
ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัทางจิตวิทยากบัพฤติกรรมการรบัชมละครเกาหลี 
ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย 

RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL FACTORS CONSUMER 
BEHAVIOR AND WATCHING A KOREAN SERIES IN THAILAND 

 
ประวรา บุญลกัขะ1 

ศุภณิญา ญาณสมบรูณ์2 
 

บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมาย เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทางจติวทิยากบัพฤตกิรรมการรบัชม
ละครเกาหลขีองผูบ้รโิภคในประเทศไทย ซึง่กลุ่มตวัอย่าง คอื ผูบ้รโิภคทีช่มหรอืเคยชมละครเกาหลใีนประเทศไทย 
จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์                
ความแตกต่างโดยค่าสถิติ One Way Anova และวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย                
ของเพยีรส์นั  

ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 16 - 25 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตร ี              
ประกอบอาชีพอาชีพนักเรียน / นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท ผู้บริโภค                   
มคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัทางจติวทิยา ดา้นการจูงใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ดา้นการรบัรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบั
มากที่สุด ด้านการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก และด้านทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับดี ส าหรบัพฤติกรรม                
การรบัชมละครเกาหลขีองผูบ้รโิภคในประเทศไทย พบว่าผูบ้รโิภครบัชมละครเกาหลโีดยเฉลีย่เท่ากบั 5.16 ตอน
ต่อครัง้ และจ านวนเรื่องทีเ่คยชมเฉลีย่โดย 6.57 เรื่องต่อปี และพบว่าผูบ้รโิภครบัชมละครเกาหลใีนปจัจุบนัเพิม่ขึน้
และมกีารแนะน าใหผู้อ้ื่นตดิตามชม 
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ผลการทดสอบสมมตฐิาน 1) ลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ และระดบัการศกึษาแตกต่างกนั 
มพีฤตกิรรมการรบัชมละครเกาหล ีดา้นจ านวนตอนต่อครัง้ในการรบัชมละครเกาหลแีตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิต ิ2) ลกัษณะประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ ระดบัการศกึษา และอาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการรบัชม
ละครเกาหลี ด้านจ านวนเรื่องเกาหลีที่เคยชม (ใน 1 ปี) แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 3) ปจัจยัทาง
จติวทิยา ดา้นการจงูใจ ดา้นการเรยีนรูแ้ละดา้นทศันคตมิคีวามสมัพนัธ์ ในระดบัต ่าและดา้นการรบัรูม้คีวามสมัพนัธ์
ในระดบัต ่ามากกบัพฤติกรรมการรบัชมละครเกาหล ีด้านจ านวนตอนต่อครัง้ในการรบัชมละครเกาหล ีอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติิ ในทศิทางเดยีวกนั 4) ปจัจยัทางจติวทิยา ดา้นการจูงใจ ดา้นการรบัรู ้ดา้นการเรยีนรูแ้ละดา้น
ทศันคต ิมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าทัง้หมดกบัพฤตกิรรมการรบัชมละครเกาหล ีดา้นจ านวนเรื่องเกาหลทีีเ่คยชม 
(ใน 1 ปี) อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิในทศิทางเดยีวกนั 
 
ค าส าคญั : ปจัจยัทางจติวทิยา พฤตกิรรมการรบัชม ละครเกาหล ี 
 

Abstract 
  
 This research aims to study the relationship between psychological factors and consumer 
behavior in watching a Korean series in Thailand. The sample group consisted of consumers who watch 
or have ever watched a Korean series in Thailand. The sample consisted of four hundred people and 
used a questionnaire as a tool for data collection. The statistics used for analysis were frequency, 
percentage, mean and standard deviation. The statistics used for hypothesis testing was an analysis of 
the statistical differences using a One Way Anova and Pearson's correlation coefficient analysis.  
    This research found the following;   
The consumers were mostly are female, aged between sixteen to twenty five, with an educational level 
of a Bachelor's degree, occupied as students with an average income of less of than or equal to 15,000 
Baht. The consumers had opinions on the psychological factors in terms of the overall level of attraction 
which was at the highest level. Their overall level of perception was also at the highest level. Overall 
learning was at a high level and overall attitudes were at a good level. In terms of viewing of the Korean 
dramas and consumer behavior in Thailand, it was found that consumers watched a Korean series an 
average of 5.16 episodes per time and the number of who watched Korean films were at an average at 
6.57 films per year. It was also found that consumers watched more Korean dramas and also 
recommended them to more people.  
   The results of hypothesis testing were as follows 1) The characteristics of the demographic who 
differed in terms of gender, age and educational level had different watching behaviors of Korean series 
with regard to the number of episodes watched per time at a statistically significant. 2) Demographic 
characteristics also differed in terms of gender, educational level, and career that have different watching 
behaviors of Korean films in terms of the number of films watched in single year at a statistically 
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significant. 3) Psychological factors in relation to the watching behavior of Korean TV series showed a 
weak relationship in terms of the number of episodes watched, persuasion, perception, learning and 
attitudes and significantly very weak relationship in terms of perception. All of them had a statistically 
significant and in the same direction. 4) Psychological factors in relation to the watching behavior of 
Korean TV series showed weak relationships in terms of the number of films watched in single year and 
the factors of persuasion, perception, learning and attitude at a statistically significant in the same 
direction. 
 
Keywords: Psychological Factors, Consumer Behavior in Watching, Korean Series 
 

บทน า 
 “Hallyu” เกดิขึน้ในปลายยุค 90 ปจัจุบนัเรยีกว่า “Korean Wave” คอื กระแสความนิยมวฒันธรรมเกาหลี
ทีแ่พร่ไปทัว่โลกเน่ืองจากอทิธพิลของสนิคา้วฒันธรรมไดแ้ก่ เพลง ละคร หนัง เกม นิยาย การต์ูน แอนิเมชัน่ ฯลฯ 
สนิค้าที่นิยมและสร้างรายได้มหาศาลให้กบัประเทศคอื หนัง ละคร และเพลงเกาหลีของภาคเอกชน จนรฐับาล
เกาหลตีอ้งกลบัมาควบคุมและพจิารณานโยบายอกีครัง้ สนิคา้วฒันธรรมเหล่านี้ไดเ้ป็นทีย่อมรบัจากผูบ้รโิภคทุกวยั
ทุกชาตทิุกภาษาและสามารถสรา้ง“ดมีานดส์งู”อยู่ในตลาดโลก (Admin.  2549: ออนไลน์) 
 จ านวนผู้บริโภคเข้ามาดูมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อในช่วงค.ศ. 2010 – 2013 และในอนาคตจะมีจ านวน
เพิม่ขึน้ท าให้สื่อเกาหลเีป็นที่รู้จกัของคนทัว่โลก (Google Trends.  2014) เป้าหมายของอุตสาหกรรมเกาหล ีปี
พ.ศ. 2563 คอื สรา้งความส าเรจ็ในอุตสาหกรรมวฒันธรรม (Culture Content) ใหเ้ป็น 1 ใน 7 สาขาทีม่ศีกัยภาพ
ในการเตบิโตในอกีสบิปีขา้งหน้า และคาดว่าในปี พ.ศ. 2573 ประเทศเกาหลจีะสามารถสง่ออกสนิคา้ทางวฒันธรรม
เป็นมูลค่ากว่า 13,761 ล้านเหรียญสหรัฐ และเกิดการจ้างงานประมาณ 1,604,888 คน (การท่องเที่ยวแห่ง 
ประเทศไทย. 2552: ออนไลน์) 
 สนิค้าทางวฒันธรรมอย่างละครเกาหลีได้เข้ามาสู่ สื่อโทรทศัน์ในประเทศไทยซึ่งมีอิทธพิลต่อคนไทย           
มากที่สุด โดยเฉลี่ยแล้วคนไทยรบัชมโทรทศัน์มากกว่าวนัละ 3 - 4 ชัว่โมง สื่อโทรทศัน์มีผลต่อความคิดต่างๆ              
ของประชาชนคนไทยมากทีสุ่ด อย่างที่ฝรัง่เขาว่า “You are what you watch” โดยเฉพาะเดก็และเยาวชน ซึง่ใช้
เวลาดูโทรทศัน์มากกว่าทุกวยั ส่วนวยัผู้ใหญ่ที่มอีาชพี แม่บ้าน แม่ค้า ล้วนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงติดละครน ้าเน่า 
(Soap Opera) ของสถานีโทรทศัน์ช่อง3 ช่อง5 ช่อง7 กนัมาก เน้ือเรื่องของแต่ละช่องมคีวามคลา้ยคลงึกนั บทบาท
ของตัวละครไม่แตกต่างกันมากนัก ส่งผลให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมไม่แตกต่างจากตัวละครในเรื่อง                
(สร อกัษรสกุล. 2555: ออนไลน์) จากที่กล่าวมา ละครเกาหลเีป็นที่น่าสนใจของผู้บรโิภคทัว่โลกรวมถึงคนไทย              
ทุกเพศ ทุกวยั เป็นสนิค้าทางวฒันธรรมที่มอีทิธพิลต่อประเทศไทยมากโดยสอดแทรกวฒันธรรมของตนเขา้ไป 
เป็นการสร้างมูลค่าของสนิค้าให้กบัสนิค้าของตน ผลที่เกิดขึ้นคือ พฤติกรรมผู้บรโิภคมีการลอกเลยีนแบบตาม 
ละครเกาหล ีเช่น การแต่งกาย ความสวยความงาม การรบัประทานอาหาร การเรยีนภาษา ฯลฯ ท าใหล้ะครเกาหลี
สรา้งรายได้เขา้ประเทศไดม้ากมายโดยใชส้ื่อเป็นตวักลางในการเผยแพร่ไปทัว่โลก ดงันัน้ ผูว้จิยัมุ่งศกึษา ปจัจยั
ทางจิตวิทยาต่อพฤติกรรมการรับชมละครเกาหลีของผู้บริโภคในประเทศไทย เพื่อให้วงการสื่อต่างๆ  ใน              
ประเทศไทยไดน้ าไปพฒันาต่อไป 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรบัชมละครเกาหลีของผู้บรโิภคในประเทศไทย โดยจ าแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทางจติวทิยากบัพฤติกรรมการรบัชมละครเกาหลขีองผูบ้รโิภค 
ในประเทศไทย 
 

สมมติฐานการวิจยั 
 1. ผู้บรโิภคในประเทศไทยที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการรบัชมละครเกาหลขีองแตกต่างกนั 
 2. ปจัจัยทางจิตวิทยา ประกอบด้วย การจูงใจ การรบัรู้ การเรียนรู้ และทัศนคติมีความสมัพันธ์กับ
พฤตกิรรมการรบัชมละครเกาหลขีองผูบ้รโิภคในประเทศไทย 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 1. แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์
 ปรมะ สตะเวทิน (2546: 112-117) อธิบายว่า การท าความเข้าใจผู้รบัสาร ผู้ส่งสารจะจ าแนกผู้รบัสาร 
ออกตามกลุ่มลกัษณะประชากร โดยมีสมมติฐานว่า ผู้รบัสารที่อยู่ในกลุ่มลกัษณะประชากรศาสตร์ร่วมกนัจะมี
ทศันคต ิและพฤตกิรรมทีค่ลา้ยคลงึกนั โดยลกัษณะประชากรศาสตรท์ีส่ าคญั ไดแ้ก่ 
 1. อายุ (Age) เป็นปจัจยัหน่ึงที่วเิคราะห์ผู้รบัสาร โดยแต่ละวยัมคีวามคดิที่แตกต่าง โดยทัว่ไปคนที่ม ี          
อายุน้อย มีความคิดแบบอิสระ มีอุดมการณ์เป็นของตัวเอง ใจร้อนมากกว่าคนที่มีอายุมากที่มกัจะมีความคิด             
แบบอนุรกัษ์นิยม ยดึถอืการปฏบิตั ิใชห้ลกัเหตุผล มคีวามระมดัระวงัและมองโลกในแง่รา้ยมากกว่าคนทีม่อีายุน้อย 
เนื่องจากคนที่มีอายุมากได้ผ่านประสบการณ์ชีวิตมากมาย ท าให้ได้บทเรียนต่างๆ มากมายในการใช้ชีวิต               
ผ่านอุปสรรคต่างๆ สามารถแก้ไขอุ้ปสรรคเหล่านัน้ด้วยตวัเอง ตลอดจนมคีวามผูกพนัและผลประโยชน์ในสงัคม
มากกว่าคนทีม่อีายุน้อย คนมอีายุมากกว่ามทีรพัยส์มบตัมิากกว่าคนทีม่อีายุน้อย เช่น ความรู ้ประสบการณ์หรอื
ทรพัยส์นิ ท าใหล้กัษณะของคนทัง้สองวยัมลีกัษณะการใชส้ือ่ทีแ่ตกต่างกนั 
 2. เพศ (Sex) เพศของผู้รบัสารที่แตกต่างส่งผลต่อ จิตใจ อารมณ์ ความคิด ทัศนคติและพฤติกรรม              
การสื่อสาร การวจิยัทางจติวทิยา พบว่าวฒันธรรมและสงัคมเป็นตวัก าหนดบทบาทและกจิกรรมของคนสอง เพศ           
ไวต่้างกนั โดยผูห้ญงิและผูช้ายมคีวามแตกต่างในเรื่องความคดิ ค่านิยมและทศันคต ิโดยผูห้ญงิมกัเป็นคนทีม่จีติใจ
อ่อนไหวหรอืเจา้อารมณ์ เป็นแม่บา้นแม่เรอืน ถูกชกัจงูไดง้่ายมากกว่าผูช้าย ระดบัการเปิดรบัสื่อมวลชน เพศหญงิ
มกัจะดลูะครโทรทศัน์และฟงัวทิยุมากกว่าเพศชาย ในขณะทีเ่พศชายนิยมอ่านหนงัสอืพมิพม์ากกว่า 
 3. การศกึษา (Education) การศกึษาหรอืความรูม้ผีลต่อผูร้บัสาร เมื่อผูร้บัสารมกีารศกึษาในระดบัต่างกนั
ย่อมจะมคีวามคดิ อุดมการณ์และความต้องการที่ต่างกนัไป คนทีม่กีารศกึษาสงู หรอืมคีวามรูจ้ะไดเ้ปรยีบในการ
เป็นผู้รบัสารที่ด ีเพราะมีความรู้กว้างขวาง เขา้ใจมากกว่า ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ สามารถคดักรองข่าวสารได้ด้วย
ตนเองโดยจะเลอืกสรรขอ้มลูทีต่อ้งการและเป็นประโยชน์ โดยทัว่ไปคนทีม่กีารศกึษาสงูมกัจะใชส้ือ่มวลชนมากกว่า
คนทีม่กีารศกึษาต ่า และสือ่สิง่พมิพเ์ป็นสือ่ทีใ่ชม้ากทีสุ่ดในหมู่คนมกีารศกึษาสงู  
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 4. สถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ (Socio – Economic Status) หมายถึง อาชพี (Occupation) รายได ้
(Income) เชือ้ชาตแิละชาตพินัธ ์(Race and Ethic Group) ตลอดจนภูมหิลงัของครอบครวั (Family Background) 
จากงานวจิยัหลายเรื่อง พบว่าสถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิของผู้รบัสาร ส่งผลต่อปฏกิริยิาของผูร้บัสารที่มต่ีอ             
ผู้ส่งสารและสาร เพราะว่าคนที่มสีถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิที่ต่างกนัจะมวีฒันธรรม ประสบการณ์ ทศันคต ิ
ค่านิยมและเป้าหมายทีต่่างกนั 
 2. แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัทางจิตวิทยา 
 ค าน าย  อภิ ป รัชญ าสกุ ล  (2558: 57-62) ได้ ก ล่ าวถึ ง  ลักษณ ะท างจิต วิท ยา (Psychological 
Characteristics) คือ การเลือกซื้อของผู้บริโภคที่ได้รับอิทธิพลปจัจัยภายในโดยผ่านกระบวนการจิตวิทยา                
4 ประการ ไดแ้ก่ การจงูใจ การรบัรู ้การเรยีนรู ้และความเชื่อและทศันคต ิ 
 1. การจูงใจ (Motivation) ในทางจติวทิยาเชื่อกนัว่าพฤติกรรมของมนุษย์ต้องมสีิง่จูงใจเป็นตวักระตุ้น
เพื่อใหเ้กดิความต้องการและพฤตกิรรมต่างๆ ดงันัน้เพื่อตอบสนองความต้องการนัน้ การตลาดจงึพยายามทีจู่งใจ
ผูบ้รโิภค โดยมวีตัถุประสงค์ให้ผูบ้รโิภคเกดิความต้องการในผลติภณัฑ์ของตน โดยอาศยัสิง่จูงใจทางการตลาด   
แต่การที่นักการตลาดจะจดัสิง่กระตุ้นอย่างไรนัน้จ าเป็นต้องศกึษาถึงความต้องการของผู้บรโิภคให้เข้าใจก่อน  
ก าหนดกลยุทธท์างการตลาด 
 2. การรบัรู ้(Perception) กระบวนการรบัรูแ้ละความเขา้ใจของบุคคลทีม่ต่ีอโลก ขึน้อยู่กบัปจัจยัภายใน
ได้แก่ ความเชื่อ ประสบการณ์ อารมณ์และปจัจยัภายนอกได้แก่ สิง่กระตุ้นที่มากระทบประสาทสมัผสัทัง้ 5 คือ 
การได้กลิ่น การได้ยิน การได้เห็น การได้รู้สกึ การได้รสชาติ ฉะนัน้การโฆษณาจึงต้องพ ยายามสร้างให้เกิด           
ความรบัรูท้างดา้นอารมณ์ และความน่าเชื่อถอื เช่น ภาพโฆษณาซือ้ของราคาถูกในรา้นซุปเปอรส์โตร ์ 
 3. การเรยีนรู ้(Learning) หมายถึง การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมที่ค่อนขา้งถาวร อนัเป็นผลเนื่องมาจาก
ประสบการณ์ และประสบการณ์ทีไ่ดร้บันี้ไม่จ าเป็นทีเ่กดิจากบุคคลนัน้โดยตรง แต่เป็นการเรยีนรูอ้าจเกดิขึน้ไดจ้าก
การสงัเกตเหตุการณ์ ทีม่ผีลกระทบต่อผูอ้ื่นอกีดว้ย (ค านาย อภปิรชัญาสกุล. 2558; อา้งองิจาก Baron, quoted in 
Solomon. 1996: 89) นอกจากนัน้การเรยีนรู้อาจเกดิขึน้ได้ ทัง้ที่ไม่ได้ตัง้ใจหรอืใช้ความพยายามใดๆ เลยกเ็ป็น            
ไปได ้
 4. ความเชื่อ และทศันคติ แมคคาธ ีและ เปรโ์รลท ์(ค านาย อภปิรชัญาสกุล. 2558; อา้งองิจาก แมคคาธ ี
และ เปร์โรลท์. 1993: 209) กล่าวว่า ความเชื่อ หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง               
ความเชื่ออาจเป็นส่วนประกอบช่วยเสรมิสร้างทัศนคติของบุคคล แต่ไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกบัการชอบหรือ                
ไม่ชอบ ความเชื่อของบุคคลหรอืผูบ้รโิภคขึน้อยู่กบัประสบการณ์ การโฆษณาและการไดพ้ดูคุยกบับุคคลอื่นๆ 
 3. แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 อุษณีย์ จิตตะปาโล (2540: 5-7) กล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer 
Behavior) เป็นการศกึษาพฤติกรรมการซือ้หรอืการใชข้องผูบ้รโิภคซึง่มาจากความต้องการ เพื่อเลอืกการจดัการ
กลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมเพื่อ (Marketing Strategies) สามารถรบัรู้ความพึงพอใจของผู้บรโิภค โดยค้นหา
ลักษณะของผู้บริโภค คือ 6Ws และ 1H ประกอบด้วย Who?, What?, Why?, Who?, When?, Where? and 
How? เพื่ อค้นหา 7 ประการคือ Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets and 
Operations 
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 4. แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการเปิดรบัส่ือ 
 ทอดด์ ฮันท์ และ เบรนท์ ดี รูเบน (ปรมะ สตะเวทิน.  2541; อ้างอิงจาก Todd Hunt and Brent d. 
Ruben.  1993: 65) ไดก้ล่าวถงึ ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเปิดเลอืกรบัขา่วสารของบุคคล มไีวด้งัน้ี  
 1. ความต้องการ (Need) เป็นปจัจยัทีส่ าคญัในกระบวนการเลอืกของมนุษย ์ไม่ว่าจะเป็นความต้องการ
ทางกายและใจ ไม่ว่าจะเป็นในระดับที่สูงหรือระดับที่ต ่าเป็นตัวก าหนดของผู้รบัข่าวสาร เพื่อตอบสนองตรง             
ความต้องการของผู้รบัสาร เพื่อได้รบัข่าวสารที่น่าพอใจ เพื่อแสดงรสนิยม เพื่อการยอมรบัในสงัคม เพื่อความ            
พงึพอใจ  
 2. ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Values) เป็นปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สื่อมวลชน            
การเลอืกสรรข่าวสาร การตคีวามหมายและการเลอืกจดจ า โดยเลอืดตามทศันคติคอื ความชอบส่วนตวัหรอืมใีจ
โน้มเอยีงต่อสารทีเ่ขา้มาและตามค่านิยม  
 3. เป้าหมาย (Goal) ในชีวิตของมนุษย์ทุกคนย่อมมีเป้าหมายในการด ารงชีวิต เช่น การเลือก             
ประกอบอาชีพ เข้าสมาคม การพกัผ่อน และกิจกรรมอีกมากมายที่เราก าหนดขึน้นัน้ มีอทิธิพลต่อการเลอืกใช้
สือ่มวลชน การเลอืกขา่วสาร  
 4. ความสามารถ (Capability) ความสามารถเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น ความสามารถด้านภาษา ท าให้             
เราฟงั พดู อ่าน เขยีนไดด้มีทีกัษะในการสือ่สารและสามารถจดจ าขา่วสารนัน้ไดใ้นตวัเอง 
 5. การใช้ประโยชน์ (Utility) โดยปกตแิลว้ เราให้ความสนใจ พยายามที่จะเขา้ใจและจดจ าข่าวทีจ่ะเป็น
ประโยชน์ใหต้นเองในการใชใ้นการด าเนินชวีติพฒันาและแกไ้ขปญัหาต่างๆในปจัจุบนัและอนาคต 
 6. ลลีาในการสื่อสาร (Communication style) คอื ความชอบหรอืไม่ชอบในการเปิดรบัสื่อของผู้รบัสาร    
ซึง่ผูร้บัสารเป็นผูเ้ลอืกรบัว่าจะตดิตามช่องทางสือ่ทีต่นชอบ (การเป็นผูร้บัสารเป็นสว่นหนึ่งในลลีาการสือ่สาร)  
 7. สภาวะ (Context) คอื ความสมัพนัธข์องสถานที ่บุคคล และเวลาทีอ่ยู่ในสถานการณ์ การสื่อสารและ
สิง่ต่างๆมีอิทธิผลต่อการเลือกข่าวสารของผู้รบัสาร เช่น การมีคนอื่นอยู่ด้วย มีอิทธิพลต่อการเลอืกใช้สื่อและ
ขา่วสารของเรา  
 8. ประสบการณ์และนิสยั (Experience and Habit) การเลอืกรบัข่าวสารในมุมของผู้รบัสารจะเลอืกสรร
ข่าวสารจากประสบการณ์และนิสยัของตนเอง ขึน้อยู่กบัความชอบหรอืความพอใจจากสื่อหรอืรายการประเภทใด 
ต่อมาผูร้บัสารกจ็ะเลอืกสือ่หรอืรายการหนึ่ง สนใจ ตคีวามหมาย และเลอืกจดจ าในสือ่หรอืรายการหนึ่งทีต่นชอบ 
 McLeod (ชานน์ ศริธิณ. 2544: 70; อา้งองิจาก Mcleod. 1972) ได้ระบุ ตวัชีว้ดัความบ่อยทีใ่ชใ้นการวดั
พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ (Media exposure) ม ี2 ชนิดดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
 1. วดัจากเวลาในการใช้สื่อ คอื วดัจากระยะเวลาที่ผูบ้รโิภคได้เปิดรบัสื่อนัน้ เช่น ระยะเวลาทีเ่ปิดรบัสื่อ
ทางโทรทศัน์ ระยะเวลาทีเ่ปิดรบัสือ่จากหนงัสือ่พมิพ ์ 
 2. วดัจากความถี่ของการใชส้ือ่ คอื วดัจากความถีใ่นการใชส้ื่อของแต่ละบุคคล แยกตามประเภทเนื้อหา 
ทีแ่ตกต่าง 
 5. แนวความคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมและวฒันธรรมเกาหลี 
 5.1 แนวความคดิเกีย่วกบัวฒันธรรม 
 Stenberg, Jarvin, and Grigorenko อธิบายว่า วัฒนธรรม คือ ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม ของกลุ่ม
บุคคลทีใ่ชช้วีติร่วมกนัในสงัคม มกีารสบืสานจากรุ่นหนึ่งไปอกีรุ่นหนึ่ง ผ่านทางภาษาและรปูแบบการสื่อสารต่างๆ 
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Altman and Chemers ได้เสนอแนวคิดวัฒนธรรมไว้ 3 ด้านคือ (วุฒิ สุขเจริญ. 2559: 262-263; อ้างอิงจาก 
Stenberg, Jarvin, and Grigorenko. 2011: 145; & Altman and Chemers. 1980: 3-4) 
 5.2 วฒันธรรมเกาหล ีละครเกาหลเีป็นหนึ่งสนิคา้วฒันธรรมเกาหล ีภายใตโ้ครงการของ Korean Culture 
and Information Services เป็นหน่วยงานใหบ้รกิารดา้นขอ้มูลและวฒันธรรมของเกาหล ีเพื่อใหค้นทัว่โลกทีส่นใจ
ละครเกาหลไีดเ้ขา้ใจในวฒันธรรมร่วมสมยัของเกาหลใีนดา้นต่างๆ ทีม่คีวามหลากหลายและไม่หยุดนิ่ง (Korean 
Culture and Information Service. 2015) 
 6. แนวความคิดและภาพรวมของละครโทรทศัน์ 
 เด เฟลอร ์(นิตยาวด ีวชัโรบล. 2553: 17; อา้งองิจาก De Fleur. 1946) ละครโทรทศัน์เป็นสือ่หลกัทีส่รา้ง
ความบนัเทงิ เป็นแบบอย่างในการด าเนินชวีติในสงัคม แสดงใหเ้หน็ไดว้่าผลจากการกระท าของตวัละคร ท าใหเ้หน็
ตวัอย่างสิง่ที่ด ีไม่ดทีี่เกดิขึน้ในสงัคมและผลที่เกดิจากพฤติกรรม เป็นการขดัเกลาสงัคมให้ดขีึน้ แสดงหลกัการ
ปฏิบัติในสงัคมให้เกิดความสงบสุข ละครโทรทศัน์เป็นสื่อกลางในการบอกให้คนในสงัคมให้รู้หน้าที่ บทบาท 
ค่านิยม เป็นวธิทีางออ้มสอนสงัคมในเรื่องบทเรยีนในการใชช้วีติในสงัคมโดยไม่รูต้วั 
 ประเภทของละครเกาหลี  
 ปนัดดา ธนสถิต (2531) กล่าวว่า ละครเกาหลีส่วนใหญ่เป็นละครประเภท Serials มีหลายตอนซึ่งม ี
ตัง้แต่ 8 – 100 ตอน โดยใช้ผู้แสดงชุดเดยีวกนัตลอดทัง้เรื่อง ระยะเวลาโดยออกอากาศต่อครัง้ 30 หรอื 60 นาที
ทุกอาทิตย์หรอืสองถึงสามวนัออกอากาศครัง้หนึ่ง ซึ่งละครโทรทศัน์ชนิดนี้สบืทอดมาจาก ละคร “Soap Opera” 
ของวทิยุอเมรกิา คอืละครหลงัขา่วภาคค ่า เป็นตน้ 
   

วิธีด าเนินการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  
 ผู้บริโภครบัชมหรือเคยรบัชมละครเกาหลี ในประเทศไทย โดยใช้สูตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา.  2546: 74) และไดก้ าหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% ค่าผดิพลาดทีย่อมรบัไดไ้ม่เกนิ 
5% จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 ราย และเผื่อการสูญเสียแบบสอบถามโดยส ารองไว้เท่ากบั 15 ราย 
ดงันัน้ กลุ่มตวัอย่างส าหรบัการวจิยัครัง้นี้เท่ากบั 400 ราย 
 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
 ขัน้ตอนท่ี 1 วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้สุ่มจากจงัหวดัในแต่ละภาคคือ 
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต้ในประเทศไทย จากทัง้หมด 76 จงัหวดั มา 4 จงัหวดั 
ไดแ้ก่ เชยีงใหม่ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น และสงขลา 

ขัน้ตอนท่ี 2 ใช้วิธีการสุ่มแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวนตวัอย่างแต่ละจงัหวดั 
ทัง้ 4 จงัหวดัทีสุ่ม่ได ้โดยเกบ็ตวัอย่างแต่ละจงัหวดัละเท่าๆ กนั คอื 100 ตวัอย่าง 
 ขัน้ตอนท่ี 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บตามจ านวน
ประชากร ตามละแห่งตามจ านวนที่ก าหนดไว ้ทัง้นี้ให้ผูต้อบค าถามเขยีนค าตอบดว้ยตวัเอง (Self-Administered 
Questionnaires) จนครบจ านวนตวัอย่างทัง้ 400 ชุด 
 
 



8 
 

 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื แบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ เพื่อใหม้ลีกัษณะทีง่่ายต่อการตอบและ
ครอบคลุมวตัถุประสงคท์ีผู่ว้จิยัตัง้เอาไวโ้ดยแบ่งเนื้อหาของแบบสอบถามออกเป็น 3 สว่น ดงันี้ 
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นลกัษณะแบบสอบถามปลายปิด 
(Close ended Response Question) แบบใหเ้ลอืกตอบหลายขอ้ (Multiple Choices Questions) 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านจติวทิยากบัพฤติกรรมการรบัชม
ละครเกาหลีของผู้บริโภคในประเทศไทย โดยแบ่งตามข้อต่างๆ ดังนี้  1. การจูงใจ 2. การรบัรู้ 3. การเรียนรู ้           
4. ทศันคต ิ 
 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการรบัชมละครเกาหลขีองผูบ้รโิภคในประเทศไทย ซึง่เป็น
ค าถามปลายเปิด (Open Question) และค าถามปลายปิด (Close ended Response Question) ลกัษณะค าถาม           
มหีลายขอ้ใหเ้ลอืก (Multichotomous Question) 
 การวิเคราะหข์้อมูล 

 1. การวิเคราะหโ์ดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัความสมัพันธ์ระหว่างปจัจยัทางจติวิทยาและการรบัชมละครเกาหลี            
ของผู้บริโภคในประเทศไทย วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean: X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviations: SD) 
 1.3 การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการรบัชมละครเกาหลขีองผูบ้รโิภคในประเทศไทย วเิคราะห์
โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean: X̅) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviations: SD) 
 2. การวิเคราะหโ์ดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
 2.1 สมมตฐิานขอ้ที่ 1 ผูบ้รโิภคในประเทศไทยที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนที่แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการรบัชมละครเกาหลแีตกต่างกนั            
โดยใชส้ถติ ิIndependent Sample t-test และ One-way Analysis of Variance ในการทดสอบสมมตฐิาน 
 2.2 สมมติฐานข้อที่ 2 ปจัจยัด้านจิตวิทยา ประกอบด้วย การจูงใจ การรบัรู้ การเรยีนรู้ และทัศนคต ิ               
มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการรบัชมละครเกาหลีของผู้บริโภคในประเทศไทย โดยใช้สถิติค่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson product moment correlation coefficient) 
  

ผลการวิจยั 
 ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหล์กัษณะทัว่ไปของประชากรศาสตร ์
 เพศ พบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 71.25 มีอายุ 16 - 25 ปี 
จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 มีการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 มีอาชีพ
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นกัเรยีน / นกัศกึษา จ านวน 166 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.50 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท 
จ านวน 201 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.25  
 ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัทางจิตวิทยา 
 ดา้นการจูงใจ ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทางจติวทิยา ดา้นการจงูใจโดยรวมอยู่ในระดบั
มากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.29 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ละครมสีถานทีถ่่ายท าสวยงามและมกีารคดัเลอืก
นักแสดงที่เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.48 และ 4.21 ตามล าดับ นอกจากนัน้ผู้บริโภค                
มคีวามคดิเหน็ว่าละครเกาหลมีเีน้ือเรื่อง / สาระทีน่่าสนใจอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่ 4.17  
 ดา้นการรบัรู ้ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทางจติวทิยา ดา้นการรบัรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบั
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.35 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดบัมากที่สุดทุกขอ้ ได้แก่ ละครเกาหลี
สามารถติดตามผ่านสื่อต่างๆได้หลากหลาย เช่น ทางโทรทศัน์ ทางเวบ็ไซด์ ทางSocial Media เป็นต้น ละคร
เกาหลสีามารถสรา้งความประทบัใจจนเกบ็ไวใ้นความทรงจ าได้และละครเกาหลีมหีลากหลายแนวใหเ้ลอืกรบัชม 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.42 4.35 และ 4.29 ตามล าดบั  
 ด้านการเรียนรู้ ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจัจัยทางจิตวิทยา ด้านการเรียนรู้โดยรวม              
อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ละครเกาหลีท าให้เกิดการเรียนรู้ด้าน
ความรู้สกึต่างๆ เช่น ความรกั มิตรภาพ ความสามคัค ีความเมตตา ความซื่อสตัย์ อยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลีย่ 4.22  ละครเกาหลที าใหเ้กดิการเรยีนรูอ้าชพีต่างๆ  ละครเกาหลที าใหเ้กดิการเรยีนรูใ้นสถาบนัครอบครวั
และการอยู่ร่วมกนัในสงัคมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.04 และ 4.04 ตามล าดบั 
 ดา้นทศันคต ิผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทางจติวทิยา ดา้นทศันคตโิดยรวมอยู่ในระดบัด ี
โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.03 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัดทีุกขอ้ได้แก่ ละครเกาหลเีป็นละครที่นิยมและ
ควรแนะน าบอกต่อ ละครเกาหลมีคีวามสรา้งสรรค ์สามารถเป็นแบบอย่างที่ดใีหแ้ก่สงัคมได ้ละครเกาหล ีมสีาระ
และขอ้คดิทีส่ามารถน ามาปรบัใชใ้นชวีติประจ าวนัอยู่ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10 4.01 และ 3.97 
 ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะหพ์ฤติกรรมการรบัชมละครเกาหลีของผูบ้ริโภค 
 จ านวนตอนต่อครัง้ในการรบัชมละครเกาหล ีผูบ้รโิภคส่วนใหญ่รบัชมละครเกาหล ีโดยเฉลีย่เท่ากบั 5.16 
ตอนต่อครัง้ ผูบ้รโิภครบัชมละครเกาหลมีากทีส่ดุเท่ากบั 50 ตอนต่อครัง้ และน้อยทีส่ดุเท่ากบั 1 ตอนต่อครัง้ 
 จ านวนเรื่องละครเกาหลีที่เคยชม ผู้บริโภคส่วนใหญ่เคยรับชมละครเกาหลี โดยเฉลี่ยเท่ากับ 6.57               
เรื่องต่อปี จ านวนละครเกาหลทีีผู่บ้รโิภคชมสงูสดุเท่ากบั 105 เรื่องต่อปีและต ่าสดุเท่ากบั 1 เรื่องต่อปี 
 ติดตามโฆษณาผ่านทางสื่อช่องทางใดมากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่ติดตามผ่าน Social Media จ านวน              
152 คน คดิเป็นร้อยละ 38.00 รองลงมา คอื เวบ็ไซด์ จ านวน 125 คน คิดเป็นรอ้ยละ  31.25 โทรทศัน์ จ านวน 
115 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.75 ป้ายโฆษณา จ านวน 4 คน คดิเป็นร้อยละ 1.00 สื่อสิง่พมิพ์หรอืนิตยสาร จ านวน             
3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.75 และ วทิยุ จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.25 ตามล าดบั  
 บุคคลที่แนะน าติดตามชมละคนเกาหลมีากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพื่อน จ านวน 190 คน คิดเป็น             
ร้อยละ 47.50 รองลงมาคือ สงัคมออนไลน์ จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 สมาชิกในครอบครวั จ านวน               
60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.00 นกัรอ้ง / นกัแสดงทีช่ื่นชอบ จ านวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.00 และคนทีม่ชีื่อเสยีง
ในสงัคม จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.25 ตามล าดบั 
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 ช่องทางในการรบัชมละครเกาหลีมากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่รบัชมทางคอมพิวเตอร์โดยเข้าเว็บไซด ์
จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.75 รองลงมาคือ ทางมือถือโดยเข้าเว็บไซด์ จ านวน 136 คน คิดเป็น                
รอ้ยละ 34.00 ทางโทรทศัน์ (Free TV) จ านวน 81 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.25 ทางโทรทศัน์ (ช่องเคเบลิ) จ านวน 
27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.25 และซือ้ DVD ตามรา้น จ านวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.25 ตามล าดบั 
 แนวละครเกาหลทีีช่ ื่นชอบมากทีสุ่ด พบว่า สว่นใหญ่เป็นแนวละครรกัโรแมนตกิ จ านวน 178 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 44.50 รองลงมา คอื ละครสบืสวน / ละครอาชญากรรม จ านวน 69 คน คดิเป็นร้อยละ 17.25 ละครตลก
ขบขัน จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 ละครพีเรียด / ละครอิงประวัติศาสตร์ จ านวน 42 คน คิดเป็น               
รอ้ยละ 10.50 ละครชวีติ / ละครต่อสู ้จ านวน  38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 และ ละครตื่นเต้นผจญภัย / ละคร 
แฟนตาซ ีจ านวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.75 ตามล าดบั 
 เนื้อเรื่องที่ประทับใจมากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเนื้อเรื่องที่ดูแล้วสนุ ก เพลิดเพลิน หายเครียด              
จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 รองลงมา คือ เนื้ อเรื่องดี มีความซับซ้อน จ านวน 78 คน คิดเป็น               
ร้อยละ 19.50 รู้การด าเนินชวีิตและวฒันธรรม เช่น อาหาร การแต่งตัว ประวตัิศาสตร์ จ านวน 49 คน คิดเป็น           
รอ้ยละ 12.25 ละครเกาหลมีคีวามแปลกใหม่ จ านวน 35 คน คดิเป็นร้อยละ 8.75 รู้สกึเหมอืนเขา้ไปอยู่ในละคร 
จ านวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.75 ไดแ้นวคดิ ประสบการณ์ใหม่ๆ เอามาด าเนินในชวีติประจ าวนั จ านวน 21 คน 
คดิเป็นร้อยละ 5.25 สอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรม จ านวน 19 คน คดิเป็นร้อยละ 4.75 และน าไปเป็นตัวอย่าง
ปฏบิตัเิพื่อสงัคม จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.75 
 การแสดงที่ประทบัใจมากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่ประทบัใจในนักแสดงแสดงเขา้ถึงบทบาทได้ด ีจ านวน 
147 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.75 รองลงมา คอื นักแสดงสวย / หล่อ จ านวน 139 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.75 นักแสดง
แสดงอย่างเป็นธรรมชาต ิจ านวน 56 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.00 ชุดของนกัแสดงดทูนัสมยั ประณีต มคีวามงดงาม 
จ านวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.25 และ การแต่งหน้านกัแสดงดเูป็นธรรมชาต ิจ านวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.25 
ตามล าดบั 
 การถ่ายท าที่ประทับใจมากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่ประทับใจในมุมกล้องและการตัดต่อมีฝีมือ จ านวน              
124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 รองลงมา คือ ฉากหรือสถานที่ ถ่ายท ามีหลายที่  จ านวน 107 คน คิดเป็น                   
รอ้ยละ 26.75 สถานที่ถ่ายท าตามธรรมชาติ จ านวน 103 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.75 งานกราฟิก จ านวน 36 คน    
คิดเป็นร้อยละ 9.00 และ สตูดิโอ ฉากมีความสวยงามและความทันสมัย จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 
ตามล าดบั 
 ช่วงเวลาที่ชมละครเกาหลีบ่อยที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่ชมเวลา ตัง้แต่เวลา  18.01 – 22.00 น. จ านวน              
220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 รองลงมา คือ ตัง้แต่เวลา 22.01 – 6.00 น. จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00  
ตัง้แต่เวลา 9.01 – 12.00 น. จ านวน 29 คน คดิเป็นร้อยละ 7.25 ตัง้แต่เวลา 15.01 – 18.00 น. จ านวน 25 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 6.25 และ ตัง้แต่เวลา 12.01 – 15.00 น. จ านวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.00 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการรบัชมละครเกาหลขีองผูบ้รโิภคในประเทศไทยแตกต่างกนั 
 โดยสามารถแยกเป็นสมมตฐิานย่อยดงันี้ 
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 สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการรบัชมละครเกาหลแีตกต่างกนั 
 ผูบ้รโิภคที่มเีพศแตกต่างกนั รบัชมละครเกาหลโีดยมจี านวนตอนต่อครัง้แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั 
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยเพศหญงิรบัชมละครเกาหลโีดยมจี านวนตอนต่อครัง้
มากกว่าเพศชาย   
 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั รบัชมละครเกาหลีโดยจ านวนเรื่องทีเ่คยชม (ใน 1 ปี) แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยเพศหญงิรบัชมละครเกาหลโีดยจ านวนเรื่อง
ทีเ่คยชม (ใน 1 ปี) มากกว่าเพศชาย 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการรบัชมละครเกาหลแีตกต่างกนั 
 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั รบัชมละครเกาหลโีดยมจี านวนตอนต่อครัง้การแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยอายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15 ปี ชมละครเกาหลจี านวน
ตอนต่อครัง้มากกว่าผูท้ีม่อีายุ 16 - 25 ปี ผูท้ีม่อีายุ 26 - 35 ปี ผูท้ีม่อีายุ 35 - 45 ปี และผูท้ีม่อีายุ 46 ปีขึน้ไป  
 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนั รบัชมละครเกาหลีโดยมีจ านวนเรื่องที่เคยชม (ใน 1 ปี) ไม่แตกต่างกัน  
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการรับชมละครเกาหลี 
แตกต่างกนั  
 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั รบัชมละครเกาหลโีดยมจี านวนตอนต่อครัง้แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปรญิญาตรรีบัชม          
ละครเกาหลีโดยมีจ านวนตอนต่อครัง้มากกว่าผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาปรญิญาตร ีและผู้บริโภคที่มีระดับ
การศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี
 ผูบ้รโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั รบัชมละครเกาหลโีดยจ านวนเรื่องทีเ่คยชม (ใน 1 ปี) แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาที่ต ่ ากว่า                
ระดับปริญญาตรี รบัชมละครเกาหลีโดยจ านวนเรื่องที่เคยชม (ใน 1 ปี) มากกว่าผู้บรโิภคที่มีระดบัการศึกษา            
ระดบัปรญิญาตรแีละผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ี
 สมมติฐานท่ี 1.4 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการรบัชมละครเกาหลแีตกต่างกนั 
 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน รับชมละครเกาหลีโดยมีจ านวนตอนต่อครัง้ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน รบัชมละครเกาหลีโดยมีจ านวนเรื่องที่เคยชม (ใน 1 ปี) แตกต่างกัน              
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานหลกัทีต่ัง้ไว ้โดยนกัเรยีน / นกัศกึษา รบัชมละคร
เกาหลโีดยจ านวนเรื่องทีเ่คยชม (ใน 1 ปี) มากกว่าผูบ้รโิภคทีเ่ป็นขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.5 ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการรบัชมละครเกาหล ี
แตกต่างกนั 
 ผูบ้รโิภคที่มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั รบัชมละครเกาหลโีดยมจี านวนตอนต่อครัง้และมจี านวน
เรื่องที่เคยชม (ใน 1 ปี) ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน            
ทีต่ัง้ไว ้  
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 สมมติฐานข้อท่ี 2 ปจัจัยทางจิตวิทยา ประกอบด้วย การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ และทัศนคต ิ                
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการรบัชมละครเกาหลขีองผูบ้รโิภคในประเทศไทย 
 โดยสามารถแยกเป็นสมมตฐิานย่อยไดด้งันี้  
 สมมติฐานข้อท่ี 2.1 ปจัจยัทางจิตวิทยา ประกอบด้วย การจูงใจ การรบัรู้ การเรียนรู้ และทัศนคต ิ                 
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการรบัชมละครเกาหลขีองผูบ้รโิภคในประเทศไทย ด้านจ านวนตอนต่อครัง้ในการ
รบัชมละครเกาหล ีเมื่อพจิารณารายดา้นแลว้ พบว่า 
 ด้านการจูงใจโดยรวม ด้านการเรยีนรู้โดยรวมและด้านทศันคติโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม           
การรบัชมละครเกาหลขีองผู้บรโิภคในประเทศไทย ด้านจ านวนตอนต่อครัง้ในการรบัชมละครเกาหล ีในทศิทาง
เดยีวกนั ในระดบัต ่า  
 ดา้นการรบัรูโ้ดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการรบัชมละครเกาหลขีองผู้บรโิภคในประเทศไทย 
ดา้นจ านวนตอนต่อครัง้ในการรบัชมละครเกาหล ีในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่ามาก   
 สมมติฐานข้อท่ี 2.2 ปจัจยัทางจิตวิทยา ประกอบด้วย การจูงใจ การรบัรู้ การเรียนรู้ และทัศนคต ิ              
มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการรบัชมละครเกาหลขีองผู้บรโิภคในประเทศไทย ด้านจ านวนเรื่องละครเกาหล ี               
ทีเ่คยชม (ใน 1 ปี) เมื่อพจิารณารายดา้นแลว้ พบว่า 
 ด้านการจูงใจโดยรวม ด้านการรับรู้โดยรวม ด้านการเรียนรู้โดยรวม และด้านทัศนคติโดยรวม                        
มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการรบัชมละครเกาหลขีองผู้บรโิภคในประเทศไทย ด้านจ านวนเรื่องละครเกาหล ี               
ทีเ่คยชม (ใน 1 ปี) ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า  
   

สรปุผลและอภิปรายผล 
 1.1 ผู้บรโิภคที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพ ต่างกนั                  
มพีฤติกรรมการรบัชมละครเกาหลแีตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ สอดคล้องกบัสมมติฐานการวจิยั ดงันี้      
(1) ผูบ้รโิภคเพศหญงิมพีฤตกิรรมการรบัชมละครเกาหลดีา้นจ านวนตอนทีร่บัชมต่อครัง้และจ านวนเรื่องทีเ่คยชม 
(ใน 1 ปี) สงูกว่าเพศชาย (2) ผูบ้รโิภคทีม่อีายุต่างกนัมพีฤติกรรมการรบัชมละครเกาหลดีา้นจ านวนตอนทีร่บัชม
ต่อครัง้แตกต่างกนั โดยทีผู่บ้รโิภคทีม่อีายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15 ปี มจี านวนตอนทีร่บัชมต่อครัง้มากกว่าผูท้ีม่อีายุ 
16 – 25, 26 – 35 ปี , 36 – 45 ปี และผู้ที่มีอายุ 46 ปีขึ้นไป (3) ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน                   
มพีฤติกรรมการรบัชมละครเกาหลทีัง้สองด้าน คือ ด้านจ านวนตอนต่อครัง้และจ านวนเรื่องที่เคยชม (ใน 1 ปี) 
แตกต่างกนั โดยผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรมีพีฤติกรรมการรบัชมทัง้สองด้านมากกว่าผู้ที่มี
ระดบัการศกึษาปรญิญาตรแีละระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี(4) ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรม
การรบัชมละครเกาหลดีา้นจ านวนเรื่องทีเ่คยชม (ใน 1 ปี) แตกต่างกนั กล่าวคอื นักเรยีน / นักศกึษา รบัชมละคร
เกาหลมีจี านวนเรื่องที่เคยชม (ใน 1 ปี) มากกว่า ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นขา้ราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกจิ สอดคล้องกบั  
ชญาณ ล าเภา (2556: 56) ที่ได้ศึกษา ทศันคติ การรบัรู้และพฤติกรรมผู้บรโิภคตามกระแสเกาหลนีิยม พบว่า              
ตวัแปรช่วงอายุซึง่มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรการรบัสือ่อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบัน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 0.05 โดยขอ้มลู
ระบุว่ากลุ่มที่ได้รบัการศึกษาในระดบัปรญิญาตรขีึน้ไปได้รบัอทิธพิลจากสื่อโทรทศัน์ – วทิยุสูงที่สุด และกลุ่มที่
ไดร้บัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรไีดร้บัอทิธพิลจากสือ่ออนไลน์สงูทีส่ดุ  
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 1.2 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีพฤติกรรม                   
การรบัชมละครเกาหลีไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั กล่าวคือ ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ย                 
ต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการรบัชมละครเกาหลีด้านจ านวนตอนต่อครัง้ และด้านจ านวนเรื่องที่เคยชม                 
(ใน 1 ปี) ไม่แตกต่างกนั สามารถอภิปรายไดว้่า เนื่องจากผลการวจิยัเรื่องนี้บ่งชีว้่ากลุ่มทีม่พีฤติกรรมการรบัชม
ละครเกาหลมีากทีส่ดุคอืกลุ่มวยัรุ่นและเป็นกลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ของงานวจิยันี้ ซึง่เป็นกลุ่มทีก่ าลงัศกึษาในระดบั
ต ่ากว่าปริญญาตรียังไม่ถึงช่วงเวลาการท างาน ส่วนใหญ่ยังไม่มีรายได้เป็นของตนเอง ส่งผลให้ช่วงรายได้                   
มคีวามแตกต่างกนัน้อย เมื่อท าการเปรยีบเทยีบพฤติกรรมการรบัชมละครเกาหลจี าแนกตามช่วงอายุ จงึท าให ้              
ไม่เหน็ความแตกต่างของระดบัพฤติกรรมที่ชดัเจนดงักล่าว สอดคลอ้งกบั อาสภา รตันมุ่งเมฆา และ จติราภรณ์ 
สุทธิวรเศรษฐ์ (2559) ที่ศึกษา ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิดรบัและความพึงพอใจของผู้ชมซีรีย์ช่อง GMM 25                   
ที่พบว่า รายได้ต่อเดอืนที่แตกต่างกนัไม่มบีทบาทต่อพฤติกรรมการเปิดรบัของผู้รบัชมละครซีรสีช์่อง GMM 25 
ผ่านสือ่ยทูบู  
 2) ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัทางจิตวทิยาประกอบด้วยการจูงใจ การรบัรู้ การเรียนรู้ และทัศนคต ิ              
กบัพฤตกิรรมการรบัชมละครเกาหลขีองผูบ้รโิภคในประเทศไทย พบว่า 
  ปจัจัยทางจิตวิทยา ประกอบด้วย การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ และทัศนคติ มีความสัมพันธ ์                 
ทศิทางเดยีวกนักบัพฤตกิรรมการรบัชมละครเกาหล ีของผูบ้รโิภคในประเทศไทย ด้านจ านวนตอนต่อครัง้ในการ
รบัชมละครเกาหล ีและด้านจ านวนเรื่องละครเกาหลทีี่เคยชม (ใน 1 ปี) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีลักษณะทางจิตวิทยา (Phychological 
Characteristics) เกีย่วกบัการเลอืกซือ้ของผูบ้รโิภคทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากปจัจยัภายในโดยผ่าน 4 กระบวนการ ไดแ้ก่ 
การจูงใจ การรบัรู ้การเรยีนรู ้ทศันคต ิซึง่ผู้วจิยัใชท้ฤษฎเีหล่าน้ีเพื่อศกึษาถึงความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัภายใน
เหล่านี้กบัพฤติกรรมการรบัชมละครเกาหลขีองผู้บรโิภคในประเทศไทย (ค านาย อภิปรชัญาสกุล. 2558)  และ
แนวคดิเกีย่วกบัการเปิดรบัสื่อที่ Todd Hunt and Brent d. Ruben (1993) กล่าวว่า ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการเปิด
เลอืกรบัขา่วสารของบุคคล ประกอบดว้ย ทศันคต ิค่านิยม เป้าหมาย การใชป้ระโยชน์ ประสบการณ์ และนิสยั 
  นอกจากนี้ผลการวจิยัยงัสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ สริดา เตจ๊ะสา (2551) ที่ได้ศกึษา ปจัจยัที่มีผล              
ต่อการเลอืกรบัชมละครเกาหลทีางโทรทศัน์ของผู้ชมในเขตเทศบาลนครเชยีงใหม่ กลุ่มตวัอย่างคือ ผู้ชมละคร
เกาหลีในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่มีอายุ  12 ปีขึ้นไป จ านวน 200 คน พบว่า ปจัจัยด้านการจูงใจ                         
จากองคป์ระกอบของละครมผีลต่อการเลอืกรบัชมละครเกาหลทีางโทรทศัน์ในระดบัมากและสงูกว่าปจัจยัดา้นอื่นๆ 
ไดแ้ก่ ดา้นทัว่ไปของประเทศเกาหล ีดา้นรูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้นปจัจยัส่งเสรมิการขาย และดา้นสื่อโฆษณา
ประชาสมัพนัธ ์องคป์ระกอบของละครมกีารจูงใจเรยีงตามล าดบัจากมากทีสุ่ด ดงันี้  บทหรอืเน้ือหาสาระของละคร 
ประเภทของแนวละครที่เลอืกชม ดาราน าแสดง สถานที่ถ่ายท า และเพลงประกอบละคร ตามล าดบั อีกทัง้ยงั  
พบว่า 1) ปจัจยัด้านการรบัรูต่้อสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ ์และการส่งเสรมิการขาย มผีลต่อการเลอืกรบัชมละคร
เกาหลทีางโทรทศัน์ในระดบัปานกลาง 2) ปจัจยัดา้นการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัลกัษณะทัว่ไปของประเทศเกาหล ีได้แก่ 
เสือ้ผา้และการแต่งกาย ศลิปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อาหาร และ ภาษา ผลต่อการเลอืกรบัชมละคร
เกาหลทีางโทรทศัน์ในระดบัปานกลาง เช่นเดยีวกนั 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
    1. ในการผลติละคร ผูผ้ลติควรค านึงถงึสถานที่ถ่ายท าทีส่วยงาม และการคดัเลอืกนักแสดงที่เหมาะสม 
เพราะจะท าใหพ้ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการรบัชมละครเพิม่มากขึน้   
  2. ผูผ้ลติ-ผูน้ าเขา้ละครเกาหล ีควรใช ้Social Media มากทีส่ดุในการโฆษณา รองลงมาคอืใชส้ื่อเวบ็ไซด์
และโทรทศัน์ ไม่ควรใชส้ือ่วทิยุ ป้ายโฆษณา สือ่สิง่พมิพห์รอืนิตยสารในการประชาสมัพนัธ ์
  3. ผู้ผลติละครควรค านึงปจัจยัทางจติวทิยา ที่ท าให้เกิดการเรยีนรู้ด้านความรู้สกึต่างๆ เช่น ความรกั 
มติรภาพ ความสามคัค ีความเมตตา ความซื่อสตัย ์หรอื ท าใหเ้กดิการเรยีนรูอ้าชพีต่างๆ หรอื ท าใหเ้กดิการเรยีนรู้
ในสถาบนัครอบครวัและการอยู่ร่วมกนัในสงัคม ซึ่งจะท าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคในการรบัชมละครเกาหลี             
เพิม่มากขึน้   
  4. ผูบ้รโิภคทีม่พีฤตกิรรมการรบัชมละครเกาหลสีงูกว่ากลุ่มอื่นๆ คอื กลุ่มเพศหญงิ กลุ่มทีม่อีายุต ่ากว่า
หรอืเท่ากบั 15 ปี มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีส่วนใหญ่เป็น นักเรยีน นักศกึษา ดงันัน้ ผู้ที่ผลติ -น าเขา้
ละครเกาหลคีวรพจิารณาความเหมาะสมทัง้ทางดา้นเนื้อหา ตวัแสดง เวลาที่ออกอากาศใหเ้หมาะสมกบัผูบ้รโิภค
กลุ่มดงักล่าว ไม่ให้กระทบต่อการใช้ชวีติประจ าวนัทัง้เรื่อง การเรยีน การคบเพื่อน การท ากจิกรรมกบัครอบครวั
เพื่อนฝงูเป็นตน้ 
   5. ผลการวิจัย พบว่า ปจัจัยทางจิตวิทยาทุกตัว คือ การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ และทัศนคต ิ                    
มีความสมัพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับระดับพฤติกรรมการรบัชมละครเกาหลี ดังนัน้ทัง้ผู้ชม และผู้ผลิตละคร                 
ควรตระหนักถงึความส าคญัในการสรา้ง การจงูใจ การรบัรู ้การเรยีนรู ้และทศันคตทิีด่ต่ีอละครเพื่อไดร้บัประโยชน์
จากการชมละครเกาหล ี
 6. ผูผ้ลติ-ผูน้ าเขา้ควรเลอืกละครเกาหลปีระเภททีผู่บ้รโิภคชื่นชอบมากทีส่ดุมาออกอากาศ อนัดบัแรกคอื
ละครรกัโรแมนตดิ อนัดบัสองละครสบืสวน / อาชญากรรม อนัดบัสามละครตลกขบขนั 
 7. สถานีออกอากาศหรอืทางเวบ็ไซด ์ควรออกอากาศละครเกาหลเีวลา 18.01 – 22.00 เพราะมผีูบ้รโิภค
รบัชมละครเกาหลใีนช่วงเวลาน้ีมากทีส่ดุ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ผูท้ีส่นใจสามารถศกึษาปจัจยัเชงิสาเหตุของการตดัสนิใจเลอืกรบัชมละครเกาหลขีองผูบ้รโิภคทีม่คีวาม
หลากหลายของลกัษณะทางประชากรศาสตรแ์ละปจัจยัทางจติวทิยา   
 2. ผูท้ีส่นใจสามารถศกึษาเกีย่วกบัเป้าหมายทีผู่บ้รโิภคไดร้บันอกเหนือจากความบนัเทงิทีไ่ดร้บัจากการ
รบัชมละครอยู่แลว้ เช่น การเรยีนภาษา สถานทีท่่องเทีย่ว และการพฒันาบุคลกิภาพ      
 3. ผู้ที่สนใจสามารถศกึษาเกี่ยวกบักระบวนการต่างๆ ของการผลติและน าเสนอละครทัง้ของไทยและ
ต่างประเทศในประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบั การสรา้งการจูงใจ การรบัรู ้การเรยีนรู ้และทศันคตทิี่ดต่ีอการรบัชมละคร
ของผูช้ม     
  4. ผูท้ีส่นใจสามารถศกึษาเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการรบัชมละครไทยกบัละครต่างประเทศ เช่น เกาหล ี
จนี และอนิเดยี   
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