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The purposes of this research were to 1) study the behaviors the third and the
fourth year academic students of the bachelor degree in 2012, Silpakorn University,
Sanamchan Palace Campus on the appropriately rating symbols of television programs 2)
study the relationship between the perception and the understanding for the appropriately
rating symbols of television programs by the third and the fourth year academic students of
the bachelor degree in 2012, Silpakorn University, Sanamchan Palace Campus and 3) study
the perception and the understanding affecting to the behaviors of the third and the fourth
year academic students of the bachelor degree in 2012, Silpakorn University, Sanamchan
Palace Campus. The sample group was the third and the fourth year academic students of
the bachelor degree in 2012, Silpakorn University, Sanamchan Palace Campus all 375
students. Statistics used in this research were mean, standard deviation, Chi-square and
Pearson correlation coefficient.
The research were found that most students were female of 65.07%; they were
studying at Faculty of Engineering and Industrial Technology of 26.67%; they were staying at
the dormitories of 68.53%; their home towns were from the other provinces at 46.93. The
perception and the understanding for the appropriately rating symbols of television programs
generally was high level. The behaviors for the appropriately rating symbols of television
programs generally were high level. For the relationship between the perception for the
appropriately rating symbols of television programs and the understanding for the
appropriately rating symbols of television programs, in general, they had the positive
relationship of the medium level. The perception and the understanding affecting to the
behaviors for following the suggestions of the appropriately rating symbols of television
programs generally was found that the perception and the understanding affected to the
behaviors for following the suggestions of the appropriately rating symbols of television
programs.
The suggestions from the research were the television program providers should
give priority to the presented symbol forms, symbols should communicate the meanings that
make people see the appropriately rating symbols of television programs and understand
correctly the meanings, television program providers should publicize the disadvantages from
not following the suggestions of the appropriately rating symbols of television programs and
should find the way so that students realize the importance of the appropriately rating
symbols of television programs.
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บทที 1
บทนํา
. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การแข่งขันของสื อในวงการโทรทัศน์ไทยนับว่ามีการแข่งขันการผลิตรายการโทรทัศน์
กันอย่างรุ นแรง ทังในรู ปแบบของรายการเกมโชว์และละครโทรทัศน์ ซึ งต่างมุ่งเน้นที จะเข้าถึ ง
กลุ่มเป้ าหมายของตนให้ได้มากทีสุ ด โดยไม่ได้คาํ นึ งถึงเรื องของเนื อหาและความเหมาะสมของ
รายการทีจะส่ งผลกระทบต่อผูช้ มทียังไม่มีวุฒิภาวะทางด้านความคิดในการแยกแยะเนื อหาว่าสิ ง
ไหนถูกหรื อสิ งไหนผิด จนหลายครังทีสังคมต้องพบเจอกับปั ญหาการใช้ความรุ นแรงหรื อปั ญหา
ทางเพศในหมู่เด็กและเยาวชน ซึ งหนึ งในสาเหตุของการเกิ ดเรื องดังกล่าวนันคือ พฤติกรรมการ
ลอกเลียนแบบตามสื อรายการโทรทัศน์ ดังนันกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสี ยงและ
วิท ยุโทรทัศน์แห่ ง ชาติ (กกช.) กรมประชาสัม พันธ์ ร่ วมมื อกับ สถานี วิทยุโทรทัศ น์ทงั สถานี
กระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานอืนๆ อีกหลายแห่ งได้ร่วมกันพัฒนาระบบทีจะส่ งผลให้เกิดการ
คุม้ ครองเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในฐานะผูบ้ ริ โภคทีจะไปบริ โภคสื อทีไม่เหมาะสมกับวัยของ
ตน ทังยังมีส่วนช่วยให้เด็กและเยาวชน ได้รับประโยชน์จากการบริ โภคสื อโทรทัศน์ได้สูงสุ ด การ
กํากับสัญลักษณ์แสดงระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆ จึงได้ถือกําเนิ ดขึน
ในวงการโทรทัศน์ไทยนับตังแต่วนั ที ธันวาคม
เป็ นต้นมา (กรมประชาสัมพันธ์, 2550: 1)
การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์โดยการกํากับด้วยสัญลักษณ์ดงั กล่าวนี
เป็ นการจําแนกรายการโทรทัศน์เป็ นกลุ่มต่างๆ โดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพเนือหาและระบบ
การจําแนกเนื อหาตามอายุเป็ นเกณฑ์ ซึ งกองงานคณะกรรมการกิ จการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ
โทรทัศ น์ แห่ ง ชาติ (กกช.) กรมประชาสั มพันธ์ แ ละสถานี วิท ยุโทรทัศ น์ท งั สถานี ได้กาํ หนด
ความหมายของสัญลักษณ์ไว้ ดังนี (กรมประชาสัมพันธ์, 2550: 11-13)
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หมายถึง รายการสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี
หมายถึง รายการสําหรับเด็กอายุ 6 – 12 ปี
หมายถึง รายการทีเหมาะสําหรับผูช้ มทุกวัย
หมายถึง รายการทีเหมาะกับผูช้ มทีมีอายุ 13 ปี ขึนไป ผูช้ มทีมี
อายุนอ้ ยกว่า 13 ปี ควรได้รับการแนะนํา
หมายถึง รายการทีเหมาะกับผูช้ มทีมีอายุ 18 ปี ขึนไป ผูช้ มทีมี
อายุนอ้ ยกว่า 18 ปี ควรได้รับการแนะนํา
หมายถึง รายการเฉพาะผูใ้ หญ่ ไม่เหมาะสําหรับเด็กและเยาวชน
ภาพที 1 แสดงการจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์โดยการกํากับด้วยสัญลักษณ์
ทีมา : กรมประชาสัมพันธ์, คู่มือการจัดระดับความเหมาะสมของสื อโทรทัศน์ (กรุ งเทพฯ : กรม
ประชาสัมพันธ์), 14.
ในปั จจุบนั ถึงแม้จะมีการกํากับสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
ทุกประเภทมาเป็ นเวลาหลายปี รวมทังมีการสื อสารความรู้ในการจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ ตลอดจนมีการปรับเปลียนรู ปแบบของสัญลักษณ์เพือให้ง่ายต่อการเข้าใจถึ งความหมาย
ของสัญลักษณ์ ในแต่ละประเภท แต่ก็เป็ นเรื องทีน่าขบคิดว่าผูช้ มในฐานะผูบ้ ริ โภคจะสามารถรับรู้
และเข้าใจตลอดจนการปฏิ บตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ได้มากน้อยแค่ไหน
เนื องจากปั จจุ บนั โทรทัศน์เป็ นสื อทีมีอิทธิ พลมากทังในเชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพ
ประกอบกับช่วงเวลาการออกอากาศของรายการโทรทัศน์มีให้ชมได้ทงวั
ั นตลอด ชัวโมง จึงมี
งานวิ จ ัย หลายชิ นได้ร ะบุ ไ ว้ว่ า บุ ค คลส่ ว นใหญ่ ใ ช้ เ วลาว่า งในการดู โ ทรทัศ น์ ม ากที สุ ด อาทิ
ผลการวิจยั ไลฟ์ สไตล์ของเด็กเอเชีย เรื อง นิวเจเนอเรเชียนส์ ทีเอ็ม (New Genner Asians TM) ของ
การ์ ตูนเน็ตเวิร์คพบว่า เด็กไทยเป็ นกลุ่มผูช้ มรายการกลุ่มใหญ่ทีสุ ดใน ประเทศทัวภูมิภาคเอเชี ย
แปซิ ฟิก โดยร้อยละ ของเด็กไทยจะดูโทรทัศน์ทุกวัน (คํานวร,
: อ้างถึงใน มนัสวินี จันทะ
เลิศ, : 14)
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การรั บรู ้ ของคนเรามี ความแตกต่างกันขึนอยู่กบั ประสิ ทธิ ภาพของประสาทสัมผัสที
ช่วยในการรับรู ้ และขึนอยู่กบั ประสบการณ์ในอดีต ความเชื อและทัศนคติ ฉะนันเมือผูป้ กครองรับ
ข่าวสารเรื องการจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ อาจเป็ นข่าวสารทีตนเองสนใจ ตรงกับ
ประสบการณ์เดิ มหรื อความเชื อของตนหรื อไม่ก็ได้ ซึ งส่ งผลต่อการเลือกตีความข่าวสารนันต่อไป
ตามกระบวนการการเลือกเปิ ดรับข่าวสาร อันประกอบไปด้วย พฤติกรรม ขันตอน คือ . การเลือก
เปิ ดรับข่าวสาร (Selective exposure) . การเลือกรับรู้ข่าวสาร (Selective perception) . การเลือก
จดจําข่าวสาร (Selective retention) ซึ งผูร้ ับสารมักจะเลือกเปิ ดรับ รับรู้และจดจําข่าวสารในเรื องที
เป็ นประโยชน์กบั ตนเอง (พัชนี เชยจรรยา เมตตา วิวฒั นานุ กูล และถิรนันท์ อนวัชศริ วงศ์ , 2541:
113-115)
การรั บ รู ้ แ ละความเข้า ใจ เป็ นปั จ จัย ภายในที อยู่ใ นตัว แต่ ล ะบุ ค คลที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมของมนุ ษย์ โดยการรับรู้เป็ นกระบวนการทีบุคคลคัดเลือก จัดระเบียบการตีความหมาย
ข้อมูลเพือกําหนด เป็ นภาพทีมีความหายนันมา ซึ งการรับรู้ ของคนเป็ นระบบเลือกสรร หมายถึ ง
บุคคลเลือกรับรู ้ในสิ งที ตนต้องการรับรู้ บุคคลเกิดการรับรู้แล้วนําไปสู่ การตีความหมายของข้อมูล
ทีได้รับรู ้เพือให้เกิดความเข้าใจ โดยทีความเข้าใจในการตีความหมายนันๆ ขึนอยูก่ บั ทัศนคติความ
เชือถือและประสบการณ์ของบุคคล
เมือพิจารณาจากกระบวนการเหล่านี จะเห็นได้วา่ หากนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี
และชันปี เป็ นวัยรุ่ นที เป็ นกลุ่ มผูด้ ู โทรทัศน์เป็ นหลักสนใจเรื องการจัดระดับความเหมาะสม
รายการโทรทัศน์เพราะเห็นว่าเป็ นเรื องทีเป็ นประโยชน์ กล่าวคือ ช่วยให้ขอ้ มูลว่ารายการใดมีเนื อหา
ทีเหมาะสมกับวัยของตนเองก็จะเปิ ดรับข่าวสารเรื องนี และจะพยายามตีความหรื อทําความเข้าใจ ซึ ง
ย่อมส่ งผลให้สามารถจดจําข่าวสารทีตนตีความนันได้ แต่หากนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี
และชันปี มองว่าสัญลัก ษณ์ ทีใช้กาํ กับ รายการโทรทัศน์นันไม่มีป ระโยชน์หรื อคิดว่าข้อมูลไม่
น่าเชือถือก็จะไม่เลือกเปิ ดรับข่าวสารนีตังแต่ตน้
ดัง นันจะเห็ น ได้ว่า ความสํา คัญของสัญลักษณ์ การจัดระดับ ความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์จะส่ งผลสําเร็ จได้ส่วนหนึ งขึนอยู่กบั การรับรู้ และความเข้าใจของผูช้ มรายการโทรทัศน์
ดังนันผูว้ จิ ยั จึงได้วจิ ยั เรื อง การศึกษาการรับรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรมทีมีต่อการรับชมสัญลักษณ์
การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี และชันปี
ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ซึ งเป็ นกลุ่มทีมีพฤติกรรมการ
เปิ ดรับข้อมูลข่าวสารอย่างหลากหลาย นอกจากนียังมีวุฒิภาวะมากเพียงพอต่อการรับรู้และเข้าใจถึง
ความหมายของข้อมูล เพือจะได้ทราบผลของการรับรู้ และความเข้าใจจะมีผลต่อพฤติกรรมการ
ปฏิ บ ตั ิ ตามคํา แนะนําของสัญลัก ษณ์ ก ารจัดระดับ ความเหมาะสมรายการโทรทัศ น์ไ ด้ ม ากน้อ ย
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เพียงใด ซึงผลงานวิจยั สามารถนําไปเป็ นข้อมูลประกอบการพัฒนาการจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศน์ต่อไปในอนาคต
. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพือศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี และชันปี ปี พ.ศ.
มหาวิท ยาลัย ศิ ล ปากร วิท ยาเขตพระราชวัง สนามจัน ทร์ ที มี ต่ อ สั ญ ลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับ ความ
เหมาะสมรายการโทรทัศน์
2. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี และชันปี ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
3. เพือศึ กษาถึ ง การรั บรู้ และความเข้าใจทีส่ งผลต่อพฤติก รรมของนัก ศึ ก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี ชันปี และชันปี ปี พ.ศ. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
. สมมติฐานการวิจัย
1. การรับรู ้และความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
มีความสัมพันธ์กนั
2. การรับรู ้และความเข้าใจส่ งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามคําแนะนําสัญลักษณ์การ
จัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ในเชิงบวก
. ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึ กษาการรับรู้ ความเข้า ใจและพฤติกรรมที มีต่อการรับชมสัญลักษณ์ การจัด
ระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี 3 และชันปี 4 ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขอบเขตการวิจยั ไว้
ดังนี
4.1 ขอบเขตเชิงเนือหา
เนือหาในการวิจยั ครังนีประกอบด้วยการศึกษาใน ประเด็น ได้แก่ ) การรับรู้ต่อ
สัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ประกอบไปด้วย การรับข้อมูล และการ
แปลข้อมูลให้เป็ นข้อความตามความเข้าใจ ) ความเข้าใจต่อความหมายของสัญลักษณ์การจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ประกอบไปด้วย การแปลความ การตีความ และการประเมินค่า
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) พฤติกรรมการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
ประกอบไปด้วย ส่ วนการแสดงออก ส่ วนการคิด และส่ วนความรู้สึก
4.2 ขอบเขตประชากร
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี 3 และชันปี ปี
พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ทังหมด คณะวิชา ประกอบไป
ด้ว ย คณะอัก ษรศาสตร์ คณะศึ ก ษาศาสตร์ คณะเภสั ช ศาสตร์ และคณะวิศ วกรรมศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมจํานวนทังสิ น , คน (กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร,
) คํานวณตัวอย่างด้วยวิธี Taro Yamane 1973 (ประสพชัย พสุ นนท์, 25 ) ได้ตวั อย่าง จํานวน
375 คน
4.3 ตัวแปรทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 2 ตัวแปร
4.3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่
. . . การรับรู้ต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
ประกอบไปด้วย การรับข้อมูล และการแปลข้อมูลให้เป็ นข้อความตามความเข้าใจ
4.3.1.2 ความเข้ า ใจต่ อ ความหมายของสั ญ ลัก ษณ์ ก ารจัด ระดั บ ความ
เหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในแต่ละประเภท ประกอบไปด้วย การแปลความ การตีความ และ
การประเมินค่า
4.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัด
ระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ประกอบไปด้วย ส่ วนการแสดงออก ส่ วนการคิด และส่ วน
ความรู้สึก
.4 ขอบเขตด้า นพื นที ได้มี ก ารศึ ก ษาพื นที ของมหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร วิ ท ยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ ทังหมด คณะวิชา ประกอบไปด้วย คณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
.5 ขอบเขตเวลา ระยะเวลาในการดําเนิ นการศึก ษาวิจยั โดยเริ มเก็บรวบรวมข้อมูล
ตังแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 5 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 5 รวมระยะเวลา เดือน
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. กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาทบทวนในการวิจยั เรื องแนวคิด และทฤษฏี เกียวกับ การรับรู้ ความเข้าใจ
และพฤติกรรม สามารถกําหนดเป็ นกรอบแนวคิดได้ ดังนี
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)
การรับรู้ ต่อสั ญลักษณ์ การจัดระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทัศน์
- การรับข้อมูล
- การแปลข้อมูลให้เป็ นข้อความ
ตามความเข้าใจ
ความเข้ าใจต่ อความหมายของสั ญลักษณ์
การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ ในแต่ ละประเภท
- การแปลความ
- การตีความ
- การประเมินค่า

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

พฤติกรรมการปฏิบัติตาม
คําแนะนําของสั ญลักษณ์การจัด
ระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์
- ส่ วนการแสดงออก
- ส่ วนการคิด
- ส่ วนความรู้สึก

ภาพที 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั เรื อง การศึกษาการรับรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรมทีมีต่อการ
รั บ ชมสั ญ ลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับ ความเหมาะสมรายการโทรทัศ น์ ของนัก ศึ ก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี ชันปี 3 และชันปี 4 ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์
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. ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
6.1 ประโยชน์ในทางวิชาการ
6.1.1 ทราบถึ ง พฤติ กรรมของนัก ศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี และชันปี ปี
พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศิ ลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ทีมีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
6.1.2 ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัด
ระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี และชันปี ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
6.1.3 ทราบถึ งการรั บ รู้ แ ละความเข้าใจที ส่ ง ผลต่ อพฤติ ก รรมของศึ ก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี ชันปี และชันปี ปี พ.ศ. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
6.2 ประโยชน์ในทางปฏิบตั ิ
6.2.1 ผลการวิจยั สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาวิธีการนําเสนอและรู ปแบบของ
สัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ สําหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที
ทําสื อโทรทัศน์
6.2.2 ผลการวิจยั สามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั การโฆษณาในภาคธุ รกิจทีเป็ นการ
สร้างการรับรู ้ให้กบั ผูบ้ ริ โภคเพือให้เกิดพฤติกรรมการบริ โภคสื อทีถูกต้องและชัดเจน
7. นิยามศัพท์ เฉพาะ
การรั บ รู้ ต่ อ สั ญ ลั ก ษณ์ ก ารจั ด ระดั บ ความเหมาะสมรายการโทรทั ศ น์ หมายถึ ง
กระบวนการทีผูช้ มรายการโทรทัศน์เลือกรับและตีความสัญลักษณ์ทีใช้แสดงระดับความเหมาะสม
รายการโทรทัศ น์บ นหน้า จอโทรทัศ น์ เพื อให้เ กิ ด ความเข้า ใจ การจดจํา และนํา ไปปฏิ บ ัติ ต าม
คําแนะนํา
การรับข้ อมูล หมายถึง การรับชมและการรับรู้เรื องราวเกียวกับสัญลักษณ์การจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
การแปลข้ อมูล หมายถึง การตีความหมายหรื อการทําให้เข้าใจความหมาย
ความเข้ าใจต่ อความหมายของสั ญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
ในแต่ ละประเภท หมายถึง ความสามารถทางปั ญญาในการจับใจความสําคัญของสัญลักษณ์การจัด
ระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
การแปลความ หมายถึง ความสามารถทีจะให้ความหมายของสัญลักษณ์การจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
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การตีความ หมายถึง การอ่านหรื อการดูเพือให้เข้าใจในความหมายของสัญลักษณ์การ
จัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
การประเมินค่ า หมายถึง ความสามารถในการคาดคะเนถึ งสิ งทีอาจจะเกิดขึนได้จาก
การปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักกษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
พฤติกรรมการปฏิบัติตามคําแนะนําของสั ญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ หมายถึง การแสดงออก การคิด และความรู้สึกทีมีการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์
การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
ส่ วนการแสดงออก หมายถึง การปฏิบตั ิตามของผูช้ มรายการทีมีสัญลักษณ์การจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ขึนก่อนเริ มรายการ
ส่ วนความคิด หมายถึง ผลทีเกิดขึนจากการทีสมองได้รับชมสื อโทรทัศน์และมีการ
ไตร่ ตรองเกียวกับเรื องสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
ส่ วนความรู้ สึ ก หมายถึ ง อารมณ์ ค วามนึ ก คิ ด ที มี ต่อ สั ญ ลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับ ความ
เหมาะสมรายการโทรทัศน์
การจั ด ระดั บ ความความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ หมายถึ ง การจํา แนกรายการ
โทรทัศน์เป็ นกลุ่มต่างๆ โดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพเนือหารายการโทรทัศน์ตามวัยของผูช้ ม
เพือใช้เป็ นเครื องมือในการสนับสนุนให้เกิดรายการโทรทัศน์ทีสร้างสรรค์
สั ญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ หมายถึง สัญลักษณ์ทีบอกราย
ละเอียดของระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ทีออกอากาศว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
ต่อผูช้ มรายการโทรทัศน์นนๆ
ั ได้แก่สัญลักษณ์ ป๓+, ด๑๖+, ท, น๑๓+, น๑๘+, ฉ

บทที
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
ในการศึกษาวิจยั เรื อง การศึกษาการรับรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรมทีมีต่อสัญลักษณ์
การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี 3 และชันปี 4 ปี
พ.ศ.
มหาวิท ยาลัย ศิ ล ปากร วิท ยาเขตพระราชวังสนามจัน ทร์ ได้ มี ก ารศึ ก ษาจากเอกสาร
หนังสื อ วิทยานิพนธ์และวารสารวิชาการต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี
1. ความรู ้พนฐานเกี
ื
ยวกับการจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์และสัญลักษณ์
การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
2. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการรับรู้
3. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับความเข้าใจ
4. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับพฤติกรรมและพฤติกรรมของผูร้ ับสื อ
5. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการเปิ ดรับสื อ
6. ข้อมูลบริ บทเกียวกับกลุ่มตัวอย่าง
7. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
. ความรู้ พนฐานเกี
ื
ยวกับการจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ และสั ญลักษณ์ การจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
การจัด ระดับ ความเหมาะสมรายการโทรทัศ น์นันจํา เป็ นที จะต้องมี ม าตรฐานการ
พิจารณาเดียวกัน ดังนัน หลังจากทีมีการพัฒนาระบบการจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
จนได้รับการยอมรับและเห็นชอบจากหน่วยงานทีเกียวข้อง กรมประชาสัมพันธ์จึงได้จดั ทําคู่มือการ
จัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ซึงได้ผา่ นการปรับปรุ งให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบ
ดังกล่าว โดยเนือหาทีระบุในคู่มือ (กรมประชาสัมพันธ์,
: 4-7) สามารถสรุ ปสาระสําคัญทีเกียว
ข้องกับงานวิจยั ครังนี ดังนี
แนวคิดในการจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
การจัด ระดับ ความเหมาะสมรายการโทรทัศ น์ เป็ นเครื องมื อ ที สํ า คัญ ในการให้
คําแนะนํา สําหรับผูช้ มโดยเฉพาะพ่อ แม่หรื อผูป้ กครอง ในการเลือกรับชมสื อโทรทัศน์ทีเหมาะสม
กับวัยของเด็กและเยาวชนในครอบครัว โดยมีหลักฐานในการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
ดังรายละเอียดนี
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1. เป็ นแนวทางและสร้ างแรงจูง ใจในการสร้ างสรรค์รายการโทรทัศ น์ทีส่ ง เสริ ม
การศึกษา และการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูช้ ม
2. ส่ งเสริ มและพัฒนาระบบการกํากับดูแลตนเอง (Self-Regulation) ของกิจการวิทยุ
โทรทัศน์
3. คํานึงถึงประโยชน์สุข ความปลอดภัยและพัฒนาการด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์และ
ศักดิศรี ของเด็กและเยาวชน
4. รักษาไว้ซึงสิ ทธิเสรี ภาพในการแสดงออกและการได้รับข้อมูลข่าวสาร
5. สร้างมาตรฐานในการตรวจสอบเนื อหาเฝ้ าระวังสื อบนหลักเกณฑ์และความเข้าใจ
เดียวกัน
การจําแนกเนื อหาของรายการโทรทัศน์ตามช่ วงอายุของผูช้ มตามหลักการข้างต้น มี
แนวคิดในการพิจารณาโดยแบ่งเนือหาของรายการโทรทัศน์ออกเป็ น ประเภท คือ
เนือหาทีควรมีการจํากัด เป็ นระบบการจําแนกเนื อหาและการนําเสนอของรายการ
โทรทัศน์ เพือปกป้ องเด็กและเยาวชนจากภาพ เสี ยงและเนือหาของรายการโทรทัศน์ทีไม่เหมาะสม
ต่อพัฒนาการการเรี ยนรู ้และเป็ นแนวทางแก่สถานีวิทยุโทรทัศน์ในการพิจารณาจัดเวลาออกอากาศ
รายการให้เหมาะสมกับกลุ่มผูช้ ม
เนื อหาทีควรมีก ารส่ งเสริ ม เป็ นระบบการพิ จารณาเนื อหาของรายการโทรทัศ น์ ที
สนับสนุ นด้านการศึกษา การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของเด็กและเยาวชน อันจะนําไปสู่ การสร้ างสรรค์
รายการทีมีคุณภาพและการกําหนดทิศทางเพือการสนับสนุ นรายการทีมีคุณภาพ รวมทังเป็ นการให้
ความรู ้ ก ับพ่อแม่ ผูป้ กครองในการเลื อกรั บชมรายการที มีป ระโยชน์สํา หรั บ เด็ก และเยาวชนใน
ครอบครัว
หลักเกณฑ์ การพิจารณาระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
การพิจารณาระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ มี หลักเกณฑ์ ดังนี
1. หลักเกณฑ์ ของระบบการจําแนกเนือหาทีควรมีการจํากัด วัตถุประสงค์และวิธีการ
นําเสนอภาพหรื อเสี ยง นําหนักของการดําเนินเรื อง รวมทังมุมกล้องของการถ่ายทําทีทําให้ผชู้ มรับรู้
ในทางทีไม่เหมาะสม อาจมีผลต่อการพัฒนาค่านิ ยมและพฤติกรรมในด้านลบโดยพิจารณาใน
ประเด็น ดังนี
ประเด็นที พฤติกรรมและความรุ นแรง พิจารณาจากภาพ เสี ยงและเนื อหาทีอาจทําให้
เกิ ดการเรี ยนรู ้ ที ไม่เหมาะสมในเรื องพฤติก รรมที รุ นแรงหรื อนํา ไปสู่ ความรุ นแรงและอันตราย
ประกอบด้วย
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1. การแสดงพฤติกรรมทีไม่เหมาะสม รวมทังการนําเสนอสื อทีก่อหรื อชักนําให้
เกิ ดผล รุ นแรงต่อจิ ตใจของผูช้ มทําให้เกิ ดความรู้ สึกทางจิตใจ เช่น ความหดหู่ ความเครี ยด ความ
สะเทือนใจอย่างรุ นแรง ความเศร้า รวมถึงองค์ประกอบของรายการทีทําให้ผชู้ มตกใจกลัว
2. การใช้ความรุ นแรงกระทําต่อตนเอง บุคคลอืน สิ งมีชีวติ และวัตถุ
3. การใช้อาวุธ ยาเสพติด การแสดงของภาพของการกระทําความผิดในรู ปแบบ
ต่างๆ รวมถึงเนือหาทีขัดต่อศีลธรรมและความสงบของสังคม
4. การนําเสนอสื อทีก่อหรื อชักนําให้เกิดการอคติ การเลือกปฏิบตั ิอนั นํามาซึ งการ
ต่อต้านล่วงละเมิดหรื อการต่อต้านการดูหมิน เหยียดหยาม การลดทอนหรื อการละเมิดศักดิศรี ความ
เป็ นมนุ ษ ย์ ตลอดจนส่ ง เสริ ม หรื อ ชัก จู ง ให้เกิ ด การต่ อต้า นดู ห มิ น สร้ า งทัศ นคติ ใ นเชิ ง ลบ การ
ล้อเลี ยนให้เกิ ดความอายกลายเป็ นตัวตลกในสังคมทีมี ผลต่อตัวบุคคล กลุ่มบุคคล ทังในประเด็น
ของเชื อชาติ สั ญ ชาติ ชาติ พนั ธุ์ เพศ รสนิ ย ม ทางเพศ สถานะ ชนชัน สภาพทางเศรษฐกิ จ อายุ
ศาสนา สี ผวิ โรคหรื อภาวะสุ ขภาพความพิการทางร่ างกาย จิตใจและสติปัญญา
ประเด็นที เรื องทางเพศ พิจารณาจากภาพ เสี ยงและเนือหา ทีอาจทําให้เกิดการเรี ยนรู้
ทีไม่เหมาะสมในด้านการแต่งกาย การแสดงท่าทางหรื อกิริยาทีไม่เหมาะสมในทางเพศ การล่วง
ละเมิดทางเพศ การสนทนาหรื อใช้คาํ พูดเกียวกับเนื อหาทางเพศทีล่อแหลมไม่เหมาะสม การสร้าง
ทัศนคติทางลบเกียวกับเนือหาทางเพศในประเด็นต่างๆ เช่น การเหยียดเพศ เป็ นต้น
ประเด็นที ภาษา พิจารณาจากภาพ เสี ยงและเนื อหาทีอาจทําให้เกิดการเรี ยนรู้ ทีไม่
เหมาะสมในเรื องการใช้ภาษาไวยากรณ์ทางภาษา การใช้ภาษาทีล่อแหลม สื อความหมายในเชิงลบ
รวมถึงการใช้ภาษาทีก้าวร้าว ดูหมิน นํามาซึ งการลดทอนศักดิและศรี ของผูฟ้ ัง
จากหลักเกณฑ์ของระบบการจําแนกเนือหาทีควรมีการจํากัด โดยยึด ประเด็นข้างต้น
เป็ นกรอบในการพิจารณาจัดระดับความเหมาะสมได้มีการกําหนดค่าให้กบั เนือหาแต่ละประเด็นไว้
ระดับ ดังนี
1. ระดับ หมายถึง ระดับทีแสดงว่าไม่มีการนําเสนอภาพ เสี ยงและเนื อหาทีอาจทําให้
เกิดการเรี ยนรู ้ทีไม่เหมาะสมในประเด็นนันๆ
2. ระดับ หมายถึง ระดับทีแสดงว่าไม่มีการนําเสนอภาพ เสี ยงและเนือหาทีอาจทําให้
เกิ ดการเรี ยนรู ้ ทีไม่เหมาะสมในประเด็นนันเป็ นส่ วนใหญ่ แต่มีการนําเสนอภาพ เสี ยงและเนื อหา
ดังกล่าวบ้างเล็กน้อยตามกรณี ทีได้รับการยกเว้นซึงได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในคู่มือ
3. ระดับ หมายถึง ระดับทีแสดงว่ามีการนําเสนอภาพ เสี ยงและเนือหาทีอาจทําให้เกิด
การเรี ยนรู ้ทีไม่เหมาะสมในประเด็นนันบ้างตามบริ บทของเรื อง
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4. ระดับ หมายถึง ระดับทีแสดงว่าสามารถนําเสนอภาพ เสี ยงและเนือหาทีอาจทําให้
เกิดการเรี ยนรู ้ทีไม่เหมาะสมในประเด็นนันได้ ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมายและกฎหมายอืนๆ ทีเกียวข้อง
การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ต้องพิจารณาจากค่าระดับทีได้ตาม
สัดส่ วนทีกําหนดไว้โดยนําเสนอได้ตามตารางต่อไปนี
ตารางที 1 ระดับค่าของเนือหาทีควรมีการจํากัด จําแนกตามระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
ระดับความเหมาะสม
ป
(๓-๕ ปี )
ด
(๖-๑๒ ปี )
ท
(ทุกวัย)
น ๑๓
(น้อยกว่า ๑๓ ควรได้คาํ แนะนํา)
น ๑๘
(น้อยกว่า ๑๘ ควรได้รับคําแนะนํา)
ฉ
(เฉพาะผูใ้ หญ่)

พฤติกรรมและความรุนแรง
0

ภาษา
0

เรืองทางเพศ
0

1

0

0

1

1

1

2

1

1

2

2

2

3

3

3

ทีมา : กรมประชาสัมพันธ์, คู่มือการจัดระดับความเหมาะสมของสื อโทรทัศน์ (กรุ งเทพฯ : กรม
ประชาสัมพันธ์, 2550), 8.
ทังนี ได้มี ก ารเปรี ย บเที ย บค่ าของแต่ล ะระดับ กับ รายละเอี ย ดของแต่ล ะประเด็นไว้
ชัดเจนใน คู่มือการจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ (กรมประชาสัมพันธ์ 2550: 17-47)
1. หลักเกณฑ์ ของระบบการจําแนกเนือหาทีควรมีการส่ งเสริม พิจารณาจากเนื อหาของ
รายการโทรทัศน์ทีสนับสนุนด้านการศึกษา การพัฒนาการเรี ยนรู้ของเด็ก และเยาวชน โดยใช้เกณฑ์
ด้านการศึกษาและการเรี ยนรู้ 6 ประเด็นเป็ นตัวชีวัด ดังนี
ประเด็นที 1 เนือหาทีส่ งเสริ มให้เกิดระบบวิธีคิด กล่าวคือ ให้คิดเป็ นตามความสามารถ
ของสมองในแต่ละวัย ตลอดจนการส่ งเสริ มด้านพัฒนาการทางสมอง และสติปัญญา ให้สามารถมี
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ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการประยุกต์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลได้อย่างเป็ น
ระบบโดยเฉพาะอย่างยิงการทําให้เกิดความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ การวางแผน การตัดสิ นใจ การแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
ประเด็นที 2 เนื อหาทีส่ งเสริ มความรู้ในเรื องวิชาการ ตลอดจนความรู้ในศาสตร์ สาขา
ต่างๆ ให้สามารถเรี ยนวิชาการในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนศาสตร์ ประยุกต์และศาสตร์ ในเชิง
บูรณาการทีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวันได้ เช่น ความรู้ในด้านภาษาศาสตร์ ตรรกะ
และคณิ ตศาสตร์ ดนตรี กีฬา ตลอดจนความรู้ในด้านวิชาชีพ รวมถึงการสร้างความรักในการเรี ยนรู้
ประเด็นที 3 เนือหาทีส่ งเสริ มให้เกิดการพัฒนาด้านคุณธรรม และจริ ยธรรมให้เกิดการ
เรี ยนรู้ และเข้าใจทีจะประพฤติปฏิบตั ิตามคุณธรรมและจริ ยธรรมในมาตรฐานของความเป็ นมนุษย์
ประเด็นที 4 เนื อหาทีส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู้ เกียวกับทักษะชี วิตให้รู้จกั และเรี ยนรู้
เกี ยวกับทักษะในการใช้ชีวิตในสังคมทีเหมาะสมกับกาลเทศะ สามารถนําทักษะดังกล่าวไปใช้ใน
ชีวติ ของตนเองได้ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาชีวติ อย่างเหมาะสมได้
ประเด็ น ที 5 เนื อหาที ส่ ง เสริ ม ให้เกิ ดการเรี ย นรู้ ยอมรั บ เข้าใจและชื นชมความ
หลากหลายในสังคม ทังเรื องของสังคม วัฒนธรรม เชื อชาติ สัญชาติ ภาษา สถานะทางสังคม เพศ
และวัย เป็ นต้น เพือให้เกิ ดการเรี ยนรู้ ในความแตกต่ างหลากหลาย สามารถอยู่ร่วมกันกับความ
แตกต่ างหลากหลายนันได้อย่างสันติ ตลอดจนใช้เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหา และขจัดความ
ขัดแย้ง อันเกิดจากความแตกต่างหลากหลายนันได้
ประเด็ น ที เนื อหาที ส่ ง เสริ ม การพัฒ นาความสั ม พัน ธ์ ข องคนในครอบครั ว และ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทําให้เกิดการเรี ยนรู้ถึงความสัมพันธ์ทีดีของคนในครอบครัว ทังเรี ยนรู้
เข้าใจกันและกันของคนในครอบครัวตลอดจนการทําให้เกิดศรัทธาและแรงบันดาลใจในสถาบัน
ครอบครัว
หลักเกณฑ์ขอ้ นีไม่มีการกําหนดค่าในแต่ละประเด็นเนือหาเหมือนกับระบบการจําแนก
เนื อหาที ควรมี ก ารจํา กัด ดัง นัน การจัด ระดับ ความเหมาะสมจากหลัก เกณฑ์นี จึ งเป็ นเพี ย งการ
พิ จ ารณาให้ เ นื อหาของรายการมี ค วามเกี ยวข้อ งหรื อเป็ นประสบการณ์ เ กี ยวกับ ช่ ว งวัย ของ
กลุ่ มเป้ าหมายและเป็ นรายการที ผลิ ตเพือความรู้ และพัฒนาการของกลุ่มเป้ าหมาย ทังนี ได้มีการ
กําหนดเนือหาทีควรมีการส่ งเสริ มไว้ในแต่ละระดับความเหมาะสมอย่างชัดเจนในคู่มือการจัดระดับ
ความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ (กรมประชาสัมพันธ์, : 17-47)
นอกจากแนวคิ ด และหลัก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาระดับ ความเหมาะสมของรายกา ร
โทรทัศ น์ แล้วคู่ มื อการการจัด ระดับ ความเหมาะสมของรายการโทรทัศ น์ย งั กล่ า วถึ ง วิธี แ สดง
สัญลักษณ์ระบุระดับความเหมาะสมของรายการกับกลุ่มผูช้ ม กรอบปฏิบตั ิในการจัดระดับความ
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เหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตลอดจนกฎหมายและนโยบายทีเกี ยวข้อง (กรมประชาสัมพันธ์ ,
0: - ) ดังนี
กรอบปฏิบัติในการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์
สถานี โทรทัศน์ตอ้ งถื อปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงฉบับที (พ.ศ. ) กฎกระทรวง
ฉบับที (พ.ศ. ) และกฎระเบียบอืนๆ จากนันจึงจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์
ทีสามารถออกอากาศได้โดยไม่ขดั กับกฎหมายนันยกเว้นรายการโทรทัศน์ดงั ต่อไปนี
1. รายการข่าวและสถานการณ์ปัจจุบนั โดยในช่วงเวลา . - . น. สถานี ฯ ควร
คํานึ งถึ งความอ่อนไหว สวัสดิ ภาพของเด็กและเยาวชนทีอาจจะกระทบถึ งความรู้ สึกนึ กคิด การ
สร้างแบบอย่างทีไม่ถูกต้องนําไปสู่ การชีนําทีไม่ถูกต้อง
- ในกรณี ทีเป็ นการนําเสนอสถานการณ์ของความจริ งเหตุร้ายแรง ภัยธรรมชาติ คดี
อาชญากรรม ความป่ าเถื อน ควรนําเสนอภาพอย่างรับผิดชอบให้อยู่ในกรอบของความสมดุ ล มี
มารยาท คํานึงศักดิศรี ความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิ ของผูก้ ระทําผิดและผูเ้ คราะห์ร้าย
- รายการเชิ งวิเคราะห์ข่าว ควรคํานึ งถึ งความเป็ นกลาง ไม่ลาํ เอียงและคํานึ งถึ ง
ความ สงบสุ ขของสังคม โดยไม่ควรนําเสนอในทางยุยงให้เกิดความบาดหมางระหว่างผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ย
2. รายการบางประเภท ได้แก่ งานพระราชพิธี งานประชุ มสัมมนาทางวิชาการ กีฬา
การแสดงดนตรี /ศิลปวัฒนธรรม
3. รายการสาระความรู ้ทีมีความยาวไม่เกิน 5 นาที
การจัดระดับรายการต้องพิจารณาตามคู่มือโดยจัดระดับเดียวตลอดอายุการออกอากาศ
รายการนันๆ ไม่ค วรจัด ระดับ ความเหมาะสมและแสดงสั ญลัก ษณ์ ที ต่ า งกัน ในแต่ ล ะตอนเพื อ
ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ระดับของรายการและเพือการพิจารณาช่วงเวลาทีเหมาะสมในการ
ออกอากาศ
สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ห รื อผู้ ผ ลิ ต รายการอาจกํ า หนดกลุ่ ม เป้ าหมายหลั ก และ
กลุ่มเป้ าหมายรองของแต่ละรายการอย่า งชัดเจนเพือให้สามารถกํา หนดเนื อหา รู ปแบบรายการ
พฤติกรรมและองค์ประกอบการผลิตรายการได้อย่างเหมาะสม แม้วา่ ในการจัดระดับความเหมาะสม
ของรายการกับ กลุ่ ม ผู ้ช มจะระบุ ก ลุ่ ม เป้ าหมายหลัก ของรายการแต่ ก ลุ่ ม เป้ าหมายรองหรื อ
กลุ่มเป้ าหมายอืนก็สามารถรับชมรายการนันๆ ได้เช่นกัน
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กฎหมายและนโยบายทีเกียวข้ อง
ระบบการจัด ระดับ ความเหมาะสมของสื อโทรทัศ น์ เ กี ยวข้อ งกับ กฎระเบี ย บและ
นโยบายดังต่อไปนี (มนัสวินี จันทะเลิศ, : )
1. พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.2498 แก้ไขเพิมเติม พ.ศ.
2530
2. กฎกระทรวงฉบับที 14 พ.ศ.2537 ออกตามความในพระราชบัญญัติวทิ ยุกระจายเสี ยง
และวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.2498
3. กฎกระทรวงฉบับที 15 พ.ศ.2537 ออกตามความในพระราชบัญญัติวทิ ยุกระจายเสี ยง
และวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.2498
4. คําสังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที 504/2549
5. มติคณะรัฐมนตรี เรื องการใช้สือของรัฐเพือส่ งเสริ มการศึกษาและการเรี ยนรู้สําหรับ
เด็ก เยาวชนและครอบครัว เมือวันที 4 พฤศจิกายน 2546
6. มติ ค ณะรัฐมนตรี เรื อง การขอปรั บ ระบบการจัดระดับความเหมาะสมของสื อ
โทรทัศน์ เมือวันที 5 มิถุนายน 2550
7. กฎหมายทีเกี ยวข้อง ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก
พระราช บัญญัติ ส ถานบริ ก าร พระราชบัญ ญัติ คุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภค พระราชบัญ ญัติ ป้ องกันและ
ปราบปรามการค้า ประเวณี พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พระราชบัญญัติการฟื นฟูสมรรถภาพ
ของคนพิการ พระราชบัญญัติการพนัน เป็ นต้น
จากเรื องของกฎหมายและนโยบายที เกี ยวข้อ งกับ สั ญ ลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับ ความ
เหมาะสมรายการโทรทัศน์ แสดงให้เห็นว่าการจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์โดยการ
แสดงสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์เป็ นสิ งจําเป็ นทีทุกรายการโทรทัศน์
จะต้องแสดงสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ เพือระบุความเหมาะสมของ
กลุ่มผูช้ มและวิธีในการรับชมสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ เพือนํามาใช้
ในการกํา หนดแบบสอบถามและการสร้ า งแนวคํา ถามเกี ยวกับ สั ญ ลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับ ความ
เหมาะสมรายการโทรทัศน์
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2. แนวคิดและทฤษฏีเกียวกับการรับรู้
ความหมายของการรับรู้
การรับรู้ (Perception) เป็ นกระบวนการทีแต่ละคนได้รับการเลือกสรร การจัดระเบียบ
การตีความหมายของข้อมูลเพือทีจะสร้ างภาพทีมีความหมายหรื ออาจหมายถึ งกระบวนการของ
ความเข้าใจ (การเปิ ดรับ) ของบุคคลหรื อสิ งทีพบเห็นทีปรากฏอยูใ่ นสิ งแวดล้อมรอบตัว การรับรู ้จึง
เป็ นองค์ประกอบสําคัญทีทําให้เกิ ดความคิดรวบยอด ทัศนคติของมนุ ษย์อนั เป็ นส่ วนสําคัญยิงใน
กระบวนการเรี ยนการสอนและการใช้สือการสอนจึงจําเป็ นจะต้องให้เกิดการรับรู้ทีถูกต้องมากทีสุ ด
กระบวนการรับรู ้ของแต่ละบุคคลขึนอยู่กบั ปั จจัยภายใน เช่น ความเชื อ ประสบการณ์ความจําเป็ น
เช่นเดี ยวกับลักษณะภายนอกของสิ งทีกระตุน้ การรับรู้ อาจจะพิจารณาเป็ นกระบวนการกลันกรอง
(จรรยา ยามาลี, 2553: 32-34)
ลักษณะสํ าคัญของการรับรู้
ลักษณะสําคัญของการรับรู้มี 6 ประการ คือ
1. ต้องมีพืนฐานข้อมูลหรื อความรู้ในเรื องนันมาก่อน (Knowledge Based) หรื อถ้าไม่มี
ความรู ้อย่างน้อยต้องมีประสบการณ์เดิมในเรื องนันอยูบ่ า้ ง
2. จะต้องประกอบด้วยข้อวินิจฉัย (Inferential) ในขันตอนของกระบวนการรับรู้ทงนี
ั
เพราะในการรับรู้ตอ้ งอาศัยวิธีการวินิจฉัยโดยการตังสมมุติฐานเข้าด้วยกันเพือให้การรับรู้ในสิ งนัน
เกิดความสมบูรณ์มากทีสุ ด
3. จะต้องมีความสามารถในการแยกแยะ (Categorical) ลักษณะหรื อคุณสมบัติทีสําคัญ
ของข้อมูลนันได้อย่างถูกต้องซึ งจะต้องอาศัยความจําจากประสบการณ์เดิมมาใช้
. ลักษณะของการรับรู้จะต้องมีความสัมพันธ์เชือมโยง (Relational) ของข้อมูลต่างๆ
หลายประเภท
5. กระบวนการของการรั บ รู้ จ ะต้องอาศัย การดัดแปลง (Adaptive) ข้อ มู ล จาก
ประสบการณ์เดิมมาใช้ให้เหมาะกับแต่ละเรื องทีกําลังรับรู้อยูใ่ นขณะนัน
. กระบวนการของการรับรู้มกั จะเป็ นไปโดยอัตโนมัติ เป็ นการทํางานของสมองใน
การรับรู ้ขอ้ มูลต่างๆ
ธรรมชาติของการรับรู้ นักจิตวิทยาได้พยายามศึกษาและวินิจฉัยเพือหาข้อมูลในการ
นํามาอธิบายธรรมชาติของการเกิดการรับรู้วา่ ต้องอาศัยองค์ประกอบอะไรบ้างจากการศึกษาได้สรุ ป
ดังนี
. การรับรู ้ จะต้องอาศัยความสามารถในการคัดเลื อกสิ งเร้ าต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
(Perception is Selective) มนุษย์มีขีดจํากัดในการรับรู้ ดังนันมนุษย์จึงต้องมีการเลือกว่าในแต่ละ
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สถานการณ์นนตนเองเลื
ั
อกทีจะรับรู้สิงเร้าใดบ้าง องค์ประกอบทีมีอิทธิ พลต่อการเลือกรับรู้ทีนัก
จิตวิทยาได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลไว้มีดงั นี
. องค์ประกอบอันเนื องมาจากสภาพของสิ งเร้า องค์ประกอบนีนักจิตวิทยาได้
อธิ บายว่า มนุ ษย์มกั เลื อกทีจะรับรู้ สิงเร้ าทีน่ าสนใจ เช่ น ในเรื องขนาดและความเข้มของสิ งเร้ า
(Intensity and Size) มนุ ษย์เลือกทีจะรับรู้สิงเร้าทีมีขนาดใหญ่ เสี ยงดัง สี สด มากกว่าในเรื องความ
เด่นหรื อความแตกต่างจากสิ งเร้ าอืน (Contrast) คนทีแต่งกายแตกต่างจากกลุ่มมักจะถูกมากกว่าผู้
อืนในเรื องการทําซําๆ (Repetition) สิ งเร้าใดก็ตามทีมีการเกิดหรื อกระทําซําๆ กันหลายครัง มนุษย์
มักจะรับรู ้ได้เร็ วกว่าในเรื องความเคลือนไหวของสิ งเร้า (Movement) สิ งเร้าใดก็ตามทีมีการเคลือน
ไหวจะได้รับความสนใจมากกว่าสิ งเร้าทีอยูน่ ิง
. องค์ประกอบอันเนืองมาจากตัวมนุษย์ มนุษย์แต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกัน
และความแตกต่ า งกั น เป็ นสาเหตุ ใ ห้ ม นุ ษ ย์มี ก ารเลื อ กการรั บ รู้ ใ นสิ งต่ า งๆ ที แตกต่ า งกั น
องค์ประกอบอันเนืองมาจากตัวมนุษย์ เช่น ความคาดหวัง (Set or Expectancy) จะมีผลต่อการเลือก
รั บ รู้ ข องมนุ ษ ย์ เพราะจะเป็ นตัว กํา หนดขอบเขตและแนวทางของการเลื อ กรั บ รู้ ค วามสนใจ
(Interest) มนุ ษย์เลือกทีจะรับรู ้สิงทีตนเองมีความสนใจมากกว่าสิ งทีตนเองไม่สนใจ ความต้องการ
(Need) มีอิทธิ พลอย่างมากต่อการเลือกรับรู้
. การรับรู้จะต้องมีการจัดระบบ (Perception is Organized) มนุ ษย์จะต้องมีการจัด
ระบบของข้อมูลทีจะรับรู ้โดยทีนําข้อมูลนีมาจัดเป็ นรู ปแบบ (Pattern) และกฎเกณฑ์ (Principles) ที
มีความหมายเพือทีจะได้ง่ายต่อการรับรู้ เมือมนุ ษย์รับข้อมูลย่อยๆ หลายข้อมูล มนุษย์ตอ้ งนําข้อมูล
ย่อยนันมารวมกันเพือให้เกิดเป็ นสิ งทีมีความหมาย ง่ายต่อการรับรู้และการจัดระบบ มีดงั ต่อไปนี
. การจัดหมวดหมู่ (Grouping) ของข้อมูลตามแนวความคิดของนักจิตวิทยากลุ่ม
เกสตัสท์ มนุษย์จะจัดกลุ่มประเภทของข้อมูลเหล่านีเป็ นพวกเดียวกัน คือ
• ความใกล้ชิด (Neediness or Proximity)
• ความเหมือน (Similarity)
• ความต่อเนือง (Continuity)
• ความสมบูรณ์ (Closure)
สิ งเร้าใดก็ตามทียังขาดความสมบูรณ์หรื อยังหาข้อยุติไม่ได้ มนุ ษย์มกั จะรับรู้ให้
เป็ นภาพทีสมบูรณ์โดยเติมให้สมบูรณ์ตามประสบการณ์เดิมของตน
. ภาพและพืน (Figure and Ground) ในขณะทีมนุษย์มีสิงให้รับรู้มากมายสิ งทีได้
รับความสนใจหรื อการรับรู ้มากทีสุ ดก็จะปรากฏเด่นชัดเป็ นภาพ (Figure) สิ งอืนๆ ทีไม่ได้รับความ
สนใจก็จะกลายเป็ นพืน (Ground)
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การรับรู ้เป็ นการเปิ ดโอกาสสู่ การเรี ยนรู้ โดยจะนําไปสู่ ทศั นคติ ความเชือ ซึ งจะทําให้
เกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมได้ ทังนีได้มีผใู้ ห้ความหมายของการรับรู้ไว้ดงั นี
บรรยงค์ โตจินดา ( : ) กล่าวถึงการรับรู้ ไว้ว่า การรับรู้ หมายถึง การทีบุคคล
ได้รับตีความและตอบสนองต่อสิ งทีเกิดขึน การรับรู้แบ่งได้เป็ น กิจกรรม คือ การรับข้อมูลและ
การแปลข้อมูลให้เป็ นข้อความตามความเข้าใจ การรับรู้จะต้องคํานึงถึงความรู้ ความเข้าใจในข้อมูล
ข่าวสาร ความสนใจและประสบการณ์จึงสามารถทําให้แปลความถูกต้อง
วัชรี ทรัพย์มี ( : ) กล่าวถึงการรับรู้ไว้วา่ การรับรู้ หมายถึง การตี ความหมายการ
สัมผัสออกเป็ นสิ งหนึ งสิ งใดทีมีความหมายซึ งการตีความหมายนันจะต้องอาศัยประสบการณ์หรื อ
การเรี ยนรู ้ การรับรู ้เป็ นสิ งทีถูกเลือกสรร เนืองจากมนุษย์เลือกรับรู้สิงเร้าเป็ นบางอย่างเท่านัน
ลักขณา สริ วฒั น์ (2530: 62) กล่าวถึงการรับรู้ไว้วา่ การรับรู้ หมายถึง อาการสัมผัสทีมี
ความหมาย (Sensation) และการรับรู้หรื อการตีความแห่งการสัมผัสทีได้รับออกมาเป็ นสิ งหนึงสิ ง
ใดทีมีความหมาย อันเป็ นทีรู ้จกั เข้าใจกันและกันในการเปลียนแปลงหรื อตีความของการสัมผัส
รอบบินส์ (Robbins, 2003: 124 อ้างถึงใน ใจชนก ภาคอัต, 2550: 27) กล่าวถึงการรับรู้
ไว้ว่า การรับรู ้ หมายถึง กระบวนการแปลความหมายจากการสัมผัส การรับรู้ของแต่ละบุคคลนัน
แตกต่างกันต้องอาศัยปั จจัยหลายอย่าง และปั จจัยทีสําคัญ คือ ความสนใจต่อสิ งเร้าซึ งมีผลต่อการ
เลือกรับรู ้ นอกจากนี การจะรับรู ้ได้ดีมากน้อยเพียงใดขึนอยูก่ บั สิ งทีมีอิทธิ พลต่อการรับรู้ของบุคคล
เช่น อวัยวะรับสัมผัส และประสบการณ์ทีผ่านมา
ชิฟแมน และคานุก (Schiffman and Kanuk, 2000: 146 อ้างถึงใน พัจนอร โสตถิทตั ,
2551: 10) กล่าวถึงการรับรู้ไว้วา่ การรับรู้ หมายถึง กระบวนการซึงแต่ละบุคคลเลือกสรรจัดระเบียบ
และตีความหมายสิ งกระตุน้ ออกมาเป็ นภาพทีมีความหมายและเกิดเป็ นภาพรวมขึนมา โดยทีบุคคล
2 คนได้รับสิ งกระตุน้ อย่างเดียวกันและอยูภ่ ายใต้เงือนไขอย่างเดียวกันแต่จะมีอิทธิ พลต่อการเลือก
การรู้จกั การตีความหมายของแต่ละบุคคล ซึ งขึนอยูก่ บั ความจําเป็ น (Need) ค่านิยม (Values)และ
ความคาดหวัง (Expectation) แรงจูงใจ (Motives) ทีมีต่อสิ งเร้านันๆ อีกทังยังได้กล่าวเกียวกับ
กระบวน การเลื อกรับรู ้ ว่านอกเหนื อจากการเลือกเปิ ดรับสิ งเร้า (Selective Exposure) การเลือก
จัดการกับสิ งเร้า (Selective Organization)และเลือกตีความสิ งเร้า (Selective Interpretation) แล้วใน
กระบวน การเลือกรับรู ้ยงั รวมไปถึงการต่อต้านการรับรู้ (Perceptual Defense)และการปิ ดกันการ
รับรู้ (Perceptual Blocking) โดยทีการต่อต้านการรับรู้ (Perceptual Defense) หมายถึง การที
ผูบ้ ริ โภคสื อมักจะคัดเลือกสิ งเร้าทีคิดว่าจะคุกคามจิตใจของตนออกไป ถึงแม้วา่ จะมีการเปิ ดรับสิ ง
เร้านันไปแล้วก็ตาม นอกจากนี ผูร้ ับสื ออาจบิดเบือนข้อมูลทีได้รับจากสิ งเร้านันๆ โดยไม่รู้ตวั ก็ได้
หากข้อมูลนันไม่สอดคล้องกับความต้องการค่านิยมหรื อความเชือของผูร้ ับสื อ

19
วาร์ คเนอร์ และฮอร์ เลนเบิร์ก (Wagner and Hollenbeck, 2005: 72 อ้างถึงใน สลักจิต
ภู่ประกร, 2555: 17) กล่าวถึงการรับรู้ ไว้วา่ การรับรู้ หมายถึง กระบวนการทีปั จเจกบุคคล เลือก
(Select) จัดการ (Organize) เก็บ (Store) และรับ (Retrieve) ข้อมูล ซึ งมีกระบวนการสําคัญในการ
จัดระบบหรื อตีความสิ งทีประสาทสัมผัส ได้ เพือให้ความหมายให้กบั สภาพแวดล้อมของสิ งนันๆ
โดยนํามาใช้เป็ นหลักในการออกแบบสอบถามเพือประเมินการรับรู้ ซึ งมีกระบวนการสําคัญดัง
แสดงในภาพที 3

สภาพแวดล้อม
(Environment)

ความสนใจ
(Attention)

การจัดการ
(Organization)

การระลึกได้
(Recall)

การรับรู้ (Perception)
ภาพที 3 กระบวนการรับรู้ของ Wagner and Hollenbeck
ทีมา : สลักจิต ภู่ประกร, ความพึงพอใจในสวัสดิการทีได้ รับของพนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
สํ านักงานใหญ่ (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2555), 17.
กันยา สุ วรรณแสง (2540: 129) กล่าวถึง กระบวนการรับรู้ประกอบด้วย 3 กระบวนการ
หลัก คื อ 1. กระบวนการภายนอกหรื อสิ งเร้ า 2. กระบวนการภายในหรื อการรั บรู้ และ 3.
กระบวนการแสดงออกหรื อปฏิกิริยาตอบสนอง
Sensing

Memory

Learning

Decision making

ภาพที 4 กระบวนการรับรู้
ทีมา : กันยา สุ วรรณแสง, จิตวิทยาทัวไป (กรุ งเทพฯ : รวมสาส์น, 2540), 129
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2537: 122) กล่าวถึ งการรับรู้และกระบวนการรับรู้ไว้วา่ การรับรู้
เป็ นกระบวนการซึ งแต่ละบุคคลได้เลือกสรรการจัดระเบียบและการตีความหมายข้อมูล เพือทีจะ
สร้างภาพทีมีความหมายของโลกหรื ออาจหมายถึงกระบวนการของความเข้าใจของบุคคลซึ งขึนอยู่
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กับปั จจัยภายใน เช่ น ความเชื อ ประสบการณ์ ความจําเป็ นและอารมณ์ เช่ นเดี ย วกับภาพลักษณ์
ภายนอกของสิ งกระตุ ้นการรั บ รู ้ อาจพิจารณาเป็ นกระบวนการกลันกรอง การรั บ รู้ จะแสดงถึ ง
ความรู ้สึกจากประสาทสัมผัสทัง 5 คือ ได้เห็นได้ยิน ได้กลิน ได้รสชาติและได้รู้สึก มนุษย์เป็ นสัตว์
สังคมทีต้องอาศัยการแลกเปลียนข้อมูล ข่าวสาร ความรู้และประสบการณ์ซึงกันและกัน ข่าวสารจึง
นับเป็ นปั จจัยทีสําคัญอย่างยิงทีนํามาใช้ในเรื องใดเรื องหนึ ง ความต้องการข่าวสาร ความอยากรู้ของ
มนุ ษ ย์จะเพิมปริ มาณขึ นจึ งเกิ ด การรั บ รู้ ดัง นัน การเปิ ดรั บ ข่าวสารจึ ง หมายถึ ง การแลกเปลี ยน
ข่าวสารความรู ้ และประสบการณ์ ของมนุ ษย์ในชี วิตประจําวันอย่างเป็ นขันตอนการรับรู้ เป็ นผล
เนืองมาจากการทีมนุษย์ใช้อวัยวะรับสัมผัส (Sensory motor) ซึ งเรี ยกว่า เครื องรับ (Sensory) ทัง 5
ชนิด คือ ตา หู จมูก ลินและผิวหนัง
นอกจากนี พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวฒั นานุ กูล และถิ รนันท์ อนวัชศริ ริวงศ์ (2541:
113) กล่าวถึ งความแตกต่างในการรั บรู้ ระหว่างบุ คคลว่าขึนอยู่กบั ปั จจัยหลายด้านโดยบุ คคลทีมี
ปัจจัยเหล่านันต่างกันจะมีการรับรู ้ในเรื องเดียวกันแตกต่างกัน คือ
การรับรู ้เป็ นตัวกําหนดพฤติกรรมการสื อสาร ทัศนคติและความคาดหวังของผูส้ ่ งสาร
การรับรู ้เป็ นกระบวนการทางจิตทีตอบสนองต่อสิ งเร้าทีได้รับเป็ นกระบวนการเลือกรับสาร การจัด
สารเข้าด้วยกัน การตีความสารทีได้รับตามความเข้าใจและความรู้สึกของตนเอง การรับรู้ของบุคคล
เป็ นผลมาจากสภาพร่ างกายหรื อความสามารถทางกายภาพของบุคคล (Physical Ability) การฝึ กฝน
ทางสัง คมและวัฒนธรรม (Cultural Training) และลักษณะทางจิตวิทยาของบุ คคล (Personal
Psychology) เมือบุคคลสองคนมีปัจจัยเหล่านีแตกต่างกันแม้ได้รับสารอย่างเดียวกันก็รับรู้สารอย่าง
เดียวกันนันได้ต่างกัน
จากการศึกษาทฤษฎีเกียวกับการรับรู้ ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้แนวคิดของ บรรยง โตจินดา ซึ ง
ได้กล่าวถึงการรับรู ้ไว้วา่ การรับรู ้ หมายถึง การทีบุคคลได้รับตีความและตอบสนองต่อสิ งทีเกิดขึน
โดยแบ่งการรับรู ้เป็ น 2 กิจกรรม ประกอบด้วย การรับข้อมูลและการแปลข้อมูลให้เป็ นข้อความตาม
ความเข้าใจ โดยผูว้ จิ ยั ได้ใช้แนวคิดนีมากําหนดตัวแปรการรับรู้ต่อการรับชมสัญลักษณ์การจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการโทรทัศ น์ในกรอบแนวคิ ด การวิจ ั ย ซึ งแนวคิ ดดัง กล่ า วสามารถอธิ บ าย
งานวิจยั ในส่ วนนีได้อย่างครอบคลุม
3. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับความเข้ าใจ
จักรกริ ช ใจดี (2542) กล่าวถึงความเข้าใจ ( Comprehension ) ไว้วา่ ความเข้าใจ
สามารถจับใจความสําคัญของเรื องราวต่างๆ ได้ทงภาษา
ั
รหัส สัญลักษณ์ ทังรู ปธรรมและนามธรรม
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แบ่งเป็ นการแปลความ การตีความ การขยายความ จักรกริ ช ใจดี (2542: 8-9) ได้แยกความเข้าใจ
ออกเป็ น 3 ลักษณะ ดังนี
1. การแปรความ คือ ความสามารถในการจับใจความให้ถูกต้องกับสิ งทีสื อความหมาย
หรื อความสามารถในการถ่ายเทความหมายจากภาษาหนึ งไปสู่ อีกภาษาหนึ งหรื อจากการสื อสาร
รู ปแบบหนึงไปสู่ อีกรู ปแบบหนึง
2. การตีความ คือ ความสามารถในการอธิ บายหรื อแปลความหมายหลายๆ อันมาเรี ยบ
เรี ยงโดยการจัดระเบียบสรุ ปยอดเป็ นเนื อความใหม่ โดยยึดเป็ นเนือความเดิมเป็ นหลักไม่ตอ้ งอาศัย
หลักเกณฑ์อืนใดมาใช้
3. การขยายความ คือ ความสามารถทีขยายเนื อหาข้อมูลทีรับรู้ มาให้มากขึนหรื อเป็ น
ความสามารถในการทํานายหรื อคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างดี โดยอาศัยข้อมูลอ้างอิงหรื อ
แนวโน้มทีเกินเลยจากข้อมูล
ประภาเพ็ญ สุ วรรณ (2538: 170) ได้ให้ความหมายของความเข้าใจไว้วา่ ความเข้าใจ
(Comprehension or Understanding) หมายถึง พฤติกรรมความรู้ทีแสดงว่าสามารถอธิ บายได้ขยาย
ความด้วยคําพูดของตนเองได้มุ่งให้ผเู้ รี ยนรู้เกิดพฤติกรรมหรื อการตอบสนอง 3 แบบ คือ การแปล
(Translation) การตอบสนอง (Interpretation) การขยายความสรุ ปความ (Extrapolation)
สุ นนั ท์ อังเกิดโชค ( : 27-28) ได้ให้ความหมายของความเข้าใจไว้ว่า ความเข้าใจ
หมายถึง ความสามารถทาง ปัญญา และทักษะ ได้แก่
- ความสามารถทีจะให้ความหมายของคํา (การแปล)
- ความสามารถในการเข้าใจความหมายของการคิด (การตีความ)
- ความสามารถในการคาดคะเนถึงสิ งทีอาจจะเกิดขึนได้จากการกระทํา
จากการศึกษาทฤษฎี เกี ยวกับความเข้าใจ ผูว้ ิจยั ได้เลื อกใช้แนวคิดของ สุ นนั ท์ อังเกิ ด
โชค ซึ งได้กล่าวถึง ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถทางปั ญญาและทักษะ ได้แก่ การแปลความ
การตีความและ การประเมินค่า โดยผูว้ ิจยั ได้ใช้แนวคิดนี มากําหนดตัวแปรของความเข้าใจต่อการ
รับชมสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ในกรอบแนวคิดการวิจยั ซึ งแนวคิด
ดังกล่าวสามารถอธิ บายส่ วนของงานวิจยั นีได้อย่างครอบคลุม
1. แนวคิด ทฤษฎีเกียวกับพฤติกรรมและแนวคิดเกียวกับพฤติกรรมของผู้รับสื อ
พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง กิจกรรมทุกประเภททีมนุษย์ทาํ ไม่วา่ สิ งนันจะสังเกต
ได้หรื อไม่ เช่ น การทํางานของหัวใจ การทํางานของกล้ามเนื อ การเดิน การพูด การคิด ความรู้สึก
ความชอบ ความสนใจ
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อรุ ณ รักธรรม (2524: 13) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมไว้วา่ พฤติกรรม หมายถึง
การปฏิบตั ิของบุคคลใดบุคคลหนึ งแสดงต่อบุคคลหนึงหรื อบุคคลอืนในการทีถูกต้องหรื อกล่าวอีก
นัยหนึงคือ พฤติกรรม กระบวนการทีเกิดขึนโดยการกระทําทีมีการประสานสัมพันธ์ระหว่างระบบ
ร่ างกายกับเครื องกระตุน้ ซึ งสอดคล้องกับ ลิ ขิต กาญจนาภรณ์ (2525: 3) ได้ให้ความหมายว่า
พฤติกรรม คือ กิจกรรมใดๆ ก็ตามของอินทรี ยท์ ีสังเกตได้โดยคนอืนหรื อโดยเครื องมือของผูท้ ดลอง
เช่ น เด็กรับประทานอาหาร ขี จักรยาน หัวเราะและร้ องไห้ กริ ยาเหล่ านี กล่าวถึงพฤติกรรมทังสิ น
การสังเกตพฤติกรรมอาจทําได้โดยใช้เครื องมือเข้าช่วย เช่น การใช้เครื องตรวจคลืนสมอง
พบรัก แย้มฉิ ม (2548: 6) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมไว้วา่ พฤติกรรม (Practice)
หมายถึง การกระทําหรื อการแสดงออกของบุคคลนันโดยมีพืนฐานมาจากความรู้ และทัศนคติของ
ตนเอง ซึ งการที บุ คคลมี พ ฤติ ก รรมต่า งกันอาจเนื องมาจาก มี ความรู้ ทศั นคติ ที ต่า งกัน โดยความ
แตกต่างอาจเกิดขึนจากการเปิ ดรับสื อ สิ งเหล่านีทําให้เกิดประสบการณ์สงสมที
ั
แตกต่างกันซึ งส่ งผล
ต่อพฤติกรรมของบุคคลมากทีสุ ด
สมิต สัชฌุกร ( : 22) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมไว้วา่ พฤติกรรม (Practice)
หมายถึง การแสดงออกทางความคิดและความรู้สึก โดยทัวไปจะเห็นได้จากการกระทําของบุคคล
ผูใ้ ดมี ค วามคิ ด และความรู ้ สึ ก ที ดี ก็จะมี ก ารกระที ดี พฤติ ก รรมที ดี ย่อมนํา มาซึ งผลดี จึง นับเป็ น
ลักษณะประจําตัวทีถือได้วา่ เป็ นสิ งทีต้องมี
วินยั เพชรช่วย ( : 24) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมไว้วา่ พฤติกรรม (Practice)
หมายถึง ทุกอย่างที บุคคลทํา และสามารถสังเกตเห็นได้โดยตรงหรื อโดยการอนุ มาน การกระทํา
ของมนุ ษย์ทีแสดงออกทังทางด้านร่ างกายและจิ ตใจ แบ่งออกเป็ น พฤติกรรมมนุ ษ ย์ทีสังเกตได้
โดยตรง คื อ มี ก ารกระทํา ปรากฏให้เห็ นชัดเจน เช่ น การนอน การกิ น การเดิ น การนัง การยิม
หัวเราะ เป็ นต้น และพฤติกรรมมนุ ษย์บางอย่างไม่อาจสังเกตได้โดยตรง คือ เพราะความซับซ้อน
และอยูภ่ ายใน เช่น ความคิด ความรู้สึก จินตนาการ การตัดสิ นใจ เป็ นต้น พฤติกรรมเหล่านีจะรู้ได้
จากการอนุมานจาการกระทําต่างๆของมนุษย์
สุ ปรี ยา ตันสกุล ( : 34) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมไว้วา่ พฤติกรรม (Practice)
หมายถึ ง สิ งที เกิ ดขึ นภายในบุ คคล เช่ น ความรู้ ความรู้ สึก การจูงใจ ความเชื อ ฯลฯ รวมทังการ
กระทําการปฏิบตั ิ เช่น การบริ โภค การเดิน เป็ นต้น
สุ รพล พยอมแย้ม ( : 18-19) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมไว้ว่า พฤติกรรม
(Behavior) ในทางจิตวิทยานัน หมายถึง การกระทําอันเนืองมาจากการกระตุน้ หรื อถูกถูกจูงใจจาก
สิ งเร้าต่างๆ การกระทําหรื อพฤติกรรมเหล่านี เกิดขึนหลังจากบุคคลได้ใช้กระบวนการกลันกรอง
ตกแต่ง และตังใจที จะทํา ให้เกิ ด ขึ นเพือให้ผูอ้ ื นได้สัม ผัส รั บ รู้ ทังนี เราจะเห็ นได้ว่า มี พ ฤติ ก รรม
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จํานวนมากทีแม้จะกระทําด้ว ยสาเหตุหรื อจุ ดมุ่งหมายเดี ยวกัน แต่ลกั ษณะท่า ทีกิริยาอาการอาจ
แตกต่างกันไป เมือบุคคล เวลา สถานที หรื อสถานการณ์เปลียนไป ความแตกต่างทีเกิดขึนนี เป็ น
เพราะการกระทําในแต่ละครังของบุคคลทีมีสภาพร่ างกายปกติลว้ นแล้วจะต้องผ่านกระบวนการคิด
และการตัดสิ นใจอันประกอบด้วยอารมณ์ แ ละความรู้ สึ กของผูก้ ระทําพฤติ กรรมนันๆ จึ งทําให้
พฤติกรรมของแต่ละคนและพฤติกรรมแต่ละคราวเปลียนแปลงไปหรื อปรับเปลียนไปตามเรื องที
เกียวข้องเสมอ ด้วยเหตุผลทีว่าพฤติกรรมแต่ละครังเกิดจากกระบวนการ ดังนัน หากพิจารณาแยก
กระบวนการนันออกเป็ นส่ วนๆ แล้วจะพบว่าประกอบด้วย ส่ วน คือ
1. ส่ วนการแสดงออกหรื อกิริยาท่าทาง (Acting)
2. ส่ วนการคิดเกียวกับกิริยานัน (Thinking)
3. ส่ วนความรู ้สึกทีมีอยูใ่ นขณะนัน (Feeling)
จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสามารถทีจะสรุ ปได้วา่ พฤติกรรม หมายถึง สิ งทีบุคคล
กระทําหรื อแสดงออกมา เพือตอบสนองต่อสิ งหนึ งสิ งใดของบุคคลทังภายในและภายนอกโดยมี
พืนฐานมาจากความรู้และทัศนคติของตนเอง สามารถสังเกตได้โดยการใช้เครื องมือทดลอง
ปัจจัยทีมีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมของมนุษย์ ประกอบด้วยปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ปัจจัยภายใน เป็ นปัจจัยภายในทีอยูใ่ นตัวบุคคลแต่ละคนและมีอิทธิ พล ได้แก่ การรับรู้
การจูงใจ การเรี ยนรู้ ทัศนคติ สามารถอธิบายตามรายละเอียดดังนี
1. การจูงใจ (Motivation) หมายถึง การกระตุน้ ให้กระทําซึ งกระทําจูงใจจะเกิ ดขึน
ภายในตัวบุคคลและจํามีผลต่อพฤติกรรม เพราะพฤติกรรมทังหมดเป็ นพฤติกรรมทีต้องได้รับการ
กระตุน้ จากทฤษฎี การจูงใจของมาสโลว์ ซึ งเป็ นการศึกษาถึงความต้องการต่างๆ ของบุคคลทีเป็ น
แรงจูงใจให้เกิ ดพฤติ กรรมและได้พฒั นาในรู ปลําดับความต้องการสําหรับบุคคลแต่ละคนเพราะ
ความต้องการดังกล่าวเป็ นสิ งจูงใจให้เกิ ดพฤติกรรม ลําดับความต้องการลําดับของ มาสโลว์ มี
ระดับ โดยเริ มจากระดับความต้องการขันพืนฐานตามลําดับโดยหากต้องการในระดับแรกๆ ได้รับ
การตอบสนอง มนุ ษ ย์ก็จะมี ความต้องการในลํา ดับ ถัดไป ดัง นี ความต้องการด้า นกายภาพหรื อ
ร่ า งกาย ความต้องการด้านความปลอดภัยและความมันคง ความต้องการด้า นการยกย่อง ความ
ต้องการด้านสังคมและความต้องการประสบความสําเร็ จสู งสุ ดในชีวติ
2. การรับรู้ (Perception) เป็ นกระบวนการทีบุคคลคัดเลือก จัดระเบียบการตีความหมาย
ข้อมูลเพือกําหนดเป็ นภาพทีมีความหมายขึนมาหรื อเป็ นกระบวนการรับรู้ การจัดระเบียบและการ
ตีความหมายข้อมูลหรื อสิ งกระตุน้ โดยอาศัยประสาทสัมผัสทัง เมือบุคคลได้รับการกระตุน้ ให้
ตอบสนองต่อตัวกระตุน้ แล้วการรับรู้จะเข้ามามีบทบาทต่อไป ทังนี ขึนกับความรู้และประสบการณ์
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ของแต่ละคน นอกจากนี การรับรู ้ อาจจะอยู่บนพืนฐานทีไม่มี เหตุ ผลในความเป็ นจริ ง การรับรู้ มี
ความสํา คัญ เนื องจากการรั บ รู ้ ของคนเป็ นแบบเลื อกสรร หมายถึ ง บุ ค คลเลื อกรั บ รู้ ใ นสิ งที คน
ต้องการรับรู้โดยกระบวนการรับรู้มีดงั นี
ขันที การเปิ ดรับข้อมูลทีได้เลือกสรร เกิดขึนเมือผูบ้ ริ โภคเปิ ดโอกาสให้ขอ้ มูลเข้ามา
สู่ ตวั เอง ถ้ามีขอ้ มูลทีรับเข้ามาน่ าสนใจ เช่น ผูช้ มรายการโทรทัศน์อาจจะเปลียนช่องหรื อเดินออก
จากห้องเมือข่าวสารหรื อโฆษณานันไม่น่าสนใจหรื อชมต่อไป ถ้าข่าวหรื อโฆษณานันน่าสนใจ
ขันที การตังใจรับข้อมูลทีได้เลื อกสรร เกิ ดขึ นเมือผูบ้ ริ โภคติดตามทีจะรับรู้ ขอ้ มูล
หรื อสิ งกระตุ ้น อย่างใดอย่า งหนึ งด้ว ยความตังใจ ถ้า ข้อมู ล ในขันที น่ า สนใจจะต้องใช้ค วาม
พยายามที จะสร้ า งงานการตลาดให้มี ล ัก ษณะเด่ น เพือทํา ให้ก ลุ่ มเป้ าหมายเกิ ด ความตังใจ รั บ รู้
ข่าวสารอย่างต่อเนือง
ขันที ความเข้าใจข้อมูลทีได้เลือกสรร ในขันนี เป็ นการตีความหมายของข้อมูลทีได้
รับรู ้ความเข้าใจในการตีความนันๆ ขึนอยูก่ บั ทัศนคติ ความเชือถือและประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภค
ขันที การยอมรับข้อมูลทีได้รับการเลือกสรร เป็ นการยอมรับหรื อไม่ยอมรับในสิ งที
เข้าใจ ถ้ายอมรับก็ไปสู่ ขนที
ั
ขันที การเก็บรักษาข้อมูลทีได้รับการเลือกสรร หมายถึง การทีผูบ้ ริ โภคจดจําข้อมูล
บางส่ วนทีเข้าใจทียอมรับและทีเห็น ซึ งสิ งทีจดจําจะเป็ นความทรงจําทีถูกนํามาใช้ใหม่
1. การเรี ย นรู้ (Learning) การเปลี ยนแปลงพฤติ ก รรมของบุ ค คลซึ งเกิ ด จาก
ประสบการณ์ หรื อเป็ นการเปลี ยนแปลงพฤติ ก รรม ความโน้ม เอี ย งของพฤติ ก รรมที เป็ นผลอัน
เนื องมาจากการสังเกตและประสบการณ์ทีผ่านมา หลังจากบุคคลได้รับการกระตุน้ โดยการรับรู้ถึง
ตัวกระตุ ้นซึ งได้เข้า สู่ การเรี ย นรู ้ แล้ว ซึ งทฤษฎี ก ารเรี ยนรู้ ความเข้าใจเน้นบทบาทการจูงใจและ
กระบวนการด้านจิตใจในการตอบสนองทีต้องการ โดยกระบวนการข้อมูล หมายถึง กระบวนการ
ซึ งกระตุน้ มีการรับ (Receive) ตีความหมาย (Interpreted) เก็บรักษา (Store) ในความทรงจํา
(Memory)และนํากลับมาใช้ภายหลัง (Retrieve)
2. บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะทุกอย่างทีทําให้ปัจเจกชนคนใดคนหนึง
แตกต่างไปจากอืนๆ หรื อบุคลิกภาพ เป็ นผลรวมของแบบแผนของคุณลักษณะของบุคคลแต่ละคน
ทําให้มีลกั ษณะเฉพาะตัว
3. ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความโน้มเอียงทีเกิดจากการเรี ยนรู้ เพือให้มีพฤติกรรม
ที สอดคล้อ งกับ ลัก ษณะที พึ งพอใจหรื อ ไม่ พึง พอต่ อ สิ งใดสิ งหนึ งหรื อ อาจหมายถึ ง การแสดง
ความรู ้ สึกสึ กภายในทีสะท้อนว่าบุคคลมีความโน้มเอียงพอใจหรื อไม่พอใจต่อบางสิ ง ทัศนคติไม่
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สามารถสั ง เกตเห็ น ได้โ ดยตรงอาจสั ง เกตได้จ ากการกระทํา ซึ งองค์ ป ระกอบของทัศ นคติ
ประกอบด้วย
- องค์ประกอบทางด้านความคิดหรื อการรับรู้ ประกอบด้วยความเชือ ความรู้และความ
คิดเห็นเกียวกับสิ งใดสิ งหนึง
- องค์ประกอบทางด้านความรู้สึก คือ ความรู้สึกโดยรวมในเรื องของความชอบและ
อารมณ์ทีมีต่อวัตถุนนๆ
ั
- องค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม คือ ความโน้มเอียงทีจะเกิ ดพฤติกรรมหรื อความ
ตังใจทีจะเกิดพฤติกรรมทําให้เกิดการวางแผนว่าจะทําสิ งใดสิ งหนึง
ปั จจัยภายนอก (External Variables) ปั จจัยภายนอกมีผลกระทบต่อพฤติ กรรมของ
ผูบ้ ริ โภค ได้แก่ อิ ทธิ พลของกลุ่ ม หรื อสัง คม พิจารณาจากวงกว้า งสุ ดไปสู่ ส่ วนที ใกล้ทีสุ ด ดัง นี
วัฒนธรรม กลุ่มอ้างอิง ชันทางสังคม ครอบครัว โดยอธิบายตามลําดับดังนี
1. วัฒนธรรม (Culture) หมายถึ ง ผลรวมของการเรี ยนรู้ (Learning) ความเชื อถื อ
(Beliefs) ค่ า นิ ย ม (Values)และขนบธรรมเนี ย มประเพณี (Customs) ซึ งกํา หนดพฤติ ก รรมของ
ผูบ้ ริ โภคในสังคมในสังคมหนึงและครอบคลุมถึงทุกอย่างอันเป็ นแบบแผนในด้านความคิดและการ
กระทําทีแสดงออกถึงวิถีชีวติ ของมนุษย์ในสังคมของกลุ่มใดกลุ่มหนึง
2. ชันทางสัง คม (Social Class) หมายถึ ง กลุ่ ม บุ ค คลที มี ค วามคล้า ยกันในด้า น
พฤติกรรมฐานะทางเศรษฐกิจเป็ นเกณฑ์ ความหมายนี จะเห็นได้ชดั เจนว่าสังคมแบ่งออกเป็ นชันๆ
หลายกลุ่มชันทางสังคมกําหนดตําแหน่งของบุคคลภายในระบบชัน ชันทางสังคมเป็ นทีน่ าสนใจ
ของนักการตลาดมาก เนืองจากแบบของการบริ โภคมักจะเกียวพันกับชันทางสังคมโดยตรง
3. กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) หมายถึง บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลซึ งใช้เป็ นแหล่ง
อ้างอิง (หรื อเปรี ย บเที ยบ) สําหรั บบุ คคลใดบุ คคลหนึ งในการกํา หนดค่านิ ยม (Values) ทัศ นคติ
(Attitudes)และพฤติกรรม (Behavior) อย่างใดอย่างหนึงหรื อพฤติกรรมทัวๆ ไปหรื อหมายถึง บุคคล
หรื อกลุ่ม ซึ งมีอิทธิ พลทีสําคัญต่อพฤติกรรมของบุคคล กลุ่มอ้างอิงทัวไปมี กรณี คือ กลุ่มอ้างอิง
พืนฐาน ซึ งมี อิท ธิ พลต่อพฤติ กรรมหรื อค่านิ ยมทัวๆ ไป ตัวอย่างของกลุ่มอ้างอิง สําหรับเด็ก คื อ
ครอบครั วและกลุ่ มอ้างอิงเปรี ยบเทียบ กลุ่มนี อาจจะเป็ นครอบครัวและเพือนบ้าน นักร้ อง ดารา
นักกีฬา ซึ งมีรูปแบบการดํารงชี วิตน่าพึงพอใจและมีคุณค่าต่อการเลียนแบบค่านิ ยม ทัศนะคติและ
พฤติกรรม
จากการศึกษาทฤษฎีเกียวกับพฤติกรรม ผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้แนวคิดของ สุ รพล พยอมแย้ม
ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมไว้วา่ การกระทําอันเนืองมาจากการกระตุน้ หรื อถูกจูงใจจากสิ งเร้า
ต่างๆ ซึ งประกอบด้วย ส่ วนความรู ้สึกทีมีอยูใ่ นขณะนัน ส่ วนการคิดเกียวกับกริ ยานันและส่ วนการ
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แสดงออกหรื อกริ ยาท่าทาง โดยผูว้ ิจยั ได้ใ ช้แนวคิ ดนี มากําหนดตัวแปรพฤติกรรมต่อการรับชม
สัญ ลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศ น์ ใ นกรอบแนวคิ ด การวิจ ัย ซึ งแนวคิ ด
ดังกล่าวสามารถอธิ บายส่ วนของงานวิจยั นีได้อย่างครอบคลุม
พฤติกรรมของผู้รับสื อ
แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี ยวกับ ความรู้ ทัศ นคติ แ ละพฤติ ก รรม ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
ความรู ้สึกเชิงประมาณค่ากับพฤติกรรมทีแสดงอย่างสอดคล้องกัน คือ รู้สึกก็แสดงออกมา ทฤษฎีนี
เป็ นทฤษฎีทีให้ความสําคัญกับตัวแปร 3 ตัว คือ ความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และการ
ยอมรับปฏิบตั ิ (Practice) ของผูร้ ับสารอันอาจมีผลกระทบต่อสังคมต่อไป จากการรับสารนันๆ การ
เปลียนแปลงทังสามประเภทนีจะเกิดขึนในลักษณะต่อเนือง กล่าวคือ เมือผูร้ ับสารได้รับสารก็จะทํา
ให้เกิดความรู ้ เมือความรู ้เกิดขึนก็จะไปมีผลทําให้เกิดทัศนคติและขันสุ ดท้าย คือ การก่อให้เกิดการ
กระทําทฤษฎี นีอธิ บายการสื อสารหรื อสื อมวลชนว่าเป็ นตัวแปรต้นทีสามารถเป็ นตัวนําการพัฒนา
เข้าไปสู่ ชุมชนได้ดว้ ยการอาศัย (KAP) เป็ นตัวแปรตามในการวัดความสําเร็ จของการสื อสารเพือการ
พัฒนา (สุ รพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533: 118)
สื อมีบทบาทสําคัญในการนําข่าวสารต่างๆ ไปเผยแพร่ เพือให้ผูร้ ั บสื อได้รับทราบว่า
ขณะนี มีสารใดบ้างมีเรื องราวใดบ้างทีต้องการบอกแก่ผรู้ ับสื อ เมือมีผูบ้ ริ โภคได้รับทราบข่าวสาร
นันๆ ย่อมก่ อให้เกิ ดทัศนคติแ ละเกิ ดพฤติก รรมต่อไป ซึ งมีล ักษณะสั มพันธ์ก ันเป็ นลูกโซ่ เป็ นที
ยอมรั บ กันว่า การสื อสารมี บ ทบาทสําคัญในการดํา เนิ นโครงการต่ างๆ ให้บรรลุ ผลสํา เร็ จตามที
ตังเป้ าหมายไว้ การทีคนเดิ นเท้ามี พฤติ กรรมปฏิ บตั ิ ตามกฎจราจรได้ก็ตอ้ งอาศัยการสื อสารเป็ น
เครื องมืออันสําคัญในการเพิมพูนความรู้ สร้างทัศนคติทีดีและเกิดการเปลี ยนแปลงพฤติกรรมไป
ในทางทีเหมาะสมโดยผ่านสื อชนิ ดต่างๆ ไปยังผูบ้ ริ โภค กลุ่มเป้ าหมายการเลื อกใช้สือจึงเป็ นสิ ง
สํา คัญในการสื อสารไปยัง ผูร้ ั บสื อ กลุ่ ม เป้ าหมาย เพือให้สือนันมี ประสิ ทธิ ภาพสู ง สุ ด (สุ รพงษ์
โสธนะเสถียร, 2533: 120-121)
เช่ นเดี ยวกับการสื อสารในเรื องของสั ญลักษณ์ การจัดระดับ ความเหมาะสมรายการ
โทรทัศ น์ หากมี ก ารสื อสารถึ งเรื องดัง กล่ า วไปยัง กลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคได้อย่า งชัดเจน ทังในเรื องของ
รู ปแบบ ความหมาย และความสําคัญของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
ในแต่ละประเภทก็จะส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความรู้ เมือเกิดความรู้ก็จะส่ งผลให้เกิดทัศนคติและเกิด
พฤติกรรมในการปฏิบตั ิต่อไป
จากการศึ กษาทฤษฎี เกี ยวกับพฤติกรรมของผูร้ ับรับสื อ ผูว้ ิจยั ได้เลื อกใช้แนวคิดของ
สุ รพงษ์ โสธนะเสถียร ซึ งได้กล่าวไว้วา่ เมือผูร้ ับสารได้รับสารก็จะทําให้เกิดความรู้ เมือเกิดความรู้
ขึนก็จะไปมีผลทําให้เกิดทัศนคติและขันสุ ดท้าย คือ ก่อให้เกิดการกระทํา โดยผูว้ ิจยั ได้ใช้แนวคิดนี
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มาอธิ บายในงานวิจยั ส่ วนของความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และความเข้าใจส่ งผลต่อพฤติกรรมการ
ปฏิ บตั ิตามคําแนะนําสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์กบั นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ชันปี 3 และชันปี 4 ปี พ.ศ. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
5. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการเปิ ดรับสื อ
ข่ า วสารเป็ นปั จ จัย หนึ งที จํา เป็ นสํา หรั บ การดํา รงชี วิต ของมนุ ษ ย์ใ นสั ง คม เพราะ
นอกจากความต้อ งการปั จ จัย พื นฐานในทุ ก ๆด้า นแล้ว ข่ า วสารมี ค วามจํา เป็ นอย่ า งมากใน
ชี วิตประจําวันโดยข่ าวสารจะเป็ นปั จจัย หนึ งในการตัดสิ นใจของมนุ ษย์ โดยเฉพาะเมือยามเกิ ด
ปั ญหาและเกิดความไม่แน่ ใจของมนุษย์ โดยเฉพาะเมือยามเกิดปั ญหาและเกิ ดความไม่แน่ใจใจสิ ง
หนึงทีทําให้เกิดความต้องการข่าวสารเพิมมากขึน (ชวรัตน์ เชิดชัย, 2527: 170-171)
ข่าวสารจึงเป็ นปั จจัยสําคัญทีใช้ประกอบการตัดสิ นใจในกิจกรรมต่างๆ ของมนุ ษย์
ความต้องการข่าวสารจะเพิมมากขึนเมือบุคคลนันต้องการข้อมูลในการตัดสิ นใจหรื อไม่แน่ใจใน
เรื องใดเรื องหนึ งนอกจากนันข่าวสารยังเป็ นสิ งทีทําให้ผเู้ ปิ ดรับมีความทันสมัย สามารถปรับตัวให้
เข้ากับสถานการณ์ของโลกปั จจุบนั ได้ดียิงขึน ดังที ชาร์ ลส์ เค อัทคิน (Charles K. Atkin, 1973: 208
อ้างถึงใน พัชรี เชยจรรยา และคณะ, 2548: 15) ได้กล่าวว่า บุคคลทีเปิ ดรับข่าวสารมากย่อมมีหูตา
กว้า งไกลมี ค วามรู ้ ความเข้า ใจในสภาพแวดล้อมและเป็ นคนทัน สมัย ทันเหตุ การณ์ ก ว่า บุ ค คลที
เปิ ดรับข่าวสารน้อย
ทังนี บุ คคลจะไม่รับ ข่า วสารทุ ก อย่า งที ผ่า นมาสู่ ตนทังหมดแต่ จะเลื อกรั บรู้ เพี ย ง
บางส่ วนทีคิดว่ามีประโยชน์ต่อตน ดังนัน ข่าวสารทีหลังไหลผ่านเข้ามาไปยังบุคคลจากช่ องทาง
ต่างๆ นัน มักจะถูกคัดเลือกตลอดเวลา ข่าวสารทีน่าสนใจ มีประโยชน์และเหมาะสมตามความนึก
คิดของผูร้ ับสารจะเป็ นข่าวสารทีก่อให้เกิดความสําเร็ จในการสื อสาร (กิติมา สุ รสนธิ , 2533: 46-47
อ้างถึง ใน พัชรี เชยจรรยาและคณะ, 2548: 15) โดยปกติพฤติกรรมในการเปิ ดรับข่าวสารนันมี
สาเหตุมาจากปั จจัยต่างๆ คือ
1. ความเหงา ซึ งเป็ นเหตุผลทางจิตวิทยาทีว่า ปกติมนุษย์ไม่ชอบอยูต่ ามลําพัง ดังนันจึง
รวมกลุ่มเพือสังสรรค์แต่เมือไม่สามารถทําได้ก็ใช้วธิ ีอืน คือ การหันมาหาสื ออย่างอืนแทน
2. ความอยากรู ้อยากเห็น ซึ งเป็ นคุณสมบัติพืนฐานของมนุษย์ ในการนําเสนอข่าวสาร
ต่างๆ เพือตอบสนองความต้องการอยากรู้อยากเห็นนี โดยเริ มตังแต่สิงทีอยูใ่ กล้ตวั ไปจนถึงสิ งทีอยู่
ไกลตัว
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3. ประโยชน์ใช้สอย (Self-aggrandizement) โดยอาศัยหลักพืนฐานว่ามนุษย์เป็ นผูเ้ ห็น
แก่ ตวั การรั บ สารจึ งเพื อประโยชน์ ข องตนเอง ทังในด้า นความสะดวกสบายความสนุ ก สนาน
เพลิดเพลินและความสุ ขกายสบายใจ
4. ลักษณะเฉพาะของสื อ สื อแต่ละประเภทมีลกั ษณะเฉพาะตัวทีไม่เหมือนกัน สื อแต่
ละประเภทจึ งตอบสนองความพึงพอใจของผูร้ ับสารไปคนละอย่าง เช่น หนังสื อพิมพ์ ทําให้ผรู้ ับ
สาร สั ม ผัส กับ สั ง คมภายนอกได้อย่า งกว้า งขวางและละเอี ย ดละออมากกว่า สื ออื นๆ ในขณะที
โทรทัศน์เป็ นสื อทีสามารถชดเชยความรู้สึกหรื อสิ งทีตนไม่มี เป็ นต้น
จากสาเหตุดงั กล่าวย่อมแสดงให้เห็นว่า โดยธรรมชาตินนบุ
ั คคลมีแนวโน้มทีจะเปิ ดรับ
ข่ า วสารอยู่ต ลอดเวลาเพี ย งแต่ จ ะเปิ ดรั บ จากสื อทางใดเท่ า นัน ทังนี โดยมี ปั จ จัย สํ า คัญ ที เป็ น
ตัวกําหนดดังนี คือ (ขวัญเรื อน กิตติวฒั น์, 2531: 23-26)
1. ปั จจัยบุคลิกภาพและจิตวิทยาส่ วนบุคคล ซึ งเป็ นแนวคิดเชิ งพฤติกรรมศาสตร์ ทีมี
รากฐานมาจากทฤษฎี จิตวิทยาว่าด้วยสิ งเร้าและการตอบสนอง การเสริ มแรง การลงโทษและการ
ทางจิ ต วิ ท ยาส่ วนบุ ค คล ซึ งเป็ นผลสื บ เนื องมาจากลัก ษณะการอบรมเลี ยงดู ที แตกต่ า งกัน การ
ดํารงชี วิตภายในสภาพแวดล้อมทางสังคมทีไม่เหมือนกัน ซึ งส่ งผลถึ งระดับสติปัญญา ความคิด
ทัศนคติ ตลอดจนกระบวนของการรับรู้ การเรี ยนรู้ การจูงใจ นันคือคนแต่ละคนจะสร้างรู ปแบบที
เป็ นบุคลิกภาพส่ วนบุคคลนัน ซึ งจะเป็ นตัวกําหนดรู ปแบบพฤติกรรมของการสื อสารโดยเฉพาะใน
แง่ ของการเปิ ดรั บ (Selective Retention) การเลื อกรับรู้ (Selective Perception)และการจดจํา
(Selective Retention) ซึ งแตกต่างกันไปตามกรอบแห่ งการอ้างอิง (Frame of Reference) ทีสะสมมา
แต่อดีต
2. ปั จจัยด้านความสัมพันธ์ทางสังคมเป็ นตัวกําหนดพฤติกรรมการสื อสารของคนเรา
เนือง จากคนเรามักจะถือกลุ่มสังคมทีเราสังกัดอยูเ่ ป็ นกลุ่มอ้างอิงในการตัดสิ นใจทีจะแสดงออกซึ ง
พฤติกรรมใดๆ ก็ตาม กล่าวคือ เมือคนเรากระทําหรื อแสดงความคิดเห็นไปในทางเดียวกับค่านิ ยม
ของกลุ่มก็จะได้รับความนิ ยมชมชอบจากกลุ่ม ในทางตรงกันข้ามหากมีการขัดแย้งกับค่านิ ยมของ
กลุ่มก็อาจจะได้รับการลงโทษจากกลุ่ม ด้วยเหตุนีคนเราจึงพยายามคล้อยตามกลุ่มทังในแง่ความคิด
ทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรมเพือให้ตนเองเป็ นทียอมรับของกลุ่ม
3. ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมนอกระบบการสื อสาร เป็ นแนวคิดในเชิ งทฤษฎี สังคม
วิทยาและจิตวิทยาสังคม โดยลักษณะพืนฐานของคนบางประการทีเหมือนกันมาจัดแบ่งแยกบุคคล
เข้าไว้เป็ นประเภทเดี ยวกันซึ งลักษณะพืนฐานดังกล่าว ได้แก่ เพศ อาชี พ ระดับการศึกษา ระดับ
รายได้ เป็ นต้น ตามแนวคิดนี จึ งสรุ ปได้ว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ ซึ งเป็ นบุคคลทีอยูใ่ นกลุ่มเดียวกันย่อมจะได้รับเนือหาข่าวสารทีเกียวกับสัญลักษณ์การ
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จัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ในลักษณะทีคล้ายคลึ งกันไม่มากก็น้อยและในทํานอง
เดียวกันย่อมจะมีการตอบสนองต่อเนือหาดังกล่าวไปในรู ปแบบทีไม่แตกต่างกันมากนัก
การเลือกสรรข่าวสารของบุคคลเป็ นสิ งทีอธิ บายถึ งพฤติกรรมการสื อสารของแต่ละ
บุคคลว่าความแตกต่างกันทางสภาพส่ วนบุคคลหรื อสภาพจิตวิทยามีผลต่อการเปิ ดรับข่าวสารโดยมี
กระบวนการเลือกสรร (Selective Process) ทีแตกต่างกัน
สุ รพงษ์ โสธนะเสถียร (2533: 40-44) ได้จาํ แนกวัตถุประสงค์ของการเลือกเปิ ดรับสาร
หรื อการบริ โภคข่าวสารของผูร้ ับสารไว้ 4 ประการ คือ
1. เพือการรับรู้ (Cognition) คือ ผูร้ ับสารต้องการสารสนเทศ (Information) เพือสนอง
ต่อความต้องการและความอยากรู ้
2. เพือความหลากหลาย (Diversion) เช่ น การเปิ ดรับสื อเพือแสวงหาความเข้าใจ
ตืนเต้น สนุกสนาน รวมทังการพักผ่อน
3. เพืออรรถประโยชน์ท างสังคม (Social Utility) หมายถึ ง การต้องการสร้ า ง
ความคุ น้ เคยหรื อการเป็ นส่ วนหนึ งของสังคม เช่ น การใช้ภาษร่ วมสมัย เพือหลี กเลี ยงงานประจํา
หรื อหลีกเลียงคนรอบข้าง
4. การผละสังคม (Withdrawal) เป็ นการเปิ ดรับสื อหรื อเข้าหาสื อ เพือหลีกเลียงงาน
ประจําหรื อหลีกเลียงคนรอบข้าง
โจเซฟ ที แคลปเปอร์ (Klapper, J.T., 1960: 19-25 อ้างถึงใน พัชนี เชยจรรยา และคณะ,
2548: 15) ได้กล่าวไว้วา่ กระบวนการเลือกรับข่าวสารหรื อเปิ ดรับข่าวสารเปรี ยบเสมือนเครื องกรอง
ข่าวสารในการรับรู ้ของมนุษย์ ซึ งประกอบด้วยการกลันกรอง 4 ขันตามลําดับดังต่อไปนี
1. การเลือกเปิ ดรับ (Selective Exposure) เป็ นขันแรกในการเลือกช่องทางการสื อสาร
บุคคลจะเลือกเปิ ดรับสื อและข่าวสารจากแหล่งสารทีมีอยู่ดว้ ยกันหลายแหล่ง เช่น การเลื อกซื อ
หนังสื อพิมพ์ฉบับใดฉบับหนึง เลือกเปิ ดวิทยุกระจายเสี ยงสถานีใดสถานีหนึงตามความสนใจและ
ความต้องการของตน อีกทังทักษะและความชํานาญในการรับรู้ข่าวสารของคนเรานันก็ต่างกัน บาง
คนถนัดทีจะฟังมากกว่าอ่านก็จะชอบฟังวิทยุดูโทรทัศน์มากกว่าอ่านหนังสื อ
2. การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) ผูเ้ ปิ ดรับข่าวสารมีแนวโน้มทีจะเลือก
สนใจข่าวจากแหล่งใดแหล่งหนึ ง โดยมักเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพือสนับสนุ น
ทัศนคติเดิมทีมีอยูแ่ ละหลีกเลียงสิ งทีไม่สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจหรื อทัศนคติเดิมทีมีอยูแ่ ล้ว
เพือไม่ให้เกิ ดภาวะทางจิ ตใจทีไม่สมดุลหรื อมีความไม่สบายใจ ทีเรี ยกว่า ความไม่สอดคล้อง
ทางด้านความเข้าใจ (Cognitive Dissonance)
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3. การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เมือบุคคล
เปิ ดรั บ ข้อมูล ข่ า วสารแล้วก็ใ ช่ ว่าจะรั บ รู้ ข่า วสารทังหมดตามเจตนารมณ์ ของผูส้ ่ ง สารเสมอไป
เพราะคนเรามัก เลื อ กรั บ รู ้ แ ละตี ค วามหมายสารแตกต่ า งกัน ไปตามความสนใจ ทัศ นคติ
ประสบการณ์ความเชือ ความต้องการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทางร่ างกายหรื อสภาวะทาง
อารมณ์และจิตใจ ฉะนันแต่ละคนอาจตีความเฉพาะข่าวสารทีสอดคล้องกับลักษณะส่ วนบุคคล
ดังกล่าว นอกจากจะทําให้ข่าวสารบางส่ วนถูกตัดทิงไปยังมีการบิดเบือนข่าวสารให้มีทิศทางเป็ นที
น่าพอใจของแต่ละบุคคลด้วย
4. การเลือกจดจํา (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจําข่าวสารในส่ วนทีตรงกับ
ความสนใจ ความต้องการ ทัศนคติ เป็ นต้น ของตนเองและมักจะลืมหรื อไม่นาํ ไปถ่ายทอดต่อใน
ส่ วนทีตนเองไม่สนใจ ไม่เห็นด้วยหรื อเรื องทีขัดแย้งด้านกับความคิดของตนเอง ข่าวสารทีคนเรา
เลือกจําไว้นนมั
ั กมีเนือหาทีจะช่ วยส่ งเสริ มหรื อสนับสนุ นความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ค่านิยมหรื อ
ความเชือของแต่ละคนทีมีอยูเ่ ดิมให้มีความมันคงชัดเจนยิงขึนและเปลียนแปลงยากขึน เพือนําไปใช้
เป็ นประโยชน์ในโอกาสต่อไป ส่ วนหนึงอาจนําไปใช้เมือเกิดความรู้สึกขัดแย้งและมีสิงทีทําให้ไม่
สบายใจขึน

การเลือก
การเลือกรับรู้
การเลือกจดจํา

ภาพที 5 กระบวนการเลือกสรร 3 ชัน
ทีมา : พีระ จิระโสภณ, หลักและทฤษฎีการสื อสาร (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช,
2529)
พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2529: 292) ได้สรุ ปถึงการเปิ ดรับสื อของผูร้ ับสารว่า ผูร้ ับสาร
จะเลือกเปิ ดรับสื อตามลักษณะดังต่อไปนี
- เลื อกสื อทีสามารถจัดหามาได้ (Availability) ธรรมชาติ ของมนุ ษย์นันจะใช้ความ
พยายามเพียงระดับหนึงเท่านัน อะไรทียากมากๆ มักจะไม่ได้รับการเลือกแต่ถา้ สามารถได้มาไม่ยาก
นักมักเลือกนิงนัน เช่นเดียวกับสื อ ผูร้ ับสารจะเลือกสื อทีไม่ตอ้ งใช้ความพยายามมาก เช่น ในชนบท
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ประชาชนส่ วนใหญ่จะเปิ ดรับวิทยุเป็ นสําคัญ เพราะตนเองสามารถจัดหาเครื องรับ วิทยุได้ง่ายกว่า
สื ออืน
- เลือกสื อทีสอดคล้อง (Consistency) กับความรู้ ค่านิ ยม ความเชือและทัศนคติของตน
เช่ น นิ สิตนักศึ กษาและนักวิชาการมักอ่านหนังสื อพิมพ์มติชนหรื อสยามรัฐมากกว่าหนังสื อพิมพ์
อืนเพราะหนังสื อพิมพ์ให้ข่าวสาร ความรู้ ในแง่วชิ าการทีสอดคล้องคล้ายกับตน เป็ นต้น
- เลือกสื อทีตนสะดวก (Convenience) ปั จจุบนั ผูร้ ับสารสามารถเลือกรับสื อได้ทงทาง
ั
โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสี ยง หนังสื อพิมพ์ นิตยสารและสื อบุคคล แต่ละคนก็จะมีพฤติกรรมการรับ
สื อทีแตกต่างกันตามทีตนสะดวก เช่น บางคนมักนิยมรับฟังข่าวสารทางวิทยุกระจายเสี ยงขณะขับ
รถ บางคนชอบนังหรื อนอนชมโทรทัศน์ บางคนชอบอ่านหนังสื อพิมพ์ในห้องสมุด เป็ นต้น
- เลือกสื อตามความเคยชิน (Accustomedness) ปกติจะมีบุคคลกลุ่มหนึงในทุกสังคมที
จะไม่ค่อยเปลียนแปลงการรับสื อทีตนเคยรับอยู่ ซึ งมักจะพบในบุคคลทีมีอายุมาก
- ลักษณะเฉพาะของสื อ จากทีกล่าวมาข้างต้น เป็ นความต้องการสื อของผูร้ ับสารเป็ น
หลัก แต่ในข้อนี เป็ นคุณลักษณะเฉพาะของสื อทีมีผลต่อการเลือกสื อของผูร้ ับสาร เช่น ลักษณะเด่น
ของหนังสื อพิมพ์ คือ สามารถให้ข่าวสารในรายละเอียดดีกว่า ราคาถูกและสามารถนําติดตัวไปได้
ทุกหนแห่ งหรื อลักษณะเด่นของโทรทัศน์ คือ ทําให้เห็นภาพจริ ง เร้าใจ มีความรู้สึกเหมือนอยู่ร่วม
ในเหตุการณ์ มีแสงสี ดึงดูใจ ในขณะดูโทรทัศน์สามารถพักผ่อนอิริยาบถได้สบาย เป็ นต้น
จากการศึ กษาทฤษฎี เกี ยวกับพฤติกรรมการเปิ ดรับสื อ ผูว้ ิจยั ได้เลื อกใช้แนวคิดของ
สุ รพงษ์ โสธนะเสถียร ซึงได้จาํ แนกวัตถุประสงค์ของการเปิ ดรับสารไว้ 4 ประการ คือ เพือการรับรู้
เพือความหลากหลาย เพืออรรถประโยชน์ทางสังคมและเพือการผละสังคม โดยผูว้ ิจยั ได้ใช้แนวคิด
นีมาใช้ในการกําหนดแบบสอบถามและการสร้างแนวคําถามงานวิจยั ส่ วนของพฤติกรรมการเปิ ดรับ
สื อของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี ที 3 และชันปี 4 ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์ เกียวกับสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
. ข้ อมูลบริบทเกียวกับกลุ่มตัวอย่ าง
มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็ นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ถื อกําเนิ ดจากโรงเรี ยนประณี ตศิลปกรรม ซึ ง
สังกัดกรมศิลปากร ก่อตังเมือปี พ.ศ. 2476 ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (เดิมชือ Corrado Feroci) เป็ น
ผูก้ ่อตังโรงเรี ยนแห่ งนี จนกระทังได้รับการยกย่องฐานะขึนเป็ นมหาวิทยาลัยศิลปากร เมือวันที 12
ตุลาคม พ.ศ. 2486 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ขยายงานในระดับบัณฑิตศึกษา โดยการจัดตังบัณฑิต
วิทยาลัยขึนเพือรับผิดชอบในการดําเนินการเมือปี พ.ศ. 2515

32
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีวทิ ยาเขต วิทยาเขต ดังนี
วังท่าพระ ตังอยู่ในพืนทีกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ชนใน
ั ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง ถนน
หน้าพระลาน กรุ งเทพมหานคร มีพืนทีประมาณ 8 ไร่ เดิมทีประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ นายช่างใหญ่แห่งกรุ งสยาม
วิท ยาเขตพระราชวังสนามจัน ทร์ ตังอยู่ใ นบริ เ วณพระราชวัง สนามจัน ทร์ จัง หวัด
นครปฐม ซึ งเคยเป็ นพระราชวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว มีพืนทีประมาณ 440
ไร่
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ตังอยู่ หมู่ 3 ถนนชะอํา-ปราณบุรี ตําบลสามพระยา
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีพืนทีประมาณ 820 ไร่
มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิ ดหลักสู ตรการเรี ยนการสอนในระดับ ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท
และปริ ญญาเอก ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ และสาขา
มนุษยศาสตร์ โดยมีหน่วยงานจัดการเรี ยนการสอนทังหมด ดังต่อไปนี
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะโบราณคดี
คณะมัณฑนศิลป์
คณะอักษรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรคณะดุริยางคศาสตร์
ปณิธานของมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิท ยาลัย ศิ ล ปากรเป็ นแหล่ ง ค้น คว้า วิจ ัย รวบรวม ถ่ า ยทอดความรู้ แ ละศิ ล ปะ
วิทยาการชันสู ง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมีเป้ าหมายในการผลิตบัณฑิตทุกระดับปริ ญญาให้
มีภูมิปัญญาสู ง มีความคิดสร้างสรรค์ ยึดมันในคุณธรรม เพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณ และจิตสํานึก
ในความรับผิดชอบต่อสังคม
มหาวิทยาลัยเป็ นศูนย์กลางทางวิชาการ บนพืนฐานการอนุ รักษ์ พัฒนาภูมิปัญญาและ
วัฒ นธรรมไทย ตามหลัก เสรี ภ าพทางวิ ช าการเพื อประโยชน์ ข องชุ ม ชนในภู มิ ภ าคตะวัน ตก
ประเทศชาติ และมนุษยชาติทงมวล
ั
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วิสัยทัศน์
1. ผลิตบัณฑิตทีมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
2. เป็ นเลิ ศทางศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทังพัฒนาด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เป็ นศูนย์กลางทางศิลปะและวิทยาการของภาคตะวันตกและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
4. เป็ นองค์กรทีมีการบริ หารจัดการทีดี มี ประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้และ
ประชาคมมีส่วนร่ วม
5. เป็ นองค์กรเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้สังคมและชุมชน
พันธกิจ
1. สื บ สานและทํา นุ บ าํ รุ งศิ ล ปะและวัฒนธรรมอันดี ง ามทังในระดับ ท้องถิ นและ
ระดับชาติ
2. พัฒนาและถ่ ายทอดความรู้ เพือเสริ มสร้ างบุคคลให้มีความรู้ ในวิชาชี พชันสู ง มี
สติปัญญา ความคิด และความรู ้สึกรับผิดชอบต่อสังคม
3. ค้นคว้า วิจยั และสร้างสรรค์ผลงานวิจยั และผลงานด้านศิลปะ เพือความก้าวหน้า
ทางวิชาการ
4. ให้บริ การวิชาการแก่สั งคม เพือเสริ มสร้ างความเข้ม แข็งแก่ชุ มชน และพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ
5. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพ มีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
และประชาคมมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือสนับสนุ นพันธะกิจของมหาวิทยาลัย และ
การศึกษาสาธารณะ
การเข้ าศึกษา
การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริ ญญาบัณฑิตแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
คือ ประเภทแรกผ่านการสอบคัดเลื อกรวมระบบกลางหรื อระบบแอดมิ สชันส์ ซึ งดําเนิ นการโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ประเภทหลังผ่านการสอบคัดเลื อก
โดยมหาวิทยาลัยเป็ นผูด้ าํ เนินการคัดเลือกเอง ได้แก่ โครงการโควตาพิเศษ จะรับเฉพาะนักเรี ยนทีมี
ภูมิลาํ เนาในจังหวัดต่างๆ 28 จังหวัด โครงการรับนักศึกษาเพิมพิเศษของบางคณะวิชา โครงการรับผู้
มีความรู ้ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษา บัณฑิต
วิทยาลัยเป็ นผูด้ าํ เนินการสอบคัดเลือกเอง

34
จํานวนนักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีนกั ศึกษาในระดับปริ ญญาบัณฑิต ประมาณ 17,400 คน และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประมาณ 2,800 คน มีขา้ ราชการประเภทคณาจารย์ประจํา ประมาณ
600 คน ข้าราชการช่วยวิชาการและธุรการ ประมาณ 470 คน พนักงานในมหาวิทยาลัย ประเภทสาย
วิชาการ ประมาณ 230 คน ประเภทสายช่วยวิชาการ ประมาณ 150 คน ลูกจ้างประจํา ประมาณ 350
คน และลูกจ้างชัวคราว ประมาณ 320 คน
ผูว้ จิ ยั ใช้ประชากรในการวิจยั คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชนปี
ั
และชันปี ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ประกอบด้วย 5 คณะวิชา คือ คณะ
อักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมจํานวนนักศึกษาทังสิ น , คน
ตารางที จํานวนประชากรตามคณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์
คณะวิชา
คณะอักษรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวม
รวมจํานวนทังสิ น

จํานวนประชากร (คน)
นักศึกษาชันปี 3
นักศึกษาชันปี 4
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
100
88
131
56

570
295
405
128

88
62
157
54

507
254
437
141

572
947

668
2,066

542
903

612
1,951
5,867

ทีมา : กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ , จํานวนนักศึกษา
ชันปี และชันปี ปี พ.ศ. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
(นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555)
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. งานวิจัยทีเกียวข้ อง
เพ็ญพร ทองนาค ( ) ได้ศึกษาวิจยั เรื อง การยอมรับสัญลักษณ์การจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการโทรทัศน์: กรณี ศึกษา เขตพืนทีการศึกษากรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า
บุค คลที ร่ วมชมโทรทัศน์แ ละเวลาเฉลี ยที ร่ วมชมโทรทัศ น์ก ับ บุ ตรหลานที แตกต่า งกัน มี ผ ลต่อ
ความรู ้ความเข้าใจเกียวกับสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์แตกต่างกัน
เนื องจากพบว่ามีการใช้สัญลักษณ์ ต่างๆ มากมายในการสื อความหมาย ซึ งมีช่องทางการสื อสารทัง
สื อโทรทัศน์ วิทยุ และสิ งพิมพ์ เป็ นช่ องทางหลักในการถ่ายทอดสื อสารทีเหมาะสมทีสุ ดในการ
นําเสนอสัญลักษณ์ ดังนัน ความรู ้ ความเข้าใจเกี ยวกับสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการช่วยให้สามารถเลือกรายการทีเหมาะสมกับบุตรหลานได้อย่างรวดเร็ ว และทําให้สามารถใช้
เวลาทีมีคุณภาพกับบุตรหลานได้มากขึนเป็ นโอกาสดีทีจะถ่ายทอดความรู้ แนวคิดทีมีคุณค่าให้กบั
บุตรหลานทังทางตรงและทางอ้อม ดังนันเวลาทีชมโทรทัศน์กบั บุตรหลานไม่ควรจะมากหรื อน้อย
จนเกินไป
วิท วัช แซ่ พุ่ น (
) ได้ศึ ก ษาวิ จ ัย เรื อง การรั บ รู้ ความเข้า ใจ และทัศ นคติ ข อง
ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครต่อสัญลักษณ์ ระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์
ผลการวิ จ ัย พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ มี ก ารเปิ ดรั บ รายการโทรทัศ น์ ข องประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานครต่อสัญลักษณ์ ระบุระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์และประเภทรายการที
ท่านรับชมเป็ นประจํา กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์ระบุระดับความเหมาะสม
ของรายการโทรทัศน์โดยมีการรับรู้ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์ระบุระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและระยะเวลาในการรับชมไม่มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้
ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ปั จ จัย ด้า นช่ ว งเวลาที เปิ ดรั บ ชมรายการบ่ อ ยที สุ ด มี
ความสัมพันธ์ กับการรับรู ้ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
นฤมล ปิ นโต ( ) ได้ศึ ก ษาวิจยั เรื อง การรับ รู้ เรื องการจัดระดับ ความเหมาะสม
รายการโทรทัศ น์ กับ ความคาดหวัง ต่ อการจัดวางเวลาออกอากาศรายการโทรทัศ น์ ตามความ
เหมาะสมของเนื อหา ของผู ้ป กครองเด็ ก นัก เรี ย นระดับ ประถามศึ ก ษาในกรุ ง เทพมหานคร
ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ กครองเด็กนักเรี ยนระดับประถมศึกษาในกรุ งเทพมหานครมีการรับรู้เรื องการ
จัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ในระดับปานกลาง โดยได้คะแนนเฉลีย 6.5 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 12 คะแนน ซึ งระดับการรับรู้ดงั กล่าวมีความสัมพันธ์กบั อายุ การศึกษา อาชี พ โดย
ประเด็นทีผูป้ กครองมีการรับรู้ถูกต้องมากทีสุ ด 3 ลําดับ คือ เรื องความหมายของสัญลักษณ์ “ท”
“น๑๓” และเรื องผลทีผูช้ มจะได้รับกรณี ไม่เลื อกชมรายการตามคําแนะนําของการจัดระดับความ
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เหมาะสม ส่ วนประเด็นที ผูป้ กครองมีการรับรู้ ที ไม่ถูกต้องมากทีสุ ด คือ เรื องความหมายของ
สัญลักษณ์ “ป”
ผูป้ กครองนักเรี ยนมีความคาดหวังต่อการจํากัดเวลาออกอากาศรายการโทรทัศน์ทีมี
เนือหาทีควรจํากัดระดับสู ง ในประเด็นต่อไปนี ) การใช้ความรุ นแรง ) การใช้อาวุธ ยาเสพติด )
การใช้ภาษาทีก้าวร้าว หยาบคาย และมีความคาดหวังต่อการจํากัดเวลาออกอากาศรายการโทรทัศน์
ทีมีเนื อหาทีควรจํากัดระดับปานกลาง ในประเด็นต่อไปนี ) การแสดงทีทําให้เกิดความรู้สึกเศร้า
หดหู่ สยดสยอง ) การล้อเลียนให้เกิดความอาย กลายเป็ นตัวตลกในสังคม ) การแสดงท่าทางทีไม่
เหมาะสมในทางเพศ โดยผูป้ กครองนักเรี ยนคาดหวังให้นาํ เสนอเนื อหาทีควรจํากัดเหล่านี ในวัน
จันทร์ ถึงวันศุกร์ ช่วงเวลา . - . น. และ . - . น. ตามลําดับ ทังนี ระดับการรับรู้เรื องการ
จัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์มีความสัมพันธ์กบั ความคาดหวังดังกล่าว กล่าวคือ ผูท้ ีมี
การรับรู้ในระดับสู ง มีความคาดหวังต่อการจํากัดวันเวลาออกอากาศรายการโทรทัศน์ทีมีเนือหาควร
จํา กัด สู ง และในทางกลับ กัน ผูท้ ี มี ก ารรั บ รู้ ใ นระดับ ตํามี ค วามคาดหวัง ต่ อ การจํา กัด วัน เวลา
ออกอากาศรายการโทรทัศน์ทีมีเนือหาควรจํากัดในระดับตําเช่นกัน
ด้ า นรายการโทรทัศ น์ ที มี เ นื อหาที ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม ซึ งได้ แ ก่ .) การพัฒ นา
ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ) การส่ งเสริ มให้คิดเป็ นตามความสามารถของสมองในแต่ละ
วัย ) การส่ งเสริ มให้เกิดการยอมรับความหลากหลายในสังคม ) การส่ งเสริ มให้เรี ยนรู้ทกั ษะการ
ใช้ชีวิตในสังคม ) การส่ งเสริ มให้เกิดการพัฒนาด้านคุณธรรมนันกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่คาดหวัง
ให้ออกอากาศในวันเสาร์ -วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์มากทีสุ ดในทุกประเด็น โดยคาดหวังให้
มีการออกอากาศรายการโทรทัศน์ในช่วงเวลา . - . น. และ . - . น. ตามลําดับ
นอกจากนียังพบว่า ผูป้ กครองนักเรี ยนใช้เวลาดูโทรทัศน์พร้อมบุตรหลาน มากกว่า
นาทีต่อวัน โดยช่ วงเวลาทีดูพร้อมบุตรหลานคือ ช่วงหัวคําของวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ และช่วงเช้าวัน
เสาร์ วันอาทิ ตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่พ บว่าพฤติ กรรมการเปิ ดรับรายการโทรทัศ น์พร้ อมบุ ตร
หลานดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์กบั ความคาดหวังต่อการจํากัดวันและเวลาการออกอากาศรายการที
มีเนือหาควรจํากัด
จริ ยา เหลืองศุภกรณ์ ( ) ได้ศึกษาวิจยั เรื อง การรับรู้ต่อสัญลักษณ์ระบุระดับ ความ
เหมาะสมของสื อวิทยุโทรทัศน์ของผูช้ มรายการโทรทัศน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่รับชมรายการโทรทัศน์ทุกวันและรับชมรายการโทรทัศน์ช่วงเวลาเดี ยวกัน
เกื อบทุกคนคือช่ วง เวลา . - . น. และผลการศึกษาด้านข้อมูลทัวไปสัญลักษณ์ ระบุระดับ
ความเหมาะสมของสื อวิทยุโทรทัศน์นนแสดงให้
ั
เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็ นสัญลักษณ์ระบุ
ระดับความเหมาะสมของสื อวิทยุโทรทัศน์ทุกครังทีได้รับชมรายการโทรทัศน์และเห็นสัญลักษณ์
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ระบุระดับระดับความเหมาะสมของสื อวิทยุโทรทัศน์จากรายการประเภทละครมากทีสุ ดกว่ารายการ
บันเทิงอืนๆ
แม็คคอมบ์และมัลลินส์ (Mc Combs and Mullins,
อ้างถึงใน พรทิพย์ บุญนิพทั ธ์,
: 71) ได้ศึกษาวิจยั เรื อง ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการใช้สือมวลชน ผลการวิจยั พบว่า
การศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับการใช้สือมวลชน เพราะว่าการใช้สือมวลชนมีมากขึนในหมู่ที
มีการศึกษาสู ง ทําให้ผทู้ ีมีการศึกษาสู งมีการเปิ ดรับและความเข้าใจสื อและสารมากตามไปด้วย
งานวิจยั หลายชินพบว่า ประชาชนโดยส่ วนใหญ่ทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างในการสํารวจพบว่า
เคยพบเห็ นสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์โดยพบเห็ นจากรายการ
โทรทัศ น์ ป ระเภทรายการบัน เทิ ง มากที สุ ด และมี ค วามเข้า ใจต่ อ สั ญ ลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับ ความ
เหมาะสมของ รายการโทรทัศน์อยูใ่ นระดับปานกลาง
จากเรื องดังกล่าวพบว่า ประชาชนทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จะมีการรับรู้เกียวกับ
สัญลักษณ์ ก ารจัด ระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศ น์จ ากช่ องทางสื อโทรทัศ น์ป ระเภท
รายการบันเทิงนันแสดงให้เห็นถึ งพฤติกรรมในการเปิ ดรับสื อของประชาชนกลุ่มตัวอย่างโดยพวก
เขาสามารถรับรู ้ เกี ยวกับสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทาง
สื อที พวกเขาเปิ ดรับ ซึ งพวกเขามี ความเข้าใจเกี ยวกับสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศน์อยู่ใ นระดับปานกลางซึ งแสดงให้เห็ นว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างจะมี ก ารเลื อก
เปิ ดรั บหรื อ เลื อกจดจํา สัญลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศ น์จาํ เพาะใน
ประเด็นทีตนเองสนใจหรื อต้องการ
จากการศึกษางานวิจยั ต่างๆ ทังภายในประเทศและต่างประเทศ ผูว้ ิจยั ได้นาํ ผลการวิจยั
มาเป็ นแนวทางในการศึกษาทฤษฏีต่างๆ ทีจะมาสนับสนุ นและอ้างอิงกับงานวิจยั ชิ นนี ทังในส่ วน
ของเรื องการรั บ รู้ ความเข้า ใจและในส่ ว นของพฤติ ก รรมที มี ต่ อสั ญ ลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับ ความ
เหมาะสมรายการโทรทัศน์โดยการนํามากําหนดแนวคําถาม แนวทางในการวิเคราะห์ขอ้ มูลรวมถึง
แนวทางของการสรุ ปผลการวิจยั และการนําไปใช้ในการอภิปรายผลการวิจยั
ตรี รัตน์ นิลรัตน์ ( ) ได้ศึกษาวิจยั เรื อง การเปิ ดรับชมละครโทรทัศน์กบั การรับรู้ ถึง
ประโยชน์ก ารนํา ไปใช้เพื อพัฒ นาตนเองของนัก ศึ ก ษาในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาชอบดูละครทีมีเนือหาตลก สนุกสนาน โดยร่ วมกับสมาชิกในครอบครัว
มากทีสุ ด ช่วงทีดูละครบ่อยทีสุ ดระหว่างวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ คือเวลา . - . น. วันเสาร์ ถึงวัน
อาทิตย์ คือเวลา . - . น. ซึงนักศึกษาดูละครโทรทัศน์เพือความสนุกสนานบันเทิง
นอกจากนี ยังพบว่านักศึกษาทีมารดาอาชี พต่างกันมีความสัมพันธ์กบั สัญลักษณ์การดู
ละครโทรทัศน์ นักศึกษาทีเรี ยนสาขาต่างกัน ภูมิลาํ เนาต่างกันและรายได้ต่างกัน รับรู้ถึงประโยชน์
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ของ ละครโทรทัศน์ในการนําไปใช้พฒั นาบุคลิกภาพ สติปัญญาและจริ ยธรรม ซึ งในการนําไปใช้
ประโยชน์ของละครโทรทัศน์ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง นักศึกษาเห็นว่าสามารถนําไปใช้พฒั นาให้
เป็ นผูม้ ีมนุ ษย์สัมพันธ์ทีดีในกลุ่มเพือน พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความเข้าใจในสภาพปั ญหาและ
สังคมไทย สามารถช่ วยพัฒนาให้ตนเองเข้าใจและให้ความสําคัญในสิ ทธิ เสรี ภาพของบุคคลอืน
อย่างเท่าเทียมกันมากทีสุ ด

บทที 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั เรื อง การศึกษาการรับรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรมทีมีต่อสัญลักษณ์ การจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการโทรทัศ น์ ของนัก ศึ ก ษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี และชันปี ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจ (Survey Research) วัด
แบบครังเดียว (One-shot Study) เพือศึกษาการรับรู้ ความเข้าใจและพฤติก รรมทีมีต่อสัญลักษณ์การจัด
ระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชนปี
ั
และชันปี ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ ง
ประกอบด้วยคําถามปลายปิ ด (Close Ended Questions) และคําถามปลายเปิ ด (Open Ended Questions)
เป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ประชากรทีใช้ในการวิจยั
2. วิธีการสุ่ มตัวอย่าง
3. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
4. การทดสอบความน่าเชือถือของเครื องมือ
5. การตรวจสอบคุณภาพของเครื องมือ
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
7. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
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1. ประชากรทีใช้ ในการวิจัย
. ประชากรทีใช้ ในการวิจัยคือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชนปี
ั
และชันปี ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ประกอบด้วย 5 คณะวิชา คือคณะอักษรศาสตร์
คณะศึ ก ษาศาสตร์ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ คณะเภสั ช ศาสตร์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม รวมจํานวนนักศึ กษาทังสิ น , คน ข้อมูล ณ วันที กันยายน พ.ศ.2555 ดังราย
ละเอียดในตารางที 3 ดังนี
ตารางที 3 จํานวนประชากรตามคณะของนักศึกษามหาวิ ทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์
คณะวิชา
คณะอักษรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวม
รวมจํานวนทังสิ น

จํานวนประชากร (คน)
นักศึกษาชันปี 3
นักศึกษาชันปี 4
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
100
570
88
507
88
295
62
254
131
405
157
437
56
128
54
141
572
947

668
2,066

542
903

612
1,951
5,867

ทีมา: กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ , จํานวนนักศึกษาชั น
ปี และชันปี ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (นครปฐม:
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555)

41
1.2 กลุ่มตัวอย่ าง กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาวิจยั ครังนีคือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชัน
ปี และชันปี ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จํานวน 3 คน
และเพือให้ได้ขอ้ มูลทีครอบคลุมและกระจาย โดยคํานวณจากสู ตรการหาตัวอย่างประชากรของยามาเน
(Yamane, 1967 อ้างถึงใน ประสพชัย พสุ นนท์, 2555: 187) ทีระดับความมีนยั สําคัญทางสถิติ .05 โดย
มีสูตรทีใช้ในการคํานวณ คือ
จากสู ตร n
เมือ n
N
e
n

N /1+ N(e)2
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
แทน ขนาดประชากรทังหมด
แทน ความคลาดเคลือนของการสุ มตัวอย่าง
= , /+, (. )
=

ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง n = 375 คน โดยใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชันแบบเทียบสัดส่ วน
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2. วิธีการสุ่ มตัวอย่าง
จากการเทียบสัดส่ วนระหว่างจํานวนประชากรกับขนาดกลุ่มตัวอย่างจะได้กลุ่มตัวอย่างของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตามคณะดังรายละเอียดในตารางที 4
ตารางที จําแนกกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา ตามคณะ ระดับชันปี 3 และชันปี ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
คณะวิชา
คณะอักษรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวม

จํานวนประชากร (คน)
ชันปี 3
ชันปี 4
670
595
383
316
536
594
184
195

นักศึกษา

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง (คน)
ชันปี 3
ชันปี 4
45
40
25
20
35
40
15
15

1,240

1154

70

70

3,013

2,854

190

185

375
ทีมา: กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ , จํานวนนักศึกษาชัน
ปี และชันปี ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (นครปฐม:
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555)
3. เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการรวบรวมข้อมูลครังนี เป็ นแบบสอบถามวัดการรับรู้ ความเข้าใจและ
พฤติกรรมทีมีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ชันปี 3 และชันปี 4 ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยแบ่ ง
ออกเป็ น ส่ วน คือ
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ส่ วนที 1 แบบสอบถามเกียวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ คณะ
วิชา สถานทีพักอาศัย ภูมิลาํ เนาโดยมีลกั ษณะคําถามแบบเลือกตอบ
ส่ วนที 2 แบบสอบถามเกียวกับรับรู้ทีมีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์โดยผูว้ จิ ยั พัฒนาแบบสอบถามมาจากแนวคิดของ นฤมล ปิ นโต (2550)
ส่ วนที 3 แบบสอบถามเกียวกับความเข้าใจทีมีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสม
รายการโทรทัศน์โดยผูว้ จิ ยั พัฒนาแบบสอบถามมาจากแนวคิดของวิทวัส แซ่พนุ่ ( )
ส่ วนที 4 แบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมทีมีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสม
รายการโทรทัศน์โดยผูว้ จิ ยั พัฒนาแบบสอบถามมาจากแนวคิดของ วิทวัส แซ่พนุ่ ( )
โดยรู ปแบบสอบถามเป็ นในรู ปแบบมาตราประมาณค่าของลิ เคิร์ท (Likert Scale)โดยมี
คําตอบให้เลือก 5 ตัวเลือก คือ มากทีสุ ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ ด โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนน
ดังนี
ข้อถามเชิงบวก
ข้อถามเชิงลบ
มากทีสุ ด
5
1
มาก
4
2
ปานกลาง
3
3
น้อย
2
4
น้อยทีสุ ด
1
5
การแปลผลการอธิ บาย ซึ งผูศ้ ึกษาจะแบ่งเกณฑ์ในการวัดครังนีออกเป็ น ระดับโดยมีวธิ ี การดังนี
ข้อมูลทีมีค่าสู งสุ ด – ข้อมูลทีมีค่าตําสุ ด = 5-1 = 0.8
จํานวนชัน
5
จากหลักเกณฑ์ดงั กล่าวสามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได้ ดังนี
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
มีค่าเฉลียระหว่าง . - .
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
มีค่าเฉลียระหว่าง . - .
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
มีค่าเฉลียระหว่าง . - .
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
มีค่าเฉลียระหว่าง . - .
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยทีสุ ด
มีค่าเฉลียระหว่าง . - .
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ส่ วนที 5 เป็ นลักษณะคําถามแบบปลายเปิ ด ซึ งเกียวข้องกับความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะ
จากนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี ชันปี และชันปี ปี พ.ศ.
มหาวิท ยาลัย ศิ ล ปากร วิท ยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ทีได้รับชมสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
4. การทดสอบความน่ าเชือถือของเครืองมือ(แบบสอบถาม)
ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามทีสร้างขึนไปตรวจสอบหาความถูกต้องและความเทียงตรงเชิ ง
เนือหา โดยนําแบบสอบถามทีได้ไปปรึ กษากับอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ทังนีเพือให้ผลการวิจยั ทีได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
การทดสอบความเชือมัน (Reliability)
ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามทีปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี ยวชาญแล้ว ไปทดสอบ
(Try-Out) กับกลุ่มคนทีมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี 3 และชัน
ปี 4 ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จํานวน คน แล้วนําแบบสอบถามมาหาค่าความ
เชื อมัน (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ แอลฟา (Coefficient) ของ ครอนบัค (Cronbach)
ได้ค่าความเชื อมันแบบสอบถามทังฉบับเท่ากับ . ค่าความเชื อมันแบบสอบถามด้า นการรั บรู้ ต่อ
สัญลักษณ์เท่ากับ . ค่าความเชื อมันแบบสอบถามด้านความเข้าใจต่อความหมายสัญลักษณ์ เท่ากับ
. และค่าความเชื อมันแบบสอบถามด้านพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์ การจัด
ระดั บ ความเหมาะสมรายการโทรทัศ น์ เ ท่ า กับ . แสดงว่ า แบบสอบถามที พัฒ นาขึ นนี เป็ น
แบบสอบถามทีมีคุณภาพทังความเทียงตรงตามเนือหา และความเชือมันในระดับทีใช้ได้ดีเนืองจากมีค่า
ความเชือมันตังแต่ . ขึนไป (สุ ธรรม รัตนโชติ,
: )
5. การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการสร้างเครื องมือตามลําดับ ดังนี
5.1 ศึกษาลักษณะรู ปแบบการเขียนแบบสอบถามการรับรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรม จาก
เอกสารงานวิจยั แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยั ทีเกียวกับตัวแปลทีศึกษา
5.2 สร้างแบบสอบถาม การรับรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรมทีมีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการโทรทัศ น์ ของนัก ศึ ก ษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี และชันปี ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
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5.3 นําแบบสอบถามการรับรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรมทีมีต่อสัญลักษณ์ การจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการโทรทัศ น์ ของนัก ศึ ก ษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี และชันปี ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ทีสร้ างเสร็ จแล้วเสนออาจารย์ทีปรึ กษาเพือ
ตรวจสอบเสนอแนะและปรับปรุ งแก้ไข
5.4 นําแบบสอบถามทีผ่านการตรวจสอบและปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่ม
ตัวอย่างทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริ ง โดยนําไปตรวจสอบกับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี และชันปี
ปี พ.ศ. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จํานวน คน
5.5 นําแบบสอบถามทีมีความสมบูรณ์ไปวิเคราะห์ดว้ ยวิธีทางสถิติต่อไป
. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครังนี เก็บจากนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี และชัน
ปี ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จํานวน คน ระยะเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ตังแต่เดื อน มีนาคม พ.ศ.
ถึงเดือนพฤษภาคมพ.ศ.
รวมระยะเวลา
เดือน ได้รับแบบสอบถามกลับจํานวน ชุด โดยดําเนินการตามขันตอน ดังนี
.1 ผูว้ จิ ยั ขอความร่ วมมือตอบแบบสอบถามจากนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี และชัน
ปี ปี พ.ศ. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ดว้ ยตนเอง
. ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามไปทําการเก็บข้อมูลแจกนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี และ
ชันปี ปี พ.ศ. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
.3 รวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบหาความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูล
.4 นําแบบสอบถามทีมีความสมบูรณ์ไปวิเคราะห์ดว้ ยวิธีทางสถิติต่อไป
7. การวิเคราะห์ ข้อมูล
.1 วิธีการประมวลผลข้อมูล
เมือเก็บข้อมูลเรี ยบร้ อยแล้ว ผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและนํา
แบบสอบถามไปลงรหัสตามคู่มือการลงรหัสทีสร้างขึน พร้อมกับบันทึกข้อมูลลงในเครื องคอมพิวเตอร์
ข้อมูลทีเก็บรวบรวมมาได้นาํ มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS
7.2 สถิติทีใช้
7.2.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการอธิบายข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง
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7.2.2 ค่าเฉลี ย ( & )(Mean) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ใน
การวิเคราะห์และอธิ บายถึงระดับของการรับรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรมในการปฏิบตั ิตามคําแนะนํา
ของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
7.2.3 การวิเคราะห์สถิติตวั แปร (Chi-Square) อยูใ่ นระดับการวัด Nominal Scale ใช้
ทดสอบกรณี ก ลุ่ ม เดี ย วและใช้ท ดสอบการส่ ง ผลระหว่า งตัว แปร ตัวที เป็ นอิ ส ระจากกัน โดยการ
วิเคราะห์และอธิ บายถึงการส่ งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
7.2.4 ค่ า สั ม ป ระ สิ ท ธิ ส หสั ม พั น ธ์ ข อ ง เ พี ย ร์ สั น (Pearson’s Product Moment
Correlation) ใช้ในการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ ต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสม
รายการโทรทัศน์และความเข้าใจต่อความหมายของสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ในแต่ละประเภททีอธิ บายถึงการส่ งผลของพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์
การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ สําหรับค่านัยสําคัญทางสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ครังนี
กําหนดไว้ทีระดับ 0.05
โดยแปลงผลค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (ประสพชัย พสุ นนท์, 2553:
472) ดังนี
|r|≥0.80 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กนั สู ง
0.5 < |r| < 0.80 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ปานกลาง
|r| ≤0.50 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ตาํ
สําหรับค่านัยสําคัญทางสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ครังนี กําหนดไว้ทีระดับ 0.05

บทที
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาการรับรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามสัญลักษณ์การจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี และชันปี ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีวตั ถุประสงค์เพือ ) ศึกษาพฤติกรรมของ
นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ชันปี และชันปี ปี พ.ศ.
มหาวิท ยาลัย ศิ ล ปากร วิท ยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ ทีมีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ 2) ศึกษา
ความสั ม พันธ์ ร ะหว่า งการรั บ รู ้ แ ละความเข้า ใจต่ อสัญ ลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับ ความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศน์ของนัก ศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรี ชันปี และชันปี ปี พ.ศ.
มหาวิท ยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และ ) ศึ กษาถึ งการรับรู้ และความเข้าใจทีส่ งผลต่อ
พฤติกรรมของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี และชันปี ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี และชันปี ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จํานวน คน ผลทีได้จากการศึกษา ผูว้ ิจยั นําเสนอข้อมูลในรู ป
ตารางประกอบคําบรรยาย โดยแบ่งเป็ น ส่ วน ดังนี
. ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
. การรับรู ้ต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
. ความเข้า ใจต่ อ ความหมายของสั ญ ลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับ ความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ในแต่ละประเภท
. พฤติ ก รรมการปฏิ บตั ิ ตามคําแนะนําของสัญลัก ษณ์ ก ารจัดระดับความเหมาะสม
รายการโทรทัศน์
5. การทดสอบสมมติฐาน
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. ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ชันปี และชันปี ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จํานวน คน ประกอบด้วย เพศ คณะ
วิชา สถานทีพักอาศัย ภูมิลาํ เนาของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้วยการแจกแจงความถี และคิดเป็ นร้อยละ
แสดงผลดังตารางที 5
ตารางที 5 จํานวนและร้อยละของปัจจัยส่ วนบุคคล
ปั จจัยส่ วนบุคคล
1 เพศ
หญิง
ชาย
2 คณะวิชา
คณะอักษรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อืน ๆ

จํานวน

(n = )
ร้อยละ

244
131

65.07
34.93

60
72
60
57
100
26

16.00
19.20
16.00
15.20
26.67
6.93

3 สถานทีพักอาศัย
บ้าน
หอพัก
อืน ๆ

110
257
8

29.33
68.53
2.13

4 ภูมิลาํ เนาของผูต้ อบแบบสอบถาม
กรุ งเทพฯ
ปริ มณฑล
ต่างจังหวัด

66
133
176

17.60
35.47
46.93
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จากตารางที 5 พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี และชันปี
ปี พ.ศ. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จํานวน คนประกอบด้วย
เพศ คณะวิชา สถานทีพักอาศัย ภูมิลาํ เนาของผูต้ อบแบบสอบถาม อธิบายได้ดงั นี
เพศพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามซึ งเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี และชันปี ปี
พ.ศ. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จํานวน คนส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง มีจาํ นวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และเพศชาย มีจาํ นวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
คณะวิชาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามซึงเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี และชันปี
ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จํานวน คนส่ วนใหญ่
ศึ กษาอยู่ที คณะวิศ วกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีจาํ นวน คน คิดเป็ นร้ อยละ
. รองลงมาคือคณะศึกษาศาสตร์ มีจาํ นวน คน คิดเป็ นร้อยละ . คณะอักษรศาสตร์ และ
คณะวิทยาศาสตร์ มีจาํ นวนเท่ากันคือ คน คิดเป็ นร้อยละ . คณะเภสัชศาสตร์ มีจาํ นวน คน
คิดเป็ นร้ อยละ . และคณะวิชาทีมีจาํ นวนน้อยทีสุ ดคือ อืนๆ มีจาํ นวน คน คิดเป็ นร้ อยละ
.
สถานทีพักอาศัยพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามซึ งเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี
และชันปี ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จํานวน คน
ส่ วนใหญ่พกั อาศัยอยู่ที หอพัก มีจาํ นวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือพักอาศัยอยู่ที
บ้านมีจาํ นวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และสถานทีพักอาศัยทีมีจาํ นวนน้อยทีสุ ดคือ อืนๆ มี
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
ภูมิลาํ เนาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามซึงเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี และชันปี
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จํานวน คนส่ วนใหญ่มี
ปี พ.ศ.
ภูมิลาํ เนา อยู่ทีต่างจังหวัดมีจาํ นวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือปริ มณฑลมีจาํ นวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . และภูมิลาํ เนาทีมีจาํ นวนน้อยทีสุ ดคือกรุ งเทพฯมีจาํ นวน คน คิด
เป็ นร้อยละ .
. การรับรู้ต่อสั ญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
การรับรู ้ ต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ประกอบด้วย การ
รับข้อมูล และ การแปลข้อมูลให้เป็ นข้อความตามความเข้าใจดังแสดงในตารางที 6
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ตารางที 6 ค่า เฉลี ยและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ ทีมีต่อสัญลักษณ์ การจัดระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทัศน์โดยรวม
(n = 7 )
การรับรู ้ต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
S.D. ระดับ
X
1. การรับข้อมูล

3.57

0.60

มาก

2. การแปลข้อมูลให้เป็ นข้อความตามความเข้าใจ
รวม

3.63

0.77

มาก

3.60

0.62

มาก

จากตารางที 6 พบว่า การรั บ รู้ ต่ อ สั ญ ลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับ ความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = . และ S.D = 0. ) เมือพิจารณาเป็ นรายด้านแล้ว พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญอยู่ในระดับมากทุก ด้า นโดยให้ความสําคัญในด้านการแปล
ข้อมูลให้เป็ นข้อความตามความเข้าใจมากทีสุ ด ( X = . และ S.D = . ) ให้ความสําคัญในด้าน
การรับข้อมูลน้อยทีสุ ด ( X = . และ S.D = . ) ตามลําดับ
ตารางที 7 จํานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี ยและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ ต่อสัญลักษณ์ การจัด
ระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ดา้ นการรับข้อมูล
(n = )
ระดับความคิดเห็น(ร้อยละ)
มาก มาก ปาน น้อย น้อย X S.D. ระดับ
การรับข้อมูล
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด
1. เคยพบเห็นสัญลักษณ์
120 213 36
6
การจัดระดับความ
(32.0) (56.8) (9.6) (1.6)
เหมาะสมรายการ
โทรทัศน์
2.เคยพบเห็นสัญลักษณ์การ 137 182 50
6
จัดระดับความเหมาะสม (36.5) (48.5) (13.3) (1.6)
รายการโทรทัศน์ในช่วง
ก่อนเริ มรายการ

0
(0.0)

4.19

0.67

มาก

0
(0.0)

4.20

0.72

มาก
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ตารางที จํานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี ยและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ต่อสัญลักษณ์ การจัด
ระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ดา้ นการรับข้อมูล (ต่อ)
(n = )
ระดับความคิดเห็น(ร้อยละ)
มาก มาก ปาน น้อย น้อย X S.D. ระดับ
การรับข้อมูล
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด
. เคยพบเห็นสัญลักษณ์
การจัดระดับความ
เหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ในช่วง
ระหว่างรายการ
4.เคยศึกษาหาข้อมูล
เกียวกับสัญลักษณ์การ
จัดระดับความเหมาะสม
รายการโทรทัศน์
5.ทราบถึงทีมาของ
สัญลักษณ์การจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์
6.ส่ วนมากรับรู้ขอ้ มูล
สัญลักษณ์การจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ผา่ นสื อ
โทรทัศน์

37 130 146
45
17
(9.9) (34.7) (38.9) (12.0) (4.5)

3.33

0.97

ปาน
กลาง

25
65
112 118 55 2.70
(6.7) (17.3) (29.9) (31.5) (14.7)

1.12

ปาน
กลาง

32
78
139 105 21
(8.5) (20.8) (37.1) (28.0) (5.6)

2.99

1.03

ปาน
กลาง

128 140
94
13
(34.1) (37.3) (25.1) (3.5)

4.02

0.86

มาก

3.57

0.60

มาก

รวม

0
(0.0)

จากตารางที พบว่ า การรั บ รู้ ต่ อ สั ญ ลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับ ความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ดา้ นการรับข้อมูลโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = . และS.D = . )เมือพิจารณาเป็ น
รายข้อแล้ว พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม ให้ความสําคัญในระดับมาก ข้อและระดับปานกลาง ข้อ
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โดยให้ความสําคัญในเรื องเคยพบเห็ นสัญลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศ น์
ในช่วงก่อนเริ มรายการมากทีสุ ด ( X = . และ S.D = . ) ให้ความสําคัญในเรื องเคยพบเห็น
สัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ อยูใ่ นอันดับรองลงมา ( X = . และ S.D
= . ) และให้ความสํา คัญในเรื องเคยศึ ก ษาหาข้อมู ล เกี ยวกับ สัญลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับ ความ
เหมาะสมรายการโทรทัศน์นอ้ ยทีสุ ด ( X = . และ S.D = . . ) ตามลําดับ
ตารางที จํานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี ยและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ต่อสัญลักษณ์การจัด
ระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ด้านการแปลข้อมูล ให้เป็ นข้อความตามความ
เข้าใจ
(n = )
ระดับความคิดเห็น(ร้อยละ)
การแปลข้อมูลให้เป็ น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย X S.D. ระดับ
ข้อความตามความเข้าใจ
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด
1. สามารถเข้าใจในความ
86 127 145 17
0 3.75 0.86 มาก
หมายของสัญลักษณ์การ (22.9) (33.9) (38.7) (4.5) (0.0)
จัดระดับความเหมาะสม
รายการโทรทัศน์หลังจาก
ทีได้รับชม
.เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของ
61 138 128 48
0 3.57 0.91 มาก
การใช้สัญลักษณ์การจัด (16.3) (36.8) (34.1) (12.8) (0.0)
ระดับความเหมาะสม
รายการโทรทัศน์
.สามารถเข้าใจในรู ปแบบ
58 127 169 19
2 3.59 0.83 มาก
ของสัญลักษณ์การจัด
(15.5) (33.9) (45.1) (5.1) (0.5)
ระดับความเหมาะสม
รายการโทรทัศน์
รวม
3.63 0.77 มาก
จากตารางที พบว่ า การรั บ รู้ ต่ อ สั ญ ลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับ ความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ดา้ นการแปลข้อมูลให้เป็ นข้อความตามความเข้าใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = .
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และ S.D = . ) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับ
มากทุกข้อ โดยให้ความสําคัญในเรื องสามารถเข้าใจในความหมายของสัญลักษณ์การจัดระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทัศน์หลังจากทีได้รับชมมากทีสุ ด ( X = . และ S.D = . )ให้ความสําคัญ
ในเรื องสามารถเข้าใจในรู ปแบบของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ อยูใ่ น
อันดับรองลงมา ( X = . และ S.D = . ) และให้ความสําคัญในเรื องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของ
การใช้สัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ น้อยทีสุ ด ( X = . และS.D =
. ) ตามลําดับ
3. ความเข้ าใจต่ อความหมายของสั ญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ในแต่ ละ
ประเภท
ความเข้าใจต่อความหมายของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
ในแต่ละประเภทประกอบด้วย การแปลความการตีความการประเมินค่าดังแสดงในตารางที
ตารางที ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของความเข้าใจต่อความหมายของสัญลักษณ์การจัด
ระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ในแต่ละประเภทโดยรวม
(n = 7 )
ความเข้าใจต่อความหมายของสัญลักษณ์การจัดระดับความ
S.D.
ระดับ
X
เหมาะสมรายการโทรทัศน์ในแต่ละประเภท
3.42 0.64
มาก
1. การแปลความ
3.66 0.63
มาก
2. การตีความ
3. การประเมินค่า
3.31 0.84 ปานกลาง
รวม
3.47 0.60
มาก
จากตารางที พบว่า ความเข้า ใจต่ อความหมายของสั ญ ลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับ ความ
เหมาะสมรายการโทรทัศน์ในแต่ละประเภท โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = . และ S.D = 0. )
เมือพิจารณาเป็ นรายด้านแล้ว พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญอยู่ในระดับ มาก ข้อให้
ความสําคัญในระดับปานกลาง ข้อ โดยให้ความสําคัญในด้านการตีความมากทีสุ ด ( X = .
และ S.D = . ) ให้ความสําคัญ ในด้านการแปลความอยูใ่ นอันดับรองลงมา ( X = . และ S.D =
. ) และให้ความสําคัญในด้านการประเมินค่าน้อยทีสุ ด ( X = . และ S.D = . ) ตามลําดับ
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ตารางที 1 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของความเข้าใจต่อความหมายของ
สัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ในแต่ละประเภทด้านการแปล
ความ
(n = 7 )
ระดับความคิดเห็น(ร้อยละ)
มาก มาก ปาน น้อย น้อย X S.D. ระดับ
การแปลความ
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด
. สามารถทีจะให้ความหมาย 30 117 192 36
0 3.38
ของสัญลักษณ์การจัด
(8.0) (31.2) (51.2) (9.6) (0.0)
ระดับความเหมาะสม
รายการโทรทัศน์ได้อย่าง
ชัดเจน
2. สามารถทีจะแบ่งแยก
33 155 170 17
0 3.54
ประเภทของสัญลักษณ์การ (8.8) (41.3) (45.3) (4.5) (0.0)
จัดระดับความเหมาะสม
รายการโทรทัศน์ได้
3. สามารถทีจะอธิบายถึง
23 121 193 38
0 3.34
รายละเอียดของรู ปแบบ
(6.1) (32.3) (51.5) (10.1) (0.0)
สัญลักษณ์การจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ได้
รวม
3.42

0.77

มาก

0.72

มาก

0.74

ปาน
กลาง

0.64

มาก

จากตารางที 1 พบว่า ความเข้า ใจต่อ ความหมายของสั ญลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับ ความ
เหมาะสมรายการโทรทัศน์ในแต่ละประเภท ด้านการแปลความโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ( X =
. และ S.D = . ) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญใน
ระดับมาก ข้อ และระดับปานกลาง ข้อ โดยให้ความสําคัญในเรื องสามารถทีจะแบ่งแยกประเภท
ของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ได้ มากทีสุ ด ( X = . และS.D =
. ) ให้ความสําคัญในเรื องสามารถทีจะให้ความหมายของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสม
รายการโทรทัศน์ได้อย่างชัดเจนอยู่ในอันดับรองลงมา ( X = . และ S.D = . ) และให้
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ความสําคัญในเรื องสามารถทีจะอธิ บายถึ งรายละเอียดของรู ปแบบสัญลักษณ์การจัดระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทัศน์ได้นอ้ ยทีสุ ด( X = . และ S.D = . ) ตามลําดับ
ตารางที 1 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของความเข้าใจต่อความหมายของ
สัญลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับ ความเหมาะสมรายการโทรทัศ น์ ใ นแต่ล ะประเภทด้า นการ
ตีความ
(n = 7 )
ระดับความคิดเห็น(ร้อยละ)
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
การตีความ
S.D. ระดับ
X
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด
.หลังจากทีเห็นสัญลักษณ์
62 185 124 4
0 3.81
การจัดระดับความ
(16.5) (49.3) (33.1) (1.1) (0.0)
เหมาะสมรายการโทรทัศน์
มีความเข้าใจในความหมาย
ได้อย่างถูกต้อง
.เข้าใจถึงวิธีการปฏิบตั ิตาม
44 169 148 14 0 3.65
คําแนะนําของสัญลักษณ์ (11.7) (45.1) (39.5) (3.7) (0.0)
การจัดระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทัศน์
.สามารถจะปฏิบตั ิตาม
38 168 131 28 10 3.52
คําแนะนําของสัญลักษณ์ (10.1) (44.8) (34.9) (7.5) (2.7)
การจัดระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทัศน์
ได้อย่างถูกต้อง
รวม

3.66

0.71

มาก

0.73

มาก

0.87

มาก

0.63

มาก

จากตารางที พบว่า ความเข้า ใจต่ อความหมายของสัญ ลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับ ความ
เหมาะสมรายการโทรทัศน์ในแต่ละประเภท ด้านการตีความ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = .
และ S.D = . ) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับ
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มากทุกข้อ โดยให้ความสําคัญในเรื องหลังจากทีเห็นสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์มีความเข้าใจในความหมายได้อย่างถูกต้องมากทีสุ ด ( X = . และ S.D = . ) ให้
ความสําคัญในเรื องเข้าใจถึงวิธีการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสม
รายการโทรทัศน์อยูใ่ นอันดับรองลงมา ( X = . และ S.D = . ) และให้ความสําคัญในเรื อง
สามารถจะปฏิ บตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ได้
อย่างถูกต้องน้อยทีสุ ด ( X = . และ S.D = . ) ตามลําดับ
ตารางที

จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี ยและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของความเข้าใจต่อความหมายของ
สัญลัก ษณ์ ก ารจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศ น์ใ นแต่ล ะประเภท ด้า นการ
ประเมินค่า
(n = 7 )
ระดับความคิดเห็น(ร้อยละ)
การประเมินค่า
มาก มาก ปาน น้อย น้อย X S.D. ระดับ
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด
. รับรู้ถึงประโยชน์ของ
44 171 135 21
4 3.61 0.81 มาก
สัญลักษณ์การจัดระดับ (11.7) (45.6) (36.0) (5.6) (1.1)
ความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ได้เป็ นอย่างดี
.สัญลักษณ์การจัดระดับ
34
98 110 105 28 3.01 1.10 ปาน
กลาง
ความเหมาะสมรายการ
(9.1) (26.1) (29.3) (28.0) (7.5)
โทรทัศน์จะสามารถช่วย
ลดปั ญหาต่างๆจากการ
ลอกเลียนแบบสื อของ
กลุ่มเยาวชนได้
รวม
3.31 0.84 ปาน
กลาง

จากตารางที
พบว่าความเข้าใจต่อความหมายของสัญลัก ษณ์ การจัดระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทัศน์ในแต่ละประเภท ด้านการประเมินค่าโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X
= . และ S.D = . ) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญใน
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ระดับมาก ข้อ และให้ค วามสําคัญในระดับปานกลาง ข้อ โดยให้ความสํา คัญในเรื องรับรู้ ถึ ง
ประโยชน์ของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ได้เป็ นอย่างดี มากทีสุ ด ( X
= . และ S.D = . ) ให้ความสําคัญในเรื องสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์จะสามารถช่วยลดปั ญหาต่างๆ จากการลอกเลียนแบบสื อของกลุ่มเยาวชนได้น้อยทีสุ ด
( X = . และ S.D = . ) ตามลําดับ
4. พฤติกรรมการปฏิบัติตามคําแนะนําของสั ญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
พฤติกรรมการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ประกอบด้วย ส่ วนความรู ้สึกส่ วนการคิดส่ วนการแสดงออกดังแสดงในตารางที9
ค่ า เฉลี ยและส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐานของพฤติ ก รรมการปฏิ บ ัติต ามคําแนะนํา ของ
สัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์โดยรวม
(n = 7 )
พฤติกรรมการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับ
S.D.
ระดับ
X
ความเหมาะสมรายการโทรทัศน์

ตารางที

1. ส่ วนความรู ้สึก
2. ส่ วนการคิด
3. ส่ วนการแสดงออก
รวม

3.67
3.66
3.16
3.49

0.79
0.77
0.88
0.72

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

จากตารางที 1 พบว่าพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการโทรทัศน์โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = . 9 และ S.D = 0.72) เมือพิจารณา
เป็ นรายด้านแล้ว พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก ข้อให้ความสําคัญใน
ระดับปานกลาง ข้อ โดยให้ความสําคัญในด้านส่ วนความรู้สึกมากทีสุ ด ( X = . และ S.D =
. ) ให้ความสําคัญ ในด้านส่ วนการคิดอยูใ่ นอันดับรองลงมา ( X = . และ S.D = . ) และให้
ความสําคัญในด้านส่ วนการแสดงออกน้อยทีสุ ด ( X = . และ S.D = . ) ตามลําดับ
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ตารางที 1 จํานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี ยและส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐานของพฤติ กรรมการปฏิ บตั ิ ตาม
คํา แนะนํา ของสั ญ ลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับ ความเหมาะสมรายการโทรทัศ น์ ด้า นส่ ว น
ความรู้สึก
(n = 7 )
ระดับความคิดเห็น(ร้อยละ)
มาก มาก ปาน น้อย น้อย X S.D. ระดับ
ส่ วนความรู ้สึก
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด
1. รู ้สึกว่าสัญลักษณ์การจัด
59 201 87
25
3 3.77
ระดับความเหมาะสม
(15.7) (53.6) (23.2) (6.7) (0.8)
รายการโทรทัศน์เป็ นสิ งที
ดีและมีประโยชน์
2.การรับรู้และความเข้าใจใน 40 176 123 27
9 3.56
เรื องสัญลักษณ์การจัด
(10.7) (46.9) (32.8) (7.2) (2.4)
ระดับความเหมาะสม
รายการโทรทัศน์ของท่าน
นําไปสู่ การปฏิบตั ิตาม
คําแนะนําของสัญลักษณ์
การจัดระดับความ
เหมาะสมรายการ
โทรทัศน์มากน้อยเพียงใด
รวม

3.67

0.82

มาก

0.87

มาก

0.79

มาก

จากตารางที 1 พบว่าพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ดา้ นส่ วนความรู้สึกโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = . และ S.D =
0.7 ) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ
โดยให้ความสําคัญในเรื องรู ้สึกว่าสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์เป็ นสิ งทีดี
และมีประโยชน์มากทีสุ ด ( X = . และ S.D = . ) ให้ความสําคัญในเรื องการรับรู้และความ
เข้าใจในเรื องสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ของท่านนําไปสู่ การปฏิบตั ิ
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ตามคําแนะนําของสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์มากน้อยเพียงใดน้อย
ทีสุ ด ( X = .5 และ S.D = .87) ตามลําดับ
ตารางที 1 จํานวน ร้ อยละ ค่ าเฉลี ยและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของพฤติ กรรมการปฏิ บตั ิ ตาม
คําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ดา้ นส่ วนการคิด
(n = 7 )
ระดับความคิดเห็น(ร้อยละ)
มาก มาก ปาน น้อย น้อย X S.D. ระดับ
ส่ วนการคิด
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด
.คิดว่าสัญลักษณ์การจัด
30 224 84
33
4 3.65
ระดับความเหมาะสม
(8.0) (59.7) (22.4) (8.8) (1.1)
รายการโทรทัศน์เป็ นเรื อง
ทีง่ายต่อการเข้าใจและ
ปฏิบตั ิตาม
.เห็นความสําคัญของการมี
45 208 82
33
7 3.67
สัญลักษณ์การจัดระดับ
(12.0) (55.5) (21.9) (8.8) (1.9)
ความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์
รวม
3.66

0.79

มาก

0.87

มาก

0.77

มาก

จากตารางที 1 พบว่าพฤติกรรมพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การ
จัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ดา้ นส่ วนการคิดโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = . และ
S.D = 0.7 ) เมือพิจารณาเป็ นรายด้านแล้ว พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก
ทุ ก ข้อ โดยให้ความสํา คัญในเรื องท่ านเห็ น ความสํา คัญของการมี สัญลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับ ความ
เหมาะสมรายการโทรทัศน์มากทีสุ ด ( X = . และ S.D = . ) ให้ความสําคัญในเรื องคิดว่า
สัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์เป็ นเรื องทีง่ายต่อการเข้าใจและปฏิบตั ิตาม
น้อยทีสุ ด ( X = .65 และ S.D = .79) ตามลําดับ
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ตารางที 1 จํานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี ยและส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐานของพฤติ กรรมการปฏิ บตั ิ ตาม
คําแนะนําของสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ด้านส่ วนการ
แสดงออก
(n = 7 )
ระดับความคิดเห็น(ร้อยละ)
มาก มาก ปาน น้อย น้อย X S.D. ระดับ
ส่ วนการแสดงออก
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด
1. ปฏิบตั ิตามคําแนะนําของ 26 157 143 36
สัญลักษณ์การจัดระดับ
(6.9) (41.9) (38.1) (9.6)
ความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์
2. เคยให้คาํ แนะนํากับเด็ก
20 113 153 60
และเยาวชนระหว่างการ (5.3) (30.1) (40.8) (16.0)
รับชมรายการโทรทัศน์
3. เคยแนะนําผูอ้ ืนในเรื อง
31 79 156 76
ความหมายและประโยชน์ (8.3) (21.1) (41.6) (20.3)
ของสัญลักษณ์การจัด
ระดับความเหมาะสม
รายการโทรทัศน์
รวม

13 3.39
(3.5)

0.88

ปาน
กลาง

29 3.09
(7.7)

0.99

ปาน
กลาง

33 3.00
(8.8)

1.05

ปาน
กลาง

3.16

0.88

ปาน
กลาง

จากตารางที 1 พบว่าพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ด้านส่ วนการแสดงออกโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = .
และ S.D = 0. ) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับ
ปานกลางทุกข้อโดยให้ความสําคัญในเรื องปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทัศน์ มากทีสุ ด ( X = .39 และ S.D = . 8) ให้ความสําคัญในเรื องเคยให้
คําแนะนํากับเด็กและเยาวชนระหว่างการรับชมรายการโทรทัศน์อยูใ่ นอันดับรองลงมา ( X = .
และ S.D = . ) ให้ความสําคัญในเรื องเคยแนะนําผูอ้ ืนในเรื องความหมายและประโยชน์ของ

61
สัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ นอ้ ยทีสุ ด ( X = .00 และ S.D = 1.05)
ตามลําดับ
. การทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐาน เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กบั ความเข้าใจเกียวกับ
สัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และความ
เข้าใจทีส่ งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสม
รายการโทรทัศน์โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน สําหรับการศึกษาครังนี ผูว้ ิจยั ได้
ตังสมมติฐานไว้ ดังนี
สมมติฐานที การรับรู้ ต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการได้แก่ ด้าน
การรับข้อมูล และด้านการแปลข้อมูลให้เป็ นข้อความตามความเข้าใจ มีความสัมพันธ์กบั ความเข้าใจ
ต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานย่อยได้ ดังนี
สมมติฐานที . การรับรู้ มีค วามสัมพันธ์กบั ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์ ก ารจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการโดยรวมสามารถเขียนสมมติฐานได้ดงั นี
สมมติฐานหลัก (H0) : การรับรู้ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัด
ระดับความเหมาะสมรายการโดยรวม
สมมติฐานรอง (H ) : การรับรู้มีความสัมพันธ์กบั ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการโดยรวม
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ตารางที การรับรู ้มีความสัมพันธ์กบั ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โดยรวม
ค่าสัมประสิ ทธ์
สหสัมพันธ์
การรับรู้
(r)
1. การรับข้อมูล
0.64**
2. การแปลข้อมูลให้เป็ นข้อความตามความเข้าใจ
0.66**
การรับรู้โดยรวม
0.72**
**p = 0.01

p-value

ความสัมพันธ์

0.00
0.00
0.00

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ต่อการจัดระดับความเหมาะสม
รายการโดยรวมกับ ความเข้า ใจต่ อ สั ญ ลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับ ความเหมาะสมรายการโดยรวมมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . (r=0. )
เมือจําแนกการรับรู้ต่อการจัดระดับความเหมาะสมรายการเป็ นรายด้าน พบว่า การรับรู้
ต่อการจัดระดับความเหมาะสมรายการด้านการรับข้อมูลและด้านการแปลข้อมูลให้เป็ นข้อความ
ตามความเข้าใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการโดยรวมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . (r =0.64 และ 0.66 ตามลําดับ)
สมมติฐานที . การรับรู้ มีค วามสัมพันธ์กบั ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์ ก ารจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการ ด้านการแปลความสามารถเขียนสมมติฐานได้ดงั นี
สมมติฐานหลัก (H0) : การรับรู้ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัด
ระดับความเหมาะสมรายการ ด้านการแปลความ
สมมติฐานรอง (H ) : การรับรู้มีความสัมพันธ์กบั ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการด้านการแปลความ
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ตารางที

การรั บ รู ้ มี ค วามสัม พันธ์ ก ับ ความเข้า ใจต่อสัญลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับ ความเหมาะสม
รายการด้านการแปลความ

การรับรู้
1. การรับข้อมูล
2. การแปลข้อมูลให้เป็ นข้อความตามความเข้าใจ
การรับรู้โดยรวม
**p = 0.01

ค่าสัมประสิ ทธ์
สหสัมพันธ์ p-value ความสัมพันธ์
(r)
0.64**
0.00
ปานกลาง
0.66**
0.00
ปานกลาง
0.72**
0.00
ปานกลาง

จากตารางที พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ต่อการจัดระดับความเหมาะสม
รายการโดยรวมกับความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการด้านการแปลความ
มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . (r=0. )
เมือจําแนกการรับรู้ต่อการจัดระดับความเหมาะสมรายการเป็ นรายด้าน พบว่า การรับรู้
ต่อการจัดระดับความเหมาะสมรายการด้านการรับข้อมูลและด้านการแปลข้อมูลให้เป็ นข้อความ
ตามความเข้าใจ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการ ด้านการแปลความอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . (r=0.64 และ 0.66
ตามลําดับ)
สมมติฐานที . การรับรู้ มีค วามสัมพันธ์กบั ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์ ก ารจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการ ด้านการตีความ สามารถเขียนสมมติฐานได้ดงั นี
สมมติฐานหลัก (H0) : การรับรู้ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัด
ระดับความเหมาะสมรายการ ด้านการตีความ
สมมติฐานรอง (H ) : การรับรู้มีความสัมพันธ์กบั ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการด้านการตีความ
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ตารางที

การรั บ รู ้ มี ค วามสัม พันธ์ ก ับ ความเข้า ใจต่อสัญลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับ ความเหมาะสม
รายการด้านการตีความ

การรับรู้
1. การรับข้อมูล
2. การแปลข้อมูลให้เป็ นข้อความตามความเข้าใจ
การรับรู้โดยรวม
**p = 0.01

ค่าสัมประสิ ทธ์
สหสัมพันธ์
(r)
0.58**
0.58**
0.63**

p-value ความสัมพันธ์
0.00
0.00
0.00

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ต่อการจัดระดับความเหมาะสม
รายการโดยรวมกับความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการด้านการตีความมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . (r=0. )
เมือจําแนกการรับรู้ต่อการจัดระดับความเหมาะสมรายการเป็ นรายด้าน พบว่า การรับรู้
ต่อการจัดระดับความเหมาะสมรายการด้านการรับข้อมูลและด้านการแปลข้อมูลให้เป็ นข้อความ
ตามความเข้าใจ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการ ด้านการตีความอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . (r=0.58 และ 0.58
ตามลําดับ)
สมมติฐานที . การรับรู้ มีค วามสัมพันธ์กบั ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์ ก ารจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการ ด้านการประเมินค่า สามารถเขียนสมมติฐานได้ดงั นี
สมมติฐานหลัก (H0) : การรับรู้ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัด
ระดับความเหมาะสมรายการ ด้านการประเมินค่า
สมมติฐานรอง (H ) : การรับรู้มีความสัมพันธ์กบั ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการด้านการประเมินค่า
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ตารางที 2 การรั บ รู ้ มี ค วามสัม พันธ์ ก ับ ความเข้าใจต่ อสัญลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับ ความเหมาะสม
รายการด้านการประเมินค่า
ค่าสัมประสิ ทธ์
สหสัมพันธ์
การรับรู้
(r)
1. การรับข้อมูล
0.46**
2. การแปลข้อมูลให้เป็ นข้อความตามความเข้าใจ
0.50**
การรับรู้โดยรวม
0.53**
**p = 0.01

p-value

ความสัมพันธ์

0.00
0.00
0.00

ตํา
ตํา
ปานกลาง

จากตารางที 2 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ต่อการจัดระดับความเหมาะสม
รายการโดยรวมกับความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการด้านการประเมินค่า
มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . (r=0. )
เมือจําแนกการรับรู้ต่อการจัดระดับความเหมาะสมรายการเป็ นรายด้าน พบว่า การรับรู้
ต่อการจัดระดับความเหมาะสมรายการด้านการรับข้อมูลและด้านการแปลข้อมูลให้เป็ นข้อความ
ตามความเข้าใจ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับ ตํากับความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความ
เหมาะสมรายการ ด้านการประเมินค่าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . (r=0.46 และ 0.50
ตามลําดับ)
สรุ ปสมมติฐานที การรับรู้ต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการได้แก่
ด้านการรับข้อมูล และด้านการแปลข้อมูลให้เป็ นข้อความตามความเข้าใจ มีความสัมพันธ์กบั ความ
เข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ สามารถผลการทดสอบสมมติฐานได้ดงั นี
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ตารางที สรุ ปสมมติฐานการวิจยั ที การรับรู้ต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการมี
ความสัมพันธ์กบั ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
ผลการวิจยั

สมมติฐานที
1.1 การรับรู ้มีความสัมพันธ์กบั ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การ
จัดระดับความเหมาะสมรายการโดยรวม

มีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดับปานกลาง

1.2 การรับรู ้มีความสัมพันธ์กบั ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การ
จัดระดับความเหมาะสมรายการ ด้านการแปลความ
1.3 การรับรู ้มีความสัมพันธ์กบั ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การ
จัดระดับความเหมาะสมรายการ ด้านการตีความ
1.4 การรับรู ้มีความสัมพันธ์กบั ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การ
จัดระดับความเหมาะสมรายการ ด้านการประเมินค่า

มีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดับปานกลาง

จากตารางที สรุ ปผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ของการรับรู้ มีค วามสัมพันธ์ก บั
ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการพบว่าการรั บรู้ ต่อสัญลักษณ์ การจัด
ระดับความเหมาะสมรายการมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับความเข้าใจต่อสัญลักษณ์
การจัด ระดับความเหมาะสมรายการโดยรวม ด้า นการแปลความด้า นการตี ค วามและด้า นการ
ประเมินค่า
สมมติฐานที การรับรู้ ต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการได้แก่ ด้าน
การรับข้อมูล และด้านการแปลข้อมูลให้เป็ นข้อความตามความเข้าใจส่ งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิ
ตามคําแนะนําของสัญลัก ษณ์ ก ารจัดระดับ ความเหมาะสมรายการโทรทัศ น์ สามารถเขี ยนเป็ น
สมมติฐานย่อยได้ ดังนี
กก
สมมติฐานที . การรับรู้ ต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการส่ งผลต่อ
พฤติกรรมการปฏิ บตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
โดยรวม สามารถเขียนสมมติฐานได้ดงั นี
กกกกกกกก สมมติฐานหลัก (H0) : การรับรู้ ต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการไม่
ส่ งผลต่อพฤติกรรมการปฏิ บตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ โดยรวม
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กกกกกกกก สมมติฐานรอง (H ) : การรับรู้ต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการส่ งผล
ต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
โดยรวม
ตารางที การรับรู้ต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการส่ งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิ
ตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ โดยรวม
(n = 375)
การรับรู้
Sig
F2
1. การรับข้อมูล
2268.85
0.00*
2. การแปลข้อมูลให้เป็ นข้อความตามความเข้าใจ
1267.33
0.00*
การรับรู้โดยรวม
5648.56
0.00*
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
จากตารางที แสดงการทดสอบสมมติ ฐาน ด้ว ยสถิ ติไ คสแควร์ พบว่า การรั บ รู้
โดยรวม การรับรู้ดา้ นการรับข้อมูล และการรับรู้ดา้ นการแปลข้อมูลให้เป็ นข้อความตามความเข้าใจ
ส่ งผลต่อพฤติกรรมการปฏิ บตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ โดยรวม ทังนีเนืองจากค่า Sig. ทีได้จากการทดสอบการส่ งผลมีค่าน้อยกว่า .
กก
สมมติฐานที . การรับรู้ ต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการส่ งผลต่อ
พฤติกรรมการปฏิ บตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
ด้านส่ วนความรู ้สึกสามารถเขียนสมมติฐานได้ดงั นี
กกกกกกกก สมมติฐานหลัก (H0) : การรับรู้ ต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการไม่
ส่ งผลต่อพฤติกรรมการปฏิ บตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ ด้านส่ วนความรู ้สึก
กกกกกกกก สมมติฐานรอง (H ) : การรับรู้ต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการส่ งผล
ต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
ด้านส่ วนความรู ้สึก
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ตารางที การรับรู้ต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการส่ งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิ
ตามคําแนะนําของสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ด้านส่ วน
ความรู้สึก
การรับรู้
1. การรับข้อมูล
2. การแปลข้อมูลให้เป็ นข้อความตามความเข้าใจ
การรับรู้โดยรวม
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .

F2

Sig

446.84

0.00*

373.74

0.00*

1223.68

0.00*

จากตารางที แสดงการทดสอบสมมติ ฐาน ด้ว ยสถิ ติไ คสแควร์ พบว่า การรั บ รู้
โดยรวม การรับรู้ดา้ นการรับข้อมูล และการรับรู้ดา้ นการแปลข้อมูลให้เป็ นข้อความตามความเข้าใจ
ส่ งผลต่อพฤติกรรมการปฏิ บตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ ด้านส่ วนความรู ้ สึก ทังนี เนื องจากค่า Sig. ทีได้จากการทดสอบการส่ งผลมีค่าน้อยกว่า
.
กก
สมมติฐานที . การรับรู้ ต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการส่ งผลต่อ
พฤติกรรมการปฏิ บตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
ด้านส่ วนการคิด สามารถเขียนสมมติฐานได้ดงั นี
กกกกกกกก สมมติฐานหลัก (H0) : การรับรู้ ต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการไม่
ส่ งผลต่อพฤติกรรมการปฏิ บตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ ด้านส่ วนการคิด
กกกกกกกก สมมติฐานรอง (H ) : การรับรู้ต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการส่ งผล
ต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
ด้านส่ วนการคิด
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ตารางที การรับรู้ต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการส่ งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิ
ตามคําแนะนําของสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ด้านส่ วน
การคิด
การรับรู้
1. การรับข้อมูล
2. การแปลข้อมูลให้เป็ นข้อความตามความเข้าใจ
การรับรู้โดยรวม
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .

F2

435.95
239.08
979.62

Sig
0.00*
0.00*
0.00*

จากตารางที แสดงการทดสอบสมมติ ฐาน ด้ว ยสถิ ติไ คสแควร์ พบว่า การรั บ รู้
โดยรวม การรับรู้ดา้ นการรับข้อมูล และการรับรู้ดา้ นการแปลข้อมูลให้เป็ นข้อความตามความเข้าใจ
ส่ งผลต่อพฤติกรรมการปฏิ บตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ ด้านส่ วนการคิดทังนีเนืองจากค่า Sig. ทีได้จากการทดสอบการส่ งผลมีค่าน้อยกว่า .
กก
สมมติฐานที . การรับรู้ ต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการส่ งผลต่อ
พฤติกรรมการปฏิ บตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
ด้านส่ วนการแสดงออก สามารถเขียนสมมติฐานได้ดงั นี
กกกกกกกก สมมติฐานหลัก (H0) : การรับรู้ ต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการไม่
ส่ งผลต่อพฤติกรรมการปฏิ บตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ ด้านส่ วนการแสดงออก
กกกกกกกก สมมติฐานรอง (H ) : การรับรู้ต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการส่ งผล
ต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
ด้านส่ วนการแสดงออก
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ตารางที การรับรู้ต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการส่ งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิ
ตามคําแนะนําของสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ด้านส่ วน
การแสดงออก
การรับรู้
1. การรับข้อมูล
2. การแปลข้อมูลให้เป็ นข้อความตามความเข้าใจ
การรับรู้โดยรวม
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .

F2

Sig

612.14

0.00*

434.96

0.00*

1473.60

0.00*

จากตารางที แสดงการทดสอบสมมติ ฐาน ด้ว ยสถิ ติไ คสแควร์ พบว่า การรั บ รู้
โดยรวม การรับรู้ดา้ นการรับข้อมูล และการรับรู้ดา้ นการแปลข้อมูลให้เป็ นข้อความตามความเข้าใจ
ส่ งผลต่อพฤติกรรมการปฏิ บตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ ด้านส่ วนการแสดงออกทังนีเนืองจากค่า Sig. ทีได้จากการทดสอบการส่ งผลมีค่าน้อยกว่า
.
สรุ ปสมมติฐานที การรับรู้ต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการได้แก่
ด้านการรับข้อมูล และด้านการแปลข้อมูลให้เป็ นข้อความตามความเข้าใจ ส่ งผลต่อพฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ สามารถผลการ
ทดสอบสมมติฐานได้ดงั นี
ตารางที

สรุ ปสมมติฐานการวิจยั ที การรับรู้ต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
ส่ งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสม
รายการโทรทัศน์
สมมติฐานที

2.1 การรับรู้ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของ
สัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
โดยรวม

ผลการวิจยั
ส่ งผล
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ตารางที

สรุ ปสมมติฐานการวิจยั ที การรับรู้ต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
ส่ งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสม
รายการโทรทัศน์ (ต่อ)

สมมติฐานที
2.2 การรับรู้ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของ
สัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
ด้านส่ วนความรู ้สึก
2.3 การรับรู้ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของ
สัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
ด้านส่ วนการคิด
2.4 การรับรู้ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของ
สัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
ด้านส่ วนการแสดงออก

ผลการวิจยั
ส่ งผล

ส่ งผล

ส่ งผล

จากตารางที สรุ ปผลการวิเคราะห์การรับรู้ต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสม
รายการส่ งผลต่อพฤติกรรมการปฏิ บตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสม
รายการโทรทัศน์พบว่าการรับรู ้ต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโดยรวมส่ งผลต่อ
พฤติกรรมการปฏิ บตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
โดยรวมด้านส่ วนความรู ้สึก ด้านส่ วนการคิดและด้านส่ วนการแสดงออก
สมมติฐานที ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการได้แก่
ด้านการแปลความ ด้า นการตี ความ และด้านการประเมิ นค่า ส่ งผลต่อพฤติ กรรมการปฏิ บตั ิ ตาม
คําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ สามารถเขียนเป็ นสมมติฐาน
ย่อยได้ ดังนี
กก
สมมติฐานที . ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการส่ งผล
ต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
โดยรวม สามารถเขียนสมมติฐานได้ดงั นี
กกกกกกกก สมมติฐานหลัก (H0) : ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการไม่
ส่ งผลต่อพฤติกรรมการปฏิ บตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ โดยรวม
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กกกกกกกก สมมติฐานรอง (H ) : ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
ส่ งผลต่อพฤติกรรมการปฏิ บตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ โดยรวม
ตารางที

ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการส่ งผลต่อพฤติกรรมการ
ปฏิ บ ตั ิ ตามคํา แนะนําของสั ญลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศ น์
โดยรวม
ความเข้าใจ

1. การแปลความ
2. การตีความ
3. การประเมินค่า
ความเข้าใจ โดยรวม
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .

F2

Sig

1089.09
1301.06
1204.86
6670.45

0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

จากตารางที แสดงการทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ความเข้าใจ
โดยรวม ด้านการแปลความ ด้านการตีความ และด้านการประเมิน ส่ งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิ
ตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ โดยรวมทังนี เนื องจาก
ค่า Sig. ทีได้จากการทดสอบการส่ งผลมีค่าน้อยกว่า .
กก
สมมติฐานที . ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการส่ งผล
ต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
ด้านส่ วนความรู ้สึกสามารถเขียนสมมติฐานได้ดงั นี
กกกกกกกก สมมติฐานหลัก (H0) : ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการไม่
ส่ งผลต่อพฤติกรรมการปฏิ บตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ ด้านส่ วนความรู ้สึก
กกกกกกกก สมมติฐานรอง (H ) : ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
ส่ งผลต่อพฤติกรรมการปฏิ บตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ ด้านส่ วนความรู ้สึก
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ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการส่ งผลต่อพฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ด้าน
ส่ วนความรู ้สึก
ความเข้าใจ

F2

Sig

1. การแปลความ

256.22

0.00*

2. การตีความ

359.62

0.00*

3. การประเมินค่า

401.87

0.00*

1538.53

0.00*

ความเข้าใจ โดยรวม
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .

จากตารางที แสดงการทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ความเข้าใจ
โดยรวม ด้านการแปลความ ด้านการตีความ และด้านการประเมิน ส่ งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิ
ตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ด้านส่ วนความรู้สึกทังนี
เนืองจากค่า Sig. ทีได้จากการทดสอบการส่ งผลมีค่าน้อยกว่า .
กก
สมมติฐานที . ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการส่ งผล
ต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
ด้านส่ วนการคิด สามารถเขียนสมมติฐานได้ดงั นี
กกกกกกกก สมมติฐานหลัก (H0) : ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการไม่
ส่ งผลต่อพฤติกรรมการปฏิ บตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ ด้านส่ วนการคิด
กกกกกกกก สมมติฐานรอง (H ) : ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
ส่ งผลต่อพฤติกรรมการปฏิ บตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ ด้านส่ วนการคิด
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ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการส่ งผลต่อพฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ด้าน
ส่ วนการคิด
ความเข้าใจ

1. การแปลความ
2. การตีความ
3. การประเมินค่า
ความเข้าใจ โดยรวม
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .

F2

Sig

234.94
442.92
678.47
1324.46

0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

จากตารางที แสดงการทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิ ติไคสแควร์ พบว่า ความเข้าใจ
โดยรวม ด้านการแปลความ ด้านการตีความ และด้านการประเมิน ส่ งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิ
ตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ด้านส่ วนการคิดทังนี
เนืองจากค่า Sig. ทีได้จากการทดสอบการส่ งผลมีค่าน้อยกว่า .
กก
สมมติฐานที . ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการส่ งผล
ต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
ด้านส่ วนการแสดงออก สามารถเขียนสมมติฐานได้ดงั นี
กกกกกกกก สมมติฐานหลัก (H0) : ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการไม่
ส่ งผลต่อพฤติกรรมการปฏิ บตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ ด้านส่ วนการแสดงออก
กกกกกกกก สมมติฐานรอง (H ) : ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
ส่ งผลต่อพฤติกรรมการปฏิ บตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ ด้านส่ วนการแสดงออก
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ตารางที 3 ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการส่ งผลต่อพฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ด้าน
ส่ วนการแสดงออก
ความเข้าใจ
1. การแปลความ
2. การตีความ
3. การประเมินค่า
ความเข้าใจ โดยรวม
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .

F2

Sig

339.29
495.63
653.94
1946.17

0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

จากตารางที 3 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ความเข้าใจ
โดยรวม ด้านการแปลความ ด้านการตีความ และด้านการประเมิน ส่ งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิ
ตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ด้านส่ วนการแสดงออก
ทังนีเนืองจากค่า Sig. ทีได้จากการทดสอบการส่ งผลมีค่าน้อยกว่า .
สรุ ปสมมติฐานที ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการได้แก่
ด้านการแปลความ ด้า นการตี ความและด้านการประเมิ นค่ า ส่ งผลต่อพฤติ กรรมการปฏิ บตั ิ ตาม
คําแนะนําของสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ สามารถผลการทดสอบ
สมมติฐานได้ดงั นี
ตารางที

สรุ ป สมมติ ฐานการวิจยั ที ความเข้า ใจต่อสัญลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับความเหมาะสม
รายการส่ งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทัศน์

สมมติฐานที
3.1 ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสม
รายการส่ งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของ
สัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
โดยรวม

ผลการวิจยั
ส่ งผล
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สรุ ป สมมติ ฐานการวิจยั ที ความเข้า ใจต่อสัญลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับความเหมาะสม
รายการส่ งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทัศน์ (ต่อ)

สมมติฐานที
3.2 ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสม
รายการส่ งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของ
สัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
ด้านส่ วนความรู ้สึก
3.3 ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสม
รายการส่ งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของ
สัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
ด้านส่ วนการคิด
3.4 ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสม
รายการส่ งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของ
สัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
ด้านส่ วนการแสดงออก

ผลการวิจยั
ส่ งผล

ส่ งผล

ส่ งผล

จากตารางที สรุ ป ผลการวิเคราะห์ ความเข้า ใจต่ อสัญ ลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับ ความ
เหมาะสมรายการส่ งผลต่อพฤติกรรมการปฏิ บตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์ การจัดระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทัศน์ พบว่าความเข้าใจต่อสัญลัก ษณ์ ก ารจัดระดับ ความเหมาะสมรายการ
โดยรวม ด้านส่ วนความรู ้สึก ด้านส่ วนการคิดและด้านส่ วนการแสดงออก ส่ งผลต่อพฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์

บทที
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาการรับรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามสัญลักษณ์การจั ดระดับ
ความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี และชันปี ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีวตั ถุประสงค์เพือ ) ศึกษาพฤติกรรมของ
นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ชันปี และชันปี ปี พ.ศ.
มหาวิท ยาลัย ศิ ล ปากร วิท ยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ ทีมีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้และความเข้าใจต่อสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี และชันปี ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และ ) ศึกษาถึงการรับรู้และความเข้าใจทีส่ งผลต่อพฤติกรรมของ
นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ชันปี และชันปี ปี พ.ศ.
มหาวิท ยาลัย ศิ ล ปากร วิท ยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ ม
ตัวอย่างนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี และชันปี ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จํานวน คน เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ น
แบบสอบถาม ซึ งแบ่งเป็ น ส่ วนประกอบด้วย ) ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
) ข้อมู ลเกี ยวกับการรั บ รู ้ ต่อสัญลักษณ์ การจัดระดับ ความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ) ข้อมูล
เกียวกับความเข้าใจต่อความหมายของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ใน
แต่ละประเภท ) ข้อมูลเกี ยวกับพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ และ ) การทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปทางสถิติ สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล คือ การแจกแจงความถี ค่าร้อยละค่าเฉลีย ส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน เพือวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู ้ กบั ความเข้าใจ เกี ยวกับสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ และการวิเคราะห์
ไคว์ส แควร์ เ พื อวิเ คราะห์ ก ารรั บ รู้ แ ละความเข้า ใจที ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมในการปฏิ บ ัติ ต ามคํา
แนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี

7

.สรุปผลการวิจัย
1.1 ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี และชันปี ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีจาํ นวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . ศึกษาอยู่ทีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจาํ นวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . พักอาศัยอยูท่ ีหอพัก มีจาํ นวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ภูมิลาํ เนา
อยูท่ ีต่างจังหวัด มีจาํ นวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
1.2 การรับรู ้ต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมากเมือพิจารณาเป็ นรายด้านแล้ว พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก
ทุกด้า น โดยให้ความสําคัญในด้านการแปลข้อมูลให้เป็ นข้อความตามความเข้าใจมากทีสุ ด ให้
ความสําคัญในด้านการรับข้อมูลน้อยทีสุ ดตามลําดับโดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี
. . ด้านการรั บ ข้อมูล โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื อพิ จารณาเป็ นรายข้อแล้ว
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม ให้ความสําคัญในระดับมาก ข้อ และระดับปานกลาง ข้อ โดยให้
ความสําคัญในเรื องเคยพบเห็นสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ในช่วงก่อน
เริ มรายการมากที สุ ด ให้ความสําคัญในเรื องเคยพบเห็ นสั ญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสม
รายการโทรทัศน์ อยู่ใ นอันดับรองลงมา และให้ค วามสําคัญในเรื องเคยศึ ก ษาหาข้อมูลเกี ยวกับ
สัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์นอ้ ยทีสุ ด
. . ด้านการแปลข้อมูลให้เป็ นข้อความตามความเข้าใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมือพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมากทุกข้อ โดยให้
ความสําคัญในเรื องสามารถเข้าใจในความหมายของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศ น์ ห ลัง จากที ได้รั บ ชมมากที สุ ด ให้ ค วามสํ า คัญ ในเรื องสามารถเข้า ใจในรู ป แบบของ
สัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์อยูใ่ นอันดับรองลงมา และให้ความสําคัญ
ในเรื องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการใช้สัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
น้อยทีสุ ด
1.3 ความเข้าใจต่อความหมายของสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ในแต่ละประเภท โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้านแล้ว พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก 2 ข้อ ให้ความสําคัญในระดับปานกลาง 1 ข้อ โดยให้
ความสําคัญในด้านการตีความ มากทีสุ ด ให้ความสําคัญ ในด้านการแปลความอยูใ่ นอันดับรองลงมา
และให้ความสําคัญในด้านการประเมินค่าน้อยทีสุ ด ตามลําดับโดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี
. . ด้านการแปลความโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ดเมือพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมาก ข้อ และระดับปานกลาง ข้อ โดยให้

ความสํา คัญในเรื องสามารถที จะแบ่ ง แยกประเภทของสัญลัก ษณ์ ก ารจัดระดับ ความเหมาะสม
รายการโทรทัศน์ได้มากทีสุ ดให้ความสําคัญในเรื องสามารถทีจะให้ความหมายของสัญลักษณ์การ
จัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ได้อย่างชัดเจนอยูใ่ นอันดับรองลงมา และให้ความสําคัญ
ในเรื องสามารถทีจะอธิ บ ายถึ งรายละเอี ย ดของรู ปแบบสัญลัก ษณ์ ก ารจัดระดับ ความเหมาะสม
รายการโทรทัศน์ได้นอ้ ยทีสุ ด
. . ด้านการตีความ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากเมือพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมากทุกข้อ โดยให้ความสําคัญในเรื องหลังจากทีเห็น
สัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์มีความเข้าใจในความหมายได้อย่างถูกต้อง
มากทีสุ ด ให้ความสําคัญในเรื องเข้าใจถึงวิธีการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการโทรทัศน์อยูใ่ นอันดับรองลงมา และให้ความสําคัญในเรื องสามารถจะปฏิบตั ิ
ตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ได้อย่างถูกต้องน้อยทีสุ ด
. . ด้านการประเมินค่า โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ
แล้ว พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม ให้ความสําคัญในระดับมาก ข้อ และให้ความสําคัญในระดับปาน
กลาง ข้อโดยให้ความสําคัญในเรื องรับรู้ถึงประโยชน์ของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสม
รายการโทรทัศ น์ ไ ด้เป็ นอย่า งดี มากที สุ ด ให้ความสํา คัญในเรื องสัญลัก ษณ์ ก ารจัดระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทัศ น์ จะสามารถช่ ว ยลดปั ญหาต่า งๆ จากการลอกเลี ย นแบบสื อของกลุ่ ม
เยาวชนได้นอ้ ยทีสุ ด
1.4 พฤติกรรมการปฏิ บตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสม
รายการโทรทัศน์โดยรวมอยูใ่ นระดับมากเมือพิจารณาเป็ นรายด้านแล้ว พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
ให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก ข้อให้ความสําคัญในระดับปานกลาง ข้อ โดยให้ความสําคัญใน
ด้า นส่ ว นความรู ้ สึก มากที สุ ด ให้ความสํา คัญ ในด้า นส่ ว นการคิ ดอยู่ในอันดับ รองลงมา และให้
ความสําคัญในด้านส่ วนการแสดงออกน้อยทีสุ ด ตามลําดับโดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี
. . ด้านส่ วนความรู้ สึกโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยให้ความสําคัญในเรื องรู้สึกว่า
สัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์เป็ นสิ งทีดี และมีประโยชน์มากทีสุ ด ให้
ความสําคัญในเรื องการรับรู้และความเข้าใจในเรื องสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ของท่ านนํา ไปสู่ ก ารปฏิ บตั ิ ตามคําแนะนําของสัญลัก ษณ์ การจัดระดับความเหมาะสม
รายการโทรทัศน์มากน้อยเพียงใดน้อยทีสุ ด
. . ด้านส่ วนการคิดโดยรวมอยูใ่ นระดับมากเมือพิจารณาเป็ นรายด้านแล้ว พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ค วามสําคัญอยู่ใ นระดับ มากทุ ก ข้อโดยให้ความสํา คัญในเรื องท่ านเห็ น

ความสํา คัญ ของการมี สั ญ ลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับ ความเหมาะสมรายการโทรทัศ น์ ม ากที สุ ด ให้
ความสําคัญในเรื องคิดว่าสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์เป็ นเรื องทีง่ายต่อ
การเข้าใจและปฏิบตั ิตามน้อยทีสุ ด
. . ด้านส่ วนการแสดงออกโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็ นราย
ข้อแล้ว พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลางทุกข้อโดยให้ความสําคัญใน
เรื องปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ มากทีสุ ด ให้
ความสําคัญในเรื องเคยให้คาํ แนะนํากับเด็กและเยาวชนระหว่างการรับชมรายการโทรทัศน์อยู่ใน
อันดับ รองลงมาให้ความสํา คัญในเรื องเคยแนะนํา ผูอ้ ื นในเรื องความหมายและประโยชน์ข อง
สัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์นอ้ ยทีสุ ด
1. สรุ ปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ต่อการจัดระดับความเหมาะสม
รายการกับ ความเข้า ใจต่ อสั ญลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับ ความเหมาะสมรายการพบว่า ความสัม พัน ธ์
ระหว่างการรับรู้ต่อการจัดระดับความเหมาะสมรายการโดยรวมกับความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัด
ระดับความเหมาะสมรายการโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางเมือจําแนกการรับรู้
ต่อการจัดระดับความเหมาะสมรายการเป็ นรายด้าน พบว่า การรับรู้ต่อการจัดระดับความเหมาะสม
รายการด้านการรับข้อมูลและด้านการแปลข้อมูลให้เป็ นข้อความตามความเข้าใจ มีความสัมพันธ์เชิง
บวกในระดับปานกลางกับความเข้าใจต่อสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการโดยรวม
โดยมีรายละเอียดการรับรู้ต่อการจัดระดับความเหมาะสมรายการแต่ละด้านดังนี
. . ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งการรั บ รู้ ต่ อ การจัด ระดับ ความเหมาะสมรายการ
โดยรวมกับ ความเข้า ใจต่ อสั ญลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับ ความเหมาะสมรายการด้า นการแปลความมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางเมือจําแนกการรับรู้ต่อการจัดระดับความเหมาะสมรายการ
เป็ นรายด้าน พบว่า การรับรู้ต่อการจัดระดับความเหมาะสมรายการด้านการรับข้อมูลและด้านการ
แปลข้อมูลให้เป็ นข้อความตามความเข้าใจ มีความสัมพันธ์เชิ ง บวกในระดับปานกลางกับความ
เข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ ด้านการแปลความ
. . ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งการรั บ รู้ ต่ อ การจัด ระดับ ความเหมาะสมรายการ
โดยรวมกับ ความเข้า ใจต่ อ สั ญ ลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับ ความเหมาะสมรายการ ด้า นการตี ค วามมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางเมือจําแนกการรับรู้ต่อการจัดระดับความเหมาะสมรายการ
เป็ นรายด้าน พบว่า การรับรู ้ต่อการจัดระดับความเหมาะสมรายการ ด้านการรับข้อมูล และด้านการ
แปลข้อมูลให้เป็ นข้อความตามความเข้าใจ มี ความสัมพันธ์เชิ ง บวกในระดับปานกลางกับความ
เข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ ด้านการตีความ

. . ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งการรั บ รู้ ต่ อ การจัด ระดับ ความเหมาะสมรายการ
โดยรวมกับความเข้าใจต่อสัญลักษณ์ ก ารจัดระดับความเหมาะสมรายการด้านการประเมินค่า มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางเมือจําแนกการรับรู้ต่อการจัดระดับความเหมาะสมรายการ
เป็ นรายด้าน พบว่า การรับรู้ต่อการจัดระดับความเหมาะสมรายการด้านการรับข้อมูลและด้านการ
แปลข้อมูลให้เป็ นข้อความตามความเข้าใจ มีความสัมพันธ์เชิ งบวกในระดับตํากับความเข้าใจต่อ
สัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ ด้านการประเมินค่า
. สรุ ปผลการวิเคราะห์การรับรู้ทีส่ งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของ
สัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ โดยรวม พบว่า การรับรู้ โดยรวม การรับรู้
ด้า นการรั บ ข้อ มู ล และการรั บ รู้ ด้า นการแปลข้อ มู ล ให้เ ป็ นข้อ ความตามความเข้า ใจส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมการปฏิ บตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
โดยรวม โดยมีรายละเอียดการรับรู้ต่อการจัดระดับความเหมาะสมรายการแต่ละด้านดังนี
. . การรับรู ้ ทีส่ งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบตั ิ ตามคําแนะนําของสัญลักษณ์
การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ดา้ นส่ วนความรู้สึกพบว่าการรับรู้โดยรวม การรับรู้
ด้า นการรั บ ข้อ มู ล และการรั บ รู้ ด้า นการแปลข้อ มู ล ให้เ ป็ นข้อ ความตามความเข้า ใจ ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมการปฏิ บตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
ด้านส่ วนความรู ้สึก
. . การรับรู ้ ทีส่ งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์
การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ดา้ นส่ วนการคิดพบว่าการรับรู้โดยรวม การรับรู้ดา้ น
การรับข้อมูล และการรับรู้ดา้ นการแปลข้อมูลให้เป็ นข้อความตามความเข้าใจส่ งผลต่อพฤติกรรม
การปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ด้านส่ วนการ
คิด
. . การรับรู ้ ทีส่ งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบตั ิ ตามคําแนะนําของสัญลักษณ์
การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ดา้ นส่ วนการแสดงออกพบว่าการรับรู้โดยรวม การ
รับรู้ ด้านการรับข้อมูล และการรับรู้ด้านการแปลข้อมูลให้เป็ นข้อความตามความเข้าใจส่ งผลต่อ
พฤติกรรมการปฏิ บตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
ด้านส่ วนการแสดงออก
. สรุ ปผลการวิเคราะห์ความเข้าใจทีส่ งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบตั ิตามคําแนะนํา
ของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ โดยรวม พบว่า ความเข้าใจโดยรวม
ด้านการแปลความด้า นการตี ค วามและด้านการประเมิ นค่ า ส่ ง ผลต่อพฤติ ก รรมการปฏิ บ ัติตาม

คําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ โดยรวม โดยมีรายละเอียด
ความเข้าใจต่อการจัดระดับความเหมาะสมรายการแต่ละด้านดังนี
. . ความเข้าใจทีส่ งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์
การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ดา้ นส่ วนความรู้สึกพบว่าความเข้าใจโดยรวม ด้านการ
แปลความด้านการตีความและด้านการประเมินค่าส่ งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของ
สัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ดา้ นส่ วนความรู้สึก
. . ความเข้าใจทีส่ งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์
การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ดา้ นส่ วนการคิด ความเข้าใจโดยรวม ด้านการแปล
ความด้านการตี ความและด้านการประเมิ นค่าส่ ง ผลต่อพฤติก รรมการปฏิ บตั ิ ตามคําแนะนําของ
สัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ดา้ นส่ วนการคิด
. . ความเข้าใจทีส่ งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์
การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ดา้ นส่ วนการแสดงออก ความเข้าใจโดยรวม ด้านการ
แปลความด้านการตีความและด้านการประเมินค่าส่ งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของ
สัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ดา้ นส่ วนการแสดงออก
. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการรับรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามสัญลักษณ์การจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี และชันปี ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีวตั ถุประสงค์เพือ ) ศึกษาพฤติกรรมของ
นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ชันปี และชันปี ปี พ.ศ.
มหาวิท ยาลัย ศิ ล ปากร วิท ยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ ทีมีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ 2) ศึกษา
ความสั ม พันธ์ ร ะหว่า งการรั บ รู ้ แ ละความเข้า ใจต่ อสั ญ ลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับ ความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศน์ของนัก ศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรี ชันปี และชันปี ปี พ.ศ.
มหาวิท ยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และ ) ศึ กษาถึ งการรั บรู้ และความเข้าใจทีส่ งผลต่อ
พฤติกรรมของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี และชันปี ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในงานวิจยั คือนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชัน
ปี และชันปี ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จํานวน
คน ผูว้ จิ ยั ขออภิปรายผลดังนี

1. ปั จจัยส่ วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี และชันปี ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ . และเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ . ทังนี อาจเป็ นเพราะ
จากสถิ ติ จาํ นวนของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี ชันปี และชันปี ปี พ.ศ.
มหาวิท ยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ประกอบด้วย คณะวิชา คือ คณะอักษรศาสตร์ คณะ
ศึ กษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสั ชศาสตร์ และคณะวิศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม พบว่ามีนกั ศึกษาทีเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงพบมากสุ ดทีคณะอักษร
ศาสตร์ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 85 ของจํา นวนนัก ศึ ก ษาชันปี และชันปี ทังหมด รองลงมาคื อ คณะ
ศึกษาศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ คณะวิทยาศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ คณะเภสัชศาสตร์ คิดเป็ นร้อย
ละ และคณะทีมีเพศหญิงน้อยทีสุ ดคือคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคิดเป็ น
ร้อยละ ของจํานวนนักศึกษาชันปี และชันปี ทังหมดดังนันจึงส่ งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย
2. การรับรู ้ ต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์จากการศึกษา
พบว่า การรับรู ้ต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมือพิจารณาเป็ นรายด้านแล้วพบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม ให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดย
ให้ความสําคัญในด้านการแปลข้อมูลให้เป็ นข้อความตามความเข้าใจมากทีสุ ด ให้ความสําคัญใน
ด้า นการรั บ ข้อ มู ล น้อ ยที สุ ด โดยด้า นการแปลข้อ มู ล ให้ เ ป็ นข้อ ความตามความเข้า ใจผู้ต อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ ส่ วนด้านการรับข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ เคยพบเห็นสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ในช่วงระหว่างรายการเคยศึกษาหาข้อมูลเกียวกับสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสม
รายการโทรทัศน์และทราบถึงทีมาของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ทงนี
ั
อาจเป็ นเพราะผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เคยพบเห็ นสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสม
รายการโทรทัศน์ในช่ วงก่อนเริ มรายการเพือเป็ นการให้คาํ แนะนํา สําหรับผูช้ มโดยเฉพาะพ่อ แม่
หรื อผูป้ กครอง ในการเลือกรับชมสื อโทรทัศน์ทีเหมาะสมกับวัยของเด็กและเยาวชนในครอบครัว
ก่อนเริ มรายการ ดังนันสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศ น์ในช่ วงระหว่า ง
รายการโอกาสพบเห็นมีนอ้ ยกว่าช่วงก่อนเริ มรายการ และโดยส่ วนใหญ่แล้วผูร้ ับชมสื อโทรทัศน์ไม่
นิยมศึกษาหาข้อมูลเกี ยวกับสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ และทราบถึง
ทีมาของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์เนืองจากผูร้ ับชมสื อโทรทัศน์จะให้
ความสํ า คัญ กับ เนื อหาของรายการที รั บ ชม เพื อตอบสนองความต้อ งการของตนเองมากกว่า
การศึ กษาหาข้อมูลเกี ยวกับสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์และทราบถึ ง

ทีมาของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ จึงส่ งผลให้การรับข้อมูลในเรื อง
เกียวกับเคยพบเห็นสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ในช่วงระหว่างรายการ
เคยศึกษาหาข้อมูลเกียวกับสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์และทราบถึงทีมา
ของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์อยูใ่ นระดับปานกลาง
3. ความเข้า ใจต่อ ความหมายของสั ญลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับ ความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ในแต่ละประเภท โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื อพิจารณาเป็ นรายด้านแล้ว พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถาม ให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก ด้าน คือด้านการแปลความ ด้านการตีความ และให้
ความสํา คัญอยู่ใ นระดับ ปานกลาง ด้า น คื อ ด้า นการประเมิ น ค่ า ทังนี ผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสําคัญในด้านการประเมินค่าอยูใ่ นระดับปานกลางอาจเป็ นเพราะผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
เข้าใจว่าสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์จะสามารถช่วยลดปั ญหาต่างๆ จาก
การลอกเลี ยนแบบสื อของกลุ่มเยาวชนได้เนื องจากตามหลักการของการจัดระดับความเหมาะสม
รายการโทรทัศน์ นนใช้
ั เป็ นเครื องมือทีสําคัญในการให้คาํ แนะนํา สําหรับผูช้ มโดยเฉพาะพ่อ แม่
หรื อผูป้ กครอง ในการเลือกรับชมสื อโทรทัศน์ทีเหมาะสมกับวัยของเด็กและเยาวชนในครอบครัว
โดยใช้เป็ นแนวทางและสร้ างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ทีส่ งเสริ มการศึกษาและ
การเรี ยนรู ้ให้กบั ผูช้ มส่ งเสริ มและพัฒนาระบบการกํากับดูแลตนเอง (Self-Regulation) ของกิจการ
วิทยุโทรทัศน์คาํ นึ งถึงประโยชน์สุข ความปลอดภัยและพัฒนาการด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์และ
ศักดิศรี ของเด็กและเยาวชนดังนันสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ไม่ได้เน้น
ในเรื อการลอกเลียนแบบสื อของกลุ่มเยาวชนจึงส่ งผลให้ผตู้ อบแบบสอบถามมีการประเมินค่าของ
สัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ในแต่ละประเภทอยูใ่ นระดับปานกลางและ
สัญลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศ น์ ในปั จจุ บนั มี หลากหลายรู ปแบบมีก าร
สื อสารความรู้ ในการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศ น์ ตลอดจนมีก ารปรับเปลี ยน
รู ปแบบของสัญลักษณ์เพือให้ง่ายต่อการเข้าใจถึงความหมายของสัญลักษณ์ในแต่ละประเภท ก็ยงั ทํา
ผูบ้ ริ โภคสามารถรับรู้และเข้าใจตลอดจนการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการโทรทัศน์ได้ไม่ดี จึงส่ งผลให้สามารถทีจะอธิ บายถึงรายละเอียดของรู ปแบบ
สัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ได้อยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน
4. พฤติ ก รรมของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี ชั นปี และชันปี ปี พ.ศ.
มหาวิท ยาลัย ศิ ล ปากร วิท ยาเขตพระราชวัง สนามจัน ทร์ ที มี ต่ อ สั ญ ลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับ ความ
เหมาะสมของรายการโทรทัศน์จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมทีมีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทัศน์ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้า นแล้ว พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญในด้านส่ วนการแสดงออกอยูใ่ นระดับปานกลาง ทังนีอาจเป็ นเพราะ

ผูต้ อบแบบสอบถามไม่ค่อยปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ ไม่ค่อยส่ งเสริ มหรื อให้คาํ แนะนํากับเด็กและเยาวชนระหว่างการรับชมรายการโทรทัศน์
และไม่ค่อยส่ งเสริ มหรื อให้แนะนําผูอ้ ืนในเรื องความหมายและประโยชน์ของสัญลักษณ์ การจัด
ระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ทังนี อาจเป็ นเพราะผูร้ ับชมรายการโทรทัศน์ส่วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับเนือหาของรายการทีรับชมเพือตอบสนองความต้องการของแต่ละคนมากกว่าปฏิบตั ิ
ตามคํา เตื อ นหรื อ คํา แนะนํา ในการรั บ ชมจึ ง ส่ ง ผลให้ พ ฤติ ก รรมการปฏิ บ ัติต ามคํา แนะนํา ของ
สั ญ ลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับ ความเหมาะสมรายการโทรทัศ น์ ด้า นส่ ว นการแสดงออกอยู่ใ นระดับ
ปานกลาง ส่ วนพฤติก รรมการปฏิ บตั ิตามคํา แนะนําของสัญลัก ษณ์ ก ารจัดระดับความเหมาะสม
รายการโทรทัศน์ ด้านความรู้สึกและด้านส่ วนการคิดอยู่ในระดับมาก ทังนีอาจจะเป็ นเพราะผูต้ อบ
แบบสอบถามรู ้ สึ ก ว่า สั ญลัก ษณ์ ก ารจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศ น์ เป็ นสิ งที ดี แ ละมี
ประโยชน์การรับรู้และความเข้าใจในเรื องสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
สามารถนํา ไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ ตามคํา แนะนํา ของสั ญลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับ ความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์มากสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์เป็ นเรื องทีง่ายต่อการเข้าใจ
และปฏิบตั ิตามและการมีสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ มีความสําคัญมาก
ต่อผูร้ ับชมจึ งส่ งผลให้พฤติกรรมของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี และชันปี ปี พ.ศ.
มหาวิท ยาลัย ศิ ล ปากร วิท ยาเขตพระราชวัง สนามจัน ทร์ ที มี ต่ อ สั ญ ลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับ ความ
เหมาะสมของรายการโทรทัศน์อยู่ในระดับมากซึ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของ สุ รพล พยอมแย้ม
( ) ทีได้กล่าวไว้วา่ การใช้คาํ ว่า พฤติกรรม (Behavior) ในทางจิตวิทยานัน หมายถึง การกระทํา
อันเนืองมาจากการกระตุน้ หรื อถูกถูกจูงใจจากสิ งเร้าต่างๆ การกระทําหรื อพฤติกรรมเหล่านีเกิดขึน
หลัง จากบุ ค คลได้ใช้ก ระบวนการกลันกรอง ตกแต่งและตังใจที จะทํา ให้เกิ ดขึ นเพือให้ผูอ้ ื นได้
สัมผัสรับรู ้ ทังนีเราจะเห็นได้วา่ มีพฤติกรรมจํานวนมากทีแม้จะกระทําด้วยสาเหตุหรื อจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน แต่ลกั ษณะท่าทีกิริยาอาการอาจแตกต่างกันไป เมือบุคคล เวลา สถานทีหรื อสถานการณ์
เปลียนไป ความแตกต่างทีเกิดขึนนีเป็ นเพราะการกระทําในแต่ละครังของบุคคลทีมีสภาพร่ างกาย
ปกติ ล้วนแล้ว จะต้องผ่า นกระบวนการคิ ด และการตัดสิ นใจอัน ประกอบด้วยอารมณ์ และความ
รู ้ สึ ก ของผูก้ ระทํา พฤติ ก รรมนันๆ จึ ง ทํา ให้พ ฤติ ก รรมของแต่ล ะคนและพฤติ ก รรมแต่ล ะคราว
เปลียนแปลงไปหรื อปรับเปลียนไปตามเรื องทีเกียวข้องเสมอ
5. ความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ และความเข้าใจต่อสัญลักษณ์ การจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการโทรทัศน์ข องนักศึก ษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี และชันปี ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จากการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้ ต่อการจัดระดับความเหมาะสมรายการโดยรวมกับความเข้าใจต่อสัญลักษณ์ การจัดระดับ

ความเหมาะสมรายการโดยรวมมีความสัมพันธ์ กนั ทังนี อาจจะเป็ นเพราะผูต้ อบแบบสอบถามมี
การรับรู้ขอ้ มูลสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์แล้วสามารถทีจะแปล
ความหมายหรื อตีความหมายได้อย่างเข้าใจจึ งส่ งผลให้ก ารรับรู้ ต่อการจัดระดับความเหมาะสม
รายการมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ความเข้า ใจต่ อ สั ญ ลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับ ความเหมาะสมรายการซึ ง
สอดคล้องกับแนวคิ ดของ ชวรัตน์ เชิ ดชัย (2527) ทีได้กล่าวไว้ว่าการรับรู้ ของข่าวสารเป็ นปั จจัย
หนึ งทีจําเป็ นสําหรับการดํารงชี วิตของมนุ ษย์ในสังคม เพราะนอกจากความต้องการปั จจัยพืนฐาน
ในทุกๆ ด้านแล้ว ข่าวสารมีความจําเป็ นอย่างมากในชี วิตประจําวันโดยข่าวสารจะเป็ นปั จจัยหนึ ง
ในการตัด สิ น ใจของมนุ ษ ย์ โดยเฉพาะเมื อยามเกิ ด ปั ญ หาและเกิ ด ความไม่ แ น่ ใ จของมนุ ษ ย์
โดยเฉพาะเมื อยามเกิ ดปั ญหาและเกิ ดความไม่แน่ ใจใจสิ งหนึ งทีทําให้เกิดความต้องการข่าวสาร
เพิมมากขึน และสอดคล้องกับแนวคิดของ ชิฟแมน และคานุก (Schiffman and Kanuk,
) ทีได้
กล่ าวถึ งการรั บรู ้ ว่าหมายถึ ง กระบวนการซึ งแต่ละบุคคลเลื อกสรรจัดระเบียบและตี ความหมาย
สิ งกระตุน้ ออกมาเป็ นภาพทีมีความหมายและเกิ ดเป็ นภาพรวมขึนมา โดยทีบุคคล คนได้รับสิ ง
กระตุน้ อย่างเดี ยวกันและอยู่ภายใต้เงือนไขอย่างเดียวกันแต่จะมีอิทธิ พลต่อการเลื อก การรู้จกั การ
ตีความหมายของแต่ละบุคคล ซึ งขึนอยูก่ บั ความจําเป็ น (Need) ค่านิ ยม (Values) และความคาดหวัง
(Expectation) แรงจูงใจ (Motives) ทีมีต่อสิ งเร้ านันๆ และสอดคล้องกับแนวคิดของ บรรยงค์
โตจินดา (2543) ทีให้ความหมายการรับรู้ว่า การทีบุคคลได้รับตีความและตอบสนองต่อสิ งทีเกิด
ขึน การรับรู ้แบ่งได้เป็ น 2 กิจกรรม คือ การรับข้อมูลและการแปลข้อมูลให้เป็ นข้อความตามความ
เข้าใจ การรับรู ้จะต้องคํานึ งถึงความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสาร ความสนใจ และประสบการณ์
จึงสามารถทําให้แปลความถูกต้องและสอดคล้องกับแนวคิดของ จรรยา ยามาลี ( ) ทีได้กล่าว
ไว้ว่า การรับรู้ (Perception) เป็ นกระบวนการทีแต่ละคนได้รับการเลือกสรร การจัดระเบี ยบการ
ตีความหมายของข้อมูลเพือทีจะสร้างภาพทีมีความหมายหรื ออาจหมายถึงกระบวนการของความ
เข้าใจ (การเปิ ดรับ) ของบุคคลหรื อสิ งทีพบเห็นทีปรากฏอยูใ่ นสิ งแวดล้อมรอบตัว การรับรู้จึงเป็ น
องค์ป ระกอบสํา คัญ ที ทํา ให้ เ กิ ด ความคิ ด รวบยอด ทัศ นคติ ข องมนุ ษ ย์อ ันเป็ นส่ วนสํ า คัญ ยิงใน
กระบวนการเรี ยนการสอนและการใช้สือการสอนจึงจําเป็ นจะต้องให้เกิดการรับรู้ทีถูกต้องมากทีสุ ด
กระบวนการรับรู ้ของแต่ละบุคคลขึนอยู่กบั ปั จจัยภายใน เช่น ความเชื อ ประสบการณ์ ความจําเป็ น
เช่นเดียวกับลักษณะภายนอกของสิ งทีกระตุน้ การรับรู้อาจจะพิจารณาเป็ นกระบวนการกลันกรอง
6. การรับรู ้ และความเข้าใจทีส่ งผลต่อพฤติกรรมของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี
และชันปี ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จากผลการ
ศึ กษาพบว่า ความสัม พันธ์ระหว่า งการรับรู้ ต่อการจัด ระดับ ความเหมาะสมรายการโดยรวมกับ
พฤติกรรมการปฏิ บตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์

โดยรวมมีความสัมพันธ์ ก ันและความเข้าใจต่อการจัดระดับความเหมาะสมรายการโดยรวมกับ
พฤติกรรมการปฏิ บตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
โดยรวมมีความสัมพันธ์ กนั ทังนี อาจจะเป็ นเพราะผูต้ อบแบบสอบถามสามารถรับรู้ และเข้าใจใน
ความหมายของสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์หลังจากที ได้รับชม โดย
เข้าใจถึงวิธีการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
และสามารถจะปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
ได้อย่างถู กต้องซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุ รพล พยอมแย้ม ( ) ทีได้กล่าวไว้ว่า การจูงใจ
(Motivation) เป็ นการกระตุ น้ ให้กระทําซึ งกระทําจูง ใจจะเกิ ดขึนภายในตัวบุคคลและจํามี ผลต่อ
พฤติ กรรม เพราะพฤติ กรรมทังหมดเป็ นพฤติ กรรมที ต้องได้รับการกระตุน้ จากทฤษฎี การจู งใจ
ของ มาสโลว์ ซึ งเป็ นการศึกษาถึงความต้องการต่างๆ ของบุคคลทีเป็ นแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรม
และได้พฒั นาในรู ปลําดับความต้องการสําหรับบุคคลแต่ละคนเพราะความต้องการดังกล่าวเป็ น
สิ งจูงใจให้เกิ ดพฤติกรรม ลําดับความต้องการลําดับของ มาสโลว์ มี ระดับ โดยเริ มจากระดับ
ความต้องการขันพืนฐานตามลําดับโดยหากต้องการในระดับแรกๆ ได้รับการตอบสนอง มนุ ษย์
ก็จะมีความต้องการในลําดับถัดไปและการรับรู้ (Perception) เป็ นกระบวนการทีบุคคลคัดเลือก
จัดระเบียบการตีความหมาย ข้อมูลเพือกําหนดเป็ นภาพทีมีความหมายขึนมาหรื อเป็ นกระบวนการ
รับรู้ การจัดระเบียบและการตีความหมายข้อมูลหรื อสิ งกระตุน้ โดยอาศัยประสาทสัมผัสทัง เมือ
บุค คลได้รับการกระตุ ้นให้ตอบสนองต่อตัว กระตุน้ แล้วการรับ รู้ จ ะเข้ามามีบ ทบาทต่ อไป ทังนี
ขึ นกับ ความรู ้ และประสบการณ์ ข องแต่ล ะคน นอกจากนี การรั บ รู้ อาจจะอยู่บ นพื นฐานที ไม่ มี
เหตุ ผ ลในความเป็ นจริ ง การรั บ รู้ มี ค วามสํา คัญ เนื องจากการรั บ รู้ ข องคนเป็ นแบบเลื อ กสรร
หมายถึง บุคคลเลือกรับรู ้ในสิ งทีคนต้องการรับรู้
. ข้ อเสนอแนะ
3.1 ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
3.1.1 จากผลการศึ ก ษาพบว่ า การรั บ รู้ ที มี ต่ อ สั ญ ลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับ ความ
เหมาะสมรายการโทรทัศ น์ โดยรวมอยู่ในระดับมากเมือพิจารณาเป็ นรายด้านแล้ว พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความคิดเห็นในด้านการรับข้อมูลน้อยทีสุ ด ดังนันเพือเป็ นการปรับปรุ งการรับรู้ต่อ
สัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ให้ดียงขึ
ิ น ผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ควรจะให้
ความสําคัญเกี ยวกับวิธี การนําเสนอสัญลักษณ์ ก ารจัดระดับ ความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ใ ห้
กับผูร้ ับชม ทีสามารถเข้าใจง่ายและชัดเจน

. . จากผลการศึ ก ษาพบว่า ความเข้าใจที มี ต่อ สัญลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทัศ น์ โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื อพิจารณาเป็ นรายด้านแล้ว พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญในด้านการตีความมากทีสุ ดให้ความสําคัญ ในด้านการแปลความอยูใ่ น
อันดับรองลงมา และให้ความสําคัญในด้านการประเมินค่าน้อยทีสุ ด ดังนันเพือเป็ นการปรับปรุ ง
ความเข้าใจทีมีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ให้ดีขึน ผูผ้ ลิตรายการ
โทรทัศน์ควรจะให้ความสําคัญในรู ปแบบของสัญลักษณ์ทีนําเสนอ โดยสัญลักษณ์ควรจะสามารถ
สื อความหมายทีทําให้ผูช้ มที เห็ นสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ แล้ว มี
ความเข้าใจในความหมายได้อย่างถูกต้อง
. . จากผลการศึ ก ษาพบว่า พฤติ ก รรมที มี ต่ อ สั ญ ลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับ ความ
เหมาะสมรายการโทรทัศ น์ โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื อพิ จารณาเป็ นรายด้านแล้ว พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญในด้านส่ วนความรู้สึกมากทีสุ ด ให้ความสําคัญ ในด้านส่ วนการคิด อยู่
ในอันดับรองลงมา และให้ความสํา คัญในด้า นส่ ว นการแสดงออกน้อยที สุ ด ดังนันเพือเป็ นการ
ปรับปรุ งพฤติกรรมทีมีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ให้ดีขึน ผูผ้ ลิ ต
รายการโทรทัศน์ควรจะให้ความสําคัญต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
โดยต้องทําให้ผรู ้ ับชมเกิดความรู ้สึกว่าสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์เป็ น
สิ งทีดีและมีประโยชน์และการรับรู้และความเข้าใจในเรื องสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสม
รายการโทรทัศ น์ ส ามารถนํา ไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ ต ามคํา แนะนํา ของสั ญ ลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับ ความ
เหมาะสมรายการโทรทัศน์มากทีสุ ด
. . จากการศึกษาพบว่านักศึกษามีพฤติกรรมไม่ค่อยปฏิบตั ิตามคําแนะนําของ
สัญ ลัก ษณ์ ก ารจัด ระดับ ความเหมาะสมรายการโทรทัศ น์ ดัง นันผูจ้ ดั รายการโทรทัศ น์ห รื อ ผูท้ ี
เกียวข้องควรประชาสัมพันธ์ถึงผลเสี ยจากการไม่ปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการโทรทัศน์และควรหาแนวทางในการให้นกั ศึกษาตระหนักถึงความสําคัญ
ของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
. . จากผลการศึกษาพบว่านักศึกษาให้ความสําคัญในระดับปานกลางในเรื อง
เกียวกับสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์จะสามารถช่วยลดปั ญหาต่างๆ จาก
การลอกเลี ย นแบบสื อของกลุ่ มเยาวชนได้ดัง นันผูจ้ ดั รายการโทรทัศ น์ หรื อผูท้ ี เกี ยวข้องกับ การ
จัดการเรื องการปราบปรามสิ นค้าละเมิดลิขสิ ทธิ อาจจะใช้ช่องทางของการจัดระดับความเหมาะสม
รายการโทรทัศน์ เป็ นเครื องมื อที สําคัญในการให้คาํ แนะนํา สําหรับผูช้ มโดยเฉพาะพ่อ แม่หรื อ
ผูป้ กครอง ในการตระหนักถึงความสําคัญและการปลูกฝั งค่านิ ยมการไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ ของสิ นค้า
หรื อการบริ การให้กบั เด็กและเยาวชนในครอบครัว

3.2 ข้ อเสนอแนะ ในการวิจัยครังต่ อไป
. .1 ในการศึ ก ษาครั งนี ประกอบไปด้ว ยตัว แปรอิ ส ระสองตัว แปรด้ว ยกัน
ประกอบไปด้วยการรั บ รู ้ ต่อสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ และความ
เข้า ใจต่ อความหมายของสัญลักษณ์ การจัด ระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ดงั นันใน
การศึกษาครังต่อไป ผูส้ นใจควรศึกษาตัวแปรอิสระอืนเพิมเติมเช่นตัวแปรด้านทัศนคติตวั แปรด้าน
จิ ตวิทยา เพิมเติ ม ซึ งเป็ นปั จจัยที มี อิท ธิ พลต่อพฤติกรรมการปฏิ บตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์
การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
. .2 เนื องจากในการศึกษาครังนีเป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ ในการศึกษาครังต่อไป
อาจใช้การวิจยั เชิงคุณภาพเช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต การทดลอง หรื อวิธีการอืนๆ เพือ ให้
ได้มาซึ งข้อมูลในเชิ งลึกมากยิงขึน ซึ งจะให้ประโยชน์ทงต่
ั อผูจ้ ดั รายการโทรทัศน์หรื อบุคลากร ที
เกียวข้องเพือพัฒนาวิธีการนําเสนอและรู ปแบบของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสม รายการ
โทรทัศน์
3.2.3 ในการศึกษาครังนี กลุ่มประชากรทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษาปริ ญญาตรี
ชันปี และชันปี ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ทังหมด
คณะวิชา ดังนันในการศึกษาครังต่อไป ผูส้ นใจควรใช้ประเด็นการศึกษาเรื องการรับรู้ ความเข้าใจ
และพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ กับนักศึกษา
ชันปี และปี หรื อนําไปใช้ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างมหาวิทยาลัยอืน ๆ เพือเปรี ยบเทียบผลการวิจยั ว่า
จะสอดคล้อง หรื อแตกต่างกันอย่างไร
3.2.4 ในการศึ ก ษาครั งนี เป็ นการศึ ก ษาการรั บรู้ แ ละความเข้า ใจที ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมการปฏิ บตั ิตามคําแนะนําสัญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์
ดังนันในการศึ กษาครั งต่อไป ผูส้ นใจควรศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุ คคลกับพฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิตามคําแนะนําสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ เพิมเติมซึ งเป็ น
ปัจจัยทีมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามคําแนะนําสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศน์
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แบบสอบถามงานวิจัย
เรือง ศึกษาการรับรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามสัญลักษณ์การจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชนปี
ั
และชันปี
ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
------------------------------------------

คําชีแจงเกียวกับแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น ส่ วน คือ
ส่ วนที 1 แบบสอบถามเกียวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที 2 แบบสอบถามเกียวกับรับรู ้ทีมีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
ส่ วนที 3 แบบสอบถามเกียวกับความเข้าใจทีมีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์
ส่ วนที 4 แบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมทีมีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์
2. แบบสอบถามนี เพือใช้ประกอบการวิจยั ต้องการทราบความคิดเห็นของท่านมากทีสุ ด โดยมิตอ้ ง
ลงชื อเพือเก็บเป็ นความลับและประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ กรุ ณาตอบแบบสอบถามทุกข้อให้ตรง
ตามความเป็ นจริ ง
3. แบบสอบถามฉบับนี ศึกษาการรับรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามสัญลักษณ์การจัด
ระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชนปี
ั
และชันปี ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ซึ งจะมีประโยชน์ในการนําผลการ
วิจยั มาเป็ นแนวทางในการพัฒนา วิธีการนําเสนอรู ปแบบของสัญลักษณ์และการนําไปประยุกต์ใช้
กับการโฆษณาในภาคธุ รกิจให้กบั ผูบ้ ริ โภค
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ส่ วนที แบบสอบเกียวกับปัจจัยส่ วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชีแจง กรุ ณาทําเครื องหมาย (

) ลงในวงเล็บหน้าข้อความทีท่านต้องการเลือก

1. เพศ
( ) 1. หญิง

( ) 2. ชาย

2. คณะวิชา
( ) 1. คณะอักษรศาสตร์

( ) 2. คณะศึกษาศาสตร์

( ) 3. คณะวิทยาศาสตร์

( ) 4. คณะเภสัชศาสตร์

( ) 5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ) 6. อืนๆ (โปรดระบุ) .........................
3. สถานทีพักอาศัย
( ) 1. บ้าน

( ) 2. หอพัก

( ) 3. อืนๆ (โปรดระบุ) ..................................
4. ภูมิลาํ เนาของผูต้ อบแบบสอบถาม
( ) 1. กรุ งเทพฯ

( ) 2. ปริ มณฑล

( ) 3. ต่างจังหวัด (โปรดระบุ) ..............................
ส่ วนที แบบสอบถามเกียวกับการรับรู้ ต่อสั ญลักษณ์ การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
คําแนะนํา โปรดอ่านข้อความต่อไปนีและทําเครื องหมาย

ลงในช่องทีตรงกับความเห็นของท่าน
ระดับความคิดเห็น

ข้ อความ

มาก
ทีสุ ด
5

. การรับข้ อมูล
1.1 ท่านเคยพบเห็นสัญลักษณ์การจัดระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทัศน์
1.2 ท่านเคยพบเห็นสัญลักษณ์การจัดระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทัศน์ในช่วงก่อนเริ มรายการ

มาก

ปาน

น้ อย

กลาง
4

3

น้ อย
ทีสุ ด

2

1
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ข้ อความ

มาก
ทีสุ ด
5

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้ อย
กลาง
4
3
2

น้ อย
ทีสุ ด
1

1.3 ท่านเคยพบเห็นสัญลักษณ์การจัดระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทัศน์ในช่วงระหว่างรายการ
1.4 ท่านเคยศึกษาหาข้อมูลเกียวกับสัญลักษณ์การจัด
ระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
1.5 ท่านทราบถึงทีมาของสัญลักษณ์การจัดระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทัศน์
1.6 ส่ วนมากท่านรับรู ้ขอ้ มูลสัญลักษณ์การจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ผา่ นสื อโทรทัศน์
2. การแปลข้ อมูลให้ เป็ นข้ อความตามความเข้ าใจ
2.1 ท่านสามารถเข้าใจในความหมายของสัญลักษณ์การ
จัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์หลังจากที
ได้รับชม
2.2 ท่านเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการใช้สัญลักษณ์การ
จัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
2.3 ท่านสามารถเข้าใจในรู ปแบบของสัญลักษณ์การจัด
ระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์

ส่ วนที แบบสอบถามเกียวกับความเข้ าใจต่ อความหมายสั ญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์
คําแนะนํา โปรดอ่านข้อความต่อไปนีและทําเครื องหมาย

ลงในช่องทีตรงกับความเห็นของท่าน
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ข้ อความ

. การแปลความ
1.1 ท่านสามารถทีจะให้ความหมายของสัญลักษณ์การ
จัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ได้อย่าง
ชัดเจน
. ท่านสามารถทีจะแบ่งแยกประเภทของสัญลักษณ์
การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ได้
. ท่านสามารถทีจะอธิ บายถึงรายละเอียดของ
รู ปแบบสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสม
รายการโทรทัศน์ได้
. การตีความ
2.1 หลังจากทีท่านเห็นสัญลักษณ์การจัดระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทัศน์ท่านมีความเข้าใจใน
ความหมายได้อย่างถูกต้อง
2.2 ท่านเข้าใจถึงวิธีการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของ
สัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์
2.3 ท่านสามารถจะปฏิบตั ิตามคําแนะนําของ
สัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ได้อย่างถูกต้อง
. การประเมินค่ า
1.1 ท่านรับรู ้ถึงประโยชน์ของสัญลักษณ์การจัด
ระดับ
ความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ได้เป็ นอย่างดี
1.2 สัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์จะสามารถช่วยลดปัญหาต่างๆ จากการ
ลอกเลียนแบบสื อของกลุ่มเยาวชนได้

มาก
ทีสุ ด
5

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน น้ อย
กลาง
4
3
2

น้ อย
ทีสุ ด
1
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ส่ วนที 4 แบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตามคําแนะนําของสั ญลักษณ์การจัดระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทัศน์
คําแนะนํา โปรดอ่านข้อความต่อไปนีและทําเครื องหมาย

ข้ อความ
. ส่ วนความรู้ สึก
1.1 ท่านรู ้สึกว่าสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสม
รายการโทรทัศน์เป็ นสิ งทีดีและมีประโยชน์
1.2 การรับรู้และความเข้าใจในเรื องสัญลักษณ์การจัด
ระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ของท่าน
นําไปสู่ การปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การ
จัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์มากน้อย
เพียงใด
2. ส่ วนการคิด
. ท่านคิดว่าสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสม
รายการโทรทัศน์เป็ นเรื องทีง่ายต่อการเข้าใจและ
ปฏิบตั ิตาม
. ท่านเห็นความสําคัญของการมีสัญลักษณ์การจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
3. ส่ วนการแสดงออก
3.1 ท่านปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัด
ระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
3.2 ท่านเคยให้คาํ แนะนํากับเด็กและเยาวชนระหว่างการ
รับชมรายการโทรทัศน์
3.3 ท่านเคยแนะนําผูอ้ ืนในเรื องความหมายและ
ประโยชน์ของสัญลักษณ์การจัดระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทัศน์

ลงในช่องทีตรงกับความเห็นของท่าน
มาก
ทีสุ ด
5

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้ อย
กลาง
4
3
2

น้ อย
ทีสุ ด
1
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ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

ผู้วจิ ัยขอขอบพระคุณท่ านทีให้ ความกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม
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ภาคผนวก ข
ค่ าความเชือมันของแบบสอบถาม
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ค่าความเชือมันของแบบสอบถามทังฉบับ
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Item-total Statistics
Scale
Scale Corrected
Mean Variance ItemAlpha
if Item if Item Total
if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted
B1
75.5667 188.5299 .2334
.9279
B2
76.6000 177.9034 .5355
.9241
B3
76.6667 177.1264 .5164
.9246
B4
77.3667 180.0333 .4492
.9257
B5
76.4667 182.1195 .3865
.9267
B6
76.5667 180.2540 .4620
.9253
B7
75.8000 192.8552 .0129
.9307
B8
76.1333 180.8092 .5323
.9241
B9
76.3667 177.2057 .6544
.9221
C1
76.5000 173.0862 .7676
.9200
C2
76.4667 175.2230 .7398
.9208
C3
76.6333 188.0333 .2908
.9271
C4
75.9333 189.6506 .1686
.9288
C5
76.2667 177.9954 .7012
.9217
C6
76.8000 174.1655 .6692
.9217
C7
76.5333 171.7057 .7962
.9194
C8
77.5000 176.1897 .6157
.9227
D1
76.4667 176.9471 .7355
.9212
D2
76.7000 173.2517 .6817
.9214
D3
76.8000 170.8552 .7706
.9197
D4
76.6000 173.2138 .6912
.9212
D5
77.0667 174.4782 .6818
.9215
D6
77.3000 175.8034 .5910
.9231
D7
77.3667 174.5851 .6789
.9215
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Reliability Coefficients
N of Cases = 30.0
Alpha = .9265

N of Items = 24

ค่าความเชือมันของแบบสอบถามด้านการรับรู้ต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Item-total Statistics
Scale
Scale Corrected
Mean Variance ItemAlpha
if Item if Item Total
if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted
B1
27.5000 24.6034 .4887
.7969
B2
28.5333 20.6023 .7437
.7598
B3
28.6000 19.6966 .7769
.7526
B4
29.3000 23.5966 .3884
.8096
B5
28.4000 23.6966 .3963
.8078
B6
28.5000 21.0172 .7187
.7642
B7
27.7333 26.2713 .2401
.8196
B8
28.0667 25.0989 .3283
.8129
B9
28.3000 23.5966 .4816
.7962
Reliability Coefficients
N of Cases = 30.0
Alpha = .8118

N of Items = 9
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ค่าความเชือมันของแบบสอบถามด้านความเข้าใจต่อความหมายสัญลักษณ์การจัดระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทัศน์
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Item-total Statistics
Scale
Scale Corrected
Mean Variance ItemAlpha
if Item if Item Total
if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted
C1
23.4000 19.5586 .8893
.8366
C2
23.3667 20.3782 .8565
.8422
C3
23.5333 26.3954 .1979
.8991
C4
22.8333 25.6609 .2566
.8973
C5
23.1667 22.2126 .6992
.8603
C6
23.7000 20.0103 .7563
.8523
C7
23.4333 19.2195 .8999
.8346
C8
24.4000 21.9034 .5550
.8756
Reliability Coefficients
N of Cases = 30.0
Alpha = .8798

N of Items = 8
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ค่าความเชือมันของแบบสอบถามด้านพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัด
ระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Item-total Statistics
Scale
Scale Corrected
Mean Variance ItemAlpha
if Item if Item Total
if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted
D1
17.7667 25.5644 .7514
.8904
D2
18.0000 23.5172 .7491
.8879
D3
18.1000 22.7828 .8312
.8780
Scale
Scale Corrected
Mean Variance ItemAlpha
if Item if Item Total
if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted
D4
17.9000 23.5414 .7567
.8869
D5
18.3667 23.8264 .7742
.8851
D6
18.6000 24.8690 .6070
.9042
D7
18.6667 25.4713 .5884
.9053
Reliability Coefficients
N of Cases = 30.0
Alpha = .9055

N of Items = 7
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