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เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/ สังคม/ บันเทิง            รวม  5 หนา 
 

ผลสํารวจเรื่อง  
บทบาทของศิลปนและละครไทยในปจจุบัน 

 

คนกรุง 65.1% ชี้ดารา นกัรองออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง ไมเกี่ยวกับการติดตามผลงาน และ 85% 
เห็นวาศิลปนไทยมีอิทธิพลตอการเปนแบบอยางท่ีดี แตติงการแตงโป การสรางกระแสผานสังคมออนไลน 
ยกเบิรด ธงไชย เปนแบบอยางท่ีดีมากท่ีสุด ชี้ละครไทยมีแตแยงชิง น้ําเนา ตบตี  ยังสูซีรียเกาหลี ญ่ีปุนไมได 

 
เนื่องในวันท่ี 24 กุมภาพันธ ท่ีจะถึงนี้เปนวันศิลปนแหงชาติ ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึง

ไดสํารวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “บทบาทของศิลปนและละครไทยในปจจุบัน” โดยเก็บขอมูลกับประชาชนอายุ 18 
ปขึ้นไปในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ไดกลุมตัวอยางท้ังส้ินจํานวน 1,197 คนพบวา กลุมตัวอยางรอยละ 84.5 เห็นวา ศิลปน
ไทย (นักรอง นักแสดง) ในปจจุบันมีอิทธิพลตอการเปนแบบอยางท่ีดีใหกับเยาวชนมากถึงมากท่ีสุด ขณะท่ีรอยละ 15.5 
เห็นวานมีอิทธิพลตอการเปนแบบอยางท่ีดีนอยถึงนอยท่ีสุด 

 
เม่ือถามถึงแบบอยางท่ีไมดีของศิลปนไทย (นักรอง นักแสดง) ท่ีอาจเปนตัวอยางใหเยาวชนทําตาม หรือ

เลียนแบบคือ แตงตัวโปวาบหวิว (รอยละ 79.0) รองลงมาคือ สรางกระแสใหตัวเองผาน สังคมออนไลน (รอยละ 53.5) 
และด่ืมเหลา สูบบุหร่ี  (รอยละ 41.8) 

 
สําหรับศิลปน นักแสดง นักรอง ชายและหญิง ท่ีเปนแบบอยางท่ีดีมากท่ีสุดในสายตาประชาชนอันดบัแรกคือ 

ธงไชย แมคอินไตย (รอยละ 14.0) รองลงมาคือ แอน ทองประสม (รอยละ 7.5) พงษพัฒน วชิรบรรจง (รอยละ 7.3)  
อาทิวราห คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) (รอยละ 5.1) และณเดชน คูกิมิยะ (รอยละ 4.1) 

 
นอกจากนี้เม่ือถามวาการท่ีนกัแสดง นักรอง ออกมาเคล่ือนไหวทางการเมือง มีผลทําใหไมติดตามผลงานใช

หรือไม รอยละ 65.1 บอกวา  “ไมใช” ขณะที่รอยละ 26.4 บอกวา “ใช” และรอยละ 8.5 บอกวา ไมแนใจ 
 

 ดานความเห็นตอภาพลักษณละครไทยปจจุบัน ประชาชนรอยละ 94.5 เห็นวามักมีเนื้อหาแยงชิงผูชาย / ชิงดีชิง
เดน มากถึงมากท่ีสุด ขณะท่ีรอยละ 74.6 เห็นวามีการสอดแทรกวัฒนธรรมประเพณีไทย ประวัติศาสตรนอยถึงนอยท่ีสุด
คิดเปน 



 

 2

 สําหรับแนวละครท่ีอยากชมมากท่ีสุดในปนี้คือ แนวประวัติศาสตรไทย (รอยละ 57.1) รองลงมาคือ แนวตลก 
(รอยละ 51.6) และแนวชีวิต ดรามา (รอยละ 20.6) 
  
  สุดทายเม่ือถามวา “ทานคิดวาอุตสาหกรรมละครไทยในปจจุบัน สามารถแขงขันกับ ซีร่ีย  เกาหลี ญ่ีปุน ได
หรือไม รอยละ 49.7 บอกวายังไมสามารถแขงขนัได ขณะท่ีรอยละ 33.4 บอกวาสามารถแขงขันได และรอยละ 16.9  
ไมแนใจ 
 

รายละเอียดดังตอไปนี ้
 
1. ศิลปนไทย (นักรอง นักแสดง) ในปจจุบันมีอิทธิพลตอการเปนแบบอยางท่ีดีใหกับเยาวชนมากนอยเพียงใด 
 

มากถึงมากท่ีสุด 
(โดยแบงเปนมากท่ีสุดรอยละ 18.0 และมากรอยละ 66.5) 

รอยละ 84.5 

 

นอยถึงนอยท่ีสุด 
(โดยแบงเปนนอยรอยละ 13.5 และนอยท่ีสุดรอยละ 2.0) 

 
รอยละ 

 
15.5 

 

2.   แบบอยางท่ีไมดีใดตอไปนี้ ของศิลปนไทย (นักรอง นกัแสดง) ท่ีอาจเปนตัวอยางใหเยาวชนทําตาม หรือเลียนแบบ  
    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

แตงตัวโปวาบหวิว รอยละ 79.0
สรางกระแสใหตัวเองผาน สังคมออนไลน รอยละ 53.5
ดื่มเหลา สูบบุหร่ี   รอยละ 41.8
พูดโกหก ไมตรงความจริง  รอยละ 40.5 
เจาชู คาสโนวา คาสโนวี่ รอยละ 34.6 

 
3. ศิลปน นักแสดง นักรอง ชายและหญิง ท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในสายตาประชาชน (5 อันดับแรก) 
   (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

ธงไชย แมคอินไตย รอยละ 14.0 
แอน ทองประสม รอยละ 7.5
พงษพัฒน วชิรบรรจง รอยละ 7.3
อาทิวราห คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) รอยละ 5.1 
ณเดชน คูกิมิยะ รอยละ 4.1 
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4. การท่ีนักแสดง นักรอง ออกมาเคล่ือนไหวทางการเมือง มีผลทําใหไมติดตามผลงานใชหรือไม 
 

ใช รอยละ 26.4 
ไมใช รอยละ 65.1 
ไมแนใจ รอยละ 8.5 

 
5. ภาพลักษณละครไทยปจจุบันเปนอยางไร 
 

 มากถึงมากท่ีสุด 
(รอยละ) 

นอยถึงนอยท่ีสุด 
(รอยละ) 

มักมีเนื้อหาแยงชิงผูชาย / ชิงดีชิงเดน 94.5 5.5 
เนื้อหาน้ําเนาไรสาระ 81.0 19.0 
ชอบใชความรุนแรง ตบตี 80.9 19.1 
มีเนื้อหาสอดแทรก คติ แงคิดดีๆ ใหผูชม 41.6 58.4 
มีเนื้อหาชวนใหคิดตาม / ขบคิดตลอดเวลา ไมนาเบ่ือ 38.8 61.2 
มีการสอดแทรกวัฒนธรรมประเพณีไทย ประวัติศาสตร 25.4 74.6 

 

6. แนวละครท่ีอยากชมมากทีสุ่ดในปนี ้
    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

แนวประวัติศาสตรไทย รอยละ 57.1
แนวตลก รอยละ 51.6
แนวชีวิต ดรามา รอยละ 20.6
แนวบู แอ็คช่ัน  รอยละ 18.6
แนวรักโรแมนติก      รอยละ 17.0
แนวหักเหล่ียมเฉือนคม  รอยละ 14.3 
แนวผี สยองขวัญ รอยละ 12.2 

 

7. ความเห็นตอขอคําถามท่ีวา “ทานคิดวาอุตสาหกรรมละครไทยในปจจุบัน สามารถแขงขนักับ ซีร่ีย  เกาหลี ญ่ีปุน ได
หรือไม”    
 

สามารถแขงขันได รอยละ 33.4 
ยังไมสามารถแขงขันได  รอยละ 49.7
ไมแนใจ รอยละ 16.9
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
1. เพื่อสะทอนความเห็นท่ีมีตอบทบาทการเปนแบบอยางท่ีดีของศิลปน นักรอง นักแสดง  
2. เพื่อตองการทราบถึงภาพลักษณของละครไทย และแนวละครท่ีอยากชมในปนี้ 

 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปข้ึนไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 

24 เขต จาก 50 เขต ท้ังเขตช้ันใน ช้ันกลาง และช้ันนอก ไดแก คลองเตย ดอนเมือง ดนิแดง ธนบุรี บางกอกนอย  
บางเขน บางซ่ือ บางนา บางบอน บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ ปอมปราบ พระนคร  ภาษีเจริญ ราชเทวี 
ราษฎรบูรณะ ลาดกระบัง สวนหลวง สะพานสูง สาทรและสายไหม ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน 
(Multi-Stage Sampling) จากนั้นใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัว ไดกลุมตัวอยางท้ังส้ินจํานวน 1,197 
คน เปนชายรอยละ 49.0 และหญิงรอยละ 51.0 

 

 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีมีโครงสรางแนนอน  

ซ่ึงเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามแบบปลายเปด (Open Ended) จากนั้นคณะ
นักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   13 - 17 กุมภาพันธ 2557 
       

        วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   20 กุมภาพันธ 2557 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ   
 ชาย 587 49.0 
 หญิง 610 51.0 

รวม 1,197 100.0 
อายุ    
 18 – 25 ป 307 25.6 
 26 – 35 ป 327 27.3 
  36 – 45 ป 285 23.8 
  46 ปข้ึนไป 278 23.2 

รวม 1,197 100.0 
การศึกษา   
 ตํ่ากวาปริญญาตรี 662 55.3 
 ปริญญาตรี 439 36.7 
 สูงกวาปริญญาตรี 96 8.0 

รวม 1,197 100.0 
อาชีพ   
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 128 10.7 
 พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 371 31.0 
 คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 275 23.0 
 เจาของกิจการ 57 4.8 
 รับจางท่ัวไป 136 11.4 
 พอบาน แมบาน เกษยีณอายุ 71 5.9 
 นักศึกษา 141 11.8 
 อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 18 1.4 

รวม 1,197 100.0 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 


