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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับรายการ “The Mask Singer หนา้กากนกัร้อง” 
ของผูรั้บชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความนิยมรายการ “The Mask Singer 
หน้ากากนักร้อง” ของผูรั้บชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey 
Research) ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ประมวลผลข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพ่ือวิเคราะห์ค่าทางสถิติในรูปของการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษา ดา้นพฤติกรรมการเปิดรับรายการ “The Mask Singer หนา้กากนกัร้อง” พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเคย
รับชมรายการ “The Mask Singer หนา้กากนกัร้อง” ซีซัน่ท่ี 1 มากท่ีสุด โดยมกัชมผา่นรายการสดผา่นทางโทรทศัน์ช่อง
เวร์ิคพอยทห์มายเลข 23 ร่วมกบัครอบครัวหรือญาติ ทั้งน้ีส่วนใหญ่มีการรับชมตั้งแต่ตน้จนจบรายการ และ 1 ใน 4 ของ
กลุ่มตวัอยา่งส่วนร่วมโดยส่ง SMS ร่วมโหวตและเคยมีส่วนร่วมโดยแสดงความคิดเห็นผา่นทางส่ือสงัคมออนไลน์  
 ดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อความนิยมรายการ “The Mask Singer หนา้กากนกัร้อง” แบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ 1) ปัจจยั
ภายใน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นคุณสมบติัของผูด้  าเนินรายการ ปัจจยัดา้นการน าเสนอรายการ ปัจจยัดา้นเน้ือหารายการ ปัจจยั
ดา้นรูปแบบรายการ และปัจจยัดา้นคุณสมบติัของผูต้ดัสิน และ 2) ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นเทคโนโลยกีารแพร่
ภาพ และปัจจยัดา้นคู่แข่ง 
 
ค ำส ำคญั: พฤติกรรมการเปิดรับ ปัจจัยท่ีมีผลต่อความนิยม รายการ “The Mask Singer หน้ากากนักร้อง” 
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Abstract 
 The purposes of the research are 1) to study the exposure behaviours of television game show program, 
"The Mask Singer" of the audience in Bangkok and its vicinity, and 2) to study factors that affect the popularity of 
television game show program, "The Mask Singer" of the audience in Bangkok and its vicinity. This study was 
conducted by survey research. The questionnaire was used to collect data from 400 spectators in Bangkok and its 
vicinity. Statistical analysis was performed in the form of frequency, percentage, mean and standard deviation. 
 The result of the exposure behaviours of television game show program, "The Mask Singer" showed that 
the most of the samples had been watching "The Mask Singer" in the season 1. They often watched live broadcast on 
TV channel 23 with family and relatives. Most of them watched the program until the end of the show, and a quarter 
of them had been involved with the show by SMS votes, and commented on social media. 
 The factors that affect to the popularity of "The Mask Singer" are 1) the internal factor including the 
moderator qualification, presentation styles, content, program format, and judge qualification, and 2) the external 
factor including the television broadcasting, and competitors.  
 
Keyword : Exposure behavior, Factors affecting popularity, "The Mask Singer” Television game show 

 
1. บทน า 

จุดก าเนิดของการเผยแพร่สัญญาณโทรทัศน์ ไทยแต่ เดิมนั้ น เร่ิมต้นจากจุดประสงค์ในการพัฒนา
ส่ือสารมวลชนประเภทโทรทศัน์ท่ีประกอบไปดว้ยเสียงและภาพให้ประชาชนไดรั้บประโยชน์สูงสุด โดยรัฐบาลใชใ้น
การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารด้านการศึกษา การแพทยแ์ละการสาธารณสุข หลงัจากนั้นรายการโทรทัศน์หลากหลาย
ประเภทคอ่ยๆ ไดรั้บความนิยม และถูกผลิตข้ึนเพ่ือสนองความตอ้งการแก่ผูช้มรายการโทรทศัน์ ไม่วา่จะเป็น รายการ
ข่าว สารคดี ดนตรี กีฬา บนัเทิง ฯลฯ คคันางค ์จามะริก (2559) กล่าววา่ ท่ีผา่นมานั้น ในไทยรายการประเภทละครหรือ
รายการถ่ายทอดสดการแข่งขนักีฬาคู่เด็ดมกัจะไดรั้บความนิยมสูง แต่จริงๆ แลว้ รายการโทรทศัน์ท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบของ
ประชาชนนั้ นยงัมีรายการประเภทอ่ืนอยู่อีก เช่น รายการวาไรต้ีต่างๆ หรือรายการเกมโชว์ ประกวดแข่งขัน
ความสามารถ (Talent Contest) ซ่ึงสามารถเรียกความนิยมจากผูช้มไดม้าก  

รายการเกมโชว ์(Game Show) เป็นการแข่งขนัทางโทรทศัน์โดยใชท้กัษะดา้นต่างๆ มีกติกาและเง่ือนไขสร้าง
ความต่ืนเตน้ และของรางวลัเป็นส่ิงล่อใจ จุดเด่นของรายการคือ ความบนัเทิงท่ีเกิดข้ึนในขณะการแข่งขนั ซ่ึงอาจเป็น
ทั้งการทา้ทายสติปัญญา ความสามารถ ความรอบรู้หรือทกัษะอ่ืนๆ เกมท่ีน าเสนอท าให้ผูช้มลุน้และติดตามเพื่อทราบ
ผลการแข่งขนั ขณะท่ีของรางวลัเป็นองคป์ระกอบส าคญักระตุน้ใหผู้ช้มอยากร่วมสนุก และผูด้  าเนินรายการท่ีสามารถ
ควบคุมสถานการณ์ มีอารมณ์ขนัและท าใหเ้กิดความต่ืนเตน้ตลอดการแข่งขนั เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีขาดไม่ไดใ้นรายการเกม
โชว ์(ลกัษณา คลา้ยแกว้, 2558) 

ปลายปี พ.ศ. 2559 ถือก าเนิดรายการแข่งขันร้องเพลงรูปแบบใหม่ “The Mask Singer หน้ากากนักร้อง” 
รายการประเภทเกมโชว ์(Game Show) ประกวดร้องเพลง ของบริษทั เวร์ิคพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
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ท่ี ซ้ือลิขสิท ธ์ิรูปแบบรายการ “Mystery Music Show: King of Mask Singer” จากบริษัท  Munhwa Broadcasting 
Corporation (MBC) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)้ ออกอากาศทางช่อง Workpoint (หมายเลข 23) ทุกวนัพฤหัสบดี 
เวลา 20.15 น. ด าเนินรายการโดย กนัต ์กนัตถาวร  

ความส าเร็จของบริษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ในช่วงปี พ.ศ. 2559-2560 มาจาก
รายการ The Mask Singer หนา้กากนกัร้อง ท่ีเปิดตวัซีซัน่แรกในช่วงปลายปี พ.ศ. 2559 ก็กระชากเรทติ้งถล่มทลายได้
เรทติ้งสูงสุดถึง 13.371 โดยมีเรทติ้งเฉล่ียอยูท่ี่ 6.55 แซงหนา้ละครหลงัข่าวช่วงเวลาไพรมไ์ทมท์ั้งของช่อง 7 และช่อง 3 
เป็น Talk of the Town ไม่มีใครไม่รู้จกั ทุกคนตอ้งดู โดยท่ีกลุ่มผูช้มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสูงกว่า
ต่างจงัหวดั (Positioning, 2561)  

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าความนิยมรายการจะลดลงอย่างต่อเน่ือง ดงัท่ี ไทยรัฐออนไลน์ (2561) กล่าวว่า 
“ตอนน้ีซีชัน่ 4 เรทติ้งของ The Mask Singer ตอ้งใชค้  าวา่สูงสุดคืนสู่สามญัเพราะ ณ วนัน้ีเรทติ้งหนา้กากนกัร้องเหลือ
เพียง 1.4 หลายคนคงสงสัยว่าเกิดอะไรข้ึน ท าไมเพียงไม่นานรายการท่ีเคยเป็นนิยมสูงสุด ทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์ 
ระดบัชาติ จึงเรทติ้งด่ิง หล่นลงไปถึงเลข 1” ทั้งน้ีส่วนหน่ึงอาจเป็นผลมาจากกระแสความนิยมของละครโทรทศัน์ต่าง
สถานีท่ีออกอากาศในช่วงเวลาใกลเ้คียงกนัท าให้ความนิยมรายการลดลง หรืออาจเป็นเพราะการน าเสนอรายการรูป
แบบเดิมติดกนัต่อเน่ือง 4 ซีซัน่แบบไม่มีหยดุพกัจะท าใหผู้ช้มรู้สึกเคยชินและเบ่ือหน่ายได ้ 

ดงันั้น หากจะกา้วต่อไปในอนาคต รายการ The Mask Singer หน้ากากนักร้อง ควรเร่งวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความนิยมรายการ ส่ิงใดคือมูลเหตุปัจจยัท่ีท าให้เรทติ้งในแต่ละซีซัน่ลดลงอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพ่ือจะไดน้ ามา
วางแผนปรับปรุงกลยทุธ์การน าเสนอให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมและความตอ้งการของผูรั้บชมเป้าหมาย โดยเฉพาะ
กลุ่มผูรั้บชมหลกัในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อดึงดูดความสนใจ และเพ่ิมความนิยมรายการ อนัจะน ามา
ซ่ึงเรทติ้งท่ีเป็นตวัช้ีวดักระแสความนิยมและความส าเร็จของรายการ  

จากท่ีมาและความส าคญัดงักล่าว ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรมการเปิดรับ และปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
นิยมรายการ “The Mask Singer หน้ากากนักร้อง” ของผูรั้บชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผูว้ิจยัหวงั
เป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพฒันากลยุทธ์การสร้างสรรค์รายการ The Mask 
Singer หนา้กากนกัร้อง ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูรั้บชมต่อไปในอนาคต 
 
2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเปิดรับรายการ “The Mask Singer หน้ากากนักร้อง” ของผูรั้บชมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความนิยมรายการ “The Mask Singer หน้ากากนักร้อง” ของผูรั้บชมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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3. วธีิด าเนินการวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ีการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) และการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการเปิดรับ และปัจจยัท่ีมีผลต่อความนิยมรายการ “The Mask Singer 
หนา้กากนกัร้อง” ของผูรั้บชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 3.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผู ้รับชมรายการ “The Mask Singer หน้ากากนักร้อง” ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้ิจัยใช้วิธีค  านวณเพ่ือหากลุ่มตวัอย่าง (Sample Size) โดยใช้สูตรไม่ทราบขนาด
ตวัอยา่งของ W.G.Cochran โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่เท่ากบัร้อยละ 95 และระดบัความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 หรือท่ี
ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ไดจ้ านวน 400 คน (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2552) 
 3.2 วิธีการสุ่มตัวอย่างในคร้ังน้ี ผู ้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) 
ประกอบดว้ย  ขั้นตอนท่ี 1 การสุ่มตวัอยา่งแบบสัดส่วน (Proportion to Size) เพ่ือก าหนดจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งของ
แต่ละจงัหวดั และขั้นตอนท่ี 2 การสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวกหรือความบงัเอิญ (Accidental Sampling) โดยผูว้ิจยัเก็บ
ข้อมูลจากสถานท่ีต่างๆ ท่ีผู ้วิจัยสามารถเข้าได้และเป็นสถานท่ี ท่ี มีประชากรหนาแน่น เช่น ชุมชนร้านค้า 
หา้งสรรพสินคา้ และสถาบนัการศึกษา จากนั้นท าการกระจายเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยเจาะจงเฉพาะผูท่ี้เคยรับชมรายการ 
“The Mask Singer หนา้กากนกัร้อง”  จนครบจ านวน 400 คน 
 3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัได้สร้างข้ึน ซ่ึงมีทั้ งค  าถามปลายปิดและ
ปลายเปิด โดยแบ่งเน้ือหาของแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ประกอบดว้ยตอนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 
ตอนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับรายการ “The Mask Singer หน้ากากนักร้อง” ตอนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีมีต่อความนิยมรายการ “The Mask Singer หนา้กากนกัร้อง” และตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ / ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 3.4 การวิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูล ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจก
แจงความถ่ี หาค่าร้อยล่ะ และค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และท าการอธิบายและน าเสนอผลการศึกษาใน
รูปแบบตารางประกอบค าอธิบายเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
 
4. ผลการวจิยั 
 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลน ามาสรุปผลงานวจิยัไดด้งัน้ี 
 4.1 ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง จากผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายรุะหวา่ง 19-30 ปีมากท่ีสุด รองลงมาคือ 31-40 ปี และ 51-60 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี ทั้งน้ีประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ขา้ราชการ/
พนกังานรัฐวสิาหกิจ และธุรกิจส่วนตวั ตามล าดบั 
 4.2 พฤติกรรมการเปิดรับรายการ “The Mask Singer หนา้กากนักร้อง” ของผูรั้บชมในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จากผลการศึกษาวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเคยรับชมรายการ “The Mask Singer หนา้กากนกัร้อง” ซีซัน่ท่ี 
1 มากท่ีสุด โดยมกัชมผ่านรายการสดผ่านทางโทรทศัน์ช่องเวิร์คพอยท์หมายเลข 23 ร่วมกบัครอบครัวหรือญาติ ทั้งน้ี
ส่วนใหญ่มีการรับชมตั้งแต่ตน้จนจบรายการ และมีบางส่วนท่ีมีส่วนร่วมโดยส่ง SMS ร่วมโหวตและเคยมีส่วนร่วมโดย
แสดงความคิดเห็นผา่นทางส่ือสงัคมออนไลน์ 
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 4.3 ปั จจัย ท่ี มี ผลต่ อความนิ ยมรายการ  “The Mask Singer หน้ ากากนัก ร้อง” ของผู ้ รับชมใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อความนิยมรายการ “The 
Mask Singer หนา้กากนกัร้อง” โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาโดยละเอียดพบวา่ ปัจจยัภายในมีผลต่อความนิยม
เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ปัจจยัภายนอก ซ่ึงสามารถน าเสนอรายละเอียดในแต่ละปัจจยัไดด้งัน้ี 

4.3.1 ปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อความนิยมรายการ จากผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัภายในโดยรวมมีผลต่อความนิยม
รายการ “The Mask Singer หนา้กากนกัร้อง” ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัรายดา้นพบวา่ ปัจจยัภายในทุกดา้นมีผล
ต่อความนิยมในระดบัมาก โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อความนิยมเป็นอนัดบัแรกคือ ปัจจยัดา้นคุณสมบติัของผูด้  าเนินรายการ 
รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการน าเสนอรายการ  ปัจจัยด้านเน้ือหารายการ ปัจจัยด้านรูปแบบรายการ และปัจจัยด้าน
คุณสมบติัของผูต้ดัสิน ตามล าดบั ซ่ึงสามารถน าเสนอรายละเอียดในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 
 4.3.1.1 ปัจจยัดา้นรูปแบบรายการ มีผลต่อความนิยมรายการ “The Mask Singer หน้ากากนกัร้อง” ในระดบั
มาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า  เกณฑ์การคดัเลือกผูเ้ขา้แข่งขนัโดยการปิดบงัใบหน้าและฟังเพียงเสียงร้องมี
ความน่าสนใจมีผลต่อความนิยมในระดบัมาก รองลงมาคือ การให้คณะกรรมการซักถามเพื่อคน้หาตวัตนของผูเ้ขา้
แข่งขนั โดยผูเ้ขา้แข่งขนัมีอุปกรณ์อ าพรางเสียง ช่วยเพ่ิมสีสันความน่าสนใจมีผลต่อความนิยมในระดบัมาก การจดัการ
แข่งขนัหลายๆ รอบ ท าใหร้ายการมีการแข่งขนัท่ีสนุก เขม้ขน้ ดุเดือด มีผลต่อความนิยมในระดบัมาก รูปแบบรายการมี
ความแปลกใหม่ น่าสนใจ ชวนติดตาม มีผลต่อความนิยมในระดบัมาก และกติกาการแข่งขนัมีความยติุธรรม มีผลต่อ
ความนิยมในระดบัมาก ตามล าดบั 

4.3.1.2 ปัจจัยด้านการน าเสนอรายการ มีผลต่อความนิยมรายการ “The Mask Singer หน้ากากนักร้อง”         
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ แสง สี และอุปกรณ์ประกอบฉาก มีความสวยงาม ทนัสมยัมีผลต่อความ
นิยมในระดับมาก รองลงมาคือ ช่ือรายการ “The Mask Singer หน้ากากนักร้อง” บ่งบอกถึงจุดเด่นในเร่ืองของ
เอกลกัษณ์รายการมีผลต่อความนิยมในระดบัมาก การถ่ายท าและการตดัต่อมีความสวยงาม น่าสนใจ และน่าต่ืนเตน้มี
ผลต่อความนิยมในระดบัมาก ระยะเวลาการออกอากาศมีความเหมาะสม (ประมาณ 1-1.30 ชัว่โมง) มีผลต่อความนิยม
ในระดบัมาก ช่วงเวลาการออกอากาศมีความเหมาะสม (ทุกวนั พฤหัสบดี เวลา 20.15-21.30 น. โดยประมาณ) มีผลต่อ
ความนิยมในระดบัมาก การน าเสนอผู ้สนับสนุนรายการ (Sponsor) มีความเหมาะสมมีผลต่อความนิยมในระดบัมาก 
และความถ่ีในการออกอากาศแต่ละซีซัน่มีความเหมาะสมมีผลต่อความนิยมในระดบัปานกลาง ตามล าดบั 

4.3.1.3 ปัจจยัดา้นเน้ือหารายการ มีผลต่อความนิยมรายการ “The Mask Singer หน้ากากนักร้อง” ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า รายการมีเน้ือหาเหมาะสมแก่การรับชมไดทุ้กเพศทุกวยัมีผลต่อความนิยมใน
ระดบัมาก รองลงมาคือ เน้ือหารายการท าให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินมีผลต่อความนิยมในระดบัมาก เน้ือหา
รายการมีความแปลกให้และมีความคิดสร้างสรรคมี์ผลต่อความนิยมในระดบัมาก เน้ือหารายการมีความกระชบั ฉบัไว 
ไม่ยืดเยื้อมีผลต่อความนิยมในระดับมาก และเน้ือหารายการช่วยจรรโลงสังคมมีผลต่อความนิยมในระดับมาก 
ตามล าดบั 

4.3.1.4 ปัจจยัดา้นคุณสมบติัของผูต้ดัสิน มีผลต่อความนิยมรายการ “The Mask Singer หน้ากากนกัร้อง” ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า คณะกรรมการสามารถสร้างสีสันให้รายการมีความสนุกสนาน และ
น่าสนใจมากยิ่งข้ึนมีผลต่อความนิยมในระดบัมาก รองลงมาคือ ผูต้ดัสิน ไดแ้ก่ คณะกรรมการ 7 คน และผูช้มในห้อง
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ส่งทั้ง 169 คน เหมาะสมแก่การตดัสินผูเ้ขา้แข่งขนัอยา่งเหมาะสมยติุธรรมมีผลต่อความนิยมในระดบัมาก การตดัสินผู ้
เขา้แข่งขนัโดยการโหวตในรอบสุดทา้ย (รอบท่ี 4 Season Final : Champ of the Champ) มีความเหมาะสมและยติุธรรม
มีผลต่อความนิยมในระดบัมาก คณะกรรมการทั้ง 7 คน เป็นผูมี้ช่ือเสียง ท าให้อยากติดตามรับชมมีผลต่อความนิยมใน
ระดับมาก และคณะกรรมการมีการคาดเดาตวัตนของผูเ้ขา้แข่งขนัอย่างมีเหตุมีผลมีผลต่อความนิยมในระดบัมาก 
ตามล าดบั 

4.3.1.5 ปัจจัยด้านคุณสมบัติของผูด้  าเนินรายการ มีผลต่อความนิยมรายการ “The Mask Singer หน้ากาก
นกัร้อง” ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ ผูด้  าเนินรายการมีอารมณ์ขนั ช่วยให้บรรยากาศสนุกสนานมี
ผลต่อความนิยมในระดบัมาก รองลงมาคือ ผูด้  าเนินรายการมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมมีผลต่อความนิยมในระดบัมาก     
ผูด้  าเนินรายการสามารถควบคุมสถานการณ์และแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งราบร่ืนมีผลต่อความนิยมในระดบัมาก   
ผูด้  าเนินรายการใชค้  าพดูและภาษาท่ีเหมาะสมมีผลต่อความนิยมในระดบัมาก และผูด้  าเนินรายการเป็นผูมี้ช่ือเสียง ท า
ใหอ้ยากติดตามรับชมมากข้ึนมีผลต่อความนิยมในระดบัมาก ตามล าดบั 
 4.3.2 ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อความนิยมรายการ จากผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัภายนอกโดยรวมมีผลต่อความ
นิยมรายการ “The Mask Singer หน้ากากนักร้อง” ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัรายดา้นพบว่า ปัจจยัภายนอกทุก
ดา้นมีผลต่อความนิยมในระดบัมาก โดยปัจจยัมีผลต่อความนิยมเป็นอนัดบัแรกคือ ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีการแพร่ภาพ 
และรองลงมาคือ ปัจจยัดา้นคู่แข่ง ตามล าดบั ซ่ึงสามารถน าเสนอรายละเอียดในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 
 4.3.2.1 ปัจจยัด้านเทคโนโลยีการแพร่ภาพ มีผลต่อความนิยมรายการ “The Mask Singer หน้ากากนักร้อง”  
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ การมีช่องทางการรับชมท่ีหลากหลายช่วยเพ่ิมโอกาสในการรับชมมีผล
ต่อความนิยมในระดับมาก รองลงมาคือ การรับชมผ่านทาง Facebook Live และ Youtube Live ท าให้สามารถร่วม
แสดงความคิดเห็นกบัผูผ้ลิตรายการและผูช้มคนอ่ืนๆ ไดใ้นทนัทีมีผลต่อความนิยมในระดบัมาก การรับชมผา่นทางส่ือ
สงัคมออนไลน์ อยา่ง Facebook Live และ Youtube Live มีความสะดวก เขา้ถึงง่ายมีผลต่อความนิยมในระดบัมาก การ
รับชมผา่นทางเวบ็ไซตมี์ความสะดวก เขา้ถึงง่ายมีผลต่อความนิยมในระดบัมาก และการมีพิธีกรขั้นระหวา่งรอโฆษณา
ทางโทรทศัน์ในส่ือสังคมออนไลน์ อย่าง Facebook Live และ Youtube Live ท าให้รู้สึกว่าการรับชมมีความต่อเน่ือง  
ไม่ขาดตอนมีผลต่อความนิยมในระดบัมาก ตามล าดบั 

4.3.2.2 ปัจจัยด้านคู่แข่ง มีผลต่อความนิยมรายการ “The Mask Singer หน้ากากนักร้อง” ในระดับมาก        
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ ความน่าสนใจของละครหรือรายการอ่ืนๆ ท่ีออกอากาศในช่วงเวลาใกลเ้คียงกนัมีผล
ต่อความนิยมในระดับมาก รองลงมาคือ กระแสความนิยมของละครหรือรายการอ่ืน ๆ ท่ีออกอากาศในช่วงเวลา
ใกลเ้คียงกนัมีผลต่อความนิยมในระดบัมาก ความแปลกใหม่ของละครหรือรายการอ่ืน ๆ ท่ีออกอากาศในช่วงเวลา
ใกลเ้คียงกนัมีผลต่อความนิยมในระดบัมาก ความสะดวกในการรับรับชมละครหรือรายการอ่ืน  ๆ ท่ีออกอากาศใน
ช่วงเวลาใกลเ้คียงกนัมีผลต่อความนิยมในระดบัมาก และความหลากหลายของละครหรือรายการอ่ืน ๆ ท่ีออกอากาศใน
ช่วงเวลาใกลเ้คียงกนัมีผลต่อความนิยมในระดบัมาก ตามล าดบั 
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5. อภิปรายผลการวจิยั 
จากการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับและปัจจัยท่ีมีผลต่อความนิยมรายการ “The Mask Singer หน้ากาก

นกัร้อง” ของผูรั้บชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 5.1 พฤติกรรมการเปิดรับรายการ “The Mask Singer หนา้กากนักร้อง” ของผูรั้บชมในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จากผลการศึกษาวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเปิดรับรายการ “The Mask Singer หนา้กากนกัร้อง” ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 19-30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ผูห้ญิงวยัรุ่นวยัท างานท่ีตอ้งการเปิดรับส่ือบนัเทิงท่ีช่วยผ่อนคลายความเครียดเหน่ือยลา้จากการท างาน สอดคลอ้งกบั 
McCombs & Becker (1979) ไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ บุคคลใชส่ื้อมวลชนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ 6 ประการ หน่ึงในนั้นคือ 
เพื่อความบนัเทิง (Entertainment) เนน้ความเพลิดเพลินรวมทั้งการผ่อนคลายอารมณ์ สอดคลอ้งกบั ณัตชุลี นุตประวีณ์ 
(2557) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์จากการรับชมรายการเดอะวอยซ์           
ไทยแลนด์ของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานครพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การศึกษาปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ท านองเดียวกบั เหมือนตะวนั สุทธิวริิวรรณ (2559) ศึกษาเร่ือง การเปิดรับ ความรู้ ทศันคติ
และพฤติกรรมของผูช้มรายการต่อดิจิทลัทีวีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ของ
กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิง มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัหา้งร้านเอกชน 
 5.2 ปั จจัย ท่ี มี ผลต่ อความนิ ยมรายการ  “The Mask Singer หน้ ากากนัก ร้อง” ของผู ้ รับชมใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากผลการศึกษาวจิยัสามารถน าเสนอการอภิปรายผลปัจจยัท่ีมีผลต่อความนิยมรายการ 
“The Mask Singer หนา้กากนกัร้อง” ของผูรั้บชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยจ าแนกตามปัจจยัท่ีมีผล
ต่อความนิยมรายการไดด้งัน้ี 
 5.2.1 ปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อความนิยมรายการ พบว่า ปัจจยัด้านคุณสมบติัของผูด้  าเนินรายการ เป็นปัจจยั
ภายในท่ีมีผลต่อความนิยมเป็นอนัดบัแรก และเม่ือพิจารณาในรายประเด็นจะพบวา่ การท่ีผูด้  าเนินรายการมีอารมณ์ขนั
ช่วยใหบ้รรยากาศสนุกสนานเป็นประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่มีผลต่อความนิยมรายการสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ผูด้  าเนิน
รายการมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมมีผลตอ่ความนิยม และผูด้  าเนินรายการสามารถควบคุมสถานการณ์และแกปั้ญหาเฉพาะ
หน้าไดอ้ยา่งราบร่ืน จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้่า ผูด้  าเนินรายการ หรือบุคลากรของรายการเป็นผูท่ี้มีผลต่อความนิยม
รายการ สอดคลอ้งกบัท่ี ธีรารักษ ์โพธิสุวรรณ์ (2556 อา้งถึงใน ลกัษณา คลา้ยแกว้, 2558) กล่าวถึงปัจจยัท่ีมีความส าคญั
กบัการจดัรายการวา่ บุคลากรสถานีวทิยโุทรทศัน์ โดยทัว่ไปจะแบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายรายการ ฝ่ายข่าว 
ฝ่ายการตลาด และฝ่ายเทคนิค ตอ้งมีจ านวนท่ีเพียงพอ ประกอบดว้ยความรู้ ทกัษะ ความสามารถในงานดา้นนั้นๆ และ
ปรับตวัให้เขา้กบัความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิต จากการแพร่สัญญาณภาพและเสียงระบบแอนะล็อกเป็น
ระบบดิจิทลั ท าใหก้ารจดัและผลิตรายการท าไดง่้าย รวดเร็ว ท่ามกลางการแข่งขนัท่ีสูงจากสถานีคู่แข่งและส่ือดิจิทลัอ่ืน 
และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาวิจยัของ มนสันันท์ อภิรมยว์ิจิตร (2554) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเปิด
รับชมรายการข่าวบนัเทิงของประชาชนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ประชาชนมีความพึงพอใจดา้นพิธีกร /      
ผูด้  าเนินรายการมากท่ีสุด คือ มีความเป็นกนัเอง บุคลิกดี มนุษยส์มัพนัธ์ดี สร้างความสนุกในรายการได ้

5.2.2 ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อความนิยมรายการ พบวา่ ปัจจยัดา้นเทคโนโลยกีารแพร่ภาพ เป็นปัจจยัภายนอก
ท่ีมีผลต่อความนิยมเป็นอนัดบัแรก และเม่ือพิจารณาในรายประเด็นจะพบวา่ การมีช่องทางการรับชมท่ีหลากหลายช่วย



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1040 

เพ่ิมโอกาสในการรับชมเป็นประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นว่ามีผลต่อความนิยมรายการสูงสุด ทั้งน้ีรายการ “The Mask 
Singer หนา้กากนกัร้อง” มีช่องทางการรับชมทั้งรูปแบบการชมสดและชมยอ้นหลงัท่ีหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นการชม
สดผ่านทางโทรทัศน์ ช่องเวิร์คพอยท์หมายเลข 23 / เว็บไซต์ Workpoint TV / Facebook  Live : Workpoint TV / 
Youtube Live : Workpoint Official หรือการชมยอ้นหลงัผา่นทางเวบ็ไซต ์Workpoint TV / Facebook : Workpoint TV 
/ Youtube : Workpoint Official ซ่ึงนั้ นถือเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญกับการจัดรายการตามท่ี ธีรารักษ์  โพธิสุวรรณ์ 
(2556 อ้างถึงใน ลักษณา คล้ายแก้ว, 2558) กล่าวว่า ปัจจัยด้านเทคโนโลยีการกระจายเสียง ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยท่ีีเปล่ียนจากระบบอะนาล็อกเป็นดิจิทลั และการผนวกกนัเขา้ของระบบโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และส่ือ
กระจายเสียง ท าให้รูปแบบและวิธีการใชส่ื้อเปล่ียนไป นอกจากช่องทางการส่ือสารท่ีมากข้ึน ส่ือกระจายเสียงรูป
แบบเดิมคือวิทยแุละโทรทศัน์ออกอากาศระบบคล่ืนความถ่ีตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัจากการกระจายเสียง ผ่านระบบ
เคเบ้ิล ดาวเทียม และบรอดแบนดอิ์นเทอร์เน็ตท่ีท าใหเ้กิดช่องรายการต่างๆ อีกนบัร้อยช่องเป็นทางเลือกใหผู้ช้มรายการ
โทรทัศน์ ระบบกระจายเสียงแบบดิจิทัล ท าให้เกิดสถานีวิทยุทั้ งระบบ เอเอ็ม และ เอฟเอ็ม ข้ึนเป็นจ านวนมาก 
นอกจากน้ีการเกิดส่ือกระจายเสียงลักษณะใหม่ท่ีแพร่ภาพทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เคร่ืองเล่น ไอพ็อต และ
โทรศพัท์มือถือ ท าใหช่้องทางการส่ือสารไม่ถูกจ ากดัเหมือนเช่นอดีตอีกต่อไป การประกอบกิจการกระจายเสียงจึงตอ้ง
อาศยัแนวคิดการผนวกรวม (Convergence) ของส่ือต่างๆ ไวเ้ขา้ดว้ยกนั  
 
6. บทสรุป 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูรั้บชมรายการ “The Mask Singer 
หน้ากากนักร้อง” ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้ผูผ้ลิตรายการน าไปเป็นแนวทางในการวางแผน
ปรับปรุงและพฒันากลยุทธ์การน าเสนอรายการ “The Mask Singer หน้ากากนักร้อง” โดยมีขอ้เสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงและพฒันาดงัน้ี 

6.1 จากผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มผูรั้บชมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 19-30 ปี ซ่ึงจดัเป็นกลุ่มหญิงสาว
วยัรุ่นวยัท างาน ดงันั้น ผูผ้ลิตรายการจึงควรศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของผูรั้บชมกลุ่มน้ีเพ่ิมเติม เช่น แพลตฟอร์ม
หรือส่ือท่ีมกัใช ้ศิลปินท่ีช่ืนชอบ ฯลฯ เพ่ือน ามาปรับใชใ้นการออกแบบเน้ือหาการน าเสนอของรายการใหต้รงกบัความ
สนใจของกลุ่มผูรั้บชมหลกักลุ่มน้ีใหม้ากข้ึน 

6.2 จากผลการวิจยัพบวา่ จ านวนการรับชมในแต่ละซีซัน่ลดลงอยา่งต่อเน่ืองเป็นล าดบั รวมถึงความเห็นของ
กลุ่มตวัอยา่งผูรั้บชมต่อปัจจยัมีผลต่อความนิยมท่ีพบวา่ ความเหมาะสมของความถ่ีในการออกอากาศแต่ละซีซัน่ เป็น
เพียงดา้นเดียวท่ีไดรั้บความเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นอนัดบัท่ีต ่าท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นผลมาจากการออกอากาศ
อย่างต่อเน่ืองโดยไม่หยุดเวน้ระยะของแต่ละซีซั่น จนท าให้ผูช้มรู้สึกเคยชิน ไม่ต่ืนเตน้ ดังนั้ น ผูผ้ลิตรายการควร
วางแผนพิจารณาการจดัผงัและก าหนดช่วงเวลาการน าเสนอรายการให้เหมาะสม โดยอาจจะมีการจดัรายการอ่ืนมาขั้น
ระหวา่งรอซีซัน่ใหม่ เพ่ือเป็นการท้ิงระยะใหผู้ช้มรู้สึกสนใจและรอคอยการรับชมรายการมากข้ึน 
 6.3 จากผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างผูรั้บชมส่วนใหญ่ไม่เคยมีส่วนร่วมกบัรายการ อย่างไรก็ตาม การท่ี
รายการจะถูกกล่าวถึงในวงกวา้งและความนิยมยาวนานนั้น การสร้างการมีส่วนร่วมเป็นส่ิงส าคญัส่ิงหน่ึงท่ีไม่ควร
มองขา้ม ดงันั้น ผูผ้ลิตรายการจึงควรออกแบบการส่ือสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมกบัผูรั้บชม เช่น การเชิญชวนให้ติด
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แฮทแท็กหนา้กากท่ีช่ืนชอบ การจดักิจกรรมประกวดการเลียนแบบหน้ากากจากทางบา้น ฯลฯ เพื่อให้ผูรั้บชมรู้สึกมี
ส่วนร่วมกบัรายการมากข้ึน 
 
7. กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาอยา่งสูงจาก ผศ.ดร.ฐิติ วทิยสรณะ 
อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระท่ีกรุณาให้ค  าแนะน าปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ย
ความเอาใจใส่อยา่งดียิ่ง และตอ้งกราบขอบคุณ รศ.ดร.ลกัษณา คลา้ยแกว้ ประธานกรรมการสอบ และ รศ.ดร.กฤษณ์ 
ทองเลิศ กรรมการสอบในคร้ังน้ี ท่ีคอยใหค้  าช้ีแนะในเร่ืองเก่ียวกบัการท างานเป็นอยา่งดี 
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