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บทคัดยอ 
 
  การวิจัยเร่ือง การศึกษาการนําเสนอรายการมาสเตอรคีย และผลตอบรับจากกลุมผูชม
รายการมาสเตอรคีย  มีวัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษา รูปแบบการนําเสนอรายการมาสเตอรคีย  
 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลใหรายการมาสเตอรคียประสบความสําเร็จ 
 3. เพื่อศึกษาถึงผลตอบรับจากผูชมรายการมาสเตอรคีย  
 การศึกษาครั้งนี้ใชระเบียบวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) 1. วิเคราะหเนื้อหา
รายการและขอมูลจากเอกสารตาง ๆ โดยใชวิธีการนําเสนอขอมูลแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห (Analytical 
Description) และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ คือ การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research Method) จากแบบสอบถาม    
(Questionnaire) จํานวน 400 ชุด เปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงผูวิจัยไดใชโปรแกรม 
สําเร็จรูป SPSS มาใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก จํานวน คารอยละ คาเฉลี่ย การทดสอบแบบที  
(t-test)  และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  
 ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการนําเสนอรายการ ไดแก 1. ไดนําเสนอรูปแบบรายการที่
แปลกจากรายการในชวงเวลาเดียวกันที่ออกอากาศประกอบกับการหาชองวางจากชวงเวลาที่
ออกอากาศใหเปนโอกาสในการนําเสนอรูปแบบรายการที่ไมซํ้าใคร 2. การปรับเปลี่ยนรูปแบบ
รายการไปตามยุค เพื่อใหสอดคลองกับสมัยนิยม โดยรูปแบบการนําเสนอรายการในชวง 15 ป 
ที่ผานมาไดอาศัยและยึดหลักดังกลาว  3. การใหผูเขาแขงขันที่เปนผูชมทางบานเขารวมแขงขันดวย 
โดยรายการยังคงเนนความสนุกสนานแตแฝงไวดวยสาระไดอยางลงตัว 
 สวนปจจัยที่สงผลใหรายการประสบความสําเร็จ ไดแก 1. เนื้อหาสาระของการนําเสนอรายการ
ที่มีความหลากหลาย ความสนุกสนานของรายการ 2. การนําเสนอของพิธีกรรายการที่เปนสวนหนึ่ง
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ในการดึงดูดผูชมใหติดตาม ประกอบกับการไมมีคูแขงในชวงเวลาเดียวกัน 3. การมีผูสนับสนุน
รายการที่มีมาอยางตอเนื่องและยาวนาน รวมถึงผูสนับสนุนรายการที่มีจํานวนมาก และ 4. การบริหารงาน
ที่ดีของผูผลิตทําใหรายการยังมีความมั่นคงและสะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จของรายการไดเปน
อยางดี  
 ผลจากการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง โดยมีสถานะทางสังคมโสด 
มีอายุระหวาง 20-30 ป การศึกษาสวนใหญระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพแมบาน และมีรายไดต่ํากวา 
10,000 บาท สวนพฤติกรรมการเปดรับและการรับรูของผูชมรายการมาสเตอรคียนั้น สวนใหญเคย
รับชมรายการมาสเตอรคีย และติดตามชมรายการชวงระยะเวลา 1 – 3 ป โดยมีความถี่ในการติดตาม
ชมรายการภายใน 1 เดือน คือ นาน ๆ ชมครั้ง (5 - 10 คร้ังตอเดือน) ซ่ึงใชระยะเวลาในการรับชม
สวนใหญ 10 นาที  สวนใหญมีลักษณะการชมรายการโดยเปลี่ยนชองสลับกับชองอื่น  
 โดยปจจัยที่มีตอการใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมรายการมาสเตอรคีย          
อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง คาเฉลี่ย 3.31 โดยปจจัยที่มีผลมากที่สุด คือ ปองกันตนเองจาก
ความเครียด รองลงมาคือ ทราบขาวสารที่ถูกตองและรวดเร็ว อันดับสาม คือ ไดรับความเพลิดเพลิน 
สนุกสนาน สวนมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้น เปนอันดับถัดมา และการนําขอมูลในรายการมาพูดคุยกับผูอ่ืน 
รวมถึงผูดําเนินรายการมีความกันเอง และมีสามารถในการสนทนาเปนอยางดี  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน ที่วาลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรม
การเปดรับชมและการรับรูที่มีตอรายการมาสเตอรคีย และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลง 
ที่แตกตางกัน ซ่ึงลักษณะประชากรศาสตรของผูรับชม ที่มีสถานะทางสังคมที่ตางกัน มีพฤติกรรม
การเปดรับชมและการรับรูที่มีตอรายการมาสเตอรคีย ทั้งปจจัยของการรับชม ระยเวลาติดตาม 
ความถี่ และลักษณะการรับชม แตกตางกัน 
  ผลจากทดสอบสมมติฐานที่สองที่วา ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมที่
แตกตางกัน จะมีการใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการ มาสเตอรคีย และ
รายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลงที่แตกตางกัน โดยลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ สถานะ
ทางสังคม การศึกษา อาชีพ และรายไดของผูชมที่แตกตางกัน ใชประโยชนและความพึงพอใจของ
ผูชมที่มีตอรายการ มาสเตอรคีย  และรายการมาสเตอรคีย คูหู คูเพลงที่แตกตางกัน 
 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต เพื่อใหผูที่สนใจอยากจะศึกษาในครั้ง
ตอไป คือ 1. เปรียบเทียบการเปดรับ และความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการเกมโชวที่เนนเนื้อหา
สาระและรายการเกมโชวที่เนนความบันเทิงเปนหลัก และ 2. ศึกษาและเปรียบเทียบถึงกระบวนการ
ผลิตรายการ การบริหาร ระหวางรายการเกมโชวที่เนนเนื้อหาสาระและรายการเกมโชวที่เนนความ
บันเทิงเปนหลัก  
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 ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางและเปนประโยชนตอกลยุทธการบริหารจัดการการผลิต
รายการเกมโชวใหประสบความสําเร็จเพื่อประโยชนสาธารณะ ไดแก 1. ผูที่มีความสนใจผลิต
รายการเกมโชว ควรศึกษาขอมูลของรายการเกมโชวที่มีความสนใจหรือตองการเปนแบบอยางอยาง
ละเอียดรอบควบ ควรพิจารณาถึงปจจัยที่จะสงผลใหเกิดความสําเร็จและใครครวญถึงปญหาและ
อุปสรรคที่จะเกิดขึ้น หรือสงผลใหเกิดความลมเหลว เพื่อเปนขอมูลพ้ืนฐานในการผลิตรายการ
โทรทัศนหรือเกมโชวที่ตรงกับกลุมเปาหมายใหไดมากที่สุด  และ 2. ผูผลิตรายการมาสเตอรคีย 
ใชเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อการปรับปรุงรายการใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายและพัฒนา
รายการใหมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น 
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ABSTRACT 
 
 The purpose of Education for Master Key Game Show presentation and audience 
feedback of Master Key Game Show are; 
 1.  For study pattern of Master Key presentation 
 2. For study cause of Master Key getting achievement 
 3. For study feedback from audience who watch Master Key 
 Qualitative Research and Quantitative Research methodologies are applied for this 
education by In-Depth Interview method. Analytical Description is applied for analyzing of content 
and document game show. Quantitative Research methodology is Survey Research Method from 
400 questionnaires. These are tool for collecting information “SPSS”, instant program, used for 
analyze data, amount, percentage, average, T-test and one-way ANOVA. 
 The  result of study show that patterns are  
 1. To present pattern that strange from the program broadcasted in the same period. 
Moreover, the owners of program try to find the time to present the program the no one like this 
pattern. 
 2. To adjust pattern conform to present as game show in this period broadcasted 
together with this method along 15 years ago. 
 3. The audiences from house can join the competition and stress to enjoy with 
advantages perfectly. 
 The causes of Master Key getting achievement are; 
 1. The contents of the show are various and enjoyable 
 2. The hosts attract the audience and the others are not broadcasted in the same period 
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 3.  Many sponsors support the show for long time continuously 
 The research show that the representative sample as details below; 
 Gender: Women 
 Status: Single 
 Age: between 20-30 years old 
 Education: most are bachelor’ degree 
 Career: Housekeeper 
 Income: below 10,000 baht 
 The awareness and admittance behavior of audience  
 1. Most of them have watched Master Key within 1-3 years  
 2. Frequency of  audience attention within a month is  
  - 5-10 times per month  
  - Less than 5 times per month (10 minutes per times) 
  - Most of them break the program by changing to other channel 
 The factors influenced to advantage and satisfaction of Master Key audiences is averagely 
with point 3.23. The most effectiveness factor is protection themselves from tension. The second 
is news acknowledgement suddenly. The next one is enjoyable and entertaining. The last one is 
more friends. In addition, knowledge talking in the show, friendly and excellent making 
conversation skill of hosts is also influenced to audiences of Master Key. 
 The test result of hypothesis that the difference of demography of audience has 
admittance and awareness behavior to Master Key (Every time when the game show is changed 
presentation pattern). The differenced Master Key Ku Hu Ku Pleang that various demography; 
difference of status, has admittance and awareness behavior to Master Key with watching factor, 
the time to follow up the show, frequency and unlike characteristic of audience. 
 The second test result of hypothesis that the difference of demography of audience 
has usefulness and satisfaction to Master Key (Every time when the game show is changed presentation 
pattern). The usefulness and satisfaction of Master Key and difference Master Key Ku Hu Ku 
Pleang audiences benefit from the differenced Master Key Ku Hu Ku Pleang with various 
demography ; gender, status, education, career and income advantage (Every time when the game 
show is changed presentation pattern). 
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 The recommendation for study and research in the future will be helped someone who 
would like to study are; 
 1. To compare admittance and awareness game show audience that should be stressed to 
knowledge and entertainment of game show. 
 2. To study and compare process and management of game show those focus on 
knowledge and entertain.  
 The recommendation to improve and benefit for management strategy of game show 
production are; 
 1. The person who would like to produce game show should thoughtfully study attracted 
game show information or ideal game show. Moreover, they should concern success and failure 
factors in order to be basic information or knowledge to produce for target group effectively. 
 2. These information or knowledge is used by Master Key producer to create the 
show as target group requirement and improve more enjoyable.  
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