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 การศึกษาเร่ือง ภาพยนตรชุดเกาหลี : กรณีศึกษากระแสความคล่ังใคลวัฒนธรรมเกาหลีใน
สังคมไทย มีจุดประสงคเพื่อสํารวจความพึงพอใจ และสาเหตุที่คนไทยนิยมภาพยนตรซีร่ีของประเทศ
เกาหลี  และศึกษาวิเคราะหลักษณะเฉพาะของภาพยนตรเกาหลีที่ไดรับความนิยมในสังคมไทย โดย
อาศัยหลักทฤษฎีการสรางงาน โดยวิเคราะห  จากภาพยนตรชุดเกาหลีที่เขามา เผยแพรทางในโทรทัศน
สถานีหลักของประเทศไทย  ต้ังแตป พ.ศ.2543-2552 จํานวน 213 เร่ือง และสํารวจผูชมชาวไทยจํานวน
ทั้งส้ิน 384 คน     ผลการศึกษาพบวาผูชมสวนมากชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน
จํานวน 7-9 เร่ือง โดยดูเฉพาะเร่ืองที่มีเนื้อหานาสนใจ สวนมากชอบเทคนิคการวางโครงเร่ือง และช่ืน
ชอบการวาง   ทัศนองคประกอบของภาพยนตร อันไดแก ฉากและเคร่ืองแตงกาย  พบวาผูชมชาวไทย
นิยมภาพยนตรประเภทแนวรักโรแมนติก ภาพยนตรแนวอิงประวัติศาสตร และภาพยนตรแนวชีวิต
ตามลําดับ โดยภาพยนตรที่ไดรับความนิยมสูงสุดในแตละประเภทคือ ภาพยนตรชุดเร่ืองรักวุนวายของ
เจาชายกาแฟ (Coffee Prince) ภาพยนตรชุดเร่ืองจอมนางแหงวังหลวง (Dae Jang Guem) และ
ภาพยนตรชุดเร่ืองรักนี้ชั่วนิรันดร (Autumn in my heart) โดยกลุมผูชมที่มีอายุระหวาง 15-27 ป  
การศึกษาระดับปริญญาตรี ทําอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน เปนกลุมที่มีความสนใจในภาพยนตร
ชุดจากประเทศเกาหลีมากที่สุด   โดยผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่
มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุด
เกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญ  
 ผลการศึกษาพบวาลักษณะเฉพาะของภาพยนตรชุดเกาหลี สวนใหญมักเปนเร่ืองราวเกี่ยวกับ
ความรัก โดยเฉพาะภาพยนตรประเภทรักโรแมนติก นับเปนรูปแบบที่สังคมไทยนิยมมากที่สุด เปน
ภาพยนตรที่ใหความสําคัญกับการวางโครงเร่ือง มีเนื้อหาที่สามารถติดตามไดงาย ไมซับซอน มีปม
ปญหาหลักเพียงปมเดียว เปนการวางโครงเร่ืองอยางเปนระบบเพื่อนําไปสูจุดสุดยอดของเร่ือง และ
มักจะเราอารมณของผูชมใหเกิดการปลดปลอยทางอารมณ โดยกระตุนใหเกิดความสงสาร โกรธ 
เกลียดชัง หรือรัก ผานการดําเนินเร่ืองและการกระทําของตัวละคร  เนื้อหาสาระมักเนนย้ําในการ
สะทอนใหเห็นถึงความเหล่ือมลํ้าทางสังคม การละเมิดสิทธิมนุษยชน การแบงชนชั้นในสังคม สิทธิสตรี  
มุงเสนอเนื้อหาของความเพอฝนเกินจริง ความรักตางชนชั้น พรหมลิขิต และมีการสอดแทรกคติธรรม



 

อยางงายๆ   ผลการศึกษาพบวาภาพยนตรมีการใชฉากภายใน มากกวาฉากภายนอก  ซึ่งบงช้ีใหเห็น
ลักษณะเฉพาะรวมของภาพยนตรในกลุมวิถีตะวันออก พบวาฉากสวนมากนําเสนอภาพการดํารงชีวิต
ในขอบเขตพื้นที่อยูอาศัย โดยแสดงถึงกิจกรรม การกิน อยู หลับ นอนเปนสวนมาก ภาพยนตรได
นําเสนอภาพของสังคมในรูปแบบครอบครัวขยาย โดยมีฉากที่อธิบายถึงการเปนอยูของระบบเครือญาติ
ในสังคม  นอกจากนี้ยังใชเคร่ืองแตงกายเปนเคร่ืองมือแสดงสถานภาพของตัวละครในแงของชนช้ัน 
และส่ือสารความมีอารยธรรม อัตลักษณของชาติ และระบบชาตินิยม พบวาเกาหลีใชเคร่ืองแตงกาย
แสดงความเปนผูนําดานการแตงกาย โดยใชระบบดารา หรือบุคคลตนแบบ (Iconization) ในการ
ถายทอด และมีการออกแบบที่มีความหลากหลาย เพื่อรองรับความตองการของผูชมทุกประเภท       
ผลการศึกษาพบวาโครมสีสวนใหญในภาพยนตรเปนโครมสีเหลือง สม  เพื่อสะทอนความรํ่ารวยทาง
อารยธรรม และวิถีแหงตะวันออก   
 ผลการศึกษาพบวาอิทธิพลของภาพยนตรชุดเกาหลี ในประเทศไทยมีอิทธิพลทางวัฒนธรรม
ใน 3 ปจจัย กลาวคือ 1)นําเสนอ และประชาสัมพันธภาพลักษณของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 2)สง
ถายวัฒนธรรมเกาหลีสูประเทศไทย 3)เปล่ียนแปลงความเช่ือ และสุนทรียภาพ พบวาเปนกระบวนการที่
มีความสัมพันธกันโดยการสอดแทรกวัฒนธรรม การเปนอยู หรือรสนิยมไวในเน้ือหา ตัวบทภาพยนตร 
สถานที่ถายทํา เส้ือผาเครื่องแตงกาย อาหาร และการปฏิบัติตัวในชีวิตประจําวัน ซึ่งสงผลในเชิงธุรกิจ
ตอกระบวนการพัฒนาประเทศชาติในระบบมหภาค 
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The purposes of this study were to examine Thai viewers’ satisfaction with, and the 

reasons why they enjoy Korean drama series, and to analyze the characteristics of famous 
Korean movies in Thailand through the employment of  drama theory. Two hundred and 
thirteen Korean drama series, which were broadcast on Thai TV from 2000 – 2009, were 
analyzed, and 384 Thai viewers were surveyed.   

The survey revealed that the top reason for satisfaction with these dramas was the 
fact that their contents were perceived as interesting.  Most of the surveyed informants liked 
the plots and presentation including the background sets and costumes.  Romantic drama 
series, historical drama series and dramatic drama series were found to be the most popular 
in terms of categories, and the most popular examples of dramas in each of these categories 
were Coffee Prince, Dae Jang Guem and Autumn in My Heart respectively. Differences in 
gender, age, education and occupation were found to affect viewer satisfaction with the 
dramas. 

The results show a specific characteristic of Korean series to be a romantic theme, 
which was found to be their most popular aspect among Thai viewers. The dramas also gave 
a lot of significance to the story line. The stories were easy to follow and contained one main 
issue with a systematic story line. The stories aimed to arouse strong emotions such as 
sympathy, anger, hate or love in viewers. These emotions were created by the plays’ actions 
and characters. The stories emphasized social inequality, human rights violations, social 
segregation, and women’s rights.  The stories, for the most part, involved fairy tale love, 
impossible love between different classes, and the action of destiny.  Moral issues were 
weaved into every story.   

The series used indoor sets more often than outdoor ones.  The use of indoor sets 
was found to be a common characteristic of eastern productions and was done in order to 
show the lives of extended families dining, chatting and relaxing at home. Costume was 



 

found to be another important factor in these series. In addition to civilization, national 
identity, and nationalism, costume was used in order to identify social classes and eras 
through the iconization of Korean fashion leaders, or the main actors/actresses. The findings 
also showed that most of the dramas employed yellow or orange color themes to reflect an 
oriental style.  Moreover, there is the acculturation of culture and costumes toward the 
popularity of the drama series. 

Overall, the results show that through story lines, scripts, locations, costumes, food 
and daily life, Korean series have three important roles to play with regard to Thai society: 1) 
they introduce Korean culture, 2) they transfer Korean culture, and 3) they modify the beliefs 
and aesthetics of Thai society.  These phenomena then have subsequent effects on the 
macro economy.     
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ประกาศคุณประการ 
 
 ภาพยนตรชุดเกาหลี: กรณีศึกษากระแสความคล่ังใคลวฒันธรรมเกาหลีในสังคมไทยที่
นําเสนอผานบัณฑิตวิทยาลัยนี้ไดผานกระบวนการสรางความเปนนกัวชิาการ ความเปนผูนาํทางศิลปะ 
หลอหลอมจากความกรุณาจากอาจารยทัง้ 3 ทาน คือ รองศาสตราจารยพฤทธ์ิ ศุภเศรษฐศิริ  
ศาสตราจารยวิรุณ ต้ังเจริญ และศาสตราจารยกิตติคุณสุรพล วิรุฬหรักษ ผูประสิทธิป์ระสาทวิชาการ
และเปนเสมือนแบบแผนในการดําเนินชวีติในสายวิชาการของผูวิจัย อีกทั้งความกรุณาจากรอง
ศาสตราจารยกิติมา สุรสนธิ และผูชวยศาสตราจารยสาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง ที่กรุณาเปนกรรมการสอบ
ปริญญานิพนธเพื่อความลุมลึกทางวชิาการ และความครอบคลุม สมบูรณมากยิง่ข้ึน  
 นอกจากนี้ผูวจิัยขอกราบขอบพระคุณ วทิยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม และบัณฑิตวทิยาลัย 
ที่มอบทนุสนบัสนุนในการศึกษา รวมทัง้ครอบครัว  ญาติมิตร บุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
ขอบคุณคุณวรทัศน วัฒนชวีโนปกรณ  คุณญาณวุฒ ิ เศวตธิติกุล คุณศิริศศิธร กัญโส คุณศรีประไพ 
วัฒนะรัตน และคุณอัมพวัลย วิศวธีรานนทที่ชวยเหลือ และชวยประสานงานมาโดยตลอด อาจารย
ปยวรรณ กุลมัย และคุณคมเทพ วฒุิพราหมณ ผูเปนธุระแกไขบทคัดยอ  คุณจักรพรรณ ไชยณรงค ชวย
ตัดตอภาพยนตร ขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่เปนกําลังใจ และชวยเหลือในทุกเร่ือง  
 ประโยชนอันใดที่เกิดจากปริญญานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอยกใหมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยที่เปนแหลงทีส่ราง และใหโอกาสผูวิจยัไดดํารงชีพในงานที่รักมาโดยตลอด 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 “โลกาภิวัตน” ยุคแหงการส่ือสารไรพรมแดน ผลพวงจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ แสดงใหเห็นถึงการเจริญเติบโตของความสัมพันธที่เกิดการเช่ือมโยงระหวางปจเจกบุคคล 
ชุมชน รัฐบาล เอกชน ประเทศหนึ่งสูประเทศหนึ่ง ซีกโลกหนึ่งสูอีกซีกโลกหนึ่ง เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรูซึ่งกันและกัน และทําลายขอจํากัดตางๆในเร่ืองพรมแดน และพื้นที่  สงผลใหเกิดการชวงชิงพื้นที่
ทางวัฒนธรรม เกิดการไหลบาของวัฒนธรรมจากประเทศหนึ่งสูอีกประเทศหนึ่ง  อานันท กาญจนพันธ 
กลาววา “โลกยุคไรพรมแดนกอใหเกิดส่ิงที่เรียกวา วัฒนธรรมขามพรมแดน (Transnational Culture) 
กระแสโลกาภิวัฒนทําใหเกิดมิติของวัฒนธรรมที่หลุดออกจากพื้นที่ หรือพรมแดนวัฒนธรรมในเชงิพืน้ที่
จะคอยๆสลายตัว” (อานันท กาญจนพันธ. 2550:48)   เม่ือวัฒนธรรมมีการถายโอนจากประเทศหนึ่งสู
อีกประเทศหนึ่ง ทําใหวัฒนธรรมที่แข็งแรงกวาครอบและยึดครองวัฒนธรรมที่ออนแอกวาโดยปริยาย 
โดยอาจแฝงตัวอยูในวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ อาทิศิลปะ ดนตรี ละครโทรทัศน ภาพยนตร หรือการ
ทองเที่ยว ส่ิงเหลานี้อาจเรียกวา สินคาทางวัฒนธรรม รังสรรค ธนะพรพันธ  คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาววา  
 

 “สินคาวัฒนธรรม หมายถึง สินคาที่มีวัฒนธรรมฝงตัวในสินคาหรือบริการ ดังนั้นเหตุผลของผูบริโภค
ในการซื้อสินคาเหลานั้น ก็ดวยความแตกตางของนัยทางวัฒนธรรมที่ฝงตัวอยูในสินคา ฉะน้ันกระแสคล่ัง
วัฒนธรรมญี่ปุนจึงไดเร่ิมเขามาในสังคมไทยในชวงหลังทศวรรษท่ี 1980 เห็นไดจากละครโทรทัศนชุด “โอ
ชิน” ซึ่งไดรับความนิยมอยางมากในขณะนั้น” (รังสรรค ธนะพรพันธ. 2551: 20)    

 
 ภาพยนตรนับเปนหนึ่งในสินคาทางวัฒนธรรมที่เห็นเปนรูปธรรมมากที่สุด นักวิชาการหลาย
ทานกลาววาภาพยนตรเปนงานบันทึกประวัติศาสตรที่สมบูรณที่สุด มีเนื้อหาครอบคลุมถึงสภาพสังคม 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เหตุการณสําคัญ การเมือง เศรษฐกิจ ธรรมชาติส่ิงแวดลอม 
รวมถึงวิถีชีวิตของคนในสังคมนั้นๆ  นอกจากนั้นยังจัดเปนงานศิลปะรวม (Collaborative Art) ที่เกิด
จากการรวมศิลปะแขนงตางๆ เขาไวดวยกัน เปนส่ือสารมวลชนที่มีอิทธิพลสูงตอสังคมในระดับกวาง 
ความสําคัญของภาพยนตรทําใหหลายประเทศทั่วโลกเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งนอกจากจะเปนธุรกิจ
ซึ่งสรางเม็ดเงินทางเศรษฐกิจอยางมหาศาลแลว สามารถสรางผลประโยชนอ่ืนๆ ในเชิงบวกใหแก
ประเทศผูผลิต ทั้งในแงการสรางภาพลักษณ การประชาสัมพันธประเทศใหเปนที่รูจักในสังคมโลก อีก
ทั้งยังมีอิทธิพลในการสรางกระแสบริโภคตางๆ และสรางความเชื่อที่ใหผลโดยรวดเร็ว ซึ่งสงผลตอการ
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พัฒนาเศรษฐกิจในดานอ่ืนๆของประเทศ  ดวยเหตุผลเหลานี้จึงสงผลใหอุตสาหกรรมภาพยนตรของ
โลกมีการเติบโต และพัฒนาอยางตอเนื่อง  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ไดประเมินมูลคาของตลาดภาพยนตรโลกโดยในป 2549 มีมูลคาสูงถึง 25.8 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ  
 อิทธิพลของภาพยนตรมีผลตอการปรับเปล่ียน แนวคิด ความเชื่อ คานิยมอันเกี่ยวเนื่องกับ
วัฒนธรรม อาทิ ภาษา ศิลปะ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และศีลธรรมอันดีงามของสังคม  
ภาพยนตรไดแทรกซึม และเปนพื้นที่สําคัญในการเผยแพรขอมูลตางๆไปสูสังคมโลก  สหรัฐอเมริกาเปน
ชาติแรกๆ ที่ใชภาพยนตรในการสรางกระแส “Americanization” เพื่อครอบและยึดครองพื้นที่ทาง
วัฒนธรรมในประเทศตางๆ โดยการใชกระบวนการขายสินคาทางวัฒนธรรมผานการแทรกซึมของ
ภาพยนตรอเมริกัน โดยมี Hollywood เปนสถานีสําคัญในการสงออกสูประเทศตางๆ  ภาพยนตร 
Hollywood หลายเร่ืองกลายเปนส่ือกลางที่แสดงถึงความศิวิไลซของสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังแฝง
ประเด็นในดานการเมือง การแสดงออกถึงเดชานุภาพที่มีอํานาจเหนือประเทศอ่ืนๆ  ในทางกลับกัน
ภาพยนตรอาจจะมีสวนในการชี้นําความเปนไปในสังคม รวมถึงเปนส่ือวัฒนธรรม หรือช้ีนําทางดาน
ศิลปวัฒนธรรมตางๆของสังคมนั้นๆดวย จนทําใหเกิดภาวะการเลียนแบบ ในทุกวันนี้ทุกคนยังคงจํา
ภาพของมอริลีน มอนโร ในชุดกระโปรงเปดไดอยางติดตา การทําผม การแตงตัว แตงหนา ทําผม การ
แสดงทาทาง กลายมาเปนรูปแบบที่ประชาชนทั่วไปนํามาเลียนแบบในชีวิตประจําวัน สหรัฐอเมริกาได
ใชกระแสของ  Americanization โดยใชวิถีทางในการขยายวงศไพบูรณ  ปลูกฝงคานิยมตางๆสู
ประเทศอ่ืน จนทําใหทุกวันนี้สหรัฐอเมริกากลายเปนประเทศมหาอํานาจผูนําโลกในปจจุบัน นอกจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาแลว ประเทศญ่ีปุนนับเปนอีกหนึ่งประเทศที่ดําเนินนโยบายการแยงชิงพื้นที่ และ
การผองถายวัฒนธรรมของตนไปสูประเทศอ่ืนๆ ตลอดระยะเวลา 20 ปที่ผานมา  โดยใชกระแส J-
Trend แทรกซึมผานภาพยนตรการตูน และภาพยนตรวัยรุน ซึ่งนอกจากสามารถนํารายไดเขาสู
ประเทศญ่ีปุนอยางมหาศาล แลวยังทําใหวัฒนธรรมตางๆ ของประเทศญ่ีปุนสามารถยึดครองพื้นที่ใน
ทั่วโลกอยางรวดเร็ว อรรถจักร สัตยานุรักษ กลาววา  
 

 “Japanization หรือ กระบวนการกลายเปนญี่ปุน ซึ่งผมจะขอเรียกวาอาทิตยานุวัตรนั้นมีจุดเร่ิมตน
จากเงื่อนไขระบบเศรษฐกิจโลกที่เนนการรวมกลุมในภูมิภาค ทําใหญี่ปุนเร่ิมเปล่ียนทาทีและหันมาสราง
ความสัมพันธในดานสังคมและวัฒนธรรมตอประเทศในเอเชียดวยกัน จนกอใหเกิดกระแสความนิยมตอ
วัฒนธรรมญี่ปุน” (อรรถจักร สัตยานุรักษ. 2548:20)    

 
 นอกจากนี้กระแส “Hallyu” หรือ “Korean Wave” วัฒนธรรม K-POP จากประเทศเกาหลีใต
ที่แพรระบาดไปทั่วโลก โดยสวนสําคัญเกิดจากภาพยนตรของเกาหลี ทั้งในรูปแบบภาพยนตรจบใน
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ตอน และภาพยนตรซี รีเ ร่ืองยาวที่ได รับการยอมรับและแทรกตัวดวยกลวิธีทางสุนทรียะ และ
กระบวนการทางการตลาด ทําใหครองใจจากผูชมไดทุกชาติทุกภาษา และสามารถสรางกระแสนิยมใน
ตลาดภาพยนตรโลก สงผลใหทุกวันนี้ภาพยนตรเกาหลีไดกลายเปนอุตสาหกรรมขนาดขยาย ที่เติบโต
อยางรวดเร็ว และสามารถเปนส่ือกลางในการส่ือสารความเปนชาติพันธุสูประเทศภายนอกอ่ืนๆ 
ภาพยนตรไดกลายเปนสินคาทางวัฒนธรรมที่ทําใหประชาคมโลกรูจักคนเกาหลีมากข้ึน สามารถชวงชงิ
และยึดครองพื้นที่ทางวัฒนธรรมในประเทศอ่ืนๆ  
 รัฐบาลเกาหลีใตไดบรรจุอุตสากรรมการสงออกภาพยนตร เปนหนึ่งในนโยบายหลักของ
ประเทศ ภายหลังการฟนฟูเศรษฐกิจคร้ังใหญของประเทศเกาหลี โดยรัฐบาลไดออกกฎหมายใหโรง
ภาพยนตรในประเทศตองฉายหนังเกาหลีในสัดสวน 70 ตอ 30  เพื่อลดการนําเขาของภาพยนตร
ตางประเทศและ สงเสริมใหมีการผลิตภาพยนตรเกาหลีอยางกาวกระโดด โดยรัฐบาลออกทุนใหสวน
หนึ่ง มีการสรางสตูดิโอถายทําจํานวนมากที่ลงทุนโดยรัฐบาล เปดสอนหลักสูตรภาพยนตรใน
มหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศ และเปดตลาดการคาภาพยนตรอยางเทศกาลภาพยนตรเมืองปูซาน  
นอกจากนั้นยังจัดต้ัง “บรรษัทสงเสริมการทําภาพยนตรแหงเกาหลี” เพื่อสงเสริมการผลิตภาพยนตร
ออกสูตลาดโลก และเพื่อแกไขปญหาการขาดดุลการคาทางดานวัฒนธรรม ซึ่งกอนหนานี้เกาหลีนําเขา
ภาพยนตรจากตางประเทศมากกวา 50% ของอุตสาหกรรมภาพยนตรในประเทศ มีการจัดต้ัง “องคการ
วัฒนธรรมและสารัตถะเกาหลี” (Korea Culture and Content Agency – KOCCA) ในป พ.ศ 2543   
เพื่อพัฒนากลยุทธในการถายทอดเนื้อหาสาระความเปนเกาหลี ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี ใหเผยแพรไป
ยังประเทศตางๆ ภายในชวงไมกี่ป KOCCA ทําใหพลังแหงส่ือทางวัฒนธรรมของเกาหลีแผขยายไปใน
ประเทศตาง ๆ ทั่วเอเชีย  ภาพยนตรซีรีเร่ืองยาว เร่ือง แดจังกึม เปนตัวอยางหนึ่งของความรวมมือ
ระหวางภาครัฐ และเอกชนภายใตกรอบของกลยุทธ Korea Content ที่ประสบความสําเร็จอยาง     
ทวมทน    
 ภาพยนตรไทย ศาสตรแขนงนี้ดูจะเปนความบันเทิงแขนงหนึ่งที่อยูคูกับสังคมคนไทยมาชา
นาน  นับต้ังแตป พ.ศ.2466 ภาพยนตรไทยเร่ืองนางสาวสุวรรณ ภาพยนตรไทยเร่ืองแรกของประเทศ 
เจริญเติบโตมาตามลําดับตลอดระยะเวลา 100 ปที่ผานมา ไดมีการปรับเปล่ียนหลายคร้ังเพื่อใหอยู
รอดในสภาพสังคมที่เปล่ียนไป ในปพุทธศักราช 2539  นับเปนจุดเร่ิมตนของการเส่ือมถอยของ
ภาพยนตรไทยที่เห็นเดนชัดที่สุด สุทธากร สันติธวัช ไดกลาวเกี่ยวกับประเด็นนี้ไววา “การสรางหนังไทย
ในระยะเวลาดังกลาว ก็มีจํานวนลดนอยลงทุกที จากที่เคยออกฉายมากกวา 100 เร่ือง ในป พ.ศ.2533 
ลดลงเหลือเพียงราว 30 เร่ืองในป พ.ศ.2539 ในทางกลับกันเพดานรายไดของหนังทําเงินใน
กรุงเทพมหานครก็พุงจากระดับ 20-30 ลานบาท (ตอเร่ือง) ในระหวางป 2531-2534 สูระดับ 50- 70 
ลานบาท ในระหวางป 2537-2540 แตถึงกระนั้นก็ยังหางไกลเพดานความสําเร็จของหนังจากฮอลลีวูด 
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ที่พุงผาน 100ลานบาท” (สุทธากร สันติธวัช.  2550: 3)   การเปล่ียนแปลงสะทอนใหเห็นถึงการลดนอย
ถอยลงของจํานวนผูบริโภคภาพยนตรไทย ซึ่งอาจจะเกิดไดจากหลายปจจัยไดแก คุณภาพของ
ภาพยนตรไทยที่ไมมีพัฒนาทั้งรูปแบบ เทคนิค และเนื้อหาสาระ มีการสรางอยูในวงจํากัด และเร่ืองราว
ซ้ําซากจําเจ ประกอบกับการไหลบาของทางเลือกใหมๆจากภาพยนตรฮอลลิวูด หรือภาพยนตรฮองกง 
รวมถึงการเติบโตอยางรวดเร็วของตลาดวีดิโอ ที่เร่ิมเขามามีบทบาทในการชวงชิงพื้นที่การบริโภคความ
บันเทิงของคนไทย   นอกจากนั้นในชวงเวลาดังกลาว นับเปนจุดเร่ิมตนของกระแสบริโภคนิยมที่เร่ิมเขา
มามีบทบาทกับชีวิตของคนไทยมากขึ้นๆ โดยอาจเห็นไดอยางเดนชัดในป พ.ศ. 2544 ภายหลังจาก 
ฯพณฯ พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร  ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี นโยบายตางๆของรัฐบาลมุงพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจอยางกาวกระโดด กระตุนใหเกิดการบริโภคกันอยางเขมขน นับเปนการนําพาประเทศ
ไทยเขาสูภาวะทุนนิยม และบริโภคนิยมอยางเต็มข้ัน  ดวยมูลเหตุเหลานี้สงผลใหกระแสวัฒนธรรมจาก
ตางแดนสามารถเขามาครอบครองพื้นที่ความนิยมไดอยางไมยากนัก ในชวงเวลาเดียวกันนี้เอง 
ภาพยนตรซี่ร่ีจากประเทศเกาหลีใตเร่ืองแรก ซึ่งคือ ภาพยนตรชุดเร่ืองลิขิตแหงรัก ไดรับการแพรภาพ
ทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 ( พ.ศ.2543) ในรูปแบบภาพยนตรชุดเร่ืองยาว  และประสบ
ความสําเร็จในการยึดครองการบริโภคจากคนไทยอยางทวมทนในภาพยนตรเร่ือง Autumn in my 
heart ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไอทีวี ( พ.ศ.2544)  หลังจากนั้นภาพยนตรชุดเกาหลีเร่ือง Full 
house สะดุดรักที่พักใจ แดจังกึม ซาดองโฮ โฮจุน ฯลฯ ไดครอบครองชวงเวลายอดนิยมของทุก
สถานีโทรทัศนไปโดยปริยาย นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2548 ภาพยนตรเกาหลีไดเร่ิมเขาสูตลาดโรง
ภาพยนตรชั้นหนึ่ง และสามารถสรางรายไดในประเทศไทยไมตํ่ากวา 3.9 พันลานบาทตอป   
 จะเห็นไดวาในประเทศไทยรูปแบบการรับส่ือภาพยนตรจากประเทศเกาหลีสงผลอยางชัดเจน 
ในลักษณะภาพยนตรชุดตอนยาว โดยนําเสนอผานผูชมในรูปแบบละครโทรทัศน จนทําใหเกิด
กระบวนการ “กลายเปนเกาหลี” กระแส “Hallyu” ไดนําพาวัฒนธรรมเกาหลีเขามายึดครองวิถีการ
ดําเนนิชีวิตคนไทย โดยเฉพาะในกลุมวัยรุนและวัยทํางาน วไลลักษณ นอยพยัคฆ กลาวถึงประเด็นนี้วา 
 

 “กระแสเกาหลี (Korean Wave) หรือที่รูจักกันอีกนามหนึ่งวา “Hallyu” เปนศัพทที่ต้ังขึ้นโดย
นักหนังสือพิมพชาวจีนในชวงปลายทศวรรษ1990 หมายความถึงกระแสความเย็นของความนิยมเกาหลีที่
คอยๆ คืบคลานมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต นับวาเปนปรากฏการณที่
เหนือความคาดหมายของนักวิชาการหรือบรรดาส่ือมวลชนเพราะเปนปรากฏการณทางวัฒนธรรมขาม
ชาติที่ขามพนอิทธิพลทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมของชาติมหาอํานาจ เชนสหรัฐอเมริกา ทามกลาง
กระแสโลกาภิวัฒนในโลกยุคดิจิตัล กระแสนี้ไดกอตัวมากวาสิบปและมีแนวโนมวายังแรงอยู   กระแส
เกาหลีเปนเร่ืองเก่ียวกับความนิยมชมชอบทางวัฒนธรรมรวมสมัยของเกาหลี (Korean Pop Culture) 
ที่มาจากภาพยนตรทางโทรทัศน ภาพยนตรในโรงภาพยนตร เพลงปอบ และ ดารานักรองเกาหลี 
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ภาพยนตรเกาหลีเร่ืองแรกที่ประสบความสําเร็จในประเทศญี่ปุน ฮองกง สิงคโปร และไตหวัน ไดแกเร่ือง 
Shiri  ซึ่งฉายในป  ค.ศ.1999 เปนภาพยนตรแนวแอ็คช่ันเก่ียวกับสายลับชาวเกาหลีเหนือ และเกาหลีใตที่
ทํารายไดมหาศาลและมียอดรายไดเหนือกวาภาพยนตร Titanic เม่ือคร้ัง ฉายในเกาหลีและนับไดวา   
เปนกาวแรกท่ีเกาหลีเร่ิมมีอิทธิพลในวงการบันเทิงของเอเชียและสรางกระแสเกาหลี หลังจากนั้นเกาหลี
ยังผลิตภาพยนตรที่ไดรับความนิยมไมแพกัน อาทิ JSA. Friend. Silmido และ Taegukgi”  (วลัยลักษณ  
นอยพยัคฆ. 2550: 1-2) 

 
 กระแสคล่ืนวัฒนธรรมนี้กอใหเกิดการแปรเปลี่ยนทางทัศนคติ สุนทรียภาพ และความนิยม
ชมชอบ โดยอาจแสดงออกในบุคลิกลักษณะ การรับประทานอาหาร การแตงตัว ทรงผม หรือแมแตการ
พูดจา วราภรณ เลิศวัฒนชัย ประชาสัมพันธองคการสงเสริมการทองเที่ยวเกาหลี (อสท.เกาหลี) กลาว
วา “เมื่อภาพยนตรเร่ือง แดจังกึม ออกอากาศ ทํามีผูสนใจในอาหารเกาหลีมากข้ึน มีธุรกิจอาหาร
เกาหลีเกิดข้ึนในประเทศไทยเพิ่มข้ึนอยางมหาศาล” (วราภรณ เลิศวัฒนชัย. 2551:25)   วัฒนธรรมแฝง
เหลานี้เช่ือมโยงกับการบริโภคสินคาเกาหลีในรูปแบบตางๆ อาทิ การแตงกาย ธุรกิจทองเที่ยว อาหาร
เกาหลี เคร่ืองใชไฟฟา ยานพาหนะ เคร่ืองสําอางค การแพทย หรือรวมถึงธุรกิจศัลยกรรมตกแตง เปน
ตน  ดวยความสําเร็จอยางมหาศาลของภาพยนตรเกาหลีที่ไมเพียงแตเขามาครองใจจากผูชมชาวไทย 
หากแตยังมีการแฝงการเผยแพรวัฒนธรรม และการบริโภคในรูปแบบอ่ืนๆ จึงทําใหเกิดคําถามถึงการ
พัฒนาและกระบวนการพัฒนาของภาพยนตรไทยที่ตองเรงขยายตัวและเสริมความเขมแข็ง เพราะ
ตอไปไมเพียงแตอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยจะไมมีพื้นที่ หากแตรวมไปถึงวัฒนธรรมไทยอาจจะถูก
ครอบหรือกลืนโดยวัฒนธรรมอ่ืนๆ หรือถูกปรับโฉมเปนรูปแบบวัฒนธรรมใหมๆ  ผูวิจัยจึงตองการหา
คําตอบของกระบวนการการครอบครองความนิยมของผูชมชาวไทย ที่มีตอภาพยนตรชุดจากประเทศ
เกาหลี ตลอดจนหาลักษณะเฉพาะของภาพยนตรชุดเกาหลีที่ไดรับความนิยมจากคนไทย และอิทธิพล
ทางวัฒนธรรมของภาพยนตรเกาหลีที่มีตอผูชมชาวไทย  
 ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจในกระบวนการสรางงาน และการเขามาของภาพยนตรชุดเกาหลีที่
สามารถเขามาครองใจผูชมคนไทย และสามารถเชื่อมโยงการส่ือสารทางวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ
จากประเทศแมสูประเทศไทย โดยใชหลักทฤษฏีการสรางงาน  
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูชมชาวไทยตอภาพยนตรชุดจากประเทศเกาหลี 
 2. เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะของภาพยนตรเกาหลีที่ไดรับความนิยมในสังคมไทย โดยอาศัย
หลักทฤษฎีการสรางงาน 
 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางวัฒนธรรมเกาหลีของภาพยนตรชุดเกาหลีที่มีตอผูชมชาวไทย 
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ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ไดองคความรูเกี่ยวกับสุนทรียภาพในการรับชมภาพยนตรเกาหลีของผูชมชาวไทย 
 2. เปนประโยชนตอวงการศึกษา ในดานการพัฒนาบุคลากรทางภาพยนตร ทั้งนี้อาจเอ้ือ
ประโยชนทั้งในการศึกษาระดับพื้นฐาน ไปจนถึงการศึกษาดานศิลปกรรมศาสตร ในระดับอุดมศึกษา 
 3. สามารถใชเปนขอมูลในการพัฒนาหรือกําหนดแผนกลยุทธในการพัฒนาภาพยนตรไทย
ในฐานะ Creative Economy 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย  
 การศึกษาคนควาเร่ือง ภาพยนตรเกาหลี: กรณีศึกษากระแสความคล่ังไคลวัฒนธรรมเกาหลี
ในสังคมไทย ในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงบูรณาการ กลาวคือใชวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
รวมกับการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ผูวิจัยดําเนินการศึกษาคนควาตามข้ันตอนดังนี้ 
 1.  ข้ันดําเนินการศึกษาคนควา โดยศึกษาจากขอมูลและแหลงขอมูลตางๆ 
 2.  สํารวจความพึงพอใจของผูชมโดยเก็บขอมูลทางสถิติ (การวิจัยเชิงปริมาณ) 
  2.1 กําหนดประชากร และกลุมตัวอยาง 
  2.2 การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  2.4 การวิเคราะหขอมูล 
 3. วิเคราะหผลงานภาพยนตรเกาหลีที่เปนกลุมตัวอยาง ตามหลักทฤษฎีการสรางงาน  

 4.  สรุปผลและนําเสนอ 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ในการศึกษาคนควาเร่ือง ภาพยนตรเกาหลี: กรณีศึกษากระแสความคล่ังไคลวฒันธรรม
เกาหลีในสังคมไทย ในคร้ังนี้ผูวิจยัไดกําหนดของเขตการวิจัยดังนี ้
 
กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและตัวอยาง แบงเปน 2 สวนกลาวคือ กลุมภาพยนตรชุดเกาหลีทีน่ํามาศึกษาและ 
กลุมผูบริโภคภาพยนตรชุดเกาหลี   
 1. กลุมภาพยนตรชุดเกาหลีทีน่าํมาศึกษา 
  กลุมตัวอยางภาพยนตรชุดเกาหลีที่นํามาวิเคราะห  ไดจากภาพยนตรชุดเกาหลีที่เขามา 
เผยแพรทางในโทรทัศนสถานีหลักของประเทศไทย  ต้ังแตป พ.ศ.2543-2552 จํานวน 213 เร่ือง (โดย
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เปนภาพยนตรที่เผยแพรทางสถานีโทรทัศนไทยทั้งหมด) นํามาหาขอมูลความนิยมสูงสุด โดยแบงแยก
ตามประเภทของภาพยนตร และนําเร่ืองที่มีความนิยมสูงสุดในแตละประเภทมาศึกษา  
 2. กลุมผูบริโภคภาพยนตรชุดเกาหลี 
  การวิจัยในสวนนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาความคิดเห็นจาก
กลุมผูบริโภคภาพยนตรชุด หรือละครเกาหลีของผูชมในประเทศไทย เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถาม
ความคิดเห็น  
  ผูวิจัยใชวิธีการสํารวจดวยวิธีสุมตัวอยางจากขอมูลสํามะโนประชากร ที่มีสัญชาติไทย
และอาศัยอยูในประเทศไทย ที่มีอายุระหวาง 15 – 60 ป จํานวน 40,743,232 คน จําแนกประชากร
ตามสํามะโนประชากร ป พ.ศ.2543 แบงตามสัดสวนของอายุและเพศ จะไดจํานวนทั้งส้ิน 384 คน ซึ่ง
มีระเบียบวิธีการสํารวจทั้งในดานการวางแผนการสุมตัวอยาง การกําหนดขนาดตัวอยาง การเลือก
ตัวอยาง ตลอดจนวิธีการสํารวจที่เปนแบบแผนตามหลักสถิติ  
 
นิยามคําศัพทเฉพาะ 
 ภาพยนตรชุดเกาหลี  หมายถึง ภาพยนตรซีร่ีซึ่งแบงเปนตอน มีความยาวต้ังแต 5 ตอนข้ึน
ไป ผลิตโดยประเทศสาธารณรัฐเกาหลี หรือเกาหลีใต และไดออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชองหลัก
ของไทย คือ ชอง 3 5 7 9 11 ITV ในระหวางชวงป พ.ศ. 2543-2552   
 ความพึงพอใจ  หมายถึง ความพอใจ ความชื่นชอบ หรือทัศนคติทางบวกของผูชมชาวไทย
ที่มีตอภาพยนตรชุดจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี หรือเกาหลีใต 
 ลักษณะเฉพาะ  หมายถึง รูปแบบ คุณสมบัติ องคประกอบตางๆ ที่สงผลใหผลงาน
ภาพยนตรที่ศึกษามีความแตกตางไปจากผลงานภาพยนตรเร่ืองอ่ืนๆ 
 กระบวนการสรางงาน หมายถึง ข้ันตอนหรือวิธีการในการสรางสรรคภาพยนตรชุดจาก
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี หรือเกาหลีใต โดยพิจารณาตามองคประเกอบในการสรางงาน อันไดแก 
แกนเร่ือง โครงเร่ือง ตัวละคร ภาษา ดนตรีประกอบ และทัศนองคประกอบ 
 การสื่อสารวัฒนธรรม หมายถึง การถายทอดภาษา ประเพณี ทัศนคติ ความเช่ือ คานิยม 
ตลอดจนปรัชญาและแนวคิดตางๆ อันเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมจากชนรุนหนึ่งไปอีกรุนหนึง่ หรือจาก
วัฒนธรรมเกาหลีมาสูประเทศไทย 
 การเขามาของภาพยนตรชุดเกาหลี  หมายถึง กระแสความนิยมชมชอบของชาวไทยตอ
ภาพยนตรชุดเกาหลี 
 ผูชม หมายถึง ผูชมที่มีสัญชาติไทย มีอายุระหวาง 15-60 ป ที่รับชมภาพยนตรชุดเกาหลี 
จากสถานีโทรทัศนชองหลักของไทย  
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 ภาพยนตรอิงประวัติศาสตร และอัตชีวประวัติ หมายถึง ภาพยนตรชุดเกาหลีที่มีเนื้อหา
เกี่ยวของกับภาพประวัติศาสตรของเกาหลี หรือมีเนื้อหาของบุคคลสําคัญของประเทศเกาหลีโบราณ 
 ภาพยนตรรักโรแมนติก หมายถึง ภาพยนตรชุดเกาหลีแนวสุขนาฏกรรมที่มีเนื้อหา
เกี่ยวของกับความรักของหนุมสาวเกาหลี ที่มีลักษณะเบาสมอง เบิกบานใจ และมีเนื้อเร่ืองขําขัน 
 ภาพยนตรชีวิต หมายถึง ภาพยนตรชุดเกาหลี ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับครอบครัว การดําเนิน
ชีวิตตางๆ มีเนื้อเร่ืองที่แสดงอารมณที่หลากหลาย ทั้งเศรา รัก และความซาบซึ้ง  
  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง ภาพยนตรชุดเกาหลี: กรณีศึกษากระแสความคลั่งไคลวัฒนธรรมเกาหลีใน
สังคมไทย กําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย เปนดังนี้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดของการวิจัย (Conceptual Framework) 

วิเคราะหโดยใชทฤษฎีการสรางงาน 

(โดยเลือกเฉพาะองคประกอบที่ผูชมใหความนยิม 
สูงสุด 2 อันดับแรก) 

ภาพยนตรซีรีเกาหล ี

การสํารวจความพงึพอใจของผูชมชาว

ประเภทของภาพยนตร 

ภาพยนตรชุดตัวอยางที่ไดรับความนิยมสูงสุดจากผูชมชาวไทย 

คุณลักษณะภาพยนตรชุดทีค่นไทยนิยม 

เพศ ระดับ อาชีพ อาย ุ



บทที่ 2 
เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 
แนวคิดเก่ียวกับดานวัฒนธรรม 
 ความหมายของวัฒนธรรม 
 คําวา “วัฒนธรรม” หรือคําในภาษาอังกฤษวา “Culture” มีนักวิชาการใหคําจํากัดความไว
อยางหลากหลาย พระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ ทรงเปนผูบัญญัติหลังจากทรงแปล
คํานี้วา “พฤทธิธรรม” มากอนแตไมเปนที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย ภายหลังจึงเปลี่ยนมาเปนคําวา 
“วัฒนธรรม”  
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหความหมายของวัฒนธรรมไววา เปนส่ิง
ที่ทําใหเจริญงอกงามแกหมูคณะ วิถีชีวิตของหมูคณะ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2525: 250)ใน
พระราชบัญญัติวัฒนธรรม พ.ศ. 2485 กลาววาหมายถึง ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความ
เปนระเบียบเรียบรอย ความกลมเกลียวกาวหนาของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน ทาง
วิทยาการ หมายถึงพฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมูผลิตสรางข้ึนดวยการเรียนรูจากกันและกัน และรวมใช
อยูในหมูของตน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหนิยามที่ชี้ชัดข้ึนวา ส่ิงที่ทําความ
เจริญงอกงามใหแกหมูคณะ เชนวัฒนธรรมพื้นบาน วัฒนธรรมชาวเขา (ราชบัณฑิตยสถาน. 2542: 
304) 
 ในมุมมองดานมานุษยวิทยา สุเทพ สุนทรเภสัชไดอางถึงเอ็ดเวิรด เบอรเนต ไทเลอร ซึ่งใหคํา
นิยามวัฒนธรรม ไววา "วัฒนธรรม หรือ อารยธรรม หากมองในเชิงชาติพันธุวรรณนาอยางกวาง ๆ ก็คือ 
ความทับซอนกันระหวางความรู ความเชื่อ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณีและสมรรถนะอ่ืนทีม่นษุย
ตองการแสวงหาเพื่อการเปนสมาชิกของสังคม" (สุเทพ สุนทรเภสัช.  2553: 20)  
 กาญจนา แกวเทพ ไดศึกษานิยามของคําวา วัฒนธรรม ไววา วัฒนธรรมเปนจิตสํานึกรวม มี
ลักษณะเฉพาะบริบท เปนพลวัต ตองมีการถายทอด และเปนเครือขายของวิถีชีวิตทั้งมวล (กาญจนา 
แกวเทพ.  2549: 26) 
 โดยสรุปอาจกลาวไดวา วัฒนธรรมเปนวิถี หรือรูปแบบของกิจกรรมที่มนุษย และเปนวิถีการ
ดําเนินชีวิต ซึ่งเปนพฤติกรรมและส่ิงที่คนในหมูผลิตและสรางข้ึน ดวยการเรียนรูซึ่งกันและกัน รวมใชอยู
ในหมูพวกของตน กอใหเกิดเปนสัญลักษณที่ทําใหกิจกรรมนั้นเดนชัด และมีความสําคัญข้ึน 
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 การแพรกระจายและการผสมผสานวัฒนธรรม 
 ทอม ฟอรด ฮัลท อางใน ดารารัตน ไชยาโสฒ กลาวถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมไวใน 
Dictionary of Modern Sociology) วา คือ กระบวนการตางๆ ที่ทําใหบุคคลและกลุมคนยอมรับ
วัฒนธรรมอ่ืน ซึ่งมิใชวัฒนธรรมด้ังเดิมของตน โดยการติดตอสังสรรคกัน รวมทั้งกระบวนการยอยที่
เรียกวา การยืมวัฒนธรรมและการดูดกลืนวัฒนธรรม (ดารารัตน  ไชยาโสฒ.  2539: 14) 
 เกรบ และชมิท (อางใน อมรา พงศาพิชญ) นักมานุษยวิทยาชาวเยอรมัน กลาวถึงการ
แพรกระจายทางวัฒนธรรมไววา มนุษยไมชอบสรางวัฒนธรรมข้ึนมาเอง แตชอบหยิบยืมวัฒนธรรมจาก
เพื่อนบาน วัฒนธรรมนั้นเม่ือมีการแพรกระจายไป วัฒนธรรมที่ปลายทางจะตองเหมือนกับวัฒนธรรม
ตนกําเนิดไมมากก็นอย อาจเหมือนในเชิงปริมาณ หรือรูปลักษณ ซึ่งอาจเกิดจากการอพยพยายถิ่นฐาน
ของผูคน และเปนแนวคิดที่เนนการหยิบยืมทางวัฒนธรรมมากกวาการสรางวัฒนธรรมใหม การ
แพรกระจายทางวัฒนธรรมแบบนี้จุดศูนยกลางของวัฒนธรรมนั้นจะมิไดมีเพียงจุดเดียว หากมีหลายจุด 
แตละจุดก็แพรกระจายวัฒนธรรมของตนออกไปรอบๆเปนวงกลม เรียกวา Culture Circle หรือ 
Kultukreis (อมรา พงศาพิชญ.  2552: 20) 
 ฟรานซ โบแอส (อางใน อมรา พงศาพิชญ) นักมานุษยวิทยาชาวเยอรมัน กลาวถึงการแพร
การกระจายทางวัฒนธรรมวา การแพรกระจายทางวัฒนธรรมเปนกระบวนการที่มีลักษณะสําคัญของ
วัฒนธรรมหนึ่งแพรกระจายไปสูอีกวัฒนธรรมหนึ่ง โดยปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับวัฒนธรรมใหม 
(อมรา พงศาพิชญ.  2552: 33) 
 โรเจอร ไดใหความเห็นวา “การเปลี่ยนแปลงสังคมสวนใหญเกิดจากการแพรกระจายทาง
วัฒนธรรมจากภายนอกเขามามากกวาเกิดจากการประดิษฐคิดคนภายในสังคม และนวัตกรรม 
(Innovation) ที่ถายทอดกันนั้นอาจเปนความคิด (Idea) ซึ่งรับมาในรูปสัญลักษณ (Symbolic 
Adoption) ถายทอดไดยาก หรืออาจเปนวัตถุ (Object) ที่รับมาในรูปการกระทํา (Action Adoption)  
 สุพัตรา สุภาพ กลาวถึงการเผยแพรหรือการกระจายทางวัฒนธรรม (Cultural Diffusion) วา 
วัฒนธรรมไมใชของอยูกับที่หรือใชเฉพาะในสังคมใดสังคมหนึ่งเทานั้น มันจะคงอยูในที่หนึ่งๆ ตราบ
เทาที่มนุษยยังไมไดอพยพเคล่ือนยายไปยังที่ใด ถาหากมีการอพยพเคลื่อนยายไปยังอีกสังคมหนึ่ง เชน 
พวกนักทองเที่ยว พอคา ทหาร ผูที่อาศัยยังตางถิ่น พวกมิชชันนารี พวกเรหางานทํา และพวกอ่ืนๆ ที่นํา
วัฒนธรรมไปเผยแพร เปนการเผยแพรวัฒนธรรมไปยังสังคมที่ไมเคยรับวัฒนธรรมนี้มากอน นอกจากนี้
เทคโนโลยีสมัยใหมในการคมนาคมและขนสงเปนส่ิงที่ชวยทําใหการเผยแพรวัฒนธรรมรวดเร็วยิ่งข้ึน 
เชน การใชโทรศัพท ดาวเทียม รถยนต เคร่ืองบิน โทรทัศน การเผยแพรวัฒนธรรม ไมไดหมายถึงการ
เผยแพรทางดานวัตถุอยางเดียว ความคิดและมโนคติตางๆ ก็ไดเผยแพรขยายออกไปทํานองเดียวกัน 
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สังคมที่ซับซอนอยางสังคมปจจุบันสามารถสรางวัฒนธรรมเร่ิมแรกไดทุกอยาง อยางไรก็ตามทุกๆ สังคม
ไดนําวัฒนธรรมของสังคมอ่ืนมาใชหรือดัดแปลงใชทั้งนั้น (สุพัตรา สุภาพ.  2541: 44-45) 
 โดยสรุปการแพรกระจายทางวัฒนธรรม และการผสานวัฒนธรรมเปนกระบวนการทางสังคม
ที่มีลักษณะสําคัญของวัฒนธรรมหนึ่งแพรกระจายไปสูอีกวัฒนธรรมหนึ่ง โดยปรับเปลี่ยนใหสอดคลอง
กับบริบทของวัฒนธรรมใหม ทั้งนี้เปนตัวที่ชวยในการอธิบายวิธีการ ข้ันตอน ของการเผยแพรวัฒนธรรม
หนึ่งไปสูอีกวัฒนธรรมหนึ่ง  
 
 การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม 
 มอลล นักสังคมวิทยาไดสรุปลักษณะของการเปล่ียนแปลงสมัยปจจุบันไววา คือ การ
เปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนในสังคมหนึ่งหรือในวัฒนธรรมหน่ึงเปนไปอยางรวดเร็วและสม่ําเสมอ เกิดใน
ลักษณะลูกโซ คือมีผลตอเนื่องกันไป โดยอาจเกิดไดทุกสถานที่และปจจุบันนี้การเปล่ียนแปลงมักเปน
ผลมาจากการวางแผนของปจเจกบุคลและหนาที่ของสังคมอยางกวางขวาง คนทุกคนยอมประสบกับ
การเปล่ียนแปลงอยูเสมอ (Moore. 1965: 120) 
 การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม เปนการเปล่ียนแปลงในวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ วัฒนธรรม
มีลักษณะที่ไมอยูนิ่งมีการเปล่ียนแปลงเสมอ การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมหากเปนไปอยางชาๆ 
เรียกวา Static ถาเปล่ียนแปลงรวดเร็ว เรียกวา Dynamic การเปลี่ยนแปลงในดานนี้ เชน ภาษา การมี
การคิดคนคําใหมๆ ในภาษา การเปลี่ยนแปลงแนวความคิด กฎเกณฑศีลธรรมจรรยา รูปแบบของดนตรี 
ศิลปะ ความเสมอภาคของชายหญิง การเปลี่ยนแปลงดานการแตงกาย การรับประทานอาหาร บาน ที่
อยูอาศัย ฯลฯ 
 ผจงจิตต อธิคมนันทะ กลาววาวัฒนธรรมยอมไมอยูคงที่ตองมีการเปล่ียนแปลงเสมอ ถายัง
ยึดมั่นอยูในส่ิงเดิมไมยอมเปล่ียนแปลง ก็จะไมมีความสามารถในการริเร่ิมสารางความกาวหนาใหแก
วัฒนธรรม เพราะสิ่งใดถาอยูคงที่ไมมีการเปล่ียนแปลงนานมากเกินไป ส่ิงนั้นจะรัดตัวแข็งกระดางและ
เขาไมไดกับเหตุการณหรือส่ิงแวดลอมใหม ก็จะสลายตัวลงถาดานทานเหตุการณใหมไมอยู การ
เปล่ียนแปลงนี้เองที่ทําใหวัฒนธรรมในสังคมนั้นยังคงอยูได แตถาการเปล่ียนแปลงนั้นทําไปโดยรวดเร็ว
ก็จะเปล่ียนบุคลิกลักษณะของวัฒนธรรมนั้นจนหมดเอกลักษณของตัวเอง การที่วัฒนธรรมจะมีความ
เจริญงอกงามไดก็ตองมีหลักในการเปล่ียนแปลง คือ ตองมีการเคลื่อนไหว และเปล่ียนแปลงอยูอยาง
สม่ําเสมอ แตในขณะเดียวกันก็จะตองมีเสถียรภาพอยูดวย ไมเชนนั้นความเจริญกาวหนาของ
วัฒนธรรมก็จะมีข้ึนไมได (ผจงจิตต อธิคมนันทะ.  2522: 15-16) 
 การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมข้ึนอยูกับการปฏิบัติของคนในสังคม ความแตกตางระหวาง
พฤติกรรมในอุดมคติ (Ideal) และที่ปฏิบัติกันจริง (Actual) ยอมปรากฏใหเห็นไดชัดในการเลือกปฏิบัติ
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ของคนในสังคม แตโดยที่การปฏิบัติจริงกลับมีแนวโนมที่จะรับเอาวัตถุหรือเพงเล็งคานิยมในทาง
เศรษฐกิจมากกวา  เมื่อการปฏิบัติมีแนวโมที่แยกออกจากดานอุดมคติมากข้ึน วัฒนธรรมยิ่ง
เปล่ียนแปลงมากข้ึนไปอีก ทั้งนี้เพราะการเปล่ียนแปลงทางดานจิตใจหรือทางอุดมคติแมจะเปนเร่ืองที่
เห็นไดยาก แตมีผลลึกซ้ึงตอการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมาก เพราะเมื่อใดก็ตามที่ความคิดของคน
ในสังคมเปล่ียนไป เมื่อนั้นการเปลี่ยนแปลงในดานพฤติกรรมก็ยอมเกิดข้ึน ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญอยาง
หนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เนื่องจากวัฒนธรรมที่แทจริงนั้นเปนการเลือกปฏิบัติของคนใน
สังคม  
  
 การรับวัฒนธรรม และการถายทอดระหวางวัฒนธรรม 
 การรับวัฒนธรรมอ่ืน (Acculturation) หมายถึงการเปลี่ยนแทนลักษณะรากฐานจาก
วัฒนธรรมหนึ่งไปสูอีกวัฒนธรรมหนึ่ง เชน ที่เกิดกับชนเผาพื้นเมืองบางเผา รวมทั้งกลุมชนพื้นเมือง
จํานวนมากทั่วโลกในระหวางกระบวนการการครอบครองอาณานิคมจากชาติตะวันตก กระบวนการอื่น
ที่สัมพันธในระดับปจเจกบุคคลรวมถึงการผสมกลมกลืน หรือการยอมรับเอาวัฒนธรรมอ่ืนมาเปนของ
ตนในระดับบุคคล และการผานขามทางวัฒนธรรม (Transculturation)  
 ฟราน โบแอส แหงมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เช่ือในเร่ืองการแผกระจายทางวัฒนธรรมจากจุด
ศูนยกลางของสังคมหนึ่งและขยายวงกวางออกไปยังชุมชนอ่ืน วัฒนธรรมที่แผขยายออกไปยังชุมชนอ่ืน
นี้ อาจเปนวัฒนธรรมยอยสวนใดสวนหนึ่งในลักษณะขนบธรรมเนียมประเพณี หรือความเชื่อหรือ
ประติมากรรมและสถาปตยกรรมก็ได แนวคิดนี้ไดขยายขอบเขตไปเปนการแบงสังคมและวัฒนธรรมใน
โลกเปนภาคๆ ตามความคลายคลึงของวัฒนธรรม โบแอสเสนอวาใหมองวัฒนธรรมที่องคประกอบและ
ไมเห็นดวยกับองคประกอบใดมีจุดศูนยกลางอยูที่ใด และแพรกระจายไปครอบคลุมบริเวณใดบาง การ
พิจารณาดวยแนวคิดนี้อาจใชไดกับวัฒนธรรมที่เปนวัตถุและวัฒนธรรมที่เปนความเชื่อเปนการถายทอด
วัฒนธรรมในแนวนอน  การยืมวัฒนธรรมและการรับวัฒนธรรมจากสังคมขางเคียงเปนผลจากการที่
วัฒนธรรมแผกระจายออกไป เกิดการขยายอิทธิพลไปยังสังคม ในระยะแรกจะเปนการหยิบยืม หากแต
ผานไปนานวันอาจจะรับเขาไปเปนของตัว ซึ่งคือการกระจายทางวัฒนธรรมจากจุดเร่ิมตนในสังคมหนึ่ง
ไปยังสังคมอ่ืนๆ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. 
2540: 33) 
 เอช.จี. บารเนท (อางใน สุเทพ สุนทรเภสัช) นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกันผูซึ่งสนใจศึกษาใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับนวัตกรรม (Innovation) เชื่อวาวัฒนธรรมเปลี่ยนไปเพราะนวัตกรรม แตขณะเดียวกัน
วัฒนธรรมบางวัฒนธรรมอาจเปนตัวถวงหรือไมสนับสนุนใหเกิดมีนวัตกรรมก็ได เพราะฉะน้ันวัฒนะรรม
ตองมีการถายทอด มีการสงและรับวัฒนธรรม เพื่อทําใหเกิดนวัตกรรม (สุเทพ สุนทรเภสัช. 2548: 48) 
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 ในทางสังคมวิทยา อมรา พงศาพิชญ กลาวถึงการรับ และการถายทอดวัฒนธรรมไววา  
 

 “วัฒนธรรมคือส่ิงที่มนุษยจะตองเรียนรู และจะตองมีการถายทอดวัฒนธรรม การถายทอด
วัฒนธรรมที่เห็นชัดที่สุดก็คือ การที่พอแมสอนลูกวาควรทํา หรือไมควรทํา ในสังคมไทยพอแมสอนลูกให
ไหวผูใหญผูที่มีอวุโสกวา ผูนอยไมควรยืนคํ้าศีระษะผูใหญ การสอนในลักษณะน้ีนอกจากจะเปนการสอน
ถึงพฤติกรรมแลวยังเปนการถายทอดระบบสัญลักษณดวย” (อมรา พงศาพิชญ. 2543: 31)  

 
 กลาวโดยสรุป การถายทอดวัฒนธรรมภายในสังคมเดียวกัน คือ การสืบทอดวัฒนธรรมใน
แนวต้ัง จากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง ในกระบวนการเรียนรูที่พอแมอบรมสั่งสอนลูก สวนการ
ถายทอดวัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งไปสูอีกสังคมหนึ่งเปนการถายทอดวัฒนธรรมในแนวนอนและเปน
การที่สังคมหนึ่งจะยอมรับวัฒนธรรมของสังคมอื่น โดยที่ฝายรับวัฒนธรรมใหมอาจจะละท้ิงวัฒนธรรม
ของตัวบางสวน และทําใหเกิดการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมจนทําใหสูญเสียเอกลักษณเดิมไป 
วัฒนธรรมเปนสิงที่ตองถายทอด (Transmission) เนื่องจากหลักการที่วาอายุของคนนั้นส้ัน แต
วัฒนธรรมนั้นยืนยาวกวา ดังนั้นในแตละสังคมจะตองมีการติดต้ังกลไกสําหรับการถายทอดวัฒนธรรม
จากคนรุนหลังไปยังคนอีกรุนหนึ่ง ในยุคสมัยปจจุบันสถาบันส่ือมวลชนไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่
ถายทอดทางวัฒนธรรมอยางมาก ดังนั้นส่ือมวลชนจึงมีหนาที่บาทบาทสําคัญในการถายทอดหรือ
เผยแพรวัฒนธรรมไปยังสมาชิกของสังคมทั้งในระดับบุคคลและระดับมวลชน 
 
 วัฒนธรรมและการสื่อสาร 
 กระบวนการที่วัฒนธรรมถูกเผยแพรจากแหลงกําเนิดไปยังสมาชิกในสังคมนั้นสามารถเกิดข้ึน
ได 2 ทาง คือ  
 1.  โดยทางตรง ไดแก การติดตอแลกเปล่ียนระหวางบุคคล ระหวางชาติ ซึ่งอาจเปนการ
แลกเปล่ียนโดยสันติวิธี หรือแลกเปล่ียนโดยการสงคราม หรือการอพยพเขาไปต้ังถิ่นฐานอยูในประเทศ
ใหม 
 2.  โดยทางออม ไดแก  การที่วัฒนธรรมเผยแพรผานส่ือมวลชน  เชน วิทยุ โทรทัศน 
หนังสือพิมพ ภาพยนตร เปนตน  
 ดังนั้น ส่ือมวลชนจึงมีบทบาทสําคัญในการถายทอดหรือเผยแพรวัฒนธรรมไปยังสมาชิกของ
สังคมทั้งในระดับบุคคลและระดับมวลชน 
 เปนที่ยอมรับกันวา การส่ือสารและวัฒนธรรมเปนส่ิงที่มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด ทั้งนี้
เพราะการส่ือสารเปนเคร่ืองมือในการถายทอดภาษา ประเพณี ทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม ตลอดจน
ปรัชญาและแนวคิดตางๆ อันเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมจากชนรุนหนึ่งไปอีกรุนหนึ่ง หรือจากสังคม



 14 

หนึ่งไปยังอีกสังคมหนึ่ง นับวาเปนหนาที่ของการส่ือสารดังที่ลาสเวลล กลาวไววา “การส่ือสารมีหนาที่
สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ หนาที่ในการถายทอดวัฒนธรรมอันเปนมรดกของสังคมจากคนรุนหนึ่งไปยัง
อีกรุนหนึ่ง หรือจากชนกลุมหนึ่งไปยังอีกกลุมหนึ่ง” (Lasswell. 1960: 18) 
 สุรพงษ โสธนะเสถียร ไดกลาววา คนเราไดเรียนรูและแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกันได โดย   
อาศัยการสื่อสารเปนส่ือกลางทั้งโดยทางตรง ไดแก การสื่อสารระหวางบุคคลตอบุคคลและโดยทางออม 
ไดแก ขาวสารที่หล่ังไหลผานส่ือมวลชนตางๆ เนื้อหาสารที่ถูกสงผานส่ือมวลชนยอมเปนเคร่ืองสะทอน
ถึงวัฒนธรรม หรือวิถีทางแหงการดํารงชีวิตของคนในสังคมน้ัน โดยในปจจุบันนี้ประเด็นของการ    
พึ่งพากันระหวางส่ือสารและวัฒนธรรมนั้นไดรับความสนจากนักวิชาการอยางกวางขวาง (สุรพงษ 
โสธนะเสถียร.  2545: 4-6) 
 ในปจจุบันส่ือมวลชนไดเพิ่มบทบาททั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอยางมาก ทั้งตอชีวิตผูคน 
ตอสถาบันสังคม และตอสังคมทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทที่ส่ือเปนตัวกลางส่ือสารวัฒนธรรม 
กาญจนา แกวเทพ ไดกลาวถึงลักษณะบทบาทดังกลาวของส่ือมวลชนไดวา โดยรวมส่ือมวลชนได
สอดแทรกตัวเองเขาไปเปนยาดําในทุกิจการ ในทุกซอกทุกมุมของสังคมอยางที่เรียกวา แทบจะไมมี
บุคคลใดไมมี หรืบอกไดของสังคมที่จะหลุดรอดไปจากการปฏิบัติการของส่ือมวลชน และทั้งนี้ยอม
หมายความวาส่ือมวลชนไดเพิ่มอิทธิพลตอสังคมข้ึนมาดวยโดยเฉพาะในมิติของวัฒนธรรมที่สําคัญมาก
ข้ึนเปนเงาตามตัว นักวิชาการที่สนใจศึกษาเร่ืองนี้ ไดขนานนามวัฒนธรรมที่กําลังอยูในโลกสมัยใหมนี้
วา “วัฒนธรรมที่มีส่ือเปนตัวกลาง” และวัฒนธรรมของส่ือมวลชนนั้นเปนวัฒนธรรมของชนช้ันกลางเปน
หลัก (กาญจนา แกวเทพ. 2545: 39) 
 ในประเด็นของกระแสโลกาภิวัตนในรูปแบบตางๆ ที่มากับการส่ือสารโดยส่ือก็ไดมีการ
ถกเถียงอภิปรายกันอยางกวางขวาง โดยเฉพาะเม่ือกระบวนการโลกาภิวัตนมุงเปล่ียนโลกทั้งหมดให
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันในทั้งส่ีมิติ คือ ขาวสารขอมูล เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม เม่ือสังคมโลก
มีความหลากหลายของวัฒนธรรมมากมาย กระแสโลกาภิวัตนนี้จึงจะสงผลกระทบอยางเห็นไดชัด 
เกษียร เตชะพีระ ไดอภิปรายเร่ือง “ความเปนไทยที่เปล่ียนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน” ในแงของ
ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตนตอสังคมวัฒนธรรมไทยไวดังนี้ 
 1.  โอกาสของผลกระทบในแงลบที่ทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมไปในทางเสื่อม
สลาย เสียหาย กระทั่งสาบสูญไปในบางสวนบางดาน โดยเฉพาะในสวนของวัฒนธรรมของคนกลุม
เล็กๆ วัฒนธรรมชุมชนทองถิ่น 
 2.  โอกาสของผลกระทบในแงบวกท่ีทําใหเกิดการเปดเสรีทางวัฒนธรรม ใหวัฒนธรรมหลุด
จากการควบคุมผูกขาดกําหนดนิยามของราชการ กลายมาเปนสินคาเปดขายในตลาดเสรี ซึ่งเสรีในที่นี้
อาจหมายถึง ไมมีใครยึดกุมเปนเจาของได เพียงแตมี “อํานาจซื้อสินคานี้มาเสพเทานั้น” และโดยตรรกะ
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ของระบบตลาดก็ทําใหผูผลิตสินคาวัฒนธรรมหันมาเอาใจ “ตลาด” หรือ “ผูบริโภค” แทนที่จะฟงคําบง
การของรัฐ 
 3.  เคร่ืองมืออุปกรณ ขีดความสามารถ และทุนทางวัฒนธรรมที่จําเปนสําหรับการเขาถึงและ
ฉวยโอกาสใชทางวัฒนธรรมอันเกิดจากโลกาภิวัตน เพื่อประโยชนของคนกระจายไปไมเทากันในแตละ
กลุมสังคม คนชั้นกลางในสังคมเมืองจะฉวยใชโลกาภิวัตนทางวัฒนธรรมไดมากกวาคนชนบท (เกษียร 
เตชะพีระ.  2537:41) 
  
แนวคิดเก่ียวกับสินคาทางวัฒนธรรม 
 สินคาบริโภค เปนส่ิงที่มีความหมายทางวัฒนธรรมดํารงอยู ไมวาจะเปนเส้ือผา อาหาร การ
ตกแตงทั้งภายใน ภายนอก รถยนต โทรศัพท ฯลฯ สินคาเหลานี้ลวนเปนส่ือการแสดงออกของ
ความหมายทางวัฒนธรรม ความหมายนี้อาจจะปรากฏออกมาชัดเจนหรือบางคร้ังซอนเรนอยู อยางไรก็
ตามผูบริโภคก็มองเห็นความหมายในทางวัฒนธรรมในสินคานั้น ๆในทางกลับกันสินคานั้นๆ กจ็ะเขามา
ควบคุมพฤติกรรมและรับใชผูบริโภคอยางเต็ม จึงกลาวไดวาสินคาบริโภคเปนสินคาทางวัฒนธรรม 
 โดยปกติแลวเราจะเขาใจโลกทางวัฒนธรรมที่ละเมียดไดนั้นก็ตองดูผานกิจกรรมตางๆ ของ
มนุษย ซึ่งเปนเหมือนพิมพเขียวทางวัฒนธรรม การที่จะสรางวัฒนธรรมใหเปนตัวตนได คือ สราง
วัฒนธรรมผานวัตถุ ซึ่งสินคา คือวัตถุ คือส่ิงที่เห็นชัดเจนเปนรูปธรรมของวัฒนธรรม มีรูปแบบเฉพาะ
ของตัวเอง คนจะใส เพศ อายุ อาชีพในสินคา ทําใหเกิดหมวดหมู เกิดประเภท และสินคาก็จะสะทอนส่ิง
เหลานี้ออกมา สรุปแลวสินคาชวยทําใหวัฒนธรรมเกิดตัวตนข้ึนมานั่นเอง (สิริพร สมบูรณบูรณะ. 2538: 
9-13) 
 สินคา คือ วัตถุที่มองเห็นไดชัดเจนที่สุดของวัฒนธรรมและยังส่ือที่ผานการแสดงออกทาง
วัฒนธรรมของมนุษย โดยสินคาจะแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือสินคาทั่วๆ ไป และสินคาทางวัฒนธรรม 
ซึ่งไดแก สินคาที่เปนผลผลิตจากงานส่ือมวลชน ลักษณะสําคัญของสินคาทางวัฒนธรรม คือมูลคาของ
สินคาจะไมไดข้ึนอยูกับเพียงประโยชนใชสอย แตข้ึนอยูกับประโยชนเชิงวัฒนธรรมที่แฝงอยูและสินคา
ประเภทอ่ืนๆ จะจบสิ้นในตัวเอง แตสินคาทางวัฒนธรรมจะเช่ือมโยงไปสูสินคาประเภทอ่ืนๆ และเมื่อ
พิจารณาสินคาส่ือเปรียบเทียบกับสินคาประเภทอ่ืนๆ เชน สบู ผงซักฟอก ตูเย็น ฯลฯ เราจะพบวามีทั้ง
ลักษณะรวมที่เหมือนกันกับลักษณะที่แตกตางกัน ในแงของกระบวนการผลิตและเปาหมายการผลิต 
สินคาส่ือจะมีลักษณะรวมเหมือนสินคาอ่ืนๆ คือ มีการลงทุนเพื่อหวังผลกําไรเปนเปาหมาย แตสินคาส่ือ
ก็มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกตางไปจากสินคาประเภทอ่ืนๆ กลาวคือ สินคาส่ือซึ่งเปนสินคาทาง
วัฒนธรรม ไดมีการบรรจุ คานิยม อุดมการณ และวัฒนธรรม  
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 โลกยุคไรพรมแดนกอใหเกิดส่ิงที่เรียกวา วัฒนธรรมขามพรมแดน (Transnational Culture) 
กระแสโลกาภิวัฒนทําใหเกิดมิติของวัฒนธรรมที่หลุดออกจากพื้นที่ หรือพรมแดนวัฒนธรรมในเชิงพื้นที่
จะคอยๆสลายตัว และเม่ือวัฒนธรรมมีการถายโอนจากประเทศหน่ึงสูประเทศหนึ่ง จึงทําใหเกิดธุรกิจ
ทางวัฒนธรรม หรือ สินคาทางวัฒนธรรม ซึ่งแฝงตัวอยูในสินคาในรูปแบบตางๆ อาทิศิลปะ ดนตรี ละคร
โทรทัศน ภาพยนตร หรือการทองเที่ยว รังสรรค ธนะพรพันธ ไดกลาวในประเด็นนี้วา “สินคาวัฒนธรรม 
หมายถึง สินคาที่มีวัฒนธรรมฝงตัวในสินคาหรือบริการ ดังนั้นเหตุผลของผูบริโภคในการซื้อสินคา
เหลานั้น ก็ดวยความแตกตางของนัยทางวัฒนธรรมที่ฝงตัวอยูในสินคา ฉะนั้นกระแสคลั่งวัฒนธรรม
ญ่ีปุนจึงไดเร่ิมเขามาในสังคมไทยในชวงหลังทศวรรษที่ 1980 เห็นไดจากละครโทรทัศนชุด “โอชิน” ซึ่ง
ไดรับความนิยมอยางมากในขณะนั้น” (รังสรรค ธนะพรพันธ.  2539: 20)  
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดเสนอวา สินคาทาง
วัฒนธรรมตองประกอบดวย แนวคิด 3C ที่ประกอบไปดวย Create. Contents และ Culture หมายถึง 
การคิดอยางสรางสรรค การมีเนื้อหาสาระ และเปนเนื้อหาสาระอิงวัฒนธรรม ซึ่งมีสวนยอยอัน
หลากหลาย ทางดานดนตรี. ศิลปะการแสดง รวมไปถึงกีฬา โดยประเด็นที่สําคัญ คือ การสรางสรรค 
เพราะการขายสินคาวัฒนธรรมตองทําใหตรงใจของผูบริโภค นาสนใจ มีแรงดึงดูดสูง จุดตัดสิน คือ การ
สรางสรรคใหขายไดผานรูปแบบศิลปะท่ีนําเสนอ เชน ภาพยนตร ละคร หรือละครเวที เปนตน 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2553: 12) 
 
 สินคาวัฒนธรรมเกาหลี 
 ยุคโลกาภิวัตน ยุคสมัยแหงสังคมการบริโภคไมส้ินสุด แมแตส่ิงที่เปนนามธรรมก็ยังสามารถ
ขายได ในรูปแบบการบริโภคแนวใหม ส่ิงเหลานี้ถูกผลิตข้ึนผานการครอบงําทางสัญญะในรูปแบบตางๆ 
เพื่อใหเกิดการบริโภคอยางไมมีส้ินสุด ที่เห็นไดชัดเจนและเปนกระแสนิยมอยูขณะนี้คือ วัฒนธรรม 
(Culture) มนุษยใชกระบวนการ หรือกลยุทธการตลาดที่ใช “วัฒนธรรม” เปนจุดขาย (Cultural 
marketing) ปรากฏผานกระแส Asian Culture สินคาวัฒนธรรมถูกเสนอใหกับผูบริโภคในประเทศตางๆ 
มากยิ่งข้ึน รูปแบบของโลกาภิวัตนไดขยายทางเลือกใหกับผูบริโภค สินคาวัฒนธรรม เชน ดนตรี ละคร 
ภาพยนตร ลวนแลวแตเปนสินคาที่ไดรับการสรางสรรคข้ึนใหมจํานวนมหาศาลอันเปนผลผลิตของการ
ผสมผสานวัฒนธรรม ซึ่งเปนกระแสเปล่ียนแปลงที่สําคัญ ที่กําลังเกิดข้ึนในใจกลางของตลาดทุกๆ มุม
โลก  
 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีไดมีการขยายวัฒนธรรมดวยการใชส่ือในหลากหลายรูปแบบ โดย
สอดแทรกสินคาทางวัฒนธรรมในส่ือบันเทิงตางๆ อาทิ ภาพยนตร. ซีรียทางโทรทัศน และเพลง ซึ่ง
โดยมากเปนส่ือบันเทิงที่มีอิทธิพลอยางกวางขวาง เมื่อสํารวจส่ือบันเทิงเหลานี้ พบวาสาธารณรัฐเกาหลี 
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ไดสอดแทรกวัฒนธรรม ปอบของเกาหลี (pop culture) ไปในภาพยนตร ซีรีย เพลง และรายการทีวี 
กระแสที่มาแรงของเกาหลี โดยมีความสําเร็จของละคร ภาพยนตรและเพลง ที่เปนด่ังโชวรูมสินคา 
นําไปสูการงอกงามทางธุรกิจดานตางๆ ที่ตามมา อาทิ การทองเที่ยว. อาหาร. ผลิตภัณฑดานสุขภาพ. 
ดนตรี. ดารา. แฟชั่น. เส้ือผา. เคร่ืองสําอาง. ภาษา. นวนิยาย. อนิเมชั่น และเกมออนไลน โดยภายใตส่ือ
บันเทิงเหลานั้นนั้น ถาสังเกตใหดีจะพบวาสถานที่ถายทําสุดโรแมนติกนั้นอยูในประเทศเกาหลี รถยนตที่
ใชคือ ฮุนได โทรศัพทมือถือของพระเอกยี่หอซัมซุง แมแตเพลงประกอบภาพยนตรชุดจากก็ยังเปนภาษา
เกาหลี ทั้งหมดไมใชเร่ืองบังเอิญ แตเปนความต้ังใจของรัฐบาลเกาหลีที่ใชวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมสมัยใหมที่เรียกวา Pop Culture เพื่อหารายไดเขาประเทศ  
 
แนวความคิดเก่ียวกับการส่ือสารผานส่ือโทรทัศน 
 การส่ือสาร (communications) มีที่มาจากรากศัพทภาษาลาตินวา communis หมายถึง 
ความเหมือนกันหรือรวมกัน การส่ือสาร (communication) หมายถึงกระบวนการถายทอดขาวสาร 
ขอมูล ความรู ประสบการณ ความรูสึก ความคิดเห็น ความตองการจากผูสงสารโดยผานส่ือตาง ๆ ที่
อาจเปนการพูด การเขียน สัญลักษณอ่ืนใด การแสดงหรือการจัดกิจกรรมตาง ๆ ไปยังผูรับสาร ซึ่ง
อาจจะใชกระบวนการส่ือสารที่แตกตางกันไปตามความเหมาะสม หรือความจําเปนของตนเองและคู
ส่ือสาร โดยมีวัตถุประสงคใหเกิดการรับรูรวมกันและมีปฏิกิริยาตอบสนองตอกัน บริบททางการส่ือสารที่
เหมาะสมเปน ปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการสื่อสารสัมฤทธ์ิผล  
 สมารท ไดใหคําจํากัดความของคําวา “การส่ือสาร” ไววา คือกระบวนการที่ความคิดหรือ
ขาวสารถูกสงจากแหลงขาวยังผูรับสาร ดวยเจตนาที่จะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมบางประการของผูรับการ 
(Smart. 1974: 42) 
 สแครมม เสนอความเห็นวา การส่ือสาร คือ กระบวนการแลกเปล่ียนขาวสาร เกิดข้ึนโดยการ
ถายทอดสารจากบุคคลฝายหน่ึง ซึ่งทําหนาที่สงสารผานส่ือ หรือชองทางตางๆ ไปยังผูรับสารโดยมี
วัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง (กาญจนา แกวเทพ. 2553: 50; อางอิงจาก Wilbur Schramm) 
 อาจกลาวโดยสรุปไดวา การส่ือสาร หมายถึง กระบวนการถายทอดสาร (Message) ระหวาง
ผูรับสาร กับ ผูสงการ ซึ่งมีความเขาใจรวมกันตอเครื่องหมายที่แสดงขาวสารผานส่ือ เพื่อใหเกิดผล
ตอบสนองตามเปาหมายที่วางไว ลากรส่ือสารที่จะชวยสงผลใหเกิดประสิทธิภาพไดอยางรวดเร็วและถึง
กลุมเปาหมายไดจํานวนมากคือ การสื่อสารผานส่ือมวลชน การสื่อสาร (Communication) มีอิทธิพลตอ
ความคิดของแตละคนและยังมีผลตอการกําหนดโลกทัศนดวย ฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่คนเร่ิมทําการ
ส่ือสารกับบุคคลอ่ืน การเปล่ียนแปลงยิ่งเกิดข้ึนไมมาก็นอย โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับความคิดเห็น 
ความเชื่อ ตลอดจนการกระทํา ดังนั้นการส่ือสารจึงมีความสําคัญตอคนและสังคม  
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 ส่ือมวลชนถูกใชเปนส่ือกลางถายทอดขาวสารเพื่อการประชาสัมพันธสูคนจํานวนมาก ใน
เวลาเดียวกันพรอมๆ กัน อยางรวดเร็วได ส่ือมวลชนประกอบดวย หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ และ
โทรทัศน เปนปจจัยสําคัญของการประชาสัมพันธ เพราะเปนชองทางที่ควบคุมการเผยแพรไปยัง
สาธารณชน ส่ือมวลชนเปนส่ือสาธารณชน (Public Communication) ที่สําคัญที่สุด (กรรณิการ อัศวดร
เดชา. 2544:20) ส่ือมวลชนทําหนาที่ในการพัฒนาสังคมไดหลายประการ ซึ่งรวมทั้งมีบทบาทตอการ
พัฒนาสังคมและวัฒนธรรมดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งส่ือมวลชนนั้นมีผลตอสังคมและวัฒนธรรมเปน
อยางมาก เพราะประชาชนจะเรียนรูเร่ืองตางๆ ทางวัฒนธรรมจากส่ือมวลชน เชน รายงานเหตุการณ
ตางๆ ในสังคมเกี่ยวกับวัฒนธรรม ชวยขยายโลกทัศนทางวัฒนธรรมใหกวางขวางข้ัน  
 ส่ือมวลชนมีหนาที่รับผิดชอบตอสังคมในฐานะเปนผูกระจายขาวสาร และความรู ความ
คิดเห็นและประสบการณใหมๆ ตลอดจนใหความบันเทิงแกประชาชน อาจจะสามารถแยกหนาที่ของ
ส่ือมวลชนได 4 ประการ คือ  
 1. สังเกตการณและรายงานสภาพแวดลอม (Surveillance of the Enviornment) ซึ่งคอย
รายงาน เหตุการณตางๆ และเสนอขาวสาร (News) ไปยังประชาชนทั่วไปในสังคม 
 2. ประสานสวนตางๆ ของสังคมใหสัมพันธกันเพื่อปรับตัวกับสภาพแวดลอม (Correlation of 
the parts of Society) โดยอธิบายขอกําหนดและความเห็น (Interpretation Prescription and 
Editorial) 
 3. ถายทอดมรดกทางสังคมและวัฒนธรรมไปยังอนุชนรุนตอไป (Transmission of Social 
Inheritance) ซึ่งมีหนาที่ใหการศึกษา แนะนํา (Education or Instruction) 
 4. มีหนาที่ใหความบันเทิง (Entertainment) ซึ่งมีหนาที่ใหความบันเทิงแกประชาชนทั่วไป 
 โทรทัศนเปนส่ือมวลชนประเภทหนึ่งที่มีอิทธิพลมาก เขาถึงประชาชนทุกวันไมวาเด็ก ผูใหญ 
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ฯลฯ อาจจะกลาวไดวาเปนส่ือมวลชนที่ทําหนาที่ไดครบถวน ในที่นี้ส่ือมวลชนที่
จะใชในการวิจัยคือ ส่ือโทรทัศนซึ่งมีเปนส่ือที่มีอิทธิพลตอผูชมมากที่สุด 
 ส่ือโทรทัศน เปนเคร่ืองมือส่ือสารมวลชนที่มีบทบาทสําคัญในการประชาสัมพันธโทรทัศนมี
คุณลักษณะที่เดนและไดเปรียบส่ือมวลชนอ่ืนๆ อีกหลายประเภทตรงที่โทรทัศนสามารถนําเอาทั้ง
ภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว และเสียงมาแพรสูประชาชนนับเปนจํานวนแสนจํานวนลาน โดยท่ี
ประชาชนพักผอนรับชมอยูในบานของตนเองไดอยางสะดวกสบาย คุณลักษณะเดนขอนี้ ทําใหโทรทัศน
มีสภาพคลายเปนการรวมเอาส่ือมวลชนประเภทตางๆ ทั้ง 3 ประเภทมารวมกันเขาไวในสิ่งเดียวกัน คือ 
ทั้งภาพยนตร วิทยุกระจายเสียง และหนังสือพิมพ สามารถใหทั้งขาวสาร ความรู และสาระบันเทิงดวย
ภาพ แสง เสียง และสีที่สดใสสวยงามถึงภายในบาน ดังนั้นจึงไมนาแปลกใจเลยวา เหตุใดโทรทัศนจึง
ไดรับความนิยมและสนใจอยางกวางขวาง แพรหลายจากมหาชนทั่วโลก 



 19 

 รูปแบบของรายการโทรทัศน 
 การแบงรูปแบบของรายการโทรทัศน มีนักวิชาการใหความเห็นในมุมมองที่หลากหลาย โดย
นําเสนอรูปแบบในการแบงเปน 3 รูปแบบ คือ การแบงดวยวัตถุประสงคของการสื่อสารมวลชน การแบง
ดวยประเภทของรายการโทรทัศนตามการเสนอรายการ และการแบงดวยกลุมเปาหมายของผูชม  
 1. แบงตามวัตถุประสงคของการส่ือสารมวลชน กาญจนา แกวเทพ ไดเสนอการแบงลักษณะ
นี้เปน 3 ประเภท กลาวคือคือ 
  1.1 รายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา เปนรายการที่สอนในดานตางๆ และเปนรายการที่
เสนอความรูใหกับบุคคลที่ชมรายการนั้นๆ 
  1.2 รายการโทรทัศนเพื่อความบันเทิง เปนรายการที่เสนอความบันเทิงใหแกผูชมรายการ
เหลานี้ เชน รายการเพลง ละคร ภาพยนตร เปนตน 
  1.3 รายการโทรทัศนเพื่อการโนมนาวใจชักจูงใจ เปนรายการสําหรับงานประชาสัมพันธ
ของหนวยงานตางๆ เปนการโนมนาวจิตใจผูชมใหปฏิบัติ และเลิกปฏิบัติ เชน เปนการโนมนาวจติใจของ
ผูชมใหทราบถึงโทษของการทําลายปา ทําใหผูชมรักธรรมชาติมากข้ึน (กาญจนา  แกวเทพ.  2536: 56) 
 2. การแบงประเภทของรายการโทรทัศนตามการเสนอรายการ สุรพงษ โสธนะเสถียร ไดเสนอ
การแบงดวยวิธีนี้ออกเปน 12 ประเภท คือ 
  2.1 รายการขาว เปนรายการที่เสนอขอเท็จจริงใหประชาชนไดทราบอยางเร็วที่สุดและ
ละเอียดที่สุด 
  2.2 รายการสัมภาษณ เปนรายการที่ทําใหเช่ือถือยิ่งข้ึน และเปนการแนะนําบุคคลที่
ประชาชนควรรูจัก และรูละเอียดในตัวบุคคลที่ผูชมชื่นชอบ 
  2.3 รายการวิเคราะหขาว เปนรายการขาวแตเจาะลึกลงไป ย้ําใหประชาชนไดรับรูและ
รับทราบอีก สวนขาวที่จะนํามาวิเคราะหตองเปนขาวที่ประชาชนสนใจ หรือไมก็มีผลกระทบตอ
ประชาชนทั้งทางตรงและทางออม 
  2.4 รายการบทความ ไมใชรายการบทความที่นํามาจากขาว แตเปนเหตุการณที่เกิดข้ึน
ตามปกติและคนมองขามไป เปนรายการที่เสนอความรู ขอเท็จจริง และความคิดเห็นของผูเขียน ไมวา
จะเปนทางดานสังคม การเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ฯลฯ 
  2.5 สารคดี เปนรายการที่เสนอความรู ทัศนคติ ขอคิดเห็นตางๆ ของผูนําเสนอ ซึ่งส่ิงตางๆ 
เหลานี้อาจจะเปนส่ิงที่มีอยูแลวในโลก หรืออาจเปนส่ิงใหมๆ ที่คนทั่วไปยังไมรูหรือรูแลวแตยังไมลึกซึ้ง 
  2.6 รายการดนตรี เปนรายการที่เสนอเพื่อความบันเทิงแกผูชม 
  2.7 รายการละคร เปนรายการบันเทิงชนิดหนึ่ง 
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  2.8 รายการอภิปราย เปนรายการที่คลายๆ กับการสัมภาษณ เพียงแตคําวาลักษณะของ
การอภิปราย ผูถูกเชิญมาอภิปรายสามารถแสดงความคิดเห็นไดนอกเหนือไปจากที่ผูดําเนินรายการพูด
มา สวนเร่ืองที่นํามาอภิปรายก็เปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับประชาชนทั้งสวนตัวและสวนรวม 
  2.9 รายการนิตยสาร เปนรายการที่เสนอเนื้อหาทางดานความรู และมีความตอเนื่องกัน
ไป 
  2.10 รายการวิพิธทัศนา เปนรายการคลายๆ กับรายการนิตยสารแตเปนรายการที่มุงเสนอ
ทางดานความบันเทิงมากกวา 
  2.11 รายการอื่นๆ เชน รายการสนทนาบันเทิง (Talk Show). รายการทายปญหา. เลน
เกมส และอ่ืนๆ 
  2.12 รายการภาพยนตร (สุรพงษ  โสธนะเสถียร.  2526: 65-66)  
 ในขณะที่ ชัยยงค พรหมวงศ นักวิชาการดานการสื่อสารการศึกษาเสนอรูปแบบการแบงใน
ลักษณะนี้ออกเปน 14 แบบ ดังนี้ 
 1. รายการพุดคุย (Talk Programme) เปนรูปแบบรายการที่เปนผูมาปรากฏตัวเพื่อพูดคุย 
กับผูชม โดยการหยิบยกเอา ประเด็นเกี่ยวกับขาวสาร ความเคล่ือนไหว เหตุการณ สาระความรู หรือ
ความบันเทิง ที่กําลังอยูในความสนใจของผูชมรายการมานําเสนอและพูดคุยกับผูชมโดยตรง ใน
สหรัฐอเมริกา นิยมเรียกวารายการทอลคโชว (Talk Show) ลักษณะการนําเสนอรายการพุดคุย มี
พัฒนาการที่เปล่ียนแปลงไปแตเดิมจะใชการนําเสนอดวยการพูดเปนหลักและมีภาพประกอบเพื่อจะได
ไมเห็นหนาผูพูดตลอดรายการ ในระยะหลังเร่ิมใชรูปแบบอ่ืน ๆ มาผสมผสาน เชน การสัมภาษณ การ
สนทนา ฯลฯ การพูดคุยสามารถสอดแทรกความบันเทิง ซึ่งอาจจะเปนการแสดงดนตรี แสดงตลก หรือ
แสดงมายากล เพียงแตการแสดงเหลานี้ถือเปนสวนประกอบของรายการเทานั้นโดยที่ถือวาการพูดคุย
เปนจุดเดนกวา รายการพุดคุยจะมีคุณภาพและนาสนใจยิ่งข้ึนหากผูดําเนินรายการหรือผูที่จะทําหนาที่
พูดคุยกับผูชมเปนผูมีความรูความสามารถในการพูดและการนําเสนอเนื้อหาของรายการ สามารถ
ดําเนินรายการไดอยางราบร่ืนและเปนธรรมชาติ 
 2. รายการสนทนา (Conversational programme) เปนรูปแบบรายการที่มีคนมาพูดคุยกัน 2 
หรือ 3 คน โดยมีคนหนึ่งเปนผูดําเนินรายการ หรือดําเนินการสนทนา สวนบุคคลที่เหลือจะเปนผูรวม
สนทนา ผูดําเนินรายการจะทําหนาที่นําการสนทนา และคอยควบคุมการสนทนาใหเปนไปตาม 
ขอบเขตและวัตถุประสงคของรายการคอยเชื่อมโยงประเด็นการสนทนา เพื่อไมใหผูชมเกิดความสับสน
กับประเด็นที่สนทนาผูดําเนินการสนทนาอาจรวมแสดงความคิดเห็นดวยการพูดคุย กับผูรวมรายการใน
ขณะเดียวกันก็จะตองคอยพูดคุยกับผูชมรายการดวย โดยเฉพาะในชวงตน ที่ตองเปดประเด็นการ
สนทนาและชวงทายที่ตองสรุปประเด็นการสนทนา รายการสนทนา แตกตางกับรายการพูดคุยกลาวคือ
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รายการพุดคุยเปนการพูดคุยกับผูชมโดยตรงในขณะท่ีรายการสนทนามิใชเปนการพูดคุยกับผูชม
โดยตรง แตเปนการสนทนากันระหวางผูรวมรายการการนําเสนอรายการสนทนาที่ดี มิใชเพียงการ
นําเสนอภาพผูรวมสนทนาตัดสลับกันไปมาเทานั้น หากแตควรจะตองมีภาพเหตุการณหรือเร่ืองราวที่
เกี่ยวของกับหัวขอหรือประเด็นที่กําลังสนทนามาตัดตอประกอบกับรายการดวย 
 3. รายการอภิปราย (Discussion Programme) เปนรูปแบบรายการพูดคุยลักษณะหนึ่ง แต
ไมใชเปนการพูดคุยกับผูชมโดยตรง หากแตเปนการพูดคุยระหวางผูดําเนินการอภิปราย หรือผูดําเนิน
รายการกับผูรวมรายการ ซึ่งอาจจะมีต้ังแต 2-4 คน ผูรวมรายการมักจะเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรู 
ความสามารถมีประสบการณ มีความเชี่ยวชาญหรือเปนผูที่เกี่ยวของกับหัวขออภิปราย ผูทรงคุณวุฒิที่
เชิญมารวมรายการแตละครั้งควรมีความหลากหลายเพื่อผูชมจะไดรับรูในทรรศนะหรือมุมมองที่
แตกตางกันไป โดยหัวขอที่หยิบยกมาอภิปรายในรายการ ควรเปนหัวขอที่กําลังเปนที่สนใจ ของสังคม
ในขณะนั้น ซึ่งผูจัดรายการ จะตองเปนผูกําหนดข้ึนมา ผูดําเนินรายการจะเปนผูทําหนาที่พูดกลาวนาํถงึ
หัวขอที่หยิบยกมาอภิปราย คอยปอนประเด็นคําถามใหผูรวมรายการแตละคน ไดรวมแสดงทรรศนะคติ
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นทีละคน อยางมีกติกาและมารยาทและตองคอยควบคุมการอภิปรายใหอยู
ในขอบเขตของประเด็นที่กําหนดไว ผูดําเนินรายการจะทําหนาที่เปนเพียงผูนําการอภิปรายและสรุป
ความคิดเห็นของผูรวมอภิปราย ในชวงจังหวะที่เหมาะสมเทานั้นจะไมรวมแสดงทรรศนะและความ
คิดเห็นเหมือนรายการสนทนา วัตถุประสงคของรายการอภิปรายสวนใหญตองการใหเปนเวทีแสดง
ทรรศนะหรือความคิดเห็น และแลกเปล่ียนแนวความคิดระหวางผูรวมรายการหากเปนรายการอภิปราย
ที่ถายทอดสด (live) อาจเปดโอกาสใหผูชมทางบานรวมแสดงความคิดเห็นดวยหัวขอหรือประเด็นที่
อภิปราย มักเปนเร่ืองที่มีสาระทางวิชาการและเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม ไมเปนเร่ืองไรสาระ 
 4. รายการสัมภาษณ (Interview Programme) เปนรูปแบบรายการที่มีบุคคล 2 คนหรือ
มากกวามารวมพูดคุยซักถามปญหา ขอสงสัย หรือช้ีแจงขอเท็จจริง ตามหัวขอที่กําหนดในแตละ
รายการ โดยมีผูดําเนินรายการ 1 คน ทําหนาที่สัมภาษณหรือซักถาม และผูรวมรายการหรือผูให
สัมภาษณเปนผูตอบหรือช้ีแจงขอเท็จจริงตอขอคําถาม ซึ่งอาจจะมีจํานวนมากกวา 1 คน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
ความเหมาะสมของเวลาและขอบขายเนื้อหาของหัวขอที่สัมภาษณวามีมากนอยเพียงใด 
 5. รายการสาธิตและทดลอง (Demonstration and Experimental Programme) เปน
รูปแบบรายการที่นําเสนอดวยการอธิบายกรรมวิธี เทคนิค วิธีการ กระบวนการและข้ันตอน หรือ
รายละเอียดอ่ืน ๆ ของการกระทําหรือการประดิษฐส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ดวยการนําเสนอภาพและเสียง
ประกอบการสาธิตและทดลองในแตละเทคนิค แตละวิธีการหรือแตละข้ันตอนที่เปนรูปธรรม สามารถ
นําไปปฏิบัติหรือทําไดจริง เชน การสาธิตการเสริมสวย การทําผม การแตงหนา การสาธิตการปรุง
อาหาร การสาธิตการประดิษฐส่ิงของตาง ๆ เปนตน 
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 5. รายการขาว (News Programme) เปนรูปแบบรายการที่นําเสนอเหตุการณ เร่ืองราว 
ขอเท็จจริง หรือขอคิดเห็น ที่นาสนใจ มีความสดใหม มีผลกระทบตอประชาชนสวนใหญ หรือมี
องคประกอบขาวอ่ืน ๆ โดยใชวิธีการนําเสนอทั้งในลักษณะของการประกาศ การอานคําบรรยายขาว
ประกอบภาพโดยผูประกาศขาว การรายงานพิเศษหรือการสัมภาษณ โดยผูส่ือขาว หรือผูรายงานขาว 
ในสถานที่จริง หรือลักษณะอ่ืน ๆ 
 6. รายการสารคดี (Documentary Programme) เปนรูปแบบรายการที่นําเสนอเร่ืองราว ที่
เปนจริงหรือมีพื้นบานอยูบนขอเท็จจริง ไมใชจากเร่ืองที่แตงข้ึนหรือจากนวนิยาย หรือจากจิตนาการ 
สวนใหญจะเปนเร่ืองที่ผูกพันกับเหตุการณและบุคคลจริง เกี่ยวของหรือสัมพันธกับมนุษย อยางไรก็ตาม
แมจะเปนการนําเสนอเร่ืองจริง แตการนําเสนอจะตองมีลักษณะสรางสรรคไมใชลอกเลียนแบบจากของ
จริงทั้งหมดโดยไมมีการตกแตง การนําเสนอเนื้อหาสาระ ในรายการสารคดีโดยทั่วไป อาจเสนอดวย
ภาพและเสียงบรรยายตลอดรายการโดยไมมีผูดําเนินรายการปรากฏตัวเพื่อคอยพูดเกร่ินนําหรือ
เช่ือมโยงรายการ หรืออาจมีผูดําเนินรายการปรากฏตัวและทําหนาที่พูดนําเขาสูรายการ คอยพูด
เชื่อมโยงรายการในแตละชวงแตละตอน และคอยพูดสรุปในชวงทายของรายการ  
 7. รายการละคร (Drama Programme) เปนรูปแบบรายการที่นําเสนอเร่ืองราวโดยใชการ
แสดงตามบทบาทในเรื่องราวที่แตงข้ึนหรือดัดแปลงจากเร่ืองจริง เพื่อส่ือความหมายเกี่ยวกับสาระ 
ขอคิด คติเตือนใจ และความบันเทิงไปสูผูชมรายการ โดยอาศัยองคประกอบและเทคนิคทางการละคร 
ศิลปะการแสดง เทคนิคการถายทํา การตัดตอลําดับภาพ และการใหเสียงดนตรีและเสียงประกอบ 
เพื่อใหเร่ืองราวมีความสมจริงสมจัง ผูชมชมแลวมีอารมณรวม และเกิดความรูสึกคลอยตาม 
 8. รายการสาระละคร (Docudrama Programme) เปนรูปแบบรายการที่นําเสนอโดยอาศัย
รูปแบบสารคดีผสมผสานกับรูปแบบละคร เปนนําเอารูปแบบของละครมาใชเพื่อสื่อความหมาย
ถายทอดสาระความรู หรือสะทอนปญหาดาน ๆ โดยการผูกเร่ืองราวเปนละครที่สะทอนใหผูชมตระหนัก
และรับรูถึงปญหา สาเหตุของปญหา และอาจรวมถึงแนวทางการแกไขปญหานั้น ๆ และมีผูดําเนิน
รายการเปนผูทําหนาที่เกร่ินนํา อธิบายหรือขยายสาระ และสรุปประเด็น 
 9. รายการเพลง (Music Programme) เปนรายการที่นําเสนอเพลงหรือการแสดงดนตรี ซึ่ง
สามารถจัดนําเสนอในลักษณะเปนเพลง ที่มีภาพประกอบเปนเร่ืองราวตามเนื้อหาของเพลงที่เรียกวา 
มิวสิค วิดีโอ ((Music Video) หรือเปนการจัดแสดงคนตรีที่เรียกวาการแสดงคอนเสิรต ซึ่งอาจจะเปน
การบันทึกเทปโทรทัศนไวลวงหนากอนออกอากาศแพรหลาย หรือเปนการถายทอดสด  
โดยมีพีธีกรหรือผูดําเนินรายการเปนผูพูดเปดนํารายการ พูดเช่ือมโยงเขาสูเพลงหรือการแสดงดนตรีของ
นักรอง และพูดปดรายการ  
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 10.  รายการนิตยสาร (Magazine Programme) เปนรูปแบบรายการที่นําเสนอเนื้อหาสาระ ที่
หลากหลาย ซึ่งอาจจัดแบงเปนเร่ือง ยอยตางกันหลาย ๆ เร่ือง แตละเร่ืองจะเปนแนวเดียวกัน หรือตาง
แนวกันก็ได และใชรูปแบบการนําเสนอที่หลากหลายในรายการเดียวกัน เชน อาจเร่ิมดวยรายการเพลง 
สลับดวยรายการสัมภาษณ รายการสารคดี รายการสนทนา หรือรายการละคร แตส่ิงสําคัญของรูปแบบ
นิตยสารก็คือ การเช่ือมโยงหรือการรอยเรียงแตละเร่ืองยอยหรือแตละตอน ใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มี
ความสอดคลองและกลมกลืนกัน 
 11. รายการปกิณกะ (Variety Programme) หรือที่นิยมเรียกวารายการวาไรตี้ (variety) เปน
รูปแบบรายการที่มุงเนนนําเสนอความบันเทิง หลายเร่ือง หลายรส โดยใชรูปแบบการนําเสนอ ที่
หลากหลายคลาย ๆ กับรายการนิตยสารตางกันเพียงรายการ ปกิณกะไมจําเปนตองเช่ือมโยง หรือรอย
เรียงแตละชวงแตละตอนของรายการใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน รายการปกิณกะจึงมีความหลากหลาย
ทั้งในดานเนื้อหารายการ และรูปแบบการนําเสนอดวยความมุงหวังที่จะสรางความ พึงพอใจ สราง
ความสนุกสนานบันเทิงเริงใจ ใหกับกลุมผูชมรายการที่มีความชอบแตกตางกัน รูปแบบรายการที่มัก
ปรากฏในรายการปกิณกะไดแก รายการแสดงดนตรีและรองเพลง รายการแสดงตลกหรือละครตลกเบา
สมองรายการสัมภาษณนักรองหรือนักแสดงที่มีชื่อเสียง พรอม การแสดงความสามารถพิเศษ ฯลฯ และ
องคประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญในการสรางสรรครายการปกิณกะก็คือพิธีกรประจํารายการผูทําหนาที่
เหมือนตัวแทนของผูชมรายการ ซึ่งจะตองเปน ผูที่มีความสามารถในดานการนําเสนอ มีไหวพริบดี 
แกปญหาเฉพาะหนาเกงและมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับกลุมผูชมเปาหมาย  
 12. รายการเกมโชว (Game Show Programme) เปนรูปแบบรายการที่จัดใหมีการแขงขันกัน
ระหวางผูรวมรายการดวยการเลนเกม หรือตอบปญหาที่ผูจัดรายการกําหนดข้ึนภายใตเงื่อนไข ของกฎ
และกติกาที่กําหนดไวลวงหนา เกมหรือกิจกรรมที่จัดอาจเปนการแขงขันทางรางกาย หรือ  
ใชสติปญญาระหวางผูเขารวมแขงขัน ฝายชนะจะไดรับรางวัลเปนเงินหรือของรางวัลที่มีมูลคาจํานวน
มาก ในขณะที่ผูแพจะไดรับเงินหรือของรางวัลตอบแทน โดยมีพีกรหรือผูดําเนินรายการ เปนผูอธิบาย
ชี้แจงกติกาคอยดําเนินการและควบคุมการแขงขัน ใหเกิดความสนุกสนานและยุติธรรม ในกรณีที่เปน
การแขงขันตอบปญหาโดยตรงอาจเรียกวาเปนรายการตอบปญหา (Quiz Programme) ซึ่งมักเปนการ
ทดสอบความรูหรือเชาวปญญาในเร่ืองตาง ๆ 
 13. รายการสปอต (Spot Programme) เปนรูปแบบรายการที่นําเสนอเนื้อหาสาระที่ผาน
กระบวนการผูกเร่ืองและเรียบเรียงใหส้ันกะทัดรัด และใชศิลปะการนําเสนอดวยภาพและเสียง ที่
สอดคลอง และกลมกลืนกับเนื้อหาสาระโดยใชระยะเวลารวมทั้งส้ิน 30-60 วินาที วัตถุประสงคของการ
นําเสนอในรูปแบบสปอตวิทยุโทรทัศนก็เพื่อจะตอกย้ําซ้ําเตือน ดวยการออกอากาศแพรภาพบอยคร้ัง 
เชน สปอตประชาสัมพันธ สปอตโฆษณา หรือสปอตรณรงคในเร่ืองราวหรือประเด็นปญหาหนึ่งของ
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สังคม ซึ่งผูรณรงคตองการโนมนาวหรือชักจูงใจ ใหประชาชนทั่วไปไดรับรู และรวมมือกันปฏิบัติตาม 
(ชัยยงค พรหมวงศ.  2553: 62-63) 
 3. การแบงประเภทรายการโทรทัศน ตามกลุมเปาหมายแบงออกเปน 4 ประเภท คือ 
  3.1 รายการสําหรับเด็ก 
  3.2 รายการสําหรับแมบาน 
  3.3 รายการที่แบงตามเพศ 
  3.4 รายการที่แบงตามกลุมการศึกษา (สุรพงษ  โสธนะเสถียร.  2526: 66) 
 
 สื่อละครโทรทัศน 
 ส่ือละครโทรทัศน จัดเปนส่ือที่มีบทบาทสําคัญในการเปนชองทางการส่ือสาร และเปน
ตัวกลางในการถายทอดความรู ความเขาใจในเร่ืองตางๆ ตามหนาที่ของส่ือสารมวลชนแกคนในสังคม 
ไมวาจะเปนเร่ืองเกี่ยวกับริบททางสังคม ทางวัฒนธรรม ดวยการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับความเปนไป
ของสังคม ส่ือละคร โทรทัศนยังสามารถถายทอดเจตนารมณและอุดมการณสูผูรับสารในลักษณะเปน
เคร่ืองดึงดูดใจผูรับสารไดมากกวานวนิยายในแงการสื่อสารเพื่อจูงใจ (Persuasive Communication) 
ตามหลักทฤษฎีการยอมรับอุดมการณที่วา ถาทําใหรูตัววาเนื้อหานั้นๆ กําลังถายทอดอุดมการณดวย
ลักษณะบังคับผูรับจะเกิดการตอตานข้ึน แตถาดึงดูดเขามาอยางสมัครใจดวยความบันเทิง การ
ถายทอดเจตนารมณ และอุดมการณนั้นๆ จะมีผลดีมากที่สุด (ศศิวิมล  สันติราษฎรภักดี. 2539: 125) 
 กาญจนา แกวเทพ ไดทําการศึกษามิติดานอุดมการณในละครโทรทัศน พบวาในบรรดา
สถาบันตางๆ ที่ทําหนาที่ผลิตและถายทอดอุดมการณ ซึ่งไดแก วัด โรงเรียน และส่ือมวลชนนั้น ปรากฏ
วาส่ือมวลชนเปนสถาบันที่ไดเปรียบมากที่สุดในการเสนออุดมการณ ทั้งนี้เพราะคนเราใชเวลาอยูกับ
ส่ือมวลชนตลอดชีวิต และการนําเสนออุดมการณจากส่ือมวลชนนั้นก็มิไดมีลักษณะบังคับเหมือนอยาง
ที่โรงเรียนกระทํา แตผูชมจะซึมซับเอาอุดมการณตางๆ ที่ส่ือมวลชนใหอยางไมรูตัว เนื่องจากผูชมเปน
ผูใชส่ือมวลชนดวยความสมัครใจเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งละครโทรทัศนเปนรายการบันเทิง ซึ่งมีลักษณะ
เปนเคร่ืองดึงดูดใจไดดีในแงของการส่ือสารเพื่อการโนมนาว อันสอดคลองกับหลักการยอมรับ
อุดมการณที่วา ถาทําใหรูตัววาเนื้อหาสาระใดๆ ก็ตามกําลังถายทอดอุดมการณและมีลักษณะบังคับ
ผูรับ คนเรามักจะตอตาน แตถาถึงดูดเขามาอยางสมัครใจดวยความบันเทิง การถายทอดอุดมการณจะ
มีผลดีมากท่ีสุด นอกจากนี้ยังพบอีกดวยวาละครโทรทัศนนั้น ยังคําทําหนาที่สวนใหญในการถายทอด
อุดมการณหลักของสังคม โดยผานเร่ืองราวของละครที่มักเกี่ยวกับเร่ืองราวของความรัก หนาที่
ครอบครัว ความสัมพันธเชิงชูสาว ซึ่งเปนเร่ืองที่เกิดข้ึนในโลกของละครโทรทัศนต้ังแตอดีตมาจนถึง
ปจจุบัน (กาญจนา แกวเทพ.  2539: 201-220) 
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 สุรพงษ โสธนะเสถียร ไดเสนอการแบงประเภทของละครโทรทัศนออกเปน 6 ประเภทใหญ 
โดยแบงตามวิธีการนําเสนอ ดังนี้ 
 1. ละครช้ันจบภายในตอนเดียว ใชเวลาแสดงประมาณ 60-120 นาที และมักออกอากาศเปน
รายการสุดทายของทางสถานี 
 2. ละครจบในตอน ใชเวลาแสดง 30 หรือ 60 นาที ออกอากาศเปนประจําทุกสัปดาห เนื้อหา
หลักของละครจะเปนแนวเดียวตลอดและผูแสดงชุดเดียวกันโดยตลอด 
 3. ละครเร่ืองยาวหลายตอนจบ ซึ่งมีเร่ืองรายดําเนินติดตอกันไป โดยใชผูแสดงชุดเดียวกัน
ตลอด ความยาวต้ังแต 8-100 ตอนจบ อาจใชเวลาแสดงตอนละ 30 หรือ 60 นาที ออกอากาศเปน
ประจําทุกสัปดาห หรือ 2-3 วันตอสัปดาห หรือเปนประจําทุกวันในเวลาเดียวกัน 
 4. Miniseries เปนละครหรือภาพยนตรโทรทัศนที่ผลิตเปนเร่ืองราว มีความยาวมากวา 3 ชม. 
ข้ึนไป บางเร่ืองอาจมีความยาวถึง 6 ชม. หรือมากกวานั้น โดยจะทยอยนําออกอากาศติดตอกันในเวลา
เดียวกันในวันตอไปหรือสัปดาหตอไปเร่ือยๆ จนจบเร่ือง 
 5. Anthology series/drama เปนลักษณะละครหรือภาพยนตรโทรทัศนที่เปนเร่ืองจบในตอน 
มีความยาวตอนละ 30-60 นาที ผูแสดงจะไมเปนชุดเดียวกันโดยตลอด เร่ืองที่นํามาแตละตอนไม
เกี่ยวเนื่องกันเลย แตมีแนวเร่ืองทํานองเดียวกัน 
 6. Situation Comedies (Sitcoms) เปนละครโทรทัศนประเภทตลกชนหัวหรือเสียดสีสังคม 
จะออกอากาศเปนประจําทุกสัปดาหหรือทุกวันในเวลาเดียวกัน มักจะมีความยาวตอนละ 30 นาที มี
ลักษณะเปน Small one-act play อาจจัดแสดงสดใหผูชมในหองสงไดชมพรอมทั้งอัดเทปไปดวย ละคร
ประเภทนี้มีฉากไมมากนัก มีนักแสดงหลักๆ 2-3 คนเทานั้นและผูแสดงจะเปนชุดเดียวกันตลอด เนื้อหา
ของละครอาจจะเปนเร่ืองรายที่เกิดข้ึนภายในครอบครัวหรือที่ทํางาน ตัวละครเปนคนธรรมดาๆ ที่มีชีวิต
อยูจริง สําหรับละครประเภทน้ีในบานเราผูผลิต เชน บางรักซอยเกา เปนตอ เปนตน แตไมมีผูชมในหอง
สง  
 สวนละครพูดซึ่งจัดแสดงสําหรับเวทีหรือละครไทยประเภทตางๆ เชน ละครรอง ละครรํา ละคร
เสภา ละครพันทาง ละครพูดสลับรํา ลิเก ฯลฯ ไมจัดวาเปนละครโทรทัศน แมวาจะนํามาออกอากาศ
ทางโทรทัศนก็ตาม (สุรพงษ  โสธนะเสถียร.  2526: 70) 
 
พัฒนาการของภาพยนตรเกาหลี 
 ภายหลังที่สาธารณรัฐเกาหลีไดถูกเปนอาณานิคมของประเทศญ่ีปุน ภาพยนตรที่เปนแบบ
ฉบับของเกาหลีสวนใหญถูกทําลายไปในสงคราม และการสรางภาพยนตรยังตองถูกการตรวจสอบและ
ควบคุมจากรัฐบาลญ่ีปุนอยางเขมงวด ทําใหภาพยนตรสวนใหญในสาธารณรัฐเกาหลีถูกครอบงําดวย
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ความเปนชาตินิยมของญ่ีปุน ถึงขนาดมีการหามไมใหคนเกาหลีสรางภาพยนตรภาษาเกาหลีออกมา
ฉายในโรงอยางเด็ดขาด  
 ภายหลังจากการประกาศอิสรภาพโดยมีสนธิสัญญาสงบศึกป พ.ศ. 2496 ประธานาธิบดีฮีซุง
แมน จึงประกาศใหยกเวนภาษีตางๆ ในโรงภาพยนตร โดยหวังจะฟนฟูอุตสาหกรรมภาพยนตรของ
เกาหลีอีกคร้ัง เปดรับความชวยเหลือทั้งดานเทคโนโลยี และอุปกรณการถายทําภาพยนตรจาก
ตางประเทศโดยเฉพาะจากชาติตะวันตก ทําใหอุตสาหกรรมภาพยนตรของเกาหลีเฟองฟูข้ึนมาอยาง
รวดเร็ว โดยแนวของภาพยนตรสวนมาก คือภาพยนตรแนวสะเทือนอารมณอันเนื่องจากเหตกุารณภาวะ
สงครามที่ผูชมเกาหลีรวมชะตากรรม นอกจากนี้ภาพยนตรแนวแอ็คช่ันก็นับเปนอีกประเภทท่ีไดรับ
ความนิยม ซึ่งมีการหยิบเอาวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตของคนเกาหลีมาสรางเปนบทภาพยนตรที่กินใจ
คนชม 
 ภายหลังนายพลปารคจุงฮีกอรัฐประหารเมื่อป พ.ศ. 2504 เกาหลีใตไดเร่ิมพัฒนาประเทศ
อยางจริงจังโดยมีกําหนดเวลา 5 ป ซึ่งทําใหเกาหลีใตเร่ิมมีฐานะทางเศรษฐกิจ การพัฒนาในชาติในทุก
ดานโดยมองกรอบความสําคัญพื้นฐานเปนหลัก ดวยเหตุนี้จึงทําใหอุตสาหกรรมภาพยนตรของเกาหลี
ใตก็เร่ิมตกตํ่าลงลงอีกคร้ัง เพราะเนื่องจากภาพยนตรเปนอุตสาหกรรมที่มิไดเปนเปาหมายหลักใน
ระยะแรก กอปรกับภาวะของการเมืองซึ่งเขามามีบทบาทในการควบคุมส่ือ รัฐบาลชุดใหมออก
กฎระเบียบควบคุมภาพยนตรอยางเขมงวด โดยหามมีเนื้อหาทางการเมืองอยางเด็ดขาด สงผลกระทบ
ทําใหเนื้อหาภาพยนตรเกาหลีใตเปนเร่ืองซํ้าซาก ไมมีเนื้อหาแปลกใหมที่เปนความสนใจของประชาชน 
กอปรกับไดรับผลกระทบจากการแพรภาพโทรทัศนและวิดีโอเทป รัฐบาลไดเขามาเขมงวดกับการตรวจ
พิจารณาอนุมัติการสรางภาพยนตร จนกระทั่งป พ.ศ. 2523-2535 อุตสาหกรรมภาพยนตรเกาหลีจึง
กลับมากระเต่ืองข้ึนอีกคร้ังเนื่องจากการรวมกลุมของผุสรางภาพยนตรเกาหลี  
 โดยในป พ.ศ. 2531 อุตสาหกรรมภาพยนตรเกาหลี ไดผานการเปล่ียนแปลง คือ เมื่อหัวหนา
กองทัพ โร ตี วู ประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่อนุญาตใหลดความเขมงวดของกฎหมายในการตรวจ
พิจารณาอนุมัติส่ิงบันเทิงและวิทยุ และตอมาไดมีการยกเลิกขอกําหนดที่เขมงวดของการนําเขา
ภาพยนตรจากตางประเทศ ภาพยนตรเร่ือง เทกึกกี เลือดเนื้อเพื่อฝน วันส้ินสงคราม ผูสรางภาพยนตร
เกาหลีไดพัฒนาการสรางภาพยนตรเพื่อใหสรางแขงขันกับภาพยนตรจากตางประเทศ ขณะเดียวกัน 
ผูชมก็หันไปใหความสนใจกับภาพยนตรจากตางประเทศมากข้ึน จนทําใหรัฐบาลเกาหลีที่เขามา
แทรกแซงกับอุตสาหกรรมภาพยนตรอีกคร้ัง และคร้ังนี้เองท่ีสงผลมาจนถึงตลาดรวมของอุตสาหกรรม
ภาพยนตรเกาหลีปจจุบัน ที่ขยายวงกวางออกไปยังตลาดตางประเทศ ไมไดจํากัดวงอยูเพียงแคใน
ตลาดเกาหลีเทานั้น 
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 รัฐบาลเกาหลีไดกําหนดจํานวนวันเขาฉายของภาพยนตรเกาหลี โดยกําหนดตองฉายอยาง
นอย 106 วันใน 1 ป หลังจากนั้น ไดมีการกําหนดวาในปริมาณภาพยนตรที่เขาฉายในโรงทัง้หมด ตองมี
สัดสวน 1 ใน 4 ของจํานวนโรงที่ฉายภาพยนตรเกาหลี และรัฐบาลยังใหเงินสนับสนุนกับผูสราง
ภาพยนตรปละ 10 เร่ือง เร่ืองละประมาณ 20 ลานบาท จากการสนับสนุนตรงนี้แหละที่ทําให
อุตสาหกรรมภาพยนตรเกาหลีเฟองฟูมาถึงทุกวันนี้ และทําใหเกิดบริษัทผูผลิตภาพยนตรทั้งเกาและใหม
ข้ึนในเกาหลีมากกวา 1,000 บริษัท มีภาพยนตรเกาหลีออกสูตลาดประมาณ 70-80 เร่ือง (กรมสงเสริม
การทองเที่ยวเกาหลี. 2553: 21) 
 อุตสาหกรรมภาพยนตรของเกาหลีใตเร่ิมประสบผลสําเร็จทางธุรกิจในชวงประเทศเผชิญ
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ โดยปรากฏการณสําคัญที่เปนจุดพลิกผันของอุตสาหกรรมภาพยนตรเกาหลีใต 
คือ ภาพยนตรเร่ือง Shiri ซึ่งทุมทุนสรางประมาณ 120 ลานบาท และประสบผลสําเร็จเปนอยางมาก 
สรางรายไดเฉพาะภายในประเทศเกาหลีใตเปนเงินมากถึง 800 ลานบาท จากนั้นภาพยนตรเกาหลีใต
อีกหลายเร่ืองก็เดินหนาประสบผลสําเร็จอยางทวมทนเมื่อนําออกฉายภายในประเทศ เปนตนวา 
ภาพยนตรเร่ือง Friends ประสบความสําเร็จมากเมื่อนําออกฉายในป 2544 โดยมีผูชมในเกาหลีใตมาก
ถึง 8.1 ลานคน ภาพยนตรเร่ือง “Taegukgi: The Brotherhood of War” หรือ “เท กึก กี เลือดเนื้อเพื่อ
ฝน วันส้ินสงคราม” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสงครามเกาหลี ทุมทุนสรางสูงถึง 560 ลานบาท ใชนักแสดง
มากถึง 25,000 คน ประสบผลสําเร็จอยางมาก มีผูชมชาวเกาหลีใตถึง 10 ลานคน จากประชากร
ทั้งหมด 48 ลานคนของเกาหลีใต (กรมสงเสริมการทองเที่ยวเกาหลี. 2553:22)  
 การสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรของประเทศเกาหลีเติบโตอยางรวดเร็ว เปนธุรกิจสงออกที่
สําคัญที่นํารายไดมากมายเขาสูประเทศ จากขอมูลกรมสงเสริมการทองเที่ยวเกาหลี ชี้ใหเห็นวามูลคา
การสงออกภาพยนตรชุดของเกาหลีในป 2547 อยูที่ประมาณ 71.46 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนจากป 
2546 ถึง 69.6% และในปเดียวกันนี้เอง ราคาขายลิขสิทธิ์ภาพยนตรชุดเกาหลีตอ 1 ยูนิต (1 ยูนิต = 
ตอนละ 50 นาที) โดยเพิ่มข้ึนจาก 2,198 เหรียญสหรัฐ ไปถึง 4,046 เหรียญสหรัฐ คิดเปน 84% สําหรับ
มูลคาสงออกภาพยนตรเกาหลีในป 2547 มียอดขายเพิ่มข้ึนจาก 31 ลานเหรียญสหรัฐ ไปอยูที่ระดับ 75 
ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนอัตราที่เพิ่มข้ึนถึง 141% โดย Korea International Trade Association’s 
Trade Research Institute ไดวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจของสินคาวัฒนธรรมเกาหลี (Hallyu) 
ในป 2548 ไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจภายในเกาหลีถึง 1,000 ลานเหรียญสหรัฐ ขณะเดียวกันสินคา
เหลานี้ยังนําเงินตราตางประเทศเขาสูเกาหลีไดสูงถึง 1.87 พันลานเหรียญสหรัฐ (“Hallyu” คล่ืนความ
มั่งค่ังของเกาหลี. 2549) รัฐบาลเกาหลีไดเห็นความสําคัญและใหการสนับสนุนการผลิตภาพยนตรและ
ภาพยนตรชุดเพื่อเผยแพรวัฒนธรรม โดยใหมีการสอดแทรกวัฒนธรรมและความเปนเกาหลีเขาไปใน
เนื้อหาของภาพยนตรและละครที่สงออกไปยังประเทศตางๆ เมื่อภาพยนตรและภาพยนตรชุดเกาหลี
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ไดรับความนิยม วัฒนธรรมและความเปนเกาหลีจึงเปนที่ชื่นชมของผูบริโภค (กรมสงเสริมการทองเที่ยว
เกาหลี.  2553: 25) 
 
แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีการสรางงาน 
 อริสโตเติล นักปรัชญาชาวกรีกในศตวรรษที่ 4 กอนคริสตกาล กลาวถึงองคประกอบของการ
สรางงานละครในหนังสืองานประพันธศิลปของอริสโตเติล ซึ่งแบงออกเปน 6 สวน อันไดแก โครงเร่ือง 
(Plot) ตัวละคร (Character) ความคิดหรือแกนเร่ือง (Thought) ภาษา (Diction) ดนตรี (Music) และ
ภาพ (Spectacle)  
 นพมาส แววหงส ไดอางถึงงานประพันธศิลปของอริสโตเติลวา “จากทฏษฎีการละครที่อริสโต
เติลเขียนไวราวสองพันส่ีรอยปมาแลว เรายังสามารถนําประยุกตใชไดกับละครทุกยุคทุกสมัยตราบจน
ปจจุบันนี้ โดยสรุปเปนองคประกอบหลักๆ 6 สวน คือ โครงเร่ือง ตัวละคร ความคิด ภาษา เสียง และ
ภาพ” (นพมาส แววหงส. 2550: 3) 
 มัทนี รัตนิน กลาวถึงทฤษฎีการสรางงานละคร โดยแบงการองคประกอบของการสรางงาน
ละครเปน 6 สวน ไดแก เร่ืองราว การดําเนินเร่ืองและโครงเร่ือง ตัวละครและลักษณะแตกตางกัน 
แนวความคิดหลักและความคิด บทสนทนา ฉากแสงสีเคร่ืองแตงกายและการแตงหนา (มัทนี รัตนิน. 
2555: 6) 
 สดใส พันธุมโกมล กลาวถึงองคประกอบในการสรางงานละคร โดยยึดหลักการของประพันธ
ศิลปของอริสโตเติล วาในการสรางงานละครผูสรางงานสวนใหญยึดการองคประกอบทั้ง 6 ประการใน
การพิจารณา อันไดแก โครงเร่ือง ตัวละคร ความคิดหรือแกนเร่ือง ภาษา ดนตรี และทัศนองคประกอบ 
(สดใส พันธุมโกมล.  2545: 12)  
 จากแนวคิดขางตนอาจสรุปไดวาองคประกอบหลักในการสรางงานละครสามารถแบง
ออกเปน 6 ประการดวยกัน ไดแก 
 1. โครงเรื่อง อริสโตเติลไดกลาวถึงโครงเร่ืองไววา “โครงเร่ืองเปรียบเสมือนชีวิตและ
วิญญาณของบทละคร” ซึ่งอาจกลาวถึงการลําดับเหตุการณการเปนมาเปนไปของเร่ืองราวทั้งหมด 
ต้ังแตจุดเร่ิมตนของเร่ืองจนถึงจุดลงเอยของเร่ือง ซึ่งการวางโครงเร่ืองของผูเขียนบทละครแตละคนจะมี
การวางที่แตกตางกันออกไป ทั้งนี้อาจข้ึนอยูกับยุคสมัย ประเภทของละคร และการนําเสนอของผูเขียน
บทเอง เชน ละครแนวเทรดจิด้ีมักมีการวางโครงเร่ืองที่กะชับ มักไมมีการเสริมเพิ่มหรือเติมแตงใหออก
นอกลูนอกทาง ละครในยุคศาสนา (ยุคกลาง) มีการวางโครงเรื่องที่ดําเนินไปเร่ือยๆ และเนนย้ําในเร่ือง
ความผิดชอบช่ัวดีอยูเปนระยะๆ ในภาพยนตรชุดของจีนมักมีการวางโครงเร่ืองที่กระชับดําเนินเร่ืองเร็ว 
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ตางจากภาพยนตรชุดไทย หรือละครโทรทัศนของไทยที่มีการปูพื้นเร่ืองมาก และดําเนินเนือ้เร่ืองไปอยาง
ชาๆ เปนตน 
 2. ตัวละคร การวางตัวละครนับเปนส่ิงสําคัญอีกส่ิงที่เมื่อคิดจะสรางงานละครตองคํานึงถึง 
นักวิชาการบางทานใหความเห็นวาการวางตัวละครที่ดี ถือวาชัยไปกวาคร่ึง อาจกลาวไดวาเปนสวน
สําคัญรองมาจากโครงเร่ืองก็วาได การวางตัวละครนั้นรวมไปถึงการวางลักษณะนิสัยการดํารงชีวิตของ
ตัวละคร อันจะชวยสงผลใหเกิดภาวะหรือเหตุการณที่นําไปสูจุดหักเห หรือพลิกผันของโครงเร่ือง เรา
สามารถวิเคราะหตัวละครโดยพิจารณาลักษณะของตัวลครในดานตางๆ ไดเปน 3 ดาน กลาวคือ 
  2.1 ดานกายภาพ หมายถึงรูปลักษณภายนอกของตัวละคร ซึ่งคือรูปรางหนาตา เพศ อายุ 
ความสูง กริยาอาการของตัวละคร เปนตน 
  2.2 ดานสังคม หมายถึงสถานภาพทางสังคมของตัวละคร ซึ่งอาจจะไดแกอาชีพ ฐานะ 
ความเชื่อทางศาสนา ความเกี่ยวพันทางครอบครัว หรือเกี่ยวพันทางสังคมดานอ่ืนๆ 
  2.3 ดานจิตใจ หมายถึงลักษณะนิสัยใจคอ ภูมิหลังทางดานจิตใจ ทัศนคติ คุณธรรม 
ความปรารถนา ความเกลียด หรือความชอบ ซึ่งเปนส่ิงที่ผูสรางงานละครจะตองวิเคราะหจากสวนตางๆ
ของบทละคร 
  โดย นพมาส แววหงส ไดเสนอวิธีการตีความตัวละครตัวหนึ่ง ซึงผูสรางอาจวิเคราะหผาน
ทางการนําเสนอ 4 ทาง ไดแก 
  1) คําบรรยายของนักเขียน 
  2) คําพูดของตัวละคร 
  3) คําพูดของตัวละครตัวอ่ืน 
  4) การกระทําของตัวละคร (นพมาส แววหงส. 2550: 20) 
 
 3. ความคิด หรือแกนของเร่ือง หมายถึงความตองการหลักของผูประพันธ หรือผูสรางงาน
ละครที่ตองการถายทอดไปสูผูชม บทละครทุกเร่ืองจะตองมีความคิดแฝงอยู บทละครที่ดีมักจะทําให
ผูชมคิดตอไปถึงความหมายที่จะนําไปใชกับเร่ืองอ่ืนๆในชีวิตประจําวัน 

 4. ภาษา หมายถึงส่ือที่แสดงใหเห็นโครงเร่ือง ตัวละคร และความคิดของเร่ือง การใชภาษา
ของละครอาจรวมไปถึงการใชภาษาทาทาง (อวัจนภาษา)  
 5. เสียง เสียงในละครหมายถึงส่ิงที่คนดูไดยินทั้งหมดระหวางการดูละคร ทั้งนี้อาจแบงได
เปน 3 สวน ไดแก 
  5.1 เสียงที่นักแสดงพูด 
  5.2 เสียงเพลง และดนตรีประกอบ 
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  5.3 เสียงประกอบอ่ืนๆ อันเกิดการเร่ืองราว 
 6. ทัศนองคประกอบ ในทางละครหมายถึงส่ิงที่ผูชมมองเห็นทั้งหมด รวมทั้ง ฉาก เคร่ือง
แตงกาย ตลอดถึงองคประกอบทางศิลปอ่ืนๆ อันจะทําใหภาพของละครออกมาอยางสมบูรณแบบ 
 
 นาฏการหลักของละคร (The “Spine” of the Play) 
 พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ กลาววา การคนหานาฏการหลักของละครเรื่องนั้น นับเปนส่ิงแรกที่
สําคัญที่สุดของการสรางสรรคงานละคร (พฤทธ์ิ ศุภเศรษฐศิริ. 2539: 27)  
 เคลอแมน อางถึงใน พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ กลาววา “งานข้ันตนของผูกํากับการแสดง ก็คือ
จะตองคนหาแรงจูงใจพื้นฐานของละคร หรือความขัดแยงในโครงเร่ืองของบทละคร ซึ่งจะเปนเคร่ืองมือ
ที่ชวยผูกํากับการแสดงได” เคลอแมนเรียนนาฏการและความขัดแยงสําคัญวาเปน “The spine of the 
play” ซึ่งหมายถึงนาฏการหลักของเร่ือง (main action)ในการเตรียมตัวเพื่อการกํากับ ก็คือ ดวยวิธีนี้จะ
ชวยใหผูกํากับการแสดงสามารถพัฒนาความคิดรวบยอดตอไปไดดวย” (พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ. 2539: 
27) 
 นาฏการหลักของเร่ืองจึงเปนส่ิงที่ผูสรางสรรคงานละครจําเปนตองคํานึงถึงในการวิเคราะห
โครงเร่ือง จะทําใหงานละครมีรูปรางที่แนนอน แตละฉากจะมีเหตุและผลในการสรางสรรคงาน เคิรก 
(2004) อางถึงใน พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ ไดเสนอสูตรสําหรับผูกํากับการแสดงเพื่อวิเคราะหบทละคร โดย
อาศัยหลักสําคัญของนาฏการ ทั้งนี้สูตรไดประกอบไปดวย ดังนี้ 
 1. ความขัดแยงหลัก (Root conflict) 
 2. นาฏการหลัก (Root action) 
 3. จุดสุดยอดของเร่ือง (Climax) 
 4. เหตุการณกระตุน (Inciting incident) 
 5. จุดวิกฤติ (Crisis) 
 6. ความหายนะ (Catastrophe) 
 7. การคล่ีคลายเร่ือง (Denouement) (พฤทธ์ิ ศุภเศรษฐศิริ. 2539: 27) 
 
แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจสรางสรรค 
 อลงกรณ พลบุตร กลาววา “Creative Economy คือ แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดย
ผสานความคิดสรางสรรคของคน วิถีชีวิต วัฒนธรรม และเทคโนโลยี เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา
และบริการ และนําไปสูการสรางเงิน สรางงานใหกับประเทศ” (อลงกรณ พลบุตร. สัมภาษณ) 
 อาภรณ ชีวะเกรียงไกร กลาวถึงความหมายของคําวา เศรษฐกิจสรางสรรคไววา “เศรษฐกิจ
สรางสรรค คือ แนวคิดการขับเคล่ือนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใชองคความรู (Knowledge) 
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การศึกษา การสรางสรรคงาน (Creativity) และการใชทรัพยสินทางปญญา (Intellectual property) ที่
เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การส่ังสมความรูของสังคม และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม” 
(อาภรณ ชีวะเกรียงไกร. สัมภาษณ) 
 กลาวโดยสรุป "เศรษฐกิจสรางสรรค" อาจเปนแนวคิดการขับเคล่ือนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของ
การใชองคความรู (Knowledge) การศึกษา การสรางสรรคงาน (Creativity) และการใชทรัพยสินทาง
ปญญา (Intellectual property) ที่เช่ือมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูของสังคม และ
เทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม สําหรับขอบเขตในการวัดขนาดของเศรษฐกิจสรางสรรคในประเทศไทย 
ไดยึดตามรูปแบบของ UNCTAD เปนกรอบ กระทรวงพาณิชยไดแบงประเภทอุตสาหกรรมสรางสรรค
ออกเปน 4 กลุมหลัก ไดแก มรดกทางวัฒนธรรม (Heritage of Cultural Heritage) ศิลปะ (Arts) ส่ือ 
(Media) งานสรางสรรคตามลักษณะงาน (Functional Creation) ซึ่งเปนการกําหนดกรอบโดยกวาง 
เพื่อประโยชนในการวัดขนาดทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสรางสรรคของไทย และสะทอนถึง
ความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทย ขอมูลสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ กลาวถึงมูลคาของเศรษฐกิจสรางสรรคไทยในป 2545-2549 คิดเปนรอยละ 10-11 ของ
ผลิตภัณฑ มวลรวมในประเทศ (หรือประมาณรอยละ 14-17 ของรายไดประชาชาติ) โดยกลุมงาน
สรางสรรคตามลักษณะงาน กลุมมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) และกลุมส่ือ (Media) เปน
กลุมที่มีมูลคาสูงสุด ซึ่งหากพิจารณาแยกรายสาขายอยจะพบวาการออกแบบเปนสาขาที่มีมูลคาสูง
ที่สุด รองลงมา คือ สาขางานฝมือและหัตถกรรม และสาขาแฟช่ัน โดยทั้ง 3 สาขาที่มีมูลคารวมกัน
ประมาณรอยละ 9.5 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ. 2553:2) 
 แนวคิด Creative Economy นั้น ไดรับการยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลกในชวงหลายปที่
ผานมา จากขอมูลกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ โดยในป ค.ศ.2005 อุตสาหกรรมสรางสรรคทั่ว
โลกมีมูลคาการสงออกถึงกวา 4 แสนลานเหรียญสหรัฐหรือคิดเปน 3.4 % ของมูลคาการคารวมของ
โลก หลายประเทศนําวัฒนธรรมที่แตกตางและเปนเอกลักษณมาเปนจุดขาย เชน ประเทศอังกฤษ 
สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ญ่ีปุน จีน และเกาหลีใตเปนตน ซึ่งมีการสรางมูลคาจากพื้นฐานความรูและ
วัฒนธรรมด้ังเดิมของประเทศ มาพัฒนาเปนสินคาและบริการ จึงสามารถสรางรายไดใหกับประเทศไม
นอยไปกวาภาคอุตสาหกรรมหนักหรือภาคธุรกิจการเงินเชน อุตสาหกรรมสรางสรรคของอังกฤษมีมูลคา
ถึง 7.3 % ของ GDP ซึ่งเปน 2 เทาของอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ในฐานะที่ประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของ
สังคมโลกเราจึงมีความจําเปนตองปรับตัว และรูปแบบการดําเนินธุรกิจใหสามารถแขงขันไดมากกวาที่
เปนเปนอยูในปจจุบัน  
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 แนวทางเศรษฐกิจสรางสรรคที่อยูบนพื้นฐานของความรู และนวัตกรรมใหมที่เกิดข้ึนอยาง
ตอเนื่องไดไมส้ินสุดนี้จึงจะเปนความยั่งยืน ความสําเร็จของประเทศเพื่อนบางอยางสิงคโปร ที่ไมมี
ทรัพยากรธรรมชาติ แตมีรายไดตอหัวของประชากรสูงในระดับ 37,597 ดอลลาร (ป 2551) สูงในระดับ
ตนๆ ของโลก สิงคโปรไดพัฒนามาจากหมูบานประมง ซึ่งเปนสวนหน่ึงของประเทศมาเลเซียจนกลาย
มาเปนศูนยกลางการคาและการเงินที่สําคัญของโลกแหงหนึ่ง หรือประเทศฟนแลนด ซึ่งเปนประเทศเล็ก
ในทวีปยุโรปซ่ึงเปนแหลงผลิตโทรศัพทเคล่ือนที่โนเกีย ที่เปนที่นิยมใชอยางกวางขวางทั่วโลก และบริษัท
โนเกียนั้นพัฒนาการมาจากโรงงานผลิตกระดาษผลิตภัณฑจากยางไม และสายเคเบิล ส่ิงนี้ทําใหเกิด
การกระตุนใหทั้งภาครัฐ เอกชนรวมถึงภาคการศึกษาหันมาใหความสําคัญกับการพัฒนาประเทศในเชิง
แนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค  
 
 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจสรางสรรค 
 สําหรับเศรษฐกิจสรางสรรคในประเทศไทย นับเปนเจตนารมณของรัฐบาลที่จะใชความคิด
สรางสรรคของคนชาติ และทุนวัฒนธรรมนําเศรษฐกิจถูกสะทอนในคําแถลงนโยบายของรัฐบาลตอ
รัฐสภา และรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 โดยไดยึดตามรูปแบบของ 
UNCTAD เปนกรอบ โดยแบงประเภทอุตสาหกรรมสรางสรรคออกเปน 4 กลุมหลัก ไดแก มรดกทาง
วัฒนธรรม (Heritage of Cultural Heritage) ศิลปะ (Arts) ส่ือ (Media) งานสรางสรรคตามลักษณะ
งาน (Functional Creation) ซึ่งเปนการกําหนดกรอบโดยกวาง เพื่อประโยชนในการวัดขนาดทาง
เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสรางสรรคของไทย และสะทอนถึงความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทย จาก
ขอมูลกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ มูลคาของเศรษฐกิจสรางสรรคไทยในป 2545-2549 คิดเปน
รอยละ 10-11 ของผลิตภัณฑ มวลรวมในประเทศ (หรือประมาณรอยละ 14-17 ของรายไดประชาชาติ) 
โดยกลุมงานสรางสรรคตามลักษณะงาน กลุมมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) และกลุมส่ือ 
(Media) เปนกลุมที่มีมูลคาสูงสุด โดยกายภาพประเทศไทยมีจุดแข็ง และมีศักยภาพในหลาย
อุตสาหกรรม เชน บันเทิง ของขวัญ ของเลน แฟชั่น ของใชในครัวเรือน ภัตตาคาร และการทองเที่ยว 
เปนตน อุตสาหกรรมเหลานี้ของไทยทํารายไดใหกับประเทศอยางมาก เชน รานอาหารไทยใน
ตางประเทศและในประเทศไทย ปจจุบันก็มีมูลคากวา 3 แสนลานบาท ของเลน ทํารายไดถึง 8,000 
ลานบาทตอป ของขวัญ ทํารายไดถึง 104,000 ลานบาทตอป สรางงานถึงกวา 800,000 คน ซึ่งหาก
ไดรับการสนับสนุนที่เหมาะสม ก็เช่ือมั่นวาจะสามารถขยายตัวไดอีกมาก (กรมสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ. 2553: 3) 
 รัฐบาลไดจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายทรัพยสินทางปญญาแหงชาติ ไดต้ังคณะอนุกรรมการ
เศรษฐกิจสรางสรรคเชิงพาณิชย เปนหนวยปฏิบัติงานขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคของ
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ประเทศ โดยทําหนาที่สงเสริมอุตสาหกรรมสรางสรรค ต้ังแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา เพื่อสราง
มูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ สรางรายได สรางงาน ใหกับประชาชนและประเทศตอไป โดยมี
อุตสาหกรรมเปาหมายของโครงการไทยสรางสรรค ไทยเขมแข็ง หรือ ครีเอทีฟ ไทยแลนดแบงเปน 4 
กลุม 15 อุตสาหกรรม ไดแก 
 1. กลุมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร เชน งานฝมือ การทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร ธุรกิจอาหารไทย และการแพทยแผนไทย 
 2. กลุมศิลปะ เชน ศิลปะการแสดง ทัศนศิลป 
 3. กลุมส่ือ เชน ภาพยนตร ส่ิงพิมพ กระจายเสียง เพลง 
 4. กลุมงานสรางสรรคเพื่อประโยชนใชสอย เชน ออกแบบ แฟช่ัน สถาปตยกรรม โฆษณา 
และซอฟตแวร  
 
แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 ทฤษฎีการจูงใจ  
 ทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับการจูงใจของมาสโลว ไดใหแนวคิดที่รูจักกันอยางกวางขวาง คือทฤษฎี
ทั่วไปเกี่ยวกับการจูงใจของมาสโลว (Maslow’s general theory of human motivation) เปนทฤษฎี
ลําดับข้ันของความตองการ ของมนุษย โดยต้ังสมมติฐานวา มนุษยมีความตองการอยูเสมอไมมีส้ินสุด 
เมื่อความ ตองการไดรับการตอบสนอง หรือพึงพอใจอยางหนึ่งอยางใดแลว ความตองการสิ่งอ่ืน ๆ ก็ จะ
เกิดข้ึนมาอีก ความตองการของมนุษยมีลักษณะเปนลําดับข้ันจากตํ่าสุดไปหาสูงสุด ซึ่ง แบงเปน 5 
ข้ันตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 1.  ความตองการดานรางกาย (Physiological needs) เปนความตองการเบื้องตนเพื่อ ความ
อยูรอด เชน ความตองการในเร่ืองอาหาร น้ํา ที่อยูอาศัย เคร่ืองนุงหม ยารักษาโรค ความตองการ
พักผอน และความตองการทางเพศ เปนตน ความตองการทางดานรางกาย จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ของคนก็ตอเมื่อความตองการทางดานรางกายยังไมไดรับการตอบสนองเลย  
 2.  ความตองการความปลอดภัย (Safety need) ถาหากความตองการทางดาน รางกาย
ไดรับการตอบสนองตามสมควรแลว มนุษยยังมีความตองการสูงในข้ันตอไป คือ ความตองการ
ทางดานความปลอดภัยหรือความม่ันคงตางๆ ความตองการทางดานความ ปลอดภัยจะเปนเร่ือง
เกี่ยวกับการปองกันเพื่อใหเกิดความปลอดภัยจากอันตรายตางๆ ที่ เกิดข้ึนจากรางกาย ความสูญเสีย
ทางดานเศรษฐกิจ  
 3.  ความตองการทางดานสังคม ความรัก ความพอใจ (Belongingness and love needs) 
ภายหลังจากที่ตนไดรับการตอบสนองในสองข้ันดังกลาวแลว ก็จะมีความตองการ ที่สูงข้ึน คือ ความ
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ตองการทางดานสังคม จะเร่ิมเปนส่ิงจูงใจที่สําคัญตอพฤติกรรมของคน ความตองการทางดานนี้เปน
ความตองการเกี่ยวกับการอยูรวมกันและการไดรับการยอมรับ จากบุคคลอ่ืน และมีความรูสึกวา ตนเอง
นั้นเปนสวนหนึ่งของกลุมทางสังคมอยูเสมอ  
 4.  ความตองการชื่อเสียงยกยอง (Self-esteem needs) ความตองการข้ันตอมาจะเปน 
ความตองการที่ประกอบไปดวยส่ิงตาง ๆ คือ ความมั่นใจในตนเองในเร่ืองความสามารถ ความรูและ
ความสําคัญในตัวของตัวเอง รวมตลอดทั้งความตองการที่จะมีฐานะเดนเปนที่ ยอมรับของบุคคลอ่ืน 
หรืออยากใหบุคคลอ่ืนยกยองสรรเสริญในความรับผิดชอบในหนาที่ การงาน การดํารงตําแหนงที่สําคัญ
ในองคการ  
 5.  ความตองการความสมหวังในชีวิต (Self-actualization needs) ความตองการ สูงสุดของ
มนุษย คือ ความสําเร็จในชีวิตตามความนึกคิดหรือความคาดหวังความ ทะเยอทะยาน ความใฝฝน 
ภายหลังจากที่มนุษยไดรับการสอบสนองความตองการทั้ง 4 ข้ันอยางครบถวนแลว ความตองการในข้ัน
นี้จะเกิดข้ึนและมักจะเปนความตองการที่เปน อิสระเฉพาะแตละคน ซึ่งตางก็มีความนึกคิดใฝฝนอยาก
ที่จะประสบผลสําเร็จในส่ิงที่ตน คาดฝนไวอยางสูงสงในทัศนะของตน (พยุงศักด์ิ นามวรรณ. 2537: 53- 
54)  
 
 ความพึงพอใจ  
 ความพึงพอใจหรือความพอใจ (Satisfaction) พจนานุกรมดานจิตวิทยา Chaplin (อางถึงใน 
ธนพร ชุมวรฐายี) ไดใหความหมายไววา หมายถึง ความรูสึก ของผูที่มารับบริการตอสถานบริการตาม
ประสบการณที่ไดรับจาการเขาไปติดตอขอรับ บริการในสถานบริการนั้น นอกจากนี้ยังมีผูให
ความหมายของความพึงพอใจไว หลากหลาย เชน ความพึงพอใจ คือทัศนคติในทางบวกของบุคคลจะ
เกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อ ทุกส่ิงที่เกี่ยวเนื่องจากความตองการดานพื้นฐานของมนุษย ถาบุคคลไดรับความตึง
เครียด มีผลเกี่ยวเนื่องจากความตองการดานพื้นฐานของมนุษยจะเกิดความพึงพอใจมากข้ึน ทัศนคติ
และความพึง พอใจเปนส่ิงหนึ่งที่สามารถใชแทนกันได เพราะทั้งสองคํานี้จะหมายถึงผลที่ไดจากการที่ 
บุคคลเขาไปมีสวนรวมในส่ิงนั้น ทัศนคติดานบวกจะแสดงใหเห็นสภาพความพึงพอใจ ในสิ่งนั้น และ
ทัศนคติดานลบและแสดงใหเห็นสภาพความไมพึงพอใจนั้นเองสอดคลอง กับ เชลเลย (อางถึงใน จิ
รวิทย เดชจรัสศรี) ที่ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับ ความพึงพอใจ ซึ่งสรุปไดวา ความพึงพอในเปน
ความรูสึกสองแบบของมนุษย คือ ความรูสึกในทางบวก และความรูสึกในทางลบ ความรูสึกทางสอง
แบบของมนุษย คือ ความรูสึกในทางบวก และความรูสึกในทางลบ ความรูสึกทางบวกเปนความรูสึกที่
เกิดข้ึน แลวจะทําใหเกิดความสุข ความสุขนั้นเปนความรูสึกที่แตกตางจากความรูสึกทางบวกอ่ืน 
กลาวคือ เปนความรูสึกที่ระบบยอนกลับ ความสุขสามารถทําใหเกิดความสุขหรือ ความรูสึกทางบวก
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เพิ่มข้ึนไดอีก ดังนั้น จะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกที่สลับซับซอน และความสุขนั้นมีผลตอบุคคล
มากกวาความรูสึกทางบวกอ่ืน ๆ สวนความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวก และความสุขมี
ความสัมพันธกันอยางสลับซับซอนและระบบ ความสัมพันธของความรูสึกทั้งสามนี้ เรียกวา ระบบความ
พึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะ เกิดข้ึนเมื่อระบบความพึงพอใจมีความรูสึกทางบวกมากกวาทางลบ  
 ส่ิงที่ทําใหเกิดความรูสึกพึงพอใจของมนุษยมักจะไดแก ทรัพยากร (Resources) หรือส่ิงเรา 
(Stimuli) การวิเคราะหระบบความพอใจคือ การศึกษาวาทรัพยากรหรือส่ิงเรา แบบใดเปนส่ิงที่ตองการ
ที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจและความสุขแกมนุษย ความพอใจ จะเกิดไดมากที่ใดเม่ือมีทรัพยากรทุก
อยางที่เปนที่ตองการครบถวน  
 ความพึงพอใจในความคิดของ ออสแคมป (อางถึงใน อมรรัตน เชาวลิต. 2541:57 – 58) มี
ความหมายอยู 3 นัยดวยกันคือ  
 1.  ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพการณที่ผลการปฏิบัติจริงไดเปนไปตามที่บุคคล คาดหวังไว  
 2.  ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับของความสําเร็จ ที่เปนไปตามความตองการ  
 3.  ความพึงพอใจ หมายถึง การที่งานไดเปนตาม หรืตอบสนองตอคุณคาของ บุคคล  
 ซึ่งจากความหมายทั้ง 3 นัยดังกลาว ออสแคมปเห็นวาเปนการนําไปสูการพัฒนา ทฤษฏีวา
ดวยความพึงพอใจตองาน 3 ทฤษฏีที่สําคัญคือ ตามความหมายนัยแรกอยูในกลุม ทฤษฏีความ
คาดหวัง (Expectancy theories) ตามความหมายที่สองอยูในกลุมทฤษฏีความ ตองการ (Need 
theories) และตามความหมายนัยที่สามจัดอยูในกลุมทฤษฏีคุณคา (Value theories) นอกจากนี้ยังได
สรุปถึงปจจัยหลักที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจวา มี 4 ปจจัยที่ สําคัญ คือ 1) ตัวลักษณะงาน 2) 
เงื่อนไขเกี่ยวกับงาน 3) ความสัมพันธระหวางบุคคล และ 4) ความแตกตางของแตละบุคคล (อมรรัตน 
เชาวลิต. 2541: 57–58)  
 จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ความพึงพอใจเปนความรูสึกหรือทัศนคติ ทางดานบวกของ
บุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อสิ่งนั้นสามารถ ตอบสนองความตองการใหแกบุคคลนั้น
ได แตทั้งนี้ความพึงพอใจของแตละบุคคลยอมมี ความแตกตางกันข้ึนกับคานิยมและประสบการณที่
ไดรับ 
 
 ทฤษฎีความพึงพอใจตอสื่อ 
 ทฤษฎีความพึงพอใจเปนทฤษฎีที่ใหความสําคัญกับกลุมผูรับสาร โดยพยายามอธิบายวา
มนุษยใชส่ือตาง ๆ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของคนและสนองความตองการของสังคมอยางไร มี
แนวคิดวาผูรับสารเปนผูเลือกใชส่ือประเภทตาง ๆ และเลือกรับสารเพื่อสนองตอบความตองการของตน 
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โดยเกิดจากกระบวนการทางสังคมและจิตวิทยาของผูใชส่ืออันมีพื้นฐานมาจากความตองการพื้นฐาน 5 
ประการของมาสโลว  
 ความตองการพื้นฐาน 5 ประการ หรือลําดับข้ันความตองการ (Hierarchy of needs) ตามที่ 
มาสโลว (1970: 51-53) กลาวไว ประกอบดวย 
 1. ความตองการทางกายภาพ (Physiological Needs) เปนความตองการขั้นแรกของมนุษย
เพื่อใหมีชีวิตอยูรอดตอไป เชน ตองการน้ํา อาหาร ที่อยูอาศัย 
 2. ความตองการดานความปลอดภัยและมั่นคง (Safety and security Needs) เปนความ
ตองการที่จะใหตนเองปลอดภัยจากอันตรายจากสภาพแวดลอมภายนอกและโรคภัยไขเจ็บหลังจากที่
มนุษยไดความตองการในข้ันแรกแลว จะเร่ิมแสวงหาสถานที่ซึ่งใหความปลอดภัยกับตนได 
 3. ความตองการทางสังคม (Social Need) หรือความตองการความรักและความเปนพวก
เดียวกัน (Love and Belonginess Needs) มนุษยเปนสัตวสังคม ตองการอยูรวมกันเปนกลุมเปนสังคม 
ตองการความรักความอบอุน การยอมรับ เพื่อใหสามารถดํารงอยูไดอยางสมบูรณ 
 4. ความตองการทางดานเกียรติยศหรือการรูจักคุณคาของตน (Self-Esteem needs) เม่ือ
มนุษยอยูรวมกันเปนสังคมแลว นอกจากการมีสวนรวมในสังคมแลวยังตองการใหผูอ่ืนยกยองวามี
ความรูความสามารถ มีคุณคา ตองการไดรับเกียรติยศช่ือเสียงและการยกยองจากสังคม 
 5. ความตองการประสบความสําเร็จในชีวิต (Self-Actualization) เม่ือมนุษยเขามารวมกลุม
กันเปนสังคมจะพยายามพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื่อใหสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตตามที่
ต้ังเปาหมายไว 
 นอกจากความตองการพื้นฐาน 5 ประการตามที่มาสโลวกลาวไวแลว มนุษยยังมีความ
ตองการที่จะส่ือสารกับเพื่อมนุษยดวยกัน ตองการรูตองการเห็น ตองการแสวงหาระเบียบและเขาใจ
สภาวะแวดลอมของตน ความตองการที่จะรูเปนแรงผลักดันใหมนุษยเรียนรูจากการอยูภายในสังคม 
นอกจากนั้นแลวมนุษยแตละคนจะมีกระบวนการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมที่แตกตางกันในการหลอ
หลอมความคิด ความเชื่อ ความรูสึก และความตองการ ในขณะเดียวกัน สภาพการณตาง ๆ ทางสังคม 
จะเปนตัวกระตุนใหบุคคลตองเปดรับขาวสารจากส่ือตาง ๆ ที่มีอยูรอบตัว แนวการศึกษา (approach) 
ของทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจ จึงเนนถึงผูรับสารหรือผูใชส่ือ และใชหลักหนาที่ของ
ส่ือมวลชน (Functional Media) ศึกษาวา บุคคลใชส่ือมวลชนเพื่อนําไปใชประโยชน และไดรับความพึง
พอใจจากการตอบสนองความตองการนั้น ๆ  
 เบกอร (1977) ไดสรุปความพึงพอใจจากสื่อในการตอบสนองความตองการไววา เพื่อความ
สนุกสนาน เพื่อสอนลักษณะทาทาง ความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน สอนประสบการณสอนการอยูรวมกัน
ของสมาชิกในชุมชน สนองความพึงพอใจในการอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับขาวสารตาง ๆ การสราง
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อารมณตาง ๆ ซึ่งทําใหเกิดการเลียนแบบ เปนแรงเสริมย้ําความเช่ือดานความยุติธรรม สอนใหเกิด
ความภาคภูมิในประวัติศาสตร ฯลฯ (อางถึงใน บุบผา แจมใส . 2546: 33)  
 เคท (1973) ไดศึกษาถึงปจจัยตาง ๆ เพื่ออธิบายการใชประโยชนจากส่ือเพื่อตอบสนองความ
พึงพอใจโดยอาศัยแนวการศึกษา (approach) ที่วาสภาพแวดลอมทางสังคมและจิตวิทยา ทําใหเกิด 
ความตองการซ่ึงทําใหมีความคาดหวังในส่ือมวลชนหรือแหลงขาวสารอ่ืน ๆ ซึ่งนําไปสูการเปดรับ
ส่ือมวลชนหรือส่ืออ่ืนในรูปแบบตาง ๆ กัน เปนผลใหไดรับความพึงพอใจตามความตองการ และผลอ่ืนๆ 
ที่เกิดข้ึนตามมา (อางถึงใน ยุบล เบ็ญจรงคกิจ. 2534: 88) 
 กลาวโดยไดสรุป บทบาทของสังคมในการกําหนดความตองการและความพึงพอใจของบุคคล
ไววา 
 1. บุคคลไดรับแรงกดดัน ความตึงเครียด ความขัดแยงทางสังคม ทําใหบุคคลตองการผอน
คลายแรงกดดันตาง ๆ โดยการบริโภคสื่อมวลชน 
 2. สถานการณทางสังคมเปนตัวสรางใหปจเจกบุคคลตองตระหนักถึงปญหา จึงมีความ
ตองการที่จะแสวงหาขาวสารจากส่ือ 
 3. โอกาสที่ปจเจกบุคคลจะไดรับการตอบสนองความพึงพอใจ ตามความตองการจาก
สถานการณทางสังคมมีนอยมาก ดังนั้น ส่ือมวลชนจึงเปนตัวเสริมหรือทดแทนบริการตาง ๆ ที่ขาด
หายไปจากสังคม 
 4. การบริโภคขาวสารจากส่ือ ทําใหสอดคลองกับคานิยมการเปนสมาชิก และการเสริมย้ํา
ความเชื่อของสังคม 
 5. สถานการณทางสังคมจัดขอบเขตของความคาดหวัง ความคลายคลึงกัน การเปดรับ
ส่ือมวลชนจึงเปนตัวสนับสนุนการเปนสวนหนึ่งของคานิยมของกลุมในสังคม 
  นอกจากนั้นสถานภาพทางสังคม และจิตใจที่แตกตางกัน ทําใหมนุษยมีความตองการที่
แตกตางกันออกไป และความตองการที่แตกตางกันนี้ทําใหแตละบุคคลคาดหวังหรือคาดคะเนส่ือแตละ
ประเภทที่จะสนองตอบความพอใจไดตางกันออกไป ลักษณะการใชส่ือของบุคคลจึงแตกตางกันออกไป 
ความพอใจที่จะไดรับจากสื่อจึงแตกตางกันออกไปดวย  
   
งานวิจัยอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
 จากงานวิจัยของ กัณทิมา บัวเอ่ียม (2545) เร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมในการชม
ภาพยนตไทยและตางประเทศของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ. 2545” พบวา
จํานวนผูชมภาพยนต เปนเพศหญิง ซึ่งสวนมากมีอายุในระหวาง 20-30 ป เปนนักศึกษา มีรายไดตํ่า
กวา 5,000 บาท และอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล มากกวาอยูในตางจังหวัด โดย
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สวนใหญชอบชมภาพยนตรแนวตลกขบขัน และชอบชมภาพยนตรอเมริกา ญ่ีปุน และเกหลีตามลําดับ 
สวนในรอบปที่ผานมากลุมตัวอยางสวนใหญจะชมทั้งภาพยนตร ไทยและตางประเทศ โดยมีความถี่ใน
การชม 2-3 คร้ังตอเดือน จุดประสงคหลักของการมาชมภาพยนตรก็เพื่อตองการความบันเทิง พบวา
เทคนิคการถายทํา ความยิ่งใหญของภาพยนตร ดารานําแสดง บทประพันธ เพลงประกอบภาพยนตร
ตางก็มีผลตอการตัดสินใจชมภาพยนตร ซึ่งมักพบในภาพยนตรตางประเทศมากกวาภาพยนตรไทย 
นอกจากนี้ในดานปจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมในการชมภาพยนตร พบวา ปจจัยดาน
สถานที่และภาพยนตรตัวอยางในโรงภาพยนตรมีผลตอ การตัดสินใจชมภาพยนตรอยางมาก 
จากงานวิจัยของ โนริยูกิ ซูซูกิ และพีริยา หวังโภคาลกุล (University of the Ryukyus. Japan) 
เร่ือง กระบวนการ “JAPANIZATION” ในสังคมไทย: การบริโภคสินคาวัฒนธรรมญ่ีปุนและ

ผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของผูบริโภคชาวไทย พบวาการตูนเปนจุดเร่ิมตนในการรูจักและช่ืน
ชอบวัฒนธรรมญ่ีปุน โดยไดสัมผัสและบริโภคสินคาวัฒนธรรมญ่ีปุนในรูปแบบที่หลากหลาย กลุมคน
เหลานี้ไมคิดวาวัฒนธรรมญ่ีปุนที่รับเขามาปรับใชใหเขากับสไตลของตนเองนั้น จะสงผลในดานลบ 
ญ่ีปุนนับเปนประเทศแรกๆ ในเอเชียที่ประสบผลสําเร็จทางเศรษฐกิจในการขายสินคาทางวัฒนธรรม 
โดยแฝงไปกับงานประเภทส่ือบันเทิงอยางภาพยนตร 
 จากงานวิจัยของ เสริมสุข วงศวิวัฒน (2551) เร่ือง “ความคิดเห็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับการครอบงําทางวัฒนธรรมอเมริกันใน ภาพยนตรฮอลลีวูด” พบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญรับชมภาพยนตรฮอลลีวูดในโรง ภาพยนตรในชวงหนึ่งเดือนที่ผานมา เปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 
20-22 ป มีระดับรายได 3,001-4,000 บาทตอเดือนโดยเฉล่ีย พฤติกรรมการเปดรับวัฒนธรรมอเมริกัน
จากภาพยนตรฮอลลีวูด พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญชมภาพยนตรฮอลลีวูดเพื่อความบันเทิงและเปน
การสันทนาการยามวาง สวนใหญมีความคิดเห็นในเชิงลบตอการครอบงําของวัฒนธรรมอเมริกันไปทั่ว
โลก และเห็นวาภาพยนตรฮอลลีวูดเปนส่ือมวลชนที่มีประสิทธิภาพในการสงเสริมการครอบงําทาง
วัฒนธรรม  
 จากงานวิจัยของ นัยนา แยมสาขา (2540) เร่ือง นโยบายการสงเสริมภาพยนตรของ
รัฐบาลไทย พบวานับต้ังแตอดีตจวบจนถึงปจจุบันรัฐบาลไดใชภาพยนตรทั้งในแงบันทึกเหตุการณ 
โฆษณาเผยแพร อุดมการณ นโยบายกิจกรรมของรัฐบาล และประชาสัมพันธผลงานของหนวยงานของ
รัฐ แตเพราะการ ผลิตภาพยนตรมีขอจํากัดมากทั้งที่ตองใชงบประมาณมาก ใช เวลาการผลิตคอนขาง
นาน รัฐบาล และหนวยงานของรัฐจึงหันไปใหใชส่ืออ่ืน ๆ มากกวา แตยังคงควบคุมการผลิตภาพยนตร
ที่กลายเปน ธุรกิจในมือเอกชนผานกรอบท่ีกฎหมายบัญญัติไว มีการต้ังคณะกรรมการสงเสริม
อุตสาหกรรมภาพยนตรมาเปน เวลานาน แตก็ยังมิอาจสงเสริมผลักดันใหกิจการภาพยนตรไทยเปน
อุตสาหกรรมไดตามเปาประสงค เจาหนาที่ของรัฐขาดศักยภาพ ขาดแคลนทั้งบุคลากร งบประมาณ 
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หนวยงานดําเนินการที่เหมาะสม รวมถึงรัฐบาลขาดความตอเนื่องและ ไมมีวิสัยทัศนในการสานตอสืบ
ทอดนโยบายและมาตรการ  
 จากงานวิจัยของ ปยนุช ประศาสนกุล (2544) เร่ือง ความสัมพันธระหวางการเปดรับ
สาร รสนิยมและพฤติกรรม การแตงกาย ของวัยรุนในกรุงเทพมหานคร พบวาวัยรุนในเขต
กรุงเทพฯ เปดรับและมีพฤติกรรมเลียนแบบการแตงกายจากส่ือโทรทัศนมากท่ีสุด รองลงมาคือนิตยสาร 
เพื่อน และอินเทอรเน็ต ตามลําดับ โดยเปดรับส่ือโทรทัศน สัปดาหละ 5 - 7 วัน โยมากเปนรายการเพลง 
และคอนเสิรต บุคคลที่กลุมตัวอยางปรึกษาเกี่ยวกับการแตงกายมากที่สุด คือ เพื่อน เหตุผลที่สําคัญ
ที่สุดในการเลือกแตงกายคือ ตองการตามแฟชั่นหรือสมัยนิยม มีปจจัยที่สําคัญที่สุดในการเลือกเครื่อง
แตงกายคือ ราคา และรูปแบบ 
 จากงานวิจัยของ  วิภารัตน พันธฤทธิ์ ดํา  (2542) เ ร่ือง  อิทธิพลของวัฒนธรรม

ตางประเทศที่มีตออัตลักษณของวัยรุนไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีดนตรีญ่ีปุน พบวา ส่ือและเพื่อนมี
อิทธิพลทําใหวัยรุนเสพดนตรีญ่ีปุน โดยผานการบริโภคทางวิทยุ โทรทัศน หนังสือนิตยสาร รวมทั้งส่ือ
อินเตอรเน็ต โดยมีพฤติกรรมสราง และแสวงหาความโดดเดน กับพฤติกรรมการเลียนแบบศิลปน 
สวนมากตองการแสดงออกถึงอัตลักษณที่โดดเดนไปจากเพื่อนกลุมอ่ืนๆ ที่ไมเสพดนตรีญ่ีปุน ผูศึกษา
ไดศึกษาดนตรีญ่ีปุนซ่ึงถูกจัดเปนเพียงวัฒนธรรมยอยหนึ่งในสังคม หากแตวัฒนธรรมของวัยรุนในสมัย
ปจจุบันมักแสวงหาความแปลกใหมที่แตกตางจากวัฒนธรรมกระแสหลัก วัยรุนจึงฟงดนตรีญ่ีปุนที่เปน
วัฒนธรรมยอยหนึ่งของสังคมในฐานะวัฒนธรรมกระแสหลักของกลุม โดยแสดงออกถึงความเปนตัวตน 
โดยมีการชุมนุม และทํากิจกรรมรวมกันในทุกๆ วันหยุด และทุกปวัยรุนจะรวมกันจัดงานคอนเสิรต รวม
คนนิยมดนตรีญ่ีปุนแสดงออกซ่ึงอัตลักษณรวมของกลุมผานเรือนรางดวยการแตงกายเลียนแบบนักรอง
ดนตรีญ่ีปุน ซึ่งบงบอก "ความเปนตัวตน" ของวัยรุน และความเปนตัวตนของวัยรุนก็เล่ือนไหลไปไดตาม
บริบทที่เปล่ียนไป 
 จากงานวิจัยของ มาลิน ธราวิจิตรกุล (2551) เร่ือง การวิเคราะหการเลาเรื่องใน
ภาพยนตรแนวรักของเกาหลี / An Analysis of the narrative in Korean romance films ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา ภาพยนตรเกาหลีแนวรักมักใหความรูสึกที่ดึงดูดผูชมใหเรียนรูถึงการใช
ชีวิตที่เรียบงายตามแบบฉบับของชีวิตเกาหลี โดยมากมักเปนเร่ืองราวของการพลัดพลากและสูญเสีย 
สรางความสะเทือนใจผานความแตกตางระหวางเพศชายและหญิง ซึ่งใชความรักเปนสวนเติมเต็มกัน
และกัน ภาพยนตรยังใหเห็นความผูกพันธของครอบครัว มิตรภาพในหมูเพื่อน 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการศึกษคนควา 

 
 การศึกษาคนควาเร่ือง ภาพยนตรชุดเกาหลี : กรณีศึกษากระแสความคลั่งไคลวัฒนธรรม
เกาหลีในสังคมไทย ในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงบูรณาการ กลาวคือใชวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research)  รวมกับการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยจะอธิบายถึงการกําหนด
ประชากร การเก็บรวบรวมขอมูล เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัย
ในคร้ังนี้  
 1. วิธีการวิจัย 
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 3. การวิเคราะหขอมูล  
 
1. วิธีการวิจัย 
 แนวทางในการจัดทําเก็บขอมูลจากผูที่ชมภาพยนตรชุดเกาหลี : กรณีศึกษากระแสความคล่ัง
ไคล วัฒนธรรมเกาหลีในสังคมไทย ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงบูรณาการ กลาวคือใชหลักการวิจัยเชิงปริมาณ
ในข้ันตอนแรก และใชการวิจัยเชิงคุณภาพ  ซึ่งดําเนินการจัดเก็บขอมูล โดยการสํารวจและจัดเก็บขอมูล
ผูที่ชมภาพยนตรเกาหลี ซึ่งมีระเบียบวิธีการสํารวจทั้งในดานการวางแผนการสุมตัวอยาง การกําหนด
ขนาดตัวอยาง การเลือกตัวอยาง ตลอดจนวิธีการสํารวจที่ เปนแบบแผนตามหลักสถิติ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

  
 ระเบียบวธิีการสาํรวจ 
 เนื่องจากความจํากัดดานระยะเวลา และงบประมาณของการศึกษาภาพยนตรชุดเกาหลี : 
กรณีศึกษากระแสความคล่ังไคลวัฒนธรรมเกาหลีในสังคมไทย นี้จะใชวิธีการสํารวจดวยวิธีสุมตัวอยาง
จากขอมูลสํามะโนประชากร ป พ.ศ.2543 แทนวิธีการสํามะโน (census) ทั้งนี้เพราะการสํามะโนมี
ตนทุนสูงกวาการสํารวจมาก ในขณะที่หากใชวิธีการสํารวจ จํานวนตัวอยางหรืองบประมาณที่ตองใชใน
การสํารวจจะลดลงอยางมาก 
 1. ประชากรและตัวอยาง 
  ประชากรและตัวอยาง แบงเปน 2 สวนกลาวคือ กลุมภาพยนตรชุดเกาหลีที่นํามาศึกษา
และ กลุมผูบริโภคภาพยนตรชุดเกาหลี   
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  1.1 กลุมภาพยนตรชุดเกาหลีที่นํามาศึกษา 
    กลุมตัวอยางภาพยนตรชุดเกาหลีที่นํามาวิเคราะห  ไดจากภาพยนตรชุดเกาหลีที่เขา
มา เผยแพรทางในโทรทัศนสถานีหลักของประเทศไทย  ต้ังแตป พ.ศ.2543-2552 จํานวน 213 เร่ือง 
นํามาหาขอมูลความนิยมสูงสุด โดยแบงแยกตามประเภทของภาพยนตร โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
งาย (Simple random sampling)  
  1.2 กลุมผูบริโภคภาพยนตรชุดเกาหลี 
   การวิจัยในสวนนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาความคิดเห็น
จากกลุมผูบริโภคภาพยนตรชุด หรือละครเกาหลีของผูชมในประเทศไทย  เคร่ืองมือที่ ใช เปน
แบบสอบถามความคิดเห็น โดยการสัมภาษณแบบตัวตอตัว  
 2. ประชากร 
  ประชากร คือ ผูที่มีสัญชาติไทยและอาศัยอยูในประเทศไทย ที่มีอายุระหวาง 15 – 60 ป 
จํานวน 40,743,232 คน จําแนกประชากรตามสํามะโนประชากร ป พ.ศ.2543 แบงตามสัดสวนของอายุ
และเพศในแตละภาคดังตาราง 1 
 
ตาราง 1  แสดงจํานวนประชากรที่มีอายุระหวาง 15 – 60 ป ตามสํามะโนประชากร ป พ.ศ.2543  
 

ภาค รวม รอยละ ชาย รอยละ หญิง รอยละ 
กรุงเทพมหานคร 4,250,562 10 2,005,757 5 2,245,478 6 
ภาคกลาง 9,507,869 23 4,634,903 11 4,873,218 12 
ภาคเหนือ 7,646,866 19 3,772,606 9 3,874,084 10 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13,928,727 34 6,903,755 17 7,024,381 17 
ภาคใต 5,409,208 13 2,672,696 7 2,736,353 7 

ยอดรวมทั้งประเทศ 40,743,232 100 19,989,717 
49 

20,753,51
5 

51 

 
 ที่มา:  ขอมูลสํามะโนประชากร ป พ.ศ.2543 ณ วันที ่4 มกราคม 2554 โดยสํานักงานสถิติ
แหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร. 
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 3. แผนการสุมตัวอยาง 
  แผนการสุมตัวอยางในที่นี้เลือกวิธีสุมตัวอยางแบบ Stratified Two-Stage Sampling โดย
แบง ประชากรไทยที่มีอายุระหวาง 15 – 60 ป ออกเปน 5 สตราตัม โดยใหภาคเปนสตราตัมตามการ
แบงของสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ตามภาพประกอบ 2 

 
 

ภาพประกอบ 2   การแบงภูมิภาคของประเทศไทยออกเปน 5 สตราตัมตามสํานักงานสถิติแหงชาติ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 
 หลังจากนั้นในแตละสตราตัมจะแบงออกเปนสตราตัมยอย โดยใหจังหวัดเปนสตราตัม  
(จํานวน n สตราตัม โดยคํานวณจากการเรียงลําดับจํานวนประชากรในแตละจังหวัดของแตละภาคจาก
มากไปนอย แลวคิดเปนรอยละของแตละจังหวัดตามภาคตางๆ โดยจะเลือกจังหวัดที่มีคารอยละรวมกัน
เทากับหรือใกลเคียงกับรอยละ 50 มากที่สุด) ยกเวนกรุงเทพฯ ตามตาราง 2 ดังนี้ 
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ตาราง 2  ประชากรไทยที่มีอายุระหวาง 15 - 60 ป เรียงตามรอยละจากมากไปหานอย รอยละ 50 แรก 
 

จังหวัด ประชากร รอยละ 
ยอดรวม 40,743,232 100 
กรุงเทพมหานคร 4,250,562 100 

ภาคกลาง 9,507,869  
ชลบุรี 696,170 7 
สมุทรปราการ 687,834 7 
สุพรรณบุรี 572,491 6 
นนทบุรี 546,182 6 
นครปฐม 545,185 6 
ราชบุรี 529,196 6 
ลพบุรี 498,623 5 
กาญจนบุรี 491,191 5 
พระนครศรีอยธุยา 486,431 5 

ภาคเหนือ 7,646,866  
เชียงใหม 1,003,342 13 
เชียงราย 755,587 10 
นครสวรรค 729,287 10 
เพชรบูรณ 645,953 8 
พิษณุโลก 530,173 7 
ลําปาง 523,133 7 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13,928,727  
นครราชสีมา 1,709,724 12 
ขอนแกน 1,159,387 8 
อุบลราชธาน ี 1,131,300 8 
บุรีรัมย 998,815 7 
อุดรธาน ี 981,291 7 
ศรีสะเกษ 940,052 7 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

จังหวัด ประชากร รอยละ 

ภาคใต 5,409,208  
นครศรีธรรมราช 1,016,507 19 
สงขลา 839,834 16 
สุราษฎรธาน ี 581,494 11 
นราธิวาส 443,005 8 

 
 การเก็บขอมูลของผูวิจัยจะเก็บเฉพาะภายในกรุงเทพฯ เทานั้น ดังนั้นตัวอยางที่ผูวิจัยศึกษา
จะตองเปนตัวแทนจากจังหวัดในแตละภาคที่ผูวิจัยไดระบุมาแลวขางตน โดยผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่
สําหรับเก็บขอมูล ไดแก ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (สายเหนือ สาย
ตะวันออก และสายใต) สถานีรถไฟหัวลําโพง และทารถตูอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ซึ่งเปนพื้นที่สําคัญที่มี
ประชากรไทยสัญจรหนาแนนทุกวัน  
 ในการสุมตัวอยางข้ันที่ 1 (Primary Sampling Unit: PSU) จะใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย 
(Simple Random Sampling) เพื่อเลือกวันที่จะเก็บขอมูล โดยใชวิธีการจับสลาก ซึ่งผูวิจัยจะกําหนด
วันที่จะเก็บขอมูลออกเปน 2 ประเภท คือ วันทํางาน ไดแก วันจันทรถึงวันศุกร และวันหยุด ไดแก วัน
เสารและวันอาทิตย โดยกําหนดใหจับสลากเปนจํานวนรอยละ 50 ของแตละประเภท ซึ่งจะตองจับ
สลากไดวันทํางาน 3 วัน จาก 5 วัน และ ตอง จับสลากไดวันทํางาน 1 วัน จาก 2 วัน รวมทั้ง 2 ประเภท 
จะได 4 วัน โดยผลจากการจับสลากวันทํางาน 3 วัน ไดวันจันทร วันพุธ และวันศุกร สวนวันหยุด จับ
สลากไดวันอาทิตย ตามลําดับ โดยเก็บขอมูลตามพื้นที่ที่กําหนดทั้ง 6 พื้นที่ ดังนั้น ผูวิจัยจะตองเก็บ
ขอมูลทุกพื้นที่รวมทั้งหมด 24 วัน 
 ในการสุมตัวอยางข้ันที่ 2 (Secondary Sampling Unit: SSU) จะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
โควตา (Quota Sampling) ตามสัดสวนของประชากรในแตละภาค และแตละจังหวัดที่ถูกเลือก โดย
ผูวิจัยไดกําหนดคุณลักษณะของประชากรที่ศึกษา เพื่อเปนคําถามคัดกรองสําหรับคัดเลือกผูที่
เหมาะสมในการวิจัย โดยจะเร่ิมตนจากการสอบถามประชากรในแตละพื้นที่ที่ไดกําหนดไวในข้ันตอน
การสุมตัวอยางข้ันที่ 1 ดวยวิธีการเลือกตัวอยางแบบไมเจาะจง แลวจึงคัดกรองตัวอยางตาม
กระบวนการ ซึ่งจะตองมีรายละเอียดตามเงื่อนไข ดังนี้ 
 1. จะตองเปนประชากรไทย 
 2. จะตองเปนประชากรตามจังหวัดที่กําหนด 
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 3. จะตองเปนผูทีเ่คยชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน คร้ังลาสุดไมเกิน 3 เดือน  
 4. จะตองเปนผูทีเ่คยชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน โดยเฉล่ียไมนอยกวา 4 
เร่ือง ตอป 
 5. ผูที่เคยชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน จะตองมีอายุระหวาง 15 – 60 ป 
 เม่ือไดหนวยตัวอยางแลว หลังจากนั้นจึงทําการสัมภาษณผูที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ผูวิจัย
กําหนดที่ตกเปนตัวอยาง (เก็บขอมูลระหวางวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2554 ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ.
2554) 
 
 4. ขนาดของตัวอยาง 
  ขนาดของตัวอยาง คือ  จํานวนผูที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ผูวิจัยกําหนดในแตละสตราตัม 
ซึ่งในท่ีนี้จะใชขอมูลจํานวนประชากรที่มีอายุระหวาง 15 – 60 ป จากสํามะโนประชากรป 2543 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554) อยางไรก็ตาม ขอมูลสํามะโนประชากรมีการจัดทําทุก 10 ป ณ ปที่
ผูวิจัยศึกษาเปนชวงที่มีการจัดเก็บขอมูลสํามะโนประชากรคร้ังใหม (ปพ.ศ.2553) แตขอมูลยังจัดทําไม
เสร็จสมบูรณ ดังนั้นผูวิจัยจึงตองอางอิงกับสํามะโนประชากรใน 2543 แทนสําหรับการเลือกประชากร
และการสุมตัวอยาง 
  คํานวณขนาดตัวอยางเมื่อทราบขนาดประชากรที่แนนอน โดยใชสูตรของ W.G.Cocharn 
(Cochran, W.G. 1977: 75) ดังนี ้
 
 
 
 
  เมื่อ   n  แทน  จํานวนหนวยตัวอยาง 
    N  แทน  ขนาดประชากรเทากับ 40,743,232 คน 
    p  แทน  คาสัดสวนของประชากร 
    q  แทน  1 – p 
    Z  แทน  คาของเปอรเซน็ไทลที ่(1 - α) 100 ของการแจกแจงปกติ และ Z = 1.96  
       เมื่อกําหนดระดับความเชื่อมัน่เทากับ 95% 
    E  แทน  ความคลาดเคล่ือน เทากับ 0.05 
 

n =    NZ2pq 
NE2 + Z2pq 
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 เนื่องจากไมทราบสัดสวนประชากร ( ) ดังนั้น จะตองใชคาสัดสวนตัวอยาง ( ) โดยที ่และ 0 

≤  , ≤ 1 ดังนัน้ จะมีคาสูงสุด เมื่อ = 0.5 และ  = 0.5 ซึง่ทาํให  
 การคํานวณ 
 
 
   
    n = 384.16 
    n ~ 384 คน 
 
ตาราง 3  สัดสวนของขนาดตัวอยางของประชากรไทยทีม่ีอายุระหวาง 15 - 60 ป เรียงตามรอยละจาก

มากไปหานอย รอยละ 50 แรก 
 

ตัวอยาง 
จังหวัด 

ประชากร 

(รวมรอยละ 50 แรก)  ชาย   หญิง  รวม 
ยอดรวม 40,743,232 188 196 384 
กรุงเทพมหานคร 4,250,562 20 20 40 
ภาคกลาง 9,507,869 (5,053,302) 44 46 90 
ชลบุรี 696,170 6 6 12 
สมุทรปราการ 687,834 6 6 12 
สุพรรณบุรี 572,491 5 5 10 
นนทบุรี 546,182 5 5 10 
นครปฐม 545,185 5 5 10 
ราชบุรี 529,196 5 5 9 
ลพบุรี 498,623 4 5 9 
กาญจนบุรี 491,191 4 4 9 
พระนครศรีอยธุยา 486,431 4 4 9 
ภาคเหนือ 7,646,866 (4,187,475) 35 37 72 
เชียงใหม 1,003,342 8 9 17 
เชียงราย 755,587 6 7 13 
นครสวรรค 729,287 6 6 13 
 

n =        (40,743,232) (1.96)2(0.25) 
       (40,743,232)(0.05)2 + (1.96)2(0.25) 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

จังหวัด 
ประชากร 

(รวมรอยละ 50 แรก) 
ตัวอยาง 

เพชรบูรณ 645,953 5 6 11 
พิษณุโลก 530,173 4 5 9 
ลําปาง 523,133 4 5 9 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13,928,727 (6,920,569) 64 67 131 
นครราชสีมา 1,709,724 16 17 32 
ขอนแกน 1,159,387 11 11 22 
อุบลราชธาน ี 1,131,300 11 11 21 
บุรีรัมย 998,815 9 10 19 
อุดรธาน ี 981,291 9 9 19 
ศรีสะเกษ 940,052 9 9 18 
ภาคใต 5,409,208 (2,880,841) 25 26 51 
นครศรีธรรมราช 1,016,507 9 9 18 
สงขลา 839,834 7 8 15 
สุราษฎรธาน ี 581,494 5 5 10 
นราธิวาส 443,005 4 4 8 

 
 
2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงบูรณาการ กลาวคือใชหลักการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัย
เชิงคุณภาพ   
 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูชมภาพยนตร
ชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย โดยผูวิจัยไดแบงแบบสอบถามออกเปน 2 ชุด ซึ่งผูตอบ
แบบสอบถามจะตองผานการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามชุดที่ 1 กอน แลวจึงทําการเก็บขอมูลใน
แบบสอบถามชุดที่ 2 โดยแบบสอบถามทั้ง 2 มีรายละเอียดดังนี้ 
 ชุดที่ 1  เปนแบบสอบถามเพื่อคัดกรองผูที่มีคุณสมบัติตามงานวิจัย เร่ือง ภาพยนตรเกาหลี: 
กรณีศึกษากระแสความคลั่งไคลวัฒนธรรมเกาหลีในสังคมไทย เพื่อเปนการกําหนดเงื่อนไขของผูที่มี
คุณสมบัติสําหรับการเก็บขอมูลของผูวิจัยที่เปนไปตามกระบวนการสุมตัวอยางขางตน โดยสถานท่ี
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สัมภาษณ คือ จังหวัดกรุงเทพฯ ไดแก ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (สาย
เหนือ – หมอชิตใหม) สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (สายตะวันออก – เอกมัย) สถานีขนสงผูโดยสาร
กรุงเทพฯ (สายใต – บรมราชชนนีสายใตใหม) สถานีรถไฟหัวลําโพง และทารถตูอนุสาวรียชัยสมรภูมิ 
ซึ่งมีเกณฑของการคัดกรองประกอบไปดวย 
 1. จะตองเปนประชากรไทย 
 2. จะตองเปนประชากรตามจังหวัดที่กําหนด 
 3. จะตองเปนผูทีเ่คยชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน คร้ังลาสุดไมเกิน 3 เดือน  
 4. จะตองเปนผูทีเ่คยชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน โดยเฉล่ียไมนอยกวา 4 
เร่ือง ตอป 
 5. ผูที่เคยชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน จะตองมีอายุระหวาง 15 – 60 ป 
 โดยผูตอบแบบสอบถามชุดที่ 1 จะตองมีคุณลักษณะตรงตามเงื่อนไขที่ผูวิจัยไดกําหนดไวทั้ง 
5 ขอ 
 
 ชุดที่ 2 เปนแบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทาง
โทรทัศนในประเทศไทย โดยใชแบบสอบถามตามแบบลิเคอรทสเกล (Likert Scale) ซึ่งผูวิจัยไดแบง
แบบสอบถามออกเปน 3 สวนดังนี้ 
 สวนที่ 1 แบบสอบถามในเร่ืองเกี่ยวกับคุณลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่ง
ประกอบไปดวยคําถามเกี่ยวกับ 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. รายไดเฉล่ียตอเดือน 
5. อาชีพ 
6. สถานภาพสมรส 

 
 สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของการรับชมภาพยนตรชุดเกาหลี รวมทั้งส้ิน 9 
ขอ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน ต้ังแตเร่ิมจนจบกี่เร่ือง การ
ชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน กี่เร่ือง/สัปดาห การชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทาง
โทรทัศนในชวงเวลาใด หลักเกณฑในการเลือกรับชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน ความ
ชื่นชอบในภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน ประเภทของภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทาง
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โทรทัศนที่ชื่นชอบมากที่สุด และเรียงลําดับ 3 อันดับแรกของภาพยนตรชุดเกาหลีที่ชื่นชอบแบงตาม
ประเภทของภาพยนตร ไดแก ภาพยนตรอิงประวัติศาสตร/อัตชีวประวัติ ภาพยนตรชีวิต/ Drama  และ
ภาพยนตรรักโรแมนติก/ Romantic Comedy   
 ภาพยนตรชุดเกาหลีที่นํามาวิเคราะห  ไดจากภาพยนตรชุดเกาหลีที่เขามา เผยแพรทางใน
โทรทัศนสถานีหลักของประเทศไทย  ต้ังแตป พ.ศ.2543-2552 จํานวน 213 เร่ือง นํามาหาขอมูลความ
นิยมสูงสุด โดยแบงแยกตามประเภทของภาพยนตร 
  
 สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทาง
โทรทัศนในประเทศไทย รวมทั้งส้ิน 10 ขอ โดยใชมาตรวัดแบบ Likert’s Scale แบงเปน 5 ระดับ คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ตามลําดับ โดยที่ 
 มากที่สุด =  5 คะแนน 
  มาก  =  4 คะแนน 
  ปานกลาง =  3 คะแนน 
  นอย  =  2 คะแนน 
  นอยที่สุด =  1 คะแนน 
 
 ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ 
 
 ผูวิจัยไดดําเนนิการสรางเคร่ืองมือตามลําดับ ดังนี ้  
 1. ศึกษาเอกสารบทความ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจของผูชมภาพยนตร
ชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย เพื่อใหไดตัวแปรที่จะศึกษา และใชเปนแนวทางในการ
สรางแบบสอบถาม  
 2. นําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมมาสรางแบบสอบถาม  
 3. นําแบบสอบถามฉบับรางเสนอตออาจารยประธานกรรมการที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและ
เสนอแนะเพื่อทําการปรับปรุงแกไข   
  4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอแนะนาํ และนําเสนอตออาจารยประธานกรรมการที่ปรึกษา เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบอีกคร้ังเพื่อใหสมบูรณกอนการนาํไปทดสอบความเชื่อมั่น   
 
 การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
 ในการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูศึกษาไดนาํแบบสอบถามฉบับรางไปทาํการทดสอบกับ
กลุมทดลองจํานวน 30 ชุด หลังจากนัน้จึงนาํขอมูลที่ไดจากการทดลองมาลงรหัสในเคร่ืองคอมพิวเตอร
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เพื่อคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามและทาํการวิเคราะหเพื่อแกไขปรับปรุงแบบสอบถามให
มีความสมบูรณสําหรับนาํไปใชกับประชากรที่ทาํการวิจยัซึ่งคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามชุดนี้เทากับ  
0.945   
 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)   
 ผูวิจัยไดใชหลักทฤษฎีในการวิเคราะหดังนี ้
 1. ทฤษฎีการสรางงาน ซึง่แบงเปน โครงเร่ือง (Plot) ตัวละคร (Character) ความคิดหรือแกน
เร่ือง (Thought) ภาษา (Diction) ดนตรี (Music) และภาพหรือองคประกอบ (Spectacle)   
 2. ทฤษฎีการวางโครงเร่ืองของ John W. Kirk  ซึ่งประกอบไปดวย ดังนี ้
  2.1 ความขัดแยงหลัก (Root conflict) 
  2.2 นาฏการหลัก (Root action) 
  2.3 จุดสุดยอดของเร่ือง (Climax) 
  2.4 เหตุการณกระตุน (Inciting incident) 
  2.5 จุดวิกฤติ (Crisis) 
  2.6 ความหายนะ (Catastrophe) 
  2.7 การคล่ีคลายเร่ือง (Denouement) 
 3. ทฤษฎีระบบโครงสรางละคร Well-made play ของ Alvin Goldfarb  ซึ่งประกอบไปดวย 
ดังนี ้
  3.1 ทุกส่ิงทุกอยางในเร่ืองตองอธบิายไดในเร่ืองเหตุและผลได 
  3.2 การปูพืน้เร่ืองจะอยูในชวงแรก (Early exposition) 
  3.3 ความลับหลักของเร่ืองจะเปนส่ิงที่สงผลตอการสรางจุดวิกฤติหลักของเร่ือง 
  3.4 มีการใชอุบายตางๆในเร่ือง ซึ่งสวนมากจะเกีย่วเนื่องกับอุปกรณประกอบการแสดง 
(Prop) ซึ่งซอนความลับของเร่ืองไว 
  3.5 โครงสรางของเร่ืองจะเปนโครงเร่ืองที่เนนจดุสุดยอดในแตละตอน และถูกจัดวางให
ผูชมพยายามเดาเหตุการณและนึกถงึความลับหลักของเร่ือง 
  3.6 มีฉากที่ตัวเอกและฝายปรปกษจะตองเผชญิหนากนั ซึ่งเปนฉากที่เปดเผยความลับ
ของเร่ือง 
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 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจยัคร้ังนีจ้ะทาํการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล  2  ประเภท คือ 
 1.  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม โดยจาก
กระบวนการสุมตัวอยางขางตน จํานวน 384 คน หลังจากนั้นผูวิจัยแบบสอบถามทั้งหมดนํามา
ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบสอบถามทุกฉบับ พบวา 
แบบสอบถามมีขอมูลครบถวนทุกฉบับ 
 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารตางๆ เชน 
หนังสือ ตํารา วิทยานิพนธ การศึกษาคนควาอิสระ และเอกสารวิชาการ เพื่อใหเนื้อหาที่ศึกษามีความ
สมบูรณมากยิ่งข้ึน  
 
 3. การวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาคนควาในคร้ังนี้ผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหเปน 2 ข้ันตอน 
 ข้ันตอนที่ 1  วิเคราะหตามหลักทางสถิติ เพื่อใหไดผลของภาพยนตรชุดเกาหลีที่ไดรับความ
นิยมในประเทศไทย รวมถึงขอมูลของการรับชมอ่ืนๆ 
 ข้ันตอนที่ 2  นําภาพยนตรชุดเกาหลีที่ไดรับความนิยมจากข้ันตอนที่ 1 มาวิเคราะหตาม
หลักทฤษฏีการสรางงาน  (ซึ่งนําผลจาก 2 อันดับแรกของเหตุผลที่ผูบริโภคนิยมภาพยนตรชุดเกาหลี) 
 
 ขั้นตอนที่ 1 : การวิเคราะหทางสถิติ 
 หลังจากรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาแลว จึงไดนาแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลตาม
ข้ันตอนตอไปนี้ และทําการวิเคราะหคาสถิติตางๆ ดังนี้ 
 สวนที่ 1  ในการวิเคราะหคุณลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถี่ (frequencies) และคารอยละ (percentage) แลว
นําเสนอในรูปตาราง 
 สวนที่ 2  ในการวิเคราะหแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของการรับชมภาพยนตรชุด
เกาหลี ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถี่ (frequencies) และคารอยละ 
(percentage) แลวนําเสนอในรูปตาราง 
 สวนที่ 3 การวิเคราะหความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนใน
ประเทศไทย ใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) แลวนาเสนอในรูป
ตาราง วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดย
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กําหนดคาเฉลี่ยระดับคะแนนความพึงพอใจในงานเปน 5 ระดับโดยคํานวณ แลวนํามาจัดชวงคะแนน
ดังนี้ 
 
 คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด  
 

ชวงระดับคะแนน  = 
จํานวนระดับ  

 
 5 – 1 
 

  = 
5 

=  0.8 

 
 ระดับความพึงพอใจตามขนาดของชวงระดับคะแนน  เปนดังนี้ 
 คาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.21 - 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด  
 คาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.41 - 4.20 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  
 คาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.61 - 3.40 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  
 คาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.81 - 2.60  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย  
 คาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00 - 1.80 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 
  
 สวนที่ 4  การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคุณลักษณะทางประชากรที่มีผลตอ
ความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย โดยใชสถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) หรือสถิติเชิงทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ t-test ใชทดสอบความ
แตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน (Independent Sample t-test) 
เพื่อทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศของผูตอบแบบสอบถาม และใชสถิติ F-test (One-
Way ANOVA) ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมข้ึนไป เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานในการวิจัยคร้ังนี้โดยมีสมมติฐานคือ  
 ผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีคุณลักษณะทางประชากร
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน อาชีพ และสถานภาพสมรส แตกตางกัน จะมี
ระดับความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย แตกตางกัน 
โดยกําหนดชวงความเช่ือมั่นอยูที่รอยละ 95 และในกรณีที่ผลการวิจัยมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ จะทําการเปรียบเทียบระดับความแตกตางเปนรายคูโดยใชสถิติ Least-Significant 
Different (LSD) 
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 ขั้นตอนที่ 2  : วิเคราะหตามทฤษฏีการสรางงาน 
 ผูวิจัยไดใชหลักทฤษฏีการสรางงานโดยแบงโครงสรางเปน 6 สวน ไดแก โครงเรื่อง (Plot)    
ตัวละคร (Character) ความคิดหรือแกนเร่ือง (Thought) ภาษา (Diction) ดนตรี (Music) และ          
ทัศนองคประกอบ (Spectacle)  โดยผูวิจัยเลือกศึกษาในสวนที่มีความถี่สูงสุดจากการวิจัยในข้ันตน 2 
สวน 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 ผลการศึกษาคนควาเร่ือง ภาพยนตรชุดเกาหลี: กรณีศึกษากระแสความคลั่งไคลวัฒนธรรม
เกาหลีในสังคมไทย ในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงบูรณาการ กลาวคือใชวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research)  รวมกับการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) การศึกษาคนควาในคร้ังนี้ผูวิจัยไดแบง
ผลการวิเคราะหเปน 2 ข้ันตอน 
 ข้ันตอนที่ 1  ผลวิเคราะหตามหลักทางสถิติ เพื่อใหไดผลของภาพยนตรชุดเกาหลีที่ไดรับความ
นิยมในประเทศไทย รวมถึงขอมูลของการรับชมอ่ืนๆ 
 ข้ันตอนที่ 2  ผลวิเคราะหตามหลักทฤษฏีการสรางงาน  (ซึ่งนําผลจาก 2 อันดับแรกของเหตุผล
ที่ผูบริโภคนิยมภาพยนตรชุดเกาหลี)  โดยนํามาจากภาพยนตรชุดเกาหลีที่ไดรับความนิยมจากข้ันตอนทาง
สถิติ 
 
ผลการศึกษาขั้นตอนที่ 1:   การวิเคราะหตามหลักสถิติ 
 ผูวิจัยไดทําการศึกษาความพึงพอใจของผูที่ชมภาพยนตรชุดเกาหลีในประเทศไทย โดยวิธีการ
สํารวจดวยวิธีสุมตัวอยางจากขอมูลสํามะโนประชากร ป พ.ศ.2543 แทนวิธีการสํามะโน (Census) ทั้งนี้
เพราะการสํามะโนมีตนทุนสูงกวาการสํารวจมาก ในขณะที่หากใชวิธีการสํารวจ จํานวนตัวอยางหรือ
งบประมาณที่ตองใชในการสํารวจจะลดลงอยางมาก ซึ่งในที่นี้จะใชขอมูลจํานวนประชากรที่มีอายุระหวาง 
15 – 60 ป จากสํามะโนประชากรป 2543 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554) โดยไดขนาดตัวอยาง เทากับ 
384 คน หลังจากนั้นทําการตรวจแบบสอบถาม จํานวน 384 ชุด โดยนํามาตรวจสอบความสมบูรณและ
ความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบสอบถามทุกฉบับ พบวา แบบสอบถามมีความสมบูรณครบถวนทุก
ฉบับ โดยผูศึกษาไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่รวบรวมได สามารถจําแนกออกเปน 4 
สวน ดังนี้   
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปของการรับชมภาพยนตรชุดเกาหลีของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่ 3  ความพึงพอใจตอการรับชมภาพยนตรชุดเกาหลีของผูตอบ แบบสอบถาม 
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 สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน อาชีพ 
และสถานภาพ 
 
ตาราง 4  แสดงคาความถี่และรอยละของตัวอยาง จําแนกตามเพศ 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร ความถ่ี รอยละ 
เพศ ชาย 188 49.0 

 หญิง 196 51.0 

 รวม 384 100.0 

 
 จากตาราง 4 ลักษณะทางประชากรศาสตรของตัวอยาง โดยจําแนกตามเพศ พบวามีผูตอบ
แบบสอบถาม แบงเปนเพศหญิง จํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 51.0 และเพศชาย จํานวน 188 คน คิด
เปนรอยละ 49.0 ตามลําดับ 
 
ตาราง 5  แสดงคาความถี่และรอยละของตัวอยาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 28.46 ป และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 9.50 ป  
 

ชวงอาย ุ ความถ่ี รอยละ 
อายุ 15-27 205 53.39 
 28-36 114 29.69 
 37-45 39 10.16 
 46-60 26 6.77 
 รวม 384 100.0 

 
 จากตาราง 5 อายุของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญมีอายุระหวาง 15-27 ป  มีจํานวน
ความถี่สูงสุดเทากับ 205 คน คิดเปนรอยละ 53.39 โดยชวงอายุระหวาง 28-36, 37-45 และ 46-60 ป มี
ความถี่เทากับ 114, 39 และ 236 คน คิดเปนรอยละ 29.69, 10.16 และ 6.77 ตามลําดับ  พบวาอายุ 15-
27 ป เปนกลุมที่มีรับชมภาพยนตรเกาหลีมากที่สุด และกลุมอายุ 46-60 ป เปนกลุมที่นอยที่สุด 
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ตาราง 6  แสดงคาความถี่และรอยละของตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา 
 
      ลักษณะทางประชากรศาสตร ความถ่ี รอยละ 
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา/เทียบเทา 142 36.98 
 ปริญญาตรี /เทียบเทา 213 55.47 
 ปริญญาโท 25 6.51 
 ปริญญาเอก 4 1.04 
 รวม 384 100.0 

 
 จากตาราง 6  พบวา ระดับการศึกษาปริญญาตรี/เทียบเทา มีจํานวนความถี่สูงสุดเทากับ 213 
คน คิดเปนรอยละ 55.47 โดยมีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา/เทียบเทา, ปริญญาโท และปริญญา
เอกมีความถี่เทากับ 142, 25 และ 4 คน คิดเปนรอยละ 36.98, 6.51 และ 1.04 ตามลําดับ พบวากลุมผูชม
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทามีความถี่สูงที่สุด และกลุมผูชมระดับปริญญาเอกเปนกลุมที่สนใจนอยที่สุด 
 
ตาราง 7 แสดงคาความถี่และรอยละของตัวอยาง จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร ความถ่ี รอยละ 
ไมมีรายได 91 23.70 รายไดเฉล่ียตอเดือน 

(บาท) ไมเกิน 10,000 บาท 106 27.60 
 10,001-20,000 บาท 83 21.61 
 20,001-30,000 บาท 42 10.94 
 30,001-40,000 บาท 18 4.69 
 40,000 บาทข้ึนไป 44 11.46 
 รวม 384 100.0 
 
 จากตาราง 7  พบวา รายไดเฉล่ียตอเดือนของตัวอยางที่มีจํานวนมากที่สุด คือ มีรายไดไมเกิน 
10,000 บาท มีจํานวนความถี่ เทากับ 106 คน คิดเปนรอยละ 27.60 รายไดเฉล่ียตอเดือนประเภทไมมี
รายได, 10,001-20,000 บาท, 40,000 บาทข้ึนไป, 20,001-30,000 บาท และ 30,001-40,000 บาท มี
จํานวนความถี่เทากับ 91, 83, 44, 42 และ 18 คิดเปนรอยละ 23.70, 21.61, 11.46, 4.69 ตามลําดับ 
พบวา ผูมีรายไดไมเกิน 10,000 บาท ตอเดือน เปนกลุมที่มีความถี่สูงที่สุด และกลุมที่มีรายได 30,001-
40,000 บาท เปนกลุมที่สนใจนอยที่สุด 
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ตาราง 8   แสดงคาความถี่และรอยละของตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ 
 
      ลักษณะทางประชากรศาสตร ความถ่ี รอยละ 
อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา 100 26.04 
 พนักงานเอกชน 180 46.88 
 ธุรกิจสวนตัว 14 3.65 
 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานรัฐ 80 20.83 
 รับจาง 7 1.82 
 อ่ืนๆ  3 0.78 
 รวม 384 100.0 

 
 จากตาราง 8 พบวา อาชีพพนักงานเอกชน มีจํานวนความถี่สูงสุด เทากับ 180 คิดเปนรอยละ
46.88 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา, ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานรัฐ, พนักงานเอกชน, ธุรกิจ
สวนตัว, รับจาง และอ่ืนๆ มีจํานวนความถี่เทากับ 100, 80, 14, 7 และ 3 คิดเปนรอยละ 26.04, 20.83, 
3.65, 1.82 และ 0.78 ตามลําดับ  พบวากลุมอาชีพพนักงานเอกชนเปนกลุมที่มีความถี่สูงสุด และกลุม
อาชีพอ่ืนๆ มีความถี่นอยที่สุด 
 
ตาราง 9 แสดงคาความถี่และรอยละของตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพสมรส 
 

      สถานภาพสมรส ความถ่ี รอยละ 
โสด 320 83.33 สถานภาพ 
สมรส 59 15.36 

 หยาราง / หมาย 5 1.30 
 รวม 384 100.0 

 
 จากตาราง 9 พบวา สถานภาพ โสด มีจํานวนความถี่สูงสุด เทากับ 320 คิดเปนรอยละ 83.33 
และสถานภาพสมรส, หยาราง/ หมาย มีจํานวนความถี่เทากับ 59, 5 คน คิดเปนรอยละ15.36 และ 1.30 
ตามลําดับ  พบวากลุมผูชมสวนใหญเปนกลุมที่มีสถานภาพโสด โดยอยูที่รอยละ 83.33 และนอยที่สุดใน
กลุมสถานภาพหยาราง และหมาย 
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 สวนท่ี 2 ขอมูลทั่วไปของการรับชมภาพยนตรชุดเกาหลีของผูตอบแบบสอบถาม 
 ขอมูลทั่วไปของการรับชมภาพยนตรชุดเกาหลีของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  
 1. ทานเคยรับชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน ต้ังแตเร่ิมจนจบกี่เร่ือง 
 2. ทานรับชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน กี่เร่ือง/สัปดาห 
 3. ทานรับชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในชวงเวลาใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 4. ทานมีเกณฑในการเลือกรับชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน (ตอบไดมากกวา 1 
ขอ) 
 5. ทานช่ืนชอบสิ่งใดในภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 6. ประเภทของภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนที่ทานชื่นชอบมากที่สุด (ตอบเพียง 1 
ขอ) 
 7. เรียงลําดับความชื่นชอบตามประเภทของภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน 
  7.1  ภาพยนตรอิงประวัติศาสตร/อัตชีวประวัติ 
  7.2  ภาพยนตรชีวิต/ Drama    
  7.3  ภาพยนตรรักโรแมนติก/ Romantic Comedy   
 
ตาราง 10 แสดงคาความถี่และรอยละของกลุมตัวอยางที่เคยรับชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทาง

โทรทัศน ต้ังแตเร่ิมจนจบ 
 
      การรับชมต้ังแตเริ่มจนจบเรื่อง ความถ่ี รอยละ 
รับชม 4-6 เร่ือง 120 31.25 
 7-9  เร่ือง 149 38.80 
 10-12  เร่ือง 59 15.36 
 13-15  เร่ือง 27 7.03 
 16-20  เร่ือง 11 2.86 
 มากกวา 20 เร่ือง 18 4.69 
 รวม 384 100.0 

 
 จากตาราง 10 พบวา ตัวอยางเคยรับชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนต้ังแตเร่ิมตน
จบจบเร่ือง จํานวน  7-9 เร่ือง มีจํานวนความถี่สูงสุด เทากับ 149 คน คิดเปนรอยละ 38.80 รองลงมา คือ 
มีจํานวน 4-6 เร่ือง, 10-12 เร่ือง, 13-15 เร่ือง, มากกวา 20 เร่ือง และ 16-20 เร่ือง มีจํานวนความถี่เทากับ 
120, 59, 27, 18 และ 11 คิดเปนรอยละ 31.25, 15.36, 7.03, 4.69 และ 2.86 ตามลําดับ  
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ตาราง 11  แสดงคาความถี่และรอยละของจํานวนการรับชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนตอ
สัปดาห 

 
     จํานวนการรับชม/สัปดาห ความถ่ี รอยละ 
จํานวน 1-2  เร่ือง 296 77.08 
 2-5  เร่ือง 76 19.79 
 มากกวา 5 เร่ือง 12 3.13 
 รวม 384 100.0 

 
 จากตาราง 11 พบวา ตัวอยางรับชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนเปน จํานวน 1-2 
เร่ือง/สัปดาห มีจํานวนความถี่สูงสุด เทากับ 296 คิดเปนรอยละ 77.08 และจํานวน 2-5 เร่ืองและมากกวา 
5 เร่ือง มีจํานวนความถี่เทากับ 76 และ 12 คิดเปนรอยละ 19.79 และ3.13 ตามลําดับ 
 
ตาราง 12 แสดงคาความถี่และรอยละของชวงเวลาในการรับชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน 
 
      ชวงเวลาในการรับชม ความถ่ี รอยละ 
ชวงเวลา 6.00-10.00 น. 106 27.60 
 10.00-14.00 น. 227 59.11 
 14.00-18.00 น. 59 15.36 
 18.00-22.00 น. 253 65.89 
 22.00-   2.00 น. 49 12.76 
    2.00-   6.00 น. 10 2.60 
 
 จากตาราง 12 พบวา ชวงเวลาที่ตัวอยางรับชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน คือ 
ชวงเวลา  18.00-22.00 น. มีจํานวนความถี่สูงสุด เทากับ 253 คิดเปนรอยละ 65.89 ชวงเวลา 10.00-
14.00 น., 6.00-10.00 น., 14.00-18.00 น., 22.00-2.00 น. และ 2.00-6.00 น. มีจํานวนความถี่เทากับ 
227, 106, 59, 49 และ 10 คิดเปนรอยละ 59.11 , 27.60, 15.36, 12.76 และ 2.60 ตามลําดับ  
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ตาราง 13 แสดงคาความถี่และรอยละของเกณฑในการเลือกรับชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทาง
โทรทัศน ของตัวอยาง  

 
      เกณฑในการเลือกรับชม ความถ่ี รอยละ 
เกณฑ ดูทุกเร่ืองที่เขาฉาย 18 4.69 
 ดูเฉพาะที่มีนักแสดงที่ชื่นชอบ 178 46.35 
 ดูเฉพาะเร่ืองที่มีเนื้อหานาสนใจ 221 57.55 
 ดูเฉพาะเร่ืองที่เปนที่นิยม/มีคนชักชวน 141 36.72 
 ดูเฉพาะเร่ืองที่ฉายในชวงเวลาวาง 124 32.29 
 อ่ืนๆ  6 1.56 
 
 จากตาราง 13 พบวา ตัวอยางมีเกณฑการรับชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน คือ  
ดูเฉพาะเร่ืองที่มีเนื้อหานาสนใจ มีจํานวนความถี่สูงสุด เทากับ 221 คิดเปนรอยละ 57.55 สวนเกณฑ ดู
เฉพาะที่มีนักแสดงที่ชื่นชอบ, ดูเฉพาะเร่ืองที่เปนที่นิยม/ มีคนมาชักชวน, ดูเฉพาะเร่ืองที่ฉายในชวงเวลาวาง
, ดูทุกเร่ืองที่เขาฉาย และอ่ืนๆ   มีจํานวนความถี่เทากับ 178, 141, 124, 18 และ 6 คิดเปนรอยละ 46.35, 
36.72, 32.29, 4.69 และ 1.56 ตามลําดับ  
 
ตาราง 14 แสดงคาความถี่และรอยละของความช่ืนชอบในภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน ของ

ตัวอยาง  
 
      ความชื่นชอบ ความถ่ี รอยละ 
ชื่นชอบ บุคลิกและความสามารถของนักแสดง 183            47.66  

 ภาษา และทาทางที่ใชในการสื่อสาร 145            37.76  

 แกนความคิดในการนําเสนอ  180            46.88  

 ทัศนองคประกอบ (ฉาก  สถานที่ถายทํา 
เคร่ืองแตงกาย แสง) 

197            51.30  

 เพลง และดนตรีประกอบในเร่ือง 195            50.78  

 การวางโครงเร่ือง  256            66.67  

 เปนภาพยนตรที่ไดรับความนิยม/ไมตกยุค 98            25.52  

 อ่ืนๆ 8              2.08  
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 จากตาราง 14 พบวา ตัวอยางมีความชื่นชอบเทคนิคในการวางโครงเร่ือง มีจํานวนความถี่สูงสุด 
เทากับ 256 คิดเปนรอยละ 66.67 รองลงมาคือ ทัศนองคประกอบ (ฉาก สถานที่ถายทํา เคร่ืองแตงกาย 
แสง), เพลง และดนตรีประกอบในเร่ือง, บุคลิกและความสามารถของนักแสดง, แกนความคิดในการ
นําเสนอ, ภาษา และทาทางที่ใชในการสื่อสาร, เปนภาพยนตรที่ไดรับความนิยม/ไมตกยุค และอ่ืนๆ โดยมี
จํานวนความถี่เทากับ 197, 195, 183, 180, 145, 98 และ 8 คิดเปนรอยละ 51.30, 50.78, 47.66, 46.88, 
37.76, 25.52 และ 2.08 ตามลําดับ  
 
ตาราง 15 แสดงคาความถี่และรอยละของประเภทภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน ที่ตัวอยาง

ชื่นชอบ 
 
      ประเภทภาพยนตรที่ชื่นชอบ ความถ่ี รอยละ 
ประเภท ภาพยนตรอิงประวัติศาสตร/อัตชีวประวัติ 96 25.00 
 ภ า พ ย น ต ร รั ก โ ร แ ม น ติ ก  /  Romantic 

Comedy 
232 

60.42 
 ภาพยนตรชีวิต / Drama 56 14.58 
 รวม 384 100.0 

 
 จากตาราง 15 พบวา ประเภทภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน ที่ตัวอยางชื่นชอบ
ภาพยนตร คือ  ภาพยนตรประเภทรักโรแมนติก/ Romantic Comedy มีจํานวนความถี่สูงสุด เทากับ 232 
คน คิดเปนรอยละ 60.42 รองลงมาคือ ประเภทภาพยนตรอิงประวัติศาสตร/อัตชีวประวัติ และภาพยนตร
ชีวิต/Drama มีจํานวนความถี่เทากับ 96 และ 56 คิดเปนรอยละ 25.00 และ 14.58 ตามลําดับ ซึ่งสามารถ
สรุปผลการสํารวจในประเภทภาพยนตรตางๆ ไดดังนี้ (จากตารางภาคผนวก ข ตาราง 1-3) 
 
 ประเภทภาพยนตรอิงประวัติศาสตร / อัตชีวประวัติ มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 384 คน  
เร่ือง Dae Jang guem (จอมนางแหงวังหลวง) เปนภาพยนตรที่มีผูตอบแบบสอบถามเลือกรับชมมากที่สุด 
จํานวน 114.33 คะแนน คิดเปนรอยละ 29.77  
 เร่ือง Ju Mong (จูมง..มหาวีรบุรุษกูบัลลังก) จํานวน 94.50 คะแนน คิดเปนรอยละ 24.61 และ
เร่ือง The legendary Doctor Hur Jun (คนดีที่โลกรอ หมอโฮจุน) จํานวน 79.50 คะแนน คิดเปนรอยละ 
20.70  
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 พบวา ตัวอยางช่ืนชอบภาพยนตรเร่ือง Dae Jang guem (จอมนางแหงวังหลวง) มากที่สุด โดย
ภาพยนตรที่ชื่นชอบรองลงมา คือ เร่ือง Ju Mong (จูมง..มหาวีรบุรุษกูบัลลังก) เร่ือง The legendary 
Doctor Hur Jun (คนดีที่โลกรอ หมอโฮจุน)  ตามลําดับ 
 

 
 
ภาพประกอบ 3  ภาพแสดงภาพยนตรชุดประเภทอิงประวัติศาสตรที่ไดรับความนิยมสูงสุด 3 ลําดับแรก 
 
 ประเภทภาพยนตรรักโรแมนติก / Romantic Comedy มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 384 
คน  โดยเร่ือง Coffee prince (รักวุนวายของเจาชายกาแฟ) เปนภาพยนตรที่มีผูตอบแบบสอบถามเลือก
รับชมมากที่สุด จํานวน 111.17 คะแนน คิดเปนรอยละ 28.95 
 เร่ือง Full house (สะดุดรักที่พักใจ) จํานวน 96.67 คะแนน คิดเปนรอยละ 25.17 
และ เร่ือง Princess hour (เจาหญิงวุนวายกับเจาชายเย็นชา) จํานวน 72.83 คะแนน คิดเปนรอยละ 18.97 
พบวา ตัวอยางช่ืนชอบภาพยนตรเร่ือง Coffee prince (รักวุนวายของเจาชายกาแฟ) มากที่สุด รองลงมา 
คือ เร่ือง Full house (สะดุดรักที่พักใจ) และ Princess Hour (เจาหญิงวุนวายกับเจาชายเย็นชา) 
ตามลําดับ 
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ภาพประกอบ 4  ภาพแสดงภาพยนตรชุดประเภทรักโรแมนติกที่ไดรับความนิยมสูงสุด 3 ลําดับแรก 
 
 ประเภทภาพยนตรชีวิต / Drama มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 384 คน โดย 
เร่ือง Autumn in my heart (รักนี้ชั่วนิรันดร) เปนภาพยนตรที่มีผูตอบแบบสอบถามเลือกรับชมมากที่สุด 
จํานวน 103.67 คะแนน คิดเปนรอยละ 27.00 
 เร่ือง Winter love song (เพลงรักในสายลมหนาว) จํานวน 98.00 คะแนน คิดเปนรอยละ 25.52 
และ เร่ือง Love in Harvard (กฎหมายรักฉบับฮารวารด) จํานวน 67.33 คะแนน คิดเปนรอยละ 17.53 
พบวา กลุมตัวอยางช่ืนชอบภาพยนตรเร่ือง Autumn in my heart (รักนี้ชั่วนิรันดร) มากที่สุด และเร่ือง 
Winter love song (เพลงรักในสายลมหนาว), Love in Harvard(กฎหมายรักฉบับฮารวารด) รองลงมา 
ตามลําดับ 
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ภาพประกอบ 5  ภาพแสดงภาพยนตรชุดประเภทชีวิตทีไ่ดรับความนิยมสูงสุด 3 ลําดับแรก 
 
 สวนท่ี 3  ความพึงพอใจตอการรับชมภาพยนตรชุดเกาหลีของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตาราง 16  แสดงคาระดับความพึงพอใจตอการรับชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน 
 
 

ความชื่นชอบตอการรับชม 
ภาพยนตรชุดเกาหลี 

จํานวน 
(N) 

คาต่ําสุด 
(Min) 

คาสูงสุด 
(Max) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

อันดับ 
(Rank) 

1.  พึงพอใจตอภาพยนตรชุดจาก
ประเทศเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน 

384 1 5 3.60 0.796  

2. พึงพอใจตอความหลากหลายของ
ภาพยนตรชุดจากประเทศเกาหลีที่
เผยแพรทางโทรทัศน 

384 1 5 3.57 0.866 8 

3. พึงพอใจตอบุคลิก/ความสามารถ
ของนักแสดงในภาพยนตรชุดจาก
ประเทศเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน 

384 1 5 3.83 0.878 5 

4. พึงพอใจตอเพลง/ภาษาและทาทาง
ที่ใชในการสื่อสารในภาพยนตรชุดจาก
ประเทศเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน 

384 1 5 3.78 1.006 7 
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ตาราง 16  (ตอ) 
 
 

ความชื่นชอบตอการรับชม 
ภาพยนตรชุดเกาหลี 

จํานวน 
(N) 

คาต่ําสุด 
(Min) 

คาสูงสุด 
(Max) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

อันดับ 
(Rank) 

5. พึงพอใจตอเนื้อหาสาระที่สอดแทรก
ในภาพยนตรชุดจากประเทศเกาหลีที่
เผยแพรทางโทรทัศน 

384 1 5 3.96 0.953 2 

6.  พึงพอใจตอเคร่ืองแตงกายของ
นักแสดงในภาพยนตรชุดจากประเทศ
เกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน 

384 1 5 3.84 0.953 4 

7.พึงพอใจตอฉากและสถานท่ีในการ
ถายทําในภายยนตรชุดจากประเทศ
เกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน 

384 1 5 3.96 0.907 3 

8.พึงพอใจตอเนื้อเ ร่ืองและบทของ
ภาพยนตรชุดจากประเทศเกาหลีที่
เผยแพรทางโทรทัศน 

384 1 5 4.08 0.886 1 

9.พึงพอใจตอความทันสมัยและไดรับ
ความนิยมของภาพยนตรชุดจาก
ประเทศเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน 

384 1 5 3.82 0.996 6 

ภาพรวม 384 1 5 3.83 0.916  
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ภาพประกอบ 6  ภาพแสดงคาระดับความพึงพอใจตอการรับชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน

รายขอ 
 
 จากตาราง 16 และภาพประกอบ 6 พบวา คาระดับความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่
เผยแพรทางโทรทัศน ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.83 คือ มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มาก และมี
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.916 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอสามารถเรียงลําดับไดดังนี้ 
 อันดับที่ 1 ไดแก ความพึงพอใจตอเนื้อเร่ือง และบทของภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทาง
โทรทัศน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 คือ มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มาก และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.886  
 อันดับที่ 2 ไดแก ความพึงพอใจตอเนื้อหาสาระที่สอดแทรกในภาพยนตรชุดจากประเทศเกาหลีที่
เผยแพรทางโทรทัศน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 คือ มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มาก และมีสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.953  
 อันดับที่ 3 ไดแก ความพึงพอใจตอฉากและสถานที่ในการถายทําในภายยนตรชุดจากประเทศ
เกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.96 คือ มีระดับความพึงพออยูในระดับ มาก และมีสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.907 
 อันดับที่ 4 ไดแก ความพึงพอใจตอเครื่องแตงกายของนักแสดงในภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพร
ทางโทรทัศน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 คือ มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มาก และมีสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.953 
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 อันดับที่ 5 ไดแก ความพึงพอใจตอบุคลิก/ความสามารถของนักแสดงในภาพยนตรชุดเกาหลีที่
เผยแพรทางโทรทัศนมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 คือ มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มาก และมีสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.878 
 อันดับที่ 6 ไดแก ความพึงพอใจตอความทันสมัยและไดรับความนิยมของภาพยนตรชุดจาก
ประเทศเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.82 คือ มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มาก 
และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.996 
 อันดับที่ 7 ไดแก ความพึงพอใจตอเพลง/ภาษาและทาทางที่ใชในการสื่อสารในภาพยนตรชุด
เกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 คือ มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มาก และมีสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.006 
 และอันดับที่ 8 ไดแก ความพึงพอใจตอความหลากหลายของภาพยนตรชุดจากประเทศเกาหลีที่
เผยแพรทางโทรทัศน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 คือ มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก และมีสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.866 ตามลําดับ 
 
 

 
 
ภาพประกอบ 7  ไดอะแกรมแสดงคาระดับความพึงพอใจตอการรับชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทาง

โทรทัศน 
 
 
 

การวางโครงเรื่อง 

ทัศนองคประกอบ 
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 ผูวิจัยไดเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความพึงพอใจของของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่
เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได
เฉล่ียตอเดือน อาชีพ และสถานภาพสมรส 
 
ตาราง 17   เปรียบเทียบความแตกตางของระดับความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทาง

โทรทัศนในประเทศไทย ในภาพรวม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล - เพศ 
n = 384 

ระดับความพึงพอใจ 
เพศชาย เพศหญิง 
n = 188 n = 196 

ระดับของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพร
ทางโทรทัศนในประเทศไทย 

X  S.D. X S.D. 

t 

1. พึงพอใจตอภาพยนตรชุดจากประเทศเกาหลีที่
เผยแพร ทางโทรทัศน 

3.46 0.713 3.74 0.807 2.041* 

2. พึงพอใจตอความหลากหลายของภาพยนตรชุด
จากประเทศเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน 

3.37 0.852 3.77 0.869 2.712* 

3. พึงพอใจตอบุคลิก/ความสามารถของนักแสดงใน
ภาพยนตรชุดจากประเทศเกาหลีที่เผยแพรทาง
โทรทัศน 

3.80 0.838 3.86 0.879 1.638 

4. พึงพอใจตอเพลง/ภาษาและทาทางที่ใชในการ
ส่ือสารในภาพยนตรชุดจากประเทศเกาหลีที่
เผยแพรทางโทรทัศน 

3.58 0.985 3.98 1.021 2.937* 

5. พึงพอใจตอเนื้อหาสาระที่สอดแทรกในภาพยนตร
ชุดจากประเทศเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน 

3.87 0.901 4.05 0.987 2.841* 

6. พึงพอใจตอเคร่ืองแตงกายของนักแสดงใน
ภาพยนตรชุดจากประเทศเกาหลีที่เผยแพรทาง
โทรทัศน 

3.81 0.943 3.86 0.951 1.573 

7. พึงพอใจตอฉากและสถานที่ในการถายทําใน
ภาพยนตรชุดจากประเทศเกาหลีที่เผยแพรทาง
โทรทัศน 

3.90 0.897 4.02 0.923 2.823* 

8. พึงพอใจตอเนื้อเร่ืองและบทของภาพยนตรชุด
จากประเทศเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน 

4.01 0.881 4.15 0.889 2.837* 
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ตาราง 17   (ตอ) 
n = 384 

ระดับความพึงพอใจ 
เพศชาย เพศหญิง 
n = 188 n = 196 

ระดับของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพร
ทางโทรทัศนในประเทศไทย 

X  S.D. X S.D. 

t 

9. พึงพอใจตอความทันสมัยและไดรับความนิยม
ของภาพยนตรชุดจากประเทศเกาหลีที่เผยแพรทาง
โทรทัศน 

3.82 0.986 3.86 0.996 1.373 

ภาพรวม 3.74 0.888 3.92 0.925 2.308* 
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 17 พบวา ความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนใน
ประเทศไทย ที่มีเพศแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจฯ ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนใน
ประเทศไทยมากกวาเพศชาย 
 และเม่ือวิเคราะหในรายขอจําแนกตามอายุ ทั้ง 9 ขอ พบวา เพศของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่
เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่แตกตางกัน มีผลใหระดับความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลี
ที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย โดยเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่
เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทยมากกวาเพศชาย ทั้งหมด 6 ขอ ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สวนขออ่ืนๆ ไมแตกตาง ไดแก 
 ขอที่ 1 พึงพอใจตอภาพยนตรชุดจากประเทศเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน 
 ขอที่ 2 พึงพอใจตอความหลากหลายของภาพยนตรชุดจากประเทศเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน 
 ขอที่ 4 พึงพอใจตอเพลง/ภาษาและทาทางที่ใชในการสื่อสารในภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพร
ทางโทรทัศน 
 ขอที่ 5 พึงพอใจตอเนื้อหาสาระที่สอดแทรกในภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน 
 ขอที่ 7 พึงพอใจตอฉากและสถานที่ในการถายทําในภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน 
 ขอที่ 8 พึงพอใจตอเนื้อเร่ืองและบทของภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน 
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ตาราง 18   เปรียบเทียบความแตกตางของระดับความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทาง
โทรทัศนในประเทศไทย ในภาพรวม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล – อายุ 

n = 384 

ระดับของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่
เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย 

อายุ คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

ภาพรวม 15-27 ป 4.23 0.503 4.635 0.004* 
 28-36 ป 4.11 0.488   
 37-45 ป 3.89 0.915   
 46-60 ป 3.1 0.955   

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 18 พบวา อายุที่แตกตางกัน มีตอระดับความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่
เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ดังนั้น ผูศึกษาจึงนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน เพื่อหาวาคาเฉล่ียคูใดบางที่แตกตาง
กัน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 ในตาราง 4.16 
 
ตาราง 19  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนใน

ประเทศไทย ที่มีอายุแตกตางกันกับระดับความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทาง
โทรทัศนในประเทศไทย ในภาพรวม 

 
อายุ อันดับ คาเฉลี่ย 1 2 3 4 
15-27 ป 1 4.23 - 0.12 0.34 1.13* 
28-36 ป 2 4.11  - 0.22 1.01* 
37-45 ป 3 3.89   - 0.79* 
46-60 ป 4 3.10    - 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตาราง 19 เมื่อทดสอบความแตกตางของระดับความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่
เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ในภาพรวม จําแนกอายุ เปนรายคู พบวา ผูชมภาพยนตรชุดเกาหลี มี
ระดับความพึงพอใจฯ ในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 3 คู ไดแก   
 1. ผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีอายุ 15 - 27 ป กับ ผูชม
ภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีอายุ 46 - 60 ป 
 2. ผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีอายุ 28 - 36 ป กับ ผูชม
ภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีอายุ 46 - 60 ป 
 3. ผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีอายุ 37 - 45 ป กับ ผูชม
ภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีอายุ 46 - 60 ป 
 
 ซึ่งผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีอายุ 15 - 27 ป 28 - 36 ป 
และ 37 - 45 ป มีระดับความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ใน
ภาพรวม มากกวา ผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีอายุ 46 - 60 ป 
ตามลําดับ 
 
ตาราง 20   เปรียบเทียบความแตกตางของระดับความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทาง

โทรทัศนในประเทศไทย ในภาพรวม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล –ระดับการศึกษา 
n = 384 

ระดับของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่
เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย 

ระดับ
การศึกษา 

คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

ภาพรวม มัธยมศึกษา 4.07 0.567 3.355 0.038* 
 ปริญญาตรี 4.23 0.459   
 ปริญญาโท 3.71 0.615   
 ปริญญาเอก 3.31 0.853   

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 20 พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีตอระดับความพึงพอใจของผูชมภาพยนตร
ชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
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ดังนั้น ผูศึกษาจึงนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน เพื่อหาวาคาเฉล่ียคูใดบางที่แตกตางกัน ที่
ระดับนัยสําคัญ .05 ในตาราง 21 
 
ตาราง  21 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนใน

ประเทศไทย ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันกับระดับความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่
เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ในภาพรวม 

 
อายุ อันดับ คาเฉลี่ย 1 2 3 4 

ปริญญาตรี 1 4.13 - 0.06 0.32 0.82* 

มัธยมศึกษา 2 4.07  - 0.26 0.76* 

ปริญญาโท 3 3.81   - 0.50* 

ปริญญาเอก 4 3.31    - 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  
 จากตาราง 21 เมื่อทดสอบความแตกตางของระดับความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่
เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ในภาพรวม จําแนกระดับการศึกษา เปนรายคู พบวา ผูชมภาพยนตร
ชุดเกาหลี มีระดับความพึงพอใจฯ ในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 3 
คู ไดแก    
 1. ผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี กับ ผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 2. ผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษากับ ผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 
 3. ผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีการศึกษาระดับปริญญา
โทกับ ผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 
 ซึ่งผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มัธยมศึกษา และ ปริญญาโท มีระดับความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนใน
ประเทศไทย ในภาพรวม มากกวา ผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มี
การศึกษาระดับปริญญาเอก ตามลําดับ 
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ตาราง 22  เปรียบเทียบความแตกตางของระดับความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทาง

โทรทัศนในประเทศไทย ในภาพรวม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล – รายไดเฉล่ียตอเดือน 
n = 384 

ระดับของผูชมภาพยนตร
ชุดเกาหลีที่เผยแพรทาง
โทรทัศนในประเทศไทย 

รายไดเฉล่ียตอ
เดือน 

คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

ภาพรวม ไมมีรายได 3.82 0.657 1.903 0.153 
 ไมเกิน 10,000 บาท 3.94 0.459   
 10,001-20,000 บาท 3.90 0.567   
 20,001-30,000 บาท 3.69 0.872   
 30,001-40,000 บาท 3.88 0.615   
 40,000 บาทข้ึนไป 3.74 0.853   

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 22 พบวา รายไดเฉล่ียตอเดือนที่แตกตางกัน มีตอระดับความพึงพอใจของผูชม
ภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ในภาพรวม ไมแตกตางกัน 
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ตาราง 23  เปรียบเทียบความแตกตางของระดับความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทาง
โทรทัศนในประเทศไทย ในภาพรวม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล – อาชีพ 

n = 384 

ระดับของผูชมภาพยนตรชุด
เกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน

ในประเทศไทย 
รายไดเฉลีย่ตอเดือน คาเฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

ภาพรวม นักเรียน/นักศึกษา 4.32 0.423 6.071 0.003* 
 พนกังานเอกชน 4.10 0.471   
 ธุรกิจสวนตัว 3.63 0.697   
 ขาราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ/พนักงานรัฐ 
3.79 0.722   

 รับจาง 3.57 0.933   
 อ่ืนๆ  3.56 0.919   

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 23 พบวา อาชีพที่แตกตางกัน มีตอระดับความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่
เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ดังนั้น ผูศึกษาจึงนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน เพื่อหาวาคาเฉล่ียคูใดบางที่แตกตางกัน ที่
ระดับนัยสําคัญ .05 ในตาราง 24 
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ตาราง 24  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนใน
ประเทศไทย ที่มีอาชีพแตกตางกันกับระดับความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทาง
โทรทัศนในประเทศไทย ในภาพรวม 

 
รายไดเฉลีย่ตอเดือน อันดับ คาเฉลี่ย 1 2 3 4 5 6 

นักเรียน/นักศึกษา 1 4.32 - 0.22 0.53* 0.69* 0.75* 0.76* 

พนักงานเอกชน 2 4.10  - 0.31 0.47 0.53* 0.54* 
ข า ราชการ /พนั ก งาน รัฐ วิสาห กิจ /
พนักงานรัฐ 

3 3.79   - 0.16 0.22 0.23 

ธุรกิจสวนตัว 4 3.63    - 0.06 0.07 

รับจาง 5 3.57     - 0.01 

อ่ืนๆ 6 3.56      - 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 24 เมื่อทดสอบความแตกตางของระดับความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่
เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ในภาพรวม จําแนกอาชีพ เปนรายคู พบวา ผูชมภาพยนตรชุดเกาหลี 
มีระดับความพึงพอใจฯ ในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 6 คู ไดแก    
 1. ผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
กับ ผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีอาชีพขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ/พนักงานรัฐ 
 2. ผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
กับ ผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว 
 3. ผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
กับ ผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีอาชีพรับจาง 
 4. ผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
กับ ผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีอาชีพอ่ืนๆ 
 5. ผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีอาชีพพนักงานเอกชน กับ 
ผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีอาชีพรับจาง 
 6. ผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีอาชีพพนักงานเอกชนกับ 
ผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีอาชีพอ่ืนๆ 
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 ซึ่งผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มี
ระดับความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ในภาพรวม 
มากกวา ผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีอาชีพขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ/พนักงานรัฐ อาชีพธุรกิจสวนตัว อาชีพรับจาง และอาชีพอ่ืนๆ ตามลําดับ  
 และผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีอาชีพพนักงานเอกชน มี
ระดับความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ในภาพรวม 
มากกวา ผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีอาชีพรับจาง และอาชีพอ่ืนๆ 
ตามลําดับ 
 
ตาราง 25  เปรียบเทียบความแตกตางของระดับความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทาง

โทรทัศนในประเทศไทย ในภาพรวม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล – สถานภาพสมรส 
n = 384 

ระดับของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่
เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย 

รายไดเฉลีย่
ตอเดือน 

คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

ภาพรวม โสด 4.02 0.658 1.191 0.315 
 สมรส 3.82 0.646   
 หยาราง / 

หมาย 
3.65 0.888   

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 25 พบวา สถานภาพสมรสที่แตกตางกัน มีตอระดับความพึงพอใจของผูชมภาพยนตร
ชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ในภาพรวม ไมแตกตางกัน 
 
 ผูวิจัยไดทดสอบปจจัยสวนบุคคลตอความพึงพอใจ ผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทาง
โทรทัศนในประเทศไทย ที่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน อาชีพ 
และสถานภาพสมรส แตกตางกัน จะมีระดับความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทาง
โทรทัศนในประเทศไทย ในภาพรวมแตกตางกัน 
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ตาราง 26  แสดงผลสรุปการทดสอบปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน 
อาชีพ และสถานภาพสมรส กับระดับความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทาง
โทรทัศนในประเทศไทย ในภาพรวม 

 

ตัวแปรอิสระ 
ความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่
เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ในภาพรวม 

ปจจัยสวนบุคคล 1. เพศ  
 2. อายุ    
 3. ระดับการศึกษา    
 4. รายไดเฉล่ียตอเดือน  
 5. อาชีพ  
 6. สถานภาพสมรส  

 
  หมายถึง มีผลตอระดับความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนใน
ประเทศไทย ในภาพรวม 
 
 จากตาราง 26 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบคาเฉล่ียความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุด
เกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูชมภาพยนตรชุดเกาหลี
ที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกตางกัน มีผลตอความ
พึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย สวนปจจัยขออ่ืนๆไมมีผลตอ
ความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย 
 
 และเมื่อผูวิจัยไดนําปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรซี่ ร่ีเกาหลีที่
เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย มาวิเคราะหในประเด็นของประเภทของภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพร
ทางโทรทัศน และความชื่นชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน สามารถสรุปผลได
ดังนี้ 
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ตาราง 27 แสดงประเภทของภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ที่มี
ผลตอความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรซี่ร่ีเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย 

 
ประเภทภาพยนตรที่ช่ืนชอบ 

ภาพยนตรอิง
ประวัติศาสตร/
อัตชีวประวัติ 

ภาพยนตรรกั
โรแมนติก / 
Romantic 
Comedy 

ภาพยนตรชีวิต 
/ Drama 

รวม ปจจัยสวนบคุคลที่มีผลตอความพึง
พอใจ 

ของผูชมภาพยนตรซ่ีรี่เกาหลีทีเ่ผยแพร
ทางโทรทัศนในประเทศไทย ความถี ่(รอย

ละ) 
ความถี ่ 
(รอยละ) 

ความถี ่ 
(รอยละ) 

ความถี ่ 
(รอยละ) 

เพศ ชาย (188 คน) 53 (13.8) 109 (28.4) 24 (6.3) 186 (48.4) 
 หญิง (196 คน) 43 (11.2) 123 (32) 32 (8.3) 198 (51.6) 
อายุ 15-27 ป (205 คน) 19 (4.9) 161 (41.9) 25 (6.5) 205 (53.4) 
 28-36 ป (114 คน) 39 (10.2) 59 (15.4) 16 (4.2) 114 (29.7) 
 37-46 ป (39 คน) 20 (5.2) 9 (2.3) 10 (2.6) 39 (10.2) 
 46-60 ป (26 คน) 18 (4.7) 3 (0.8) 5 (1.3) 26 (6.8) 
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา (142 คน) 29 (7.6) 97 (25.3) 16 (4.2) 142 (37) 
 ปริญญาตรี (213 คน) 57 (14.8) 124 (32.3) 32 (8.3) 213 (55.5) 
 ปริญญาโท (25 คน) 8 (2.1) 10 (2.6) 7 (1.8) 25 (6.5) 
 ปริญญาเอก (4 คน) 2 (0.5) 1 (0.3) 1 (0.3) 4 (1) 
อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา (100 คน) 31 (8.1) 63 (16.4) 6 (1.6) 100 (26) 
 พนักงานเอกชน (180 คน) 40 (10.4) 116 (30.2) 24 (6.3) 180 (46.9) 
 ธุรกิจสวนตัว (14 คน) 4 (1) 8 (2.1) 2 (0.5) 14 (3.6) 
 ข า ร าชกา ร / รั ฐ วิ ส าหกิ จ /

พนักงานรัฐ (80 คน) 
19 (4.9) 38 (9.9) 23 (6) 80 (20.8) 

 รับจาง (7 คน) 2 (0.5) 4 (1) 1 (0.3) 7 (1.8) 
 อื่นๆ (3 คน) 0 (0) 3 (0.8) 0 (0) 3 (0.8) 

รวม (384 คน) 96 (25) 232 (60.4) 56 (14.6) 384 (100) 
  
 จากตาราง 27 ประเภทของภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล ที่มีผลตอความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรซี่ร่ีเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย พบวา 
 1.  ผูชมที่ชื่นชอบภาพยนตรชุดเกาหลีที่ เผยแพรทางโทรทัศนประเภทอิงประวัติศาสตร/
อัตชีวประวัติ โดยแบงออกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
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  เพศที่ชื่นชอบภาพยนตรชุดเกาหลีที่ เผยแพรทางโทรทัศนประเภทอิงประวัติศาสตร/
อัตชีวประวัติ มากที่สุด คือ เพศชาย จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.8  
  ชวงอายุที่ชื่นชอบภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนประเภทอิงประวัติศาสตร/
อัตชีวประวัติ มากที่สุด คือ 28-36 ป จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 10. 
  ระดับการศึกษาที่ชื่นชอบภาพยนตรชุดเกาหลีที่ เผยแพรทางโทรทัศนประเภทอิง
ประวัติศาสตร/อัตชีวประวัติ มากที่สุด คือ ระดับปริญญาตรี จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.8 
  อาชีพที่ชื่นชอบภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนประเภทอิงประวัติศาสตร/
อัตชีวประวัติ มากที่สุด คือ พนักงานเอกชน จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.4 
 2.  ผูชมที่ชื่นชอบภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนประเภทภาพยนตรรักโรแมนติก / 
Romantic Comedy โดยแบงออกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
  เพศที่ชื่นชอบภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนประเภทภาพยนตรรักโรแมนติก / 
Romantic Comedy มากที่สุด คือ เพศหญิง จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 32.0  
  ชวงอายุที่ชื่นชอบภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนประเภทภาพยนตรรักโรแมนติก / 
Romantic Comedy มากที่สุด คือ 15-27 ป จํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 41.9 
  ระดับการศึกษาที่ชื่นชอบภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนประเภทภาพยนตรรักโร
แมนติก / Romantic Comedy มากที่สุด คือ ระดับปริญญาตรี จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 32.3  
  อาชีพที่ชื่นชอบภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนประเภทภาพยนตรรักโรแมนติก / 
Romantic Comedy มากที่สุด คือ พนักงานเอกชน จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 30.2 
 3.  ผูชมที่ชื่นชอบภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนประเภทภาพยนตรชีวิต / Drama 
โดยแบงออกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
  เพศที่ชื่นชอบภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนประเภทภาพยนตรชีวิต / Drama 
มากที่สุด คือ เพศหญิง จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.3  
  ชวงอายุที่ชื่นชอบภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนประเภทภาพยนตรชีวิต / Drama 
มากที่สุด คือ 15-27 ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.5 
  ระดับการศึกษาที่ชื่นชอบภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนประเภทภาพยนตรชีวิต / 
Drama มากที่สุด คือ ระดับปริญญาตรี จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.3  
  อาชีพที่ชื่นชอบภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนประเภทภาพยนตรชีวิต / Drama 
มากที่สุด คือ พนักงานเอกชน จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.3 
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ผลการวิเคราะหขั้นตอนที่ 2: การวิเคราะหตามทฤษฏีการสรางงาน 
 จากผลการศึกษาความถี่และรอยละของของความช่ืนชอบภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทาง
โทรทัศน โดยวัดจากการสอบถามตามทฤษฎีการสรางงานละคร ซึ่งแบงเปน แกนความคิด โครงเร่ือง ภาษา 
บุคลิกนักแสดง เพลง และทัศนองคประกอบ  อางถึงตารางดานลาง 
 
ตาราง 28 แสดงคาความถี่และรอยละของความชื่นชอบในภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน โดย

แบงตามองคประกอบของการสรางงานละคร  
 

ความชื่นชอบ ความถ่ี รอยละ 
ชื่นชอบ บุคลิกและความสามารถของนักแสดง 183 47.66 

 ภาษา และทาทางที่ใชในการสื่อสาร 145 37.76 

 แกนความคิดในการนําเสนอ  180 46.88 

 ทัศนองคประกอบ (ฉาก เคร่ืองแตงกาย ฯลฯ) 197 51.30 

 เพลง และดนตรีประกอบในเร่ือง 195 50.78 

 การวางโครงเร่ืองเร่ือง  256 66.67 

 อ่ืนๆ 8 2.08 

 
 ผูวิจัยพบวาคนไทยช่ืนชอบภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน  เนื่องจากชื่นชอบใน
เทคนิคการวางโครงเร่ืองเปนอันดับแรก และรองลงมาคือช่ืนชอบในทัศนองคประกอบ (ฉาก สถานที่ถายทํา 
เคร่ืองแตงกาย แสง) โดยคิดเปนรอยละ 66.67 และ รอยละ 51.30 ตามลําดับ 
 ทั้งนี้ผูวิจัยไดนําปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรซี่ร่ีเกาหลีที่เผยแพร
ทางโทรทัศนในประเทศไทย มาวิเคราะหในประเด็นของความชื่นชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่
เผยแพรทางโทรทัศน สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
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ตาราง 29  แสดงความชื่นชอบจากการชมภาพยนตรชุดจากประเทศเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ที่มีผลตอความพึงพอใจของผูชม
ภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย 

 

ความชื่นชอบจากการชมภาพยนตรชุดจากประเทศเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน 

บุคลิกและ
ความสามารถของ

นักแสดง 
ภาษา และทาทางที่
ใชในการสื่อสาร 

แกนความคิดในการ
นําเสนอ 

ทัศนองคประกอบ (ฉาก 
สถานที่ถายทํา เครื่องแตง

กาย แสง) 
เพลง และดนตรี
ประกอบในเรื่อง 

การวางโครง
เรื่อง อื่นๆ 

ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความพึงพอใจ 
ของผูชมภาพยนตรซี่รี่เกาหลีที่เผยแพรทาง

โทรทัศนในประเทศไทย 
ความถี่ (รอยละ) ความถี่ (รอยละ) ความถี่ (รอยละ) ความถี่ (รอยละ) ความถี่ (รอยละ) ความถี่ (รอยละ) ความถี่ (รอยละ) 

เพศ ชาย (188 คน) 74 (19.3) 64 (16.7) 83 (21.6) 87 (22.7) 91 (23.7) 124 (32.3) 2 (0.5) 

 หญิง (196 คน) 109 (28.4) 81 (21.1) 97 (25.3) 110 (28.6) 104 (27.1) 132 (34.4) 6 (1.6) 

อายุ 15-27 ป (205 คน) 69 (18) 87 (22.7) 38 (9.9) 64 (16.7) 94 (24.5) 85 (22.1) 1 (0.3) 

 28-36 ป (114 คน) 76 (19.8) 31 (8.1) 82 (21.4) 79 (20.6) 69 (18) 106 (27.6) 3 (0.8) 

 37-46 ป (39 คน) 23 (6) 17 (4.4) 36 (9.4) 33 (8.6) 19 (4.9) 39 (10.2) 2 (0.5) 

 46-60 ป (26 คน) 15 (3.9) 10 (2.6) 24 (6.3) 21 (5.5) 13 (3.4) 26 (6.8) 2 (0.5) 

มัธยมศึกษา (142 คน) 73 (19) 50 (13) 58 (15.1) 84 (21.9) 93 (24.2) 105 (27.3) 1 (0.3) ระดับ
การศึกษา ปริญญาตรี (213 คน) 87 (22.7) 72 (18.8) 95 (24.7) 89 (23.2) 85 (22.1) 123 (32) 3 (0.8) 

 ปริญญาโท (25 คน) 21 (5.5) 19 (4.9) 23 (6) 20 (5.2) 16 (4.2) 24 (6.3) 3 (0.8) 

 ปริญญาเอก (4 คน) 2 (0.5) 4 (1) 4 (1) 4 (1) 1 (0.3) 4 (1) 1 (0.3) 

อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา (100 คน) 64 (16.7) 40 (10.4) 35 (9.1) 56 (14.6) 65 (16.9) 72 (18.8) 1 (0.3) 

 พนักงานเอกชน (180 คน) 61 (15.9) 57 (14.8) 63 (16.4) 68 (17.7) 72 (18.8) 87 (22.7) 1 (0.3) 

 ธุรกิจสวนตัว (14 คน) 12 (3.1) 10 (2.6) 13 (3.4) 9 (2.3) 12 (3.1) 14 (3.6) 2 (0.5) 

 ขาราชการ/ พนักงานรัฐ (80 คน) 39 (10.2) 32 (8.3) 63 (16.4) 58 (15.1) 41 (10.7) 73 (19) 3 (0.8) 

 รับจาง (7 คน) 5 (1.3) 3 (0.8) 3 (0.8) 4 (1) 3 (0.8) 7 (1.8) 1 (0.3) 

  อื่นๆ (3 คน) 2 (0.5) 3 (0.8) 3 (0.8) 2 (0.5) 2 (0.5) 3 (0.8) 0 (0) 

รวม (384 คน) 183 (47.7) 145 (37.8) 180 (46.9) 197 (51.3) 195 (50.8) 256 (66.7) 8 (2.1) 
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 จากตาราง 29 ความชื่นชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล ที่มีผลตอความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนใน
ประเทศไทย พบวา 
 1.  ผูชมที่มีความช่ืนชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดานบุคลิก
และความสามารถของนักแสดง โดยแบงออกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
  เพศที่มีความชื่นชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดานบุคลิก
และความสามารถของนักแสดง มากที่สุด คือ เพศหญิง จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 28.4  
  ชวงอายุที่มีความช่ืนชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดาน
บุคลิกและความสามารถของนักแสดง มากที่สุด คือ 28-36 ป จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 10.2 
  ระดับการศึกษาที่มีความช่ืนชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน
ดานบุคลิกและความสามารถของนักแสดง มากที่สุด คือ ระดับปริญญาตรี จํานวน 87 คน คิดเปน  
รอยละ 22.7 
   อาชีพที่ชื่นชอบภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนประเภทอิงประวัติศาสตร/
อัตชีวประวัติ มากที่สุด คือ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16.7 
 2.  ผูชมที่มีความช่ืนชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดานภาษา 
และทาทางที่ใชในการสื่อสาร โดยแบงออกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
  เพศที่มีความช่ืนชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดานภาษา 
และทาทางที่ใชในการสื่อสาร มากที่สุด คือ เพศหญิง จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 21.1  
  ชวงอายุที่มีความช่ืนชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดาน
ภาษา และทาทางที่ใชในการสื่อสาร มากที่สุด คือ 15-27 ป จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 22.7 
  ระดับการศึกษาที่มีความช่ืนชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน
ดานภาษา และทาทางที่ใชในการสื่อสาร มากที่สุด คือ ระดับปริญญาตรี จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 
18.8 
  อาชีพที่มีความชื่นชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดานภาษา 
และทาทางที่ใชในการสื่อสาร มากที่สุด คือ พนักงานเอกชน จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.8 
 3.  ผูชมที่มีความช่ืนชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดานแกน
ความคิดในการนําเสนอโดยแบงออกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
  เพศที่มีความชื่นชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดานแกน
ความคิดในการนําเสนอ มากที่สุด คือ เพศหญิง จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 25.3  
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  ชวงอายุที่มีความช่ืนชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดานแกน
ความคิดในการนําเสนอ มากที่สุด คือ 28-36 ป จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 21.4 
  ระดับการศึกษาที่มีความช่ืนชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน
ดานแกนความคิดในการนําเสนอ มากที่สุด คือ ระดับปริญญาตรี จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 24.7  
  อาชีพที่มีความช่ืนชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดานแกน
ความคิดในการนําเสนอ มากที่สุด คือ พนักงานเอกชน และขาราชการ จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 
16.4 
 4.  ผูชมที่มีความช่ืนชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดานทศันองค
ประกอบ (ฉาก เคร่ืองแตงกาย ฯลฯ)โดยแบงออกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
  เพศที่มีความช่ืนชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดานทัศนองค
ประกอบ (ฉาก เคร่ืองแตงกาย ฯลฯ) มากที่สุด คือ เพศหญิง จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 28.6  
  ชวงอายุที่มีความช่ืนชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดานทัศ
นองคประกอบ (ฉาก เคร่ืองแตงกาย ฯลฯ) มากที่สุด คือ 28-36 ป จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 20.6 
  ระดับการศึกษาที่มีความช่ืนชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน
ดานทัศนองคประกอบ (ฉาก เคร่ืองแตงกาย ฯลฯ) มากที่สุด คือ ระดับปริญญาตรี จํานวน 89 คน คิด
เปนรอยละ 23.2  
  อาชีพที่มีความช่ืนชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดานทัศ
นองคประกอบ (ฉาก เคร่ืองแตงกาย ฯลฯ) มากที่สุด คือ พนักงานเอกชน จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 
17.7 
 5.  ผูชมที่มีความช่ืนชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดานเพลง 
และดนตรีประกอบในเร่ืองโดยแบงออกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
  เพศที่มีความชื่นชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดานเพลง 
และดนตรีประกอบในเร่ือง มากที่สุด คือ เพศหญิง จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 27.1  
  ชวงอายุที่มีความช่ืนชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดานเพลง 
และดนตรีประกอบในเร่ือง มากที่สุด คือ 15-27 ป จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 24.5 
  ระดับการศึกษาที่มีความช่ืนชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน
ดานเพลง และดนตรีประกอบในเร่ือง มากที่สุด คือ ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 
24.2  
  อาชีพที่มีความช่ืนชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดานเพลง 
และดนตรีประกอบในเร่ือง มากที่สุด คือ พนักงานเอกชน จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18.8 
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 6.  ผูชมที่มีความช่ืนชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดานการวาง
โครงเร่ือง โดยแบงออกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
  เพศที่มีความช่ืนชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดานการวาง
โครงเร่ือง มากที่สุด คือ เพศหญิง จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 34.4  
  ชวงอายุที่มีความชื่นชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดานการ
วางโครงเร่ือง มากที่สุด คือ 28-36 ป จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 27.6 
  ระดับการศึกษาที่มีความช่ืนชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน
ดานการวางโครงเร่ือง มากที่สุด คือ ระดับปริญญาตรี จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 32.0  
  อาชีพที่มีความชื่นชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทศันดานการวาง
โครงเร่ือง มากที่สุด คือ พนักงานเอกชน จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 22.7 
 7.  ผูชมที่มีความช่ืนชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดานอ่ืนๆ 
โดยแบงออกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
  เพศที่มีความช่ืนชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทศันดานอ่ืนๆ มาก
ที่สุด คือ เพศหญิง จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.6  
  ชวงอายุที่มีความชื่นชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดานอ่ืนๆ 
มากที่สุด คือ 28-36 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.8 
  ระดับการศึกษาที่มีความช่ืนชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน
ดานอ่ืนๆ มากที่สุด คือ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จํานวนอยางละ 3 คน คิดเปนรอยละ 0.8  
  อาชีพที่มีความช่ืนชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดานอ่ืนๆ 
มากที่สุด คือ ขาราชการและพนักงานรัฐ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.8 
 
 ผูวิจัยพบวาคนไทยชื่นชอบภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน  เนื่องจากช่ืนชอบใน
เทคนิคการวางโครงเร่ืองเปนอันดับแรก และรองลงมาคือช่ืนชอบในทัศนองคประกอบ (ฉาก สถานที่
ถายทํา เคร่ืองแตงกาย แสง) ซึ่งผูวิจัยจะนํา 2 องคประกอบนี้มาวิเคราะหโดยใชภาพยนตรชุดเกาหลีที่
ไดรับความนิยมสูงสุดใน 3 ประเภทหลัก ไดแก  
 1. ภาพยนตรประเภทอิงประวัติศาสตร / อัตชีวประวัติ ไดแก ภาพยนตรชุดเร่ือง จอมนาง
แหงวังหลวง หรือ Dae Jang guem 
 2. ภาพยนตรประเภทชีวิต ไดแก ภาพยนตรชุดเร่ืองรักนี้ชั่วนิรันดร หรือ  Autumn in my 
heart  
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 3. ภาพยนตรประเภทรักโรแมนติก ไดแก ภาพยนตรชุดเร่ือง รักวุนวายของเจาชายกาแฟ 
หรือ Coffee Prince 
 
 ขอมูลพื้นฐานของภาพยนตรชุดทั้ง 3 เร่ืองมีดังนี้ 
 1. ภาพยนตรชุดเรื่อง จอมนางแหงวังหลวง  
  ชื่อภาพยนตร    Dae Jang guem (จอมนางแหงวังหลวง) 
  ประเภท    ภาพยนตรชีวิต / Drama 
  ออกอากาศในไทย   จันทร-ศุกรเวลา16.25 - 17.25  น. 
       เร่ิมออกอากาศ  3 เมษายน พ.ศ.2549 
  วันที่ออกอากาศครั้งแรก เสาร-อาทิตย  เวลา  18.30 น. -20.00 น. 
       เร่ิม 15 ตุลาคม พ.ศ.2548 ถึง11มีนาคม พ.ศ.2549 
  ความยาว    74 ตอน 
  สถานี    โทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 
  นักแสดงนํา   Lee Young-ae, Ji Jin-hee, Hong Hi-na, Im Ho 
 
 2. ภาพยนตรชุดเรื่อง รักนี้ชั่วนิรันดร 
  ชื่อภาพยนตร   Autumn in my heart  (รักนี้ชั่วนิรันดร)    
  ประเภท    ภาพยนตรรักดรามา 
  ออกอากาศในไทย   5 ต.ค. 2001  
       ทุกวันศุกร เวลา 21.30 - 22.30 น.  
  สถานี    สถานีโทรทัศนไอทีวี 
  ความยาว    18 ตอน 
  นักแสดงนํา   Song Seung Hun, Song Hye Kyo, Won Bin,  
       Han Na Na, Han Chae Young 
 
 3. ภาพยนตรชุดเรื่อง รักวุนวายของเจาชายกาแฟ 
  ชื่อภาพยนตร    Coffee prince  (รักวุนวายของเจาชายกาแฟ)  
  ประเภท    ภาพยนตรรักโรแมนติก / Romantic Comedy 
  ออกอากาศในไทย   วันที่ออกอากาศ  เสาร อาทิตย  เวลาออกอากาศ   
       เวลา 09.15 น.เร่ิมออกอากาศ  19  เมษายน 2551  
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  วันที่ออกอากาศ    พุธ – ศุกร เวลาออกอากาศ  เวลา 08.30 น. 
       เร่ิมออกอากาศ  29 กันยายน 2553 
  สถานี    สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7  
  ความยาว    17 ตอน 
  นักแสดงนํา   Yoon Eun Hye, Gong Yoo, Lee Sun Gyun,  
       Chae Jung Ah  
 
 ทั้งนี้ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหในรายละเอียดการสรางสรรคภาพยนตรชุดเกาหลีในประเด็น
ของการวางโครงเร่ือง (Plot) และการจัดวางทัศนองคประกอบ หรือ Art Direction ของภาพยนตรโดย
ละเอียดดังนี้ 
 
 การวางโครงเร่ืองของภาพยนตร (Plot) 
 จากการศึกษาวิเคราะหการวางโครงเร่ืองของภาพยนตรชุดเกาหลีทั้ง 3 เร่ือง โดยใชหลัก
ทฤษฎีการการสรางงานละคร ไดผลที่มีลักษณะเดนรวมกันในภาพยนตรชุดทั้ง 3 เร่ือง คือมีกลวิธีใน
การสรางโครงเร่ืองเปนแบบละครเมโลดรามา โดยมีลักษณะของการใชโครงสรางของ Well-made play 
ของ เออแซน สครีบ  กลาวคือเนื้อเร่ืองสงผลกระทบตออารมณของผูชม  มุงเสนอเนื้อหาของความเพอ
ฝนเกินจริง ความรักตางชนชั้น พรหมลิขิต ปญหาความเหล่ือมลํ้าของสังคม หรือรวมถึงการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน เปนตน โดยมากโครงเร่ืองจะมีลักษณะตนรายปลายดี และสอดแทรกคติธรรมอยางงายๆ 
เชน ทําดีไดดีทําช่ัวไดชั่ว  
 โดยในแตละเร่ืองจะมีการพัฒนาโครงเรื่องในระดับรายละเอียดที่มีความแตกตางกันออกไป 
ตามลักษณะสไตลของประเภทภาพยนตรที่ตางกัน  การวางโครงเร่ืองลักษณะนี้เปนการวางโครงเร่ือง
อยางเปนระบบเพื่อนําไปสูจุดสุดยอดของเร่ือง และมักจะเราอารมณของผูชมใหเกิดการปลดปลอยทาง
อารมณ โดยกระตุนใหเกิดความสงสาร โกรธ เกลียดชัง หรือรัก ผานการดําเนินเร่ืองและการกระทําของ
ตัวละคร นอกจากมีการพัฒนาโครงเร่ืองอยางเนนความเขาใจอยางงายกับผูชมแลว โครงสรางของ
ละครประเภทนี้จะมีโครงสรางแบบเนนจุดวิกฤต (Crisis Drama) นาฏการในเร่ืองมักเปนระบบการเผย
ความลับในเร่ืองใหแกผูชมไดรับรู หากแตตัวละครในเร่ืองจะไมรู นับต้ังแตเปดเร่ือง  (พฤทธ์ิ                
ศุภเศรษฐศิริ.  27) 
 ทั้งนี้ผูวิจัยจะนําทฤษฎีของระบบโครงสรางของ Well-made play ของ Alvin Goldfarb ใน
การศึกษาภาพยนตรชุดทั้ง 3 เร่ืองนี้  
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 โครงสรางของ Well-made Play ประกอบไปดวย ดังนี้ 
 1. ทุกส่ิงทุกอยางในเร่ืองตองอธิบายไดในเร่ืองเหตุและผลได 
 2. การปูพื้นเร่ืองจะอยูในชวงแรก (Early exposition) 
 3. ความลับหลักของเร่ืองจะเปนส่ิงที่สงผลตอการสรางจุดวิกฤติหลักของเร่ือง 
 4. มีการใชอุบายตางๆในเร่ือง ซึ่งสวนมากจะเกื่ยวเนื่องกับอุปกรณประกอบการแสดง 
(Prop) ซึ่งซอนความลับของเร่ืองไว 
 5. โครงสรางของเร่ืองจะเปนโครงเร่ืองที่เนนจุดสุดยอดในแตละตอน และถูกจัดวางใหผูชม
พยายามเดาเหตุการณและนึกถึงความลับหลักของเร่ือง 
 6. มีฉากท่ีตัวเอกและฝายปรปกษจะตองเผชิญหนากัน ซึ่งเปนฉากที่เปดเผยความลับของ
เร่ืองและสามารถนํามาวิเคราะหไดดังนี้ 
 
 ภาพยนตรเรื่องจอมนางแหงวังหลวง หรือ Dae Jang guem 
 ภาพยนตรชุดเร่ืองนี้สรางจากเร่ืองจริงของหญิงสาวผูเปนตํานาน นามวา Dae Jang Guem 
สตรีคนแรกในประวัติศาสตรเกาหลีที่เปนแพทยหลวงในพระราชสํานักรักษาพระราชา ในสมัย
ราชวงศโชซอน ราชวงศสุดทายของคาบสมุทรเกาหลีเมื่อ 500 กวาปกอน สมัยนั้นมีผูหญิงถวายงานอยู
ในพระราชวังหลายตําแหนงดวยกัน ไมวาจะเปนตําแหนงนางขาหลวงและตนเคร่ือง(แมครัวหลวง) 
ตําแหนงเหลานี้จะไดรับการมอบหมายงานเปนพิเศษ ภายใตโครงสรางที่เต็มไปดวยระเบียบแบบแผน
และการปกครองที่เขมงวด บนเสนทางที่ตองฟนฝาของหญิงสามัญชนในสมัยกษัตริยจุงจง ซอจังกึม"
หรือ"แดจังกึม" เปนเด็กที่เกิดในครอบครัวสามัญชนที่มีฐานะยากจน เธอไดสูญเสียพอแมไปต้ังแตเด็ก 
แตโชคก็ยังเขาขางเม่ือเธอไดมีโอกาสเขาไปศึกษาการปรุงอาหารในพระราชสํานัก ดวยความสามารถ
พิเศษในการรับรูรสชาติของอาหาร และเรียนรูวิชาการทําอาหารดวยความทุมแท จนไดกาวข้ึนมาเปน
ตนเครื่องยอดฝมือ และดวยการฟนฝาไปกับชีวิตที่มีอุปสรรคและความผกผัน ตอมาเธอถูกใสรายวา
วางยาพิษกษัตริยจุงจงจึงถูกขับไลออกจากวัง แตภายหลังเธอก็ไดไปศึกษาวิชาแพทย ไดพัฒนาข้ึนเปน
แพทยหลวงแหงราชวงศโชซอนจนเปนผลสําเร็จ แตเหตุที่ตัวเอกสตรีในเร่ืองใชความสามารถ ผนวกกับ
ความอุตสาหะพยายามที่มีอยู ทําใหสตรีผูนี้ไดรับพระราชทานตําแหนงนางขาหลวงใหญในที่สุด 
 
 โครงเรื่อง (Plot) 
 เคิรก (2004) อางถึงในพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ ไดเสนอสูตรสําหรับผูกํากับการแสดงเพ่ือ
วิเคราะหโครงเร่ืองของบทละคร โดยคนหานาฏการ และความขัดแยงที่สําคัญวาเปน “The  spine of 
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the play” ซึ่งหมายถึงนาฏการหลักของเร่ือง (main action) รวมถึงจุดสําคัญตางๆ อันสงผลใหเร่ืองราว
ดําเนินไปอยางมีระบบ (พฤทธ์ิ ศุภเศรษฐศิริ,2539: 51)  โดยสามารถแบงเปนหัวขอตางๆ ดังนี้ 
 วิเคราะหโครงเร่ืองโดยอาศัยสูตรของ จอรน เคิรก (John W. Kirk) 
 1. ความขัดแยงหลักของเร่ือง (Root conflict): เปนความขัดแยงของซอจังกึม และแซซังกุง  
อันเนื่องมาจากการปายสีความผิดไปใหมารดาของซอจังกึม เพื่อรักษาอํานาจของตระกูลแซในการ
บริหารจัดการนางในในราชสํานักเกาหลี 

 2. นาฏการหลัก (Root action): ซอจังกึม ตองการลบลางความผิดของมารดาที่ถูกกลาวหา
วาวางยาพิษพระราชาดวยอาหาร นางจึงเขามาเปนนางในและมีความสามารถทางดานการทําอาหาร
จนเปนยอดฝมือ แตแลวก็ถูกอุปสรรคใหถูกเนรเทศออกจากวังหลวง และผกผันจนเปนแพทย ดวย
ความมุงมั่นจนไดกลายเปนแพทยหลวงแหงราชวงศโชซอน ผลสุดทายนางไดลางความผิดของมารดา
จนหมดสิ้น กลายเปนตํานานแพทยหลวงที่เปนผูหญิงคนแรกของประวัติศาสตรเกาหลี  

 3. จุดสุดยอดของเร่ือง (Climax): อยูในเหตุการณชวงทายของเร่ือง เปนตอนที่นางเอกตอง
ตัดสินใจเพื่อทิ้งทุกอยางจากเมืองหลวง เพื่อการใชชีวิตรักตามประสาคนธรรมดากับพระเอก  
 4. เหตุการณกระตุน (Inciting incident):  ผูเขียนมักใชเหตุการณที่ฝายตัวเอกอยูในภาวะที่
วิกฤตไมสามารถแกปญหาได เพื่อใหผูชมเกิดความเห็นใจ และลุนไปกับการแกปญหาของตัวเอก อีก
ทั้งกระตุนใหเหตุการณหลักในแตละเหตุการณมีความนาสนใจมากยิ่งข้ึน 

 5. จุดวิกฤต (Crisis):  ภาพยนตรมีจุดวิกฤตหลักในตอนที่ซอจังกึม หนีออกนอกราชสํานัก 
เพื่อรักษาชีวิตรอด และใชชีวิตคูกับพระเอกเยี่ยงคนธรรมดาสามัญ นอกจากนี้เนื่องจากเปนภาพยนตร
ชุดที่มีความยาว กอปรกับมีเนื้อหาที่คอนขางมากจึงมีการแบงชวงของเหตุการณที่มีความขัดแยง และ
เนนจุดสุดยอดในแตละเหตุการณ  ซึ่งมีเหตุการณสําคัญโดยอาศัยเนื้อหาสําคัญเปน  21 เหตุการณ
ยอย ในแตละเหตุการณมีการเนนจุดสุดยอดในแตละเหตุการณ 
 6. การคล่ีคลายเร่ือง (Denouement): ภาพยนตรไดคล่ีคลายเม่ือพระเอกและนางเอกออก
จากเมือง และดําเนินชีวิตเยี่ยงคนสามัญ สวนในราชสํานักไดยกยองใหแดจังกึมเปนหญิงที่อยูใน
ตํานานของโชซอน 
 
 จากการวิเคราะหการดําเนินเร่ืองของภาพยนตรชุดจอมนางแหงวังหลวง สามารถสรุปเปน
แผนภาพไดดังนี้ 
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ภาพประกอบ 8  แผนภาพแสดงการดําเนนิเร่ือง ของภาพยนตรชุด จอมนางแหงวงัหลวง 
 
 จากแผนภาพ แสดงใหเห็นกลวิธีในการวางโครงเร่ืองที่มีจุดวิกฤตยอยในเหตุการณยอย 21 
เหตุการณ โดยแตละเหตุการณจะมีการเนนจุดสุดยอดในแตละเหตุการณ เพื่อกระตุนอารมณ และ
พัฒนาความรูสึกรวมของผูชมใหคลอยตามไปกับเร่ือง โดยเร่ืองราวจะมีนาฏการณ และความขัดแยง
หลักที่จะนําพาเร่ืองราวไปสู จุดสุดยอดของเร่ืองซึ่งอยูในชวงทายของเร่ือง เม่ือผานจุดสุดยอด เร่ืองราว
ไดคล่ีคลายและนําพาผูชมไปสูความเขาใจ  
 
 การวิเคราะหระบบโครงสรางตามระบบ Well-made play ของ Alvin Goldfarb 
 1. ทุกสิ่งทุกอยางในเรื่องตองอธิบายไดในเรื่องเหตุและผลได 
  ภาพยนตรชุดจอมนางแหงวังหลวง ผูแตงไดเชื่อมโยงเหตุการณตางๆของเร่ืองโดยอาศัย
ความเปนเหตุและเปนผลซ่ึงเปนเร่ืองใหญของเร่ือง เชนการที่จังกึมตองหาทางเขาไปอยูในวังหลวง
เพราะเนื่องจากตองไปลบขอกลาวหาของมารดาซ่ึงเหตุผลนี้ ทําใหเกิดเร่ืองราวท่ีเช่ือมโยงตอไปตลอด
ทั้งเร่ือง ภาพยนตรพยายามสะทอนใหเห็นถึงผลของความดี ความอุสาหะต้ังใจของตัวละครเอกทีน่าํผล
ไปสูความแคลวคลาดจากอันตรายตางๆ และนําพาตัวละครเอกไปสูเปาหมายที่ต้ังมั่นไว อีกทั้งสอน
ผูชมโดยผานการกระทําผิดพลาดของตัวละครที่เปนปรปกษใหเห็นเหตุและผลของการกระทํา ซึ่งเปน
หนึ่งในหลักของพุทธศาสนาที่หอหุมเร่ืองราวตางๆของภาพยนตรเร่ืองนี้ไว 
 

จุดวิกฤตยอย 21 จุด 

Climax 

การคลี่คลายเรื่อง 
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 2. การปูพื้นเรื่องจะอยูในชวงแรก (Early exposition) 
  ภาพยนตรชุดเร่ืองจอมนางแหงวังหลวง มีการเปดเร่ืองโดยการแนะนําตัวละครหลักที่เปน
เหตุใหเกิดตัวเอกของเร่ือง คือซอซอนโซ และปกเมียงยอ บิดาและมารดาของแดจังกึม ซึ่งเปน
เหตุการณที่เผชิญชะตากรรมรายแกชีวิตทั้งคู ซอโซซอนไดรับอาญาแผนดินเนื่องจากเปนผูนําสุราพิษ
ใหมารดาของพระราชาองคปจจุบันเพื่อรับโทษจากพระราชาองคกอน สวนปกเมียงยอถูกลงโทษจาก
ซังกุงในวังเนื่องจากไปเห็นการวางยาพิษในเครื่องเสวย ในฉากเปดของภาพยนตรไดนําเสนอเร่ืองราว
ตางๆ พรอมๆกับการทํานายทายทักของนักพรต แสดงใหเห็นคานิยมดานความเช่ือที่อยูกับสังคม
เกาหลีนับต้ังแตอดีต   ภาพยนตรใชเวลาการนําเสนอการปูพื้นเร่ืองหลักถึง 2 ตอน เพื่อใหผูชมเกิด
ความเขาใจในเบ้ืองตน   
  นอกจากนี้ในแตละตอนกอนฉายภาพยนตร จะมีชวง “ของฝากจากแดจังกึม” ซึ่งเปนเปน
ชวงของการอธิบายทั้งความรู อธิบายคําศัพท และสรางความเขาใจทางวัฒนธรรมและประเพณีตางๆ 
เพื่อปูพื้นฐานในทําใหผูชมเกิดความเขาใจเนื้อเร่ือง และสามารถติดตามไดงายข้ึน  ในตอนที่ 1 กอน
เร่ิมภาพยนตร พิธีกรไดอธิบายถึงความเปนมากอนถึงสมัยโชซอนและกลาวแนะนําเปดตัวจังกึม ตัว
ละครเอกใหผูชมรูจัก 
 3. ความลับหลักของเรื่องจะเปนสิ่งที่สงผลตอการสรางจุดวิกฤติหลักของเรื่อง 
  ภาพยนตรชุดจอมนางแหงวังหลวง ไดซอนความลับหลักของเร่ืองไวอยางสมบูรณโดย
ความลับตางๆสงผลใหเกิดเร่ืองราวตางๆในเร่ือง กลาวคือในตอนเปดเร่ืองตัวละครเอกไดเกิดข้ึนมา
พรอมกับความลับของบิดามารดา คือ บิดาเปนนักโทษหลบหนีเพราะเปนหนึ่งในขุนนางที่สําเร็จโทษ
มารดาของพระราชาองคกอน สวนมารดาเปนนางในที่ถูกลงโทษใหทานยาตายแตหลบหนีมาได ทั้งคู
จึงไมสามารถเปดเผยฐานะของตนได และเมื่อความลับแรกเปดเผยทําใหตัวละครเอกตองเผชิญกับ
เหตุการณที่นําพามาสูวังหลวงอีกคร้ัง   เมื่อเปนนางในก็ตองเก็บความลับที่มีใจใหกับพระเอกซ่ึงเปน
ทหาร ความรักของตัวละครทั้งคูจึงเปนความรักที่เปดเผยมิได ผูแตงไดวางโครงเร่ืองใหเร่ืองความรักมี
อุปสรรคที่ใหญหลวง เม่ือพระราชามีใจใหกับนางเอก ทําใหการดําเนินเร่ืองในเร่ืองความรักของตัว
ละครเอกดําเนินไปดวยความยากลําบาก และตองอยูภายใตความลับที่ปดบัง 
 4. มีการใชอุบายตางๆในเรื่อง ซ่ึงสวนมากจะเกื่ยวเน่ืองกับอุปกรณประกอบการ
แสดง (Prop) ซ่ึงซอนความลับของเรื่องไว 
  ภาพยนตรชุดจอมนางแหงวังหลวง ใชอุบายที่เกี่ยวเนื่องกับอุปกรณประกอบการแสดงซ่ึง
ซอนความลับอยูหลายสวน อาทิ บันทึก และตุมน้ําปรุงรสหรือ  “ฮันการิ” และ “องงิ” ของมารดาที่แอบ
ไวในวังหลวงสงผลใหจังกึมและอาจารยไดรูฐานะที่แทจริงของกันและกัน   การใชบันทึกของซังกุม
สูงสุด เปนอุปกรณประกอบการแสดงที่เก็บความลับของเร่ือง และสงผลใหตัวละครเอกเกิดแรงดลใจใน 
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อุปกรณประกอบเหลานี้ไดสงผลตอความใหความสนใจของผูชม โดยจําเปนจะตองติดตามเร่ืองราว
เพื่อไขปริศนาของอุบายตางๆ 
 5. โครงสรางของเรื่องจะเปนโครงเรื่องท่ีเนนจุดสุดยอดในแตละตอน และถูกจัดวาง
ใหผูชมพยายามเดาเหตุการณและนึกถึงความลับหลักของเรื่อง 
  ภาพยนตรชุดเร่ืองจอมนางแหงวังหลวง มีลักษณะการพัฒนาของเร่ืองโดยใชลักษณะการ
ดําเนินเร่ืองตามลําดับเวลา หรือ Chronology และมีการใชเทคนิคของการเลาเร่ืองยอนกลับ (Flash 
back) เปนระยะๆเพื่อการเตือนความจํา และยํ้าความสนใจใหแกผูชม ส่ิงที่นาสนใจของการพัฒนาของ
เร่ืองจอมนางแหงวังหลวง คือดวยความที่เปนภาพยนตรชุดที่มีความยาว กอปรกับมีเนื้อหาที่
คอนขางมากจึงมีการแบงชวงของเหตุการณที่มีความขัดแยง และเนนจุดสุดยอดในแตละเหตุการณ  
ซึ่งมีเหตุการณสําคัญโดยอาศัยเนื้อหาสําคัญเปน  21 เหตุการณยอย ในแตละเหตุการณมีการเนนจุด
สุดยอดในแตละเหตุการณ และสงผลสูความลับหลักของเร่ืองใหญ จนนําไปสูจุดวิกฤต (Crisis) ที่ตัว
ละครตองตัดสินใจอยูสม่ําเสมอ จึงทําใหเกิดความต่ืนเตนลุนระทึกอยางสม่ําเสมอ  
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ภาพประกอบ 9  โครงสรางเหตุการณที่เกดิในภาพยนตรชุดจอมนางแหงวังหลวง 
 
 มีฉากท่ีตัวเอกและฝายปรปกษจะตองเผชิญหนากัน ซ่ึงเปนฉากท่ีเปดเผยความลับ
ของเรื่อง 
 ภาพยนตรชุดจอมนางแหงวังหลวง มีการวางลักษณะของตัวละครในเร่ืองเปนแบบตัวละคร
ตายตัว  (Typed Character) มีการแบงแยกฝงดีและเลวอยางเห็นไดชัด ซึ่งนับเปนรูปแบบ ของการ
พัฒนาตัวละครของละครประเภทเมโลดรามาอยางชัดเจน ภาพยนตรไดนําเสนอฉากที่มีการเผชิญหนา

 
โครงสรางเหตุการณที่เกดิในภาพยนตรชุดจอมนางแหงวงัหลวง 

 

เหตุการณท่ี 1   รักษาอาการยอนเซ็ง 

เหตุการณท่ี 2   การเขาสอบ 

เหตุการณท่ี 3  ตมนํ้าลางจานชวงพายุฝน 

เหตุการณท่ี 4  ตามหาไกทอง 

เหตุการณท่ี 5  ทําแปงหมี่หาย 

เหตุการณท่ี 6  ผายันตเปล่ียนเพศทารก 

เหตุการณท่ี 7  พระราชาประชวนเพราะโสมใน “ถั่งเชาเปด” 

เหตุการณท่ี 8  ล้ินรับรสไมได 
เหตุการณท่ี 9  หุงขาวใหซังกุงพี่เล้ียง 

เหตุการณท่ี 10  ทําอาหารใหทูตตาหมิง 

เหตุการณท่ี 11  แขงขันทําเคร่ืองเสวย 

เหตุการณท่ี 12  เปดกํามะถัน  
เหตุการณท่ี 13  โดนเนรเทศไปเปนทาสหลวง 

เหตุการณท่ี 14  รักษาอาการปวยของหัวหนาโจร 

เหตุการณท่ี 15  รักษาลูกชายชนชั้นสูง 

เหตุการณท่ี 16  สอบเปนหมอหญิง 

เหตุการณท่ี 17  รักษาโรคระบาดจากผัก 
เหตุการณท่ี 18  ทําคลอดสนมลี 

เหตุการณท่ี 19  ลักลอบหาสาเหตุการประชวนของพระราชา 

เหตุการณท่ี 20   รักษาอาการปวยของพระโอรส 
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กันระหวางตัวเอกและปรปกษ โดยความแยกยลของการแตงโครงเร่ืองไดมีการสรางปรปกษของตัวเอก
เปนหลายบทบาท ไดแก แซซังกุม แซกึมยอง โยรี และยองโน โดยการเผชิญหนากันระหวางตัวเอกมีอยู
หลายฉากที่กระจายอยูในเร่ือง อาทิ ตอนที่ 4 5 8 9 15 16 18 20  21 25 26 28 30 32 34 35 38 40 
42 45 46 47 49 50  โดยในแตละบทบาทของปรปกษก็จะมีเร่ืองราวที่มีผลตอตัวละครเอกหรือซอ
จังกึมทั้งส้ิน 
 
 การวิเคราะหสาระของภาพยนตร 
 แดจังกึม จอมนางแหงวังหลวงเปนภาพยนตรชุดที่อิงประวัติศาสตรของหมอหญิงแดจังกึม 
หมอหลวงคนแรกที่เปนสตรีเพศ มีชีวิตอยูในรัชสมัยของพระเจาจุงจง แหงราชวงศโชซอน (ค.ศ. 1488 – 
1544) เธอถูกกลาวในจดหมายเหตุราชวงศโชซอนถึง 7 คร้ัง  ภาพยนตรไดมีการแตงเนื้อหาเพิ่มเติม
เพื่อความบันเทิง อาทิในตอนตนของเร่ืองที่หมอหญิงเปนนางในของหองเคร่ือง เนื้อหาสวนนี้ไมไดมีอยู
จริงตามประวัติศาสตรของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเปนการเนนย้ําในการสะทอนถึงความเหล่ือม
ลํ้าทางสังคม การแบงชนช้ันในสังคมสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งประกอบดวยกษัตริยและเชื้อสายราชวงศ 
ขุนนาง นางในในระดับตางๆ ชนช้ันกลาง ชนช้ันไพร โดยมีความแตกตางกันไปตามศักดินา นอกจากนี้
ยังมุงนําเสนอภาพสะทอนบทบาทของสตรีเกาหลีในสมัยโบราณ   นําเสนอแนวคิดสตรีนิยมรวมสมัย
การเรียกรองสิทธิสตรีผานบทบาทของตัวละคร  ภาพยนตรชุดเร่ืองจอมนางแหงวังหลวงนําเสนอ
แนวคิดสตรีนิยมรวมสมัยซึ่งแผงการเรียกรองตองการ การสรางสมดุลระหวางเพศในสังคมสมัยใหม 
และ ภาพสะทอนผ ูหญิงที่สามารถส่ันคลอนระบบชายเปนใหญมีการกดข่ีสตรีเพศอยางสมบูรณแบบ ผ ู 
หญิงถูกควบคุมและถูกกําหนดใหมีวิถีทางปฏิบัติและครองตน ตามที่สังคมกําหนดบรรทัดฐานเอาไว
หากไมทําตามจะถูกทําโทษอยางรุนแรง ภาพยนตรชุดเร่ืองนี้ไดนําเสนอทั้งปญหาการถูกกดข่ีของผ ู 
หญิงในลัทธิขงจื้อ และนําเสนอหนทางการปลดปลอยผูหญิงจากความไมเทาเทียม  โดยนําเสนอความ
มีสติปญญาและคุณสมบัติที่ดีเหนือกวาผูชายรวมถึงสะทอนบทบาทความเปนแม จิตวิญญาณ และ
มิตรภาพความสัมพันธ โดยใหคุณคากับความดีและความสามารถของผูหญิงในมุมมองใหม รวมถงึยนื
หยัดในความเลวรายของการครอบงําของผูชายที่วางตัวเปนศูนยกลางของทุกสิ่ง   
 สาระของภาพยนตรชุดเร่ืองจอมนางแหงวังหลวง นับวาเปนภาพยนตรที่ใหความบันเทิงที่
แฝงไปดวยสาระความรู และแงคิดตางๆที่สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตประจําวันวัน
ของคนกลายเปนภาพยนตรที่สอนสังคมในทางออมโดยใชการสื่อสารผานความบันเทงิ ทัง้นีผู้วจิยัไดทาํ
การสรุปสาระคําสอนที่ปรากฏในภาพยนตรไดดังนี้ 
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 1. ความพยายาม ความพยายามเปนแงคิดที่ถูกสอดแทรกอยางสม่ําเสมอ และกลายเปน
ลักษณะเฉพาะของตัวเอกในเร่ือง เชนในตอนที่ถูกเนรเทศไปอยูเขตทาเจ แดจังกึมมีความพยายามที่จะ
ปลูกแทชุนใหสําเร็จ ซึ่งปกติเกาหลีตองส่ังแทชุนจากประเทศอ่ืน   
 2. ความพอดี ความพอดีหมายถึงคิดทําในส่ิงใดควรพอดีไมมากและไมนอยจนเกินไป ซึ่งได
ถูกสอดแทรกแงคิดผานกระบวนการทําอาหารของ   ปารกเมียงยอ (มารดาของนางเอก) “สมุนไพร
รักษาโรคที่นํามาปรุงอาหารหากใชไมถูกทางก็จะสงผลในทิศทางที่กลับกัน นั่นคือหากนํามาใชปริมาณ
ที่พอเหมาะก็จะชวยรักษาโรคได แตหากใชในปริมาณมากเกินไปหรือวาไมเหมาะสม อาจทําใหเกิดผล
เสียกับรางกาย”    
 3. ความกตัญู  ความกตัญูไดปรากฏในหลายสวนของการนําเสนอในเร่ือง อาทิความ
กตัญูของแดจังกึมตอบิดามารดา หรือความกตัญูของแดจังกึมตอฮันซังกุงผูเปนครู  
 4. การเคารพผูอาวุโส  การเคารพผูอาวุโสหรือผูที่มีตําแหนงสูงกวาถือเปนเร่ืองสําคัญ 
เนื้อหาของภาพยนตรไดสอดแทรกขนบธรรมเนียมการใหความเคารพผูอาวุโสของชาวเกาหลี โดยจะ
เห็นไดจากหลายชวงหลายตอนในภาพยนตร อาทิเมื่อตอนฝกปฏิบัติตัวของนางใน ซังกุมผูสอนไดมี
การถายทอดระเบียบวิธีในการทําความเคารพบุคคลตางๆ โดยใหความสําคัญไลระดับตามศักดินากัน
ไป   
 5. ความอดทนไมยอทอตออุปสรรค ความอดทนไมยอทอตออุปสรรคนับเปนหนึ่งในอัต
ลักษณที่โดดเดนของภาพยนตรชุดเร่ืองนี้ โดยสะทอนใหเห็นในตัวละครเอกแดจังกึม และมารดาของ
นางที่แสดงถึงความอดทนอยางเดดชัด อาทิในตอนเด็กที่แดจังกึมนําหญาเข้ียวมังกรมารักษาแผลของ
เยินเซ็งซ่ึงไดรับบาดเจ็บจากการปนโตะ หรือในตอนที่แดจังกึมหาสาเหตุของอาหารที่เนาเสีย โดย
ทดลอง สังเกตปฏิกริยาที่อาจทําใหเกิดภาวะเนาเสียจากสาเหตุตางๆจนสามารถแกไขปญหาไดอยาง
นาทึ่ง 
 6. การใหอภัย  การใหอภัยเปนหลักคุณธรรมที่ปรากฏในตัวละครเอกหลายตัว โดยเฉพาะ
ในตัวแดจึงกึมที่แมจะโดนรังแก และกล่ันแกลงจากผูไมประสงคดีอยางสม่ําเสมอ    
 7. การเสียสละ  การเสียสละเปนคุณธรรมข้ันพื้นฐานของผูที่อยูรวมกันในสังคม ภาพยนตร
ไดใชตัวละครสะทอนภาพสังคมที่มีน้ําใจเอ้ือเฟอเสียสละแบงปนใหแกกัน เชนการเสียสละของมารดา
แดจังกึมเพื่อใหลูกปลอดภัย หรือการเสียสละของแดจังกึมใหกับเพื่อนนางใน ความเสียสละจึงเปน
คุณธรรมเคร่ืองผูกมิตรไมตรี ยึดเหนี่ยวจิตใจไว เปนเคร่ืองมือสรางลักษณะนิสัยใหเปนคนที่เห็นแก
ประโยชนสุขสวนรวมมากกวาประโยชนสุขสวนตัว  
 8. การยึดมั่นในความถูกตอง  ภาพยนตรไดสะทอนใหความสําคัญของการยึดถือใน
ความถูกตอง การปฏิบัติตนเหมาะสมตามทํานองครองธรรมของสังคม โดยมีหลักแหงคุณธรรมและ
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จริยธรรมเปนแกนกลาง ภาพยนตรไดนําเสนอตัวอยาง และผลของการปฏิบัติและยึดมั่นในความ
ถูกตองของตัวละคร ซึ่งอาจเดนชัดที่สุดในกลุมนักปกครอง อาทิ แสดงใหเห็นคุณธรรมของซังกุมสูงสุด
ในแตละคน 
 นอกจากสาระความรูที่สอดแทรกในภาพยนตรอยางสมําเสมอ ดานการสอดแทรกวัฒนธรรม 
ก็นับเปนอีกปจจัยสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จในแงของการตลาด และการเปนที่รูจักในฐานะ
ประเทศในเอเชียอารเนยที่มีความเจริญทางวัฒนธรรมที่เขมแข็ง การนําเสนอวิถีชีวิตของชาวเกาหลีได
แสดงออกมาอยางชัดเจนในภาพยนตรชุดจอมนางแหงวังหลวง ซึ่งผูวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ 
 9. วัฒนธรรมความเช่ือเร่ืองภูติผี การทํานาย หรือไสยศาสตร อาทิในตอนเปดเร่ืองไดชี้
ชะตาของบิดาของนางเอกโดยหมอดูนักพรตไดทํานายวา “ชีวิตของบิดานางเอกจะอยูในกํามือของ
ผูหญิง 3 คน หนึ่งไมอยากฆาแตตองฆา สองชวยชีวิตนางแตนางตายเพราะเจา สามนางจะฆาเจาเปน
เหตุใหชวยคนอีกมากมาย” หรือในการเลือกคนเขามาในวังใชการนําหยดเลือดที่ขอมือ หากหยดเลือด
ไมไหลเปนทางแสดงวามิใชหญิงพรหมจรรยซึ่งจะไมสามารถเขาไปทํางานในวังได 
 10. วัฒนธรรมดานอาหาร  นับเปนวัฒนธรรมที่โดดเดนซึ่งมีการนําเสนอใหผูชมไดเห็นถึง
ความละเอียดออนของการใสใจในรายละเอียด ความละเมียดละไมในทุกข้ันตอนต้ังแตการเตรียม
วัตถุดิบ การปรุงอาหาร วิธีการรับประทานอาหาร หรือแมกระท่ังการเลือกใชภาชนะในการบรรจุอาหาร 
แดจังกึมเปนนางในที่ทําหนาที่ปรุงอาหารถวายพระราชาและราชวงศทําใหผูชมสามารถเห็นกรรมวิธี
ปรุงอาหารในหองเคร่ือง ที่ลวนใชวัตถุดิบคัดสรรเปนอยางดีตามแบบฉบับของเกาหลีโบราณ อีกทั้งใน
แตละมื้อของอาหารเกาหลีจะตองมีกิมจิ ซึ่งกลายเปนเอกลักษณประจําชนชาติเกาหลีอีกอยางหนึ่ง ส่ิง
ที่เห็นไดอยางเดนชัดคือ ภาพยนตรไดปลูกฝงความเปนแมศรีเรือนของสตรีชาวเกาหลี ซึ่งมีความ
คลายคลึงกับวัฒนธรรมไทย  
 11. วัฒนธรรมดานการแตงกาย   การแตงกายเปนเคร่ืองหมายที่แสดงถึงความเปน
อารยะ ภาพยนตรไดแสดงถึงรายละเอียดการใชเคร่ืองแตงกาย แสดงถึงวัฒนธรรมความเปนอยูของ
ชาวเกาหลีในยุคสมัยโชชอน โดยจัดแบงรูปแบบ และแสดงออกถึงความซับซอนในแงแนวคิดในการ
แตงกายของตัวละคร  ในภาพยนตรเร่ืองนี้ไดแสดงเคร่ืองแตงกายเกาหลีจากการสวมใสของตัวละครที่
สามารถบงบอกถึงฐานะและชนช้ันในสังคม อาทิเคร่ืองแตงกายของพระราชา พระมเหสีพระสนม  เช้ือ
พระวงศลําดับข้ันตางๆ  ขุนนาง ทหาร นางในแตละข้ัน ซังกุง หมอหลวง หมอหญิงหรือแมกระทั่ง
สามัญชน เปนตน นอกจากนี้ไดนําเสนอเครื่องแตงกายประจําชาติของเกาหลีเรียกวา ฮันบก โดยฮันบก
ของผูหญิงประกอบดวย กระโปรงพันรอบตัว เรียกวา ชิมา และเส้ือชอกอริซึ่งมีลักษณะคลายกับเส้ือ
แจคเก็ตสวนฮันบกของ ผูชาย จะประกอบดวยชอกอริเชนกัน แตส้ันกวาของผูหญิง และสวมกางเกง
เรียกวา บาจิอีกทั้งชุดของผูหญิงและผูชายจะสวมคลุมทับดวยเส้ือคลุมยาวที่เรียกวา ดุรุมาก 
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 12. วัฒนธรรมทางการแพทย   ในชวงทายของภาพยนตรไดสะทอนถึงความเจริญ
ทางดานการแพทยแผนโบราณของเกาหลี ไมวาจะเปนความรูดานสมุนไพร การฝงเข็ม หรือการ
นําเสนอโสม ที่แสดงถึงคุณคาที่เปนแบบฉบับของเกาหลี  
 
 จากที่กลาวมาในขางตน วัฒนธรรมและคุณธรรมตางๆเหลานี้ที่ปรากฏในภาพยนตรชุดเร่ือง
จอมนางแหงวังหลวง มีความใกลเคียงกับวัฒนธรรมและคุณธรรมท่ีคนไทยยึดมั่นปฏิบัติ  จึงอาจเปน
หนทางหนึ่งที่ทําใหผูชมชาวไทยไดเกิดความซาบซึ้ง และเขาสูแกนของภาพยนตรไดอยางไมยากนัก 
กอปรกับความใกลเคียงกันในแงของความเช่ือ และศาสนาของทั้งสองชาติ และลักษณะของการให
รายละเอียดของตัวละครที่มีความหลากหลายในแงของบุคลิกลักษณะ ซึ่งสามารถสะทอนและเปน
ตัวแทนของกลุมคนในสังคมไดอยางครบถวน 
 
 ภาพยนตรชุดเรื่อง รักนี้ชั่วนิรันดร หรือ Autumn in my heart 
 เด็กหญิงสองคน ซึ่งเกิดในเดือนตุลาคม เธอทั้งสองคนเกิดวันเดียวกัน และมีที่อยูอาศัยใน
ระแวกเดียวกัน เรียนอยูโรงเรียนเดียวกัน อุนโซ ซึ่งเปนเด็กที่มีความสุขอยูอยางสุขสบาย พอของเธอ
เปนศาสตราจารยและมีพี่ชายที่แสนดี ซึ่งใหความรักแกเธอเหนือส่ิงอ่ืนใดในโลกนี้ สวนเด็กหญิงอีกคน
หนึ่งช่ือ ชิเน เธออาศัยอยูกับแมซึ่งเปนหญิงหมาย แมเธอเล้ียงชีพโดยเปดรานอาหารเล็กๆ ประทังชีวิต
ไปวันๆ วันหนึ่งเหตุการณไดเกิดข้ึน อุนโซ เกิดอุบัติเหตุ เขาโรงพยาบาลและตองตรวจเลือดจึงรูความ
จริงวา อุนโซ ไมไชลูกสาวที่จริงของพวกเขา ไดมีการสลับตัวกันกับเด็กหญิงอีกคนหนึ่ง ที่โรงพยาบาล
ตอนแรกเกิด คนที่ชอคมากที่สุดเมื่อทราบเร่ืองนี้คือ จุนโซ ซึ่งรักนองสาวคนนี้มาก อุนโซ ตองเผชิญกับ
ชะตาชีวิตที่เปล่ียนไป สวนชิเน ก็ไดเรียกรองจากครอบครัว ของเธอเปนอยางมากเพื่อชดเชย กับส่ิงที่
เธอสูญเสียไป 14 ป ครอบครัวของ จุนโซ รูสึกผิดที่ตองสงตัว อุนโซ กลับคืนไป และไดยายครอบครัวไป
อยูที่อเมริกา  
 เวลาผานไปหลายป ชิเน กลับมาเกาหลี และไดงานทําเปนผูจัดการในโรงแรม ซึ่งเปนโรงแรม
เดียวกับที่ อุนโซ ทํางานเปนพนักงานทําความสะอาดอยู ในขณะที่ จุนโซ พี่ชายก็เปนนักวาดรูป และ
เปนอาจารยสอนอยูในวิทยาลัยแหงหนึ่ง เขาทั้งสองคน อุนโซ และ จุนโซ ไดมีโอกาสพบกันอีกคร้ังหนึ่ง 
ซึ่งการพบกันในคร้ังนี้จึงรูวาจริงๆ แลวทั้งสองคนไดรักกัน     อยางไรก็ตาม อุนโซ พยายามที่จะอยูหาง
จาก จุนโซ เนื่องจากเธอรูดีวาเปนส่ิงที่ไมเหมาะสม เพราะพวกเขาเปนพี่นองกัน เธอจึงพยายามพบกัน 
เทโซก ซึ่งรักเธอมาก จุนโซ ตองการจะแตงงานกับ อุนโซ แตครอบครัวของเขาคัดคานพวกเขาอยางยิ่ง 
และหลังจากที่ ยูมี (คูหมั้นของจุนโซ) พยายามที่จะฆาตัวตาย, จุนโซ เลยตองเลือกที่จะกลับมาคืนดีกับ 
ยูมีหลังจากที่ จุนโซ รูวา อุนโซ กําลังจะตายดวยโรคมะเร็งในเม็ดเลือด เขาจึงทิ้งทุกส่ิงทุกอยาง 
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เพื่อที่จะใชชีวิต อยูกับเธอในชวงสุดทาย เขาทั้งสองไปที่ชายหาดที่เดิม ที่พวกเขาเคยไป ตอนกอนที่จะ
แยกจากกัน และที่นั่น อุนโซ เธอก็ตายในขณะที่ จุนโซ กําลังอุมเธออยูบนหลังของเขา 
 
 โครงเรื่อง (Plot)  
 วิเคราะหโครงเร่ืองโดยอาศัยสูตรของ จอรน เคิรก (John W.Kirk) 
 1. ความขัดแยงหลักของเร่ือง (Root conflict): เปนความขัดแยงภายในจิตใจของอุนชุน และ
จุนโซ ซึ่งเปนผลมาจากความไมเทาเทียมกันในสังคม 

 2. นาฏการหลัก (Root action): ความรักของอุนชุน และจุนโซที่กอกําเนิดข้ึนต้ังแตเด็ก จน
ชะตากรรมพลิกผันวาอุนซุนไมไดเปนลูกสาวที่แทจริงของครอบครัวศาสตราจารย ทําใหเกิดการ
เปล่ียนตัวกับซิเน และทําใหเกิดการพลัดพลากกันไปหลายป จนกลับมาพบกันอีกคร้ัง ซึ่งจุนโซไดมี
คูหมั้นซึ่งครอบครัวไดวางไวคือยูมิ ทําใหรักของอุนชุนและจุนโซตองเปนรักที่ซอนเรน และปดบัง
ความรูสึกตัวเอง จนจุนโซรูความจริงวาอุนซุนกําลังจะตายดวยโรคมะเร็ง เขาจึงทิ้งทุกส่ิงทุกอยางและ
ทําในส่ิงที่หัวใจตองการคืออยูกับอุนซุนจนวาระสุดทาย 

 3. จุดสุดยอดของเร่ือง (Climax): อยูในเหตุการณในชวงแรกที่มีการเปดเผยความจริงวาอุน
ชุน หรือนางเอกมิไดเปนลูกที่แทจริงของศาสตราจารยยุน ทําใหชีวิต และความรักของนางเอกพลิกจาก
หนามือเปนหลังมือในทันที  
 4. เหตุการณกระตุน (Inciting incident):  เหตุการณกระตุนโดยใสตัวละครบุคคลที่ 3 ซึ่งทํา
ใหเกิดภาวะรักสามเศรา ทําใหเกิดความเขาใจผิด และความเหินหางระหวางพระเอกและนางเอกมาก
ข้ึน 

 5. จุดวิกฤต (Crisis):  ตอนท่ีมีการเปดเผยตอพระเอกวา นางเอกไดปวยเปนโรคมะเร็งและ
กําลังจะตาย โดยพระเอกตองเลือกที่จะทําตามหัวใจของตนในวาระสุดทายของคนที่เขารัก จุดนี้ไดบีบ
ค้ันหัวใจของผูชมและพยายามเอาใจชวยตัวเอกของเร่ือง โดยเร่ืองราวตางๆไดถูกจัดวางใหผูชม
พยายามเดาเหตุการณและนึกถึงความลับหลักของเร่ือง  
 6. การคล่ีคลายเร่ือง (Denouement): ภาพยนตรไดคล่ีคลายเมื่อพระเอกตัดสินใจบอกความ
จริงและอยูกับนางเอกจนวาระสุดทาย 
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 จากการวิเคราะหการดําเนินเร่ืองของภาพยนตรชุดรักนี้ชั่วนิรันดร สามารถสรุปเปนแผนภาพ
ไดดังนี้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 10   แผนภาพแสดงการดําเนินเร่ือง ของภาพยนตรชุด รักนี้ชัว่นิรันดร 
 
 จากแผนภาพ แสดงใหเห็นกลวิธีในการวางโครงเร่ืองที่มีการวางจุดสุดยอดอยูในชวงการเปด
เร่ือง โดยมีการเปดเผยความจริงซึ่งทําใหชะตาชีวิตของนางเอกไดผันเปล่ียนไป ผูเขียนบทไดเพิ่มเติม
จุดวิกฤต โดยแทรกในเหตุการณยอยเพื่อกระตุนอารมณสงสาร เห็นอกเห็นใจไปสูผูชม โดยในแตละ
เหตุการณไดเนนจุดสุดยอด และนําพาเร่ืองราวไปสูการไขความจริง และสามารถคล่ีคลายขอกังขา
ตางๆในตอนทายของเร่ือง นับเปนการวางดครงเร่ืองที่มีนาฏการหลัก หากแตเพิ่มเหตุการณยอยเพื่อ
เพิ่มอรรถรสในการรับชมของผูชม 
 
 
 
 
 

จุดวิกฤต Climax 

การคลี่คลายเรื่อง 
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 การวิเคราะหระบบโครงสรางตามระบบ Well-made play ของ Alvin Goldfarb 
 
 1. ทุกสิ่งทุกอยางในเรื่องตองอธิบายไดในเรื่องเหตุและผลได 
  โครงเร่ืองของภาพยนตรชุดเร่ือง รักนี้ชั่วนิรันดร มิไดมีความสลับซับซอนมีลักษณะคลาย
กับภาพยนตรไทยหลายเร่ือง เร่ิมตนเร่ืองดวยลูกของสองครอบครัวถูกสลับตัวกัน แตหลังจากนั้นแลว 
เร่ืองนี้มีวิธีดําเนินเร่ืองและผูกเช่ือมเหตุการณและการกระทําของตัวละคร พรอมกับใหเหตุผลของการ
กระทําที่คนดูไมรูสึกวามีสวนใดเกินเลยความเปนจริง โดยมีความรักอันลึกซ้ึงเปนแกนหลักนําพา
เร่ืองราวดําเนินไป ความเดนชัดของภาพยนตรชุดเร่ือง รักนี้ชั่วนิรันดร ไดนําเสนอความเปนเหตุและเปน
ผล โดยเกิดจากการตัดสินใจของตัวละครเอก ที่ตอสูเพื่อความหมายในชีวิต  ในเร่ืองอุนโช นางเอกของ
เร่ืองสามารถเลือกที่จะอยูกับครอบครัวเกาได แตเธอเลือกที่จะกลับไปหาพอแมที่แทจริง และใชชีวิต
อยางลําบาก   ตัวเอกเปนส่ือที่กระตุนใหผูชมเกิดความเห็นอกเห็นใจ ความกลัว หรือชื่นชม ในระหวาง
การตอสูด้ินรนนั้นเขาตองเผชิญ ความขัดแยงเหตุการณตางๆในเร่ืองลวนเปนผลมาจากการตัดสินใจที่
สงผลตอการดําเนินเร่ือง 
 2. การปูพื้นเรื่องจะอยูในชวงแรก (Early exposition) 
  ภาพยนตรชุดเร่ืองรักนี้ชั่วนิ รันดร มีการเปดฉากโดยใชฉากของทะเล เพื่อใหเห็น
บรรยากาศที่กําลังจะเกิดข้ึน และใชฉากเปนส่ือกลางในการสรางความสัมพันธระหวางตัวละครเอก 
ภาพยนตรไดใชตอนแรกเพียงตอนเดียวเทานั้นในการปูพื้นเร่ือง เพื่อบอกความเปนมาของตัวละครใน
เร่ือง และไดกลาวถึงความรักที่กอตัวในวัยเด็กของพระเอกและนางเอก ซึ่งนับเปนการดําเนินเร่ืองที่มี
ความรวดเร็ว อันสงผลตอความประทับใจของผูชม แมจะชมเพียงคร้ังแรกก็สามารถติดตามเร่ืองได
อยางไมยากนัก 
 3. ความลับหลักของเรื่องจะเปนสิ่งที่สงผลตอการสรางจุดวิกฤติหลักของเรื่อง 
  ภาพยนตรชุดเร่ืองรักนี้ชั่วนิรันดร  ไดซอนความลับหลักของเร่ืองไวอยางสมบูรณโดย
ความลับตางๆสงผลใหเกิดเร่ืองราวตางๆ หากแตกลวิธีของผูแตงไดนําเสนอแตกตางจากภาพยนตร
เร่ืองอ่ืนๆ เพราะความลับตางๆจะคอยๆถูกเปดเผยทีละขอ อาทิ ในตอนตน ความลับของการสับเปล่ียน
ลูกของสองครอบครัว เมื่อความจริงถูกเปดเผยทําใหเกิดความโกลาหลของการดําเนินเร่ืองตอไป  
ความลับของความรูสึกของตัวละครเอกทั้งคูที่ไดปกปดตัวละครอ่ืนๆ 
 4. มีการใชอุบายตางๆในเรื่อง ซ่ึงสวนมากจะเกื่ยวเน่ืองกับอุปกรณประกอบการ
แสดง (Prop) ซ่ึงซอนความลับของเรื่องไว 
  ในภาพยนตรชุดเร่ืองรักนี้ชั่วนิรันดร ใชถวยแทนความรูสึกของตัวละครที่แอบซอนความ
รักระหวางกัน ถวยกาแฟไดกลายเปนสัญลักษณที่บงบอกความรูสึกของตัวละครในเร่ือง ไมเวนแตตัว
ละครในครอบครัวของนางเอก  
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 5. โครงสรางของเรื่องจะเปนโครงเรื่องท่ีเนนจุดสุดยอดในแตละตอน และถูกจัดวาง
ใหผูชมพยายามเดาเหตุการณและนึกถึงความลับหลักของเรื่อง 
  ภาพยนตรชุดเร่ืองรักนี้ชั่วนิรันดร มีการพัฒนาเร่ืองราวสลับกันไปมาทั้งในอดีตและ
ปจจุบัน คือมีการเลาเร่ืองแบบตามลําดับเวลา ผสมผสานกับการเลาเร่ืองแบบยอนกลับ การพฒันาของ
เร่ืองไดดําเนินนับต้ังแตตอนที่ 2 จนกระทั้งถึงตอนที่ 16 การกํากับภาพยนตรที่มีเนื้อเร่ืองเรียบงาย ตัว
ละครไมมาก อารมณของตัวละครไมฉูดฉาด แตสามารถควบคุมอารมณความรูสึกรวมของผูชมไดเปน
อยางดี ทําใหผูชมเกิดความซาบซ้ึงและเปนภาพยนตรที่อยูในความทรงจําของผูชม แมวาจะมีการ
เผยแพรมาเปนเวลานานแลวก็ตาม  
  เปนที่นาสนใจที่ภาพยนตรชุดเร่ืองรักนี้ชั่วนิรันดร มีโครงเร่ืองที่เนนจุดสุดยอดตามระเบียบ
ของละครแนว Well made play โดยมีการเนนจุดสุดยอดในแตละตอน โดยในแตละเหตุกาณลวน
เชื่อมตอ และเปนเหตุเปนผลตอกัน  ทั้งนี้ผูแตงไดแบงเหตุการณหลักๆเปน 3 เหตุการณ  กลาวคือ 
  เหตุการณที่ 1 นับต้ังแตเปดเร่ือง ภาพยนตรไดสรางปมปญหา หรืออาจเรียกไดวาเปนจุด
วิกฤตจุดสําคัญของเร่ืองต้ังแตการเปดเร่ือง ซึ่งเปนที่นาสนใจอยางยิ่งเพราะเปดดวยจุดหักเห หรือจุด
พลิกผันของเร่ือง นําไปสูปมปญหาและบอเกิดของเร่ือง รักนี้ชั่วนิรันดร กลาวคือการเปดเผยความจริง
วาอุนโซ ที่ไมใชลูกสาวที่แทจริงของศาสตราจารยยูน และคุณนายยูน หลังการผาตัดจากอุบัติเหตุรถชน 
และกลับกลายเปน ชิเน ที่กลับแปรผันชีวิตมาแทนที่เธอ  การเนนจุดสุดยอดในชวงตนเร่ืองนี้ นับเปนจุด
หักเหที่สําคัญและทําใหเกิดเหตุการณตางๆที่ตามมา ทําใหผูชมเกิดอ่ิมเอมในตอนที่ 1 ของการฉาย
ภาพยนตร ทั้งนี้สงผลตอการติดตามของผูชม และตองการเห็นเหตุการณที่จะเกิดข้ึนตามมา 
  เหตุการณที่ 2 ชวงกลางเร่ือง เปนเร่ืองของความสัมพันธรัก 3 เศรา ระหวางอุนชุน จุนโช 
และเทโซก ซึ่งมีการเนนจุดสุดยอดของปมปญหาความรักที่สามารถเปนเพียงแคพี่ชายและนองสาว จุด
สุดยอดชวงนี้ทําผูชมเกิดความสงสาร เห็นอกเห็นใจ และเขาใจในความความรูสึกนึกคิดของตัวละคร  
  เหตุการณที่ 3 ในชวงทายของเร่ือง ภาพยนตรไดเนนจุดสุดยอดที่สําคัญอีกตอน คือตอนที่
มีการเปดเผยตอพระเอกวา นางเอกไดปวยเปนโรคมะเร็งและกําลังจะตาย จุดหักเหจุดนี้ไดบีบค้ันหัวใจ
ของผูชมและพยายามเอาใจชวยตัวเอกของเร่ือง โดยเร่ืองราวตางๆไดถูกจัดวางใหผูชมพยายามเดา
เหตุการณและนึกถึงความลับหลักของเร่ือง  
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ภาพประกอบ 11  โครงสรางเหตุการณในภาพยนตรชุดเร่ือง รักนี้ชัว่นิรันดร 
 
 6. มีฉากที่ตัวเอกและฝายปรปกษจะตองเผชิญหนากัน ซ่ึงเปนฉากท่ีเปดเผย
ความลับของเรื่อง 
  ภาพยนตรชุดรักนี้ชั่วนิรันดร มีการวางลักษณะของตัวละครที่เปนปรปกษอยู 2 ลักษณะ 
คือตัวละครที่มีความชัดเจนในลักษณะนิสิย โดยมีลักษณะตามตัวละครในละครประเภทเมโลดรามา 
คือมีความเปนตัวละครดานเดียว คือ ชิเน และยูมิ ซึ่งมีฉากที่ตัวเอกเผชิญหนากับชิเน  ในฉากที่ 2  ซึ่ง
เปนฉากเปดเผยความจริงในเร่ืองลูกที่แทจริง และเผชิญหนากับยูมิ ในฉากที่ 16 ที่ยูมิ เ ป ด เ ผยคว าม

 
โครงสรางเหตุการณในภาพยนตรชุดเรื่อง รักน้ีชั่วนิรันดร 

 
เหตุการณที่ 1  การคนพบวาอุนโซไมใชลูกสาวที่แทจริงของศาสตราจารยยูน  

 
 
เหตุการณท่ี 2  รักสามเศรา และการผิดหวังในรัก 

 
เหตุการณท่ี 3 มะเร็ง  และอุนโซสิ้นใจ 
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จริงเร่ืองอุนโซเปนมะเร็ง ปรปกษในลักษณะที่ 2 คือปรปกษที่ขัดขวางความรักของ พ ร ะ เ อ ก แ ล ะ
นางเอก ซึ่งผูเขียนไดสรางบุคคลที่ 3 ทําใหเกิดรักสามเศราทําใหเกิดความยุงยากใน ความรักของทั้ง
สอง 
 จากลักษณะของโครงเร่ืองโดยรวม มีลักษณะของการวางโครงเร่ืองตามแบบฉบับของละคร
เมโลดรามา กลาวคือมีการวางเคาโครงตามแบบละครสูตรสําเร็จทั่วไป หากแตผูวิจัยสังเกตเห็นวา 
ภาพยนตรชุด รักนี้ชั่วนิรันดร   ผูแตงไดรับอิทธิพลของความคิดของละครโศกนาฏกรรม หรือ Tragedy 
มาผสมผสานอยูบาง กลาวคือ ผูแตงไดนําเสนอการกระทําของตัวเอกที่ตองตอสูเพื่อความหมายใน
ชีวิต โดยนําเสนอความหายนะอันเกิดจากการด้ินรนสูเปาหมายหรืออุดมการณตางๆของตัวเอก และ
เปนการตอตานพลังที่อยูเหนือธรรมชาติ อาทิชะตากรรม หรือพรหมลิขิตที่มีอํานาจเหนือมนุษย ในเร่ือง
อุนโช นางเอกของเร่ืองสามารถเลือกที่จะอยูกับครอบครัวเกาได แตเธอเลือกที่จะกลับไปหาพอแมที่
แทจริง และใชชีวิตโดยฝนความรูสึกภายในใจของตน  ตัวเอกเปนส่ือที่กระตุนใหผูชมเกิดความเห็นอก
เห็นใจ ความกลัว หรือช่ืนชม ในระหวางการตอสูด้ินรนนั้นเขาตองเผชิญความขัดแยง นอกจากนี้ตัวเอก
มักยังมีจุดบกพรองในตัวเองซ่ึงเปนหนึ่งในเหตุผลที่จะพาเขาไปสูความหายนะในตอนทายเปนตน  
นอกจากนี้ยังปรากฏลักษณะสูตรสําเร็จของละครประเภทผิดฝาผิดตัว ซึ่งปรากฏใหเห็นอยางดาดดืน่ใน
ละครราวศตวรรษที่ 19   
 
 การวิเคราะหสาระของภาพยนตร 
 ภาพยนตรชุดเร่ือง รักนี้ชั่วนิรันดร นับเปนภาพยนตรชีวิตชุดที่สามารถเรียกน้ําตาจากผูชมได
อยางมหาศาล และเปนภาพยนตรชุดที่ส่ือมวลชนไทยหลายแหลง ยกใหเปนตนกําเนิดของความนิยม
ภาพยนตรชุดเกาหลีของผูชมชาวไทย ทั้งนี้เพราะเปนภาพยนตรชุดเกาหลีเร่ืองแรกๆที่เขามาเผยแพรใน
สถานีโทรทัศนไทย และไดรับความนิยมอยางรวดเร็วทําใหสถานีโทรทัศนไอทีวี (ในขณะนั้น) กลายเปน
สถานียอดนิยมทางดานละคร และความบันเทิงของผูชมชาวไทยในชวงเวลานั้น  โดยเนื้อหาของ
ภาพยนตรมุงนําเสนอภาพความความสัมพันธภายในครอบครัวของสังคมชานเมืองเกาหลีใต นําเสนอ
ภาพชีวิตคูรักของพระเอกนางเอกที่ผจญกับความผิดหวัง และตองตอสูกับชะตากรรมท่ีเลนตลก  
สะทอนภาพความรักในมุมมองที่ละเอียดออน และถูกเก็บซอนใตความรูสึกที่พระเอกและนางเอก
แสดงออก    
 ภาพยนตรชุดเร่ือง รักนี้ชั่วนิรันดร ไดมุงเสนอภาพชีวิตชนบทในประเทศเกาหลีใตที่มีความ
เหล่ือมลํ้าของระบบทุนนิยมที่กําลังขยายตัว แสดงถึงปญหาชองวางทางสังคม ความเหล่ือมลํ้าทาง
เศรษฐกิจ ชองวางของคนรวยและคนจนท่ีมีขนาดกวาง สะทอนผานตัวละครเอก 2 ตัว คือ อุนโช และชิ
เน สองบทบาทนําที่เปนตัวแทนของหญิงในสังคมที่อยูตรงกันขาม และตองสลับตําแหนงกัน ภาพยนตร
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ไดนําเสนอภาพวิถีความเปนอยู    การใชชีวิตประจําวันของตัวละครรวมถึงสอดแทรกคติธรรมความเชือ่
ของชาวเกาหลี เชน ความเชื่อเร่ืองการแตงงาน เปนตน  นอกจากนี้ภาพยนตรยังสะทอนบางมุมที่แสดง
ใหเห็นความออนแอของสภาพสังคมที่มิใหความสําคัญกับสถานภาพของสตรี และมองสตรีในมมุจาํกดั
ของสังคมยุคโบราณ  เนื้อหาหลายตอนทําใหเห็นภาพผูหญิงที่ถูกกด โดนรังแก ออนแอ ถูกกล่ันแกลง 
หรือทําตัวไรสาระ ใชอารมณ ไมมีเหตุผล อาทิ ความออนแอของอุนโช ที่ทําใหตองพบกับชะตากรรม
ตางๆ หรือความไรสาระและขาดเหตุผลของชิเน เปนตน 
 สาระของภาพยนตรชุดเร่ืองรักนี้ชั่วนิรันดร นับวาเปนภาพยนตรที่ใหความบันเทิงที่แฝงไป
ดวยสาระ  และนําเสนอปญหาตางๆในสังคม  ที่สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันวันของคน และใชภาพยนตรเปนกระบอกเสียงในการนําเสนอภาพลักษณตางๆ ทั้งนี้
ผูวิจัยไดทําการสรุปสาระคําสอนที่ปรากฏในภาพยนตรไดดังนี้ 
 1. การเสียสละ  ความเสียสละเปนคุณธรรมข้ันพื้นฐานในการอยูรวมกันในสังคม ซึ่งเปน
คุณธรรมที่ปรากฎในภาพยนตรเปนเร่ืองสําคัญ เชนการเสียสละของนางเอกที่ตองการใหคนที่รักมี
ความสุข การเสียสละของเทโซกตอความรักที่แทจริงของอุนโซ 
 2. การใหอภัย  ไดปรากฏสาระในเร่ืองการใหอภัยในหลายตอนของภาพยนตร ไดแก การ
ใหอภัยของอุนโซกับซิเน 
 3. การยึดม่ันในความถูกตอง  ภาพยนตรพยายามสะทอนใหเห็นคุณธรรมของคนเกาหลีที่
ยึดมั่นในหลักความถูกตองที่อยูเหนือความรูสึก เชนการที่ศาสตราจารยยุนยอมรับซิเนมาเปนลูกสาว
แทนอุนโซ เพราะซิเนเปนลูกสาวที่แทจริงตามสายเลือด หรือความรูสึกผิดของอุนโซ ที่จะรักกับจุนโซ 
 
 ภาพยนตรชุดเรื่อง รักวุนวายของเจาชายกาแฟ หรือ Coffee Prince 
 หลังจากที่พอของ โก อึนชัน ครูสอนเทควันโดสาวไดตายไป ทําให อึนชันตองกลายมาเปน
หัวหนาครอบครัวแทนพอของเธอ อึนชันตัดสินใจเปล่ียนแปลงตัวเองใหเขมแข็งและรับทํางานอยางไม
เลือก เพื่อหาเงินมาเล้ียงครอบครัว ทําใหอึนชันมีนิสัยหาวเหมือนผูชาย และพูดจาตรงไปตรงมา 
บอยคร้ังที่อึนชันมักถูกเขาใจผิดวาเปนผูชาย แลวพรหมลิขิตก็ชักพาให เชฮันกอล หนุมเพลยบอยลูก
เศรษฐี ที่ไมยอมทํางานในบริษัทของครอบครัวบังเอิญมาพบกับอึนชัน และเขาใจผิดคิดวาอึนชันเปน
พวกมิจฉาชีพและเปนผูชาย  
 ฮันกอล รักความอิสระชอบสนุกไปวันๆและไมตองการที่จะแตงงาน ทําใหยาของเขาเปน
กังวลจึงตองบังคับใหเขาไปดูตัวกับผูหญิงที่หามาให ฮันกอล จึงตกลงจาง อึนชัน มาแสดงเปนคูรักคู
เกยของเขา เพื่อกอกวนการดูตัวที่ยาของเขาจัดให เนื่องจากฮันกอลหลงรัก ฮันยูจู อดีตคนรักของ เช 
ฮันซอง ซึ่งเปนญาติผูพี่ของฮันกอล 
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 เมื่อยาของฮันกอลรูวาผูหญิงทุกคนที่นัดมาดูตัวกับฮันกอล ตางปฏิเสธที่จะแตงงานกับฮัน
กอล จึงตัดสินใจใหฮันกอลไปฟนฟูกิจการรานกาแฟที่ชื่อ วังจาคอฟฟช็อป และกําหนดเปาหมายใหฮัน
กอล สรางยอดขายใหมีกําไรเพิ่มข้ึน 3 เทาของเงินลงทุนภายใน 3 เดือน และถาเขาไมไปดูแลรานกาแฟ
นี้ เขาจะถูกยึดคอนโดหรู และรถมินิคันงามไป ฮันกอลจึงตัดสินใจเร่ิมตนปรับปรุงรานกาแฟนี้อยาง
จริงจัง โดยเร่ิมตนจากการเปลี่ยนช่ือรานใหมเปน COFFEE PRINCE และเปดรับสมัครแตชายหนุม
เปนพนักงานของราน เพื่อจะดึงดูดกลุมลูกคาผูหญิงเปนหลัก รานกาแฟของเขาจึงกลายเปนที่รวมของ
เหลาเจาชาย ไมวาจะเปน คุณฮง ผูจัดการราน จิน ฮาริม ฮวัง มินย็อพ และ โน ซอนกี และ ฮันกอล เอง
ไมลืมที่จะจาง อึนชัน มาเปนหนึ่งในเจาชายกาแฟดวย อึนชันที่อยากไดงานน้ีจึงตัดสินใจปดบังความ
เปนผูหญิงของตนไวอยางมิดชิด แตแลวความใกลชิดจากการที่ตองทํางานรวมกัน การรวมมือกัน
แกปญหา และการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ฮันกอล และ อึนชัน จึงสนิทสนมกันมากข้ึน และมีความรูสึก
ที่ดีตอกัน ทําใหฮันกอลเร่ิมรูสึกสับสน และคิดวาเขาจะเบ่ียงเบนทางเพศ เขาจึงพยายามทดสอบ
ความรูสึกของตัวเองดวยวิธีตางๆ และพบวาความรูสึกของเขาที่มีตออึนชัน กลับมีมากกวายูจูทําใหฮัน
กอลไมยอมรับความรูสึกของตัวเอง ในขณะที่อึนชันเองก็จําเปนตองปดบังความจริงเร่ืองที่เธอเปน
ผูหญิงไว เพราะกลัววาฮันกอลจะไลเธอออกจากงาน ความรักของทั้งคูไดกอตัวข้ึนอยางไมรูตัว และ
เผชิญกับความไมเห็นดวยของยาฮันกอล แตดวยความรักที่ต้ังมั่นทําใหทั้งคูไดครองรักกันในที่สุด 
 
 โครงเรื่อง (Plot)  
 วิเคราะหโครงเร่ืองโดยอาศัยสูตรของ จอรน เคิรก (John Kirk) 
 1. ความขัดแยงหลักของเร่ือง (Root conflict): เปนความขัดแยงภายในจิตใจของฮันกอล 
และโกอินชัน ที่จะมีความรักแบบไมเปนที่ยอมรับของสังคม 

 2. นาฏการหลัก (Root action): ฮันกอล ถูกคุณยาวางเดิมพันใหบริหารกิจการรานกาแฟ 
Coffee Prince ที่ขาดทุนอยางตอเนื่อง ดวยเหตุนี้ทําใหไดรูจัก โกอินชัน หญิงสาวที่ตกกระไดพลอยโจร
เขามาเปนบริกรของรานโดยที่ฮันกอลคิดวาเปนเด็กผูชาย ดวยความสนิทสนมของเขาทั้งสองทําใหเกิด
ความรักตองหาม ฮันกอลสับสนคิดวาตนมีจิตใจเบี่ยงเบนทางเพศ ทําใหเกิดเร่ืองโกลาหลมากมาย ทั้ง
ในเร่ืองรานกาแฟ เร่ืองความรัก และความลับเร่ืองพอแมของฮันกอล ทายสุดเมื่อความจริงเปดเผยทั้งคู
จึงครองรักอยางมีความสุข 
 3. จุดสุดยอดของเร่ือง (Climax): อยูในเหตุการณในเหตุการณที่นางเอกตองบอกความจริง
กับพระเอกวาตนเปนผูหญิง 
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  4. เหตุการณกระตุน (Inciting incident):  เหตุการณกระตุนโดยใสตัวละครบุคคลที่ 3 ซึ่งทํา
ใหเกิดภาวะรักสามเศรา ทําใหเกิดความเขาใจผิด และความเหินหางระหวางพระเอกและนางเอกมาก
ข้ึน 

 5. จุดวิกฤต (Crisis):  เปนตอนที่พระเอกเขาใจผิดวานางเอกเปนผูชาย และตัดสินใจจะรัก
นางเอกโดยไมคํานึงถึงความถูกตองของสังคม 

 6. การคล่ีคลายเร่ือง (Denouement): ภาพยนตรไดคล่ีคลายเมื่อพระเอกยกโทษใหนางเอก 
คุณยายอมรับในตัวนางเอก  และความลับเร่ืองแมพระเอกไดถูกเปดเผย  
 
 จากการวิเคราะหการดําเนินเร่ืองของภาพยนตรชุด รักวุนวายของเจาชายนายกาแฟ สามารถ
สรุปเปนแผนภาพไดดังนี้ 

 
 

ภาพประกอบ 12  แผนภาพแสดงการดําเนินเร่ือง ของภาพยนตรชุด รักวุนวายของเจาชายนายกาแฟ 

 
 จากแผนภาพ แสดงใหเห็นกลวิธีในการวางโครงเร่ืองแบบปกติ กลาวคือมีการปูพื้นเร่ือง 
กอปรกับการกระตุนอารมณผูชมอยางเปนลําดับข้ัน จนถึงจุดสุดยอดของเร่ืองซึ่งอยูทายเร่ืองกอนการ
คล่ีคลายในที่สุด นับเปนรูปแบบการวางโครงเร่ืองที่เห็นไดอยางมากในภาพยนตรประเภทรักโรแมนติก   
 
 

Climax 

การคลี่คลายเรื่อง 
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 การวิเคราะหระบบโครงสรางตามระบบ Well-made play ของ Alvin Goldfarb 
 
 1. ทุกสิ่งทุกอยางในเรื่องตองอธิบายไดในเรื่องเหตุและผลได 
  เนื้อหาในภาพยนตรชุดเร่ือง รักวุนวายของเจาชายกาแฟ หรือ Coffee Prince ผูแตงได
นําเสนอรูปแบบของเหตุ และผล ซึ่งสงผลตอจุดเปาหมายของตัวละครแตละตัวที่จะดําเนินในเร่ือง อาทิ 
โกอินชัน นางเอกของเร่ืองตองการหางานเพื่อเปนเสาหลักของครอบครัวจึงตองพยายามมา ทํางานที่
รานกาแฟ  ฮันกอลตองปฏิบัติตามคําส่ังของคุณยาที่จําตองมาบริหารรานกาแฟที่กําลังจะเลิกกิจการ 
ทั้งนี้เพื่อมิใหคุณยายึดคอนโดหรู และรถมินิคันงามไป  หรือเหตุผลของนางเอกแตงตัวคลายเปนผูชาย
จนทําใหพระเอกเกิดความสับสน ก็เพราะตองกลายมาเปนหัวหนาครอบครัวแทน พอของเธอ จึง
เปล่ียนแปลงตัวเองใหเขมแข็ง และดวยลักษณะนิสัยที่แข็งกราว และพูดจาหวนๆ ทําใหเกิดความเขาใจ
ผิดและสงผลใหเกิดเร่ืองราวโกลาหลในเร่ือง 
 
 2. การปูพื้นเรื่องจะอยูในชวงแรก (Early exposition) 
  ภาพยนตรชุดเร่ือง รักวุนวายของเจาชายกาแฟ หรือ Coffee Prince  ผูแตงไดพยายามปู
พื้นเร่ืองอยูในชวงแรกของภาพยนตร  กลาวคือในตอนที่ 1 ก็เร่ิมเร่ืองโดยการแนะนําตัวละคร ปูพื้นฐาน
ของลักษณะของพระเอก นางเอก พระรอง และครอบครัวทั้ง 2 ฝง เพื่อใหเกิดความเขาใจในตัวละคร 
โดยอารัพบทใหเห็นลักษณะ อุปนิสัย และงานรับผิดชอบของตัวละครแตละตัวโดยผานบทละคร และ
องคประกอบตางๆ   
 
 3. ความลับหลักของเรื่องจะเปนสิ่งที่สงผลตอการสรางจุดวิกฤติหลักของเรื่อง 
  ความลับของภาพยนตรชุดเร่ือง รักวุนวายของเจาชายกาแฟ หรือ Coffee Prince นาจะ
เปนความลับที่นางเอกปดบังความเปนสตรีเพศ โดยเปล่ียนแปลงอุปนิสัยและการแตงกาย เพื่อไมให
พระเอกและเพื่อนในรานกาแฟทราบความจริง   
 
 4. มีการใชอุบายตางๆในเรื่อง ซ่ึงสวนมากจะเกื่ยวเน่ืองกับอุปกรณประกอบการ
แสดง (Prop) ซ่ึงซอนความลับของเรื่องไว 
  อุบายที่ผูแตงไดใชในภาพยนตรชุดเร่ือง รักวุนวายของเจาชายกาแฟ หรือ Coffee Prince  
คือการปลอมตัวเปนผูชายของนางเอกโดยผานการแสดงกิริยา แตงกาย และใชอุปกรณประกอบการ
แสดงตางๆที่ผูชายใช  รวมถึงหลักฐานที่พระเอกพยายามสืบหาเร่ืองพอและแมของตน ซึ่งเปนความลับ
ที่พอแม และยาปดบังมาโดยตลอด 
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 5. โครงสรางของเรื่องจะเปนโครงเรื่องท่ีเนนจุดสุดยอดในแตละตอน และถูกจัดวาง
ใหผูชมพยายามเดาเหตุการณและนึกถึงความลับหลักของเรื่อง 
  
 ภาพยนตรชุดเร่ือง รักวุนวายของเจาชายกาแฟ หรือ Coffee Prince มีการเลาเร่ืองแบบ
ตามลําดับเวลา (Cronology) ผูชมจะทราบถึงความลับของนางเอกนับต้ังแตเร่ิมเร่ือง ผูแตงมิไดใช
กลวิธีที่มีเหตุการณมากมาย  เหตุการณตางของเร่ืองมีเพียง 3 เหตุการณใหญๆ คือ  
 1. เหตุการณการเปดรานกาแฟเพื่อพิสูจนความสามารถของพระเอกกับคุณยา  เหตุการณนี้
ทําใหเห็นความอุสาหของพระเอกและการรวแรงรวมใจของสมาชิกในราน coffee prince ที่ชวยทําให
รานเปนที่รูจัก อีกทั้งเปนจุดประกายทําใหเกิดความรักที่เปนเร่ืองกังขาของพระเอกและนางเอก 
 2. เหตุการณการโกหกของนางเอก เร่ืองเปนผูหญิง เหตุการณนี้นับเปนเหตุการณหลักของ
เร่ือง และนับเปนความลับหลักของเรื่องที่ทําใหเกิดความวุนวายในเร่ือง พระเอกเกิดความสับสนข้ึน
ภายในจิตใจ และเกิดการตัดสินใจที่จะรักนางเอกโดยไมสนใจบริบทรอบขาง 
 3. เหตุการณความลับเร่ืองพอและแมของพระเอก   นับเปนเหตุการณเสริมที่ทําใหเนื้อเร่ืองมี
การเติมเต็ม ซึ่งเปนกลวิธีหนึ่งของละครประเภทเมโลดรามา ที่ทําใหตัวเอกมาคนพบความลับภายหลัง  
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ภาพประกอบ 8  โครงสรางเหตุการณในภาพยนตรชุดเร่ือง รักวุนวายของเจาชายกาแฟ 
 
 1. มีฉากที่ตัวเอกและฝายปรปกษจะตองเผชิญหนากัน ซ่ึงเปนฉากท่ีเปดเผย
ความลับของเรื่อง 
  ภาพยนตรชุดเร่ือง รักวุนวายของเจาชายกาแฟ หรือ Coffee Prince มีการวางลักษณะ
ของตัวละครในเร่ืองเปนแบบตัว ละครตายตัว  (Typed Character) มีการแบงแยกฝงดีและเลว
อยางเห็นไดชัด ซึ่งนับเปนรูปแบบ ของการพัฒนาตัวละครของละครประเภทเมโลดรามาอยางชัดเจน 
ภาพยนตรไดนําเสนอฉากที่มีการเผชิญหนากันระหวางตัวเอกและปรปกษ  
 
 
 

 
โครงสรางเหตุการณในภาพยนตรชุดเรื่อง รักวุนวายของเจาชายกาแฟ 

 
เหตุการณที่ 1  การเปดรานกาแฟ เพ่ือพิสูจนตัวของพระเอก 

 
 
เหตุการณท่ี 2  การโกหกของนางเอก เรื่องเปนผูหญิง  
 

 
 
เหตุการณท่ี 3 ความลับเรื่องพอและแมของพระเอก 
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  การวิเคราะหสาระของภาพยนตร 
  ภาพยนตรชุดเร่ือง รักวุนวายของเจาชายกาแฟ หรือ Coffee Prince ไดถูกดัดแปลงจา
กนวนิยายเกาหลียอดนิยม ผลงานของ ลีซัง ภาพยนตรชุดเร่ืองนี้ไดแสดงใหเห็นภาพของสังคมยุคทุน
นิยมในประเทศเกาหลีใต ที่มีชองวางของคนรวยและคนจน โดยผานตัวละครเอกทั้ง 2 ตัว โดยพระเอก
อยูในสถานะของหนุมโสด รวย รูปรางหนาตาดี แสดงภาพของพระเอก เปนราวกับเจาชาย หรือ
ซุปเปอรสตารที่หญิงทุกคนตางหมายปอง และใหนางเอกเปนเพียงหญิงสาวยากจนทีดู่เปนสาวธรรมดา
คนหนึ่งในสังคม  และดวยบุพเพสันนิวาสทําใหทั้งสองไดมาพบกัน คลายกับลักษณะโครงเร่ืองยอด
นิยมตามแบบฉบับละครเมโลดรามา ในรูปแบบของซินเดอเรลลาพลอต โดยผูแตงยังไดเสนอความ
แตกตางในดานลักษณะนิสัยของพระเอกและนางเอกที่ทําใหเร่ืองดําเนินไปดวยความโกลาหล  
  สาระของภาพยนตรชุดรักวุนวายของเจาชายกาแฟ นับวาเปนภาพยนตรที่ใหความบันเทงิ
ที่แฝงไปดวยสาระ และนําเสนอปญหาตางๆในสังคม ที่สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันวันของคน และใชภาพยนตรเปนกระบอกเสียงในการนําเสนอภาพลักษณตางๆ ทั้งนี้
ผูวิจัยไดทําการสรุปสาระคําสอนที่ปรากฏในภาพยนตรไดดังนี้ 
 2. การยึดม่ันในความถูกตอง  ภาพยนตรพยายามสะทอนใหเห็นคุณธรรมของคนเกาหลีที่
ยึดมั่นในหลักความถูกตองที่อยูเหนือความรูสึก เชนการที่ฮันกอลอยูในภาวะวิตกที่จะทําตัวผิดจาก
ความถูกตองของสังคมที่ ชายตองคูกับหญิงเทานั้น  
  3. การเคารพผูอาวุโส  ภาพยนตรไดแสดงภาพครอบครัวเปนภาพสําคัญของเร่ือง โดย
นําเสนอภาพของครอบครัวขนาดขยายซ่ึงเปนวิถีของกลุมประเทศตะวันออก ภาพยนตรไดกลาวถึงการ
ใหความสําคัญของคุณยา ซึ่งเปนบุคคลอาวุโสและสามารถตัดสินใจในทุกส่ิงได โดยที่ทุกคนตอง
ปฏิบัติตาม 
 
 อีกสวนที่มีความชัดเจนในภาพยนตรชุดเร่ือง รักวุนวายของเจาชายกาแฟ คือการสอดแทรก
วัฒนธรรมการดื่มกาแฟ และการนําเสนอภาพใหมของกาแฟซ่ึงช้ีเฉพาะที่กาแฟเกาหลี โดยขยายความ
ใหความโรแมนติกของเร่ืองราว ผสมผสานไปกับรสชาติกล่ินหอม และความกลมกลอมของกาแฟ ซึ่ง
ทําใหจุดประกายเกิดปรากฏการณความนิยมของวงการกาแฟข้ึนอยางกวางขวาง  สํานักขาวเอพีของ
เกาหลีใตกลาววา รานกาแฟในประเทศเกาหลีใต มียอดโตจนเปนปรากฏการณทั่วทองถนนตางก็เต็ม
ไปคนถือแกวกาแฟ รานกาแฟตางก็กระจัดกระจายตามหัวมุมถนน สาเหตุนี้เนื่องมาจากละครชื่อดัง
ของเกาหลี คือ The 1st Shop of Coffee Prince หรือที่รูจักกันในช่ือไทยวา รักวุนวายของเจาชาย
กาแฟ ปรากฏการณืนี้สงผลตอประเทศที่ไดนําภาพยนตรชุดนี้ไปแพรภาพอีกหลายประเทศ อาทิ 
อินโดนีเซีย โคลัมเบีย เอกวาดอร เม็กซิโก เปรู เวเนซูเอลา หรือแมแตประเทศไทย 
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 จากการศึกษาลักษณะของโครงเร่ืองของภาพยนตรชุดเกาหลีทั้ง 3 เร่ืองสามารถสรุปไดวา 
เนื้อหาสวนทั้ง 3 เร่ืองเปนเร่ืองราวเกี่ยวกับความรัก มีกลวิธีในการวางโครงเร่ืองโดยมีการดําเนินเร่ืองที่
ไมซับซอน มีปมปญหาหลักเพียงปมเดียว โดยมากโครงเร่ืองจะมีลักษณะตนรายปลายดี มีเนื้อหาทีเ่ปน
เหตุและเปนผล โดยในแตละเรื่องจะมีการพัฒนาโครงเรื่องในระดับรายละเอียดที่มีความแตกตางกัน
ออกไป การวางโครงเร่ืองลักษณะนี้เปนการวางโครงเร่ืองอยางเปนระบบเพื่อนําไปสูจุดสุดยอดของเร่ือง  
และมักจะเราอารมณของผูชมใหเกิดการปลดปลอยทางอารมณ โดยกระตุนใหเกิดความสงสาร โกรธ 
เกลียดชัง หรือรัก ผานการดําเนินเร่ืองและการกระทําของตัวละคร นอกจากนั้นยังมีมีการใชอุบายตางๆ
ในเร่ือง ซึ่งสวนมากจะเกื่ยวเนื่องกับอุปกรณประกอบการแสดง (Prop) ซึ่งซอนความลับของเร่ืองไว  
โดยความลับนี้จะเปนส่ิงที่สงผลตอการสรางจุดวิกฤตหลักของเร่ือง จากการศึกษาลักษณะโครงเรื่อง
แบบน้ีมีลักษณะใกลเคียงกับ ระบบโครงสรางของ ละคร Well-made play ของออรแซน สคริป ซึ่ง
กลาวอางโดยทฤษฎีของ  Alvin Goldfarb  
 
 ระบบโครงสรางของ Well-made play ของ Alvin Goldfarb  

1 ทุกส่ิงทุกอยางในเรื่องตองอธิบายไดในเรื่องเหตุและผลได  

2 การปูพื้นเร่ืองจะอยูในชวงแรก (Early exposition)  

3 ความลับหลักของเรื่องจะเปนส่ิงท่ีสงผลตอการสรางจุดวิกฤติหลักของเรื่อง  

4 มีการใชอุบายตางๆในเร่ือง ซึ่งสวนมากจะเกื่ยวเน่ืองกับอุปกรณประกอบการ
แสดง (Prop) ซึ่งซอนความลับของเรื่องไว 

 

5 โครงสรางของเร่ืองจะเปนโครงเร่ืองท่ีเนนจุดสุดยอดในแตละตอน และถูกจัดวาง
ใหผูชมพยายามเดาเหตุการณและนึกถึงความลับหลักของเรื่อง 

 

6 มีฉากท่ีตัวเอกและฝายปรปกษจะตองเผชิญหนากัน ซึ่งเปนฉากท่ีเปดเผย
ความลับของเรื่อง 

 

 
 
 ลักษณะของเนื้อหาสาระของภาพยนตรทั้ง 3 เร่ืองมักเนนย้ําในการสะทอนใหเห็นถึงความ
เหล่ือมลํ้าทางสังคม การแบงชนช้ันในสังคม สิทธิของสตรีในสาธารณรัฐเกาหลี เดนชัดในภาพยนตรชุด
เร่ือง จอมนางแหงวังหลวง และรักนี้ชั่วนิรันดร  ซึ่งไดนําเสนอทั้งปญหาการถูกกดข่ีของผ ูหญิงในลัทธิ
ขงจื้อ และนําเสนอหนทางการปลดปลอยผูหญิงจากความไมเทาเทียม  โดยนําเสนอความมีสติปญญา
และคุณสมบัติที่ดีเหนือกวาผูชายรวมถึงสะทอนบทบาทความเปนแม ภาพยนตรทั้ง 2 เร่ืองนี้นําเสนอ
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ภาพผูหญิงในมิติที่ตางเวลากัน สะทอนใหเห็นปญหาที่เกาะกินเกาหลีเปนระยะเวลานาน รักนี้ชั่วนิ
รันดรไดถูกเปนตัวแทนที่เดนชัดของคานิยมในระบบทุนนิยมที่กําลังขยายตัว ทําใหเกิดการเหล่ือมลํ้า
ทางเศรษฐกิจ และกอใหเกิดชองวางทางสังคมขนาดกวางข้ึน  ภาพยนตรชุดรักวุนวายของเจาชายนาย
กาแฟ ก็เปนอีกเร่ืองหนึ่งที่เนื้อเร่ืองสะทอนใหเห็นภาพสังคมสมัยใหมของเกาหลีใตที่มีปญหาในแงของ
การเหล่ือมลํ้าทางสังคม หากแตเนื้อเร่ืองถูกผสมผสานไปกับเสียงหัวเราะ ประสานกับการมุงนําเสนอ
ภาพความรักผานความกลมกลอมของรสกาแฟ พรอมซอนกลวิธีทางการตลาด ซึ่งทําใหกาแฟเกาหลี
เปนที่นิยมในช่ัวขามคืน ซึ่งทําใหมุมมองดานการสะทอนปญหา มิไดสะทอนใหเห็นอยางเดนชัดเทา
ภาพยนตรใน 2 เร่ืองแรก 
 
 ทัศนองคประกอบตางๆของภาพยนตร (Spectacle) 
 ผูวิจัยไดแบงการศึกษาดานการวางองคประกอบของภาพยนตรซึ่ง ไดแก ฉากของภาพยนตร  
เคร่ืองแตงกายของภาพยนตร และการใชโครมสีในภาพยนตร   
 

 1/ ฉากในภาพยนตร   
  ผูวิจัยไดสรุปลักษณะของฉากในภาพยนตรชุดทั้ง 3 เร่ือง โดยแบงโครงสรางพื้นฐานของ
ฉาก เปนฉากภายในและภายนอก  และแบงยอยเปนลักษณะของฉากที่เห็นเดนชัดในแตละเร่ือง 
   1.1  ภาพยนตรชุดเร่ืองจอมนางแหงวังหลวง หรือ Dae Jang guem 

   จากตาราง 30-32 สามารถสรุปเปนแผนภาพสรุปความถี่ของภาพฉากที่ปรากฏใน
ภาพยนตรชุดเร่ือง จอมนางแหงวังหลวง โดยแบงฉากยอยเปน ฉากวังหลวง ฉากนอกวังหลวง และฉาก
ทิวทัศน 
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ภาพประกอบ 14  แผนภาพสรุปความถี่ของภาพฉากที่ปรากฏในภาพยนตรชุด จอมนางแหงวังหลวง 
  
 จากภาพประกอบ 14 สามารถอธิบายไดวา ภาพฉากที่ปรากฏในภาพยนตรชุดจอมนางแหง
วังหลวง หรือแดจังกึม ทั้ง 57 ตอน  สวนมากเปนฉากวังหลวงมากที่สุด ซึ่งฉากที่ปรากฏรอยละ 58.74  
เปนฉากภายในรอยละ 44.38  และเปนฉากภายนอก รอยละ 14.37     แบงเปนฉากภายในพระ
ตําหนักรอยละ 10.84  ฉากภายในหองเคร่ือง รอยละ 10.74   ฉากภายในสํานักหมอหลวงรอยละ 9.05   
และแปนฉากภายในหองพักนางในและหองพักขุนนางภายในวังรอยละ 13.75  
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ตาราง 30   ความถี่ของภาพฉากในภาพยนตรชุด จอมนางแหงวังหลวง ตอนที่ 1-20 
 

                                    ความถี่ของภาพฉากในภาพยนตรชุด จอมนางแหงวังหลวง       
                        ตอนที ่                 

 
ฉาก 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ฉากวังหลวง                                         
  ฉากภายในหองเครื่อง 8 4 5 24 20 5 6 22 25 8 13 9 20 13 9 20 15 24 24 17 

  ฉากภายในพระตําหนัก 2 2 8 11 15 4 2 1 1 3 7 0 3 2 0 13 3 14 3 6 

  ฉากภายในสํานักหมอหลวง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 

  ฉากภายในหองพักนางใน และหองพักขุนนาง
ภายในวังหลวง 

5 3 5 15 9 8 8 13 23 17 22 12 16 22 12 19 10 13 33 23 

  ฉากภายนอกในวังหลวง    (S2) 11 5 20 4 19 3 2 17 11 20 11 8 6 15 6 32 19 15 18 15 

รวมฉากวังหลวงทั้งหมด 26 14 38 54 63 20 18 53 60 48 53 29 45 52 27 87 50 66 78 61 

ฉากทิวทัศน   (S2)                                         
  ฉากเกาะเซจู   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ฉากเขตทาเจ 0 0 0 0 0 29 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ฉากทิวทัศนอื่นๆ 26 29 6 1 3 20 2 5 9 4 0 4 12 7 20 1 1 13 5 8 

รวมฉากทิวทัศนทั้งหมด 26 29 6 1 3 49 12 5 9 4 0 4 12 7 20 1 1 13 5 8 

ฉากนอกวังหลวง                                         
  ฉากภายในบานเรือน 15 21 8 5 2 9 8 2 8 2 5 2 3 7 16 2 11 7 5 5 

  ฉากภายนอก    (S2) 18 12 13 7 5 11 13 6 7 1 2 2 8 8 19 5 14 11 14 16 

รวมฉากนอกวังหลวงทั้งหมด 33 33 21 12 7 20 21 8 15 3 7 4 11 15 35 7 25 18 19 21 

รวมฉากภายในทั้งเรื่อง 30 30 26 55 46 26 24 38 57 30 47 23 42 44 37 57 42 58 65 51 
รวมฉากภายนอกทั้งเรื่อง (S2) 55 46 39 12 27 63 27 28 27 25 13 14 26 30 45 38 34 39 37 39 
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ตาราง 31   ความถี่ของภาพฉากในภาพยนตรชุด จอมนางแหงวังหลวง ตอนที่ 21-40 
 

                                             ความถี่ของภาพฉากในภาพยนตรชุด จอมนางแหงวังหลวง       
                            ตอนที ่                   

 
ฉาก 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

ฉากวังหลวง                     
  ฉากภายในหองเครื่อง 17 8 3 7 3 0 0 7 11 3 0 0 2 1 6 6 0 1 4 1 

  ฉากภายในพระตําหนัก 5 3 1 2 3 1 1 0 9 6 1 3 20 23 17 5 0 2 12 1 

  ฉากภายในสํานักหมอหลวง 4 4 2 0 4 5 4 34 23 17 14 4 14 20 10 12 7 10 7 2 

  ฉากภายในหองพักนางใน และหองพักขุนนาง
ภายในวังหลวง 

11 12 15 5 11 0 8 13 13 1 2 14 6 2 7 8 6 12 6 8 

  ฉากภายนอกในวังหลวง    (S2) 19 13 11 1 7 1 5 10 18 6 0 5 5 15 9 4 1 3 7 4 

รวมฉากวังหลวงทั้งหมด 56 40 32 15 28 7 18 64 74 33 17 26 47 61 49 35 14 28 36 16 

ฉากทิวทัศน   (S2)                     
  ฉากเกาะเซจู   0 3 3 11 1 19 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ฉากเขตทาเจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ฉากทิวทัศนอื่นๆ 6 3 25 12 4 3 1 3 1 0 11 0 0 1 3 2 22 9 0 11 

รวมฉากทิวทัศนทั้งหมด 6 6 28 23 5 22 13 3 1 0 11 0 0 1 3 2 22 9 0 11 

ฉากนอกวังหลวง                     
  ฉากภายในบานเรือน 8 14 6 18 13 20 16 5 11 5 12 5 2 3 1 2 8 12 2 13 

  ฉากภายนอก    (S2) 26 16 8 19 9 13 18 17 11 13 33 18 3 0 1 4 18 2 3 14 

รวมฉากนอกวังหลวงทั้งหมด 34 30 14 37 22 33 34 22 22 18 45 23 5 3 2 6 26 14 5 27 

รวมฉากภายในทั้งเรื่อง 45 41 27 32 34 26 29 59 67 32 29 26 44 49 41 33 21 37 31 25 
รวมฉากภายนอกทั้งเรื่อง (S2) 51 35 47 43 21 36 36 30 30 19 44 23 8 16 13 10 41 14 10 29 
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ตาราง 32   ความถี่ของภาพฉากในภาพยนตรชุด จอมนางแหงวังหลวง ตอนที่ 41-57 

ความถี่ของภาพฉากในภาพยนตรชุด จอมนางแหงวงัหลวง 
                   ตอนที ่                 

 
ฉาก 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 รวม 57 ตอน 

ฉากวังหลวง                                     
  ฉากภายในหองเครื่อง 1 1 9 0 0 1 0 3 9 2 0 0 2 2 0 0 1 402 

  ฉากภายในพระตําหนัก 2 7 7 13 13 2 12 3 7 12 10 13 15 17 15 16 6 385 

  ฉากภายในสํานักหมอหลวง 11 7 13 9 8 1 12 1 13 10 4 8 12 4 2 13 3 334 

  ฉากภายในหองพักนางใน และหองพักขุนนาง
ภายในวังหลวง 

10 3 3 6 6 8 7 0 5 4 5 2 6 5 3 0 1 522 

  ฉากภายนอกในวังหลวง    (S2) 19 18 4 6 3 5 12 15 3 4 2 3 5 12 11 3 8 534 

รวมฉากวังหลวงทั้งหมด 43 36 36 34 30 17 43 22 37 32 21 26 40 40 31 32 19 2,177 

ฉากทิวทัศน   (S2)                                    

  ฉากเกาะเซจู   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 

  ฉากเขตทาเจ 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 45 

  ฉากทิวทัศนอื่นๆ 1 4 3 14 10 5 2 14 6 8 6 2 5 7 8 13 25 426 

รวมฉากทิวทัศนทั้งหมด 1 7 3 14 10 5 2 14 6 8 6 2 5 7 8 16 25 520 

ฉากนอกวังหลวง                                    

  ฉากภายในบานเรือน 4 7 6 7 3 14 3 3 4 6 4 2 3 2 3 8 12 500 

  ฉากภายนอก    (S2) 4 2 5 5 4 12 1 11 5 6 4 6 7 0 2 5 15 532 
รวมฉากนอกวังหลวงทั้งหมด 8 9 11 12 7 26 4 14 9 12 8 8 10 2 5 13 27 942 

รวมฉากภายในทั้งเรื่อง 28 25 38 35 30 26 34 10 38 34 23 25 38 30 23 37 23 2,053 
รวมฉากภายนอกทั้งเรื่อง (S2) 24 27 12 25 17 22 15 40 14 18 12 11 17 19 21 24 48 1,586 
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 ฉากสวนใหญเปนฉากที่เกี่ยวเนื่องกับการทําอาหาร ฉากที่เกี่ยวกับความเปนอยูของราชวงศ 
ฉากที่เกี่ยวกับการเปนอยูของขาราชบริพารภายในวังหลวง และฉากที่เกี่ยวกับสํานักหมอหลวง โดยภาพ
ฉากวังหลวงจะปรากฏใหเห็นในทุกตอนของเร่ือง โดยปรากฏมากที่สุดในตอนที่ 16 กลาวคือปรากฏ
ทั้งหมด 44 ฉาก ซึ่งคิดเปนรอยละ 3.82 ของฉากวังหลวงทั้งหมด   โดยเปนฉากที่ใชในการเลาเร่ืองราวการ
ดําเนินชีวิตในวังหลวงของจังกึม ตัวละครเอกของเร่ืองนี้ 
 สวนฉากนอกวังหลวง ปรากฏใหเห็นเปนอันดับสอง คือรอยละ 26.53  ซึ่งมักจะปรากฏควบคูกับ
ฉากในวังหลวงในทุกตอนของเร่ือง  แบงเปนฉากภายในรอยละ 11.86 และเปนฉากภายนอกรอยละ 
14.62 ซึ่งภาพฉากที่ปรากฎสวนมากเปนสถานฝกนางใน บานเรือน วัด รานคาตางๆนอกวังหลวง 
 สวนอันดับที่สามที่ปรากฏ คือ ภาพฉากทิวทัศน  คือคิดเปนรอยละ 14.72  โดยเปนภาพฉากเขต
ทาเจ  และเกาะเซจู ซึ่งเปนภาพฉากที่มีสวนสําคัญของเร่ืองฉากหนึ่ง ซึ่งเปนสถานที่ที่มีความเกี่ยวพันกับ
ตัวเอกของเร่ือง คือแดจังกึม  โดยเห็นไดอยางเดนชัดในตอนที่ 6  สถานที่นี้เปนที่ทดลองปลูกสมุนไพรและ
พืชผักที่หายากสงใหกับวังหลวง ซึ่งในตอนทายๆ ของเร่ืองไดใชเปนถานที่ที่พักฟนผูปวย เพื่อหาขอเท็จจริง
เกี่ยวกับอาการปวยของพระราชา 
 แผนภาพสรุปความถี่ของภาพฉากภายใน และฉากภายนอกที่ปรากฏในภาพยนตรชุดเร่ือง จอม
นางแหงวังหลวง 
 

 
 
ภาพประกอบ 15  แผนภาพแสดงการใชฉากภายใน และฉากภายนอกในภาพยนตรชุด เร่ืองจอมนางแหง

วังหลวง 
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 จากภาพประกอบ 15 โดยภาพรวมของการปรากฏภาพฉากในภาพยนตรชุดเกาหลีเร่ืองแดจังกึม 
จอมนางแหงวังหลวงนั้น สามารถสรุปไดโดยเปนฉากภายใน (Inteior Setting) ถึงรอยละ 56.24 และเปน
ฉากภายนอก (Exterior Setting) รอยละ 43.71 จะเห็นไดวาการจัดวางของฉากในภาพยนตรไดเกล่ียได
เกือบจะสมดุลในทุกตอนของเร่ือง  โดยจะปรากฏทั้งฉากภายในและภายนอกตลอดในทุกๆตอน  
นอกจากนี้ยังมีเทคนิคการการแสดงภาพฉากที่ซ้ําไปซํ้ามาและปรากฏใหเห็นในเกือบทุกตอนของเร่ืองคือ
ภาพฉากวังหลวง สลับกับภาพฉากตางๆ ภาพทิวทัศนธรรมชาติซึ่งประกอบดวย ภาพฉากหิมะ, เขตทาเจ 
และเกาะเชจู  ภาพฉากชุมชนและที่อยูอาศัยภายนอกวังหลวง  
 
 ภาพบรรยากาศฉากตางๆในภาพยนตรชุด จอมนางแหงวังหลวง 
 
1. ฉากในวังหลวง 

    

    

  
 

ภาพประกอบ 16  ภาพฉากในวงัหลวง 
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2. ฉากนอกวังหลวง 
 

   

   

   
 

ภาพประกอบ 17  ภาพฉากนอกวังหลวง 
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3. ฉากทิวทัศน 

   
 

ภาพประกอบ 18  ภาพฉากทิวทัศน 
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4. ภาพยนตรชุด เรื่องรักนี้ชั่วนิรันดร หรือ Autumn in my heart 
 
ตาราง 33  แสดงความถี่ของภาพฉากที่ปรากฏในละครเรื่องรักนี้ชั่วนิรันดร  
 

ความถี่ของภาพฉากในภาพยนตรชุด รกันี้ชั่วนิรันดร 

                ตอนที ่               
ฉาก 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม  รอยละ  

ฉากภายใน                                         
  - ฉากภายในที่พักอาศัย 10 8 15 12 10 8 7 10 11 12 15 10 11 9 15 15 10 6 194   29.89  

  - ฉากภายในโรงแรม 0 0 0 5 6 5 6 10 6 5 7 0 9 5 7 6 8 0 85   13.10  

  - ฉากภายในอื่นๆ (โรงพยาบาล โรงเรียน เปนตน) 7 6 6 2 7 10 7 6 7 5 8 6 7 7 6 8 9 7 121   18.64  

รวม 17 14 21 19 23 23 20 26 24 22 30 16 27 21 28 29 27 13 400   61.63  
ฉากภายนอก                                         
  - ฉากทิวทัศนธรรมชาติ 12 5 15 4 4 8 1 8 7 12 3 6 5 3 17 8 5 19 142   21.88  

         - ทุงหญาซัมยาง (Samyang)                                         

         - ฉากทะเล (Hwajinpo Beach , ect.)                                         

         - ฉากทาเรือ (Daepa , Dongmyyeong)                                         

  - ฉากอาคารบานเรือน และสิ่งกอสรางอื่นๆ 3 5 10 8 7 6 10 3 6 7 5 7 5 6 4 5 3 7 107   16.49  

รวม 15 10 25 12 11 14 11 11 13 19 8 13 10 9 21 13 8 26 249   38.37  
                 รวม 18 ตอน 649     
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 จากตารางขางตนสามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังนี้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 19  แผนภาพแสดงความถ่ีของภาพฉากทีป่รากฏ  ในภาพยนตรชุด เร่ืองรักนี้ชัว่นิรันดร 
 
 จากแผนภาพ สามารถอธิบายไดวา ภาพฉากที่ปรากฏในภาพยนตรชุดรักนี้ชั่วนิรันดร ทั้ง 18 
ตอน  สวนมากเปนฉากภายในที่พักอาศัยมากที่สุด ซึ่งฉากที่ปรากฏรอยละ 30.27  ซึ่งฉากสวนใหญ
เปนฉากที่เกี่ยวเนื่องกับการเปนอยูภายในครอบครัว เปนฉากการดําเนินชีวิตทั้งในบานของของตัวเอก
แตละตัว ซึ่งผูวิจัยเห็นวาอาจเปนเพราะภาพยนตรชุดเร่ืองรักนี้ชั่วนิรันดร เปนภาพยนตรที่มุงเนน
นําเสนอภาพครอบครัว และภาพสังคมในชนบทของเกาหลี ดังนั้นภาพการดํารงชีวิตของคนเกาหลี
ภายในที่พักอาศัยจึงอาจเปนภาพที่สําคัญในการถายทอดสูผูชม 
 สวนฉากทิวทัศน ปรากฏใหเห็นเปนอันดับสอง คือรอยละ 21.88  ผูวิจัยเห็นวาฉากทิวทัศน 
แมจะมีความถี่เปนรองฉากภายในที่พักอาศัย แตนับเปนภาพยนตรที่เนนและกลายเปนจุดเดนของ
ภาพยนตรชุดเร่ือง  รักนี้ชั่วนิรันดร เพราะภายหลังจากภาพยนตรไดถูกออกอากาศ สถานที่ในเมือง 
Gangwon ซึ่งถูกใชเปนทิวทัศนในการถายทํา กลายเปนจุดที่ทําใหผูชมเกิดความประทับใจกับสถานที่
ทิวทัศนตางๆที่ภาพยนตรถายทํา อาทิ ภาพชนบท Hoeryongpo ฉากทุงหญาซัมยาง (Samyang) ฉาก
ทะเล Hwajinpo Beach ฉากทาเรือ Daepa และ  Dongmyyeong เปนตน  ความประทับใจเหลานีอ้าจ
เกิดจากองคประกอบอ่ืนๆ อาทิ บทละคร เพลงประกอบ แสง เปนตน  ที่ชวยสมทบใหเกิดความ
กลมกลืน และแสดงภาพของความรักอันออนโยน และความโรแมนติกของภาพยนตร  
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    สวนอันดับที่ตอไปที่ปรากฏ คือ ฉากภายในอาคารอื่น เชนในโรงพยาบาล โรงเรียน 
รานอาหาร เปนตน คิดเปนรอยละ 18.64 เปนฉากอาคารและสิ่งกอสรางอ่ืนๆ รอยละ 16.49 และฉาก
ภายในโรงแรมที่พระเอกเปนผูดําเนินกิจการ คิดเปนรอยละ 13.10   
 นอกจากนี้สามารถแสดงความถี่โดยการแบงลักษณะของฉากภายในและฉากภายนอกได
ดังนี้ 
 
  สรุปความถี่ของภาพฉากภายใน และฉากภายนอกที่ปรากฏในภาพยนตรชุดเร่ือง รักนี้ 
ชั่วนิรันดร 
 

 
 
ภาพประกอบ 20  แผนภาพแสดงการใชฉากภายใน และฉากภายนอกที่ปรากฏในภาพยนตรชุดเร่ือง 

รักนี้ชั่วนิรันดร 
 

 จากภาพประกอบ 20 สรุปการใชฉากภายใน และฉากภายนอกในภาพยนตรชุด เร่ือง รักนี้ชว
นิรันดร มีการใชฉากภายในคิดเปนรอยละ 61.63 และฉากภายนอกคิดเปนรอยละ 38.37 ซึ่งอาจจะ
สรุปไดวาภาพยนตรชุดเร่ือง รักนี้ชั่วนิรันดรพยายามสรางความเขาใจกับผุชมในเน้ือหาของครอบครัว 
และแสดงภาพการดําเนินชีวิตของตัวละครเปนหลัก ทําใหภาพฉากภายในท่ีเกี่ยวเนื่องกับการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของตัวละคร อาทิ การนอน การรับประทานอาหาร การทํางาน เปนตน อยางไรก็ตาม
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สัดสวนระหวางฉากภายในและฉากภายนอกก็มีความสมดุล และไมทําใหเกิดความแตกตางมาก จึง
อาจสงผลภาพยนตรเร่ืองนี้กลายเปนภาพยนตรที่ผูชมนิยมชมชาบอีกเร่ืองหนึ่ง   
 สําหรับการความสําเร็จของการจัดการเร่ืองฉากของภาพยนตรชุด รักนี้ชั่วนิรันดร  นายพันธุ
เมธ ณ ระนอง ผูจัดการองคการสงเสริมการทองเที่ยวเกาหลี ประจําประเทศไทย ไดกลาวในนติยสารโพ
สิชั่นนิ่ง วาภายหลังจากการออกอากาศภาพยนตรเร่ือง Autumn in my heart ทําใหเม็ดเงินดานการ
ทองเที่ยวเมือง Gangwon ซึ่งเปนที่ถายทําภาพยนตรมีนักทองเที่ยวเพิ่มข้ึนอยางหลายเทาตัว ซึ่ง
นับเปนความพยายามของผูวาเมือง Gangwon ที่วางนโยบายเพื่อโปรโมตการทองเที่ยวของเมือง ดวย
การใชส่ือตางๆ เผยแพรแหลงทองเที่ยวของเมืองใหออกไปสูชาวเอเชียและชาวโลก  Hwajinpo Beach 
ในเมือง Goseong ซึ่งเปนชายหาดที่นางเอกข่ีคอส้ินใจอยูบนแผนหลังของพระเอก กลายเปนฉากท่ี
นักทองเที่ยวที่เปนคูรักพากันมาเลียนแบบ หรือทุงหญากวางสีเขียวที่ Samyang ในเมือง 
Daegwallyeong สถานที่ฮันนี่มูนระหวางพระเอกนางเอกก็เปนอีกแหลงที่มีนักทองเที่ยวตองแวะมาชม 
และสวนสาธารณะช่ือ Phoenix Park ในเมือง Pyeongchang ซึ่งนางเอกและพระรองซ่ึงนําแสดงโดย
วอน -บิน ได มาทํ า งานร วมกัน  ก็มี รี สอร ต เพิ่ ม ข้ึนมากมาย เพื่ อมารอง รับนั กท อ ง เที่ ย ว   
 
 ภาพบรรยากาศฉากตางๆในภาพยนตรชุด รักนี้ชั่วนิรันดร   
 1. Hwajinpo Beach in Goseong 
  ชายหาดแหงนี้เปนสถานที่ที่ใชในการถายทําฉากสุดทายของ Autumn in my heart ซึ่ง
เปนฉากที่คนรักทั้งสองไดใชชวงเวลาสุดทายดวยกัน จุนโซ..ชายหนุมหนาตาดีแบกอึนโซไวบนหลังเดิน
เลียบไปตามชายหาดที่มีน้ําทะเลซัดเขา-ออกเปนระลอกๆ ฉากสุดทายที่ลืมไมลงนี้ไดเช้ือเชิญ
นักทองเที่ยวใหมาเยี่ยมชมชายหาดแหงนี้อยางไมขาดสาย และนอกจากนี้ก็ยังมีส่ิงที่นาสนใจอยางอ่ืน
เชน ทะเลสาบ Hwajinpo อันสวยงาม, บานพักตากอากาศในอดีต และปาตนสนที่รมร่ืน 
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ภาพประกอบ 21  ภาพบรรยากาศฉาก Hwajinpo Beach in Goseong 
 
 2. Abai Village 
  หมูบาน Abai แหงนี้คือ สถานที่ที่เปนบานของอึนโซ ใน Autumn in my heart หมูบาน
แหงนี้ทําใหหวนระลึกถึงแบบบานในยุคป 1960-1970  อึนโซไดเติบโตข้ึนมาโดยอาศัยอยูในหมูบานอา
บาอิในซกโช (Sokcho) เปนที่ที่ยังคงสภาพของวิถีชีวิตของชาวบานแบบเกาๆ อยูมาจนถึงปจจุบัน
แมกระทั่งทาเรือขามฟากอายุกวา 50 ป ที่จุนโซและอึนโซตางพบกันแตจํากันไมได สถานที่แหงนี้ยังมี
เรือโยงผูกยึดติดกันดวยเชือกที่เปนเอกลักษณดวย 
 

 
 

ภาพประกอบ 22  ภาพบรรยากาศฉาก  Abai Village 
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  ทุกวันนี้ทาเรือขามฟากแหงนี้ก็ยังเปนเสนทางหลังของการคมนาคมของที่นี่ ฉากที่อึนโซ
นั่งเรือขามฟากหรือแมกระทั่งฉากในรานขายของชําเล็กๆ ในหมูบานดึงดูดผูคนที่เดินผานไปมายัง
หมูบานเล็กๆ แหงนี้และยังเปนที่ที่ชาวเกาหลีเหนืออพยพมาต้ังรกรากหลังจากประเทศถูกแบงแยก
ออกเปนเหนือและใต (คําวา Abai หมายถึง พอ ในภาษาเกาหลีเหนือ) แตประชากรสวนใหญใน
หมูบานจะเปนชาวเกาหลีเหนือรุนที่ 2 ที่ใชชีวิตอยูในฝงเกาหลีใตหลังจากสงครามสงบ  Abai Village 
คือ ที่ที่ชาวเกาหลีเหนือตางล้ีภัยหลบสงครามอยูที่นี่ ระหวางสงครามเกาหลี และกลับบานไมไดหลัง
สงครามเลิกแลว จึงอาศัยรวมกันเปนชุมชนอยูที่หมูบานนี้ อาหารพื้นเมืองตามแบบด้ังเดิมของชาว
เกาหลีเหนือ เชน บะหม่ีเย็นปลาดิบ ปลาหมัก และซอสอาบาอิ ซึ่งเปนที่ข้ึนชื่อของที่นี่ ทาเรือแดโป 
(Daepo) และทาเรืองดองมยอง (Dongmyeong) เปนทาเรือสําคัญของเมือกซกโช อีกทั้งตลาดสดที่นี่ก็
ข้ึนชื่อเร่ืองความสดของอาหารทะเลที่มาวันตอวัน 
 
 3. Sangwoon Craft Shop in Yangyang 
  ฉากหองศิลปะของจุนโซ ในเร่ืองรักนี้ชั่วนิรันดร สถานที่แหงนี้เปนที่ทํางานของจุนโซและ
เปนสถานที่ที่พระเอกและนางเอกเกิดความรักตอกัน มีหลายฉากของรานนี้ยังคงถูกเก็บรักษาไวใหอยู
ในสภาพคงเดิม เชน ตนไมที่ถูกทาไวดวยสีเหลืองซึ่งอยูฝงซายของตึกนี้ซึ่งเปนสถานท่ีจุนโซและอึนโซ
จัดงานแตงงาน  สวนดานหลังของตึกก็เปนฉากที่ทั้งสองใชเดินเลนดวยกันบอยๆ และฉากที่จะวาสวย
ที่สุดในละครเร่ืองนี้ คือ หนาตางที่จุนโซและอึนโซชวยกันเช็ด  
 

 
 

ภาพประกอบ 23    ภาพบรรยากาศฉาก  Sangwoon Craft Shop in Yangyang 
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 4. Samyang Mokjang Ranch in Daegwellyeong 
  ทุงหญาซัมยาง นับเปนฮันนีมูนของจุนโซและอึนโซ ทุงหญาซัมยางแหงนี้อยูสูงกวา
ระดับน้ําทะเลที่ระดับ 1,450 เมตร เปนฉากที่มองเห็นทองฟากวางอยางที่ไมมีอะไรมาบดบังทามกลาง
อากาศบริสุทธิ์ในฤดูใบไมรวง  

 
 

ภาพประกอบ 24   ภาพบรรยากาศฉาก  Samyang Mokjang Ranch in Daegwellyeong 
 
 5. Phoenix Park in Pyeongchang 
  โรงแรมที่อึนโซ พบกับ เทซก ในเร่ืองนี้ เทซกลูกชายเจาของโรงแรมระดับหาดาวไดพบกับ
อึนโซขณะที่เธอทํางานอยูในโรงแรมที่เดียวกัน  เทซกยายตําแหนงของอึนโซจากโอเปอเรเตอรมาเปน
แมบานสวนตัวดูแลเทซกและวิลลาของเขา โรงแรม Phoenix Park ต้ังอยูเหนือระดับน้ําทะเลที่ 700 
เมตรและยังมีพื้นที่มากกวา 16.5 ลานตารางเมตร วิลลาของเทซก ซึ่งที่ Phoenix Park นี้ภายหลังจาก
ภาพยนตรไดออกอากาศไดมีธุรกิจโรงแรมและรีสอรทมากมายมาดําเนินกิจการ 
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ภาพประกอบ 25    ภาพบรรยากาศฉาก  Phoenix Park in Pyeongchang 
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 ภาพยนตรชุดเรื่อง รักวุนวายของเจาชายกาแฟ หรือ Coffee Prince 
 
ตาราง 34  แสดงความถี่ของภาพฉากที่ปรากฏในละครเรื่องรักวุนวายของเจาชายนายกาแฟ  
 
 ความถี่ของภาพฉากในภาพยนตรชุด รกัวุนวายของเจาชายกาแฟ 

ฉาก                 ตอนที ่               
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 รวม รอยละ  

 ฉากภายใน                                      
   - ฉากภายในที่พักอาศัย  10 5 6 5 12 10 9 8 5 10 9 10 12 10 8 10 139    30.89  

   - ฉากภายในรานกาแฟ รานอาหาร  2 2 7 10 8 11 9 4 5 9 6 10 7 9 8 4 111    24.67  

   - ฉากภายในอื่นๆ  5 2 2 3 5 6 5 4 3 2 5 6 4 5 3 5 65    14.44  

    ไนทคลับ รถประจําทาง เครื่องบิน โรงแรม                                       

    โรงเรียนเทคอนโด โรงพยาบาล โรงอาบน้ํา ฯลฯ                                      
 รวม  17 9 15 18 25 27 23 16 13 21 20 26 23 24 19 19 315    70.00  
 ฉากภายนอก                                      
   - ฉากทิวทัศนธรรมชาติ  2 3 5 3 10 2 6 7 4 3 2 6 5 8 2 2 70   15.56  

    สวนแอปเปล  สวนสาธารณะ  บนเชา ฯลฯ                                      

   - ฉากอื่นๆ (สนามกีฬา ถนน ตลาด ฯลฯ)  4 5 5 5 4 5 4 3 5 4 5 4 1 2 5 4 65   14.44  

 รวม  6 8 10 8 14 7 10 10 9 7 7 10 6 10 7 6 135   30.00  
             รวมฉาก 16 ตอน 450   
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 จากตารางขางตนสามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังนี้ 

 
 

ภาพประกอบ 26    แผนภาพแสดงความถ่ีของภาพฉากท่ีปรากฏในภาพยนตรชุด เร่ืองรักวุนวายของ
เจาชายนายกาแฟ 

 

 จากภาพประกอบ 26  สามารถอธิบายไดวา ภาพฉากที่ปรากฏในภาพยนตรชุด เร่ืองรัก
วุนวายของเจาชายนายกาแฟ ทั้ง 16 ตอน  สวนมากเปนฉากภายในที่พักอาศัยมากที่สุด ซึ่งฉากที่
ปรากฏรอยละ 30.89  ซึ่งฉากสวนใหญเปนฉากที่เกี่ยวเนื่องกับการเปนอยูภายในครอบครัว เปนฉาก
การดําเนินชีวิตทั้งในบานของของตัวเอกแตละตัว  แสดงใหผูชมไดเห็นวิถีการดําเนินชีวิตในเมืองของ
คนเกาหลี    
 สวนฉากภายในรานกาแฟและรานอาหาร ปรากฏใหเห็นเปนอันดับสอง คือรอยละ 24.67  
ผูวิจัยเห็นวานับเปนสัดสวนที่คอนขางสูงสําหรับฉากที่เปนรานกาแฟ และรานอาหารที่ปรากฏในเร่ือง 
ซึ่งนาจะเปนความจงใจของการนําเสนอเร่ืองราวของตัวละครผานรานกาแฟ และรานอาหารซึ่งเปน
เนื้อหาหลักของเร่ืองที่รอยเรียงเร่ืองความรักโดยใชความเขาใจในการชงและขายกาแฟ  การจงใจของ
ผูสรางทําใหเกิดปรากฏการณความนิยมด่ืมกาแฟท้ังในเกาหลี และประเทศที่มีการเผยแพรภาพยนตร
ชุดเร่ืองนี้ไป ดังเชน  จากผลการวิจัยของบริษัท นีลสัน เทรนด แทร็กกิ้ง พบวา 3 ปหลังจากภาพยนตร
ชุด เร่ืองเจาชายนายกาแฟไดแพรภาพสูสาธารณชน  การด่ืมกาแฟของคนเกาหลีใตเปนที่นิยมเพิ่มข้ึน
อยางมีนัยสําคัญ ตัวอยางเชน ในป 2008 รานกาแฟชั้นนํา 4 รานในประเทศเกาหลีใต  มีสาขาทั่ว
ประเทศประมาณ 6,000 สาขา แตเม่ือป 2011 สาขาตาง ๆ ไดขยายออกไปมากถึง 9,400 สาขา คิด
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เปน 51 เปอรเซ็นต ซึ่งรานกาแฟที่มีสาขามากที่สุด มีทั้งราน Caffé Bene, Angel-in-Us และ
ราน  Ediya  สวนกาแฟที่ไดรับความนิยมของคนทั่วโลกอยาง สตารบัค นั้น มีกวา 600 สาขาในเอเชีย
เชนเดียวกัน   
  สวนอันดับที่ตอไปท่ีปรากฏ คือ ฉากทิวทัศนธรรมชาติ ซึ่งสวนมากเปนมุมธรรมชาติในเมือง
ใหญ เชนสวนสาธารณะ จุดชมวิวบนภูเขาใกลเมือง และมีทิศทัศนยของสวนแอปเปลในตางจังหวัด ซึ่ง
คิดเปนรอยละ 15.56   ฉากภายในอื่น เชนในไนทคลับ รถประจําทาง โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน 
เปนตน คิดเปนรอยละ 14.44 ซึ่งเทากันกับ ฉากภายนอกอ่ืนๆ เชนฉากสนามกีฬา ถนน ตลาด เปนตน 
นอกจากนี้สามารถแสดงความถี่โดยการแบงลักษณะของฉากภายในและฉากภายนอกไดดังนี้ 
 
 แผนภาพสรุปความถี่ของภาพฉากภายใน และฉากภายนอกที่ปรากฏในภาพยนตรชุดเร่ือง 
รักวุนวายของเจาชายนายกาแฟ 
 

 
 
ภาพประกอบ 27   แผนภาพแสดงการใชฉากภายใน และฉากภายนอกในภาพยนตรชุด เร่ืองรักวุนวาย

ของเจาชายนายกาแฟ 
 
 จากภาพประกอบ 27 สรุปการใชฉากภายใน และฉากภายนอกในภาพยนตรชุด เร่ือง รัก
วุนวายของเจาชายนายกาแฟ หรือ Coffee Prince  มีการใชฉากภายในคิดเปนรอยละ 70.00 และฉาก
ภายนอกคิดเปนรอยละ 30.00 ซึ่งอาจจะสรุปไดวาภาพยนตรชุดเร่ือง รักนี้ชั่วนิรันดรพยายามสราง
ความเขาใจกับผุชมในเน้ือหาของครอบครัว และแสดงภาพการดําเนินชีวิตของชีวิตคนเมืองในเกาหลี
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ใตโดยผานตัวละครเปนหลักของเร่ือง ทําใหภาพฉากภายในท่ีเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินชีวิตประจําวัน
ของตัวละคร อาทิ ชีวิตในบานใหญ คนโดมิเนียม และชีวิตในรานกาแฟ เปนตน   
 ความสําเร็จของการใหสัดสวนของการใชฉากการดําเนินชีวิต ไดนําเสนอรสนิยมการดําเนิน
ชีวิตของตัวละคร ซึ่งมีความใกลเคียงกับกลุมผูชมที่เปนกลุมคนวัยทํางาน และใชชีวิตหรือใหความ
สนใจกับคานิยมการมีชีวิตแบบคนในเมืองหลวง นับเปนจุดสนใจ และกอใหเกิดกระแสการเลียนแบบ
พฤติกรรม ซึ่งสงผลตอการสงผานวัฒนธรรมตางของเกาหลีใตผานส่ือบันเทิงประเภทนี้ ซึ่งวัฒนธรรม
ดังกลาวไดปรากฏไดชัดเจนใน รสนิยมการกินกาแฟ การแตงตัว การรับประทานอาหาร เปนตน  
 จากการศึกษาการใชฉากของภาพยนตรชุดทั้ง 3 เร่ือง สามารถสรุปไดวา ภาพยนตรทั้ง 3 
เร่ืองมีการใชฉากภายใน มากกวาฉากภายนอกทั้งส้ิน  โดยสวนมากเปนฉากภายในที่พักอาศัย ซึ่ง
แสดงรายละเอียดของกิจกรรมในการดําเนินชีวิตของตัวละคร  ซึ่งบงชี้ใหเห็นลักษณะเฉพาะรวมของ
ภาพยนตรในกลุมวิถีตะวันออกที่สวนมากตองการแสดงใหเห็นถึงวิถีการดําเนินชีวิตประจําวัน  การกิน 
การอยูอาศัยเปนเร่ืองสําคัญมากกวาเร่ืองอ่ืนๆ    หากลงลึกไปในรายละเอียดในการใชฉากของ
ภาพยนตรชุดทั้ง 3 เร่ือง มีการใชฉากเพื่อเหตุผลที่มีความแตกตางกัน ภาพยนตรชุดเร่ืองจอมนางแหง
วังหลวง มีการใชฉากวังหลวงมากที่สุด อาจเนื่องมาจาก เนื้อเร่ืองตองการนําเสนอความอัจฉริยะ
ในทางอาหาร และความเจริญทางการแพทยซึ่งถือกําเนิดมาจากวังหลวงของเกาหลี ภาพฉากสวนใหญ
ในเร่ืองจึงจําเปนตองอยูในวังหลวง กอปรกับนําเสนอรูปแบบของอาหารเกาหลีที่มีความเปนหนึ่ง และ
สรรพคุณของโสมที่มีคุณคา และสามารถรักษาโรคไดอยางสารพัด  
 จากขอมูลกรมสงเสริมการทองเที่ยวเกาหลี กลาวถึงกระแสความนิยมภายหลังจาก
ภาพยนตรไดเผยแพรไป ทําใหยอดการรับประทานอาหารเกาหลี และยอดความนิยมโสมเพิ่มมากข้ึน
อยางมีนัยสําคัญ (กรมสงเสริมการทองเที่ยวเกาหลี, 2553)   สวนในเร่ืองรักวุนวายของเจาชายนาย
กาแฟ นอกจากนําเสนอภาพฉากชีวิตการเปนอยูของคนเกาหลีในเมืองหลวง ซึ่งนับเปนสัดสวนที่มาก
ที่สุด หากแตการใหความสําคัญของฉากรานกาแฟ และรานอาหารก็นับมีสัดสวนที่รองมาอยางไมมาก
นัก คืออยูที่รอยละ 24.67 แสดงใหเห็นวานอกจากฉากในที่เปนพักอาศัยของตัวละครแลว ฉากราน
กาแฟและรานอาหารไดถูกใชอยูบายคร้ัง และไดปรากฏในทุกๆฉากของภาพยนตร ส่ิงนี้อาจแสดงให
เห็นวาผูสรางไดจงใจนําเสนอภาพลักษณของรานกาแฟและรานอาหารเกาหลี   พันธุเมธ ณ ระนอง ผู
จัดองคการสงเสริมการทองเที่ยวเกาหลี กลาวถึงกระแสความนิยมกาแฟ ทําใหเกิด “ปรากฏการณนิยม
กาแฟ” อยางแพรหลายภายหลังภาพยนตรเร่ืองนี้ไดถูกเผยแพรในทุกๆประเทศ นอกจากนั้นยังเกิด
ธุรกิจทองเที่ยวเพื่อไปเยี่ยมชมรานกาแฟและรานอาหารที่ปรากฏในภาพยนตร  สวนในภาพยนตรชุด 
เร่ืองรักนี้ชั่วนิรันดร ก็มีความเดนในการใชฉากทิวทัศนที่นําเสนอความงามของประเทศเกาหลี  คือมี
สัดสวนสวนอยุรอยละ 21.88 กลายเปนจุดที่ทําใหผูชมเกิดความประทับใจในภาพของความรักอัน
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ออนโยน และความโรแมนติกของสถานที่ในการถายทําภาพยนตร อาทิ ภาพชนบท Hoeryongpo ฉาก
ทุงหญาซัมยาง (Samyang) ฉากทะเล Hwajinpo Beach ฉากทาเรือ Daepa และ  Dongmyyeong 
เปนตน  ส่ิงเหลานี้ทําใหเม็ดเงินดานการทองเที่ยวเมือง Gangwon อยางมหาศาล เพราะภายหลังจาก
ที่เผยแพรภาพยนตรไป ทําใหผูชมที่รักการทองเที่ยว และตองการสัมผัสประสบการณความรักที่โรแมน
ติกของภาพยนตร เดินทางไปเมือง Gangwon อยางมหาศาล  
 ส่ิงเหลานี้นับเปนความชาญฉลาดของภาครัฐที่มีการวางแผนทางธุรกิจอยางเปนระบบ  โดย
จัดต้ัง “องคการวัฒนธรรมและสารัตถะเกาหลี” (Korea Culture and Content Agency-KOCCA) เพื่อ
พัฒนากลยุทธการถายทอดเนื้อหาสาระความเปนเกาหลี (Korea Content) แนวคิดในการจัดต้ัง 
KOCCA เพิ่งเกิดข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2541 และไดจัดต้ังข้ึนอยางเปนทางการในป พ.ศ. 2544 ภายใตความ
รับผิดชอบของกระทรวงวัฒนธรรมและการทองเที่ยว ภารกิจหลักของ KOCCA คือ สนับสนุนและ
สงเสริมใหนําเนื้อหาสาระความเปนชาติเกาหลี หรือ Korea Content สอดแทรกลงในในส่ือบันเทิง
ตางๆ  โดยพยายามพัฒนาใหเปนธุรกิจที่สามารถเล้ียงประเทศเกาหลีได(กรมสงเสริมการทองเที่ยว
เกาหลี, 2553)   ความสําเร็จในการเปล่ียนภาพลักษณของความเขาใจในเร่ืองอาหาร การแพทย ความ
เจริญทางวัฒนธรรม การมีราชวงศซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความเปนอารยะ และความเปนเอกราชที่ไม
ข้ึนอยูใตการปกครองจากใคร หรือแมแตการสงเสริมดานการทองเที่ยว การนําเสนอภาพทิวทัศนของ
เกาหลีใต ทั้งหลายนี้ไดใชภาพยนตรเปนส่ือกลางในการกระจาย สรางความเขาใจ และเปล่ียน
ภาพลักษณการเปนเกาหลีใตใหประชาคมโลกไดรับรู 
 

 
 

ภาพประกอบ 28   ภาพกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมฉากในการถายทําภาพยนตรท้ัง 3 เร่ือง 
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 เครื่องแตงกายในภาพยนตร 
 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเคร่ืองแตงกายเพื่อการแสดงใน 2 ลักษณะ คือ 
 1. การวิเคราะหตามหลักหนาที่ของเคร่ืองแตงกายเพื่อการแสดง 
 2. การวิเคราะหตามหลักการในออกแบบเคร่ืองแตงกายเพื่อการแสดง 
  
 การวิเคราะหตามหลักหนาที่ของเครื่องแตงกายเพื่อการแสดง 
 โดยปกติมนุษยใชเคร่ืองแตงกาย ดวยหลักหนาที่ 3 ประการดวยกัน ไดแก  
 1. ใชเคร่ืองแตงกายเพื่อการปกปองรางกายจากภัยธรรมชาติ สัตวราย สภาพภูมิอากาศ
ตางๆ 
 2. ใชเคร่ืองแตงกายเพื่อแสดงสถานภาพทางสังคม แสดงอํานาจ และความมั่งค่ัง 
 3. ใชเคร่ืองแตงกายเพื่อจุดประสงคในการดึงดูดความสนใจ และเปนที่ยอมรับของสังคม  
 
 ภาพยนตรชุด เรื่องจอมนางแหงวังหลวง 
 การใชเคร่ืองแตงกายในภาพยนตรชุด เร่ืองจอมนางแหงวังหลวง ผูสรางไดใชเคร่ืองแตงกาย
ในการใชประโยชนในหนาที่ของเครื่องแตงกายทั้ง 3 ประเด็น กลาวคือ ภาพยนตรไดนําเสนอภาพอดีต
ของเคร่ืองแตงกายสมัยโชซอน ของสาธารณรัฐเกาหลียุคโบราณ ที่สภาวะอากาศมีความแปรปรวน 
และโดยมากจะอยูในภูมิภาคเขตอากาศหนาว การแตงกายดวยชุดหลายช้ันชวยในการปกปองรางกาย
ของมนุษยจากสภาวะอากาศที่มีอุณหภูมิตํ่า  อีกทั้งใชเคร่ืองแตงกายในการในการแสดงถึงสถานภาพ 
อาชีพ การศึกษา ระดับชนช้ัน บงบอกถึงสภาพสังคมที่มีการแบงชนชั้นกันตามลําดับของสังคมเกาหลี
โบราณ ที่ยังเช่ือในเคร่ืองชนชั้นศักดินา ซึ่งไดใชเคร่ืองแตงกายเปนเคร่ืองมือในการแบงระดับชั้น
นับต้ังแตระดับพระราชา เช้ือพระวงศ จนไปถึงระดับไพร หรือคนงาน  หรือใชเคร่ืองแตงกายที่แสดงถึง
การทําหนาที่บงบอกถึงอาชีพที่ดําเนินในสังคมนั้นๆ อาทิ อาชีพชาง โสเภณี นักบวช ทหาร หมอ เปน
ตน โดยใชรูปแบบการตัดเย็บ และการใชสีของเครื่องแตงกายที่มีความแตกตางกัน รวมถึงทรงผมของ
ตัวละคร ซึ่งนับเปนจุดที่นาสนใจอยางยิ่ง ภาพยนตรไดนําเสนอภาพทรงผมท่ีแสดงถึงเอกลักษณของ
เกาหลี ความพิถีพิถันในการจัดแตงทรงผม โดยใหความสําคัญโดยลดหล่ันกันตามฐานะทางสังคมของ
ตัวละคร นอกจากนี้การใชเคร่ืองแตงกายเพื่อการดึงดูดความสนใจก็มีพบเห็นอยูบางในตัวละครหญิง 
หรือกลุมสนม นางใน หากแตจะปรากฏชัดในการประดับประดาทรงผม และเคร่ืองตกแตงประกอบชุด
ยูนิฟอรม 
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ภาพประกอบ 29   ภาพเคร่ืองแตงกายของสตรีในวงัของเกาหลี 
 
 จุดสําคัญของภาพยนตรเร่ือง จอมนางแหงวังหลวง คือการใชเคร่ืองแตงกายเพื่อการแสดง 
เปนตัวส่ือสารถึงความเปนอารยธรรมอันยาวนานของประเทศ ที่มีการเชื่อมโยงวิถีชีวิตกับวัฒนธรรม
การเปนอยู การมีวัฒนธรรมการแตงกายที่มีความพิถีพิถัน และเปนเคร่ืองแสดงถึงอัตลักษณความเปน
ชาติ ที่ทําใหคนทั่วโลกไดตระหนักถึงความเปนชาติที่มีประวัติศาสตรยาวนาน  นอกจากนี้ยังเปนเคร่ือง
แสดงถึงชาตินิยม และตอกย้ําใหประชนชาวเกาหลีเกิดความภาคภูมิใจของความเปนชาติ   
 
 ภาพยนตรชุดเรื่อง รักนี้ชั่วนิรันดร   
 เคร่ืองแตงกายในภาพยนตรชุด เร่ืองรักนี้ชั่วนิรันดร ภาพยนตรไดใชเคร่ืองแตงกายเพื่อการ
แสดงบงบอกสถานะการเปนอยูของตัวละคร แบงชนชั้นทางเศรษฐกิจ กลาวคือ เคร่ืองแตงกายของตัว
ละครที่อยูในครอบครัวของศาสตราจารยยูน ไดแสดงถึงสถานภาพทางสังคมของผูมีอันจะกินในสังคม 
การใชเคร่ืองแตงกายที่ทันสมัยกับสังคม รวมถึงรูปแบบการตัดเย็บที่แสดงถึงความพิถีพิถัน การใชวัสดุ
อุปกรณในการตกแตงเคร่ืองแตงกายที่บงบอกถึงชาติตระกูล ซึ่งตรงกันขามกับครอบครัวของนางเอกที่
อยูในสังคมสลัม เคร่ืองแตงกายที่สวมใสเปนเพียงภาพของการแตงกายของคนใชแรงงาน และใชเคร่ือง
แตงกายเพื่อหนาที่การหอหุมและปกปองรางกายแตเพียงเทานั้น   นอกจากนี้การใชเคร่ืองแตงกายเพื่อ
การดึงดูดความสนใจก็มีพบเห็นไดอยางชัดเจนในเครื่องแตงกายของชิเน ที่แสดงถึงการตองการการ
ยอมรับทางสังคมโดยใชเคร่ืองแตงกายภายนอกในการบงบอก และแสดงถึงแรงขับภายในของตัวละคร 
ซึ่งผูออกแบบเคร่ืองแตงกายไดใชประโยชนในจุดนี้อยางเดนชัด  นอกจากนี้ดวยช่ือของภาพยนตรที่
แสดงออกถึงฤดูกาลในเกาหลีซึ่งการดําเนินเร่ืองก็ไดแสดงถึงภาพของฤดูกาลตางๆ โดยใชเคร่ืองแตง
กายเพื่อการแสดงในการแสดงออกถึงภูมิอากาศ และนับเปนจุดสําคัญของภาพยนตรเร่ืองนี้ที่เคร่ือง



 135 

แตงกายเพื่อการแสดงไดเปนสวนหนึ่งในการสรางความประทับใจของเนื้อเร่ืองที่สามารถกลมกลืนกับ
ความสวยงามของธรรมชาติในเกาหลี และผลักดันวัตถุประสงคดานการทองเที่ยวทางธรรมชาติของ
ประเทศเกาหลี ซึ่งเปนผลที่ตามมาที่สามารถสรางเม็ดเงินจากความประทับใจของผูชมทั่วทุกมุมโลก 
 
 ภาพยนตรชุด เรื่องรักวุนวายของเจาชายนายกาแฟ 
 เคร่ืองแตงกายในภาพยนตรชุด เร่ืองรักวุนวายของเจาชายนายกาแฟ ภาพยนตรไดแสดง
ภาพของเคร่ืองแตงกายของกลุมคนในสังคมเมืองในสาธารณรัฐเกาหลี ภาพยนตรไดใชเคร่ืองแตงกาย
เพื่อประโยชนในหนาที่ของเคร่ืองแตงกายทั้ง 3 ประเด็น กลาวคือ ประโยชนในการปกปองรางกาย การ
แสดงออกถึงสถานะภาพทางสังคม และใชเคร่ืองแตงกายเพื่อดึงดูดความสนใจ  
 ภาพยนตรไดนําเสนอเครื่องแตงกายของคนในสังคมเกาหลีสมัยใหม โดยใชเคร่ืองแตงกายใน
การแบงแยกตามฐานะทางเศรษฐกิจ โดยเห็นความแตกตางไดอยางเดนชัดในเครื่องแตงกายของบาน
นางเอก และบานของพระเอก ซึ่งมีสภาพทางเศรษฐกิจที่มีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัด  
ผูออกแบบไดใชเคร่ืองแตงกายนําเสนอภาพลักษณใหมของรานกาแฟ โดยสอดแทรกแฟชั่นการแตง
กายของวัยรุนเกาหลีที่กลายเปนแบบฉบับเฉพาะ และทําใหเกิดการเลียนแบบ การออกแบบเคร่ืองแตง
กายในภาพยนตรกลายเปนการสงผานวัฒนธรรมการแตงกายสมัยใหมของคนเกาหลีใต สูการทําความ
เขาใจและกลายเปนกระแสแฟชั่น K-Pop ในภายหลัง 
 
 การวิเคราะหตามหลักการออกแบบเครื่องแตงกายเพื่อการแสดง 
 ภาพยนตรชุด เรื่องจอมนางแหงวังหลวง 
 การออกแบบเคร่ืองแตงกายในภาพยนตรชุด เร่ืองจอมนางแหงวังหลวง ผูออกแบบไดใช
กระบวนการศึกษาคนควาจากประวัติศาสตรของประเทศเกาหลีราวป  ค.ศ. 1506 – 1544 ประมาณรัช
สมัยของพระเจาจุงจง แหงราชวงศโชซอน โดยเคร่ืองแตงกายไดถูกใชเปนตัวส่ือสารใหผูชมสามารถ
แบงแยกชนช้ัน และหนาที่ของคนในสังคมเกาหลีโบราณไดอยางชัดเจนที่สุด ไมวาจะเปนระดับชั้นของ
ราชวงศนับแต พระราชา พระมเหสี จนถึงนางสนมตางๆ เคร่ืองแตงกายที่บอกระดับชนช้ันตางๆ จะถูก
แบงแบกดวยรูปแบบการตัดเย็บ สี การประดับประดา ลวดลายที่ปรากฏในเครื่องแตงกาย และรวมถึง
การทําผมที่มีความแตกตางกันอยางส้ินเชิง    
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ภาพประกอบ 30    ตัวอยางเคร่ืองแตงกายของซอจังกึม 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 31   ตัวอยางเคร่ืองแตงกายของซังกุม 
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ภาพประกอบ 32   ตัวอยางเคร่ืองแตงกายของมินจงุโฮ 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 33  ตัวอยางเคร่ืองแตงกายของพระราชาและพระมเหสี 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 34   ตัวอยางเคร่ืองแตงกายของพอคา และชาวเมือง 
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 สีของเครื่องแตงกาย  
 
 
 
  
 ผูออกแบบไดใชลักษณะของการใชสีกลุมเด่ียว หรือ Monochrome เปนสวนมาก โดยรอยละ 
70 ของเคร่ืองแตงกายทั้งเร่ือง ใชโครมสีน้ําเงิน และเขียวเปนหลัก ซึ่งจะเห็นไดจากตัวละครในฉากสวน
ใหญที่พบในภาพยนตร ซึ่งคือฉากภายในวังหลวง อันประกอบดวยนางใน องครักษ หมอหลวง หมอ
หญิง ซังกุม เปนตน โดยการออกแบบจะใชสีพื้นหลักเปนสีพื้นฐานของสีเคร่ืองแตงกาย สอดแทรกดวย
สีขาว ซึ่งมักเปนองคประกอบในสวน Layer ชั้นในสุด และมีการตัดเสนโดยใชสีคูตรงขาม หรือสีขาว 
เปนสวนเติมเต็มซึ่งสวนมากจะเปนสายรัดเอว หรือเคร่ืองประดับประดาบนศีรษะ หรือบนหมวก สวน
ในตัวละครที่เคร่ืองแตงกายที่มีลักษณะโดดเดนจากตัวละครตัวอ่ืนๆ คือในตัวพระราชา พระมเหสี และ
พระสนม ซึ่งผูออกแบบไดใชสีเขม เชนสีแดงเขม หรือสีเหลืองทอง พรอมประดับประดาดวยการปก
ลวดลายที่วิจิตรบรรจงตางๆ เคร่ืองประดับเคร่ืองแตงกาย และเครื่องประดับศีรษะ ซึ่งสามารถทําให
เกิดการแบงแยกจากตัวละครตัวอ่ืนๆไดอยางเห็นไดชัด     
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 เคร่ืองแตงกายซอจังกึม (ฝกหัด)         เคร่ืองแตงกายซอจังกึม (นางกํานัล)       เคร่ืองแตงกายซังกุง 

     
    เคร่ืองแตงกายหมอหญิง                     เคร่ืองแตงกายมินจุงโฮ                      เคร่ืองแตงกายพอคา 

 
                                    เคร่ืองแตงกายพระราชา                    เคร่ืองแตงกายพระมเหสี 
 

ภาพประกอบ 35 ภาพสเกตเคร่ืองแตงกายในภาพยนตรชุด จอมนางแหงวังหลวง 
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 ความเขมของสี  
 ความเขมของสีในภาพยนตรเกิดจากการใหความสําคัญของ Texture ที่ทําใหเกิดมิติของสีใน
ระดับตางๆ 
 
 วัสดุที่ใชทําเครื่องแตงกาย   
 ผูออกแบบไดใชวัสดุในการจัดทําเคร่ืองแตงกายที่มีลักษณะแตกตาง โดยจะเปนตัวบงบอก
ถึงระดับข้ันของคนในสังคมไดอยางชัดเจน ไมวาจะเปนเร่ืองคุณภาพของผาที่ใชในการตัดเย็บ ความ
เงางามที่ทําใหเกิดความแตกตางในเคร่ืองแตงกายของพระราชา และพระมเหสี หรือวัสดุพื้นบาน เชน 
ฟาง ไหมพรม ที่ถูกใชในการทําเคร่ืองแตงกายของชาวบาน  
 
 รูปแบบของเครื่องแตงกาย    
 ผูออกแบบไดใชรูปแบบของการแตงกายสมัยโชซอน เคร่ืองแตงกายหญิง เรียกวาฮันบก และ 
นางกํานัล ชุดทางการในวังเรียกวา ฮวาลยอ (ชุดที่เอามือซุกเขาไปได เพราะสตรีในวังจะตองปกปดมือ
และเทา) มีลักษณะหลวมโครงสรางเปนทรงกลวยคว่ํา  เปนชุดที่เคล่ือนไหวไดอยางสะดวกสบาย และ
เส้ือผาจะใชผาผูกแทนกระดุม หรือตะขอ เคร่ืองแตงกายชาย มีลักษณะเปนทูนิคยาวสวมทับกัน 2 ชั้น 
ภายนอกจะมีสีสันโดยแบงไปตามหนาที่และชนช้ันในสังคม   
 

 
                            รูปแบบชุดฮันบก     รูปแบบชุดนางกํานัลใน ชุดฮวาลยอ 

  
ภาพประกอบ 36  ภาพสเกตรูปแบบเคร่ืองแตงกายหญิงในภาพยนตรชุด จอมนางแหงวังหลวง 
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รูปแบบเครื่องแตงกายชาย: ทูนิคยาว 2 ชั้น 

 

ภาพประกอบ 37  ภาพสเกตรูปแบบเคร่ืองแตงกายชายในภาพยนตรชดุ จอมนางแหงวงัหลวง 
 
 ภาพยนตรชุดเรื่อง รักนี้ชั่วนิรันดร   
 เคร่ืองแตงกายในภาพยนตรชุด เร่ืองรักนี้ชั่วนิรันดร ไดแสดงภาพของสังคมในชนบทของ
เกาหลีที่มนุษยอยูกับธรรมชาติ การออกแบบเส้ือผาเคร่ืองแตงกายที่สะทอนใหเห็นความกลมกลืนของ
มนุษยกับธรรมชาติจึงเห็นไดอยางเดนชัดในภาพยนตรเร่ืองนี้  ผูออกแบบไดใชลักษณะของเคร่ืองแตง
กายในยุคปจจุบัน (พ.ศ. 2550) หากแตใชสีสวนมากในกลุม Pastel หรือโครมสีผสมขาว ซึ่งสามารถ
แสดงความออนโยน ออนนุมของเร่ืองราวที่ตองการสะทอนใหเห็นภาพชีวิตรักโรแมนติกของพระเอก
และนางเอก   
 

 
 

ภาพประกอบ 38   ตัวอยางเคร่ืองแตงกายตอนเด็กของจนูโซ และอุนโซ 
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ภาพประกอบ 39   ตัวอยางเคร่ืองแตงกายของ จุนโซ 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 40   ตัวอยางเคร่ืองแตงกายของ อุนโซ 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 41   ตัวอยางเคร่ืองแตงกายของ เทโซก 
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ภาพประกอบ 42   ตัวอยางเคร่ืองแตงกายของ ยูม ิ
 
 สีของเคร่ืองแตงกาย (Color Chrome)  
 
 
 
 ผูออกแบบใชการใชสีกลุมเด่ียว หรือ monochrome  ในการออกแบบเครื่องแตงกายของตัว
ละครทั้งเร่ือง โดยสวนใหญใชโครมสีผสมขาวไปถึงเทา ทั้งนี้อาจเพื่อตอกย้ําลักษณะของภาพยนตรที่
ตองการนําเสนอมุมมองในเร่ืองของชีวิตรัก  เนื่องจากภาพยนตรชุดเร่ืองนี้ตองการนําเสนอภาพชีวิต
ชนบทของสังคมเกาหลีที่ใชทิวทัศนและธรรมชาติในชนบทเปนตัวนําของภาพยนตร ในการใชสีของ
เคร่ืองแตงกายจึงแสดงใหเห็นความจงใจในการนําสีสันของธรรมชาติ ประสานเขาไปเปนสวนหนึ่งของ
ตัวละครแตละตัว โดยจะเห็นไดอยางเดนชัดในตัวละครในสมัยเด็กของพระเอกและนางเอก ตลอดจน
ตัวละครในชวงเวลาอดีตที่ใชสีกลุมผสมขาวผสมผสานกับโครมสี Earth tone ที่ทําใหเกิดความ
กลมกลืนไปกับธรรมชาติและทิวทัศนของเมือง Gangwon  สวนในตัวละครตอนโต ผูออกแบบไดแสดง
ใหเห็นความเปนสังคมเมืองทันสมัยที่ไดเขามามีอิทธิพลในเมือง Gangwon โดยใชสีในกลุมขาว เทา 
และดํา เปนสีหลักในการออกแบบเคร่ืองแตงกาย  
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     เคร่ืองแตงกายจุนโซ (เด็ก)                   เคร่ืองแตงกายอุนโซ (เด็ก)                    เคร่ืองแตงกายยูมิ  

        
              เคร่ืองแตงกายจุนโซ                    เคร่ืองแตงกายอุนโซ                    เคร่ืองแตงกายเทโซก  

 
ภาพประกอบ 43   ภาพสเกตเคร่ืองแตงกายในภาพยนตรชุด รักนี้ชั่วนิรันดร 

 
 ความเขมของสี  
 ภาพยนตรใชความเขมของสีในเปอรเซนตที่ตํ่า โดยมากไดถูกผสมโครมสีขาว 
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 วัสดุที่ใชทําเครื่องแตงกาย  
 ผูออกแบบไดใชวัสดุในการจัดทําเคร่ืองแตงกายที่นําเสนอความเรียบงาย โดยใชผาในกลุม
ผาฝาย ผสมกับผาสีธรรมชาติตางๆกับเครื่องแตงกายในยุคอดีต และใชผารวมสมัยในการนําเสนอ
เคร่ืองแตงกายในยุคป พ.ศ. 2550 
 รูปแบบเครื่องแตงกาย  
 ผูออกแบบไดออกแบบเคร่ืองแตงกายเปน 2 ยุค คือเปนรวมสมัย (ป พ.ศ. 2550) และยุคอดีต 
(ป พ.ศ. 2534) โดยใชลักษณะชุดที่แสดงความเรียบงายของการสวมใส เนนการใชงานเปนหลักในการ
ออกแบบ  โดยจะเห็นไดจากเคร่ืองแตงกายในยุคอดีต และใชสไตลการตัดเย็บแบบ Tayler สําหรับ
เคร่ืองแตงกายรวมสมัย เนนรูปแบบที่แสดงความเปนสังคมเมือง การกระจาย Character ของตัวละคร
ที่สะทอนออกมาดวยรูปแบบเคร่ืองแตงกายทําใหเกิดกระแสความคล่ังไคลภาพยนตรเร่ืองนี้ โดยเฉพาะ
ในตัวพระรอง (เทโซก) ที่มีรูปแบบการแตงกายเปนลักษณะของหนุมเซอร ที่มีรูปแบบการแตงตัวที่มี
สไตลเปนของตัวเอง ไมไดเปนแบบฉบับของทางการมากนัก ทําใหตัวละครตัวนี้โดดเดน และเสริมทํา
ใหภาพยนตรไดรับความนิยมอยางกวางขวาง ผูออกแบบเคร่ืองแตงกายไดกระจายรูปแบบการแตงกาย
ของตัวละครใหเกิดความหลากหลาย และทําใหเกิดมิติของภาพยนตรที่กลมกลืน 
 

 ภาพยนตรชุด เรื่องรักวุนวายของเจาชายนายกาแฟ 
 เคร่ืองแตงกายในภาพยนตรชุด เร่ืองรักวุนวายของเจาชายนายกาแฟ ภาพยนตรไดแสดง
ภาพของเคร่ืองแตงกายของกลุมคนในสังคมเมืองในสาธารณรัฐเกาหลี การแสดงภาพของสังคมเกาหลี
ใตที่มีความเจริญทั้งทางดานเทคโนโลยี และความเปนผูนําดานแฟชั่นประเทศหนึ่งในโลก โดยผูสราง
ไดใชตัวละครหลายตัวในเร่ือง ที่แสดงถึงกลุมคนที่มีสไตลในการแตงตัวที่มีลักษณะตางๆในสังคมเมือง 
และใชประโยชนจากการแตงกายเหลานี้เปน ICON ใหเกิดกระแสการปฏิบัติตาม   
 

 

 
 

ภาพประกอบ 44   ตัวอยางเคร่ืองแตงกายของเซ ฮนักอล (พระเอก) 
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ภาพประกอบ 45   ตัวอยางเคร่ืองแตงกายของโก อึนชนั (นางเอก) 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 46  ตัวอยางเคร่ืองแตงกายของโจ ฮันซัง 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 47    ตัวอยางเคร่ืองแตงกายของฮัน ยูจ ู



 147 

 สีของเคร่ืองแตงกาย (Color Chrome)  
 
 
 
 ผูออกแบบใชการใชสีกลุมเด่ียว หรือ monochrome  ในการออกแบบเครื่องแตงกายของตัว
ละครทั้งเร่ือง โดยสวนใหญใชโครมสีขาว เทา ดํา และสีในกลุม Earth Tone เพื่อตองการนําเสนอเคร่ือง
แตงกายที่แสดงความเปนรวมสมัยในยุค พ.ศ.2550 โดยอางอิงกับสีนิยมใน Spring/fall 2007 จากเวป
ไซด  Fashion Era.com  ของ Pauline Weston Thomas โดยสีที่นิยมรวมสมัยในยุคนั้นคือ สีดํา สีแดง
เลือดหมู และโครมสีในกลุม Warm Earth Tone  เคร่ืองแตงกายไดแสดงใหเห็นเดนชัดในการใชสีของ
ภาพยนตรชุด เร่ืองรักวุนวายของเจาชายนายกาแฟ ส่ิงนี้แสดงใหเห็นวาผูออกแบบตองการนําเสนอ 
แฟชั่นความนิยมรวมสมัย โดยใชภาพยนตรเปนตัวสงผานและนําเสนอแทรนด(Trend) ในการแตงกาย
ใหกับคนในสังคม  
 

           
      เคร่ืองแตงกายโกอินชัน                    เคร่ืองแตงกายโกอินชัน                    เคร่ืองแตงกายเชฮันกอล  

 
 
 ภาพประกอบ 48  ภาพสเกตเคร่ืองแตงกายในภาพยนตรชุด รักวุนวายของเจาชายนายกาแฟ 1 
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   เคร่ืองแตงกายโจฮันซัง                เคร่ืองแตงกายเบาริสตา             เคร่ืองแตงกายฮันยูจู  

 
ภาพประกอบ 49   ภาพสเกตเครื่องแตงกายในภาพยนตรชุด รักวุนวายของเจาชายนายกาแฟ 2 

 
 ความเขมของสี  
 ภาพยนตรใชความเขมของสีในเปอรเซนตที่สูง นําเสนอสีในโทนเขมเปนสวนใหญ 
 
 วัสดุที่ใชทําเครื่องแตงกาย   
 ผูออกแบบไดใชวัสดุในการจัดทําเคร่ืองแตงกายที่นําเสนอความทันสมัย และความเปนเมือง
ชั้นแนวหนาในวงการแฟช่ันเอเชีย โดยใชวัสดุที่หลากหลายในการนําเสนอ Texture เชน การใชผาที่มี
ความมันเงา หรูหรา  
 
 รูปแบบเครื่องแตงกาย  
 ผูออกแบบไดออกแบบเครื่องแตงกายโดยใชสมัยนิยมของเกาหลี โดยเห็นไดอยางชัดเจนใน
เคร่ืองแตงกายของตัวละครชายที่มีความเปนผูชายแบบ Metro sexual ตามแบบฉบับของดารานักรอง
เกาหลี ซึ่งนิยมแตงกายที่มีความเปน feminist ผสมผสาน ในขณะที่ตัวละครหญิงแสดงใหเห็นความ
แตกตางของการแตงกายของผูหญิง 2 สถานะ เคร่ืองแตงกายของฮันจูกู มีลักษณะความเปนสมัยนิยม
ที่ถูกออกแบบใหดูเปนผูหญิงที่มีสไตลในการแตงกาย ใชสีสันที่ดูทันสมัย เคร่ืองแตงกายดูเรียบแตแฝง
ดวยรสนิยม เปนตัวแทนของผูหญิงในจินตนาการของผูชายที่มีความสมบูรณแบบ  ในขณะที่นางเอก 
โกอินชัน แตงกายดวยเสื้อผาที่ดูเปน Street Woman ที่สามารถพบเห็นไดโดยทั่วไป อีกทั้งมีความ
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ทะมัดทะแมงที่เกินผูหญิงเสียดวยซ้ํา  การวางเครื่องแตงกายของตัวละครหญิงทั้ง 2 นี้เปนกลวิธีการ
ออกแบบที่ทําใหเกิดกระแสความคลั่งไคลภาพยนตรเร่ืองนี้ เพราะกลุมผูหญิงที่เปนผูชมมีลักษณะไม
แตกตางไปจาก โกอินชัน กลาวคือเปนผูหญิงธรรมดา หากแตพระเอกของเร่ืองเลือกที่จะใชชีวิตคูกับโก
อินชัน และไมเลือกที่จะเอา ฮันจูกู ผูหญิงที่สมบูรณแบบเปนคูครอง   
 
 จากการศึกษาเครื่องแตงกายในภาพยนตรชุดทั้ง 3 เร่ือง พบวาเคร่ืองแตงกายเปนสวนสําคัญ
ในการนําเสนอความนาสนใจ และสงผานความเขาใจ และวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีไปสูผูชม ผล
การศึกษาพบวา รูปแบบของการแตงกายที่ภาพยนตรใชลวนแลวตองการนําเสนอภาพใหมของ
สาธารณรัฐเกาหลี อาทิ ภาพยนตรชุด จอมนางแหงวังหลวง เคร่ืองแตงกายเปนเคร่ืองหมายบอกถึง
วัฒนธรรมการแตงกายที่มีอารยธรรมยาวนานไมแพชาติอ่ืนๆ มีความพิถีพิถัน เคร่ืองแตงกายบอกระดับ
ชนชั้นตางๆ ที่ถูกแบงดวยรูปแบบการตัดเย็บ สีสัน ลวดลาย การประดับประดาที่ปรากฏในเครื่องแตง
กาย และรวมถึงการทําผมที่มีความแตกตางกัน ลวนบงบอกถึงภูมิปญญาของคนโบราณที่มีการสืบ
ทอด และสงตออยางเปนระบบวัฒนธรรม ในขณะที่เคร่ืองแตงกายในภาพยนตรชุด รักนี้ชั่วนิรันดร 
เคร่ืองแตงกายถูกใชเปนเครื่องมือในการสะทอนความเปนสังคมที่อยูกลมกลืนอยูกับธรรมชาติ ความ
เปนอยูที่นาหลงไหลของอดีตและชนบท สอดคลองกับความคิดของ กระบวนการถวิลหาอดีต หรือ 
Nostalgic Marketing ซึ่งคือกลยุทธการตลาดที่จับเอาความประทับใจและประสบการณในอดีตนํามา
เลนกับจิตใจของผูบริโภค (Incquity, 2010) ส่ิงนี้จึงทําใหภาพยนตรชุดเร่ืองนี้เปนที่ประทับใจของผูชม
ไดอยางงายดาย สวนในภาพยนตรชุดเร่ือง รักวุนวายของเจาชายนายกาแฟ เคร่ืองแตงกายถูกนํามาใช
เพื่อการนําเสนอภาพความเปนผูนําทางแฟช่ัน โดยใชระบบดาราหรือบุคคลตนแบบ หรือ Iconization  
ภาพยนตรไดนําเสนอภาพของเครื่องแตงกายของกลุมคนในสังคมเมืองในสาธารณรัฐเกาหลี การแสดง
ภาพของสังคมเกาหลีใตที่มีความเจริญทั้งทางดานเทคโนโลยี และความเปนผูนําดานแฟชั่นประเทศ
หนึ่งในโลก โดยผูสรางไดใชตัวละครหลายตัวในเร่ือง ที่แสดงถึงกลุมคนที่มีสไตลในการแตงตัวที่มี
ลักษณะตางๆในสังคมเมือง และใชประโยชนจากการแตงกายเหลานี้เปน ICON ใหเกิดกระแสการ
ปฏิบัติตาม   
 ผลการศึกษาพบวาในสวนของสีของเคร่ืองแตงกาย ความเขมของสี วัสดุในการเลือกใช 
ตลอดจนรูปแบบของเคร่ืองแตงกาย ลวนมีความหลากหลาย เพราะเนื่องจากความแตกตางในแงของ
สไตลในการนําเสนอของแตละเร่ือง ตลอดจนความแตกตางในแงเปาประสงคของหนาที่เคร่ืองแตงกาย
ในการนําเสนอของภาพยนตรชุดแตละเร่ือง  
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 การใชสี และแสงในภาพยนตร 
 ผูวิจัยไดแบงข้ันตอนการแยกประเภทโครมของสี (Color Chrome) ตามหลักทฤษฏีสีของนิว
ตัน ซึ่งแบงสีตามหลักแมสีของสีคือ สีเหลือง สีแดง และสีน้ําเงิน  โดยสํารวจในเชิงสถิติซึ่งหาความถ่ี
แบงแยกในแตละตอนของภาพยนตร โดยพิจารณาจากการใชโครมสีหลักในแตละฉากมากกวารอยละ 
60  ซึ่งสามารถรวบรวมขอมูลไดดังนี้ 
 1. ภาพยนตรชุด เร่ืองจอมนางแหงวังหลวง หรือ Dae Jang guem 
 
ตาราง 35  แสดงความถี่การใชโครมสี (Color Chrome) ในภาพยนตรชุด เร่ืองจอมนางแหงวังหลวง 
 

ความถ่ีของโครมส ี(Color Chrome) ที่ใชในภาพยนตร 
ตอนท่ี 

โครมสีเหลือง/สม โครมสีน้ําเงิน/เขียว โครมสีแดง 
1 16 20 5 
2 22 12 7 
3 18 14 14 
4 15 11 8 
5 18 10 10 
6 21 15 10 
7 15 10 3 
8 14 10 10 
9 26 10 6 

10 15 10 5 
11 12 10 8 
12 10 5 5 
13 15 11 10 
14 17 10 8 
15 21 15 5 
16 24 18 7 
17 22 10 8 
18 26 15 5 
19 24 18 9 
20 20 14 9 
21 24 17 8 
22 21 10 8 
23 20 14 5 
24 18 14 7 
25 17 12 6 
26 10 15 9 
27 20 12 10 
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ตาราง 35 (ตอ) 
 

ความถ่ีของโครมส ี(Color Chrome) ที่ใชในภาพยนตร 
ตอนท่ี 

โครมสีเหลือง/สม โครมสีน้ําเงิน/เขียว โครมสีแดง 
28 24 15 10 
29 25 14 10 
30 15 10 1 
34 18 12 6 
35 12 11 5 
36 14 10 2 
37 13 11 8 
38 11 13 9 
39 11 8 3 
40 12 8 10 
41 14 8 8 
42 12 6 12 
43 15 11 6 
44 17 12 4 
45 13 8 5 
46 9 14 5 
47 11 10 3 
48 12 7 10 
49 10 10 10 
50 9 12 8 
51 11 8 1 
52 8 10 3 
53 12 8 10 
54 12 9 5 
55 10 8 5 
56 5 16 10 
57 14 20 6 

    

รวมความถ่ี 897 663 397 
รอยละ 45.84 33.88 20.29 

1,957 
100.00 
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ภาพประกอบ  50  ตัวอยางการใชโครมสีเหลือง สม ในภาพยนตรชุด จอมนางแหงวงัหลวง 
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ภาพประกอบ 51   ตัวอยางการใชโครมแดง ในภาพยนตรชุด จอมนางแหงวังหลวง 
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ภาพประกอบ 52 ตัวอยางการใชโครมน้ําเงิน เขียว ในภาพยนตรชุด จอมนางแหงวงัหลวง 
 
แผนภาพแสดงความถี่ของโครมสี (Color Chrome) ที่ใชในภาพยนตรชุด เร่ืองจอมนางแหงวังหลวง 

 
 

ภาพประกอบ 53  แผนภาพแสดงความถ่ีของโครมสี (Color Chrome) 
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 ที่ใชในภาพยนตรชุด เรื่องจอมนางแหงวังหลวง 
 จากตาราง 35 และภาพประกอบ 53 แสดงความถี่ของโครมสี (Color Chrome) สามารถ
อธิบายไดวา โครมสี (Color Chrome) ที่ปรากฏในภาพยนตรชุด เร่ืองจอมนางแหงวังหลวง จํานวน 57 
ตอน พบวามีการใชโครมสีเหลือง/สม สูงที่สุด คือคิดเปนรอยละ 45.84 รองลงมาคือโครมสีน้ําเงิน/เขียว  
คิดเปนรอยละ 33.88  และนอยที่สุดคือโครมสีแดง เปนรอยละ 20.29  จากผลวิจัยสามารถสรุปไดวา
ภาพยนตรชุด จอมนางแหงวังหลวง เนนการใชโครมสี (Color Chrome) ในโครมสีเหลือง/สม มากที่สุด 
การใชโครมสีเหลืองสมตามหลักทฤษฏีสี สีเหลืองใหความรุสึกสวางสดใส มีพลัง ราเริง และเบิกบาน 
และอาจเนื่องจากเร่ืองราวสวนใหญในภาพยนตรเปนเร่ืองราวที่เกิดข้ึนในวังหลวงการใชสีเหลือง/สม 
อาจสะทอนใหเห็นถึงอํานาจ และพลัง และแสดงนัยแผงถึงความยิ่งใหญของราชสํานักโชซอล ของ
เกาหลี  
 1.  ภาพยนตรชุด เร่ืองรักนี้นิรันดร 
 
ตาราง 36  ตารางแสดงความถี่การใชโครมสี (Color Chrome) ในภาพยนตรชุด เร่ืองรักนี้นิรันดร 
 

ความถ่ีของโครมส ี(Color Chrome) ที่ใชในภาพยนตร 
ตอนท่ี 

โครมสีเหลือง/สม โครมสีน้ําเงิน/เขียว โครมสีแดง 
รวม 

1 14 10 8  
2 17 4 5  
3 18 10 13  
4 19 10 2  
5 18 11 5  
6 21 8 8  
7 17 10 4  
8 11 20 8  
9 17 12 8  
10 21 12 8  
11 25 11 2  
12 15 12 2  
13 19 14 4  
14 20 10 6  
15 21 17 11  
16 18 12 12  
17 12 10 8  
18 18 12 9  

รวมความถ่ี 321 205 123 649 
รอยละ 49.46 31.59 18.95 100.00 
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ภาพประกอบ 54     ตัวอยางการใชโครมสีเหลือง สมในภาพยนตรชุด เร่ืองรักนีน้ิรันดร 
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ภาพประกอบ 55   ตัวอยางการใชโครมสีแดง ในภาพยนตรชุด เร่ืองรักนีน้ิรันดร 
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ภาพประกอบ 56   ตัวอยางการใชโครมสีน้ําเงิน เขียว ในภาพยนตรชดุ เร่ืองรักนีน้ิรันดร 
 
       แผนภาพแสดงความถี่ของโครมสี (Color Chrome) ที่ใชในภาพยนตรชุด เร่ืองรักนี้ชั่วนิรันดร 

 
 
ภาพประกอบ 57 แผนภาพแสดงความถี่ของโครมสี (Color Chrome)ที่ใชในภาพยนตรชุด เร่ืองรักนี้  

ชั่วนิรันดร 
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 จากตาราง 36 และแผนภาพ สามารถอธิบายไดวา สี ที่ปรากฏในภาพยนตรชุด เร่ืองรักนี้ชั่วนิ
รันดร จํานวน 18 ตอน พบวามีการใชโครมสีเหลือง/สม สูงที่สุด คือคิดเปนรอยละ 49.46  รองลงมาคือ    
โครมสีน้ําเงิน/เขียว  คิดเปนรอยละ 31.59  และนอยที่สุดคือโครมสีแดง เปนรอยละ 18.95    ผูวิจัยสรุป
ไดวาตามคุณลักษณะของโครมสีเหลือง/สม โดยสวนมากใหความสําคัญในการใชแสงสีกลุมโครมสี
เหลืองและสมคลุมบรรยากาศของเร่ืองทั้งเร่ือง   บงบอกถึงการใหอารมณและบรรยากาศสนุกสนาน 
และสําหรับภาพยนตรชุด เร่ืองรักนี้ชั่วนิรันดร โครมสีเหลือง/สม  บงบอกถึงคอนเซ็ปของภาพยนตรที่
สะทอนช่ือเร่ืองคือ  Autumn in my heart (รักนี้ชั่วนิรันดร) ซึ่งคําวา Autumn มีความหมายใน
ภาษาไทยวา ฤดูใบไมรวง ดังนั้นการใชสีกลุมเหลือง/สม  อาจส่ือถึงสีของใบไมที่หลุดรวงจากตน  
นอกจากนี้ตามจิตวิทยาของการใชสี  สีสมเหลืองหรือสีน้ําตาล และยังส่ือความหมายความทุกขใจ 
ความสูญเสีย ความโศกเศรา ซึ่งตรงกับเร่ืองราวของภาพยนตร    
 สีโครมสีน้ําเงิน/เขียว  เปนโครมสีที่ใชมากเปนอันดับ 2 ในภาพยนตรชุดเร่ืองรักนี้ชั่วนิรันดร  
ตามจิตวิทยาของสีจะใหความรูสึกผอนคลาย และดวยความที่ภาพยนตรชุดเรื่อง รักนี้ชั่วนิรันดร ผูสราง
ไดพยายามสรางฉากชีวิตโรแมนติกของพระเอกนางเอกโดยใหเกิดความกลมกลืนกับธรรมชาติ ทิวทัศน
ตางๆของทะเล และภูเขา การใหน้ําหนักของสีเขียว และน้ําเงินซึ่งเปนสีของทะเล และใบไมจึงอาจมี
ความสําคัญในสัดสวนของการใชสีตลอดทั้งเร่ือง ซึ่งปรากฏรอยละ 31.59 และพบมากในตอนที่ 8 ซึ่ง
เปนตอนที่พระเอกและนางเอก เดินทางไปทองเที่ยวธรรมชาติดวยกัน 
 
 2. ภาพยนตรชุด เร่ืองเจาชายนายกาแฟ 
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ตาราง 37  ตารางแสดงความถ่ีการใชโครมสี (Color Chrome) ในภาพยนตรชุด เร่ืองรักวุนวายของเจาชาย
นายกาแฟ 

 

ความถ่ีของโครมส ี(Color Chrome) ที่ใชในภาพยนตร 
ตอนท่ี 

โครมสีเหลือง/สม โครมสีน้ําเงิน/เขียว โครมสีแดง 
รวม 

1 14 10 8  
2 15 4 5  
3 18 15 13  
4 19 10 2  
5 18 11 5  
6 21 8 8  
7 17 10 4  
8 19 10 8  
9 17 12 8  
10 21 12 8  
11 25 11 2  
12 15 12 2  
13 19 14 4  
14 14 10 6  
15 21 17 11  
16 18 12 12  

รวมความถ่ี 291 178 106 575 
รอยละ 50.61 30.96 18.43 100.00 

       
         ภาพประกอบ  58  ตัวอยางการใชโครมสีเหลือง สมในภาพยนตรชุด เร่ืองรักวุนวายของ
เจาชายนายกาแฟ 
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ภาพประกอบ  58   ตัวอยางการใชโครมสีเหลือง สมในภาพยนตรชุด เร่ืองรักวุนวายของเจาชาย     

นายกาแฟ 
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ภาพประกอบ 59   ตัวอยางการใชโครมสีแดงในภาพยนตรชุด เร่ืองรักวุนวายของเจาชายนายกาแฟ 
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ภาพประกอบ 60   ตัวอยางโครมสีน้ําเงิน เขียว ในภาพยนตรชุด เร่ืองรักวุนวายของเจาชายนายกาแฟ 
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 แผนภาพแสดงความถี่ของโครมสี (Color Chrome) ที่ใชในภาพยนตรชุดรักวุนวายของ
เจาชายนายกาแฟ 

 
 
ภาพประกอบ 61  แผนภาพแสดงความถ่ีของโครมสี (Color Chrome) ที่ใชในภาพยนตรชุดเร่ืองรัก

วุนวายของเจาชายนายกาแฟ 
 
 จากตาราง 37 และแผนภาพสามารถอธิบายไดวา สี ที่ปรากฏในภาพยนตรชุด เร่ืองรัก
วุนวายของเจาชายนายกาแฟ จํานวน 16 ตอน พบวามีการใชโครมสีเหลือง/สม สูงที่สุด คือคิดเปนรอย
ละ 50.61  รองลงมาคือโครมสีน้ําเงิน/เขียว  คิดเปนรอยละ 30.96  และนอยที่สุดคือโครมสีแดง เปน
รอยละ 18.43    ผูวิจัยสรุปไดวาตามคุณลักษณะของกสุมสีเหลือง/สม  บงบอกถึงการใหอารมณและ
บรรยากาศสนุกสนาน ซึ่งตรงกับรูปแบบของภาพยนตรแนวรักโรแมนติก  
 จากผลของการใชโครมสีในภาพยนตรชุดทั้ง 3 เร่ือง ภาพยนตรมีลักษณะรวมที่ตรงกันคือมี
ลักษณะการใชโครมสีเหลือง/สม มากที่สุด สีน้ําเงิน/เขียว และโครมสีแดงเปนสัดสวนที่รองมาเปน
ลําดับข้ัน  ซึ่งการใชโครมสีเหลือง/สม อาจสะทอนใหเห็นลักษณะแบบฉบับของภาพยนตรในวิถีเอเชีย
ตะวันออก ที่มักเปนสีที่สะทอนความรํ่ารวยดวยอารยธรรม วัฒนธรรม และแสดงความสุขสวางของ
แสงอาทิตย กอปรกับสีเหลือง/สม เปนที่ใหความรูสึกความสุกสวาง อํานาจบารมี ความสูงสง ซึ่ง
อาจจะปรากฏอยางเดนชัดในภาพยนตรชุด เร่ืองจอมนางแหงวังหลวง ซึ่งเนื้อหาสวนใหญเปนเนื้อหาที่
เกี่ยวพันธกับราชสํานักเกาหลี ซึ่งสงผลใหมีการใชโครมสีเหลือง/สมในสัดสวนที่มาก  นักวิชาการทาง
จิตวิทยาใหความหมายของสีเหลือง สม ใหอารมณความรูสึกเบิกบาน แจมใส ซึ่งปรากฏอยางเดนชัด
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ในภาพยนตรชุดเร่ือง เจาชายนายกาแฟ รวมถึงเปนแสงที่แสดงบรรยากาศของฤดูใบไมผลิไดอยาง
เดนชัด ซึ่งตรงกับความหมายของช่ือเร่ืองที่นับเปนแกนหลักของภาพยนตรชุดเร่ือง Autumn in my 
heart หรือ รักนี้ชั่วนิรันดร  จะสังเกตไดวาโครมสีเหลือง สม สามารถบงบอกความหลากหลายของ
อารมณและบรรยากาศ ซึ่งภาพยนตรชุดทั้ง 3 เร่ืองเลือกนําไปใชในสัดสวนที่มากเปนพิเศษ 
 การใชสีในโครมสีน้ําเงิน เขียว อาจมีเปาหมายหลักในการนําเสนอภาพบรรยากาศธรรมชาติ
ของประเทศเกาหลี ซึ่งนับเปนหนึ่งในแนวนโยบายการจัดการเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศ
เกาหลีใต โดยจะสังเกตไดวาภาพยนตรทั้ง 3 เร่ืองจะมีฉากที่เปนทิวทัศน เพื่อนําเสนอการทองเที่ยวใน
ทุกๆเร่ือง ดังนั้นสีในกลุมน้ําเงิน เขียวนี้ มักสงผลมาจากฉากทุงหญา ปาเขา ภูเขา ใบไมใบหญา หรือ
อาจรวมถึงทองทะเลของประเทศเกาหลี และเปนที่นาสังเกตในการใชสีในโครมสีแดงที่ปรากฏอยูนอย
ในภาพยนตรชุดในทุกๆเร่ือง โดยปกติสีแดงนับเปนสีที่ชาวจีนนิยมใช และไดกลายเปนสีที่แสดง
เอกลักษณตางๆของประเทศจีนไดอยางเดนชัดและชัดเจนมากกวาสีอ่ืนๆ  ตามความเห็นของผูวิจัย 
อาจมีเหตุผลในแงการเมือง จากประวัติศาสตรที่เกาหลีไดถูกประเทศจีนยึดครองอยูเปนเวลานาน จน
ทําใหวัฒนธรรม ความเชื่อ และศิลปะไดถูกกลืนเขาไปเปนสวนหนึ่งของจีน  การหลีกเล่ียงการใชสีแดง
อาจสะทอนใหเห็นถึงความตองการในการแสดงอัตลักษณของประเทศเกาหลีที่สามารถหลุดจากธรรม
เนียมความเช่ือตางๆของจีน ซึ่งนับเปนวิธีการที่แยบยล  
 
 อิทธิพลของวัฒนธรรมเกาหลี 
 จากขอมูลกรมสงเสริมการทองเที่ยวเกาหลี ทําใหเห็นวาการประชาสัมพันธภาพลักษณ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีผานภาพยนตรชุดถือไดวาประสบความสําเร็จอยางมาก เนื่องจากการแพร
ภาพภาพยนตรชุดเกาหลีในประเทศไทยไดรับความนิยมอยางสูง ในเบ้ืองตนอาจจะเขาใจไดวาเปนกล
ยุทธหนึ่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลีไดนํามาใชในการประชาสัมพันธประเทศ แตความเปนจริงดานของ
ผูผลิตละครไดกลาวา ในชวงแรกประเทศสาธารณรัฐเกาหลีไมมีความต้ังใจที่จะนําละครมาเปนสวน
หนึ่งของการประชาสัมพันธ แตเมื่อมีการแพรภาพแลวเกิดมีกระแสนิยมอยางมาก ทําใหประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีไดถือเปนโอกาสใชเปนกลยุทธที่สําคัญในการประชาสัมพันธประเทศและนํามาใช
อยางตอเนื่อง การสื่อสารระหวางวัฒนธรรมจึงกลายเปนกลยุทธสําคัญในการประชาสัมพันธประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี เนื่องจากความใกลเคียงระหวางวัฒนธรรมไทยและสาธารณรัฐเกาหลี (Cultural 
Proximity) ทําใหผูชมภาพยนตรชุดมีความเขาใจสาระการแสดงและเขาถึงวัฒนธรรมที่นําเสนอ จึงทํา
ใหประเทศไทยเกิดการยอมรับในวัฒนธรรมและแงคิดตางๆ ไดคอนขางงาย (กรมสงเสริมการทองเที่ยว
เกาหลี.  2553) 
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 การวางแผนงานประชาสัมพันธเพื่อโปรโมทภาพยนตรชุดดังกลาวอยางมืออาชีพสามารถ
ดึงดูดความสนใจใหมีผูชมภาพยนตรชุดเปนจํานวนมากจนทําใหภาพยนตรชุดเกาหลีกอใหเกิดกระแส
ความนิยมเกาหลี การประชาสัมพันธภาพยนตรชุดดังกลาวกระทําโดย การนําสถานที่ทองเท่ียว อาหาร
และวัฒนธรรมมาทําการประชาสัมพันธประเทศ กิจกรรมประชาสัมพันธภาพยนตรชุดเกาหลีที่
สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 มีการวัดวางแผนทางการประชาสัมพันธและการโฆษณาภาพยนตรชุดไว
อยางนาสนใจมาก โดยนํากลยุทธตางๆ มาประกอบการวางแผน เชน การทําปายโฆษณา การจัด
กิจกรรมเสริม การใชของรางวัลมาเปนสวนชวยในการดึงดูดผูรับสาร เปนตน 
 เมื่อภาพยนตรชุดกลายเปนหนึ่งในกลยุทธที่สําคัญของการประชาสัมพันธประเทศ ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีจึงมีการจัดวางรูปแบบการประชาสัมพันธผานภาพยนตรชุดอยางเปนระบบมากข้ึน 
เพื่อใหภาพยนตรชุดเปนที่นิยมและถูกใจผูชม รูปแบบการผลิตภาพยนตรชุดของประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีจะมีความแตกตางกับภาพยนตรชุดของประเทศไทยในสวนของพลอตเร่ือง เนื่องจากภาพยนตร
ชุดเกาหลีจะมีการจับอารมณของคนดูไดมากกวา เพราะประเทศสาธารณรัฐเกาหลีจะมีการทําวิจัยคน
ในแตละเทศวาประเทศนั้นๆ มีความชอบภาพยนตรชุดในลักษณะใด ผูที่ทําหนาที่เก็บขอมูลของแตละ
ประเทศก็จะนําขอมูลสวนนั้นสงกลับไปที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อทําการประมวลผลและ     
ผลิตสินคาตามความตองการของตลาดเพื่อใหไดผลที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด รวมทั้งมีการเลือกสถานที่
ถายทํารวมไปถึงบรรยากาศที่เหมาะสมทําใหผูชมเกิดความรูสึกคลอยตามไปกับเร่ืองราว (มาลิน     
ธราวิจิตรกุล.  2551: 120) 
 ถึงแมวาเร่ืองของภาพยนตรชุดอาจจะไมไดครองตลาดเปนระยะเวลานาน แตก็เปนเสมือน
ประตูที่เปดใหกับประชาชนในประเทศตางๆ หันมาใหความสนใจและรับทราบถึงส่ิงที่ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีไดต้ังใจสงออกไปยังประเทศตางๆ มากยิ่งข้ึน 
 อาจกลาวไดวาการทําประชาสัมพันธที่เห็นผลไดชัดเจนมักจะใชส่ือภาพยนตรชุดเปนชองทาง
สําคัญชองทางหนึ่ง เนื่องจากผูคนเปดรับส่ือโทรทัศนมากที่สุดในบรรดาส่ือมวลชนทั้งหลาย อยางไรก็
ตามก็ยังมีความจําเปนที่จะตองประชาสัมพันธรายการเพื่อดึงดูดผูชมใหชมรายการนั้นๆ เชนเดียวกัน 
ภาพยนตรชุดเร่ือง แดจังกึม จอมนางแหงวังหลวงก็มีการประชาสัมพันธเพื่อสรางความสนใจในการชม
ภาพยนตรชุด โดยจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนแรงจูงใจใหชมภาพยนตรชุด นอกเหนือจากกิจกรรมตางๆ 
ที่ไดกลาวมาแลว สาระหรือประเด็นการทําการประชาสัมพันธก็เปนสวนที่ สําคัญที่ สุดในการ
ประชาสัมพันธใหไดผลคือ เร่ืองของภาษา วัฒนธรรมและสถานที่ถายทําภาพยนตรชุด ตลอดจน
สถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดตางๆ ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี กลยุทธการประชาสัมพันธประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีไมไดเกิดข้ึนแตเฉพาะในองคการสงเสริมการทองเที่ยวเกาหลีเพียงแหงเดียวเทานั้น 
ยังมีองคกรเฉพาะทองที่ดังเชนในพื้นที่ที่เปน Local เชน จังหวัดคังวอน-โด ก็มีองคกรการทองเที่ยว
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โดยเฉพาะในแตละพื้นที่ และองคกรในพื้นที่ตางๆ เหลานี้ก็มีการสนับสนุนดานการใหสถานที่ถายทํา
ภาพยนตรชุดเพื่อเปนเสมือนการประชาสัมพันธของจังหวัดทางหนึ่ง และผลจากการแพรภาพ
ภาพยนตรชุดก็ทําใหสถานที่ที่ใชถายทํากลายเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สามารถสรางรายไดใหกับคนใน
ทองที่ รวมไปถึงการสรางรายไดใหกับประเทศสาธารณรัฐเกาหลีไดเปนอยางดี (กานตพิชชา วงษขาว.
2550: 132-133) 
 การประชาสัมพันธประเทศสาธารณรัฐเกาหลีในประเทศไทยนั้น มีองคกรที่มีความสําคัญตอ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีดานการประชาสัมพันธการทองเที่ยว คือ องคการสงเสริมการทองเที่ยว
เกาหลี (Korea Tourism Organization) องคกรนี้เปนองคกรที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว องคการสงเสริมการทองเที่ยวเกาหลีกอต้ังในประเทศไทยมาเปนระยะเวลานานกวา 20 ป 
และมีบทบาทในดานการสนับสนุนและสงเสริมการทองเที่ยวใหกับประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใน
ประเทศไทย ซึ่งรูปแบบหลักของการประชาสัมพันธองคการสงเสริมการทองเที่ยวเกาหลีมีทั้งหมด 5 
ลักษณะ คือ 
 1. สนับสนุนและแนะนําจุดทองเที่ยวใหมๆ ทั้งในรูปแบบของการศึกษาดูงานและการ
ทองเที่ยวทั่วไป 
 2. แนะนําวิธีการทําการตลาดใหกับบริษัททัวร 
 3. ใหการสนับสนุนในการใหของชํารวย 
 4. อํานวยความสะดวกในการประสานงานใหกับนักทองเที่ยว 
 5. จัดงานและกิจกรรมตางๆ เชน จัดประชุมนิทรรศการ Expo ระดับใหญๆ, Film Festival 
การประกวดภาพถาย เปนตน 
 
 จากบทบาทขององคการสงเสริมการทองเที่ยวเกาหลีดังกลาว วิเคราะหไดวารัฐบาลเกาหลีได
มีการวางรากฐานและการบริหารจัดการดานการประชาสัมพันธที่ดี สงผลตอการสงเสริมใหประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีเปนที่รูจักของประเทศตางๆ มากยิ่งข้ึน และดวยแรงผลักดันที่ดีที่มีการใหรางวัลแก
บริษัททัวรที่ทํายอดได รวมทั้งการนําเสนอประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใหเปนประเทศทองเที่ยวในอันดับ
ตนๆ ตลอดจนความสัมพันธที่ดีของประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐเกาหลีที่มีมาแตสมัยสงคราม
เกาหลีที่ประเทศไทยไดมีสวนชวยเหลือ โดยการสงทหารไปชวยรบจึงทําใหเกิดความสัมพันธและความ
เขาใจที่ดีตอกัน และดวยเหตุนี้ทําใหการเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐเกาหลีไมจําเปนตองขอวีซาเพื่อ
เขาประเทศ ซึ่งเปนการอํานวยความสะดวกตอการเลือกเดินทางไปยังประเทศนี้ (กรมการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเกาหลี, 2553) 
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 ดานการประชาสัมพันธของประเทศไทยก็มีองคกรที่มีสวนในการประชาสัมพันธเชนเดียวกับ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีนั่นคือ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) บทบาทหนาที่ของการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทยถือไดวามีบทบาทสําคัญ ในการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี
ใหกับประเทศไทยเพื่อที่จะประชาสัมพันธประเทศใหเปนที่รูจักของตางชาติ หรือเพื่อประชาสัมพันธ
ใหแกนักทองเที่ยวที่จะเดินทางมาประเทศไทย แตดวยการประชาสัมพันธของประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีในขณะนี้ไดมีการนําอุตสาหกรรมบันเทิงมามีสวนรวมในการประชาสัมพันธประเทศจึงทําใหประ
ทศไทยตองหันมาใหความสนใจในประเด็นดังกลาว   
 การประชาสัมพันธและบทบาทหนาที่ขององคการสงเสริมการทองเที่ยวเกาหลีรวมไปถึงการ
ไดรับการสนับสนุนที่ดีจากหนวยงานภาครัฐ ทําใหประเทศสาธารณรัฐเกาหลีกลายเปนประเทศที่มี
ภาพลักษณที่ดีและเปนประเทศที่ประชาชนรูจักมากยิ่งข้ึน กลยุทธการประชาสัมพันธประเทศก็เปนอีก
ปจจัยหนึ่งที่มีสวนชวยใหประเทศเปนที่รูจักของประเทศอื่นๆ องคการสงเสริมการทองเที่ยวเกาหลีไดใช
กลยุทธตางๆ ที่หลากหลายในการโปรโมทการทองเที่ยวประเทศสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งการจัดการ
ตางๆ เพื่อชวยในการประชาสัมพันธประเทศที่สําคัญประการหนึ่งคือ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีไดเปน
เจาภาพจัดประชุมนิทรรศการ Expo ระดับใหญๆ ทางดานอุตสาหกรรมหรือธุรกิจใหญๆ เปนการสราง
ความเชื่อถืออีกทางหนึ่ง จึงทําใหประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเปนที่รูจักและยอมรับในประเทศตางๆ 
 มาลิน ธราวิจิตรกุล ไดกลาวถึงผลตอบรับของความสําเร็จที่เกิดข้ึน ซึ่งไมใชเฉพาะเร่ืองความ
นิยมภาพยนตรชุด แตดานการทองเที่ยวในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีก็เปนผลอีกประการหนึ่งที่สงผล
ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน  จากกระแสนิยมตางๆ  ที่ เกิด ข้ึนทําใหประเทศไทยเกิดผลกระทบ
คอนขางมากไมวาจะเปนวัฒนธรรมไทยที่ถูกกลืนโดยวัฒนธรรมเกาหลี การนําเขาสินคาประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีที่เขามาเปดตลาดไดหลากหลายประเภทมากข้ึน เพราะดวยคานิยมที่เกิดจาก
ภาพยนตรชุดเกาหลีที่แพรภาพในปจจุบัน การทองเที่ยวที่คนไทยมีการเดินทางออกไปประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีเพิ่มมากขึ้นเพราะตองการสัมผัสกับสถานที่ถายทํา และบรรยากาศของภาพยนตร
ชุดที่ไดชม และอีกประการคือสงผลกระทบตอวางการอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศไทยอยางมาก 
เพราะเมือคนไทยหันไปบริโภคคานิยมของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมากข้ึน บริษัทในวงการบันเทิงจึง
ตองสนองความตองการของผูบริโภคไมวาจะเปนการนําเขาภาพยนตร ละคร เพลง หรือแมแตการเขียน
บทละครที่ใกลเคียงกับละครของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งในสวนนี้ถือไดวามีผลกระทบอยางยิ่ง
กับประเทศไทย กระแสนิยมที่เกิดข้ึนไดทําใหประเทศไทยเสียดุลทางการคา วัฒนธรรมของไทยก็ถูก
แทรกซึมจากวัฒนธรรมของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  (มาลิน ธราวิจิตรกุล.  2550: 122) 
 อาหารเปนอีกหนึ่งผลกระทบที่เกิดข้ึนในประเทศไทย ขอมูลจากนิตยสารไบโอสโครป พบวา
อาหารเกาหลีที่ในอดีตไมคอยเปนที่นิยม แตปจจุบันมีการเปดรานอาหารเกาหลีเปนจํานวนมาก สวน
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รานอาหารที่เปดมาเปนเวลานานก็ไดรับความนิยมเพิ่มมากข้ึน  ที่ไปทานอาหารที่รานอาหารเกาหลี
ตางๆ พบวาจํานวนคนที่ไปรับประทานอาหารเกาหลีมีจํานวนเพิ่มข้ึนเกือบ 50% นั่นเพราะในเนื้อหาใน
เร่ืองแดจังกึม จอมนางแหงวังหลวงนี้มีการสอดแทรกเร่ืองอาหาร และในเร่ืองก็มีการถายทําขณะที่
กําลังทําอาหาร ทําใหคนดูไดทราบถึงความพิถีพิถันของการทําอาหาร ทําใหผูชมเกิดความรูสึกอยาก
ทานอาหารตามในเนื้อเร่ือง ภาพยนตรชุดเกาหลีที่แพรภาพอยูในปจจุบันไมเพียงแตสงผลในเร่ืองของ
อาหารเกาหลีเทานั้น เพราะในเร่ืองของการเรียนภาษาเกาหลีก็มีผลกระทบดวยเชนกันคือ มีการเปด
สอนภาษาเกาหลีในประเทศไทยมากขึ้น ทั้งในสถาบันการศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือแมแตศูนยสอน
ภาษาตางๆ จํานวนคนที่เรียนก็มีจํานวนเพิ่มมากข้ึนจากเดิม (ไบโอสโคป.  2545: 11) 
 กลยุทธขององคกรเก่ียวกับการประชาสัมพันธประเทศ และการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมที่
เกิดข้ึนกับประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จัดไดวาเปนกลยุทธที่ดีและประสบความสําเร็จอยางสูงใน
ปจจุบัน เมื่อเทียบกับการเดินทางทองเที่ยวไปประเทศสาธารณรัฐเกาหลีในอดีต และการส่ือสาร
ระหวางวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนก็ดวยการวางแผนบริหารจัดการที่ดีที่ทําใหมีการสื่อสารผานส่ือภาพยนตร
ชุดตออกมาไดอยางลงตัว 
 
 อิทธิพลทางวัฒนธรรม 
 เนื่องจากรัฐบาลเกาหลีใตไดเล็งเห็นถึงประโยชนในการพัฒนาใหวัฒนธรรมเกาหลีกลายเปน
สินคาชนิดหนึ่งที่สรางไดใหกับประเทศ จึงจัดต้ัง “องคการวัฒนธรรมและสารัตถะเกาหลี” (Korea 
Culture and Content Agency-KOCCA) เพื่อพัฒนากลยุทธกการถายทอดเน้ือหาสาระความเปน
เกาหลี (Korea Content) แนวคิดในการจัดต้ัง KOCCA เพิ่งเกิดข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2541 และไดจัดต้ังข้ึน
อยางเปนทางการในป พ.ศ. 2544 ภายใตความรับผิดชอบของกระทรวงวัฒนธรรมและการทองเที่ยว 
ภารกิจหลักของ KOCCA คือ สนับสนุนและสงเสริมใหนําเนื้อหาสาระความเปนชาติเกาหลี หรือ Korea 
Content สอดแทรกลงในในส่ือบันเทิงตางๆ ทุกประเภท ทั้งภาพยนตร ละคร เพลง การตูน เกม ศิลปะ 
ดนตรี และแอนนิเมช่ัน โดยพยายามพัฒนาใหหลายเปนธุรกิจที่สามารถเลี้ยงประเทศเกาหลีได ที่
สําคัญมีการสรางและพัฒนาคน เทคโนโลยี การสงออก และผลักดันนโยบายตางๆ ดวย ภายในชวง
ระยะเวลาเพียงไมกี่ป KOCCA ทําใหพลังแหงส่ือทางวัฒนธรรมของเกาหลีแผขยายไปในประเทศตางๆ 
ทั่วเอเชีย (จิราจารีย ชัยมุสิก และสุกรี แมนชัยนิมิต, 2549) 
 พันธุเมธ ณ ระนอง ผูจัดองคการสงเสริมการทองเที่ยวเกาหลี ใหความเห็นวา “กระทรวง
วัฒนธรรมและการทองเที่ยวของเกาหลีจะคอนขางมีความสมัยใหม พื้นฐานความคิดของเขาคือ
วัฒนธรรมใหมๆ ไมใชส่ิงเลวรายเสมอไป ดังนั้นกระทรวงจึงมีนโยบายสนับสนุน ศิลปะบันเทิงยุคใหม
อยางภาพยนตร ละคร เพลง โดยจะคอยจัดกิจกรรมพิเศษกระตุนกระแส อยางเชน จัดเทศกาลเพลง 
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rock festival, จัดเทศกาลหนังปูซานฟลม โดยคิดวาวัฒนธรรมไมใชการขายของเกากินแตเพียงอยาง
เดียว ศิลปวัฒนธรรมสมัยใหมก็สามารถเปนตัวสรางคุณคาไดเหมือนกันหากไดรับการสงเสริมอยาง
ถูกตอง” ความพยายามของรัฐบาลเกาหลีทําใหวัฒนธรรมเกาหลีหลายประเภท ทั้งภาพยนตร ละคร 
เพลง วัฒนธรรมการแตงกาย ภาษา และอาหาร ไดรับการยอมรับจากสังคมในประเทศตางๆ กลายเปน
ตัวเลือกใหมของการบริโภควัฒนธรรมภายนอกผานกลยุทธการส่ือสาร (จิราจารีย ชัยมุสิก; และสุกรี 
แมนชัยนิมิต.  2549)  
 กระแสเกาหลี “Korean Wave” หรือ “Hallyu” หรือ วัฒนธรรม K-pop ที่กําลังไดรับความ
นิยมอยางมาก ไมวาจะเปนดารา นักรอง การตูน นวนิยาย แฟชั่น อาหาร เคร่ืองสําอาง และที่ไดรับ
ความนิยมมากที่สุดคือ เพลง ภาพยนตรและละครเกาหลีหรือซีรียเกาหลี ที่ทําใหผูชมเกิดอาการคลั่ง
ไคลเปนจํานวนมาก ซึ่งไดมีการสอดแทรกวัฒนธรรมลงไปเพื่อเปนการเผยแพรวัฒนธรรมผานส่ือ โดยมี
นักรองและนักแสดงเปนทูตทางวัฒนธรรมคนสําคัญ จากความแปลกใหมที่เปนทางเลือกใหมของ
ผูบริโภค ในชวงที่กระแส J-pop เร่ิมนาเบ่ือและลัทธิ Anti-American ขยายไปทั่วโลก ทําใหเกิด “กระแส
เกาหลีฟเวอร” แพรกระจายเขาไปยังประเทศตางๆ ไมวาจะเปนประเทศไทย จีน ฮองกง เวียดนาม 
ไตหวัน และแมกระทั่งในประเทศญี่ปุน ศัตรูในอดีตที่เคยสรางความหวาดหวั่นใหกับประเทศเกาหลี ไม
เพียงแคประเทศในเอเชียเทนั้น กระแสเกาหลีฟเวอร ยังแพรกระจายขามไปประเทศฝงตะวันตก ทั้งใน
ยุโรปและอเมริกา  (สุภัทรา  สุขชู.  2549: 60-61) 
 
 อิทธิพลทางเศรษฐกิจ 
 การสงเสริมอุตสาหกรรมบันเทิง ภาพยนตร ละคร และเพลง ของประเทศเกาหลีเติบโตอยาง
รวดเร็ว เปนธุรกิจสงออกที่สําคัญที่นํารายไดมากมายเขาสูประเทศ  จากขอมูลกรมสงเสริมการ
ทองเที่ยวเกาหลี ชี้ใหเห็นวามูลคาการสงออกภาพยนตรชุดของเกาหลีในป 2547 อยูที่ประมาณ 71.46 
ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนจากป 2546 ถึง 69.6% และในปเดียวกันนี้เอง ราคาขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร
ชุดเกาหลีตอ 1 ยูนิต (1 ยูนิต = ตอนละ 50 นาที) โดยเพิ่มข้ึนจาก 2,198 เหรียญสหรัฐ ไปถึง 4,046 
เหรียญสหรัฐ คิดเปน 84% สําหรับมูลคาสงออกภาพยนตรเกาหลีในป 2547 มียอดขายเพิ่มข้ึนจาก 31 
ลานเหรียญสหรัฐ ไปอยูที่ระดับ 75 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนอัตราที่เพิ่มข้ึนถึง 141% โดย Korea 
International Trade Association’s Trade Research Institute ไดวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ของสินคาวัฒนธรรมเกาหลี (Hallyu) ในป 2548 ไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจภายในเกาหลีถึง 1,000 
ลานเหรียญสหรัฐ ขณะเดียวกันสินคาเหลานี้ยังนําเงินตราตางประเทศเขาสูเกาหลีไดสูงถึง 1.87 
พันลานเหรียญสหรัฐ (“Hallyu” คล่ืนความมั่งค่ังของเกาหลี, 2549) รัฐบาลเกาหลีไดเห็นความสําคัญ
และใหการสนับสนุนการผลิตภาพยนตรและภาพยนตรชุดเพื่อเผยแพรวัฒนธรรม โดยใหมีการ
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สอดแทรกวัฒนธรรมและความเปนเกาหลีเขาไปในเนื้อหาของภาพยนตรและละครที่สงออกไปยัง
ประเทศตางๆ เมื่อภาพยนตรและภาพยนตรชุดเกาหลีไดรับความนิยม วัฒนธรรมและความเปนเกาหลี
จึงเปนที่ชื่นชมของผูบริโภค (กรมสงเสริมการทองเที่ยวเกาหลี.  2553) 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่ือบางฉบับไดลงขาววา “มีหญิงชาวอเมริกันเปนจํานวนมากนั่ง
หนาจอทีวีเพื่อชมภาพยนตรชุดจากเกาหลี ดวยเหตุผลที่วา ภาพยนตรชุดเกาหลีสุภาพไมหยาบโลนเทา
ภาพยนตรชุดอเมริกัน” ทอม ลารเซน ผูจัดการทั่วไป บริษัท วายเอ เอนเตอรเทนเมนต ผูจัดจําหนาย
ภาพยนตรและละครเกาหลีในอเมริกาเหนือ กลาววา ชาวอเมริกันบางคนถึงกับเปลี่ยนคําทักทายจาก 
“Hello” เปน “Hallyu” และที่ผานมาละครเกาหลีมักมีวางขายตามรานวิดีโอของชาวเอเชีย แตปจจุบัน
หางคาปลีกใหญๆ ในฮาวาย ทั้งวอลมารต คอสตโก บอรเดอรส บล็อกบัสเตอร และทาวเวอร เรคคอรด 
ตางทําเงินไดจากกระแสคล่ังเกาหลี (กานตพิชชา วงษขาว.  2550:  184) 
 ในประเทศญ่ีปุน อิทธิพลของกระแส “Hallyu” เร่ิมตนเห็นไดชัดเมื่อ Winter Sonata หรือ 
Fuyu no Sonata ในภาษาญ่ีปุน หรือที่คนไทยรูจักช่ือของ Winter Love Song เพลงรักในสายลม
หนาว ไดสรางรายไดและปรากฏการณ Korea Fever ในประเทศญ่ีปุนขนาดที่ไมมีใครนึกถึงโดย
สถานีโทรทัศน NHK สามารถสรางรายไดกวา 100 ลานเหรียญสหรัฐ ในป 2546 จากการออกอากาศ
ภาพยนตรชุดเองนี้ DVD ภาพยนตรชุดเร่ืองนี้สามารถขายหมดทั้ง 3 แสนชุด ภายในป 2545 ที่
ภาพยนตรชุดเร่ืองนี้เร่ิมออกอากาศ อัลบั้มเพลง soundtrack ประกอบภาพยนตรชุดเร่ืองนี้ราคา 750 
บาท ขายไดถึงแสนแผนในชวงนั้น และส่ิงพิมพที่เกี่ยวกับ Winter Sonata ขายไดถึง 13 ลานกอปป 
นอกจานี้สถานี RTHK ของญ่ีปุนถอดรายการสอนภาษาญ่ีปุนออก เพื่อใสรายการสอนภาษาเกาหลี
แทน แคภาพยนตรชุดเร่ืองนี้เร่ืองเดียวก็ทําใหเงินไหลจากประเทศญี่ปุนสูประเทศเกาหลีไดมากถึง 83 
ลานเหรียญสหรัฐ และทําให แบ ยอง จุน พระเอกของเร่ืองกลายเปน Superstar ขวัญใจชาวญ่ีปุน 
(สุภัทรา สุขชู,2549: 60) ไดศึกษาถึงอิทธิพลของภาพยนตรชุดเกาหลีในญ่ีปุนเร่ือง Winter Sonata ซึ่ง
ออกอากาศชวงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ป 2545 เห็นไดวาวัยรุนญ่ีปุนมีการลอกเลียนแบบแฟช่ัน 
ลักษณะการใชชีวิต การไปทองเที่ยวหรือนัดพบกันตามสถานที่ในภาพยนตรชุด และมีการซื้อซีดีและดีวี
ดีของภาพยนตรชุดเร่ืองเก็บไว (Ito.  2004: 100) 
 ในประเทศเวียดนาม ถนนในเมือง Ho Chi Minh และ Hanoi แฟช่ันการแตงหนาของวัยรุน
เวียดนามถูกปรับเปล่ียนใหเปนไปตามแฟช่ันของเกาหลี เชน การแตงหนาเขมข้ึน การทําค้ิวบาง ใสเส้ือ
รัดรูป ที่ฮานอยสาวๆ ชาวเวียดนามมีการเลียนแบบการแตงกาย ทําผม และแตงหนาเขมแบบ “Korea 
Look” และในตลาดเมียนมารส่ิงที่ตองพบคือ เด็กและผูใหญที่พูดคุยเร่ืองภาพยนตรชุดเกาหลีที่ได
รับชม (Dean Visser.  2002: 65) 
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 กระแสความนิยมเกาหลีที่มีตอผูชมชาวไทย 
 สําหรับกระแสเกาหลีในประเทศไทยนั้นถือวาเปนกระแสความนิยมที่มีการขยายตัวอยาง
รวดเร็ว และสามารถครองใจคนไทยไดอยางไมยากนัก ไมวาจะเปนภาพยนตร ละครหรือซีรีย เพลง 
รวมถึง แฟช่ันการแตงกาย ภาษา โดยกระแสนี้เร่ิมตนมาจากเร่ือง Autumn in My Heart รักนี้ชั่วนิ
รันดร, Winter Love Song  เพลงรักในสายลมหนาว มาถึงเร่ือง Full House สะดุดรักที่พักใจ ซึ่งจัดวา
เปนภาพยนตรชุดเกาหลีที่ประสบความสําเร็จคอนขางสูง แตก็ตองมาพายแพใหกับเร่ือง แดจังกึม จอม
นางแหงวังหลวง (Jewel in the Palace) ที่ประสบความสําเร็จเปนอยางมาก (จิราจารีย ชัยมุสิก; และ
สุกรี แมนชัยนิมิต.  2549) แดจังกึม เปนภาพยนตรชุดที่มาแรงไปทั่วประเทศ และสามารถสะกดใหผูชม
อยูหนาจอโทรทัศนทุกเย็นวันเสารและอาทิตย โดยในเร่ืองมีการสอดแทรกวัฒนธรรมประเพณีและ
อาหารเกาหลี ทําใหคนดูเกิดความอยากลองชิมอาหารที่ปรากฏในเร่ือง  
 เศรษฐพันธ กระจางวงษ  ไดกลาวในบทความ เกาหลีฟเวอร: การถายทอดวัฒนธรรมผานส่ือ
วากระแสความนิยมของภาพยนตรชุดเกาหลีในประเทศไทย สงผลใหสถานีโทรทัศนหลายๆ ชอง ได
จัดสรรเวลาในการฉายภาพยนตรชุดเกาหลีทางโทรทัศน เพื่อตอบรับกระแสความนิยม K-pop 
 1. สถานทีโทรทัศนชอง 3 ที่ประเดิมเร่ืองแรกก็ประสบความสําเร็จจาก แดจังกึม จอมนาง
แหงวังหลวง, หมอโฮจุน, ซอดองโย และเร่ืองที่กําลังฉายอยูในตอนนี้ จูมง มหาบุรุษกูบัลลังก 
ออกอากาศทุกวันเสาร – อาทิตย เวลา 18.00 -20.00 น. 
 2. สถานีโทรทัศนชอง 7 มีการจัดสรรเวลาใหกับภาพยนตรชุดจากเกาหลี 2 ชวง คือ ชวงวัน
เสาร – อาทิตย เวลา 09.15 – 11.00 น. ซึ่งไดรับการตอบรับจากผูชมเปนอยางมากไมวาจะเปน Love 
Stroy in Havard กฎหมายรับฉบับฮารวารด, Princess hours เจาหญิงวุนวายกับเจาชายเย็นชา, My 
Girl รักหมดใจยัยกระลอน, Prince hours รักวุนวายของเจาชายสมหลน จนมาถึง Fake Family 
Service ครอบครัวปวน กวนกํามะลอ และอีกชวง คือ ทุกวันจันทร-อังคาร เวลา 08.30-10.30 น. เปน
ชวงเวลาของหนังรอบเชาที่มีการนําเอาภาพยนตรชุดเกาหลีมาออกอากาศไมวาจะเปนเร่ือง 18:29 จํา
แบบไหนใจก็รักเธอ, Love Holic รักเกินหามใจ และ Only you หัวใจปรุงรัก 
 3. สถานีโทรทัศน TITV ที่ทําใหภาพยนตรชุดจากเกาหลีเกิดความนิยม ต้ังแตเร่ือง Autumn 
in My Heart รักนี้ชั่วนิรันดร, Winter Love Song เพลงรักในสายลมหนาว, My Name is Kim Sam 
Soon ฉันนี่แหละคิม ซัม ซุน, Spring Waltz ดนตรีรักหัวใจปราถนา จนมาถึง Queen of the Game 
เกมแคนเดิมพันรัก ที่ออกอากาศในชวง เอเซี่ยนซีรีย ทุกวันเสาร-อาทิตย  เวลา 17.00-18.00 น. 
(เศรษฐพันธ กระจางวงษ:  2549: 32-33)  
 จะเห็นไดวาแตละสถานีสวนใหญเลือกที่จะออกอากาศภาพยนตรชุดจากเกาหลีในชวงวัน
เสารและอาทิตย ซึ่งเปนวันหยุดสุดสัปดาห ที่คนสวนใหญมีเวลาวางที่จะรับชมรายการทางโทรทัศน 
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และเวลาในการออกอากาศของภาพยนตรชุดจากเกาหลีในแตละสถานีรวมแลวประมาณ 5 ชั่วโมงตอ
วัน แสดงใหเห็นวากระแสความนิยมของภาพยนตรชุดจากเกาหลีนั้นมาแรงมากในประเทศไทย 
 ในสวนของภาพยนตรเกาหลีก็ไดรับการตอบรับจากคนไทยเชนกัน เร่ิมตนจากเร่ือง IL Mare 
ลิขิตรักขามเวลา, My Sassy Girl ยัยตัวรายกับนายเจี๋ยมเจี้ยม ซึ่งเปนเร่ืองที่จุดประกายใหเกิดกระแส
นิยมภาพยนตรเกาหลีในประเทศไทย จึงทําใหมีภาพยนตรเกาหลีเขามาลงดรงฉายและออกอากาศ
ตามสถานีโทรทัศนเปนจํานวนไมนอย เชน April Snow, My Girl & I, Typhoom 2 คม 2 พายุ, Sad 
Movie, A Millionaire’s Love รักสุดทายของนายไฮโซ และ 200 ponds beeauty ฮานะซัง สวยส่ังได 
เปนตน (เศรษฐพันธ กระจางวงษ.  2549: 34) 
 เม่ือละครหรือภาพยนตรเกาหลีเร่ืองไหนดังก็จะสงผลใหกับเพลงประกอบภาพยนตรชุด และ
ภาพยนตรเร่ืองนั้นไดรับความนิยมกลายเปนเพลงฮิตติดหูคนไทยไปดวย เชน เพลง You must say 
goodbye เพลงประกอบภาพยนตรเร่ือง IL Mare, Never say goodbye เพลงประกอบภาพยนตรชุด
จากเกาหลีเร่ือง My Girl และยังมีการนําเพลงประกอบภาพยนตรและภาพยนตรชุดเกาหลีมาทําใหม
ในเวอรชั่นภาษาไทย เชน Perhaps Love เพลงประกอบภาพยนตรชุดจากเกาหลีเร่ือง Princess hours 
ทําใหทั้งเพลงประกอบภาพยนตร ละคร และนักรองวงตางๆ จากประเทศเกาหลีเขามาบุกตลาดใน
เมืองไทยมาข้ึน ไมวาจะเปน Shinhwa, Battle, Super Junior, Rain, Seven, SS501 สถานวีทิยตุางๆ 
มีการเปดเพลงเกาหลีเกือบทุกช่ัวโมง และเพลงเกาหลียังสามารถเขาไปติดชารตเพลงฮิตในคล่ืนวิทยุ
ตางๆ อีกดวย รายการเพลงตามสถานีโทรทัศนชองตางๆ ยังไดนําเอามิวสิควิดีโอเพลงเกาหลีมาฉาย
ออกอากาศ ทั้งยังมีนักรองจากประเทศเกาหลีมาจัดทัวรคอนเสิรตในประเทศไทยจํานวนไมนอย
โดยเฉพาะคอนเสิรต Rain Coming World Tour in Bangkok ของนักรองหนุม Rain ซึ่งจัดข้ึนเมื่อวันที่ 
2-3 มิถุนายน 2550 ถือวาประสบความสําเร็จเปนอยางมาก มีแฟนเพลงชาวไทยซื้อบัตรเขาไปชมเปน
จํานวนมาก (เศรษฐพันธ กระจางวงษ.  2549: 34) 
 “ดนตรีคือภาษาสากล” เปนคํากลาวที่ชวยยืนยันความสําเร็จของวงการเพลงเกาหลีใน
ประเทศไทยไดเปนอยางดี ถึงแมภาษาที่ใชส่ือสารจะมีความแตกตางกัน แตวัยรุนชาวไทยก็ยังคงให
การสนับสนุนนักรองชาวเกาหลีอยางไมกังวลถึงอุปสรรคของความแตกตาง ยอดจําหนายเพลงของ 
เจโช, Baby V.O.X, Rain และ Seven แสดงใหเห็นถึงความคึกคักมีชีวิตชีวาของเสียงเพลงเกาหลีที่
เขามาโลดแลนอยูในเมืองไทยไดอยางประสบความสําเร็จ (เศรษฐพันธ กระจางวงษ. 2549:40) 
 อิทธิพลจากภาพยนตร ละคร เพลง นักรองและนักแสดงเกาหลี จนเกิดเปนกระแสเกาหลีเปน
ส่ิงที่ดึงดูดใหเด็กและเยาวชนไทยหันมาศึกษาภาษาเกาหลีมากข้ึน มีการเปดสอนสถาบนัเกาหลีเพิม่ข้ึน 
ในระดับอุดมศึกษาเองภาษาเกาหลีก็ไดรับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาเปนจํานวนมากจนสถาบัน
หลายแหงบรรจุวิชาเกาหลีศึกษาเปนวิชาเอก ทั้งนี้ผูเรียนภาษาเกาหลีตางเช่ือมั่นวาเม่ือเรียนจบแลวจะ
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สามารถหางานทําไดไมตกงาน เนื่องจากปจจุบันมีบริษัทของเกาหลีจํานวนมากไดเขามาลงทุนใน
ประเทศไทย และมีแนวโนมที่จะขยายตัวเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ (ฟาฏินา วงศเลขา,2549) อิทธิพลของ
ภาพยนตรและละครเกาหลียังสงผลตอธุรกิจทองเท่ียวในป 2547 หลังจากที่กระแสเกาหลีเขามาใน
ประเทศไทย มีจํานวนคนไทยที่เดินทางไปทองเที่ยวประเทศเกาลีเพิ่มข้ึนถึงหลักแสนคนไดเปนคร้ังแรก 
และในป 2548 ในชวงที่ภาพยนตรชุดจาก Full house กําลังมาแรง สงผลใหมีนักทองเที่ยวชาวไทยไป
ประเทศเกาหลีจํานวนมากกวา 1.12 แสนคน มีอัตราเติบโตสูงถึง 9.9% และในป 2549 จะสงผลให
นักทองเที่ยวชาวไทยเพิ่มข้ึนไมนอยกวา 10-15% ซึ่งปจจุบันบริษัททัวรตางๆ ก็ไดมีการจัดแพ็คเกจ
ทองเที่ยวประเทศเกาหลีและไปชมสถานท่ีถายทําภาพยนตรชุดจากเกาหลีเร่ืองตางๆ เปนจํานวนมาก 
(จิราจารีย ชัยมุสิก; และสุกรี แมนชัยนิมิต.  2549) 
 ประเทศไทยคงไมสามารถปฏิเสธกระแสเกาหลี K-pop ที่กําลังไดรับความนิยมอยางสูงดวย
แรงสะเทือนที่ถูกจุดมาจากภาพยนตรชุดจากหรือซีรียเกาหลี ตามดวยภาพยนตร เพลง และแรง
สะเทือนนี้ยังสงผลตอผูคนทั้งวัยรุนและวัยทํางานใหเกิดอาการคลั่งไคล ภาพยนตรและละครเกาหลี
หลายๆ เร่ืองที่กําลังไดรับความนิยมเปนตัวสงผานวัฒนธรรมเกาหลีมาสูรับชม โดยจะคอยๆ ซึมไปทีละ
นิด สาเหตุที่เรารับวัฒนธรรมของเกาหลีไดเร็วอาจเปนเพราะวัฒนธรรมไทยกับเกาหลีไมคอยแตกตาง
กันมากเทาไหรในเร่ืองของการเลี้ยงดูแตอาจจะแตกตางในเร่ืองของการปฏิบัติ ภาพยนตรชุดจาก
เกาหลีเร่ืองแดจังกึม จอมนางแหงวังหลวงเปนเร่ืองที่สะทอนวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีไดเปนอยาง
มากโดยเฉพาะในดานความเช่ียวชาญ เคล็ดลับในการปรุงอาหาร ซึ่งมีความคลายคลึงกับวิธีการปรุง
อาหารของคนไทยที่มีความพิถีพิถันในการทําไมแพกัน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขกลาว
วา “ขณะที่คนไทยติดภาพยนตรชุดจากทีวีเร่ืองแดจังกึม หรือจอมนางแหงวังหลวง ของประเทศเกาหลี
กันมาก จึงมีความเปนหวงเกรงคนไทยจะซึมซับวัฒนธรรมอาหารเกาหลี จนลืมวาอาหารของไทยกก็
เปนอาหารที่ไดรับการยอมรับจากทั่วโลกวาเปนอาหารสุขภาพ” (เปรียบเทียบวัฒนธรรมเกาหลีผานส่ือ. 
2549) 
 พรรณพิมล หลอตระกูล จิตแพทยเด็กและวัยรุน กลาวถึงในหนังสือพิมพคมชัดลึก กลาววา 
“กระแสเกาหลีเกิดข้ึนเร็ว เพราะคนไทยมีภูมิคุมกันดานส่ือตํ่า เพราะปกติส่ือจะมีอิทธิพลสูงตอคนอยู
แลว ยิ่งถาเปนส่ือที่ไดรับความนิยมในกลุมใหญก็จะยิ่งดึงใหคนมารวมกลุมกันมาข้ึน ยิ่งส่ือในบานเรา
คอนขางมีอิสระสูงดานการนําเสนอ เราเปดรับส่ือนอกคอนขางเยอะ กระแสเกาหลีที่เขามาในประเทศ
ไทยนั้นอาจไมไดมีผลกระทบอยางรุนแรง แตถาเราไปรับวัฒนธรรมที่แตกตางจากเกาหลีมากเกินไป 
จนสงผลใหขาดความเปนตัวของตัวเอง ไมรักษาความเปนไทยจนรูปแบบและเอกลักษณของเราหายไป
จะทําใหเราไมรูจักตัวตนของเราเองจะสงผลตอสังคมในอนาคต”  (คมชัดลึก.  2550) 
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 กระแสเกาหลีฟเวอรในตอนนี้ ทําใหวัยรุนไทยเกิดความนิยมและเลียนแบบวัฒนธรรมเกาหลี 
ไมวาจะเปนแฟช่ันเส้ือผา การแตงกาย สินคา ทรงผม การทองเที่ยว อาหาร หรือแมแตกระทัง่ชวีติความ
เปนอยูและภาษาเกาหลี ที่วัยรุนหันมาสนใจท่ีจะศึกษาเพิ่มมากข้ึน   พฤติกรรมความคลั่งไคลศิลปน
ตางแดน จนสรางกระแสใหรังเกียจ ดูถูกศิลปนไทย หากเพื่อนคนไหนชอบศิลปนไทยก็จะถูกมองวา 
เชย หรือไมเขาทา วัยรุนบางคนคิดถึงข้ันรังเกียจวัฒนธรรมไทยก็มี เชน กินอหารไทยก็วาไมอรอย สู
อาหารเกาหลีไมไดเห็นสถานท่ีทองเที่ยวเกาหลี สวยและดูดีกวาสถานที่ทองเที่ยวในเมืองไทย เปนตน 
จึงเปนเร่ืองที่นาเปนหวง อยามองวาเปนเร่ืองเล็กนอยหรือคิดมากไปเอง เพราะเหตุการณใหญโตที่
เกิดข้ึนในประเทศไทยก็ลวนแตลุกลามมาจากชนวนเล็กๆ  
 จากการศึกษาพบวาภาพยนตรชุดเกาหลีในประเทศไทยมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมใน 3 ปจจัย 
กลาวคือ 
 1. นําเสนอ และประชาสัมพันธภาพลักษณ  
 2. สงถายวัฒนธรรมเกาหลีสูประเทศไทย 
 3. เปล่ียนแปลงความเช่ือ และสุนทรียภาพ 
 กลาวโดยสรุปภาพยนตรชุดจากประเทศเกาหลีมีผลในการประชาสัมพันธภาพลักษณของ
ประเทศสาธารณะรัฐเกาหลี โดยการสอดแทรกวัฒนธรรม การเปนอยู หรือรสนิยมไวในเน้ือหา ตัวบท
ภาพยนตร 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาคนควาเร่ือง ภาพยนตรชุดเกาหลี: กรณีศึกษากระแสความคลั่งไคลวัฒนธรรม
เกาหลีในสังคมไทย  ไดดําเนินการคนหากระบวนการสรางงาน และการเขามาของภาพยนตรเกาหลีที่
สามารถเขามาครองใจผูชมคนไทย และสามารถเชื่อมโยงการส่ือสารทางวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆจาก
ประเทศแมสูประเทศไทย   โดยใชหลักทฤษฏีการสรางงานละคร  
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูชมชาวไทยตอภาพยนตรชุดจากประเทศเกาหลี 
 2. เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะของภาพยนตรชุดเกาหลีที่ไดรับความนิยมในสังคมไทย โดย
อาศัยหลักทฤษฎีการสรางงาน 
 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางวัฒนธรรมเกาหลีของภาพยนตรชุดเกาหลีที่มีตอผูชมชาวไทย 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาคนควาเร่ือง ภาพยนตรชุดเกาหลี: กรณีศึกษากระแสความคลั่งไคลวัฒนธรรม
เกาหลีในสังคมไทย ในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงบูรณาการ กลาวคือใชวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research)  รวมกับการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ผูวิจัยดําเนินการศึกษาคนควาตาม
ข้ันตอนดังนี้ 
 1. ข้ันดําเนินการศึกษาคนควา โดยศึกษาจากขอมูลและแหลงขอมูลตางๆ 
 2.  สํารวจความพึงพอใจของผูชมโดยเก็บขอมูลทางสถิติ (การวิจัยเชิงปริมาณ) 
  2.1 กําหนดประชากร และกลุมตัวอยาง 
  2.2 การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  2.4 การวิเคราะหขอมูล 
 3. วิเคราะหผลงานภาพยนตรชุดเกาหลีที่เปนกลุมตัวอยาง ตามหลักทฤษฎีการสรางงาน  
 4.  สรุปผลและอภิปราย 
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ขอบเขตของการศึกษา 
 ในการศึกษาคนควาเร่ือง ภาพยนตรชุดเกาหลี: กรณีศึกษากระแสความคล่ังไคลวฒันธรรม
เกาหลีในสังคมไทย ในคร้ังนี้ผูวิจยัไดกําหนดของเขตการวิจัยดังนี ้
 กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและตัวอยาง แบงเปน 2 สวนกลาวคือ กลุมภาพยนตรชุดเกาหลีทีน่ํามาศึกษาและ 
กลุมผูบริโภคภาพยนตรชุดเกาหลี   
 1. กลุมภาพยนตรชุดเกาหลีทีน่าํมาศึกษา 
  กลุมตัวอยางภาพยนตรชุดเกาหลีที่นํามาวิเคราะห  ไดจากภาพยนตรชุดเกาหลีที่เขามา 
เผยแพรทางในโทรทัศนสถานีหลักของประเทศไทย  ต้ังแตป พ.ศ.2543-2552 จํานวน 213 เร่ือง (ซึ่งเปน
จํานวนทั้งหมดที่ไดรับการเผยแพร)  นํามาหาขอมูลความนิยมสูงสุด โดยแบงแยกตามประเภทของ
ภาพยนตร  
 2. กลุมผูบริโภคภาพยนตรชุดเกาหลี 
  การวิจัยในสวนนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาความคิดเห็นจาก
กลุมผูบริโภคภาพยนตรชุด หรือละครเกาหลีของผูชมในประเทศไทย เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถาม
ความคิดเห็น โดยการสัมภาษณแบบตัวตอตัว 
 ผูวิจัยใชวิธีการสํารวจดวยวิธีสุมตัวอยางจากขอมูลสํามะโนประชากร ที่มีสัญชาติไทยและ
อาศัยอยูในประเทศไทย ที่มีอายุระหวาง 15 – 60 ป จํานวน 40,743,232 คน จําแนกประชากรตามสํา
มะโนประชากร ป พ.ศ.2543 แบงตามสัดสวนของอายุและเพศ จะไดจํานวนทั้งส้ิน 384 คน ซึ่งมี
ระเบียบวิธีการสํารวจทั้งในดานการวางแผนการสุมตัวอยาง การกําหนดขนาดตัวอยาง การเลือก
ตัวอยาง ตลอดจนวิธีการสํารวจที่เปนแบบแผนตามหลักสถิติ  
 การวิจัยในสวนนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาความคิดเห็นจาก
กลุมผูบริโภคภาพยนตรชุด หรือละครเกาหลีของผูชมในประเทศไทย เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถาม
ความคิดเห็น โดยการสัมภาษณแบบตัวตอตัว  
 ผูวิจัยใชวิธีการสํารวจดวยวิธีสุมตัวอยางจากขอมูลสํามะโนประชากร ที่มีสัญชาติไทยและ
อาศัยอยูในประเทศไทย ที่มีอายุระหวาง 15 – 60 ป จํานวน 40,743,232 คน จําแนกประชากรตามสํา
มะโนประชากร ป พ.ศ.2543 แบงตามสัดสวนของอายุและเพศ จะไดจํานวนทั้งส้ิน 384 คน ซึ่งมี
ระเบียบวิธีการสํารวจทั้งในดานการวางแผนการสุมตัวอยาง การกําหนดขนาดตัวอยาง การเลือก
ตัวอยาง ตลอดจนวิธีการสํารวจที่เปนแบบแผนตามหลักสถิติ  
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สรุปผลการวิจัย 
 ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นตางๆของการศึกษาคนควาเร่ือง ภาพยนตรชุดเกาหลี: กรณีศึกษา
กระแสความคล่ังไคลวัฒนธรรมเกาหลีในสังคมไทยโดยแบงเปนหัวขอตางๆดังนี้ 
 
 ความพึงพอใจของผูชมชาวไทยตอภาพยนตรชุดจากประเทศเกาหลี 
 พฤติกรรมการชมภาพยนตรชุดเกาหลีของผูชมชาวไทย 
 1. ผูชมสวนมากรับชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนต้ังแตต้ันจนจบเร่ือง 
จํานวน 7-9 เร่ือง  
 2.  ชวงเวลาในการรับชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน คือชวงเวลา 18.00-
22.00 น. 
 3. เกณฑในการรับชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน คือ ดูเฉพาะเร่ืองที่มีเนื้อหา
ที่นาสนใจ 
 4. ผูชมสวนมากช่ืนชอบเทคนิคในการวางโครงเร่ือง(Plot) ของภาพยนตรชุดเกาหลีสูงที่สุด 
และช่ืนชอบในทัศนองคประกอบของภาพยนตร (ฉาก เคร่ืองแตงกาย) รองเปนอันดับที่ 2 
 
 ลักษณะภาพยนตรที่ชื่นชอบ 
 จากการศึกษากลุมผูชมชาวไทย ตอการรับชมภาพยนตรชุดเกาหลีจํานวน 384 คนพบวา  
 1. ประเภทภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน ที่ผูชมชาวไทยช่ืนชอบ คือ  ภาพยนตร
ประเภทรักโรแมนติก/ Romantic Comedy มีจํานวนความถี่สูงสุด คิดเปนรอยละ 60.42 รองลงมาคือ 
ประเภทภาพยนตรอิงประวัติศาสตร/อัตชีวประวัติ และภาพยนตรชีวิต/Drama คิดเปนรอยละ 25.00 
และ 14.58 ตามลําดับ  โดย  เพศที่ชื่นชอบภาพยนตรชุดจากประเทศเกาหลีประเภทภาพยนตรรักโร
แมนติกมากที่สุด คือ เพศหญิง จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 32.0     ชวงอายุที่ชื่นชอบประเภท
ภาพยนตรรักโรแมนติกมากที่สุด คือ 15-27 ป จํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 41.9   ระดับการศึกษาที่
ชื่นชอบภาพยนตรประเภทภาพยนตรรักโรแมนติกมากที่สุด คือ ระดับปริญญาตรี จํานวน 124 คน คิด
เปนรอยละ 32.3  และ อาชีพที่ชื่นชอบภาพยนตรประเภทภาพยนตรรักโรแมนติกมากที่สุด คือ พนักงาน
เอกชน จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 30.2 
 2. ภาพยนตรประเภทรักโรแมนติก/ Romantic Comedy ที่มีจํานวนความถี่สูงสุด คือ 
ภาพยนตรชุดเกาหลีเร่ือง Coffee prince (รักวุนวายของเจาชายกาแฟ) คิดเปนรอยละ 28.95 
 3. ภาพยนตรประเภทภาพยนตรอิงประวัติศาสตร/อัตชีวประวัติ ที่มีจํานวนความถี่สูงสุด คือ 
ภาพยนตรชุดเร่ือง Dae Jang guem (จอมนางแหงวังหลวง) คิดเปนรอยละ 29.99 
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 4. ภาพยนตรชีวิต / Drama  ที่มีจํานวนความถี่สูงสุด คือ เร่ือง Autumn in my heart (รักนี้ชั่ว
นิรันดร)  คิดเปนรอยละ 27.00 
 
 ระดับความพึงพอใจตอการรับชมภาพยนตรชุดเกาหลีของผูชมชาวไทย 
 คาระดับความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน ในภาพรวมมี
คาเฉลี่ย เทากับ 3.83 คือ มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มาก และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.916 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอสามารถเรียงลําดับไดดังนี้ 
 1. อันดับที่ 1 ไดแก ความพึงพอใจตอเนื้อเร่ือง และบทของภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทาง
โทรทัศน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 คือ มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มาก และมีสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.886  
 2. อันดับที่ 2 ไดแก ความพึงพอใจตอเนื้อหาสาระที่สอดแทรกในภาพยนตรชุดจากประเทศ
เกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 คือ มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มาก และมี
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.953  
 3. อันดับที่ 3 ไดแก ความพึงพอใจตอฉากและสถานที่ในการถายทําในภายยนตรชุดจาก
ประเทศเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.96 คือ มีระดับความพึงพออยูในระดับ มาก 
และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.907 
 4. อันดับที่ 4 ไดแก ความพึงพอใจตอเคร่ืองแตงกายของนักแสดงในภาพยนตรชุดเกาหลีที่
เผยแพรทางโทรทัศน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 คือ มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มาก และมีสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.953 
 5. อันดับที่ 5 ไดแก ความพึงพอใจตอบุคลิก/ความสามารถของนักแสดงในภาพยนตรชุด
เกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 คือ มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มาก และมี
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.878 
 6. อันดับที่ 6 ไดแก ความพึงพอใจตอความทันสมัยและไดรับความนิยมของภาพยนตรชุด
จากประเทศเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 คือ มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ 
มาก และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.996 
 7. อันดับที่ 7 ไดแก ความพึงพอใจตอเพลง/ภาษาและทาทางที่ใชในการสื่อสารในภาพยนตร
ชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนมีคาเฉล่ียเทากับ 3.78 คือ มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มาก และ
มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.006 
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 8. อันดับที่ 8 ไดแก ความพึงพอใจตอภาพยนตรชุดจากประเทศเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 คือ มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.796 
 9. อันดับที่ 9 ไดแก ความพึงพอใจตอความหลากหลายของภาพยนตรชุดจากประเทศเกาหลี
ที่เผยแพรทางโทรทัศน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.57 คือ มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก และมีสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.866 ตามลําดับ 
 ทวาเมื่อเปรียบเทียบเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่
เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายไดเฉล่ียตอเดือน อาชีพ และสถานภาพสมรส ไดผลดังนี้ 
 1. เพศชาย และเพศหญิงที่แตกตางกัน ที่มีตอระดับความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุด
เกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  
 2. อายุที่แตกตางกัน มีตอระดับความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทาง
โทรทัศนในประเทศไทย ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   ซึ่งผูชม
ภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีอายุ 15 - 27 ป 28 - 36 ป และ 37 - 45 
ป มีระดับความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ในภาพรวม 
มากกวา ผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีอายุ 46 - 60 ป ตามลําดับ 
 3. ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีตอระดับความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่
เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่ง
ผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มัธยมศึกษา และ ปริญญาโท มีระดับความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน
ในประเทศไทย ในภาพรวม มากกวา ผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่
มีการศึกษาระดับปริญญาเอก ตามลําดับ 
 4. อาชีพที่แตกตางกัน มีตอระดับความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทาง
โทรทัศนในประเทศไทย ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    ซึ่งผูชม
ภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีระดับความพึง
พอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ในภาพรวม มากกวา ผูชม
ภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/
พนักงานรัฐ อาชีพธุรกิจสวนตัว อาชีพรับจาง และอาชีพอ่ืนๆ ตามลําดับ และผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่
เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีอาชีพพนักงานเอกชน มีระดับความพึงพอใจของผูชมภาพยนตร
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ชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ในภาพรวม มากกวา ผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่
เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีอาชีพรับจาง และอาชีพอ่ืนๆ ตามลําดับ 
 
 ความชื่นชอบภาพยนตรชุดเกาหลี โดยจําแนกปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความพึง
พอใจ 
 ความช่ืนชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล ที่มีผลตอความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรซี่ ร่ีเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย 
พบวา 
 1.  ผูชมที่มีความชื่นชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดานบุคลิก
และความสามารถของนักแสดง โดยแบงออกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
  1.1 เพศที่มีความชื่นชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดาน
บุคลิกและความสามารถของนักแสดง มากที่สุด คือ เพศหญิง จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 28.4  
  1.2 ชวงอายุที่มีความชื่นชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดาน
บุคลิกและความสามารถของนักแสดง มากที่สุด คือ 28-36 ป จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 10.2 
  1.3 ระดับการศึกษาที่มีความชื่นชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทาง
โทรทัศนดานบุคลิกและความสามารถของนักแสดง มากที่สุด คือ ระดับปริญญาตรี จํานวน 87 คน คิด
เปนรอยละ 22.7 
  1.4  อาชีพที่ชื่นชอบภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนประเภทอิงประวัติศาสตร/
อัตชีวประวัติ มากที่สุด คือ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16.7 
 2. ผูชมที่มีความชื่นชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดานภาษา 
และทาทางที่ใชในการสื่อสาร โดยแบงออกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
  2.1 เพศที่มีความชื่นชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดาน
ภาษา และทาทางที่ใชในการสื่อสาร มากที่สุด คือ เพศหญิง จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 21.1  
  2.2 ชวงอายุที่มีความชื่นชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดาน
ภาษา และทาทางที่ใชในการสื่อสาร มากที่สุด คือ 15-27 ป จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 22.7 
  2.3 ระดับการศึกษาที่มีความชื่นชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทาง
โทรทัศนดานภาษา และทาทางที่ใชในการสื่อสาร มากท่ีสุด คือ ระดับปริญญาตรี จํานวน 72 คน คิด
เปนรอยละ 18.8 
  2.4 อาชีพที่มีความช่ืนชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดาน
ภาษา และทาทางที่ใชในการสื่อสาร มากที่สุด คือ พนักงานเอกชน จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.8 
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 3.  ผูชมที่มีความชื่นชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดานแกน
ความคิดในการนําเสนอโดยแบงออกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
  3.1 เพศที่มีความชื่นชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดานแกน
ความคิดในการนําเสนอ มากที่สุด คือ เพศหญิง จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 25.3  
  3.2 ชวงอายุที่มีความชื่นชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดาน
แกนความคิดในการนําเสนอ มากที่สุด คือ 28-36 ป จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 21.4 
  3.3 ระดับการศึกษาที่มีความชื่นชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทาง
โทรทัศนดานแกนความคิดในการนําเสนอ มากท่ีสุด คือ ระดับปริญญาตรี จํานวน 95 คน คิดเปน    
รอยละ 24.7  
  3.4 อาชีพที่มีความช่ืนชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดาน
แกนความคิดในการนําเสนอ มากที่สุด คือ พนักงานเอกชน และขาราชการ จํานวน 63 คน คิดเปน   
รอยละ 16.4 
 4.  ผูชมที่มีความช่ืนชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดานทัศนองค
ประกอบ (ฉาก เคร่ืองแตงกาย ฯลฯ)โดยแบงออกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
  4.1 เพศที่มีความชื่นชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดาน    
ทัศนองคประกอบ (ฉาก เคร่ืองแตงกาย ฯลฯ) มากที่สุด คือ เพศหญิง จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 
28.6  
  4.2 ชวงอายุที่มีความชื่นชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดาน
ทัศนองคประกอบ (ฉาก เคร่ืองแตงกาย ฯลฯ) มากที่สุด คือ 28-36 ป จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 
20.6 
  4.3 ระดับการศึกษาที่มีความชื่นชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทาง
โทรทัศนดานทัศนองคประกอบ (ฉาก เคร่ืองแตงกาย ฯลฯ) มากที่สุด คือ ระดับปริญญาตรี จํานวน 89 
คน คิดเปนรอยละ 23.2  
  4.4 อาชีพที่มีความชื่นชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดานทัศ
นองคประกอบ (ฉาก เคร่ืองแตงกาย ฯลฯ) มากที่สุด คือ พนักงานเอกชน จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 
17.7 
 5.  ผูชมที่มีความช่ืนชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดานเพลง 
และดนตรีประกอบในเร่ืองโดยแบงออกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก 



 183 

  5.1 เพศที่มีความช่ืนชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดานเพลง 
และดนตรีประกอบในเร่ือง มากที่สุด คือ เพศหญิง จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 27.1  
  5.2 ชวงอายุที่มีความชื่นชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดาน
เพลง และดนตรีประกอบในเร่ือง มากที่สุด คือ 15-27 ป จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 24.5 
  5.3 ระดับการศึกษาที่มีความชื่นชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทาง
โทรทัศนดานเพลง และดนตรีประกอบในเร่ือง มากท่ีสุด คือ ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 93 คน คิดเปน
รอยละ 24.2  
  5.4 อาชีพที่มีความช่ืนชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดาน
เพลง และดนตรีประกอบในเร่ือง มากที่สุด คือ พนักงานเอกชน จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18.8 
 6.  ผูชมที่มีความช่ืนชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดานการวาง
โครงเร่ือง โดยแบงออกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
  6.1 เพศที่มีความชื่นชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดานการ
วางโครงเร่ือง มากที่สุด คือ เพศหญิง จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 34.4  
  6.2 ชวงอายุที่มีความชื่นชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดาน
การวางโครงเร่ือง มากที่สุด คือ 28-36 ป จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 27.6 
  6.3 ระดับการศึกษาที่มีความชื่นชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทาง
โทรทัศนดานการวางโครงเร่ือง มากที่สุด คือ ระดับปริญญาตรี จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 32.0  
  6.4 อาชีพที่มีความช่ืนชอบจากการชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนดาน
การวางโครงเร่ือง มากที่สุด คือ พนักงานเอกชน จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 22.7 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบคาเฉล่ียความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่
เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่
เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกตางกัน มีผลตอ
ความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานหลักที่ต้ังไว สวนปจจัยขออ่ืนๆไมมีผลตอความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่
เผยแพรทางโทรทัศนในประเทศไทย 
 
 ลักษณะเฉพาะของภาพยนตรชุดเกาหลีที่ไดรับความนิยมในสังคมไทย โดยอาศัย
หลักทฤษฎีการสรางงาน 
 ผูวิจัยไดศึกษาลักษณะเฉพาะของภาพยนตรชุดเกาหลีที่ไดรับความนิยมในสังคมไทยโดย
สามารถสรุปไดดังนี้ 
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 1. เปนภาพยนตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความรัก โดยเฉพาะภาพยนตรรักโรแมนติก นับเปน
รูปแบบที่สังคมไทยนิยมมากที่สุด 
 2. เปนภาพยนตรที่ใหความสําคัญกับการวางโครงเร่ือง มีเนื้อหาที่สามารถติดตามไดงาย ไม
ซับซอน   
 3. เปนภาพยนตรที่มีการจัดทัศนองคประกอบในเร่ืองอยางนาสนใจ มีการเลือกใชฉาก หรือ
สถานที่ในการถายทําที่นาสนใจ มีการออกแบบเครื่องแตงกายที่สะดุดตา รวมถึงองคประกอบอ่ืนๆ อัน
จะทําใหภาพยนตรสมบูรณแบบ 
 โดยผูวิจัยไดสรุปลักษณะเฉพาะอยางละเอียดละเอียดโดยอาศัยทฤษฎีการสรางงานมา
วิเคราะห ไดดังนี้ 
 1. ลักษณะการวางโครงเร่ือง 
  เปนเร่ืองราวเกี่ยวกับความรัก ทีม่ีการวางโครงเร่ืองตามลักษณะของละครสูตรสําเร็จ มี
อิทธิพลของการวางโครงเร่ืองแบบโมโลดรามา มีการดําเนินเร่ืองที่ไมซบัซอน มปีมปญหาหลักเพยีงปม
เดียว โดยมากโครงเร่ืองจะมีลักษณะตนรายปลายดี โดยในแตละเร่ืองจะมกีารพฒันาโครงเรื่องในระดับ
รายละเอียดทีม่ีความแตกตางกนัออกไป การวางโครงเร่ืองลักษณะนี้เปนการวางโครงเร่ืองอยางเปน
ระบบเพื่อนาํไปสูจุดสุดยอดของเร่ือง และมักจะเราอารมณของผูชมใหเกิดการปลดปลอยทางอารมณ 
โดยกระตุนใหเกดิความสงสาร โกรธ เกลียดชัง หรือรัก ผานการดําเนินเร่ืองและการกระทําของตัวละคร
ซึ่งเปนไปตามระบบโครงสรางของ Well-made play ของ Alvin Goldfarb กลาวคือ  
  1.1 ทุกส่ิงทุกอยางในเร่ืองตองอธบิายไดในเร่ืองเหตุและผลได 
  1.2 การปูพืน้เร่ืองจะอยูในชวงแรก (Early exposition) 
  1.3 ความลับหลักของเร่ืองจะเปนส่ิงที่สงผลตอการสรางจุดวิกฤติหลักของเร่ือง 
  1.4 มีการใชอุบายตางๆในเร่ืองซึ่งสวนมากจะเกื่ยวเนื่องกับอุปกรณประกอบการแสดง
(Prop) ซึ่งซอนความลับของเร่ืองไว 
  1.5 โครงสรางของเร่ืองจะเปนโครงเร่ืองที่เนนจุดสุดยอดในแตละตอน และถูกจัดวางให
ผูชมพยายามเดาเหตุการณและนึกถึงความลับหลักของเร่ือง 
  1.6 มีฉากที่ตัวเอกและฝายปรปกษจะตองเผชิญหนากัน ซึ่งเปนฉากที่เปดเผยความลับ
ของเร่ือง 
 ลักษณะเนื้อเร่ืองมักเนนย้ําในการสะทอนใหเหน็ถงึความเหล่ือมลํ้าทางสังคม หรือรวมถึงการ
ละเมิดสิทธมินุษยชน การแบงชนช้ันในสังคม สิทธิของสตรี  มุงเสนอเนื้อหาของความเพอฝนเกินจริง 
ความรักตางชนช้ัน พรหมลิขิต มีการสอดแทรกคติธรรมอยางงายๆ เชน ทําดีไดดีทาํชั่วไดชั่ว ธรรมะชนะ
อธรรม ความพยายามอยูทีไ่หนความสําเร็จอยูที่นัน่ ชี้ใหเหน็ผลกรรมของการทาํผิดศีลธรรม  นอกจากนี้
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ยังมกีารถายทอดวัฒนธรรมตางๆผานภาพยนตรซึ่งนับเปนเร่ืองที่ประเทศเกาหลีไดใชจุดนี้สงผาน
วัฒนธรรม และทําใหเกิดอุตสาหกรรมทางการสรางวฒันธรรม (Culture Industry) ผานกระบวนการ
สรางงานภาพยนตร 
 2. ลักษณะทัศนองคประกอบตางๆ ของภาพยนตร 
  2.1  ฉาก 
   2.1.1 ภาพยนตรมีการใชฉากภายใน มากกวาฉากภายนอก  ซึ่งบงชี้ใหเห็น
ลักษณะเฉพาะรวมของภาพยนตรในกลุมวิถีตะวันออกที่สวนมากตองการแสดงใหเห็นถึงวิถีการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน  การกิน การอยูอาศัยเปนเร่ืองสําคัญมากกวาเร่ืองอ่ืนๆ   
   2.1.2 ภาพยนตรใชการนําเสนอฉากเพื่อเหตุผลที่มีความแตกตางกัน ภาพยนตรชุด
เร่ืองจอมนางแหงวังหลวง มีการใชฉากวังหลวงมากที่สุด เนื่องจากตองการนําเสนอภาพชีวิตในวังหลวง
ของชาวเกาหลีโบราณ โดยสอดแทรกการแสดงความมีอารยธรรมเหนือประเทศอ่ืนๆ ไมวาจะเปนการ
เปนอยูแบบนครรัฐที่มีแบบแผน และประวัติศาสตรยาวนาน รวมถึงการแสดงอัจฉริยะทางอาหาร และ
การแพทย    ในขณะที่ภาพยนตรชุดเร่ืองรักนี้ชั่วนิรันดร  ผูผลิตใชฉากในการสงเสริมการทองเที่ยวโดยมี
แบบแผนเดียวกันกับการประสบการณความสําเร็จของภาพยนตรเร่ือง The Sound of Music ซึ่งสราง
ต้ังแตป 1965 ที่ทําใหผูชมตองเดินทางเพื่อตามรอยพระเอกนางเอกไปเมืองเวียนนา ฉากที่มีความ
เดนชัดของภาพยนตรเร่ืองนี้คือการใชฉากทิวทัศนที่มีสัดสวนสวนอยูรอยละ 21.88 กลายเปนจุดที่ทําให
ผูชมเกิดความประทับใจในภาพของความรักอันออนโยน และความโรแมนติกของสถานที่ในการถายทํา
ภาพยนตร   สวนภาพยนตรชุดเร่ืองรักวุนวายของเจาชายนายกาแฟ  ภาพยนตรใชฉากแสดง
ภาพลักษณของชีวิตการเปนอยูของคนเกาหลีในเมืองหลวง และเดนชัดในการนําเสนอภาพของฉากราน
กาแฟ สิ่งนี้แสดงใหเห็นวาผูสรางไดจงใจนําเสนอภาพลักษณของรานกาแฟและรานอาหารเกาหลี ซึ่ง
สงผลใหเกิดปรากฏการณนิยมกาแฟอยางแพรหลายภายหลังภาพยนตรเร่ืองนี้ไดถูกเผยแพรในทุกๆ
ประเทศ นอกจากนั้นยังเกิดธุรกิจทองเที่ยวเพื่อไปเยี่ยมชมรานกาแฟและรานอาหารที่ปรากฏใน
ภาพยนตร   
  2.2 การใชสีและแสงของภาพยนตร 
   ภาพยนตรมีลักษณะการใชกลุมสีเหลือง/สม มากที่สุด สีน้ําเงิน/เขียว และกลุมสีแดง
เปนสัดสวนที่รองมาเปนลําดับข้ัน  ซึ่งการใชกลุมสีเหลือง/สม อาจสะทอนใหเห็นลักษณะแบบฉบับของ
ภาพยนตรในวิถีเอเชียตะวันออก ที่มักเปนสีที่สะทอนความรํ่ารวยดวยอารยธรรม วัฒนธรรม และแสดง
ความสุขสวางของแสงอาทิตย กอปรกับสีเหลือง/สม เปนที่ใหความรูสึกความสุกสวาง อํานาจบารมี 
ความสูงสง และเปนที่นาสังเกตในการใชสีในกลุมสีแดงท่ีปรากฏอยูนอยในภาพยนตรชุดในทุกๆเร่ือง 
โดยปกติสีแดงนับเปนสีที่ชาวจีนนิยมใช และไดกลายเปนสีที่แสดงเอกลักษณตางๆของประเทศจีนได
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อยางเดนชัดและชัดเจนมากกวาสีอ่ืนๆ  ตามความเห็นของผูวิจัย อาจมีเหตุผลในแงการเมือง จาก
ประวัติศาสตรที่เกาหลีไดถูกประเทศจีนยึดครองอยูเปนเวลานาน จนทําใหวัฒนธรรม ความเชื่อ และ
ศิลปะไดถูกกลืนเขาไปเปนสวนหนึ่งของจีน  การหลีกเล่ียงการใชสีแดงอาจสะทอนใหเห็นถึงความ
ตองการในการแสดงอัตลักษณของประเทศเกาหลีที่สามารถหลุดจากธรรมเนียมความเชื่อตางๆของจีน 
ซึ่งนับเปนวิธีการที่แยบยล  
  2.3 เคร่ืองแตงกายในภาพยนตร 
   เคร่ืองแตงกายของภาพยนตรยังคงเปนองคประกอบที่สําคัญในการแบงแยกคนใน
สังคมออกเปนระดับที่มีความแตกตางตามรูปแบบของสังคมในแตละยุคสมัย ดวยมูลเหตุของการสราง
ภาพยนตรทั้ง 3 เร่ืองนี้มีลักษณะการแสดงถึงความเหล่ือมลํ้าในสังคมที่เห็นอยางเดนชัด การออกแบบ
เคร่ืองแตงกายจึงมีความแตกตาง ไมวาจะเปนรูปแบบ สี หรือ วัสดุในการจัดสรางเคร่ืองแตงกาย  และ
ไดใชเคร่ืองแตงกายเพื่อแสดงภาพลักษณของผูนําแฟช่ันของประเทศเกาหลีใตผานตัวละครที่เปน
ตัวแทนของภาพลักษณที่ดี  อีกทั้งมีการสอดแทรกการใชเคร่ืองแตงกายประจําชาติเกาหลี (ฮันบก) 
รวมถึงคติธรรมในแงการแตงกายในภาพยนตรทุกๆเรื่อง เพื่อการเผยแพรวัฒนธรรมดานการแตงกายสู
นานาประเทศผูรับชม  เคร่ืองแตงกายจึงเปนจุดสนใจจุดหลักอีกหนึ่งจุดที่ทําใหผูชมเกิดความประทับใจ 
เกิดภาวะการเลียนแบบ และกระแสนิยม    
 
 อิทธิพลทางวัฒนธรรมเกาหลีของภาพยนตรชุดเกาหลีที่มีตอผูชมชาวไทย 
 ภาพยนตรชุดเกาหลีมีผลในการประชาสัมพันธภาพลักษณของประเทศสาธารณะรัฐเกาหลี 
โดยการสอดแทรกวัฒนธรรม การเปนอยู หรือรสนิยมไวในเนื้อหา ตัวบทภาพยนตร สถานที่ถายทํา 
เส้ือผาเครื่องแตงกาย อาหาร ซึ่งทั้งหมดนี้เปนการบงบอกถึงอัตลักษณของประเทศสาธรารณรัฐเกาหลี
ที่มีมาต้ังแตอดีต เชนการแตงกายดวยชุดฮันบก เ ร่ืองอาหารที่สะทอนความพิถีพิถัน ใสใจใน
รายละเอียดของการปรุงทําใหผูชมเกิดความรูสึกอยากล้ิมลอง และสรางความเปนประเทศที่มีอารยะ มี
ประวัติศาสตรที่สืบทอดกันอยางยาวนาน  นอกจากนั้นในเนื้อหาของภาพยนตรยังมีการแฝงสาระ
ความรู คติความเชื่อของเกาหลี ซึ่งสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตประจําวัน ซึ่งตรงกับ
แนวคิดเร่ือง Edutainment ซึ่งคือการสอดแทรกสาระความรูมี่ตองการถายทอดไปในรูปแบบความ
บันเทิงรูปแบบตางๆ โดยมีกลวิธีที่ไมทําใหผูชมรูสึกถึงการยัดเยียดเนื้อหาสาระที่มากจนเกินไป 
นอกจากนี้ยังมีประเด็นดานการทองเที่ยว กลาวคือ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีไดกลายเปนประเทศแหง
การทองเที่ยวตามรอยละคร ดวยการนําเสนอสถานท่ีที่สวยงาม สรางจุดดึงดูดดวยการใชบรรยากาศใน
ภาพยนตรชวยตอกย้ําความรูสึกจากผูชม จนทําใหผูชมเกิดความสนใจ และเกิดความรูสึกรวมกับ
สถานที่ที่ใชในการถายทํา จนนําพาไปสูการเดินทางเพื่อไปตามรอยละครหรือภาพยนตร  
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 ผลสืบเนื่องที่แสดงใหเห็นความสําเร็จของภาพยนตรชุดเกาหลี จนกอใหเกิดอิทธิพลตอผูชม
ชาวไทย คือ คนไทยเร่ิมหันมาใหความสนใจประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมากข้ึน ขอมูลจากองคการ
สงเสริมการทองเที่ยวเกาหลี กลาวถึงจํานวนนิสิตนักศึกษาที่สนใจเรียนวิชา ภาษาเกาหลี มีจํานวน
เพิ่มข้ึน 70 เปอรเซ็นต และมีหลักสูตรภาษาเกาหลีเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ทั้งนั้นสถาบันการศึกษาช้ันนํา
ในประเทศไทย และสถาบันภาษาเอกชน  อาหารเปนอีกหนึ่งผลกระทบที่เกิดข้ึนในประเทศไทย ขอมูล
จากนิตยสารไบโอสโครป พบวาอาหารเกาหลีที่ในอดีตไมคอยเปนที่นิยม แตปจจุบันมีการเปด
รานอาหารเกาหลีเปนจํานวนมาก สวนรานอาหารที่เปดมาเปนเวลานานก็ไดรับความนิยมเพิ่มมากข้ึน  
ที่ไปทานอาหารที่รานอาหารเกาหลีตางๆ พบวาจํานวนคนที่ไปรับประทานอาหารเกาหลีมีจํานวน
เพิ่มข้ึนเกือบ 50% นั่นเพราะในเนื้อหาในเร่ืองแดจังกึม จอมนางแหงวังหลวงนี้มีการสอดแทรกเร่ือง
อาหาร และในเร่ืองก็มีการถายทําขณะที่กําลังทําอาหาร ทําใหคนดูไดทราบถึงความพิถีพิถันของการ
ทําอาหาร ทําใหผูชมเกิดความรูสึกอยากทานอาหารตามในเนื้อเร่ือง   
  
อภิปรายผล 
 ความถดถอยของการพัฒนาของอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยในกอนป พ.ศ. 2543 อัน
เนื่องมาจาก จํานวนผูผลิต และผูบริโภคภาพยนตรไทย คุณภาพของภาพยนตรไทยที่ไมมีพัฒนาทั้ง
รูปแบบ เทคนิค และเนื้อหาสาระ ประกอบกับการไหลบาของทางเลือกใหมๆจากภาพยนตรฮอลลิวูด 
หรือภาพยนตรฮองกงที่เร่ิมเขามามีบทบาทในการชวงชิงพื้นที่การบริโภคความบันเทิงของคนไทย   
รวมถึงการเริ่มตนของกระแสบริโภคนิยมที่เร่ิมเขามามีบทบาทกับชีวิตของคนไทยมากข้ึนๆ ภายหลัง 
ฯพณฯ พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร  ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  มูลเหตุเหลานี้ทําใหภาพยนตรชุด
จากประเทศเกาหลีสามารถเขามาครองใจผูชมชาวไทยไดอยางรวดเร็ว ซึ่งเมื่อวิเคราะหถูกมูลเหตุในแง
คุณภาพของภาพยนตร ทําใหทราบถึงการวางแผนการสงออกอยางเปนระบบ ดวยนโยบายแบบมห
ภาคของสาธารณรัฐเกาหลี โดยจัดต้ังองคการวัฒนธรรมและสารัตถะเกาหลี (Korea Culture and 
Content Agency-KOCCA) เพื่อพัฒนากลยุทธการถายทอดเนื้อหาสาระความเปนเกาหลีเขาสูงาน
ภาพยนตร และใชภาพยนตรเปนส่ือกลางในการประชาสัมพันธประเทศ และขายสินคาทางวัฒนธรรม 
จนเกิดกระบวนการ “กลายเปนเกาหลี” ในสังคมไทย 
 ผลการศึกษาทัศนะของกลุมตัวอยางจํานวน 384 คน แยกสัดสวนเปนเพศชาย จํานวน 188 
คน และเพศหญิงจํานวน 196 คน มีพฤติกรรมในการรับชมภาพยนตรชุดเกาหลีจากสถานีโทรทัศนชอง
หลักของไทยต้ังแตป พ.ศ.2543-2552 จํานวน 213 เร่ือง พบวาผูชมสวนมากไดชมภาพยนตรชุดเกาหลี
อยูที่คนละ 7-9 เร่ือง ดูในชวงเวลา 1800-22.00 น. โดยมีเกณฑการรับชม คือดูเฉพาะที่มีเนื้อหา
นาสนใจ  พบวาประเภทของภาพยนตรชุดเกาหลีที่ผูชมชาวไทยช่ืนชอบ คือ  ภาพยนตรประเภทรักโร
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แมนติก รองลงมาคือ ประเภทภาพยนตรอิงประวัติศาสตร/อัตชีวประวัติ และภาพยนตรชีวิตตามลําดับ 
หากพิจารณาถึงการนําเขาของภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรในโทรทัศนไทยในระยะเวลา 10 ป (พ.ศ.
2543-2552) พบวาภาพยนตรรักโรแมนติกมีจํานวนมากที่สุดถึง 55 เร่ือง รองลงมาคือภาพยนตรชีวิต
จํานวน 35 เร่ือง และ ภาพยนตรอิงประวัติศาสตร/อัตชีวประวัติเปนประเภทท่ีนําเขานอยที่สุด คือ 17 
เร่ือง เปนที่นาสังเกตคือภาพยนตรอิงประวัติศาสตร/อัตชีวประวัติ ซึ่งมีการนําเขานอยที่สุด กลับสามารถ
เปนที่นิยมของกลุมผูชมชาวไทยอยูในอันดับที่ 2  ซึ่งอาจสะทอนใหเห็นความใกลเคียงทางวัฒนธรรม 
ความเชื่อ และศาสนา ตลอดจนลักษณะทางการปกครองประเทศที่มีระบบใกลเคียงกัน ทําใหผูชมละคร
มีความเขาใจสาระการแสดงและเขาถึงวัฒนธรรมที่นําเสนอ จึงทําใหประเทศไทยเกิดการยอมรับการรับ
ส่ือ เกิดความพึงพอใจ และสามารถรับในวัฒนธรรมและแงคิดตางๆ ไดคอนขางงาย  
 นอกจากนี้ผลการศึกษาพบวา เพศที่ชื่นชอบภาพยนตรชุดจากประเทศเกาหลีประเภท
ภาพยนตรรักโรแมนติก ซึ่งเปนประเภทที่ไดรับความนิยมสูงสุดในกลุมผูชมชาวไทย คือ เพศหญิง ชวง
อายุที่ชื่นชอบประเภทภาพยนตรรักโรแมนติกมากที่สุด คือ 15-27 ป ระดับการศึกษาที่ชื่นชอบ
ภาพยนตรประเภทภาพยนตรรักโรแมนติกมากที่สุด คือ ระดับปริญญาตรี และอาชีพที่ชื่นชอบ
ภาพยนตรประเภทภาพยนตรรักโรแมนติกมากที่สุด คือกลุมพนักงานเอกชน  ซึ่งอาจเปนผลที่สะทอนให
เห็นลักษณะของกลุมผูชมที่มีอิทธิพลในการรับส่ือประเภทน้ีในสังคมไทย และหากการพัฒนาของ
ภาพยนตรชุดของไทย อาจตองใหความสําคัญกับกลุมผูชมกลุมนี้เปนหลัก เพื่อแยงสวนแบงทาง
การตลาด และสงผลตอการพัฒนาภาพยนตรชุดของไทยที่ยั่งยืนตอไป  
 อยางไรก็ดีผลจากการศึกษาคร้ังนี้พบวา คุณลักษณะเฉพาะของภาพยนตรชุดเกาหลีที่ไดรับ
ความนิยมจากผูชมชาวไทย อยูที่การใหความสําคัญกับเทคนิคการวางโครงเร่ือง แสดงใหเห็นถึง
คุณลักษณะที่ผูชมชาวไทย สนใจในเนื้อหาสาระเปนเร่ืองใหญ โดยเนื้อหาสาระสวนมากจะเปนเร่ืองราว
เกี่ยวกับความรัก ชีวิตครอบครัวซ่ึงสอดประสานกับธรรมชาติ สะทอนใหเห็นคุณลักษณะเฉพาะของ
ความเช่ือวิถีตะวันออก ตรงตามแนวคิดของ ยุค ศรีอาริยะ ที่กลาวถึงภูมิปญญาและวิถีทางวัฒนธรรม
ของกลุมชนชาติทางตะวันออกที่เช่ือในเร่ืองคุณคาของธรรมชาติ และวิถีการเปนอยู (ยุค ศรีอาริยะ. 
2548: 15)   
 ผลการศึกษาพบวาเทคนิคการวางโครงเร่ืองมีการดําเนินเร่ืองที่ไมซับซอน มีความขัดแยงหลัก 
หรือปมปญหาหลักเพียงปมเดียว เปนการวางโครงเร่ืองอยางเปนระบบเพื่อนําไปสูจุดสุดยอดของเร่ือง มี
จุดวิกฤตหลายตอนเพ่ือกระตุนใหผูชมคลอยตามเร่ืองราว และมักจะเราอารมณของผูชมใหเกิดการ
ปลดปลอยทางอารมณ โดยกระตุนใหเกิดความสงสาร โกรธ เกลียดชัง หรือรัก ผานการดําเนินเร่ืองและ
การกระทําของตัวละคร  สอดคลองกับหลักการของละครเมโลดรามา หรือละครสูตรสําเร็จของพฤทธิ์ 
ศุภเศรษฐศิริ (2544)  
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 “ละครแบบสูตรสําเร็จเนนในเร่ืองการพัฒนาเหตุและผล (cause snd effect) อยางมากและมี
โครงสรางของโครงเร่ืองแบบเนนจุดวิกฤต (crisis drama) นาฏการในเร่ืองมักจะเปนระบบการเผย
ความลับในเร่ืองใหแกผูชมละครไดรู (มิใชใหตัวละครใรเร่ืองรู) ในชวงเปดเร่ืองของละคร มักจะเปนการ
ใหขอมูล อันเปนภูมิหลังของเร่ืองหรือการปูพื้นเร่ือง (exposition) นาฏการในละครมักจะมีการเตรียม
เร่ือง(foreshadowing) จัดวางไวอยางเห็นไดชัด ในแตละฉากจะสรางชวงสุดยอดไวดวย (climatic 
moment) ในฉากที่เรียก “obligatory scene”ตัวละครที่มีความขัดแยงกันจะออกมาเผชิญหนากัน
เพื่อใหรูดีรูชั่วกัน โครงเรื่องจะคล่ีคลายปญหาความยุงยากตางๆ อยางระมัดระวัง ดังนั้นจะไมมีการจบ
เร่ืองโดยทิ้งปญหาไวอยางเด็ดขาด” (พฤทธ์ิ ศุภเศรษฐศิริ, 2544: 45) 
 นอกจากนี้รูปแบบโครงสรางของโครงเร่ืองของภาพยนตรชุดจากประเทศเกาหลี ยังมีระบบ
โครงสรางแบบละครสูตรสําเร็จ หรือ Well-made play ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของพฤทธ์ิ ศุภเศรษฐศิริ 
ที่อางถึง แอลล โกลดฟารป (พฤทธ์ิ ศุภเศรษฐศิริ.  2544: 50)  ที่วา 
 1. ทุกส่ิงทุกอยางในเร่ืองตองอธิบายไดในเร่ืองเหตุและผลได 
 2. การปูพื้นเร่ืองจะอยูในชวงแรก (Early exposition) 
 3. ความลับหลักของเร่ืองจะเปนส่ิงที่สงผลตอการสรางจุดวิกฤติหลักของเร่ือง 
 4. มีการใชอุบายตางๆในเร่ือง ซึ่งสวนมากจะเกื่ยวเนื่องกับอุปกรณประกอบการแสดง (Prop) 
ซึ่งซอนความลับของเร่ืองไว 
 5. โครงสรางของเร่ืองจะเปนโครงเร่ืองที่เนนจุดสุดยอดในแตละตอน และถูกจัดวางใหผูชม
พยายามเดาเหตุการณและนึกถึงความลับหลักของเร่ือง 
 6. มีฉากที่ตัวเอกและฝายปรปกษจะตองเผชิญหนากัน ซึ่งเปนฉากที่เปดเผยความลับของ
เร่ือง  
 ในสวนของเนื้อหาสาระของภาพยนตรมักกลาวถึงความเหล่ือมลํ้าทางสังคม การแบงชนช้ันใน
สังคม สิทธิของสตรี ซึ่งไดนําเสนอทั้งปญหาการถูกกดข่ีของผ ูหญิงในลัทธิขงจื้อ และนําเสนอหนทางการ
ปลดปลอยผูหญิงจากความไมเทาเทียม  โดยนําเสนอความมีสติปญญาและคุณสมบัติที่ดีเหนือกวา
ผูชายรวมถึงสะทอนบทบาทความเปนแม  นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกคติความเชื่ออยางงายๆ อาทิ 
ความดี ความช่ัว ความพยายาม หรือความกตัญู สอดคลองกับหลักการของละครเมโลดรามา ตาม
ความคิดของ ออล โกลดฟารป ที่วา “ละครเมโลดรามามักนําเสนอโลกทัศนเร่ืองคุณธรรมมักจะเปนวา 
ความดียอมชนะความชั่วรายเสมอ มักจะเปนปรัชญาที่งายๆพื้นๆ ที่ผูชมละครไมตองขบคิดมากนัก” 
(Goldfarb.  2006: 23) 
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 ผลการศึกษาพบวาลักษณะเฉพาะอีกสวนหนึ่งที่ทําใหผูชมชาวไทยเกิดความนิยมใน
ภาพยนตรชุด จากประเทศเกาหลี คือ การใหความสําคัญกับทัศนองคประกอบของภาพยนตร อัน
ประกอบไปดวย ฉาก เคร่ืองแตงกาย และองคประกอบทางศิลปอ่ืนๆ  ผลการศึกษาพบวาภาพยนตรมี
การใชฉากภายใน มากกวาฉากภายนอก  ซึ่งบงช้ีใหเห็นลักษณะเฉพาะรวมของภาพยนตรในกลุมวิถี
ตะวันออก พบวาฉากสวนมากนําเสนอภาพการดํารงชีวิตในขอบเขตพื้นที่อยูอาศัย โดยแสดงถึง
กิจกรรม การกิน อยู หลับ นอนเปนสวนมาก ภาพยนตรไดนําเสนอภาพของสังคมในรูปแบบครอบครัว
ขยาย โดยมีฉากที่อธิบายถึงการเปนอยูของระบบเครือญาติในสังคม   ผูศึกษาพบวาฉากในภาพยนตรมี
สวนในการนําเสนอภาพลักษณของประเทศสาธารณรัฐ  สงผลตอธุรกิจการทองเที่ยว โดยนําเสนอภาพ
ฉากทิวทัศนในภาพยนตรเพื่อใหผูชมเกิดความประทับใจกับสถานที่ถายทํา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 
ลักขณา คมคาย(2541) ที่กลาวถึงวิธีการที่ส่ือมวลชนเขาไปมีบทบาทในการถายทอดความหมายของ
วัสดุส่ิงของ และสถานที่ในสังคม (ลักขณา คมคาย,2541: 5)   
 ผลจากการศึกษาพบวาเครื่องแตงกายในภาพยนตร เปนสวนสําคัญในการนําเสนอความ
นาสนใจ การสรางความเขาใจ และการสงถายทางวัฒนธรรมของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีไปสูผูชม 
พบวารูปแบบของการแตงกายที่ภาพยนตรใชลวนแลวตองการนําเสนอภาพลักษณใหมของสาธารณรัฐ
เกาหลี ภายหลังการลมสลายของระบบกษัตริย การถูกกลืนกินทางวัฒนธรรมโดยชนชาติจีน และการ
รุกรานของชนชาติญ่ีปุน   ดวยเหตุผลนี้ภาพยนตรจึงถูกนํามาเพื่อเปล่ียนทัศนคติ และสรางความเขาใจ 
โดยใชเคร่ืองแตงกายเพื่อการแสดงเปนองคประกอบพื้นฐาน  อาทิ บอกถึงการเปนชนชาติที่มอีารยธรรม
ยาวนาน มีภูมิปญญาของคนโบราณที่มีการสืบทอดในดานการแตงกายที่มีความพิถีพิถัน และวิจิตร
บรรจง นอกจากนั้นยังถูกนํามาใชเพื่อแสดงภาพของสังคมเกาหลีใตที่มีความเจริญทั้งทางดาน
เทคโนโลยี และความเปนผูนําดานแฟช่ันประเทศหนึ่งในโลก โดยใชระบบดาราหรือบุคคลตนแบบ หรือ 
Iconization  และใชประโยชนจากรูปแบบการแตงกายเหลานั้นเปน ICON เพื่อผลประโยชนทางธุรกิจ
อ่ืนๆ   
 ผลการศึกษาพบวาในสวนของการใชสีในการออกแบบเครื่องแตงกาย ความเขมของสี วัสดุใน
การเลือกใช ตลอดจนรูปแบบของเครื่องแตงกาย ลวนมีความหลากหลาย เพราะเนื่องจากความ
แตกตางในแงของสไตลในการนําเสนอของแตละเรื่อง ตลอดจนความแตกตางในแงเปาประสงคของ
หนาที่เคร่ืองแตงกายในการนําเสนอของภาพยนตรชุดแตละเร่ือง  
 ในสวนของของใชโครมสีในภาพยนตรเปนที่นาสังเกต คือในภาพยนตรชุดจากเกาหลี มีการใช
กลุมสีเหลือง สม หรือสีในวรรณะรอนมากที่สุด ผูศึกษาคิดวาอาจเปนเคร่ืองสะทอนใหเห็นแบบฉบับ
ของภาพยนตรในวิถีเอเชียตะวันออก ที่มักเปนสีที่สะทอนความร่ํารวยดวยอารยธรรม วัฒนธรรม ให
ความรูสึกความสุกสวาง อํานาจบารมี ความสูงสง ซึ่งเปนในแนวทางเดียวกับผลของการใชเคร่ืองแตง
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กายเพื่อการแสดงในข้ันตน  ลักษณะการใชโครมสีเหลืองนี้สอดคลองกับความคิดของ สมภพ จงจิตต
โพธา ที่กลาวถึงจิตวิทยาของสีเหลืองไววา เปนสีที่แสดงความรุงเรือง ความมั่งค่ัง และฐานันดรศักด์ิ 
ในทางตะวันเอกเปนสีของกษัตริย ในทางศาสนาแสดงความเจิดจา ปญญา (สมภพ จงจิตตโพธา, 
2556: 39)   
 อยางไรก็ตาม จากผลการศึกษาที่พบวาตัวแปรที่เกี่ยวกับ เพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา 
และอาชีพที่แตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนใน
ประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญ  
 กลาวโดยสรุป ผูวิจัยสามารถสรุปแนวทางในการพัฒนาภาพยนตรชุดใหตรงกับความตองการ
ของผูชมชาวไทย โดยใชภาพยนตรชุดจากประเทศเกาหลีเปนเคร่ืองมือในการศึกษา ทั้งนี้ไดสรุปดัง
ตารางสรุปลักษณะภาพยนตรชุดที่ผูชมชาวไทยชื่นชอบ 
 
ตาราง 38    ตารางสรุปลักษณะภาพยนตรชุดที่ผูชมชาวไทยชื่นชอบ 
 

      ลักษณะภาพยนตรชุดที่ผูชมชาวไทยชื่นชอบ 
ประเภทของเรื่องราว - เปนภาพยนตรที่มีเนื้อหาเกีย่วของกับความรัก โดยเฉพาะประเภทรักโรม

แมนติก 
- ตองใหความสําคัญกับการวางโครงเร่ือง 

การวางโครงเรื่อง - มีการดําเนนิเร่ืองที่ไมซับซอน มีความขัดแยงหลักหรือ ปมปญหาหลัก
เพียงปมเดียว 

- เร่ืองราวสามารถอธิบายไดในหลักเหตุและผล 
- มีจุดวิกฤตหลายตอน เพื่อกระตุนใหผูชมคลอยตาม 
- - มีการเราอารมณของผูชมใหเกิดการปลดปลอยทางอารมณ กระตุนให

เกิดความรูสึกรวมตางๆ 
- มีการใชอุบายอันเกี่ยวเนื่องกับอุปกรณประกอบการแสดงซึ่งซอน

ความลับของเรื่องไว 
เนื้อสาระของเรื่อง - นําเสนอเร่ืองความเหล่ือมลํ้าของสังคม ชนชั้น 

- ปญหาเร่ืองสิทธิสตรี หรือชนกลุมนอยในสังคม 
- สอดแทรกคติความเชื่ออยางงายๆ เชน ความดีความชัว่ ความพยายาม 

หรือความกตัญู 
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ตาราง 38    (ตอ) 
 

      ลักษณะภาพยนตรชุดที่ผูชมชาวไทยชื่นชอบ 
ฉาก และสถานที่ถาย
ทํา 

- นําเสนอฉากภายในใหมาก เพื่อสะทอนภาพการกินอยูหลับนอนของตัว
ละคร 

- นําเสนอฉากของครอบครัว 
- นําเสนอสถานที่ถายทาํที่เปนภาพทิวทัศน สวยงาม และกอใหเกิดความ
ประทับใจในสถานที่ถายทํา 

เครื่องแตงกาย - ใชเคร่ืองแตงกายเปนเคร่ืองมือแสดงสถานภาพของตัวละครในแงของชน
ชั้น 

- ใชเคร่ืองแตงกายเปนเคร่ืองมือในการส่ือสารความมีอารยธรรม            
อัตลักษณของชาติ และระบบชาตินิยม 

- ใชเคร่ืองแตงกายแสดงความเปนผูนาํดานการแตงกาย โดยใชระบบดารา 
หรือบุคคลตนแบบ (Iconization) ในการถายทอด 

- มีการออกแบบที่มีความหลากหลาย เพื่อรองรับความตองการของผูชม
ทุกประเภท 

การใชโครงสีในเรื่อง - เนนการใชโครงสีในโทนเหลืองสม เพื่อสะทอนความรํ่ารวยทางอารยธรรม 
และ วิถีแหงตะวันออก 

 
 จากการศึกษาพบวา อิทธิพลของภาพยนตรชุดเกาหลี มีตอการประชาสัมพันธภาพลักษณ
ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยเปนส่ือกลางในการนําเสนอภาพลักษณ และสงถายวัฒนธรรม 
ความเชื่อ และสุนทรียภาพตางๆ มาสูผูชมชาวไทย โดยการสอดแทรกวัฒนธรรม การเปนอยู หรือ
รสนิยมไวในเนื้อหา ตัวบทภาพยนตร สถานที่ถายทํา เส้ือผาเคร่ืองแตงกาย อาหาร และการปฏิบัติตัวใน
ชีวิตประจําวัน ซึ่งสงผลในเชิงธุรกิจตอกระบวนการพัฒนาประเทศชาติในระบบมหภาค   ผลสืบเนื่อง
กอใหเกิดอิทธิพลตอผูชมชาวไทย คือ คนไทยเร่ิมหันมาใหความสนใจประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมากข้ึน  
ผูชมสนใจอาหารเกาหลี ภาษาเกาหลี เคร่ืองสําอางคเกาหลี ดนตรีอยางเกาหลี หรือชื่นชอบศิลปนและ
ส่ือบันเทิงอ่ืนๆจากประเทศเกาหลี รวมถึงความตองการในการเดินทางไปทองเที่ยวประเทศเกาหลี 
ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชี้ใหเห็นวา กระแสอิทธิพล
ของวัฒนธรรมเกาหลีประสบความสําเร็จอยางมากในไทย ต้ังแตป พ.ศ.2546 โดยจํานวนภาพยนตร 
ละคร เพลง เกมสออนไลด และอนิเมชั่น มีจํานวนการนําเขาเพื่อจําหนายและเผยแพรในประเทศไทย
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เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องทุกป ปจจุบันมีมหาวิทยาลัย 20 แหงเปดสอนภาษาเกาหลี โดย 7 แหง เปนแบบ
วิชาหลัก นักทองเที่ยวไทยเดินทางไปประเทศเกาหลีใตเพิ่มข้ึนรอยละ 13.28 สินคาของเกาหลีใตเปนที่
นิยมมากข้ึน อาทิ อาหาร เคร่ืองใชไฟฟา และเคร่ืองสําอางค ซึ่งจากการสํารวจพบวารอยละ 78.25 ของ
พนักงานเงินเดือน 15,000 บาท ใชเคร่ืองสําอางคของเกาหลีใต นอกจากนี้ยังมีบริษัทจากเกาหลีใตเขา
มาเปดกิจการในประเทศไทยประมาณ 300 บริษัท (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2553) 
 ผลการศึกษาพบวาภาพยนตรชุดเกาหลีในประเทศไทยมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมใน 3 ปจจัย 
กลาวคือ 
 1. นําเสนอ และประชาสัมพันธภาพลักษณ  
 2. สงถายวัฒนธรรมเกาหลีสูประเทศไทย 
 3. เปล่ียนแปลงความเช่ือ และสุนทรียภาพ 
 อิทธิพลเหลานี้นํามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงทัศนะความเช่ือในแงสุนทรีภาพของคนไทย ทําให
เกิดนิยมชมชอบความเปนแบบฉบับอยางเกาหลีมากข้ึน  สอดคลองกับความคิดของ อรรถจักร สัตยานุ
รักษ ที่กลาวถึงกระบวนการกลายเปนญ่ีปุน ดังนี้ 
 “อาทิตยานุวัตร หรือ Japanization หรือกระบวนการกลายเปนญ่ีปุน คือกระแสที่วัฒนะรรม
ความเปนญ่ีปุนไดทะลักหล่ังเขามาในสังคมไทย หลังจากที่เราเคยเผชิญกับกระแส Americanization 
เมื่อในอดีต ทําใหสังคมเรามีหวงความนึกคิด และอารมณเกี่ยวกับญ่ีปุนมากข้ึน วัฒนะรรมของญ่ีปุน
ตางๆเร่ิมเขามามีบทบาทในวิถีเราอยางหลากหลาย” (อรรถจักร  สัตยานุรักษ.  2548: 22) 
 นอกจากนั้นอิทธิพลของกระแสความนิยมเกาหลีผานส่ือภาพยนตรที่เขามาเผยแพรใน
สังคมไทยอยางแพรหลายนั้น พบวาสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารระหวางวัฒนธรรม ของ
ลาสเวลล ที่กลาวไววา “การสื่อสารมีหนาที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ หนาที่ในการถายทอดวัฒนธรรม
อันเปนมรดกของสังคมจากคนรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง หรือจากชนกลุมหนึ่งไปยังอีกกลุมหนึ่ง”  
(Lasswell,1960: 18)  ผลการศึกษาพบวา การสื่อสารระหวางวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนในภาพยนตรชุดจาก
ประเทศเกาหลี ผูชมมีแนวโนมที่จะยอมรับสารที่มีความใกลเคียงกับวัฒนธรรมของตน อาทิ ลักษณะ
นิสัย การแตงกาย ภาษาทาทาง หรือดนตรี  อาจกลาวไดวาสาธารณรัฐเกาหลีเปนประเทศที่อยูในเอเชีย
เชนเดียวกับไทย วัฒนธรรมเกาหลีบางอยางมีลักษณะคลายคลึงกับประเทศไทย อาทิ การเคารพผู
อาวุโส ความขยันหม่ันเพียร หรือพิธีรีตรองตางๆ อันกอกําเนิดจากการปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิ
ราชในสมัยโบราณ ทําใหเมื่อผูชมชาวไทยดูภาพยนตรชุดจึงเกิดความเขาใจ สนุก และเขาถึงอารมณ
ของตัวละครไดอยางไมยากนัก ความรูสึกใกลชิดกับวัฒนธรรมที่สงผานภาพยนตรมาจากแนวคิด
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เกี่ยวกับความใกลทางวัฒนธรรม ดวยเหตุผลนี้จึงทําใหอิทธิพลทางวัฒนธรรมเกาหลีเขามามีบทบาท
กับผูชมชาวไทยไดอยางงายดาย  
 สาธารณรัฐเกาหลีใชภาพยนตรเปนส่ือกลางในการเผยแพรวัฒนธรรมทางออมไปสูสังคม
ภายนอก ซึ่งนับเปนการเลือกชองทางการส่ือสารที่ชาญฉลาดอยางยิ่ง เพราะการสื่อสารผานโทรทัศนมี
คุณลักษณะที่เดนและไดเปรียบส่ือมวลชนอ่ืนๆ   เพราะเปนส่ือที่ประชาชนนิยมเปดรับมากที่สุดไมวาจะ
อยูในกลุมที่มีการศึกษาสูงหรือตํ่า หรือมีอาชีพ อายุ และเพศใด (กาญจนา แกวเทพ, 2010: 50) 
สอดคลองกับหลักการของแนวคิด   "เศรษฐกิจสรางสรรค" ซึ่งเปนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐาน
ของการใชองคความรู (Knowledge) การศึกษา การสรางสรรคงาน (Creativity) และการใชทรัพยสิน
ทางปญญา (Intellectual property) ที่เช่ือมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูของสังคม 
และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม  จากขอมูลหอการคาเกาหลีใต-ไทย ไดชี้ใหเห็นผลสําเร็จของการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรคของเกาหลี ในสวนของภาพยนตรชุด พบวา ป พ.ศ.2551 สรางเม็ดเงิน
เขาประเทศกวา 180 ลานเหรียญสหรัฐ  โดยมีภาพยนตรชุดเร่ืองจอมนางแหงวังหลวง หรือ แดจังกึม 
สงออกไปถึงกลุมผูชม 65 ประเทศ นําเงินเขาประเทศกวา 12 ลานเหรียญสหรัฐ   ภาพลักษณของ
ประเทศเกาหลีดีข้ึน  97 เปอรเซนตเม่ือเปรียบเทียบกับ 5 ปที่ผานมา (หอการคาเกาหลีใต-ไทย, 2553)  
ทั้งนี้แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จในการพัฒนาระบบภาพยนตรดวยการวิจัยแนวทางการสรางภาพยนตร
ที่กลุมผูบริโภคช่ืนชอบ หรือการหารสนิยมรวมระดับภูมิภาค (Convergence Strategy) แลวนํามา
ผนวกกับเทคนิคการเลาเร่ืองผานมรดกทางวัฒนธรรมไดอยางลงตัว ความสําเร็จของการสงผาน
วัฒนธรรมนี้ทําใหเกิดตราสินคาของเกาหลี (Korean Branding) พรอมทั้งสรางความผูกพัน ความ
ประทับใจ และสรางความเขาใจเกี่ยวกับภาพลักษณของเกาหลีในมุมมองที่เปนบวก ทั้งหมดนี้สามารถ
แสดงถึงบทบาทของการพัฒนาประเทศบนแนวทางของเศรษฐกิจสรางสรรค ซึ่งเปนตัวอยางที่ดีในการ
ร้ือ และสรางรับบการพัฒนาภาพยนตรไทยอยางยั่งยืนตอไป 
 
ขอเสนอแนะ 
  การวิจัยสามารถตอยอดสูการทําแผนการพัฒนาภาพยนตรไทยที่เกิดความยั่งยืน และตรง
ตอความนิยมของผูชมชาวไทย อีกทั้งมุงประสงคใหเกิดการพัฒนาภาพยนตรไทยใหเปนสินคาสงออก
นําเม็ดเงินเขาสูประเทศ และใชภาพยนตรไทยเปนตัวกลางในการผองถายวัฒนธรรมสูนานาประเทศ  
ผูวิจัยขอเสนอแนะใหรัฐบาลควรเปนแกนกลางในการวางแผนการพัฒนาภาพยนตรไทยอยางเปนระบบ 
ซึ่งมีสาระดังนี้ 
 1. ศึกษา และพัฒนาแนวทางการพัฒนาภาพยนตรอยางเปนระบบ และมีแผนการดําเนนิการ
อยางเปนระบบ และเกิดความตอเนื่อง 
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 2. จัดต้ังองคกร และนโยบายเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตรอยางเปนรูปธรรม 
 3. อบรมและเสริมสรางทักษะความเปนมืออาชีพใหกับบุคลากรไทยในสายงานภาพยนตร 
 4. เพิ่มชองทาง และขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกเยาวชนไทยที่สนใจสายงานภาพยนตร 
 5. สนับสนุนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมประเพณี 
 6. พัฒนากลยุทธการถายทอดเนื้อหาความเปนไทยสูงานภาพยนตร 
 7. พัฒนาความรวมมือกับประเทศตางๆในการแลกเปลี่ยนขอมูลทางดานอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมรวมถึงอํานวยความสะดวกใหกับผูรวมทุนระหวางประเทศ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  197

บรรณานุกรม 
 
กรรณิการ อัศวดรเดชา. (2544).  ส่ือและเคร่ืองมือเพื่อการประชาสัมพนัธ.  กรุงเทพฯ: โครงการตํารา

คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย.  
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ. (2553).  เอกสารประกอบการประชุมเศรษฐกิจสรางสรรคแบบ

เกาหลีใตโอกาสและแนวทางความรวมมือกับไทย.  กรุงเทพฯ: กระทรวงการตางประเทศ.  
กรมสงเสริมการทองเที่ยวเกาหลี.  (2553).  เอกสารประกอบการประชุมเศรษฐกิจสรางสรรคแบบ

เกาหลีใตโอกาสและแนวทางความรวมมือกับไทย.  กรุงเทพฯ: กระทรวงการตางประเทศ.  
กัณทิมา บวัเอ่ียม. (2545).  ปจจัยทีม่ีผลตอพฤติกรรมในการชมภาพยนตไทยและตางประเทศของ

ประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในป พ. ศ.  2545.  วทิยานพินธ ค.ม. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. 

กาญจนา แกวเทพ.  (2544).  ศาสตรแหงส่ือและวัฒนธรรมศึกษา.  กรุงเทพฯ: เอดิสันเพรสโปรดักส.  
------------.  (2536).  มายาพินิจ: การสื่อสารทางเพศของละครโทรทัศน.  กรุงเทพฯ:  เจนเดอรเพรส.  
------------.  (2553).  แนวพนิิจใหมในการสื่อสารศึกษา.  กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ.  
กานต อุดรพิมพ.  (2538).  การศึกษาผลกระทบของรายการประเภทสาระบันเทงิทีส่งเสริมยอมรับ

แนวคิดเชิงวฒันธรรม: กรณีศึกษา ภาพยนตรญ่ีปุนชุดทางโทรทัศนเร่ืองโอชิน.  วทิยานพินธ 
ศศ.ม. (ส่ือสารมวลชน).  กรุงเทพฯ: บัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร,  ถาย
เอกสาร.  

กานตพิชชา วงษขาว.  (2550).  ส่ือละครโทรทัศนเกาหลีกับการเผยแพรวัฒนธรรมเกาหลีในสังคมไทย.  
วิทยานิพนธ  ศศ.ม. (ส่ือสารมวลชน). กรุงเทพฯ: บัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร,  
ถายเอกสาร. 

เกษียร เตชะพรีะ(2537)  กระแสวัฒนธรรม.  สืบคนเม่ือ 25 มิถนุายน 2555, จาก 
 http://tuktaravin. wordpress. com/category 
กัลยา วานิชยบัญชา.  (2548).  การวิเคราะหสถิติข้ันสูงดวย SPSS for Windows.  พิมพคร้ังที ่4.  

กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
คมชัดลึก.  (2550).  มองผานเลนสคม ทาํไมเกาหลีฟเวอร.  สืบคนเมือ่ 25 มิถนุายน 2555, จาก  
 http://news. sanook. com/entertain/entertain_151016. php 
จตุพร ล้ิมมัน่จริง.  (2529).  จิตวิทยาวยัรุน.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  

จิรวิทย เดชจรัสศรี.  (2538).  ทัศนคติดานลบใหเหน็สภาพความไมพงึพอใจ.  กรุงเทพฯ:  สถาบัน     
พัฒนบริหารศาสตร. 



  198

จิรวิทย เดชจรัสศรี.  (2538).  ความพงึพอใจของประชาชนตอระบบ และกระบวนการใหบริการของ
กรุงเทพมหานคร: ศึกษาสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ.  วิทยานิพนธ รป.ม. (การบริหาร  
องคกร).  กรุงเทพฯ:  สถาบันพัฒนบริหารศาสตร.   ถายเอกสาร. 

จิราจารีย ชัยมุสิก และสุกรี แมนชัยนิมิต.  (2549)  K-pop ตีตลาดโลก อิทธิพลบนัเทิงกลืนวัฒนธรรม.  
สืบคน เมื่อ 12 กรกฎาคม 2550, จาก http://www. manager.co.th/mgrweekly/viewnews. 
aspx?news 

-----------. (2549) เกาหลี ฟเวอร ซีร่ีสละครฮิตติดจอตู.  สืบคนเม่ือ 12 กรกฎาคม 2550,  จาก  
http://www. positioningmag. com/magazine/details. aspx?id=45439 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร.  สังคมและวฒันธรรม.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.  

ชัยยงค  พรหมวงศ.  (2543).  การประมวลขอบขายและสถานภาพการวิจัยและทฤษฎีเทคโนโลยี
และ  การสื่อสารการศึกษา.  หนวยที ่15  ในประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาการวิจยัและทฤษฎี
ทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา หนวยที ่8–15.  พิมพคร้ังที ่3  มหาวิทยาลัยสุโขทัย     
ธรรมาธิราช.            

ชุลีพร เชวงศักด์ิโสภาคย.  (2541).  การเปดรับส่ือ การรับรูเกี่ยวกับสังคมตะวันและการใชชีวิตแบบ
สังคมตะวนัตกของวัยรุนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร. วทิยานพินธ ค.ม. (การประชาสัมพนัธ). 
กรุงเทพฯ: ปริญญามหาบัณฑิต จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย.  ถายเอกสาร. 

ฐนัส มานุวงศ.  (2544).  อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกตอพฤติกรรมบริโภคของเยาวชนไทยผานส่ือ
ภาษาอังกฤษ.  วทิยานพินธ ร.ม. (รัฐศาสตร).  บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ถายเอกสาร. 

ทัศนีย เทอดธนกาญจน.  (2546).  อิทธพิลของบุคคลตนแบบที่มีตอพฤติกรรมการเลียนแบบ และ
ความต้ังใจซื้อสินคาที่มีความเกี่ยวพนัสูงและตํ่ากับวัยรุน.  วทิยานพินธ ค.ม.  
(ส่ือสารมวลชน).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย,  ถายเอกสาร. 

ธนพร ชุมวรฐายี.  (2539).  ความพึงพอใจของผูรับบริการของสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี.  วทิยานพินธ บธ.ม. (การจัดการ).  เชียงใหม: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัย 
เชียงใหม.   ถายเอกสาร. 

-----------.  (2539).  พจนานุกรมดานจิตวิทยา Chapin.  ม.ป.ท. 
ธิดารัตน รักประยูร.  (2545).  การเผยแพรวัฒนธรรมญ่ีปุนผานส่ือในประเทศไทย.  วิทยานิพนธ ค.ม. 

(ส่ือสารมวลชน).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย.  ถายเอกสาร. 



  199

ธีปนนัท เพ็ชรศรี, อลงกรณ คลายสีแกว; และโสภณา เชาวววิัฒนกุล.  (2545).  Korean Romance.  
กรุงเทพฯ: Blackberry publishing.  

บุญชม ศรีสะอาด.  (2540).  การวิจัยเบ้ืองตน.  กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน.  
ไบโอสโคป.  (2545).  เกาหลี กระแสวัฒนธรรมขามพรมแดน.  กรุงเทพฯ: ไบโอสโคป. 
ปนัดดา ธนสถติย.  (2531).  ละครโทรทัศนไทย.  กรุงเทพฯ:  ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศ

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย.  
ปยนุช ประศาสนกุล.  (2544).  ความสัมพันธระหวางการเปดรับสาร รสนิยมและพฤติกรรม การแตง

กายของวัยรุนในกรุงเทพมหานคร.  วทิยานิพนธ ศศ.ม. (บริหารธุรกิจ).  กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม,  ถายเอกสาร. 

นพมาส แววหงส. (2553).  ปริทัศนศิลปการละคร.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
นัยนา แยมสาขา.  (2540).  นโยบายการสงเสริมภาพยนตรของรัฐบาลไทย.  วิทยานพินธ ศศ.ม.

(วารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  
ถายเอกสาร. 

นิศา ชโูต.  (2548).  การวิจยัเชิงคุณภาพ.  กรุงเทพฯ: พร้ินตโพร.  

โนริยูก ิซูซกู;ิ และพีริยา หวงัโภคาลกุล.  (2551).  กระบวนการ “JAPANIZATION” ในสังคมไทย: การ
บริโภคสินคาวฒันธรรมญ่ีปุนและผลกระทบตอการดําเนินชวีิตของผูบริโภคชาวไทย.  
งานวิจยั, Graduate  School of Humanities and Social Sciences, University of 
Ryukus, Japan.   

ผจงจิตต อธิคมนันทะ. (2531).  การเปล่ียนแปลงสังคมและวัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัย
รามคําแหง.  

พยุงศักด์ิ นามวรรณ.  (2537).  ทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับการจูงใจของมาสโลว.  ม.ป.ท. 
พฤทธ์ิ ศุภเศรษฐศิริ.  (2539).  การกาํกับการแสดง.  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ.  
-----------.  (2544).  การศึกษาทัศนะตอลักษณะอันพงึประสงคของนกัแสดงและผูกํากับการแสดง.   
 กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
----------.   (2544).  ละครฝร่ัง.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ.  
ฟาฏินา วงศเลขา.  (2549).  เกาหลีศึกษา: กระแสยอดฮิตในเอเชียตะวนัออก.  สืบคนเม่ือ 12 

กรกฎาคม 2550, จาก http://news. sanook. com/education/education_43533. php 
มนตชัย นนินาทนนท.  (2526).  อิทธิพลของโทรทัศนทีม่ีตอเยาวชนในเขตอําเภอเมอืง จังหวัด

เชียงใหม.  วิทยานพินธ ศศ.ม. (เทคโนโลยกีารศึกษา).  เชียงใหม: บัณฑิตวทิยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  ถายเอกสาร. 



  200

มาลิน ธราวิจติรกุล.  (2551).   การวิเคราะหการเลาเร่ืองในภาพยนตรแนวรักของเกาหลี.    วิทยานิพนธ 
ศศ.ม. (ส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ).  เชียงใหม: บัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม. 
ถายเอกสาร. 

ยุค ศรีอาริยะ.  (2548).  ภูมปิญญาตะวนัออกฝามรสุมโลกาภิวัตน.  กรุงเทพฯ: สถาบันวถิีทรรศน.   

รังสรรค ธนะพรพันธ. (2539).  ปาฐกถา ทนุทางวัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ: พี.เพลส.  

ราชบัณฑิตยสถาน (2525).  พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.  2525.  กรุงเทพฯ: 
ราชบัณฑิตยสถาน. 

----------.  (2542).  พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.  กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน. 

ลักขณา คมคาย.  (2541, กรกฎาคม-กันยายน).  การใชอาหารเพื่อส่ือความหมายภาพยนตรคัดเฉพาะ. 
วารสารนิเทศศาสตร.  16:3. 

วราภรณ  เลิศวัฒนชยั. (2551). บทสัมภาษณในนิตยสารผูจัดการออนไลน.  สืบคนเมื่อ 2 กรกฎาคม 
2555, จาก  http://www. gotomanager. com/news/printnews. aspx?id=45405 

วลัยลักษณ นอยพยัคฆ.  (2550).  กระแสเกาหลี.   สงขลา: มหาวทิยาลัยทกัษิณ.   
วิภารัตน พันธฤทธิ์ดํา.  (2544).  อิทธิพลของวัฒนธรรมตางประเทศทีม่ีตอเอกลักษณของวัยรุนไทย.  

วิทยานิพนธ ค.ม. (การประชาสัมพนัธ).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.  ถายเอกสาร. 

ศศิวิมล สันติราษฏรภักดี.  (2539).  การศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบการถายทอดวัฒนธรรมไทยผาน
ส่ือนวนิยายและส่ือละครโทรทัศนเร่ือง "ส่ีแผนดิน".  วิทยานพินธ ค.ม. (เทคโนโลยกีารศึกษา).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  ถายเอกสาร. 

เศรษฐพันธ กระจางวงษ. (2549).   เกาหลีฟเวอร: การถายทอดวัฒนธรรมผานส่ือ.  กรุงเทพฯ: องคการ
คาระหวางประเทศ . 

สดใส พันธุมโกมล. (2545) ละครสมัยใหม.  กรุงเทพฯ: ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
สนิท สมัครการ.  (2546).  การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมและการพฒันาการของสังคม.  กรุงเทพฯ: 

องคการสงเคราะหทหารผานศึก.  
สิริพร สมบูรณบูรณะ (2540).  จากฟรอยดถึงชินจัง การตูนเด็กเซกสและศีลธรรม.  ญ่ีปุนศึกษา,  2:  

23-43.  
สุทธากร  สันติธวัช. (2550).  หนงัไทยในทศวรรษ 2530-2540.  สืบคนเม่ือ 25 มถินุายน 2555, จาก 

http://www. yimclub. com/club/bancha/room112/Y00006. html 
สุพัตรา สุภาพ. (2541).  สังคมวิทยา.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย.  



  201

สุภางค จนัทวานิช.  (2545).  การวิเคราะหขอมูลในการวจิัยเชิงคุณภาพ.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.  

----------.  (2545).   วิธีการวจิัยเชิงคุณภาพ.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
สุภัทรา สุขชู.  (2549).  Hallyu: คล่ืนความมั่นคงของเกาหลี.  Positioning,  21: 60-61.  
สุรพงษ โสธนะเสถียร.  (2545).  การส่ือสารกับสังคม.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
สุวิทย เมษินทรีย. (2550).   โลกาภิวัตน.  สืบคนเม่ือ 2 กรกฎาคม 2555, จาก http://thaicoon. 

wordpress.com/2007/02/ 
สุเทพ สุนทรเภสัช. (2548).  มานษุยวทิยากับประวัติศาสตร.  กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.   
เสริมสุข วงศววิัฒน.  (2551).  ความคิดเหน็นกัศึกษามหาวทิยาลัยเกีย่วกับการครอบงําทางวัฒนธรรม

อเมริกันใน ภาพยนตรฮอลลีวูด.  วทิยานพินธ ศศ.ม. (นิเทศศาสตร).  กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.  ถายเอกสาร. 

 สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2553).  เอกสารประกอบการ
ประชุมเศรษฐกิจสรางสรรคแบบเกาหลีใต โอกาสและแนวทางความรวมมือกับไทย.  
กรุงเทพฯ: กระทรวงการตางประเทศ.  

สํานักงานสถติิแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร.  ขอมูลสํามะโนประชากร ป 
พ.ศ. 2543.  สืบคนเม่ือ  4 มกราคม 2554, จาก   http://service.nso.go.th/nso/ 
nsopublish/ 

หอการคาเกาหลีใต-ไทย.  (2553) เอกสารประกอบการประชุม เศรษฐกิจสรางสรรคแบบเกาหลีใต 
โอกาสและแนวทางความรวมมือกับไทย.  กรุงเทพฯ: กระทรวงการตางประเทศ.  

อมรรัตน เชาวลิต.  (2541).  ความพึงพอใจในความคิดของออสแคมป.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกริก. 
-------------.  (2541).  ความพึงพอใจของนกัศึกษาระดับบัณฑิตตอระบบการจัดบริการสารสนเทศขอ 

สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกริก.  วทิยานพินธ ศศ.ม. (การบริหารการศึกษา).  บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  ถายเอกสาร. 

อมรา พงศาพชิญ.  (2543).  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

อรรถจักร สัตยานุรักษ. (2548).  Japanization.  กรุงเทพฯ: โอเพน.  

อลงกรณ พลบุตร. (2553, 27 มีนาคม).  สัมภาษณโดย สยาม อินเทลลิเจนทยูนิต.  ที่กระทรวงพาณิชย.  

อาภรณ ชีวะเกรียงไกร. (2553, 27 มีนาคม).  สัมภาษณโดย  สยาม อินเทลลิเจนทยูนิต.  ที่กระทรวง
พาณิชย.  

 



  202

อานนัท กาญจนพนัธ. (2548).  วัฒนธรรมขามชาติ วฒันธรรมขามคน.  (เอกสารประกอบการประชุม). 

ณ มหาวทิยาลัยเชียงใหม.   
อัจฉรา ทองอยู.  (2550).  การเปดรับส่ือโทรทัศนกับวฒันธรรมการแตงกายของวยัรุนในเขต

กรุงเทพมหานคร.  วทิยานพินธ ศศ.ม. (ส่ือสารมวลชน).  บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร.  ถายเอกสาร. 

อุบลรัตน ศิริยุวศักด์ิ.  (2549, มีนาคม).  คล่ืนวัฒนธรรมปอปเกาหลี โฉมหนาทุนวฒันธรรมเอเชยี.  
เอกสารประกอบการประชุมประจําปทางมานุษยวทิยา คร้ังที่ 5.  วัฒนธรรมบริโภคบริโภค
วัฒนธรรม.  2-3.  

Adorno, T. W.  (1991).   The culture industry: selected essays on mass culture.  London: 
Routledge.  

Bandura, Albert.  (1986).  Social Foundations of Thought and Action.  London: Prentice-Hall.  

Bennett, A.  (2004).  After subculture: Critical studies in contemporary youth culture.  New 
York: Palgrave Macmillan.  

Boyd-Barrett, O.  (1977).  Media Imperialism: towards an international framework for the 
analysis of media systems.  In Curran J. , Gurevith M.  and Woollacott J.  (eds).  
Mass communication and society.  London: Edward Arnold.  

Boyd-Barrett, O.  (1998).  Media Imperialism reformulated.  London: Edward Arnold.  
Bryant J.; & S. Thompson.  (2002).  Fundamentals of Media Effect.  New York: McGraw Hill.  

Dean Visser.  (2002).  Korea Fever' Sweeping Asia's Pop Culture Scene.  Retrieved July 12, 

2008,  from http://msittig.freeshell.org/articles/AP_KoreaPopCulture.html 

Havighurst, R.J.  (1976).  A cross-cultural view.  In J.F.  Adams.  Understanding 
adolescence.  3rd ed.  Boston: Allyn and Bacon.  

Ito, Kinko.  (2004).  The Korean Popular Culture in the 21st Century Japan: A New Cultural 
Hegemony and Change of History.  Akansus: University of Akansus.  

Lasswell.  Harold D. (1960).   Psychopathology by Harold D.  Lasswell.  London:  Penguin 
Group New Zealand, Limited.  

Mohammadi, A.  (1997).  International communication and globalization: a critical 
introduction (eds).  London: Sage Publications.  



  203

Monaco, J.  (2001).  How to read a film: Movies, media, multimedia.  New York: Oxford 
University Press.  

Moore, Cristopher .  (1996).  Growing Artificial Societies: Social Science from the Bottom 

Up.  Washington DC:  The Brookings Institution.  

Osgerby, B.  (2004).  Youth media.  London: Routledge.  
Ross, A.  (1989).  No intellectual: Intellectual and popular culture.  New York: Routledge.  
Ross, K.; & Nightingale V.  (2003).  Media and audiences: New perspectives.  Glasglow: 

Open university press.  
Sayre, S.;  & King C.  (2003).  Entertainment and society.  London: Sage Publications.  
Storey, J.  (1998).  An introduction of cultural theory and popular culture.  Athens: University 

of Georgia Press.  
Tomlinson, J.  (1991).  Cultural Imperialism.  London: Printer Publishers Limited.  
Watson, J.; & Hill A.  (2006).  Dictionary of Media and communication studies.  7th ed.  New 

York: Oxford University Press.  
Wilson, E.; & Goldfarb, A.  (2012).  Theatre the lively art.  New York: McGraw-Hill Humanities.  
Zillmann, D.  (1994).  Media effects: Advances in theory and research, Hillsdale.  NJ: 

Erlbuam.  
-----------.  (2001).  The coming of media entertainment.  In D.  Zillmann & P.  Vorderer, H.  J.  

Wulff (Eds. ).  Media Entertainment: The psychology of its appeal.  Mahwah, NJ 
Eulbuam.  

Zillmann D.; & Vordere P.  (2000).  Media entertainment: The psychology of its appeal.  
London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  205

 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
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ตาราง 38  ประชากรรวมทัง้ประเทศไทย จาํแนกตามเพศ 

ประชากร 
จังหวัดและเขตการปกครอง 

รวม ชาย หญิง 
ยอดรวม 60,916,441 30,015,233 30,901,208 
กรุงเทพมหานคร 6,355,144 3,011,711 3,343,433 
 

ตาราง 39  ประชากรรวมทัง้ภาคกลาง และรายจังหวัด จําแนกตามเพศ 

ประชากร  
จังหวัดและเขตการปกครอง  

รวม ชาย หญิง 
ภาคกลาง 14,215,503 6,959,463 7,256,040 
สมุทรปราการ 1,028,401 499,362 529,039 
นนทบุรี 816,614 391,073 425,541 
ปทุมธาน ี 677,649 329,508 348,141 
พระนครศรีอยธุยา 727,277 351,050 376,227 
อางทอง 269,419 128,138 141,281 
ลพบุรี 745,506 369,950 375,556 
สิงหบุรี 232,766 110,809 121,957 
ชัยนาท 359,829 173,042 186,787 
สระบุรี 575,053 286,245 288,080 
ชลบุรี 1,040,865 518,730 522,135 
ระยอง 522,133 262,520 259,613 
จันทบุรี 480,064 236,912 243,152 
ตราด 219,345 109,277 110,068 
ฉะเชิงเทรา 635,153 312,034 323,119 
ปราจีนบุรี 406,732 201,391 205,341 
นครนายก 241,081 118,881 122,200 
สระแกว 485,632 244,013 241,619 
ราชบุรี 791,217 384,574 406,643 
กาญจนบุรี 734,394 364,246 370,148 
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ตาราง 39  (ตอ) 

ประชากร  
จังหวัดและเขตการปกครอง  

รวม ชาย หญิง 
สุพรรณบุรี 855,949 414,745 441,204 
นครปฐม 815,122 395,069 420,053 
สมุทรสาคร 466,281 225,909 240,372 
สมุทรสงคราม 204,177 97,393 106,784 
เพชรบุรี 435,377 210,572 224,805 
ประจวบคีรีขันธ 449,467 224,020 225,447 
 

ตาราง 40  ประชากรรวมทัง้ภาคเหนือ และรายจังหวัด จําแนกตามเพศ 

ประชากร 
จังหวัดและเขตการปกครอง  

รวม ชาย หญิง 
ภาคเหนือ 11,433,061 5,664,695 5,768,366 
เชียงใหม 1,500,127 741,726 758,401 
ลําพนู 413,299 203,574 209,725 
ลําปาง 782,152 390,256 391,896 
อุตรดิตถ 464,474 228,828 235,646 
แพร 492,561 242,865 249,696 
นาน 458,041 230,898 227,143 
พะเยา 502,780 251,019 251,761 
เชียงราย 1,129,701 566,877 562,824 
แมฮองสอน 210,537 108,509 102,028 
นครสวรรค 1,090,379 534,300 556,079 
อุทัยธาน ี 304,122 149,097 155,025 
กําแพงเพชร 674,027 335,153 338,874 
ตาก 486,146 244,891 241,255 
สุโขทัย 593,264 288,529 304,735 
พิษณุโลก 792,678 390,531 402,147 
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ตาราง 40  (ตอ) 

ประชากร 
จังหวัดและเขตการปกครอง  

รวม ชาย หญิง 
พิจิตร 572,989 277,958 295,031 
เพชรบูรณ 965,784 479,684 486,100 

 

ตาราง 41  ประชากรรวมทัง้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรายจงัหวัด จําแนกตามเพศ 

ประชากร 
จังหวัดและเขตการปกครอง  

รวม ชาย หญิง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20,825,262 10,366,221 10,459,041 
นครราชสีมา 2,556,260 1,258,798 1,297,462 
บุรีรัมย 1,493,359 744,910 748,449 
สุรินทร 1,327,901 660,288 667,613 
ศรีสะเกษ 1,405,500 696,383 709,117 
อุบลราชธาน ี 1,691,441 846,907 844,534 
ยโสธร 561,430 279,549 281,881 
ชัยภูมิ 1,095,360 543,146 552,214 
อํานาจเจริญ 359,360 179,995 179,365 
หนองบัวลําภู 482,207 241,314 240,893 
ขอนแกน 1,733,434 863,007 870,427 
อุดรธาน ี 1,467,158 736,617 730,541 
เลย 607,083 306,346 300,737 
หนองคาย 883,704 445,472 438,232 
มหาสารคาม 947,313 466,700 480,613 
รอยเอ็ด 1,256,458 623,336 633,122 
กาฬสินธุ 921,366 458,463 462,903 
สกลนคร 1,040,766 518,648 522,118 
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ตาราง 41  (ตอ) 

ประชากร 
จังหวัดและเขตการปกครอง  

รวม ชาย หญิง 
นครพนม 684,444 340,539 343,905 
มุกดาหาร 310,718 155,803 154,915 
 

ตาราง 42 ประชากรรวมทัง้ภาคใต และรายจังหวัด จําแนกตามเพศ 

ประชากร  
จังหวัดและเขตการปกครอง  

รวม ชาย หญิง 
ภาคใต 8,087,471 4,013,143 4,074,328 
นครศรีธรรมราช 1,519,811 753,394 766,417 
กระบ่ี 336,210 169,330 166,880 
พังงา 234,188 118,346 115,842 
ภูเก็ต 249,446 122,339 127,107 
สุราษฎรธาน ี 869,410 433,123 436,287 
ระนอง 161,210 81,974 79,236 
ชุมพร 446,206 223,348 222,858 
สงขลา 1,255,662 615,316 640,346 
สตูล 247,875 124,856 123,019 
ตรัง 595,110 293,321 301,789 
พัทลงุ 498,471 244,718 253,753 
ปตตาน ี 595,985 294,605 301,380 
ยะลา 415,537 207,626 207,911 
นราธิวาส 662,350 330,847 331,503 
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ตาราง 43  ประชากรจาํแนกตามอายุรายป และเพศ 

 ประชากร   ในเขตเทศบาล   นอกเขตเทศบาล  
อายุรายป 

 รวม   ชาย   หญิง   รวม   ชาย   หญิง   รวม   ชาย   หญิง  

ยอดรวม            60,916,441       30,015,233         30,901,208 18,972,330 9,129,755 9,842,575 41,944,111 20,885,478 21,058,633 

รอยละ                   100.0               49.3                 50.7 100 48.1 51.9 100 49.8 50.2 

ต่ํากวา 1 826,078 426,668 399,410 219,301 113,763 105,538 606,777 312,905 293,872 

1 810,992 419,226 391,766 201,287 104,450 96,837 609,705 314,776 294,929 

2 944,090 486,362 457,728 242,677 124,504 118,173 701,413 361,858 339,555 

3 1,028,211 530,523 497,688 271,620 140,202 131,418 756,591 390,321 366,270 

4 1,025,527 526,845 498,682 270,940 138,870 132,070 754,587 387,975 366,612 

5 1,003,134 516,566 486,568 260,972 134,626 126,346 742,162 381,940 360,222 

6 1,005,600 518,994 486,606 258,250 132,804 125,446 747,350 386,190 361,160 

7 1,031,062 531,734 499,328 264,822 136,231 128,591 766,240 395,503 370,737 

8 1,043,907 536,506 507,401 267,289 136,760 130,529 776,618 399,746 376,872 

9 1,041,351 535,413 505,938 263,960 135,123 128,837 777,391 400,290 377,101 

10 1,016,237 521,352 494,885 264,226 135,019 129,207 752,011 386,333 365,678 

11 993,460 510,561 482,899 258,537 131,954 126,583 734,923 378,607 356,316 

12 1,013,896 519,843 494,053 272,475 139,222 133,253 741,421 380,621 360,800 

13 1,016,883 520,699 496,184 272,730 139,576 133,154 744,153 381,123 363,030 

14 1,043,470 531,756 511,714 283,701 143,963 139,738 759,769 387,793 371,976 

15 1,063,228 541,408 521,820 292,142 146,687 145,455 771,086 394,721 376,365 
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ตาราง 43  (ตอ) 

 ประชากร   ในเขตเทศบาล   นอกเขตเทศบาล  
อายุรายป 

 รวม   ชาย   หญิง   รวม   ชาย   หญิง   รวม   ชาย   หญิง  

ยอดรวม            60,916,441       30,015,233         30,901,208 18,972,330 9,129,755 9,842,575 41,944,111 20,885,478 21,058,633 

รอยละ                   100.0               49.3                 50.7 100 48.1 51.9 100 49.8 50.2 

16 1,029,066 523,916 505,150 299,812 149,220 150,592 729,254 374,696 354,558 

17 1,060,683 538,277 522,406 321,384 159,212 162,172 739,299 379,065 360,234 

18 1,097,275 554,174 543,101 352,461 172,717 179,744 744,814 381,457 363,357 

19 1,036,781 525,859 510,922 358,925 173,420 185,505 677,856 352,439 325,417 

20 1,080,031 546,994 533,037 385,306 181,690 203,616 694,725 365,304 329,421 

21 1,038,302 534,807 503,495 378,617 184,901 193,716 659,685 349,906 309,779 

22 1,064,251 539,456 524,795 392,597 190,485 202,112 671,654 348,971 322,683 

23 1,071,814 535,982 535,832 389,385 186,130 203,255 682,429 349,852 332,577 

24 1,007,743 495,415 512,328 368,650 174,443 193,907 639,393 320,972 318,421 

25 1,102,990 540,059 562,931 401,605 189,994 211,611 701,385 350,065 351,320 

26 1,050,191 513,129 537,062 375,501 178,856 196,645 674,690 334,273 340,417 

27 1,059,475 516,508 542,967 371,863 177,230 194,633 687,612 339,278 348,334 

28 1,111,410 536,047 575,363 388,022 183,319 204,703 723,388 352,728 370,660 

29 1,083,730 525,665 558,065 373,245 178,408 194,837 710,485 347,257 363,228 

30 1,159,487 559,476 600,011 415,459 197,175 218,284 744,028 362,301 381,727 

31 1,087,788 526,301 561,487 358,822 171,474 187,348 728,966 354,827 374,139 
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ตาราง 43  (ตอ) 

 ประชากร   ในเขตเทศบาล   นอกเขตเทศบาล  
อายุรายป 

 รวม   ชาย   หญิง   รวม   ชาย   หญิง   รวม   ชาย   หญิง  

ยอดรวม            60,916,441       30,015,233         30,901,208 18,972,330 9,129,755 9,842,575 41,944,111 20,885,478 21,058,633 

รอยละ                   100.0               49.3                 50.7 100 48.1 51.9 100 49.8 50.2 

32 1,133,385 549,480 583,905 381,120 181,279 199,841 752,265 368,201 384,064 

33 1,066,864 515,378 551,486 351,359 166,000 185,359 715,505 349,378 366,127 

34 1,078,420 520,529 557,891 345,707 163,148 182,559 732,713 357,381 375,332 

35 1,145,593 556,571 589,022 383,350 182,381 200,969 762,243 374,190 388,053 

36 1,066,890 519,787 547,103 353,112 167,118 185,994 713,778 352,669 361,109 

37 1,032,047 504,970 527,077 340,359 161,121 179,238 691,688 343,849 347,839 

38 1,037,141 506,122 531,019 347,107 164,011 183,096 690,034 342,111 347,923 

39 977,686 476,052 501,634 322,100 152,005 170,095 655,586 324,047 331,539 

40 1,052,285 513,275 539,010 367,315 174,047 193,268 684,970 339,228 345,742 

41 901,062 439,970 461,092 297,520 141,864 155,656 603,542 298,106 305,436 

42 941,054 458,446 842,608 317,794 150,960 166,834 623,260 307,486 315,774 

43 944,137 458,925 485,212 318,397 150,590 167,807 625,740 308,335 317,405 

44 846,506 409,390 437,116 273,295 128,537 144,758 573,211 280,853 292,358 

45 829,607 404,439 425,168 285,775 136,608 149,167 543,832 267,831 276,001 

46 761,140 370,109 391,031 244,924 116,181 128,743 516,216 253,928 262,288 

47 739,101 360,034 379,067 235,037 111,523 123,514 504,064 248,511 255,553 
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ตาราง 43  (ตอ) 

 ประชากร   ในเขตเทศบาล   นอกเขตเทศบาล  
อายุรายป 

 รวม   ชาย   หญิง   รวม   ชาย   หญิง   รวม   ชาย   หญิง  

ยอดรวม            60,916,441       30,015,233         30,901,208 18,972,330 9,129,755 9,842,575 41,944,111 20,885,478 21,058,633 

รอยละ                   100.0               49.3                 50.7 100 48.1 51.9 100 49.8 50.2 

48 713,736 344,772 368,964 236,644 111,003 125,641 477,092 233,769 243,323 

49 676,238 328,520 347,718 213,231 100,833 112,398 463,007 227,687 235,320 

50 691,441 334,453 356,988 232,135 110,004 122,131 459,306 224,449 234,857 

51 582,690 283,533 299,157 177,751 85,408 92,343 404,939 198,125 206,814 

52 576,186 281,086 295,100 181,480 87,404 94,076 394,706 193,682 201,024 

53 529,804 256,871 272,933 167,454 80,401 87,053 362,350 176,470 185,880 

54 468,038 225,137 242,901 144,563 68,187 76,376 323,475 156,950 166,525 

55 478,539 232,264 246,275 146,726 70,105 76,621 331,813 162,159 169,654 

56 426,294 206,127 220,167 129,486 62,263 67,223 296,808 143,864 152,944 

57 446,839 213,809 233,030 129,620 60,805 68,815 317,219 153,004 164,215 

58 434,724 207,700 227,024 129,799 61,367 68,432 304,925 146,333 158,592 

59 497,881 237,986 259,895 140,550 66,274 74,276 357,331 171,712 185,619 

60 463,659 220,509 243,150 148,258 68,475 79,783 315,401 152,034 163,367 

61 392,642 185,697 206,945 107,226 50,004 57,222 285,416 135,693 149,723 

62 394,621 186,391 208,230 117,952 54,244 63,708 276,669 132,147 144,522 

63 382,723 176,850 205,873 111,329 50,655 60,674 271,394 126,195 145,199 213 



  214 

ตาราง 43  (ตอ) 

 ประชากร   ในเขตเทศบาล   นอกเขตเทศบาล  
อายุรายป 

 รวม   ชาย   หญิง   รวม   ชาย   หญิง   รวม   ชาย   หญิง  

ยอดรวม            60,916,441       30,015,233         30,901,208 18,972,330 9,129,755 9,842,575 41,944,111 20,885,478 21,058,633 

รอยละ                   100.0               49.3                 50.7 100 48.1 51.9 100 49.8 50.2 

64 337,042 155,758 181,284 93,582 42,289 51,293 243,460 113,469 129,991 

65 368,263 170,696 197,567 111,276 49,809 61,467 256,987 120,887 136,100 

66 311,982 142,318 169,664 82,446 36,816 45,630 229,536 105,502 124,034 

67 328,261 152,323 175,938 96,397 43,027 53,370 231,864 109,296 122,568 

68 267,526 120,319 147,207 75,512 32,986 42,526 192,014 87,333 104,681 

69 253,989 117,145 136,844 67,429 29,975 37,454 186,560 87,170 99,390 

70 261,648 118,208 143,440 80,261 34,681 45,580 181,387 83,527 97,860 

71 234,699 107,201 127,498 61,562 27,359 34,203 173,137 79,842 93,295 

72 223,981 100,893 123,088 72,707 31,580 41,127 151,274 69,313 81,961 

73 199,521 89,155 110,366 55,445 24,124 31,321 144,076 65,031 79,045 

74 160,254 70,950 89,304 45,505 19,604 25,901 114,749 51,346 63,403 

75 150,834 65,937 84,897 44,271 18,823 25,448 106,563 47,114 59,449 

76 145,509 64,133 81,376 41,055 17,428 23,627 104,454 46,705 57,749 

77 116,959 51,151 65,808 32,275 13,480 18,795 84,684 37,671 47,013 

78 118,157 50,256 67,901 33,580 13,732 19,848 84,577 36,524 48,053 

79 94,823 40,657 54,166 25,149 10,619 14,530 69,674 30,038 39,636 
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ตาราง 43  (ตอ) 

 ประชากร   ในเขตเทศบาล   นอกเขตเทศบาล  
อายุรายป 

 รวม   ชาย   หญิง   รวม   ชาย   หญิง   รวม   ชาย   หญิง  

ยอดรวม            60,916,441       30,015,233         30,901,208 18,972,330 9,129,755 9,842,575 41,944,111 20,885,478 21,058,633 

รอยละ                   100.0               49.3                 50.7 100 48.1 51.9 100 49.8 50.2 

80 84,043 33,795 50,248 27,617 10,656 16,961 56,426 23,139 33,287 

81 72,525 29,991 42,534 18,902 7,598 11,304 53,623 22,393 31,230 

82 68,396 27,919 40,477 20,900 8,216 12,684 47,496 19,703 27,793 

83 66,045 26,302 39,743 19,489 7,376 12,113 46,556 18,926 27,630 

84 49,541 19,039 30,502 16,246 6,006 10,240 33,295 13,033 20,262 

85 49,227 18,753 30,474 15,376 5,466 9,910 33,851 13,287 20,564 

86 36,654 13,692 22,962 11,415 4,036 7,379 25,239 9,656 15,583 

87 29,958 11,283 18,675 9,474 3,359 6,115 20,484 7,924 12,560 

88 26,141 9,534 16,607 7,590 2,610 4,980 18,551 6,924 11,627 

89 19,231 6,851 12,380 5,908 2,029 3,879 13,323 4,822 8,501 

90 19,284 6,601 12,683 6,205 2,056 4,149 13,079 4,545 8,534 

91 12,251 4,376 7,875 3,497 1,290 2,207 8,754 3,086 5,668 

92 10,312 3,556 6,756 3,411 1,156 2,255 6,901 2,400 4,501 

93 9,540 3,424 6,116 2,894 1,025 1,869 6,646 2,399 4,247 

94 6,687 2,335 4,352 2,226 715 1,551 4,461 1,620 2,841 

95 6,459 2,270 4,189 2,098 701 1,397 4,361 1,569 2,792 
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ตาราง 43  (ตอ) 

 ประชากร   ในเขตเทศบาล   นอกเขตเทศบาล  
อายุรายป 

 รวม   ชาย   หญิง   รวม   ชาย   หญิง   รวม   ชาย   หญิง  

ยอดรวม            60,916,441       30,015,233         30,901,208 18,972,330 9,129,755 9,842,575 41,944,111 20,885,478 21,058,633 

รอยละ                   100.0               49.3                 50.7 100 48.1 51.9 100 49.8 50.2 

96 5,064 1,807 3,257 1,570 500 1,070 3,494 1,307 2,187 

97 4,259 1,475 2,784 1,325 436 889 2,934 1,039 1,895 

98 ขึ้นไป 10,260 3,427 6,833 2,977 959 2,018 7,283 2,468 4,815 
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ตาราง 44  ประชากรไทยทีม่อีายุระหวาง 15 - 60 ป เรียงตามรอยละจากมากไปหานอยในแตละภาค 
 

จังหวัด ประชากรรวม รอยละ 

ยอดรวม 40,743,232 100 

กรุงเทพมหานคร 4,250,562 100 

ภาคกลาง 9,507,869  

ชลบุรี 696,170 7 

สมุทรปราการ 687,834 7 

สุพรรณบุรี 572,491 6 

นนทบุรี 546,182 6 

นครปฐม 545,185 6 

ราชบุรี 529,196 6 

ลพบุรี 498,623 5 

กาญจนบุรี 491,191 5 

พระนครศรีอยุธยา 486,431 5 

ปทุมธานี 453,237 5 

ฉะเชิงเทรา 424,814 4 

สระบุรี 384,617 4 

ระยอง 349,222 4 

สระแกว 324,809 3 

จันทบุรี 321,085 3 

สมุทรสาคร 311,866 3 

ประจวบคีรีขันธ 300,621 3 

เพชรบุรี 291,197 3 

ปราจีนบุรี 272,038 3 

ชัยนาท 240,667 3 

อางทอง 180,198 2 

นครนายก 161,244 2 

สิงหบุรี 155,683 2 

ตราด 146,706 2 

สมุทรสงคราม 136,561 1 
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ตาราง 44  (ตอ) 
 

  

จังหวัดและเขตการปกครอง ประชากรรวม รอยละ 

ภาคเหนือ 7,646,866  

เชียงใหม 1,003,342 13 

เชียงราย 755,587 10 

นครสวรรค 729,287 10 

เพชรบูรณ 645,953 8 

พิษณุโลก 530,173 7 

ลําปาง 523,133 7 

กําแพงเพชร 450,815 6 

สุโขทัย 396,798 5 

พิจิตร 383,237 5 

พะเยา 336,278 4 

แพร 329,444 4 

ตาก 325,153 4 

อุตรดิตถ 310,658 4 

นาน 306,355 4 

ลําพูน 276,430 4 

อุทัยธานี 203,408 3 

แมฮองสอน 140,815 2 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13,928,727  

นครราชสีมา 1,709,724 12 

ขอนแกน 1,159,387 8 

อุบลราชธานี 1,131,300 8 

บุรีรัมย 998,815 7 

อุดรธานี 981,291 7 

ศรีสะเกษ 940,052 7 

สุรินทร 888,151 6 

รอยเอ็ด 840,367 6 

ชัยภูมิ 732,618 5 

สกลนคร 696,104 5 
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ตาราง 44  (ตอ) 
   

จังหวัดและเขตการปกครอง ประชากรรวม รอยละ 
มหาสารคาม 633,599 5 

กาฬสินธุ 616,245 4 

หนองคาย 591,055 4 

นครพนม 457,782 3 

เลย 406,040 3 

ยโสธร 375,506 3 

หนองบัวลําภู 322,518 2 

อํานาจเจริญ 240,354 2 

มุกดาหาร 207,820 1 

ภาคใต 5,409,208  

นครศรีธรรมราช 1,016,507 19 

สงขลา 839,834 16 

สุราษฎรธานี 581,494 11 

นราธิวาส 443,005 8 

ปตตานี 398,617 7 

ตรัง 398,032 7 

พัทลุง 333,396 6 

ชุมพร 298,440 6 

ยะลา 277,927 5 

กระบ่ี 224,870 4 

ภูเก็ต 166,839 3 

สตูล 165,788 3 

พังงา 156,634 3 

ระนอง 107,823 2 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ตารางประเภทภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน ที่ตัวอยางชื่นชอบ ไดแก 
ภาพยนตรอิงประวัติศาสตร/อัตชีวประวัติ ภาพยนตรรักโรแมนติก และภาพยนตรชีวิต 
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ตาราง 46  แสดงคาลําดับที่ คะแนน และรอยละของประเภทภาพยนตรอิงประวัติศาสตร/อัตชีวประวัติ 
 

ลําดับ ประเภท ภาพยนตรอิงประวัติศาสตร / อัตชีวประวัติ คะแนน รอยละ 

1 Dae Jang guem (จอมนางแหงวงัหลวง) 114.33 29.77 

2 Ju Mong (จูมง…มหาวีรบุรุษกูบัลลังก) 94.50 24.61 

3 The legendary Doctor Hur Jun (คนดีที่โลกรอหมอโฮจุน) 79.50 20.70 

4 Queen Seondeok ( ซอนตอกมหาราชินสีามแผนดิน ) 45.67 11.89 

5 The king and I (บันทกึรัก คิมซูซอนสุภาพบุรุษมหาขันท)ี 18.00 4.69 

6 The Kingdom of the winds ( มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผนดิน ) 11.17 2.91 

7 The legend  (ศึกตํานานเทพสวรรค) 8.67 2.26 

8 The painter of the wind (ยอดหญิงตํานานศิลป ชินยนุบก) 4.17 1.09 

9 West Palace ( ตําหนักนางพญา ) 3.50 0.91 

10 Yisan (จอมบังลังกพลิกผนดิน) 2.00 0.52 

11 Bichunmo (คัมภีรผงาดฟา) 0.50 0.13 

12 Great ambition (ลูกผูชายหัวใจพยัคฆ) 0.50 0.13 

13 Hwang jin yi ( จอมนางหัวใจทรนง) 0.33 0.09 

14 Iljimae (วีรบุรุษจอมโจร) 0.17 0.04 

15 Im Sang Oug (อิมซัมอก) 0.17 0.04 

16 Princess Ja Myung Go ( จามอง ยอดหญิงผูพทิักษแผนดิน) 0.33 0.09 

17 Seo Dong Yo (สายใยรักสองแผนดิน) 0.50 0.13 
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ตาราง 47  แสดงคาลําดับที่ คะแนน และรอยละของประเภทภาพยนตรรักโรแมนติก/Romantic 
Comedy 

 

ลําดับ ประเภท ภาพยนตรรกัโรแมนติก / Romantic Comedy คะแนน รอยละ 

1 Coffee prince   (รักวุนวายของเจาชายกาแฟ) 111.17 28.95 

2 Full house    (สะดุดรักที่พักใจ) 96.67 25.17 

3 Princess hour    (เจาหญิงวุนวายกับเจาชายเยน็ชา) 72.83 18.97 

4 Billie Jean my love   ( ยัยวุนวายกับคุณชายซูเปอรสตาร ) 40.50 10.55 

5 Goong S    (เจาชายสมหลน) 15.83 4.12 

6 Fantasy Couple, Couple or Trouble   (คูสรางคูแสบ) 14.50 3.78 

7 Wedding        (รักวุน ลุนววิาห) 11.67 3.04 

8 All In    (เทหนาตักรักหมดใจ) 5.33 1.39 

9 Cinderella Man   (ยัยกุกกิก๊กะคุณชายจําเปน) 3.33 0.87 

10 Flower for my life    (รักพลิกล็อคของนายเจ๋ียมเจ้ียม) 1.83 0.48 

11 Fashion 70’s    (รักนี้ไมมีดีไซด) 1.17 0.30 

12 Great Inheritance, Great Expectations (จิ๋วซาปวนมาเฟย
หนาใส ) 

1.00 0.26 

13 Hello miss    (คุณชายไฮโซกับคุณหนโูอทอป ) 0.67 0.17 

14 How to survive in the school    (รักมากมายของนายตัวปวน) 0.50 0.13 

15 Punch    (ฝากหัวใจติดปลายนวม) 0.50 0.13 

16 Lady of dignity    (คุณแมมือใหมหวัใจเกนิรอย) 0.50 0.13 

17 I’m sorry I love you    (ขอโทษครับผมรักคุณ) 0.33 0.09 

18 Vineyard man      (หนุมบานไรหัวใจปงรัก) 0.33 0.09 

19 Sweet 18     (เจาสาวมือใหมยัยตัวจุน) 0.33 0.09 

20 Witch Yoo Hee    (สะดุดรัก กับดักยัยแมมด) 0.33 0.09 

21 Marring a millionaire    ( เกมสรักเรียลลิต้ี) 0.33 0.09 

22 Why did you come to my home    (รักตองลุนวุนสุดฮา) 0.33 0.09 

23 Wonderful life    (ปวนรักเจาตัวยุง) 0.33 0.09 

24 Bad family     (ครอบครัวปวนกวนกาํมะลอ) 0.33 0.09 
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ตาราง 47  (ตอ) 
 

ลําดับ ประเภท ภาพยนตรรกัโรแมนติก / Romantic Comedy คะแนน รอยละ 

25 Be strong Guem Soon   (กึมซุนลุนรัก) 0.33 0.09 

26 Biscuit teacher and star candy   (ครูเซี้ยวนกัเรียนแสบ) 0.33 0.09 

27 My fair lady    (คุณผูชายกบัยายเปน) 0.33 0.09 

28 My 19 year ole sister in low    (รักหวาน วนัวานคือเธอ) 0.33 0.09 

29 My name is Kim Sam Soon     (ฉันนี่แหละคิมซัมซนุ) 0.33 0.09 

30 My sweet soul     ( ขอรักสักคร้ัง ณ. กรุงโซล) 0.33 0.09 

31 My fair lady      (คุณหนูครับมีรักมาเสิรฟ ) 0.33 0.09 

32 One fine day     (ขอรอรักดวยหวัใจ) 0.33 0.09 

33 Please come back Soon Ae    (รักใส ๆหัวใจรีเทิรน) 0.33 0.09 

34 18 vs 29    (จําแบบไหนก็รักเธอ) 0.33 0.09 

35 Bejing my love    (ฝากหวัใจไวที่ปกก่ิง) - - 

36 Cat on the roof   (รักเหมียว ๆ ขอเกี่ยวหวัใจ) - - 

37 December fever     (เพียงสองเราใตเงาแหงรัก) - - 

38 Exhibition firework    (สาวเ(กือบ)ใสยังมไีฟอยู) - - 

39 Love letter    (รักปดผนึก) - - 

40 Lady next door    (กิ๊กรักใหยกกวน) - - 

41 Oh Dal ja      ( รักดวนๆ ขบวนสุดทาย ) - - 

42 Princess LuLu      (วุนนักฝนรักของเจาหญิง) - - 

43 Pure Love     ( รักนี้เพื่อเธอ ) - - 

44 Robber     (ปงรักนกัตมตุน) - - 

45 Rude women     ( รักตางวยัใจเกินรอย ) - - 

46 Sang doo let go to school      (บันทึกหัวใจนายชางดู) - - 

47 Sasy Girl       (สาวหนาใสกบันายตัวแสบ) - - 

48 Soulmate     (วุนที่สุดสะดุดรัก) - - 

49 Super rookie     (นองใหมเบอร  อึดสุดยอด) - - 

50 Sweet spy      (สายลับข้ีเกก็ กับหวานใจซุมซาม) - - 
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ตาราง 47  (ตอ) 
 

ลําดับ ประเภท ภาพยนตรรกัโรแมนติก / Romantic Comedy คะแนน รอยละ 

51 Sunshine of love        (เติมรักใหเต็มหวัใจ) - - 

52 Still I love you     (บอกหัวใจ I love you) - - 

53 Stairway to heaven      (ฝากไวที่ปลายฟา) - - 

54 Save your last dance for me    (ปลายฝนรักนัน้คือเธอ) - - 

55 Which star are you from     (รักนี้มาจากไหน) - - 

 
ตาราง 48 แสดงคาลําดับที่ คะแนน และรอยละของประเภทภาพยนตรชีวิต/Drama 
 

ลําดับ ประเภท ภาพยนตรชวีิต / Drama คะแนน รอยละ 

1 Autumn in my heart  (รักนีช้ั่วนิรันดร) 103.67 27.00 

2 Winter love song   (เพลงรักในสายลมหนาว) 98.00 25.52 

3 Love in Harvard (กฏหมายรักฉบับฮารวารด) 67.33 17.53 

4 Land of wine (เสนหรักนกัปรุงไวน) 40.50 10.55 

5 Romance 19*25   (สูตรคูณหัวใจ) 23.17 6.03 

6 Sun flower   (ลิขิตฝน เดิมพันรัก) 17.67 4.60 

7 The Devil     (คําพิพากษาซาตาน) 12.17 3.17 

8 White Tower  (พลิกชวีิต นาทีวิกฤต) 4.83 1.26 

9 World Within    (รักนี้ไมตองมีบท) 3.83 1.00 

10 Say you love me   (รักซอนซอนเลห) 1.83 0.48 

11 Spring day   (ฝนลิขิตรัก) 1.17 0.30 

12 Autumn Shower (หยุดไมไดหากหัวใจอยากจะรัก) 1.00 0.26 

13 Goodbye solo (ขอเพียงหัวใจไมลืมรัก) 0.67 0.17 

14 Lover in Prague (ปราก ฝนรักแรงอธิษฐาน) 0.50 0.13 

15 Only you    (หัวใจปรุงรัก) 0.50 0.13 

16 Stained Glass    (หนึง่เขาสองเรารักนี้นิรันดร) 0.50 0.13 

17 Terms  of  Enerment   (เสนทางแหงรัก) 0.50 0.13 
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ตาราง 48  (ตอ) 
 

ลําดับ ประเภท ภาพยนตรชวีิต / Drama คะแนน รอยละ 

18 Sad love story   (ลิขิตฟากัน้รัก) 0.50 0.13 

19 Phoenix   (ลิขิตรัก เพลิงริษยา) 0.50 0.13 

20 Glass shoes (รองเทาแกว) 0.33 0.09 

21 A love to kill (แคนเพื่อรัก) 0.33 0.09 

22 A wish upon a star (จับมือไวแลวไปสูฝน) 0.33 0.09 

23 First love (รักแรกสุดใจ รักสุดทายมิอาจลืม) 0.33 0.09 

24 Hotelier (เช็คอินหวัใจ) 0.33 0.09 

25 Hong gil dong (จอมโจรโดนใจ) 0.33 0.09 

26 Ireland (มิอาจหามใจใหรัก) 0.33 0.09 

27 Loveholic (รักเกนิหามใจ) 0.33 0.09 

28 Lover in Paris (ฝนรักปารีส) 0.33 0.09 

29 Love in heaven (สวรรคลิขิตรัก) 0.33 0.09 

30 Loving you (คล่ืนรักทะเลใจ) 0.33 0.09 

31 Miss mermaid   (รอยรักแรงแคน) 0.33 0.09 

32 Snow flower    (แรงรักแรงแคน) 0.33 0.09 

33 Spring waltz    (ดนตรีรักหัวใจปรานา) 0.33 0.09 

34 Smile again (แผนลวง บวงรัก) 0.33 0.09 

35 Wuri’s Family   (อุนรักใหเต็มหัวใจ) 0.17 0.04 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

แบบสอบถามความคิดเห็น 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 
 
คําชี้แจง เนื่องจากผูวิจัยไดศึกษาเร่ืองภาพยนตรเกาหลี : กรณีศึกษากระแสความคลั่งไคลวัฒนธรรม 
 เกาหลีในสังคมไทย ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองทราบขอมูลเกี่ยวกับการรับชมภาพยนตร 
 จากประเทศเกาหลีจึงใครขอความอนุเคราะหทานตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงมาก 
 ที่สุด 
 
สวนท่ี 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในชอง ที่ตรงกับความเปนจริงของตัวทานมากที่สุด 
 
 1.  เพศ    

   ชาย  หญิง      
 2.  อายุ.........................................................ป      
 3.  ระดับการศึกษา         

   มัธยมศึกษา / หรือเทียบเทา  ปริญญาตรี / หรือเทียบเทา 

   ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
 4. รายไดเฉลีย่ตอเดือน         

   ไมมีรายได  ไมเกิน 10,000 บาท 

   10,001-20,000 บาท  20,001-30,000 บาท 

   30,001-40,000 บาท  40,000 บาทข้ึนไป 
 5. อาชีพ         

   นักเรียน / นักศึกษา  พนกังานเอกชน   

   ธุรกิจสวนตัว  ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานของรัฐ 

   รับจาง  อ่ืนๆ ………………………………………………. 
 6.  สถานภาพสมรส         

   โสด  สมรส    

   หยาราง / หมาย 
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สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของการรับชมภาพยนตรจากประเทศเกาหล ี
 โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในชอง ที่ตรงกับความเปนจริงของตัวทานมากที่สุด 
 7. ทานเคยรบัชมภาพยนตรชุดจากประเทศเกาหลทีี่เผยแพรทางโทรทัศน ต้ังแตเริ่ม
จนจบกี่เรื่อง 

   4-6 เร่ือง  

   7-9 เร่ือง   

   10-12 เร่ือง  
   13-15 เร่ือง   
   16-20 เร่ือง  

   มากกวา 20 เร่ือง 
 
 8.  ทานรับชมภาพยนตรชุดจากประเทศเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน กี่เรื่อง/
สัปดาห 

   1-2 เร่ือง  
   2-5 เร่ือง   

   มากกวา 5 เร่ือง 
 
 9. ทานรับชมภาพยนตรชุดจากประเทศเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนในชวงเวลาใด 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   06.00-10.00 น.  
   10.00-14.00 น.  

   14.00-18.00 น.  

   18.00-22.00 น. 

   22.00-02.00 น.  

   02.00-6.00 น.  
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 10. ทานมีเกณฑในการเลอืกรับชมภาพยนตรชุดจากประเทศเกาหลีที่เผยแพรทาง
โทรทัศน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   ดูทุกเร่ืองที่เขาฉาย   

   ดูเฉพาะที่มนีกัแสดงที่ชืน่ชอบ   

   ดูเฉพาะเร่ืองทีม่ีเนื้อหานาสนใจ  
   ดูเฉพาะเร่ืองทีเ่ปนทีน่ิยม / มีคนชักชวน  

   ดูเฉพาะเร่ืองทีฉ่ายในชวงเวลาวาง  
   อ่ืนๆ (ระบุ)............................................. 
 11. ทานชืน่ชอบสิ่งใดในภาพยนตรชุดจากประเทศเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

   บุคลิกและความสามารถของนักแสดง  
   ภาษา และทาทางที่ใชในการส่ือสาร  

   แกนความคิดในการนําเสนอ    
   ทัศนองคประกอบ (ฉาก สถานที่ถายทํา เคร่ืองแตงกาย แสง)    

   เพลง และดนตรีประกอบในเร่ือง  
   เนื้อหาของเร่ือง   
   เปนภาพยนตรท่ีไดรับความนิยม/ไมตกยุค  
   อ่ืนๆ (ระบุ).............................................  
 12. ประเภทของภาพยนตรชุดจากประเทศเกาหลทีี่เผยแพรทางโทรทัศนที่ทานชื่น
ชอบมากท่ีสดุ  
      (ตอบเพียง 1 ขอ)  

   ภาพยนตรอิงประวัติศาสตร/อัตชีวประวัติ   
   ภาพยนตรชีวติ/ Drama    

   ภาพยนตรรักโรแมนติก/ Romantic Comedy     
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ประเภท ภาพยนตรอิงประวัติศาสตร / อัตชีวประวัติ 
 
13. กรุณาเรียงลาํดับ เรื่องที่ทานชื่นชอบมากท่ีสุด 3 ลําดับ (ลําดับท่ี 1 = มากท่ีสุด) 

……..  Bichunmo (คัมภีรผงาดฟา)       

……..  Dae Jang guem (จอมนางแหงวังหลวง)  

……..  Great ambition (ลูกผูชายหัวใจพยัคฆ)       

……..  Hwang jin yi ( จอมนางหัวใจทรนง)         

……..  Iljimae (วีรบุรุษจอมโจร)          

……..  Im Sang Oug (อิมซัมอก)         
……..  Ju Mong (จูมง…มหาวีรบุรุษกูบัลลังก)      

……..  Princess Ja Myung Go ( จามอง ยอดหญิงผูพิทกัษแผนดิน)   
……..  Queen Seondeok ( ซอนตอกมหาราชินีสามแผนดิน )    

……..  Seo Dong Yo (สายใยรักสองแผนดิน)        

……..  The king and I (บันทกึรัก คิมซูซอนสุภาพบุรุษมหาขันที)      

……..  The Kingdom of the winds ( มยูุล มหาบุรุษพิชิตแผนดิน )      

……..  The legend  (ศึกตํานานเทพสวรรค)      

……..  The legendary Doctor Hur Jun (คนดีที่โลกรอหมอโฮจุน)       
……..  The painter of the wind (ยอดหญิงตํานานศิลป ชินยุนบก)    

……..  West Palace ( ตําหนกันางพญา )         

……..  Yisan (จอมบังลังกพลิกผนดิน)        
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ประเภท ภาพยนตรรักโรแมนติก / Romantic Comedy 
 
14. กรุณาเรียงลาํดับ เรื่องที่ทานชื่นชอบมากท่ีสุด 3 ลําดับ (ลําดับท่ี 1 = มากท่ีสุด) 

……..  18 vs 29    (จําแบบไหนก็รักเธอ)         

……..  All In    (เทหนาตักรักหมดใจ)        

……..  Bejing my love    (ฝากหัวใจไวที่ปกกิง่)       

……..  Be strong Guem Soon   (กึมซนุลุนรัก)       

……..  Biscuit teacher and star candy   (ครูเซี้ยวนกัเรียนแสบ)      

……..  Billie Jean my love   ( ยัยวุนวายกับคุณชายซูเปอรสตาร )     

……..  Coffee prince   (รักวุนวายของเจาชายกาแฟ)        

……..  Cat on the roof   (รักเหมียว ๆ ขอเก่ียวหัวใจ)        

……..  Cinderella Man   (ยัยกุกกิ๊กกะคุณชายจําเปน)       

……..  Flower for my life    (รักพลิกล็อคของนายเจ๋ียมเจ้ียม)      

……..   December fever     (เพียงสองเราใตเงาแหงรัก)   

……..   Full house    (สะดุดรักที่พักใจ)        

……..  Exhibition firework    (สาวเ(กือบ)ใสยังมีไฟอยู)       

……..  Fashion 70’s    (รักนี้ไมมีดีไซด)        

……..   Goong S    (เจาชายสมหลน)         

……..   Great Inheritance, Great Expectations    จิว๋ซาปวนมาเฟยหนาใส )     

……..   Hello miss    (คุณชายไฮโซกบัคุณหนูโอทอป )       

……..   How to survive in the school    (รักมากมายของนายตัวปวน)      

……..  Punch    (ฝากหัวใจติดปลายนวม)        

……..  I’am sorry I love you    (ขอโทษครับผมรักคุณ)  

……..   Love letter    (รักปดผนึก)        

……..   Lady of dignity    (คุณแมมือใหมหัวใจเกินรอย)       
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……..   Lady next door    (กิ๊กรักใหยกกวน)        

……..  Marring a millionaire    ( เกมสรักเรียลลิต้ี)        

……..   My fair lady    (คุณผูชายกับยายเปน)         

……..   My girl      (รักหมดใจยายกะลอน)        

……..   My 19 year ole sister in low    (รักหวาน วนัวานคือเธอ)     

……..   My name is Kim Sam Soon     (ฉันนี่แหละคิมซัมซุน)      

……..   My sweet soul     ( ขอรักสักคร้ัง ณ. กรุงโซล)   

……..   My fair lady      (คุณหนูครับมีรักมาเสิรฟ )       

……..   One fine day     (ขอรอรักดวยหัวใจ)         

……..   Oh Dal ja      ( รักดวนๆ ขบวนสุดทาย )       

……..   Princess hour    (เจาหญิงวุนวายกับเจาชายเย็นชา)      

……..   Please come back Soon Ae    (รักใส ๆหวัใจรีเทิรน)       

……..   Princess LuLu      (วุนนกัฝนรักของเจาหญิง)       

……..   Pure Love     ( รักนี้เพื่อเธอ )         

……..   Robber     (ปงรักนักตมตุน)        

……..   Rude women     ( รักตางวัยใจเกินรอย )         

……..   Sang doo let go to school      (บันทึกหวัใจนายชางดู)     

……..   Sasy Girl       (สาวหนาใสกับนายตัวแสบ)         

……..  Soulmate     (วุนทีสุ่ดสะดุดรัก)         

……..   Super rookie     (นองใหมเบอร  อึดสุดยอด)        

……..   Sweet spy      (สายลับข้ีเกก็ กับหวานใจซุมซาม)      

……..   Sweet 18     (เจาสาวมือใหมยยัตัวจุน)         

……..   Sunshine of love        (เติมรักใหเต็มหวัใจ)        

……..   Still I love you     (บอกหวัใจ I love you)       
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……..   Stairway to heaven      (ฝากไวที่ปลายฟา)        

……..   Save your last dance for me    (ปลายฝนรักนัน้คือเธอ)     

……..   Vineyard man      (หนุมบานไรหัวใจปงรัก)       

……..   Why did you come to my home    (รักตองลุนวุนสุดฮา)     

……..   Wedding        (รักวุน ลุนวิวาห)          

……..   Witch Yoo Hee    (สะดุดรัก กบัดักยัยแมมด)         

……..   Which star are you from     (รักนี้มาจากไหน)       

……..   Wonderful life    (ปวนรักเจาตัวยุง)         

……..   What up fox    (รักคร้ังนี้จกัจี้หวัใจ)          

……..  Bad family     (ครอบครัวปวนกวนกาํมะลอ)       

……..  Fantasy Couple, Couple or Trouble   (คูสรางคูแสบ)      

 
ประเภท ภาพยนตรชีวิต / Drama 

 
15. กรุณาเรียงลาํดับ เรื่องที่ทานชื่นชอบมากท่ีสุด 3 ลําดับ (ลําดับท่ี 1 = มากท่ีสุด) 

……..  A love to kill (แคนเพื่อรัก)           

……..  Autumn in my heart  (รักนี้ชั่วนรัินดร)         

……..  Autumn Shower (หยุดไมไดหากหัวใจอยากจะรัก)      

……..  A wish upon a star (จับมือไวแลวไปสูฝน)       

……..  First love (รักแรกสุดใจ รักสุดทายมิอาจลืม)       

……..  Goodbye solo (ขอเพียงหวัใจไมลืมรัก)        

……..  Glass shoes (รองเทาแกว)         

……..   Hotelier (เช็คอินหัวใจ)        

……..  Hong gil dong (จอมโจรโดนใจ)           

……..  Ireland (มิอาจหามใจใหรัก)         
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……..  Land of wine (เสนหรักนักปรุงไวน)         

……..  Loveholic (รักเกินหามใจ)        

……..  Love in Harvard (กฏหมายรักฉบับฮารวารด)        

……..  Lover in Prague (ปราก ฝนรักแรงอธิษฐาน)       
……..  Lover in Paris (ฝนรักปารีส)         

……..  Love in heaven (สวรรคลิขิตรัก)        

……..  Loving you (คล่ืนรักทะเลใจ)         

……..  Miss mermaid   (รอยรักแรงแคน)        

……..  Only you    (หัวใจปรุงรัก)         

……..  Phoenix   (ลิขิตรัก เพลิงริษยา)         

……..  Romance 19*25   (สูตรคูณหัวใจ)        

……..  Snow flower    (แรงรักแรงแคน)        

……..  Snow queen    (ลิขิตรักละลายใจ)         

……..  Stained Glass    (หนึง่เขาสองเรารักนีน้ิรันดร)       

……..  Sun flower   (ลิขิตฝน เดิมพันรัก)           

……..  Spring waltz    (ดนตรีรักหัวใจปรานา)         

……..  Say you love me   (รักซอนซอนเลห)        

……..  Sad love story   (ลิขิตฟากัน้รัก)          

……..  Spring day   (ฝนลิขิตรัก)         

……..  Smile again (แผนลวง บวงรัก)         

……..  Terms  of  Enerment   (เสนทางแหงรัก)           

……..  White Tower  (พลิกชีวิต นาทีวกิฤต)          

……..  Wuri’s Family   (อุนรักใหเต็มหัวใจ)         

……..  The Devil     (คําพพิากษาซาตาน)        
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……..   Winter love song   (เพลงรักในสายลมหนาว)        

……..   World Within    (รักนี้ไมตองมีบท)         

 
สวนท่ี 3 แบบสอบถามเกีย่วกับความพึงพอใจตอการรับชมภาพยนตรจากประเทศเกาหล ี
 โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในชอง ที่ตรงกับความเปนจริงของตัวทานมากที่สุด 
 

ลําดับ คําถาม 
มาก 
ที่สุด 

5 

มาก 
4 

ปาน 
กลาง 

3 

นอย 
2 

นอย 
ที่สุด 

1 
1 ฉันชื่นชอบภาพยนตรชุดจากประเทศเกาหลีที่

เผยแพรทางโทรทัศน 
     

2 ฉันคิดวาภาพยนตรชุดจากประเทศเกาหลีที่
เผยแพรทางโทรทัศนมีความหลากหลาย 

     

3 ฉันใหความสนใจในบุคลิก/ความสามารถของ
นักแสดงในภาพยนตรชุดจากประเทศเกาหลี 

     

4 ฉันใหความสนใจเพลง/ภาษาและทาทางที่ใชใน
การสื่อสารในภาพยนตรชุดจากประเทศเกาหลี 

     

5 ฉันใหความสนใจในเนื้อหาสาระท่ีสอดแทรกใน
ภาพยนตรชุดจากประเทศเกาหลี 

     

6 ฉันใหความสนใจเคร่ืองแตงกายของนักแสดงใน
ภาพยนตรชุดจากประเทศเกาหลี 

     

7 ฉันใหความสนใจในฉากและสถานที่ในการ ถาย
ทํา ในภาพยนตรชุดจากประเทศเกาหลี 

     

8 ฉันใหความสนใจในเนื้อเร่ืองและบทของ
ภาพยนตรชุดจากประเทศเกาหลี 

     

9 ฉันใหความสนใจกับภาพยนตรจากประเทศ
เกาหลี ที่ไดรับความนิยมและความทนัสมยั 

     

 
_____________________________________ 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

แบบสอบถามเพื่อคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติตามงานวจิัย 
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แบบสอบถามเพื่อคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติตามงานวจิัย 
เรื่อง  

ภาพยนตรเกาหลี : กรณีศกึษากระแสความคลัง่ใคลวัฒนธรรมเกาหลีในบริบทสังคมไทย 
 

เกณฑ: ทุกกลุมประกอบไปดวย: 

 1. จะตองเปนประชากรไทย 

 2. จะตองเปนประชากรตามจังหวัดท่ีกําหนด 

 3. จะตองเปนผูท่ีเคยชมภาพยนตรชุดเกาหลีท่ีเผยแพรทางโทรทัศน คร้ังลาสุดไมเกิน 3 เดือน  
 4. จะตองเปนผูท่ีเคยชมภาพยนตรชุดเกาหลีท่ีเผยแพรทางโทรทัศน โดยเฉล่ียไมนอยกวา 4 เร่ือง 
ตอปผูท่ีเคยชมภาพยนตรชุดเกาหลีท่ีเผยแพรทางโทรทัศน จะตองมอีายุระหวาง 15 – 60 ป 
 
 สถานที่สัมภาษณ: กรุงเทพฯ 
 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ       1 
 สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (สายเหนือ – หมอชิตใหม)  2 
 สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (สายตะวันออก – เอกมัย)  3 
 สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (สายใต – บรมราชชนนีสายใตใหม) 4 
 สถานีรถไฟหัวลําโพง      5 
 ทารถตูอนุสาวรียชัยสมรภูมิ     6 
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 สวัสดีครับ ผมชื่อ______________มาจาก.........................คุณพอจะมีเวลาตอบคําถามสักครูไหมครับ 
รับรองไดวาการสัมภาษณไมเก่ียวกับการแสวงหาผลกําไรใดๆทั้งส้ิน ขอมูลทั้งหมดท่ีไดจากคุณ เราจะนํามาใชเพ่ือการ
วิจัยเทาน้ัน 
 
S1.  คุณเปนประชากรไทยที่มีสัญชาติไทยใชหรือไม 
  ใช 1       
  ไม  2     ยุติการสัมภาษณ 
 

S2. คุณพักอาศัยหรือมีภูมิลําเนาในจังหวัดใด 
 ถาไมใชตามจังหวัดท่ีกําหนด   1    ยุติการสัมภาษณ 
 ตามตาราง และเช็คโควตา  2      

จังหวัด (n = 384) 

ภาคกลาง (90) ภาคเหนือ (72) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (131) ภาคใต (51) กรุงเทพมหานคร (40) 

ชลบุรี (12) เชียงใหม (17) นครราชสีมา (32) นครศรีธรรมราช (18)  

สมุทรปราการ (12) เชียงราย (13) ขอนแกน (22) สงขลา (15)  

สุพรรณบุรี (10) นครสวรรค (13) อุบลราชธานี (21) สุราษฎรธานี (10)  

นนทบุรี (10) เพชรบูรณ (11) บุรีรัมย (19) นราธิวาส (8)  

นครปฐม (10) พิษณุโลก (9) อุดรธานี (19)   

ราชบุรี (9) ลําปาง (9) ศรีสะเกษ (18)   

ลพบุรี (9)     

กาญจนบุรี (9)     

พระนครศรีอยุธยา (9)     
 
S3. คุณไดชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศน ลาสุดเม่ือใด 
  มากกวา 3 เดือน  .1    ยุติการสัมภาษณ 
  นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน   2      
 
S4. คุณไดชมภาพยนตรชุดเกาหลีที่เผยแพรทางโทรทัศนโดยเฉล่ียปละกี่เรื่อง 
  โดยเฉล่ียนอยกวา 4 เร่ือง ตอป  1    ยุติการสัมภาษณ 
  โดยเฉล่ียมากกวาหรือเทากับ 4 เร่ือง ตอป  2      
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S5. ขอทราบอายุของคุณ 
  ต่ํากวา 15 ป   1 ยุติการสัมภาษณ 
  15-25 ป (โปรดระบุ_________________________)  2 สัมภาษณตอ 
  26-35 ป (โปรดระบุ_________________________)  3 สัมภาษณตอ  
  36-45 ป (โปรดระบุ ________________________)   4 สัมภาษณตอ 
 46-55 ป (โปรดระบุ ________________________)  5 สัมภาษณตอ 
 56-60 ป (โปรดระบุ ________________________)  6 สัมภาษณตอ 
 มากกวา 60 ป  7  ยุติการสัมภาษณ 
 
S6. เมื่อไดคุณสมบัติครบทั้ง 5 ขอแลว ผูวิจัยจะสัมภาษณตอในแบบสอบถามความคิดเห็น  
 เร่ืองภาพยนตรเกาหลี : กรณีศึกษากระแสความคลั่งใคลวัฒนธรรมเกาหลีในสังคมไทย โดยแบบสอบถาม
จะแบงออกเปน 3 สวน ไดแก  
 สวนที่ 1 คือ แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 สวนที่ 2 คือ แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของการรับชมภาพยนตรจากประเทศเกาหลี 
 สวนที่ 3 คือ แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจตอการรับชมภาพยนตรจากประเทศเกาหลี 

 

ขอบคุณผูใหสัมภาษณและจบการสัมภาษณและใหรายละเอียดตางๆ 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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