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ปัจจัยทีส่่งผลต่อละครโทรทัศน์ไทยในเมืองกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(THAI DRAMA IN CHINA, SATISFACTION, THE POPULARITY 

OF THAI DRAMAS) 
วนัวสิา สันทวจิิตรกุล1  รศ.นฤมิตร สอดศุข2 

      ---------------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อละครโทรทศัน์ไทยในเมืองกวางโจว สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมีวตัถุประสงค์เพื่อแนวทางให้แก่ผูป้ระกอบการละครไทยไดพ้ฒันาละคร
โทรทศัน์ไทยให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูช้มในประเทศจีนประชากรท่ีใช้ในการ
วิจยัได้แก่ ประชากรเมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 400 ราย โดยใช้
แบบสอบถามเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test, ANOVA และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson 
Correlation)ผลการศึกษาพบว่าผูรั้บชมละครโทรทศัน์ไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
88.9 อายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 69.6 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 44.1  
การศึกษาระดบัปริญญาตรีร้อยละ 69.2 และมีเงินเดือน 2,000-3,999 หยวน ร้อยละ 37.2 
นิยมชมละครโทรทศัน์ไทยประเภทตลกขบขนั เหตุผลในการรับชมเพื่อความบนัเทิง โดย
ช่วงเวลาท่ีนิยมรับชมคือช่วงหลงัข่าวภาคค ่า (20.20-22.30 น.)ความถ่ีในการรับชม 1-2 
คร้ัง/สัปดาห์ เพื่อนๆ เป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเปิดรับชม  ดา้นปัจจยัความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมากท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 3.90 ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อละครโทรทศัน์ไทย ด้าน
เศรษฐกิจ พบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสนใจได้แก่สินค้าไทยและการท่องเท่ียว
เมืองไทย เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 4.24 ดา้นวฒันธรรม ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นการเรียนรู้วฒันธรรมไทยและประเพณีไทย เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด ท่ี
ระดบัค่าเฉล่ีย 4.13 และดา้นสังคม ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นละครโทรทศัน์ไทยสามารถท าให้เขา้ใจ
คนไทยไดม้ากข้ึน เป็นปัจจยัท่ีส าคญัมากท่ีสุด ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 4.16 อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  
  
 
                                                           
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก 
วทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์วทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูช้มเมืองกวางโจว สาธารณ
ประชาชนจีน โดยรวมเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อละครโทรทศัน์ไทย ยกเวน้ปัจจยัด้านอาชีพ
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 ส่วนค่าความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัความพึงพอใจ
กบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อละครไทยทั้งดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม และสังคมอยูใ่นระดบัต ่า อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
ค าส าคัญ:  ละครไทยในจีน ,ความพึงพอใจ , ความนิยมละครไทย 
 

ABSTRACT 
 The study of the influential factors in the popularity of Thai dramas in 
Guangzhou City of The People’s Republic of China aimed to guideline for the Thai 
producer to developing to meet the needs of the audience in China. The population of the 
research was the people of Guangzhou City 400 persons by using a questionnaire to 
collect data and analyzed by using percentages, Standard deviation, the t-test, ANOVA 
and correlation coefficient Pearson Correlation. The result of this study found that the 
majorities were females 88.9, age between 21-30 years 69.6, occupation as a private 
company 44.1, education as bachelor's degree 69.2 and salary per month 2000 to 3999 
Yuan 37.2.The type of Thai drama was comic by reason to entertainments. The period for 
watching television was the time after the evening news (20.20 to 22.30), the frequency 
of watching 1-2 times / week, the influenced persons were friends. Factors of satisfaction 
found was at the high level, the influential factors as the economic factors influencing 
attention including Thai products and tourist in Thailand as the highest level, cultural 
factors found that they interested on learning about Thai culture as the highest level and 
social factors found the watching Thai drama could be understanding Thai people as the 
highest by Statistically significant at the 0.05 level. 
 The hypothesis testing found that the Personal factors all sides were affected 
except the occupation factor by Significant at the 0.05 level and the correlation between 
satisfaction with the factors of affecting as the economic, cultural and social was low by 
Statistically significant at the 0.01 level. 
KEY WORDS: THAI DRAMA IN CHINA, SATISFACTION,THE POPULARITY 
OF THAI DRAMAS 
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บทน า 
ปัจจุบนัประเทศจีนมีกระแสนิยมไทย หรือกระแสไทยป๊อป (Thai Pop) โดยเฉพาะ

ในกลุ่มวยัรุ่นชาวจีนต่างก็ตั้งกลุ่มแฟนคลบัละครไทย หรือท่ีชาวจีนเรียกกนัวา่  “ไทหม่ี” (
泰米) ท่ีแปลแบบตรงตวัวา่ “ขา้วไทย” ซ่ึงหมายถึงพวกท่ีคลัง่ไคลล้ะครไทย รวมไปถึง
ดารา นกัแสดงและนกัร้องไทย เป็นตน้   

ยคุทองละครไทยตีตลาดแดนมงักร เป็นปรากฏการณ์ความแรงของละครไทยท่ีเร่ิม
ปะทุจาก “เลือดขตัติยา” ท่ีออกอากาศในช่อง CCTV 8 ของจีน ตามมาด้วย “สงคราม
นางฟ้า” ท่ีดงัเป็นพลุแตก จุดกระแสความนิยมละครไทยในแดนมงักรท่ีโด่งดงัถึงขีดสุด ใน
ปี 2551 และล่าสุด “มาลยัสามชาย” ละครไทยท่ีเร่ิมออนแอร์ในเดือนกรกฎาคม 2554 ก็
สามารถเบียดเรตต้ิงชิงอนัดบั 1 มาได ้หลงัจากออนแอร์ไปไดเ้พียงวนัเดียว โดยดาราแสดง
น า อาทิ ต๊ิก เจษฎาภรณ์ ผลดี, ออ้ม พิยดา อคัรเศรณี, ป้อง ณวฒัน์ กุลรัตนรักษ ์คือ ดารา
ไทยอนัดับต้นๆ ท่ีแฟนละครชาวจีน โปรดปรานมากท่ีสุด ขณะท่ีกระแสละครไทยใน
อินเตอร์เน็ต ก็มาแรงไม่แพก้นั ละครไทยหลายเร่ืองมีสถิติผูช้มหลายสิบลา้นคน ไม่ต่างจาก
กระแสคลัง่ซีรีส์เกาหลีในเมืองไทย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือตน้ปี 2554 ท่ีผา่นมา ถกลเกียรติ 
วีรวรรณ ยงัเป็นผูก้  ากบัละครไทยคนแรก ท่ีไดรั้บรางวลัพิเศษในฐานะทีมผูผ้ลิตละครจาก
ประเทศไทย ท่ีสามารถสร้างกระแสนิยมให้กบัแฟนๆ ละครชาวจีน (Asian TV Series 
Special Award) ในงาน “เซ่ียงไฮ ้ทีวี เฟสติวลั2011” (Shanghai TV Festival 2011) ซ่ึงเป็น
เทศกาลละครเอเชียท่ีใหญ่ท่ีสุด 

ดงันั้น ระยะเวลา 2-3 ปีท่ีผา่นมา จึงถือเป็นยุคทองผอ่งอ าไพของละครไทยในจีน
แผน่ดินใหญ่โดยแทปั้จจยัท่ีท าใหล้ะครไทยประสบความส าเร็จในจีนมาจากบทประพนัธ์ท่ี
ดี ดารานกัแสดง และเรตต้ิงในประเทศไทยจุดเด่นอีกประการหน่ึงของละครไทยก็คือ ถ่าย
ท าดี ดนตรีไพเราะ น่ีคือองคป์ระกอบท่ีตอบวา่ ท าไมละครไทยถึงไปโด่งดงัในเมืองจีน 

ดว้ยเหตุดงักล่าวขา้งตน้ กระแสความนิยมละครไทยในประเทศจีนจึงเป็นเร่ืองท่ีน่า
จบัตามองเป็นอย่างมากว่าปัจจยัด้านเศรษฐกิจ วฒันธรรม และสังคมเป็นปัจจยัท่ีส่งผล
กระทบต่อละครโทรทศัน์ไทยในเมืองจีนเช่นไร ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อละครโทรทัศน์ไทยในเมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อใช้เป็น
แนวทางใหแ้ก่ผูป้ระกอบการละครไทยไดพ้ฒันาละครโทรทศัน์ไทยให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูช้มในประเทศจีนต่อไป 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูช้มท่ีส่งผลต่อละครโทรทศัน์ไทยในเมืองกวาง

โจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเปิดรับชมละครโทรทศัน์ไทยของผูช้มท่ีส่งผล

ต่อละครโทรทศัน์ไทยในเมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 
3. เพื่อศึกษาผลสะทอ้นทางปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรมและสังคมท่ีส่งผลต่อ

ละครโทรทศัน์ไทยในเมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ค าถามการวจัิย / สมมุติฐานการวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูช้มท่ีแตกต่างกนัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อละครไทยในเมือง
กวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 2. ปัจจยัด้านความพึงพอใจของผูช้มมีความสัมพนัธ์กับปัจจยัด้านเศรษฐกิจ 
วฒันธรรมและสังคมท่ีส่งผลต่อละครไทยในเมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 
กรอบแนวคิดการวจัิย 
             การศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้จิยัจะมุ่งศึกษาเฉพาะละครท่ีผลิตโดยคนไทยและออกอากาศ
ในสถานีโทรทศัน์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่ปีค.ศ. 2008 – ค.ศ. 2012 เท่านั้น และ
กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ผูช้มละครชาวจีนท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในเมืองกวาง
โจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ีมีอายรุะหวา่ง 15 – 40 ปีข้ึนไป   
แปรตน้และตน้แปรตามดงัน้ี 

     ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได ้

ปัจจยัด้านความพงึพอใจ 
- แรงจูงใจ 

- พฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสาร 

 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อละครไทยในเมอืง
กวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจนี 

- ดา้นเศรษฐกิจ 

- ดา้นวฒันธรรม 

- ดา้นสงัคม 
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ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง / ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎี รวมถึงผลงานและ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาใชป้ระกอบการก าหนดสมมติฐาน  การก าหนดตวัแปร  กรอบ
แนวความคิด  และแนวทางใน การด าเนินงานวิจยั โดยไดก้ าหนดประเด็นในการน าเสนอ
ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจในการได้รับบริการ 
ความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer satisfaction) หมายถึง ระดบัความรู้สึกของ

ลูกคา้ท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบระหวา่งผลประโยชน์จากคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ หรือจาก
การท างานของผลิตภณัฑ์กบัการคาดหวงัของลูกค้า (พรรณราย ทรัพยะประภา .2548. 
จิตวทิยาประยุกตใ์นชีวิตและการท างาน. หนา้ 231-232) ลูกคา้ยอ่มยอ่มจะมีความพึงพอใจ
ถา้คุณค่าหรือประโยชน์ท่ีเขาไดรั้บจากสินคา้และบริการนั้นเท่ากนัหรือสูงกวา่ระดบัความ
คาดหวงัของเขา แต่ถา้ผลจากการใชสิ้นคา้หรือบริการนั้นต ่ากวา่ความคาดหวงัของเขาแลว้ 
เขาก็ยอ่มจะรู้สึกไม่พึงพอใจ 

2. ทฤษฎแีรงจูงใจ 

แรงจูงใจ (Motivation) คือ ส่ิงซ่ึงควบคุมพฤติกรรมของมนุษย ์อนัเกิดจากความ
ตอ้งการ (Needs) พลงักดดนั (Drives) หรือ ความปรารถนา (Desires) ท่ีจะพยายามด้ินรน
เพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ซ่ึงอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรู้ก็
ได้ แรงจูงใจเกิดจากส่ิงเร้าทั้ งภายในและภายนอกตัวบุคคลนั้น ๆ เอง ภายใน ได้แก่ 
ความรู้สึกต้องการ หรือขาดอะไรบางอย่าง จึงเป็นพลังชักจูง หรือกระตุ้นให้มนุษย์
ประกอบกิจกรรมเพื่อทดแทนส่ิงท่ีขาดหรือตอ้งการนั้น ส่วนภายนอกไดแ้ก่ ส่ิงใดก็ตาม
ท่ีมาเร่งเร้า น าช่องทาง และมาเสริมสร้างความปรารถนาในการประกอบกิจกรรมในตวั
มนุษย ์ซ่ึงแรงจูงใจน้ีอาจเกิดจากส่ิงเร้าภายในหรือภายนอก แต่เพียงอยา่งเดียว หรือทั้งสอง
อย่างพร้อมกนัได ้อาจกล่าวไดว้่า แรงจูงใจท าให้เกิดพฤติกรรมซ่ึงเกิดจากความตอ้งการ
ของมนุษย ์ซ่ึงความตอ้งการเป็นส่ิงเร้าภายในท่ีส าคญักบัการเกิดพฤติกรรม นอกจากน้ียงัมี
ส่ิงเร้าอ่ืน ๆ เช่น การยอมรับของสังคม สภาพบรรยากาศท่ีเป็นมิตร การบงัคบัขู่เข็ญ การให้
รางวลัหรือก าลงัใจหรือการท าใหเ้กิดความพอใจ ลว้นเป็นเหตุจูงใจใหเ้กิดแรงจูงใจได ้

3.  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรม 
พฤติกรรมมีลกัษณะเป็นกิริยาอาการหรือการกระท าท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีส่ิงเร้ามากระตุน้

ให้ตอบสนองต่อส่ิงเร้า อาจจะแสดงออกมาภายนอกปรากฏให้เห็น เช่น การเดิน การวิ่ง 
การพูด การดูการซ้ือของ หรืออาจเก็บไวอ้ยู่ภายในไม่แสดงออกมา เช่น ความรู้สึกนึกคิด 



306 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

ความสงสัย ความสนใจลว้นแลว้เป็นลกัษณะของพฤติกรรม ซ่ึงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล
นั้นอาจแตกต่างกนัออกไป หรือมีความคลา้ยคลึงกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายๆอยา่ง ท่ีอยู่
รอบกาย รวมถึงส่ิงแวดลอ้ม สถานการณ์และประสบการณ์ท่ีจะหล่อหลอมให้แต่ละบุคคล
เกิดพฤติกรรมมีผูท้รงคุณวฒิุไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ พฤติกรรม ไวเ้ป็นท่ีน่าสนใจ 

4. ทฤษฎเีกีย่วกบัการเปิดรับข่าวสาร (Media exposure) 
การเปิดรับข่าวสารเป็นกระบวนการติดต่อส่ือสารอย่างหน่ึง ซ่ึงพฤติกรรมการ

เปิดรับข่าวสารจากส่ือต่างๆนั้น จะมีความแตกต่างเป็นแบบเฉพาะของแต่ละคน ซ่ึงจะมี
ปัจจยัพื้นฐานหลายประการ ท่ีจะเป็นแรงผลักดันท าให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงได้เปิดรับ
ข่าวสารหรือส่ือต่างๆ ซ่ึงในกระบวนการติดต่อส่ือสารนั้น เดวิด เบอร์โล (ปรมะ สตะเวทิน
, 2538:14; อา้งอิงจาก Berlo, DavidK.. 1960) ไดใ้ชอ้กัษรยอ่ S M C R แทนองคป์ระกอบ
ของขั้นตอนในการส่ือความหมายเพื่อแสดงรูปแบบของกระบวนการส่ือสาร ซ่ึงมี
องค์ประกอบส าคญัคือ ผูส่้ง (Sender) ข่าวสาร (Message) ส่ือ (Channel) และผูรั้บสาร 
(Receiver) (Berlo David K..1960) ส าหรับกระบวนการส่ือสารมวลชนนั้นก็จะมี
องคป์ระกอบพื้นฐานเฉกเช่นเดียวกนักบักระบวนการส่ือสารทัว่ไป 

5. แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัละครโทรทัศน์ 

ในปัจจุบนัละครโทรทศัน์ไทยได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศจีนซ่ึงปัจจยั
หน่ึงอาจจะเป็น เพราะละครโทรทศัน์ไทย ท าใหผู้ช้มไดค้วามแปลกใหม่ ไดท้ราบถึงสังคม
และวฒันธรรมท่ีหลากหลายทั้งท่ีเหมือนและแตกต่างกนักบัสังคมจีน โดยจุดเร่ิมตน้ของ
ละครโทรทศัน์ไทยในประเทศจีนนั้นคงตอ้งจากท่ีประเทศไทยไดเ้ร่ิมส่งละครโทรทศัน์
และภาพยนตร์ไทยเขา้ไปประเทศจีนตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000  ตอนนั้นกระแสเกาหลีก าลงัเป็นท่ี
นิยมในจีนโดยเฉพาะเร่ือง Endless Love (รักน้ีชัว่นิรันดร์) ท่ีน าแสดงโดย ซอง เฮ เคียว ซ่ึง
เป็นเวลาเดียวกบัท่ีบริษทัฮนัมีเดีย คลัเจอร์ จ  ากดั อนัเป็นบริษทัตวัแทนน าเขา้และส่งออก
ภาพยนตร์และละครโทรทศัน์ผูบุ้กเบิกของไทย ได้น าเสนอละครไทยให้เขา้ไปฉายใน
ประเทศจีน แต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร ทั้งน้ีเพราะหากจะเปรียบเทียบอตัราส่วน
การขายละครไทยใหก้บัจีนจะมีอตัราส่วนอยูท่ี่ ละครไทย 1 เร่ืองต่อละครเกาหลี 10-20เร่ือง  
 เม่ือเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2002 ซ่ึงมีการจดัเทศกาลภาพยนตร์และโทรทศัน์ในนคร
เซ่ียงไฮข้ึ้น นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของละครโทรทศัน์ไทยในจีนก็วา่ได ้เน่ืองจากบริษทัฮนัมีเดีย 
คลัเจอร์ จ  ากดั ของไทยไดมี้โอกาสเขา้ร่วมงานเทศกาลดงักล่าว และมีการจดันิทรรศการ
ภายในงาน ต่อมาภายในปีเดียวกนันั้นเองไดส่้งผลให้ภาพยนตร์ไทยเร่ืองแรกคือเร่ือง “แม่
เบ้ีย” (灵蛇爱) สามารถเขา้ไปฉายในประเทศจีนผา่นทางสถานีโทรทศัน์ CCTV 6 และ
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ในค.ศ. 2003 ปีถดัมาก็มีละครโทรทศัน์ไทยเร่ืองแรกคือเร่ือง “สาวใชห้วัใจชิคาโก”้ (俏
女佣) ไดเ้ขา้ไปฉายในจีน ทางผา่นสถานีโทรทศัน์ CCTV 8 แต่ทั้งสองเร่ืองก็ไดก้ระแส
ตอบรับไม่ดีเท่าท่ีควร 
 ในปีค.ศ.2006 ละครโทรทศัน์ไทยอีกเร่ืองหน่ึงไดรั้บโอกาสไปฉายท่ีประเทศจีน
คือเร่ือง “เลือดหงส์” (凤凰血) โดยออกอากาศผา่นทางช่อง CCTV 1 และ CCTV 8 ใน
ขณะเดียวกนัทางช่องสถานีโทรทศัน์ หยูเ่ป่ย  ก็ไดก้ารฉายละครโทรทศัน์เกาหลี เร่ือง “แด
จงักึม” (Dae Jang Geum ) และ เร่ือง “เจา้หญิงวุน่วายกบัเจา้ชายเยน็ชา” (Goong) ซ่ึงส่งผล
กระทบให้การฉายละครโทรทศัน์ไทยเร่ือง “เลือดหงส์” ในคร้ังน้ียงัไม่สามารถเรียกความ
นิยมจากผูช้มละครชาวจีนได้ ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะความแตกต่างทางการน าเสนอและ
เน้ือหาของละครก็เป็นได้ แต่ถึงอย่างไงก็ดีคนจีนก็ยงัคงชอบดูละครเกาหลีมากกว่า 
จนกระทัง่ต่อมาในปี ค.ศ. 2008 ทางสถานีโทรทศัน์หูนานไดน้ าละครเร่ือง “เลือดขตัติยา”  
(出逃的公主) ซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นละครเร่ืองแรกท่ีสร้างมาจากนวนิยายอิงประวติัศาสตร์
ของไทยเขา้ไปฉายท่ีประเทศจีน และในปีเดียวกนัทางช่องสถานีโทรทศัน์ CCTV 8 ก็ไดน้ า
ละคร เร่ือง “คุณนายสายลบั” (卧底警花)เขา้ไปฉายอีกดว้ย 
 จนกระทัง่ละครโทรทศัน์ไทยเร่ือง “สงครามนางฟ้า” (天使之争) ไดมี้โอกาส
เขา้ไปฉายในประเทศจีนทางช่องสถานีโทรทศัน์อนัฮุย เม่ือในปีค.ศ. 2008  จึงนับเป็น
ความส าเร็จคร้ังส าคญัเป็นคร้ังแรกและมีกระแสตอบรับเป็นอย่างมากจนส่งผลให้ละคร
ไทยเร่ืองอ่ืนๆไดมี้โอกาสเขา้ไปฉายในประเทศจีนเพิ่มมากข้ึน 
ระเบียบวธีิวจัิย 
 การศึกษาวจิยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อละครโทรทศัน์ไทยในเมืองกวางโจว 
สาธารณรัฐประชาชนจีน” เป็นการศึกษาวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมี
เคร่ืองมือในการศึกษาวจิยั คือ แบบสอบถาม โดยใหผู้ต้อบแทนสอบถามเป็นผูก้รอก
ค าตอบดว้ยตนเอง ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคือ ประชาชนเมืองกวางโจว สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 – 40 ปีข้ึนไปท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นเมืองกวางโจว จ านวน
ทั้งหมด 400 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีศึกษา

ผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยน าแบบคิดจากการศึกษา ทฤษฎี เอกสาร และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแบบสอบถามมีทั้งชนิดค าถามปลายปิด (Close – Ended question) 
ค าถามปลายเปิด (Open – Ended question)  
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สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์ ( 
Statistical Package for the Social Science: SPSS for Windows) เพื่อหาค่าสถิติและ
วิเคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัโดยใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ีค่าร้อยละ , 
ค่าสถิติ คือ ค่าเฉล่ีย ,ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)และ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลทางประชากรศาสตร์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อย
ละ 89.9 อายรุะหวา่ง 21-30 ปี ร้อยละ 69.6 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 44.1 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 69.2 และมีเงินเดือน 2,000-3,999 หยวน ร้อยละ 37.2  
เคยรับชมละครไทยเร่ือง หัวใจช็อคโกแลต ร้อยละ 38.5 ละอองดาว ร้อยละ 48.8แม่หญิง 
ร้อยละ 46.8 ดอกรักริมทาง ร้อยละ 44.8 มาลยัสามชาย ร้อยละ 39.8 สูตรเสน่หา ร้อยละ 
38.3 วงเวยีนหวัใจ ร้อยละ 37.5 อุม้รัก ร้อยละ 36.8 เงาหวัใจ ร้อยละ 32.5 
 
ตารางแสดงสรุปผลการทดสอบการเปรียบเทียบระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของผูช้มท่ี
แตกต่างกนัเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อละครโทรทศัน์ไทย 
ล าดบั ปัจจยั รายการ ผลการ

ทดสอบ
สมมติฐาน 

1 เพศ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อละครโทรทศัน์ไทย ยอมรับ 
2 อาย ุ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อละครโทรทศัน์ไทย ยอมรับ 
3 อาชีพ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อละครโทรทศัน์ไทย ปฏิเสธ 
4 ระดบัการศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อละครโทรทศัน์ไทย ยอมรับ 
5 เงินเดือน ปัจจยัท่ีส่งผลต่อละครโทรทศัน์ไทย ยอมรับ 

จากตารางท่ีแสดงสรุปผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลของ
ผูช้มท่ีแตกต่างกนัเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อละครโทรทศัน์ไทยพบว่าผลการทดสอบสมมติฐาน
ทั้งส้ิน 5 ขอ้ สมมติฐานไดรั้บการยอมรับจ านวน 4 ขอ้ และปฏิเสธจ านวน 1 ขอ้ 
ตารางแสดงสรุปผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความพึงพอใจกบัปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อละครโทรทศัน์ไทย 
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ล าดบั ปัจจยัความพึง
พอใจ 

รายการ ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน 

1 ความพึงพอใจ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อละครโทรทศัน์
ไทยดา้นเศรษฐกิจ 

ต ่า ยอมรับ 

2 ความพึงพอใจ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อละครโทรทศัน์
ไทยดา้นวฒันธรรม 

ต ่า ยอมรับ 

3 ความพึงพอใจ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อละครโทรทศัน์
ไทยดา้นสังคม 

ต ่า ยอมรับ 

 
จากตารางแสดงสรุปผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความพึงพอใจ

ของผูช้มกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อละครโทรทศัน์ไทยพบวา่ผลการทดสอบสมมติฐานทั้งส้ิน 3 
ขอ้ สมมติฐานไดรั้บการยอมรับจ านวน 3 ขอ้ และปฏิเสธจ านวน – ขอ้ 

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาพบว่า ผูรั้บชมละครโทรทศัน์ไทยชาวจีนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีและ
มีเงินเดือน ประมาณ 2,000-3,999 หยวนต่อเดือน ส่วนใหญ่นิยมชมละครโทรทศัน์ไทย
ประเภทตลกขบขนั โดยมีเหตุผลในการรับชมเพื่อความบนัเทิง ส าหรับเวลาท่ีนิยมรับชม
คือช่วงหลงัข่าวภาคค ่า (20.20-22.30 น.) โดยมีความถ่ีในการรับชม 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ และ
เพื่อนๆ เป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเปิดรับชม  ส่วนปัจจยัด้านความพึงพอใจ พบว่าค่า
ความส าคญัอยู่ในระดับมากท่ีระดับ 3.90 โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเปิด
รับชมเป็นเพราะนกัแสดงชาวไทยหล่อและสวย และปัจจยัท่ีมีผลต่อละครโทรทศัน์ไทย
โดยภาพรวม มีค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีระดบั 3.64  

ทั้งน้ีพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาและ
เงินเดือน ยกเวน้ด้านอาชีพ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อละครโทรทศัน์ไทยแตกต่างกัน จากผล
การศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่คนจีนส่วนใหญ่ท่ีนิยมชมละครโทรทศัน์ไทยจะอยูใ่นกลุ่มชนชั้น
กลาง ซ่ึงหากยอ้นกลบัมาพิจารณาในปัจจุบนัตั้งแต่จีนเปิดประเทศจะพบวา่กลุ่มคนชนชั้น
กลางมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน  

ก าจร หลุยยะพงศแ์ละสมสุข หินวมิาน (2552: บทคดัยอ่) ไดใ้หค้วามหมายของชั้น
กลางไวว้่า ชนชั้นกลางเป็นชนชั้นใหม่และถือก าเนิดในสังคมท่ีทนัสมยั เป็นกลุ่มชนท่ี
ตอ้งการส่ือท่ีเป็นของตนเองเพื่อแสดงใหเ้ห็นอตัลกัษณ์ของตน(อนัต่างไปจากชนชั้นอ่ืนท่ีมี
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ส่ือของตนอยู่แล้ว)ดงันั้นส่ือภาพยนตร์จึงเป็นอีกส่ือหน่ึงท่ีสอดรับกบักลุ่มชนชั้นกลาง
เพราะเป็นส่ือท่ีท่ีตอ้งใชท้ั้งเงินและความรู้ 
นอกจากแนวคิดดงักล่าวแล้ว เน่ืองจากประเทศจีนเป็นประเทศท่ีอยู่ภายใต้ระบอบการ
ปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์จึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัส่ือสารมวลชนจีนท่ี
กล่าวไวว้่าส่ือมวลชนจีนจะตอ้งอยู่ภายใตก้ารปกครองของรัฐ(พรรคคอมมิวนิสต์) และมี
การระบบควบคุมและตรวจสอบส่ืออย่างเขม้งวด ด้วยเหตุน้ีเม่ือละครโทรทศัน์ไทยได้มี
โอกาสน าไปฉายในประเทศจีนจึงส่งผลให้ผูช้มในกลุ่มชนชั้นกลางมีเหตุผลในการเปิด
รับชมแตกต่างกนัออกไป  

จากผลการศึกษาจะเห็นวา่ผูช้มในกลุ่มชนชั้นกลางส่วนใหญ่มองวา่ทางดา้นเศรฐ
กิจละครโทรทศัน์ไทยเป็นปัจจยัท่ีสร้างแรงจูงใจให้เกิดความสนใจสินค้าไทยและการ
ท่องเท่ียวเมืองไทย การท่ีประเทศจีนมีกลุ่มชนชั้นกลางเพิ่มมากข้ึนไดส่้งผลให้พฤติกรรม
การบริโภคเปล่ียนแปลงไปจากเดิม เน่ืองจากมีรายไดแ้ละก าลงัซ้ือเพิ่มมากข้ึน และเม่ือผูช้ม
ไดรั้บชมละครโทรทศัน์ไทยก็ท าให้ชาวจีนอยากมาสัมผสับรรยากาศเมืองไทยเหมือนกบั
ในละคร นอกจากน้ี ผูช้มชาวจีนยงัมีความเห็นว่าการน าละครโทรทศัน์ไทยเขา้ไปฉายใน
จีนยงัเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่า เพราะมีความแตกต่างหลากหลายจากของจีน ทั้งน้ีภาพยนตร์
หรือละครในประเทศจีนท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของรัฐมกัสร้างละครเป็นแนวภาพยนตร์
สารคดี เส้นทางชีวิตของกรรมกร เกษตรกรและทหาร หรือภาพยนตร์อิงประวติัศาสตร์ 
และแม้ภายหลังการปฏิรูปวฒันธรรมในยุคส่ีทันสมัย จะมีแนวคิดเปิดกว้างให้สร้าง
ภาพยนตร์ตามแบบจินตนิยมได้เพิ่มข้ึน แต่รัฐก็ยงับงัคบัให้ผูผ้ลิตภาพยนตร์ตอ้งท าตาม
กรอบทฤษฎีท่ีจีนตั้งเอาไวเ้ป็นส าคญั ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้คนจีนส่วนใหญ่หนัมาสนใจละคร
โทรทศัน์ไทยท่ีน าเขา้ไปฉาย เพราะส่วนใหญ่เป็นเร่ืองตลกเบาสมอง และรักกุ๊กก๊ิก ซ่ึงช่วย
ให้สามารถผ่อนคลายความตึงเครียดไดดี้กวา่ และมีบทประพนัธ์ท่ีตรงตามความตอ้งการ
ของผูช้มละครโทรทศัน์ชาวจีนมากกว่า ดงัจะเห็นไดจ้ากเรตต้ิง หรือระดบัความนิยมชม
ของละครเร่ืองรอยอดีตแห่งรัก ซ่ึงน าแสดงโดย บ้ี สุกฤษฎ์ิ และมิวพีรชยา และออนแอร์ท่ี
จีนรอบแรกในปีค.ศ 2010ปรากฏวา่เม่ือทางช่อง CCTV ไดน้ ามารีรันหรือฉายซ ้ าเป็นรอบท่ี 
7 ในช่วงบ่ายพบวา่เรตต้ิงช่วงเวลาตั้งแต่ 8.00-17.00 น.ยงัดี โดยการท าเรตต้ิงเฉล่ียได0้.59 
ซ่ึงสูงเป็นอนัดบั 1 ของละครท่ีออนแอร์หรืออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ในจีน ระหวา่ง
วนัท่ี 24 มิถุนายน 2012 - 7 กรกฎาคม 2012  

อยา่งไรก็ตาม ตอ้งถือวา่อุตสาหกรรมการผลิตละครโทรทศัน์ไทยในจีนยงัไม่โดด
เด่นเท่าท่ีควร ซ่ึงอาจเป็นเพราะละครโทรทศัน์ไทยท่ีน าไปฉาย ส่วนใหญ่ยงัเป็นเร่ือง
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ค่อนขา้งเก่าท่ีถ่ายท ามานานพอสมควร ดงันั้น เทคนิคในการถ่ายท าหรือคุณภาพของภาพจึง
อาจจะยงัไม่ดีเท่าท่ีควรหากเปรียบเทียบกบัละครจากประเทศอ่ืนๆ 

ทางด้านปัจจยัวฒันธรรม พบว่าละครโทรทศัน์ไทยสามารถสะทอ้นให้เกิดการ
เรียนรู้วฒันธรรมไทยและประเพณีไทยได้เป็นอย่างดีในฐานะท่ีไทยเป็นประเทศท่ีมี
เอกลกัษณ์ของตนเอง มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีวฒันธรรมดา้นความสุภาพอ่อนโยนและมี
ความเป็นมิตร แต่ในขณะเดียวกนัประเทศไทยก็ไดเ้ปิดรับเอาค่านิยมตะวนัตกท่ีมีความเป็น
ปัจเจกบุคคลเขา้มาผสมผสาน และน าเสนอผ่านทางส่ือละครโทรทศัน์ อย่างเช่น ในเร่ือง 
สงครามนางฟ้า ท่ีนกัแสดงน าหญิงในเร่ืองค่อนขา้งเป็นผูห้ญิงท่ีมีความมัน่ใจในตวัเอง มี
การแต่งตวัท่ีทนัสมยั ซ่ึงเน้ือหาละครประเภทน้ีไม่เคยมีในประเทศจีนมาก่อน เม่ือผูช้มชาว
จีนไดรั้บชมละครไทยก็ท าให้รู้สึกวา่คลา้ยคลึงกบัวฒันธรรมของตนท่ีก าลงัเร่ิมเปล่ียนไป
จากเดิม ท่ีมีความเป็นปัจเจกบุคคลเพิ่มมากข้ึน และรู้สึกวา่ละครโทรทศัน์ไทยก็ไม่ขดัต่อ
วฒันธรรมประเพณีของตน นอกจากนั้นยงัเป็นส่ือทางวฒันธรรมท่ีท าให้คนของทั้งสอง
ประเทศเกิดความรู้สึกใกลชิ้ดสนิทสนมเพิ่มมากข้ึน จนท าให้ผูช้มชาวจีนเกิดความสนใจท่ี
จะเรียนรู้วฒันธรรมไทยและภาษาไทยเพิ่มมากข้ึนอีกดว้ย 

ด้านปัจจยัทางสังคมก็ช่วยท าให้ประชาชนชาวจีนเขา้ใจคนไทยมากข้ึน อนัสืบ
เน่ืองมาจากปัจจยัท่ีประเทศไทยเปิดรับค่านิยมตะวนัตกเขา้มา และน าเสนอผ่านทางส่ือ
ต่างๆ ทั้งในดา้นท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่สังคมไทยเป็นสังคมท่ีเปิดกวา้ง ค่อนขา้งมีอิสระทางดา้น
ความคิด และมีเสรีภาพในการใชชี้วติท่ีทนัสมยัสอดคลอ้งกนักบักลุ่มชนชั้นกลางในจีน ซ่ึง
ก าลังอยู่ในช่วงเปล่ียนผ่านจากประเทศสังคมนิยมแบบเดิมเข้าสู่ประเทศสังคมนิยม
การตลาด ท่ีมีอิสระในดา้นความคิดและเสรีภาพเพิ่มมากข้ึน ดว้ยองคป์รกอบดงักล่าวละคร
ไทยจึงเป็นเสมือนส่ิงท่ีช่วยตอบสนองหรือทดแทนความตอ้งการของชาวจีน ท่ีไม่สามารถ
แสดงพฤติกรรมบางอยา่งออกมาไดใ้นสังคมจีน ดงันั้นเม่ือไดรั้บชมละครโทรทศัน์ไทยจึง
ท าใหเ้ขา้ใจคนไทยและประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน ประกอบกบัละครโทรทศัน์ไทยส่วนใหญ่
ท่ีไดรั้บเสียงช่ืนชมจากแฟนละครชาวจีน ลว้นสะทอ้นให้เห็นวา่ มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรคม์ากกวา่ละครเกาหลี ถ่ายทอดเร่ืองราวชีวิตไดอ้ยา่งมีชีวิตชีวากวา่  ขณะเดียวกนั
ก็มีกล่ินอายความเป็นเอเชียไปพร้อมกัน นั่นคือ ยึดมั่นหลักคุณธรรม ความอบอุ่นใน
ครอบครัว มิตรภาพในสังคม เป็นตน้ ปัจจยัเหล่าน้ีล้วนส่งผลต่อกระแสความนิยมละคร
ไทยในแผน่ดินจีนดงัท่ีเป็น อยูใ่นปัจจุบนัดงัน้ีจึงเห็นไดว้า่ส่ิงท่ีคนจีนก าลงันิยมในปัจจุบนั
มิใช่แค่ไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตแบบไทยเท่านั้น แต่ยงัรวมถึง “วฒันธรรม” ดา้นภาพยนตร์ 
ละครโทรทศัน์ไทย หรือเพลงไทยด้วย (ละครไทยในจีน,ออนไลน์) ซ่ึงปัจจยัดังกล่าว
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ก่อให้เกิดความซึมซับและเขา้ใจวฒันธรรม หรือไลฟ์สไตล์ของคนไทยไดง่้ายข้ึนและเพิ่ม
มากข้ึน 

ส าหรับดา้นคุณภาพการผลิตละครโทรทศัน์ไทย ผูรั้บชมชาวจีนส่วนใหญ่เห็นว่า
ยงัอยูใ่นระดบัต ่า ซ่ึงคงเป็นผลจากการน าไปเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืน ทั้งน้ีเพราะประเทศ
จีนไม่ได้น าเข้าเฉพาะละครโทรทัศน์จากไทยเท่านั้ น แต่ยงัน าเข้าจากประเทศอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเกาหลี ซ่ึงปัจจุบนัละครโทรทศัน์เกาหลียงัได้รับความนิยม
สูงสุดในประเทศจีน ดงันั้น หากผูช้มชาวจีนน าละครโทรทศัน์ไทยไปเปรียบเทียบกบัละคร
โทรทศัน์เกาหลี ทั้งดา้นนกัแสดง ผูผ้ลิต เทคนิค และบทประพนัธ์ ก็จะพบความแตกต่างทั้ง
ดา้นนกัแสดง ผูผ้ลิตรายการ และเทคนิค โดยนกัแสดงไทยยงัด้อยคุณภาพดา้นถ่ายทอด
อารมณ์ ยงัขาดเทคนิคการถ่ายท าท่ีทนัสมยัมากพอ  รวมทั้งเอฟเฟค หรือเทคนิคพิเศษต่างๆ
ยงัไม่สมจริง เน่ืองเพราะวงการภาพยนตร์ไทยเพิ่งจะเร่ิมน าเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการ
แสดงเม่ือไม่นานมาน้ี และละครโทรทศัน์ไทยบางเร่ืองก็ไม่ไดทุ้่มทุนในการผลิตมากนกั 
โดยส่วนใหญ่มกัสร้างแบบสุกเอาเผากินนัน่เอง ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของโอล า จนัทวิ
ไล (2554:บทคดัยอ่) ท่ีศึกษาการใชแ้ละความพึงพอใจต่อการรับชมละครโทรทศัน์ไทยของ
ประชาชนลาว พบวา่  แรงจูงใจในการรับชมละครโทรทศัน์ไทยของชาวลาวในนครหลวง
เวียงจนัทร์โดยภาพรวม มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในระดับต ่านอกจากนั้นยงั
สอดคล้องกับทฤษฎีของ วินดาห์ลสเวน และ ซิกนิตเซอร์ เบนโน (Windahl Sven; 
&SignitzerBenno. 1977: 175) ซ่ึงไดส้ร้างแบบจ าลองเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับและ
การบริโภคส่ือของผูรั้บสารไว ้ดงัน้ี 

ก่อนเปิดรับ ผูรั้บสารจะเป็นผูเ้ลือกส่ิงท่ีตนตอ้งการบริโภค เพื่อความพึงพอใจของ
ตวัเอง โดยเลือกส่ิงท่ีตอ้งการจากขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บเก่ียวกบัสารท่ีตอ้งการเปิดรับ 

ระหวา่งเปิดรับสาร ผูรั้บสารจะเลือกเขา้ใจและตีความเน้ือหาของสาร รวมทั้งบ่งช้ี
ถึงองคป์ระกอบท่ีส าคญัของสาร 

หลงัเปิดรับ ผูรั้บสารจะเลือกจดจ าขอ้มูลข่าวสารจากสารท่ีไดเ้ปิดรับไปแลว้ และ
น าเน้ือหาของสารท่ีผา่นมาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบับุคคลอ่ืนเก่ียวกบัสารท่ีไดเ้ปิดรับมา 

จากแบบจ าลองดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ ผูช้มชาวจีนไดมี้การเลือกการเปิดรับชมละคร
โทรทศัน์ไทย เพื่อท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของตน โดยผูช้มไดเ้ขา้ใจในเน้ือหาของ
ละครโทรทศัน์ไทยในทางดา้นบทบาทหรือสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของตน จน
ท าให้ละครโทรทศัน์ไทยมีจ านวนผูช้มชาวจีนเพิ่มมากข้ึน มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร
ของละครโทรทศัน์ไทย จนท าใหเ้กิดกระแสนิยมละครโทรทศัน์ไทยในประเทศจีน ดงัเช่น
ปัจจุบนั 
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ส่วนปัจจยัทางด้านการเมืองท่ีไม่ได้สอบถามในงานวิจยัช้ินน้ี เน่ืองจากเห็นว่า
รัฐบาลจีนไดก้ าหนดกฎหมายมาตรการการควบคุมและตรวจสอบไวแ้ลว้อยา่งเขม้งวด ไม่
วา่จะเป็นเร่ืองความเป็นภยัต่อเอกภาพ ความมัน่คงของชาติ หรือการเปิดเผยความลบัของ
ชาติ โดยจีนไดก้ลัน่กรองส่ือต่างๆ และมัน่ใจว่าส่ือท่ีจะเขา้ไปเผยแพร่ในประเทศ จะไม่
สร้างความร้าวฉาน หรือช้ีน าให้เกิดความเรียกร้องตอ้งการทางเสรีภาพ เพราะรัฐบาลจีน
ทราบวา่ ส่ือเป็นช่องทางเดียวท่ีสามารถขา้ถึงประชาชนไดทุ้กระดบัชั้น 

ดงันั้น ละครโทรทศัน์ไทยท่ีผ่านการอนุมติัตรวจสอบจากทางการจีนให้เขา้ไป
เผยแพร่ในประเทศจีนได ้จึงลว้นมีเน้ือหาสาระสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์และจุดมุ่งหมาย
ของประเทศจีน ทางดา้นความมัน่คงอยูแ่ลว้โดยพื้นฐาน 
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