17 13.2 

18-20 ปี 22 17.1 

21-24 ปี 80 62.0 

รวม 129 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงอายุ 21-24 ปี จ านวน 80 คน   
คิดเป็นร้อยละ 62.0 อันดับสอง ช่วงอายุ 18-20 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 อันดับสาม 
ช่วงอายุ 15-17 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 และอันดับสุดท้าย ช่วงอายุ 12-14 ปี จ านวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 
 
ตารางที่ 4.3: ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการศึกษา 
 

การศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 13 10.1 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 19 14.7 

ปริญญาตรี 89 69.0 

สูงกว่าปริญญาตรี 8 6.2 

รวม 129 100.0 

  
 จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 
89 คน คิดเป็นร้อยละ 69.0 อันดับสอง มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 
อันดับสาม ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.1 และอันดับสุดท้าย   
สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2  
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ตารางที่ 4.4: ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 18 14.0 

พนักงานบริษัทเอกชน 35 27.1 

รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 9 7.0 

อ่ืน ๆ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ผู้ช่วยวิจัย และรับ
งานอิสระ 

67 51.9 

รวม 129 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพอ่ืน ๆ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา  
ผู้ช่วยวิจัย และรับงานอิสระ จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 51.9 อันดับสอง อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 27.1 อันดับสาม อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน  
18 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 และอันดับสุดท้าย อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.0 
 
ตารางที่ 4.5: ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้ 
 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 68 52.7 

10,001-15,000 บาท 23 17.8 

15,001-20,000 บาท 20 15.5 

20,001-25,000 บาท 6 4.7 

มากกว่า 25,001 ขึ้นไป 12 9.3 

รวม 129 100.0 
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 จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท 
จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 52.7 อันดับสอง รายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท จ านวน 23 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.8 อันดับสาม รายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท จ านวน 20 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 15.5 อันดับสี่ รายได้ต่อเดือนมากกว่า 25,001 ขึ้นไป จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 และ 
อันดับสุดท้าย รายได้ต่อเดือน 20,001-25,000 บาท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 
 
4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคม 
 ปัจจัยทางสังคม ประกอบด้วย กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาททางสังคม และสถานภาพ 

โดยมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และน าเสนอผลวิจัยแจกแจงเป็น ค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ตามตารางที่ 4.6–ตารางที่ 4.10 ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.6: แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยทางสังคมโดยภาพรวม 
 

ปัจจัยทางสังคม  ̅ S.D. ระดับ 

ด้านกลุ่มอ้างอิง 3.54 0.77 มาก 

ด้านครอบครัว 2.87 1.07 ปานกลาง 

ด้านบทบาททางสังคม 3.24 0.98 ปานกลาง 

ด้านสถานภาพ 3.52 0.74 มาก 

รวม 3.29 0.89 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 4.6 พบว่า โดยภาพรวมของปัจจัยทางสังคม อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅= 3.29, 
S.D. = 0.89) เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านกลุ่มอ้างอิง 

อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.54, S.D. = 0.77) อันดับสอง ด้านสถานภาพ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.52, 

S.D. = 0.74) อันดับสาม ด้านบทบาททางสังคม อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.24, S.D. = 0.98) 

และอันดับสุดท้าย ด้านครอบครัว อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 2.87, S.D. = 1.07) 
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ตารางที่ 4.7: แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยทางสังคม ด้านกลุ่มอ้างอิง 
 

ด้านกลุ่มอ้างอิง  ̅ S.D. ระดับ 

1. ท่านได้รับการเชิญชวนจากเพ่ือนให้ชมละครจีน 3.35 1.13 ปานกลาง 

2. ท่านได้รับการเชิญชวนจากบุคคลที่มีชื่อเสียง  
เช่น Influencer ให้ชมละครจีน 

3.07 1.16 ปานกลาง 

3. ท่านได้รับการเชิญชวนจากสื่อสังคม (Social 
Media) เช่น Twitter Facebook ให้ชมละครจีน 

4.00 0.92 มาก 

4. ท่านได้รับการเชิญชวนจากการชม Teaser ละคร
จีน 

3.56 1.24 มาก 

5. ท่านชมละครจีนเนื่องจากมีนักแสดงที่ท่าน 
ชื่นชอบน าแสดง 

3.75 1.19 มาก 

รวม 3.54 0.77 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยทางสังคม ด้านกลุ่มอ้างอิง 

อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.54, S.D. = 0.77) เมื่อพิจารณารายข้อของแบบสอบถาม จะเห็นได้ว่า 
ข้อที ่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านได้รับการเชิญชวนจากสื่อสังคม (Social Media) เช่น Twitter 

Facebook ให้ชมละครจีน อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.00, S.D. = 0.92) อันดับสอง ท่านชมละครจีน 

เนื่องจากมีนักแสดงที่ท่านชื่นชอบน าแสดง อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.75, S.D. = 1.19) อันดับสาม 

ท่านได้รับการเชิญชวนจากการชม Teaser ละครจีน อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.56, S.D. = 1.24) 

อันดับสี่ ท่านได้รับการเชิญชวนจากเพ่ือนให้ชมละครจีน อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.35,  
S.D. = 1.13) และอันดับสุดท้าย ท่านได้รับการเชิญชวนจากบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น Influencer  

ให้ชมละครจีน อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.07, S.D. = 1.16) 
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ตารางที่ 4.8: แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยทางสังคม ด้านครอบครัว 
 

ด้านครอบครัว  ̅ S.D. ระดับ 

1. สมาชิกในครอบครัวชอบชมละครจีนจึงส่งผลต่อ
การชมละครจีนของท่าน 

2.97 1.32 ปานกลาง 

2. สมาชิกในครอบครัวสนับสนุนท่านให้ชมละครจีน 3.19 1.11 ปานกลาง 

3. สมาชิกในครอบครัวคอยแนะน าในระหว่างที่ท่าน
ชมละครจีน 

2.61 1.28 ปานกลาง 

4. ท่านมักชมละครจีนร่วมกับสมาชิกในครอบครัว 2.66 1.34 ปานกลาง 

5. ท่านมักพูดเกี่ยวกับเนื้อหาละครจีนกับสมาชิกใน
ครอบครัว 

2.97 1.33 ปานกลาง 

รวม 2.87 1.07 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยทางสังคม ด้านครอบครัว  

อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 2.87, S.D. = 1.07) เมื่อพิจารณารายข้อของแบบสอบถาม จะเห็นได้ว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สมาชิกในครอบครัวสนับสนุนท่านให้ชมละครจีน อยู่ในระดับปานกลาง 

( ̅ = 3.19, S.D. = 1.11) อันดับสอง ท่านมักพูดเกี่ยวกับเนื้อหาละครจีนกับสมาชิกในครอบครัว  

อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 2.97, S.D. = 1.33) อันดับสาม สมาชิกในครอบครัวชอบชมละครจีนจึง

ส่งผลต่อการชมละครจีนของท่าน อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 2.97, S.D. = 1.32) อันดับสี่ ท่านมัก

ชมละครจีนร่วมกับสมาชิกในครอบครัว อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 2.66, S.D. = 1.34) และอันดับ
สุดท้าย สมาชิกในครอบครัวคอยแนะน าในระหว่างที่ท่านชมละครจีน อยู่ในระดับปานกลาง 

( ̅ = 2.61, S.D. = 1.28) 
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ตารางที่ 4.9: แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยทางสังคม ด้านบทบาททางสังคม 
 

ด้านบทบาททางสังคม  ̅ S.D. ระดับ 

1. ท่านต้องการน าเนื้อหาละครจีนมาเป็นบทสนทนา
กับบุคคลอ่ืน 

3.36 1.03 ปานกลาง 

2. ท่านต้องการได้รับความสนใจจากบุคคลรอบข้าง
เมื่อพูดเก่ียวกับเนื้อหาละครจีน 

3.12 1.18 ปานกลาง 

3. ท่านต้องการทันกระแสละครจีนในสื่อสังคม 
(Social Media) 

3.50 1.16 ปานกลาง 

4. ท่านต้องการโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นบนสื่อ
สังคม (Social Media) เกี่ยวกับละครจีนที่เคยชม 

3.15 1.27 ปานกลาง 

5. ท่านไม่ต้องการความรู้สึกล้าหลังจากบุคคลอ่ืนเมื่อ
ไมไ่ด้ชมละครจีน 

3.09 1.34 ปานกลาง 

รวม 3.24 0.98 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยทางสังคม ด้านบทบาท 

ทางสังคม อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.24, S.D. = 0.98) เมื่อพิจารณารายข้อของแบบสอบถาม 
จะเห็นได้ว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ท่านต้องการทันกระแสละครจีนในสื่อสังคม (Social Media) 

อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.50, S.D. = 1.16) อันดับสอง ท่านต้องการน าเนื้อหาละครจีนมาเป็น

บทสนทนากับบุคคลอ่ืน อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.36, S.D. = 1.03) อันดับสาม ท่านต้องการ
โพสต์หรือแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคม (Social Media) เกี่ยวกับละครจีนที่เคยชม อยู่ในระดับ 

ปานกลาง ( ̅ = 3.15, S.D. = 1.27) อันดับสี่ ท่านต้องการได้รับความสนใจจากบุคคลรอบข้างเม่ือ 

พูดเกี่ยวกับเนื้อหาละครจีน อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.12, S.D. = 1.18) และอันดับสุดท้าย   

ท่านไม่ต้องการความรู้สึกล้าหลังจากบุคคลอ่ืนเมื่อไม่ได้ชมละครจีน อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.09,  
S.D. = 1.34) 
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ตารางที่ 4.10: แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยทางสังคม ด้านสถานภาพ 
 

ด้านสถานภาพ  ̅ S.D. ระดับ 

1. ท่านคิดว่าการชมละครจีนสามารถบ่งบอกถึงสถานภาพ
ทางสังคมโดยก าเนิดด้านเชื้อชาติได้ 

3.15 1.23 ปานกลาง 

2. ท่านคิดว่าความสามารถในการวิเคราะห์เนื้อหาละครจีน
ขึ้นอยู่กับสถานภาพทางสังคมด้านวัฒนธรรม 

3.63 0.90 มาก 

3. ท่านคิดว่าการชมละครจีนสามารถเรียนรู้สถานภาพทาง
สังคมด้านอาชีพได้ เช่น หมอ ทนาย 

3.60 0.84 มาก 

4. ท่านคิดว่าการชมละครจีนแสดงให้เห็นหน้าที่หรือ
พฤติกรรมของตัวละครที่ปฏิบัติตามสถานภาพทางสังคมได้ 

3.81 0.91 มาก 

5. ผู้ชมละครจีนสามารถน าเรื่องราวไปปรับใช้ได้ตรงกับ
ความสามารถของตนเองได้ 

3.46 1.00 ปานกลาง 

รวม 3.52 0.74 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยทางสังคม ด้านสถานภาพ 

อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.52, S.D. = 0.74) เมื่อพิจารณารายข้อของแบบสอบถาม จะเห็นได้ว่า      
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านคิดว่าการชมละครจีนแสดงให้เห็นหน้าที่หรือพฤติกรรมของตัวละคร

ที่ปฏิบัติตามสถานภาพทางสังคมได้ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.81, S.D. = 0.91) อันดับสอง ท่านคิดว่า
ความสามารถในการวิเคราะห์เนื้อหาละครจีนขึ้นอยู่กับสถานภาพทางสังคมด้านวัฒนธรรม อยู่ใน

ระดับมาก ( ̅ = 3.63, S.D. = 0.90) อันดับสาม ท่านคิดว่าการชมละครจีนสามารถเรียนรู้สถานภาพ

ทางสังคมด้านอาชีพได้ เช่น หมอ ทนาย อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.60, S.D. = 0.84) อันดับสี่ ผู้ชม
ละครจีนสามารถน าเรื่องราวไปปรับใช้ได้ตรงกับความสามารถของตนเองได้ อยู่ในระดับปานกลาง  

( ̅ = 3.46, S.D. = 1.00) และอันดับสุดท้าย ท่านคิดว่าการชมละครจีนสามารถบ่งบอกถึงสถานภาพ

ทางสังคมโดยก าเนิดด้านเชื้อชาติได้ อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.15, S.D. = 1.23) 
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4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจชมละครจีน 
 การตัดสินใจชมละครจีน ประกอบด้วย การตระหนักถึงความต้องการ การเสาะแสวงหา
ข่าวสาร การประเมินทางเลือก การตัดสินใจชม และพฤติกรรมหลังการชม โดยมีสถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์และน าเสนอผลวิจัยแจกแจงเป็น ค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) ตามตารางที่ 4.11–ตารางที่ 4.16 ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.11: แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจชมละครจีนโดยภาพรวม 
 

การตัดสินใจชมละครจีน  ̅ S.D. ระดับ 

ด้านการตระหนักถึงความต้องการ 3.87 0.78 มาก 

ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร 3.76 0.79 มาก 

ด้านการประเมินทางเลือก 3.72 0.97 มาก 

ด้านการตัดสินใจชม 3.89 0.65 มาก 

ด้านพฤติกรรมหลังการชม 3.96 0.70 มาก 

รวม 3.84 0.77 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า โดยภาพรวมของการตัดสินใจชมละครจีน อยู่ในระดับมาก     

( ̅= 3.84, S.D. = 0.77) เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ    

ด้านพฤติกรรมหลังการชม อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.96, S.D. = 0.70) อันดับสอง ด้านการตัดสินใจ

ชม อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.89, S.D. = 0.65) อันดับสาม ด้านการตระหนักถึงความต้องการ        

อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.87, S.D. = 0.78) อันดับสี่ ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร อยู่ในระดับมาก 

( ̅ = 3.76, S.D. = 0.79) และอันดับสุดท้าย ด้านการประเมินทางเลือก อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.72, 
S.D. = 0.97) 
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ตารางที่ 4.12: แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจชมละครจีน                 
ด้านการตระหนักถึงความต้องการ 

 

ด้านการตระหนักถึงความต้องการ  ̅ S.D. ระดับ 

1. ท่านต้องการชมละครจีนเพ่ือคลายเครียดจากการ
เรียนหรือการท างาน 

4.30 0.84 มาก 

2. ท่านต้องการชมละครจีนเพ่ือติดตามผลงาน
นักแสดงที่ชื่นชอบ 

3.79 1.17 มาก 

3. ท่านต้องการชมละครจีนเพ่ือตอบสนองความรู้สึก
ของตนเอง 

3.95 0.95 มาก 

4. ท่านต้องการชมละครจีนเพราะเป็นกระแสในสื่อ
สังคม (Social Media) 

3.44 1.13 ปานกลาง 

รวม 3.87 0.78 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยทางสังคมต่อการชมละครจีน 

ด้านการตระหนักถึงความต้องการ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.87, S.D. = 0.78) เมื่อพิจารณารายข้อ
ของแบบสอบถาม จะเห็นได้ว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านต้องการชมละครจีนเพื่อคลายเครียด

จากการเรียนหรือการท างาน อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.30, S.D. = 0.84) อันดับสอง ท่านต้องการ  

ชมละครจีนเพ่ือตอบสนองความรู้สึกของตนเอง อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.95, S.D. = 0.95)       
อันดับสาม ท่านต้องการชมละครจีนเพ่ือติดตามผลงานนักแสดงที่ชื่นชอบ อยู่ในระดับมาก           

( ̅ = 3.79, S.D. = 1.17) และอันดับสุดท้าย ท่านต้องการชมละครจีนเพราะเป็นกระแสในสื่อสังคม 

(Social Media) อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.44, S.D. = 1.13) 
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ตารางที่ 4.13: แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจชมละครจีน ด้านการ      
เสาะแสวงหาข่าวสาร 

 

ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร  ̅ S.D. ระดับ 

1. ท่านอ่านเรื่องย่อของละครจีนที่ต้องการชมเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ 

3.65 1.16 มาก 

2. ท่านดู Teaser ของละครจีนที่ต้องการชมเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ 

3.95 1.07 มาก 

3. ท่านหารีวิวจากบุคคลอื่นที่เคยชมละครจีนที่เพ่ือ
ต้องการชมประกอบการตัดสินใจ 

3.84 0.99 มาก 

4. ท่านหาข้อมูลของนักแสดงในละครจีนที่ต้องการ
ชมเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

3.38 1.22 ปานกลาง 

5. ท่านหาช่องทางในการชมละครจีน เช่น WeTV 
iQiy Netflix เป็นต้น เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

4.02 1.03 มาก 

รวม 3.76 0.79 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยทางสังคมต่อการชมละครจีน 

ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.76, S.D. = 0.79) เมื่อพิจารณารายข้อของ
แบบสอบถาม จะเห็นได้ว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ท่านหาช่องทางในการชมละครจีน เช่น 

WeTV iQiy Netflix เป็นต้น เพ่ือประกอบการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.02, S.D. = 1.03) 
อันดับสอง ท่านดู Teaser ของละครจีนที่ต้องการชมเพื่อประกอบการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก     

( ̅ = 3.95, S.D. = 1.07) อันดับสาม ท่านหารีวิวจากบุคคลอ่ืนที่เคยชมละครจีนที่เพ่ือต้องการชม

ประกอบการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.84, S.D. = 0.99) อันดับสี่ ท่านอ่านเรื่องย่อของละคร

จีนที่ต้องการชมเพื่อประกอบการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.65, S.D. = 1.16) และอันดับ
สุดท้าย ท่านหาข้อมูลของนักแสดงในละครจีนที่ต้องการชมเพ่ือประกอบการตัดสินใจ อยู่ในระดับ 

ปานกลาง ( ̅ = 3.38, S.D. = 1.12) 
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ตารางที่ 4.14: แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจชมละครจีน ด้านการประเมิน
ทางเลือก 

 

ด้านการประเมินทางเลือก  ̅ S.D. ระดับ 

1. ละครจีนที่ท่านต้องการชมเป็นกระแสในสื่อสังคม 
(Social Media) หรือได้รับการเชิญชวนจากคนใกล้ชิด 

3.76 1.05 มาก 

2. ตัวละครที่แสดงในละครจีนที่ท่านต้องการชมเป็น
นักแสดงที่ชื่นชอบ 

3.70 1.18 มาก 

รวม 3.72 0.97 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยทางสังคมต่อการชมละครจีน 

ด้านการประเมินทางเลือก อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.72, S.D. = 0.97) เมื่อพิจารณารายข้อของ
แบบสอบถาม จะเห็นได้ว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ละครจีนที่ท่านต้องการชมเป็นกระแสในสื่อ

สังคม (Social Media) หรือได้รับการเชิญชวนจากคนใกล้ชิด อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.76,  
S.D. = 1.05) และอันดับสุดท้าย ตัวละครที่แสดงในละครจีนที่ท่านต้องการชมเป็นนักแสดงที่ชื่นชอบ 

อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.70, S.D. = 1.18) 
 
ตารางที่ 4.15: แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจชมละครจีน  
   ด้านการตัดสินใจชม 
 

ด้านการตัดสินใจชม  ̅ S.D. ระดับ 

1. การด าเนินเรื่องราวของละครจีนที่ท่านต้องการ
ชมในแต่ละตอนมีความน่าสนใจ 

4.24 0.78 มาก 

2. การแสดงของนักแสดงในละครจีนที่ท่าน
ต้องการชมเข้าถึงบทบาทและมีความเป็น
ธรรมชาติ 

4.26 0.81 มาก 

3. องค์ประกอบของละครจีนที่ท่านต้องการชม 
เช่น ฉาก เสื้อผ้า เป็นต้น มีความสวยงาม 

4.07 0.89 มาก 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.15 (ต่อ): แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจชมละครจีน ด้านการ
ตัดสินใจชม 

 

ด้านการตัดสินใจชม  ̅ S.D. ระดับ 

4. บทละครจีนที่ท่านต้องการชมสามารถเข้าใจได้
ง่าย และไม่ซับซ้อน 

4.10 0.79 มาก 

5. ละครจีนที่ท่านต้องการชมสามารถตอบสนอง
ความต้องการ หรือความรู้สึกของตนเองได้ 

4.16 0.84 มาก 

รวม 3.89 0.65 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยทางสังคมต่อการชมละครจีน 

ด้านการตัดสินใจชม อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.89, S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณารายข้อของ
แบบสอบถาม จะเห็นได้ว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การแสดงของนักแสดงในละครจีนที่ท่าน

ต้องการชมเข้าถึงบทบาทและมีความเป็นธรรมชาติ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.26, S.D. = 0.81) อันดับ
สอง การด าเนินเรื่องราวของละครจีนที่ท่านต้องการชมในแต่ละตอนมีความน่าสนใจ อยู่ในระดับมาก 

( ̅ = 4.24, S.D. = 0.78) อันดับสาม ละครจีนที่ท่านต้องการชมสามารถตอบสนองความต้องการ 

หรือความรู้สึกของตนเองได้ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.16, S.D. = 0.84) อันดับสี่ บทละครจีนที่ท่าน

ต้องการชมสามารถเข้าใจได้ง่าย และไม่ซับซ้อน อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.10, S.D. = 0.79) และ
อันดับสุดท้าย องค์ประกอบของละครจีนที่ท่านต้องการชม เช่น ฉาก เสื้อผ้า เป็นต้น มีความสวยงาม 

อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.07, S.D. = 0.89) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 

 

ตารางที่ 4.16: แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจชมละครจีน ด้านพฤติกรรม
หลังการชม 

 

ด้านพฤติกรรมหลังการชม  ̅ S.D. ระดับ 

1. ท่านได้รับความรู้และข้อคิดที่สามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันหลังจากชมละครจีน 

3.68 0.89 มาก 

2. ท่านสามารถแสวงหาข้อมูลที่ต้องการหลังจากชม
ละครจีน 

3.64 0.92 มาก 

3. ท่านได้รับความสนุกสนาน และความผ่อนคลาย
หลังจากชมละครจีน 

4.34 0.77 มาก 

4. ท่านเกิดความสนใจนักแสดงหลังจากชมละครจีน 4.09 1.04 มาก 

5. ท่านเกิดความรู้สึกชอบและอยากติดตามชมละครจีน
ต่อไป 

4.06 0.90 มาก 

รวม 3.06 0.70 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยทางสังคมต่อการชมละครจีน 

ด้านพฤติกรรมหลังการชม อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.96, S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณารายข้อของ
แบบสอบถาม จะเห็นได้ว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ท่านได้รับความสนุกสนาน และความผ่อน

คลายหลังจากชมละครจีน อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.34, S.D. = 0.77) อันดับสอง ท่านเกิดความสนใจ

นักแสดงหลังจากชมละครจีน อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.09, S.D. = 1.04) อันดับสาม ท่านเกิด

ความรู้สึกชอบและอยากติดตามชมละครจีนต่อไป อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.06, S.D. = 0.90) อันดับสี่ 
ท่านได้รับความรู้และข้อคิดที่สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันหลังจากชมละครจีน อยู่ในระดับ

มาก ( ̅ = 3.68, S.D. = 0.89) และอันดับสุดท้าย ท่านสามารถแสวงหาข้อมูลที่ต้องการหลังจาก 

ชมละครจีน อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.64, S.D. = 0.92) 
 
4.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมกับการตัดสินใจชมละครจีนของผู้ชม Generation Z 
ในเขตกรุงเทพมหานคร น าเสนอผลการวิจัยโดยใช้สถิติค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation) เพ่ือหาความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกัน คือ ปัจจัยทางสังคม 
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ประกอบไปด้วย กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาททางสังคม สถานภาพ และการตัดสินใจชมละครจีน 
ประกอบไปด้วย การตระหนักถึงความต้องการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร การประเมินทางเลือก  
การตัดสินใจชม พฤติกรรมหลังการชม จึงได้ทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.17: การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมกับการตัดสินใจชมละครจีนของผู้ชม 

Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

ตัวแปร การตระหนัก
ถึงความ
ต้องการ 

การเสาะ
แสวงหา
ข่าวสาร 

การ
ประเมิน
ทางเลือก 

การ
ตัดสินใจ

ชม 

พฤติกรรม
หลังการ

ชม 

การ
ตัดสินใจชม
ละครจีน 

ปัจจัยทาง
สังคม 

.652** .628** .673** .728** .606** .746** 

กลุ่มอ้างอิง .595** .638** .607** .679** .533** .693** 

ครอบครัว .439** .421** .469** .482** .382** .499** 
บทบาททาง
สังคม 

.626** .570** .600** .663** .564** .686** 

สถานภาพ .514** .474** .574** .618** .558** .621** 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
ตัวแปรทางสังคม และการตัดสินใจชมละครจีน คือ ตัวแปรในภาพรวม 
ตัวแปรที่เหลือทั้งหมด คือ ตัวแปรในภาพย่อย 
 
 จากตารางที่ 4.17 พบว่า ปัจจัยทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจชมละครจีน 
ในระดับมาก (r = .746**) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งในภาพรวมและภาพย่อย 
 ด้านกลุ่มอ้างอิง มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจชมละครจีน ในระดับมาก (r = .693**) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งในภาพรวมและภาพย่อย 
 ด้านครอบครัว มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจชมละครจีน ในระดับมาก (r = .499**) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งในภาพรวมและภาพย่อย 
 ด้านบทบาททางสังคม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจชมละครจีน ในระดับมาก 
(r = .686**) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทั้งในภาพรวมและภาพย่อย 
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 ด้านสถานภาพ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจชมละครจีน ในระดับมาก (r = .621**) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งในภาพรวมและภาพย่อย 
 
ตารางที่ 4.18: สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจชมละครจีนของ
ผู้ชม Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

ด้านกลุ่มอ้างอิงมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจชมละครจีนของ
ผู้ชม Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

ด้านครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจชมละครจีนของผู้ชม 
Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

ด้านบทบาททางสังคมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจชมละครจีน
ของผู้ชมGeneration Z ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

ด้านสถานภาพมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจชมละครจีนของผู้ชม 
Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

 



 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมกับการตัดสินใจชมละครจีนของผู้ชม 
Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้ 
  1) เพ่ือศึกษาปัจจัยทางสังคมของผู้ชม Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  2) เพ่ือศึกษาการตัดสินใจชมละครจีนของผู้ชม Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมกับการตัดสินใจชมละครจีนของผู้ชม 
Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการศึกษาในรูปแบบงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน 
Google Form ในลักษณะงานวิจัยเชิงส ารวจ (Exploratory Research) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วย
วิธี Cluster Sampling ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามจากผู้ชมละครจีนออกเป็น 2 Clusters คือ 
ช่วง 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และ 1-30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้วิจัยเชื่อว่า ปัจจัยด้านประชากร
ในแต่ละ Cluster มีลักษณะทั่วไปไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยเก็บตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามออนไลน์ได้
ในช่วงวันที่ 1-30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และหยุดเก็บข้อมูลเมื่อผู้ตอบมีจ านวนครบ 129 คน ซึ่งได้
สรุปผลการศึกษา ไว้ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 5.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ของผู้ชมละครจีน Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าเป็น
เพศหญิง โดยมีอายุระหว่าง 21-24 ปี และรองลงมามีอายุระหว่าง 18-20 ปี จบการศึกษาหรือก าลัง
ศึกษาในระดับปริญญาตรี และรองลงมาก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนมากมีอาชีพ
เป็นนักเรียน นักศึกษา รองลงมา ได้แก่ อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และ
อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตามล าดับ ซึ่งมีรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่ ต่ ากว่า 10,000 บาท 
อันดับสองคือรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท และอันดับสามมีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 
บาท 
 5.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคม 
 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคม ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง และเมื่อพิจารณาในภาพย่อย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 
คือ อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ด้านกลุ่มอ้างอิง รองลงมาคือ 
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ด้านสถานภาพ และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ด้านบทบาททาง
สังคม รองลงมาคือ ด้านครอบครัว มีรายละเอียดภาพย่อยแต่ละด้าน ดังนี้ 
 ปัจจัยทางสังคม ด้านกลุ่มอ้างอิง มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ 
โดยเรียงล าดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับการเชิญชวนจากสื่อสังคม 
(Social Media) เช่น Twitter Facebook ให้ชมละครจีน เป็นอันดับแรก อันดับสองคือ ชมละครจีน
เนื่องจากมีนักแสดงที่ท่านชื่นชอบน าแสดง อันดับสาม คือ ได้รับการเชิญชวนจากการชม Teaser 
ละครจีน อันดับสี่ คือ ได้รับการเชิญชวนจากเพ่ือนให้ชมละครจีน และอันดับสุดท้ายคือ ได้รับการเชิญ
ชวนจากบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น Influencer ให้ชมละครจีน 
 ปัจจัยทางสังคม ด้านสถานภาพ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายข้อโดย
เรียงล าดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด พบว่า กลุ่มตัวอย่างคิดว่าการชมละครจีนแสดงให้เห็นหน้าที่
หรือพฤติกรรมของตัวละครที่ปฏิบัติตามสถานภาพทางสังคมได้ เป็นอันดับแรก อันดับสองคือ คิดว่า
ความสามารถในการวิเคราะห์เนื้อหาละครจีนขึ้นอยู่กับสถานภาพทางสังคมด้านวัฒนธรรม อันดับสาม
คือ คิดว่าการชมละครจีนสามารถเรียนรู้สถานภาพทางสังคมด้านอาชีพได้ เช่น หมอ ทนาย อันดับสี่ 
คือ ผู้ชมละครจีนสามารถน าเรื่องราวไปปรับใช้ได้ตรงกับความสามารถของตนเองได้ และอันดับ
สุดท้าย คือ คิดว่าการชมละครจีนสามารถบ่งบอกถึงสถานภาพทางสังคมโดยก าเนิดด้านเชื้อชาติได้ 
 ปัจจัยทางสังคม ด้านบทบาททางสังคม มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณารายข้อโดยเรียงล าดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการทันกระแส
ละครจีนในสื่อสังคม (Social Media) เป็นอันดับแรก อันดับสอง คือ ต้องการน าเนื้อหาละครจีนมา
เป็นบทสนทนากับบุคคลอ่ืน อันดับสาม คือ ต้องการโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคม (Social 
Media) เกี่ยวกับละครจีนที่เคยชม อันดับสี่ คือ ต้องการได้รับความสนใจจากบุคคลรอบข้างเมื่อพูด
เกี่ยวกับเนื้อหาละครจีน และอันดับสุดท้าย คือ ไม่ต้องการความรู้สึกล้าหลังจากบุคคลอื่นเมื่อไม่ได้ชม
ละครจีน 
 ปัจจัยทางสังคม ด้านครอบครัว มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาราย
ข้อโดยเรียงล าดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด พบว่า สมาชิกในครอบครัวสนับสนุนให้ชมละครจีน  
เป็นอันดับแรก อันดับสอง คือ มักพูดเกี่ยวกับเนื้อหาละครจีนกับสมาชิกในครอบครัว อันดับสามคือ 
สมาชิกในครอบครัวชอบชมละครจีนจึงส่งผลต่อการชมละครจีนของท่าน อันดับสี่ คือ มักชมละครจีน
ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว และอันดับสุดท้าย คือ สมาชิกในครอบครัวคอยแนะน าในระหว่างที่ชม
ละครจีน 
 5.1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจชมละครจีน 
 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจชมละครจีน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย  
อยู่ในระดับมาก ซึ่งการตัดสินใจชมละครจีนประกอบด้วย การตระหนักถึงความต้องการ  



45 

 

การเสาะแสวงหาข่าวสาร การประเมินทางเลือก การตัดสินใจชม และพฤติกรรมหลังการชม และเม่ือ
พิจารณารายละเอียดการตัดสินใจชมละครจีน พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับความสนุกสนาน และความ
ผ่อนคลายหลังจากชมละครจีน เป็นอันดับแรก อันดับสองคือ ต้องการชมละครจีนเพ่ือคลายเครียด
จากการเรียนหรือการท างาน อันดับสามคือ การแสดงของนักแสดงในละครจีนที่ต้องการชมเข้าถึง
บทบาทและมีความเป็นธรรมชาติ อันดับสี่คือ การด าเนินเรื่องราวของละครจีนที่ต้องการชมใน 
แต่ละตอนมีความน่าสนใจ อันดับห้าคือ ละครจีนที่ต้องการชมสามารถตอบสนองความต้องการ 
หรือความรู้สึกของตนเองได้ อันดับหกคือ เกิดความสนใจนักแสดงหลังจากชมละครจีน อันดับเจ็ดคือ 
องค์ประกอบของละครจีนที่ต้องการชม เช่น ฉาก เสื้อผ้า เป็นต้น มีความสวยงาม อันดับแปดคือ 
เกิดความรู้สึกชอบและอยากติดตามชมละครจีนต่อไป อันดับเก้าคือ การหาช่องทางในการชมละครจีน 
เช่น WeTV iQiy Netflix เป็นต้น เพ่ือประกอบการตัดสินใจ อันดับสิบคือ ดู Teaser ของละครจีนที่
ต้องการชมเพ่ือประกอบการตัดสินใจ อันดับสิบเอ็ดคือ ต้องการชมละครจีนเพ่ือตอบสนองความรู้สึก
ของตนเอง อันดับสิบสองคือ หารีวิวจากบุคคลอื่นที่เคยชมละครจีนที่เพ่ือต้องการชมประกอบการ
ตัดสินใจ อันดับสิบสามคือ ต้องการชมละครจีนเพ่ือติดตามผลงานนักแสดงที่ชื่นชอบ อันดับสิบสี่คือ 
ละครจีนที่ต้องการชมเป็นกระแสในสื่อสังคม (Social Media) หรือได้รับการเชิญชวนจากคนใกล้ชิด 
อันดับสิบห้า คือ ตัวละครที่แสดงในละครจีนที่ต้องการชมเป็นนักแสดงที่ชื่นชอบ อันดับสิบหกคือ 
ได้รับความรู้และข้อคิดที่สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันหลังจากชมละครจีน อันดับสิบเจ็ดคือ 
อ่านเรื่องย่อของละครจีนที่ต้องการชมเพ่ือประกอบการตัดสินใจ อับดับสิบแปดคือ สามารถแสวงหา
ข้อมูลที่ต้องการหลังจากชมละครจีน อันดับสิบเก้าคือ ต้องการชมละครจีนเพราะเป็นกระแสในสื่อ
สังคม (Social Media) อันดับยี่สิบคือ หาข้อมูลของนักแสดงในละครจีนที่ต้องการชมเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ 
 สรุปได้ว่า จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางสังคม 
ประกอบไปด้วย กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาททางสังคม และสถานภาพ มีค่าเฉลี่ยของความ
น่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ผลการศึกษาถึงการตัดสินใจชมละครจีนนั้น
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยจะสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ได้ในการทดสอบสมมติฐานต่อไป 
 5.1.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
  1) สมมติฐานการวิจัย 
  ปัจจัยทางสังคม และการตัดสินใจชมละครจีนของผู้ชม Generation Z ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กัน ทั้งในภาพรวมและรายละเอียดขององค์ประกอบในภาพย่อย 
ดังนี้ 
  สมมติฐานที่ 1.1 ปัจจัยทางสังคม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจชมละครจีนของผู้ชม 
Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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  สมมติฐานที่ 1.2 ด้านกลุ่มอ้างอิง มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจชมละครจีนของผู้ชม 
Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  สมมติฐานที่ 1.3 ด้านครอบครัว มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจชมละครจีนของผู้ชม 
Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  สมมติฐานที่ 1.4 ด้านบทบาททางสังคม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจชมละครจีน 
ของผู้ชม Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  สมมติฐานที่ 1.5 ด้านสถานภาพ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจชมละครจีนของผู้ชม 
Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  2) ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
  ปัจจัยทางสังคม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจชมละครจีน ในระดับมาก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งในภาพรวมและภาพย่อย 
  ด้านกลุ่มอ้างอิง มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจชมละครจีน ในระดับมาก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งในภาพรวมและภาพย่อย 
  ด้านครอบครัว มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจชมละครจีน ในระดับมาก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งในภาพรวมและภาพย่อย 
  ด้านบทบาททางสังคม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจชมละครจีน ในระดับมาก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งในภาพรวมและภาพย่อย 
  ด้านสถานภาพ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจชมละครจีน ในระดับมาก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งในภาพรวมและภาพย่อย 
 
5.2 อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมกับการตัดสินใจชมละครจีนของผู้ชม 
Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาผลการวิจัยและการทดสอบสมมติฐาน ประกอบ
กับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ พบว่า มีประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปรายตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ได้ดังนี้ 
 5.2.1 การศึกษาปัจจัยทางสังคม 
 ผลการศึกษาปัจจัยทางสังคมของผู้ชม Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบ 
ไปด้วย 4 ด้าน ได้แก่ กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาททางสังคม และสถานภาพ กรุงเทพมหานคร เมื่อ
พิจารณาถึงในแต่ละด้าน พบว่า ด้านกลุ่มอ้างอิง แรงจูงใจที่ส าคัญต่อการตัดสินใจชมละครจีนของผู้ชม 
Generation Z คือ การรับรู้ละครจีนจากสื่อสังคม (Social Media) เช่น Twitter Facebook 
มากกว่าการแนะน าจากเพ่ือนหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น Influencer สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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Marriner (2013 อ้างใน สหภาพ พ่อค้าทอง, 2556, หน้า 11) กล่าวว่า ปัจจุบันโซเซียลมีเดีย มี
อิทธิพลต่อกลุ่มวัยรุ่นมากกว่าสื่อกระแสหลักอย่างวิทยุ โทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ อีกท้ังหากละครจีน
เรื่องนั้นมีนักแสดงที่ชื่นชอบน าแสดงจะช่วยให้เกิดแรงจูงใจในการชมละครจีนได้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กมลรัตน์ กิจรุ่งไพศาล และพนม คลี่ฉายา (2561) กล่าวว่า วัยรุ่นชาวเมียนมาบางกลุ่ม
เริ่มติดตามชมละครโทรทัศน์ไทยมากขึ้นเนื่องจากคลั่งไคล้ดารานักแสดง 
 ด้านครอบครัว พบว่า สมาชิกในครอบครัวไม่ได้ขัดแย้งหากผู้ชม Generation Z ต้องการชม
ละครจีน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอ้างอิงอ่ืน ครอบครัวเป็นกลุ่มที่สร้างแรงจูงใจให้เกิดการตัดสินใจ
ชมละครจีนน้อยที่สุด ถึงแม้ว่าสมาชิกในครอบครัวชอบชมละครจีนก็ตาม จึงไม่สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Walters (1978 อ้างใน กิตติศักดิ์ อินทรสาร, 2557, หน้า 6) ที่กล่าวว่า สมาชิกในครอบครัว   
ถือเป็นกลุ่มอ้างอิงทางตรงขั้นปฐมภูมิที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 
 ด้านบทบาททางสังคม พบว่า ผู้ชม Generation Z ต้องการน าเนื้อหาละครจีนมาเป็นบท
สนทนากับบุคคลอ่ืน อีกท้ังยังมีการโพสต์และแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคม (Social Media) 
เกี่ยวกับละครจีนที่เคยชม แสดงให้เห็นว่าละครจีนสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในสังคมได้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Ingram และ Luckett (2019 อ้างใน ปัฐยา เรืองเริงกุลฤทธิ์ และวิกานดา พรสกุลวานิช, 
2564, หน้า 78) กล่าวว่า การรับชมเพ่ือผลบางประการ เช่น รับชมเพ่ือใช้เป็นหัวข้อสนทนา จะท าให้
ประสบการณ์ปฏิสัมพันธ์กึ่งการมีส่วนร่วมทางสังคมเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ผู้ชม Generation Z ต้องการทัน
กระแสละครจีนในสื่อสังคม (Social Media) เพ่ือใช้เป็นบทสนทนาและกลายเป็นที่ยอมรับในสังคม 
เพราะไม่ต้องการถูกมองว่าล้าหลังเมื่อไม่ได้ชมละครจีน สอดคล้องกับแนวคิด Wellner (2000 อ้างใน 
ไปรยา อรรคนิตย์, 2561, หนา้ 26) พูดถึงพฤติกรรมของ Generation Z ว่า ใช้เวลาไปกับการใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงสังคม ต้องการการยอมรับจากกลุ่มสังคมของตนเอง  
 ด้านสถานภาพ พบว่า การชมละครจีนท าให้ผู้ชม Generation Z เกิดการเรียนรู้พฤติกรรม
ของตัวละครที่ปฏิบัติตามสถานสภาพทางสังคมได้ เนื่องจากละครจีนเป็นละครต่างประเทศ อาจมี
สถานภาพทางสังคมปฏิบัติแตกต่างจากประเทศไทยในหลายด้านให้เรียนรู้ เช่น อาชีพ ทั้งนี้การ
วิเคราะห์เนื้อหาที่ได้รับจากการชมละครขึ้นอยู่กับสถานภาพทางสังคมด้านวัฒนธรรมของผู้ชม 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมพร จิรัฐติกร (2563) กล่าว่า บริบททางสังคมที่แตกต่างกันท าให้ผู้ชม
มองหาสิ่งแปลกใหม่หรือสิ่งที่ขาดหายไปในสังคมจากละคร 
 5.2.2 การศึกษาการตัดสินใจชมละครจีน 
 ผลการศึกษาการตัดสินใจชมละครจีนของผู้ชม Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การตระหนักถึงความต้องการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร การ
ประเมินทางเลือก การตัดสินใจชม และพฤติกรรมหลังการชม เมื่อพิจารณาในแต่ละขั้นตอน พบว่า 
ด้านการตระหนักถึงความต้องการ ผู้ชม Generation Z มีความต้องการชมละครจีนเพ่ือคลายเครียด
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จากการเรียนหรือการท างานมากที่สุด และจะเลือกละครที่สามารถตอบสนองกับความรู้สึกของตนเอง
ได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ McCombs & Becker (1979 อ้างใน ศิรัส ปั้นเก่า, 2559, หน้า 24) 
กล่าวว่า คนเรามีเหตุผลให้เปิดรับสื่อแตกต่างกันไปตามสิ่งที่สามารถตอบสนอง และสร้างความ 
พึงพอใจของตนเองได้ นอกจากนี้ยังมีความต้องการชมละครจีนเพื่อติดตามผลงานนักแสดงที่ชื่นชอบ 
เนื่องจากผู้ชมต้องการสนับสนุนผลงานนักแสดงที่ชื่นชอบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิติรัตน์  
อรัณยวงศกร (2544 อ้างใน กมลรัตน์ กิจรุ่งไพศาล และพนม คลี่ฉายา, 2561, หน้า 18) กล่าวว่า 
ปัจจัยด้านดารานักแสดงที่ชื่นชอบมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจเลือกเปิดรับชมละครโทรทัศน์ 
 ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร ก่อนการเลือกชมละครจีนในแต่ละเรื่อง ผู้ชม Generation Z 
ให้ความส าคัญกับช่องทางในการชมละครจีน เช่น WeTV iQiy Netflix เพ่ือประกอบการตัดสินใจมาก
ที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉริยา ทุ่งแจ้ง (2560) กล่าวว่า ผู้ชมมีแรงจูงใจด้านความรวดเร็ว
และความสะดวกเป็นตัวผลักดันในการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ ในส่วนของ
เนื้อหาละครจะให้ความส าคัญกับการดู Teaser ของละครจีนที่ต้องการชมเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
มากกว่าการอ่านเรื่องย่อของละครจีนที่ต้องการชมเพ่ือประกอบการตัดสินใจ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ธนรรษภรณ์ อัทศาสตร์ศรี (2561) กล่าวว่า ผู้ชมละครย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ Mello.me ให้
เหตุผลว่าการเห็นทีเซอร์ก่อนให้ความรู้สึกน่าสนใจและน าไปสู่การตัดสินใจเลือกชม นอกจากนี้ยังหา
รีวิวจากบุคคลอื่นที่เคยชมละครจีนที่เพ่ือต้องการชม สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมพร จิรัฐติกร 
(2563) กล่าวว่า กลุ่มผู้ชมวัยรุ่นจะอ่านความเห็นของละครเรื่องนั้น ๆ จากอินเทอร์เน็ต หากเรื่องใด
ได้รับความเห็นเชิงบวกก็จะจูงใจให้ดูมากกว่าความเห็นทางลบ 
 หลังจากท่ีได้ข้อมูลเบื้องต้นของละครจีนแล้ว จะน าไปสู่ด้านการประเมินทางเลือกพบว่า 
ผู้ชม Generation Z จะตัดสินใจจากละครจีนที่ต้องการชมเป็นกระแสในสื่อสังคม (Social Media) 
หรือได้รับการเชิญชวนจากคนใกล้ชิด สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉริยา ทุ่งแจ้ง (2560) กล่าวว่า 
บุคคลใกล้ชิดท าให้อยากชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มอ้างอิงเป็นปัจจัยที่
กระตุ้นให้เกิดการชมละครจีนเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงตัวละครที่แสดงในละครจีนที่ต้องการชมเป็น
นักแสดงที่ชื่นชอบ ทางด้านการตัดสินใจชม พบว่า ในขณะที่ก าลังชมละครจีน ผู้ชม Generation Z 
จะตัดสินใจชมต่อจนจบเมื่อการด าเนินเรื่องราวในแต่ละตอนมีความน่าสนใจ การแสดงของนักแสดง
ในละครเรื่องนั้นเข้าถึงบทบาทได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงองค์ประกอบของละคร เช่น ฉาก เสื้อผ้า  
เป็นต้น มีความสวยงาม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนรรษภรณ์ อัทศาสตร์ศรี (2561) กล่าวว่า 
นักแสดงที่ผู้ชมชื่นชอบ โดยเฉพาะนักแสดงคนนั้น ๆ สวยหรือหล่อ มีความสามารถในการแสดง 
รวมถึงผู้ก ากับการแสดงของละคร ส่งผลต่อการเลือกชมละครย้อนหลัง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กมลรัตน์ กิจรุ่งไพศาล และพนม คลี่ฉายา (2561) กล่าวว่า ผู้ชมอาจชอบชมละคร
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โทรทัศน์ที่สนุกเข้มข้นเพราะมีนักแสดงฝีมือเยี่ยม หรือชื่นชอบละครโทรทัศน์ที่มีนักแสดงรูปร่าง
หน้าตาสวยหล่อไปพร้อม ๆ กับฝีมือการแสดงที่สมบทบาท  
 พฤติกรรมหลังการชม พบว่า หลังจากท่ีผู้ชม Generation Z ได้ชมละครจีนแล้วได้รับความ
สนุกสนาน ความผ่อนคลายมากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรารถนา พานนาค และณัฏฐ์ชุดา 
วิจิตรจามร (2562) กล่าวว่า กลุ่มผู้ชมที่รับชมรายการของเกาหลีผ่าน Viu การรับชมที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ จึงท าให้เกิดความพึงพอใจในการรับชม เกิดความสนใจ
นักแสดงและความรู้อยากติดตามชมละครจีนต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัฐยา เรืองเริงกุลฤทธิ์ 
และวิกานดา พรสกุลวานิช (2564) กล่าวว่า แฟนซีรีส์จีนมีความรู้สึกต่อนักแสดงที่ปรากฏในซีรีส์  
ว่ามีความน่าสนใจที่จะติดตามผลงานในด้านต่าง ๆ และอยากพบกับตัวจริงของนักแสดง นอกจากนี้ 
ยังได้รับความรู้และข้อคิดที่สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน และได้แสวงหาข้อมูลที่ต้องการได้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมพร จิรัฐติกร (2559 อ้างใน กมลรัตน์ กิจรุ่งไพศาล และพนม คลี่ฉายา, 
2561, หน้า 30) กล่าวว่า ชาวไทใหญ่ ชื่นชอบการรับชมละครโทรทัศน์ไทยเนื่องจากรู้สึกว่าท าให้ได้
เห็นโลกภายนอก ได้เห็นบ้านเมือง การแต่งกาย และการใช้ชีวิตที่ดูทันสมัย 
 5.2.3 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมกับการตัดสินใจชมละครจีนของผู้ชม 
Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมกับการตัดสินใจชมละครจีนของผู้ชม 
Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กันโดยภาพรวมในระดับมาก ซึ่งประกอบไป
ด้วยองค์ประกอบของปัจจัยทางสังคม ทั้ง 4 ด้าน คือ กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาททางสังคม และ
สถานภาพ ที่มีความสัมพันธ์กันในระดับมากกับการตัดสินใจชมละครจีน ซึ่งสามารถอธิบาย ได้ดังนี้ 
 ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางสังคม ด้านกลุ่มอ้างอิง ส่งผลต่อการตัดสินใจชมละครจีนของ
ผู้ชม Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก กล่าวคือ กลุ่ม
อ้างอิงถือเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจซื้อสินค้า การตัดสินใจ
ใช้บริการ หรือแม้แต่การตัดสินใจชมละคร จะเห็นได้ว่าทุกขั้นตอนการตัดสินใจของผู้ชมมีกลุ่มอ้างอิง
เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปิดรับชมละครจีน ดังนี้ ด้านการตระหนักถึงความต้องการ ผู้ชมต้องการชม
ละครจีนเพ่ือติดตามผลงานนักแสดงที่ชื่นชอบและต้องการชมละครจีนเพราะเป็นกระแสในสื่อสังคม 
(Social Media) ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร หารีวิวจากบุคคลอื่นที่เคยชมละครจีนและหาข้อมูล
ของนักแสดงในละครจีนที่ต้องการชมเพ่ือประกอบการตัดสินใจ ด้านการประเมินทางเลือก ละครจีน 
ที่ต้องการชมเป็นกระแสในสื่อสังคม (Social Media) หรือได้รับการเชิญชวนจากคนใกล้ชิด และตัว
ละครที่แสดงในละครจีนที่ต้องการชมเป็นนักแสดงที่ชื่นชอบ ด้านการตัดสินใจชม การแสดงของ
นักแสดงในละครจีนเข้าถึงบทบาทและมีความเป็นธรรมชาติ ขั้นตอนสุดท้ายด้านพฤติกรรมหลังการ
ชม ผู้ชมยังเกิดความสนใจในนักแสดงและน าไปสู่ความรู้สึกอยากติดตามชมละครจีนต่อไป ที่กล่าวไป
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ข้างต้นนั้น มีทั้งกลุ่มอ้างอิงทางตรง ที่มีความใกล้ชิดกับผู้ชมจนเกิดการบอกต่อได้ง่าย และกลุ่มอ้างอิง
ทางอ้อม ที่ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ท าให้เกิดความรู้สึกอยากติดตาม สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Walters (1978 อ้างใน กิตติศักดิ์ อินทรสาร, 2557, หน้า 6) กล่าวว่า กลุ่มอ้างอิง เป็นบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อทัศนคติหรือพฤติกรรมของบุคคล 3 ทาง กลุ่มอ้างอิงท าให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมและ
รูปแบบการด าเนินชีวิตใหม่ ๆ กลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อทัศนคติและแนวความคิดของตนเอง และกลุ่ม
อ้างอิงมีอิทธิพลต่อการเลือกผลิตภัณฑ์และตราสินค้า และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ชูชัย สมิทธิไกร 
(2562) กล่าวว่า กลุ่มอ้างอิงอาจไม่ได้มีเพียงบุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงสื่อทางสังคม (Social 
media) ซึ่งแต่ละคนจะมีการน าเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ กับสมาชิกในกลุ่มนั้น ๆ 
 ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางสังคม ด้านครอบครัว ส่งผลต่อการตัดสินใจชมละครจีนของผู้ชม 
Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก กล่าวคือ ครอบครัว ถือ
เป็นกลุ่มอ้างอิงแบบทางตรง มีความใกล้ชิดและความผูกพันมากกว่ากลุ่มอ้างอิงอ่ืน ๆ ด้วยช่วงอายุ
ของผู้ชม Generation Z ส่วนใหญ่ยังอาศัยอยู่กับครอบครัว หากสมาชิกในครอบครัวชอบชมละครจีน
ย่อมส่งผลต่อการชมละครจีนของผู้ชมกลุ่มนี้ด้วยเช่นกัน อีกท้ังในการชมละครจีนมักเกิดปฏิสัมพันธ์
ร่วมกัน กล่าวคือ สมาชิกในครอบครัวคอยให้ค าแนะน าระหว่างที่ชมละครจีน และมักพูดเกี่ยวกับ
เนื้อหาละครจีน ท าให้เกิดการเรียนรู้และสามารถน าเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ชูชัย สมิทธิไกร (2562) กล่าวว่า ครอบครัวเป็นแหล่งที่ให้การอบรมขัดเกลาสมาชิกใน
ครอบครัว เพื่อให้มีพฤติกรรมตามแนวทางที่สังคมต้องการ และเพ่ือให้มีความรู้และทักษะการบริโภค
ที่เหมาะสม 
 ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางสังคม ด้านบทบาททางสังคม ส่งผลต่อการตัดสินใจชมละครจีน
ของผู้ชม Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก กล่าวคือ จาก
การที่ได้ชมละครจีนท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมในรูปแบบของการน าเนื้อหาละครจีนไปเป็น
บทสนทนากับบุคคลอ่ืน การโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคม (Social Media) เกี่ยวกับละคร
จีนที่เคยชม โดยการกระท าเหล่านี้ ท าให้ผู้ชมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และถูกยอมรับจากคน 
ในสังคมว่า เป็นคนที่ทันกระแสอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉริยา ทุ่งแจ้ง (2560) 
กล่าวว่า การรับชมรายการผ่านสื่อออนไลน์ท าให้ดูเป็นคนทันสมัย อยู่ในกระแสสังคม และน าเรื่องราว
ไปสนทนากับผู้อ่ืน จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่กระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความสนใจ และท้ายที่สุดตัดสินใจเลือก
รับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ 
 ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางสังคม ด้านสถานภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจชมละครจีนของ
ผู้ชม Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก กล่าวคือ 
Generation Z เป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้มองหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้การ
ชมละครจีนจึงเกิดวิเคราะห์เนื้อหาและเรียนรู้หน้าที่หรือพฤติกรรมของตัวละครที่ปฏิบัติตาม
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สถานภาพทางสังคม เช่น ตัวละครเอกมีอาชีพเป็นหมอ การด าเนินเรื่องราวของละครจะแสดงให้เห็น
ถึงวงการแพทย์ อาจมีการน าเสนอข้อคิดสอดแทรกเอาไว้ให้ผู้ชมน าไปปรับใช้ให้ตรงกับความสามารถ
ของตนเองได้ หรือการได้เรียนรู้วัฒนธรรม ภาษาท่ีแตกต่างไปจากสังคมไทย สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Zhong (2015 อ้างใน ปัฐยา เรืองเริงกุลฤทธิ์ และวิกานดา พรสกุลวานิช, 2564, หน้า 79)   
กล่าวว่า เจเนอเรชันเอ็กซ์ และเจอเนอเรชันวาย มีความสัมพันธ์กึ่งการมีส่วนร่วมทางสังคมที่ต่างกัน 
เนื่องจากผ่านประสบการณ์ส าคัญมาต่างกัน ท าให้ทัศนคติ และการมองโลกต่างกัน ซึ่งทัศนคติ และ
การมองโลกที่เกิดขึ้นจะคงอยู่แม้ว่าสถานภาพของบุคคลจะเปลี่ยนไป ทั้งนี้การวิเคราะห์เนื้อละครจีน
ทั้งหมดข้ึนอยู่กับสถานภาพทางสังคมของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันไป  
 
5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
 5.3.1 จากผลการวิจัย จะเห็นได้ว่านักแสดงเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญมากท่ีสุดต่อการชมละคร
จีนของผู้ชม Generation Z ผู้น าเข้าละครต่างประเทศควรเลือกละครที่น าแสดงโดยนักแสดงที่ได้รับ
ความนิยมในประเทศไทยขณะนั้นมาฉาย รวมถึงควรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ละครโดยนักแสดง 
เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจและการตัดสินใจของผู้ชมมากยิ่งข้ึน 
 5.3.2 จากผลการวิจัยพบว่า เนื้อหา และองค์ประกอบละครเป็นปัจจัยส าคัญ ดังนั้นผู้น าเข้า
ละครต่างประเทศควรศึกษาและคัดเลือกละครให้เหมาะกับความต้องการของผู้ชม Generation Z 
และจะต้องได้รับข้อคิดและประโยชน์ที่สามารถน าปรับไปใช้กับชีวิตประจ าวันได้ เนื่องจากผู้ชมกลุ่มนี้
ยังอยู่ในช่วงมัธยมศึกษาไปจนถึงอุดมศึกษา ซึ่งเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ ที่จะสร้างค่านิยมใหม่ ๆ  
ในสังคมได้ 
 
5.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 เพ่ือให้การศึกษาครั้งนี้ สามารถขยายผลต่อไปอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์
ความรู้ในอนาคต ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 5.4.1 งานวิจัยนี้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการตัดสินใจชมละครจีนของ
กลุ่มตัวอย่าง Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ในขณะเดียวกันยังมีผู้ชม Generation 
Y ที่ชมละครจีนเป็นจ านวนมาก หากวิจัยในอนาคตท าการศึกษากลุ่มตัวอย่าง Generation Y และไม่
จ าเขตพ้ืนที่ จะท าให้ข้อมูลมีความครบถ้วนมากยิ่งข้ึน 
 5.4.2 งานวิจัยนี้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการตัดสินใจชมละครจีนของ
กลุ่มตัวอย่าง Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถน าไปเป็นแนวทางการท าวิจัยละคร
โทรทัศน์ประเทศอ่ืน ๆ ได้ เช่น ละครญี่ปุุน ละครไทย ละครเกาหลี 
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