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บทคัดย่อ 

 อิทธิพลของโทรทศัน์ในการสร้างการรับรู้ความเป็นจริงในสังคมเป็นประเด็นหน่ึงท่ีไดรั้บความ
สนใจมากในตะวนัตก แต่การศึกษาประเด็นน้ีในประเทศไทยยงัมีอยูจ่  ากดั งานวจิยัช้ินน้ีเป็นการวจิยัเบ้ืองตน้ 
(Pilot study) มุ่งศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับโทรทศัน์กบัการรับรู้ความจริงในสังคม 2 ประเด็น 1) 
ความส าเร็จในชีวิตของผูห้ญิงอยู่ท่ีความสวยงามของรูปร่างหน้าตา และ 2) ผูช้ายมีความสามารถในปฏิบัติ
หนา้ท่ีเป็นแพทย ์นกัธุรกิจ และนกัการเมืองมากกวา่ผูห้ญิง โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษาหญิงปี 
1ใน 4 มหาวิทยาลยัท่ีเลือกมาอย่างเจาะจงจาก 4 ภาคของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าความถ่ีในการ
เปิดรับโทรทศัน์มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการรับรู้ความเป็นจริงทางสังคมวา่ความส าเร็จของผูห้ญิงข้ึนอยูก่บั
ความสวยงามของรูปร่างหนา้ตา แต่ในประเด็นหลงัพบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์ ถึงแมผ้ลการศึกษาคร้ังน้ีอาจไม่
ชดัเจนนกั และไม่ยืนยนัสมมติฐานในทฤษฎีการปลูกฝัง (Cultivation theory) แต่ก็ยืนยนัให้เห็นวา่นกัศึกษา
หญิงให้ความส าคญักบัเร่ืองของความสวยความงาม และการมีอาชีพ อนัจะน าไปสู่ความส าเร็จในชีวิต 
อยา่งไรก็ตามหากจะไดแ้ต่งงานกบัผูช้ายท่ีมีฐานะทางการเงินดีก็จะยิง่ดี แต่จากการศึกษาพบวา่ในสังคมท่ีมี
ความเป็นกลุ่มก้อน (Collectivism) ไม่เพียงแต่การเปิดรับโทรทศัน์เท่านั้นท่ีมีผลต่อการรับรู้ในประเด็นท่ี
ศึกษา แต่แหล่งก าเนิดของกลุ่มตวัอยา่งก็มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ในประเด็นนั้น ๆ เช่นกนั  
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Abstract 
 Television viewing and its effects on perception of social reality among receivers is one of the most 
interesting topics that gained attention in the west.  In Thailand, on the contrary, studies on the effects of 
television viewing on perception of receivers in this aspect are very scarce.  This research is a pilot study 
aims to investigate the correlation between television viewing and the perception of social reality among 
female university students in two aspects: 1) beauty leads to success of women’s lives, and 2) men are more 
capable in holding professions of medicine doctor, business and politics.  Four hundred samples were 
purposively selected from 4 universities in 4 parts of the country to answer the 5-scale questionnaire.  The 
findings of the first aspect partially support the hypothesis that is stipulated in the Cultivation theory that 
television viewing is related to perception of female students.  The findings reveal that beauty can lead 
women to success.  However, the samples don’t seem to perceive the second aspect as a practice in the real 
world. Even though the findings of this research are not quite impressive, but they confirm that female 
students perceive reality that beauty and career are important variables that can lead them to success.  
However, they also perceive that if they have a chance to be married to a well-off man, life will be better.  
One variable that can’t be discarded from the analysis of the perception of television viewers in a 
collectivistic society is the habitat of the viewers.  This research finds that the habitat of the television 
viewers is significantly related to their perception of the two aspects. 
Key words: television viewing, perception of social reality, television and perception, perception of success  
         in lives 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
ในโลกของระบบทุนนิยม และโลกของเทคโนโลยีการส่ือสาร โทรทศัน์เป็นแหล่งขอ้มูลส าคญั

ส าหรับเด็ก ๆ เน่ืองจากพอ่แม่ตอ้งใชเ้วลาอยูน่อกบา้น ห่างไกลจากผูเ้ป็นลูกเพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ
และสังคม ท าใหเ้ด็กและเยาวชนตอ้งแสวงหาแหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ มาทดแทน โทรทศัน์ซ่ึงเป็นส่ือท่ีมีอยูใ่น
ทุกบา้นจึงกลายเป็นแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิส าหรับเด็กและเยาวชน โดยไม่ตระหนกัว่าส่ือมีความสามารถใน
การสร้างการรับรู้ความจริงทางสังคมให้กบัผูรั้บสารท่ีไม่รู้เท่าทนัได ้(Searle, J. R., 1995) เด็กและเยาวชนมี
เสรีภาพในการเลือกเปิดรับตามความต้องการและความพึงพอใจของตนเอง และใช้เวลาจ านวนมากอยู่
หนา้จอโทรทศัน์ ถึงแมผ้ลการส ารวจในพบวา่เด็กและเยาวชนใชห้นา้จอโทรทศัน์นอ้ยลง เน่ืองจากมีส่ือใหม่
เขา้มาแทรก แต่การส ารวจในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2014 ก็ยงัพบวา่ในแต่ละวนัผูรั้บสารท่ีมีอายุ
ตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปใชเ้วลาอยูห่นา้จอโทรทศัน์ประมาณ 2.8 ชัว่โมง และนบัวา่เป็นเวลาส่วนใหญ่ท่ีผูรั้บสารใช้
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เป็นกิจกรรมยามวา่ง (American Time Use Survey Summary, 2014) งานวจิยัในประเทศไทยก็พบวา่วยัรุ่นใช้
เวลาค่อนขา้งมากเช่นกนั อาทิ ผลการส ารวจของนิดา้โพลพบวา่ผูรั้บสารโทรทศัน์ในประเทศไทยส่วนใหญ่มี
อายุต  ่ากว่า 25 ปี ใช้เวลาในการเปิดรับส่ือโทรทศัน์ประมาณ 3- 5 ชัว่โมงต่อวนั และมกัเปิดรับตั้งแต่เวลา 
20.00 น. เป็นตน้ไป (“เจาะลึกพฤติกรรมการชมโทรทศัน์ของไทย”, 2558) การท่ีผูรั้บสารใชเ้วลามากกบัการ
เปิดรับสารจากโทรทศัน์ ปรากฏการณ์หน่ึงท่ีเกิดข้ึนก่อนท่ีจะเกิดการเรียนรู้และการเลียนแบบพฤติกรรมของ
ผูรั้บสาร ส่ิงนั้น คือ การรับรู้ และเป็นการรับรู้ท่ีเช่ือวา่ส่ิงท่ีไดเ้ห็นในโทรทศัน์เป็นความจริงท่ีสังคมคิดและ
ปฏิบติักนั (perception of social reality) 

การรับรู้ (perception) เป็นกระบวนการการตีความสารท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว เม่ือมีส่ิงเร้า (stimulus) 
มากระทบประสาทสัมผสั  เพื่อท าความเขา้ใจ ก่อนจะน าเขา้สู่ระบบการจดจ าไปใช้ประโยชน์เม่ือถึงเวลา
จ าเป็น (Malott, R.W., & Shane, J.T., 2014) ในยุคโทรทศัน์เฟ่ืองฟู การรับรู้ของผูรั้บสารเก่ียวกบัเหตุการณ์
ต่าง ๆ รอบตวั และขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัวฒันธรรม ค่านิยม และรสนิยม มาจากโทรทศัน์เป็นหลกั (พงษ์ 
วิเศษสังข,์ 2557)  ซ่ึงอิทธิพลของโทรทศัน์ต่อการรับรู้ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในสังคมปรากฏให้เห็นค่อนขา้ง
ชดั โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ 1960 การศึกษาเก่ียวกบัอิทธิพลของส่ือโทรทศัน์ต่อการรับรู้ของผูรั้บสารใน
หลาย ๆ บริบท ในหลากหลายประเด็นก็เร่ิมถูกน าออกเผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้ (Sanson, A., March 
2013).  ในประเทศไทยก็มีการศึกษาเก่ียวกบัอิทธิพลของส่ือโทรทศัน์ต่อผูรั้บสารอยู่จ  านวนหน่ึงเช่นกนั 
(ปาริชาต สถาปิตานนท์, กิตติ กันภยั, พฒันพงส์ จาติเกตุ และปิยะนารถ จาติเกตุ, 2546) อย่างไรก็ตาม
การศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้ของผูห้ญิงเก่ียวกบัความส าเร็จในชีวิตของเพศหญิงในช่วงการเปล่ียนผา่นจากยุค
อนาล็อกไปสู่ยคุดิจิตอล ตลอดจนการรับรู้เก่ียวกบัความสามารถในการประกอบอาชีพท่ีเคยเป็นของผูช้ายยงั
ไม่มี ประกอบกบัความส าคญัของส่ือโทรทศัน์ก็ถูกส่ือใหม่แยง่ชิงไปอยา่งมีนยัส าคญั ท าให้เกิดขอ้สงสัยวา่
อิทธิพลของส่ือโทรทศัน์ต่อการรับรู้ผูรั้บสารจะยงัคงหนกัแน่นอยา่งเช่นในอดีตหรือไม่ 

การรับรู้ของคนในแต่ละสังคมเก่ียวกบัปรากฏการณ์ต่าง ๆ มีความเช่ือในส่ิงท่ีสังคมสร้างข้ึนและ
ถ่ายทอดต่อ ๆ กนัมาเป็นพื้นฐานของการตีความ เม่ือเวลาผา่นไปหากไม่มีขอ้มูลใหม่เขา้มาแทนท่ี คนก็มกั
เช่ือวา่ความเช่ือนั้น คือ ความจริง และเป็นความจริงท่ีเป็นจริงตามธรรมชาติ ตรงกบัภาษากบัภาษาองักฤษวา่ 
actual truth เช่น ผูห้ญิงในอดีตเช่ือในความจริงวา่เกิดมาเป็นลูกผูห้ญิงตอ้งแต่งงานมีครอบครัว ลูกผูห้ญิงเป็น
สมบติัของพ่อแม่ จะยกให้เป็นภรรยาของใครก็ได ้(อภิวนัทน์ อดุลยภิ์เชฎฐ์, 2544) แต่ในเม่ือส่ือโทรทศัน์
กลายเป็นส่ือท่ีถ่ายทอดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ให้ผูรั้บสารไดรั้บรู้ ส่ิงท่ีผูรั้บสารไดรั้บรู้จากส่ือโทรทศัน์ซ ้ า ๆ 
อยา่งต่อเน่ือง จึงกลายเป็นความจริง (actual truth) ข้ึนมาเช่นกนั  ซ่ึง จอร์จ เกิร์บเนอร์ (George Gerbner) และ
ลาร์ร่ี กรอส (Larry Gross) (Gerbner, G. & Gross, L., 1976b) แสดงทศันะเก่ียวกบัการรับรู้ความจริงท่ีผูรั้บ
ไดรั้บจากส่ือไวใ้นทฤษฎีการปลูกฝัง (Cultivation theory) ว่า คนเรามกัสับสนระหว่างความจริงท่ีส่ือสร้าง
ข้ึน (media-constructed reality) และความจริงท่ีเป็นจริง (actual reality)       
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ทฤษฏีการปลูกฝัง (Cultivation theory)  
จอร์จ เกิร์บเนอร์ เร่ิมศึกษาอิทธิพลของโทรทศัน์ต่อการรับรู้ความเป็นจริงในสังคมของผูรั้บสาร

ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1960 และตั้งช่ือทฤษฏีวา่ ทฤษฎีการปลูกฝัง (Cultivation theory)  แต่งานของเขามา
ไดรั้บความสนใจและไดรั้บการยอมรับอย่างกวา้งขวางเม่ือเขามี ลาร์ร่ี กรอส มาร่วมพฒันาทฤษฎีในหนกั
แน่นมากข้ึน และลงตีพิมพ์เผยแพร่ในบทความ ช่ือ “Living with Television: The Violence Profile” ในปี 
1976 (Gerbner, G. & Gross, L., 1976a) จากนั้นมาทฤษฏีการปลูกฝังก็ได้รับความนิยมในระดบัตน้ๆ จาก
นกัวิชาการและผูท่ี้สนใจในการน าไปเป็นกรอบของการศึกษาท่ีเก่ียวกบัอิทธิพลของส่ือโทรทศัน์ตลอดจน
ส่ืออ่ืน ๆ (Infante, D., Rancer, A., & Womack, D., 1993)  

กรณีศึกษาหน่ึงท่ีเกิร์บเนอร์และคณะไดศึ้กษา คือ ละครซีรีส์ออกอากาศระหวา่ง ปี ค.ศ. 1969 - 1976 
ช่ือ “คุณหมอมาร์คสั เวลบ้ี” (Marcus Welby, M.D.) โดยมีนกัแสดงช่ือ นายโรเบิร์ต ยงั (Robert Young)   รับ
บทเป็นคุณหมอ เวลบ้ี ปรากฏวา่ นายโรเบิร์ต ยงั ไดรั้บจดหมายจากแฟนละครเป็นจ านวนหลายแสนฉบบั 
และขอ้ความในจดหมายส่วนมากเป็นขอ้ความขอค าแนะน าทางการแพทย ์(Infante, D. et al, 1993) ช้ีใหเ้ห็น
ว่าแฟนรายการเช่ือว่า นายโรเบิร์ต ยงั มีความเช่ียวชาญทางการแพทยจ์ริง ๆ  ซ่ึงในทฤษฎีการปลูกฝังมี
เง่ือนไขส าคญัท่ีเกิร์บเนอร์ใช้เป็นตวัแปรหลกัในการศึกษาอิทธิพลต่อการรับรู้ความเป็นจริงในสังคม คือ 
การใชเ้วลาในการเปิดรับส่ือของผูรั้บสาร จอร์จ เกิร์บเนอร์ เรียกผูรั้บสารท่ีใชเ้วลาในการเปิดรับส่ือโทรทศัน์
ในแต่ละวนัตั้งแต่ 4 ชัว่โมงข้ึนไปวา่ Heavy viewers และเรียกผูท่ี้ใชเ้วลาเปิดรับส่ือโทรทศัน์ไม่เกินวนัละ 2 
ชั่วโมงว่า Light viewers ซ่ึงจอร์จ เกิร์บเนอร์และคณะพบว่าผูรั้บสารกลุ่มท่ีเปิดรับสารจากโทรทศัน์มาก 
(heavy viewers) มีการรับรู้วา่โลกน้ีน่ากลวัและอนัตรายสูงกวา่ผูรั้บสารกลุ่มท่ีเปิดรับสารจากโทรทศัน์น้อย
กวา่ ในงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดแ้บ่งช่วงเวลาการเปิดรับโทรทศัน์ในแต่ละวนัให้แคบลง เป็น 1-2 ชัว่โมง 3-4 
ชัว่โมง 5-6 ชัว่โมงและตั้งแต่ 7 ชัว่โมงเป็นตน้ไป  

อยา่งไรก็ตาม เกิร์บเนอร์และกรอส (1976b) พบวา่อิทธิพลของโทรทศัน์เก่ียวกบัการรับรู้ความเป็น
จริงน้ีข้ึนอยูก่บัอายุของผูรั้บสารดว้ย โดยผูท่ี้มีอายุมากกวา่ 30 ปี จะไดรั้บอิทธิพลนอ้ยกวา่ผูท่ี้มีอายุตั้งแต่ 30 
ปีลงไป งานวิจยัน้ีเป็น pilot study จึงเลือกศึกษากบันกัศึกษาหญิงท่ีก าลงัศึกษาในระดบัอุดมศึกษาชั้นปีท่ี 1 
ซ่ึงมีอายุเฉล่ียประมาณ 18 ปี ในงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงเพียงกลุ่มอายุเดียว ท าให้
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายเุท่า ๆ กนั จึงไม่น ามาเป็นตวัแปรในการศึกษา 

ไม่เพียงแต่รายการโทรทศัน์ทัว่ ๆ ไปเท่านั้น ท่ี เกิร์บเนอร์และคณะไดศึ้กษา เกิร์บเนอร์และคณะยงั
ไดศึ้กษาและพบวา่เน้ือหาในละครน ้าเน่ามีอิทธิพลต่อการรับรู้โลกแห่งความเป็นจริงของผูรั้บสารเช่นกนั ซ่ึง
ละครภาคค ่าก็ เป็นรายการโทรทศัน์ท่ีไดรั้บความสนใจมากท่ีสุดในประเทศไทย (“10 อนัดบั เรตต้ิงรายการ
โทรทศัน์ ประจ าสัปดาห์ 16/11/2015 – 22/11/2015”, 23 พฤศจิกายน 2558) สร้างรายไดใ้หก้บัสถานีไดอ้ยา่ง
เป็นกอบเป็นก า และรูปแบบละครท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบแก่ผูรั้บสารเป้าหมาย ซ่ึงเป็นเพศหญิงทุกเพศทุกวยั  คือ 
ประเภทชิงรักหกัสวาท เน้ือหาหลกั ๆ อยูท่ี่ตวัละครหญิงสาวทั้งหลายตอ้งการแต่งงานกบัพระเอกซ่ึงทั้งหล่อ 
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รวย และมีสถานภาพทางสังคมสูงส่ง ท าให้ตวัละครหญิงต่างให้ความส าคญักบัความสวยของตนเองท่ีจะ
ดึงดูดความสนใจของพระเอก พร้อมกบัความเช่ือของสังคมท่ีให้ความส าคญักบัค าท่ีวา่ “ความสุขอยูท่ี่เงิน” 
และ “ความส าเร็จของลูกผูห้ญิงอยูท่ี่ไดแ้ต่งงานกบัผูช้ายมีฐานะ” ซ่ึง เกิร์บเนอร์ และกรอส (Infante, D. et al, 
1993) ไดแ้สดงทศันะไวว้่ารายการโทรทศัน์โดยเฉพาะละครน ้ าเน่ามกัน าเสนอความเช่ือเดิม ๆ ของสังคม
ผา่นเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ ซ่ึงอาจท าให้ผูรั้บสารเกิดการรับรู้ความเป็นจริงดงัท่ีไดเ้ห็นในละคร เช่น ความสวย 
นางเอก และตวัน าหญิงในละครถูกสร้างมาให้เป็นตวัแทนของความสวยงาม ท่ีพระเอกและผูช้ายเห็นแลว้
ตอ้งหลงรักทนัที ดงันั้น คนท่ีจะมาเป็นนกัแสดงน าในละครโทรทศัน์ตอ้งสวยในทุกอิริยาบถ และทุกบริบท 
ไม่ว่าจะหลบั จะต่ืน หรือตอ้งต่อสู้ภยัอนัตรายในป่า ตกน ้ า ความสวยตอ้งคงอยู่บนจอให้ผูรั้บสารได้รับรู้ 
พร้อมกนันั้น เม่ือไม่ไดอ้ยูใ่นละครนกัแสดงแสดงเหล่านั้นสามารถหาเงินไดเ้ป็นล ่าเป็นสันจากการเป็นพรี
เซ็นเตอร์ให้กบัสินคา้ พิธีกร แขกรับเชิญในรายการต่าง ๆ และงานทัว่ไป ท าให้สามารถยกฐานะทางสังคม
ของแต่ละคนได้อย่างรวดเร็ว อาจเป็นการถ่วงดุลน ้ าหนักของการรับรู้ของผูรั้บสารได ้อาชีพ เพศชายมกั
ได้รับบทของผู ้เ ช่ียวชาญในละครหลังข่าวภาคค ่ ามากกว่าเพศหญิงไม่ว่าเป็นแพทย์ นักธุรกิจ หรือ 
นกัการเมือง ไม่วา่บทบาทนั้นจะเป็นทางส่งเสิรม หรือไม่ส่งเสิรมสังคม อยา่งไรก็ตาม ในรายการอ่ืน ๆ ใน
ปัจจุบนัมีการน าเสนอแพทยห์ญิง นกัธุรกิจหญิง นกัการเมืองหญิง ท่ีมีบทบาททางสังคม และไดรั้บการยก
ยอ่งในผลงานท่ีไดน้ าสู่สายตาสังคมค่อนขา้งมาก อาจเป็นขอ้มูลท่ีช่วยถ่วงดุลการรับรู้ของผูรั้บสารไม่ให้รับรู้
ความเป็นจริงทางสังคม เช่นเดียวกบัการเปิดรับจากละครหลงัข่าวภาคค ่าเพียงอยา่งเดียว  

ดงันั้น การเปิดรับรายการโทรทศัน์ ตลอดจนถึงละครโทรทศัน์อาจเป็นตวัแปรส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดการ
รับรู้แก่นักศึกษาหญิง ซ่ึงอยู่ในวยัท่ีก าลงัเรียนรู้ความเป็นจริงของการเติบโตเป็นผูใ้หญ่ในสังคม ไม่ว่า
เก่ียวกบัเร่ืองของความส าเร็จในชีวติของผูห้ญิงท่ีไดม้าจากรูปร่างหนา้ตาท่ีสวยงามหรือความสามารถในเร่ือง
ของอาชีพ งานวจิยัช้ินน้ีจึงมีพื้นฐานมาจากสมมติฐานท่ีวา่ ผูท่ี้เปิดรับโทรทศัน์มากกวา่จะรับรู้โลกแห่งความ
เป็นจริงวา่เหมือนกบัท่ีไดเ้ห็นบนจอโทรทศัน์มากกวา่ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเปิดรับโทรทศัน์กบัการรับรู้ของนกัศึกษาหญิงต่อ

ความส าเร็จในชีวติของเพศหญิงท่ีไดม้าจากความสวยงามของรูปร่างหนา้ตา 
2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเปิดรับโทรทศัน์กบัการรับรู้ของนกัศึกษาหญิงว่า

ผูช้ายมีความสามารถในการประกอบอาชีพแพทย ์นกัธุรกิจ และนกัการเมืองสูงกวา่ผูห้ญิง 
3. เพื่อศึกษาการรับรู้ของนักศึกษาหญิงท่ีใช้เวลาในการเปิดรับโทรทศัน์แตกต่างกนัต่อประเด็น

ความส าเร็จในชีวติของเพศหญิงมาจากความสวยงามของรูปร่างหนา้ตา 
4. เพื่อศึกษาการรับรู้ของนกัศึกษาหญิงท่ีใชเ้วลาในการเปิดรับโทรทศัน์แตกต่างกนัต่อประเด็นผูช้าย

มีความสามารถในการประกอบอาชีพท่ีตอ้งอาศยัความเช่ียวชาญสูงกวา่ผูห้ญิง  
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5. เพื่อทดสอบความเป็นจริงของทฤษฏีการปลูกฝังในบริบทสังคมไทย 
 

นิยามศัพท์ 
 นกัศึกษา   หมายถึง นกัศึกษาเพศหญิง ระดบัอุดมศึกษาปี 1  
 การรับรู้ หมายถึง  การตีความของนกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามถึงความเป็นจริงของประเด็นท่ีถูก
ถามในแบบสอบถาม ซ่ึงการวดัการรับรู้ในงานวิจยัน้ีแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ระดบั ประกอบดว้ย ไม่จริงเลย  (1.0 
– 1.8) จริงนอ้ย (1.9 – 2.6) จริงปานกลาง (2.7 – 3.4) จริงมาก (3.5 – 4.2) และ จริงท่ีสุด (4.3 – 5.0) 
 ความจริง   หมายถึง ภาพท่ีนักศึกษาหญิง ปี 1 เห็นและเช่ือว่าประเด็นท่ีตั้งในแบบสอบถามเป็น
ปรากฏการณ์ท่ีเป็นท่ียอมรับในทางปฏิบติัในสังคม 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวิจัย  
 1. ผูว้จิยัจะไดน้ าขอ้มูล และขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในการวจิยัคร้ังน้ีไปปรับปรุงเพื่อการวิจยัท่ีน ามาซ่ึง
ผลลพัธ์ท่ีน่าเช่ือถือมากกวา่น้ี 

2. ผูท่ี้สนใจต่อยอดองค์ความรู้ สามารถน าขอ้คน้พบไปเป็นพื้นฐานของการวิจยัในประเด็นอ่ืน ๆ 
ทางสังคมต่อไป 

3. องคก์รส่ือ และองคก์รภาคสังคมสามารถใชข้อ้มูลขั้นพื้นฐานน้ีเป็นแนวทางในการเฝ้าระวงัการ
ปฏิบติังานของส่ือโทรทศัน์ 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเบ้ืองตน้ (Pilot study) เชิงปริมาณ มุ่งศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่งการ
เปิดรับโทรทศัน์กบัการรับรู้ความเป็นจริงทางสังคมของนกัศึกษาหญิง และการรับรู้ความเป็นจริงทางสังคม
ของนกัศึกษาหญิงท่ีเปิดรับโทรทศัน์ดว้ยความถ่ีท่ีแตกต่างกนั โดยใชแ้บบสอบถาม Likert scale 5 ระดบั (ไม่
จริงเลย ไม่จริง จริงปานกลาง จริงมาก จริงท่ีสุด) ส ารวจการรับรู้จากนกัศึกษาหญิงระดบัอุดมศึกษา ปี 1 
จ  านวน 400 คน ก าหนดตามตาราง Krejcie and Morgan (Krejcie and Morgan, 1970) โดยคดัเลือกด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จาก 4 มหาวิทยาลยั ประกอบดว้ย มหาวิทยาลยัพายพั จงัหวดัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิต จังหวดัปทุมธานี และ
มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา แห่งละ 100 คน ระหวา่งวนัท่ี 5 - 15 ธนัวาคม 2557  

แบบสอบถามประกอบดว้ย 2 ประเด็นหลกั คือ การรับรู้เก่ียวกบัความส าเร็จในชีวิตของผูห้ญิงท่ีได้
จากความสวยงามของรูปร่างหน้าตา จ านวน 4 ขอ้ และการรับรู้ความสามารถของผูช้ายในการประกอบ
อาชีพแพทย์ นักธุรกิจ และนักการเมือง จ านวน 3 ข้อ โดยท าการ pre-test เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามกบันกัศึกษาหญิงระดบัอุดมศึกษา ปี 1 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 20 คน ไดค้่า Cronbach 
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alpha เท่ากบั 0.79 และการวดัค่าความเช่ือมัน่หลงัจากเก็บแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด ไดค้่า Cronbach 
alpha ท่ี 0.75 ซ่ึงประเด็นในแบบสอบถามมีดงัน้ี 

ความส าเร็จในชีวิตของเพศหญิง 
1. ความส าเร็จในชีวติของผูห้ญิงอยูท่ี่ไดแ้ต่งงานกบัผูช้ายท่ีมีฐานะทางการเงินดี 
2. ผูห้ญิงสวยไม่จ  าเป็นตอ้งท างาน ก็สามารถประสบความส าเร็จในชีวติเน่ืองจากจะไดส้ามีรวย 
3. ความสวยความงามจะท าใหผู้ห้ญิงประสบความส าเร็จในชีวติการท างาน 
4. ผูห้ญิงไม่จ  าเป็นตอ้งเรียนสูงนกั เน่ืองจากในอนาคติจะตอ้งแต่งงานและท างานบา้น 
ความสามารถในการประกอบอาชีพท่ีต้องใช้ความเช่ียวชาญ 
5. ผูช้ายมีความสามารถในการบริหารธุรกิจสูงกวา่ผูห้ญิง 
6. ผูช้ายมีความสามารถทางการเมืองสูงกวา่ผูห้ญิง 
7. ผูช้ายมีความสามารถในการเป็นแพทยสู์งกวา่ผูห้ญิง 
การวเิคราะห์เร่ิมดว้ยการหาค่าความถ่ีของการเปิดรับโทรทศัน์ของกลุ่มตวัอยา่งและค่าเฉล่ียของการ

รับรู้ต่อประเด็นในแบบสอบถาม ก่อนน าเข้าสู่การวิเคราะห์ด้วย Correlation เพื่อหาความสัมพนัธ์ และ 
ANOVA เพื่อเปรียบเทียบระดบัการรับรู้ของนกัศึกษาท่ีเปิดรับโทรทศัน์ดว้ยความถ่ีท่ีต่างกนั การวิเคราะห์
ทางสถิติคร้ังน้ียอมรับความคลาดเคล่ือนของผลลพัธ์ท่ี 0.05  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวจัิย 
 ผลการส ารวจพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเปิดรับโทรทศัน์ทุกวนัเป็นกลุ่มท่ีมากท่ีสุด (ร้อยละ 34.0) กลุ่มท่ี
เปิดรับ 1-2 วนัต่อสัปดาห์มีปริมาณรองลงมา (ร้อยละ 31.8) ตามดว้ยกลุ่มท่ีเปิดรับ 3-4 วนัและ 5-6 วนัต่อ
สัปดาห์ (ร้อยละ 24.0 และ 10.2 ตามล าดบั) ส่วนการส ารวจความถ่ีการเปิดรับโทรทศัน์แต่ละวนัของกลุ่ม
ตวัอยา่งพบวา่กลุ่มท่ีเปิดรับวนัละ 1-2 ชัว่โมงและกลุ่มท่ีเปิดรับวนัละ 3-4 ชัว่โมง คือ ร้อยละ 39.0 ในขณะท่ี
กลุ่มท่ีเปิดรับ 5-6 ชัว่โมง และตั้งแต่ 7 ชัว่โมงข้ึนไปมีจ านวนร้อยละ 14.8 และ 7.3 ตามล าดบั ช้ีให้เห็นว่า
โทรทศัน์ยงัเป็นส่ือท่ีนกัศึกษาใชเ้ปิดรับข่าวสารค่อนขา้งสูง นอกจากน้ี ผลจากการส ารวจพบวา่กลุ่มตวัอย่าง
เปิดรับชมละครหลังข่าวภาคค ่า 1-2 วนัต่อสัปดาห์มากท่ีสุด (ร้อยละ 39.5) เปิดรับ 3-4 วนัต่อสัปดาห์
รองลงมา (ร้อยละ 29.0) เปิดรับทุกวนั ร้อยละ 22.3 และร้อยละ 9.3 เปิดรับ 5-6 วนัต่อสัปดาห์  

เม่ือวิเคราะห์แต่ละประเด็นในแบบสอบถาม พบวา่ค่าเฉล่ียของการรับรู้ต่อประเด็นความส าเร็จใน
ชีวิตของผูห้ญิงมาจากความสวยงามของรูปร่างหน้าตา ผลมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.79  เป็นการรับรู้ความเป็นจริง
ระดบัปานกลาง (2.7 – 3.4) ค่อนมาทางการรับรู้วา่ไม่จริง ส่วนการรับรู้เก่ียวกบัความสามารถในอาชีพแพทย ์
นกัธุรกิจ และนกัการเมือง ผลวเิคราะห์พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้เฉล่ียระดบัปานกลางเช่นกนั ( = 3.00) 
(ดูตารางท่ี 1) 
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เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เก่ียวกบัความสวยและความส าเร็จในชีวิต จากผลส ารวจช้ีให้เห็นว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งมีการรับรู้วา่ความส าเร็จในชีวิตของผูห้ญิงอยูท่ี่ไดแ้ต่งงานกบัผูช้ายท่ีมีฐานะทางการเงินดีในระดบั
ปานกลาง ( = 3.35) ค่อนไปทางจริงมาก (3.5 – 4.2) อยา่งไรก็ตาม ผลการวเิคราะห์พบวา่กลุ่มตวัอยา่งรับรู้
ว่าไม่จริง ( = 2.51) ท่ีผูห้ญิงสวยไม่ตอ้งท างาน ก็สามารถประสบความส าเร็จในชีวิตได ้เน่ืองจากจะได้
สามีรวย  แต่กลุ่มตวัอยา่งก็ยงัรับรู้ความจริงในระดบัปานกลางค่อนมาทางจริงมากวา่ความสวยความงามจะ
ท าใหผู้ห้ญิงประสบความส าเร็จในชีวิตการท างาน ( = 3.16)  ถึงจะสวยแต่กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้วา่ผูห้ญิง
ตอ้งหมัน่ศึกษา เน่ืองจากผลการวเิคราะห์พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ต่อประเด็นท่ีผูห้ญิงไม่จ  าเป็นตอ้งเรียน
สูงนกั เน่ืองจากในอนาคตจะตอ้งแต่งงานและท างานบา้นวา่จริงนอ้ย ( = 2.15) หรือกล่าวให้เขา้ใจง่าย ๆ 
วา่กลุ่มตวัอยา่งรับรู้วา่การท่ีผูห้ญิงมีความสวยแต่ไม่มีอาชีพแลว้จะประสบความส าเร็จในชีวิตนั้นไม่จริง แต่
หากสวยและมีอาชีพแลว้ไดแ้ต่งงานกบัผูช้ายท่ีมีฐานะดีก็ถือวา่ประสบความส าเร็จในชีวติของผูห้ญิง 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียของการรับรู้ของกลุ่มตวัอยา่ง 

 
ประเด็นค าถามในแบบสอบถาม 

 
การรับรู้ 

ความส าเร็จในชีวติของผูห้ญิงอยูท่ี่ไดแ้ต่งงานกบัผูช้ายท่ีมีฐานะทางการเงินดี 3.35 
ผูห้ญิงสวยไม่จ  าเป็นตอ้งท างานก็ประสบความส าเร็จในชีวติ เน่ืองจากจะไดส้ามีรวย 2.51 
ความสวยความงามจะท าใหผู้ห้ญิงประสบความส าเร็จในชีวติการท างาน 3.16 
ผูห้ญิงไม่จ  าเป็นตอ้งเรียนสูงนกั เน่ืองจากในอนาคตจะตอ้งแต่งงานและท างานบา้น 2.17 

เฉล่ีย 2.79 
ผูช้ายมีความสามารถในการบริหารธุรกิจสูงกวา่ผูห้ญิง 3.10 
ผูช้ายมีความสามารถทางการเมืองสูงกวา่ผูห้ญิง 3.13 
ผูช้ายมีความสามารถในการเป็นแพทยสู์งกวา่ผูห้ญิง 2.79 

เฉล่ีย 3.00 
เฉล่ียของทั้ง 7 ขอ้ 2.90 

 การรับรู้เช่นน้ีสัมพนัธ์กบัการเปิดรับโทรทศัน์และการเปิดรับละครหลงัข่าวอย่างมีนัยส าคญั (ดู
ตารางท่ี 2 ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4) 
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ตารางท่ี 2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าเฉล่ียของการรับรู้กบัความถ่ีของการดูโทรทศัน์ต่อสัปดาห์ 

 P V6 

ค่าเฉล่ียของการรับรู้ (P) 

Pearson Correlation 1 .161** 

Sig. (2-tailed)  .001 

N 400 400 

จ านวนวนัของการดูโทรทศัน์ต่อสัปดาห์
(V6) 

Pearson Correlation .161** 1 

Sig. (2-tailed) .001  

N 400 400 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
ตารางท่ี 3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าเฉล่ียของการรับรู้กบัจ านวนชัว่โมงของการเปิดรับโทรทศัน์ต่อวนั 

 P V7 

ค่าเฉล่ียของการรับรู้ (P) 

Pearson Correlation 1 .155** 

Sig. (2-tailed)  .002 

N 400 400 

จ านวนชัว่โมงของการดูโทรทศัน์ต่อวนั 
(V7) 

Pearson Correlation .155** 1 

Sig. (2-tailed) .002  

N 400 400 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
ตารางท่ี 4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าเฉล่ียของการรับรู้กบัจ านวนวนัของการดูละครหลงัข่าวภาคค ่าต่อสัปดาห์ 

 P V9 

ค่าเฉล่ียของการรับรู้ (P) 

Pearson Correlation 1 .145** 

Sig. (2-tailed)  .004 

N 400 400 

จ านวนวนัของการดูละครหลงัข่าวภาคค ่า
ต่อสัปดาห์ (V9) 

Pearson Correlation .145** 1 

Sig. (2-tailed) .004  

N 400 400 

 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
ในแบบสอบถามผูว้ิจยัไม่ไดต้ั้งค  าถามวา่เวลาท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชใ้นการเปิดรับโทรทศัน์นั้น เป็นการ

เปิดรับเฉพาะรายการละครหลงัข่าวภาคค ่าหรือไม่ แต่ผลการวิเคราะห์เบ้ืองตน้ช้ีให้เห็นว่าความถ่ีในการ
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เปิดรับโทรทศัน์ และความถ่ีในการเปิดรับละครหลงัข่าวภาคค ่ากบัการรับรู้เก่ียวกบัการรับรู้วา่ความสวย การ
มีอาชีพ และการได้แต่งงานกับผูช้ายท่ีมีฐานะทางการเงินดีสัมพนัธ์กนั แต่เม่ือน าเข้าการวิเคราะห์ด้วย 
ANOVA เพื่อหาค่าความแตกต่างระหว่างกลุ่มท่ีเปิดรับดว้ยความถ่ีท่ีไม่เท่ากนั (ดูตารางท่ี 5, 6, 7, 8, 9 และ
ตารางท่ี 10) พบวา่ การเปิดรับโทรทศัน์ดว้ยความถ่ีท่ีต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ของแต่ละกลุ่มท่ีต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัท่ี .05  
ตารางท่ี 5 แสดงการผลการเปรียบเทียบระดบัการรับรู้ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความถ่ีในการเปิดรับโทรทศัน์ต่อ
สัปดาห์ต่างกนัต่อความส าเร็จในชีวติผูห้ญิงวา่มาจากความสวยความงามทางรูปร่างและหนา้ตา  

จ านวนวนัในการเปิดรับ
โทรทศัน์แต่ละสัปดาห์ 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

Between Groups 9.057 3 3.019 5.486 .001 
Within Groups 217.923 396 .550   
Total 226.980 399    

ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบรายคู่ของการรับรู้ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความถ่ีในการเปิดรับโทรทศัน์ต่อสัปดาห์
ต่างกนัต่อความเป็นจริงวา่ความส าเร็จในชีวิตผูห้ญิงอยูท่ี่ความสวยความงาม 

จ านวนวนัในการเปิดรับโทรทศัน์
แต่ละสัปดาห์ 

1-2 วนั 3-4 วนั 5-6 วนั ทุกวนั 

1-2 วนั  -.298* .028 -.297* 
3-4 วนั     .327* .002 
5-6 วนั    -.325* 

ตารางท่ี 5 และตารางท่ี 6 แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ  านวนวนัของการเปิดรับโทรทศัน์ต่อ
สัปดาห์ท่ีมากกวา่มีระดบัการรับรู้ความจริงวา่ความส าเร็จในชีวติของผูห้ญิงมาจากความสวยความงามทาง
รูปร่างและหนา้ตาของตนเองสูงกวา่กลุ่มท่ีเปิดรับนอ้ยกวา่ อยา่งมีนยัส าคญั (F = .001) และเม่ือเปรียบเทียบ
รายคู่ดว้ย LSD พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเปิดรับโทรทศัน์ 1-2 วนัต่อสัปดาห์มีการรับรู้ต่างจากกลุ่มตวัอยา่งท่ี
เปิดรับโทรทศัน์ 3-4 วนั/สัปดาห์ และ กลุ่มท่ีเปิดทุกวนัอยา่งมีนยัส าคญั และกลุ่มท่ีเปิดรับ 3-4 วนัต่อสัปดาห์
มีการรับรู้ต่างจากกลุ่มท่ีเปิดรับทุกวนัอยา่งมีนยัส าคญั และเม่ือเปรียบเทียบการรับรู้ความเป็นจริงทางสังคม
โดยวเิคราะห์จากความถ่ีเป็นชัว่โมงของการเปิดรับโทรทศัน์ในแต่ละวนัพบวา่ กลุ่มท่ีเปิดรับ 1-2 ชัว่โมงต่อ
วนัมีการรับรู้ความเป็นจริงในประเด็นความส าเร็จของผูห้ญิงมาจากความสวยความงามต ่ากวา่กลุ่มท่ีเปิดรับ
ตั้งแต่ 5 ชัว่โมงต่อวนัอยา่งมีนยัส าคญั (ดูตารางท่ี 7 และ 8) 
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ตารางท่ี 7 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้วลาในการเปิดรับโทรทศัน์ในแต่ละวนัต่างกนั
ต่อความส าเร็จในชีวติของเพศหญิงมาจากความสวยงามของรูปร่างหนา้ตา 

 Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5.744 3 1.915 3.427 .017 
Within Groups 221.236 396 .559   
Total 226.980 399    

ตารางท่ี 8 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งการรับรู้ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้วลาในการเปิดรับโทรทศัน์ในแต่
ละวนัต่างกนัต่อความส าเร็จในชีวติของเพศหญิงมาจากความสวยงามของรูปร่างหนา้ตา 

จ านวนชั่ว โมงของการ เ ปิ ด รับ
โทรทศัน์ในแต่ละวนั 

1-2 
ชัว่โมง 

3-4 
ชัว่โมง 

5-6 
ชัว่โมง 

7 ชัว่โมง
ข้ึนไป 

1-2 ชัว่โมง  -.135 -.323* -.310* 
3-4 ชัว่โมง   -.188 -.175 
5-6 ชัว่โมง    .013 

ขณะท่ีผลการวเิคราะห์การรับรู้จากการเปิดรับละครหลงัข่าวภาคค ่าต่อสัปดาห์ ก็พบวา่แต่ละกลุ่มมี
การรับรู้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (F = .005) เช่นกนั 
ตารางท่ี 9 การรับรู้ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความถ่ีในการเปิดรับละครโทรทศัน์หลงัข่าวภาคค ่าต่อสัปดาห์
ต่างกนัต่อความจริงท่ีวา่ความส าเร็จของผูห้ญิงมาจากความสวยงามของรูปร่างหนา้ตา 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3.465 3 1.155 4.375 .005 
Within Groups 104.548 396 .264   
Total 108.012 399    

ตารางท่ี 10 ผลการเปรียบเทียบรายคู่การรับรู้ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความถ่ีในการเปิดรับละครโทรทศัน์หลงั
ข่าวภาคค ่าต่อสัปดาห์ต่างกนัต่อความจริงท่ีวา่ความส าเร็จของผูห้ญิงมาจากความสวยงามของรูปร่างหนา้ตา 

ความถ่ีของการเปิดรับละครหลัง
ข่าวต่อสัปดาห์ 

1-2 วนั 3-4 วนั 5-6 วนั ทุกวนั 

1-2 วนั  -.135 -.323* -.310* 
3-4 วนั   -.188 -.175 
5-6 วนั    .013 
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ส่วนการวิเคราะห์การรับรู้เก่ียวกบัผูช้ายมีความสามารถในการประกอบอาชีพแพทย ์นกัธุรกิจ และ
นกัการเมือง สูงกวา่ผูห้ญิงนั้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้วา่เป็นจริงในระดบัปานกลาง ( = 3.10, 3.13 
และ 2.79 ตามล าดบั) และเม่ือวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับและการรับรู้ในประเด็นน้ี พบวา่
ไม่สัมพนัธ์กนั และเม่ือทดสอบสมมติฐานด้วย ANOVA พบว่า มีเพียงขอ้มูลของการเปิดรับด้วยความถ่ี
จ านวนวนัต่อสัปดาห์ท่ีมีการรับรู้ของกลุ่มตวัอยา่งในประเด็นความสามารถในการปฏิบติัอาชีพแต่งต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญั (ดูตารางท่ี 11) 
ตารางท่ี 11 เปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพท่ีต้องใช้ความเช่ียวชาญของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีความถ่ีในการเปิดรับโทรทศัน์ต่อสัปดาห์ต่างกนั 
 

 Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between 
Groups 

4.991 3 1.664 2.803 .040 

Within Groups 234.992 396 .593   
Total 239.982 399    

จากการวิเคราะห์รายคู่ดว้ย LSD พบวา่ กลุ่มท่ีเปิดรับทุกวนัมีการรับรู้ต่างจากกลุ่มท่ีเปิดรับ 1-2 วนั
ต่อสัปดาห์ และกลุ่มท่ีเปิดรับ 5- 6 วนั อยา่งมีนยัส าคญั (ดูตารางท่ี 12)  
ตารางท่ี 12 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งระดบัการรับรู้ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเปิดรับโทรทศัน์ต่อสัปดาห์ต่อ
ความสามารถในการประกอบแพทย ์นกัธุรกิจ และนกัการเมือง 

จ านวนวนัในการเปิดรับโทรทัศน์
แต่ละสัปดาห์ 

1-2 วนั 3-4 วนั 5-6 วนั ทุกวนั 

1-2 วนั  -.138 .106 -.217* 
3-4 วนั     .244 -.079 
5-6 วนั    -.323* 

แสดงวา่ตอ้งมีตวัแปรอ่ืนท่ีมีผลต่อการรับรู้ ซ่ึงจากการวิเคราะห์ดว้ยลกัษณะประชากรอ่ืน ๆ (อยูก่บั
ใคร รายได้ของครอบครัว สถานภาพสมรสของผู ้ปกครอง ศาสนา และแหล่งก าเนิด) พบว่ามีเพียง
แหล่งก าเนิดเท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้อยา่งมีนยัส าคญั (ดูตารางท่ี 13) 
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ตารางท่ี 13 ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าเฉล่ียการรับรู้ความสามารถในการเป็นแพทย ์นกัธุรกิจ และนกัการเมือง 
กบัแหล่งก าเนิด  

 การรับรู้
ความสามารถใน

อาชีพ 

แหล่งก าเนิด 

การรับรู้
ความสามารถ
ในอาชีพ  

Pearson Correlation 1 .145** 

Sig. (2-tailed)  .004 

N 400 400 

แหล่งก าเนิด 

Pearson Correlation .145** 1 

Sig. (2-tailed) .004  

N 400 400 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 เม่ือวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างในการรับรู้ด้วย ANOVA และ LSD พบว่ามีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั (F = .000) (ดูตารางท่ี 16) โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีแหล่งก าเนิดในภาคอีสานมีการรับรู้
ว่าจริงท่ีผู ้ชายมีความสามารถในการเป็นแพทย์ นักธุรกิจ และนักการเมืองสูงจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมี
แหล่งก าเนิดในภาคเหนือ แต่มีการรับรู้ว่าจริงต ่ากว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีแหล่งก าเนิดในภาคใต ้และภาคกลาง 
อยา่งมีนยัส าคญั (ดูตารางท่ี 17) 
ตารางท่ี 16 การเปรียบเทียบการรับรู้ความเป็นจริงในสังคมของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีแหล่งก าเนิดท่ีแตกต่างกนั 

แหล่งก าเนิดของ
กลุ่มตวัอยา่ง 

Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between Groups 11.058 3 3.686 15.055 .000 
Within Groups 96.954 396 .245   
Total 108.012 399    

ตารางท่ี 17 การเปรียบเทียบรายคู่ของการรับรู้ความเป็นจริงในสังคมของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีแหล่งก าเนิดท่ี
แตกต่างกนั 

แหล่งก าเนิดของกลุ่มตวัอยา่ง ภาคเหนือ ภาคใต ้ ภาคอีสาน ภาคกลาง 
ภาคเหนือ  -.120 -.327*  .136 
ภาคใต ้    .447*  .256 
ภาคอีสาน    -.191* 
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อภิปรายผล 
โดยรวม ผลการวิเคราะห์ทั้งหมดไม่สนบัสนุนสมมติฐานในทฤษฎีการปลูกฝัง (Cultivation theory) 

อาจเน่ืองจากบริบททางสังคมท่ีสังคมตะวนัตกมีความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualism) สูงในขณะท่ี
สังคมไทยมีความเป็นกลุ่มกอ้น (Collectivism) สูง ความคิดและพฤติกรรมของกลุ่มเป็นเร่ืองจ าเป็นระดบั
หน่ึงในการด ารงชีวิตของคนในกลุ่ม และความแตกต่างทางวฒันธรรม ความเช่ือของแต่ละภาคอาจเป็น
พื้นฐานของความแตกต่างทางความคิดและพฤติกรรมของนกัศึกษา ท าให้อิทธิพลของการเปิดรับโทรทศัน์
ต่อการรับรู้ความเป็นจริงในสังคมแตกต่างไปจากการศึกษาในตะวนัตก 

 นอกจากดว้ยภูมิทศัน์ส่ือท่ีเปล่ียนไป ท าใหน้กัศึกษาซ่ึงอยูใ่นวยัท่ีใหค้วามสนใจกบัส่ือใหม่ค่อนขา้ง
สูง เปิดรับสารจากแหล่งอ่ืนนอกจากโทรทศัน์มากข้ึน ท าใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีแตกต่างไปจากท่ีโทรทศัน์น าเสนอ 
ซ่ึงเกิร์บเนอร์ และกรอส (Infante, D. et al, 1993) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่โทรทศัน์มกัให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเนน้ย  ้า
ความเช่ือเดิมๆ แต่ในส่ือใหม่ ผูส่้งสารเป็นใครก็ได ้ มีความคิดเช่นใดก็ได ้และนกัศึกษาสามารถเลือกเปิดรับ
ไดอ้ยา่งมีเสรีภาพตามความประโยชน์และความพึงพอใจท่ีตนเองตอ้งการ (Ruggiero, T., 2000) การ
วพิากษว์จิารณ์เน้ือหาในส่ือมีใหเ้ปิดรับไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงอาจเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหอิ้ทธิพลของการ
เปิดรับโทรทศัน์ต่อการรับรู้ความเป็นจริงในสังคมไม่เป็นไปตามทฤษฏีการปลูกฝัง 

ถึงแมผ้ลลพัธ์ของงานวิจยัช้ินน้ี ซ่ึงเป็นการวิจยัเบ้ืองตน้ (pilot study) ไม่ชดัเจน และลึกซ้ึงนกั แต่ก็
พอเป็นขอ้มูลพื้นฐานให้เขา้ใจวา่เหตุใดมีผูห้ญิงบางกลุ่มนิยมแต่งงานกบัผูช้ายจากประเทศท่ีเป็นท่ียอมรับวา่
เจริญและมีสถานะทางเศรษฐกิจดี ซ่ึงการรับรู้ถึงความร ่ ารวยของคนในประเทศนั้นส่วนหน่ึงมาจากการ
เปิดรับรายการข่าวและรายการบนัเทิงทางส่ือต่าง ๆ โทรทศัน์ก็เป็นแหล่งหน่ึงท่ีน าเสนอรายการท่องเท่ียว 
และวิถีชีวิตของคนในประเทศท่ีเจริญแลว้ ท าให้ผูห้ญิงบางคนเกิดการรับรู้วา่คนทุกคนในประเทศนั้น ๆ มี
สถานะทางเศรษฐกิจดี ซ่ึงบางคนก็อาจได้เจอความจริง (actual truth) ว่าไม่เหมือนกบัท่ีได้พบเห็นในส่ือ 
(media-constructed truth) 

อยา่งไรก็ตาม มีผลลพัธ์ในงานวิจยัช้ินน้ีท่ียืนยนัไดว้า่ นกัศึกษาในปัจจุบนัมีการรับรู้ถึงศกัยภาพใน
การปฏิบัติงานของตนเองสูงเท่าผูช้าย ถึงแม้บริบททางการเมืองไทยยงัมีนักการเมืองหญิงน้อยกว่า
นกัการเมืองชายอยูห่ลายเท่า แต่ปริมาณของนกัการเมืองหญิงทั้งในทอ้งถ่ินและในระดบัชาติสูงข้ึนอยา่งเห็น
ไดช้ดั หากท าการวิจยัเชิงลึกอยา่งต่อเน่ือง กิจการโทรทศัน์ไทยอาจไดข้อ้มูลท่ีช่วงส่งเสริมให้การรับรู้ความ
จริง (actual truth) ใหป้รากฏในส่ือได ้อนัจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาสังคม และประเทศ 

ถึงแมว้า่จะมีการกล่าวถึงอิทธิพลของส่ือใหม่ท่ีมีต่อเด็กและเยาวชนอยา่งกวา้งขวาง แต่ก็จะละเลยไม่
ใส่ใจกบัอิทธิพลของส่ือโทรทศัน์ ซ่ึงมีทั้งภาพและเสียง และมีพฒันาการเขา้สู่ระบบดิจิตอล ท าให้มีความ
เหมือนจริงมากข้ึนไม่ได้ เน่ืองจากโทรทัศน์ยงัคงเป็นส่ือส าคญัท่ีทุกบ้านยงัมีอยู่ในห้องรับแขก หรือ
หอ้งนอน ท่ีมีผูส่้งสารพร้อมจะส่งขอ้มูลมาถึงผูรั้บสารทนัทีท่ีเคร่ืองรับโทรทศัน์นั้นถูกเปิด   
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