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 The purposes of this research were to 1) study the behaviors the third and the 
fourth year academic students of the bachelor degree in 2012, Silpakorn University, 
Sanamchan Palace Campus on the appropriately rating symbols of television programs 2) 
study the relationship between the perception and the understanding for  the appropriately 
rating symbols of television programs by the third and the fourth year academic students of 
the bachelor degree in 2012, Silpakorn University, Sanamchan Palace Campus and 3) study 
the perception and the understanding affecting to the behaviors of  the third and the fourth 
year academic students of the bachelor degree in 2012, Silpakorn University, Sanamchan 
Palace Campus. The sample group was the third and the fourth year academic students of 
the bachelor degree in 2012, Silpakorn University, Sanamchan Palace Campus all 375 
students. Statistics used in this research were mean, standard deviation, Chi-square and 
Pearson correlation coefficient. 
 The research  were found that most students were female of 65.07%; they were 
studying at Faculty of Engineering and Industrial Technology of 26.67%; they were staying at 
the dormitories of 68.53%; their home towns were from the other provinces at 46.93.  The 
perception and the understanding for the appropriately rating symbols of television programs 
generally was high level. The behaviors for the appropriately rating symbols of television 
programs generally were high level.  For the relationship between the perception for the 
appropriately rating symbols of television programs and the understanding for the 
appropriately rating symbols of television programs, in general, they had the positive 
relationship of the medium level. The perception and the understanding affecting to the 
behaviors for following the suggestions of the appropriately rating symbols of television 
programs generally was found that the perception and the understanding affected to the 
behaviors for following the suggestions of the appropriately rating symbols of television 
programs. 
 The suggestions from the research were the television program providers should 
give priority to the presented symbol forms, symbols should communicate the meanings that 
make people see the appropriately rating symbols of television programs and understand 
correctly the meanings, television program providers should publicize the disadvantages from 
not following the suggestions of the appropriately rating symbols of television programs and 
should find the way so that students realize the importance of the appropriately rating 
symbols of television programs. 
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บทท ี1 
บทนํา 

 
. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

การแข่งขนัของสือในวงการโทรทศัน์ไทยนบัวา่มีการแข่งขนัการผลิตรายการโทรทศัน์
กนัอย่างรุนแรง ทงัในรูปแบบของรายการเกมโชวแ์ละละครโทรทศัน์ ซึงต่างมุ่งเน้นทีจะเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายของตนให้ได้มากทีสุด โดยไม่ได้คาํนึงถึงเรืองของเนือหาและความเหมาะสมของ  
รายการทีจะส่งผลกระทบต่อผูช้มทียงัไม่มีวุฒิภาวะทางดา้นความคิดในการแยกแยะเนือหาว่าสิง
ไหนถูกหรือสิงไหนผิด จนหลายครังทีสังคมตอ้งพบเจอกบัปัญหาการใช้ความรุนแรงหรือปัญหา
ทางเพศในหมู่เด็กและเยาวชน ซึงหนึงในสาเหตุของการเกิดเรืองดงักล่าวนนัคือ พฤติกรรมการ
ลอกเลียนแบบตามสือรายการโทรทศัน์ ดงันนักองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทศัน์แห่งชาติ (กกช.) กรมประชาสัมพนัธ์ ร่วมมือกับสถานีวิทยุโทรทศัน์ทงั  สถานี 
กระทรวงวฒันธรรมและหน่วยงานอืนๆ อีกหลายแห่งไดร่้วมกนัพฒันาระบบทีจะส่งผลให้เกิดการ
คุม้ครองเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในฐานะผูบ้ริโภคทีจะไปบริโภคสือทีไม่เหมาะสมกบัวยัของ
ตน ทงัยงัมีส่วนช่วยให้เด็กและเยาวชน ไดรั้บประโยชน์จากการบริโภคสือโทรทศัน์ไดสู้งสุด การ
กาํกบัสัญลกัษณ์แสดงระดบัความเหมาะสมของรายการโทรทศัน์ประเภทต่างๆ จึงไดถื้อกาํเนิดขึน
ในวงการโทรทศัน์ไทยนบัตงัแต่วนัที  ธนัวาคม  เป็นตน้มา (กรมประชาสัมพนัธ์, 2550: 1) 

การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์โดยการกาํกบัดว้ยสัญลกัษณ์ดงักล่าวนี
เป็นการจาํแนกรายการโทรทศัน์เป็นกลุ่มต่างๆ โดยใชร้ะบบการประเมินคุณภาพเนือหาและระบบ
การจาํแนกเนือหาตามอายุเป็นเกณฑ์ ซึงกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทศัน์แห่งชาติ (กกช.) กรมประชาสัมพนัธ์และสถานีวิทยุโทรทศัน์ทงั  สถานี ได้กาํหนด
ความหมายของสัญลกัษณ์ไว ้ดงันี (กรมประชาสัมพนัธ์, 2550: 11-13) 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 1 แสดงการจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์โดยการกาํกบัดว้ยสัญลกัษณ์ 

ทีมา : กรมประชาสัมพนัธ์, คู่มือการจัดระดับความเหมาะสมของสือโทรทศัน์ (กรุงเทพฯ : กรม  
          ประชาสัมพนัธ์), 14. 

 

ในปัจจุบนัถึงแมจ้ะมีการกาํกบัสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์
ทุกประเภทมาเป็นเวลาหลายปี รวมทงัมีการสือสารความรู้ในการจดัระดบัความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์ ตลอดจนมีการปรับเปลียนรูปแบบของสัญลกัษณ์เพือให้ง่ายต่อการเขา้ใจถึงความหมาย
ของสัญลกัษณ์ในแต่ละประเภท แต่ก็เป็นเรืองทีน่าขบคิดว่าผูช้มในฐานะผูบ้ริโภคจะสามารถรับรู้
และเขา้ใจตลอดจนการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์ไดม้ากนอ้ยแค่ไหน   

เนืองจากปัจจุบนัโทรทศัน์เป็นสือทีมีอิทธิพลมากทงัในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ประกอบกบัช่วงเวลาการออกอากาศของรายการโทรทศัน์มีให้ชมไดท้งัวนัตลอด  ชวัโมง จึงมี
งานวิจัยหลายชินได้ระบุไว้ว่าบุคคลส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างในการดูโทรทัศน์มากทีสุด อาทิ 
ผลการวิจยั ไลฟ์สไตล์ของเด็กเอเชีย เรือง นิวเจเนอเรเชียนส์ ทีเอ็ม (New Genner Asians TM) ของ
การ์ตูนเน็ตเวิร์คพบวา่ เด็กไทยเป็นกลุ่มผูช้มรายการกลุ่มใหญ่ทีสุดใน  ประเทศทวัภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก โดยร้อยละ  ของเด็กไทยจะดูโทรทศัน์ทุกวนั (คาํนวร , : อา้งถึงใน มนสัวินี จนัทะ
เลิศ, : 14)  

 หมายถึง รายการสาํหรับเด็กปฐมวยั อายุ 3 - 5 ปี 

 หมายถึง รายการสาํหรับเด็กอายุ 6 – 12 ปี 

หมายถึง รายการทีเหมาะสาํหรับผูช้มทุกวยั 

หมายถึง รายการทีเหมาะกบัผูช้มทีมีอาย ุ13 ปีขึนไป ผูช้มทีมี 

อายนุอ้ยกวา่ 13 ปี ควรไดรั้บการแนะนาํ 
หมายถึง รายการทีเหมาะกบัผูช้มทีมีอาย ุ18 ปีขึนไป ผูช้มทีมี 

อายนุอ้ยกวา่ 18 ปี ควรไดรั้บการแนะนาํ 

หมายถึง รายการเฉพาะผูใ้หญ่ ไม่เหมาะสาํหรับเด็กและเยาวชน 
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การรับรู้ของคนเรามีความแตกต่างกนัขึนอยู่กบัประสิทธิภาพของประสาทสัมผสัที 
ช่วยในการรับรู้และขึนอยู่กบัประสบการณ์ในอดีต ความเชือและทศันคติ ฉะนนัเมือผูป้กครองรับ
ข่าวสารเรืองการจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ อาจเป็นข่าวสารทีตนเองสนใจ ตรงกบั
ประสบการณ์เดิมหรือความเชือของตนหรือไม่ก็ได ้ซึงส่งผลต่อการเลือกตีความข่าวสารนนัต่อไป
ตามกระบวนการการเลือกเปิดรับข่าวสาร อนัประกอบไปดว้ย พฤติกรรม  ขนัตอน คือ . การเลือก
เปิดรับข่าวสาร (Selective exposure) . การเลือกรับรู้ข่าวสาร (Selective perception) . การเลือก
จดจาํข่าวสาร (Selective retention) ซึงผูรั้บสารมกัจะเลือกเปิดรับ รับรู้และจดจาํข่าวสารในเรืองที
เป็นประโยชน์กบัตนเอง (พชันี เชยจรรยา เมตตา วิวฒันานุกูล และถิรนันท์ อนวชัศริวงศ์, 2541: 

113-115) 
การรับรู้และความเข้าใจ เป็นปัจจัยภายในทีอยู่ในตัวแต่ละบุคคลทีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมของมนุษย ์โดยการรับรู้เป็นกระบวนการทีบุคคลคดัเลือก จดัระเบียบการตีความหมาย
ขอ้มูลเพือกาํหนด เป็นภาพทีมีความหายนนัมา ซึงการรับรู้ของคนเป็นระบบเลือกสรร หมายถึง 
บุคคลเลือกรับรู้ในสิงที ตนตอ้งการรับรู้ บุคคลเกิดการรับรู้แลว้นาํไปสู่การตีความหมายของขอ้มูล
ทีไดรั้บรู้เพือให้เกิดความเขา้ใจ โดยทีความเขา้ใจในการตีความหมายนนัๆ ขึนอยูก่บัทศันคติความ
เชือถือและประสบการณ์ของบุคคล  

เมือพิจารณาจากกระบวนการเหล่านีจะเห็นไดว้า่ หากนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปี 
 และชันปี  เป็นวยัรุ่นทีเป็นกลุ่มผูดู้โทรทศัน์เป็นหลกัสนใจเรืองการจดัระดบัความเหมาะสม
รายการโทรทศัน์เพราะเห็นวา่เป็นเรืองทีเป็นประโยชน์ กล่าวคือ ช่วยให้ขอ้มูลวา่รายการใดมีเนือหา
ทีเหมาะสมกบัวยัของตนเองก็จะเปิดรับข่าวสารเรืองนี และจะพยายามตีความหรือทาํความเขา้ใจ ซึง
ย่อมส่งผลให้สามารถจดจาํข่าวสารทีตนตีความนนัได้ แต่หากนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปี  
และชันปี  มองว่าสัญลกัษณ์ทีใช้กาํกบัรายการโทรทศัน์นนัไม่มีประโยชน์หรือคิดว่าขอ้มูลไม่
น่าเชือถือก็จะไม่เลือกเปิดรับข่าวสารนีตงัแต่ตน้ 

ดงันันจะเห็นได้ว่าความสําคญัของสัญลักษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์จะส่งผลสําเร็จไดส่้วนหนึงขึนอยู่กบัการรับรู้และความเขา้ใจของผูช้มรายการโทรทศัน์ 
ดงันนัผูว้จิยัจึงไดว้จิยัเรือง การศึกษาการรับรู้ ความเขา้ใจและพฤติกรรมทีมีต่อการรับชมสัญลกัษณ์
การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปี  และชนัปี     
ปี พ.ศ.  มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ซึงเป็นกลุ่มทีมีพฤติกรรมการ
เปิดรับขอ้มูลข่าวสารอยา่งหลากหลาย นอกจากนียงัมีวุฒิภาวะมากเพียงพอต่อการรับรู้และเขา้ใจถึง
ความหมายของขอ้มูล เพือจะได้ทราบผลของการรับรู้และความเขา้ใจจะมีผลต่อพฤติกรรมการ
ปฏิบติัตามคาํแนะนําของสัญลักษณ์การจดัระดับความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ได้มากน้อย
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เพียงใด ซึงผลงานวจิยัสามารถนาํไปเป็นขอ้มูลประกอบการพฒันาการจดัระดบัความเหมาะสมของ
รายการโทรทศัน์ต่อไปในอนาคต 

 

. วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพือศึกษาพฤติกรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปี  และชนัปี  ปี พ.ศ.  

มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์ ทีมีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทศัน์  

2. เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้และความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบั
ความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชันปี  และชนัปี  ปี พ.ศ.  
มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

3. เพือศึกษาถึงการรับรู้และความเขา้ใจทีส่งผลต่อพฤติกรรมของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชนัปี  และชนัปี  ปี พ.ศ.  มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

 

. สมมติฐานการวจัิย 
1. การรับรู้และความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์

มีความสัมพนัธ์กนั 

2. การรับรู้และความเขา้ใจส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํสัญลกัษณ์การ
จดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ในเชิงบวก 

 

.  ขอบเขตของการวจัิย 
 ในการศึกษาการรับรู้ ความเขา้ใจและพฤติกรรมทีมีต่อการรับชมสัญลกัษณ์การจดั
ระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปี 3 และชนัปี 4 ปี พ.ศ.

 มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตการวิจยัไว้
ดงันี 

4.1 ขอบเขตเชิงเนือหา 
เนือหาในการวจิยัครังนีประกอบดว้ยการศึกษาใน  ประเด็น ไดแ้ก่ ) การรับรู้ต่อ

สัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์  ประกอบไปด้วย การรับขอ้มูล และการ
แปลขอ้มูลใหเ้ป็นขอ้ความตามความเขา้ใจ ) ความเขา้ใจต่อความหมายของสัญลกัษณ์การจดัระดบั
ความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ ประกอบไปดว้ย การแปลความ การตีความ และการประเมินค่า                  
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) พฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์  

ประกอบไปดว้ย ส่วนการแสดงออก ส่วนการคิด และส่วนความรู้สึก 
4.2 ขอบเขตประชากร 

ประชากรทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปี 3 และชนัปี  ปี 
พ.ศ.  มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ทงัหมด  คณะวิชา ประกอบไป
ด้วย คณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมจาํนวนทงัสิน ,  คน (กองกิจการนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร, 

) คาํนวณตวัอยา่งดว้ยวิธี Taro Yamane 1973 (ประสพชยั พสุนนท์, 25 ) ไดต้วัอยา่ง จาํนวน 

375 คน 
4.3  ตวัแปรทีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 2 ตวัแปร   

4.3.1  ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
. . .  การรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ 

ประกอบไปดว้ย การรับขอ้มูล และการแปลขอ้มูลใหเ้ป็นขอ้ความตามความเขา้ใจ 

4.3.1.2  ความเข้าใจต่อความหมายของสัญลักษณ์การจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการโทรทศัน์ในแต่ละประเภท ประกอบไปดว้ย การแปลความ การตีความ และ
การประเมินค่า 

4.3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดั
ระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ ประกอบไปดว้ย ส่วนการแสดงออก ส่วนการคิด และส่วน
ความรู้สึก 

.4  ขอบเขตด้านพืนที ได้มีการศึกษาพืนทีของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวงัสนามจนัทร์ ทงัหมด  คณะวิชา ประกอบไปดว้ย คณะอกัษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

.5  ขอบเขตเวลา ระยะเวลาในการดาํเนินการศึกษาวิจยั  โดยเริมเก็บรวบรวมขอ้มูล
ตงัแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 5 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 5 รวมระยะเวลา  เดือน 
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. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
จากการศึกษาทบทวนในการวจิยัเรืองแนวคิด และทฤษฏีเกียวกบั การรับรู้ ความเขา้ใจ

และพฤติกรรม สามารถกาํหนดเป็นกรอบแนวคิดได ้ดงันี 

 
 
 

ตัวแปรอสิระ        ตัวแปรตาม 
  (Independent Variables)             (Dependent Variable) 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ภาพที 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั เรือง การศึกษาการรับรู้ ความเขา้ใจและพฤติกรรมทีมีต่อการ
รับชมสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ของนักศึกษาระดับ  
ปริญญาตรี ชันปี 3 และชนัปี 4 ปี พ.ศ.  มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงั
สนามจนัทร์ 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมการปฏิบัติตาม
คําแนะนําของสัญลกัษณ์การจัด
ระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ 

- ส่วนการแสดงออก 

- ส่วนการคิด 

- ส่วนความรู้สึก 

การรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจัดระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทศัน์ 

- การรับขอ้มูล 

- การแปลขอ้มูลใหเ้ป็นขอ้ความ
ตามความเขา้ใจ 

ความเข้าใจต่อความหมายของสัญลกัษณ์
การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ในแต่ละประเภท 

- การแปลความ 

- การตีความ 

- การประเมินค่า 
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. ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 
6.1 ประโยชน์ในทางวชิาการ  

6.1.1 ทราบถึงพฤติกรรมของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชันปี  และชันปี  ปี 
พ.ศ.  มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ทีมีต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบั
ความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ 

6.1.2 ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้และความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดั
ระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปี  และชนัปี  ปี พ.ศ.

 มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

6.1.3 ทราบถึงการรับรู้และความเข้าใจทีส่งผลต่อพฤติกรรมของศึกษาระดับ    
ปริญญาตรี ชนัปี  และชนัปี  ปี พ.ศ.  มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

6.2 ประโยชน์ในทางปฏิบติั 

6.2.1 ผลการวิจยัสามารถนาํไปใช้ในการพฒันาวิธีการนาํเสนอและรูปแบบของ
สัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์สําหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที
ทาํสือโทรทศัน์ 

6.2.2 ผลการวิจยัสามารถนาํไปประยุกตใ์ชก้บัการโฆษณาในภาคธุรกิจทีเป็นการ
สร้างการรับรู้ใหก้บัผูบ้ริโภคเพือใหเ้กิดพฤติกรรมการบริโภคสือทีถูกตอ้งและชดัเจน  

 

7.   นิยามศัพท์เฉพาะ 
การรับรู้ต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์  หมายถึง 

กระบวนการทีผูช้มรายการโทรทศัน์เลือกรับและตีความสัญลกัษณ์ทีใชแ้สดงระดบัความเหมาะสม
รายการโทรทัศน์บนหน้าจอโทรทัศน์ เพือให้เกิดความเข้าใจ การจดจาํและนําไปปฏิบัติตาม
คาํแนะนาํ 

การรับข้อมูล หมายถึง การรับชมและการรับรู้เรืองราวเกียวกบัสัญลกัษณ์การจดัระดบั
ความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ 

การแปลข้อมูล หมายถึง การตีความหมายหรือการทาํใหเ้ขา้ใจความหมาย 
ความเข้าใจต่อความหมายของสัญลกัษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์

ในแต่ละประเภท หมายถึง ความสามารถทางปัญญาในการจบัใจความสําคญัของสัญลกัษณ์การจดั
ระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ 

การแปลความ หมายถึง ความสามารถทีจะให้ความหมายของสัญลกัษณ์การจดัระดบั
ความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ 
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การตีความ หมายถึง การอ่านหรือการดูเพือให้เขา้ใจในความหมายของสัญลกัษณ์การ
จดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์   

การประเมินค่า หมายถึง ความสามารถในการคาดคะเนถึงสิงทีอาจจะเกิดขึนไดจ้าก
การปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกักษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ 

พฤติกรรมการปฏิบัติตามคําแนะนําของสัญลกัษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์ หมายถึง การแสดงออก การคิด และความรู้สึกทีมีการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์
การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ 

ส่วนการแสดงออก หมายถึง การปฏิบติัตามของผูช้มรายการทีมีสัญลกัษณ์การจดัระดบั
ความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ขึนก่อนเริมรายการ 

ส่วนความคิด หมายถึง ผลทีเกิดขึนจากการทีสมองไดรั้บชมสือโทรทศัน์และมีการ
ไตร่ตรองเกียวกบัเรืองสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ 

ส่วนความรู้สึก หมายถึง อารมณ์ความนึกคิดทีมีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทศัน์ 

การจัดระดับความความเหมาะสมรายการโทรทัศน์  หมายถึง การจาํแนกรายการ
โทรทศัน์เป็นกลุ่มต่างๆ โดยใชร้ะบบการประเมินคุณภาพเนือหารายการโทรทศัน์ตามวยัของผูช้ม
เพือใชเ้ป็นเครืองมือในการสนบัสนุนใหเ้กิดรายการโทรทศัน์ทีสร้างสรรค ์

สัญลกัษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ หมายถึง สัญลกัษณ์ทีบอกราย 
ละเอียดของระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ทีออกอากาศวา่มีความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด
ต่อผูช้มรายการโทรทศัน์นนัๆ ไดแ้ก่สัญลกัษณ์ ป๓+, ด๑๖+, ท, น๑๓+, น๑๘+, ฉ 
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บทท ี  

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
 

ในการศึกษาวิจยัเรือง การศึกษาการรับรู้ ความเขา้ใจและพฤติกรรมทีมีต่อสัญลกัษณ์
การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปี 3 และชนัปี 4 ปี 
พ.ศ.  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ได้มีการศึกษาจากเอกสาร 
หนงัสือ วทิยานิพนธ์และวารสารวชิาการต่างๆ โดยมีรายละเอียดดงันี 

1. ความรู้พนืฐานเกียวกบัการจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์และสัญลกัษณ์
การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการรับรู้ 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัความเขา้ใจ 

4. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัพฤติกรรมและพฤติกรรมของผูรั้บสือ 

5. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการเปิดรับสือ 

6. ขอ้มูลบริบทเกียวกบักลุ่มตวัอยา่ง 

7. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 
.  ความรู้พนืฐานเกยีวกบัการจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์และสัญลักษณ์การจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ 

การจดัระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์นันจาํเป็นทีจะต้องมีมาตรฐานการ
พิจารณาเดียวกนั ดงันนั หลงัจากทีมีการพฒันาระบบการจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์
จนไดรั้บการยอมรับและเห็นชอบจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง กรมประชาสัมพนัธ์จึงไดจ้ดัทาํคู่มือการ
จดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ซึงไดผ้า่นการปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัการพฒันาระบบ
ดงักล่าว โดยเนือหาทีระบุในคู่มือ (กรมประชาสัมพนัธ์, : 4-7) สามารถสรุปสาระสําคญัทีเกียว 
ขอ้งกบังานวจิยัครังนี ดงันี 

แนวคิดในการจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ 
การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ เป็นเครืองมือทีสําคัญในการให้

คาํแนะนาํ สาํหรับผูช้มโดยเฉพาะพ่อ แม่หรือผูป้กครอง ในการเลือกรับชมสือโทรทศัน์ทีเหมาะสม
กบัวยัของเด็กและเยาวชนในครอบครัว โดยมีหลกัฐานในการจดัระดบัความเหมาะสมของรายการ
ดงัรายละเอียดนี 
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1. เป็นแนวทางและสร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์รายการโทรทศัน์ทีส่งเสริม
การศึกษา และการเรียนรู้ใหก้บัผูช้ม 

2. ส่งเสริมและพฒันาระบบการกาํกบัดูแลตนเอง (Self-Regulation) ของกิจการวิทยุ
โทรทศัน์  

3. คาํนึงถึงประโยชน์สุข ความปลอดภยัและพฒันาการดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ 
ศกัดิศรีของเด็กและเยาวชน 

4. รักษาไวซึ้งสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร 
5. สร้างมาตรฐานในการตรวจสอบเนือหาเฝ้าระวงัสือบนหลกัเกณฑ์และความเขา้ใจ   

เดียวกนั 

การจาํแนกเนือหาของรายการโทรทศัน์ตามช่วงอายุของผูช้มตามหลกัการขา้งตน้ มี
แนวคิดในการพิจารณาโดยแบ่งเนือหาของรายการโทรทศัน์ออกเป็น  ประเภท คือ 

เนือหาทีควรมีการจํากัด  เป็นระบบการจาํแนกเนือหาและการนาํเสนอของรายการ
โทรทศัน์ เพือปกป้องเด็กและเยาวชนจากภาพ เสียงและเนือหาของรายการโทรทศัน์ทีไม่เหมาะสม
ต่อพฒันาการการเรียนรู้และเป็นแนวทางแก่สถานีวิทยุโทรทศัน์ในการพิจารณาจดัเวลาออกอากาศ
รายการใหเ้หมาะสมกบักลุ่มผูช้ม 

เนือหาทีควรมีการส่งเสริม  เป็นระบบการพิจารณาเนือหาของรายการโทรทัศน์ที
สนบัสนุนดา้นการศึกษา การพฒันาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน อนัจะนาํไปสู่การสร้างสรรค์
รายการทีมีคุณภาพและการกาํหนดทิศทางเพือการสนบัสนุนรายการทีมีคุณภาพ รวมทงัเป็นการให้
ความรู้กับพ่อแม่ผูป้กครองในการเลือกรับชมรายการทีมีประโยชน์สําหรับเด็กและเยาวชนใน
ครอบครัว 

หลกัเกณฑ์การพจิารณาระดับความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ 
การพิจารณาระดบัความเหมาะสมของรายการโทรทศัน์ มี  หลกัเกณฑ ์ดงันี 
1. หลักเกณฑ์ของระบบการจําแนกเนือหาทีควรมีการจํากัด  วตัถุประสงคแ์ละวิธีการ

นาํเสนอภาพหรือเสียง นาํหนกัของการดาํเนินเรือง รวมทงัมุมกลอ้งของการถ่ายทาํทีทาํให้ผูช้มรับรู้
ในทางทีไม่เหมาะสม อาจมีผลต่อการพฒันาค่านิยมและพฤติกรรมในด้านลบโดยพิจารณาใน  
ประเด็น ดงันี 

ประเด็นท ี  พฤติกรรมและความรุนแรง พิจารณาจากภาพ เสียงและเนือหาทีอาจทาํให้
เกิดการเรียนรู้ทีไม่เหมาะสมในเรืองพฤติกรรมทีรุนแรงหรือนาํไปสู่ความรุนแรงและอนัตราย 
ประกอบดว้ย 
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1. การแสดงพฤติกรรมทีไม่เหมาะสม รวมทงัการนาํเสนอสือทีก่อหรือชกันาํให้
เกิดผล รุนแรงต่อจิตใจของผูช้มทาํให้เกิดความรู้สึกทางจิตใจ เช่น ความหดหู่ ความเครียด ความ
สะเทือนใจอยา่งรุนแรง ความเศร้า รวมถึงองคป์ระกอบของรายการทีทาํใหผู้ช้มตกใจกลวั  

2. การใชค้วามรุนแรงกระทาํต่อตนเอง บุคคลอืน สิงมีชีวติและวตัถุ 
3. การใชอ้าวุธ ยาเสพติด การแสดงของภาพของการกระทาํความผิดในรูปแบบ

ต่างๆ รวมถึงเนือหาทีขดัต่อศีลธรรมและความสงบของสังคม 
4. การนาํเสนอสือทีก่อหรือชกันาํให้เกิดการอคติ การเลือกปฏิบติัอนันาํมาซึงการ

ต่อตา้นล่วงละเมิดหรือการต่อตา้นการดูหมิน เหยียดหยาม การลดทอนหรือการละเมิดศกัดิศรีความ
เป็นมนุษย์ ตลอดจนส่งเสริมหรือชักจูงให้เกิดการต่อต้านดูหมิน สร้างทศันคติในเชิงลบ การ
ลอ้เลียนให้เกิดความอายกลายเป็นตวัตลกในสังคมทีมีผลต่อตวับุคคล กลุ่มบุคคล ทงัในประเด็น
ของเชือชาติ สัญชาติ ชาติพนัธ์ุ เพศ รสนิยม ทางเพศ สถานะ ชนชัน สภาพทางเศรษฐกิจ อาย ุ
ศาสนา สีผวิ โรคหรือภาวะสุขภาพความพิการทางร่างกาย จิตใจและสติปัญญา 

ประเด็นท ี  เรืองทางเพศ พิจารณาจากภาพ เสียงและเนือหา ทีอาจทาํให้เกิดการเรียนรู้
ทีไม่เหมาะสมในด้านการแต่งกาย การแสดงท่าทางหรือกิริยาทีไม่เหมาะสมในทางเพศ การล่วง
ละเมิดทางเพศ การสนทนาหรือใชค้าํพูดเกียวกบัเนือหาทางเพศทีล่อแหลมไม่เหมาะสม การสร้าง
ทศันคติทางลบเกียวกบัเนือหาทางเพศในประเด็นต่างๆ เช่น การเหยยีดเพศ เป็นตน้ 

ประเด็นที  ภาษา พิจารณาจากภาพ เสียงและเนือหาทีอาจทาํให้เกิดการเรียนรู้ทีไม่
เหมาะสมในเรืองการใชภ้าษาไวยากรณ์ทางภาษา การใชภ้าษาทีล่อแหลม สือความหมายในเชิงลบ 
รวมถึงการใชภ้าษาทีกา้วร้าว ดูหมิน นาํมาซึงการลดทอนศกัดิและศรีของผูฟั้ง 

จากหลกัเกณฑข์องระบบการจาํแนกเนือหาทีควรมีการจาํกดั โดยยึด  ประเด็นขา้งตน้
เป็นกรอบในการพิจารณาจดัระดบัความเหมาะสมไดมี้การกาํหนดค่าให้กบัเนือหาแต่ละประเด็นไว ้

 ระดบั ดงันี 
1. ระดบั  หมายถึง ระดบัทีแสดงวา่ไม่มีการนาํเสนอภาพ เสียงและเนือหาทีอาจทาํให้

เกิดการเรียนรู้ทีไม่เหมาะสมในประเด็นนนัๆ 
2. ระดบั  หมายถึง ระดบัทีแสดงวา่ไม่มีการนาํเสนอภาพ เสียงและเนือหาทีอาจทาํให้

เกิดการเรียนรู้ทีไม่เหมาะสมในประเด็นนนัเป็นส่วนใหญ่ แต่มีการนาํเสนอภาพ เสียงและเนือหา
ดงักล่าวบา้งเล็กนอ้ยตามกรณีทีไดรั้บการยกเวน้ซึงไดร้ะบุไวอ้ยา่งชดัเจนในคู่มือ 

3. ระดบั  หมายถึง ระดบัทีแสดงวา่มีการนาํเสนอภาพ เสียงและเนือหาทีอาจทาํให้เกิด
การเรียนรู้ทีไม่เหมาะสมในประเด็นนนับา้งตามบริบทของเรือง 
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4. ระดบั  หมายถึง ระดบัทีแสดงวา่สามารถนาํเสนอภาพ เสียงและเนือหาทีอาจทาํให้
เกิดการเรียนรู้ทีไม่เหมาะสมในประเด็นนนัได ้ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายและกฎหมายอืนๆ ทีเกียวขอ้ง 

การจดัระดบัความเหมาะสมของรายการโทรทศัน์ ตอ้งพิจารณาจากค่าระดบัทีไดต้าม
สัดส่วนทีกาํหนดไวโ้ดยนาํเสนอไดต้ามตารางต่อไปนี 

 
ตารางที 1  ระดบัค่าของเนือหาทีควรมีการจาํกดั จาํแนกตามระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ 

 

 

ทีมา : กรมประชาสัมพนัธ์, คู่มือการจัดระดับความเหมาะสมของสือโทรทศัน์ (กรุงเทพฯ : กรม  
          ประชาสัมพนัธ์, 2550), 8. 

 
ทงันีได้มีการเปรียบเทียบค่าของแต่ละระดับกับรายละเอียดของแต่ละประเด็นไว้

ชดัเจนใน  คู่มือการจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ (กรมประชาสัมพนัธ์ 2550: 17-47) 
1. หลกัเกณฑ์ของระบบการจําแนกเนือหาทีควรมีการส่งเสริม พิจารณาจากเนือหาของ

รายการโทรทศัน์ทีสนบัสนุนดา้นการศึกษา การพฒันาการเรียนรู้ของเด็ก และเยาวชน โดยใชเ้กณฑ์
ดา้นการศึกษาและการเรียนรู้ 6 ประเด็นเป็นตวัชีวดั ดงันี 

ประเด็นท ี1 เนือหาทีส่งเสริมใหเ้กิดระบบวธีิคิด กล่าวคือ ให้คิดเป็นตามความสามารถ
ของสมองในแต่ละวยั ตลอดจนการส่งเสริมดา้นพฒันาการทางสมอง และสติปัญญา ให้สามารถมี

ระดับความเหมาะสม พฤติกรรมและความรุนแรง ภาษา เรืองทางเพศ 
ป 

(๓-๕ ปี) 
0 0 0 

ด 

(๖-๑๒ ปี) 
1 0 0 

ท 

(ทุกวยั) 
1 1 1 

น ๑๓ 

(นอ้ยกวา่ ๑๓ ควรไดค้าํแนะนาํ) 
2 1 1 

น ๑๘ 

(นอ้ยกวา่ ๑๘ ควรไดรั้บคาํแนะนาํ) 
2 2 2 

ฉ 

(เฉพาะผูใ้หญ่) 
3 3 3 
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ความรู้ ความเขา้ใจ ความสามารถในการประยกุต ์วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลไดอ้ยา่งเป็น
ระบบโดยเฉพาะอยา่งยงิการทาํใหเ้กิดความคิดริเริมสร้างสรรค ์การวางแผน การตดัสินใจ การแกไ้ข
ปัญหาอยา่งเป็นระบบ 

ประเด็นที 2 เนือหาทีส่งเสริมความรู้ในเรืองวิชาการ ตลอดจนความรู้ในศาสตร์สาขา
ต่างๆ ใหส้ามารถเรียนวชิาการในศาสตร์สาขาวชิาต่างๆ ตลอดจนศาสตร์ประยุกตแ์ละศาสตร์ในเชิง
บูรณาการทีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนัได ้เช่น ความรู้ในดา้นภาษาศาสตร์ ตรรกะ 
และคณิตศาสตร์ ดนตรี กีฬา ตลอดจนความรู้ในดา้นวชิาชีพ รวมถึงการสร้างความรักในการเรียนรู้ 

ประเด็นท ี3 เนือหาทีส่งเสริมให้เกิดการพฒันาดา้นคุณธรรม และจริยธรรมให้เกิดการ
เรียนรู้ และเขา้ใจทีจะประพฤติปฏิบติัตามคุณธรรมและจริยธรรมในมาตรฐานของความเป็นมนุษย์ 

ประเด็นที 4 เนือหาทีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เกียวกบัทกัษะชีวิตให้รู้จกัและเรียนรู้
เกียวกบัทกัษะในการใชชี้วิตในสังคมทีเหมาะสมกบักาลเทศะ สามารถนาํทกัษะดงักล่าวไปใช้ใน
ชีวติของตนเองไดต้ลอดจนสามารถแกไ้ขปัญหาชีวติอยา่งเหมาะสมได ้

ประเด็นที 5 เนือหาทีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ยอมรับ เข้าใจและชืนชมความ
หลากหลายในสังคม ทงัเรืองของสังคม วฒันธรรม เชือชาติ สัญชาติ ภาษา สถานะทางสังคม เพศ 
และวยั เป็นตน้ เพือให้เกิดการเรียนรู้ในความแตกต่างหลากหลาย สามารถอยู่ร่วมกนักบัความ
แตกต่างหลากหลายนันได้อย่างสันติ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา และขจดัความ
ขดัแยง้ อนัเกิดจากความแตกต่างหลากหลายนนัได ้

ประเด็นที  เนือหาทีส่งเสริมการพฒันาความสัมพนัธ์ของคนในครอบครัวและ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ถึงความสัมพนัธ์ทีดีของคนในครอบครัว ทงัเรียนรู้
เขา้ใจกนัและกนัของคนในครอบครัวตลอดจนการทาํให้เกิดศรัทธาและแรงบนัดาลใจในสถาบนั
ครอบครัว 

หลกัเกณฑข์อ้นีไม่มีการกาํหนดค่าในแต่ละประเด็นเนือหาเหมือนกบัระบบการจาํแนก
เนือหาทีควรมีการจาํกัด ดังนัน การจัดระดับความเหมาะสมจากหลักเกณฑ์นีจึงเป็นเพียงการ
พิจารณาให้เนือหาของรายการมีความเกียวข้องหรือเป็นประสบการณ์เกียวกับช่วงวยัของ
กลุ่มเป้าหมายและเป็นรายการทีผลิตเพือความรู้และพฒันาการของกลุ่มเป้าหมาย ทงันีได้มีการ
กาํหนดเนือหาทีควรมีการส่งเสริมไวใ้นแต่ละระดบัความเหมาะสมอยา่งชดัเจนในคู่มือการจดัระดบั
ความเหมาะสมของรายการโทรทศัน์ (กรมประชาสัมพนัธ์, : 17-47) 

นอกจากแนวคิดและหลักเกณฑ์การพิจารณาระดับความเหมาะสมของรายกา ร
โทรทศัน์แล้วคู่มือการการจดัระดับความเหมาะสมของรายการโทรทศัน์ยงักล่าวถึง วิธีแสดง
สัญลกัษณ์ระบุระดบัความเหมาะสมของรายการกบักลุ่มผูช้ม กรอบปฏิบติัในการจดัระดบัความ
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เหมาะสมของรายการโทรทศัน์ ตลอดจนกฎหมายและนโยบายทีเกียวขอ้ง (กรมประชาสัมพนัธ์,  
0: - ) ดงันี 

กรอบปฏิบัติในการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทศัน์ 

สถานีโทรทศัน์ตอ้งถือปฏิบติัตามกฎกระทรวงฉบบัที  (พ.ศ. ) กฎกระทรวง
ฉบบัที  (พ.ศ. ) และกฎระเบียบอืนๆ จากนนัจึงจดัระดบัความเหมาะสมของรายการโทรทศัน์
ทีสามารถออกอากาศไดโ้ดยไม่ขดักบักฎหมายนนัยกเวน้รายการโทรทศัน์ดงัต่อไปนี 

1. รายการข่าวและสถานการณ์ปัจจุบนั โดยในช่วงเวลา . - .  น. สถานีฯ ควร
คาํนึงถึงความอ่อนไหว สวสัดิภาพของเด็กและเยาวชนทีอาจจะกระทบถึงความรู้สึกนึกคิด การ
สร้างแบบอยา่งทีไม่ถูกตอ้งนาํไปสู่การชีนาํทีไม่ถูกตอ้ง   

- ในกรณีทีเป็นการนาํเสนอสถานการณ์ของความจริงเหตุร้ายแรง ภยัธรรมชาติ คดี
อาชญากรรม ความป่าเถือน ควรนาํเสนอภาพอย่างรับผิดชอบให้อยู่ในกรอบของความสมดุล มี
มารยาท คาํนึงศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิของผูก้ระทาํผดิและผูเ้คราะห์ร้าย 

- รายการเชิงวิเคราะห์ข่าว ควรคาํนึงถึงความเป็นกลาง ไม่ลาํเอียงและคาํนึงถึง
ความ สงบสุขของสังคม โดยไม่ควรนาํเสนอในทางยุยงให้เกิดความบาดหมางระหวา่งผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย 

2. รายการบางประเภท ไดแ้ก่ งานพระราชพิธี งานประชุมสัมมนาทางวิชาการ กีฬา 
การแสดงดนตรี/ศิลปวฒันธรรม 

3. รายการสาระความรู้ทีมีความยาวไม่เกิน 5 นาที 

การจดัระดบัรายการตอ้งพิจารณาตามคู่มือโดยจดัระดบัเดียวตลอดอายุการออกอากาศ 
รายการนันๆ ไม่ควรจดัระดับความเหมาะสมและแสดงสัญลักษณ์ทีต่างกันในแต่ละตอนเพือ
ประโยชน์ในการประชาสัมพนัธ์ระดบัของรายการและเพือการพิจารณาช่วงเวลาทีเหมาะสมในการ
ออกอากาศ 

สถานีวิทยุโทรทัศน์หรือผู ้ผ ลิตรายการอาจกําหนดกลุ่มเ ป้าหมายหลักและ
กลุ่มเป้าหมายรองของแต่ละรายการอย่างชัดเจนเพือให้สามารถกาํหนดเนือหา รูปแบบรายการ 
พฤติกรรมและองคป์ระกอบการผลิตรายการไดอ้ยา่งเหมาะสม แมว้า่ในการจดัระดบัความเหมาะสม
ของรายการกับกลุ่มผู ้ชมจะระบุกลุ่มเป้าหมายหลักของรายการแต่กลุ่มเป้าหมายรองหรือ
กลุ่มเป้าหมายอืนก็สามารถรับชมรายการนนัๆ ไดเ้ช่นกนั  
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กฎหมายและนโยบายทเีกยีวข้อง 
ระบบการจัดระดับความเหมาะสมของสือโทรทัศน์เกียวข้องกับกฎระเบียบและ

นโยบายดงัต่อไปนี (มนสัวนีิ จนัทะเลิศ, : ) 
1. พระราชบญัญติัวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ พ.ศ.2498 แกไ้ขเพิมเติม พ.ศ. 

2530 

2. กฎกระทรวงฉบบัที 14 พ.ศ.2537 ออกตามความในพระราชบญัญติัวทิยกุระจายเสียง
และวทิยโุทรทศัน์ พ.ศ.2498 

3. กฎกระทรวงฉบบัที 15 พ.ศ.2537 ออกตามความในพระราชบญัญติัวทิยกุระจายเสียง
และวทิยโุทรทศัน์ พ.ศ.2498  

4. คาํสังสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ที 504/2549 

5. มติคณะรัฐมนตรี เรืองการใชสื้อของรัฐเพือส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้สําหรับ
เด็ก เยาวชนและครอบครัว เมือวนัที 4 พฤศจิกายน 2546 

6. มติคณะรัฐมนตรี เรือง การขอปรับระบบการจดัระดบัความเหมาะสมของสือ
โทรทศัน์ เมือวนัที 5 มิถุนายน 2550  

7. กฎหมายทีเกียวขอ้ง ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก 
พระราช บัญญัติสถานบริการ พระราชบัญญติัคุ้มครองผูบ้ริโภค พระราชบัญญติัป้องกันและ
ปราบปรามการคา้ ประเวณี พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พระราชบญัญติัการฟืนฟูสมรรถภาพ
ของคนพิการ พระราชบญัญติัการพนนั เป็นตน้ 

จากเรืองของกฎหมายและนโยบายทีเกียวข้องกับสัญลักษณ์การจัดระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทศัน์ แสดงให้เห็นว่าการจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์โดยการ
แสดงสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์เป็นสิงจาํเป็นทีทุกรายการโทรทศัน์
จะตอ้งแสดงสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ เพือระบุความเหมาะสมของ
กลุ่มผูช้มและวิธีในการรับชมสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ เพือนาํมาใช้
ในการกําหนดแบบสอบถามและการสร้างแนวคําถามเกียวกับสัญลักษณ์การจัดระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทศัน์ 
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2. แนวคิดและทฤษฏีเกยีวกบัการรับรู้ 
ความหมายของการรับรู้ 
การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการทีแต่ละคนไดรั้บการเลือกสรร การจดัระเบียบ

การตีความหมายของขอ้มูลเพือทีจะสร้างภาพทีมีความหมายหรืออาจหมายถึงกระบวนการของ
ความเขา้ใจ (การเปิดรับ) ของบุคคลหรือสิงทีพบเห็นทีปรากฏอยูใ่นสิงแวดลอ้มรอบตวั การรับรู้จึง
เป็นองค์ประกอบสําคญัทีทาํให้เกิดความคิดรวบยอด ทศันคติของมนุษยอ์นัเป็นส่วนสําคญัยิงใน
กระบวนการเรียนการสอนและการใชสื้อการสอนจึงจาํเป็นจะตอ้งใหเ้กิดการรับรู้ทีถูกตอ้งมากทีสุด
กระบวนการรับรู้ของแต่ละบุคคลขึนอยู่กบัปัจจยัภายใน เช่น ความเชือ ประสบการณ์ความจาํเป็น
เช่นเดียวกบัลกัษณะภายนอกของสิงทีกระตุน้การรับรู้อาจจะพิจารณาเป็นกระบวนการกลนักรอง 
(จรรยา ยามาลี, 2553: 32-34) 

ลกัษณะสําคัญของการรับรู้  
ลกัษณะสาํคญัของการรับรู้มี 6 ประการ คือ 
1. ตอ้งมีพืนฐานขอ้มูลหรือความรู้ในเรืองนนัมาก่อน (Knowledge Based) หรือถา้ไม่มี

ความรู้อยา่งนอ้ยตอ้งมีประสบการณ์เดิมในเรืองนนัอยูบ่า้ง 
2. จะตอ้งประกอบดว้ยขอ้วินิจฉยั (Inferential) ในขนัตอนของกระบวนการรับรู้ทงันี 

เพราะในการรับรู้ตอ้งอาศยัวิธีการวินิจฉยัโดยการตงัสมมุติฐานเขา้ดว้ยกนัเพือให้การรับรู้ในสิงนนั
เกิดความสมบูรณ์มากทีสุด 

3. จะตอ้งมีความสามารถในการแยกแยะ (Categorical) ลกัษณะหรือคุณสมบติัทีสําคญั
ของขอ้มูลนนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งซึงจะตอ้งอาศยัความจาํจากประสบการณ์เดิมมาใช ้

. ลกัษณะของการรับรู้จะตอ้งมีความสัมพนัธ์เชือมโยง (Relational) ของขอ้มูลต่างๆ 
หลายประเภท 

5. กระบวนการของการรับรู้จะต้องอาศัยการดัดแปลง (Adaptive) ข้อมูลจาก
ประสบการณ์เดิมมาใชใ้หเ้หมาะกบัแต่ละเรืองทีกาํลงัรับรู้อยูใ่นขณะนนั 

. กระบวนการของการรับรู้มกัจะเป็นไปโดยอตัโนมติั เป็นการทาํงานของสมองใน
การรับรู้ขอ้มูลต่างๆ 

ธรรมชาติของการรับรู้ นกัจิตวิทยาไดพ้ยายามศึกษาและวินิจฉัยเพือหาขอ้มูลในการ
นาํมาอธิบายธรรมชาติของการเกิดการรับรู้วา่ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบอะไรบา้งจากการศึกษาไดส้รุป
ดงันี 

. การรับรู้จะตอ้งอาศยัความสามารถในการคดัเลือกสิงเร้าต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม 

(Perception is Selective) มนุษยมี์ขีดจาํกดัในการรับรู้ ดงันนัมนุษยจึ์งตอ้งมีการเลือกวา่ในแต่ละ



17 
 

สถานการณ์นนัตนเองเลือกทีจะรับรู้สิงเร้าใดบา้ง องค์ประกอบทีมีอิทธิพลต่อการเลือกรับรู้ทีนกั 
จิตวทิยาไดศึ้กษาและรวบรวมขอ้มูลไวมี้ดงันี 

.  องค์ประกอบอนัเนืองมาจากสภาพของสิงเร้า องค์ประกอบนีนกัจิตวิทยาได้
อธิบายว่า มนุษยม์กัเลือกทีจะรับรู้สิงเร้าทีน่าสนใจ เช่น ในเรืองขนาดและความเขม้ของสิงเร้า 
(Intensity and Size) มนุษยเ์ลือกทีจะรับรู้สิงเร้าทีมีขนาดใหญ่ เสียงดงั สีสด มากกวา่ในเรืองความ
เด่นหรือความแตกต่างจากสิงเร้าอืน (Contrast) คนทีแต่งกายแตกต่างจากกลุ่มมกัจะถูกมากกวา่ผู ้
อืนในเรืองการทาํซาํๆ (Repetition) สิงเร้าใดก็ตามทีมีการเกิดหรือกระทาํซาํๆ กนัหลายครัง มนุษย์
มกัจะรับรู้ไดเ้ร็วกวา่ในเรืองความเคลือนไหวของสิงเร้า (Movement) สิงเร้าใดก็ตามทีมีการเคลือน 
ไหวจะไดรั้บความสนใจมากกวา่สิงเร้าทีอยูนิ่ง 

.  องคป์ระกอบอนัเนืองมาจากตวัมนุษย์ มนุษยแ์ต่ละคนยอ่มมีความแตกต่างกนั
และความแตกต่างกันเป็นสาเหตุให้มนุษย์มีการเลือกการรับรู้ในสิงต่างๆ  ทีแตกต่างกัน 

องคป์ระกอบอนัเนืองมาจากตวัมนุษย ์เช่น ความคาดหวงั (Set or Expectancy) จะมีผลต่อการเลือก
รับรู้ของมนุษย์ เพราะจะเป็นตัวกําหนดขอบเขตและแนวทางของการเลือกรับรู้ความสนใจ 
(Interest) มนุษยเ์ลือกทีจะรับรู้สิงทีตนเองมีความสนใจมากกวา่สิงทีตนเองไม่สนใจ ความตอ้งการ 
(Need) มีอิทธิพลอยา่งมากต่อการเลือกรับรู้ 

. การรับรู้จะตอ้งมีการจดัระบบ (Perception is Organized) มนุษยจ์ะตอ้งมีการจดั 
ระบบของขอ้มูลทีจะรับรู้โดยทีนาํขอ้มูลนีมาจดัเป็นรูปแบบ (Pattern) และกฎเกณฑ์ (Principles) ที
มีความหมายเพือทีจะไดง่้ายต่อการรับรู้ เมือมนุษยรั์บขอ้มูลยอ่ยๆ หลายขอ้มูล มนุษยต์อ้งนาํขอ้มูล
ยอ่ยนนัมารวมกนัเพือใหเ้กิดเป็นสิงทีมีความหมาย ง่ายต่อการรับรู้และการจดัระบบ มีดงัต่อไปนี 

.  การจดัหมวดหมู่ (Grouping) ของขอ้มูลตามแนวความคิดของนกัจิตวิทยากลุ่ม
เกสตสัท ์มนุษยจ์ะจดักลุ่มประเภทของขอ้มูลเหล่านีเป็นพวกเดียวกนั คือ 

• ความใกลชิ้ด (Neediness or Proximity) 
• ความเหมือน (Similarity) 
• ความต่อเนือง (Continuity) 
• ความสมบูรณ์ (Closure) 

สิงเร้าใดก็ตามทียงัขาดความสมบูรณ์หรือยงัหาขอ้ยุติไม่ได ้ มนุษยม์กัจะรับรู้ให้
เป็นภาพทีสมบูรณ์โดยเติมใหส้มบูรณ์ตามประสบการณ์เดิมของตน 

.  ภาพและพืน (Figure and Ground) ในขณะทีมนุษยมี์สิงให้รับรู้มากมายสิงทีได ้
รับความสนใจหรือการรับรู้มากทีสุดก็จะปรากฏเด่นชดัเป็นภาพ (Figure) สิงอืนๆ ทีไม่ไดรั้บความ
สนใจก็จะกลายเป็นพืน (Ground) 
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การรับรู้เป็นการเปิดโอกาสสู่การเรียนรู้ โดยจะนาํไปสู่ทศันคติ ความเชือ ซึงจะทาํให้
เกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมได ้ทงันีไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของการรับรู้ไวด้งันี  

บรรยงค์ โตจินดา ( : ) กล่าวถึงการรับรู้ไวว้่า การรับรู้ หมายถึง การทีบุคคล
ไดรั้บตีความและตอบสนองต่อสิงทีเกิดขึน การรับรู้แบ่งไดเ้ป็น  กิจกรรม คือ การรับขอ้มูลและ
การแปลขอ้มูลใหเ้ป็นขอ้ความตามความเขา้ใจ การรับรู้จะตอ้งคาํนึงถึงความรู้ ความเขา้ใจในขอ้มูล
ข่าวสาร ความสนใจและประสบการณ์จึงสามารถทาํใหแ้ปลความถูกตอ้ง 

วชัรี ทรัพยมี์ ( : ) กล่าวถึงการรับรู้ไวว้า่ การรับรู้ หมายถึง การตี ความหมายการ
สัมผสัออกเป็นสิงหนึงสิงใดทีมีความหมายซึงการตีความหมายนนัจะตอ้งอาศยัประสบการณ์หรือ
การเรียนรู้ การรับรู้เป็นสิงทีถูกเลือกสรร เนืองจากมนุษยเ์ลือกรับรู้สิงเร้าเป็นบางอยา่งเท่านนั 

ลกัขณา สริวฒัน์ (2530: 62) กล่าวถึงการรับรู้ไวว้า่ การรับรู้ หมายถึง อาการสัมผสัทีมี
ความหมาย (Sensation) และการรับรู้หรือการตีความแห่งการสัมผสัทีไดรั้บออกมาเป็นสิงหนึงสิง
ใดทีมีความหมาย อนัเป็นทีรู้จกั เขา้ใจกนัและกนัในการเปลียนแปลงหรือตีความของการสัมผสั 

รอบบินส์ (Robbins, 2003: 124 อา้งถึงใน ใจชนก ภาคอตั, 2550: 27) กล่าวถึงการรับรู้
ไวว้่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการแปลความหมายจากการสัมผสั  การรับรู้ของแต่ละบุคคลนนั
แตกต่างกนัตอ้งอาศยัปัจจยัหลายอย่าง และปัจจยัทีสําคญั คือ ความสนใจต่อสิงเร้าซึงมีผลต่อการ
เลือกรับรู้ นอกจากนีการจะรับรู้ไดดี้มากนอ้ยเพียงใดขึนอยูก่บัสิงทีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคล 
เช่น อวยัวะรับสัมผสั และประสบการณ์ทีผา่นมา  

ชิฟแมน และคานุก (Schiffman and Kanuk, 2000: 146 อา้งถึงใน พจันอร โสตถิทตั, 
2551: 10) กล่าวถึงการรับรู้ไวว้า่ การรับรู้ หมายถึง กระบวนการซึงแต่ละบุคคลเลือกสรรจดัระเบียบ
และตีความหมายสิงกระตุน้ออกมาเป็นภาพทีมีความหมายและเกิดเป็นภาพรวมขึนมา โดยทีบุคคล 

2 คนไดรั้บสิงกระตุน้อยา่งเดียวกนัและอยูภ่ายใตเ้งือนไขอยา่งเดียวกนัแต่จะมีอิทธิพลต่อการเลือก 
การรู้จกั การตีความหมายของแต่ละบุคคล ซึงขึนอยูก่บัความจาํเป็น (Need) ค่านิยม (Values)และ
ความคาดหวงั (Expectation) แรงจูงใจ (Motives) ทีมีต่อสิงเร้านนัๆ อีกทงัยงัไดก้ล่าวเกียวกบั
กระบวน การเลือกรับรู้ว่านอกเหนือจากการเลือกเปิดรับสิงเร้า (Selective Exposure) การเลือก
จดัการกบัสิงเร้า (Selective Organization)และเลือกตีความสิงเร้า (Selective Interpretation) แลว้ใน
กระบวน การเลือกรับรู้ยงัรวมไปถึงการต่อตา้นการรับรู้ (Perceptual Defense)และการปิดกนัการ
รับรู้ (Perceptual Blocking) โดยทีการต่อตา้นการรับรู้ (Perceptual Defense) หมายถึง การที
ผูบ้ริโภคสือมกัจะคดัเลือกสิงเร้าทีคิดวา่จะคุกคามจิตใจของตนออกไป ถึงแมว้า่จะมีการเปิดรับสิง
เร้านนัไปแลว้ก็ตาม นอกจากนีผูรั้บสืออาจบิดเบือนขอ้มูลทีไดรั้บจากสิงเร้านนัๆ โดยไม่รู้ตวัก็ได ้

หากขอ้มูลนนัไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการค่านิยมหรือความเชือของผูรั้บสือ 
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วาร์คเนอร์ และฮอร์เลนเบิร์ก (Wagner and Hollenbeck, 2005: 72 อา้งถึงใน สลกัจิต   
ภู่ประกร, 2555: 17) กล่าวถึงการรับรู้ไวว้า่ การรับรู้ หมายถึง กระบวนการทีปัจเจกบุคคล เลือก 

(Select) จดัการ (Organize) เก็บ (Store) และรับ (Retrieve) ขอ้มูล ซึงมีกระบวนการสําคญัในการ
จดัระบบหรือตีความสิงทีประสาทสัมผสั ได ้ เพือให้ความหมายให้กบัสภาพแวดลอ้มของสิงนนัๆ 

โดยนาํมาใช้เป็นหลกัในการออกแบบสอบถามเพือประเมินการรับรู้  ซึงมีกระบวนการสําคญัดงั
แสดงในภาพที 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3  กระบวนการรับรู้ของ Wagner and Hollenbeck 

ทีมา : สลกัจิต ภู่ประกร, ความพงึพอใจในสวสัดิการทไีด้รับของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สํานักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2555), 17. 

 

กนัยา สุวรรณแสง (2540: 129) กล่าวถึง กระบวนการรับรู้ประกอบดว้ย 3 กระบวนการ
หลัก คือ 1. กระบวนการภายนอกหรือสิงเร้า 2. กระบวนการภายในหรือการรับรู้ และ 3. 
กระบวนการแสดงออกหรือปฏิกิริยาตอบสนอง 

 

 
 

 

ภาพที 4  กระบวนการรับรู้  
ทีมา : กนัยา สุวรรณแสง, จิตวทิยาทวัไป (กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2540), 129 

 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2537: 122) กล่าวถึงการรับรู้และกระบวนการรับรู้ไวว้่า การรับรู้
เป็นกระบวนการซึงแต่ละบุคคลไดเ้ลือกสรรการจดัระเบียบและการตีความหมายขอ้มูล เพือทีจะ
สร้างภาพทีมีความหมายของโลกหรืออาจหมายถึงกระบวนการของความเขา้ใจของบุคคลซึงขึนอยู่

Sensing Memory Learning Decision making 

สภาพแวดล้อม 
(Environment) 

ความสนใจ 
(Attention) 

การจัดการ 
(Organization) 

การระลกึได้ 
(Recall) 

การรับรู้ (Perception) 



20 
 

กบัปัจจยัภายใน เช่น ความเชือ ประสบการณ์ ความจาํเป็นและอารมณ์ เช่นเดียวกบัภาพลกัษณ์
ภายนอกของสิงกระตุ้นการรับรู้ อาจพิจารณาเป็นกระบวนการกลนักรอง การรับรู้จะแสดงถึง
ความรู้สึกจากประสาทสัมผสัทงั 5 คือ ไดเ้ห็นไดย้ิน ไดก้ลิน ไดร้สชาติและไดรู้้สึก มนุษยเ์ป็นสัตว์
สังคมทีตอ้งอาศยัการแลกเปลียนขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้และประสบการณ์ซึงกนัและกนั ข่าวสารจึง
นบัเป็นปัจจยัทีสาํคญัอยา่งยงิทีนาํมาใชใ้นเรืองใดเรืองหนึง ความตอ้งการข่าวสาร ความอยากรู้ของ
มนุษย์จะเพิมปริมาณขึนจึงเกิดการรับรู้ ดังนัน การเปิดรับข่าวสารจึงหมายถึง การแลกเปลียน
ข่าวสารความรู้และประสบการณ์ของมนุษยใ์นชีวิตประจาํวนัอย่างเป็นขนัตอนการรับรู้เป็นผล
เนืองมาจากการทีมนุษยใ์ชอ้วยัวะรับสัมผสั (Sensory motor) ซึงเรียกวา่ เครืองรับ (Sensory) ทงั 5 

ชนิด คือ ตา หู จมูก ลินและผวิหนงั  
นอกจากนี พชันี เชยจรรยา, เมตตา วิวฒันานุกูล และถิรนนัท ์ อนวชัศริริวงศ์ (2541: 

113) กล่าวถึงความแตกต่างในการรับรู้ระหว่างบุคคลว่าขึนอยู่กบัปัจจยัหลายด้านโดยบุคคลทีมี
ปัจจยัเหล่านนัต่างกนัจะมีการรับรู้ในเรืองเดียวกนัแตกต่างกนั คือ 

การรับรู้เป็นตวักาํหนดพฤติกรรมการสือสาร ทศันคติและความคาดหวงัของผูส่้งสาร 
การรับรู้เป็นกระบวนการทางจิตทีตอบสนองต่อสิงเร้าทีไดรั้บเป็นกระบวนการเลือกรับสาร การจดั
สารเขา้ดว้ยกนั การตีความสารทีไดรั้บตามความเขา้ใจและความรู้สึกของตนเอง การรับรู้ของบุคคล
เป็นผลมาจากสภาพร่างกายหรือความสามารถทางกายภาพของบุคคล (Physical Ability) การฝึกฝน
ทางสังคมและวฒันธรรม (Cultural Training) และลกัษณะทางจิตวิทยาของบุคคล (Personal 

Psychology) เมือบุคคลสองคนมีปัจจยัเหล่านีแตกต่างกนัแมไ้ดรั้บสารอยา่งเดียวกนัก็รับรู้สารอยา่ง
เดียวกนันนัไดต่้างกนั 

จากการศึกษาทฤษฎีเกียวกบัการรับรู้ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชแ้นวคิดของ บรรยง โตจินดา ซึง
ไดก้ล่าวถึงการรับรู้ไวว้า่ การรับรู้ หมายถึง การทีบุคคลไดรั้บตีความและตอบสนองต่อสิงทีเกิดขึน
โดยแบ่งการรับรู้เป็น 2 กิจกรรม ประกอบดว้ย การรับขอ้มูลและการแปลขอ้มูลให้เป็นขอ้ความตาม
ความเขา้ใจ โดยผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคิดนีมากาํหนดตวัแปรการรับรู้ต่อการรับชมสัญลกัษณ์การจดัระดบั
ความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ในกรอบแนวคิดการวิจัย ซึงแนวคิดดังกล่าวสามารถอธิบาย
งานวจิยัในส่วนนีไดอ้ยา่งครอบคลุม 

 

3. แนวคิดและทฤษฎเีกยีวกบัความเข้าใจ 

 จกัรกริช ใจดี (2542) กล่าวถึงความเขา้ใจ ( Comprehension ) ไวว้า่ ความเขา้ใจ
สามารถจบัใจความสาํคญัของเรืองราวต่างๆ ไดท้งัภาษา รหสั สัญลกัษณ์ ทงัรูปธรรมและนามธรรม 
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แบ่งเป็นการแปลความ การตีความ การขยายความ จกัรกริช ใจดี (2542: 8-9) ไดแ้ยกความเขา้ใจ
ออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงันี 

1. การแปรความ คือ ความสามารถในการจบัใจความให้ถูกตอ้งกบัสิงทีสือความหมาย
หรือความสามารถในการถ่ายเทความหมายจากภาษาหนึงไปสู่อีกภาษาหนึงหรือจากการสือสาร 
รูปแบบหนึงไปสู่อีกรูปแบบหนึง 

2. การตีความ คือ ความสามารถในการอธิบายหรือแปลความหมายหลายๆ อนัมาเรียบ
เรียงโดยการจดัระเบียบสรุปยอดเป็นเนือความใหม่ โดยยึดเป็นเนือความเดิมเป็นหลกัไม่ตอ้งอาศยั
หลกัเกณฑอื์นใดมาใช ้

3. การขยายความ คือ ความสามารถทีขยายเนือหาขอ้มูลทีรับรู้มาให้มากขึนหรือเป็น
ความสามารถในการทาํนายหรือคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหนา้ไดอ้ยา่งดี โดยอาศยัขอ้มูลอา้งอิงหรือ
แนวโนม้ทีเกินเลยจากขอ้มูล 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2538: 170) ไดใ้ห้ความหมายของความเขา้ใจไวว้า่ ความเขา้ใจ 
(Comprehension or Understanding)  หมายถึง พฤติกรรมความรู้ทีแสดงวา่สามารถอธิบายไดข้ยาย
ความดว้ยคาํพูดของตนเองไดมุ้่งให้ผูเ้รียนรู้เกิดพฤติกรรมหรือการตอบสนอง 3 แบบ คือ การแปล 
(Translation) การตอบสนอง (Interpretation) การขยายความสรุปความ (Extrapolation)  

สุนนัท ์องัเกิดโชค ( : 27-28) ไดใ้ห้ความหมายของความเขา้ใจไวว้่า ความเขา้ใจ 
หมายถึง ความสามารถทาง ปัญญา และทกัษะ ไดแ้ก่ 

- ความสามารถทีจะใหค้วามหมายของคาํ (การแปล) 
- ความสามารถในการเขา้ใจความหมายของการคิด (การตีความ) 
- ความสามารถในการคาดคะเนถึงสิงทีอาจจะเกิดขึนไดจ้ากการกระทาํ 

จากการศึกษาทฤษฎีเกียวกบัความเขา้ใจ ผูว้ิจยัได้เลือกใช้แนวคิดของ สุนนัท์ องัเกิด
โชค ซึงไดก้ล่าวถึง ความเขา้ใจ หมายถึง ความสามารถทางปัญญาและทกัษะ ไดแ้ก่ การแปลความ 
การตีความและ การประเมินค่า โดยผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดนีมากาํหนดตวัแปรของความเขา้ใจต่อการ
รับชมสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ในกรอบแนวคิดการวิจยัซึงแนวคิด
ดงักล่าวสามารถอธิบายส่วนของงานวจิยันีไดอ้ยา่งครอบคลุม  

1. แนวคิด ทฤษฎเีกยีวกบัพฤติกรรมและแนวคิดเกยีวกบัพฤติกรรมของผู้รับสือ 

พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง กิจกรรมทุกประเภททีมนุษยท์าํ ไม่วา่สิงนนัจะสังเกต
ไดห้รือไม่ เช่น การทาํงานของหัวใจ การทาํงานของกลา้มเนือ การเดิน การพูด การคิด ความรู้สึก 
ความชอบ ความสนใจ  
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อรุณ รักธรรม (2524: 13) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมไวว้า่ พฤติกรรม หมายถึง 
การปฏิบติัของบุคคลใดบุคคลหนึงแสดงต่อบุคคลหนึงหรือบุคคลอืนในการทีถูกตอ้งหรือกล่าวอีก
นยัหนึงคือ พฤติกรรม กระบวนการทีเกิดขึนโดยการกระทาํทีมีการประสานสัมพนัธ์ระหวา่งระบบ
ร่างกายกบัเครืองกระตุน้ ซึงสอดคลอ้งกบั ลิขิต กาญจนาภรณ์ (2525: 3) ไดใ้ห้ความหมายว่า 
พฤติกรรม คือ กิจกรรมใดๆ ก็ตามของอินทรียที์สังเกตไดโ้ดยคนอืนหรือโดยเครืองมือของผูท้ดลอง 
เช่น เด็กรับประทานอาหาร ขีจกัรยาน หัวเราะและร้องไห้ กริยาเหล่านีกล่าวถึงพฤติกรรมทงัสิน 
การสังเกตพฤติกรรมอาจทาํไดโ้ดยใชเ้ครืองมือเขา้ช่วย เช่น การใชเ้ครืองตรวจคลืนสมอง 

พบรัก แยม้ฉิม (2548: 6) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมไวว้า่ พฤติกรรม (Practice) 
หมายถึง การกระทาํหรือการแสดงออกของบุคคลนนัโดยมีพืนฐานมาจากความรู้และทศันคติของ
ตนเอง ซึงการทีบุคคลมีพฤติกรรมต่างกนัอาจเนืองมาจาก มีความรู้ทศันคติทีต่างกันโดยความ
แตกต่างอาจเกิดขึนจากการเปิดรับสือ สิงเหล่านีทาํใหเ้กิดประสบการณ์สังสมทีแตกต่างกนัซึงส่งผล
ต่อพฤติกรรมของบุคคลมากทีสุด  

สมิต สัชฌุกร ( : 22) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมไวว้า่ พฤติกรรม (Practice) 
หมายถึง การแสดงออกทางความคิดและความรู้สึก โดยทวัไปจะเห็นไดจ้ากการกระทาํของบุคคล
ผูใ้ดมีความคิดและความรู้สึกทีดี ก็จะมีการกระทีดี พฤติกรรมทีดีย่อมนํามาซึงผลดีจึงนับเป็น
ลกัษณะประจาํตวัทีถือไดว้า่เป็นสิงทีตอ้งมี 

วนิยั เพชรช่วย ( : 24) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมไวว้า่ พฤติกรรม (Practice) 
หมายถึง ทุกอย่างทีบุคคลทาํ และสามารถสังเกตเห็นไดโ้ดยตรงหรือโดยการอนุมาน การกระทาํ
ของมนุษยที์แสดงออกทงัทางด้านร่างกายและจิตใจ แบ่งออกเป็น พฤติกรรมมนุษยที์สังเกตได้
โดยตรง คือ มีการกระทาํปรากฏให้เห็นชัดเจน เช่น การนอน การกิน การเดิน การนัง การยิม 
หัวเราะ เป็นตน้ และพฤติกรรมมนุษยบ์างอย่างไม่อาจสังเกตไดโ้ดยตรง คือ เพราะความซับซ้อน
และอยูภ่ายใน เช่น ความคิด ความรู้สึก จินตนาการ การตดัสินใจ เป็นตน้ พฤติกรรมเหล่านีจะรู้ได้
จากการอนุมานจาการกระทาํต่างๆของมนุษย ์

สุปรียา ตนัสกุล ( : 34) ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมไวว้า่ พฤติกรรม (Practice) 
หมายถึง สิงทีเกิดขึนภายในบุคคล เช่น ความรู้ ความรู้สึก การจูงใจ ความเชือ ฯลฯ รวมทงัการ
กระทาํการปฏิบติั เช่น การบริโภค การเดิน เป็นตน้ 

สุรพล พยอมแยม้ ( : 18-19) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมไวว้่า พฤติกรรม 
(Behavior) ในทางจิตวิทยานนั หมายถึง การกระทาํอนัเนืองมาจากการกระตุน้หรือถูกถูกจูงใจจาก
สิงเร้าต่างๆ การกระทาํหรือพฤติกรรมเหล่านีเกิดขึนหลงัจากบุคคลไดใ้ช้กระบวนการกลนักรอง 
ตกแต่งและตงัใจทีจะทาํให้เกิดขึนเพือให้ผูอื้นได้สัมผสัรับรู้ ทงันีเราจะเห็นได้ว่ามีพฤติกรรม
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จาํนวนมากทีแมจ้ะกระทาํด้วยสาเหตุหรือจุดมุ่งหมายเดียวกนั แต่ลกัษณะท่าทีกิริยาอาการอาจ
แตกต่างกนัไป เมือบุคคล เวลา สถานที หรือสถานการณ์เปลียนไป ความแตกต่างทีเกิดขึนนีเป็น
เพราะการกระทาํในแต่ละครังของบุคคลทีมีสภาพร่างกายปกติลว้นแลว้จะตอ้งผา่นกระบวนการคิด
และการตดัสินใจอนัประกอบด้วยอารมณ์และความรู้สึกของผูก้ระทาํพฤติกรรมนันๆ จึงทาํให้
พฤติกรรมของแต่ละคนและพฤติกรรมแต่ละคราวเปลียนแปลงไปหรือปรับเปลียนไปตามเรืองที
เกียวขอ้งเสมอ ดว้ยเหตุผลทีว่าพฤติกรรมแต่ละครังเกิดจากกระบวนการ ดงันนั หากพิจารณาแยก
กระบวนการนนัออกเป็นส่วนๆ แลว้จะพบวา่ประกอบดว้ย  ส่วน คือ 

1. ส่วนการแสดงออกหรือกิริยาท่าทาง (Acting) 
2. ส่วนการคิดเกียวกบักิริยานนั (Thinking) 
3. ส่วนความรู้สึกทีมีอยูใ่นขณะนนั (Feeling) 

จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้สามารถทีจะสรุปไดว้า่ พฤติกรรม หมายถึง สิงทีบุคคล 
กระทาํหรือแสดงออกมา เพือตอบสนองต่อสิงหนึงสิงใดของบุคคลทงัภายในและภายนอกโดยมี
พืนฐานมาจากความรู้และทศันคติของตนเอง สามารถสังเกตไดโ้ดยการใชเ้ครืองมือทดลอง 

ปัจจัยทมีีอทิธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ประกอบดว้ยปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก 

ปัจจัยภายใน เป็นปัจจยัภายในทีอยูใ่นตวับุคคลแต่ละคนและมีอิทธิพล ไดแ้ก่ การรับรู้ 
การจูงใจ การเรียนรู้ ทศันคติ สามารถอธิบายตามรายละเอียดดงันี 

1. การจูงใจ (Motivation) หมายถึง การกระตุน้ให้กระทาํซึงกระทาํจูงใจจะเกิดขึน
ภายในตวับุคคลและจาํมีผลต่อพฤติกรรม เพราะพฤติกรรมทงัหมดเป็นพฤติกรรมทีตอ้งไดรั้บการ
กระตุน้จากทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว ์ซึงเป็นการศึกษาถึงความตอ้งการต่างๆ ของบุคคลทีเป็น
แรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมและไดพ้ฒันาในรูปลาํดบัความตอ้งการสําหรับบุคคลแต่ละคนเพราะ
ความตอ้งการดงักล่าวเป็นสิงจูงใจให้เกิดพฤติกรรม ลาํดบัความตอ้งการลาํดบัของ มาสโลว ์มี  
ระดบั โดยเริมจากระดบัความตอ้งการขนัพืนฐานตามลาํดบัโดยหากตอ้งการในระดบัแรกๆ ไดรั้บ
การตอบสนอง มนุษยก์็จะมีความต้องการในลาํดบัถดัไป ดงันี ความต้องการด้านกายภาพหรือ
ร่างกาย ความต้องการด้านความปลอดภยัและความมนัคง ความตอ้งการด้านการยกย่อง ความ
ตอ้งการดา้นสังคมและความตอ้งการประสบความสาํเร็จสูงสุดในชีวติ 

2. การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการทีบุคคลคดัเลือก จดัระเบียบการตีความหมาย 
ขอ้มูลเพือกาํหนดเป็นภาพทีมีความหมายขึนมาหรือเป็นกระบวนการรับรู้ การจดัระเบียบและการ
ตีความหมายขอ้มูลหรือสิงกระตุน้ โดยอาศยัประสาทสัมผสัทงั  เมือบุคคลไดรั้บการกระตุน้ให้
ตอบสนองต่อตวักระตุน้แลว้การรับรู้จะเขา้มามีบทบาทต่อไป ทงันีขึนกบัความรู้และประสบการณ์
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ของแต่ละคน นอกจากนีการรับรู้อาจจะอยู่บนพืนฐานทีไม่มีเหตุผลในความเป็นจริง การรับรู้มี
ความสําคญั เนืองจากการรับรู้ของคนเป็นแบบเลือกสรร หมายถึง บุคคลเลือกรับรู้ในสิงทีคน
ตอ้งการรับรู้โดยกระบวนการรับรู้มีดงันี 

ขนัที  การเปิดรับขอ้มูลทีไดเ้ลือกสรร เกิดขึนเมือผูบ้ริโภคเปิดโอกาสให้ขอ้มูลเขา้มา
สู่ตวัเอง ถา้มีขอ้มูลทีรับเขา้มาน่าสนใจ เช่น ผูช้มรายการโทรทศัน์อาจจะเปลียนช่องหรือเดินออก
จากหอ้งเมือข่าวสารหรือโฆษณานนัไม่น่าสนใจหรือชมต่อไป ถา้ข่าวหรือโฆษณานนัน่าสนใจ 

ขนัที  การตงัใจรับขอ้มูลทีไดเ้ลือกสรร เกิดขึนเมือผูบ้ริโภคติดตามทีจะรับรู้ขอ้มูล
หรือสิงกระตุ้นอย่างใดอย่างหนึงด้วยความตงัใจ ถ้าข้อมูลในขนัที  น่าสนใจจะต้องใช้ความ
พยายามทีจะสร้างงานการตลาดให้มีลักษณะเด่น เพือทาํให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความตงัใจ รับรู้
ข่าวสารอยา่งต่อเนือง 

ขนัที  ความเขา้ใจขอ้มูลทีไดเ้ลือกสรร ในขนันีเป็นการตีความหมายของขอ้มูลทีได้
รับรู้ความเขา้ใจในการตีความนนัๆ ขึนอยูก่บัทศันคติ ความเชือถือและประสบการณ์ของผูบ้ริโภค  

ขนัที  การยอมรับขอ้มูลทีไดรั้บการเลือกสรร เป็นการยอมรับหรือไม่ยอมรับในสิงที 
เขา้ใจ ถา้ยอมรับก็ไปสู่ขนัที  

ขนัที  การเก็บรักษาขอ้มูลทีไดรั้บการเลือกสรร หมายถึง การทีผูบ้ริโภคจดจาํขอ้มูล
บางส่วนทีเขา้ใจทียอมรับและทีเห็น ซึงสิงทีจดจาํจะเป็นความทรงจาํทีถูกนาํมาใชใ้หม่ 

1. การเรียนรู้ (Learning) การเปลียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลซึงเกิดจาก
ประสบการณ์หรือเป็นการเปลียนแปลงพฤติกรรม ความโน้มเอียงของพฤติกรรมทีเป็นผลอัน
เนืองมาจากการสังเกตและประสบการณ์ทีผา่นมา หลงัจากบุคคลไดรั้บการกระตุน้โดยการรับรู้ถึง
ตวักระตุ้นซึงได้เขา้สู่การเรียนรู้แล้ว ซึงทฤษฎีการเรียนรู้ความเข้าใจเน้นบทบาทการจูงใจและ
กระบวนการดา้นจิตใจในการตอบสนองทีตอ้งการ โดยกระบวนการขอ้มูล หมายถึง กระบวนการ
ซึงกระตุน้มีการรับ (Receive) ตีความหมาย (Interpreted) เก็บรักษา (Store) ในความทรงจาํ 
(Memory)และนาํกลบัมาใชภ้ายหลงั (Retrieve) 

2. บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลกัษณะทุกอยา่งทีทาํให้ปัจเจกชนคนใดคนหนึง
แตกต่างไปจากอืนๆ หรือบุคลิกภาพ เป็นผลรวมของแบบแผนของคุณลกัษณะของบุคคลแต่ละคน
ทาํใหมี้ลกัษณะเฉพาะตวั 

3. ทศันคติ (Attitude) หมายถึง ความโนม้เอียงทีเกิดจากการเรียนรู้ เพือให้มีพฤติกรรม
ทีสอดคล้องกับลักษณะทีพึงพอใจหรือไม่พึงพอต่อสิงใดสิงหนึงหรืออาจหมายถึง การแสดง
ความรู้สึกสึกภายในทีสะทอ้นว่าบุคคลมีความโน้มเอียงพอใจหรือไม่พอใจต่อบางสิง ทศันคติไม่
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สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรงอาจสังเกตได้จากการกระทํา ซึงองค์ประกอบของทัศนคติ
ประกอบดว้ย 

- องคป์ระกอบทางดา้นความคิดหรือการรับรู้ ประกอบดว้ยความเชือ ความรู้และความ
คิดเห็นเกียวกบัสิงใดสิงหนึง 

- องคป์ระกอบทางดา้นความรู้สึก คือ ความรู้สึกโดยรวมในเรืองของความชอบและ
อารมณ์ทีมีต่อวตัถุนนัๆ  

- องค์ประกอบทางดา้นพฤติกรรม คือ ความโน้มเอียงทีจะเกิดพฤติกรรมหรือความ
ตงัใจทีจะเกิดพฤติกรรมทาํใหเ้กิดการวางแผนวา่จะทาํสิงใดสิงหนึง 

ปัจจัยภายนอก (External Variables) ปัจจยัภายนอกมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค ได้แก่ อิทธิพลของกลุ่มหรือสังคม พิจารณาจากวงกวา้งสุดไปสู่ส่วนทีใกล้ทีสุด ดงันี 
วฒันธรรม กลุ่มอา้งอิง ชนัทางสังคม ครอบครัว โดยอธิบายตามลาํดบัดงันี 

1. วฒันธรรม (Culture) หมายถึง ผลรวมของการเรียนรู้ (Learning) ความเชือถือ 
(Beliefs) ค่านิยม (Values)และขนบธรรมเนียมประเพณี (Customs) ซึงกําหนดพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคในสังคมในสังคมหนึงและครอบคลุมถึงทุกอยา่งอนัเป็นแบบแผนในดา้นความคิดและการ
กระทาํทีแสดงออกถึงวถีิชีวติของมนุษยใ์นสังคมของกลุ่มใดกลุ่มหนึง 

2. ชันทางสังคม (Social Class) หมายถึง กลุ่มบุคคลทีมีความคล้ายกันในด้าน
พฤติกรรมฐานะทางเศรษฐกิจเป็นเกณฑ์ ความหมายนีจะเห็นไดช้ดัเจนว่าสังคมแบ่งออกเป็นชนัๆ 
หลายกลุ่มชนัทางสังคมกาํหนดตาํแหน่งของบุคคลภายในระบบชนั ชนัทางสังคมเป็นทีน่าสนใจ
ของนกัการตลาดมาก เนืองจากแบบของการบริโภคมกัจะเกียวพนักบัชนัทางสังคมโดยตรง 

3. กลุ่มอา้งอิง (Reference Group) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึงใช้เป็นแหล่ง
อา้งอิง (หรือเปรียบเทียบ) สําหรับบุคคลใดบุคคลหนึงในการกาํหนดค่านิยม (Values) ทศันคติ
(Attitudes)และพฤติกรรม (Behavior) อยา่งใดอยา่งหนึงหรือพฤติกรรมทวัๆ ไปหรือหมายถึง บุคคล
หรือกลุ่ม ซึงมีอิทธิพลทีสําคญัต่อพฤติกรรมของบุคคล กลุ่มอา้งอิงทวัไปมี  กรณี คือ กลุ่มอา้งอิง
พืนฐาน ซึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหรือค่านิยมทวัๆ ไป ตวัอย่างของกลุ่มอา้งอิงสําหรับเด็ก คือ 
ครอบครัวและกลุ่มอา้งอิงเปรียบเทียบ กลุ่มนีอาจจะเป็นครอบครัวและเพือนบา้น นักร้อง  ดารา 
นกักีฬา ซึงมีรูปแบบการดาํรงชีวิตน่าพึงพอใจและมีคุณค่าต่อการเลียนแบบค่านิยม ทศันะคติและ
พฤติกรรม 

จากการศึกษาทฤษฎีเกียวกบัพฤติกรรม ผูว้จิยัไดเ้ลือกใชแ้นวคิดของ สุรพล พยอมแยม้ 
ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมไวว้า่ การกระทาํอนัเนืองมาจากการกระตุน้หรือถูกจูงใจจากสิงเร้า
ต่างๆ ซึงประกอบดว้ย ส่วนความรู้สึกทีมีอยูใ่นขณะนนั ส่วนการคิดเกียวกบักริยานนัและส่วนการ
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แสดงออกหรือกริยาท่าทาง โดยผูว้ิจยัได้ใช้แนวคิดนีมากาํหนดตวัแปรพฤติกรรมต่อการรับชม
สัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ในกรอบแนวคิดการวิจัย ซึงแนวคิด
ดงักล่าวสามารถอธิบายส่วนของงานวจิยันีไดอ้ยา่งครอบคลุม 

พฤติกรรมของผู้รับสือ 

แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความรู้สึกเชิงประมาณค่ากบัพฤติกรรมทีแสดงอยา่งสอดคลอ้งกนั คือ รู้สึกก็แสดงออกมา ทฤษฎีนี
เป็นทฤษฎีทีให้ความสําคญักบัตวัแปร 3 ตวั คือ ความรู้ (Knowledge) ทศันคติ (Attitude) และการ
ยอมรับปฏิบติั(Practice) ของผูรั้บสารอนัอาจมีผลกระทบต่อสังคมต่อไป จากการรับสารนนัๆ การ
เปลียนแปลงทงัสามประเภทนีจะเกิดขึนในลกัษณะต่อเนือง กล่าวคือ เมือผูรั้บสารไดรั้บสารก็จะทาํ
ใหเ้กิดความรู้ เมือความรู้เกิดขึนก็จะไปมีผลทาํให้เกิดทศันคติและขนัสุดทา้ย คือ การก่อให้เกิดการ
กระทาํทฤษฎีนีอธิบายการสือสารหรือสือมวลชนวา่เป็นตวัแปรตน้ทีสามารถเป็นตวันาํการพฒันา
เขา้ไปสู่ชุมชนไดด้ว้ยการอาศยั (KAP) เป็นตวัแปรตามในการวดัความสาํเร็จของการสือสารเพือการ 
พฒันา (สุรพงษ ์โสธนะเสถียร, 2533: 118) 

สือมีบทบาทสําคญัในการนาํข่าวสารต่างๆ ไปเผยแพร่เพือให้ผูรั้บสือได้รับทราบว่า
ขณะนีมีสารใดบา้งมีเรืองราวใดบา้งทีตอ้งการบอกแก่ผูรั้บสือ เมือมีผูบ้ริโภคไดรั้บทราบข่าวสาร
นันๆ ย่อมก่อให้เกิดทศันคติและเกิดพฤติกรรมต่อไป ซึงมีลักษณะสัมพนัธ์กันเป็นลูกโซ่เป็นที
ยอมรับกนัว่าการสือสารมีบทบาทสําคญัในการดาํเนินโครงการต่างๆ ให้บรรลุผลสําเร็จตามที
ตงัเป้าหมายไว ้การทีคนเดินเทา้มีพฤติกรรมปฏิบติัตามกฎจราจรได้ก็ตอ้งอาศยัการสือสารเป็น
เครืองมืออนัสําคญัในการเพิมพูนความรู้ สร้างทศันคติทีดีและเกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมไป
ในทางทีเหมาะสมโดยผ่านสือชนิดต่างๆ ไปยงัผูบ้ริโภค กลุ่มเป้าหมายการเลือกใช้สือจึงเป็นสิง
สําคญัในการสือสารไปยงัผูรั้บสือ กลุ่มเป้าหมาย เพือให้สือนันมีประสิทธิภาพสูงสุด (สุรพงษ ์
โสธนะเสถียร, 2533: 120-121) 

เช่นเดียวกบัการสือสารในเรืองของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์ หากมีการสือสารถึงเรืองดังกล่าวไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคได้อย่างชัดเจน ทงัในเรืองของ
รูปแบบ ความหมาย และความสําคญัของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์
ในแต่ละประเภทก็จะส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้ เมือเกิดความรู้ก็จะส่งผลให้เกิดทศันคติและเกิด
พฤติกรรมในการปฏิบติัต่อไป 

จากการศึกษาทฤษฎีเกียวกบัพฤติกรรมของผูรั้บรับสือ ผูว้ิจยัได้เลือกใช้แนวคิดของ            
สุรพงษ ์โสธนะเสถียร ซึงไดก้ล่าวไวว้า่ เมือผูรั้บสารไดรั้บสารก็จะทาํให้เกิดความรู้ เมือเกิดความรู้
ขึนก็จะไปมีผลทาํให้เกิดทศันคติและขนัสุดทา้ย คือ ก่อให้เกิดการกระทาํ โดยผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดนี
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มาอธิบายในงานวจิยัส่วนของความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้และความเขา้ใจส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ปฏิบติัตามคาํแนะนาํสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์กบันักศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ชนัปี 3 และชนัปี 4 ปี พ.ศ.  มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  

 
5.  แนวคิดและทฤษฎเีกยีวกบัการเปิดรับสือ 

ข่าวสารเป็นปัจจัยหนึงทีจาํเป็นสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย์ในสังคม เพราะ
นอกจากความต้องการปัจจัยพืนฐานในทุกๆด้านแล้ว  ข่าวสารมีความจําเป็นอย่างมากใน
ชีวิตประจาํวนัโดยข่าวสารจะเป็นปัจจยัหนึงในการตดัสินใจของมนุษย  ์โดยเฉพาะเมือยามเกิด
ปัญหาและเกิดความไม่แน่ใจของมนุษย ์โดยเฉพาะเมือยามเกิดปัญหาและเกิดความไม่แน่ใจใจสิง
หนึงทีทาํใหเ้กิดความตอ้งการข่าวสารเพิมมากขึน (ชวรัตน์ เชิดชยั, 2527: 170-171) 

ข่าวสารจึงเป็นปัจจยัสําคญัทีใช้ประกอบการตดัสินใจในกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย ์

ความตอ้งการข่าวสารจะเพิมมากขึนเมือบุคคลนนัตอ้งการขอ้มูลในการตดัสินใจหรือไม่แน่ใจใน
เรืองใดเรืองหนึงนอกจากนนัข่าวสารยงัเป็นสิงทีทาํให้ผูเ้ปิดรับมีความทนัสมยั สามารถปรับตวัให้
เขา้กบัสถานการณ์ของโลกปัจจุบนัไดดี้ยิงขึน ดงัที ชาร์ลส์ เค อทัคิน (Charles K. Atkin, 1973: 208 

อา้งถึงใน พชัรี เชยจรรยา และคณะ, 2548: 15) ไดก้ล่าววา่ บุคคลทีเปิดรับข่าวสารมากยอ่มมีหูตา
กวา้งไกลมีความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมและเป็นคนทนัสมยัทนัเหตุการณ์กว่าบุคคลที
เปิดรับข่าวสารนอ้ย 

ทงันี บุคคลจะไม่รับข่าวสารทุกอย่างทีผ่านมาสู่ตนทงัหมดแต่จะเลือกรับรู้เพียง
บางส่วนทีคิดว่ามีประโยชน์ต่อตน ดงันนั ข่าวสารทีหลงัไหลผา่นเขา้มาไปยงับุคคลจากช่องทาง
ต่างๆ นนั มกัจะถูกคดัเลือกตลอดเวลา ข่าวสารทีน่าสนใจ มีประโยชน์และเหมาะสมตามความนึก
คิดของผูรั้บสารจะเป็นข่าวสารทีก่อให้เกิดความสําเร็จในการสือสาร (กิติมา สุรสนธิ, 2533: 46-47 

อา้งถึง ใน พชัรี เชยจรรยาและคณะ, 2548: 15) โดยปกติพฤติกรรมในการเปิดรับข่าวสารนนัมี
สาเหตุมาจากปัจจยัต่างๆ คือ 

1. ความเหงา ซึงเป็นเหตุผลทางจิตวทิยาทีวา่ ปกติมนุษยไ์ม่ชอบอยูต่ามลาํพงั ดงันนัจึง
รวมกลุ่มเพือสังสรรคแ์ต่เมือไม่สามารถทาํไดก้็ใชว้ธีิอืน คือ การหนัมาหาสืออยา่งอืนแทน 

2. ความอยากรู้อยากเห็น ซึงเป็นคุณสมบติัพืนฐานของมนุษย ์ในการนาํเสนอข่าวสาร
ต่างๆ เพือตอบสนองความตอ้งการอยากรู้อยากเห็นนี โดยเริมตงัแต่สิงทีอยูใ่กลต้วัไปจนถึงสิงทีอยู่
ไกลตวั 
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3. ประโยชน์ใชส้อย (Self-aggrandizement) โดยอาศยัหลกัพืนฐานวา่มนุษยเ์ป็นผูเ้ห็น
แก่ตวั การรับสารจึงเพือประโยชน์ของตนเอง ทงัในด้านความสะดวกสบายความสนุกสนาน 
เพลิดเพลินและความสุขกายสบายใจ 

4. ลกัษณะเฉพาะของสือ สือแต่ละประเภทมีลกัษณะเฉพาะตวัทีไม่เหมือนกนั สือแต่
ละประเภทจึงตอบสนองความพึงพอใจของผูรั้บสารไปคนละอย่าง เช่น หนงัสือพิมพ ์ทาํให้ผูรั้บ
สาร สัมผสักับสังคมภายนอกได้อย่างกวา้งขวางและละเอียดละออมากกว่าสืออืนๆ ในขณะที
โทรทศัน์เป็นสือทีสามารถชดเชยความรู้สึกหรือสิงทีตนไม่มี เป็นตน้ 

จากสาเหตุดงักล่าวยอ่มแสดงให้เห็นวา่ โดยธรรมชาตินนับุคคลมีแนวโนม้ทีจะเปิดรับ
ข่าวสารอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่จะเปิดรับจากสือทางใดเท่านัน ทังนีโดยมีปัจจัยสําคัญทีเป็น
ตวักาํหนดดงันี คือ (ขวญัเรือน กิตติวฒัน์, 2531: 23-26) 

1. ปัจจยับุคลิกภาพและจิตวิทยาส่วนบุคคล ซึงเป็นแนวคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์ทีมี
รากฐานมาจากทฤษฎีจิตวิทยาว่าดว้ยสิงเร้าและการตอบสนอง การเสริมแรง การลงโทษและการ
ทางจิตวิทยาส่วนบุคคล ซึงเป็นผลสืบเนืองมาจากลักษณะการอบรมเลียงดูทีแตกต่างกันการ
ดาํรงชีวิตภายในสภาพแวดล้อมทางสังคมทีไม่เหมือนกนั ซึงส่งผลถึงระดบัสติปัญญา ความคิด 
ทศันคติ ตลอดจนกระบวนของการรับรู้ การเรียนรู้ การจูงใจ นนัคือคนแต่ละคนจะสร้างรูปแบบที
เป็นบุคลิกภาพส่วนบุคคลนนั ซึงจะเป็นตวักาํหนดรูปแบบพฤติกรรมของการสือสารโดยเฉพาะใน
แง่ของการเปิดรับ (Selective Retention) การเลือกรับรู้ (Selective Perception)และการจดจาํ 
(Selective Retention) ซึงแตกต่างกนัไปตามกรอบแห่งการอา้งอิง (Frame of Reference) ทีสะสมมา
แต่อดีต 

2. ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคมเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมการสือสารของคนเรา
เนือง จากคนเรามกัจะถือกลุ่มสังคมทีเราสังกดัอยูเ่ป็นกลุ่มอา้งอิงในการตดัสินใจทีจะแสดงออกซึง
พฤติกรรมใดๆ ก็ตาม กล่าวคือ เมือคนเรากระทาํหรือแสดงความคิดเห็นไปในทางเดียวกบัค่านิยม
ของกลุ่มก็จะไดรั้บความนิยมชมชอบจากกลุ่ม ในทางตรงกนัขา้มหากมีการขดัแยง้กบัค่านิยมของ
กลุ่มก็อาจจะไดรั้บการลงโทษจากกลุ่ม ดว้ยเหตุนีคนเราจึงพยายามคลอ้ยตามกลุ่มทงัในแง่ความคิด 
ทศันคติ ตลอดจนพฤติกรรมเพือใหต้นเองเป็นทียอมรับของกลุ่ม 

3. ปัจจยัดา้นสภาพแวดล้อมนอกระบบการสือสาร เป็นแนวคิดในเชิงทฤษฎีสังคม
วทิยาและจิตวิทยาสังคม โดยลกัษณะพืนฐานของคนบางประการทีเหมือนกนัมาจดัแบ่งแยกบุคคล
เขา้ไวเ้ป็นประเภทเดียวกนัซึงลกัษณะพืนฐานดงักล่าว ได้แก่ เพศ อาชีพ ระดบัการศึกษา ระดบั
รายได้ เป็นตน้ ตามแนวคิดนีจึงสรุปได้ว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงั
สนามจนัทร์ ซึงเป็นบุคคลทีอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัยอ่มจะไดรั้บเนือหาข่าวสารทีเกียวกบัสัญลกัษณ์การ
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จดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ในลกัษณะทีคลา้ยคลึงกนัไม่มากก็น้อยและในทาํนอง
เดียวกนัยอ่มจะมีการตอบสนองต่อเนือหาดงักล่าวไปในรูปแบบทีไม่แตกต่างกนัมากนกั 

การเลือกสรรข่าวสารของบุคคลเป็นสิงทีอธิบายถึงพฤติกรรมการสือสารของแต่ละ
บุคคลวา่ความแตกต่างกนัทางสภาพส่วนบุคคลหรือสภาพจิตวิทยามีผลต่อการเปิดรับข่าวสารโดยมี
กระบวนการเลือกสรร (Selective Process) ทีแตกต่างกนั 

สุรพงษ ์โสธนะเสถียร (2533: 40-44) ไดจ้าํแนกวตัถุประสงคข์องการเลือกเปิดรับสาร
หรือการบริโภคข่าวสารของผูรั้บสารไว ้4 ประการ คือ 

1. เพือการรับรู้ (Cognition) คือ ผูรั้บสารตอ้งการสารสนเทศ (Information) เพือสนอง
ต่อความตอ้งการและความอยากรู้ 

2. เพือความหลากหลาย (Diversion) เช่น การเปิดรับสือเพือแสวงหาความเขา้ใจ 
ตืนเตน้ สนุกสนาน รวมทงัการพกัผอ่น 

3. เพืออรรถประโยชน์ทางสังคม (Social Utility) หมายถึง การตอ้งการสร้าง
ความคุน้เคยหรือการเป็นส่วนหนึงของสังคม เช่น การใช้ภาษร่วมสมยั เพือหลีกเลียงงานประจาํ
หรือหลีกเลียงคนรอบขา้ง 

4. การผละสังคม (Withdrawal) เป็นการเปิดรับสือหรือเขา้หาสือ เพือหลีกเลียงงาน
ประจาํหรือหลีกเลียงคนรอบขา้ง 

โจเซฟ ที แคลปเปอร์ (Klapper, J.T., 1960: 19-25 อา้งถึงใน พชันี เชยจรรยา และคณะ, 

2548: 15) ไดก้ล่าวไวว้า่ กระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเครืองกรอง
ข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย ์ซึงประกอบดว้ยการกลนักรอง 4 ขนัตามลาํดบัดงัต่อไปนี 

1. การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) เป็นขนัแรกในการเลือกช่องทางการสือสาร
บุคคลจะเลือกเปิดรับสือและข่าวสารจากแหล่งสารทีมีอยู่ดว้ยกนัหลายแหล่ง เช่น การเลือกซือ
หนงัสือพิมพฉ์บบัใดฉบบัหนึง เลือกเปิดวิทยุกระจายเสียงสถานีใดสถานีหนึงตามความสนใจและ
ความตอ้งการของตน อีกทงัทกัษะและความชาํนาญในการรับรู้ข่าวสารของคนเรานนัก็ต่างกนั บาง
คนถนดัทีจะฟังมากกวา่อ่านก็จะชอบฟังวทิยดูุโทรทศัน์มากกวา่อ่านหนงัสือ 

2. การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) ผูเ้ปิดรับข่าวสารมีแนวโนม้ทีจะเลือก
สนใจข่าวจากแหล่งใดแหล่งหนึง โดยมกัเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพือสนบัสนุน
ทศันคติเดิมทีมีอยูแ่ละหลีกเลียงสิงทีไม่สอดคลอ้งกบัความรู้ความเขา้ใจหรือทศันคติเดิมทีมีอยูแ่ลว้ 
เพือไม่ให้เกิดภาวะทางจิตใจทีไม่สมดุลหรือมีความไม่สบายใจ ทีเรียกว่า ความไม่สอดคล้อง
ทางดา้นความเขา้ใจ (Cognitive Dissonance) 
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3. การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เมือบุคคล
เปิดรับข้อมูลข่าวสารแล้วก็ใช่ว่าจะรับรู้ข่าวสารทังหมดตามเจตนารมณ์ของผูส่้งสารเสมอไป   
เพราะคนเรามักเลือกรับรู้และตีความหมายสารแตกต่างกันไปตามความสนใจ ทัศนคติ 

ประสบการณ์ความเชือ ความตอ้งการ ความคาดหวงั แรงจูงใจ สภาวะทางร่างกายหรือสภาวะทาง
อารมณ์และจิตใจ ฉะนนัแต่ละคนอาจตีความเฉพาะข่าวสารทีสอดคล้องกบัลกัษณะส่วนบุคคล
ดงักล่าว นอกจากจะทาํให้ข่าวสารบางส่วนถูกตดัทิงไปยงัมีการบิดเบือนข่าวสารให้มีทิศทางเป็นที
น่าพอใจของแต่ละบุคคลดว้ย 

4. การเลือกจดจาํ (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจาํข่าวสารในส่วนทีตรงกบั
ความสนใจ ความตอ้งการ ทศันคติ เป็นตน้ ของตนเองและมกัจะลืมหรือไม่นาํไปถ่ายทอดต่อใน
ส่วนทีตนเองไม่สนใจ ไม่เห็นดว้ยหรือเรืองทีขดัแยง้ดา้นกบัความคิดของตนเอง ข่าวสารทีคนเรา
เลือกจาํไวน้นัมกัมีเนือหาทีจะช่วยส่งเสริมหรือสนบัสนุนความรู้สึกนึกคิด ทศันคติ ค่านิยมหรือ
ความเชือของแต่ละคนทีมีอยูเ่ดิมใหมี้ความมนัคงชดัเจนยงิขึนและเปลียนแปลงยากขึน เพือนาํไปใช้
เป็นประโยชน์ในโอกาสต่อไป ส่วนหนึงอาจนาํไปใชเ้มือเกิดความรู้สึกขดัแยง้และมีสิงทีทาํให้ไม่
สบายใจขึน 

 

 

 

 
 
 

 
ภาพที  5  กระบวนการเลือกสรร 3 ชนั 
ทีมา : พีระ จิระโสภณ, หลกัและทฤษฎกีารสือสาร (นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 

2529) 

 
 

พรทิพย ์วรกิจโภคาทร (2529: 292) ไดส้รุปถึงการเปิดรับสือของผูรั้บสารวา่ ผูรั้บสาร
จะเลือกเปิดรับสือตามลกัษณะดงัต่อไปนี 

- เลือกสือทีสามารถจดัหามาได้ (Availability) ธรรมชาติของมนุษยน์ันจะใช้ความ
พยายามเพียงระดบัหนึงเท่านนั อะไรทียากมากๆ มกัจะไม่ไดรั้บการเลือกแต่ถา้สามารถไดม้าไม่ยาก
นกัมกัเลือกนิงนนั เช่นเดียวกบัสือ ผูรั้บสารจะเลือกสือทีไม่ตอ้งใชค้วามพยายามมาก เช่น ในชนบท

การเลอืก

การเลอืกรับรู้ 

การเลอืกจดจํา 
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ประชาชนส่วนใหญ่จะเปิดรับวิทยุเป็นสําคญั เพราะตนเองสามารถจดัหาเครืองรับวิทยุไดง่้ายกว่า 
สืออืน 

- เลือกสือทีสอดคลอ้ง (Consistency) กบัความรู้ ค่านิยม ความเชือและทศันคติของตน 
เช่น นิสิตนกัศึกษาและนกัวิชาการมกัอ่านหนงัสือพิมพม์ติชนหรือสยามรัฐมากกว่าหนงัสือพิมพ ์
อืนเพราะหนงัสือพิมพใ์หข้่าวสาร ความรู้ ในแง่วชิาการทีสอดคลอ้งคลา้ยกบัตน เป็นตน้  

- เลือกสือทีตนสะดวก (Convenience) ปัจจุบนัผูรั้บสารสามารถเลือกรับสือไดท้งัทาง
โทรทศัน์ วิทยุกระจายเสียง หนงัสือพิมพ ์นิตยสารและสือบุคคล แต่ละคนก็จะมีพฤติกรรมการรับ
สือทีแตกต่างกนัตามทีตนสะดวก เช่น บางคนมกันิยมรับฟังข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียงขณะขบั
รถ บางคนชอบนงัหรือนอนชมโทรทศัน์ บางคนชอบอ่านหนงัสือพิมพใ์นหอ้งสมุด เป็นตน้  

- เลือกสือตามความเคยชิน (Accustomedness) ปกติจะมีบุคคลกลุ่มหนึงในทุกสังคมที
จะไม่ค่อยเปลียนแปลงการรับสือทีตนเคยรับอยู ่ซึงมกัจะพบในบุคคลทีมีอายมุาก  

- ลกัษณะเฉพาะของสือ จากทีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นความตอ้งการสือของผูรั้บสารเป็น
หลกั แต่ในขอ้นีเป็นคุณลกัษณะเฉพาะของสือทีมีผลต่อการเลือกสือของผูรั้บสาร เช่น ลกัษณะเด่น
ของหนงัสือพิมพ ์คือ  สามารถให้ข่าวสารในรายละเอียดดีกวา่ ราคาถูกและสามารถนาํติดตวัไปได้
ทุกหนแห่งหรือลกัษณะเด่นของโทรทศัน์ คือ ทาํให้เห็นภาพจริง เร้าใจ มีความรู้สึกเหมือนอยู่ร่วม
ในเหตุการณ์ มีแสงสีดึงดูใจ ในขณะดูโทรทศัน์สามารถพกัผอ่นอิริยาบถไดส้บาย เป็นตน้ 

จากการศึกษาทฤษฎีเกียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับสือ ผูว้ิจยัได้เลือกใช้แนวคิดของ            
สุรพงษ ์โสธนะเสถียร ซึงไดจ้าํแนกวตัถุประสงคข์องการเปิดรับสารไว้ 4 ประการ คือ เพือการรับรู้ 
เพือความหลากหลาย เพืออรรถประโยชน์ทางสังคมและเพือการผละสังคม  โดยผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิด
นีมาใชใ้นการกาํหนดแบบสอบถามและการสร้างแนวคาํถามงานวจิยัส่วนของพฤติกรรมการเปิดรับ
สือของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปีที 3 และชนัปี 4 ปี พ.ศ.  มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวงัสนามจนัทร์ เกียวกบัสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ 

 

. ข้อมูลบริบทเกยีวกบักลุ่มตัวอย่าง 
มหาวทิยาลยัศิลปากรเป็นสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของรัฐในสังกดัสํานกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถือกาํเนิดจากโรงเรียนประณีตศิลปกรรม ซึง
สังกดักรมศิลปากร ก่อตงัเมือปี พ.ศ. 2476 ศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี (เดิมชือ Corrado Feroci) เป็น
ผูก่้อตงัโรงเรียนแห่งนี จนกระทงัไดรั้บการยกย่องฐานะขึนเป็นมหาวิทยาลยัศิลปากร เมือวนัที 12 

ตุลาคม พ.ศ. 2486 มหาวิทยาลยัศิลปากรไดข้ยายงานในระดบับณัฑิตศึกษา โดยการจดัตงับณัฑิต
วทิยาลยัขึนเพือรับผดิชอบในการดาํเนินการเมือปี พ.ศ. 2515 
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มหาวทิยาลยัศิลปากรมีวทิยาเขต  วทิยาเขต ดังนี 

วงัท่าพระ ตงัอยู่ในพืนทีกรุงรัตนโกสินทร์ชนัใน ตรงขา้มพระบรมมหาราชวงั ถนน
หนา้พระลาน กรุงเทพมหานคร มีพืนทีประมาณ 8 ไร่ เดิมทีประทบัของสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ 
เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม 

วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  ตังอยู่ในบริเวณพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดั
นครปฐม ซึงเคยเป็นพระราชวงัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว มีพืนทีประมาณ 440 

ไร่ 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ตงัอยู่ หมู่ 3 ถนนชะอาํ-ปราณบุรี ตาํบลสามพระยา 
อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี มีพืนทีประมาณ 820 ไร่ 

มหาวิทยาลยัศิลปากรเปิดหลกัสูตรการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขา
มนุษยศาสตร์ โดยมีหน่วยงานจดัการเรียนการสอนทงัหมด ดงัต่อไปนี 

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คณะโบราณคดี     คณะมณัฑนศิลป์ 

คณะอกัษรศาสตร์     คณะศึกษาศาสตร์ 

คณะวทิยาศาสตร์     คณะเภสัชศาสตร์ 

คณะวทิยาการจดัการ     บณัฑิตวทิยาลยั 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร  วทิยาลยันานาชาติ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตรคณะดุริยางคศาสตร์   

ปณธิานของมหาวทิยาลยัศิลปากร 

มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นแหล่งค้นควา้วิจัย รวบรวม ถ่ายทอดความรู้และศิลปะ
วทิยาการชนัสูง วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยมีเป้าหมายในการผลิตบณัฑิตทุกระดบัปริญญาให้
มีภูมิปัญญาสูง มีความคิดสร้างสรรค ์ยดึมนัในคุณธรรม เพียบพร้อมดว้ยจรรยาบรรณ และจิตสํานึก
ในความรับผดิชอบต่อสังคม 

มหาวิทยาลยัเป็นศูนยก์ลางทางวิชาการ บนพืนฐานการอนุรักษ์ พฒันาภูมิปัญญาและ
วฒันธรรมไทย ตามหลักเสรีภาพทางวิชาการเพือประโยชน์ของชุมชนในภูมิภาคตะวนัตก 
ประเทศชาติ และมนุษยชาติทงัมวล 
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วสัิยทัศน์ 

1. ผลิตบณัฑิตทีมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม 

2. เป็นเลิศทางศิลปะและวฒันธรรม พร้อมทงัพฒันาดา้นมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์สุขภาพ และวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. เป็นศูนยก์ลางทางศิลปะและวทิยาการของภาคตะวนัตกและภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้

4. เป็นองค์กรทีมีการบริหารจดัการทีดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบไดแ้ละ
ประชาคมมีส่วนร่วม 

5. เป็นองคก์รเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหส้ังคมและชุมชน 

พนัธกจิ 

1. สืบสานและทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมอนัดีงามทงัในระดับท้องถินและ
ระดบัชาติ 

2. พฒันาและถ่ายทอดความรู้ เพือเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพชันสูง มี
สติปัญญา ความคิด และความรู้สึกรับผดิชอบต่อสังคม  

3. คน้ควา้ วิจยั และสร้างสรรค์ผลงานวิจยั และผลงานดา้นศิลปะ เพือความกา้วหน้า
ทางวชิาการ 

4. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพือเสริมสร้างความเขม้แข็งแก่ชุมชน และพฒันา
ความสามารถในการแข่งขนัระดบัชาติและนานาชาติ 

5. พฒันาระบบการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
และประชาคมมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ 

6. พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือสนบัสนุนพนัธะกิจของมหาวิทยาลยั และ
การศึกษาสาธารณะ 

การเข้าศึกษา 
การเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัศิลปากร ระดบัปริญญาบณัฑิตแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

คือ ประเภทแรกผ่านการสอบคดัเลือกรวมระบบกลางหรือระบบแอดมิสชนัส์ ซึงดาํเนินการโดย
สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทหลงัผ่านการสอบคดัเลือก
โดยมหาวทิยาลยัเป็นผูด้าํเนินการคดัเลือกเอง ไดแ้ก่ โครงการโควตาพิเศษ จะรับเฉพาะนกัเรียนทีมี
ภูมิลาํเนาในจงัหวดัต่างๆ 28 จงัหวดั โครงการรับนกัศึกษาเพิมพิเศษของบางคณะวิชา โครงการรับผู ้
มีความรู้ความสามารถพิเศษดา้นศิลปะ ดนตรี และกีฬา  สาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา บณัฑิต
วทิยาลยัเป็นผูด้าํเนินการสอบคดัเลือกเอง 
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จํานวนนักศึกษาและบุคลากร 

มหาวิทยาลยัศิลปากรมีนกัศึกษาในระดบัปริญญาบณัฑิต ประมาณ 17,400 คน และ
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประมาณ 2,800 คน มีขา้ราชการประเภทคณาจารยป์ระจาํ ประมาณ 
600 คน ขา้ราชการช่วยวชิาการและธุรการ ประมาณ 470 คน พนกังานในมหาวิทยาลยั ประเภทสาย
วชิาการ ประมาณ 230 คน ประเภทสายช่วยวิชาการ ประมาณ 150 คน ลูกจา้งประจาํ ประมาณ 350 

คน และลูกจา้งชวัคราว ประมาณ 320 คน 

ผูว้จิยัใชป้ระชากรในการวจิยั คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชนัปี  และชนัปี  ปี พ.ศ.
  มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ประกอบดว้ย 5 คณะวิชา คือ คณะ

อกัษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม รวมจาํนวนนกัศึกษาทงัสิน ,  คน 

 

ตารางที   จาํนวนประชากรตามคณะของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนาม
จนัทร์ 

 

คณะวชิา 
จํานวนประชากร (คน) 

นักศึกษาชันปี 3 นักศึกษาชันปี 4 
ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

คณะอกัษรศาสตร์  100 570 88 507 

คณะศึกษาศาสตร์  88 295 62 254 

คณะวทิยาศาสตร์  131 405 157 437 

คณะเภสัชศาสตร์ 56 128 54 141 

คณะวศิวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม  572 668 542 612 

รวม 947 2,066 903 1,951 

รวมจํานวนทงัสิน 5,867 
 

ทีมา : กองกิจการนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์, จํานวนนักศึกษา
ชันปี  และชันปี  ปี พ.ศ.  มหาวทิยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์ 
(นครปฐม : มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2555)  
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. งานวจัิยทีเกยีวข้อง 
เพ็ญพร ทองนาค ( ) ไดศึ้กษาวิจยัเรือง การยอมรับสัญลกัษณ์การจดัระดบัความ

เหมาะสมของรายการโทรทศัน์: กรณีศึกษา เขตพืนทีการศึกษากรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า 
บุคคลทีร่วมชมโทรทศัน์และเวลาเฉลียทีร่วมชมโทรทศัน์กับบุตรหลานทีแตกต่างกัน มีผลต่อ
ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมของรายการโทรทศัน์แตกต่างกนั 
เนืองจากพบวา่มีการใชส้ัญลกัษณ์ต่างๆ มากมายในการสือความหมาย ซึงมีช่องทางการสือสารทงั
สือโทรทศัน์ วิทยุ และสิงพิมพ ์เป็นช่องทางหลกัในการถ่ายทอดสือสารทีเหมาะสมทีสุดในการ
นาํเสนอสัญลกัษณ์ ดงันนั ความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมของ
รายการช่วยใหส้ามารถเลือกรายการทีเหมาะสมกบับุตรหลานไดอ้ยา่งรวดเร็ว และทาํให้สามารถใช้
เวลาทีมีคุณภาพกบับุตรหลานไดม้ากขึนเป็นโอกาสดีทีจะถ่ายทอดความรู้ แนวคิดทีมีคุณค่าให้กบั
บุตรหลานทงัทางตรงและทางออ้ม ดงันนัเวลาทีชมโทรทศัน์กบับุตรหลานไม่ควรจะมากหรือนอ้ย
จนเกินไป  

วิทวชั แซ่พุ่น ( ) ได้ศึกษาวิจัยเรือง การรับรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อสัญลกัษณ์ระบุระดบัความเหมาะสมของรายการโทรทศัน์ 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเปิดรับรายการโทรทัศน์ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครต่อสัญลกัษณ์ระบุระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์และประเภทรายการที
ท่านรับชมเป็นประจาํ กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์ระบุระดบัความเหมาะสม
ของรายการโทรทศัน์โดยมีการรับรู้ความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์ระบุระดบัความเหมาะสมของรายการ
โทรทศัน์โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางและระยะเวลาในการรับชมไม่มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยด้านช่วงเวลาทีเปิดรับชมรายการบ่อยทีสุดมี
ความสัมพนัธ์ กบัการรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

นฤมล ปินโต ( ) ได้ศึกษาวิจยัเรือง การรับรู้เรืองการจดัระดับความเหมาะสม
รายการโทรทศัน์ กับความคาดหวงัต่อการจดัวางเวลาออกอากาศรายการโทรทศัน์ ตามความ
เหมาะสมของเนือหา ของผู ้ปกครองเด็กนักเรียนระดับประถามศึกษาในกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจยัพบวา่ ผูป้กครองเด็กนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในกรุงเทพมหานครมีการรับรู้เรืองการ
จดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ในระดบัปานกลาง โดยไดค้ะแนนเฉลีย 6.5 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 12 คะแนน ซึงระดบัการรับรู้ดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กบั อายุ การศึกษา อาชีพ โดย
ประเด็นทีผูป้กครองมีการรับรู้ถูกตอ้งมากทีสุด 3 ลาํดบั คือ เรืองความหมายของสัญลกัษณ์ “ท” 

“น๑๓” และเรืองผลทีผูช้มจะไดรั้บกรณีไม่เลือกชมรายการตามคาํแนะนาํของการจดัระดบัความ
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เหมาะสม  ส่วนประเด็นทีผูป้กครองมีการรับรู้ทีไม่ถูกต้องมากทีสุด คือ เรืองความหมายของ
สัญลกัษณ์ “ป”  

ผูป้กครองนกัเรียนมีความคาดหวงัต่อการจาํกดัเวลาออกอากาศรายการโทรทศัน์ทีมี
เนือหาทีควรจาํกดัระดบัสูง ในประเด็นต่อไปนี ) การใชค้วามรุนแรง ) การใชอ้าวุธ ยาเสพติด ) 
การใชภ้าษาทีกา้วร้าว หยาบคาย และมีความคาดหวงัต่อการจาํกดัเวลาออกอากาศรายการโทรทศัน์
ทีมีเนือหาทีควรจาํกดัระดบัปานกลาง ในประเด็นต่อไปนี ) การแสดงทีทาํให้เกิดความรู้สึกเศร้า 
หดหู่ สยดสยอง ) การลอ้เลียนใหเ้กิดความอาย กลายเป็นตวัตลกในสังคม ) การแสดงท่าทางทีไม่
เหมาะสมในทางเพศ โดยผูป้กครองนกัเรียนคาดหวงัให้นาํเสนอเนือหาทีควรจาํกดัเหล่านีในวนั
จนัทร์ถึงวนัศุกร์ ช่วงเวลา . - .  น. และ . - .  น. ตามลาํดบั ทงันี ระดบัการรับรู้เรืองการ
จดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์มีความสัมพนัธ์กบัความคาดหวงัดงักล่าว กล่าวคือ ผูที้มี
การรับรู้ในระดบัสูง มีความคาดหวงัต่อการจาํกดัวนัเวลาออกอากาศรายการโทรทศัน์ทีมีเนือหาควร
จาํกัดสูง และในทางกลับกัน ผูที้มีการรับรู้ในระดับตาํมีความคาดหวงัต่อการจํากัดวนัเวลา
ออกอากาศรายการโทรทศัน์ทีมีเนือหาควรจาํกดัในระดบัตาํเช่นกนั  

ด้านรายการโทรทัศน์ทีมี เนือหาทีควรมีการส่งเสริม  ซึงได้แก่  . ) การพัฒนา
ความสัมพนัธ์ของคนในครอบครัว ) การส่งเสริมให้คิดเป็นตามความสามารถของสมองในแต่ละ
วยั ) การส่งเสริมให้เกิดการยอมรับความหลากหลายในสังคม ) การส่งเสริมให้เรียนรู้ทกัษะการ
ใชชี้วิตในสังคม ) การส่งเสริมให้เกิดการพฒันาดา้นคุณธรรมนนักลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คาดหวงั
ใหอ้อกอากาศในวนัเสาร์-วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษม์ากทีสุดในทุกประเด็น โดยคาดหวงัให้
มีการออกอากาศรายการโทรทศัน์ในช่วงเวลา . - .  น. และ . - .  น. ตามลาํดบั 

นอกจากนียงัพบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนใชเ้วลาดูโทรทศัน์พร้อมบุตรหลาน มากกวา่  
นาทีต่อวนั โดยช่วงเวลาทีดูพร้อมบุตรหลานคือ ช่วงหวัคาํของวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ และช่วงเช้าวนั
เสาร์ วนัอาทิตย/์วนัหยุดนักขตัฤกษ์ แต่พบว่าพฤติกรรมการเปิดรับรายการโทรทศัน์พร้อมบุตร
หลานดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคาดหวงัต่อการจาํกดัวนัและเวลาการออกอากาศรายการที
มีเนือหาควรจาํกดั 

จริยา เหลืองศุภกรณ์ ( ) ไดศึ้กษาวิจยัเรือง การรับรู้ต่อสัญลกัษณ์ระบุระดบั ความ
เหมาะสมของสือวทิยโุทรทศัน์ของผูช้มรายการโทรทศัน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รับชมรายการโทรทศัน์ทุกวนัและรับชมรายการโทรทศัน์ช่วงเวลาเดียวกนั
เกือบทุกคนคือช่วง เวลา . - .  น. และผลการศึกษาดา้นขอ้มูลทวัไปสัญลกัษณ์ระบุระดบั
ความเหมาะสมของสือวิทยุโทรทศัน์นนัแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นสัญลกัษณ์ระบุ
ระดบัความเหมาะสมของสือวิทยุโทรทศัน์ทุกครังทีไดรั้บชมรายการโทรทศัน์และเห็นสัญลกัษณ์
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ระบุระดบัระดบัความเหมาะสมของสือวทิยโุทรทศัน์จากรายการประเภทละครมากทีสุดกวา่รายการ
บนัเทิงอืนๆ 

แมค็คอมบแ์ละมลัลินส์ (Mc Combs and Mullins,  อา้งถึงใน พรทิพย ์บุญนิพทัธ์, 
: 71) ไดศึ้กษาวจิยัเรือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการศึกษากบัการใชสื้อมวลชน ผลการวิจยัพบวา่ 

การศึกษามีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัการใชสื้อมวลชน เพราะวา่การใชสื้อมวลชนมีมากขึนในหมู่ที
มีการศึกษาสูง ทาํใหผู้ที้มีการศึกษาสูงมีการเปิดรับและความเขา้ใจสือและสารมากตามไปดว้ย  

งานวจิยัหลายชินพบวา่ ประชาชนโดยส่วนใหญ่ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการสํารวจพบวา่
เคยพบเห็นสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมของรายการโทรทศัน์โดยพบเห็นจากรายการ
โทรทัศน์ประเภทรายการบันเทิงมากทีสุดและมีความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความ
เหมาะสมของ รายการโทรทศัน์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

จากเรืองดงักล่าวพบว่า ประชาชนทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัจะมีการรับรู้เกียวกบั
สัญลักษณ์การจดัระดับความเหมาะสมของรายการโทรทศัน์จากช่องทางสือโทรทศัน์ประเภท
รายการบนัเทิงนนัแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมในการเปิดรับสือของประชาชนกลุ่มตวัอยา่งโดยพวก
เขาสามารถรับรู้เกียวกบัสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมของรายการโทรทศัน์ผ่านช่องทาง
สือทีพวกเขาเปิดรับ ซึงพวกเขามีความเขา้ใจเกียวกบัสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมของ
รายการโทรทศัน์อยู่ในระดบัปานกลางซึงแสดงให้เห็นว่าประชาชนกลุ่มตวัอย่างจะมีการเลือก
เปิดรับหรือเลือกจดจาํสัญลักษณ์การจดัระดับความเหมาะสมของรายการโทรทศัน์จาํเพาะใน
ประเด็นทีตนเองสนใจหรือตอ้งการ 

จากการศึกษางานวจิยัต่างๆ ทงัภายในประเทศและต่างประเทศ ผูว้ิจยัไดน้าํผลการวิจยั
มาเป็นแนวทางในการศึกษาทฤษฏีต่างๆ ทีจะมาสนบัสนุนและอา้งอิงกบังานวิจยัชินนี ทงัในส่วน
ของเรืองการรับรู้ ความเข้าใจและในส่วนของพฤติกรรมทีมีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทศัน์โดยการนาํมากาํหนดแนวคาํถาม แนวทางในการวิเคราะห์ขอ้มูลรวมถึง
แนวทางของการสรุปผลการวจิยัและการนาํไปใชใ้นการอภิปรายผลการวจิยั 

ตรีรัตน์ นิลรัตน์ ( ) ไดศึ้กษาวจิยัเรือง การเปิดรับชมละครโทรทศัน์กบัการรับรู้ ถึง
ประโยชน์การนําไปใช้เพือพฒันาตนเองของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ผลการวจิยัพบวา่ นกัศึกษาชอบดูละครทีมีเนือหาตลก สนุกสนาน โดยร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว
มากทีสุด ช่วงทีดูละครบ่อยทีสุดระหวา่งวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ คือเวลา . - .  น. วนัเสาร์ถึงวนั
อาทิตย ์คือเวลา . - .  น. ซึงนกัศึกษาดูละครโทรทศัน์เพือความสนุกสนานบนัเทิง 

นอกจากนียงัพบวา่นกัศึกษาทีมารดาอาชีพต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัสัญลกัษณ์การดู
ละครโทรทศัน์ นกัศึกษาทีเรียนสาขาต่างกนั ภูมิลาํเนาต่างกนัและรายไดต่้างกนั รับรู้ถึงประโยชน์
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ของ ละครโทรทศัน์ในการนาํไปใช้พฒันาบุคลิกภาพ สติปัญญาและจริยธรรม ซึงในการนาํไปใช้
ประโยชน์ของละครโทรทศัน์ไปใชใ้นการพฒันาตนเอง นกัศึกษาเห็นวา่สามารถนาํไปใชพ้ฒันาให้
เป็นผูมี้มนุษยส์ัมพนัธ์ทีดีในกลุ่มเพือน พฒันาตนเองให้มีความรู้ ความเขา้ใจในสภาพปัญหาและ
สังคมไทย สามารถช่วยพฒันาให้ตนเองเขา้ใจและให้ความสําคญัในสิทธิเสรีภาพของบุคคลอืน
อยา่งเท่าเทียมกนัมากทีสุด 
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บทท ี3 

ระเบียบวธีิวจัิย 
 

การวิจยัเรือง การศึกษาการรับรู้ ความเขา้ใจและพฤติกรรมทีมีต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบั
ความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชันปี  และชันปี  ปี พ.ศ.   
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) วดั
แบบครังเดียว (One-shot Study) เพือศึกษาการรับรู้ ความเขา้ใจและพฤติกรรมทีมีต่อสัญลกัษณ์การจดั
ระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชนัปี  และชนัปี  ปี พ.ศ.   
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง
ประกอบดว้ยคาํถามปลายปิด (Close Ended Questions) และคาํถามปลายเปิด (Open Ended Questions) 
เป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1. ประชากรทีใชใ้นการวจิยั  
2. วธีิการสุ่มตวัอยา่ง   

3. เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั     

4. การทดสอบความน่าเชือถือของเครืองมือ 

5. การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ 

6. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

7. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
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1. ประชากรทใีช้ในการวจัิย 
.  ประชากรทใีช้ในการวจัิยคือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชนัปี  และชนัปี  ปี พ.ศ.  

มหาวทิยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ประกอบดว้ย 5 คณะวิชา คือคณะอกัษรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิ ศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม รวมจาํนวนนักศึกษาทงัสิน ,  คน ขอ้มูล ณ วนัที  กนัยายน พ.ศ.2555 ดงัราย 
ละเอียดในตารางที 3 ดงันี 

 

ตารางที 3 จาํนวนประชากรตามคณะของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนาม
จนัทร์ 

คณะวชิา 
จํานวนประชากร (คน) 

นักศึกษาชันปี 3 นักศึกษาชันปี 4 
ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

คณะอกัษรศาสตร์ 100 570 88 507 

คณะศึกษาศาสตร์ 88 295 62 254 

คณะวทิยาศาสตร์ 131 405 157 437 

คณะเภสัชศาสตร์ 56 128 54 141 

คณะวศิวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม 572 668 542 612 

รวม 947 2,066 903 1,951 

รวมจํานวนทงัสิน 5,867 
 

ทีมา: กองกิจการนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์, จํานวนนักศึกษาชัน 
ปี  และชันปี  ปี พ.ศ.  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (นครปฐม: 

มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2555) 
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1.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาวจิยัครังนีคือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนั
ปี  และชนัปี  ปี พ.ศ.  มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จาํนวน 3  คน 
และเพือใหไ้ดข้อ้มูลทีครอบคลุมและกระจาย โดยคาํนวณจากสูตรการหาตวัอยา่งประชากรของยามาเน 
(Yamane, 1967 อา้งถึงใน ประสพชยั พสุนนท,์ 2555: 187) ทีระดบัความมีนยัสําคญัทางสถิติ .05 โดย
มีสูตรทีใชใ้นการคาํนวณ คือ 

 จากสูตร n =  N /1+ N(e)2 
เมือ n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

N แทน ขนาดประชากรทงัหมด 

e แทน ความคลาดเคลือนของการสุมตวัอยา่ง 
 n =  , / + , ( . )  

 
ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง n = 375 คน โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชนัแบบเทียบสัดส่วน 
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2. วธีิการสุ่มตัวอย่าง 
จากการเทียบสัดส่วนระหวา่งจาํนวนประชากรกบัขนาดกลุ่มตวัอยา่งจะไดก้ลุ่มตวัอยา่งของ

นกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ตามคณะดงัรายละเอียดในตารางที 4 

 

ตารางที จาํแนกกลุ่มตวัอย่างนกัศึกษา ตามคณะ ระดบัชนัปี 3 และชนัปี  ปี พ.ศ.  นกัศึกษา
มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

 

คณะวชิา 
จาํนวนประชากร (คน) จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง  (คน) 
ชนัปี 3 ชนัปี 4 ชนัปี 3 ชนัปี 4 

คณะอกัษรศาสตร์ 670 595 45 40 

คณะศึกษาศาสตร์ 383 316 25 20 

คณะวทิยาศาสตร์ 536 594 35 40 

คณะเภสัชศาสตร์ 184 195 15 15 

คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

1,240 1154 70 70 

รวม 3,013 2,854 190 185 

375 

ทีมา: กองกิจการนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์, จํานวนนักศึกษาชัน 
ปี  และชันปี  ปี พ.ศ.  มหาวทิยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์ (นครปฐม: 

มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2555) 
 
3. เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

เครืองมือทีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลครังนี เป็นแบบสอบถามวดัการรับรู้ ความเขา้ใจและ
พฤติกรรมทีมีต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ชันปี 3 และชันปี 4 ปี พ.ศ.  มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ โดยแบ่ง
ออกเป็น  ส่วน คือ 
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ส่วนที 1 แบบสอบถามเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ  คณะ
วชิา  สถานทีพกัอาศยั ภูมิลาํเนาโดยมีลกัษณะคาํถามแบบเลือกตอบ 

ส่วนที 2 แบบสอบถามเกียวกบัรับรู้ทีมีต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์โดยผูว้จิยัพฒันาแบบสอบถามมาจากแนวคิดของ นฤมล ปินโต (2550) 

ส่วนที 3 แบบสอบถามเกียวกบัความเขา้ใจทีมีต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสม
รายการโทรทศัน์โดยผูว้จิยัพฒันาแบบสอบถามมาจากแนวคิดของวทิวสั แซ่พุน่ ( )  

ส่วนที 4 แบบสอบถามเกียวกบัพฤติกรรมทีมีต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสม
รายการโทรทศัน์โดยผูว้จิยัพฒันาแบบสอบถามมาจากแนวคิดของ วทิวสั แซ่พุน่ ( )  

โดยรูปแบบสอบถามเป็นในรูปแบบมาตราประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert Scale)โดยมี
คาํตอบให้เลือก 5 ตวัเลือก คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีสุด โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนน
ดงันี 

 ขอ้ถามเชิงบวก ขอ้ถามเชิงลบ 

 มากทีสุด 5 1 

 มาก 4 2 

 ปานกลาง 3 3 

 นอ้ย 2  4 

 นอ้ยทีสุด 1  5 

การแปลผลการอธิบาย ซึงผูศึ้กษาจะแบ่งเกณฑใ์นการวดัครังนีออกเป็น    ระดบัโดยมีวธีิการดงันี 

   ขอ้มูลทีมีค่าสูงสุด – ขอ้มูลทีมีค่าตาํสุด    =      5-1     =   0.8 

จาํนวนชนั                                 5 

จากหลกัเกณฑด์งักล่าวสามารถแปลความหมายของระดบัคะแนนได ้ ดงันี 

 มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลียระหวา่ง  . - .  

 มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉลียระหวา่ง  . - .  

 มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลียระหวา่ง  . - .  

 มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย  มีค่าเฉลียระหวา่ง  . - .  
 มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด มีค่าเฉลียระหวา่ง  . - .  
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ส่วนที 5 เป็นลกัษณะคาํถามแบบปลายเปิด ซึงเกียวขอ้งกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
จากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชันปี  และชันปี  ปี พ.ศ.  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวงัสนามจนัทร์ทีไดรั้บชมสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ 

 

4. การทดสอบความน่าเชือถือของเครืองมือ(แบบสอบถาม) 
ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามทีสร้างขึนไปตรวจสอบหาความถูกตอ้งและความเทียงตรงเชิง

เนือหา โดยนาํแบบสอบถามทีไดไ้ปปรึกษากบัอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ทงันีเพือใหผ้ลการวิจยัทีได้
ตรงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

การทดสอบความเชือมนั (Reliability) 
ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามทีปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญแลว้ ไปทดสอบ 

(Try-Out) กบักลุ่มคนทีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปี 3 และชนั
ปี 4 ปี พ.ศ.  มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม จาํนวน  คน แลว้นาํแบบสอบถามมาหาค่าความ
เชือมนั (Reliability) โดยใชว้ิธีการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา (Coefficient) ของ ครอนบคั (Cronbach) 

ได้ค่าความเชือมนัแบบสอบถามทงัฉบบัเท่ากบั .  ค่าความเชือมนัแบบสอบถามด้านการรับรู้ต่อ
สัญลกัษณ์เท่ากบั .  ค่าความเชือมนัแบบสอบถามดา้นความเขา้ใจต่อความหมายสัญลกัษณ์เท่ากบั 

.  และค่าความเชือมนัแบบสอบถามดา้นพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดั
ระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์เท่ากับ  . แสดงว่าแบบสอบถามทีพัฒนาขึนนีเป็น
แบบสอบถามทีมีคุณภาพทงัความเทียงตรงตามเนือหา และความเชือมนัในระดบัทีใชไ้ดดี้เนืองจากมีค่า
ความเชือมนัตงัแต่ .  ขึนไป (สุธรรม รัตนโชติ, : ) 
 
5. การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ 

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างเครืองมือตามลาํดบั ดงันี 
5.1 ศึกษาลกัษณะรูปแบบการเขียนแบบสอบถามการรับรู้ ความเขา้ใจและพฤติกรรม จาก

เอกสารงานวจิยั แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวจิยัทีเกียวกบัตวัแปลทีศึกษา 
5.2 สร้างแบบสอบถาม การรับรู้ ความเขา้ใจและพฤติกรรมทีมีต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบั

ความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชันปี  และชันปี  ปี พ.ศ.  
มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  
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5.3 นาํแบบสอบถามการรับรู้ ความเขา้ใจและพฤติกรรมทีมีต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบั
ความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชันปี  และชันปี  ปี พ.ศ.  
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ทีสร้างเสร็จแล้วเสนออาจารยที์ปรึกษาเพือ
ตรวจสอบเสนอแนะและปรับปรุงแกไ้ข 

5.4 นาํแบบสอบถามทีผา่นการตรวจสอบและปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่ม
ตวัอยา่งทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจริง โดยนาํไปตรวจสอบกบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปี  และชนัปี  
ปี พ.ศ.  มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม จาํนวน  คน 

5.5 นาํแบบสอบถามทีมีความสมบูรณ์ไปวเิคราะห์ดว้ยวธีิทางสถิติต่อไป 
 

. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัครังนี เก็บจากนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปี  และชนั

ปี  ปี พ.ศ.  มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จาํนวน  คน ระยะเวลาใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ตงัแต่เดือน มีนาคม พ.ศ.  ถึงเดือนพฤษภาคมพ.ศ.  รวมระยะเวลา  
เดือน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัจาํนวน  ชุด โดยดาํเนินการตามขนัตอน ดงันี 

.1 ผูว้จิยัขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามจากนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปี  และชนั
ปี  ปี พ.ศ.  มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ดว้ยตนเอง 

.  ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามไปทาํการเก็บขอ้มูลแจกนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปี  และ
ชนัปี  ปี พ.ศ.  มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

.3 รวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบหาความสมบูรณ์และความถูกตอ้งของขอ้มูล 

.4 นาํแบบสอบถามทีมีความสมบูรณ์ไปวเิคราะห์ดว้ยวธีิทางสถิติต่อไป 
 

7. การวเิคราะห์ข้อมูล 
.1 วธีิการประมวลผลขอ้มูล 
เมือเก็บขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและนาํ

แบบสอบถามไปลงรหสัตามคู่มือการลงรหสัทีสร้างขึน พร้อมกบับนัทึกขอ้มูลลงในเครืองคอมพิวเตอร์ 
ขอ้มูลทีเก็บรวบรวมมาไดน้าํมาวเิคราะห์ทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS 

7.2 สถิติทีใช ้
7.2.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใชใ้นการอธิบายขอ้มูลทวัไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
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7.2.2 ค่าเฉลีย ( )(Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ใน
การวิเคราะห์และอธิบายถึงระดบัของการรับรู้ ความเขา้ใจและพฤติกรรมในการปฏิบติัตามคาํแนะนาํ
ของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์  

7.2.3 การวิเคราะห์สถิติตวัแปร (Chi-Square) อยูใ่นระดบัการวดั Nominal Scale ใช้
ทดสอบกรณีกลุ่มเดียวและใช้ทดสอบการส่งผลระหว่างตัวแปร  ตัวทีเป็นอิสระจากกันโดยการ
วเิคราะห์และอธิบายถึงการส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบั
ความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ 

7.2.4 ค่ า สั มป ระ สิท ธิ สหสั มพัน ธ์ ของ เพี ย ร์สั น  (Pearson’s Product Moment 
Correlation) ใช้ในการหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสม
รายการโทรทศัน์และความเขา้ใจต่อความหมายของสัญลกัษณ์การจดัระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์ในแต่ละประเภททีอธิบายถึงการส่งผลของพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์
การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์สําหรับค่านยัสําคญัทางสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ครังนี 
กาํหนดไวที้ระดบั 0.05 

โดยแปลงผลค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (ประสพชยั พสุนนท์, 2553: 

472) ดงันี 

|r|≥0.80 แสดงวา่มีความสัมพนัธ์กนัสูง 

0.5 < |r| < 0.80 แสดงวา่มีความสัมพนัธ์ปานกลาง 
|r| ≤0.50 แสดงวา่มีความสัมพนัธ์ตาํ 
สาํหรับค่านยัสาํคญัทางสถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ครังนี กาํหนดไวที้ระดบั 0.05 
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บทท ี  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาการรับรู้ ความเขา้ใจและพฤติกรรมการปฏิบติัตามสัญลกัษณ์การจดัระดบั
ความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปี  และชนัปี  ปี พ.ศ.
มหาวทิยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ มีวตัถุประสงคเ์พือ ) ศึกษาพฤติกรรมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชันปี  และชันปี  ปี พ.ศ.  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขต
พระราชวงัสนามจนัทร์ทีมีต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ 2) ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้และความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจดัระดับความเหมาะสมของ
รายการโทรทศัน์ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชันปี  และชันปี  ปี พ.ศ.  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์และ ) ศึกษาถึงการรับรู้และความเขา้ใจทีส่งผลต่อ
พฤติกรรมของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชันปี  และชนัปี  ปี พ.ศ.  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
จากกลุ่มตวัอย่างนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปี  และชนัปี  ปี พ.ศ.  มหาวิทยาลยัศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จาํนวน  คน ผลทีไดจ้ากการศึกษา ผูว้ิจยันาํเสนอขอ้มูลในรูป
ตารางประกอบคาํบรรยาย โดยแบ่งเป็น  ส่วน ดงันี 

. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

. การรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ 

. ความเข้าใจต่อความหมายของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์ในแต่ละประเภท 

. พฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนําของสัญลักษณ์การจดัระดบัความเหมาะสม
รายการโทรทศัน์ 

5. การทดสอบสมมติฐาน 
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. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชันปี  และชันปี  ปี พ.ศ.

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  จาํนวน  คน ประกอบด้วย เพศ คณะ 
วชิา สถานทีพกัอาศยั ภูมิลาํเนาของผูต้อบแบบสอบถาม ดว้ยการแจกแจงความถี และคิดเป็นร้อยละ
แสดงผลดงัตารางที 5 
 
ตารางที 5 จาํนวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล 

(n = ) 
ปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

1 เพศ     
  หญิง 244 65.07 
  ชาย 131 34.93 
2 คณะวชิา     
  คณะอกัษรศาสตร์ 60 16.00 
  คณะศึกษาศาสตร์ 72 19.20 
  คณะวทิยาศาสตร์ 60 16.00 
  คณะเภสัชศาสตร์ 57 15.20 
  คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 100 26.67 
  อืน ๆ 26 6.93 
3 สถานทีพกัอาศยั     
  บา้น 110 29.33 
  หอพกั 257 68.53 
  อืน ๆ 8 2.13 
4 ภูมิลาํเนาของผูต้อบแบบสอบถาม     
  กรุงเทพฯ 66 17.60 
  ปริมณฑล 133 35.47 
    ต่างจงัหวดั 176 46.93 
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จากตารางที 5 พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปี  และชนัปี 
 ปี พ.ศ.  มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จาํนวน  คนประกอบดว้ย
เพศ คณะวชิา สถานทีพกัอาศยั ภูมิลาํเนาของผูต้อบแบบสอบถาม อธิบายไดด้งันี 

เพศพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปี  และชนัปี  ปี
พ.ศ.  มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จาํนวน  คนส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และเพศชาย มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

คณะวชิาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปี  และชนัปี 
 ปี พ.ศ.  มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  จาํนวน  คนส่วนใหญ่
ศึกษาอยู่ทีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 

.  รองลงมาคือคณะศึกษาศาสตร์มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  คณะอกัษรศาสตร์ และ 
คณะวิทยาศาสตร์มีจาํนวนเท่ากนัคือ  คน คิดเป็นร้อยละ .  คณะเภสัชศาสตร์มีจาํนวน  คน 
คิดเป็นร้อยละ .  และคณะวิชาทีมีจาํนวนน้อยทีสุดคือ อืนๆ มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 

.  
สถานทีพักอาศัยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปี  

และชนัปี  ปี พ.ศ.  มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  จาํนวน  คน
ส่วนใหญ่พกัอาศยัอยู่ที หอพกั มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือพกัอาศยัอยู่ที 
บา้นมีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และสถานทีพกัอาศยัทีมีจาํนวนน้อยทีสุดคือ อืนๆ มี
จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

ภูมิลาํเนาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปี  และชนัปี 
 ปี พ.ศ.  มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  จาํนวน  คนส่วนใหญ่มี
ภูมิลาํเนา อยู่ทีต่างจงัหวดัมีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือปริมณฑลมีจาํนวน 

 คน คิดเป็นร้อยละ .  และภูมิลาํเนาทีมีจาํนวนน้อยทีสุดคือกรุงเทพฯมีจาํนวน  คน คิด
เป็นร้อยละ .  

 
. การรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ 

การรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ประกอบดว้ย การ
รับขอ้มูล และ การแปลขอ้มูลใหเ้ป็นขอ้ความตามความเขา้ใจดงัแสดงในตารางที 6 
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ตารางที 6 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ทีมีต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความ

เหมาะสมรายการโทรทศัน์โดยรวม 
(n = 7 ) 

การรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ X  S.D. ระดบั 
1. การรับขอ้มูล 3.57 0.60 มาก 
2. การแปลขอ้มูลใหเ้ป็นขอ้ความตามความเขา้ใจ 3.63 0.77 มาก 

รวม 3.60 0.62 มาก 
 
จากตารางที 6 พบว่าการรับรู้ต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ

โทรทศัน์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = .  และ S.D = 0. ) เมือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบวา่
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยให้ความสําคญัในด้านการแปล
ขอ้มูลใหเ้ป็นขอ้ความตามความเขา้ใจมากทีสุด ( X  = .  และ S.D = . ) ให้ความสําคญัในดา้น
การรับขอ้มูลนอ้ยทีสุด ( X  = .  และ S.D = . ) ตามลาํดบั 
 
ตารางที 7 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจดั

ระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ดา้นการรับขอ้มูล 
(n = ) 

การรับขอ้มูล 
ระดบัความคิดเห็น(ร้อยละ) 

X  S.D. ระดบั มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

1. เคยพบเห็นสัญลกัษณ์
การจดัระดบัความ
เหมาะสมรายการ
โทรทศัน์ 

120 213 36 6 0 4.19 0.67 มาก 
(32.0) (56.8) (9.6) (1.6) (0.0) 

      
2.เคยพบเห็นสัญลกัษณ์การ

จดัระดบัความเหมาะสม
รายการโทรทศัน์ในช่วง
ก่อนเริมรายการ 

137 182 50 6 0 4.20 0.72 มาก 
(36.5) (48.5) (13.3) (1.6) (0.0) 

      
 



51 
 
ตารางที  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจดั

ระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ดา้นการรับขอ้มูล (ต่อ) 
(n = ) 

การรับขอ้มูล 
ระดบัความคิดเห็น(ร้อยละ) 

X  S.D. ระดบั มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

. เคยพบเห็นสัญลกัษณ์
การจดัระดบัความ
เหมาะสมรายการ
โทรทศัน์ในช่วง
ระหวา่งรายการ 

37 130 146 45 17 3.33 0.97 ปาน
กลาง 

 
(9.9) (34.7) (38.9) (12.0) (4.5) 

    
4.เคยศึกษาหาขอ้มูล

เกียวกบัสัญลกัษณ์การ
จดัระดบัความเหมาะสม
รายการโทรทศัน์ 

25 65 112 118 55 2.70 1.12 ปาน
กลาง 

 
(6.7) (17.3) (29.9) (31.5) (14.7) 

    
5.ทราบถึงทีมาของ

สัญลกัษณ์การจดัระดบั
ความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์ 

32 78 139 105 21 2.99 1.03 ปาน
กลาง 

 
(8.5) (20.8) (37.1) (28.0) (5.6) 

    
6.ส่วนมากรับรู้ขอ้มูล

สัญลกัษณ์การจดัระดบั
ความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์ผา่นสือ
โทรทศัน์ 

128 140 94 13 0 4.02 0.86 มาก 
(34.1) (37.3) (25.1) (3.5) (0.0) 

      
รวม 3.57 0.60 มาก 

 
 จากตารางที   พบว่าการรับรู้ต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์ดา้นการรับขอ้มูลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = .  และS.D = . )เมือพิจารณาเป็น
รายขอ้แลว้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ให้ความสําคญัในระดบัมาก  ขอ้และระดบัปานกลาง  ขอ้ 
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โดยให้ความสําคญัในเรืองเคยพบเห็นสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์
ในช่วงก่อนเริมรายการมากทีสุด ( X  = .  และ S.D = . ) ให้ความสําคญัในเรืองเคยพบเห็น
สัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์อยูใ่นอนัดบัรองลงมา ( X  = .  และ S.D 
= . ) และให้ความสําคญัในเรืองเคยศึกษาหาข้อมูลเกียวกับสัญลักษณ์การจดัระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทศัน์นอ้ยทีสุด ( X  = .  และ S.D = . . ) ตามลาํดบั 
 
ตารางที  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจดั

ระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ด้านการแปลขอ้มูลให้เป็นข้อความตามความ
เขา้ใจ 

(n = ) 

การแปลขอ้มูลใหเ้ป็น
ขอ้ความตามความเขา้ใจ 

ระดบัความคิดเห็น(ร้อยละ) 
X  S.D. ระดบั มาก

ทีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย

ทีสุด 
1. สามารถเขา้ใจในความ 

หมายของสัญลกัษณ์การ
จดัระดบัความเหมาะสม
รายการโทรทศัน์หลงัจาก
ทีไดรั้บชม 

86 127 145 17 0 3.75 0.86 มาก 
(22.9) (33.9) (38.7) (4.5) (0.0) 

      
.เขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์อง
การใชส้ัญลกัษณ์การจดั
ระดบัความเหมาะสม
รายการโทรทศัน์ 

61 138 128 48 0 3.57 0.91 มาก 
(16.3) (36.8) (34.1) (12.8) (0.0) 

      
.สามารถเขา้ใจในรูปแบบ
ของสัญลกัษณ์การจดั
ระดบัความเหมาะสม
รายการโทรทศัน์ 

58 127 169 19 2 3.59 0.83 มาก 
(15.5) (33.9) (45.1) (5.1) (0.5) 

      
รวม 3.63 0.77 มาก 

 
 จากตารางที   พบว่าการรับรู้ต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์ดา้นการแปลขอ้มูลให้เป็นขอ้ความตามความเขา้ใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = .
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และ S.D = . ) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัในระดบั
มากทุกขอ้ โดยใหค้วามสาํคญัในเรืองสามารถเขา้ใจในความหมายของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความ
เหมาะสมรายการโทรทศัน์หลงัจากทีไดรั้บชมมากทีสุด ( X  = .  และ S.D = . )ให้ความสําคญั
ในเรืองสามารถเขา้ใจในรูปแบบของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์อยูใ่น
อนัดบัรองลงมา ( X  = .  และ S.D = . ) และให้ความสําคญัในเรืองเขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์อง
การใช้สัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์น้อยทีสุด ( X  = .  และS.D = 
. ) ตามลาํดบั 

 
3. ความเข้าใจต่อความหมายของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ในแต่ละ
ประเภท 

 ความเขา้ใจต่อความหมายของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์
ในแต่ละประเภทประกอบดว้ย การแปลความการตีความการประเมินค่าดงัแสดงในตารางที  

 
ตารางที  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเขา้ใจต่อความหมายของสัญลกัษณ์การจดั

ระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ในแต่ละประเภทโดยรวม 
(n = 7 ) 

ความเขา้ใจต่อความหมายของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความ
เหมาะสมรายการโทรทศัน์ในแต่ละประเภท X  S.D. ระดบั 

1. การแปลความ 3.42 0.64 มาก 
2. การตีความ 3.66 0.63 มาก 
3. การประเมินค่า 3.31 0.84 ปานกลาง 

รวม 3.47 0.60 มาก 
 
จากตารางที  พบว่าความเข้าใจต่อความหมายของสัญลักษณ์การจัดระดับความ

เหมาะสมรายการโทรทศัน์ในแต่ละประเภท โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = .  และ S.D = 0. ) 
เมือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก ขอ้ให้
ความสําคญัในระดบัปานกลาง  ขอ้ โดยให้ความสําคญัในดา้นการตีความมากทีสุด ( X  = .  
และ S.D = . ) ใหค้วามสาํคญั ในดา้นการแปลความอยูใ่นอนัดบัรองลงมา ( X  = .  และ S.D = 

. ) และใหค้วามสาํคญัในดา้นการประเมินค่านอ้ยทีสุด ( X  = .  และ S.D = . ) ตามลาํดบั 
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ตารางที 1  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเขา้ใจต่อความหมายของ

สัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ในแต่ละประเภทดา้นการแปล
ความ 

(n = 7 ) 

การแปลความ 
ระดบัความคิดเห็น(ร้อยละ) 

X  S.D. ระดบั มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

. สามารถทีจะใหค้วามหมาย
ของสัญลกัษณ์การจดั
ระดบัความเหมาะสม
รายการโทรทศัน์ไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 

30 117 192 36 0 3.38 0.77 มาก 
(8.0) (31.2) (51.2) (9.6) (0.0) 

      
2. สามารถทีจะแบ่งแยก

ประเภทของสัญลกัษณ์การ
จดัระดบัความเหมาะสม
รายการโทรทศัน์ได ้

33 155 170 17 0 3.54 0.72 มาก 
(8.8) (41.3) (45.3) (4.5) (0.0) 

      
3.  สามารถทีจะอธิบายถึง

รายละเอียดของรูปแบบ
สัญลกัษณ์การจดัระดบั
ความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์ได ้

23 121 193 38 0 3.34 0.74 ปาน
กลาง 

 
(6.1) (32.3) (51.5) (10.1) (0.0) 

    
รวม 3.42 0.64 มาก 

 
 จากตารางที 1  พบว่าความเข้าใจต่อความหมายของสัญลักษณ์การจดัระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทศัน์ในแต่ละประเภท ดา้นการแปลความโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X  = 

.  และ S.D = . ) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัใน
ระดบัมาก  ขอ้ และระดบัปานกลาง  ขอ้ โดยใหค้วามสาํคญัในเรืองสามารถทีจะแบ่งแยกประเภท
ของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ได้มากทีสุด ( X  = .  และS.D = 

. ) ใหค้วามสาํคญัในเรืองสามารถทีจะให้ความหมายของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสม
รายการโทรทศัน์ไดอ้ย่างชดัเจนอยู่ในอนัดบัรองลงมา ( X  = .  และ S.D = . ) และให้
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ความสําคญัในเรืองสามารถทีจะอธิบายถึงรายละเอียดของรูปแบบสัญลกัษณ์การจดัระดบัความ
เหมาะสมรายการโทรทศัน์ไดน้อ้ยทีสุด( X  = . และ S.D = . )  ตามลาํดบั 
 
ตารางที 1  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเขา้ใจต่อความหมายของ

สัญลักษณ์การจดัระดับความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ในแต่ละประเภทด้านการ
ตีความ 

(n = 7 ) 

การตีความ 

ระดบัความคิดเห็น(ร้อยละ) 

X  S.D. ระดบั มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

.หลงัจากทีเห็นสัญลกัษณ์
การจดัระดบัความ
เหมาะสมรายการโทรทศัน์
มีความเขา้ใจในความหมาย
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

62 185 124 4 0 3.81 0.71 มาก 
(16.5) (49.3) (33.1) (1.1) (0.0) 

      
.เขา้ใจถึงวธีิการปฏิบติัตาม
คาํแนะนาํของสัญลกัษณ์
การจดัระดบัความ
เหมาะสมรายการโทรทศัน์ 

44 169 148 14 0 3.65 0.73 มาก 
(11.7) (45.1) (39.5) (3.7) (0.0) 

      
.สามารถจะปฏิบติัตาม
คาํแนะนาํของสัญลกัษณ์
การจดัระดบัความ
เหมาะสมรายการโทรทศัน์
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

38 168 131 28 10 3.52 0.87 มาก 
(10.1) (44.8) (34.9) (7.5) (2.7) 

      
รวม 3.66 0.63 มาก 

 
 จากตารางที  พบว่าความเข้าใจต่อความหมายของสัญลักษณ์การจดัระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทศัน์ในแต่ละประเภท ดา้นการตีความ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = .
และ S.D = . ) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัในระดบั
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มากทุกขอ้ โดยใหค้วามสาํคญัในเรืองหลงัจากทีเห็นสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์มีความเขา้ใจในความหมายไดอ้ย่างถูกตอ้งมากทีสุด ( X  = .  และ S.D = . ) ให้
ความสาํคญัในเรืองเขา้ใจถึงวธีิการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสม
รายการโทรทศัน์อยูใ่นอนัดบัรองลงมา ( X  = .  และ S.D = . ) และให้ความสําคญัในเรือง
สามารถจะปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ได้
อยา่งถูกตอ้งนอ้ยทีสุด ( X  = .  และ S.D = . ) ตามลาํดบั 
 
ตารางที  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเขา้ใจต่อความหมายของ

สัญลักษณ์การจดัระดับความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ในแต่ละประเภท ด้านการ
ประเมินค่า 

(n = 7 ) 

การประเมินค่า 
ระดบัความคิดเห็น(ร้อยละ) 

X  S.D. ระดบั มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

. รับรู้ถึงประโยชน์ของ
สัญลกัษณ์การจดัระดบั
ความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์ไดเ้ป็นอยา่งดี 

44 171 135 21 4 3.61 0.81 มาก 
(11.7) (45.6) (36.0) (5.6) (1.1) 

      
.สัญลกัษณ์การจดัระดบั
ความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์จะสามารถช่วย
ลดปัญหาต่างๆจากการ
ลอกเลียนแบบสือของ
กลุ่มเยาวชนได ้

34 98 110 105 28 3.01 1.10 ปาน
กลาง 

 
(9.1) (26.1) (29.3) (28.0) (7.5) 

    
รวม 3.31 0.84 ปาน

กลาง 
 
 จากตารางที  พบว่าความเขา้ใจต่อความหมายของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความ
เหมาะสมรายการโทรทศัน์ในแต่ละประเภท ดา้นการประเมินค่าโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  
= . และ S.D = . ) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัใน
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ระดบัมาก  ขอ้ และให้ความสําคญัในระดับปานกลาง  ข้อโดยให้ความสําคญัในเรืองรับรู้ถึง
ประโยชน์ของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ไดเ้ป็นอยา่งดี มากทีสุด ( X  
= .  และ S.D = . ) ให้ความสําคญัในเรืองสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์จะสามารถช่วยลดปัญหาต่างๆ จากการลอกเลียนแบบสือของกลุ่มเยาวชนไดน้้อยทีสุด      
( X  = .  และ S.D = . ) ตามลาํดบั 
 
4. พฤติกรรมการปฏิบัติตามคําแนะนําของสัญลกัษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ 

 พฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์ประกอบดว้ย ส่วนความรู้สึกส่วนการคิดส่วนการแสดงออกดงัแสดงในตารางที9 

 
ตารางที  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการปฏิบัติตามคาํแนะนําของ

สัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์โดยรวม 
(n = 7 ) 

พฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบั
ความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ X  S.D. ระดบั 

1. ส่วนความรู้สึก 3.67 0.79 มาก 
2. ส่วนการคิด 3.66 0.77 มาก 
3. ส่วนการแสดงออก 3.16 0.88 ปานกลาง 

รวม 3.49 0.72 มาก 
 

จากตารางที 1  พบว่าพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบั
ความเหมาะสมรายการโทรทศัน์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = . 9 และ S.D = 0.72) เมือพิจารณา
เป็นรายดา้นแลว้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก  ขอ้ให้ความสําคญัใน
ระดบัปานกลาง  ขอ้ โดยให้ความสําคญัในดา้นส่วนความรู้สึกมากทีสุด ( X  = .  และ S.D = 

. ) ใหค้วามสาํคญั ในดา้นส่วนการคิดอยูใ่นอนัดบัรองลงมา ( X  = .  และ S.D = . ) และให้
ความสาํคญัในดา้นส่วนการแสดงออกนอ้ยทีสุด ( X  = .  และ S.D = . ) ตามลาํดบั 
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ตารางที 1  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการปฏิบติัตาม

คาํแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ด้านส่วน
ความรู้สึก 

(n = 7 ) 

ส่วนความรู้สึก 
ระดบัความคิดเห็น(ร้อยละ) 

X  S.D. ระดบั มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

1. รู้สึกวา่สัญลกัษณ์การจดั
ระดบัความเหมาะสม
รายการโทรทศัน์เป็นสิงที
ดีและมีประโยชน์ 

59 201 87 25 3 3.77 0.82 มาก 
(15.7) (53.6) (23.2) (6.7) (0.8) 

      
2.การรับรู้และความเขา้ใจใน

เรืองสัญลกัษณ์การจดั
ระดบัความเหมาะสม
รายการโทรทศัน์ของท่าน
นาํไปสู่การปฏิบติัตาม
คาํแนะนาํของสัญลกัษณ์
การจดัระดบัความ
เหมาะสมรายการ
โทรทศัน์มากนอ้ยเพียงใด 

40 176 123 27 9 3.56 0.87 มาก 
(10.7) (46.9) (32.8) (7.2) (2.4) 

      
รวม 3.67 0.79 มาก 

 
จากตารางที 1  พบว่าพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบั

ความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ดา้นส่วนความรู้สึกโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = .  และ S.D = 
0.7 ) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้
โดยใหค้วามสาํคญัในเรืองรู้สึกวา่สัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์เป็นสิงทีดี
และมีประโยชน์มากทีสุด ( X  = .  และ S.D = . ) ให้ความสําคญัในเรืองการรับรู้และความ
เขา้ใจในเรืองสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ของท่านนาํไปสู่การปฏิบติั
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ตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์มากน้อยเพียงใดน้อย
ทีสุด ( X  = .5  และ S.D = .87) ตามลาํดบั 

 
ตารางที 1  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการปฏิบติัตาม

คาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ดา้นส่วนการคิด 
(n = 7 ) 

ส่วนการคิด 
ระดบัความคิดเห็น(ร้อยละ) 

X  S.D. ระดบั มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

.คิดวา่สัญลกัษณ์การจดั
ระดบัความเหมาะสม
รายการโทรทศัน์เป็นเรือง
ทีง่ายต่อการเขา้ใจและ
ปฏิบติัตาม 

30 224 84 33 4 3.65 0.79 มาก 
(8.0) (59.7) (22.4) (8.8) (1.1) 

      
.เห็นความสาํคญัของการมี
สัญลกัษณ์การจดัระดบั
ความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์ 

45 208 82 33 7 3.67 0.87 มาก 
(12.0) (55.5) (21.9) (8.8) (1.9) 

      
รวม 3.66 0.77 มาก 

 
จากตารางที 1  พบวา่พฤติกรรมพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การ

จดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ดา้นส่วนการคิดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = .  และ 
S.D = 0.7 ) เมือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก
ทุกข้อโดยให้ความสําคัญในเรืองท่านเห็นความสําคญัของการมีสัญลักษณ์การจดัระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทศัน์มากทีสุด ( X  = .  และ S.D = . ) ให้ความสําคญัในเรืองคิดว่า
สัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์เป็นเรืองทีง่ายต่อการเขา้ใจและปฏิบติัตาม
นอ้ยทีสุด ( X  = .65 และ S.D = .79) ตามลาํดบั 
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ตารางที 1  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการปฏิบติัตาม

คาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ด้านส่วนการ
แสดงออก 

(n = 7 ) 

ส่วนการแสดงออก 
ระดบัความคิดเห็น(ร้อยละ) 

X  S.D. ระดบั มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

1. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของ
สัญลกัษณ์การจดัระดบั
ความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์ 

26 157 143 36 13 3.39 0.88 ปาน
กลาง 

 
(6.9) (41.9) (38.1) (9.6) (3.5) 

    
2. เคยใหค้าํแนะนาํกบัเด็ก

และเยาวชนระหวา่งการ
รับชมรายการโทรทศัน์ 

20 113 153 60 29 3.09 0.99 ปาน
กลาง 

 
(5.3) (30.1) (40.8) (16.0) (7.7) 

  
3. เคยแนะนาํผูอื้นในเรือง

ความหมายและประโยชน์
ของสัญลกัษณ์การจดั
ระดบัความเหมาะสม
รายการโทรทศัน์ 

31 79 156 76 33 3.00 1.05 ปาน
กลาง 

 
(8.3) (21.1) (41.6) (20.3) (8.8) 

    

รวม 3.16 0.88 
ปาน
กลาง 

 
จากตารางที 1  พบว่าพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบั

ความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ ดา้นส่วนการแสดงออกโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = .  
และ S.D = 0. ) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัอยูใ่นระดบั
ปานกลางทุกขอ้โดยให้ความสําคญัในเรืองปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความ
เหมาะสมรายการโทรทศัน์มากทีสุด ( X  = .39 และ S.D = . 8) ให้ความสําคญัในเรืองเคยให้
คาํแนะนาํกบัเด็กและเยาวชนระหวา่งการรับชมรายการโทรทศัน์อยูใ่นอนัดบัรองลงมา ( X  = .
และ S.D = . ) ให้ความสําคญัในเรืองเคยแนะนาํผูอื้นในเรืองความหมายและประโยชน์ของ
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สัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์นอ้ยทีสุด ( X  = .00 และ S.D = 1.05)
ตามลาํดบั 
 

. การทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบสมมติฐาน เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้กบัความเขา้ใจเกียวกบั

สัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการและศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้และความ
เขา้ใจทีส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสม
รายการโทรทศัน์โดยการหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน สําหรับการศึกษาครังนี ผูว้ิจยัได้
ตงัสมมติฐานไว ้ดงันี 

สมมติฐานที  การรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการไดแ้ก่ ดา้น
การรับขอ้มูล และดา้นการแปลขอ้มูลใหเ้ป็นขอ้ความตามความเขา้ใจ มีความสัมพนัธ์กบัความเขา้ใจ
ต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ สามารถเขียนเป็นสมมติฐานยอ่ยได ้ดงันี 

สมมติฐานที .  การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดับ
ความเหมาะสมรายการโดยรวมสามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี 

สมมติฐานหลกั (H0) : การรับรู้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดั
ระดบัความเหมาะสมรายการโดยรวม 

สมมติฐานรอง (H ) : การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบั
ความเหมาะสมรายการโดยรวม 
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ตารางที  การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ

โดยรวม 
 

การรับรู้ 
ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ p-value ความสัมพนัธ์ 

 ( r ) 
1. การรับขอ้มูล 0.64** 0.00 ปานกลาง 
2. การแปลขอ้มูลใหเ้ป็นขอ้ความตามความเขา้ใจ 0.66** 0.00 ปานกลาง 

การรับรู้โดยรวม 0.72** 0.00 ปานกลาง 
**p = 0.01 

จากตารางที  พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ต่อการจดัระดบัความเหมาะสม
รายการโดยรวมกับความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโดยรวมมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  (r=0. ) 

เมือจาํแนกการรับรู้ต่อการจดัระดบัความเหมาะสมรายการเป็นรายดา้น พบวา่ การรับรู้
ต่อการจดัระดบัความเหมาะสมรายการด้านการรับขอ้มูลและดา้นการแปลขอ้มูลให้เป็นขอ้ความ
ตามความเขา้ใจมีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบั
ความเหมาะสมรายการโดยรวมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  (r =0.64 และ 0.66 ตามลาํดบั)  

สมมติฐานที .  การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดับ
ความเหมาะสมรายการ ดา้นการแปลความสามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี 

สมมติฐานหลกั (H0) : การรับรู้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดั
ระดบัความเหมาะสมรายการ ดา้นการแปลความ 

สมมติฐานรอง (H ) : การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบั
ความเหมาะสมรายการดา้นการแปลความ 
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ตารางที  การรับรู้มีความสัมพนัธ์กับความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจดัระดับความเหมาะสม

รายการดา้นการแปลความ 
 

การรับรู้ 
ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ p-value ความสัมพนัธ์ 

 ( r ) 
1. การรับขอ้มูล 0.64** 0.00 ปานกลาง 
2. การแปลขอ้มูลใหเ้ป็นขอ้ความตามความเขา้ใจ 0.66** 0.00 ปานกลาง 

การรับรู้โดยรวม 0.72** 0.00 ปานกลาง 
**p = 0.01 

จากตารางที  พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ต่อการจดัระดบัความเหมาะสม
รายการโดยรวมกบัความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการดา้นการแปลความ
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  (r=0. ) 
 เมือจาํแนกการรับรู้ต่อการจดัระดบัความเหมาะสมรายการเป็นรายดา้น พบวา่ การรับรู้
ต่อการจดัระดบัความเหมาะสมรายการด้านการรับขอ้มูลและดา้นการแปลขอ้มูลให้เป็นขอ้ความ
ตามความเขา้ใจ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบั
ความเหมาะสมรายการ ดา้นการแปลความอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  (r=0.64 และ 0.66
ตามลาํดบั)  

สมมติฐานที .  การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดับ
ความเหมาะสมรายการ ดา้นการตีความ สามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี 

สมมติฐานหลกั (H0) : การรับรู้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดั
ระดบัความเหมาะสมรายการ ดา้นการตีความ 

สมมติฐานรอง (H ) : การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบั
ความเหมาะสมรายการดา้นการตีความ 
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ตารางที  การรับรู้มีความสัมพนัธ์กับความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจดัระดับความเหมาะสม

รายการดา้นการตีความ 
 

การรับรู้ 
ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ p-value ความสัมพนัธ์ 

 ( r ) 
1. การรับขอ้มูล 0.58** 0.00 ปานกลาง 
2. การแปลขอ้มูลใหเ้ป็นขอ้ความตามความเขา้ใจ 0.58** 0.00 ปานกลาง 

การรับรู้โดยรวม 0.63** 0.00 ปานกลาง 
**p = 0.01 

จากตารางที  พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ต่อการจดัระดบัความเหมาะสม
รายการโดยรวมกบัความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการดา้นการตีความมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  (r=0. ) 

เมือจาํแนกการรับรู้ต่อการจดัระดบัความเหมาะสมรายการเป็นรายดา้น พบวา่ การรับรู้
ต่อการจดัระดบัความเหมาะสมรายการด้านการรับขอ้มูลและดา้นการแปลขอ้มูลให้เป็นขอ้ความ
ตามความเขา้ใจ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบั
ความเหมาะสมรายการ ดา้นการตีความอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  (r=0.58 และ 0.58
ตามลาํดบั)  

สมมติฐานที .  การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดับ
ความเหมาะสมรายการ ดา้นการประเมินค่า สามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี 

สมมติฐานหลกั (H0) : การรับรู้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดั
ระดบัความเหมาะสมรายการ ดา้นการประเมินค่า 

สมมติฐานรอง (H ) : การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบั
ความเหมาะสมรายการดา้นการประเมินค่า 
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ตารางที 2  การรับรู้มีความสัมพนัธ์กับความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจดัระดับความเหมาะสม

รายการดา้นการประเมินค่า 
 

การรับรู้ 
ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ p-value ความสัมพนัธ์ 

 ( r ) 
1. การรับขอ้มูล 0.46** 0.00 ตาํ 
2. การแปลขอ้มูลใหเ้ป็นขอ้ความตามความเขา้ใจ 0.50** 0.00 ตาํ 

การรับรู้โดยรวม 0.53** 0.00 ปานกลาง 
**p = 0.01 

 จากตารางที 2  พบว่า ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ต่อการจดัระดบัความเหมาะสม
รายการโดยรวมกบัความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการดา้นการประเมินค่า
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  (r=0. ) 
 เมือจาํแนกการรับรู้ต่อการจดัระดบัความเหมาะสมรายการเป็นรายดา้น พบวา่ การรับรู้
ต่อการจดัระดบัความเหมาะสมรายการด้านการรับขอ้มูลและดา้นการแปลขอ้มูลให้เป็นขอ้ความ
ตามความเขา้ใจ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัตาํกบัความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความ
เหมาะสมรายการ ด้านการประเมินค่าอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  (r=0.46 และ 0.50
ตามลาํดบั)  
 สรุปสมมติฐานที  การรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการไดแ้ก่ 
ดา้นการรับขอ้มูล และดา้นการแปลขอ้มูลให้เป็นขอ้ความตามความเขา้ใจ มีความสัมพนัธ์กบัความ
เขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ สามารถผลการทดสอบสมมติฐานไดด้งันี 
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ตารางที  สรุปสมมติฐานการวจิยัที  การรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการมี

ความสัมพนัธ์กบัความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ 
 

  สมมติฐานที  ผลการวจิยั 
1.1 การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การ

จดัระดบัความเหมาะสมรายการโดยรวม 
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกใน

ระดบัปานกลาง 
1.2 การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การ

จดัระดบัความเหมาะสมรายการ ดา้นการแปลความ 
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกใน

ระดบัปานกลาง 
1.3 การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การ

จดัระดบัความเหมาะสมรายการ ดา้นการตีความ 
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกใน

ระดบัปานกลาง 
1.4 การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การ

จดัระดบัความเหมาะสมรายการ ดา้นการประเมินค่า 
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกใน

ระดบัปานกลาง 
 
 จากตารางที  สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของการรับรู้มีความสัมพนัธ์กับ
ความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการพบว่าการรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจดั
ระดบัความเหมาะสมรายการมีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์
การจดัระดับความเหมาะสมรายการโดยรวม ด้านการแปลความด้านการตีความและด้านการ
ประเมินค่า 

สมมติฐานที  การรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการไดแ้ก่ ดา้น
การรับขอ้มูล และดา้นการแปลขอ้มูลใหเ้ป็นขอ้ความตามความเขา้ใจส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติั
ตามคาํแนะนําของสัญลักษณ์การจดัระดับความเหมาะสมรายการโทรทศัน์  สามารถเขียนเป็น
สมมติฐานยอ่ยได ้ดงันี 
กก  สมมติฐานที .  การรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการส่งผลต่อ
พฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์  
โดยรวม สามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี 
กกกกกกกก สมมติฐานหลกั (H0) : การรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการไม่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์ โดยรวม 
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กกกกกกกก สมมติฐานรอง (H ) : การรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการส่งผล
ต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์  
โดยรวม 
 
ตารางที  การรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติั

ตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ โดยรวม 
     (n = 375) 

การรับรู้ 2  
 

Sig 
1. การรับขอ้มูล 2268.85 0.00* 
2. การแปลขอ้มูลใหเ้ป็นขอ้ความตามความเขา้ใจ 1267.33 0.00* 

การรับรู้โดยรวม 5648.56 0.00* 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 จากตารางที  แสดงการทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า การรับรู้
โดยรวม การรับรู้ดา้นการรับขอ้มูล และการรับรู้ดา้นการแปลขอ้มูลให้เป็นขอ้ความตามความเขา้ใจ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์ โดยรวม ทงันีเนืองจากค่า Sig. ทีไดจ้ากการทดสอบการส่งผลมีค่านอ้ยกวา่ .  
กก สมมติฐานที .  การรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการส่งผลต่อ
พฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์  
ดา้นส่วนความรู้สึกสามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี 
กกกกกกกก สมมติฐานหลกั (H0) : การรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการไม่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์ ดา้นส่วนความรู้สึก 
กกกกกกกก สมมติฐานรอง (H ) : การรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการส่งผล
ต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์  
ดา้นส่วนความรู้สึก 
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ตารางที  การรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติั

ตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์  ดา้นส่วน
ความรู้สึก 

 
การรับรู้ 2  

 

Sig 
1. การรับขอ้มูล 446.84 0.00* 
2. การแปลขอ้มูลใหเ้ป็นขอ้ความตามความเขา้ใจ 373.74 0.00* 

การรับรู้โดยรวม 1223.68 0.00* 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 จากตารางที  แสดงการทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า การรับรู้
โดยรวม การรับรู้ดา้นการรับขอ้มูล และการรับรู้ดา้นการแปลขอ้มูลให้เป็นขอ้ความตามความเขา้ใจ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์ ดา้นส่วนความรู้สึก ทงันีเนืองจากค่า Sig. ทีไดจ้ากการทดสอบการส่งผลมีค่าน้อยกว่า 

.  
กก สมมติฐานที .  การรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการส่งผลต่อ
พฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์  
ดา้นส่วนการคิด สามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี 
กกกกกกกก สมมติฐานหลกั (H0) : การรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการไม่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์ ดา้นส่วนการคิด 
กกกกกกกก สมมติฐานรอง (H ) : การรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการส่งผล
ต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์  
ดา้นส่วนการคิด 
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ตารางที  การรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติั

ตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์  ดา้นส่วน
การคิด 

 
การรับรู้ 2  

 

Sig 
1. การรับขอ้มูล 435.95 0.00* 
2. การแปลขอ้มูลใหเ้ป็นขอ้ความตามความเขา้ใจ 239.08 0.00* 

การรับรู้โดยรวม 979.62 0.00* 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 จากตารางที  แสดงการทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า การรับรู้
โดยรวม การรับรู้ดา้นการรับขอ้มูล และการรับรู้ดา้นการแปลขอ้มูลให้เป็นขอ้ความตามความเขา้ใจ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์ ดา้นส่วนการคิดทงันีเนืองจากค่า Sig. ทีไดจ้ากการทดสอบการส่งผลมีค่านอ้ยกวา่ .  
กก สมมติฐานที .  การรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการส่งผลต่อ
พฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์  
ดา้นส่วนการแสดงออก สามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี 
กกกกกกกก สมมติฐานหลกั (H0) : การรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการไม่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์ ดา้นส่วนการแสดงออก 
กกกกกกกก สมมติฐานรอง (H ) : การรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการส่งผล
ต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์  
ดา้นส่วนการแสดงออก 
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ตารางที  การรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติั

ตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์  ดา้นส่วน
การแสดงออก 

 
การรับรู้ 2  

 

Sig 
1. การรับขอ้มูล 612.14 0.00* 
2. การแปลขอ้มูลใหเ้ป็นขอ้ความตามความเขา้ใจ 434.96 0.00* 

การรับรู้โดยรวม 1473.60 0.00* 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 จากตารางที  แสดงการทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า การรับรู้
โดยรวม การรับรู้ดา้นการรับขอ้มูล และการรับรู้ดา้นการแปลขอ้มูลให้เป็นขอ้ความตามความเขา้ใจ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์ ดา้นส่วนการแสดงออกทงันีเนืองจากค่า Sig. ทีไดจ้ากการทดสอบการส่งผลมีค่านอ้ยกวา่ 
.  

 สรุปสมมติฐานที  การรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการไดแ้ก่ 
ดา้นการรับขอ้มูล และดา้นการแปลขอ้มูลให้เป็นขอ้ความตามความเขา้ใจ ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์สามารถผลการ
ทดสอบสมมติฐานไดด้งันี 
 
ตารางที  สรุปสมมติฐานการวิจยัที  การรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ

ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสม
รายการโทรทศัน์ 

 
  สมมติฐานที  ผลการวจิยั 

2.1 การรับรู้ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของ
สัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์
โดยรวม 

ส่งผล 
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ตารางที  สรุปสมมติฐานการวิจยัที  การรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ

ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสม
รายการโทรทศัน์ (ต่อ) 

 
  สมมติฐานที  ผลการวจิยั 

2.2 การรับรู้ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของ
สัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์
ดา้นส่วนความรู้สึก 

ส่งผล 

2.3 การรับรู้ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของ
สัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์
ดา้นส่วนการคิด 

ส่งผล 

2.4 การรับรู้ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของ
สัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์
ดา้นส่วนการแสดงออก 

ส่งผล 

 
 จากตารางที  สรุปผลการวเิคราะห์การรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสม
รายการส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสม
รายการโทรทศัน์พบวา่การรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโดยรวมส่งผลต่อ
พฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์
โดยรวมดา้นส่วนความรู้สึก ดา้นส่วนการคิดและดา้นส่วนการแสดงออก 

สมมติฐานที  ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการได้แก่ 
ด้านการแปลความ ด้านการตีความ และด้านการประเมินค่าส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตาม
คาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ สามารถเขียนเป็นสมมติฐาน
ยอ่ยได ้ดงันี 
กก  สมมติฐานที .  ความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการส่งผล
ต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์  
โดยรวม สามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี 
กกกกกกกก สมมติฐานหลกั (H0) : ความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการไม่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์ โดยรวม 
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กกกกกกกก สมมติฐานรอง (H ) : ความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์ โดยรวม 
 
ตารางที  ความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ปฏิบติัตามคาํแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์  
โดยรวม 

 
ความเขา้ใจ 2  

 

Sig 
1. การแปลความ 1089.09 0.00* 
2. การตีความ 1301.06 0.00* 
3. การประเมินค่า 1204.86 0.00* 

ความเขา้ใจ โดยรวม 6670.45 0.00* 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 จากตารางที  แสดงการทดสอบสมมติฐาน ดว้ยสถิติไคสแควร์ พบว่า ความเขา้ใจ
โดยรวม ดา้นการแปลความ ดา้นการตีความ และดา้นการประเมิน ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติั
ตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ โดยรวมทงันีเนืองจาก
ค่า Sig. ทีไดจ้ากการทดสอบการส่งผลมีค่านอ้ยกวา่ .  
กก  สมมติฐานที .  ความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการส่งผล
ต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์  
ดา้นส่วนความรู้สึกสามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี 
กกกกกกกก สมมติฐานหลกั (H0) : ความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการไม่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์ ดา้นส่วนความรู้สึก 
กกกกกกกก สมมติฐานรอง (H ) : ความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์ ดา้นส่วนความรู้สึก 
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ตารางที  ความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์  ดา้น
ส่วนความรู้สึก 

 
ความเขา้ใจ 2

 
 

Sig 
1. การแปลความ 256.22 0.00* 
2. การตีความ 359.62 0.00* 
3. การประเมินค่า 401.87 0.00* 

ความเขา้ใจ โดยรวม 1538.53 0.00* 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 จากตารางที  แสดงการทดสอบสมมติฐาน ดว้ยสถิติไคสแควร์ พบว่า ความเขา้ใจ
โดยรวม ดา้นการแปลความ ดา้นการตีความ และดา้นการประเมิน ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติั
ตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ ดา้นส่วนความรู้สึกทงันี
เนืองจากค่า Sig. ทีไดจ้ากการทดสอบการส่งผลมีค่านอ้ยกวา่ .  
กก  สมมติฐานที .  ความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการส่งผล
ต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์  
ดา้นส่วนการคิด สามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี 
กกกกกกกก สมมติฐานหลกั (H0) : ความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการไม่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์ ดา้นส่วนการคิด 
กกกกกกกก สมมติฐานรอง (H ) : ความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์ ดา้นส่วนการคิด 
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ตารางที  ความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์  ดา้น
ส่วนการคิด 

 
ความเขา้ใจ 2  

 

Sig 
1. การแปลความ 234.94 0.00* 
2. การตีความ 442.92 0.00* 
3. การประเมินค่า 678.47 0.00* 

ความเขา้ใจ โดยรวม 1324.46 0.00* 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 จากตารางที  แสดงการทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ความเขา้ใจ
โดยรวม ดา้นการแปลความ ดา้นการตีความ และดา้นการประเมิน ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติั
ตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ ดา้นส่วนการคิดทงันี
เนืองจากค่า Sig. ทีไดจ้ากการทดสอบการส่งผลมีค่านอ้ยกวา่ .  
กก  สมมติฐานที .  ความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการส่งผล
ต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์  
ดา้นส่วนการแสดงออก สามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี 
กกกกกกกก สมมติฐานหลกั (H0) : ความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการไม่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์ ดา้นส่วนการแสดงออก 
กกกกกกกก สมมติฐานรอง (H ) : ความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์ ดา้นส่วนการแสดงออก 
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ตารางที 3  ความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์  ดา้น
ส่วนการแสดงออก 

 
ความเขา้ใจ 2  

 

Sig 
1. การแปลความ 339.29 0.00* 
2. การตีความ 495.63 0.00* 
3. การประเมินค่า 653.94 0.00* 

ความเขา้ใจ โดยรวม 1946.17 0.00* 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 จากตารางที  3  แสดงการทดสอบสมมติฐาน ดว้ยสถิติไคสแควร์ พบว่า ความเขา้ใจ
โดยรวม ดา้นการแปลความ ดา้นการตีความ และดา้นการประเมิน ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติั
ตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ ดา้นส่วนการแสดงออก
ทงันีเนืองจากค่า Sig. ทีไดจ้ากการทดสอบการส่งผลมีค่านอ้ยกวา่ .  
 สรุปสมมติฐานท ี  ความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการไดแ้ก่ 
ด้านการแปลความ ด้านการตีความและด้านการประเมินค่า ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตาม
คาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดับความเหมาะสมรายการโทรทศัน์  สามารถผลการทดสอบ
สมมติฐานไดด้งันี 
 
ตารางที  สรุปสมมติฐานการวิจยัที  ความเขา้ใจต่อสัญลักษณ์การจดัระดับความเหมาะสม

รายการส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความ
เหมาะสมรายการโทรทศัน์ 

 
  สมมติฐานที  ผลการวจิยั 

3.1 ความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสม
รายการส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของ
สัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์
โดยรวม 

ส่งผล 
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ตารางที  สรุปสมมติฐานการวิจยัที  ความเขา้ใจต่อสัญลักษณ์การจดัระดับความเหมาะสม

รายการส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความ
เหมาะสมรายการโทรทศัน์ (ต่อ) 

 
  สมมติฐานที  ผลการวจิยั 

3.2 ความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสม
รายการส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของ
สัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์
ดา้นส่วนความรู้สึก 

ส่งผล 

3.3 ความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสม
รายการส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของ
สัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์
ดา้นส่วนการคิด 

ส่งผล 

3.4 ความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสม
รายการส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของ
สัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์
ดา้นส่วนการแสดงออก 

ส่งผล 

 
 จากตารางที  สรุปผลการวิเคราะห์ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจดัระดับความ
เหมาะสมรายการส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความ
เหมาะสมรายการโทรทศัน์พบว่าความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ
โดยรวม ดา้นส่วนความรู้สึก ดา้นส่วนการคิดและดา้นส่วนการแสดงออก ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ 



 
 

7  

 
บทท ี  

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาการรับรู้ ความเขา้ใจและพฤติกรรมการปฏิบติัตามสัญลกัษณ์การจัดระดบั
ความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปี  และชนัปี  ปี พ.ศ.
มหาวทิยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ มีวตัถุประสงคเ์พือ ) ศึกษาพฤติกรรมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชันปี  และชันปี  ปี พ.ศ.  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขต
พระราชวงัสนามจนัทร์ทีมีต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมของรายการโทรทศัน์ ) ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้และความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชันปี  และชันปี  ปี พ.ศ.  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ และ ) ศึกษาถึงการรับรู้และความเขา้ใจทีส่งผลต่อพฤติกรรมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชันปี  และชันปี  ปี พ.ศ.  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวงัสนามจนัทร์ ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปี  และชนัปี  ปี พ.ศ.  มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวงัสนามจนัทร์ จาํนวน  คน เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลเครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น
แบบสอบถาม ซึงแบ่งเป็น  ส่วนประกอบดว้ย ) ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

) ขอ้มูลเกียวกับการรับรู้ต่อสัญลักษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ ) ขอ้มูล
เกียวกบัความเขา้ใจต่อความหมายของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ใน
แต่ละประเภท ) ขอ้มูลเกียวกบัพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบั
ความเหมาะสมรายการโทรทศัน์และ ) การทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การแจกแจงความถี ค่าร้อยละค่าเฉลีย ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน เพือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง 
การรับรู้กบัความเขา้ใจ เกียวกบัสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ และการวิเคราะห์   
ไคว์สแควร์เพือวิเคราะห์การรับรู้และความเข้าใจทีส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติตามคํา    
แนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์สรุปผลการวจิยัไดด้งันี 
 
 
 
 



  

.สรุปผลการวจัิย 
1.1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปี  และชนัปี  ปี พ.ศ. 

 มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจาํนวน  
คน คิดเป็นร้อยละ .  ศึกษาอยู่ทีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจาํนวน 

 คน คิดเป็นร้อยละ .  พกัอาศยัอยูที่หอพกั มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ภูมิลาํเนา
อยูที่ต่างจงัหวดั มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

 1.2 การรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมากเมือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก
ทุกด้าน โดยให้ความสําคญัในด้านการแปลข้อมูลให้เป็นขอ้ความตามความเขา้ใจมากทีสุด ให้
ความสาํคญัในดา้นการรับขอ้มูลนอ้ยทีสุดตามลาํดบัโดยมีรายละเอียดแต่ละดา้นดงันี 
 . .  ด้านการรับข้อมูลโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว 
พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ให้ความสําคญัในระดบัมาก  ขอ้ และระดบัปานกลาง  ขอ้ โดยให้
ความสาํคญัในเรืองเคยพบเห็นสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ในช่วงก่อน
เริมรายการมากทีสุด ให้ความสําคญัในเรืองเคยพบเห็นสัญลักษณ์การจดัระดับความเหมาะสม
รายการโทรทศัน์ อยู่ในอนัดบัรองลงมา และให้ความสําคญัในเรืองเคยศึกษาหาขอ้มูลเกียวกับ
สัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์นอ้ยทีสุด 
 . .  ดา้นการแปลขอ้มูลให้เป็นขอ้ความตามความเขา้ใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เมือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัในระดบัมากทุกขอ้ โดยให้
ความสาํคญัในเรืองสามารถเขา้ใจในความหมายของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์หลังจากทีได้รับชมมากทีสุด ให้ความสําคัญในเรืองสามารถเข้าใจในรูปแบบของ
สัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์อยูใ่นอนัดบัรองลงมา และให้ความสําคญั
ในเรืองเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์ของการใช้สัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์
นอ้ยทีสุด 
 1.3 ความเขา้ใจต่อความหมายของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์ในแต่ละประเภท โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก 2 ขอ้ ให้ความสําคญัในระดบัปานกลาง 1 ขอ้ โดยให้
ความสาํคญัในดา้นการตีความ มากทีสุด ใหค้วามสาํคญั ในดา้นการแปลความอยูใ่นอนัดบัรองลงมา 
และใหค้วามสาํคญัในดา้นการประเมินค่านอ้ยทีสุด ตามลาํดบัโดยมีรายละเอียดแต่ละดา้นดงันี 
 . .  ดา้นการแปลความโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุดเมือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ 
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัในระดบัมาก  ขอ้ และระดบัปานกลาง  ขอ้ โดยให้



  

ความสําคัญในเรืองสามารถทีจะแบ่งแยกประเภทของสัญลักษณ์การจดัระดับความเหมาะสม
รายการโทรทศัน์ได้มากทีสุดให้ความสําคญัในเรืองสามารถทีจะให้ความหมายของสัญลกัษณ์การ
จดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ไดอ้ยา่งชดัเจนอยูใ่นอนัดบัรองลงมา และให้ความสําคญั
ในเรืองสามารถทีจะอธิบายถึงรายละเอียดของรูปแบบสัญลักษณ์การจดัระดับความเหมาะสม
รายการโทรทศัน์ไดน้อ้ยทีสุด 
 . .  ดา้นการตีความ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเมือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัในระดบัมากทุกขอ้ โดยให้ความสําคญัในเรืองหลงัจากทีเห็น
สัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์มีความเขา้ใจในความหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
มากทีสุด ให้ความสําคญัในเรืองเขา้ใจถึงวิธีการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบั
ความเหมาะสมรายการโทรทศัน์อยูใ่นอนัดบัรองลงมา และใหค้วามสาํคญัในเรืองสามารถจะปฏิบติั
ตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งนอ้ยทีสุด 
 . .  ดา้นการประเมินค่า โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายขอ้
แลว้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก  ขอ้ และให้ความสําคญัในระดบัปาน
กลาง  ขอ้โดยให้ความสําคญัในเรืองรับรู้ถึงประโยชน์ของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสม
รายการโทรทศัน์ได้เป็นอย่างดี มากทีสุด ให้ความสําคญัในเรืองสัญลักษณ์การจดัระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทศัน์จะสามารถช่วยลดปัญหาต่างๆ จากการลอกเลียนแบบสือของกลุ่ม
เยาวชนไดน้อ้ยทีสุด 

1.4 พฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสม
รายการโทรทศัน์โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเมือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
ใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก  ขอ้ให้ความสําคญัในระดบัปานกลาง  ขอ้ โดยให้ความสําคญัใน
ด้านส่วนความรู้สึกมากทีสุด ให้ความสําคญัในด้านส่วนการคิดอยู่ในอนัดับรองลงมา และให้
ความสาํคญัในดา้นส่วนการแสดงออกนอ้ยทีสุด ตามลาํดบัโดยมีรายละเอียดแต่ละดา้นดงันี 

 . .  ด้านส่วนความรู้สึกโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้แล้ว 
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยให้ความสําคญัในเรืองรู้สึกว่า
สัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์เป็นสิงทีดีและมีประโยชน์มากทีสุด ให้
ความสําคญัในเรืองการรับรู้และความเขา้ใจในเรืองสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์ของท่านนาํไปสู่การปฏิบติัตามคาํแนะนําของสัญลกัษณ์การจดัระดับความเหมาะสม
รายการโทรทศัน์มากนอ้ยเพียงใดนอ้ยทีสุด 

 . .  ดา้นส่วนการคิดโดยรวมอยูใ่นระดบัมากเมือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบวา่
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยให้ความสําคญัในเรืองท่านเห็น



  

ความสําคัญของการมีสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์มากทีสุด ให้
ความสําคญัในเรืองคิดวา่สัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์เป็นเรืองทีง่ายต่อ
การเขา้ใจและปฏิบติัตามนอ้ยทีสุด  

 . .  ดา้นส่วนการแสดงออกโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นราย
ขอ้แลว้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลางทุกขอ้โดยให้ความสําคญัใน
เรืองปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์มากทีสุด ให้
ความสําคญัในเรืองเคยให้คาํแนะนาํกบัเด็กและเยาวชนระหว่างการรับชมรายการโทรทศัน์อยู่ใน
อนัดับรองลงมาให้ความสําคญัในเรืองเคยแนะนําผูอื้นในเรืองความหมายและประโยชน์ของ
สัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์นอ้ยทีสุด 
 1.  สรุปผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ต่อการจดัระดบัความเหมาะสม
รายการกับความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการพบว่า ความสัมพนัธ์
ระหวา่งการรับรู้ต่อการจดัระดบัความเหมาะสมรายการโดยรวมกบัความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดั
ระดบัความเหมาะสมรายการโดยรวมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางเมือจาํแนกการรับรู้
ต่อการจดัระดบัความเหมาะสมรายการเป็นรายดา้น พบวา่ การรับรู้ต่อการจดัระดบัความเหมาะสม
รายการดา้นการรับขอ้มูลและดา้นการแปลขอ้มูลใหเ้ป็นขอ้ความตามความเขา้ใจ มีความสัมพนัธ์เชิง
บวกในระดบัปานกลางกบัความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโดยรวม
โดยมีรายละเอียดการรับรู้ต่อการจดัระดบัความเหมาะสมรายการแต่ละดา้นดงันี 
  . .  ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ต่อการจดัระดับความเหมาะสมรายการ
โดยรวมกับความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจดัระดับความเหมาะสมรายการด้านการแปลความมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางเมือจาํแนกการรับรู้ต่อการจดัระดบัความเหมาะสมรายการ
เป็นรายดา้น พบว่า การรับรู้ต่อการจดัระดบัความเหมาะสมรายการดา้นการรับขอ้มูลและดา้นการ
แปลขอ้มูลให้เป็นขอ้ความตามความเขา้ใจ  มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัความ
เขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ ดา้นการแปลความ 
  . .  ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ต่อการจดัระดับความเหมาะสมรายการ
โดยรวมกับความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ ด้านการตีความมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางเมือจาํแนกการรับรู้ต่อการจดัระดบัความเหมาะสมรายการ
เป็นรายดา้น พบวา่ การรับรู้ต่อการจดัระดบัความเหมาะสมรายการ ดา้นการรับขอ้มูล และดา้นการ
แปลขอ้มูลให้เป็นขอ้ความตามความเขา้ใจ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัความ
เขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ ดา้นการตีความ  



  

  . .  ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ต่อการจดัระดับความเหมาะสมรายการ
โดยรวมกับความเข้าใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดับความเหมาะสมรายการด้านการประเมินค่ามี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางเมือจาํแนกการรับรู้ต่อการจดัระดบัความเหมาะสมรายการ
เป็นรายดา้น พบว่า การรับรู้ต่อการจดัระดบัความเหมาะสมรายการดา้นการรับขอ้มูลและดา้นการ
แปลขอ้มูลให้เป็นขอ้ความตามความเขา้ใจ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัตาํกบัความเขา้ใจต่อ
สัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ ดา้นการประเมินค่า 
 .  สรุปผลการวเิคราะห์การรับรู้ทีส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของ
สัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์โดยรวม พบวา่ การรับรู้โดยรวม การรับรู้
ด้านการรับข้อมูล และการรับรู้ด้านการแปลข้อมูลให้เป็นข้อความตามความเข้าใจส่งผลต่อ
พฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์
โดยรวม โดยมีรายละเอียดการรับรู้ต่อการจดัระดบัความเหมาะสมรายการแต่ละดา้นดงันี 
 . .  การรับรู้ทีส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์
การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ดา้นส่วนความรู้สึกพบว่าการรับรู้โดยรวม การรับรู้
ด้านการรับข้อมูล และการรับรู้ด้านการแปลข้อมูลให้เป็นข้อความตามความเข้าใจ ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ 
ดา้นส่วนความรู้สึก 
 . .  การรับรู้ทีส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์
การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ดา้นส่วนการคิดพบวา่การรับรู้โดยรวม การรับรู้ดา้น
การรับขอ้มูล และการรับรู้ดา้นการแปลขอ้มูลให้เป็นขอ้ความตามความเขา้ใจส่งผลต่อพฤติกรรม
การปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ ดา้นส่วนการ
คิด 
 . .  การรับรู้ทีส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์
การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ดา้นส่วนการแสดงออกพบว่าการรับรู้โดยรวม การ
รับรู้ด้านการรับขอ้มูล และการรับรู้ด้านการแปลขอ้มูลให้เป็นขอ้ความตามความเขา้ใจ ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ 
ดา้นส่วนการแสดงออก 
 .   สรุปผลการวเิคราะห์ความเขา้ใจทีส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบติัตามคาํแนะนาํ
ของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์โดยรวม พบว่า ความเขา้ใจโดยรวม 
ด้านการแปลความด้านการตีความและด้านการประเมินค่าส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตาม



  

คาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์โดยรวม โดยมีรายละเอียด
ความเขา้ใจต่อการจดัระดบัความเหมาะสมรายการแต่ละดา้นดงันี 
 . .  ความเขา้ใจทีส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์
การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ดา้นส่วนความรู้สึกพบวา่ความเขา้ใจโดยรวม ดา้นการ
แปลความดา้นการตีความและดา้นการประเมินค่าส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของ
สัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ดา้นส่วนความรู้สึก 
 . .  ความเขา้ใจทีส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์
การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ดา้นส่วนการคิด ความเขา้ใจโดยรวม ดา้นการแปล
ความด้านการตีความและด้านการประเมินค่าส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของ
สัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ดา้นส่วนการคิด 
 . .  ความเขา้ใจทีส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์
การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ดา้นส่วนการแสดงออก ความเขา้ใจโดยรวม ดา้นการ
แปลความดา้นการตีความและดา้นการประเมินค่าส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของ
สัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ดา้นส่วนการแสดงออก 
 

. อภิปรายผลการวจัิย 
 จากการศึกษาการรับรู้ความเขา้ใจและพฤติกรรมการปฏิบติัตามสัญลกัษณ์การจดัระดบั
ความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปี  และชนัปี  ปี พ.ศ.
มหาวทิยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ มีวตัถุประสงคเ์พือ ) ศึกษาพฤติกรรมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชันปี  และชันปี  ปี พ.ศ.  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขต
พระราชวงัสนามจนัทร์ ทีมีต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมของรายการโทรทศัน์ 2) ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้และความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจดัระดับความเหมาะสมของ
รายการโทรทศัน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชันปี  และชันปี  ปี พ.ศ.  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์และ ) ศึกษาถึงการรับรู้และความเขา้ใจทีส่งผลต่อ
พฤติกรรมของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชันปี  และชนัปี  ปี พ.ศ.  มหาวิทยาลยัศิลปากร
วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ โดยกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นงานวิจยัคือนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนั
ปี  และชนัปี  ปี พ.ศ.  มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  จาํนวน  
คน ผูว้จิยัขออภิปรายผลดงันี 
 



  

1. ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปี  และชนัปี  ปี พ.ศ.  
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ .  และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ .  ทงันีอาจเป็นเพราะ
จากสถิติจาํนวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชันปี  และชันปี  ปี พ.ศ.  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ประกอบดว้ย  คณะวิชา คือ คณะอกัษรศาสตร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม พบวา่มีนกัศึกษาทีเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยเพศหญิงพบมากสุดทีคณะอกัษร
ศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 85 ของจาํนวนนักศึกษาชันปี  และชันปี  ทงัหมด รองลงมาคือคณะ
ศึกษาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ  คณะวิทยาศาสตร์คิดเป็นร้อยละ  คณะเภสัชศาสตร์ คิดเป็นร้อย
ละ  และคณะทีมีเพศหญิงนอ้ยทีสุดคือคณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคิดเป็น
ร้อยละ  ของจาํนวนนกัศึกษาชันปี  และชันปี  ทงัหมดดงันันจึงส่งผลให้กลุ่มตวัอย่างมีเพศ
หญิงมากกวา่เพศชาย 

2. การรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์จากการศึกษา
พบวา่ การรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เมือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดย
ให้ความสําคญัในดา้นการแปลข้อมูลให้เป็นขอ้ความตามความเขา้ใจมากทีสุด ให้ความสําคญัใน
ด้านการรับข้อมูลน้อยทีสุด โดยด้านการแปลข้อมูลให้เป็นข้อความตามความเข้าใจผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ส่วนดา้นการรับขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เคยพบเห็นสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์ในช่วงระหวา่งรายการเคยศึกษาหาขอ้มูลเกียวกบัสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสม
รายการโทรทศัน์และทราบถึงทีมาของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ทงันี
อาจเป็นเพราะผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยพบเห็นสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสม
รายการโทรทศัน์ในช่วงก่อนเริมรายการเพือเป็นการให้คาํแนะนาํ สําหรับผูช้มโดยเฉพาะพ่อ แม่
หรือผูป้กครอง ในการเลือกรับชมสือโทรทศัน์ทีเหมาะสมกบัวยัของเด็กและเยาวชนในครอบครัว
ก่อนเริมรายการ ดงันันสัญลักษณ์การจดัระดับความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ในช่วงระหว่าง
รายการโอกาสพบเห็นมีนอ้ยกวา่ช่วงก่อนเริมรายการ และโดยส่วนใหญ่แลว้ผูรั้บชมสือโทรทศัน์ไม่
นิยมศึกษาหาขอ้มูลเกียวกบัสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์และทราบถึง
ทีมาของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์เนืองจากผูรั้บชมสือโทรทศัน์จะให้
ความสําคัญกับเนือหาของรายการทีรับชม เพือตอบสนองความต้องการของตนเองมากกว่า
การศึกษาหาขอ้มูลเกียวกบัสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์และทราบถึง



  

ทีมาของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์จึงส่งผลให้การรับขอ้มูลในเรือง
เกียวกบัเคยพบเห็นสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ในช่วงระหวา่งรายการ
เคยศึกษาหาขอ้มูลเกียวกบัสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์และทราบถึงทีมา
ของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

3. ความเข้าใจต่อความหมายของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์ในแต่ละประเภท โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถาม ใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก  ดา้น คือดา้นการแปลความ ดา้นการตีความ และให้
ความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง  ด้าน คือด้านการประเมินค่าทงันีผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสําคญัในดา้นการประเมินค่าอยูใ่นระดบัปานกลางอาจเป็นเพราะผูต้อบแบบสอบถามมีความ
เขา้ใจวา่สัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์จะสามารถช่วยลดปัญหาต่างๆ จาก
การลอกเลียนแบบสือของกลุ่มเยาวชนไดเ้นืองจากตามหลกัการของการจดัระดบัความเหมาะสม
รายการโทรทศัน์นนัใช้เป็นเครืองมือทีสําคญัในการให้คาํแนะนาํ สําหรับผูช้มโดยเฉพาะพ่อ แม่
หรือผูป้กครอง ในการเลือกรับชมสือโทรทศัน์ทีเหมาะสมกบัวยัของเด็กและเยาวชนในครอบครัว
โดยใชเ้ป็นแนวทางและสร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์ทีส่งเสริมการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้กบัผูช้มส่งเสริมและพฒันาระบบการกาํกบัดูแลตนเอง (Self-Regulation) ของกิจการ
วิทยุโทรทศัน์คาํนึงถึงประโยชน์สุข ความปลอดภยัและพฒันาการดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ
ศกัดิศรีของเด็กและเยาวชนดงันนัสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ไม่ไดเ้นน้
ในเรือการลอกเลียนแบบสือของกลุ่มเยาวชนจึงส่งผลให้ผูต้อบแบบสอบถามมีการประเมินค่าของ
สัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ในแต่ละประเภทอยูใ่นระดบัปานกลางและ
สัญลกัษณ์การจดัระดับความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ในปัจจุบนัมีหลากหลายรูปแบบมีการ
สือสารความรู้ในการจดัระดับความเหมาะสมของรายการโทรทศัน์ ตลอดจนมีการปรับเปลียน
รูปแบบของสัญลกัษณ์เพือใหง่้ายต่อการเขา้ใจถึงความหมายของสัญลกัษณ์ในแต่ละประเภท ก็ยงัทาํ
ผูบ้ริโภคสามารถรับรู้และเขา้ใจตลอดจนการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความ
เหมาะสมของรายการโทรทศัน์ได้ไม่ดี จึงส่งผลให้สามารถทีจะอธิบายถึงรายละเอียดของรูปแบบ
สัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ไดอ้ยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั 

4. พฤติกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชันปี   และชันปี   ปี  พ .ศ .  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์  ทีมีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการโทรทศัน์จากการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมทีมีต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความ
เหมาะสมรายการโทรทศัน์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความสําคญัในดา้นส่วนการแสดงออกอยูใ่นระดบัปานกลาง ทงันีอาจเป็นเพราะ



  

ผูต้อบแบบสอบถามไม่ค่อยปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์ ไม่ค่อยส่งเสริมหรือให้คาํแนะนาํกบัเด็กและเยาวชนระหว่างการรับชมรายการโทรทศัน์  
และไม่ค่อยส่งเสริมหรือให้แนะนาํผูอื้นในเรืองความหมายและประโยชน์ของสัญลกัษณ์การจดั
ระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ ทงันีอาจเป็นเพราะผูรั้บชมรายการโทรทศัน์ส่วนใหญ่ให้
ความสาํคญักบัเนือหาของรายการทีรับชมเพือตอบสนองความตอ้งการของแต่ละคนมากกวา่ปฏิบติั
ตามคาํเตือนหรือคาํแนะนําในการรับชมจึงส่งผลให้พฤติกรรมการปฏิบัติตามคาํแนะนําของ
สัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ด้านส่วนการแสดงออกอยู่ในระดับ      
ปานกลาง ส่วนพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสม
รายการโทรทศัน์ ดา้นความรู้สึกและดา้นส่วนการคิดอยู่ในระดบัมาก ทงันีอาจจะเป็นเพราะผูต้อบ
แบบสอบถามรู้สึกว่าสัญลักษณ์การจดัระดับความเหมาะสมรายการโทรทศัน์เป็นสิงทีดีและมี
ประโยชน์การรับรู้และความเขา้ใจในเรืองสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์
สามารถนําไปสู่การปฏิบัติตามคาํแนะนําของสัญลักษณ์การจดัระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์มากสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์เป็นเรืองทีง่ายต่อการเขา้ใจ
และปฏิบติัตามและการมีสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์มีความสําคญัมาก
ต่อผูรั้บชมจึงส่งผลให้พฤติกรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปี  และชันปี  ปี พ.ศ.  
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์  ทีมีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการโทรทศัน์อยู่ในระดับมากซึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ สุรพล พยอมแยม้ 
( ) ทีไดก้ล่าวไวว้า่ การใชค้าํวา่ พฤติกรรม (Behavior) ในทางจิตวิทยานนั หมายถึง การกระทาํ
อนัเนืองมาจากการกระตุน้หรือถูกถูกจูงใจจากสิงเร้าต่างๆ การกระทาํหรือพฤติกรรมเหล่านีเกิดขึน
หลังจากบุคคลได้ใช้กระบวนการกลันกรอง ตกแต่งและตงัใจทีจะทาํให้เกิดขึนเพือให้ผูอื้นได ้
สัมผสัรับรู้ ทงันีเราจะเห็นไดว้า่มีพฤติกรรมจาํนวนมากทีแมจ้ะกระทาํดว้ยสาเหตุหรือจุดมุ่งหมาย
เดียวกนั แต่ลกัษณะท่าทีกิริยาอาการอาจแตกต่างกนัไป เมือบุคคล เวลา สถานทีหรือสถานการณ์
เปลียนไป ความแตกต่างทีเกิดขึนนีเป็นเพราะการกระทาํในแต่ละครังของบุคคลทีมีสภาพร่างกาย
ปกติล้วนแล้วจะต้องผ่านกระบวนการคิดและการตดัสินใจอนัประกอบด้วยอารมณ์และความ    
รู้สึกของผูก้ระทาํพฤติกรรมนันๆ จึงทาํให้พฤติกรรมของแต่ละคนและพฤติกรรมแต่ละคราว
เปลียนแปลงไปหรือปรับเปลียนไปตามเรืองทีเกียวขอ้งเสมอ 

5. ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้และความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความ
เหมาะสมของรายการโทรทศัน์ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชันปี  และชนัปี  ปี พ.ศ.  
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จากการศึกษาพบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
การรับรู้ต่อการจดัระดบัความเหมาะสมรายการโดยรวมกบัความเขา้ใจต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบั



  

ความเหมาะสมรายการโดยรวมมีความสัมพนัธ์กนัทงันีอาจจะเป็นเพราะผูต้อบแบบสอบถามมี   
การรับรู้ขอ้มูลสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมของรายการโทรทศัน์แลว้สามารถทีจะแปล
ความหมายหรือตีความหมายได้อย่างเขา้ใจจึงส่งผลให้การรับรู้ต่อการจดัระดบัความเหมาะสม
รายการมีความสัมพันธ์กับความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการซึง
สอดคล้องกบัแนวคิดของ ชวรัตน์ เชิดชัย (2527) ทีได้กล่าวไวว้่าการรับรู้ของข่าวสารเป็นปัจจยั 
หนึงทีจาํเป็นสําหรับการดาํรงชีวิตของมนุษยใ์นสังคม เพราะนอกจากความตอ้งการปัจจยัพืนฐาน
ในทุกๆ ดา้นแลว้ ข่าวสารมีความจาํเป็นอย่างมากในชีวิตประจาํวนัโดยข่าวสารจะเป็นปัจจยัหนึง 
ในการตัดสินใจของมนุษย์ โดยเฉพาะเมือยามเกิดปัญหาและเกิดความไม่แน่ใจของมนุษย ์
โดยเฉพาะเมือยามเกิดปัญหาและเกิดความไม่แน่ใจใจสิงหนึงทีทาํให้เกิดความตอ้งการข่าวสาร  
เพิมมากขึน และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชิฟแมน และคานุก (Schiffman and Kanuk, ) ทีได้
กล่าวถึงการรับรู้ว่าหมายถึง กระบวนการซึงแต่ละบุคคลเลือกสรรจดัระเบียบและตีความหมาย     
สิงกระตุน้ออกมาเป็นภาพทีมีความหมายและเกิดเป็นภาพรวมขึนมา โดยทีบุคคล  คนได้รับสิง
กระตุน้อยา่งเดียวกนัและอยู่ภายใตเ้งือนไขอย่างเดียวกนัแต่จะมีอิทธิพลต่อการเลือก การรู้จกั การ
ตีความหมายของแต่ละบุคคล ซึงขึนอยูก่บัความจาํเป็น (Need) ค่านิยม (Values) และความคาดหวงั 
(Expectation) แรงจูงใจ (Motives) ทีมีต่อสิงเร้านันๆ และสอดคล้องกบัแนวคิดของ บรรยงค ์       
โตจินดา (2543) ทีให้ความหมายการรับรู้ว่า การทีบุคคลไดรั้บตีความและตอบสนองต่อสิงทีเกิด 
ขึน การรับรู้แบ่งไดเ้ป็น 2 กิจกรรม คือ การรับขอ้มูลและการแปลขอ้มูลให้เป็นขอ้ความตามความ
เขา้ใจ การรับรู้จะตอ้งคาํนึงถึงความรู้ ความเขา้ใจในขอ้มูลข่าวสาร ความสนใจ และประสบการณ์ 
จึงสามารถทาํให้แปลความถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  จรรยา ยามาลี ( ) ทีไดก้ล่าว
ไวว้่า การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการทีแต่ละคนไดรั้บการเลือกสรร การจดัระเบียบการ
ตีความหมายของขอ้มูลเพือทีจะสร้างภาพทีมีความหมายหรืออาจหมายถึงกระบวนการของความ
เขา้ใจ (การเปิดรับ) ของบุคคลหรือสิงทีพบเห็นทีปรากฏอยูใ่นสิงแวดลอ้มรอบตวั การรับรู้จึงเป็น
องค์ประกอบสําคญัทีทาํให้เกิดความคิดรวบยอด ทัศนคติของมนุษย์อันเป็นส่วนสําคัญยิงใน
กระบวนการเรียนการสอนและการใชสื้อการสอนจึงจาํเป็นจะตอ้งใหเ้กิดการรับรู้ทีถูกตอ้งมากทีสุด
กระบวนการรับรู้ของแต่ละบุคคลขึนอยู่กบัปัจจยัภายใน เช่น ความเชือ ประสบการณ์ความจาํเป็น
เช่นเดียวกบัลกัษณะภายนอกของสิงทีกระตุน้การรับรู้อาจจะพิจารณาเป็นกระบวนการกลนักรอง  

6. การรับรู้และความเขา้ใจทีส่งผลต่อพฤติกรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปี  
 และชันปี  ปี พ.ศ.  มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จากผลการ 
ศึกษาพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ต่อการจดัระดบัความเหมาะสมรายการโดยรวมกับ
พฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ 



  

โดยรวมมีความสัมพนัธ์กันและความเขา้ใจต่อการจดัระดับความเหมาะสมรายการโดยรวมกับ
พฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ 
โดยรวมมีความสัมพนัธ์กนัทงันีอาจจะเป็นเพราะผูต้อบแบบสอบถามสามารถรับรู้และเขา้ใจใน
ความหมายของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์หลงัจากทีไดรั้บชม โดย
เขา้ใจถึงวิธีการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์  
และสามารถจะปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์  
ไดอ้ย่างถูกตอ้งซึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ สุรพล พยอมแยม้ ( ) ทีได้กล่าวไวว้่า การจูงใจ 
(Motivation) เป็นการกระตุน้ให้กระทาํซึงกระทาํจูงใจจะเกิดขึนภายในตวับุคคลและจาํมีผลต่อ
พฤติกรรม เพราะพฤติกรรมทงัหมดเป็นพฤติกรรมทีตอ้งได้รับการกระตุน้จากทฤษฎีการจูงใจ   
ของ มาสโลว ์ซึงเป็นการศึกษาถึงความตอ้งการต่างๆ ของบุคคลทีเป็นแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรม
และได้พฒันาในรูปลาํดบัความตอ้งการสําหรับบุคคลแต่ละคนเพราะความตอ้งการดงักล่าวเป็น
สิงจูงใจให้เกิดพฤติกรรม ลาํดบัความตอ้งการลาํดบัของ มาสโลว ์มี  ระดบั โดยเริมจากระดบั 
ความตอ้งการขนัพืนฐานตามลาํดบัโดยหากตอ้งการในระดบัแรกๆ ได้รับการตอบสนอง มนุษย ์    
ก็จะมีความตอ้งการในลาํดบัถดัไปและการรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการทีบุคคลคดัเลือก    
จดัระเบียบการตีความหมาย ขอ้มูลเพือกาํหนดเป็นภาพทีมีความหมายขึนมาหรือเป็นกระบวนการ
รับรู้ การจดัระเบียบและการตีความหมายขอ้มูลหรือสิงกระตุน้ โดยอาศยัประสาทสัมผสัทงั  เมือ
บุคคลได้รับการกระตุ้นให้ตอบสนองต่อตวักระตุน้แล้วการรับรู้จะเข้ามามีบทบาทต่อไป ทงันี
ขึนกับความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคน นอกจากนีการรับรู้อาจจะอยู่บนพืนฐานทีไม่มี  
เหตุผลในความเป็นจริง การรับรู้มีความสําคัญ เนืองจากการรับรู้ของคนเป็นแบบเลือกสรร  
หมายถึง บุคคลเลือกรับรู้ในสิงทีคนตอ้งการรับรู้ 
 

. ข้อเสนอแนะ 
 3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

3.1.1 จากผลการศึกษาพบว่า  การรับรู้ทีมีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทศัน์โดยรวมอยู่ในระดับมากเมือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามคิดเห็นในดา้นการรับขอ้มูลนอ้ยทีสุด ดงันนัเพือเป็นการปรับปรุงการรับรู้ต่อ
สัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ใหดี้ยงิขึน ผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ควรจะให้
ความสําคญัเกียวกบัวิธีการนําเสนอสัญลักษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ให ้    
กบัผูรั้บชม ทีสามารถเขา้ใจง่ายและชดัเจน 



  

. .  จากผลการศึกษาพบว่า ความเข้าใจทีมีต่อสัญลักษณ์การจดัระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทศัน์โดยรวมอยู่ในระดับมากเมือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในดา้นการตีความมากทีสุดใหค้วามสาํคญั ในดา้นการแปลความอยูใ่น
อนัดบัรองลงมา และให้ความสําคญัในดา้นการประเมินค่าน้อยทีสุด ดงันนัเพือเป็นการปรับปรุง
ความเขา้ใจทีมีต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ให้ดีขึน ผูผ้ลิตรายการ
โทรทศัน์ควรจะให้ความสําคญัในรูปแบบของสัญลักษณ์ทีนาํเสนอ โดยสัญลกัษณ์ควรจะสามารถ
สือความหมายทีทาํให้ผูช้มทีเห็นสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์แล้วมี
ความเขา้ใจในความหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

. .  จากผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมทีมีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทศัน์โดยรวมอยู่ในระดับมากเมือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในดา้นส่วนความรู้สึกมากทีสุด ใหค้วามสําคญั ในดา้นส่วนการคิด อยู่
ในอนัดบัรองลงมา และให้ความสําคญัในด้านส่วนการแสดงออกน้อยทีสุด ดงันันเพือเป็นการ
ปรับปรุงพฤติกรรมทีมีต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ให้ดีขึน ผูผ้ลิต
รายการโทรทศัน์ควรจะให้ความสําคญัต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์
โดยตอ้งทาํให้ผูรั้บชมเกิดความรู้สึกวา่สัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์เป็น
สิงทีดีและมีประโยชน์และการรับรู้และความเขา้ใจในเรืองสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสม
รายการโทรทัศน์สามารถนําไปสู่การปฏิบัติตามคาํแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทศัน์มากทีสุด 

. .  จากการศึกษาพบว่านกัศึกษามีพฤติกรรมไม่ค่อยปฏิบติัตามคาํแนะนาํของ
สัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ ดังนันผูจ้ดัรายการโทรทศัน์หรือผูที้
เกียวขอ้งควรประชาสัมพนัธ์ถึงผลเสียจากการไม่ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดัระดบั
ความเหมาะสมรายการโทรทศัน์และควรหาแนวทางในการให้นกัศึกษาตระหนกัถึงความสําคญั 
ของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ 

. .  จากผลการศึกษาพบว่านักศึกษาให้ความสําคญัในระดบัปานกลางในเรือง
เกียวกบัสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์จะสามารถช่วยลดปัญหาต่างๆ จาก
การลอกเลียนแบบสือของกลุ่มเยาวชนได้ดังนันผูจ้ดัรายการโทรทศัน์หรือผูที้เกียวขอ้งกบัการ
จดัการเรืองการปราบปรามสินคา้ละเมิดลิขสิทธิ อาจจะใชช่้องทางของการจดัระดบัความเหมาะสม
รายการโทรทศัน์ เป็นเครืองมือทีสําคญัในการให้คาํแนะนาํ สําหรับผูช้มโดยเฉพาะพ่อ แม่หรือ
ผูป้กครอง ในการตระหนกัถึงความสําคญัและการปลูกฝังค่านิยมการไม่ละเมิดลิขสิทธิของสินคา้
หรือการบริการใหก้บัเด็กและเยาวชนในครอบครัว 



  

 3.2 ข้อเสนอแนะ ในการวจัิยครังต่อไป 
 . .1 ในการศึกษาครังนีประกอบไปด้วยตัวแปรอิสระสองตัวแปรด้วยกัน
ประกอบไปด้วยการรับรู้ต่อสัญลักษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ และความ
เขา้ใจต่อความหมายของสัญลักษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมของรายการโทรทศัน์ดงันันใน
การศึกษาครังต่อไป ผูส้นใจควรศึกษาตวัแปรอิสระอืนเพิมเติมเช่นตวัแปรดา้นทศันคติตวัแปรดา้น
จิตวิทยา เพิมเติมซึงเป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์   
การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ 
 . .2 เนืองจากในการศึกษาครังนีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ในการศึกษาครังต่อไป
อาจใชก้ารวจิยัเชิงคุณภาพเช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต การทดลอง หรือวิธีการอืนๆ เพือ ให้
ไดม้าซึงขอ้มูลในเชิงลึกมากยิงขึน ซึงจะให้ประโยชน์ทงัต่อผูจ้ดัรายการโทรทศัน์หรือบุคลากร ที
เกียวขอ้งเพือพฒันาวธีิการนาํเสนอและรูปแบบของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสม  รายการ
โทรทศัน์  
 3.2.3 ในการศึกษาครังนีกลุ่มประชากรทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัศึกษาปริญญาตรี 
ชนัปี  และชนัปี  ปี พ.ศ.  มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ทงัหมด  
คณะวิชา ดงันนัในการศึกษาครังต่อไป ผูส้นใจควรใช้ประเด็นการศึกษาเรืองการรับรู้ ความเขา้ใจ
และพฤติกรรมการปฏิบติัตามสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ กบันกัศึกษา
ชนัปี  และปี หรือนาํไปใชศึ้กษากบักลุ่มตวัอยา่งมหาวทิยาลยัอืน ๆ เพือเปรียบเทียบผลการวิจยัวา่
จะสอดคลอ้ง หรือแตกต่างกนัอยา่งไร 
 3.2.4 ในการศึกษาครังนีเป็นการศึกษาการรับรู้และความเข้าใจทีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมของรายการโทรทศัน์
ดงันันในการศึกษาครังต่อไป ผูส้นใจควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการ
ปฏิบติัตามคาํแนะนาํสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมของรายการโทรทศัน์ เพิมเติมซึงเป็น
ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมของ
รายการโทรทศัน์ 
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แบบสอบถามงานวจิัย 
 

เรือง ศึกษาการรับรู้ ความเขา้ใจและพฤติกรรมการปฏิบติัตามสัญลกัษณ์การจดัระดบั 

ความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชนัปี  และชนัปี   

ปี พ.ศ.  มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  
 

------------------------------------------ 
 

คําชีแจงเกยีวกบัแบบสอบถาม 

1. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  ส่วน คือ 

ส่วนที 1 แบบสอบถามเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที 2 แบบสอบถามเกียวกบัรับรู้ทีมีต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ 

ส่วนที 3 แบบสอบถามเกียวกบัความเขา้ใจทีมีต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ 

โทรทศัน์ 
ส่วนที 4 แบบสอบถามเกียวกบัพฤติกรรมทีมีต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ 

โทรทศัน์ 
2. แบบสอบถามนี เพือใชป้ระกอบการวิจยั ตอ้งการทราบความคิดเห็นของท่านมากทีสุด โดยมิตอ้ง 

ลงชือเพือเก็บเป็นความลบัและประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ กรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอ้ให้ตรง
ตามความเป็นจริง  

3. แบบสอบถามฉบบันี ศึกษาการรับรู้ ความเขา้ใจและพฤติกรรมการปฏิบติัตามสัญลกัษณ์การจดั
ระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชนัปี  และชนัปี  ปี พ.ศ. 

 มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  ซึงจะมีประโยชน์ในการนาํผลการ 
วิจยัมาเป็นแนวทางในการพฒันา วิธีการนาํเสนอรูปแบบของสัญลกัษณ์และการนาํไปประยุกตใ์ช้
กบัการโฆษณาในภาคธุรกิจใหก้บัผูบ้ริโภค 
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ส่วนท ี    แบบสอบเกยีวกบัปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําชีแจง กรุณาทาํเครืองหมาย  (        )  ลงในวงเล็บหนา้ขอ้ความทีท่านตอ้งการเลือก 
 

1. เพศ 

    (    )  1. หญิง     (    )  2. ชาย 

2. คณะวชิา 
     (    )  1. คณะอกัษรศาสตร์          (    )  2. คณะศึกษาศาสตร์  

     (    )  3. คณะวทิยาศาสตร์          (    )  4. คณะเภสัชศาสตร์   

     (    )  5. คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   (     )  6. อืนๆ (โปรดระบุ) ......................... 
3. สถานทีพกัอาศยั 

     (    )  1. บา้น     (    )  2. หอพกั     

     (    )  3. อืนๆ (โปรดระบุ) .................................. 
4. ภูมิลาํเนาของผูต้อบแบบสอบถาม 

     (    )  1. กรุงเทพฯ     (    )  2. ปริมณฑล     
     (    )  3. ต่างจงัหวดั (โปรดระบุ) .............................. 
 

ส่วนที    แบบสอบถามเกยีวกบัการรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ 
คําแนะนํา โปรดอ่านขอ้ความต่อไปนีและทาํเครืองหมาย         ลงในช่องทีตรงกบัความเห็นของท่าน 
 

ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก มาก ปาน น้อย น้อย 
ทสุีด   กลาง   ทสุีด 

5 4 3 2 1 
. การรับข้อมูล 

  

1.1 ท่านเคยพบเห็นสัญลกัษณ์การจดัระดบัความ
เหมาะสมรายการโทรทศัน์              

1.2 ท่านเคยพบเห็นสัญลกัษณ์การจดัระดบัความ
เหมาะสมรายการโทรทศัน์ในช่วงก่อนเริมรายการ      
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ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก มาก ปาน น้อย น้อย 
ทสุีด   กลาง   ทสุีด 

5 4 3 2 1 
1.3 ท่านเคยพบเห็นสัญลกัษณ์การจดัระดบัความ 

เหมาะสมรายการโทรทศัน์ในช่วงระหวา่งรายการ               

1.4 ท่านเคยศึกษาหาขอ้มูลเกียวกบัสัญลกัษณ์การจดั
ระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์           

1.5 ท่านทราบถึงทีมาของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความ
เหมาะสมรายการโทรทศัน์           

1.6 ส่วนมากท่านรับรู้ขอ้มูลสัญลกัษณ์การจดัระดบั 

ความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ผา่นสือโทรทศัน์             

2. การแปลข้อมูลให้เป็นข้อความตามความเข้าใจ            

     2.1 ท่านสามารถเขา้ใจในความหมายของสัญลกัษณ์การ 

          จดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์หลงัจากที 

          ไดรั้บชม             

     2.2 ท่านเขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องการใชส้ัญลกัษณ์การ 

          จดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์           

    2.3 ท่านสามารถเขา้ใจในรูปแบบของสัญลกัษณ์การจดั 

         ระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์           
 

 
ส่วนท ี    แบบสอบถามเกยีวกบัความเข้าใจต่อความหมายสัญลกัษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ 
คําแนะนํา โปรดอ่านขอ้ความต่อไปนีและทาํเครืองหมาย         ลงในช่องทีตรงกบัความเห็นของท่าน 
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ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก มาก ปาน น้อย น้อย 
ทสุีด   กลาง   ทสุีด 

5 4 3 2 1 
. การแปลความ 

    1.1 ท่านสามารถทีจะใหค้วามหมายของสัญลกัษณ์การ 

          จดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ ไดอ้ยา่ง     
          ชดัเจน           

     .  ท่านสามารถทีจะแบ่งแยกประเภทของสัญลกัษณ์ 

           การจดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ได้      

     .  ท่านสามารถทีจะอธิบายถึงรายละเอียดของ 

           รูปแบบสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสม    
           รายการโทรทศัน์ได ้           

. การตีความ       

     2.1 หลงัจากทีท่านเห็นสัญลกัษณ์การจดัระดบัความ 

          เหมาะสมรายการโทรทศัน์ท่านมีความเขา้ใจใน 

          ความหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง          

     2.2  ท่านเขา้ใจถึงวธีิการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของ 

           สัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ 

           โทรทศัน์              

     2.3 ท่านสามารถจะปฏิบติัตามคาํแนะนาํของ 

          สัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ 

          โทรทศัน์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง                

. การประเมินค่า           

1.1 ท่านรับรู้ถึงประโยชน์ของสัญลกัษณ์การจดั
ระดบั 

ความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ไดเ้ป็นอยา่งดี           

1.2 สัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ 

โทรทศัน์จะสามารถช่วยลดปัญหาต่างๆ จากการ
ลอกเลียนแบบสือของกลุ่มเยาวชนได ้           
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ส่วนท ี4   แบบสอบถามเกยีวกบัพฤติกรรมการปฏิบัติตามคําแนะนําของสัญลกัษณ์การจัดระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทศัน์ 
คําแนะนํา โปรดอ่านขอ้ความต่อไปนีและทาํเครืองหมาย         ลงในช่องทีตรงกบัความเห็นของท่าน 
  

ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก มาก ปาน น้อย น้อย 
ทสุีด   กลาง   ทสุีด 

5 4 3 2 1 
. ส่วนความรู้สึก 

1.1 ท่านรู้สึกวา่สัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสม
รายการโทรทศัน์เป็นสิงทีดีและมีประโยชน์           

1.2 การรับรู้และความเขา้ใจในเรืองสัญลกัษณ์การจดั
ระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ของท่าน
นาํไปสู่การปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การ
จดัระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์มากนอ้ย
เพียงใด    

2. ส่วนการคิด           

     .  ท่านคิดวา่สัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสม 

          รายการโทรทศัน์เป็นเรืองทีง่ายต่อการเขา้ใจและ 

          ปฏิบติัตาม                 

     .  ท่านเห็นความสาํคญัของการมีสัญลกัษณ์การจดัระดบั 

          ความเหมาะสมรายการโทรทศัน์              

3. ส่วนการแสดงออก           

3.1 ท่านปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดั
ระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์                 

3.2 ท่านเคยใหค้าํแนะนาํกบัเด็กและเยาวชนระหวา่งการ 

          รับชมรายการโทรทศัน์              

3.3 ท่านเคยแนะนาํผูอื้นในเรืองความหมายและ
ประโยชน์ของสัญลกัษณ์การจดัระดบัความ
เหมาะสมรายการโทรทศัน์                 
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ขอ้เสนอแนะ……………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 

ค่าความเชือมันของแบบสอบถาม 
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ค่าความเชือมนัของแบบสอบถามทงัฉบบั 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

B1            75.5667       188.5299        .2334           .9279 

B2            76.6000       177.9034        .5355           .9241 

B3            76.6667       177.1264        .5164           .9246 

B4            77.3667       180.0333        .4492           .9257 

B5            76.4667       182.1195        .3865           .9267 

B6            76.5667       180.2540        .4620           .9253 

B7            75.8000       192.8552        .0129           .9307 

B8            76.1333       180.8092        .5323           .9241 

B9            76.3667       177.2057        .6544           .9221 

C1            76.5000       173.0862        .7676           .9200 

C2            76.4667       175.2230        .7398           .9208 

C3            76.6333       188.0333        .2908           .9271 

C4            75.9333       189.6506        .1686           .9288 

C5            76.2667       177.9954        .7012           .9217 

C6            76.8000       174.1655        .6692           .9217 

C7            76.5333       171.7057        .7962           .9194 

C8            77.5000       176.1897        .6157           .9227 

D1            76.4667       176.9471        .7355           .9212 

D2            76.7000       173.2517        .6817           .9214 

D3            76.8000       170.8552        .7706           .9197 

D4            76.6000       173.2138        .6912           .9212 

D5            77.0667       174.4782        .6818           .9215 

D6            77.3000       175.8034        .5910           .9231 

D7            77.3667       174.5851        .6789           .9215 
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Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 24 

Alpha =    .9265 
 

 

ค่าความเชือมนัของแบบสอบถามดา้นการรับรู้ต่อสัญลกัษณ์การจดัระดบัความเหมาะสมรายการ
โทรทศัน์ 

 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

B1            27.5000        24.6034        .4887           .7969 

B2            28.5333        20.6023        .7437           .7598 

B3            28.6000        19.6966        .7769           .7526 

B4            29.3000        23.5966        .3884           .8096 

B5            28.4000        23.6966        .3963           .8078 

B6            28.5000        21.0172        .7187           .7642 

B7            27.7333        26.2713        .2401           .8196 

B8            28.0667        25.0989        .3283           .8129 

B9            28.3000        23.5966        .4816           .7962 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items =  9 

Alpha =    .8118 
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ค่าความเชือมนัของแบบสอบถามดา้นความเขา้ใจต่อความหมายสัญลกัษณ์การจดัระดบัความ
เหมาะสมรายการโทรทศัน์ 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

C1            23.4000        19.5586        .8893           .8366 

C2            23.3667        20.3782        .8565           .8422 

C3            23.5333        26.3954        .1979           .8991 

C4            22.8333        25.6609        .2566           .8973 

C5            23.1667        22.2126        .6992           .8603 

C6            23.7000        20.0103        .7563           .8523 

C7            23.4333        19.2195        .8999           .8346 

C8            24.4000        21.9034        .5550           .8756 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items =  8 

Alpha =    .8798 
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ค่าความเชือมนัของแบบสอบถามดา้นพฤติกรรมการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของสัญลกัษณ์การจดั
ระดบัความเหมาะสมรายการโทรทศัน์ 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

D1            17.7667        25.5644        .7514           .8904 

D2            18.0000        23.5172        .7491           .8879 

D3            18.1000        22.7828        .8312           .8780 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

D4            17.9000        23.5414        .7567           .8869 

D5            18.3667        23.8264        .7742           .8851 

D6            18.6000        24.8690        .6070           .9042 

D7            18.6667        25.4713        .5884           .9053 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items =  7 

Alpha =    .9055 
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