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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัน้ีศกึษาการสือ่สารกบัวยัรุน่ตอนปลายผา่นเรือ่งเลา่ในสือ่ภาพเคลือ่นไหวในปัจจุบนัและเพ่ือศึกษาหลกัจติวทิยาใน

การสือ่สารทีม่ีประสทิธิภาพกบัวยัรุน่ตอนปลายผา่นเรือ่งเลา่ในสือ่ภาพเคลื่อนไหว ซึง่งานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และ การวจิยัเชิงปรมิาณ ( Quantitative Research) โดยสมัภาษณเ์ชิงลกึผูเ้ชี่ยวชาญในการสรา้งสรรคส์ือ่
ภาพเคลือ่นไหวจ านวน 11 คน รวมถึงการท าแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบความพึงพอใจและความคิดเห็นของกลุม่วยัรุ่นตอนปลายที่

มีอายุ 18-21 ปี จ านวน 300 คน นอกจากน้ียงัมีการวเิคราะหเ์น้ือหาจากสือ่ภาพเคลือ่นไหวทีเ่ป็นละครโทรทศัน์ ภาพยนตรแ์ละซรีสี ์
ออนไลน ์ประเภทละ 3 อนัดบัทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกจากความพึงพอใจสงูสุดของกลุม่ตวัอยา่ง  
พบวา่ รูปแบบทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในการสือ่สารกบัวยัรุ่นตอนปลายผา่นสือ่ภาพเคลือ่นไหว คือ การสรา้งเรือ่งเลา่ผา่นสือ่ในรูปแบบ
ภาพยนตร ์โดยเป็นการสือ่สารผา่นช่องทางทีผู่ร้บัสามารถเปิดรบัสือ่ทางคอมพิวเตอรห์รอืโทรศพัทม์ือถือได ้เน้ือหาทีเ่หมาะสมในการ
สือ่สารกบัวยัรุน่ตอนปลายผา่นภาพเคลือ่นไหวตอ้งเป็นสิง่ใหม่ เขา้ใจง่าย กระชบั ตรงประเด็น รว่มสมยั ไม่มีการแบ่งแยก ปลายเปิด 
มีความเชื่อมโยงกบัประสบการณช์ีวติของกลุม่วยัรุน่ตอนปลาย ซึง่ควรเป็นภาพยนตรแ์นวตลก โรแมนตกิ ดราม่า สาระหรอื
ผสมผสานกนั จงึจะสามารถเขา้ถึงกลุม่เป้าหมายวยัรุน่ตอนปลายไดด้ี 
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Abstract 

The objectives of this research were to study Communication with Late Adolescence via Motion Pic-
tures Media and study the principles of Psychology to communicate with Late Adolescence via Motion Pic-
tures Media efficiently.This research is a qualitative research and quantitative research which contains in-
depth interview of 11 experts about creating Motion Pictures Media and questionnaire for 300 teenagers 
within the range from 18-21 years old with random sampling. Moreover, there is content analysis of Motion 
Pictures as TV series , Movies and Online Series with three ranks per category that has been selected by the 
sample’s sartisfaction. The result indicates that the most appropriate form of Communication with Late Ado-
lescence via Motion Pictures Media is creating stories through Motion Pictures that can receive via computer 
or cell phone.The appropriate contents to communicate with Late Adolescence via Motion Pictures Media 



 

 

must be something new, understandable, compact , pertinent , contemporary, undivided , wide-open, con-
nect with the experience of Late Adolescence and should be in Comedy, Romantic, Drama or Hybrid genres. 
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บทน า 
       ในปัจจุบนัมีปัญหาทางสงัคมมากมายทีเ่กิดจากการขาดความรู ้ความเขา้ใจ ทศันคตแิละพฤตกิรรมทีด่ขีองวยัรุน่ ปัญหาการมี
เพศสมัพนัธใ์นวยัรุน่มีแนวโนม้ความรุนแรงมากข้ึน และเป็นสาเหตุของปัญหาอืน่ทีจ่ะตามมาอกีหลายประการ วยัรุน่ทีม่ีเพศสมัพนัธ์
ต ัง้แตอ่ายุยงันอ้ยมกัมีปัญหาพฤตกิรรมเสีย่งอยา่งอืน่รว่มดว้ย เช่น การสบูบุหรี ่ดืม่เหลา้ การเสพสารเสพตดิ พฤตกิรรมเสี่ยง
อนัตรายอยา่งอื่น พฤตกิรรมกา้วรา้ว ปัญหาอารมณซ์มึเศรา้ รวมถึงการมีเพศสมัพนัธอ์ยา่งไม่ปลอดภยัท ัง้การป้องกนัการตัง้ครรภ์
และการตดิเชื้อ โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์การมีเพศสมัพนัธข์องวยัรุน่จงึนบัวา่เป็นปัญหาพฤตกิรรมอยา่งหน่ึง และยงัเก่ียวขอ้งกบั
หรอืบ่งชี้วา่มีสาเหตุจากปัญหาทางดา้นจติใจมาตัง้แตว่ยัเด็กหลายประการทีย่งัไม่ไดร้บัการช่วยเหลอื ปัญหาครอบครวั และปัญหา
ของสงัคมโดยรวมทีย่งัไม่ไดแ้กไ้ข  
        ทัง้น้ีสถาบนัครอบครวัและสถาบนัการศกึษาในปัจจุบนัมีอ านาจนอ้ยลงในการสือ่สารกบัวยัรุน่ตอนปลาย ครอบครวัซึง่สถาบนั
แรกทีเ่ด็กจะไดร้บัการอบรมเลี้ยงดแูละไดร้บัความรูต้า่งๆจากพ่อแม่และบุคคลในครอบครวั ถา้ครอบครวัใดทีพ่่อแม่และบุคคลใน
ครอบครวัมีการศกึษาและถ่ายทอดสิง่ทีด่มีีคุณค่ากบัเด็ก เด็กก็จะไดร้บัการซมึซบัสิง่ทีด่มีีพฤตกิรรมทีพึ่งประสงค ์ แต่เด็กทีเ่กิดใน
ครอบครวัทีเ่ป็นแบบอยา่งในทางตรงขา้ม เช่น พ่อแม่หรอืบุคคลในครอบครวัมีการศกึษานอ้ย ยากจน พ่อแม่มีพฤตกิรรมทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
เช่น พูดจาหยาบคาย ไม่สุภาพและมีพฤตกิรรมทางเพศทีไ่ม่เหมาะสมเด็กก็จะซมึซบัเอาพฤตกิรรมทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้มาเป็นพฤตกิรรม
ของตนเอง (สุโท เจรญิสุข, 2520) 
        สว่นในดา้นของการศกึษานัน้ การศกึษาของประเทศไทยเริม่ตน้มาจากวฒันธรรมของคนไทยทีไ่ดร้บัการสัง่สอนมาตัง้แต่
โบราณใหเ้คารพเชื่อฟังครูบาอาจารย ์ดงันัน้ครูสมยัก่อนจะดุและนกัเรยีนจะเชื่อฟังมาก นกัเรยีนจะกลวั ไม่กลา้ถาม ไม่กลา้ตอบ ท าให้
ปลกูฝังมาจนถึงปัจจุบนัน้ีก็ยงัเป็นระบบทีฟั่งจากครูอยา่งเดยีว ไม่กลา้คิด ไม่กลา้แสดงความคิดเห็น วเิคราะหไ์ม่เป็น นอกจากนัน้การ
เรยีนการสอนในโรงเรยีนก็ไม่มีมาตรฐานเดยีวกนั เครือ่งมืออุปกรณ ์สือ่การเรยีนการสอนก็แตกตา่งกนัมาก สิง่ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถึง
การพฒันาชา้ของระบบการศกึษาอกีอยา่งหน่ึงคือสถาบนักวดวชิา จะเห็นไดว้า่เป็นทีน่่าสนใจมาก มีผูเ้รยีนเยอะเสยีค่าเลา่เรยีนแพง
มาก แตธุ่รกิจพวกน้ีก็ยงัอยูไ่ด ้แสดงวา่มีคนเรยีนมากข้ึนเรือ่ย ๆ ถา้หากมีการสอนทีด่ใีนโรงเรยีนแลว้เด็กก็จะไม่ตอ้งมาเรยีนพิเศษ
มากมาย (อาภรณ ์รตันม์ณี,2553)  
       ดงันัน้อีกหน่ึงทางออกส าคญัในปัจจุบนัส าหรบัใชใ้นการสือ่สารกบัวยัรุ่นก็คือการสือ่สารมวลชน การสือ่สารมวลชนเป็นเครือ่งมือ
ส าคญัในการเปลีย่นแปลงความรู ้ทศันคตแิละพฤตกิรรมของผูร้บัสารได ้โดยหน่ึงในประเภทของการสือ่สารมวลชนทีเ่ป็นที่นิยมของ
วยัรุน่ในปัจจุบนั คือ สือ่ภาพเคลือ่นไหวทีเ่ป็นการสือ่สารท ัง้ภาพและเสยีง ที่ก่อใหเ้กิดความน่าสนใจและสง่ผลไดด้ีตอ่วยัรุน่ การจะใช ้
สือ่ภาพเคลือ่นไหวเป็นเครือ่งมือทีใ่ชใ้นการสือ่สารกบัวยัรุน่เพ่ือการใหข้อ้มูล ใหก้ารศกึษา ใหค้วามบนัเทงิและโนม้นา้วใจอยา่งมี
ประสทิธิภาพตอ้งอาศยัหลกัการทางจติวทิยาเป็นส าคญั (หอภาพยนตร ์(องคก์ารมหาชน), 2555) ดงันัน้จึงควรมีการศกึษาจติวทิยา
ในการสือ่สารกบัวยัรุน่ตอนปลายผา่นเรือ่งเลา่ในสือ่ภาพเคลือ่นไหว เพ่ือใหม้ีการสือ่สารอยา่งมีประสทิธิภาพ ซึง่น าพาไปสูค่วามเขา้ใจ
อนัดขีองวยัรุ่นกบัสงัคมและเกิดสิง่ดีๆข้ึนในสงัคมได ้
       ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจงึเลอืกศกึษาจติวทิยาในการสือ่สารกบัวยัรุน่ตอนปลายผา่นเรือ่งเลา่ในสือ่ภาพเคลือ่นไหว ดว้ยเหตุทีว่ยัรุน่
จ านวนมากในปัจจุบนัไดร้บัอทิธิพลตอ่ความรู ้ทศันคตแิละพฤตกิรรมอยา่งสงูจากการรบัชมเรือ่งเลา่ในสือ่ภาพเคลื่อนไหวทีม่ีกลุม่
ตวัอยา่งเป็นวยัรุ่นซึง่มีหลากหลายและมากมาย (อุบลรตัน ์ศริิยุวศกัดิแ์ละคณะ,2547) โดยทัง้เน้ือหาและรูปแบบทีน่ าเสนอผา่นเรือ่ง
เลา่ในสือ่ภาพเคลือ่นไหวเหลา่น้ีมีท ัง้ในแง่ลบและแง่บวก มีประสทิธิภาพและไม่มีประสทิธิภาพในการเขา้ถึงกลุม่ตวัอยา่งซึง่ก็คือวยัรุน่ 
ดงันัน้จงึตอ้งการศกึษาความแตกตา่ง จุดแข็งและจุดออ่นของสือ่ภาพเคลือ่นไหวหลากหลายประเภทในปัจจุบนั ไม่วา่จะเป็นละคร
โทรทศัน ์ภาพยนตรแ์ละซรีสีอ์อนไลนท์ีม่ีกลุม่ตวัอยา่งเป็นกลุม่วยัรุน่ตอนปลาย เพ่ือทราบหลกัจติวทิยาในการสือ่สารกบัวยัรุ่นตอน
ปลายผา่นเรือ่งเลา่ในสือ่ภาพเคลือ่นไหวและน าเสนอใหก้บัผูผ้ลติสือ่เพ่ือน าไปปรบัประยุกตใ์ชใ้นการเสรมิสรา้งและสนบัสนุนความรู ้
ทศันคตแิละพฤตกิรรมทีด่ขีองวยัรุน่ทีส่รา้งความพึงพอใจตอ่กลุม่ตวัอยา่งและมีประสทิธิภาพในการปรบัปรุงเปลีย่นแปลงและพฒันา

สงัคมไทยตอ่ไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวิจยั 
   1. เพ่ือศึกษาการสือ่สารกบัวยัรุน่ตอนปลายผา่นเรือ่งเลา่ในสือ่ภาพเคลือ่นไหวในปัจจุบนั  



 

 

   2. เพ่ือศกึษาหลกัจิตวทิยาในการสือ่สารทีม่ีประสทิธิภาพกบัวยัรุน่ผา่นเรือ่งเลา่ในสือ่ภาพเคลือ่นไหว 
    

ระเบียบวิธีวิจยั 
          การวจิยัในคร ัง้น้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ การวจิยัเชิงปรมิาณ ( Quantitative Re-
search) โดยผูว้จิยัไดใ้ชก้ารวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ซึง่จะมีการตรวจสอบถึงการเขา้ชมสือ่ภาพเคลือ่นไหวประเภทตา่งๆ
ทีม่ีกลุม่ตวัอยา่งเป็นกลุม่วยัรุน่ตอนปลาย ทีม่ีอายุระหวา่ง 18-21 ปี โดยการท าแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือตรวจสอบ
ความพึงพอใจและความคิดเห็นของกลุม่ตวัอยา่งตอ่สือ่ภาพเคลือ่นไหวประเภทตา่งๆ ในแบบสุม่ (Random Sampling) จ านวน 
300 คน ผา่นระบบออนไลน ์ โดยตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษาดว้ยการท าแบบสอบถาม ประกอบไปดว้ยประเด็นเก่ียวกบัเรือ่งเพศ การ
เลอืกรบัสือ่และความพึงพอใจของประชากรและกลุม่ตวัอยา่งในการศกึษา นอกจากน้ียงัมีการสมัภาษณเ์ชิงลกึ (In-Depth Interview) 
ผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นสือ่ภาพเคลือ่นไหวประเภทตา่งๆ จ านวน 11 คน นอกจากน้ียงัวเิคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis) ซึ่ง
การศกึษาวเิคราะหท์างดา้นเน้ือหาเป็นการศกึษาการสือ่สารกบัวยัรุน่ตอนปลายผา่นเรือ่งเลา่ในสือ่ภาพเคลือ่นไหวหลากหลายประเภท

ในปัจจุบนั ไม่วา่จะเป็นละครโทรทศัน ์ภาพยนตรแ์ละซรีสีอ์อนไลนท์ีม่ีกลุม่ตวัอยา่งเป็นกลุม่วยัรุน่ตอนปลาย เพ่ือหาหลกัจติวทิยาใน
การสือ่สารกบัวยัรุน่ตอนปลายผา่นเรือ่งเลา่ในสือ่ภาพเคลื่อนไหวในเน้ือหาและรูปแบบทีถู่กตอ้งและเหมาะสม โดยแนวคิดและทฤษฎทีี่
ผูว้จิยัใชน้ัน้ครอบคลุมในทุกดา้นทีเ่ก่ียวขอ้งกบังานวจิยัและมีความหลากหลายซึง่ประกอบไปดว้ย แนวคิดและทฤษฎทีีเ่ก่ียวขอ้งกบั 
การสือ่สาร (Communication), การเลา่เรือ่ง (Narrative), ประเภทของสื่อ (Media), ภาพเคลือ่นไหว (Motion Picture),  สือ่ใหม่ 
(New Media), การวางแผนสือ่ (Media Planning), จติวทิยา (Psychology), และ ความพึงพอใจ (Satisfaction) 
            
ประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการวิจยั 

          1. สามารถรูจ้กัและเขา้ใจหลกัจติวทิยาในการสือ่สารกบัวยัรุน่ตอนปลายผา่นเรือ่งเลา่ในสือ่ภาพเคลือ่นไหวไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และเหมาะสม 
           2. สามารถเขา้ใจและสามารถพฒันาประสทิธิภาพของการใชห้ลกัจิตวทิยาในการสือ่สารกบัวยัรุ่นตอนปลายผา่นเรือ่งเลา่ในสือ่
ภาพเคลือ่นไหวทีม่ีประสทิธิภาพและสรา้งความพึงพอใจแก่ผูร้บัสาร 
 
 

นิยามศพัท์เฉพาะ 

          ภาพเคลือ่นไหว คือ ละครโทรทศัน ์ภาพยนตรแ์ละซรีสีอ์อนไลนท์ีม่ีกลุม่ตวัอยา่งเป็นกลุม่วยัรุน่ตอนปลายทีม่ีอายุระหวา่ง 18-
21 ปี 
         ประสทิธิภาพในการสือ่สารกบัวยัรุน่ตอนปลายผา่นสือ่ภาพเคลือ่นไหวสือ่ใหม่ คือ การใหค้วามรู ้ทศันคตแิละพฤตกิรรมของ
วยัรุน่ตอนปลายเป็นไปในทางทีด่ ี 
           ความพึงพอใจ คือ ความรูส้กึดตีอ่สือ่ภาพเคลือ่นไหวในปัจจุบนัและตอ้งการตดิตามสือ่ภาพเคลือ่นไหวตอ่ไปในอนาคต 
 
ผลการวิจยั 
        ผลการวจิยัเชิงส ารวจจากการท าการวจิยัเชิงส ารวจดว้ยการท าแบบสอบถามกลุม่วยัรุน่ตอนปลายทีม่ีอายุระหวา่ง 18-21 ปี 
จ านวน 300 คน กลุม่ตวัอยา่งเป็นเพศชาย จ านวน 83 คน (รอ้ยละ 27.7) และเป็นเพศหญิง จ านวน 217 คน (รอ้ยละ 72.3)  
        
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
แผนภมูิที ่1 อตัราสว่นเพศของกลุม่ตวัอยา่ง 300 คน 
 
         ในกลุม่ตวัอยา่งจ านวนทัง้สิ้น 300 คน ชอบรูปแบบสือ่ทีเ่ป็นภาพยนตรม์ากทีสุ่ด จ านวน 157 คน (รอ้ยละ 52.3) รองลงมาคือ
ซรีสีอ์อนไลน ์จ านวน 103 คน (รอ้ยละ 34.3) และละครโทรทศัน ์จ านวน 40 คน (รอ้ยละ 13.3)

 
แผนภมูิที ่2 อตัราสว่นรูปแบบของสือ่ทีก่ลุม่ตวัอยา่งพึงพอใจ 
 
         สว่นช่องทางในการรบัชมสือ่ทีก่ลุม่ตวัอยา่งนิยมมากทีสุ่ดคือการรบัชมสือ่ผา่นคอมพิวเตอร ์จ านวน 109 คน (รอ้ยละ 36.3) 
รองลงมาคือการรบัชมสือ่ผา่นโทรศพัทม์ือถือ จ านวน 80 คน (รอ้ยละ 26.7) การรบัชมสือ่ผา่นโรงภาพยนตร ์จ านวน 74 คน (รอ้ยละ 
24.7) การรบัชมสือ่ผา่นโทรทศันท์ีถ่่ายทอดสด จ านวน 21 คน (รอ้ยละ 7) การรบัชมสือ่ผา่นแทปเล็ต จ านวน 9 คน (รอ้ยละ 3) และ
การรบัชมสือ่ผา่นโทรทศันย์อ้นหลงั จ านวน 7 คน (รอ้ยละ 2.3) 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
แผนภมูิที ่3 อตัราสว่นการรบัชมสือ่ทีก่ลุม่ตวัอยา่งพึงพอใจ 
 
        ค าถามถึงชื่อละครโทรทศันท์ีก่ลุม่ตวัอยา่งมีความพึงพอใจสงูสุด มีผูต้อบแบบสอบถามขอ้น้ีท ัง้หมด 212 คน โดยละครโทรทศัน์
ทีไ่ดร้บัความนิยมสงูสุด คือ เพียงชายคนน้ีไม่ใช่ผูว้เิศษ ทางช่อง 33 (3 HD) จ านวน 22 คน (รอ้ยละ 10.4) สว่นอนัดบัทีส่องทีไ่ดร้บั
ความนิยมรองลงมา คือ นางทาส ทางช่อง 33 (3 HD)  จ านวน 8 คน (รอ้ยละ 3.8) และอนัดบัทีส่าม คือ เป็นต่อ ทางช่อง 31 (One)  
จ านวน 7 คน (รอ้ยละ 3.3) โดยสาเหตุของความพึงพอใจในละครโทรทศันเ์รือ่งนัน้ๆ มีกลุม่ตวัอยา่งตอบค าถามขอ้น้ีจ านวน 250 คน 
โดยมีสาเหตุมาจากเน้ือหา จ านวน 142 คน (รอ้ยละ 56.8) รองลงมาคือ นกัแสดง จ านวน 84 คน (รอ้ยละ 33.6) และสาเหตุอืน่ๆ 
จ านวน 24 คน (รอ้ยละ 9.6) 
        เมื่อสอบถามถึงชื่อภาพยนตรท์ีก่ลุม่ตวัอยา่งมีความพึงพอใจ มีผูต้อบแบบสอบถามขอ้น้ีจ านวน 235 คน ภาพยนตรเ์รือ่งที่

ไดร้บัความนิยมสงูสุด คือ Harry Potter จ านวน 27 คน (รอ้ยละ 11.5) ภาพยนตรท์ีไ่ดร้บัความนิยมรองลงมา คือ Captain 
America จ านวน 20 คน (รอ้ยละ 8.5) ภาพยนตรท์ีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอนัดบัทีส่าม คือ Zootopia จ านวน 6 คน (รอ้ยละ 2.6) 
นอกจากน้ียงัมีภาพยนตรเ์รือ่งตา่งๆอีกมากมายทัง้ทีเ่ป็นภาพยนตรไ์ทยและภาพยนตรต์า่งชาตทิีก่ลุม่ตวัอยา่ง 1-4 คนมีความพึง
พอใจในภาพยนตรเ์รือ่งนัน้ๆ โดยสาเหตุของความพึงพอใจในภาพยนตรเ์รือ่งนัน้ๆ มีกลุม่ตวัอยา่งตอบค าถามขอ้น้ีจ านวน 260 คน 
โดยมีสาเหตุมาจากเน้ือหา จ านวน 190 คน (รอ้ยละ 73.1) รองลงมาคือ นกัแสดง จ านวน 56 คน (รอ้ยละ 21.5) และสาเหตุอืน่ๆ 
จ านวน 14 คน (รอ้ยละ 5.4) 
        เมื่อถามถึงชื่อซรีสีอ์อนไลนท์ีก่ลุม่ตวัอยา่งมีความพึงพอใจ มีผูต้อบแบบสอบถามขอ้น้ี จ านวน 213 คน โดยซรีีสอ์อนไลนท์ีไ่ดร้บั
ความนิยมสงูสุด คือ Descendants of the Sun ทีเ่ป็นซรีสีเ์กาหล ีจ านวน 26 คน (รอ้ยละ 12.2) ซรีสีอ์อนไลนท์ีไ่ดร้บัความนิยม
รองลงมา คือ ฮอรโ์มน ซึง่เป็นซรีสีท์ีม่ีหลายภาค จ านวน 9 คน (รอ้ยละ 4.2) ซรีสีอ์อนไลนท์ีไ่ดร้บัความนิยมรองลงมาเป็นอนัดบัสาม 
คือ คลบัฟรายเดย ์ซึง่เป็นซรีสีอ์อนไลนท์ีม่ีหลายภาค จ านวน 9 คน (รอ้ยละ 4.2) โดยสาเหตุของความพึงพอใจในซรีสีอ์อนไลนเ์รือ่ง
นัน้ๆ มีกลุม่ตวัอยา่งตอบค าถามขอ้น้ีจ านวน 229 คน โดยมีสาเหตุมาจากเน้ือหา จ านวน 146 คน (รอ้ยละ 63.8) รองลงมาคือ 
นกัแสดง จ านวน 73 คน (รอ้ยละ 31.9) และสาเหตุอืน่ๆ จ านวน 10 คน (รอ้ยละ 4.4) 



 

 

        นอกจากน้ียงัมีการสอบถามย า้ถึงช่องทางในการรบัชมสือ่ทีก่ลุม่ตวัอยา่งมีความสนใจมากทีสุ่ด ช่องทางทีเ่ป็นทีต่อ้งการมาก
ทีสุ่ด คือ โรงภาพยนตร ์จ านวน 87 คน (รอ้ยละ 39.0) รองลงมา คือ คอมพิวเตอร ์จ านวน 56 คน (รอ้ยละ 25.1) โทรศพัทม์ือถือ 
จ านวน 55 คน (รอ้ยละ 24.6) โทรทศัน ์จ านวน 16 คน (รอ้ยละ 7.2) แทปเล็ต จ านวน 6 คน (รอ้ยละ 2.7) และค าตอบอื่นๆ 
        สว่นค าถามเก่ียวกบัเรือ่งราวทีก่ลุม่ตวัอยา่งตอ้งการรบัชม อนัดบัทีห่น่ึง คือ ตลก จ านวน 57 คน (รอ้ยละ 25.4) รองลงมา คือ 
โรแมนตกิ จ านวน 17 คน (รอ้ยละ 7.6) ดราม่า จ านวน 11 คน (รอ้ยละ 4.9) สาระ จ านวน 10 คน (รอ้ยละ 4.5) และค าตอบแนว
อืน่ๆ เช่น แฟนตาซ ีสยองขวญั ฯลฯ และมีแนวทีม่ีการผสมผสานหลากหลายแนวเขา้ดว้ยกนั เช่น ตลกสาระ ดราม่าโรแมนตกิ โร
แมนตกิคอเมดี้ ฯลฯ 
        สว่นผลการวจิยัเชิงส ารวจจากการท าการสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นการสรา้งสือ่ภาพเคลือ่นไหว จ านวน 11 คน ซึง่มีผูท้ีม่ี
ประสบการณท์างดา้นการผลติละครโทรทศัน์ จ านวน 10 คน (รอ้ยละ 83.3) มีผูท้ีม่ีประสบการณท์างดา้นการผลติภาพยนตร ์จ านวน 
8 คน (รอ้ยละ 66.7) มีผูท้ีม่ีประสบการณท์างดา้นการผลติซรีสี ์จ านวน 4 คน (รอ้ยละ 33.3) และมีผูท้ีม่ีประสบการณท์างดา้นการ
ผลติสื่อดา้นอืน่ๆ จ านวน 4 คน (รอ้ยละ 33.3) โดยขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการสือ่สารเรือ่งเลา่ผา่นสื่อภาพเคลือ่นไหวทีส่ามารถเขา้ถึง
และมีประสทิธิภาพตอ่วยัรุน่ไทยในปัจจุบนัท ัง้ทางดา้นเน้ือหาและรูปแบบจากประสบการณข์องผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 11 คน ไดร้บัค าแนะน า
ดงัน้ี คือ  การสือ่สารเรือ่งเลา่ผา่นสือ่ภาพเคลือ่นไหวสูว่ยัรุ่นตอนปลายนัน้ควรทีจ่ะตรงประเด็น กระชบั จรงิใจ พูดขอ้ความแทนสิง่ที่
อยูใ่นใจวยัรุน่ทีอ่าจไม่เคยมีใครกลา้พูดมาก่อน เป็นประสบการณใ์หม่ ไม่ซ  า้ซากจ าเจ เชื่อมโยงกบัประสบการณช์ีวติของวยัรุน่ ควร
เป็นปลายเปิด เปิดโอกาสใหค้ิดตอ่ยอด และ ควรมีเน้ือหาทีไ่ม่เหยยีดชนชาต ิเพศสภาพ ทศันคต ิฯลฯ ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัปัจเจก และ 
สทิธิสว่นบุคคล 
        จากการวเิคราะหเ์น้ือหาใน 3 อนัดบัของละครโทรทศัน ์(เพียงชายคนน้ีไม่ใช่ผูว้เิศษ, นางทาส และ เป็นตอ่) ภาพยนตร ์(Harry 
Potter, Captain America และ Zootopia)  และซรีีสอ์อนไลน ์(Descendants of the Sun, ฮอรโ์มน และ         คลบัฟรายเดย)์ 
พบวา่ สือ่ภาพเคลือ่นไหวเหลา่น้ีเป็นเรือ่งราวทีเ่รา้ใจ ตรงประเด็น กระชบั จรงิใจเป็นประสบการณใ์หม่ พูดขอ้ความแทนสิง่ทีอ่ยูใ่นใจ
วยัรุน่ทีอ่าจไม่เคยมีใครกลา้พูดมาก่อน เชื่อมโยงกบัประสบการณช์ีวติของวยัรุน่ และมีเน้ือหาเก่ียวกบัวยัรุน่โดยตรงหรอืสิง่ทีว่ยัรุน่มี
ความเก่ียวขอ้ง ซึง่ก็คือเรือ่งของความรกั ความแตกตา่ง การตอ่สู ้ความสมัพนัธแ์ละปัญหาทีพ่บเจอในชีวติประจ าวนั โดยมีสว่นผสม
ของตระกูลภาพยนตร ์(genre) ในแนว ตลก โรแมนตกิ ดราม่า แฟนตาซ ีสยองขวญั และมีแนวทีม่ีการผสมผสานหลากหลายแนวเขา้
ดว้ยกนั เช่น ตลกสาระ ดราม่าโรแมนตกิ โรแมนตกิคอเมดี้ ซึง่เป็นแนวทีผู่ช้มวยัรุน่ตอนปลายสว่นใหญ่เลอืกทีจ่ะรบัชม  
  
สรุปและอภิปรายผล 
          สรุปผลการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research Result) จากการวเิคราะหพ์บวา่ จากกลุม่ตวัอยา่งท ัง้หมด จ านวน 300 คน 
รูปแบบสือ่ทีใ่ชก้ารเลา่เรือ่งทีก่ลุม่ตวัอยา่งชอบมากทีสุ่ด คือ ภาพยนตร ์รองลงมา คือ ซรีสีอ์อนไลน ์ และ ล าดบัสุดทา้ย คือ ละคร
โทรทศัน ์  
         และจากการส ารวจโดยตวัแปรเก่ียวกบัรายไดต้อ่เดอืน ทีต่ ัง้ของสถานศกึษา (กรุงเทพมหานคร / ตา่งจงัหวดั) ภมูิล าเนาเดมิ 
รูปแบบของทีพ่กั สถานภาพการพกัอาศยั ของกลุม่ตวัอยา่งท ัง้หมด 300 คน พบวา่ รูปแบบสือ่ทีใ่ชก้ารเลา่เรือ่งทีก่ลุม่ตวัอยา่งชอบ
มากทีสุ่ด คือ ภาพยนตร ์รองลงมา คือ ซรีสีอ์อนไลน ์ และ ล าดบัสุดทา้ย คือ ละครโทรทศัน ์เหมือนกนัในทุกกรณี  
         สว่นช่องทางในการรบัชมสือ่ทีก่ลุม่ตวัอยา่งนิยมมากทีสุ่ดคือการรบัชมสือ่ผา่นคอมพิวเตอร ์จ านวน รองลงมาคือการรบัชมสือ่
ผา่นโทรศพัทม์ือถือ  โรงภาพยนตร ์โทรทศันท์ีถ่่ายทอดสด แทปเล็ต และโทรทศันย์อ้นหลงั ตามล าดบั  
         และจากการส ารวจความพึงพอใจทีม่ีตอ่การรบัชมสือ่ภาพเคลือ่นไหวประเภทภาพยนตร ์ละครโทรทศันแ์ละซรีสีอ์อนไลน์ พบวา่
สาเหตุของความพึงพอใจนัน้มาจาก เน้ือหา เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ นกัแสดง และ สาเหตุอื่นๆ อาทเิช่น การตดัตอ่ เทคนิคพิเศษ 
ดนตรปีระกอบ เป็นตน้ ตามล าดบั โดยสาเหตุของความพึงพอใจมีความสอดคลอ้งกนัในสือ่ภาพเคลือ่นไหวทุกประเภท  
         สรุปผลการวเิคราะหเ์น้ือหา ( Content Analysis Result) จากการวเิคราะหพ์บวา่ เน้ือหาในรูปแบบสือ่ทีก่ลุม่ตวัอยา่งชอบ
มากทีสุ่ด คือ ภาพยนตร ์ซึง่ภาพยนตรท์ี่กลุม่ตวัอยา่งชอบมากทีสุ่ด 3 อนัดบัแรกลว้นแลว้แตเ่ป็นภาพยนตรฮ์อลลวีูด้ทีม่ีเน้ือหาใน
แนวแฟนตาซ ีการตอ่สูแ้ละการต์ูน เป็นเรือ่งราวทีม่ีสว่นทีเ่ก่ียวขอ้งกบัความเป็นจรงิทีม่ีอยูใ่นชีวติจรงิ แต่น าเสนอผา่นมุมมองของ
จนิตนาการทีส่รา้งความน่าตืน่เตน้และสนุกสนานใหก้บัเรือ่งราวนัน้ๆ เพ่ิมข้ึน เน้ือหาในรูปแบบสือ่ทีก่ลุม่ตวัอยา่งชอบรองลงมาก็คือ ซี
รสีอ์อนไลน์ โดยซรีสีอ์อนไลนท์ีก่ลุม่ตวัอยา่งชอบอนัดบัแรกเป็นซรีีสเ์กาหลีทีเ่ป็นเรือ่งราวความรกัโรแมนตกิและการตอ่สูเ้พ่ือชาต ิ
สว่นอกี 2 อนัดบัเป็นซรีีสไ์ทย ซึง่มีความเหมือนกนัคือเป็นเรือ่งราวเก่ียวกบัวยัรุน่และความรกัทีว่ยัรุน่สว่นใหญ่เคยมีประสบการณ์



 

 

รว่มในเหตุการณน์ัน้ๆ หรอืเป็นเรือ่งราวความรกัทีม่ีความพิเศษและแตกตา่งจากคนสว่นใหญ่ทีท่  าใหเ้กิดการเรยีนรูแ้ละเป็นคติ
สอนใจ สว่นเน้ือหาในรูปแบบสือ่ทีก่ลุม่ตวัอยา่งชอบเป็นอนัดบัที ่3 ก็คือ ละครโทรทศัน ์ซึง่เป็นละครโทรทศันไ์ทยทัง้หมด โดยอนัดบั
แรกจะเป็นละครโทรทศันโ์รแมนตกิทีม่ีความขดัแยง้และการตอ่สู ้สว่นอนัดบัที ่2 จะเป็นละครโทรทศันย์อ้นยุคทีส่รา้งมาจาก
วรรณกรรมและเคยถูกสรา้งเป็นละครโทรทศันห์ลายครัง้แลว้ เป็นเรือ่งราวความแตกตา่ง การตอ่สูแ้ละความรกั สว่นอนัดบัสุดทา้ยก็
เป็นละครโทรทศันแ์บบซทิคอมทีม่ีมายาวนานจงึท าใหค้นดรููจ้กัและรูส้ึกใกลช้ิดกบัตวัละครเหมือนเป็นเพ่ือนฝูงหรอืคนในครอบครวั

ของตวัเอง เป็นเรือ่งราวในชีวติประจ าวนัของคนทัว่ไปทีห่ยบิยกมาเป็นประเด็นเลา่เรือ่งทีท่นัสมยัและช่วยสอนใจคนดู 
         การอภิปรายผลการศกึษาในประเด็นการวเิคราะหจ์ติวทิยาในการสือ่สารกบัวยัรุน่ตอนปลายผา่นสือ่ภาพเคลือ่นไหวพบวา่จาก
ตวัแปรทางดา้นเพศ รายไดต้อ่เดอืน ทีต่ ัง้ของสถานศกึษา ทีต่ ัง้ของภมูิล าเนาเดมิ รูปแบบทีพ่กั สถานภาพการพกัอาศยัของกลุม่
ตวัอยา่งและรูปแบบสือ่ทีก่ลุม่ตวัอยา่งชอบทีไ่ม่ก่อใหเ้กิดผลลพัธท์ีแ่ตกตา่งตอ่ความพึงพอใจตอ่เรือ่งเลา่ในสือ่ภาพเคลือ่นไหว 
สามารถสรุปไดอ้ยา่งชดัเจนวา่รูปแบบของสือ่และช่องทางในการรบัสือ่ทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีสุ่ด คือ ภาพยนตร ์รองลงมา คือ ซรีสี์
ออนไลนแ์ละล าดบัสุดทา้ย คือ ละครโทรทศัน ์หากแตช่่องทางในการรบัชมสือ่ของกลุม่ตวัอยา่งทีไ่ดร้บัความนิยมสงูสุด คือ การรบัชม
สือ่ผา่นช่องทางคอมพิวเตอร ์รองลงมา คือ การรบัชมสือ่ผา่นช่องทางคอมพิวเตอรแ์ละการรบัชมสือ่ผา่นช่องทางโรงภาพยนตร ์ซึง่เป็น 
3 ช่องทางล าดบัตน้ๆทีก่ลุม่เป้ามายสว่นใหญ่เลอืกในการใชเ้ป็นช่องทางของการรบัสือ่ 
        รูปแบบการรบัสือ่ของวยัรุ่นตอนปลายในปัจจุบนัแตกตา่งไปจากเดมิ ซึง่สมยัก่อนวยัรุน่ตอนปลายมกัจะเปิดรบัสือ่ในช่องทาง
ของสือ่ด ัง้เดมิ (Traditional Media) เช่น หนงัสอืพิมพ ์หนงัสอื นิตยสาร วทิยุ โทรทศัน ์ภาพยนตร ์ซึง่สว่นใหญ่เป็นการสือ่สารแบบ
ทางเดยีว ถูกจ ากดัดว้ยระยะทาง (Graphically Constrained) ท างานหลายระดบัชัน้ (Hierarchical) เกิดผลสะทอ้นกลบัชา้ (De-
lay-Feedback) รายไดห้ลกัจากโฆษณา (Advertising Driven) ลกัษณะรวม (Institution Bound) รูปแบบคงที ่(Fixed For-
mat) ประเมินตามคุณค่าข่าว มาตรฐานทางวารสารศาสตร ์(News Values, Journalistic Standard) ทศิทางเดียว (Unidirec-
tional) ถูกจ ากดัดว้ยสถานที/่เวลา (Space/Time Contrained) เสนอโดยมืออาชีพ (Professional Communicators) ใชต้น้ทุน
สงู (High Access Cost) ผูใ้ชท้ ัว่ไป (General Interest) และมีล าดบัของเน้ือหา (Linearity of Content) แตใ่นปัจจุบนัไดม้ีการ
พฒันาการทางดา้นเทคโนโลย ีท าใหเ้กิดช่องทางในการรบัสือ่ใหม่ๆทีเ่หมาะสมกบัวยัรุน่ตอนปลาย ซึง่ก็คือสื่อใหม่ (New Media) 
หรอืสือ่อนิเตอรเ์น็ต (Internet) ทีท่  าใหเ้กิดการสือ่สารแบบสองทางผา่นระบบเครอืข่ายและเป็นสือ่ประสม (Multimedia) ทีม่ี
ศกัยภาพสูงข้ึนกวา่สือ่ด ัง้เดมิ โดยไม่ถูกจ ากดัดว้ยระยะทาง (Distance Insensitive) เป็นการท างานในแนวราบ (Flattened) 
เกิดผลสะทอ้นกลบัเร็ว (Immedite-Feedback) รายไดจ้ากหลายแหลง่ทุน (Diverse Funding Sources) ลกัษณะกระจาย (De-
centralized) รูปแบบยดืหยุน่ (Flexible Format) ประเมินตามมาตรฐานความสรา้งสรรค ์(Formative Standard) ปฏิสมัพนัธ ์
(Interction) ถูกจ ากดัดว้ยสถานที/่เวลานอ้ยกวา่ (Less Space/Time Contrained) เสนอโดยมือสมคัรเล่น (Amateur/Non-
Professionl Communicators) ใชต้น้ทุนต า่ (Low Access Cost) ผูใ้ชจ้  าเพาะเจาะจง (Customized) และไม่มีล าดบัของเน้ือหา 
(Non-Linearity of Content) อกีท ัง้ยงัสามารถใชผ้า่นอุปกรณท์ีต่ดิต ัง้ไวท้ีบ่า้นหรอือุปกรณท์ีส่ามารถพกตดิตวัได ้จงึเป็นช่องทาง
ในการเปิดรบัสือ่ไดทุ้กททีุกเวลา (ปิยะพร  เขตบรรณพต,2553) 
       ซึง่จากผลการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research Result) ก็ช่วยยนืยนัวา่รูปแบบสือ่ทีไ่ดร้บัความนิยมสงูสุดก็ยงัเป็น
ภาพยนตร ์รองลงมาคือซรีสีอ์อนไลนแ์ละละครโทรทศัน์ แตช่่องทางในการรบัสือ่ไดเ้ปลีย่นไป จากเดมิการชมภาพยนตรต์อ้งชมแตใ่น
โรงภาพยนตรเ์ทา่นัน้ ช่องทางทีไ่ดร้บัความนิยมสงูสุดจากการท าแบบสอบถามของกลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่การรบัสือ่ผา่นช่องทาง
คอมพิวเตอร ์รองลงมาคือ การรบัสือ่ผา่นช่องทางโทรศพัทม์ือถือและโรงภาพยนตร ์ดงันัน้ในการจะสือ่สารกบัวยัรุน่ตอนปลายผา่น
ภาพเคลือ่นไหว รูปแบบของสือ่ทีด่ทีีสุ่ดของวยัรุน่ตอนปลาย คือ รูปแบบภาพยนตร ์และจะสือ่สารกบัวยัรุ่นตอนปลายไดด้ทีีสุ่ดดว้ย
ช่องทางคอมพิวเตอรห์รอืโทรศพัทม์ือถือ ซึง่ก็คือ การสรา้งภาพยนตรแ์ละเผยแพรผ่า่นสือ่ใหม่หรอือนิเตอรเ์น็ต ตวัอยา่งเช่น 
Youtube เป็นตน้ ก็จะเป็นรูปแบบสือ่และช่องทางทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในการสือ่สารกบัวยัรุน่ตอนปลาย 
       แต่นอกจากภาพยนตร ์ซรีสีอ์อนไลนแ์ละละครโทรทศันแ์ลว้ กลุม่ตวัอย่างก็ยงัมีรูปแบบสือ่อืน่ๆทีส่นใจอีก ซึง่อนัดบัแรก คือ 
Youtube เว็บไซตร์วบรวมภาพเคลือ่นไหวประเภทตา่งๆ และมีสือ่อืน่อีกเป็นจ านวนมาก เช่น เพลง การต์นู เฟซบุ๊ค เกมออนไลน ์เป็น
ตน้ ซึง่สามารถเป็นตวัเลอืกทีม่ีศกัยภาพในการสือ่สารกบัวยัรุ่นผา่นเรือ่งเลา่ในสือ่ภาพเคลือ่นไหวในรูปแบบสือ่อืน่ๆทีว่ยัรุน่ตอนปลาย
สนใจ 



 

 

       สว่นหลกัจติวทิยาในการสือ่สารกบัวยัรุ่นตอนปลายผา่นเรือ่งเลา่ในสือ่ภาพเคลือ่นไหวทางดา้นเน้ือหาทีว่เิคราะหจ์ากภาพยนตร ์ซี
รสีอ์อนไลนแ์ละละครโทรทศันท์ีก่ลุม่ตวัอยา่งชอบมากทีสุ่ด 3 อนัดบัแรกในแตล่ะประเภท พบวา่ ภาพยนตรท์ีก่ลุม่ตวัอยา่งชอบลว้น
เป็นภาพยนตรฮ์อลลวีูด้ทีเ่น้ือหาเป็นแนวแฟนตาซ ีตอ่สูแ้ละการต์นู เน้ือหาในซรีสีอ์อนไลนท์ี่กลุม่ตวัอยา่งชอบมีท ัง้ทีเ่ป็นซรีสีเ์กาหลี
ทีม่าเป็นอนัดบั 1 ซึง่เรือ่งราวเป็นแนวโรแมนตกิ สว่นอนัดบัที ่2 และ 3 เป็นซรีสีอ์อนไลนข์องไทย โดยเน้ือหาจะเก่ียวกบัวยัรุน่โดยตรง
หรอืสิง่ทีว่ยัรุน่มีความเก่ียวขอ้ง ซึง่ก็คือเรือ่งของความรกั สว่นเน้ือหาในละครโทรทศันท์ีก่ลุม่ตวัอยา่งชอบทัง้ 3 อนัดบัเป็นละคร
โทรทศันไ์ทยทัง้หมด โดยเรื่องราวของ 2 อนัดบัแรกจะเนน้ทีค่วามรกั ความแตกตา่งและการตอ่สู ้สว่นอนัดบัที ่3 จะเป็นเรือ่งราว
ความรกั ความสมัพนัธแ์ละปัญหาทีพ่บเจอในชีวติประจ าวนัของคนทัว่ไป นอกจากน้ียงัไดร้บัผลจากการวจิยัเชิงส ารวจวา่เน้ือหา
เรือ่งราวทีก่ลุม่ตวัอยา่งตอ้งการรบัชม อนัดบัทีห่น่ึง คือ ตลก รองลงมา คือ โรแมนตกิ ดราม่า สาระ และค าตอบแนวอืน่ๆ เช่น แฟน
ตาซ ีสยองขวญั ฯลฯ และมีแนวทีม่ีการผสมผสานหลากหลายแนวเขา้ดว้ยกนั เช่น ตลกสาระ ดราม่าโรแมนตกิ โรแมนตกิคอเมดี้ 
ฯลฯ 
        โดยผูเ้ชี่ยวชาญผูม้ีประสบการณใ์นการสรา้งเรือ่งเลา่ในสือ่ภาพเคลือ่นไหวท ัง้ 11 คนไดแ้นะน าในเชิงจิตวทิยาวา่เน้ือหาที่
เหมาะสมในการสือ่สารกบัวยัรุ่นตอนปลายผา่นภาพเคลือ่นไหวตอ้งเป็นสิง่ใหม่ เขา้ใจง่าย กระชบั ตรงประเด็น รว่มสมยั ไม่มีการ
แบ่งแยก ปลายเปิด มีความเชื่อมโยงกบัประสบการณช์ีวติของกลุม่วยัรุ่นตอนปลาย 
       นอกจากน้ี หลกัจติวทิยาในการสือ่สารกบัวยัรุน่ตอนปลายผา่นเรือ่งเล่าในสือ่ภาพเคลือ่นไหวยงัตอ้งมีการวางแผนสือ่ทีต่อ้งรูส้ิง่ที่
เราอยากจะสือ่สาร ตอ้งรูจ้กักลุม่เป้าหมายซึง่ก็คือวยัรุน่ตอนปลายใหด้ี ตอ้งรูข้อ้มูลเก่ียวกบัคู่แข่งหรอืสิง่ทีอ่ยูต่รงขา้มและตอ้งเขา้
ใจความตอ้งการและขอ้จ ากดัของตวัเอง โดยผนวกกบัหลกัการทางจติวทิยามวลชน เพ่ือเขา้ใจแรงจงูใจ การรบัรู ้การแพรร่ะบาดทาง
อารมณแ์ละพฤตกิรรมรว่มของมวลชน ซึง่ในทีน้ี่คือกลุม่วยัรุน่ตอนปลาย เพ่ือจดัระเบียบมวลชนในแนวทางทีป่ระสงค ์หรอืจากทฤษฎี
แรงจงูใจถึงระดบัความตอ้งการของกลุม่เป้าหมายและการสือ่สารต่อพวกเขาเพ่ือสามารถสรา้งความพึงพอใจใหก้บักลุม่เป้าหมายใน

เวลาเดยีวกนั โดยปัจจยัส าคญัทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธิภาพในการสือ่สารกบัวยัรุ่นตอนปลายผา่นเรือ่งเลา่ในสือ่ภาพเคลือ่นไหวก็ข้ึนอยูก่บั
เวลา สถานที ่ประเด็นและสถานการณท์ีต่อ้งพิจารณาก่อนการสือ่สารกบัพวกเขาดว้ยเช่นกนั 
 
ขอ้เสนอแนะ 
      1. ควรเพ่ิมการอภิปรายกลุม่ (Group Discussion) เขา้ไปในวธิีด าเนินการวจิยั เพ่ือใหไ้ดร้บัขอ้มูลที่ละเอียดและชดัเจนมาก
ยิง่ข้ึน 
     2. ควรระบุช่วงเวลาในการออกฉายของสือ่ทีต่อ้งการประเมินและมีตวัเลือกเก่ียวกบัเรือ่งเลา่ในสือ่ภาพเคลือ่นไหวแต่ละประเภทให้
ชดัเจน 
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