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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา การเปิดรับสื่อ พฤติกรรม ทัศนคติ แนวโน้มพฤติกรรมและความ
คาดหวังของผู้ชมละครในกลุ่ม Generation C ที่มีต่อละครแนวแอ็คช่ัน โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative research) ด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) กับผู้ชมละครใน
กลุ่ม Generation C ช่วงอายุ 18-22 ปี (วัยเรียน) และช่วง 23-34 ปี (วัยท างาน) จากผลการวิจัย
พบว่า Generation C ทั้งสองช่วงอายุมีการเปิดรับสื่อเกี่ยวละครแนวแอ็คช่ันจากสื่อโทรทัศน์และสื่อ
อินเทอร์เน็ตเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่รับชมละครแนวแอ็คช่ันดราม่าและแอ็คช่ันคอมเมดี้ นอกจากนั้น
ส่วนใหญ่มีทัศนคติค่อนไปในเชิงลบต่อละครแนวแอ็คช่ัน เนื่องจากรู้สึกไม่พอใจต่อองค์ประกอบของ
ละครแนวแอ็คช่ันในด้าน ด้านภาพหรือเทคนิคการถ่ายท า โครงเรื่อง สาระของเรื่องหรือเนื้อหาของ
เรื่อง ด้านเสียงภาษา ตัวละครหรือผู้แสดง เสียงหรือบทพูด แต่รู้สึกพอใจในด้านผู้ผลิตละคร โดยส่วน
ใหญ่มีความตั้งใจที่จะชมละครแนวแอ็คช่ันและคาดหวังว่าจะมีการพัฒนาในองค์ประกอบด้านต่างๆ 
ดังกล่าวต่อไปในอนาคต 
 
ค าส าคัญ: Generation C, ละครแนวแอ็คช่ัน, ความคาดหวัง, ทัศนคต ิ
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ABSTRACT 
 

 The objective of the research is to study the exposure to the media, 
behavior, attitude, behavioral tendency, and expectations of Generation-C viewers of 
action drama.  This is a qualitative research using focus group discussion with 
Generation-C viewers of drama of the 18-22-year age group (studying age)  and the  
23-34-year age group (working age). The findings reveal that Generation-C people of 
both age groups are exposed to the media about action drama mainly from 
television and the Internet.  The majority of the samples watch action drama and 
action comedy. They tend to have a negative attitude toward action drama, as they 
are not happy with its components in such areas as visual or filming techniques, plot, 
essence or theme, language, characters or cast, and voice or script although they are 
happy with the producers.  Most intend to continue to watch action drama and 
expect to see further development of the above-mentioned components in the 
future. 
 
Keyword:  Generation C, Action drama, Expectation, Attitude 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง"ความคาดหวังและทัศนคติของผู้ชมในกลุ่มGeneration C
ที่มีต่อละครแนวแอ็คช่ัน" เสร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์แอนนา 
จุมพลเสถียร ที่ได้ให้เกียรติรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ อาจารย์ให้ค าช้ีแนะในการ
ค้นหาข้อมูล ให้ก าลังใจและติดตามการท างานตลอดเวลา อาจารย์แอนนาเป็นอาจารย์ที่สอบและรับ
ผมเข้ามาเป็นศิษย์ธรรมศาสตร์ อาจารย์เคยถามผมตอนสอบสัมภาษณ์ว่า "คุณคิดว่าคุณจะได้รับอะไร
จากการเข้ามาศึกษาปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์" ตอนนี้ผมทราบแล้วครับ ว่าสิ่งที่ผมได้รับคือ การคิด
วิเคราะห์สื่ออย่างมีเหตุผล หลักการบริหารที่สามารถน ามาใช้งานได้ในชีวิตจริง แต่เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่
ผมได้รับคือ มิตรภาพที่ดีจากคณาจารย์ พี่ๆ เพื่อนๆ MCA17 ที่ใช้ชีวิตในการศึกษาปริญญาโทร่วมกัน
ตลอดระยะเวลา 2 ปี 
 กราบขอบพระคุณ คุณพ่อต๊ะ นิรัตติศัย กัลย์จาฤก ที่ให้การสนับสนุนตลอดระยะเวลาที่
ผมศึกษาที่นี่  ขอบคุณฝ้าย ธัญชนก นันทนิรันดร์ ที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจให้ตลอด 
ขอบคุณส าหรับอาหารอร่อยๆ และโกโก้ร้อนๆ ตลอดการท าวิจัยในครั้งนี้ ขอบคุณทีมงานป๊าสั่ง  
ย่าสอนทุกคน ที่เป็นก าลังใจและช่วยเหลือการถ่ายท าละครตลอดระยะเวลาที่ผมต้องศึกษาค้นคว้า
งานวิจัย ขอขอบคุณอาจารย์ไมค์ สัญมณฑ์ชัย ฤทธิรักษ์ ที่ให้ความช่วยเหลือในการในการแนะน าและ
นัดสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 ขอขอบคุณพี่โอ้ ฉัฐดนัย ค าโต พี่ชายที่เคารพที่ให้ก าลังใจและเป็นห่วงน้องคนนี้ตลอด 
ขอบคุณน้องเบียร์ นิชคุณ ที่ให้ค าปรึกษาและให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลต่างๆ  เพื่อใช้ในการวิจัย 
ขอบคุณแก๊งค์ใจใจ MCA17 พี่เบิ้ล พี่ทอฟฟี่ เอ็ม ต่อ เบลล่า กุล พลอย นอร์ท โตโต้ พี่นุ่น พี่เปิ้ล หมิว 
พี่วุฒิ พี่โบ๊ต พี่ตู่ เจ ปู๋ ปูนปั้น พี่ป๊อบ ส าหรับมิตรภาพ ก าลังใจ ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่เรา
ต้องผ่านอุปสรรคไปด้วยกัน 
 ขอบคุณคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เปิดโอกาส
ให้ผมได้มีการศึกษาที่ดีเป็นแหล่งให้ความรู้ จนประสบความส าเร็จได้ในที่สุด 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 ในปัจจุบันสื่อโทรทัศน์มีการออกอากาศในรูปแบบดิจิทัลสื่อโทรทัศน์นับเป็นสื่อที่
สามารถเข้าถึงและเป็นที่นิยมจากประชาชนชาวไทยเนื่องจากทั่วถึงและครอบคลุมทุกภูมิภาค  
ทั้งยังเป็นสื่อหนึ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดและมีบทบาทในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทุกระดับสังคม  
ทั้งนี้จากการที่จ านวนช่องดิจิทัลที่เพิ่มมากข้ึนท าให้การแข่งขันการผลิตรายการโทรทัศน์เป็นไปอย่าง
เข้มข้น ส่งผลให้แต่ละสถานีและผู้จัดท ารายการต่างๆพยายามหาแนวทางกลยุทธ์และรูปแบบรายการ
ใหม่ๆมาน าเสนอออกอากาศเพื่อสร้างความแปลกใหม่น่าสนใจและดึงดูดความสนใจความนิยมจาก
ผู้ชมรายการโทรทัศน์ให้มากที่สุด 
 ทั้งนี้ หนึ่งในรายการโทรทัศน์ที่สามารถท าเรตติ้งและมีผู้ชมมากที่สุดนั้นคือรายการ
ประเภทละคร ละครโทรทัศน์สามารถสามารถสร้างฐานผู้ชมได้เป็นจ านวนมาก ดังนั้นช่องดิจิทัล
หลายๆช่องที่ก าลังต้องการเพิ่มกลุ่มผู้ชมจึงเลือกที่จะผลิตละครมาแข่งขันกับช่องที่ครองตลาดผู้ชมอยู่
แล้วอย่างช่อง 3 และช่อง 7 กล่าวได้ว่าการผลิตละครโทรทัศน์ที่เป็นถูกใจและตรงต้องความต้องการ
ของผู้ชมจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญละครประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนั้นคือละครแนว
แอ็คช่ัน หรือ ละครบู๊ละครแนวแอ็คช่ันเป็นละครต่อสู้ ระทึกใจ เหมาะส าหรับคนชอบศิลปะการต่อสู้ 
ในละครแนวนี้จะมีฉากยิงปืนและระเบิด ละครแอ็คช่ันนิยมสร้างความเร้าใจให้กับผู้ชมผ่านทางการใช้
ความรุนแรงละครแนวแอ็คช่ันที่ประสบความส าเร็จในอดีตอาทิ ตี๋ใหญ่ สารวัตรใหญ่สาร วัตรเถ่ือน 
สิงห์รถบรรทกุ ได้น ามาผลิตใหม่และยังคงได้รับความนิยมจากบทประพันธ์ที่ประสบความส าเร็จสู่การ
ผลิตละครโทรทัศน์ เมื่อพิจารณาถึงสภาพการณ์ของละครโทรทัศน์ในปัจจุบัน เยาวลักษณ์ พูลทอง
ประธานคณะกรรมการพิจารณาการผลติละครโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์สีช่อง 7 ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับ
ละครโทรทัศน์ว่า"ละครโทรทัศน์ใช้ตัววัดจ านวนผู้ชมเป็นรูปแบบเรตติ้งเป็นตัววัดมาตรฐาน ซึ่งเรตต้ิง
สามารถให้ข้อมูลว่าละครแนวไหนเป็นที่น่าสนใจโดยดูได้จากจ านวนผู้ชมที่รับละคร จากรูปแบบการ
วัดเรตติ้งจะสามารถให้บ่งบอกได้ว่าละครในปี  พ.ศ. 2558-2559 เรื่องใดบ้างที่ประสบความส าเร็จ 
โดยเทรนด์ความนิยมของละครจากปี พ.ศ.2558 และปี พ.ศ.2559 ไม่แตกต่างกันมากและมีความ
หลากหลาย ส าหรับช่อง 7 ละครแนวแอ็คช่ันประสบความส าเร็จค่อนข้างสูง โดยมีความแตกต่าง
ทางด้านผู้ผลิตละครแอ็คช่ัน 2 รูปแบบ คือ 
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 1) ผู้ผลิตละครแนวแอ็คช่ันแบบคลาสสิคซึ่งประสบความส าเร็จทั้งในอดีตและปัจจุบัน  
2) ผู้ผลิตละครแอ็คช่ันรุ่นใหม่ซึ่งผลิตละครแอ็คช่ันที่แตกต่างจากแบบคลาสสิคได้รับความนิยมและ 
เรตติ้งสูง หากดูรายละเอียดปลีกย่อยภายใต้เรตติ้งจะมีการแบ่งกลุ่มผู้ชมทางด้าน เพศอายุสถานที่ 
ผู้ชมที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจะมีความแตกต่างกันของเรตต้ิง ถ้าเป็นละครแอ็คช่ัน
ที่ผลิตจากผู้ผลิตรุ่นใหม่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครมากข้ึนช่อง 7  
เป็นสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 จากการจัดเรตติ้งจากผู้ชมทั่วทั้งประเทศ ละครคือคอนเท้นท์หลักที่
จ าเป็นต้องท าให้ตอบโจทย์ผู้ชมทุกกลุ่ม ซึ่งช่อง7ผลิต ละครข่าววาไรตี้ ที่ตอบโจทย์ทุกกลุ่ม 
(สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2559) 

 
ภาพที่ 1.1 ภาพเรตติ้งละครเฉลี่ยปี 2558 ละครแอ็คช่ันที่เรตติ้งสูงคือ คาดเชือก , ข้ามากับพระ,  
สิงห์รถบรรทุก. จาก www.pantip.com, โดย เมนเทอร์ตูบศักดิ์, 2558. 
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ภาพที่ 1.2 ภาพเรตติ้งละครเฉลี่ยปี 2558 รวมทุกช่อง ละครแอ็คช่ันที่เรตติ้งสูงคือข้ามากับพระ ,  
คาดเชือก, เลือดตัดเลือด. จาก www.pantip.com โดย เมนเทอร์ตูบศักดิ์, 2558. 
 
 นอกจากนี้  เยาวลั กษ ณ์  พู ลทอง ยั งได้ กล่ าวถึงกลุ่ ม  Generation C ซึ่ ง เป็ น
กลุ่มเป้าหมายส าคัญกลุ่มหนึ่งของละครโทรทัศน์ในปัจจุบันว่า "กลุ่ม Generation C ไม่ได้จ ากัดอายุ
แต่หากเป็นที่พฤติกรรมในการใช้สื่อและรปูแบบการใช้ชีวิต ในแง่ความสนใจของกลุ่มคน Generation 
C ที่มีการเปิดรับสารจากสื่อโซเช่ียลมีเดีย ทางช่องมีการใช้ช่องทาง โทรทัศน์และการประชาสัมพันธ์ใน
การเข้าถึงกลุ่ม Generation C ทางช่อง 7 มีหน่วยงานที่ดูแลโซเช่ียลมีเดียและให้ความส าคัญกับผู้ชม
ช่อง 7 กลุ่ม Generation C ในแง่ของการรับชมคอนเท้นท์ของช่อง7ทางโทรทัศน์ไม่ทัน จะสามารถดู
ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ นอกเหนือจากการรับชมออนไลน์แล้ว จะมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
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เว็บไซต์ของทางช่อง 7 ทางเพศบุ๊ค ทางไลน์ และอินสตาแกรม การน าคอนเท้นของช่อง 7 ไปถึงกลุ่ม
Generation C มีการใช้ช่องทางต่างๆในการสื่อสารมาโดยตลอด ทางด้านแนวโน้มและทิศทางของ
ละครโดยเฉพาะละครแนวแอ็คช่ัน ในแง่ของผู้ผลิตมีความหลากหลายมากข้ึนทั้งผู้ผลิตรุ่นใหม่และ
แบบคลาสสิค 
 ในด้านปัญหาในการผลิตละคร เยาวลักษณ์ พูลทอง ยังได้กล่าวถึงปัญหาที่อาจจะเกิด
ระหว่างการถ่ายท าละครแอ็คช่ัน คือเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดกับนักแสดงน า จะท าให้ผู้ผลิตเสียเวลาใน
การถ่ายท า ละครแอ็คช่ันมีโอกาสเสร็จงานได้ล่าช้าก่วาเละปญัหาทีเ่กิดจากสาหตุที่มาจากสิ่งที่ควบคุม
ไม่ได้เช่นสภาพอากาศ ดังนั้นละครแอ็คช่ันทางช่อง 7 จึงไม่สามารถ วางเวลาออกอากาศไว้อย่าง
แน่นอนไม่ได้ ทางด้านความคาดหวังที่ทางช่อง 7 ที่มีต่อละครแอ็คช่ัน ละครต้องปรับเปลี่ยนไปตาม
ผู้ชมขณะนั้น ผู้ผลิตต้องหาข้อมูลตลอดเวลาว่าผู้ชมละครส่วนใหญ่มีลักษณะอย่างไรและมีความช่ืน
ชอบแบบไหน บทโทรทัศน์และที่มาต้องสมเหตุสมผลท าให้คนดูติดตาม  
 ทั้งนี้ ในยุคที่โทรทัศน์แต่ละช่องมีการแข่งขันสูงเพื่อต้องการช่วงชิงความเป็นผู้น า
ทางด้านเรตติ้งละครและครองผู้ชมให้ได้มากที่สุด ละครแอ็คช่ันเป็นหนึ่งในรูปแบบละครที่ทางช่อง
โทรทัศน์และบริษัทผู้ผลิตละครให้ความส า คัญและต้องการสร้างสรรค์ผลงานละครแอ็คช่ันให้
เหมาะสมและตอบโจทย์กลุ่มผู้ชมทุกช่วงวัยให้มากที่สุด กลุ่มที่ก าลังเติบโตอยากมากในยุคที่สื่อ
ออนไลน์และนิวมีเดียเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจ าวันรวมไปถึงพฤติกรรมการเปิดรบัสือ่ นั่นคือ
กลุ่ม Gen C หรือกลุ่ม Connected Generation คือกลุ่มคนที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารเป็นหลัก 
และเป็นประจ า ไม่ว่าจะเป็นระยะๆ อย่างสม่ าเสมอ และคนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่ม Baby Boomer หรือ
คนกลุ่มใหม่ที่เกิดข้ึนมาน่ันเอง ซึ่งแน่นอนว่าเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสารได้ท าให้พฤติกรรมของ
คนที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นการดูละคร อ่านหนังสือ ฟังวิทยุ อยู่กับครอบครัว
ทั้งหมดน้ีจะถูกแทนที่โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ส่งผลกระทบต่อด้านการบริหาร กลยุทธ์ และ
การตลาดโดยคน Gen C จะใช้ Social Network และอินเทอร์เน็ตมากเหมือนคน Gen Y แต่มี
พฤติกรรมที่แตกต่างกันโดยที่คน Gen C จะโพสข้อความ รูปภาพ หรือสิ่งต่างๆ เช่นเดียวกัน แต่จะมี
ความระมัดระวังและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมากกว่า  Gen Y ซึ่งได้แก่ การแบ่งปันสิ่งดีๆ กับผู้อื่น  
การตอบแทนบางอย่าง การประชาสัมพันธ์งานของตนเอง หรืออดีต แต่จะไม่เป็นบทความพร่ าเพ้อ 
เห มื อ น  Gen Y (ที่ ม า  :  https: / /my.sony.co.th/ mysonynew/MyUpdate/ 4 8 4 .aspx)
นอกจากนี ้Generation C ยังเน้นเรื่องการอ่าน และเสพเรื่องราวต่างๆ ผ่านSocial Media แต่อาจจะ
ไม่ค่อยโพสของตนเอง อยากเสพและอยากรับรู้เรื่องราวอื่นๆ มากกว่า นอกจากนี้กลุ่ม Gen C ยังช่ืน
ชอบเสพข้อมูลทางด้าน App ต่างๆ อย่างเช่น Line, What’s App, Pinterest เป็นต้น 
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 การที่กลุ่มคนGeneration C มีอัตราการเติบโตมากข้ึนและเป็นที่จับตามองจาก
สถานีโทรทัศน์เนื่องจากกลุ่มคน Generation C เป็นกลุ่มที่ไม่ได้จ าแนกตามช่วงอายุหากจะจ าแนก
ประเภทคน Generation C ในรูปแบบพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ซึ่งในยุคปัจจุบันการเข้าถึงสื่อ
ออนไลน์เป็นสิ่งที่เข้าถึงง่ายและมีการใช้งานเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆดังนั้นแนวโน้มของผู้ชมละครกลุ่ม
Generation C อาจจะมีโอกาสได้รับชมละคร ภาพยนตร์หรือละครชุดแอ๊คช่ันจากทางประเทศ
ตะวันตก รวมไปถึงละครชุดแอ็คช่ันจากทางประเทศเอเชียตะวันออกอย่างซีรี่ย์จากประเทศเกาหลี
หรือญี่ปุ่น ดังนั้น ความคาดหวังและทัศนคติที่มีต่อละครแนวแอ็คช่ันของไทยจึงเปน็เรือ่งส าคัญที่ต้องมี
การศึกษาข้อมูล เพื่อที่จะผลิตผลงานให้ออกมาตอบโจทย์หรือตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ชม
ได้ เมื่อวิถีการใช้สื่อเปลี่ยนแปลงไป การเข้ามาของสื่อใหม่มีอิทธิพลสูงข้ึน ดังนั้นจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่
จะศึกษาในเรื่อง พฤติกรรมการรับชมละคร ทัศนคติและความคาดหวังที่มีต่อละครแนวแอ็คช่ันที่ผลิต
และออกอากาศในประเทศไทยว่าผู้ชมในกลุ่ม Generation C จะมีทัศนคติหรือความคาดหวังไปใน
รูปแบบหรือลักษณะใด  เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการละครแนวแอ็คช่ันของไทย
ให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้ชมละครโทรทัศน์ไทย 
 
1.2 ปัญหาน าวิจัย 
 
 1. การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับละครแนวแอ็คช่ันของผู้ชม Generation C เป็นอย่างไร 
 2. ทัศนคติของผู้ชม Generation C ที่มีต่อละครแนวแอ็คช่ันเป็นอย่างไร 
 3. พฤติกรรมการรับชมละครแนวแอ็คช่ันของผู้ชม Generation C เป็นอย่างไร 
 4. แนมโน้มพฤติกรรมการชมละครแนวแอ็คช่ันของผู้ชม Generation C เป็นอย่างไร 
 5. ความคาดหวังที่มีต่อละครแนวแอ็คช่ันของผู้ชม Generation C เป็นอย่างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 
 1. เพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับละครแนวแอ็คช่ันของผู้ชม Generation C 
 2. เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้ชม Generation C ที่มีต่อละครแนวแอ็คช่ัน 
 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับชมละครแนวแอ็คช่ันของผู้ชม Generation C 
 4. เพื่อศึกษาแนมโน้มพฤติกรรมการชมละครแนวแอ็คช่ันของผู้ชม Generation C 
 5. เพื่อศึกษาความคาดหวังที่มีต่อละครแนวแอ็คช่ันของผู้ชม Generation C 
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1.4 ขอบเขตงานวิจัย 
 
 ศึกษาการเปิดรับสื่อ พฤติกรรมการรับชม ทัศนคติและความคาดหวังที่มีต่อละคร
แอ็คช่ันที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทย  ของกลุ่มผู้ชมละคร Generation C ที่อายุระหว่าง  
18-34 ปี ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลในช่วงพฤษภาคม 2559 
 
1.5 นิยามศัพท์ 
 
 ละครแอ็คชั่น หมายถึง ละครแบบบู๊แอ็คช่ัน ยิง ต่อสู้ ระทึกใจ ศิลปะการต่อสู้ ในละคร
แนวนี้จะมีฉากยิง ระเบิด เผาสิ่งต่างๆ ละครแอ็คช่ันสร้างความเร้าใจให้กับผู้ชมผ่านทางการใช้ความ
รุนแรง 
 Generation C (Connected Generation) หมายถึง กลุ่มคนที่มีพฤติกรรมในการ
ใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการสื่อสารเป็นหลักและเป็นประจ าโดยผ่านทางสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ 
Connected Generation มิได้จ าแนกตามช่วงอายุแต่หากจ าแนกโดยพฤติกรรมการใช้สื่อ  การ
เปิดรับสื่อและรูปแบบการใช้ชีวิต ในการศึกษาครั้งมุ่งศึกษากลุ่ม Generation C ช่วงอายุ18-34 ปี 
 การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับละครแนวแอ็คชั่น หมายถึง ความบ่อยครั้งในการเปิดรับสื่อ
ต่างๆ เกี่ยวกับละครแอ็คช่ัน ประเภทข่าวสารที่เปิดรับเป็นประจ า เหตุผลในการเปิดรับ 
 พฤติกรรมการรับชมละคร หมายถึง ความบ่อยครั้งในการชมละครโดยทั่วไปและละคร
แนวแอ็คช่ัน ช่องทางในการรับชม ประเภทของละครแอ็คช่ันที่ชมเป็นประจ า เหตุผลที่ชมละคร
แอ็คช่ัน 

ทัศนคตท่ีิมีต่อละครแนวแอ็คชั่น หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลต่อการชมละคร
แนวแอ็คช่ัน องค์ประกอบในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านภาพหรือเทคนิคการถ่ายท า โครงเรื่อง สาระของ
เรื่องหรือเนื้อหาของเรื่อง ด้านเสียงภาษา ตัวละครหรือผู้แสดง เสียงหรือบทพูด เหตุผล 
 แนวโน้มพฤติกรรมการรับชมละครแอ็คชั่น หมายถึงความตั้งใจที่จะรับชมละครแนว
แอ็คช่ันและแนะน าให้ผู้อื่นชม เหตุผล 
 ความคาดหวังท่ีมีต่อละครแนวแอ็คชั่น หมายถึง ความคิดเห็นหรือความคาดหวังที่มี
ต่อละครแนวแอ็คช่ัน6องค์ประกอบในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านภาพหรือเทคนิคการถ่ายท า โครงเรื่อง 
สาระของเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่อง ด้านเสียงภาษา ตัวละครหรือผู้แสดง เสียงหรือบทพูดและเหตุผล 
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1. เพื่อทราบถึงการเปิดรับสื่อ พฤติกรรมการรับชม ทัศนคติ  แนวโน้มพฤติกรรมในการ
รับชม ความคาดหวังต่อละครแนวแอ็คช่ัน 
 2. เพื่อน าข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางจัดการละครแนวแอ็คช่ันของไทย มีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของผู้ชมไทย 
 3. เพื่อน าข้อมูลที่ได้เพื่อเป็นประโยชน์ทางวิชาการแก่ผู้ที่สนใจในเรื่องการจัดการละคร
โทรทัศน์ไทยต่อไป 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 การศึกษาเรื่อง“ความคาดหวังและทัศนคติของผู้ชมกลุ่ม Gen C ที่มีต่อละครแนว
แอ็คช่ัน”ผู้ศึกษาได้น าแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ดังต่อไปนี้ 
 1. แนวคิดเรื่องการผลิตละคร 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับ Generation C 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude) 
 4. ทฤษฏีความคาดหวัง (Expectancy theory) 
 5. ทฤษฎี Psychosocial developmental stage ของอิริคสัน 
 6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 แนวคิดเรื่องการผลิตละคร 
 
 2.1.1 ประเภทของละครโทรทัศน์จ าแนกตามเนื้อหา 
    ชยพล สุทธิโยธิน และ สันต ิเกษมสิริทัศน์ (2548, น. 63-64) อธิบายถึงประเภท
ของละครโทรทัศน์จ าแนกตามเนื้อหาไว้ดังนี้ 
    1. ละครโศกนาฏกรรม (Tragedy) เป็นละครที่มีลักษณะของการน าเสนอความ
ทุกข์ทรมานของมนุษย์ที่จบลงด้วยหายนะของตัวเอกโดยเป็นเรื่องราวของเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึง
ความเจ็บปวดทุกข์ทรมานของมนุษย์ท าให้เกิดความรู้สึกสงสารเห็นอกเห็นใจ 
    2. ละครตลกขบขัน (Comedy) สามารถแบ่งประเภทต่างๆ ได้ดังนี ้
   2.1 ละครตลกแบบฟาร์ส (Farce) เป็นละครตลกที่ เก่าแก่ที่สุดและเป็น
จุดเริ่มต้นของละครตลกอื่นๆ เกิดข้ึนจากธรรมชาติของมนุษย์ที่รู้จักข้อบกพร่องเป็นตลกแบบพลิก
ความคาดหมายด้วยเหตุการณ์ที่เหลือเช่ือและไม่มีทางเป็นไปได้ในโลกแห่งความจริง 
   2.2 ละครตลกแบบคอมเมดี้ (Comedy) เป็นละครตลกที่พัฒนามาจากตลก
แบบฟาร์สโดยน าเอาภาษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีความคิดมาพัฒนาความตลกให้ละเมียด
ละไมสุขุมลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
   2.3 ละครตล ก รัก โรแมนติก  (Romantic Comedy)  เป็ น ล ะครที่ ใ ช้
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์แต่มีเหตุผลน าเช่ือถือเป็นเรื่องราวความรักของตัวละครเอก
พระเอกนางเอกที่น าเสนอเรื่องราวความสุขจากความตลกขบขันเรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชม 
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   2.4 ละครตลกช้ันสูงหรือตลกผู้ดี (High Comedy/Comedy of Manners) 
เป็นละครตลกที่ล้อเลียนเสียดสีชีวิตในสังคมช้ันสูงล้อเลียนเรื่องราวพฤติกรรมขนบธรรมเนียมของคน
ช้ันสูงในสังคมซึ่งเต็มไปด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีและขอบังคับต่างๆเพื่อเป็นการผ่อนคลาย  
ความอึดอัดตึงเครียดที่สะสมอยู่ในใจ 
   2.5 ละครตลกแบบเสียดสี (Satiric) เป็นละครที่มุ่งเน้นการเสียดสีล้อเลียนที่
รุนแรงกว่าตลกช้ันสูงละครตลกแบบเสียดสีมุ่งล้อเลียนพฤติกรรมของคนทั่วไปในสังคมเป็นการใช้
ภาษาค าพูดที่ตลกเสียดสีอ่างเจ็บแสบ 
   2.6 ละครตลกรักกระจุ่มกระจิ๋ม (Sentimental Comedy) เป็นละครตลกที่
ใกล้เคียงกับละครชีวิตแบบเมโรดรามาโดยมีเรื่องราวตั้งอยู่บนพื้นฐานตัวเอกที่น ารักน าเอ็นดูมีลักษณะ
ให้ความรักความเห็นอกเห็นใจการยั่วเย้ากระเซ้าแหย่ให้เกิดความสนุกสนานมากกว่าความทุกข์ 
   2.7 ละครตลกประเภทสถานการณ์ (Situation Comedy) เป็นละครที่มี
ความตลกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเรื่องราวสับสนอลเวงผิดฝาผิดตัวส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกิดข้ึนโดย
บังเอิญโดยการด าเนินเรื่องเป็นการสร้างตัวละครที่มีบุคลิกลักษณะเฉพาะข้ึนมาท าให้น าไปสู่การ
กระท าที่ตลกขบขัน 
   2.8 ละครตลกแนวการต่อสู้ (Action Comedy) เป็นละครตลกที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานเรื่องการต่อสู้ ชนิดไม่จริงจังไม่เน้นการฆ่าและฆาตกรรมแต่เน้นที่ความสนุกสนานตลกขบขัน
มากกว่า 
   2.9 ละครตลกชีวิต (Drama Comedy) เป็นละครตลกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของเรื่องชีวิตผู้คนเรื่องราวการต่อสู้ที่น าเสนอด้วยมุมมองตลกขบขัน 
   2.10 ละครตลกครอบครัว (Family Comedy) เป็นละครตลกที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของเรื่องชีวิตในครอบครัวพ่อแม่ลูกที่น าเสนอด้วยมุมมองความตลกขบขัน 
   2.11 ละครตลกแนวเรื่องผี (Horror Comedy) เป็นละครตลกที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของเรื่องลึกลับสยองขวัญเรื่องภูตผีปีศาจที่น าเสนอด้วยความตลกขบขัน 
    3. ละครชีวิตรักอิงนิยายหรือโรมานซ์ (Romance) หรือโรแมนติก (Romantic) 
เป็นละครความรักในอุดมคติความรักในจินตนาการเทพนิยายการเดินทางไปยังดินแดนอันไกลโพ้น
การผจญภัยในดินแดนที่เต็มไปด้วยสิ่งสวยงามตื่นเต้น 
    4. ละครเซ็นติเมนเทิลดรามา (Sentimental Drama) เป็นละครที่แฝงด้วย
อารมณ์ของความอ่อนไหวตัวละครน ารักน าเห็นใจพระเอกนางเอกเพียบพร้อมทุกประการแม้มี
อุปสรรคเพียงใดก็จบลงด้วยความสุขและหลักปรัชญาคติสอนใจ 
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    5. ละครชีวิตเริงรมย์หรือเมโลดรามา (Melodrama) เป็นละครเร้าอารมณ์ที่ผูก
เรื่องให้ด าเนินไปอย่างสนุกสนานไม่ค านึงถึงเหตุผลโดยเป็นเรื่องราวของความรักความขัดแย้งการ
โต้ตอบการชิงดีชิงเด่น 
    6. ละครการต่อสู้ (Action) เป็นละครที่น าเสนอเรื่องราวของความเก่งความกล้า
หาญของตัวเอกที่เป็นวีรบุรุษ (Hero) ที่มุ่งปกป้องคุ้มครองสังคมและโลกให้ปลอดภัยจากการกระท า
ของตัวร้าย (Villain) เน้นการต่อสู้ระหว่างตัวเอกกับตัวร้ายละครประเภทนี้มุ่งสร้างความตื่นเต้นเร้าใจ 
(Exiting) แก่ผู้ชมเพื่อติดตามชมว่าตัวเอกจะสามารถแก้ไขสถานการณ์หรือเอาชนะตัวร้ายได้อย่างไร 
    7. ละครตื่นเต้นผจญภัย (Adventure) เป็นละครที่น าเสนอเรื่องราวของการ
ผจญภัยไปยังดินแดนต่างๆที่ลึกลับมหัศจรรย์เต็มไปด้วยเรื่องตื่นเต้นระหว่างการเดินทางการเผชิญกับ
สิ่งเร้นลับสิ่งที่แปลกใหม่สิ่งที่ท้าทายของความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ 
    8. ละครลึกลับสยองขวัญ (Horror) เป็นละครที่มีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องที่
เป็นปมปริศนาปมแฝงเร้นชวนตื่นเต้นสยองขวัญเกี่ยวข้องกับภูตผีปีศาจต่างๆเวทย์มนต์บางครั้งนิยม
เรียกว่า “ละครผี” หรือเรื่องผีเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความลึกลับตื่นเต้นน าสะพรึงกลัวหรือเรื่องของ
วิญญาณเพื่อสร้างความน ากลัวให้กับผู้ชม 
    9. ละครฆาตกรรม (Crime) เป็นละครที่น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์
ฆาตกรรมการตายของบุคคลที่เกิดข้ึนจากการวางแผนการฆ่าคนตายเพื่อการแก้แค้นละครประเภทนี้
มุ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชมโดยให้ผู้ชมติดตามเหตุการณ์สถานการณ์ฆาตกรรมที่ร้ายแรง 
    10. ละครสืบสวนสอบสวน (Suspense) เป็นละครที่เน้นการสืบสวนเพื่อค้นหา
บุคคลที่อยู่เบื้องหลังการกระท าต่างๆโดยส่วนใหญ่เป็นการกระท าผิดกฎหมายเช่นค้ายาเสพติดค้า
อาวุธวินาศกรรมฆาตกรรมเกี่ยวกับการสืบสวนติดตามเปิดเผยร่องรอยของคนร้ายเพื่อคลายปมลึกลับ
ที่อยู่เบื้องหลังของการกระท าผิด 
    11. ละครพื้นบ้าน (Folktale) เป็นละครที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านและ
เทพนิยายเรื่องปรัมปราเรื่องเล่าในสังคม 
    องอาจสิงห์ ล าพอง (2557, น. 97-98) ได้อธิบายถึงประเภทของละครจ าแนก
ตามเรื่องราวหรือเนื้อหามีดังนี้ 
    1. ละครแนวอิงประวัติศาสตร์เป็นละครที่จัดสร้างบนรากฐานของความเป็นจริง
หรือจากประวัติศาสตร์โดยการค้นคว้าหาหลักฐานโดยละครประเภทนี้ใช้ทุนในการด าเนินงานสูงการ
ผลิตต้องท าอย่างประณีตและใช้เวลานานเพื่อให้ผลงานละครมีคุณภาพตามต้องการ 
    2. ละครแนวชีวิตหรือละครชีวิตมีเนื้อหาสาระที่มีความหมายกว้างมากซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับนวนิยายชีวิตรักของหนุ่มสาวเปน็เรือ่งเกี่ยวกับต านานพื้นบา้นไปจนถึงชีวิตสังคม
ของคนช้ันสูงทั้งในอดีตและปัจจุบันบางเรื่องอาจมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับชีวิตภายในครอบครัวที่มีการต่อสู้
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ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดหรือเรื่องคติสอนใจวัยรุ่นและเด็กเรื่องระหว่างพ่อกับลูกพี่กับน้องครู กับ
นักเรียนซึ่งละครชีวิตในลักษณะนี้จะได้รับความนิยมจากผู้ชมเป็นอย่างมาก 
    3. ละครแนวตลกหรือละครแนวเบาสมองหรืออาจเรียกว่าละครชวนหัวเป็น
ละครที่มีเนื้อหาตลกขบขันซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดข้ึนระหว่างเพื่อนเรื่องราวภายในครอบครัวคนงานกับ
นายจ้างผู้รับใช้ในบ้านกับเจ้าของบ้านลุงกับหลานปู่ย่ าตายายกับหลานๆโดยใช้สถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันมาผูกเป็นเรื่องเป็นเกร็ดชีวิตความเป็นอยู่ที่มีเนื้อหาตลกขบขันชวนหัวเราะ 
    4. ละครแนวอาชญากรรมประเภทสืบสวนสอบสวนเป็นละครที่มีเนื้อหารุนแรง
เกี่ยวกับคดีอาชญากรรมและฆาตกรรมหรือเกี่ยวโยงกับเรื่องของพลเมืองดีกับผู้ร้ายหรือนักสืบเอกชน
หรือสายลับรัฐบาลด าเนินการท าลายล้างผู้ก่อการร้าย 
    5. ละครแนวลึกลับเป็นละครที่มีเนื้อหาแนวลึกลับไสยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ซึ่ง
อาจจะมีการฆาตกรรมสืบสวนสอบสวนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยละครในแนวนี้มีเหตุผลชวนคิดติดตามมี
ความตื่นเต้นน ากลัวหรือมีการผูกเรื่องเป็นปมปริศนาชวนให้ผู้ชมติดตาม 
    6. ละครแนวผจญภัยเป็นละครที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลหรือครอบครัวที่เดินทาง
ไปผจญภัยเพื่อแสวงหาโชคลาภหรือสิ่งที่ต้องการหรืออาจเป็นบุคคลธรรมดาที่ต้องเผชิญภัยอันตราย
ในสถานการณ์ต่างๆที่ไม่ได้คาดคิดหรือการหนีเพื่อเอาชีวิตรอด 
    7. ละครแนวเพ้อฝันมหัศจรรย์เป็นละครที่เหมาะสมส าหรับเด็กซึ่งมีเนื้อหาเพ้อ
ฝันมีความมหัศจรรย์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์ สัตว์ล้านปี มนุษย์นอกโลก 
ผู้พิทักษ์สันติภาพของโลกหรือเป็นเรื่องราวของยอดมนุษย์ 
    8. ละครแนวนิทานพื้นบ้านวรรณคดีเป็นละครที่น าเรื่องราวเกี่ยวกับต านาน
นิทานพื้นบ้านซึ่งมีเรื่องหาที่สอดแทรกคติสอนใจในการครองชีวิตเปรียบเทียบให้เห็นถึงความดีความ
ช่ัวเป็นเรื่องราวที่มีเนื้อหาเกีย่วกับเทพเทวาอารักษ์เจ้าฟ้าเจ้าแผน่ดินผู้ครองนครเจ้าชายเจา้หญงิแมม่ด
พ่อมด หมอผีผู้มีอิทธิฤทธ์ิอภินิหารหรืออาจมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับศาสนาวัฒนธรรมประเพณีเป็นต้น 
 2.1.2 ประเภทของละครโทรทัศน์จ าแนกจ านวนตอนในการผลิต 
    ปนัดดา ธนสถิตย์ (2531, น. 1-2) ได้แบ่งประเภทของละครโทรทัศน์จ าแนกตาม
รูปแบบของการผลิตละครโทรทัศน์ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 6 ประเภทดังนี้ 
    1. ประเภทละครสั้นที่สรุปเรื่องราวจบภายในตอนเดียวคือละครโทรทัศน์ที่ใช้
เวลาแสดงประมาณ 60-120 นาทีและออกอากาศเป็นรายการสุดท้ายของทางสถานี 
    2. ประเภทละครสั้นที่สรุปเรื่องราวจบในตอนคือละครโทรทัศน์ที่มีการด าเนิน
เรื่องและจบภายใน 30 หรือ 60 นาที ออกอากาศเป็นประจ าทุกสัปดาห์ซึ่งเนื้อหาหลักของละครมี
ลักษณะเป็นแนวเดียวกันตลอดทั้งเรื่องใช้ผู้แสดงชุดเดียวกัน 
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    3. ประเภทละครเรื่องยาวหลายตอนจบคือละครโทรทัศน์ที่มีการด าเนินเรื่อง
ติดต่อกันหลายตอนโดยใช้ผู้แสดงชุดเดียวกันตลอดทั้งเรื่องมีความยาวตั้งแต่ 8 ตอนถึง 100 ตอน ซึ่ง
อาจใช้เวลาแสดงตอนละ 30 หรือ 60 นาที มีการออกอากาศในวันเวลาต่างๆ เช่น ออกอากาศเป็น
ประจ าทุกสัปดาห์, ออกอากาศ 2-3 วันต่อสัปดาห์, ออกอากาศ 5 วันต่อสัปดาห์และออกอากาศ
ประจ าทุกวันในเวลาเดียวกัน 
    4. ประเภทละครเรือ่งยาวคือละครโทรทัศน์ที่มีความยาวตั้งแต่การเริ่มเรื่องจนถึง
ตอนจบมีความยาวมากกว่า 3 ช่ัวโมงข้ึนไป ซึ่งอาจมีการแบ่งวันออกอากาศเปน็ 2 ภาคและในกรณีที่มี
ความยาวมากกว่า 6 ตอนข้ึนไปสามารถแบ่งการออกอากาศฉายครั้งละ 1 ช่ัวโมง โดยสามารถท าการ
ออกอากาศติดต่อกันในเวลาเดียวกันของวันถัดไปหรือในสัปดาห์ถัดไปและออกอากาศต่อเนื่องจนกว่า
จะจบเรื่อง 
    5. ประเภทละครภาพยนตร์โทรทัศน์คือละครโทรทัศน์ที่มีความแตกต่างจากทั่วๆ 
ไปโดยเป็นเรื่องที่จบในตอนโดยผู้แสดงจะไม่ใช่ชุดเดียวกันตลอดทั้งเรื่องทั้งนี้เรื่องที่น ามาแสดงในแต่
ละตอนไม่เกี่ยวเนื่องกันแต่ตลอดทั้งเรื่องเป็นแนวเดียวกันเช่นแนวเกี่ยวกับเรื่องลึกลับสยองขวัญแนว
เรื่องเกี่ยวกับต านานแนวเรื่องเกี่ยวกับเทพนิยายเป็นต้น 
    6. ประเภทละครตลกชวนหัวหรือเสียดสีสังคมคือละครโทรทัศน์ที่ออกอากาศ
เป็นประจ าทุกสัปดาห์หรือทุกวันในเวลาเดียวกันมีความยาวตอนละ  30 นาที หรือมีลักษณะเป็น 
Small One-Act Play โดยละครประเภทนี้อาจจัดแสดงสดในห้องส่งพร้อมกับการอัดเทปใน
ขณะเดียวกันและมีการแสดงต่อหน้าผู้ชมในห้องส่งซึ่งลักษณะนี้เรียกว่า Studio Audience หรือ
ละคร Sitcom และละครประเภทนี้ ใช้ฉากไม่มากนักอาจมี  2-3 ฉาก ใน 1 ตอนมีผู้แสดงหลัก 2-3 
คนเท่านั้นอีกทั้งใช้ผู้แสดงชุดเดียวกันตลอดทัง้เรื่องซึ่งมีเนื้อหาของละครอาจเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดข้ึน
ภายในครอบครัวหรือที่ท างานตัวละครในเรื่องถูกก าหนดให้เป็นคนธรรมดาที่มีการด าเนินชีวิตจริงอยู่
ในสังคม จากแนวคิดประเภทของละครโทรทัศน์สามารถสรุปด่าการผลิตรายก ารละครเพื่อ 
ออกอากาศทางโทรทัศน์ผู้ผลิตจะผลิตละครตามจ านวนตอนหรือความยาวของเรื่องโดยจ านวนความ
ยาวของตอนข้ึนอยู่กับการพิจารณาความเหมาะสมของเวลาในออกอากาศและการอนุมัติให้
ด าเนินการผลิตจากทางสถานีทั้งนี้การท ารายการละครโทรทศัน์ของประเทศไทยที่มีผู้ผลิตมากที่สุดคือ
ประเภทของละครเรื่องยาวหลายตอนจบเนื่องจากผู้ผลิตจะผลิตเพื่อสร้างกระความนิยมให้ผู้ชม
ติดตามอย่างต่อเนื่องและถือเป็นละครที่มีผู้สนับสนุนมากที่สุดเนื่องจากเป็นละครที่มีการน าเสนอ
ยาวนานหลายตอนซึ่งผู้ผลิตบางค่ายอาจมีการเพิ่มตอนของละครหากมีกระแสการตอบรับจากผู้ชม
เป็นจ านวนมากผนวกกับมีเรตติ้งสูงอย่างต่อเนื่องย่อมน าไปสู่การขยายเนื้อหาเพื่อตอบโจทก์ผู้ชมและ
สร้างสรรค์ความบันเทิงภายใต้การแข่งขันทางธุรกิจและระดับความนิยมอย่างไรก็ตามการผลิตละคร
ในประเทศยังคงมีปรากฏประเภทละครสัน้ที่สรุปเรือ่งราวจบภายในตอนเดียวโดยส่วนใหญ่จะผลิตเพื่อ
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ใช้ในการออกอากาศเนื่องในวันส าคัญต่างๆ รวมถึงมีละครสั้นที่สรุปเรื่องราวจบในตอนที่ผู้ผลิตท าการ
ผลิตเพื่อใช้ในการออกอากาศเป็นประจ าทุกสัปดาห์โดยเป็นการน าเสนอเนื้อหาของละครที่มุ่ง
เป้าหมายเป็นเด็กหรือเยาวชนรวมไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นครอบครัว 
 2.1.3 ประเภทของละครแอ็คชั่นมีอยู่ 7 ประเภท 
    ละครแนวแอ็คช่ันยังแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ (ที่มาhttps://en.wikipedia. 
org/wiki/Action_film, 2558) 
    1. แอ็คช่ันผจญภัย (Action adventure) ละครแอ็คช่ันผจญภัย 
    2. แอ็คช่ันคอมเมดี้ (Action comedy) ละครแอ็คช่ันต่อสู้ที่มีการผสมผสาน
ความอารมณ์ขันและมุขตลก 
    3. แอ็คช่ันเฮอเร้อ (Action horror) ละครแอ็คช่ันที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับภูติผี
วิญญาณและเรื่องเหนือธรรมชาติ 
    4. แอ็คช่ันทริลเลอร์ (Action thriller) ละครแอ็คช่ันแนวสยองขวัญ การ
ฆาตกรรม การใช้ระเบิดและอาวุธห่ าหั่นกัน 
    5. แอ็คช่ันไซไฟ (Sci-fi action) ละครแอ็คช่ันเนื้อหาจากโลกอนาคตหรือ
จินตนาการ    6. แอ็คช่ันดราม่า (Action Drama) ละครแอ็คช่ันต่อสู้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหา
ในชีวิต ความผิดหวังและอุปสรรคต่างๆ 
    7. แอ็คช่ันแฟนตาซี (Action fantasy) ละครแอ็คช่ันจากเทพนิยายและ
จินตนาการของผู้ประพันธ์บท 
 2.1.4 องค์ประกอบของละครโทรทัศน์ 
    Siks (1983, p. 170) ได้แบ่งองค์ประกอบของละครไว้ดังนี้ 
    1. โครงเรื่อง (Plot) หมายถึงโครงสร้างของการกระท าที่ปรากฏอยู่ในละครโดย
จะล าดับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนอย่างมีเหตุผลและจุดหมายปลายทางมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวเองคือมี
จุดเริ่มต้น ตอนกลางและจุดจบของเรื่องซึ่งเหตุการณ์แต่ละตอนที่ประกอบเข้าด้วยกันต้องมีความ
สมเหตุสมผลซึ่งเรื่องราวที่เกิดข้ึนในฉากต้องมีความสัมพันธ์หรือสืบเนื่องมาจากฉากอื่นๆมีการวาง
โครงเรื่องหรือการก าหนดชะตาชีวิตของตัวละครแต่ละตัวให้มีเรื่องราวมีการกระท าอุปสรรคปัญหา
และบทสรุปของชีวิตหรืออาจเป็นการจัดล าดับสารให้อยู่ในรูปของการแสดงที่มีความขัดแย้งระหว่าง
ตัวละครเอกตัวละครฝ่ายร้ายการจัดล าดับสารดังกล่าวจะท าให้เช่ือมโยงสาระส าคัญของเรื่องในที่สุด 
    2. ตัวละคร (Character) หมายถึงตัวบุคคลที่ถูกสมมติให้มีความส าคัญในการ
ด าเนินเรื่องหรือผู้แสดงเรื่องราวต่างๆและได้รับผลจากการกระท าเหล าน้ันซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
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   2.1 ตัวเอก (Protagonist) เป็นตัวละครที่มีความส าคัญของเรื่องซึ่งจะมี
ลักษณะของความคิดที่มีอุดมการณ์อย่างแน่วแน่ที่จะเอาชนะอุปสรรคและข้อขัดแย้งลักษณะเช่นน้ีท า
ให้ตัวเอกเป็นวีรบุรุษวีรสตรีในสายตายของผู้ชม 
   2.2 ตัวร้าย (Antagonist) เป็นตัวละครที่ขัดขวางการกระท าของตัวเอกและ
ท าให้เกิดข้อขัดแย้งและพัฒนาข้อขัดแย้งนั้นให้ลุกลามออกไปลักษณะเช่นนี้ท าให้ผู้ชมเห็นตัวละครนี้
เป็นตัวเลวร้ายและเห็นแก่ตัว 
   2.3 ตัวประกอบ (Related Characters) เป็นตัวละครที่สนับสนุนให้โครง
เรื่องพัฒนาไปสู่จดุสูงสุดของเรือ่ง (Climax) มีหน้าที่ช่วยพัฒนาตัวละครส าคัญในเรื่องบุคลกิตัวละครที่
ดีจะต้องมีพัฒนาการมีการเปลี่ยนแปลงทางความคิดอุปนิสัยใจคอทัศนคติต่อเรื่องราวต่างๆมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างสมเหตุสมผล 
    3. สาระของเรื่อง (Theme) หมายถึงความคิดรวบยอดหรือแก่นของเรื่องเป็น
ข้อคิดและสาระส าคัญหรือแนวปรัชญาที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระทั้งหมดของละครที่บทละครแต่ละ
เรื่องน ามาเสนอต่อผูช้มสาระส าคัญนี้จะพัฒนาตามสถานการณ์ในละครซึง่จะแสดงออกมาทางการวาง
โครงเรื่องและลักษณะตัวละครความคิดส าคัญหรือสาระของละครจะบอกให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายของ
บทละครและเป็นข้อคิดแก่ผู้ชมเพื่อประโยชน์แก ตนเองเนื่องจากเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขของความเป็น
มนุษย์สาระของละครจึงเป็นความคิดที่เป็นสากลสามารถปรับใช้กับสภาพทั่วไปได้ 
    4. ภาษา (Diction) หมายถึงภาษาในละครได้แก่ค าพูดที่ใช้ในละครช่ือเรื่องช่ือตัว
ละครและบทสนทนาโดยภาษาในละครจะสื่อสารข้อมูลข่าวสารความรู้ไปยังผู้ชมและบทสนทนาจะ
เป็นสิ่งที่ตัวละครแสดงออกถึงความคิดและความรู้สึกออกมาเป็นวัจนสารเป็นศิลปะของการถ่ายทอด
เรื่องราวหรือความคิดของผู้ประพันธ์ออกมาทางค าพูดของตัวละครหรือบทเจรจาเป็นศิลปะในการใช้
ภาษาที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวและความคิดสู่ผู้ชมได้อย่างชัดเจนและน าฟังบทสนทนาที่ดีต้องให้
เหมาะสมกับประเภทของเนื้อหาในแต่ละเรื่องบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของตัวละครในการพูดอ่านคิด
และแสดงอารมณ์ซึ่งท าให้ผู้ชมเข้าใจถึงตัวละครได้เป็นอย่างดี 
    5. เสียง (Sound) หมายถึงเสียงในละครได้แก่ เสียงพูดสนทนา (Verbal) 
เสียงเพลงหรือดนตรี (Song) และเสียงประกอบ (Sound Effect) หรือเสียงจากสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่
เป็นอวัจนสาร(Verbal) เป็นสิ่งที่จะช่วยพัฒนาโครงเรื่องและสาระของเรื่องเสียงที่น าเสนอในละคร
ต้องถูกเลือกสรรเพื่อก่อให้เกิดการกระตุ้นอารมณ์และสร้างจินตนาการของคนดู 
    6. ภาพ (Spectacle) ภาพเป็นสิ่งที่สื่อสารกับผู้ชมโทรทัศน์ด้วยการใช้กล้อง
ถ่ายทอดการแสดงนั้นด้วยภาพขนาดต่างๆ ด้วยมุมกล้องแบบต่างๆ ซึ่งมีความหมายที่แตกต่างกัน 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่าละครแนวแอ็คช่ันมีหลายรูปแบบ ได้แก่ แอ็คช่ันผจญภัย (Action 
adventure) แอ็คช่ันคอมเมดี้ (Action comedy) แอ็คช่ันเฮอเร้อ (Action horror) แอ็คช่ันทริลเลอร์ 
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(Action thriller) แอ็คช่ันไซไฟ (Sci-fi action) แอ็ค ช่ันดราม่า (Action Drama) แอ็คช่ันแฟนตาซี 
(Action fantasy) ผู้วิจัยได้ใช้แนวเกี่ยวกับประเภทของละครแอ็คช่ันเพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้ชม
ที่มีต่อประเภทต่างๆของละครแนวแอ็คช่ัน นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังได้ใช้องค์ประกอบที่ส าคัญของละคร 
ได้แก่ ด้านภาพหรือเทคนิคการถ่ายท า โครงเรื่อง สาระของเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่อง ด้านเสียงภาษา 
ตัวละครหรือผู้แสดง เสียงหรือบทพูดเพื่อศึกษาถึงทัศนคติและความคาดหวังของผู้ชมที่มีต่อละครแนว
แอ็คช่ันในองค์ประกอบต่างๆเหล่าน้ี 
 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับ Generation C 
 
 Gen C หรือกลุ่ม Connected Generation คือกลุ่มคนที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
เป็นหลัก และเป็นประจ า ไม่ว่าจะเป็นระยะๆ อย่างสม่ าเสมอ หรือถึงข้ันเสพติด และคนกลุ่มนี้จะเป็น
กลุ่ม Baby Boomer หรือคนกลุ่มใหม่ที่เกิดข้ึนมา เทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสารได้ท าให้พฤติกรรม
ของคนที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นการดูละคร อ่านหนังสือ ฟังวิทยุ อยู่กับครอบครัว 
ทั้งหมดน้ีจะถูกแทนที่โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ส่งผลกระทบต่อด้านการบริหาร กลยุทธ์ และ
การตลาดโดยคน Gen C จะใช้ Social และอินเตอร์เน็ตมากเหมือนคน Gen Y แต่มีพฤติกรรมที่
แตกต่างกันโดยที่คน Gen C จะโพสข้อความ รูปภาพ หรือสิ่งต่างๆ เช่นเดียวกัน แต่จะมีความ
ระมัดระวังและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมากกว่า Gen Y ซึ่งได้แก่ การแบ่งปันสิ่งดีๆ กับผู้อื่น การตอบ
แทนบางอย่าง การประชาสัมพันธ์งานตนเอง หรืออดีต แต่จะไม่เป็นบทความ เหมือนGen Y 
นอกจากนี้ Gen C ยังเน้นเรื่องการอ่าน และเสพเรื่องราวต่างๆ ผ่านSocial Media ไม่ค่อยโพสเรื่อง
ของตนเอง อยากเสพและอยากรับรู้เรื่องราวอื่นๆ มากกว่า นอกจากนี้กลุ่ม Gen C ยังช่ืนชอบเสพ
ข้อมูลทางด้าน Application ต่างๆ อย่างเช่น Line, What’s App, Path หรือPinterest เป็นต้น 
 
 2.2.1 แนวคิด 6C ของ Gen C ประกอบไปด้วย 
    1. Cash Smart ฉลาดบริหารเงิน กลุ่มGeneration C ไม่นิยมท างานหนัก
จนเกินไปเพื่อสร้างรายได้แต่เลือกที่จะให้เงินท างานให้เขาไม่ใช่ให้เขาท างานให้เงิน ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
กลุ่ม Generation C จะสร้างธุรกิจออนไลน์ด้วยตนเอง 
    2. Convenience ชีวิตสะดวกสบาย คน Generation C ไม่นิยมเสียเวลาและ
อดทนกับสิ่งที่ตัวเองคิดว่าไม่จ าเป็น ยอมเสียทรัพย์สินแลกกับความสะดวกสบายที่จะช่วยให้ออกไปหา
เงินได้มากข้ึนดังนั้นจึงไม่อดทนกับเรื่องน่าร าคาญและยอมใช้เงินอย่างชาญฉลาด Generation C เป็น
กลุ่มคนที่รู้จักใช้เทคโนโลยี เช่น แอพพลิเคช่ัน โซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่ตัวเอง 
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    3. Creative สนใจรายละเอียดและงานออกแบบที่ดูดีมีสไตล์ คน Generation 
C ใส่ใจกับเรื่องศิลปะและการออกแบบที่สวยงามและท าให้ชีวิตดูสุนทรีย์มากข้ึน  
    4. Casual ความสมดุลของการใช้ชีวิตระหว่างงานและเรื่องส่วนตัว คนในยุคนี้
โดยเฉพาะในฝั่งเอเชียมีแนวโน้มที่จะมีวัฒนธรรมการท างานแบบ Work Hard และ Play Harder  
เราก าลังอยู่ในยุคที่  axis of the world หรือ แกนของโลกได้ย้ายข้างจากโลกตะวันตกสู่โลก
ตะวันออก หนุ่มสาวชาวเอเชียท างานอย่างหนักขณะที่พวกเขามีเงินมากมายที่พร้อมจะทุ่มซื้อความ
สะดวกสบาย 
    5. Control คน Gen C ชอบจัดการชีวิตของตัวเอง และไม่ปล่อยให้คนใน
ครอบครัว ครอบง าชีวิตตัวเองมากเกินไปนักพวกเขาอาจรับฟังความเห็นของคนอื่นแต่สุดท้ายแล้ว
พวกเขาตระหนักว่าการตัดสินใจทุกอย่างของเขามีแต่ตัวเองเท่านั้นที่ต้องรับผลกรรม 
    6.Connect ชีวิตแบบออนไลน์ การเข้าถึงข่าวสาร การพูดคุยกับเพื่อน ข้อจ ากัด
เรื่องเวลาและระยะทางกลายเป็นเรื่องที่เล็กลงเรื่อยๆ ในทุกวันน้ีเพื่อสร้างสมดุลให้กับชีวิตของตัวเอง 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 ภาพแสดงข้อมูล Generation C. จาก http://www.pleplejung.com/, โดย Plejung, 

2558. 
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    แบ่งกลุ่มอายุของ Gen C ออกเป็น 3 กลุ่มย่อยดังต่อไปนี้ 
    1. Baby Gen C อายุตั้งแต่ 18 – 24 ปี ซึ่งก็ได้แก่วัยรุ่นจนช่วงมหาวิทยาลัย
จนถึงชีวิตเริ่มท างาน 
    2. Bachelor Gen C มี ช่วงอายุตั้งแต่ 25 – 34 ปี เป็นช่วงวัยท างานระดับ
พนักงาน 
จนถึงผู้บริหารระดับกลาง 
    3. Marriage Gen C มีช่วงอายุ 35 – 44 ปี เป็นช่วงที่มีครอบครัวและมองหา 
ความมั่นคง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2 ภาพแสดงทฤษฎี Vroom. จาก www.e-toyotaclub.net, โดย Funny, 2558. 
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ภาพที่ 2.3 กิจกรรมยอดฮิตตามช่วงในโลกออนไลน์ของชาว Generation C.  
จาก http://www.zocialinc.com. 
 

 

ภาพที่ 2.4 Social Media กลายเป็นสิง่ที่ขาดไม่ได้ของคน Generation C.  
จาก http://www.zocialinc.com, 2558. 
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 กล่าวโดยสรุปได้ว่า กลุ่มคน Generation C ไม่ได้แบ่งแยกตามช่วงอายุแต่เป็นการ
จ าแนกกลุ่มคนจากรูปแบบพฤติกรรมการเปดิรับสือ่และทัศนคติ โดยกลุ่มคน Generation C จะมีการ
เปิดรับชมรายการต่างๆจากทางสมาร์ทโฟนมีโอกาสในการเข้าถึงและรับชมข้อมูลข่าวสารจาก
ต่างประเทศมากรวมไปถึงมีลักษณะการใช้ชีวิตที่อิสระและไม่ยึดติดกับการท างานมากจนเกินไปผู้วิจัย
ใช้แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่ม Generation C เพื่อใช้ก าหนดเป็นลักษณะของผู้สนทนากลุ่มในครั้งนี้ ว่ากลุ่ม 
Generation C มีความคาดหวังและทัศนคติเกี่ยวกับละครแนวแอ็คช่ันอย่างไร 
 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ 
 
 ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2545, น. 138) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือ 
สภาวะความพร้อมทางจิตที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก และแนวโน้มของพฤติกรรมบุคคลที่มีต่อ
บุคคล สิ่งของสถานการณ์ต่างๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และสภาวะความพร้อมทางจิตน้ีจะต้อง
อยู่นานพอสมควร 
 สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2541, น. 64) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า 
ทัศนคติ คือ ผลผสมผสานระหว่างความนึกคิด ความเช่ือ ความคิดเห็น ความรู้ และความรู้สึกของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด คนใดคนหนึ่ง สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งๆ ซึ่งออกมาในทางประเมินค่า
อันอาจเป็นไปในทางยอมรับหรือปฎิเสธก็ได้ และความรู้สึกเหล่าน้ีมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรม
ใดพฤติกรรมหนึ่งขึ้น 
 พงศ์  ห รดาล  (2540: 42) ให้ ค วามห มายของทั ศนคติ ไว้ ว่าทั ศนคติ  คื อ 
ความรู้สึก ท่าที ความคิดเห็น และพฤติกรรมของคนงานที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหาร กลุ่ม
คน องค์กรหรือสภาพแวดล้อมอื่นๆ โดยการแสดงออกในลักษณะของความรู้สึกหรือท่าทีในทาง
ยอมรับหรือปฎิเสธ 
 Newstrom and Devis (2002, p. 207) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือ 
ความรู้สึกหรือความเช่ือ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ตัดสินว่าพนักงานรับรู้สภาวะแวดล้อมของพวกเค้าอย่างไร 
และผูกพันกับการกระท าของพวกเค้า หรือมีแนวโน้มของการกระท าอย่างไร และสุดท้ายมีพฤติกรรม
อย่างไร 
 Hornby (2001, p.  62)  “ Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current 
English” ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือ วิถีทางที่คุณคิดหรือรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ
คนใดคนหนึ่งและวิถีทางที่คุณประพฤติต่อใครหรือคนใดคนหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คุณคิดหรือรู้สึก
อย่างไร 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4
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 Gibson (2000, p. 102) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ  คือ ตัวตัดสิน
พฤติกรรม เป็นความรู้สึกเชิงบวกหรือเชิงลบ เป็นสภาวะจิตใจในการพร้อมที่จะส่งผลกระทบต่อการ
ตอบสนองของบุคคลนั้นๆ ต่อบุคคลอื่นๆ ต่อวัตถุหรือต่อสถานการณ์ โดยที่ทัศนคติน้ีสามารถเรียนรู้
หรือจัดการได้โดยใช้ประสบการณ์ 
 Schermerhorn (2000, p. 75) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือ การวาง
แนวความคิด ความรู้สึก ให้ตอบสนองในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อคนหรือต่อสิ่งของในสภาวะแวดล้อม
ของบุคคลนั้นๆ และทัศนคตินั้นสามารถที่จะรู้หรือถูกตีความได้จากสิ่งที่คนพูดออกมาอย่างไม่เป็น
ทางการ หรือจากการส ารวจที่เป็นทางการ หรือจากพฤติกรรมของบุคคลเหล่าน้ัน 
 จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น อาจสรุปได้ว่า ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึก ความคิด
หรือความเช่ือ และแนวโน้มที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของบุคคล เป็นปฏิกิริยาโต้ตอบ โดยการ
ประมาณค่าว่าชอบหรือไม่ชอบ  ที่จะส่งผลกระทบต่อการตอบสนองของบุคคลในเชิงบวกหรือเชิงลบ
ต่อบุคคลสิ่งของ และสถานการณ์ในสภาวะแวดล้อมของบุคคลนั้นๆ โดยที่ทัศนคตินี้สามารถเรียนรู้ 
หรือจัดการได้โดยใช้ประสบการณ์และทัศนคตินั้นสามารถที่จะรู้ หรือถูกตีความได้จากสิ่งที่คนพูด
ออกมาอย่างไม่เป็นทางการ หรือจากการส ารวจที่เป็นทางการ หรือจากพฤติกรรมของบุคคลเหล่าน้ัน 
 2.3.1 ลักษณะของทัศนคติ 
    เนื่องจากว่านักจิตวิทยาได้ศึกษาในความหมายที่แตกต่างกัน  ดังนั้น จึงควร
กล่าวถึงลักษณะรวม ๆ ของทัศนคติที่ท าให้เกิดความเข้าใจทัศนคติให้ดีข้ึน (ศักดิ์ไทย, 2545, น. 138) 
ซึ่งลักษณะของทัศนคติ สรุปได้ดังนี้ 
    1. ทัศนคติเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ 
    2. ทัศนคติมีลักษณะที่คงทนถาวรอยู่นานพอสมควร 
    3. ทัศนคติมีลักษณะของการประเมินค่าอยู่ในตัว คือ บอกลักษณะดี-ไม่ด ี 
ชอบ-ไม่ชอบ เป็นต้น 
    4. ทัศนคติท าให้บุคคลที่เป็นเจ้าของพร้อมที่จะตอบสนองต่อที่หมายของทัศนคติ
    5. ทัศนคติบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกับสิ่งของและ
บุคคลกับสถานการณ์ นั่นคือ ทัศนคติย่อมมีที่หมายน่ันเอง 
 2.3.2 องค์ประกอบของทัศนคติ 
    จากการตรวจเอกสารเกี่ยวกับองค์ประกอบของทัศนคติ พบว่า มีผู้เสนอความคิด
ไว้ 3 แบบ คือ ทัศนคติแบบ 3 องค์ประกอบ ทัศนคติแบบ 2 องค์ประกอบ และทัศนคติแบบ 1 
องค์ประกอบ (ธีระพร, 2528, น. 162 - 163) ดังนี้ 
    1. ทัศนคติมี 3 องค์ประกอบ แนวคิดนี้จะระบุว่า ทัศนคติมี 3 องค์ประกอบ 
ได้ แก่  1)  อ ง ค์ป ระกอบด้ าน ปัญ ญ า (Cognitive Component) ป ระกอบ ด้ วยความ เ ช่ื อ
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ความรู้ ความคิดและความคิดเห็น 2) องค์ประกอบด้านอารมณ์ ความรู้สึก (Affective Component) 
หมายถึงความรู้สึกชอบ-ไม่ชอบ หรือท่าทางที่ดี–ไม่ดี 3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral 
Component) หมายถึง แนวโน้มหรือความพร้อมที่บุคคลจะปฏิบัติ มีนักจิตวิทยาที่สนับสนุนการแบ่ง
ทัศนคติออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ Kretch, Crutchfield , Pallachey (1962) และ Triandis 
(1971) 
    2. ทัศนคติมี 2 องค์ประกอบ แนวคิดนี้จะระบุว่า ทัศนคติมี 2 องค์ประกอบ 
ได้แก่  1) องค์ประกอบด้านปัญญา (Cognitive Component) 2) องค์ประกอบด้านอารมณ์ 
ความรู้สึก (Affective Component) มีนักจิตวิทยาที่ สนับสนุนการแบ่ งทัศนคติออกเป็น  2 
องค์ประกอบ ได้แก่ Katz (1950) และ Rosenberg (1956, 1960, 1965) 
    3. ทัศนคติมีองค์ประกอบเดียว แนวคิดนี้จะระบุว่า ทัศนคติมีองค์ประกอบเดียว 
คือ อารมณ์ความรู้สึกในทางชอบหรือไม่ชอบที่บุคคลมีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด นักจิตวิทยาที่สนับสนุนแนวคิด
นี้ ได้แก่ Bem (1970) Fishbein และ Ajzen (1975) Insko (1976) Gibson (2000, p. 103) กล่าว
ว่า ทัศนคติ เป็นส่วนที่ยึดติดแน่นกับบุคลิกภาพของบุคคลเรา ซึ่งบุคคลเราจะมีทัศนคติที่ เป็น
โครงสร้างอยู่แล้ว ทางด้านความรู้สึก ความเช่ือ อันใดอันหนึ่ง โดยที่องค์ประกอบนี้จะมีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน ซึ่งหมายความว่า การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบหนึ่งท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใน
อีกองค์ประกอบหนึ่ง ซึ่งทัศนคติ 3 องค์ประกอบ มีดังนี ้
    1. ความรู้สึก (Affective) องค์ประกอบด้านอารมณ์หรือความรู้สึกของทัศนคติ 
คือ การได้รับการถ่ายทอด การเรียนรู้มาจากพ่อ แม่ ครู หรือกลุ่มของเพื่อนๆ 
    2. ความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive) องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจของ
ทัศนคติจะประกอบด้วย การรับรู้ของบุคคล ความคิดเห็น และความเช่ือของบุคคล หมายถึง 
กระบวนการคิด ซึ่งเน้นไปที่การใช้เหตุผล และตรรกะองค์ประกอบที่ส าคัญของความรู้ ความเข้าใจ 
คือ ความเช่ือในการประเมินผลหรือความเช่ือที่ถูกประเมินผลไว้แล้วโดยตัวเองประเมิน ซึ่งความเช่ือ
เหล่าน้ีจะแสดงออกมาจากความประทับใจในการชอบหรือไม่ชอบ ซึ่งบุคคลเหล่าน้ันรู้สึกต่อสิ่งของ 
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
    3. พฤติกรรม (Behavioral) องค์ประกอบด้านความรู้ ความเข้าใจของทัศนคติ
จะหมายถึง แนวโน้มหรือความตั้งใจ (intention) ของคนที่จะแสดงบางสิ่งบางอย่างหรือที่จะกระท า 
(ประพฤติ) บางสิ่งบางอย่างต่อคนใดคนหนึ่ง สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในทางใดทางหนึ่ง เช่น เป็นมิตร ให้ความ
อบอุ่น ก้าวร้าว เป็นศัตรู เป็นต้น โดยที่ความตั้งใจนี้อาจจะถูกวัดหรือประเมินออกมาได้จากการ
พิจารณาองค์ประกอบทางด้านพฤติกรรมของทัศนคติ 
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    การแสดงออกทางทัศนคติสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท (ดารณี, 2542, น. 43) 
คือ 
    1.ทัศนคติในทางบวก (Positive Attitude) คือ ความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมในทางที่
ดีหรือยอมรับความพอใจ เช่น นักศึกษาที่มีทัศนคติที่ดีต่อการโฆษณา เพราะวิชาการโฆษณาเป็นการ
ให้บุคคลได้มีอิสระทางความคิด 
    2. ทัศนคติในทางลบ (Negative Attitude) คือ การแสดงออก หรือความรู้สึก
ต่อสิ่งแวดล้อมในทางที่ไม่พอใจ ไม่ดี ไม่ยอมรับ ไม่เห็นด้วย เช่น นิดไม่ชอบคนเลี้ยงสัตว์ เพราะเห็นว่า
ทารุณสัตว์ 
    3. การไม่แสดงออกทางทัศนคติหรือมีทัศนคติเฉยๆ (Negative Attitude) คือ มี
ทัศนคติเป็นกลางอาจจะเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ  หรือในเรื่องนั้นๆ เราไม่มี
แนวโน้มทัศนคติอยู่เดิมหรือไม่มีแนวโน้มทางความรู้ในเรื่องนั้นๆ มาก่อน   เช่น  เรามีทัศนคติที่เป็น
กลางต่อตู้ไมโครเวฟ  เพราะเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับโทษหรือคุณของตู้ไมโครเวฟมาก่อน 
    จะเห็นได้ว่าการแสดงออกของทัศนคติน้ัน เกิดจากการก่อตัวของทัศนคติที่สะสม
ไว้เป็นความคิดและความรู้สึก จนสามารถแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาตามทัศนคติต่อสิ่งนั้น 
 2.3.3 การก่อตัวของทัศนคติ (The Formation of Attitude) 
    การเกิดทัศนคติแต่ละประเภทนั้น  จะก่อตัวข้ึนมา และเปลี่ยนแปลงไปได้
เนื่องจากปัจจัยหลายประการด้วยกัน ซึ่งในความเป็นจริงปัจจัยต่างๆ ของการก่อตัวของทัศนคติไม่ได้
มีการเรียงล าดับตามความส าคัญแต่อย่างใด ทั้งนี้เพราะแต่ละปัจจัยปัจจัยใดมีความส าคัญมากกว่า
ข้ึนอยู่กับการอ้างอิงเพื่อก่อตัวเปน็ทัศนคติน้ันบุคคลดังกล่าวได้เกี่ยวข้องกบัสิง่ของ หรือแนวความคิดที่
มีลักษณะแตกต่างกันไปอย่างไร ซึ่ง Newsom and Carrell ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดทัศนคติและ
อธิบายว่า การเกิดทัศนคติประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ได้แก่ 
    1. พื้นฐานของแต่ละบุคคลหรือเบื้ องหลังทางประวัติศาสตร์  (Historical 
Setting) หมายถึง ลักษณะทางด้านชีวประวัติของคน ได้แก่ สถานที่ เกิด สถานที่ เจริญเติบโต 
สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ผ่าน มาจะเป็นตัวหล่อหลอมบุคลิกภาพของบุคคล 
และเป็นปัจจัยน าไปสู่การเกิด ทัศนคติของคนน้ันๆ 
    2. สิ่งแวดล้อมทางสังคม (Social environment) ได้แก่ การปฎิสัมพันธ์ของ
มนุษย์ที่มีต่อกันและกัน เช่น การเปิดรับข่าวสารกลุม่และบรรทัดฐานของกลุม่สภาพการณ์ต่างๆ ที่เกิด
ข้ึนกับบุคคล และประสบการณ์ 
    3. กระบวนการสร้างบุคลิกภาพ (Personality Process) และสิ่งที่เกิดข้ึนมา
ก่อน (Predispositions) เป็นกระบวนการข้ันพื้นฐานในการสร้างทัศนคติของแต่ละบุคคล 
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    สรุป องค์ประกอบทางด้านทัศนคติ มี 3 ประเภทหลักนั้นคือ 
    1. ความรู้สึก (Affective) องค์ประกอบด้านอารมณ์หรือความรู้สึกของทัศนคติ 
คือ การได้รับการถ่ายทอด การเรียนรู้มาจากพ่อ แม่ ครู หรือกลุ่มของเพื่อนๆ 
    2. ความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive) องค์ประกอบด้านความรู้ ความเข้าใจของ
ทัศนคติจะประกอบด้วย การรับรู้ของบุคคล ความคิดเห็น และความเช่ือของบุคคล 
    3. พฤติกรรม (Behavioral) องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจของทัศนคติจะ
หมายถึง แนวโน้มหรือความตั้งใจ (intention) ของคนที่จะแสดงบางสิ่งบางอย่างหรือที่จะกระท า 
    การเกิดทัศนคติแต่ละประเภทนั้นจะก่อตัวข้ึนมาและเปลี่ยนแปลงไปได้เนื่องจาก
ปัจจัยหลายประการด้วยกันซึ่งในความเป็นจริง ปัจจัยต่างๆ ของการก่อตัวของทัศนคติ ไม่ได้มีการ
เรียงล าดับตามความส าคัญแต่อย่างใด ทั้งนี้เพราะแต่ละปัจจัย ปัจจัยใดมีความส าคัญมากกว่าข้ึนอยู่
กับการอ้างอิงเพื่อก่อตัวเป็นทัศนคตินั้น บุคคลดังกล่าวได้เกี่ยวข้องกับสิ่งของ หรือแนวความคิดที่มี
ลักษณะแตกต่างกันไป 
    ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดเรื่องทัศนคติที่กล่าวว่า ทัศนคติประกอบด้วยองค์ประกอบที่
ส าคัญ 1 องค์ประกอบ กล่าวคือ ทัศนคติหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกในทางชอบหรือไม่ชอบที่บุคคลมี
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาความรู้สึกของผู้ชมในกลุ่ม  Generation C ที่มีต่อ
องค์ประกอบด้านต่างๆที่มีต่อละครแนวแอ็คช่ัน 
 
2.4 ทฤษฏีความคาดหวัง (Expectancy theory) 
 
 2.4.1 ความหมายของความคาดหวัง 
    ชิษณุกร พรภาณุ วิชญ์  (2540, น . 6) อธิบายว่า ความคาดหวังหมายถึง 
ความรู้สึก ความคิดเห็นการรับรู้ การตีความ หรือการคาดการณ์ต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่ยังไม่เกิดข้ึนของ
บุคคลอื่น ที่คาดหวังในบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน โดยคาดหวังหรือต้องการให้บุคคลนั้นประพฤติปฏิบัติ
ในสิ่งที่ตนต้องการหรือคาดหวังเอาไว้ 
    พจนานุกรมอ๊อกซฟอร์ด (Oxford Advanced Leamer's Dictionary, 2000) 
ได้ให้ความหมายของความคาดหวังเป็นความเช่ือ เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่คาดการณ์ล่วงหน้า 
ต่อบางสิ่งบางอย่างว่าควรจะเป็น หรือควรจะเกิดข้ึน 
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2540, น. 18) ได้กล่าวถึง ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการว่าเมือ่ผูร้ับบริการมาติดต่อกับองค์กรหรือธุรกิจบริการใดๆ ก็มักจะคาดหวังว่าจะได้รับการ
บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้ให้บริการจ าเป็นที่จะต้องรับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับความคาดหวังพื้น  
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ฐาน และรู้จักส ารวจความคาดหวังเฉพาะของผูร้ับบรกิาร เพื่อสนองบรกิารที่ตรงกับ ความคาดหวัง ซึ่ง
จะท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ 
    สิริวรรค์ อัศวกุล (2528, น. 1) อธิบายว่า ความคาดหวัง หมายถึง ความคาดหวัง
ของมนุษย์เป็นการคิดล่วงหน้าไว้ก่อน ซึ่งอาจจะไม่เป็นไปตามที่คิดไว้ แต่มีบทบาทส าคัญต่อพฤติกรรม
ของบุคคล 
    เคลย์ (1988, p 252) ไดก้ล่าวถึงความคาดหวังต่อการกระท าหรือสถานการณ์ว่า
เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ถึงอนาคตที่ดี เป็นความมุ่งหวังที่ดีงาม เป็นระดับหรือค่าความน่าจะเป็น
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่หวังไว้ 
    ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) ของวิคเตอร์วรูม  (Vroom)  
มีองค์ประกอบของทฤษฎีที่ส าคัญคือ (อัญชลี อ่านวรุฬหวาณิช, 2539, น. 53)  
    Valence หมายถึง ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อผลลัพธ์ 
    Instrumentality หมายถึง เครื่องมือ อุปกรณ์ วิถีทางที่จะไปสู่ความพึงพอใจ 
    Expectancy หมายถึง ความคาดหวังในตัวบุคคลนั้นๆบุคคลมีความต้องการ
หลายสิ่งหลายอย่าง 
    ดังนั้น จึงพยามดิ้นรนแสวงหาหรือกระท าด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อตอบสนองความ 
ต้องการหรือสิ่งที่คาดหวังไว้ซึ่งเมื่อได้รับการตอบสนองแล้วก็ตามความคาดหวังของบุคคลจะได้รับ
ความพึงพอใจขณะเดียวกันก็คาดหวังในสิ่งที่สูงข้ึนเรื่อยๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.5 ทฤษฎีความคาดหวังของ วรูม. จาก http://www.pisitzhong.com/, โดย พิสิษฐ์ จง, 
2558. 
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    ไซแธมอล และ แบรรี (Zeithmal and Berry, 1990 )ได้ระบุถึงปัจจัยหลักที่มี
ผลต่อความคาดหวังของผู้บริการแบ่งออกเป็น5ประการ ได้แก่ 
    1. การได้รับการบอกเล่า ค าแนะน าจากบุคคลอื่น 
    2. ความต้องการของแต่ละบุคคล 
    3. ประสบการณ์ในอดีต 
    4. ข่าวสารจากสื่อ และ จากผู้ให้บริการ 
    5. ราคา 
    เกทเซนและคณะ(1974, p. 132) ได้กล่าวไว้ว่า "ความคาดหวังของบุคคลย่อม
แตกต่างกันเพราะคนเราต่างก็มีความคิดและความต้อง การแตกต่างกัน" 
    วรูม (Vroom, 1964, p. 103) ได้มีคติฐานความเช่ือว่าพฤติกรรมของบุคคลเป็น
ผลมาจากการตัดสินใจเลือก ระหว่างทางเลือกต่างๆ โดยพฤติกรรมเหล่าน้ันมีระบบ มีความสัมพันธ์
กับ กระบวนการทางจิตใจได้แก่ การรับรู้ ความเช่ือ เจตคติ โดยเกิดจากแรงจูงใจ 
    ศรีนิตย์ (2521, น. 10) ได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลจึงแตกต่าง
กันตามที่บุคคลได้ก าหนดต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่ง ความรู้สึกนึกคิดหรือคาดการณ์นั้นๆ ประเมินโดย
มาตรฐานของตนเองเป็นเครื่องวัดความคาดการณ์ของแต่ละบุคคลการก าหนดความคาดหวัง 
    นวลจันทร์ เพิ่มพูนรัตนกุล (2540, น.11) กล่าวถึงการก าหนดความคาดหวังตาม
ความคิดของเดอเช็คโค ว่าการก าหนดความคาดหวังของบุคคล นอกจาก ข้ึนอยู่กับ ระดับความยาก
ง่ายของงานแล้ว ยังขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ผ่านมาในครั้งนั้นๆด้วยดังที่ เดอเช็คโค ได้กล่าวไว้ว่า การ
ที่บุคคลเคยประสบความส าเร็จในการท างานนั้นๆมาก่อน ก็จะก าหนดความคาดหวังในการท างาน ใน
คราวต่อไปสูงข้ึน และใกล้เคียงกับ ความสามารถจริงมากข้ึน แต่ในทางตรงกันข้ามระดั บความ
คาดหวังต่ าลงมาเพื่อป้องกนัมิให้ตนเกิดความรู้สึกล้มเหลว จากการที่วางระดับความคาดหวังไว้สูงกว่า
ความสมารถจริง 
    สมลักษณ์ เพชรช่วย (2540, น. 12)ได้สรุปความคาดหวังไว้ว่า การที่บุคคลจะ
ก าหนดความคาดหวังของคนนั้นจะต้องประเมินความเป็นไปได้ด้วย ทั้งนี้เพราะความคาดหวังเป็น
ความรู้สึกนึกคิดและคาดการณ์ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยสิ่งนั้นๆ อาจจะเป็นรูปธรรมหรือ
นามธรรม ก็ได้ความรู้สึกนึกคิด หรือคาดการณ์นั้นๆ จะมีลักษณะเป็นการประเมินค่าโดยมาตรฐาน
ของตนเองเป็นเครื่องวัดการคาดการณ์ ของแต่ละบุคคล แม้จะเป็นการให้ต่อสิ่งที่เป็นรูปธรรม หรือ
นามธรรมชนิดเดียวกัน ก็อาจะแตกต่างออกไปได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับภูมิหลัง ประสบการณ์ ความสนใจ 
และการเห็นคุณค่าความส าเร็จของสิ่งนั้นๆ 9 การที่บุคคลจะทุ่มเทความพยายามในการท างานมาก
น้อยแค่ไหน จึงข้ึนอยู่กับปัจจัย 2อย่างคือระดับความเข้มข้นของความต้องการรางวัลนั้น และความ
คาดหวังของบุคคลนั้นเองที่จะมองว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดใน การได้รับการตอบสนอง
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ความต้องการในสิ่งนั้น ถ้าเห็นว่ารางวัลที่จะได้จาก ความพยายามนั้นมีคุณค่ากับตนมาก และเป็นไป
ได้สูง บุคคลก็จะทุ่มเทความสามารถให้มากขึ้น แต่ถ้าคิดว่าความเป็นไปได้มีน้อย หรือรางวัลที่ได้น้อย 
ก็จะไม่พยายามเพราะคิดว่าเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า 
 2.4.2 ปัจจัยก าหนดความคาดหวัง 
    พัชรี มหาลาภ (2538, น. 14) ปัจจัยที่ก าหนดความคาดหวังมี 3 ประการ ได้แก่ 
    1. กับลักษณะความแตกต่างของแต่ละบุคคล และสภาพแวดล้อม ความคาดหวัง
และการแสดงออกจึงแตกต่างกัน เพราะความคิดความต้องการของแต่ละ บุคคลเน้นแตกต่างกัน 
    2. ข้ึนอยู่กับความยากง่ายของงาน และประสบการณ์ที่ผ่านมาในครั้งนั้นๆ กล่าว
ได้ว่าถ้าบุคคลเคยประสบความส าเร็จในการท างานนั้นมาก่อน ก็จะท าให้มีการก าหนดระดับความ
คาดหวังในกว่าความสามารถจริงการท างานในคราวต่อไปสงูข้ึน และใกล้เคียงสภาพความเป็นจริงมาก
ข้ึน แต่ในทางตรงกันข้ามจะก าหนดความคาดหวังลงมา ก็เพื่อป้องกันมิให้เกิดความรู้สึกล้มเหลวจาก
ระดับความคาดหวังที่ตั้งไว้สูง 
  3. ข้ึนอยู่กับการประเมินความเป็นไปได้ เพราะความคาดหวังเป็นความรู้สึกนึกคิด
และ การคาดการณ์ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยสิ่งนั้นๆอาจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้จะ
เป็นการประเมินค่า โดยมีมาตรฐานของตนเองเป็นเครื่องวัดของแต่ละบุคคล ซึ่ง การประเมินค่าของ
แต่ละคน ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งชนิดเดียวกัน ก็อาจแตกต่างกันได้ ด้วยข้ึนอยู่กับภูมิหลังประสบการณ์
ความสนใจการให้คุณค่าแก่สิ่งนั้นๆ ของแต่ละบุคคล จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าความ
คาดหวังของมนุษย์คาดหวังเกิดจากสภาพแวดล้อมที่บุคคลได้ รับกับความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมที่
แตกต่างกันออกไป ตามความรู้ ประสบการณ์และความต้องการ แล้วบุคคลจะตัดสินใจ 
    กล่าวโดยสรุปได้ว่าความคาดหวัง คือความรู้สึกความต้องการที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไปจน ถึงอนาคตข้างหน้า เป็นการคาดคะเนถึงสิ่งที่จะมากระทบต่อ การรับรู้ของ
คนเรา โดยใช้ประสบการณ์การเรียนรู้เป็นตัวบ่งบอกลักษณะความคาดหวังความคาดหวังเป็นตัวบ่งช้ี
แห่งความส าเร็จซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจของแต่ละ คนในการเลือกการกระท าไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นข้ึนอยู่กับ
ลักษณะ และความแตกต่าง ของแต่ละบุคคล และ สภาพแวดล้อมซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญ 
ที่จะท าให้ความคาดหวังนั้นเป็นจริงข้ึนมาได้ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาความคาดหวังหรือความ
ต้องของผู้ชมกลุ่ม Generation C ที่มีต่อองค์ประกอบด้านต่างๆของละครแนวแอ็คช่ัน 
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2.5 ทฤษฎี Psychosocial developmental stage ของอิริคสัน 
 

ทฤษฎี Psychosocial development ของ Erik H. Erikson อธิบายถึงลักษณะของ
การศึกษาไปข้างหน้า โดยเน้นถึงสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการพฒันาบุคลิกภาพของ
คน ซึ่งในแต่ละข้ันของพัฒนาการนั้นจะมีวิกฤติการณ์ทางสังคม (social crisis) เกิดข้ึน การที่ไม่
สามารถเอาชนะหรือผ่านวิกฤติการณ์ทางสังคมในข้ันหนึ่งๆ จะเป็นปัญหาในการเอาชนะวิกฤติการณ์
ทางสังคมในข้ันต่อมา ท าให้เกิดความบกพร่องทางสังคม (social inadequacy) และเป็นปัญหาทาง
จิตใจตามมาภายหลัง ทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามแนวคิดของ Erikson แบ่งพัฒนาการด้าน
จิตสังคมของบุคคลเป็น 8 ข้ัน ดังนี ้
 ข้ันที่ 1 ระยะทารก (Infancy period) อายุ 0-2 ปี : ข้ันไว้วางใจและไม่ไว้วางใจผู้อื่น 
(Trust vs Mistrust) ในระยะขวบปีแรกทารกจะต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นในการดูแลเอาใจใส่ทุกด้าน 
ตลอดจนความรัก และสอนให้ทารกพบกับสิ่งเร้าใหม่ ๆ กอดรัดสัมผัสพูดคุยเล่นด้วยตลอดเวลา 
โดยเฉพาะในวัยนี้ทารกจะมีความรู้สึกไวมากที่บริเวณปาก เมื่อได้ดูดนม ได้อาหาร ได้รับสัมผัสอัน
อ่อนโยน อบอุ่น ได้รับความรักความพอใจทั้งทางร่างกายและอารมณ์แล้ว ทารกก็เรียนรู้ที่จะไว้วางใจ
ในสิ่งแวดล้อมอันได้แก่แม่ของตนเองเป็นคนแรก ในทางตรงข้าม ถ้าหากความต้องการไม่ได้รับการ
ตอบสนอง ทารกจะมีอาการหว่ันกลัว ไม่ไว้ใจผู้ใดหรือสิ่งของใดๆทั้งสิ้น รวมทั้งไม่ไว้วางใจตนเองด้วย 
 ข้ันที่ 2 วัยเริ่มต้น (Toddler period) อายุ 2-3 ปี : ข้ันที่มีความเป็นอิสระกับความ
ละอายและสงสัย (Autonomy vs Shame and doubt) ข้ันนี้เด็กเริ่มเรียนรู้ที่จะท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ด้วยตนเอง หากได้รับการสนับสนุนและกระตุ้นให้เด็กได้กระท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองตามสมควร เด็ก
จะมีการพัฒนาตัวเองไปในลกัษณะที่มโีอกาสเลอืกลอง และอยู่ในระเบียบวินัยไปในตัว ในทางตรงข้าม
ถ้าพ่อแม่เคร่งครัด เจ้าระเบียบ ให้เด็กอยู่ในระเบียบตลอดเวลาหรือเลี้ยงดูแบบปกป้องมากเกินไป 
(over protective) ไม่ยอมรับสิ่งที่เด็กท าข้ึนมาด้วยตนเอง เด็กจะพัฒนาตัวเองไปในรูปแบบทีไ่ม่แน่ใจ
ในตนเองหรือไม่กล้าที่จะท าอะไรด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา 
 ข้ันที่ 3 ระยะก่อนไปโรงเรียน (Preschool period) อายุ 3-6 ปี : ข้ันมีความคิดริเริ่ม
กับความรู้สึกผิด (Initiative vs Guilt) เป็นระยะที่เด็กมีการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง มีความสัมพันธ์กับ
เพื่อนที่โรงเรียน เพื่อนบ้าน ญาติพี่น้อง มีความอยากรู้อยากเห็น ชอบลองอะไรใหม่ๆ ชอบเล่น
ก่อสร้างอะไรข้ึนมาตามความคิดของตน และในข้ันนี้เด็กจะย่างข้ึนสู่ความรู้สึกไวในบริเวณอวัยวะ
สืบพันธ์ุ ฉะนั้น เด็กจะติดอยู่ที่ปมออดิปุส ถ้าเด็กได้รับความรักความเข้าใจและได้รับการสนับสนุนใน
การท ากิจกรรมต่างๆ จากทั้งพ่อและแม่ เด็กย่อมมีความมั่นใจในตนเอง กล้าซักถาม มีความคิดริเริ่ม 
แสดงความแยบคายในการแก้ปัญหาและพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ ตรงกันข้าม ถ้าพ่อแม่เข้มงวด
ควบคุมความประพฤติตลอดเวลา เด็กจะเกิดความรู้สึกว่าตนเองท าผิดเมื่อพยายามท าอะไรด้วยตัว 
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 ข้ันที่ 4 ระยะเข้าโรงเรยีน (School period) อายุ 6-12 ปี : ข้ันเอาการเอางานกับความ
มีปมด้อย (Industry vs Inferiority) ระยะนี้เด็กเรียนรู้ที่จะสร้างสรรค์ มีความคิดและพยายามท า
กิจกรรมด้วยตัวเอง หากได้รับการสนับสนุนก็ย่อมท าให้เด็กมีการพัฒนาบุคลิกภาพและมีความมานะ
เพียรพยายามที่จะแสวงหาสิ่งที่ท้าทายความสามารถ สติปัญญา แต่หากเหตุการณ์เป็นไปในทาง
ตรงกันข้าม จะท าให้เด็กมีความรู้สึกต่ าต้อยด้อยค่า อาจต้องถอยกลับไปสู่วัยทารกอีกเพื่อหลีกเลี่ยง
ภาระอันต้องรับผิดชอบ 
 ข้ันที่ 5 ระยะวัยรุ่น (Adolescent period) อายุ 12-20 ปี : ข้ันการเข้าใจอัตลักษณะ
ของตนเองกับไม่เข้าใจตนเอง (Identity vs role confusion) เป็นระยะที่เริ่มสนใจเรื่องเพศ เข้าไป
ผูกพันกับสังคมและต้องการต าแหน่งทางสังคม ความรู้สึกเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเอง เข้าใจอัต
ลักษณะของตัวเอง รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร มีความเช่ืออย่างไร และตนเองเป็นใคร หากไม่สามารถ
รวบรวมประสบการณ์ในอดีตได้ ก็จะไม่สามารถเข้าใจตัวเอง เกิดความสับสน และความขัดแย้ง 
 ข้ันที่ 6 ระยะต้นของวัยผู้ใหญ่ (Early adult period) อายุ 20-40 ปี : ข้ันความใกล้ชิด
สนิทสนมกับความรู้สึกเปล่าเปลี่ยว (Intimacy vs Isolation) ระยะนี้เริ่มมีการนัดหมาย การแต่งงาน 
และชีวิตครอบครัว หรือท างานกับผู้อื่นได้ หากสามารถบรรลุอัตลักษณ์ของตนเอง ก็จะสามารถสร้าง
และแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์อย่างสนิทสนมกับบุคคลอื่น หากไม่สามารถประสบความส าเร็จในการ
แสวงหาแนวทางแห่งตนก็จะไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับบุคคลอื่น ๆ ได้ มักจะ 
รู้สึกเหงา เปล่าเปลี่ยว ไม่รู้จะพึ่งพาใคร  
 ข้ันที่ 7 ระยะผู้ใหญ่ (Adult period) อายุ 40-60 ปี : ข้ันการอนุเคราะห์เกื้อกูลกับการ
พะว้าพะวงแต่ตัวเอง (Generativity vs Self-Absorption) เป็นระยะที่บุคคลหันมาสนใจกับโลก
ภายนอก ริเริ่มสร้างสรรค์งานต่าง ๆ เพื่อสังคม คิดถึงผู้อื่น ไม่โลภหรือเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว บุคคลที่ไม่
สามารถท าเช่นน้ีได้จะมีความรู้สึกคิดถึง หมกมุ่นอยู่กับตนเอง เป็นคนที่เอาตนเองเป็นศูนย์กลาง มี 
ชีวิตอย่างไร้ความสุข 
 ข้ันที่ 8 ระยะวัยสูงอายุ (Aging period) อายุประมาณ 60 ปีข้ึนไป : ข้ันความมั่นคงทาง
จิตใจกับความสิ้นหวัง (Integrity vs Despair) วัยนี้เป็นวัยสุขุม รอบคอบ ฉลาด บุคคลจะยอมรับ
ความเป็นจริงของชีวิต ระลึกถึงความทรงจ าในอดีต หากประสบความส าเร็จในอดีตก็จะรู้สึกไว้วางใจ
ผู้อื่นและตนเอง มีความมั่นคงทางจิตใจ ภูมิใจต่อการบอกเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ในชีวิตให้บุตร
หลานฟัง ตรงกันข้ามหากบุคคลต้องประสบกับความล้มเหลวและความผิดหวังในอดีต จะเกิด
ความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังในชีวิต รู้สึกคับข้องใจ และไม่สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎี Psychosocial developmental stageเพื่อศึกษาถึงความต้องการ
ทางจิตวิทยาของกลุ่มGenertion Cของช่วงระยะวัยรุ่น(Adolescent period)และช่วงระยะต้นวัย
ผู้ใหญ่(Early adult period)ที่มีต่อละครแนวแอ็คช่ันต่อไป 
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2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 อโนชา ศิลารัตน์ตระกูล (2549, น . 124-126) ศึกษาปัจจัยการสร้างละครเพื่ อ 
การแข่งขันในตลาดละครโทรทัศน์ : กรณีศึกษาสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยที วีสีช่อง  3 อ.ส.ม.ท.  
และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 สรุปผลการศึกษาได้ว่า 
 1. กระบวนการสร้างละครเพื่อการแข่งขันพบว่าทั้ง 2 สถานีมีการวางนโยบายการผลิต
โดยมุ่งน าเสนอเนื้อหารายการทั้งด้านสาระและความบันเทิงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมเป็น
หลักโดยก าหนดช่วงเวลาในการแพร่ภาพออกอากาศรายการละครโทรทัศน์ในช่วงเวลาPrimetimeซึ่ง
กลุ่มผู้ชมของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่อาศัยในกรุงเทพฯ 
ส่วนฐานผู้ชมของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัดและในส่วนของการ
พิจารณาอนุมัติผลิตรายการละครโทรทัศน์แต่ละเรื่องข้ึนอยู่กับการเลือกเรื่องของผู้จัดที่ถูกใจผู้ชมและ
เหมาะสมกับช่วงเวลานั้นๆเมื่อผู้จัดได้รับการอนุมัติจากทางสถานีจึงเป็นหน้าที่ของผู้เขียนบทและส่ง
ต่อให้ผู้จัดด าเนินการผลิตในข้ันตอนต่อไปจนแล้วเสร็จ 
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการสร้างละครโทรทัศน์นั้นแต่ละฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่า
บทมีส่วนส าคัญกับความส าเร็จของละครโทรทัศน์แต่ไม่มีสูตรตายตัวซึ่งข้ึนอยู่กับความนิยมของผู้ชม
เป็นหลักและต้องอาศัยปัจจัยทางการตลาดในการน าเสนอรายการละครโทรทัศน์โดยทั้ง  2 สถานีได้
วางผังรายการด้วยการจัดสรรเนื้อหาของละครใหม้ีสดัส่วนครอบคลุมและตอบสนองผู้ชมทุกเพศทุกวัย
โดยดูจากกลุ่มผู้ชมในช่วงเวลาการออกอากาศสภาพเศรษฐกิจคู่แข็งความนิยมในตัวนักแสด งใน
ช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งผู้ผลิตจะค านึงถึงความสนุกของละครนักแสดงและองค์ประกอบอื่นๆและก าหนด
กิจกรรมทางการตลาดทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์การจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างกระแสและส่วนแบ่งทาง
การตลาดจากสถานีคู่แข็งที่ต้องอาศัยการผลิตละครให้ดีที่สุดเป็นที่รู้จักของผู้ชมให้กว้างข้ึน 
 3. ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการละครโทรทัศน์โดยแต่ละสถานีอาจผลิตงาน
ละครที่ไม่ตรงตามที่ผู้ผลิตเสนอเนื่องจากการผลิตรายการละครโทรทัศน์เป็นธุรกิจพานิชศิลป์ท าให้
ต้องค านึงถึงผลก าไรควบคู่กับการสร้างสรรค์งานละครท าให้การน าเสนอรูปแบบการเล่าเรื่องของบท
ละครโทรทัศน์อาจมีข้อจ ากัดในการผลิตตามแนวละครที่ก าหนด 
 4. แนวโน้มในอนาคตของสื่อโทรทัศน์ของทั้ง 2 สถานีจะมีการแข่งขันสูงข้ึนเนื่องจาก
ต้องแข่งขันกับสื่ออื่นๆหรือสถานีคู่แข่งที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 
 ฤทธ์ิด ารงค์ แก้วขาว (2552, น. 84-89) ศึกษาการสื่อสารเพื่อการจัดการภาวะวิกฤติ
ของผู้ผลิตละครโทรทัศน์ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดภาวะวิกฤติในการผลิตละครของ
ผู้ผลิตละครโทรทัศน์นั้นแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัยได้แก่ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกซึ่งปัจจัยภายในที่
ส่งผลให้เกิดภาวะวิกฤติในการผลิตละครโทรทัศน์ประกอบด้วยผู้ผลิตละครโทรทัศน์บุคลากรฝ่ายผลิต
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นักแสดงและเทคโนโลยีส าหรับปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้เกิดภาวะวิกฤติของผู้ผลิตละครโทรทัศน์นั้น
ได้แก่สังคมเศรษฐกิจการเมืองการละเมิดกฎระเบยีบข้อบงัคับและกฎหมายสถานีโทรทัศน์เอเจนซี่ผูช้ม
และสื่อมวลชนจากปัจจัยภายในและภายนอกที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้อง
กับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อองค์กรสื่อสารมวลชนส าหรับการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาค้นพบรูปแบบของ
ภาวะวิกฤติของผู้ผลิตละครโทรทัศน์ซึ่งสามารถแบ่งได ้5 ประเภทได้แก่ 
 1) วิกฤติในกระบวนการผลิตละครโทรทัศน์ 
 2) วิกฤติการบริหารงานองค์กรผลิตละครโทรทัศน์ 
 3) วิกฤติกรอบแนวคิดในการผลิตละคร 
 4) วิกฤติละครถูกต่อต้าน/โจมตีและ 
 5) วิกฤติภาพลักษณ์โดยภาวะวิกฤติแต่ละประเภทนั้นเกิดจากปัจจัยที่ส่งผลแตกต่างกัน
โดยแต่ละปัจจัยจะสามารถส่งผลให้เกิดภาวะวิกฤติในการผลิตละครโทรทัศน์ของผู้ผลิตละครมากกว่า
หนึ่งประเภทด้วยในขณะที่บางประเภทวิกฤตินั้นสามารถเกิดจากปัจจัยที่ ส่งผลให้เกิดภาวะวิกฤติ
มากกว่าหนึ่งปัจจัยได้ 
 แนวทางการสื่อสารเพือ่การจดัการภาวะวิกฤติของผู้ผลติละครโทรทัศน์นั้นเมื่อเกิดภาวะ
วิกฤติข้ึนผู้ผลิตละครโทรทัศน์ที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่จะมีการจัดเตรียมการเกี่ยวกับเกิดภาวะวิกฤติ
อย่างเป็นระบบส่วนผู้ผลิตละครขนาดกลางหรือขนาดเล็กจะไม่มีระบบในการเตรียมการที่เกี่ยวกับ
ภาวะวิกฤติที่ชัดเจนโดยผู้ผลิตละครโทรทัศน์ทั้งสองกลุ่มจะพิจารณาภาวะวิกฤติที่เกิดข้ึนและตัดสินใจ
ว่าจะเลือกใช้แนวทางการสื่อสารเพื่อจัดการภาวะวิกฤติน้ันหรือไม่โดยพิจารณาเงื่อนไขลักษณะภาวะ
วิกฤติที่เกิดข้ึนและความเช่ือมั่นในตัวของผู้ผลิตละครโทรทัศน์ว่าได้รับความเช่ือถือจากสังคมหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องมากเพียงใดหากเลือกแนวทางการใช้การสื่อสารเพื่อการจัดการภาวะวิกฤติแล้วผู้ผลิตละคร
จะพิจารณาองค์๑ประกอบในการสื่อสารทั้งกลุ่มเป้าหมายที่จะสื่อสารข้อความที่จะสื่อสารบุคคลที่จะ
เป็นผู้สื่อสารรวมทั้งรูปแบบในการสื่อสาร 
 รินลณี ศรีเพ็ญ (2546, น. 56-57) ได้ศึกษาการบริหารงานของบริษัทผู้ผลิตรายการ
ละครโทรทัศน์ผลการศึกษาพบว่าโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทผู้ผลิตรายการละครโทรทัศน์
แบ่งออกเป็นบริษัทขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กโดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาจากลักษณะ
การตั้งองค์กรอ านาจการดูแลจากเจ้าของประเภทและจ านวนบุคลากรส าหรับปัจจัยแวดล้อมภายในที่
มีผลต่อการบริหารงานของบริษัทผู้ผลิตละครประกอบด้วยความเป็นมืออาชีพของผู้จัดละครการ
คัดเลือกบุคลากรการบริหารด้านการเงินการบริหารเวลาส่วนปัจจัยภายนอกได้แก่ผู้ชมบริษัทโฆษณา
สถานีโทรทัศน์สภาพเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและการควบคุมจากกฎหมายโดยกลุ่มผู้ชมเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญที่สุด 
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 ศุกลวัฒน์ คณารศ (2557, น. 115-121) ได้ศึกษาการบริหารจัดการรายการละคร
โทรทัศน์ในยุคดิจิทัลพบว่าปัจจัยแวดล้อมภายในในการบริหารจัดการรายการละครโทรทัศน์ในยุค
ดิจิทัลคือนักแสดงและบุคลากรวัสดุและอุปกรณ์งบประมาณและนโยบายในการบริหารจัดการปัจจัย
ภายในถือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการผลิตรายการละครโทรทัศน์ให้มีคุณภาพซึ่งผู้ผลิต
สามารถก ากับควบคุมดูแลให้เกิดกระบวนการท างานได้อย่างเป็นระบบโดยปัจจัยภายในด้าน
ทรัพยากรบุคคลวัสดุอุปกรณ์งบประมาณและนโยบายในการผลิตถือเป็นสิง่ส าคัญของการผลติรายการ
ละครโทรทัศน์ในยุดจิดิทัลเพราะองค์ประกอบต่างๆในกระบวนการผลิตเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนให้รายการ
ละครโทรทัศน์เกิดความสมบูรณ์ได้ด้วยการประสานการทางานร่วมกันระหว่างผู้บริหารในฐานะผู้ผลิต
นักแสดงบุคลากรฝ่ายต่างๆในการร่วมกันสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์โดยอาศัยวัสดุและอุปกรณ์ที่
ทันสมัยสอดรับกับยุคดิจิทัลงบประมาณในการดาเนินการที่เป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุน
ผู้ผลิตได้พัฒนาศักยภาพของละครให้ตอบสนองความบันเทิงแก่ผู้ชมภายใต้เงื่อนไขการประสานความ
ร่วมมือของบุคลากรฝ่ายผลิตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อพัฒนาและควบคุมคุณภาพในทุก
กระบวนการผลิตเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันโดยใช้ทรัพยากรต่างๆในองค์กรให้เกิด
ประโยชน์และเกิดความคุ้มค่ามากที่สุดเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล 
 เมทินี ทองศรีเกตุ (2552, น. 66-67) ได้ท าการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ด้านสังคมและเศรษฐกิจการดูละครโทรทัศน์และทัศนคติของวัยรุ่นในกรุงเทพฯ ที่มีอายุระหว่าง 15-
25 ปีพฤติกรรมการดูละครโทรทัศน์และรูปแบบการนาเสนอของละครโทรทัศน์พบว่าความสัมพันธ์
ทางด้านลักษณะประชากรตามเพศอายุระดับการศึกษาพื้นฐานความแตกต่างของผู้รับบุคคลมีการ
เรียนรู้ทางสภาพแวดล้อมที่ต่างกันและบุคคลที่อยู่ ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันจะได้เรี ยนรู้
สภาพแวดล้อมที่ต่างกันการเจริญเติบโตหรือก้าวไปสู่วุฒิภาวการณ์เจริญเติบโตของวัยรุ่นซึ่งวัยรุ่นตาม
ช่วงอายุจะมีการพัฒนาด้านร่างกายจติใจและความรู้สึกนึกคิดนอกจากการเจริญเติบโตที่เปลี่ยนแปลง
ไปในแต่ละช่วงอายุแล้วพัฒนาการในด้านต่างๆ ส่วนความสัมพันธ์ด้านพฤติกรรมการดูละครโทรทัศน์
และรูปแบบการน าเสนอของละครโทรทัศน์เกี่ยวกับสภาวะสภาวะในที่นี้หมายถึงสถานที่บุคคลและ
เวลาที่อยู่ในสถานการณ์การสื่อสารสิ่งต่างๆ เหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการเลือกของผู้รับสารการมีคนอื่นอยู่
ด้วยมีอิทธิพลตรงต่อการเลือกใช้สื่อและข่าวสารการเลือกตีความหมายและเลือกจดจ าข่าวสารและได้
ท าการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจพบว่าวันรุ่นทุกคนมีโอกาสดู
โทรทัศน์รายการที่วัยรุ่นชอบดูมากที่สุดได้แก่ข่าวภาพยนตร์เกมส์ต่างๆดนตรีและเพลงกีฬาตามล าดับ
ส่วนใหญ่ดูกับสมาชิกในครอบครัวการใช้เวลาว่างของเด็กและความคิดเห็นของเด็กเกี่ยวกับประโยชน์
ด้านต่างๆของโทรทัศน์ผลการวิจัยสรุปได้ว่าเด็กส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างให้หมดไปด้วยการชมโทรทัศน์
และพบว่าเยาวชนที่มีระดับฐานะทางเศรษฐกิจต่ าจะมีแนวโน้มของการเปิดรับสื่อมวลชนในระดับสูง



32 

และเยาวชนที่มีระดับฐานะทางเศรษฐกิจต่ าจะมีแนวโน้มของการเปิดรับสื่อมวลชนต่ าด้วยส่วนเขตที่
อยู่และเพศของเยาวชนที่แตกต่างกันมิได้ท าให้การเปิดรับสื่อมวลชนต่างกัน 
 สรุป จากข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องท าให้ทราบถึงกระบวนการผลิตละคร นโยบายการ
ผลิต สถานะการ การแข่งขันทางการตลาดและมุมมองกลยุทธ์การผลิตละครทั้งก่อนยุคโทรทัสน์
ดิจิตอลและยุคหลังโทรทัศน์ดิจิตอล การบริหารงานการผลิตละครในยุคที่โทรทัศน์ออกอากาศใน
รูปแบบดิจิตอลรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจกับการดูละครโทรทัศน์
และทัศนคติของผู้ชม  
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง“ความคาดหวังและทัศนคติของผู้ชมกลุ่ม Generation C ที่มีต่อ
ละครแนวแอ็คช่ัน” ผู้วิจัยจัดท าการศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ด้วย
เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) เนื่องจากเป็นวิธีการวิจัยที่จะได้ข้อมูลเชิงลึก 
รายละเอียด ความต้องการและทัศนคติที่มีต่อละครแนวแอ็คช่ัน อีกทั้งยังได้ข้อมูลจากการสนทนา
แลกเปลี่ยนความเห็นจากผู้ร่วมสนทนากลุ่มซึ่งจะเป็นข้อมูลที่จะใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
3.1 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) 
 
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ ผู้ชมละครไทยในแนวต่างๆรวมถึงละครแนวแอ็คช่ันซึ่งอยู่
ในกลุ่มGeneration C อายุระหว่าง 18-34 ปี ทั้งนี้ต้องเคยได้ชมละครแนวแอ็คช่ันภายในหนึ่งปีที่ผ่าน
มา อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่ผู้จัดละครในยุคปัจจุบันให้ความส าคัญ 
 
3.2 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Sampling method) 
 
 ใช้วิธีการคัดเลือกตัวอย่างแบบอาศัยความไม่น่าจะเป็น (Nonprobability sampling) 
ด้วยเทคนิควิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) และการเลือกตัวอย่างแบบก้อนหิมะ
(Snowball sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น จ านวนกลุ่มละ 8 คน 2 กลุ่ม
รวมทั้งหมด 16คน 
 
3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสัมภาษณ์ (Discussion guide) โดยลักษณะของ
การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi structured question) 
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3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิด้วย
การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) โดยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key informant)  
ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ชมละครที่อยู่ในประเภทของGenertion C จ านวนสองกลุ่มดังนี้  
 กลุ่มที่ 1 กลุ่ม Generation C เพศหญิงและชาย ที่อายุ 18-22 ปี ก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี จ านวน 8 คน 
 กลุ่มที่ 2 กลุ่ม Generation C เพศหญิงและชาย ที่อายุ 23-34 ปี การศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี วัยท างานตอนต้นจ านวน 8 คน 

 
3.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 3.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ 
    การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยท าการตีความจาก
ข้อมูลที่ได้รับจากการตอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาค าตอบหรือประเด็นที่เข้าข่ายและมีความส าคัญ
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรืออยู่ในกลุ่มของค าถามเพื่อท าการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบและสรุปข้อ
ค้นพบในรูปแบบพรรณนา 
    1. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับละครแอ็คช่ัน 
   - รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับละครแนวแอ็คช่ันไหม จากช่องทางไหนบ้าง 
(โทรทัศน์ วิทยุอินเตอร์เน็ต) เหตุผล-ติดตามข่าวสารอะไรบ้างเกี่ยวกับละครแนวนี้เพราะเหตุใด-
ติดตามบ่อยหรือไม่ บ่อยแค่ไหนเหตุผล-ท าไมติดตามข่าวสารเหล่าน้ี ด้วยช่องทางนี้เหตุผล 
    2. พฤติกรรมการรับชมละครแอ็คช่ัน 
   - ชมละครไหม รับละครแบบไหนบ้างเหตุผลเพราะอะไร 
   - ชมละครแอ็คช่ัน (บู๊) ไหม เหตุผลเพราะอะไร 
   - ชมละครแอ็คช่ันแบบไหนบ้าง (แอ็คช่ันพจญภัย แอ็คช่ันคอมเมดี้ แอ็คช่ัน
เฮอเร้อแอ็คช่ันทริลเลอร์ แอ็คช่ันไซไฟ) เหตุผลเพราะอะไร-ชมละครแอ็คช่ันบ่อยหรือไม่เพราะอะไร 
ชมจากช่องทางไหน-ชมละครของค่ายอะไร เหตุผลเพราะอะไร 
    3. ทัศนคติต่อละครแอ็คช่ัน 
   - รู้สึกอย่างไรต่อบทละครแอ็คช่ันในปัจจุบัน เหตุผล 
   - รู้สึกอย่างไรกับเนื้อหาของละครแอ็คช่ันในปัจจบุัน เหตุผล (แก่นเรื่องวิธีการ
ด าเนินเรื่อง) 
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   - รู้สึกอย่างกับตัวแสดงของละครแอ็คช่ันในปัจจุบัน เหตุผล (ตัวแสดงหลัก 
ตัวแสดงรอง ตัวแสดงประกอบ) 
   - ความใหม่/เก่า (ความสามารถในการแสดง บุคลิกหน้าตา) 
   - รู้สึกอย่างไรกับภาพในละครแอ็คช่ันในปัจจุบัน เหตุผล (เทคนิคการถ่ายท า
ภาพสถานที่) 
   - รู้สึกอย่างไรกับผู้ที่ เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตละครแนวแอ็คช่ัน 
(ผู้อ านวยการสร้าง ผู้ก ากับ) เหตุผล 
    4. แนวโน้มพฤติกกรมในการชมละครแนวแอ็คช่ัน 
   - ตั้งใจที่จะชมละครแนวแอ็คช่ันต่อไปไหม เพราะอะไรเหตุผล 
   - ตั้งใจที่จะแนะน าให้คนอื่นชมละครแนวแอ็คช่ันไหม เพราะอะไรเหตุผล 
    5. ความคาดหวังละครแนวแอ็คช่ัน 
   - อยากเห็นละครแอ็คช่ันในรูปแบบไหน เพราะอะไร 
   - อยากให้ละครแอ็คช่ันเพิ่มเติมหรือลดอะไร เพราะอะไร 
   - บทละครแอ็คช่ันต้องการบทเป็นในลักษณะไหน อย่างไร เพราะอะไร 
   - ต้องการเนื้อแบบไหนของละครแอ็คช่ัน 
   - ต้องการนักแสดง (ความใหม่/เก่า ความสามารถในการแสดง บุคลิกหน้าตา)  
แบบไหน เพราะอะไร 
   - ต้องการภาพ (เทคนิคการถ่ายท า) ในละครแอ็คช่ันแบบไหน เพราะอะไร 
 3.5.2 การสร้างความน่าเชื่อถือของงานวิจัย(Credibility) 
    จัดท าการตรวจสอบโดยการโยงสามเส้า (Triangulation) เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลผลการวิจัย โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลหลายวิธี (Triangulation of methods) ได้แก่ 
การสังเกตการณ์ การใช้แบบสอบถาม มาร่วมกับการสนทนากลุ่ม 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
 การวิจัยเรื่อง "ความคาดหวังและทัศนคติของผู้ชมกลุ่ม  Gen C ที่มีต่อละครแนว
แอ็คช่ัน" ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลหลัก  (Key informants) 
จ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 กลุ่ม Generation C เพศหญิงและชายที่อายุ 18-22 ปีก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญาตรี จ านวน 8 คน กลุ่มที่  2 กลุ่ม Generation C เพศหญิงและชายที่อายุ 23-34 ปี  
วัยท างานตอนต้นจ านวน 8 คน เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 
 ผลการวิจัยสามารถน าเสนอข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลหลัก 2 กลุ่มดังนี้ 
  1. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับละครแนวแอ็คช่ัน 
      1.1 ช่องทางที่รับข่าวสารเกี่ยวกับละครแนวแอ็คช่ัน 
      1.2 การติดตามข้อมูลข่าวสารละครแนวแอ็คช่ัน 
      1.3 ความถ่ีในการติดตามข่าวสารละครแนวแอ็คช่ัน 
      1.4 การรับข่าวสารละครแนวแอ็คช่ันในช่องทางที่แตกต่างกัน 
  2. พฤติกรรมการรับชมละครแนวแอ็คช่ัน 
      2.1 การรับชมละครโทรทัศน์ 
      2.2 การรับชมละครแนวแอ็คช่ัน 
      2.3 การรับชมละครแนวแอ็คช่ันที่มีประเภทแตกต่างกัน 
      2.4 ความถ่ีในการรับชมละครแนวแอ็คช่ันและช่องทางที่ใช้ในการรับชม 
      2.5 การเลือกรับชมละครแอ็คช่ันจากค่ายผู้ผลิตละครโทรทัศน์ 
  3. ทัศนคติต่อละครแนวแอ็คช่ัน 
      3.1 ทัศนคตทิี่มีต่อบทละครแอ็คช่ันในปัจจุบัน 
      3.2 ทัศนคติที่มีต่อเนือ้หาของละครแอ็คช่ันในปัจจุบัน(แก่นเรื่องวิธีการด าเนิน
เรื่อง)  
      3.3 ทัศนคติที่มีต่อนักแสดงละครแอ็คช่ันในปัจจุบัน (ตัวแสดงหลัก ตัวแสดง
รอง ตัวแสดงสมทบ ความใหม่/เก่า ความสามารถในการแสดง บุคลิกหน้าตา) 
      3.4 ทัศนคติที่มีต่อภาพในละครแอ็คช่ันในปัจจุบัน (เทคนิคการถ่ายท า  
ภาพสถานที่) 
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      3.5 ทัศนคติที่ มีต่อผู้ที่ เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตละครแนวแอ็คช่ัน
(ผู้อ านวยการสร้าง ผู้ก ากับ) 
  4. แนวโน้มพฤติกกรมในการชมละครแนวแอ็คช่ัน 
      4.1 ความสนใจที่จะรับชมละครแนวแอ็คช่ัน 
      4.2 การแนะน าให้บุคคลอื่นรับชมละครแนวแอ็คช่ัน 
  5. ความคาดหวังละครแนวแอ็คช่ัน 
      5.1ความคาดหวังที่มีต่อแนวการผลิตของละครแอ็คช่ัน 
      5.2 ความคาดหวังในการเพิ่มหรือลดองค์ประกอบบางส่วนในละครแอ็คช่ัน 
      5.3 ความคาดหวังที่มีต่อบทละครแนวแอ็คช่ัน 
      5.4 ความคาดหวังที่มีต่อเนื้อหาละครแนวแอ็คช่ัน 
      5.5 ความคาดหวังที่มีต่อนักแสดง (ความใหม่/เก่า ความสามารถในการแสดง 
บุคลิกหน้าตา) 
      5.6 ความคาดหวังที่มีต่อภาพและเทคนิคการถ่ายท า 
 
4.1 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับละครแนวแอ็คชั่นของกลุ่มผู้ชมGeneration C 
 
 4.1.1 ช่องทางท่ีรับข่าวสารเกี่ยวกับละครแนวแอ็คชั่น 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1 แสดงจ านวนช่องทางที่รับข่าวสารเกี่ยวกับละครแนวแอ็คช่ัน 
 

จ านวนคน 
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 จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ชม Generation C ที่มีอายุ 18-22 ปี มีการเปิดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับละครแนวแอ็คช่ันจากสื่อโทรทัศน์เพียงช่องทางเดียวเป็นจ านวน 3 ใน 8 คนและกลุ่ม
ผู้ชม Generation C ที่มีอายุ 23-34 ป ีมีเพียง 1 ใน 8 คนจากกราฟสามารถสรุปได้ว่าการรับข่าวสาร
จากสื่อโทรทัศน์เพียงสื่อเดียวกลายเป็นช่องที่คนส่วนน้อยที่คน Generation C ทั้งสองกลุ่มรับ
นอกจากนี้ยังพบว่ามีการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมากกว่าหนึ่งสื่อโดยส่วนใหญ่มักจะเปิดรับผ่านทางสื่อ
โทรทัศน์และสื่ออินเทอร์เน็ตควบคู่กันทั้งสองช่องทาง โดยให้เหตุผลว่า 
 Generation C ทั้งสองกลุ่มเปิดรับช่าวสารจากทั้งทางสื่อโทรทัศน์และสื่ออินเทอร์เน็ต
เนื่องจาก สื่ออินเทอร์เน็ตง่ายต่อการเข้าถึงมีการอัพเดทข้อมูลใหม่เกี่ยวกับละครตลอดเวลารวมไปถึง
ความรวดเร็วในการค้นข้อมูลเกี่ยวกับละครแอ็คช่ันและสามารถกลับมาดูข่าวย้อนหลังได้ตลอดเวลา 
ทั้งนี้การเปิดรับข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ท าให้ได้เห็นการสัมภาษณ์ทีมผู้ผลิตและนักแสดงน ารวมไปถึง
รายการที่น าเสนอข่าวใหม่ๆ จากละครแอ็คช่ันที่ยังไม่ได้มีการลงข่าวในสื่ออื่นๆ 
 "...ติดตามข่าวสารละครแอ็คช่ันผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพราะว่ามีการอัพเดทตลอดเวลา 
ดูง่ายและติดตามง่าย เข้าไปดูข้อมูลเรื่องย่อ ข้อมูลตัวละครรวมไปถึงนักแสดงได้ครบ" 
 "ติดตามข่าวละครผ่านทางทีวีเพราะว่ารับชมพร้อมกับครอบครัว ได้รับข่าวสารจากการ
อัพเดทละครใหม่ๆผ่านทางรายการบันเทิงเพราะรายการบันเทิงจะน าเสนอข่าวของละครที่ยังไม่ได้
ออกอากาศมาก่อนหรือเราเองยังไม่ได้รับรู้ว่ามีละครแนวก าลังออนแอร์อยู่ พอได้ดูผ่านทีวีก็จะได้เห็น
การน าเสนอข่าวละครใหม่ๆเยอะ.." 
 "...ปรกติเป็นคนไม่ชอบดูทีวีก็เลยอ่านข่าวจากทางอินเทอร้น็ตเป็นส่วนใหญ่ ถ้าเกิดเรื่อง
ไหนน่าสนใจหรืออยากดูจะตามดูย้อนหลังในอินเทอร์เน็ต" 
 "ดูข่าวละครแอ็คช่ันจากข่าวบันเทิงทางทีวีชอบดูตอนที่นักข่าวสัมภาษณ์นักแสดง 
นอกเหนือจากที่ติดตามทางทีวี ยังรู้ข่าวมาจากอินสตาแกรมและเฟสบุ๊คของผู้จัดและนักแสดงเค้าจะมี
โฆษณาในIGว่าตอนน้ีถ่ายท าฉากอะไรอยู่" 
 "ดูข่าวจากทางทีวีตามสถานที่ต่างๆเช่นหอพัก ร้านอาหารตามสั่งหลังจากที่รู้ข่าว
เกี่ยวกับละครที่ก าลังจะออนแอร์หรือระหว่างออนแอร์จะกลับมาหาข้อมูลต่อผ่านทางอินเตอร์เน็ต..." 
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 4.1.2 การติดตามข้อมูลข่าวสารละครแนวแอ็คชั่น 
  การติดตามข่าวสารและข้อมูลที่กลุ่มผู้ชม Generation C อยากทราบจากการ

ติดตามมีดังนี ้
 

 
ภาพที่ 4.2 แสดงจ านวนการติดตามข้อมูลข่าวสารละครแนวแอ็คช่ัน 
 
 จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม Generation C ส่วนใหญ่ให้ค าตอบใกล้เคียงกันคือติดตาม
ข่าวสารเกี่ยวกับละครแนวแอ็คช่ันในเรื่องนักแสดงมากที่สุด โดยข่าวสารที่กลุ่ม Generation C ให้
ความส าคัญรองลงมาคือเนื้อหาละครซึ่งรวมไปถึงบทประพันธ์และพล็อตละครตามด้วยเทคนิคการ
ถ่ายท า มีเพียงส่วนน้อยที่ติดตามข่าวสารละครแอ็คช่ันที่เกี่ยวของกับบริษัทผู้ผลิตละครโดยให้เหตุผล
ในการติตามข่าวสารข้อมูลละครแนวแอ็คช่ันว่า 
 Generation C ติดตามข่าวสารของนักแสดงโดยให้เหตุผลว่าต้องการทราบข้อมูล
ส่วนตัวของนักแสดงและความเหมาะสมของบทบาทที่ได้รับในละคร การติดตามข่าวสารทางด้าน
เนื้อหาละครเนื่องจากต้องการทราบว่าละครมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร การด าเนินเรื่องจะไปในทิศทาง
ใด ใช้เทคนนิคพิเศษอะไรในการถ่ายท ารวมไปถึงบริษัทผู้ผลิตซึ่ งบริษัทผู้ผลิตแต่ละที่จะมีสไตล์การ
ผลิตละครที่เป็นเอกลักษณ์ 
 "...อยากรู้จักประวัติส่วนตัวของนักแสดงและบทบาทที่ได้อยากรู้ว่าเหมาะสมกับบทบาท
ไหม หน้าตาดีถูกใจเรารึเปล่า" 
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 "อยากรู้เนื้อเรื่องของละครว่าจะออกมาในรูปแบบไหน มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไร
แปลกใหม่เพิ่มเติมหรือไม่..." 
 "...ติดตามเพราะอยากรู้ว่าบริษัทหรือทีมงานไหนเป็นผู้ผลิต เพราะว่าบริษัทผู้ผลิตหรือ
ทีมจะบ่งบอกว่าสไตลข์องละครว่าจะออกมาในรูปแบบไหน อย่างค่ายผลิตละครของอาหลองเราก็จะรู้
แล้วว่าละครจะออกมาแบบ"ระเบิดภูเขาเผากระท่อม"หรืออย่างค่ายละครของค่ายกันตนาจะนึกถึง
ละครผีและแอ็คช่ันแฟนตาซี" 
 "อยากรู้ว่านักแสดงจะเล่นบทแอ็คช่ันได้สมจริงไหม รูปลักษณ์และฝีมือเหมาะสบกับบท
รึเปล่า ติดตามนักแสดงบ้างคนตั้งแต่ตอนที่นักแสดงคนน้ันยังเป็นเด็ก ถ้ามีการน ามาแสดงอีกตอนโต
จะให้ความสนใจเป็นพิเศษ.." 
 "ติดตามเพราะว่าอยากรู้ว่าในละครมีการใช้เทคนิคพิเศษอะไรบ้าง เทคนิคหวือหวาเช่น
เตะต่อยหรือฉากแอ็คช่ันแต่ละที่จะไม่เหมือนกันเช่นมุมกล้อง ใช้โดรน หรือ ใช้วิธีถ่ายท าแบบใด CGI 
ในละครมีความพัฒนาข้ึนรึเปล่า มีความสมจริงข้ึนมากข้ึนหรือยัง..." 
 4.1.3 ความถี่ในการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับละครแนวแอ็คชั่น   

  ความถ่ีในการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับละครแนวแอ็คช่ันของคน Generation C
ภายในหนึ่งอาทิตย์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.3 แสดงจ านวนความถ่ีในการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับละครแนวแอ็คช่ัน 
 
 จากกราฟจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Generation C ที่มีอายุ 18-22 ปี ส่วนใหญ่มีการติดตาม
ข่าวสารละครแอ็คช่ัน 1-2 วันต่อหนึ่งอาทิตย์และกลุ่ม Generation C ที่มีอายุ 23-34 ปี จะมีการ
ติดตามข่าวสาร 1-3 วันต่อหนึ่งอาทิตย์ แต่มีเพียง 1 คนเท่านั้นที่ติดตามข่าวสารละครแอ็คช่ัน 5 วัน 
ต่อหนึ่งอาทิตย์ 

จ านวนคน 
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 4.1.4 ช่องทางในการเปิดรับข่าวสารจากละครแอ็คชั่นด้วยช่องทางท่ีแตกต่างกัน 
    จากผลการศึกษาพบว่าโดยส่วนใหญ่ทั้งกลุ่ม Generation C ที่มีอายุ 18-22 ป ี
และกลุ่ม Generation C ที่มีอายุ 23-34 มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับละครแนวแอ็คช่ันจากสื่อ
โทรทัศน์และสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นหลักด้วยเหตุผลว่า 
 Generation C ทั้งสองกลุ่มเปิดรับช่าวสารจากทั้งทางสื่อโทรทัศน์และสื่ออินเทอร์เน็ต
เนื่องจาก สื่ออินเทอร์เน็ตมีการอัพเดทข้อมูลใหม่เกี่ยวกับละครตลอดเวลารวมไปถึงความรวดเร็วใน
การค้นข้อมูลเกี่ยวกับละครแอ็คช่ัน ทั้งนี้การเปิดรับข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ท าให้ได้เห็นการสัมภาษณ์
ทีมผู้ผลิตและนักแสดงน ารวมไปถึงรายการทีน่ าเสนอข่าวใหม่ๆจากละครแอ็คช่ันที่ยังไม่ได้มีการลงข่าว
ในสื่ออื่นๆ 

"ติดตามผ่านทางโทรทัศน์เพราะว่าที่บ้านชอบเปิดทีวีทิ้งไว้ดูพร้อมกันทั้งครอบครัว ก็เลย
ได้เห็นการอัพเดทข่าวละครแอ็คช่ันใหม่ๆตลอดเวลา" 
"ติดตามผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพราะว่าง่ายเหมาะกับไลฟ์สไตล์เป็นคนชอบเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียด
ทั้งหมด เวลาดูข่าวในเว็บมันจะมีข้อมูลบอกทั้งหมด เรื่องนี้ใครแสดง บทเป็นอย่างไร ทีมงานไหนเป็น
ผู้ผลิต มีครบทุกอย่าง" 

."...ติดตามทางโทรทัศน์เพราะว่าได้ดูตามสถานที่ต่างๆที่ เปิดทีวี เช่นไปหาหมอฟัน
ระหว่างรอจะได้ดูข่าวบันเทิงหรือว่ามีละครให้ดู้ด้วย ไปร้านอาหารหรือหอพัก ก็จะได้เห็นข่าวเป็น
ประจ า" 

"ติดตามข่าวสารทั้งสองทาง ทั้งทางอินเทอร์เน็ตและทางโทรทัศน์ในฐานะที่ท างาน
เกี่ยวกับแวดวงสื่อและเป็นผู้ชมละครเองด้วยเลยจะติดตามข่าวสารละครแอ็คช่ันและละครอื่นๆ 
อาทิตย์หนึง่ติดตาม 4-5 วัน ดูข่าวจากทีวีแล้วจะไปดูข่าวและรายละเอียดอื่นๆต่อในอินเทอร์เน็ต...." 
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4.2 พฤติกรรมการรับชมละครแนวแอ็คชั่น 
 

4.2.1 การรับชมละครโทรทัศน์โดยท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.4 แสดงจ านวนการรับชมละครโทรทัศน์โดยทั่วไป 
 
 จากผลการศึกษาพบว่าละครโทรทัศน์ที่กลุ่ม Generation C รับชมและให้ความสนใจ
กลุ่มGeneration C รับชมละครหลากหลายรูปแบบไม่จะเป็นละครแนวดราม่า ละครคอมเมดี้ ละคร
โรแมนติกและละครแอ็คช่ัน เป็นที่น่าสังเกตุว่ากลุ่ม Generation ที่มีอายุ 18-22 ปี จ านวน 3 ใน 8 
คนรับชมละครแนวแอ็คช่ันเป็นประจ า  ส าหรับกลุ่ม Generation C ที่มีอายุ 23-34 ป ีส่วนใหญ่เลือก
รับชมละครโรแมนติกและละครดราม่า ส่วนน้อยเท่าน่ันที่เลือกรับชมละครผีซึ่งมีจ านวนเพียง 1 คน 
เหตุผลในการเลือกรับชมละครว่า 
 Generation C ที่มีอายุ 16-22 ปี จะมีรับชมละครแอ็คช่ันและคอมเมดี้เป็นส่วนใหญ่ 
เนื่องจากละครแอ็คช่ันมีฉากต่อสู้ที่ตื้นเต้นและมีการใช้เทคนิคในการถ่ายท าละครที่หลากหลาย ละคร
คอมเมดี้สร้างอารมณ์ขันและช่วยให้คลายเครียด ส่วน Generation C ที่มีอายุ 23-24 ปี ส่วนใหญ่จะ
รับชมละครแนวโรแมนติกและดราม่า เนื่องจากช่ืนชอบละครที่เกีย่วกับความสัมพันธ์ท าให้เกิดอารมณ์
ร่วมไปกับการรับชมละคร 
 "ชอบดูละครแอ็คช่ันเพราะไม่น่าเบื่อ ตื่นเต้นและกระชับ ได้ดูเทคนิคใหม่โดยส่วนตัวเป็น
คนไม่ชอบดูละครน้ าเน่าหรือแนวตบจูบแพราะบทซ้ าและไม่น่าติดตาม..." 
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 "...ชอบดูละครแนวดราม่าอารมณ์ความรักที่ผิดหวังเช่นมีภรรยาน้อยหรือแอบหลงรัก
เพศเดียวกันเพราะมีอารมณ์ร่วมเข้าถึงความรู้สึก ชอบบทละครที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในครอบครัว 
อีกแนวนึกที่ชอบคือละครแนวรักโรแมนติกเพราะว่าดูแล้วมีความสุขไปกับความน่ารักและกุ๊กกิ๊ก
นักแสดง" 
 "...ปรกติดูละครคอมเมดี้เพราะว่าดูง่ายเบาสมองบางครั้งท างานกลับมาเหนื่อยๆอยาก
พักไม่อยากดูอะไรที่เครียด อีกเเนวที่ชอบดูคือแนวดราม่าจะชอบเป็นพิเศษถ้าหากเรื่องมีการประพันธ์
มาจากเหตุการที่เกิดข้ึนจริง" 
 "ชอบดูละครแอ็คช่ัน เพราะว่าอยากดูเทคนิคการถ่ายท าและเทคนิคพิเศษที่ใช้ในละคร 
อยากติดตามว่านักแสดงจะแสดงได้สมบทบาทหรือไม่.." 
 "ชอบดูละครพีเรียดเพราะว่าฉากอลงัการและคอสตูมสวยงาม ไม่ค่อยได้ดูแอ็คช่ันเพราะ
ยังรู้สึกว่านักแสดงเล่นไม่สมบทบาทและฉากแอ็คช่ันยังดูไม่สมจริง.." 
 4.2.2 เหตุผลในการรับชมละครแนวแอ็คชั่น 
 จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ชมละครแนวแอ็คช่ันเป็นประจ าให้เหตุผลในการรับชม
ละครว่าต้องการติดตามนักแสดงน าเรื่องจากมีความช่ืนชอบส่วนตัวและต้องการจะดูว่าแสดงได้สม
บทบาทหรือไม่  ต้องการชมฉากแอ็คช่ันที่มีคิวการใช้ศิลปะการต่อสู้ต่างๆรวมไปถึงการใช้เทคนิคการ
ถ่ายท าในละคร 

"ดูละครแอ็คช่ันเพราะติดตามนักแสดง อยากดูความพัฒนาฝีมือทางด้านการแสดง..." 
"...ดูละครแอ็คช่ันเพราะกระชับ ตื่นเต้น ชอบดูฉากระเบิดและรู้สึกว่าละครแอ็คช่ันของ

ไทยในปัจจุบันมีความพัฒนาข้ึนมากก่วาสมัยก่อนท าได้สมจริงมากยิ่งข้ึน" 
"ชอบดูละครแอ็คช่ัน ชอบดูเทคนิคการถ่ายท ามุมกล้องและสถานที่ถ่ายท าใหม่ๆ" 
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 4.2.3 การรับชมละครแนวแอ็คชั่นประเภทต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.5 แสดงจ านวนการรับชมละครแนวแอ็คช่ันประเภทต่างๆ 
 
 จากผลการศึกษาพบส าหรับละครแนวแอ็คช่ันในนูปแบบต่างๆ กลุ่ม Generation C  
ทั้งสองช่วงอายุส่วนใหญ่ช่ืนชอบและเลือกรับชมละครแอ็คช่ันดราม่า รองลงคือละครแอ็คช่ันคอมเมดี้
เป็นที่น่าสังเกตว่าละครแนวแอ็คช่ันที่ Generation C ส่วนน้อยให้ความสนใจคือแนวแอ็คช่ันทริล
เลอร์ซึ่งมีจ านวนเพียง 1 คน และเหตุผลในการรับชมแนวละครแนวแอ็คช่ันประเภทต่างๆ คือ 
 - ชมละครแอ็คช่ันดราม่าเนื่องจากละครให้อารมณ์ร่วมในการต่อสู้เพื่อคนรักและครอบ
ครับ 
 - ชมละครแอ็คช่ันคอมเมดี้เนื่องจากละครให้อารมณ์ขันร่วมไปกับฉากแอ็คช่ัน 
 - ชมละครแอ็คช่ันแฟนตาซีเนื่องจากต้องการชมเทคนิคการถ่ายท า 
 - ชมละครแอ็คช่ันทริลเลอร์เนื่องจากละครมักจะทิ้งปริศนาการฆาตกรรมท าให้อยาก
ติดตาม 
 "ชอบชมละครแอ็คช่ันดราม่า เพราะชอบดูการต่อสู้ที่บางครั้งต้องต่อสู้ เพื่อคนใน
ครอบครัวหรือว่าสู้เพื่อคนรัก ชอบอารมณ์ละครแบบขุนกระทิงหรือว่าสิงห์รถบรรทุกเนื้อหาเกี่ยวกับ
ปัจจุบัน ไม่ชอบแนวแฟนตาซี..." 
 "...ชอบดูแอ็คช่ันแฟนตาซีเพราะชอบดูเทคนิคการถ่ายท า การใช้  CGI ผสมกับละคร 
ด้วยส่วนตัวเป็นคนชอบดูหนังแนวแฟนตาซีอยู่แล้ว เลยอยากติมตามว่าละครแอ็คช่ันแฟนตาซีของไทย
พัฒนาไปมากน้อยแค่ไหน" 

จ านวนคน 
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 "ชอบดูละครแอ็คช่ันดราม่าเพราะเข้าถึงอารมณ์และมีความรู้สึกร่วมไปกับละคร ถ้าเกิด
ท าเป็นรูปแบบย้อนยุคแล้วจะชอบเป็นพิเศษ เพราะเป็นคนชอบละครแนวอิงประวัติศาสตร์..."  
"ดูละครแอ็คช่ันคอมเมดี้เพราะว่าคลายเครียดชอบอารมณ์แบบลูกสาวก านัน ฉากแอ็คช่ันที่ใส่มุกตลก
เข้าไปท าให้ดูน่ารักและสนุนสนาน เวลาท างานหลับมาเหนื่อยๆมาได้ดูละครแนวนี้ท าให้อารมณ์ดีข้ึน" 
 4.2.4 ความถี่ในการรับชมละครแนวแอ็คชั่นและช่องทางท่ีใช้ในการรับชม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.6 แสดงจ านวนความถ่ีในการรับชมละครแนวแอ็คช่ันและช่องทางที่ใช้ในการรับชม 
 
 จากผลการศึกษาพบว่าการติดตามรับชมละครแอ็คช่ันภายในหนึ่งสปด์ กลุ่ ม 
Generation C ทั้งสองช่วงอายุส่วนใหญ่มีการติดตามรับชม1วันภายในหนึ่งสัปดาห์ โดยแบ่งเป็นกลุ่ม 
Generation C ที่มีอายุ 18-22 ปี จ านวน 6 คนและกลุ่ม Generation C ที่มีอายุ 23-34 ปี จ านวน 
5 คนและมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ติดตามละครแอ็คข่ัน 2 วันภายในหนึ่งอาทิตย์ โดยให้เหตุผลว่า 
 Generation C ส่วนใหญ่ รับชมละครแอ็ค ช่ัน 1 วันต่อสัปดาห์  โดยมี เหตุผลที่
หลากหลายเช่น ดูละครแอ็คช่ันหลังเลิกงานหรือรับชมพร้อมกับครอบครัว โดยส่วนใหญ่มีการติดตาม
รับชมละครแอ็คช่ันจากทั้งทางสื่อโทรทัศน์และทางอินเทอร์เน็ต 
 "...ติดตามละครแอ็คช่ัน 1-2 วันภายในหนึ่งอาทิตย์ ส่วนใหญ่ดูทางโทรทัศน์เนื่องจากจะ
เป็นเวลาที่ดูพร้อมกับคนในครอบครัวหรือกลับพักหลังจากเลิกงาน" 
 "ปรกติเป็นคนไม่ได้ติดตามทางทีวีมากขนาดนั้น เพราะว่าชอบดูคลิปต่างๆทาง
อินเตอร์เน็ตมากก่วา ถ้าอยากจะติดตามละครแอ็คช่ันส่วมจะตามดูละครย้อมหลังเพราะว่าดูง่ายและ
สามารถดูติดต่อกันได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอชมวันต่อวันหรืออาทิย์ต่ออาทิตย์..." 
 "ติดตามชมละครแอ็คช่ัน ถ้าหากละครน่าสนใจและเนื้อเรื่องน่าติดตาม ก็จะคอยตามดู
ละครมากหน่อย ส่วนใหญ่ดูละครทางทีวีแล้วค่อยมาหาข้อมูลละครต่อในอินเทอร์เน็ต..." 
 

จ านวนคน

คนคน 
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 4.2.5 ค่ายผู้ผลิตละครโทรทัศน์กับการเลือกรับชมละครแนวแอ็คชั่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.7 แสดงค่ายผู้ผลิตละครโทรทัศน์กับการเลือกรับชมละครแนวแอ็คช่ัน 
 
 จากการศึกษาพบว่า Generation C มีการเลือกรับชมละครจากค่ายละครในสัดส่วนที่
ใกล้เคียงกับ Generation C ที่ไม่ระบุค่ายละคร จากการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ท าให้ทราบถึงค่ายละครที่ 
Generation C ได้ระบุและให้ความสนใจดังนี้1.บริษัท กันตนา กรุ๊ปจ ากัด 2.บริษัท เอ็กแซ็กท์จ ากัด 
3.บริษัท 9 บีเวอร์ฟิล์มจ ากัด 4.บริษัท พอดีค าจ ากัด 5.บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 6. 
บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จ ากัด 7.บริษัทบรอดคาซท์ ไทย เทเลวิช่ัน จ ากัดโดยให้เหตุผลว่า 
 กลุ่มGeneration Cส่วนหนึ่งที่มีการรับชมจากค่ายละครเนื่องจากแต่ละค่ายผู้ผลิตละคร
มีรูปแบบการถ่ายท าและผลติละครที่เป็นเอกลกัษณ์ ส่วน Generation C ที่ไม่ได้ระบุค่ายเนื่องจากดูที่
เนื้อหาและการด าเนินเรื่องของละครเป็นหลัก 
 "ชอบดูละครจากค่ายแอ็กแซ็กท์ เพราะว่าดูreal รายละเอียดดี โปรดักช่ันท าออกมาดี  
ที่ส าคัญ บทและเนื้อเรื่องน่าสนใจน่าติดตาม ดูแล้วรู้สึกมีอารมณ์ร่วมไปกับละคร..." 
 "ดูค่ายกันตนาเพราะว่ากันตนาท าละครหลากหลายตอบโจทย์ผู้ชม กันตนามีละคร
แอ็คช่ันเยอะที่ตามดูกันตนาเพราะว่าตั้งแต่เด็กจนโตก็ดูแต่ละครของกันตนาโดยเฉพาะละครสยอง
ขวัญ ละครพีเรียด ท าฉากได้อลังการ โปรดักช่ันดี ชอบละครเรื่องล่ารักสุดขอบฟ้าและอีกหลายๆเรื่อง
ตัวแสดงดี..." 
 "ชอบโพลีพลัสเพราะโพลีพลัสท าละครกุ๊กกิ๊กน่ารักให้ความเหมือนจริงแบบไม่มโน ส่วน
ค่ายพอดีค าจะให้ความสมจริงกับภาพและตัวนักแสดง การแต่งหน้าแต่งตัวเหมาะสมกับละครเช่นฉาก
ป่วยหรือบาดเจ็บดูสมจริง.." 
 "ชอบบรอทคาสเพราะว่าตัวแสดงเหมาะสมกับบท ดูแล้วมีอารมณ์ร่วมไปกับละคร..." 
 "ดูละครของค่าย9บีเวอว์ฟิล์ม เพราะท าฉากแอ็กช่ันอลังการดูเป็นค่ายละครที่ท าละคร
แอ็คช่ันแนวใหม่ ท าฉากต่อสู้ดูสมจริงและภาพสวย..." 
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4.3 ทัศนคติต่อละครแนวแอ็คชั่น 
 
 ในการศึกษาทัศนคติที่มีต่อละครแอ้คช่ันผู้วิจัยได้ท าการศึกษาความรู้สึกที่มีต่อละคร
แนวแอ็คช่ันในประเด็นต่างๆคือ บทละคร เนื้อหาละคร นักแสดง ภาพ(เทคนิคการถ่ายท า) ผู้เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการผลิต 
 
 4.3.1 ความรู้สึกท่ีมีต่อบทละครแนวแอ็คชั่นในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.8 แสดงความรู้สึกที่มีต่อบทละครแนวแอ็คช่ันในปัจจุบัน 
 
 จากผลการศึกษาพบว่า Generation C ทั้งสองกลุ่มส่วนใหม่มีความรู้สึกไม่พอใจต่อบท
ละครแนวแอ็คช่ันในปัจจุบันโดยกลุ่ม Generation C ที่มีอายุ 18-22 ปีรู้สึกไม่พอใจถึง 8 คน และ
Generation C ที่มีอายุ 23-34 ปี มีจ านวน 6 ใน 8 คน มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีความรู้สึกพอใจต่อ
บทละครแนวแอ้คช่ันโดยให้เหตุผลว่า 

-บทละครแอ็คช่ันไม่มีความพัฒนาสามารถเดาทิศทางได้ง่าย 
-ละครแอ็คช่ันหลายๆเรื่อง มีการน ามารีเมคและผลิตซ้ ามากจนเกินไป 
"บทแอ็คช่ันไม่มีแปลกใหม่แบบเดิมๆ ดูบทก็รู้ว่าคนน้ีถูกตามล่า แก้แค้นชิงคนรักกลับมา

ถ้าดูละครแอ็คช่ันจะไม่เน้นเรื่องเนื้อหาเท่าไหร่มีแต่ความรักแล้วก็แอ็คช่ันเข้ามา กลายเป็นว่าผู้จัดหรือ
ผู้ผลิตไปเน้นภาพและเทคนิคพิเศษมากก่วาเน้นขายภาพฉากลังการ ไม่จริงจังในเรื่องของบท..." 

 "รู้สึกว่าหลังๆมีละครรีเมคเยอะแล้วถ้าท าออกมาแล้วไม่ถึงใจคนดู ละครจะน่าเบื่อ บท
เดาได้ง่ายไม่มีการพัฒนา" 
 "รู้สึกว่าบทดูโอเวอร์เกินก่วาความสามารถของตัวละคร รู้สึกตัวละครเก่งเกินไป..." 
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 "...บทซ้ าๆเหมือนเดิม บทจ าเจรู้สึกไม่ตื่นเต้นไม่น่าติดตามเช่นพ่อลูกจะไปแก้แค้น แก๊ง
ยาบ้า ตัวร้ายเดิมๆน่าเบื่อ แอ็คช่ันไทยเหมือนกึ่งตลก บางที่เอาความตลกมากก่วาแอ็คช่ันจริงจังอยาก
เห็นบทที่คาดไม่ถึงว่าจะมีอะไรเกิดข้ึน" 
 "บทมีความพัฒนามากขึ้นไม่เหมือนเมื่อก่อน ไม่น่าเบื่อมีความกระชับ..." 
 "เนื้อเรื่องเดิมๆสายลบั มาเฟีย ค้ายาเสพติดมีแต่แบบนี้จนเดาทางของเรื่องได้ อยากเห็น
บทละครแบบใหม่ๆเช่นสืบสวนสอบสวน พระนางไม่จ าเป็นต้องเจอกันเร็วหรือวางคู่เอาไว้อยู่แล้ว 
อยากเห็นบทที่ให้คนดู ดูแล้วลุ้นเองกันมากก่วาว่าพระเอกจะตกหลุมรักหรือลงเอยกับใคร" 
 4.3.2 ความรู้สึกท่ีมีต่อเนื้อหาของละครแอ็คชั่นในปัจจุบัน (พล๊อตรื่องวิธีการด าเนิน
เรื่อง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.9 แสดงความรู้สึกที่มีต่อเนื้อหาของละครแอ็คช่ันในปัจจุบัน 
 
 จากผลการศึกษาพบว่า Generation C ทั้งสองกลุ่มส่วนใหม่มีความรู้สึกไม่พอใจต่อ
เนื้อหาของละครแอ็คช่ันในปัจจุบันโดยกลุ่ม Generation C ที่มีอายุ 18-22 ป ีมีทีศคติเชิงลบถึง8คน
และ Generation C ที่มีอายุ 23-34 ปี มีจ านวน6ใน8คน มีเพียงส่วนน้อยเท่าน้ันที่รู้สึกพอใจโดยให้
เหตุผลว่า 
 - วิธีการด าเนินเรื่องไม่ซับซ้อนคาดเดาได้ง่ายไม่น่าติดตาม 
 - พล๊อตเรื่องและวิธีการด าเนินเรื่องไม่มีความพัฒนา 
 "...จริงๆรู้สึกว่าวิธีการด าเนินเรื่องยังไม่มีการพัฒนา ยังเป็นรูปแบบเดิมๆ เกี่ยวกับการ
ตามล่าแก๊งยาเสพติด เลยให้ไปดูฉากเทคนิคการถ่ายท าแทน" 
 "ไม่ชอบการด าเนินเรื่องแบบเดิม เดาได้ จ าเจและไม่ตื่นเต้น..." 
 "อยากให้การด าเนินเรื่องไม่มีความรักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย บทบาทการต่อสู้หรือเหตุผล
ที่ท าให้ต้องสู้" 



49 

0

1

2

3

4

5

6

7

ความรูส้กึพอใจ ความรูส้กึไม่พอใจ

GenC18-22 GenC23-34

จ านวนคน

 4.3.3 ความรู้สึกท่ีมีต่อนักแสดงละครแอ็คชั่นในปัจจุบัน (ตัวแสดงหลัก ตัวแสดงรอง 
ตัวแสดงสมทบ ความใหม่/เก่า ความสามารถในการแสดง บุคลิกหน้าตา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.10 แสดงความรู้สึกที่มีต่อนักแสดงละครแอ็คช่ันในปัจจุบัน 
 
 จากกราฟข้อมูลท าให้ทราบว่า Generation C ส่วนใหญ่มีความรู้สึกเชิงลบต่อนักแสดง
ละครแอ็ค ช่ันในปัจจุบันโดยมี  Generation C ที่ มี อายุ  18-22 ปี  จ านวน 7 ใน 8 คน และ 
GenerationC ที่มีอายุ 23-34 ปีจ านวน 7 ใน 8 คน มีส่วนน้อยเท่านั้นที่มีความรู้สึกพอใจต่อนักแสดง
ละครแนวแอ็คช่ันในปัจจุบัน โดยให้เหตุผลว่า 
 - ความสามารถในการแสดงฉากแอ็คช่ันยังไม่ถึงระดับมืออาชีพ 
 - บุคลิคภาพและรูปลักษณ์ยังไม่เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับ 
 - มีการใช้นักแสดงน าซ้ าซ้อนกันในละครแนวแอ็คช่ันหลายเรื่องจนมากเกินไป 
 "...นั กแสดงบางท่ านไม่ เหมาะกับละครแอ็ก ช่ันเมื่ อน ามาแสดงดูแล้วไม่ เ ช่ือ 
ความสามารถไม่ถึงกับการเป็นพระเอกละครแอ็คช่ัน รู้สึกว่าความสามารถในการแสดงบทแอ็คช่ันยัง
น้อยอยู่ยังไม่ถึงข้ันที่จะมาเล่นละครบู๊ได้" 
 "นักแสดงเล่นไม่ถึงดูแล้วไม่สนุก นักแสดงแอ็คช่ันยังน้อยนึกถึงไม่กี่คน  ถ้ามีนักแสดง
หน้าใหม่ที่มีความสามารถทางแอ็คช่ันแล้วน ามาเสริมในละครจะท าให้ละครดูมีมิติข้ึน" 
 "พระเอกแอคช่ันแสดงซ้ ากันหลายเรื่องมากเกิน ..." 
 "รู้สึกว่าภาพลักษณ์ของพระเอกแอ็คช่ันยังดูเป็นแนวลูกทุ่งยังไม่ตรงสเป็กแบบคนเมือง 
นักแสดงบางคนเล่นแข็งไม่เป็นธรรมชาติ บางครั้งรู้สึกว่านักแสดงร่วมแสดงดีก่วา..." 
 "รู้สึกว่านักแสดงหว่งสวยห่วงหล่อมากจนเกินไปแอ็คติ่งออกมาไม่เต็มที่..." 
 "...ชอบรับชมนักแสดงที่มากประสบการณ์เพราะดูแล้วเช่ือน่าติดตาม" 



50 

0

2

4

6

8

GenC18-22 GenC22-34

 "นักแสดงหลายคนแสดงดีแต่ภาพลักษณ์บางครั้งไม่เหมาะสมกับบท เช่น นักแสดงเจ้า
ส าอางมารับบทมาเฟีย ดูแล้วไม่ได้อารมณ์ไม่เช่ือ" 
 4.3.4 ความรู้สึกท่ีมีต่อภาพในละครแนวแอ็คชั่นในปัจจุบัน (เทคนิคการถ่ายท า ภาพ
สถานท่ี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.11 แสดงความรู้สึกที่มีต่อภาพในละครแนวแอ็คช่ันในปัจจุบัน 
 
 จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มีความรู้สึกไม่พอใจต่อภาพในละครแอ็คช่ันปัจจุบันโดยมี
จ านวน Generation C อาย ุ18-22 ป ีจ านวน 7 ใน 8 คนและ Genertion C อายุ 22-34 ปี จ านวน
6ใน8คน มีเพียงส่วนน้อยที่มีความรู้สึกพอใจ โดยระบุเหตุผลว่า 
 - CGI ดูไม่สมจริง 
 - สถานที่ถ่ายท าละครแอ็คช่ันไม่แปลกใหม่ 
 - อยากให้เพิ่มเทคนิคการถ่ายท าใหม่ๆ 
 "...เทคนิคและเอฟเฟกต์ต่างๆในละครไทยดีข้ึน แต่ดูแล้วบางครั้งยังดูหลอกๆยังดูไม่
สมจริง หรืออาจจะด้วยที่ตนเองเติบโตมากับหนังตะวันตกเลยท าให้เกิดการเปรียบเทียบข้ึน" 
 "โลเคช่ันในประเทศไทยมีหลากหลาย บางครั้งเราดูเองในละครยังอยากไปถ่ายรูปไป
เที่ยวเองเลย แต่เข้าใจด้วยความที่บางครั้งงบประมานมีจ ากัดเลยท าให้ไม่สามารถเลือกได้มากหรือ
หลากหลาย..." 
 "รู้สึกว่าซีจีที่ใช้ในละครยังดูหลอกและไม่มีความพัฒนาเท่าที่ควร ท าให้อารมณ์เริ่มของ
ละครหายไป..." 
 "...สถานที่ถ่ายท าที่เดิมๆไม่มีการเปลี่ยนสถานที่ถ่ายท า บางครั้งการถ่ายท าละครย้อน
ยุคแต่สถานที่ถ่ายท ายังดูเป็นสมัยใหม่ และรายละเอียดเล็กๆอย่างการแต่งกายในละครย้อนยุค เช่น

จ านวนคน 
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นางเอกเจาะหูเยอะหลายรู ใส่บิ๊กอาย คอนแทคเลนส์สีๆ เลยท าให้ภาพและองค์ประกอบภาพดูไม่
สมจริง" 
 "โลเคช่ันซ้ าๆ ยังไม่มีมุมเก๋ๆที่ดูแล้วไม่น่าสนใจ  เอฟเฟกต์ระเบิดบางครั้งใช้เยอะ
เกินไป." 
 "...โลเคช่ันเดิมๆเช่นโกดัง ป่า ไม่โกดังก็ป่า อย่างต่างประเทศใช้ตึกห้อยโหน พอสถานที่
ซ้ ากันท าให้เดาทางละครได้" 
 "มุมกล้องอยากได้มุมอื่นบา้งมีแต่มมุมองบุคคลที่สาม เพิ่มมุมมองบุคคลที่ 1 เพื่อให้ผู้ชม
มีความรู้สึกร่วม อีกเรื่องที่รู้สึกคือเอฟเฟกต์เยอะแต่งบน้อย เลยอยากจะให้มีการลองปรับรูปแบบการ
ถ่ายท าเพื่อให้เหมาะสมกับงบประมาณ ยกตัวอย่างเช่นหนังเรื่อง Deadpool ที่มีงบประมานไม่เยอะ
เลยสร้างบทให้ Deadpool ลืมลูกกระสนปืนตลอดแล้วใช้ดาบแทน บางครั้งอยากเห็นการใช้ดาบมา
ต่อสู้กันแทนที่จะใช้แต่ปืน มีวิธีแก้ปัญหาที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ CGI เพราะถ้าไม่พร้อมจะออกมาแล้วจะ
ขัดใจคนดูเพราะหลายๆ ฉากออกมาจะดีอยู่แล้วแต่พอเห็นCGIไม่เนียนรู้สึกเสียอารมณ์..." 
 4.3.5 ความรู้สึก ท่ีมีต่อผู้ ท่ี เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตละครแนวแอ็คชั่น 
(ผู้อ านวยการสร้าง, ผู้ก ากับ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.12 แสดงความรู้สึกที่มีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตละครแนวแอ็คช่ัน 
 จากผลการศึกษาพบว่า Generation C ส่วนใหญ่มีความรู้สึกพอใจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการผลิตละครแนวแอ็คช่ัน(ผู้อ านวยการสร้าง ผู้ก ากับ)โดยมีเพียงส่วนน้อยที่มี ความรู้สึกไม่
พอใจ โดยมี Generation C ที่มีอายุ 18-22 ปีจ านวนเพียง 1 คน โดยมีเหตุผลว่า 
 - แต่ละค่ายผู้ผลิตละครแอ็คช่ันมีรูปแบบการถ่ายท าและผลิตละครที่เป็นเอกลักษณ์ 
 - อยากชมละครที่มาจากผูท้ี่มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จในวงการบันเทงิด้าน
ละครโทรทัศน์ 
 - ผลงานจากผู้ผลิตรุ่นใหม่น่าสนใจและมีความคิดใหม่ๆในการพัฒนาละครแอ็คช่ัน 

จ านวนคน 
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 "ถ้าผู้ใหญ่มากๆมาก ากับละครเองจะอยากดูและอยากติดตามชมผลงานยกตัวอย่างเช่น
คุณบอย ถกลเกียรติจากเอ็กแซ็กท์ รู้สึกว่ามีอิทธิพลในการเลือกรับชม..." 
 "ผู้จัดและค่ายละครมีอิทธิพลในการเลือกชมละคร อย่างพี่แอน ทองประสมที่การันตี
แล้วว่าละครสนุกแน่นอน หรืออีกท่านคือพี่เวอร์ โอลิเวอร์ บีเวอร์ท าให้อยากดูละครแอ็คช่ัน..." 
 "...ละครแต่ละค่ายมีนามปากกาหรือว่าลายเซ็นต์ที่ไม่เหมือนกันและมีรูปแบบเฉพาะตัว
ท าให้อยากรับชมละครรู้สึกว่ามีอิทธิพลให้รับชมละคร" 
 "...รู้สึกว่าทีมงานมีความตั้งใจในการผลิตละคร เวลาดูสัมภาษณ์ผู้ก ากับหรือผู้จัดจะแอบ
ช่ืนชมอยู่ตลอด ยิ่งท าให้อยากรู้จักทีมงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตมากยิ่งขึ้น" 
 "จะดูผู้จัดว่าผู้จัดคนไหนท าละครแนวไหนจะเน้นผู้จัด อีกคนที่รู้สึกว่ามีอิทธิพลต่อการ
รับชมละครคือคนเขียนบท คนเขียนบทถ้าประสบความส าเรจ็หรือเราเคยรับชมละครที่คนเขียนบทคน
นี้เป็นคนเขียนข้ึนมาแล้วเราชอบมีโอกาสสูงที่เราจะติดตามเรื่องต่อๆไป..." 
 "ผู้ก ากับมีอิทธิพลเต็มๆในการรับชม เพราะผู้ก ากับจะมีสไตล์ที่เฉพาะตัว แต่ถ้าเป็นผู้
ก ากับหน้าใหม่หรือว่าผูผ้ลติรุ่นใหม่จะท าใหง้านน่าสนมากข้ึนว่าจะมีอะไรใหม่ๆ มาใหเ้ราต่ืนเต้นรเึปลา่" 
 4.3.6 ทัศนคติท่ีมีต่อละครแนวแอ็คชั่น 
 จากผลการศึกษาความรู้สึกที่ มีต่อประเด็นต่างๆของละครแนวแอ็คช่ันข้างต้น
Generation Cทั้งสองกลุ่มมีความรู้สึกไม่พอใจในเรื่องภาพ นักแสดง เนื้อหาและบทละครในละคร
แนวแอ็คช่ันในปัจจุบันมีเพียงหนึ่งประเด็นที่มีความรู้สึกพอใจคือผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต
ละครแนวแอ็คช่ันดังนั้นจึงกล่าวได้ว่ากลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นกลุ่มGeneration Cส่วนใหญ่มีทัศนคติ
ค่อนไปทางเชิงลบต่อละครแนวแอ็คช่ันมี่ได้พบเห็นปัจจุบันในประเด็นต่างๆที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
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4.4 แนวโน้มพฤติกกรรมในการชมละครแนวแอ็คชั่น 
 
 4.4.1 ความตั้งใจท่ีจะรับชมละครแนวแอ็คชั่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.13 แสดงจ านวนความตั้งใจที่จะรับชมละครแนวแอ็คช่ัน 
 
 เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ ผู้ร่วมสนทนากลุ่มส่วนใหญ่จะมีทัศคติค่อนไปทางลบกับละคร
แอ็คช่ันในปัจจุบัน แต่ จากผลการศึกษากลับพบว่าทุกคนให้ค าตอบไปในทิศทางเดียวกัน เกี่ยวกับ
แนวโน้มพฤติกรรมในการรับชมละครแนวแอ็คช่ันกล่าวคือ GenerationC ทั้งสองช่วงอายุมีความ
สนใจหรือตั้งใจที่จะรับชมละครแนวแอ็คช่ันแอ็คช่ันต่อไปในอนาคต โดยให้เหตุผลว่ามีความตั้งใจที่จะ
รับชมละครแนวแอ็คช่ันต่อไปเนื่องจาก ต้องการชมความพัฒนาของละครแนวแอ็คช่ันของไทย
ทางด้านฉากแอ็คช่ัน บท เทคนิคการถ่ายท า การด าเนินเรื่องรวมไปถึงนักแสดง ทั้งยังต้องการติดตาม
สไตล์การผลิตละครแอ็คช่ันในแต่ละเรื่องจากหลายๆบริษัทผู้ผลิตด้วย "เนื่องจากแนวละครที่ได้รับ
ความนิยม มีไม่กี่แนวละครที่ผู้ชมชอบดู ละครแอ็คช่ันเป็นแนวที่ได้รับความนิยมและผลิตออกมา
เรื่อยๆ ก็เลยเลือกที่จะรับชมต่อไปแต่รับชมด้วยความหวังที่ว่าละครแอ็คช่ันจะมีความพัฒนามากกว่า
ข้ึนกว่าเดิม..." 
 "รับชมละครแอ็คช่ันต่อไปเพราะชอบดูละครแอ็คช่ันอยู่แล้ว อยากดูว่าภาพการถ่ายท า
หรือเทคนิคพิเศษจะมีอะไรแปลกใหม่หรือน่าตื่นเต้นก่วาเดิมไหม..." 
 "...ถ้าเปิดเจอแล้วละครน่าสนใจจะติดตามดู ข้ึนอยู่กับเวลาว่างแต่หลังๆพอมีดิจิตอลทีวี
ท าให้สับสนกับผังรายการ บ้างครั้งจะพลาดการติดตามละครแอ็คช่ันบ้าง" 
 "ถ้ามีการผลิตละครแอ็คช่ันออกมาก็จะดู เพราะอยากดูการด าเนินเรื่องและบท...." 
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 "ถ้ามีโอกาสรับชมก็จะดูละครแอ็คช่ัน อยู่ดูการด าเนินเรื่องใหม่ๆหรือว่ามีนักแสดงที่
สามารถแสดงได้สมบทบาทก็จะติดตามดู..." 
 "...ถ้าทราบว่าใครผลิตหรือใครก ากับก็จะท าให้อยากดูและติดตามละคร ยิ่งถ้ามีทีมรุ่น
ใหม่มาผลิตเราก็อยากจะให้โอกาสทีมใหม่ๆได้แสดงฝีมือให้เราชม" 
 "ข้ึนอยู่กับความรู้สึกที่เห็นทีเซอร์เวลาโปรโมท ถ้าท าออกมาแล้วท าให้เราเห็นว่ามีการ
พัฒนามีการท ารีเซิร์ชมากขึ้น เพิ่มรายละเอียดในละครท าให้เราเช่ือว่าละครเรื่องนี้ต้องมีอะไรแปลก
ใหม่และน่าสนใจก็จะดู..." 
 4.4.2 ความตั้งใจท่ีจะแนะน าให้บุคคลอ่ืนรับชมละครแนวแอ็คชั่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.14 แสดงจ านวนความตั้งใจที่จะแนะน าให้บุคคลอื่นรับชมละครแนวแอ็คช่ัน 
 
 นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบว่า Generation C ทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่จะแนะน าให้
บุคคลอื่นรับชมละครแนวแอ็คช่ัน มีเพียงส่วนน้อย Generation C อาย ุ22-34 ปีจ านวนเพียง 1 คน
เท่านั้น ที่ไม่แนะน าบุคคลอื่นให้รับชมละครแอ็คช่ันโดยทั่งสองกลุ่มได้ให้เหตุผลว่า 
 ส่วนใหญ่มีความตั้งใจที่จะแนะน าละครแอ็คช่ันให้ผู้อื่นชมเนื่องจากตัวอย่างละครแนว
แอ็คช่ันน่าสนใจหรือการด าเนินเรื่องมีความแปลกใหม่น่าติดตามรวมไปถึงเทคนิคการถ่ายท าใหม่ๆ มี
เพียงจ านวน 1 คน ที่ไม่แนะน าเนื่องจากเป็นคนที่พูดถึงเฉพาะละครที่อยู่ในกระแส 
 "ถ้าละครสนุกดูแล้วอยากติดตามต่อ ก็จะบอกต่อเพื่อนแนะน าให้ดูละครเรือ่งนี้ ให้เพื่อน
ดูย้อนหลังผ่านอินเตอร์เนทก็ได้เพราะหลังๆดูอะไรที่เป็นสื่อออนไลน์มากข้ึน..." 

จ านวนคน 
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 "ถ้าส่วนตัวดูละครเล้วตัวเราชอบก็จะแนะน าเพื่อนจะถ่ายรูปละครส่งให้เพื่อนดูผ่านไลน์
เหมือนเป็นการสร้างความสนใจให้เพื่อนๆติดตามชมละคร..." 
 "อาจจะไม่ได้แนะน าหรือพูดคุยกับเพื่อนเรื่องละครแอ็คช้ันแต่จะแนะน าหรือคุยกับ
เพื่อนเรื่องละครที่อยู่ในกระแสหรือที่มีประเด็นที่ทุกคนพูดถึงเช่น ผอีีแพง เป็นต้น" 
"ถ้าผลงานดีคุณภาพดี ไม่ว่าจะเป็นพล็อตเรื่องหรือว่านักแสดงเล่นดี โปรดักช่ันดีหรือเป็นผู้ก ากับที่เรา
ช่ืนชอบก็จะแนะน าให้ผู้อื่นดูละคร..." 
 "ถ้าเนื้อเรื่องน่าสนใจดูแล้วเรามีความสนุกสนานมีอารมณ์ร่วมไปกับละครก็จะแนะน า
เพื่อนให้ดูละคร." 
 "ถ้าเนื้อเรื่องดีหรือละครมีจุดเด่นที่น่าสนใจก็จะแนะน า ส่วนใหญ่จะเป็นแบบปากต่อ
ปาก บางครั้งแชร์ข้อมูลกันผ่านทางเฟสบุ๊ค บางครั้งการแนะน าอาจจะแนะน าให้ดูในแง่ที่ดี หรือ 
บางครั้งงานมีข้อผิดพลาดมากก็อาจจะแนะน าให้เพื่อนดู แต่ดูเพราะความผิดพลาดในการถ่ายท า
เพราะตัวเองศึกษาทางด้านสื่อด้วย..." 
 
4.5 ความคาดหวังท่ีมีต่อละครแนวแอ็คชั่น 
 
 4.5.1 ความคาดหวังท่ีมีต่อแนวการผลิตของละครแอ็คชั่น 
 จากการศึกษาพบว่า Generation C ทั้ง2กลุ่มมีความต้องการรูปแบบการด าเนินเรื่อง
ของละครโทรทัศน์ในรูปแบบใหม่หรือในรูปแบบทีแ่ตกต่างจากเดิมโดย Generation C ส่วนใหญ่ได้ให้
ความคิดเห็นและสนใจที่จะรับชมละครแนวแอ็คช่ันแบบ"สืบสวนสอบสวน"ต้องการการด าเนินเรื่องที่
ไม่สามารถคาดเดาได้ง่ายและเนื้อหาที่ท าให้ผู้ชมได้ใช้ความคิดในการคิดว่าเคราะห์และติดตามเนื้อหา
ในส่วนต่างๆได้มากข้ึนตลอดจนมีความซับซ้อนของเนื้อหามากก่วาละครที่มีอยู่ในปัจจุบัน  โดยมี
เหตุผลดังนี้ 
 - ต้องการเห็นแนวการผลิตละครรูปแบบใหม่ 
 - ต้องการเห็นละครแอ็คช่ันแนวสืบสวนสอบสวน 
 - ต้องการเห็นแนวการผลิตละครแอ็คช่ันที่ท าให้ผู้ชมได้คิดตามหรือเพิ่มความ 
ซับซ้อนในละคร 
 "คือในมุมมองแนวละครแอ็คช่ันไทยมีแค่ต ารวจจับผู้ร้าย จับยาเสพติด เช่ือว่าสตอรี่
ละครไทยมันแคบอยากเห็นอะไรที่แปลกไป เช่นตัวร้ายปะทะตัวร้าย ในเรื่องไม่จ าเป็นต้องมีพระเอก
นางเอกก็ได้..." 
 "ไม่อยากเห็นละครรีเมค อยากเห็นบทละครหรือการด าเนินเรื่องใหม่ๆ บางครั้งละครรี
เมคหลายเรื่องเรารู้จุดจบหรือรู้การด าเนินเรื่องหมด..." 
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 "อยากเห็นละครในรูปแบบที่เส้นเรื่องที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ ไม่อยากให้ผลิตเส้น
เรื่องเดิมๆเนื้อหาเดิมๆ เช่น ไม่ใช่ตามจับยาบ้า ตามหาสมบัติ หรือการแก้แค้นทวงแค้น อยากเห็นแนว
สืบสวนสอบสวนที่ไม่จ าเปน็ต้องเกี่ยวกับครอบครวั อาจจะจ าลองการต่อสู้ในสถานที่ท างานก็ได้ อยาก
ดูละครไทยที่ท าได้เหมือน ซี่รี่ย์ Prison Break อยากดูอะไรที่ได้วิเคราะห์มากขึ้น..." 
 "...ละครแอ็คช่ันรู้สึกว่าไปอิงวัฒนธรรมของชาติอื่นมากเกินไป อยากให้น าเสนอความ
เป็นไทยมากยิ่งขึ้นเช่นน าเสนอสถานที่ประวัติศาสตร์ของไทย" 
 "อยากดูละครแอ็คช่ันที่มีเงื่อนง า การสืบสวนที่ท าให้อยากติดตาม ไม่อยากดูรูปแบบ
ด าเนินเรื่องแบบเก่า ที่เป็นต ารวจปราบแก็งค์ยาเสพติด..." 
 "อยากเห็นแอ็คช่ันสืบสวนสอบ ที่เนื้อหาลึกๆมีเงื่อนง าท าให้คนดูได้คิดตามได้  น่า
ติดตาม" 
 4.5.2 ความคาดหวังในการเพ่ิมหรือลดองค์ประกอบบางส่วนในละครแอ็คชั่น 
 จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) พบว่า
Generation C ทั้งสองกลุ่มอายุ 18-22 ป ีและอายุ 23-34 ปี มีความคาดหวังในการเพิ่มองค์ประกอบ
บางส่วนในละครแอ็คช่ันดังนี้ 
 - เพิ่มความสมจริงในละคร 
 - เพิ่มฉากต่อสู้ 
 - เพิ่ มการ ค้นห าข้อมู ล ช่วงพ รี โป รดั ก ช่ันก่ อนจะน า เสนอให้ ผู้ ชม ได้ รับ ชม 
 - เพิ่มเพลงประกอบละคร 
 - เพิ่มบทบาทนักแสดงหญิงในละครแอ็คช่ันมากยิ่งข้ึน 
 "อยากให้นักแสดงหญิงมบีทบาทมากก่วาน้ี ดูละครแอ็คช่ันที่ ยุ้ย จีรนันท์ แสดงแล้วชอบ
บางทีให้ผู้หญิงมาเป็นตัวเด่นในละครแอ็กช่ันก็ดูสนุกดี..." 
 "เพิ่มความสมจริงในละครความสามารถของตัวละคร อะไรที่ไม่ดูโอเวอร์จนเกินไป การ
แต่งหน้าควรเป็นไปตามเรื่องราวไม่ใช่เข้าป่าแต่เครื่องส าอางจัดเต็ม ปากแดง มาสคาร่าฉากป่วยควร
จะแต่งหน้าให้เข้ากับอาการและสถานะการ การใช้เอฟเฟคและซีจีต่างๆในปัจจุบันรู้สึกว่าหลอกตา
อยู่." 
 "...อยากจะให้ศึกษาข้อมูลพรโีปรดักช่ัน อย่างบางฉากที่ถูกงูกัดและคนเอาปากไปดูดพิษ
ออกซึ่งความเป็นจริงอาจจะท าให้คนที่ดูดพิษออกมาเสียชีวิตได้ เหมือนเป็นการให้ข้อมูลผิดๆกับคนดู 
จะเสนออะไรต้องคิดเยอะก่วาน้ีหาข้อมูลมาให้ดี" 
 "ลดฉากอลังการแล้วมาเพิ่มคิวบู๊สวยๆ คิวบู๊มันๆแบบต่อยเตะ ดูแล้วแล้วรู้สึกมันตา
มละคร..." 
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 "เพลงประกอบละครมีส่วนท าให้คนอยากดูละคร บางครั้งใช้ดาราที่เล่นมาร้องแล้วร้อง
ไม่เพราะหรือร้องไม่ได้ แต่ถ้าหาเพลงประกอบละครเพราะๆ น่าจะสามารถดึงดูดความสนใจของคนดู
ได้.." 
 ความคาดหวังในการในการลดองค์ประกอบบางส่วนในละครแอ็คช่ันดังนี้ 
 - ลดเอฟเฟคระเบิด 
 - ลดจ านวนนักแสดงสมทบที่ไม่จ าเป็น 
 - ลดค าหยาบคาย 
 - ลดฉากล่วงละเมิดทางเพศ 
 - ลดการใช้นักแสดงน าซ้ าซ้อน 
 "ลดจ านวนนักแสดงสมทบที่ไม่จ าเป็น เข้าใจว่าบางครั้งมีบู๊แต่มันจะมีตัวบู๊ตลกๆเข้ามาดู
แล้วรู้สึกว่าใช้นักแสดงเยอะจนเกินควรจนดูเฝือ..." 
 "ลดฉากระเบิด บางครั้งมันสนุกนะแต่ลดบ้างให้มันพีคๆสักสองสามฉากแล้วมาเพิ่มคิวบู๊
สวยๆ..." 
 "คือทุกครั้งที่เปิดดูละครแล้วจะต้องเห็นฉากที่ตัวร้ายหรือพระเอกผลักนางเอกลงเตียง
อยากให้เลิกฉากแบบนี้ เเบบที่ยัดเยียดความเป็นสามีให้แล้วไม่เข้าใจว่าท าไมนางเอกต้องโดยล่วง
ละเมิดทางเพศตลอดด้วย อยากให้เลิกฉากแบบนี้ซักที..." 
 "ลดค าหยาบ พอเราย่ิงโตย่ิงเห็นว่า ค าหยาบสามารถพูดออกมาได้แล้วเหรอ แต่พอใช้ค า
หยาบยิ่งดูรุนแรงมากข้ึนไปอีก ถ้าเรามีลูกมีหลานแล้วเห็นนักแสดงพูดบทแล้วใช้ค าหยาบมันดูไม่ดี..." 
 "อยากให้ลดฉากข่มขืนหรือว่าล่วงละเมดิทางเพศบางครั้งมฉีากข่มขืนในป่าในเต็นท์ ดูน่า
กลัวดูรุนแรง" 
 "อยากให้ลดการใช้นักแสดงซ้ าซ้อน เห็นนักแสดงน าละครแอ็คช่ันเล่นหลายๆเรื่องแล้ว
ออกอากาศใกล้เคียงกัน พอดูแล้วรู้สึกว่าน่าเบื่อเพราะออกติดๆกันเยอะเกิน..." 
 4.5.3 ความคาดหวังท่ีมีต่อบทละครแนวแอ็คชั่น 
 จากการศึกษาพบว่า Generation C ทั้งสองกลุ่มมีความคาดหวังต่อบทละครแอ็คช่ัน
ดังนี ้
 - อยากเห็นบทละครที่ดัดแปลงมาจากซีรีย์ละครต่างประเทศ 
 - อยากเห็นบทที่มีเงื่อนง าและซับซ้อน 
 - อยากเห็นบทละครที่มีจุดจบของเรื่องแตกต่างออกไป 
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 "ละครทุกเรื่องจะเห็นพระเอกนางเองครองรักกัน อยากแบบไม่ต้องครองรักกันได้ไหม 
ฝ่ายนึงตายหรือตายทั้งคู่ของละครของเกาหลี ก็ไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอ็นด้ิงทุกเรื่อง รู้สึกว่าไม่จ าเป็นว่า
ทุกเรื่องต้องจบอย่างมีความสุข..." 
 "อยากเห็นไปในแนวที่ต้องคิดซับซ้อนมากยิ่งข้ึนมีเงื่อนง าทุกอย่างสมจริง แบบเอาของ
นอกมาท า ยกตัวอย่างเช่นที่กันตนาเอาGossip girl มาท าเพราะทุกวันนี้หลายๆคนได้ดูหนังฮอลลีวูด 
เราเลยเคยชินกับหนังฝรั่งอยากเห็นในรูปแบบเวอร์ช่ันของไทยบ้าง..." 
 "อยากให้เปลี่ยนพล็อตเรื่องอย่างที่เราเบื่อละครแอ็คช่ันไม่ใช่ว่ามันไม่สนุกแต่ละครมัน
เดาทิศทางได้แล้ว อย่างตามล่าหาสมบัติหรือเจ้าพ่อดูแล้วเบื่อ..." 
 "อยากดูละครแอ็คช่ันที่มีเงื่อนง า การสืบสวนที่ท าให้อยากติดตาม ไม่อยากดูรูปแบบ
ด าเนินเรื่องแบบเก่า ที่เป็นต ารวจปราบแก็งยาเสพติด..." 
 4.5.4 ความคาดหวังท่ีมีต่อเนื้อหาละครแนวแอ็คชั่น 

จากการเก็บ ข้อมูลด้วยเทคนิคสนทนากลุ่ม  (Focus group discussion) พบว่า 
Generation C ทั้ง 2 กลุ่มมีความคาดหวังต่อเนื้อหาละครแนวแอ็คช่ัน ดังนี ้
 - เนื้อหาที่คาดเดาไม่ได้ 
 - เนื้อหาที่มีเงื่อนง าและซับซ้อน 
 "อยากเห็นเนื้อหาในละครที่ไม่สามารถคาดเดาได้เพราะเห็นแต่ละเรือ่งคือ ตามล่ายาเสพ
ติดแก้แค้น หาสมบัติ โดยเรื่องราวทั้งหมดสามารถเดาออกได้หมดแล้ว่าเรือ่งราวจะเป็นอย่างไรต่อหรือ 
บทพระเอกที่เก่งจนเกินไปหรือนางเอกที่คิดตามตัวร้ายไม่ทัน อยากให้เนื้อหาที่มีในละครค านึ งถึง
ความเป็นจริงว่าสามารถท าได้หรือไม่..." 
 "เนื้อหาการด าเนินเรื่องอยากให้มีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน อยากดูอะไรที่ต้องใช้ความคิด
วิเคราะห์ ทิ้งเงื่อนง าให้อยากติดตาม ไม่อยากให้พระเอกนางเอกเปิดตัวว่าเป็นคู่กัยเลย อยากให้คนดู
ลุ้นกันมากก่วาว่าใครจะคู่กับใครหรอืให้คนดูเชียร์เอง ส่วนการด าเนินเรือ่งในปัจจุบันเห็นว่าหลายเรื่อง
เป็นไปในทิศทางเดียว คือสามารถเดาได้ ท าให้ไม่อยากติดตาม..." 
 4.5.5 ความคาดหวังท่ีมีต่อนักแสดง (ความใหม่/เก่า ความสามารถในการแสดง 
บุคลิกหน้าตา) 
 จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) พบว่า
Generation C ทั้งสองกลุ่มมีความคาดหวังที่มีต่อนักแสดงละครแอ็คช่ันดังนี้ 
 - นักแสดงหน้าใหม่ 
 - นักแสดงที่มีประสบการณ์ 
 - มีความสามารถในการแสดงละครแอ็คช่ัน 
 - บุคลิกหน้าตาไม่จ าเป็นต้องหล่อหรือสวยแต่ต้องเหมาะสมกับคาแรคเตอร์ 
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 "...อยากเห็นนักแสดงหน้าใหม่แบบตี๋เกาหลีมาเล่นละครแอ็คช่ันบ้าง อย่างช่อง 7 ที่ผู้ชม
มองว่าเป็นแบบไทยๆถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงอะไรข้ึนน่าจะสนใจดี" 
 "ขอเป็นคนใหม่ ใหม่ๆเลยเปิดตัวมาแบบแกะกล่องใหม่พระเอกละครบู๊เลยอยากเห็น
นักแสดงที่หน้าตาโอเคระดับนึงแต่ความสามารถในการบู๊คือเล่นจริงเจ็บจริงแบบที่มีฝีมือ..." 
 "ความสามรถส าคัญที่สุด นักแสดงบางท่านหุ่นยังไม่ได้ ยังดูส าอางดูแล้วยังไม่เช่ือพอมา
เล่นละครแอ็คช่ันดูแล้วยังรู้สึกว่าเหยาะแหยะ..." 
 "อยากเห็นนักแสดงเก่าๆที่มีประสบการณ์ บุคลิกดีๆ ยกตัวอย่างเช่นพี่ติ๊ก เจษฎาภรณ์ 
ผลดี  มีอายุหน่อยก็ได้ พี่ๆดาราหลายๆคนพอเราเห็นตั้งแต่เด็กท าให้เราคิดถึงพอเราในฐานะผู้ชมก็
อยากเห็นดาราที่เราช่ืนชอบกลับมาแสดง อย่างสตาร์วอร์ยังท าใหม่เรื่อยๆ เราเองก็อยากเห็นแบบนั้น
เช่นกัน..." 
 "ไม่อยากเห็นห่วงหล่อตลอดเวลาอยากเห็นแสดงที่มีความสามารถหลากหลายเช่น รู้วิธี
เตะต่อย ยิงธนู หรือรูปแบบการต่อสู้หลายๆอย่าง เพราะบางทีเห็นหัวหล่อดูแล้วขัดหูขัดตา หน้าตาไม่
ต้องหล่อมากก็ได้แต่ความเหมาะสมกับความสามารถต้องเข้ากับบทบาทที่จะได้รับ..." 
 "นักแสดงแอ็คช่ันไม่ใช่แค่หน้าตาดีอย่างเดียวแต่ว่าต้องดูว่าเหมาะสมที่จะสวมบทบาท
ตัวละครนั้นๆหรือเปล่า อยากให้ผู้ก ากับดูความเหมาะสมของตัวแสดงมากก่วาหน้าตา..."  
 "พระเอกนางเอกไม่จ าเป็นต้องหุ่นดีก็ได้ อยากให้มีอ้วนบ้างอย่างกังฟูด้าที่ตัวน ามีรูปร่าง
ท้วม อยากเห็นพระเอกนางเอกหลายๆแนว ยิ่งรู้สึกว่านักแสดงใกล้เคียงกับคนทั่วไปมากที่สุดเท่าไหร่
ยิ่งรู้สึกถึงความมีส่วนร่วมในละครมากเท่านั้น..." 
 4.5.6 ความคาดหวังท่ีมีต่อภาพและเทคนิคการถ่ายท า 
 จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) พบว่า
Generation C ทั้งสองกลุ่มมีความคาดหวังที่มีต่อภาพและเทคนิคการถ่ายท า ดังนี้ 
 - เพิ่มความสมจริงของ CGI 
 - เทคนิคถ่ายท าใหม่ๆ (มุมมองแบบ First person, Motion capture) 
 - สถานที่ถ่ายท าใหม่ๆ 
 - อยากเห็นการใช้อุปกรณ์รอบตัวแทนอาวุธ 
 "อยากเห็นใช้Environment รอบๆมาเป็นอาวุธ ถ้าสามารถใช้ของรอบตัวมาแทนอาวุธ
จริงๆได้เรารู้สึกว่ามันสุดยอดมาก เพราะว่าเวลาเราเห็นละครแอ็คช่ันเราจะเห็นแต่อาวุธเดิมๆเช่น 
ดาบ ปืน มีด  ท่อนเหล็กแล้วก็วนกลับมาเดิมๆไม่มีอะไรแปลกใหม่ อยากเห็นแบบว่าอยู่ๆใช้สเก็ต
บอร์ดข้ึนมาฟาดใช้แทนอาวุธ หรือใช้ของรอบๆตัวมาแทนบ้าง..." 
 "ฉากระเบิดเมืองไทยไปได้ระกับนึงแต่ไม่ได้คาดหวังว่าต้องระเบิดได้เหมือน ไมเคิล เบย์
ผู้ก ากับภาพยนตร์ แต่เห็นว่าหนังหรือซรีี่ย์ต่างประเทศหลายๆมสีถานที่ถ่ายท าที่ท าให้คนดูสนใจ ล าท า
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ให้ซีรี่ดังข้ึนมาได้อย่างหนังเรื่อง The revenant ที่บทก็ดีอยู่แล้วแต่สถานที่ถ่ายท าสวย อยากเห็นไป
ถ่ายฉากในไทยที่ ธรรามชาติสวยๆอย่างปาย หรือ ต่างจังห วัดที่ มีสถานที่ทางธรรมชาติ ..."  
 "อยากเห็นเทคนิคใหม่ๆที่สามารถน ามาใส่ในละครแอ็คช่ันไทยได้ทั้งหมดเลย อย่างมุม
กล้องแบบFirst personที่ท าให้คนดูมีส่วนร่วมไปกับละครหรือเทคนิค Motion Capture ที่สามารถ
ท าให้นักแสดง แสดงควบคู้ไปกับภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิกได้..." 
 "ภาพรวมของละครแอ็คช่ันไทยโดยรวมดีข้ึนแต่ว่ากราฟฟิกยังไม่เนียนภาพยังดูลอยๆ ดู
ไม่เสมิอนจริงเพราะว่าตอนน้ีเหลือแก้อย่างเดียวคือภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิก เอฟเฟคระเบิดดูดี แต่
บางครั้งยังเห็นภาพในละครที่ขอบลายเส้นยังเห็นเป็นผ้าสีเขียวที่ใช้ในการท าซีจี ท าให้ภาพไม่เนียน
และลายละเอียดเล็กๆน้อยท าให้ขัดอารมณ์ในการดูละคร..." 
 "...เห็นโลเคช่ันในไทยบ่อยเช่น เข้าป่า หรือ ไปบ้านนกอินทรี อยากเห็นภาพไปถ่ายท า
ต่างประเทศบ้างเพราะว่าจะได้เปลี่ยนอารมณ์กับสถานที่ ที่จ าเจ" 
 "ภาพรวมตอนน้ีหลายๆอย่างโอเคแล้ว แต่อยากเห็นการถ่ายท าฉากแอ็คช่ันใต้น้ าเพราะ
ยังไม่เคยเห็น ส่วนเทคนิคการใช้ซีจียังไม่เนียนอยากให้มีการพัฒนาตรงนี้ หรือถ้าไม่ได้จริงๆให้ลดการ
ใช้ซีจีแล้วมาเพิ่มฉากแอ็คช่ันแทน..." 
 "ไม่ต้องการเอฟเฟคซีจีเยอะมากเพราะรู้ว่าซีจีละครโทรทัศน์ไทยยังไม่เนียน อย่างฉาก
ไฟไหม้เราดูก็รู้ว่ามันลอยๆดูซี้ซั้วขัดใจ ลดซีจีแล้วไปดูความสมจริงของฉากระเบิดด็ได้..." 
 "เอาภาพระเบิดสมจริง ไม่เอาพร่ าเพรื่อ ส่วนภาพซีจีขอพัฒนามากยิ่งข้ึน..." 
 "ซีจีถ้าท าได้ไม่เยอะ ท าให้มันดีไปเลย จะได้ดูไม่ขัดไม่ใช่ท าซีจีเสือกระโดดลอยออกมา
เลยดูไม่จริง..." 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง“ความคาดหวังและทัศนคติของผู้ชมกลุ่ม Generation C ที่มีต่อ
ละครแนวแอ็คช่ัน” สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 
5.1 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับละครแนวแอ็คชั่น 
 
 5.1.1 ช่องทางท่ีรับข่าวสารเกี่ยวกับละครแนวแอ็คชั่น 
    กลุ่มผู้ชม Generation C ส่วนใหญ่ ที่มีอายุ 18-22 ปี มีการเปิดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับละครแนวแอ็คช่ันจากสื่อโทรทัศน์เพียงช่องทางเดียวเป็นจ านวน 3 ใน 8 คนและกลุ่มผู้ชม 
Generation C ที่มีอายุ 23-34 ป ีมีเพียง 1 ใน 8 คน จากกราฟสามารถสรุปได้ว่าการรับข่าวสารจาก
สื่อโทรทัศน์เพียงสื่อเดียวกลายเป็นช่องที่คนส่วนน้อยที่คน Generation C ทั้งสองกลุ่มรับ นอกจากนี้
ยังพบว่ามีการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมากก่วาหนึ่งสื่อโดยส่วนใหญ่มักจะเปิดรับผ่านทางสื่อโทรทัศน์
และสื่ออินเทอร์เน็ตควบคู่กันทั้งสองช่องทาง โดยให้เหตุผลว่า  
    Generation C ทั้งสองกลุ่มเปิดรับช่าวสารจากทั้ งทางสื่อโทรทัศน์และสื่อ
อินเทอร์เน็ตเนื่องจาก สื่ออินเทอร์เน็ตง่ายต่อการเข้าถึงมีการอัพเดทข้อมูลใหม่เกี่ยวกับละคร
ตลอดเวลารวมไปถึงความรวดเร็วในการค้นข้อมูลเกี่ยวกับละครแอ็คช่ันและสามารถกลับมาดูข่าว
ย้อนหลังได้ตลอดเวลา ทั้งนี้การเปิดรับข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ท าให้ได้เห็นการสัมภาษณ์ทีมผู้ผลิต
และนักแสดงน ารวมไปถึงรายการที่น าเสนอข่าวใหม่ๆจากละครแอ็คช่ันที่ยังไม่ได้มีการลงข่าวในสื่อ
อื่นๆ 
 5.1.2 การติดตามข้อมูลข่าวสารละครแนวแอ็คชั่น 
    จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม Generation C ส่วนใหญ่ให้ค าตอบใกล้เคียงกันคือ
ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับละครแนวแอ็คช่ันในเรื่องนักแสดงมากที่สุด โดยข่าวสารที่กลุ่ม Generation 
C ให้ความส าคัญรองลงมาคือ เนื้อหาละครซึ่งรวมไปถึงบทประพันธ์และพล็อตละครตามด้วยเทคนิค
การถ่ายท า มีเพียงส่วนน้อยที่ติดตามข่าวสารละครแอ็คช่ันที่เกี่ยวของกับบริษัทผู้ผลิตละคร โดยให้
เหตุผลในการติตามข่าวสารข้อมูลละครแนวแอ็คช่ันว่า 
    Generation C ติดตามข่าวสารของนักแสดงโดยให้เหตุผลว่าต้องการทราบ
ข้อมูลส่วนตัวของนักแสดงและความเหมาะสมของบทบาทที่ได้รับในละคร การติดตามข่าวสาร
ทางด้านเนื้อหาละครเนื่องจากต้องการทราบว่าละครมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร การด าเนินเรื่องจะไปใน
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ทิศทางใด ใช้เทคนนิคพิเศษอะไรในการถ่ายท ารวมไปถึงบริษัทผู้ผลิตซึ่งบริษัทผู้ผลิตแต่ละที่จะมีสไตล์
การผลิตละครที่เป็นเอกลักษณ์ 
 5.1.3 ความถี่ในการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับละครแนวแอ็คชั่น 
    กลุ่ม Generation C ที่มีอายุ 16-22 ปี ส่วนใหญ่มีการติดตามข่าวสารละคร
แอ็คช่ัน 1-2 วันต่อหนึ่งอาทิตย์และกลุ่ม Generation C ที่มีอายุ 23-34 ปี จะมีการติดตามข่าวสาร 
1-3 วันต่อหนึ่งอาทิตย์ แต่มีเพียง 1 คนเท่านั้น ที่ติดตามข่าวสารละครแอ็คช่ัน 5 วัน ต่อหนึ่งอาทิตย์ 
 5.1.4 ช่องทางในการเปิดรับข่าวสารจากละครแนวแอ็คชั่นด้วยช่องทางท่ีแตกต่าง
กัน 
    จากผลการศึกษาพบว่าโดยส่วนใหญ่ทั้งกลุ่ม Generation C ที่มีอายุ 18-22 ป ี
และกลุ่มGeneration C ที่มีอายุ 23-34 ปี มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับละครแนวแอ็คช่ันจากสื่อ
โทรทัศน์และสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นหลักด้วยเหตุผลว่า 
    Generation C ทั้งสองกลุ่มเปิดรับช่าวสารจากทั้ งทางสื่อโทรทัศน์และสื่อ
อินเทอร์เน็ตเนื่องจาก สื่ออินเทอร์เน็ตมีการอัพเดทข้อมูลใหม่เกี่ยวกับละครตลอดเวลารวมไปถึงความ
รวดเร็วในการค้นข้อมูลเกี่ยวกับละครแอ็คช่ัน ทั้งนี้การเปิดรับข่าวสารจากสือ่โทรทัศน์ท าให้ได้เห็นการ
สัมภาษณ์ทีมผู้ผลิตและนักแสดงน ารวมไปถึงรายการที่น าเสนอข่าวใหม่ๆจากละครแอ็คช่ันที่ยังไม่ได้มี
การลงข่าวในสื่ออื่นๆ 
 
5.2 พฤติกรรมการรับชมละครแนวแอ็คชั่น 
 
 5.2.1 การรับชมละครโทรทัศน์โดยท่ัวไป 
    จากผลการศึกษาพบว่าละครโทรทัศน์ที่กลุ่ม Generation C รับชมและให้ความ
สนใจ กลุ่มGeneration C รับชมละครหลากหลายรูปแบบไม่จะเป็นละครแนวดราม่า ละครคอมเมดี้ 
ละครโรแมนติกและละครแอ็คช่ัน เป็นที่น่าสังเกตุว่ากลุ่ม Generation C ที่มีอายุ 18-22 ปี จ านวน 3 
ใน 8 คนรับชมละครแนวแอ็คช่ันเป็นประจ า  ส าหรับกลุ่ม  Generation C ที่มีอายุ 23-34 ปี ส่วน
ใหญ่เลือกรับชมละครโรแมนติกและละครดราม่า ส่วนน้อยเท่าน่ันที่เลือกรับชมละครผีซึ่งมีจ านวน
เพียง 1 คน เหตุผลในการเลือกรับชมละครว่า 
    Generation C ที่มีอายุ 18-22 ปี จะมีรับชมละครแอ็คช่ันและคอมเมดี้เป็นส่วน
ใหญ่ เนื่องจากละครแอ็คช่ันมีฉากต่อสู้ที่ตื้นเต้นและมีการใช้เทคนิคในการถ่ายท าละครที่หลากหลาย 
ละครคอมเมดี้สร้างอารมณ์ขันและช่วยให้คลายเครียด ส่วน Generation C ที่มีอายุ 23-24 ปีส่วน
ใหญ่จะรับชมละครแนวโรแมนติกและดราม่า เนื่องจากช่ืนชอบละครที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ท าให้เกิด
อารมณ์ร่วมไปกับการรับชมละคร 
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 5.2.2 เหตุผลในการรับชมละครแนวแอ็คชั่น 
    จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ชมละครแนวแอ็คช่ันเป็นประจ าให้เหตุผลในการ
รับชมละครว่าต้องการติดตามนักแสดงน าเรื่องจากมีความช่ืนชอบส่วนตัวและต้องการจะดูว่าแสดงได้
สมบทบาทหรือไม่  ต้องการชมฉากแอ็คช่ันที่มีคิวการใช้ศิลปะการต่อสู้ต่างๆรวมไปถึงการใช้เทคนิค
การถ่ายท าในละคร 
 5.2.3 การรับชมละครแนวแอ็คชั่นประเภทต่างๆ 
    จากผลการ ศึกษาพบส าหรับละครแนวแอ็ ค ช่ันใน รูปแบบต่างๆ กลุ่ ม 
Generation C ทั้งสองช่วงอายุส่วนใหญ่ช่ืนชอบและเลือกรับชมละครแอ็คช่ันดราม่า รองลงมาคือ
ละครแอ็คช่ันคอมเมดี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าละครแนวแอ็คช่ันที่ Generation C ส่วนน้อยให้ความสนใจ 
คือ แนวแอ็คช่ันทริลเลอร์ ซึ่งมีจ านวนเพียง 1 คน และเหตุผลในการรับชมแนวละครแนวแอ็คช่ัน
ประเภทต่างๆ คือ 
    - ชมละครแอ็คช่ันดราม่าเนื่องจากละครให้อารมณ์ร่วมในการต่อสู้เพื่อคนรักและ 
ครอบครัว 
    - ชมละครแอ็คช่ันคอมเมดี้เนื่องจากละครให้อารมณ์ขันร่วมไปกับฉากแอ็คช่ัน 
    - ชมละครแอ็คช่ันแฟนตาซีเนื่องจากต้องการชมเทคนิคการถ่ายท า 
    - ชมละครแอ็คช่ันทริลเลอร์เนื่องจากละครมักจะทิ้งปริศนาการฆาตกรรมท าให้ 
อยากติดตาม 
 5.2.4 ความถี่ในการรับชมละครแนวแอ็คชั่นและช่องทางท่ีใช้ในการรับชม 
    จากผลการศึกษาพบว่าการติดตามรับชมละครแอ็คช่ันภายในหนึ่งสัปดาห์ กลุ่ม 
Generation C ทั้งสองช่วงอายุส่วนใหญ่มีการติดตามรับชม 1 วันภายในหนึ่งสัปดาห์ โดยแบ่งเป็น
กลุ่ม Generation C ที่มีอายุ 18-22 ปี จ านวน 6 คนและกลุ่ม Generation C ที่มีอายุ 23-34 ป ี
จ านวน 5 คน และมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ติดตามละครแอ็คข่ัน 2 วันภายในหนึ่งอาทิตย์ โดยให้
เหตุผลว่า 
    Generation C ส่วนใหญ่รับชมละครแอ็คช่ัน 1 วันต่อสัปดาห์ โดยมีเหตุผลที่
หลากหลายเช่น ดูละครแอ็คช่ันหลังเลิกงานหรือรับชมพร้อมกับครอบครัว โดยส่วนใหญ่มีการติดตาม
รับชมละครแอ็คช่ันจากทั้งทางสื่อโทรทัศน์และทางอินเทอร์เน็ต 
 5.2.5 ค่ายผู้ผลิตละครโทรทัศน์กับการเลือกรับชมละครแนวแอ็คชั่น 
 จากกราฟจะเห็นได้ว่า Generation C มีการเลือกรับชมละครจากค่ายละครในสดัส่วนที่
ใกล้เคียงกับ Generation C ที่ไม่ระบุค่ายละคร จากการเก็บข้อมูลในครั้งท าให้ทราบถึงค่ายละครที่ 
Generation C ได้ระบุและให้ความสนใจดังนี้ 1.บริษัท กันตนา กรุ๊ปจ ากัด 2.บริษัท เอ็กแซ็กท์ จ ากัด
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3.บริษัท 9บีเวอร์ฟิล์มจ ากัด 4.บริษัท พอดีค า จ ากัด 5.บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 6. 
บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จ ากัด 7.บริษัทบรอดคาซท์ ไทย เทเลวิช่ัน จ ากัด โดยให้เหตุผลว่า 
 กลุ่ม Generation C ส่วนหนึ่งที่มีการรับชมจากค่ายละครเนื่องจากแต่ละค่ายผู้ผลิต
ละครมีรูปแบบการถ่ายท าและผลิตละครที่ เป็นเอกลักษณ์ ส่วน  Generation C ที่ไม่ได้ระบุค่าย
เนื่องจากดูที่เนื้อหาและการด าเนินเรื่องของละครเป็นหลัก 
 
5.3 ทัศนคติต่อละครแนวแอ็คชั่น 
 
 ในการศึกษาทัศนคติที่มีต่อละครแอ็คช่ันผู้วิจัยได้ท าการศึกษาความรู้สึกที่มีต่อละคร
แนวแอ็คช่ันในประเด็นต่างๆคือ บทละคร เนื้อหาละคร นักแสดง ภาพ  (เทคนิคการถ่ายท า) 
ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต 
 
 5.3.1 ความรู้สึกท่ีมีต่อบทละครแนวแอ็คชั่นในปัจจุบัน 
    จากผลการศึกษาพบว่า Generation C ทั้งสองกลุ่มส่วนใหม่มีความรู้สึกไม่พอใจ
ต่อบทละครแนวแอ็คช่ันในปัจจุบันโดยกลุ่ม Generation C ที่มีอายุ 18-22 ปี รู้สึกไม่พอใจถึง 8 คน
และ Generation C ที่มีอายุ 23-34 ปี มีจ านวน 6 ใน 8 คน มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีความรู้สึก
พอใจต่อบทละครแนวแอ้คช่ัน โดยให้เหตุผลว่า 
    - บทละครแอ็คช่ันไม่มีความพัฒนาสามารถเดาทิศทางได้ง่าย 
    - ละครแอ็คช่ันหลายๆเรื่อง มีการน ามารีเมคและผลิตซ้ ามากจนเกินไป 
 5.3.2 ความรู้สึกท่ีมีต่อเนื้อหาของละครแอ็คชั่นในปัจจุบัน (พล๊อตรื่องวิธีการด าเนิน
เรื่อง) 
    จากผลการศึกษาพบว่า Generation C ทั้งสองกลุ่มส่วนใหม่มีความรู้สึกไม่พอใจ
ต่อเนื้อหาของละครแอ็คช่ันในปัจจุบันโดยกลุ่ม Generation C ที่มีอายุ 18-22 ป ีมีทัศนคติเชิงลบถึง 
8 คนและ Generation C ที่มีอายุ 23-34 ปี มีจ านวน 6 ใน 8 คน มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่รู้สึกพอใจ 
โดยให้เหตุผลว่า 
    - วิธีการด าเนินเรื่องไม่ซับซ้อนคาดเดาได้ง่ายไม่น่าติดตาม 
    - พล๊อตเรื่องและวิธีการด าเนินเรื่องไม่มีความพัฒนา 
 5.3.3 ความรู้สึกท่ีมีต่อนักแสดงละครแอ็คชั่นในปัจจุบัน (ตัวแสดงหลัก ตัวแสดงรอง 
ตัวแสดงสมทบ ความใหม่/เก่า ความสามารถในการแสดง บุคลิกหน้าตา) 
    จากกราฟข้อมูลท าให้ทราบว่า Generation C ส่วนใหญ่มีความรู้สึกเชิงลบต่อ
นักแสดงละครแอ็คช่ันในปัจจุบันโดยมี Generation C ที่มีอายุ 18-22 ปีจ านวน 7 ใน 8 คนและ 
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GenerationC ที่มีอายุ 23-34 ปีจ านวน 7 ใน 8 คน มีส่วนน้อยเท่านั้นที่มีความรู้สึกพอใจต่อนักแสดง
ละครแนวแอ็คช่ันในปัจจุบัน โดยให้เหตุผลว่า 
    - ความสามารถในการแสดงฉากแอ็คช่ันยังไม่ถึงระดับมืออาชีพ 
    - บุคลิคภาพและรูปลักษณ์ยังไม่เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับ 
    - มีการใช้นักแสดงน าซ้ าซ้อนกันในละครแนวแอ็คช่ันหลายเรื่องจนมากเกินไป 
 5.3.4 ความรู้สึกท่ีมีต่อภาพในละครแอ็คชั่นในปัจจุบัน (เทคนิคการถ่ายท า ภาพ
สถานท่ี) 
    จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มีความรูส้ึกไม่พอใจต่อภาพในละครแอ็คช่ันปัจจุบนั
โดยมีจ านวน Generation C อายุ 18-22 ปีจ านวน7 ใน 8 คนและ Genertion C อายุ 22-34 ปี 
จ านวน 6 ใน 8 คน มีเพียงส่วนน้อยที่มีความรู้สึกพอใจโดยระบุเหตุผลว่า 
    - CGI ดูไม่สมจริง 
    - สถานที่ถ่ายท าละครแอ็คช่ันไม่แปลกใหม่ 
    - อยากให้เพิ่มเทคนิคการถ่ายท าใหม่ๆ 
 5.3.5 ความรู้สึกท่ีมีต่อผู้ ท่ี เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตละครแนวแอ็คชั่น 
(ผู้อ านวยการสร้าง ผู้ก ากับ)   
    จากผลการศึกษาพบว่า Generation C ส่วนใหญ่มีความรู้สึกพอใจต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตละครแนวแอ็คช่ัน (ผู้อ านวยการสร้าง ผู้ก ากับ) โดยมีเพียงส่วนน้อยที่มี
ความรู้สึกไม่พอใจ โดยมี Generation C ที่มีอายุ 18-22 ป ีจ านวนเพียง 1 คน โดยมีเหตุผลว่า 
    - แต่ละค่ายผู้ผลิตละครแอ็คช่ันมีรูปแบบการถ่ายท าและผลิตละครที่ เป็น
เอกลักษณ์ 
    - อยากชมละครที่มาจากผู้ที่มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จในวงการ
บันเทิงด้านละครโทรทัศน์ 
    - ผลงานจากผู้ผลิตรุ่นใหม่น่าสนใจและมีความคิดใหม่ๆในการพัฒนาละคร
แอ็คช่ัน 
 5.3.6 ทัศนคติท่ีมีต่อละครแนวแอ็คชั่น 
    ความรู้สึกที่มีต่อประเด็นต่างๆของละครแนวแอ็คช่ันข้างต้น Generation C ทั้ง
สองกลุ่มมีความรู้สึกไม่พอใจในเรื่องภาพ นักแสดง เนื้อหาและบทละครในละครแนวแอ็คช่ันใน
ปัจจุบันมีเพียงหนึ่งประเด็นที่มีความรู้สึกพอใจคือผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตละครแนวแอ็คช่ัน
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่ากลุ่มผู้ให้สมัภาษณ์ที่เปน็กลุม่ Generation C ส่วนใหญ่มีทัศนคติค่อนไปทางเชิงลบ
ต่อละครแนวแอ็คช่ันที่ได้พบเห็นปัจจุบันในประเด็นต่างๆที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
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5.4 แนวโน้มพฤติกกรรมในการชมละครแนวแอ็คชั่น 
 
 5.4.1 ความตั้งใจท่ีจะรับชมละครแนวแอ็คชั่น 
    จากผลการศึกษาพบว่าทุกคนให้ค าตอบไปในทิศทางเดียวกัน โดย Generation 
C ทั้งสองกลุ่มมีความสนใจหรือตั้งใจที่จะรับชมละครแนวแอ็คช่ันแอ็คช่ันต่อไป ด้วยเหตุผลว่า กลุ่ม 
Generation C ทั้งสองกลุ่มมีความตั้งใจที่จะรับชมละครแนวแอ็คช่ันต่อไปเนื่องจาก ต้องการชมความ
พัฒนาของละครแนวแอ็คช่ันของไทยทางด้านฉากแอ็คช่ัน บท เทคนิคการถ่ายท า การด าเนินเรื่องรวม
ไปถึงนักแสดง ทั้งยังต้องการติดตามสไตล์การผลิตละครแอ็คช่ันในแต่ละเรื่องจากหลายๆบริษัทผู้ผลิต
ด้วย 
 5.4.2 ความตั้งใจท่ีจะแนะน าให้บุคคลอ่ืนรับชมละครแนวแอ็คชั่น 
    จากการศึกษาพบว่า Generation C ทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่จะแนะน าให้บุคคลอื่น
รับชมละครแนวแอ็คช่ัน มีเพียงส่วนน้อย Generation C อายุ 22-34 ปี จ านวนเพียง 1 คนเท่านั้น  
ที่ไม่แนะน าบุคคลอื่นให้รับชมละครแอ็คช่ัน โดยทั่งสองกลุ่มได้ให้เหตุผลว่า ส่วนใหญ่มีความตั้งใจที่จะ
แนะน าละครแอ็คช่ันให้ผู้อื่นชมเนื่องจากตัวอย่างละครแนวแอ็คช่ันน่าสนใจหรือการด าเนินเรื่องมี
ความแปลกใหม่น่าติดตามรวมไปถึงเทคนิคการถ่ายท าใหม่ๆ มีเพียงจ านวน 1 คน ที่ไม่แนะน า
เนื่องจากเป็นคนที่พูดถึงเฉพาะละครที่อยู่ในกระแส 
 
5.5 ความคาดหวังท่ีมีต่อละครแนวแอ็คชั่น 
 
 5.5.1 ความคาดหวังท่ีมีต่อแนวการผลิตของละครแอ็คชั่น 
    จากการเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) พบว่า 
Generation C ทั้ง 2 กลุ่มมีความต้องการรูปแบบการด าเนินเรื่องของละครโทรทัศน์ในรูปแบบใหม่
หรือในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม โดย Generation C ส่วนใหญ่ได้ให้ความคิดเห็นและสนในที่จะ
รับชมละครแนวแอ็คช่ันแบบ "สืบสวนสอบสวน" ต้องการการด าเนินเรื่องที่ไม่สามารถคาดเดาได้ง่าย
และเนื้อเรื่องต้องท าให้ผู้ชมได้ลุ้นและคิดว่าเคราะห์มากยิ่งข้ึน โดยมีเหตุผลดังนี้ 
    - ต้องการเห็นแนวการผลิตละครรูปแบบใหม่ 
    - ต้องการเห็นละครแอ็คช่ันแนวสืบสวนสอบสวน 
    - ต้องการเห็นแนวการผลิตละครแอ็คช่ันที่ท าให้ผู้ชมได้คิดตามหรือเพิ่มความ
ซับซ้อนในละคร 
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 5.5.2 ความคาดหวังในการเพ่ิมหรือลดองค์ประกอบบางส่วนในละครแอ็คชั่น 
    จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลหลัก  (Key informants) 
พบว่าGeneration C ทั้ งสองกลุ่มอายุ 18-22 ปี และอายุ 23-34 ปี ความคาดหวังในการเพิ่ม
องค์ประกอบบางส่วนในละครแอ็คช่ันดังนี้ 
    1.ความคาดหวังในการเพิ่ มองค์ประกอบบางส่วนในละครแอ็คช่ันดังนี้ 
       - เพิ่มความสมจริงในละคร 
       - เพิ่มฉากต่อสู้ 
       - เพิ่มการค้นหาข้อมูลช่วงพรีโปรดักช่ันก่อนจะน าเสนอให้ผู้ชมได้รับชม 
       - เพิ่มเพลงประกอบละคร 
       - เพิ่มบทบาทนักแสดงหญิงในละครแอ็คช่ันมากยิ่งข้ึน 
    2. ความคาดหวังในการในการลดองค์ประกอบบางส่วนในละครแอ็คช่ัน 
       - ลดเอฟเฟคระเบิด 
       - ลดจ านวนนักแสดงสมทบที่ไม่จ าเป็น 
       - ลดค าหยาบคาย 
       - ลดฉากล่วงละเมิดทางเพศ 
       - ลดการใช้นักแสดงน าซ้ าซ้อน 
 5.5.3 ความคาดหวังท่ีมีต่อบทละครแนวแอ็คชั่น 
    จากการศึกษาพบว่า Generation C ทั้งสองกลุ่มมีความคาดหวังต่อบทละคร
แอ็คช่ัน ดังนี ้
    - อยากเห็นบทละครที่ดัดแปลงมาจากซีรีย์ละครต่างประเทศ 
    - อยากเห็นบทที่มีเงื่อนง าและซับซ้อน 
    - อยากเห็นบทละครที่มีจุดจบของเรื่องแตกต่างออกไป 
 5.5.4 ความคาดหวังท่ีมีต่อเนื้อหาละครแนวแอ็คชั่น 
    จากการเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) พบว่า 
Generation C ทั้ง 2 กลุ่มมีความคาดหวังต่อเนื้อหาละครแนวแอ็คช่ันดังนี้ 
    - เนื้อหาที่คาดเดาไม่ได้ 
    - เนื้อหาที่มีเงื่อนง าและซับซ้อน 
 5.5.5 ความคาดหวังท่ีมีต่อนักแสดง (ความใหม่/เก่า ความสามารถในการแสดง 
บุคลิกหน้าตา) 
    จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลหลัก  (Key informants) 
พบว่า Generation C ทั้งสองกลุ่มมีความคาดหวังที่มีต่อนักแสดงละครแอ็คช่ันดังนี้ 
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    - นักแสดงหน้าใหม่ 
    - นักแสดงที่มีประการณ์ 
    - มีความสามารถในการแสดงละครแอ็คช่ัน 
    - บุคลิกหน้าตาไม่จ าเป็นต้องหล่อหรือสวยแต่ต้องเหมาะสมกับคาแรคเตอร์ 
 5.5.6 ความคาดหวังท่ีมีต่อภาพและเทคนิคการถ่ายท า 
    จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลหลัก  (Key informants) 
พบว่า Generation C ทั้งสองกลุ่มมีความคาดหวังที่มีต่อภพและเทคนิคการถ่ายท าดังนี้ 
    - เพิ่มความสมจริงของ CGI 
    - เทคนิคถ่ายท าใหม่ๆ (มุมมองแบบ First person, Motion capture) 
    - สถานที่ถ่ายท าใหม่ๆ 
    - อยากเห็นการใช้อุปกรณ์รอบตัวแทนอาวุธ 
 
5.6 อภิปรายผล 
 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังและทัศนคตขิองกลุ่มผู้ชม 
Generation C โดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus group disccusion) ในการเก็บข้อมูล ด้าน
การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับละครแนวแอ็คช่ันจากกลุ่มผูใ้หส้ัมภาษณ์ที่เปน็ Generation C ทั้งสองช่วง
อายุมีการเปิดรับข่าวสารละครแอ็คช่ันจากทั้งสื่อโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก เนื่องจาก
อินเทอร์เน็ตสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้รวดเรว็  มีการอัพเดทข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลารวมไปถึงการ
เข้าไปติดตามข้อมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียทั้งทาง Facebook และ Instagram จากรูปแบบการเปิดรับ
ข่าวสารที่มีการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการเปิดรับและติตตามข่าวสารจะสอดคล้องกับ แนวคิด 
Generation C หรือ Connected Generation ซึ่ งเป็นกลุ่มคนที่ มีการใช้งานสื่อออนไลน์และ
อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารรวมไปถึงการเปิดรับข่าวสารต่างๆเป็นหลัก  
 นอกจากนั้น จากกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ซึ่งเป็นกลุ่ม Generation C ที่มีช่วงอายุตรงกับ 
Gen Y หรือ Generation Y ซึ่งคน Gen Y มองตนเองว่าเป็นคนชอบใช้เทคโนโลยีในการช่วยท างาน 
ต้องการการเรียนรู้ ชอบท างานเป็นทีม มีสังคม ยอมรับความเปลี่ยนแปลงและมีความยืดหยุ่น ชอบ
งานที่ท้าทาย เน้นคุณภาพชีวิต สนใจความส าเร็จมากก่วาวิธีการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย เกี่ยวกับ 
Generation ที่ผ่านมา (Howe & Strauss, 2000) ข่าวสารละครแนวแอ็คช่ันที่ผู้ให้ข้อมูลในกลุ่ม 
Generation C ให้ความสนใจมากที่สุด คือข่าวสารเกี่ยวกับนักแสดงเนื่องจากต้องการทราบข้อมูล
ส่วนตัวของนักแสดงรวมไปถึงความเหมาะสมกับบทบาทที่นักแสดงได้รับ ข่าวสารรองลงมาคือข้อมูล
เกี่ยวกับบท พล๊อตเรื่องและการด าเนินเรื่อง ด้วยความที่  Generation C มีรูปแบบพฤติกรรมที่ให้
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ความส าคัญกับเรื่องของ Creative สนใจรายละเอียดและงานออกแบบที่ดูดีมีสไตล์ ดังนั้นข่าวสาร
เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายท าละครจึงเป็นหนึ่งในข่าวที่ Generation C ให้ความสนใจในการติดตาม 
 ถึงแม้สื่อโซเชียลมีเดียและออนไลน์จะมีความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแต่ส่วน
ใหญ่มีการเลือกที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับละครแนวแอ็คช่ัน 1-3 วันภายในหนึ่งสัปดาห์ ทางด้าน
พฤติกรรมการรับชมละครและละครแนวแอ็คช่ันผู้ข้อมูลทั้งสองช่วงอายุมีความสนใจในแนวละคร
โทรทัศน์ที่หลากหลายโดยกลุ่ม Generationที่มีอายุ 18-22 ปี มีการเลือกรับชมละครแนวแอ็คช่ัน
และคอมเมดี้ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มช่วงอายุนี้จะยังคงอยู่ในช่วงระยะวัยรุ่น (Adolescent period) 
สอดคล้องกับทฤษฎี Psychosocial developmentalstage ของอิริคสันกล่าวได่ว่าเป็นช่วงที่
ความรู้สึกเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเอง เข้าใจอัตลักษณ์ของตัวเอง รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร มีความ
เช่ืออย่างไรและตนเองเป็นใคร ดังนั้นคนกลุ่มจึงต้องการความแปลกใหม่ ความกระชับรวดเร็วตื่นเต้น
และมีความคาดหวังเหตุและผลจากการน าเสนอละครแอ็คช่ันพร้อมทั้งรูปแบบที่มีเอกลักษณ์ที่ไม่
เหมือนใคร เป็นหนึ่งในรูปแบบการระบุอัตลักษณ์ในช่วงอายุนี้ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี Psychosocial 
developmental stage ของอิริคสันกลุ่มGeneration C ที่มีอายุ 22-34 ปี จะช่ืนชอบดูละครดราม่า
และโรแมนติก โดยให้เหตุผลว่าละครดราม่าและโรแมนติกให้อารมณ์เนื้อหาละครเกี่ยวข้องกับความ
รักและความสัมพันธ์ในครอบครัว กลุ่มนี้เป็นช่วงระยะต้นของวัยผู้ใหญ ่(Early adult period) ระยะนี้
เริ่มมีการนัดหมาย การแต่งงาน และชีวิตครอบครัว หรือท างานกับผู้อื่นได้ หากสามารถบรรลุอัต
ลักษณ์ของตนเอง ก็จะสามารถสร้างและแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์อย่างสนิทสนมกับบุคคลอื่นซึ่ง
พฤติกรรมการรับชมละครสอดคล้องกับกับทฤษฎี Psychosocial developmental stage ของอิริค
สัน โดยแนวละครแอ็คช่ันที่ทั้งสองช่วงอายุช่ืนชอบและรับชมคือละครแอ็คช่ันดราม่าและแอ็คช่ันคอม
เมดี้ โดยให้เหตุผลว่าละครแอ็คช่ันดราม่าเป็นละครแอ็คช่ันที่ต่อสูเ้พื่อความรกัหรือเพื่อคนในครอบครวั 
นอกเหนือจากจะมีฉากแอ็คช่ันแล้วผู้ชมจะได้เห็นเรื่องราวความสัมพันธ์ของตัวละคร ส่วนละคร
แอ็คช่ันคอมเมดี้ให้ความสนุกคลายเครียดและให้อารมณ์ขันปนกับฉากต่อสู้ เป็นที่น่าสังเกตว่าจาก
การศึกษาในครั้งนี้พบว่าละครแนวแอ็คช่ันยังไม่ใช่ตัวเลือกหลักที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เลือกรับชม
เป็นอันดับแรกเนื่องจากความไม่พอใจในหลายๆองค์ประกอบของละครแนวแอ็คช่ันที่น าเสนออยู่ใน
ปัจจุบันซึ่งก็สอดรับกับผลการวิจัยที่พบว่า  ส่วนใหญ่มีทัศนคติค่อนไปทางลบต่อละครแนวแอคช่ัน จึง
ส่ งผลให้ ไม่ เกิ ดการรับชมละครแนวนี้ เป็ นประจ า สอดคล้องกับแนวคิด เกี่ ยวกั บทั ศนคติ
ทัศนคต ิ คือ  ตัวตัดสินพฤติกรรม  เป็นความรู้สึกเชิงบวกหรือเชิงลบ  เป็นสภาวะจิตใจในการพร้อมที่
จะส่งผลกระทบต่อการตอบสนองของบุคคลนั้นๆ ต่อบุคคลอื่นๆ ต่อวัตถุหรือต่อสถานการณ์  โดยที่
ทัศนคติน้ีสามารถเรียนรู้หรือจัดการได้โดยใช้ประสบการณ์ Gibson (2000, p. 102) 
 ด้านทัศนคติต่อละครแอ็คช่ันจากการศึกษาจะพบว่าส่วนใหญ่มีทัศนคติในเชิงลบต่อ
องค์ประกอบต่างๆในละครแอ็คช่ัน ไม่ว่าจะในด้านภาพหรือเทคนิคการถ่ายท า โครงเรื่องหรือสาระ
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ของเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่อง ด้านเสียงหรือภาษาหรือบทพูด ด้านตัวละครหรือผู้แสดงโดยกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลในกลุ่ม Generation C ทั้งสองช่วงอายุให้ เหตุผลที่ส าคัญว่า บทละครไม่มีความซ้ าซ้อน 
สามารถเดาทิศทางได้ง่าย บทละครไม่มีการพัฒนาโดยส่วนใหญ่จะมีการด าเนินเรื่องในลักษณะที่
คล้ายๆกันเช่นการขายยาเสพติด แก๊งมาเฟีย ตามล่าหาสมบัติหรือการปราบปรามผู้มีอิทธิพล การที่
รูปแบบการด าเนินเรื่องซ้ าๆท าให้เกิดความเบื่อหน่ายและไม่น่าสนใจในประเด็นทัศนคติที่มีต่อ
นักแสดงในละครแนวแอ็คช่ันในปัจจุบันกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูใหเ้หตุผลว่านักแสดงน าไม่เหมาะสมกับบทบาท
ที่ได้รับ ฝีมือในการแสดงฉากแอ็คช่ันยังไม่ดีเท่าที่ควร ควรจะพัฒนาฝีมือเพิ่มทกัษะศิลปะการต่อสู้และ
การใช้อาวุธเพื่อให้เกิดความสมจริงมากกว่าที่เป็นอยู่ในส่วนของเทคนิคการถ่ายท าควรที่จะเพิ่มความ
สมจริงทางด้านการใช้ CGI และการใช้สถานที่ใหม่ๆในการถ่ายท าเนื่องจากสถานที่ถ่ายท าใช้ซ้ าซ้อน
กันในละครแอ็คช่ันหลายเรื่อง เพิ่มเทคนิคการถ่ายท าใหม่เช่น Motion capture หรือมุมมองแบบ 
First person กล่าวได้ว่า  Generation C เป็นกลุ่มที่ชอบความ Creative ชอบอะไรที่มีการออกแบบ
ใหม่ๆที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวรวมไปถึงเทคนิคที่ใช้ในการถ่ายท าละครซึ่งจะสอดคล้องกับแนวคิด 
GenerationC เป็นที่น่าสังเกตว่า  มีประเด็นหนึ่งที่ผู้ให้ข้อมูลในกลุ่ม Generation C รู้สึกพอใจและมี
ทัศนคติในเชิงบวก คือประเด็นด้านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตละครแนวแอ็คช่ันโดยให้เหตุผล
ส าคัญว่า แต่ละค่ายที่ผลิตละครแนวแอ็คช่ันจะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและแตกต่างกัน ผู้จัด
และผู้ก ากับหลายๆคนเป็นผูท้ี่ประสบความส าเร็จในวงการละครโทรทัศน์หรือมีประสบการณ์ทางด้าน
ละครมานานท าให้กลุ่ม Generation C สนใจที่จะติดตามดูละครที่มีการผลิตจากค่ายละครต่างๆรวม
ไปถึงทีมผลิตรุ่นใหมท่ี่กลุม่ผู้ให้ข้อมูลอยากจะให้การสนับสนุนและได้เห็นรูปแบบใหม่ๆในการน าเสนอ
ละครแอ็คช่ัน  
 ทั้งนี้กลุ่มคน Generation C มีการใช้สื่อออนไลน์ในการรับชมละคร ภาพยนตร์และซีร่ีย์
จากต่างประเทศท าให้เกิดการเปรียบเทียบกับละครแนวแอ็คช่ันที่ออกอากาศในไทยสอดคล้องกับ
แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติทัศนคติ  คือ  ตัวตัดสินพฤติกรรม  เป็นความรู้สึกเชิงบวกหรือเชิงลบ  เป็น
สภาวะจิตใจในการพร้อมที่จะสง่ผลกระทบต่อการตอบสนองของบุคคลนั้นๆต่อบคุคลอื่นๆต่อวัตถุหรือ
ต่อสถานการณ์  โดยที่ทัศนคตินี้สามารถเรียนรู้หรือจัดการได้โดยใช้ประสบการณ์  Gibson (2000,  
p. 102) แตเ่ป็นที่น่าสังเกตุว่าผู้ให้ข้อมูลที่อยู่ในกลุ่ม Generation C ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะมีทัศนคติใน
เชิงลบต่อละครแอ็คช่ันในปัจจุบนั แต่กลุ่ม Generation C ทั้งสองช่วงอายุมีแนวโน้มที่จะรับชมละคร
แอ็คช่ันต่อไป โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทุกคนให้ค าตอบไปในทิศทางเดียวกันว่าจะรับชมละครแอ็คช่ันต่อไป
และต้องการที่จะแนะน าให้ผู้อื่นรับชม โดยให้เหตุผลส าคัญว่าจะติดตามชมหากละครแนวแอ็คช่ันมี
การน าเสนออะไรใหม่ๆที่น่าสนใจและความคาดหวังว่าจะเห็นละครแนวแอ็คช่ันมีความพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ดีข้ึนทางด้านองค์ประกอบต่างๆ ทั้งเรื่องของภาพ บทละคร นักแสดงและเทคนิคการถ่ายท า
รวมไปถึงรูปแบบการน าเสนอที่แปลกใหม่พร้อมทั้งความสมจริงในละคร 
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 กลุ่มGeneartion C ตั้งใจที่จะติดตามชมละครแอ็คช่ันนั้น มาจากความคาดหวัง  
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความคาดหวัง ความคาดหวังของมนุษย์เป็นการคิดล่วงหน้าไว้ก่อน ซึ่งอาจจะ
ไม่เป็นไปตามที่คิดไว้ แต่มีบทบาทส าคัญต่อพฤติกรรมของบุคคล (สิริวรรค์ อัศวกุล, 2528} น. 1)  
โดยความคาดหวังของ Generation C ที่มีต้ององค์ประกอบต่างๆมีดังนี้ ความคาดหวังที่มีต่อบทละคร
แนวแอ็คช่ันต้องการบทและเนื้อหาการด าเนินเรื่องรูปแบบใหม่ๆอย่างเช่นละครแนวแอ็คช่ันรูปแบบ
สืบสวนสอบสวน ต้องการจะเห็นบทละครที่มีความซับซ้อนและมีเงื่อนง ามากยิ่งข้ึน โดยให้เหตุผล
ส าคัญว่าละครแนวแอ็คช่ันมีการด าเนินเรื่องแบบเดิมๆ หลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามผู้มี
อิทธิพลและยาเสพติด บทระครรีเมคเยอะไม่มี่อะไรแปลกใหม่ ความคาดหวังในการเพิ่มองค์ประกอบ
บางส่วนในละครแอ็คช่ันดังนี้ เพิ่มความสมจริงละคร เพิ่มเพลงประกอบละคร เพิ่มบทบาทนักแสดง
หญิงในละครแอ็คช่ัน เพิ่มฉากต่อสู้และเพิ่มการค้นค้วาข้อมูลก่อนที่จะมีการน าเสนอในละครด้วย
เหตุผลว่า รายละเอียดต่างๆ ในละครเป็นสิ่งส าคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งหน้า การแต่งกายหรือ
เทคนิคพิเศษต่างๆ ล่วนท าให้ละครเกิดความสมจริงและท าให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วมไปกับละคร  
 การที่ผู้ชม Generation C ให้ความส าคัญกับเรื่องความสมจริงเนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่
เช่ือมต่อเข้ากับสื่อออนไลน์ตลอดท าให้เห็นผลงานละครและภาพยนตร์จากประเทศตะวันตกจึงเกิด
การเปรียบเทียบและให้ความส าคัญกับความสมจริงในละคร การเพิ่มบทบาทนักแสดงหญิงเพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความสามารถในตัวผู้หญิงเองที่มีความสามารถและไม่จ าเป็นแต่ต้องขอความช่วยเหลือจาก
ผู้ชายและความคาดหวังที่อยากจะให้ผู้ผลิตค้นหาข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องก่อนที่จะมีการน าเสนอไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการปฐมพยาบาลการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆควรให้ความส าคัญในเรื่องนี้เพื่อไม่ให้ผู้ชมได้รับ
ความรู้ที่ผิด ความคาดหวังที่อยากให้ลดองค์ประกอบลงคือ ลดฉากล่วงละเมิดทางเพศ ลดเอฟเฟ
คระเบิด ลดค าหยาบคาย ลดการใช้นักแสดงซ้ าซ้อนและลดการใช้ตัวแสดงที่ไม่จ าเป็น โดยให้เหตุผล
ผลส าคัญว่าฉากล่วงละเมิดทางเพศเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีและเป็นเหมือนการตอกย้ าค่านิยมที่ผิดให้กับ
สังคมไทย  ต้องการให้ลดฉากระเบิดเนื่องจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าใช้
ระเบิดพร่ าเพรือ่และเยอะเกิน มีการใช้นักแสดงน าซ้ าๆกันหลายเรื่องจนท าให้หมดความสนใจในละคร 
ความคาดหวังที่มีต่อนักแสดงผู้ให้ข้อมูลในกลุม่ Generation C ส่วนหนึ่งอยากเห็นนักแสดงละครแนว
แอ็คช่ันหน้าใหม่ ที่มีความสามารถในการแสดงละครโดยเฉพาะแสดงฉากแอ็คช่ัน  นักแสดงไม่
จ าเป็นต้องหน้าตา หล่อหรือว่าสวยแต่ต้องเหมาะสบกับบทบาทที่ได้รับ อีกส่วนหนึ่งอยากเห็น
นักแสดงที่มีประสบการในวงการบันเทิงมาอยากยาวนานมารับบทละครแนวแอ็คช่ันเพราะเช่ือมั่นใน
ฝีมือการแสดง  ความคาดหวังที่มีต่อภาพและเทคนิคการถ่ายท า ต้องการที่จะเห็นสถานที่การถ่ายท า
ใหม่ๆทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ต้องการเห็นความสมจริงและการพัฒนาของ CGI หรือ
การใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิกในละครแนวแอ็คช่ันรวมไปถึงการใช้เทคนิคการถ่ายท าใหม่ๆเช่น Motion 
capture มุมมองแบบ First person เป็นที่น่าสังเกตว่า Generation C เป็นกลุ่มคนที่ ช่ืนชอบ
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เทคโนโลยีความ Creative และ Control ซึ่งไม่ได้ทุ่มเททุกอย่างให้กับหน้าที่การงานแต่ต้องการที่จะ
สร้างสมดุลระหว่างงานและการพักผ่อนท่องเที่ยว ดังนั้นการที่  Generation C ทั้งสองช่วงอายุ
ต้องการที่ให้มีการใช้สถานที่ใหม่ๆในการถ่ายท ารวมไปถึงการน าเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ถ่ายท าจึง
สอดคล้องกับแนวคิด Generation C 
 จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า ผู้ชมละครแนวแอ็คช่ันในกลุ่ม Generation C ส่วนใหญ่ 
มีทัศนคติในเชิงลบ แต่มีแนวโน้มพฤติกรรมที่จะรับชมละครแนวแอ็คช่ันต่อไป เนื่องจากความคาดหวัง
ว่าละครแนวแอ็คช่ันจะมีความพัฒนาไปในทิศทางที่ดีข้ึนและกลุ่มผู้ชมรุ่นใหม่นี้ต้องการความสมจริง
โดยมีเหตุผลสนับสนุน ไม่อยากให้มีภาพความรุนแรงทางเพศ ซึ่งสอดรับกับความเป็นคนรุ่นใหม่ที่
มักจะหาข้อมูลในเรื่องต่างๆก่อนจะเช่ือหรือตัดสินใจ ทั้งนี้ จากงานวิจัยที่น ามาประกอบการศึกษาใน
ครั้งนี้ ซึ่งเป็นการศึกษาฝ่ายผู้ส่งสาร ที่ได้ระบุถึงปัจจัยส าคัญในการผลิตละครว่าคือความต้องการของ
ผู้ชม ดังนั้นประเด็นเหล่าน้ีควรน าไปพิจารณาในการผลิตละครแนวแอ็คช่ัน 
 
5.7 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 
  จากผลการศึกษาเรื่อง"ความคาดหวังและทัศนคติของผู้ชมในกลุ่ม Generation C ที่มี
ต่อละครแนวแอ็คช่ัน" มีข้อเสนอแนะดัวต่อไปนี้ 
 1. จากการศึกษาพบว่าผู้ให้ข้อมูลที่อยู่ในกลุ่ม Generation C ทั้งสองช่วงอายุคือช่วง
อายุ 16-22 ปี วัยเรียนและช่วงอายุ 23-34 ปี วัยท างาน มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับละครแนว
แอ็คช่ันจากสองสื่อเป็นหลักคือสื่อโทรทัศน์  (สื่อดั่งเดิม) และสื่อออนไลน์  (สื่อใหม่) ถึงแม้ว่า 
GenerationC จะมีพฤติกรรมเช่ือมต่อกับสื่อออนไลน์ตลอดเวลาแต่ว่าสื่อเก่าอย่างสื่อโทรทัศน์ก็ยังคง
เป็นสื่อที่ผู้ชมGeneration C ให้ความส าคัญและติดตามดังนั้นการน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ละครแนวแอ็คช่ันควรให้ความส าคัญกับสื่อทั้งสองประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส าหรับสื่อออนไลน์น้ัน
ผู้สนทนากลุ่ม ติดตามข่าวสารจาก อินสตาแกรม เพสบุ๊ค เป็น ดังนั้นการส่งข่าวสารเกี่ยวกับสื่อสังคม
ออนไลน์จึงเป็นเรื่องที่น่าจะให้ความส าคัญไม่น้อย 
 "ดูข่าวละครแอ็คช่ันจากข่าวบันเทิงทางทีวีชอบดูตอนที่นักข่าวสัมภาษณ์นักแสดง 
นอกเหนือจากที่ติดตามทางทีวี ยังรู้ข่าวมาจากอินสตาแกรมและเฟสบุ๊คของผู้จัดและนักแสดงเค้าจะมี
โฆษณาในอินสตาแกรม ว่าตอนน้ีถ่ายท าฉากอะไรอยู่" 

2. จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าผู้ให้ข้อมูลที่อยู่ในกลุ่ม Generation C แม้จะระบุว่าไม่ค่อย
ได้รับชมละครแนวแอ็คช่ัน ทั้งนี้เนื่องมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อละครแนวแอ็คช่ันที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม
ทั้งหมดก็ระบุว่าจะมีการติดตามละครแนวแอ็คช่ัน หากมีการปรับปรุงในองค์ประกอบต่างๆ ที่ได้ระบุ
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ในงานวิจัย ดังนั้นกล่าวได้ว่ากลุ่ม Generation C น่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ผู้ผลิตละครควรให้ความ
สนใจต่อไป 
 3. จากการศึกษาพบว่าผู้ให้ข้อมูลในกลุ่ม Generation C ส่วนใหญ่มีทัศนคตค่ิอนไปใน
เชิงลบต่อละครแนวแอ็คช่ันในปัจจุบัน เนื่องจากไม่พอใจองค์ประกอบต่างๆในละครแอ็คช่ันเช่นด้าน
ภาพหรือเทคนิคการถ่ายท า โครงเรื่อง สาระของเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่อง ด้านเสียงภาษา ตัวละคร
หรือผู้แสดง เสียงหรือบทพูด ในเรื่องของบทที่ไม่มีความพัฒนาสามารถคาดเดาเนื้อเรื่องของละครได้
ง่าย ความไม่สมจริงของภาพและเทคนิคการถ่ายท า การคัดเลือกนักแสดงที่ไม่เหมาะสมกับบทบาทที่
ได้รับรวมไปถึงความสามารถในการแสดงละครแอ็คช่ันที่ยังไม่มีความพัฒนา ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะมี
ทัศนคติค่อนไปในเชิงลบแต่ว่าทั้งหมดมีความตั้งใจที่จะชมละครแอ็คช่ันและตั้ง ใจที่จะแนะน าละคร
แนวแอ็คช่ันให้ผู้อื่นได้รับชม เนื่องจากความคาดหวังว่าละครแนวแอ็คช่ันจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีข้ึน 
ดังนั้นหากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตละครให้ตรงกับความต้องการของกลุ่ม Generation C  
ก็น่าจะท าให้กลุ่มเหล่าน้ีหันมารับชมละครแอ็คช่ันต่อไป 
 4. จากการศึกษาในประเด็นของทัศนคติที่มีต่อละครแนวแอ็คช่ันพบว่า แม้ผู้ร่วมสนทนา
กลุ่มส่วนใหญ่ไม่พอใจต่อองค์ประกอบต่างๆของละครแอ็คช่ันดังที่กล่าวไปข้างต้น แต่ประเด็นหรือ
องค์ประกอบที่ส่วนใหญ่พอใจและจดจ าได้คือผู้ผลิตละครในค่ายต่างๆ เป็นที่น่าสังเกตว่าส่วนใหญ่
สามารถระบุถึงจุดเด่น (Position) ของแต่ละค่าย ดังนั้นผู้ผลิตในค่ายต่างๆโดยเฉพาะละครแนว
แอ็คช่ันควรจะสร้างจุดเด่น (Position) ให้โดดเด่นและแตกต่างจากค่ายอื่นๆ เพื่อที่จะสามารถสร้าง
ความดึงดูดความสนใจของผู้ชมละครต่อไปในอนาคต 
 5. จากการศึกษาพบว่าผู้สนทนากลุ่ม Generation C มีความคาดหวังที่จะเห็นการ
พัฒนาของละครแนวแอ็คช่ันในองค์ประกอบต่างๆดังนี้ ต้องการชมละครแนวแอ็คช่ันรูปแบบสืบสวน
สอบสวนและการน าเสนอบทละครในรูปแบบใหม่ๆและซับซ้อนมากยิ่งข้ึน ความมีเหตุมีผลในละคร 
การน าเสนอข้อมูลประกอบฉากที่ถูกต้องในละคร เช่น การปฐมพยาบาลหรือการความรู้ในเรื่องต่างๆ 
เป็นต้น เพิ่มความสมจริงของคอมพิวเตอร์กราฟฟิกรวมไปถึงเพิ่มความหลากหลายของสถานที่ในการ
ถ่ายท า ลดฉากล่วงละเมิดทางเพศ เพิ่มบทบาทนักแสดงหญิงในละครแอ็คช่ันและนักแสดงน าที่มี
ความสามารถในการแสดงละครและแสดงฉากแอ็คช่ันโดยเฉพาะ ประเด็นเหล่าน้ีควรน าไปพิจารณาใน
การผลิตละครแนวแอ็คช่ันในอนาคต 
 
 
 
 
 



74 

5.8 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 
 1. การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดังนั้นใน
การศึกษาครั้งต่อไป ควรท าการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยศึกษาความคาดหวัง
และทัศนคติจากจ านวนผู้ให้ข้อมูลที่มากข้ึน อีกทั้งยังสามารถน าข้อมูลมาสนับสนุน ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความคาดหวังและทัศนคติของกลุ่มคน Generation C ที่มีต่อละครแนวแอ็คช่ันได้อีกด้วย จะท าให้ได้
ข้อมูลมาเปรียบเทียบและได้ข้อมูลในเชิงลึกมากข้ึน 
 2.การศึกษาครั้งนี้ได้มีการศึกษากลุ่ม Generation C สองช่วงอายุ 18-22 ปี และ  
23-34 ปีที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครโดยเป็นผู้ที่มีการศึกษาปริญญาตรีหรือหรือเทียบเท่า 
ดังนั้นในการศึกษาในครั้งต่อไปน่าจะมีการศึกษากลุ่มผู้ใหข้้อมูล (Key informant) อื่นๆเช่น กลุ่มที่อยู่
ในภูมิภาคอื่นๆของประเทศ กลุ่มช่วงวัยอื่นๆเช่นกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นกลุ่มประชากรที่มากที่สุดใน
อนาคตอันใกล้หรือกลุ่มผู้ชมในภูมิภาคอาเซียนเพื่อให้สอดรับกับการเข้าสู่ประชมคมอาเซียนใน
ปัจจุบัน  
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