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คาํสาํคญั: การรับรู้/ความเขา้ใจ/พฤติกรรม/รายการโทรทศัน์/มหาวทิยาลยัศิลปากร   
 พรรษพร ปมาณิกบุตร: การศึกษาการรับรู้ ความเขา้ใจและพฤติกรรมทีมีต่อสัญลกัษณ์
การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปี  และชนัปี  ปี 
พ.ศ.  มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์. อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์:   
อ.ดร. ธนินทรั์ฐ รัตนพงศภิ์ญโญ. 107 หนา้. 
 
 การวจิยันีครังนีมีวตัถุประสงค ์ )เพือศึกษาพฤติกรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปี   และ
ชนัปี  ปี พ.ศ.  มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ทีมีต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความ
เหมาะสมของรายการโทรทศัน์ )เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้และความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดั
ระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชันปี  และชันปี  ปี พ.ศ.  
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  และ )เพือศึกษาถึงการรับรู้และความเขา้ใจทีส่งผลต่อ
พฤติกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชันปี  และชันปี  ปี พ.ศ.  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวงัสนามจนัทร์ กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาคือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปี  และชนัปี  ปี พ.ศ.

 มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จาํนวน  คน สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ 
ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ไคสแควร์ และค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ .  ศึกษาอยู่ทีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ .  พกัอาศยัอยูที่หอพกั คิดเป็นร้อยละ .  
ภูมิลาํเนาอยู่ทีต่างจังหวดั คิดเป็นร้อยละ .  การรับรู้และความเขา้ใจทีมีต่อสัญลกัษณ์การจดัระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทศัน์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก พฤติกรรมทีมีต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสม
รายการโทรทศัน์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ต่อการจดัระดบัความเหมาะสมรายการ
โดยรวมกับความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโดยรวมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกใน 
ระดบัปานกลาง และการรับรู้และความเขา้ใจส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์       
การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์โดยรวม  
 ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั ผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ควรจะให้ความสาํคญัในรูปแบบของสัญลกัษณ์ 
ทีนาํเสนอ โดยสญัลกัษณ์ควรจะสามารถสือความหมายทีทาํให้ผูช้มทีเห็นสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสม
รายการโทรทัศน์แลว้มีความเขา้ใจในความหมายได้อย่างถูกตอ้ง และควรประชาสัมพนัธ์ถึงผลเสียจากการ          
ไม่ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์และควรหาแนวทางในการ 
ใหน้กัศึกษาตระหนกัถึงความสาํคญัของสญัลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ 
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 PATSAPORN PAMANIKABUD: THE STUDY OF THE PERCEPTION, 
UNDERSTANDING AND BEHAVIOR SUITING FOR THE APPROPRIATELY RATING 
SYMBOLS OF TELEVISION PROGRAM OF THE BACHELOR DEGREE IN THIRD AND 
FOURTH YEAR ACADEMIC STUDENTS 2012, SILPAKORN UNIVERSITY, SANAMCHAN 
PALACE CAMPUS. THESIS ADVISOR: TANINRAT RATTANAPONGPINYO, Ph.D.  107 pp. 
 
 The purposes of this research were to 1) study the behaviors the third and the 
fourth year academic students of the bachelor degree in 2012, Silpakorn University, 
Sanamchan Palace Campus on the appropriately rating symbols of television programs 2) 
study the relationship between the perception and the understanding for  the appropriately 
rating symbols of television programs by the third and the fourth year academic students of 
the bachelor degree in 2012, Silpakorn University, Sanamchan Palace Campus and 3) study 
the perception and the understanding affecting to the behaviors of  the third and the fourth 
year academic students of the bachelor degree in 2012, Silpakorn University, Sanamchan 
Palace Campus. The sample group was the third and the fourth year academic students of 
the bachelor degree in 2012, Silpakorn University, Sanamchan Palace Campus all 375 
students. Statistics used in this research were mean, standard deviation, Chi-square and 
Pearson correlation coefficient. 
 The research  were found that most students were female of 65.07%; they were 
studying at Faculty of Engineering and Industrial Technology of 26.67%; they were staying at 
the dormitories of 68.53%; their home towns were from the other provinces at 46.93.  The 
perception and the understanding for the appropriately rating symbols of television programs 
generally was high level. The behaviors for the appropriately rating symbols of television 
programs generally were high level.  For the relationship between the perception for the 
appropriately rating symbols of television programs and the understanding for the 
appropriately rating symbols of television programs, in general, they had the positive 
relationship of the medium level. The perception and the understanding affecting to the 
behaviors for following the suggestions of the appropriately rating symbols of television 
programs generally was found that the perception and the understanding affected to the 
behaviors for following the suggestions of the appropriately rating symbols of television 
programs. 
 The suggestions from the research were the television program providers should 
give priority to the presented symbol forms, symbols should communicate the meanings that 
make people see the appropriately rating symbols of television programs and understand 
correctly the meanings, television program providers should publicize the disadvantages from 
not following the suggestions of the appropriately rating symbols of television programs and 
should find the way so that students realize the importance of the appropriately rating 
symbols of television programs. 
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 วทิยานิพนธ์ฉบบันี สามารถสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ดว้ยความกรุณาอยา่งสูงจากอาจารย์
ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย ์ดร. ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ และคณะกรรมการตรวจสอบวิทยา 
นิพนธ์ อาจารย ์ดร. เกริกฤทธิ  อมัพะวตั และอาจารย ์ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ ทีไดเ้สียสละเวลา
ใหค้าํแนะนาํ ขอ้คิดเห็นถึงประเด็นต่างๆ ในการศึกษาและชีแนวทางในการแกปั้ญหา การคน้ควา้หา
ขอ้มูลเพิมเติม และไดก้รุณาตรวจสอบแกไ้ข ขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์
และสรุปผลการศึกษา รวมทงัการแกไ้ขงานใหส้มบูรณ์   
 ขอขอบคุณเจา้หน้าทีคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ทุกท่านทีให้ความ
ช่วยเหลือและใหค้าํปรึกษาตลอดหลกัสูตรการศึกษา  ขอขอบคุณนกัศึกษาชนัปี  และนกัศึกษาชนั
ปี  ปี พ.ศ.  มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ทีไดเ้สียสละเวลาในการ
ตอบแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ญาติพีน้อง เพือนๆ  ทีคอยเป็นกําลังใจ 
ช่วยเหลือในเรืองขอ้มูลต่างๆ ให้คาํแนะนาํและสนบัสนุนเกือกูลแก่ผูว้ิจยัดว้ยดีเสมอมา รวมถึงผูมี้
พระคุณอีกหลายท่านทีมิไดก้ล่าวนามไวใ้นทีนี จนทาํใหง้านวจิยัฉบบันีเสร็จสมบูรณ์ลงไดใ้นทีสุด 
 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิงว่า งานวิจยัฉบบันีจะก่อให้เกิดประโยชน์กบัการพฒันาวิธีการ
นาํเสนอและรูปแบบของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์สําหรับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนทีทาํสือโทรทศัน์ และนาํไปประยุกต์ใช้กบัการโฆษณาในภาคธุรกิจทีเป็น
การสร้างการรับรู้ใหก้บัผูบ้ริโภคเพือใหเ้กิดพฤติกรรมการบริโภคสือทีถูกตอ้งและชดัเจน 
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