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บทคดัย่อ  

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปิดรับชมรายการเรียลลิตี้ ของวัยรุ่น และเพ่ือ

ศึกษาความสัมพันธ์ของการเปิดรับชมรายการเรียลลิต้ี ที่มีต่อค่านิยมที่จะเข้าสู่วงการบันเทงิของวัยรุ่นใน

เขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นชาย - 

หญิง ที่มีอายุระหว่าง 13 – 23 ปี ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 194 คน จังหวัดนครราชสีมา 

จ านวน 94 คน นครศรีธรรมราช จ านวน 57 คน และเชียงใหม่ จ านวน 55 คน รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมด 400  คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว และใช้ค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธแ์บบเพียร์สนั ผลการวิจัยพบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 16 - 18 ปี และมี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ส่วนพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเรียลลิตี้  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เปิดรับชมรายการเรียลลิตี้  2 - 3 วัน/สปัดาห์ โดยมีระยะเวลาในการเปิดรับชม 1 - 2 ช่ัวโมงต่อคร้ัง 

รับชมในช่วงเวลาระหว่าง 19.31 - 20.30 น. สถานที่ที่เปิดรับชมมากที่สุดได้แก่ บ้านตัวเอง และสื่อ

โทรทศัน์ถือเป็นสื่อที่เปิดรับชมรายการเรียลลิต้ีมากที่สุด ส่วนช่องสถานี Workpoint เป็นช่องที่เปิดรับชม

รายการมากที่สดุ ส าหรับประเภทของรายการที่เปิดรับชมมากที่สุด คือ รายการประเภทประกวดร้องเพลง 

และรายการที่ เปิดรับชมมากที่สุดได้แก่ รายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ นอกจากน้ียังพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีการเปิดรับชมรายการเรียลลิตี้  และมีค่านิยมในการเข้าสู่วงการบันเทงิ โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก โดยมีการเปิดรับชมรายการเรียลลิตี้  และมีค่านิยมในการเข้าสู่วงการบันเทงิในด้านทศันคติมากกว่า

ด้านพฤติกรรม การทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการเปิดรับชมรายการเรียลลิต้ี 

และค่านิยมที่จะเข้าสู่วงการบันเทิง ทั้งในภาพรวม ด้านทัศนคติ และด้านพฤติกรรมแตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยเพศหญิง มีการเปิดรับชมรายการเรียลลิตี้  และมีค่านิยมที่จะเข้าสู่

วงการบันเทิง ทั้งในภาพรวม ด้านทัศนคติ และด้านพฤติกรรม สูงกว่าเพศชาย ส่วนอายุ และระดับ

การศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการเปิดรับชมรายการเรียลลิต้ี และค่านิยมที่จะเข้าสู่วงการบันเทิง ทั้งใน

                                                           
*
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ภาพรวม ด้านทัศนคติ และด้านพฤติกรรมไม่แตกต่างกัน นอกจากน้ียังพบว่า การเปิดรับชมรายการ         

เรียลลิต้ีมีความสมัพันธต่์อค่านิยมที่จะเข้าสู่วงการบันเทงิแตกต่างกนั  

 

1. บทน า  

ปัจจุบันวงการโทรทศัน์ประเภทรายการที่ได้รับความนิยมและครองใจคนดูเป็นอย่างมากจนติด

ผังรายการแทบทุกช่องสถานี ในขณะน้ีคือรายการเรียลลิตี้ โชว์ (Reality Show) ซ่ึงเป็นรายการรูปแบบใหม่ 

ที่สร้างปรากฎการณ์ให้กับวงการโทรทัศน์ โดยรูปแบบและเน้ือหาของเรียลลิตี้ จะเป็นสถานการณ์จริง         

ที่ผู้เข้าร่วมรายการหรือผู้เข้าแข่งขัน จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ทางรายการได้เตรียมไว้เพ่ือถ่ายท า

แบบติดตามดูพฤติกรรมของคนในรายการเพ่ือให้เผยความจริงออกมาเองโดยไม่ต้องมีการก ากับหรือ

ช้ีน า  และท าให้คนดูมีส่วนร่วมในการตัดสินผู้ชนะ จึงเป็นความแปลกใหม่และ ความท้าทายของคนดูใน

ปัจจุบัน จนท าให้ผู้ผลิตรายการแทบทุกช่องต่างซ้ือลิขสิทธิ์ จากต่างประเทศและน ามาออกอากาศใน

เมืองไทย  ส าหรับรายการ เรียลลิตี้  โชว์น้ัน(Reality Show ) ได้รับความนิยมจากคนดูมากกว่ารายการ

โทรทัศน์ทั่วไป เพราะเน้ือหาของรายการสามารถ ดึงจุดสนใจให้ผู้ชมและ เรียกอารมณ์จากคนดูให้มีส่วน

ร่วมในการตัดสนิซ่ึงจะเหน็ว่าในปัจจุบันรายการประกวดร้องเพลงแข่งขันความสามารถหรือประเภทค้นหา

นักแสดงหน้าใหม่ เพ่ือมาประดับวงการบันเทงิได้รับความนิยมจากคนดู โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่มีการเปิด

รับชมรายการเรียลลิตี้ มากกว่าวัยอื่นๆ จนมีผลส ารวจการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ของกลุ่มวัยรุ่นจาก

โพลส ารวจ เร่ืองพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทศัน์และพฤติกรรมการเลียนแบบดารา หรือตัวละคร 

โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมโทรทศัน์โดยเฉล่ีย 1 ถึง 3 ช่ัวโมงต่อวัน โดยคิดเป็นร้อยละ 43.03 หรือ

เท่ากับจ านวน 451 คน รองลงมารับชมโทรทศัน์โดยเฉล่ีย 4 ถึง 5 ช่ัวโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 27.10 

ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 17.27 และ 12.60 รับชมโทรทศัน์โดยเฉล่ีย น้อยกว่า 1 ช่ัวโมงต่อวัน และ 

มากกว่า 5 ช่ัวโมงส่วนใหญ่รับชมโทรทศัน์ในช่วงเวลา 19:01-23:00 น.                                                                                                                                                                               

สถิติที่น่าสนใจพบว่า กลุ่มวัยรุ่นตัวอย่างที่ส ารวจร้อยละ 35.69 มักรับชมโทรทศัน์ตามล าพัง 

ส่วนใหญ่หรือ 68.13 % ชอบชมรายการประเภทปกิณกะบันเทงิ (variety show) 75.57 % นิยมรับชม

รายการเรียลลิต้ี/การแสดงความสามารถ กลุ่มวัยรุ่นนิยมรับชมละคร/ภาพยนตร์ มีอัตราสูงที่สุดคือ 

79.10% (ศรีศักด์ิ จามรมานและคณะ, 2555)                                     

ขณะที่ส านักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เนต็ (2556) พบว่า ปัจจุบันวัยรุ่นมีการเปิดรับชม

รายการบันเทงิจากสื่อต่างๆมากข้ึนและมีพฤติกรรมเลียนแบบ ดารา ศิลปิน มากที่สุด เพราะดารา ศิลปิน

มักได้รับความสนใจทั้งจากสื่อและประชาชนโดยเฉพาะวัยรุ่น ที่มีค่านิยมที่อยากจะเข้าสู่วงการบันเทงิมาก

ที่สุด จากการส ารวจประชากรวัยรุ่นจ านวน 1,048 คนโดยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive 

Sampling) ในระหว่างวันที่ 5-11 มิถุนายน 2556 พบว่า วัยรุ่นมีพฤติกรรมเลียนแบบตัวละครหรือ

นักแสดงสงูถึง 81.10% ,แขกรับเชิญ/ผู้ร่วมแข่งขัน 75.38% ,พิธีกร/ผู้ด าเนินรายการ 73.14 %, บุคคล

ในข่าว/สารคดี 66.50 % ,ผู้ประกาศข่าว/นักข่าว 47.19% และบุคคลอื่น 8.99 % ตามล าดับ  
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ผลส ารวจดังกล่าวช้ีให้เหน็ว่า วัยรุ่นมีพฤติกรรมเลียนแบบตัวละครหรือนักแสดงมากที่สุดและ

ประเภทรายการโทรทศัน์ที่เปิดรับชมจะเป็นรายการเรียลลิต้ี ที่ท  าให้เยาวชนและวัยรุ่นมีความฝันและความ

สนใจจนนิยมติดตามรับชมและส่งผลให้เกิดพฤติกรรมอยากจะเข้าสู่วงการบันเทิงรวมไปถึงอิทธิพลของ 

ศิลปินดารา นักแสดง  คือผู้ทรงอิทธิพลทางด้านสื่อบันเทิงต่างๆและมีส่วนส าคัญในการขับเคล่ือน

เปล่ียนแปลงสังคมไปในทิศทางส่งเสริมและสนับสนุนซ่ึงอาจส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้คนในสังคม โดย

สาเหตุของพฤติกรรมเลียนแบบดาราที่เพ่ิมมากข้ึนในยุคปัจจุบันน้ันเน่ืองจาก ดารา นักแสดงหรือบทบาท

ของตัวละครยังเป็นต้นแบบในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ซ่ึงก่อให้เกิดเป็นค่านิยมต่างๆ รวมทั้งส่งผลต่อ

พฤติกรรมของมนุษย์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มวัยรุ่นในปัจจุบัน จึงท าให้ วัยรุ่น 

มีความต้องการอยากเข้าสู่ วงการบันเทงิมากขึ้น ดังจะเหน็ได้จากวัยรุ่นมีการสร้างตัวตนให้เป็นที่รู้จักและ

ยอมรับในสื่อออนไลน์ อาท ิการเป็นเนต็ไอดอล  หรือการสาธติสนิค้าการใช้ผลิตภัณฑค์วามงามต่างๆ รวม

ไปถึงการร้องเพลงผ่านสื่อออนไลน์ เพ่ือให้ผู้คนเข้ามาคอยติดตามผลงาน ให้เป็นที่รู้จักและเข้าสู่วงการ

บันเทงิในที่สดุ (ดิศราพร  ทรงแสง , 2554)  

สรุปได้ว่า รายการเรียลลิต้ีโชว์ในปัจจุบัน ที่น าเสนอสิ่งที่เรียกว่า ‘ความจริง’ ผ่านสื่อ ก่อให้เกิด

ปรากฏการณ์จากผู้คนในสังคม โดยสิ่งที่ปรากฏสู่สายตาผู้ชม คือ ภาพพฤติกรรมและปฏกิิริยาของผู้แสดง

ในรายการเรียลลิต้ี ที่ผ่านกระบวนการประกอบสร้างความจริงจากความรู้สึก และความต้องการของผู้ชม 

รวมทั้งขับเคล่ือนและสนับสนุนให้เกิดความรู้สึกนิยมชมชอบและคล่ังไคล้ จนในที่สุดก้าวไปสู่ภาวะที่เปิด

รับชม และก่อให้เกิดเป็นค่านิยมที่อยากจะเข้าเป็นส่วนหน่ึงในผู้แข่งขัน เพ่ืออยากจะประสบความส าเร็จ 

และก้าวเข้าสู่วงการบันเทงิในที่สดุ จึงเป็นเหตุผลและที่มาความส าคัญของเร่ืองที่ศึกษาดังกล่าวข้างต้น  

 

2. วตัถุประสงคก์ารวิจยั  

1.  เพ่ือศึกษาการเปิดรับชมรายการเรียลลิตี้ของวัยรุ่น  

2.  เพ่ือศึกษาการความสมัพันธข์องการเปิดรับชมรายการเรียลลิตี้  ที่มีต่อค่านิยมที่จะเข้าสู่

วงการบันเทงิของวัยรุ่น  

 

3. สมมติฐาน  

1. ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกนัมีผลต่อการเปิดรับชมรายการเรียลลิต้ีไม่แตกต่างกนั  

2. ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกนัมีผลต่อค่านิยมที่จะเข้าสู่วงการบันเทงิของวัยรุ่นไม่

แตกต่างกนั    

3. การเปิดรับชมรายการเรียลลิต้ีมีความสัมพันธต่์อค่านิยมที่จะเข้าสู่วงการบันเทงิไม่แตกต่าง

กนั  
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4. วิธีการด าเนนิการวิจยั  

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง ผลจากการเปิดรับชมรายการเรียลลิต้ีที่มีต่อค่านิยมในการเข้าสู่วงการ

บันเทงิของวัยรุ่น เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูลเชิง

ส ารวจ (Survey Research) แบบวัดผลคร้ังเดียว (One Shot Case Study)   

1. ประชากรที่ใช้การวิจัย คือ วัยรุ่น ชาย - หญิง ระดับช้ัน มัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลายและ

ระดับอุดมศึกษา ที่อายุระหว่าง 13-23 ปี ได้แก่ วัยรุ่น ชาย - หญิง ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

และต่างจังหวัด โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยเลือกจ านวนเขตใน

กรุงเทพมหานครจ านวน 10 เขตโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย 1.ปทุมวัน 2. บางเขน 3.หลักสี่ 4.ลาดพร้าว เขตละ

19 ชุด รวมเป็น 190 ชุด และต่างจังหวัดอีก 3 จังหวัดที่มีประชากรอาศัยมากที่สุดในแต่ละภาค ได้แก่   

1.จังหวัดนครราชสมีา 94  ชุด 2.จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 57 ชุด 3.จังหวัดเชียงใหม่ 55 ชุด รวม

เป็น 400 ชุด  

2. ด้านเน้ือหา ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะเร่ืองการเปิดรับชม รายการเรียลลิตี้  และ

ค่านิยมในการเข้าสู่วงการบันเทงิของวัยรุ่น  

3. ด้านระยะเวลา ผู้วิจัยก าหนดระยะเวลาในการวิจัยคร้ังน้ี เร่ิมเกบ็ข้อมูลในเดือนพฤษภาคม 

– มิถุนายน 2559 ระยะเวลา 2 เดือน  

ผลการทอดสอบสมมุติฐาน สรุปได้ว่า ผลการศึกษาที่สอดคล้องกับสมมุติฐาน คือ อายุ และ

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อการเปิดรับชมรายการเรียลลิต้ี และค่านิยมที่จะเข้าสู่วงการบันเทิง

ของวัยรุ่น โดยรวม ด้านทัศนคติ และด้านพฤติกรรมไม่แตกต่าง ในทางตรงกันข้ามผลการศึกษาที่ไม่

สอดคล้องกบัสมมุติฐาน คือ เพศที่แตกต่างกนั มีผลต่อการเปิดรับชมรายการเรียลลิต้ี และค่านิยมที่จะเข้า

สู่วงการบันเทงิของวัยรุ่น โดยรวม ด้านทศันคติ และด้านพฤติกรรมแตกต่าง นอกจากน้ียังพบว่า การเปิด

รับชมรายการเรียลลิต้ี โดยรวม ด้านทศันคติ และด้านพฤติกรรมมีความสมัพันธต่์อค่านิยมที่จะเข้าสู่วงการ

บันเทงิ โดยรวม ด้านทศันคติ และด้านพฤติกรรมแตกต่าง  

 

5.  ผลการวิจยัและอภิปราย  

ลกัษณะทางประชากรศาสตรที์ม่ีผลต่อการเปิดรบัชมรายการเรียลลิต้ี 

สมมติฐานที่1 ลักษณะประชากรที่แตกต่างมีผลต่อการเปิดรับชมรายการเรียลลิต้ีไม่แตกต่าง

กนั  

จากการศึกษา พบว่า เพศ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการเปิดรับชมรายการเรียลลิตี้ แตกต่างกัน

โดยกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีการเปิดรับชมรายการเรียลลิตี้  มากกว่าเพศชาย ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว้การที่ผลการศึกษาเป็นเช่นน้ีอาจอธบิายได้ตามแนวคิดทฤษฎีประชากรศาสตร์ที่กล่าวไว้

ว่า บุคคลที่มีคุณสมบัติทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันจะมีแบบแผนพฤติกรรมที่แตกต่างกันเพราะ

สังคมและวัฒนธรรมก าหนด บทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้แตกต่างกัน (ปรมะ สตะเวทิน , 

2546) สอดคล้องกับทฤษฎีการเปิดรับสื่อที่กล่าวว่า  ผู้หญิงและผู้ชายมีความแตกต่างกันมากในเร่ือง
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ความคิด ค่านิยม และทศันคติ โดยเพศหญิงมักมีพฤติกรรมเปิดรับสื่อโดยใช้เวลาในการรับชมมากกว่า

เพศชายซ่ึงเพศหญิงช่ืนชอบในการเปิดรับสื่อบันเทงิมากกว่า (ปรมะ สตะเวทนิ, 2546) สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ณัตชุลี นุตประวีณ์ และคณะ(2557) ที่ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ และการ

ใช้ประโยชน์ จากการรับชมรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมี พฤติกรรมในการเปิดรับชมรายการทุกซีซ่ัน ผ่านช่องทางโทรทศัน์ โดย

ความถี่ในการรับชมคือ 1- 4 สปัดาห์/ซีซ่ัน และรับชมจนจบรายการ 

ส่วนลักษณะประชากรด้านอายุและระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุและระดับ

การศึกษาที่แตกต่างกนั มีการเปิดรับชมรายการเรียลลิต้ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้

ที่ผลการศึกษาเป็นเช่นน้ีสามารถอธิบายได้ตามแนวคิดทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ที่ว่า อายุระดับและ

การศึกษาเป็นปัจจัยที่ท  าให้คนมีความแตกต่างกันในด้านความคิดและพฤติกรรมและเป็นสิ่งที่ก  าหนด

ความแตกต่างในเร่ืองการรับสื่อนอกจากน้ีคนที่มีอายุน้อยมักจะเปิดรับสื่อมากกว่าโดยเฉพาะสื่อบันเทงิได้ 

วิเลียม ดี บรูค , (Brook 1971) แต่การศึกษาในงานวิจัยเร่ืองน้ีจะศึกษาเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 

13-23 ปี โดยจะพบว่าตามหลักทฤษฎีอาจจะไม่สอดคล้องในเร่ืองของปัจจัยด้านอายุและระดับ

การศึกษาแต่กพ็บได้ว่ากลุ่มประชากรที่ศึกษาอยู่ในช่วงวัยรุ่นเป็นกลุ่มอายุที่มักจะนิยมเปิดรับสื่อด้าน

ความบันเทงิมากกว่ากลุ่มคนที่อายุมากและในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้

เท่าเทียมกันอาจส่งผลให้พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของบุคคลมีความใกล้เคียงกันได้ สอดคล้องกับ 

แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นที่กล่าวว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาน้ันมีอายุระหว่าง13-23ปีและศึกษาอยู่ในระดับช้ัน

มัธยมศึกษา-ปวช.ปวส.ปริญญาตรี ถือว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ในช่วงที่ก  าลังก้าวไปสู่วุฒิภาวการณ์เจริญเติบโต

ของวัยรุ่น ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและความรู้สึกนึกคิด มีความสนใจ ใส่ใจ ที่มีลักษณะไปในทศิทาง

เดียวกัน มีความสนใจในสิ่งที่เป็นความเพลิดเพลิน บันเทิงใจ (สุชา จันทร์เอม,2540)สอดคล้องกับ 

ทฤษฎีการเปิดรับสื่อ ที่กล่าวว่า ปัจจัยภายในของผู้รับสาร ไม่ว่าจะเป็นด้านปัจจัยทางด้านจิตวิทยา หรือ 

ปัจจัยภายนอก ซ่ึงประกอบด้วยการเข้าถึงสื่อในเชิงกายภาพ (Physical Accessibility)หรือผู้เปิดรับสาร

อายุและระดับการศึกษาอาจจะห่างกนัแต่สามารถเข้าถึงสารน้ันได้แม้ในเชิงสังคม-วัฒนธรรมต่างกัน เช่น 

การรับชมรายการเรียลลิตี้ สามารถเข้าถึงได้ทุกเพศ ทุกวัย เพราะผู้รับชมมีวัตถุประสงค์ในการรับชมเพ่ือ

ความบันเทงิ ผ่อนคลาย (วิไล พิศาลชนะกุล,2555)สอดคล้องกบั ปรมะ สตะเวทนิ(2541)ที่กล่าวว่า ใน

ปัจจุบันการสื่อสารเข้าถึงข้อมูลได้ครอบคลุมทุกระดับชนช้ันแม้กระทั่งคนที่มีอายุหรือระดับการศึกษาที่

ต่างกนัแต่มีการเปิดรับข้อมูลที่ไม่แตกต่างกนัได้เน่ืองจากปัจจัยภายนอกอื่นๆที่เปล่ียนแปลงไป 

ลกัษณะประชากรทีม่ีต่อค่านยิมในการเขา้สู่วงการบนัเทิง  

สมมติฐานที่ 2 ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีผลต่อค่านิยมในการเข้าสู่วงการบันเทิงของ

วัยรุ่นไม่แตกต่างกนั  

จากการศึกษา พบว่า เพศ มีค่านิยมในการเข้าสู่วงการบันเทงิแตกต่างกันโดยเฉพาะเพศหญิงที่

มีค่านิยมในการเข้าสู่วงการบันเทิงมากกว่าเพศชาย ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ที่ผลการศึกษา

เป็นเช่นนี้อาจอธบิายได้ตามแนวคิดทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ ที่ว่า ความแตกต่างทางเพศ ท าให้บุคคลมี
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พฤติกรรมแตกต่างกันอย่างมากในเร่ืองความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทั้งน้ีเพราะวัฒนธรรม และสังคม 

ก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน (ปรมะ  สตะเวทนิ, 2546) สอดคล้องกับแนวคิด

ด้านค่านิยม ได้กล่าวว่า ค่านิยมหมายถึง เคร่ืองบ่งช้ีให้เหน็คุณค่าของสิ่งใดสิ่งหน่ึงซ่ึงสิ่งน้ันเป็นสิ่งที่ตัวเรา

เลือกและเหน็คุณค่าในสิ่งน้ันมากกว่าสิ่งอื่น ค่านิยมจึงเป็นคุณสมบัติที่มีคุณค่าแก่การตัดสินใจ เช่นค่านิยม

เกี่ยวกับพฤติกรรมเลียนแบบ เน่ืองจากสื่อทางโทรทศัน์ อินเทอร์เนต็ และจากหนังสือนิตยสารต่างๆ ที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมและการแสดงออก (กรวิชญ์ จงอุดมทรัพย์,2556) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธน

ธิดา อยู่คง (2555) ศึกษาเร่ืองทศันคติและพฤติกรรมเลียนแบบที่มีต่อศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีของวัยรุ่น

ไทย พบว่า  เพศหญิงมีทศันคติต่อเกร์ิลกรุ๊ปเกาหลี มากที่สดุ คือ ชอบการเต้นของศิลปินเกร์ิลกรุ๊ป   

ส่วนลักษณะประชากรด้านอายุและระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุและระดับ

การศึกษาที่แตกต่างกัน มีค่านิยมในการเข้าสู่วงการบันเทงิไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ัง

ไว้ที่ผลการศึกษาเป็นเช่นน้ีสามารถอธิบายได้ตามแนวคิดด้านค่านิยมที่ว่า ค่านิยมคือ สภาพหรือการ

กระท าบางประการที่เราเช่ือ หรือนิยมว่า ควรยึดถือหรือยึดมั่น เพ่ือจะได้บรรลุจุดประสงค์ หรือความมุ่ง

หมายของสังคมหรือของตัวเราเองคือ ค่านิยมเฉพาะตัว (Individual Value) เป็นการตัดสินใจเลือกในสิ่ง

หรือสถานการณ์ที่ตนต้องการหรือพอใจ อรพินทร์  ชูชมและคณะ(2551) สอดคล้องกับปรีชา พันธุ์แน่น 

และคณะ (2551) ศึกษาเร่ือง สื่อบันเทงิเกาหลีกบัค่านิยมในวัฒนธรรมเกาหลีของวัยรุ่นไทย พบว่า วัยรุ่น

ไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลายและระดับอุดมศึกษามีค่านิยมในวัฒนธรรมเกาหลีภาพรวมอยู่

ในระดับที่ดี โดยให้ความส าคัญในเร่ืองต่างๆ ของนักแสดง นักร้อง ที่มีนักร้องนักแสดงเกาหลีมาเป็นพรี

เซน็เตอร์และแสดงแฟช่ันโชว์ แสดงดนตรีคอนเสิร์ตเพลงมิวสิควีดีโอและภาพยนตร์สอดคล้องกับ พิชา

พัทธ ์เลิศจาตุพัฒน์ (2552) ที่ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจที่จะเข้าสู่วงการบันเทงิของวัยรุ่น

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพ้ืนที่ การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พบว่า  วัยรุ่นในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลายที่ระดับช้ันที่ศึกษาต่างกัน มีความคิดเหน็เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจที่จะ

เข้าสู่วงการบันเทงิของวัยรุ่น ภาพรวม และรายได้ ไม่แตกต่างกัน นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ธนิษฐา  ล้ิมวงศ์ทอง ( 2550 ) ที่ได้ศึกษาเร่ือง อทิธพิลของสื่อโทรทศัน์ต่อการตัดสนิใจเข้าสู่วงการบันเทงิ

ของวัยรุ่น พบว่า อายุ และระดับการศึกษาไม่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าสู่วงการบันเทงิ ข้อค้นพบในงานวิจัย 

พบว่า เพศหญิง ถ้ามีการเปิดรับชมในระดับมากเทา่ใดกจ็ะมีค่านิยมที่อยากจะเข้าสู่วงการบันเทงิมากขึ้น 

ศึกษาความสมัพนัธ์ของการเปิดรบัชมรายการเรียลลิต้ีที่มีต่อค่านิยมที่จะเขา้สู่ วงการ

บนัเทิงของวยัรุ่น 

สมมติฐานที่ 3 การเปิดรับชมรายการเรียลลิต้ีมีความสัมพันธ์ต่อค่านิยมที่จะเข้าสู่วงการ

บันเทงิไม่แตกต่างกนั 

จากผลการศึกษา ความสัมพันธ์ของการเปิดรับชมรายการเรียลลิตี้ กับค่านิยมที่จะเข้าสู่วงการ

บันเทงิของวับรุ่น  พบว่า  ความสมัพันธอ์ยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าสหสัมพันธ์ 0.541 อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเปิด

รับชมมี มากกว่าด้าน ค่านิยม ทั้งด้านทศันคติและพฤติกรรม  
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จึงสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับชมรายการเรียลลิต้ีเพ่ือความบันเทงิมากกว่าค่านิยมที่จะ

เข้าสู่วงการบันเทิง ที่ผลการศึกษาเป็นเช่นน้ีอธิบายได้ตามแนวคิดทฤษฎีการเปิดรับสื่อที่กล่าวว่าข่าวสาร

จากสื่อมวลชนมิได้มีอทิธพิลกบัผู้รับสารเสมอไป ผู้รับสารต่างหากที่เป็นตัวก าหนดอิทธิพลของข่าวสาร ถ้า

ผู้รับสารไม่แสวงหา ไม่เปิดรับข่าวสารหรือไม่ใช้ประโยชน์จากข่าวสาร กไ็ม่มีผลกับผู้รับสาร จะมีอิทธิพลก็

ต่อเมื่อ ผู้รับสารเปิดรับ หรือ ใช้ข่าวสารน้ันเพ่ือสนองความพึงพอใจของตน เช่น เพ่ือเป็นคนทนัสมัย เพ่ือ

ความรอบรู้หรือเพ่ือความบันเทิง โดยผู้รับสารมิใช่ผู้ถูกป้อนข่าวสาร หรือเฉ่ือยชาคอยแต่รับข่าวสาร 

(Passive Audience) เท่าน้ัน แต่เป็นผู้มีความกระตือรือร้น(Active Audience) มีบทบาทในการแสวงหา 

หลีกเล่ียง หรือท าการเลือกสรรที่จะเปิดรับข่าวสารต่างๆตามความพึงพอใจของตนเอง (พีระ จิระโสภณ 

,2531)สอดคล้องกับ แซมมวล เบคเกอร์ (Samuel L. Becker, 1972)ที่กล่าวว่าการเปิดรับข่าวสารโดย

จ าแนกตามพฤติกรรมคือ การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) เมื่อต้องการให้มีความคล้ายคลึงกับ

บุคคลอื่นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือเร่ืองทั่ว ๆ ไปหรือเปิดรับข้อมูล (Information Receptivityเพ่ือทราบ

ข้อมูลที่ตนเองสนใจ อยากรู้ หากมีข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตนเองกจ็ะให้ความเอาใจใส่อ่านหรือดูหรือ

ฟังเป็นพิเศษและเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) เพราะต้องการกระท าสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือ

เพ่ือผ่อนคลายอารมณ์สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัตชุลี นุตประวีณ์ และคณะ(2557) ศึกษาเร่ือง

พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ จากการรับชมรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 

ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจที่มีต่อการรับชมรายการเดอะวอยซ์

ไทยแลนด์ด้านข้อมูลข่าวสารและด้านความบันเทิงเช่นเดียวกับ ภัททิรา กล่ินเลขา (2559) ที่ศึกษา 

พฤติกรรมการเปิดรับชมโทรทศัน์ของวัยรุ่นในภาคใต้ตอนล่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมประเภท

รายการโทรทศัน์ที่เปิดรับชมบ่อยที่สดุ คือ รายการเพลงและดนตรีและ ละคร วัตถุประสงค์ ส าคัญของเปิด

รับชม คือ เพ่ือความบันเทิงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีณา วัฒนาศิริพานิช (2549) ศึกษาเร่ือง 

พฤติกรรมการเปิดรับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อรายการ

โทรทศัน์เรียลลิต้ีโชว์ กรณีศึกษา รายการอะคาเดม่ีแฟนทาเชีย 2 ประเทศไทย พบว่า เพศหญิงรับชมบ่อย

กว่า เพศชาย กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์จากการรับชมเพ่ือความบันเทงิเพลิดเพลินมากที่สดุ 

 

6. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ  

ผลจากการเปิดรับชมรายการเรียลลิต้ีที่มีต่อค่านิยมในการเข้าสู่วงการบันเทิงของวัยรุ่น ได้

ท าการศึกษาและค้นพบว่า เพศหญิงมีการเปิดรับชมและค่านิยมแตกต่างจากเพศชายโดยความสัมพันธ์

ของการเปิดรับชมรายการที่มีผลต่อค่านิยมในการเข้าสู่วงการอยู่ในระดับปานกลาง จึงพิจารณาได้ว่า การ

เปิดรับชมรายการเรียลลิตี้ ของวัยรุ่นเพ่ือต้องการความบันเทิงมากกว่าค่านิยมที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงแต่

อย่างใด  
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7.  ขอ้เสนอแนะส าหรบังานวิจยั 

1. ควรท าการศึกษาการเปิดรับชมรายการเรียลลิตี้ ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและ

ต่างจังหวัด ที่มีต่อวงการบันเทงิ โดยแบ่งเป็นวัยรุ่นในแต่ละจังหวัดเพ่ือหาความแตกต่างในการเปิดรับชม

และค่านิยมและความสมัพันธใ์ห้ชัดเจน  

2. ควรท าการศึกษาประเภทรูปแบบรายการเรียลลิต้ีที่เหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่นเพศหญิง ไม่ว่า

จะเป็นด้านเน้ือหารายการ สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์พร้อมทั้งแนวคิดสร้างสรรค์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ

สงัคม 

 

8. ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครั้งต่อไป 

1. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาในเชิงปริมาณควบคู่กบัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์กลุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะกลุ่ม เพ่ือท าให้ได้ข้อมูลเชิงลึก เช่น การเกบ็ข้อมูลจากกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นแฟนรายการเดอะ

วอยซ์ไทยแลนด์หรือทีมผู้จัดรายการช่องเวิร์คพ้อยทใ์ห้มีการพัฒนารูปแบบเน้ืหารายการที่เหมาะสมกับ

กลุ่มวัยรุ่นเพศหญิง ซ่ึงจะท าให้ทราบถึงข้อมูลที่เป็นจริง และแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข ตลอดจน

พัฒนารายการให้เกดิความน่าสนใจมากย่ิงขึ้น 

2. เน่ืองจากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นชายหญิงที่มีอายุระหว่าง13-

23ปี งานวิจัยคร้ังต่อไปควรจะท าการศึกษาเด็กนักเรียนเยาวชนเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง7-15หรือ

ระดับช้ันประถมศึกษาถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเป็นการศึกษา ว่าเยาวชนในวัยน้ีจะมีค่านิยมในการ

เข้าสู่วงการบันเทงิอย่างไรซ่ึงข้อมูลที่ได้น้ันอาจจะมีมุมมองใหม่ๆและเน้ือหาด้านอื่นๆ ซ่ึงผลการศึกษาวิจัย

ในส่วนน้ีจะสามารถน ามาปรับปรุงรายการเรียลลิตี้ ได้ต่อไปในอนาคต 
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