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บทคัดย่อ

 ก�รวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ก�รวิจัย เพื่อศึกษ�พฤติกรรมก�รเปิดรับร�ยก�ร เพื่อศึกษ�ก�รรับรู้และพึงพอใจ

ก�รส่งเสรมิวฒันธรรมไทยเกีย่วสือ่พืน้บ�้น เพือ่ศกึษ�ก�รใชป้ระโยชนจ์�กก�รสง่เสรมิวฒันธรรมไทยเกีย่วกบัสือ่พืน้บ�้น 

และเพื่อศึกษ�บทบ�ทร�ยก�รจำ�อวดหน้�จอในก�รส่งเสริมวัฒนธรรมไทยของนักศึกษ�มห�วิทย�ลัยมหิดล

 กลุ่มตัวอย่�งที่ใช้ในก�รวิจัย ได้แก่ นักศึกษ�มห�วิทย�ลัยมหิดล ระดับปริญญ�ตรี จำ�นวน 400 คน สถิติที่ใช้ใน

ก�รวเิคร�ะห ์ไดแ้ก ่แจกแจงคว�มถี ่ค�่รอ้ยละ ค�่เฉลีย่  สว่นเบีย่งเบนม�ตรฐ�น และทดสอบสมมตฐิ�นดว้ย ก�รทดสอบ

คว�มแตกต่�งระหว่�งประช�กรสองกลุ่ม (t test) วิเคร�ะห์คว�มแปรปรวนท�งเดียว (one-way ANOVA) ค่�ไคสแควร์ 

(chi-square) และค่�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ (Pearson’s product moment correlation coefficient)

 ผลก�รวิจัย พบว่� กลุ่มตัวอย่�งเป็นเพศหญิงม�กกว่�เพศช�ย ส่วนใหญ่ศึกษ�อยู่ในกลุ่มคณะท�งด้�น

วิทย�ศ�สตร์ และเทคโนโลยี ส่วนใหญ่กำ�ลังศึกษ�อยู่ชั้นปีที่ 2 และมีภูมิลำ�เน�ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็น

ส่วนใหญ่  

 พฤตกิรรมก�รเปดิรบัร�ยก�รจำ�อวดหน�้จอ พบว�่ สว่นใหญเ่ปดิรบัชมร�ยก�รจำ�อวดหน�้จอผ�่นท�งโทรทศัน์

ช่อง 1 เวิร์คพ้อยท์ ต�มเวล�ออกอ�ก�ศ (อ�ทิตย์) คว�มถี่ในก�รเปิดรับชมร�ยก�รส่วนใหญ่ไม่ได้ชมทุกเดือนน�น ๆ ดูที 

และไมค่อ่ยรบัชมร�ยก�รยอ้นหลงั ชว่งทีก่ลุม่ตวัอย�่งชืน่ชอบม�กทีส่ดุคอื ชว่งฉอ่ยเดอะซรีีส่ ์สว่นลกัษณะก�รเปดิรบัชม

ร�ยก�รจะรับชมเฉพ�ะบ�งช่วงที่สนใจ มีก�รเปิดรับชมร�ยก�รเพื่อคว�มบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ และเปิดรับชมร�ยก�ร

จำ�อวดหน้�จอพร้อมกับสม�ชิกในครอบครัว 

 ก�รรับรู้และคว�มพึงพอใจต่อเนื้อห�จ�กร�ยก�รจำ�อวดหน้�จอในด้�นก�รส่งเสริมวัฒนธรรมไทยเก่ียวสื่อพื้น

บ้�น อยู่ในระดับม�ก โดยมีรับรู้และพึงพอใจต่อก�รนำ�เสนอสื่อพื้นบ้�นในร�ยก�รที่มีคว�มสนุก ม�กที่สุด รองลงม�คือ

รับรู้และพึงพอใจต่อก�รนำ�เสนอเอกลักษณ์คว�มเป็นคนไทยในด้�นรักคว�มสนุกสน�น และรับรู้และพึงพอใจต่อเนื้อห�

ของร�ยก�รที่ส่งเสริมวัฒนธรรมด้�นขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย ต�มลำ�ดับ ส่วนก�รใช้ประโยชน์จ�กเนื้อห�คว�ม

รู้ทีไ่ดรั้บจ�กร�ยก�รจำ�อวดหน้�จอในด้�นก�รสง่เสรมิวัฒนธรรมไทยเกีย่วสือ่พืน้บ้�น อยูใ่นระดบัม�ก ก�รทำ�ใหเ้กดิคว�ม

ตระหนักถึงก�รอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ม�กที่สุด รองลงม� คือ ทำ�ให้เกิดคว�มสนใจวัฒนธรรมไทยม�กขึ้น และส�ม�รถ

ใช้คล�ยเหง� ต�มลำ�ดับ

 ทัง้น้ี ก�รรบัรูแ้ละใชป้ระโยชน์จ�กเนือ้ห�ร�ยก�รจำ�อวดหน�้จอแสดงใหเ้หน็ว�่กลุม่ตวัอย�่งส�ม�รถรบัรูบ้ทบ�ท

หน้�ที่ของร�ยก�รจำ�อวดหน้�จอทั้งในฐ�นะสื่อมวลชน และฐ�นะสื่อพื้นบ้�นได้เป็นอย่�งดี 
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Abstract

 In this thesis, the researcher studies (1) 

the exposure behaviors to the Cham Uat Na Cho 

television program of selected Mahidol Univer-

sity students. The researcher also examines (2) 

the perceptions of these students in respect to 

the folk media program contents.  Moreover, 

the researcher considers (3) how the students 

utilized the contents of the program. Further-

more, finally, the researcher investigates (4) the 

role of the program in promoting Thai culture 

for the students. 

 The sample population consisted of 400 

undergraduates enrolled at Mahidol University.  

Using techniques of descriptive statistics, the 

researcher analyzed the data collected in terms 

of frequency distribution, percentage, mean, and 

standard deviation.  In the testing of hypotheses, 

the researcher employed a t test technique and 

the one-way analysis of variance (ANOVA)                  

technique, as well as the chi-square (X2) and                 

Pearson’s product moment correlation                              

coefficient (PPMCC) methods. Findings are as 

follows: 

 The sample population consisted of 

more females than males. The highest propor-

tion studied in the science and technology 

faculties.  They were studying in the second year 

of their programs with the highest proportion 

having domicile in Bangkok Metropolis and its 

environs. 

 In regard to program exposure behaviors, 

it was found that the highest proportion of the 

members of the sample population were                    

exposed to the program through its presentation 

on Channel 1’s “Workpoint” at the time the 

program had on-air presentations (Sundays).  The 

frequency of viewing of the program was not 

monthly, but rather only occasionally and 

never did they view previously televised                     

programs.  The most favored segment of the 

program was the “Choi Series.”  Insofar as               

concerns viewing characteristics, they only 

viewed programs that interested them. They 

viewed the program for purposes of entertain-

ment with family members. 

 In regard to the promotion of Thai                       

culture by means of folklore media, the percep-

tions and satisfaction of the members of the 

sample population were at a high level.  Next 

in descending order were the perceptions and 

satisfaction with the presentation of Thai unique-

ness through live presentations of amusements, 

as well as program contents promoting Thai 

culture, customs, and traditions.  The utilization 

of contents and knowledge obtained from the 

program in the aspect of Thai culture promotion 

through folk media was evinced at a high level.  

This enabled the members of the sample 

population at the highest level to become aware 

of the need to conserve Thai culture.  Next in 

descending order were the stimulation of 

greater interest in Thai culture and relieving 

feelings of loneliness. 

 Concerning the perceptions and utiliza-

tion of the contents of this program, this study 

showed that the members of the sample popu-

lation could strongly perceive the role of the 

program as both a folk media and a mass media.  

Keywords: Folk Media / Mass Media / Television 

Program / Thai Culture   

บทนำา

 สื่อพื้นบ้�น เป็นทุนท�งวัฒนธรรมของสังคม

ประเภทหน่ึงท่ีมีคว�มสำ�คัญต่อคว�มเป็นไปของผู้คนใน

ชมุชนและสงัคม เปน็เครือ่งมอืในก�รสือ่ส�รประเภทหนึง่

ท่ีใช้ถ่�ยทอดข้อมูลข่�วส�ร อ�รมณ์คว�มรู้สึกต่�ง ๆ สู่

ชุมชน มศีกัยภ�พในก�รสือ่ส�รกบัผูค้นในชุมชน โดยเป็น

ภมูปิญัญ�ของทอ้งถิน่ทีม่กี�รถ�่ยทอดจ�กรุน่สูรุ่น่สบืตอ่
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กันม� ส่ือพ้ืนบ�้นกอ่กำ�เนดิม�จ�กคว�มคดิ คว�มเชือ่ วถิี

ชีวิตของผู้คนในสังคมนั้น เป็นสื่อที่อยู่คู่กับสังคมไทยม�

อย่�งย�วน�นมีเอกลักษณ์เฉพ�ะเป็นของตนเอง และท่ี

สำ�คัญก่อกำ�เนิดก่อนก�รมีสื่อมวลชน

 ในอดตีสือ่พืน้บ้�นเปน็สือ่ทีไ่ด้รบัคว�มนยิมจ�ก

สงัคมไทยอย่�งสงู แต่เมือ่มีก�รพฒัน�เทคโนโลยที�งด�้น

ก�รสื่อส�รสมัยใหม่ ไม่ว่�จะเป็นวิทยุ ภ�พยนตร์ 

โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ทำ�ให้สื่อพื้นบ้�นค่อย ๆ 

ถูกลดคว�มสำ�คัญลงไป แม้ว่�ในช่วงแรกของก�รเข้�ม�

ของเทคโนโลยสีือ่ส�รสมยัใหมจ่ะมกี�รนำ�ศลิปะเพลงพืน้

บ้�นม�บันทึกลงแผ่นเสียง วิดีโอ หรือนำ�ม�ออกอ�ก�ศ

ผ่�นโทรทัศน์ เป็นต้น แต่สุดท้�ยสื่อพื้นบ้�นก็ไม่ส�ม�รถ

ทัดท�นคว�มแรงของสื่อกระแสหลักได้ จ�กสถ�นก�รณ์

ทีเ่กดิกบัสือ่พ้ืนบ�้นจึงมีคว�มสำ�คัญยิง่ทีท่กุคนจะตอ้งหนั

ม�ชว่ยกนัสง่เสรมิ ทำ�นบุำ�รงุรกัษ�ไวเ้พือ่ศลิปวฒันธรรม

ไทยอันดีง�ม แต่ด้วยสถ�บันสื่อมวลชนเป็นสถ�บันท่ีมี

อิทธิพลกับประช�ชนอย่�งสูง และมีเครื่องมือที่ส�ม�รถ

เผยแพร่ข้อมูลข่�วส�รต่�ง ๆ ไปสู่ประช�ชนได้อย่�งทั่ว

ถงึ รวดเรว็ และเป็นจำ�นวนม�ก จงึควรทำ�หน�้ทีใ่นฐ�นะ

สื่อมวลชนที่ดีแก่สังคม

ในยุคแรกที่สื่อมวลชนเข้�ม�ในประเทศไทย ส่ือพ้ืนบ้�น

มีก�รปรับตัวด้วยก�รขยับขย�ยพื้นที่ก�รแสดงจ�กล�น

บ้�น ล�นวัด หรือล�นแสดงต่�ง ๆ ไปสู่สตูดิโอเพื่อ

ถ่�ยทอดสดหรือบันทึกภ�พออกสู่ส�ยต�ประช�ชนผ่�น

โทรทัศน์ เช่น ลำ�ตัด ลิเก เพลงฉ่อย โนร�ห์ เป็นต้น แต่

สุดท้�ยสื่อพื้นบ้�นจำ�ยอมต้องถอยจ�กพื้นที่ต่�ง ๆ ของ

สื่อมวลชน เนื่องจ�กรูปแบบของสื่อพื้นบ้�นในร�ยก�ร

โทรทศัน์ไมส่�ม�รถดึงดูดทัง้ผูช้มและผู้สนบัสนนุร�ยก�ร

ได้ เพร�ะไม่ส�ม�รถปรับเปลี่ยนรูปแบบก�รแสดงให้เข้�

กับธรรมช�ติของโทรทัศน์และธรรมช�ติของกลุ่มผู้ชม

ร�ยก�รในยุคปัจจุบัน  

 เมื่อสถ�นก�รณ์สื่อพื้นบ้�นเริ่มเข้�สู่ขั้นวิกฤต

หน่วยง�นภ�ครฐัจึงเริม่หนัม�ใหค้ว�มสำ�คญักบัก�รฟืน้ฟู

ศิลปวัฒนธรรมสื่อพื้นบ้�นเพื่อให้ดำ�รงอยู่คู่สังคมไทย 

กลุม่เป�้หม�ยหลกัของก�รสง่เสริมวฒันธรรมไทยคอืกลุม่

เย�วชน เนือ่งจ�กเย�วชนคือผูส้ร�้งสรรค์สงัคมในอน�คต

ของช�ติและเป็นกำ�ลังหลักที่สำ�คัญในก�รพัฒน�สังคม

ของเร�ให้เจริญก้�วหน้�ไปโดยที่ไม่มีลืมเหง้�ที่สำ�คัญ

อย่�งวัฒนธรรมไทยทั้งหล�ย เย�วชนเป็นวัยที่เปิดรับสิ่ง

ต่�ง ๆ ได้ง่�ยโดยเฉพ�ะก�รเปิดรับสื่อโทรทัศน์ที่มีคว�ม

ใกล้ชิดกับเย�วชนในสังคม เนื่องจ�กสื่อโทรทัศน์ยังคง

เป็นสื่อที่ส�ม�รถแพร่กระจ�ยได้ทั่วถึงกว่�สื่ออื่น ๆ 

 ร�ยก�รจำ�อวดหน้�จอเป็นอีกหนึ่งร�ยก�รท่ีมี

ก�รนำ�เสนอเนือ้ห�ท่ีสง่เสรมิวฒันธรรมไทยโดยนำ�สือ่พืน้

บ้�นประเภทเพลงพืน้บ้�นม�เป็นต้นแบบในก�รนำ�เสนอ

ร�ยก�ร แต่มีก�รปรับเปลี่ยนรูปแบบและมีก�รประยุกต์

เนื้อห�ต่�ง ๆ เพื่อให้เข้�กับคว�มเปลี่ยนแปลงในยุค

ปจัจบุนัทีม่กีลุม่ผูร้บัส�รทีห่ล�กหล�ยม�กยิง่ขึน้ดว้ยเหตุ

นี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษ�เรื่อง บทบ�ทของสื่อพ้ืนบ้�นใน 

“ร�ยก�รจำ�อวดหน้�จอ” กับก�รส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

ของนักศึกษ�มห�วิทย�ลัยมหิดล

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษ�พฤติกรรมก�รเปิดรับร�ยก�ร

จำ�อวดหน้�จอของนักศึกษ�มห�วิทย�ลัยมหิดล

 2. เพือ่ศกึษ�ก�รรบัรูเ้นือ้ห�ร�ยก�รจำ�อวดหน�้

จอผ่�นส่ือพื้นบ้�นของร�ยก�รจำ�อวดหน้�จอของ

นักศึกษ�มห�วิทย�ลัยมหิดล

 3. เพื่อศึกษ�ก�รใช้ประโยชน์จ�กเนื้อห�ใน

ร�ยก�รจำ�อวดหน้�จอของนักศึกษ�มห�วิทย�ลัยมหิดล

 4. เพื่อศึกษ�บทบ�ทร�ยก�รจำ�อวดหน้�จอใน

ก�รส่งเสริมวัฒนธรรมไทยของนักศึกษ�มห�วิทย�ลัย

มหิดล

สมมติฐานการวิจัย

 1. ลกัษณะท�งประช�กรแตกต�่งทำ�ใหเ้กดิก�ร

รับรู้เนื้อห�ร�ยก�รจำ�อวดหน้�จอที่แตกต่�งกัน

 2. ก�รเปิดรับที่แตกต่�งทำ�ให้เกิดก�รรับรู้

เนื้อห�ร�ยก�รจำ�อวดหน้�จอที่แตกต่�งกัน

 3. ก�รรบัรูเ้นือ้ห�ร�ยก�รจำ�อวดหน�้จอมคีว�ม

สมัพนัธก์บัก�รใชป้ระโยชนเ์นือ้ห�ร�ยก�รจำ�อวดหน�้จอ

นิยามศัพท์

 • บทบ�ทร�ยก�ร หม�ยถึง  ก�รทำ�ต�มหน้�ที่

ท่ีกำ�หนดไว้ของสื่อมวลชน เช่น ก�รให้คว�มรู้ ก�รให้

คว�มบันเทิง ให้คว�มคิดเห็น เป็นต้น 

 • ก�รเปิดรับสื่อ หม�ยถึง พฤติกรรมก�รรับชม

ร�ยก�รจำ�อวดหน้�จอของผู้รับส�ร ด้วยวิธีก�รดู และ

ก�รฟงัผ�่นเครือ่งมอืสือ่ส�รต�่ง ๆ  เช่น โทรทัศน ์โทรศพัท์

สม�ร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
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 • ก�รสง่เสรมิ หม�ยถงึ กระบวนก�รทีท่ำ�ใหเ้กดิ

ก�รพัฒน�คว�มรู้ และทัศนคติที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย

 • วัฒนธรรมไทย หม�ยถึง วิถีชีวิตของคนไทย

ในสังคมไทย ที่มีแบบแผนก�รประพฤติที่ดีง�มและ

แสดงออกถึงคว�มรู้สึกนึกคิดในสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ โดย

สม�ชิกในสังคมไทยส�ม�รถรับรู้ เข้�ใจ ยอมรับและใช้

เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันในสังคมไทย เช่น ภ�ษ�และ

วัฒนธรรม  ม�รย�ท ก�รแต่งก�ย ประเพณีและพิธีท�ง

ศ�สน� ศิลปกรรม ก�รแสดงและก�รละเล่นต่�ง ๆ 

 • สื่อพื้นบ้�น หม�ยถึง ก�รแสดงที่มีก�รร้อง รำ� 

ทำ�เพลง ซ่ึงปร�กฏในร�ยก�รจำ�อวดหน�้จอ โดยเกดิจ�ก

ก�รสร�้งสรรคม์�จ�กวถิชีวีติ คว�มเปน็อยู ่ทศันคติ คว�ม

เชื่อของคนในสังคม และผ่�นก�รคัดกรอง เลือกสรร

เนื้อห�ในก�รนำ�เสนอจ�กทีมง�นของร�ยก�ร

 • นักศึกษ� หม�ยถึง ผู้ที่กำ�ลังศึกษ�อยู่ระดับ

ปริญญ�ตรีของมห�วิทย�ลัยมหิดล  

 • ก�รรับรู้ หม�ยถึง คว�มเข้�ใจ/ตีคว�มหม�ย 

เน้ือห�ทีถ่กูนำ�เสนอในรปูแบบต่�ง ๆ  ผ�่นร�ยก�รจำ�อวด

หน้�จอ

 • ก�รใช้ประโยชน์ หม�ยถึง ก�รนำ�องค์คว�มรู้

ที่ได้ก�รจ�กเปิดรับไปใช้ประโยชน์ด้�นต่�ง ๆ ในชีวิต

ประจำ�วัน

ขอบเขตของการวิจัย

 ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

 1. ประช�กรที่ ใช้ในก�รวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ 

นักศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีของมห�วิทย�ลัยมหิดล ในปี

ก�รศึกษ� 2558 จำ�นวน 20,138 คน (แหล่งข้อมูล กอง

บริห�รก�รศึกษ� มห�วิทย�ลัยมหิดล) 

 2. กลุ่มตัวอย่�ง ที่ใช้ในก�รวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่�งจ�กนักศึกษ�มห�วิทย�ลัยมหิดล 

ระดับปริญญ�ตรี ที่เคยเปิดรับชมร�ยก�รจำ�อวดหน้�จอ 

จำ�นวน 400 คน 

 ตัวแปรที่ใช้ในก�รวิจัย

 ตัวแปรอิสระ (independent variable)คือ 

ลกัษณะท�งประช�กรศ�สตร ์พฤตกิรรมก�รเปดิรบั ก�ร

รับรู้เนื้อห�ร�ยก�ร ก�รใช้ประโยชน์จ�กเนื้อห�ร�ยก�ร

 ตัวแปรต�ม (dependent variable) คือ 

บทบ�ทร�ยก�รจำ�อวดหน�้จอตอ่ก�รสง่เสรมิวฒันธรรม

ในนักศึกษ�มห�วิทย�ลัยมหิดล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ทำ�ให้ทร�บก�รเปิดรับ ก�รรับรู้ ก�รใช้

ประโยชนจ์�กก�รสง่เสรมิวฒันธรรมไทยท่ีเกีย่วกับสือ่พืน้

บ้�นในร�ยก�รจำ�อวดหน้�จอ เพื่อนำ�ไปพัฒน�รูปแบบ

เนื้อห�ร�ยก�รให้มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น

 2. ช่วยให้เกิดก�รเรียนรู้และตระหนักถึงคว�ม

สำ�คัญของก�รสื่อส�รที่มีต่อก�รส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

 3. เพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มลูอ�้งองิในก�รจดัทำ�ร�ยก�ร 

หรือเป็นแนวท�งในก�รจัดทำ�ร�ยก�รในแง่ของก�รส่ง

เสริมวัฒนธรรมไทย

 4. เพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มลูท�งวชิ�ก�รเกีย่วกบัก�รสง่

เสริมวัฒนธรรมไทย

วิธีดำาเนินการวิจัย

 ก�รวิ จั ยครั้ งนี้ เ ป็นง�นวิ จั ย เชิ งป ริม�ณ                  

(Quantitative research) โดยศึกษ�เก่ียวกับก�ร

ลักษณะท�งประช�กรศ�สตร์ เปิดรับ ก�รรับรู้ และก�ร

ใชป้ระโยชนใ์นด�้นก�รสง่เสรมิวฒันธรรมเก่ียวกบัสือ่พ้ืน

บ้�นของร�ยก�รจำ�อวดหน้�จอ ซ่ึงใช้แบบสอบถ�มเป็น

เครื่องมือในก�รวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่�งวันที่ 1 

ธนัว�คม 2559 ถงึ 28 กมุภ�พนัธ ์2560 โดยกระจ�ยก�ร

แจกแบบสอบถ�มไปยังกลุ่มนักศึกษ�มห�วิทย�มหิดลที่

เป็นกลุ่มตัวอย่�งต�มห้องเรียนในร�ยวิช�ต่�ง ๆ ท้ังใน

พืน้ทีศ่�ล�ย� พญ�ไท บ�งกอกนอ้ย และก�ญจนบรีุ เมือ่

ครบ 400 ชุด จึงนำ�ม�ตรวจสอบคว�มถูกต้อง และคว�ม

ครบถ้วนของข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยนำ�คำ�ตอบท่ีได้ม�ลงรหัส 

บันทึกข้อมูล และประมวลผลด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูป 

ผลการวิจัย

 ผลก�รวจิยัลกัษณะประช�กรท่ีสง่ผลตอ่บทบ�ท

ของสื่อพื้นบ้�นใน “ร�ยก�รจำ�อวดหน้�จอ” กับก�รส่ง

เสรมิวฒันธรรมไทยของนกัศกึษ�มห�วทิย�ลยัมหดิล พบ

ว่� ส่วนใหญเ่ปน็เพศหญงิม�กกว�่เพศช�ย โดยสว่นใหญ่

ศึกษ�อยู่ในคณะกลุ่มวิทย�ศ�สตร์ และเทคโนโลยี ส่วน

ใหญก่ำ�ลงัศกึษ�อยูร่ะดบัช้ันปท่ีี 2 และมภีมูลิำ�เน�ในเขต

พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่ 

 พฤติกรรมก�รเปิดรับชมร�ยก�รจำ�อวดหน้�จอ

ของนักศึกษ�มห�วิทย�ลัยมหิดล ส่วนใหญ่เปิดรับชม

ร�ยก�รจำ�อวดหน�้จอผ�่นท�งโทรทัศนช์อ่ง 1 เวริค์พอ้ยท์ 

ต�มเวล�ออกอ�ก�ศ (อ�ทติย)์ รองลงม�ชมยอ้นหลงัผ�่น
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ส่ืออนิเทอรเ์นต็ เช่น เวบ็ไซตยู์ทบู เฟซบุก๊ เป็นตน้ คว�มถี่

ในก�รเปดิรบัชมร�ยก�รจำ�อวดหน�้จอสว่นใหญไ่มไ่ดช้ม

ทุกเดือนน�น ๆ ดูที รองลงม�รับชม 2 ตอน/เดือน 

 พฤติกรรมก�รชมร�ยก�รย้อนหลังของกลุ่ม

ตวัอย�่งสว่นใหญไ่มเ่คยชมยอ้นหลงั รองลงม�รบัชมยอ้น

หลังเฉพ�ะตอนที่สนใจ ช่วงในร�ยก�รที่เป็นท่ีช่ืนชอบ

ม�กทีส่ดุคือชว่งฉอ่ยเดอะซีรีส่ ์รองลงม�คือ ชว่งฉอ่ยหน�้

จอ ส่วนใหญ่ลักษณะก�รเปิดรับชมร�ยก�รจะเปิดชม

เฉพ�ะบ�งช่วงที่สนใจ รองลงม�เปิดชมตลอดร�ยก�ร 

สว่นเหตผุลทีท่ำ�ใหเ้ปดิรบัชมร�ยก�รจำ�อวดหน�้จอสว่น

ใหญ่เพื่อคว�มบันเทิง รองลงม�เพื่อผ่อนคล�ยจ�ก

คว�มเครยีด และสว่นใหญ่มกี�รเปดิรับชมร�ยก�รจำ�อวด

หน้�จอพรอ้มกบัสม�ชกิในครอบครวั รองลงม�รบัชมคน

เดียว ก�รรับรู้เนื้อห�ร�ยก�รจำ�อวดหน้�จอในด้�นก�ร

ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยเกี่ยวสื่อพื้นบ้�นของนักศึกษ�

มห�วิทย�ลัยมหิดล เมื่อพิจ�รณ�โดยรวม พบว่� อยู่ใน

ระดบัม�ก  เชน่เดียวกบัก�รใชป้ระโยชนจ์�กเนือ้ห�คว�ม

รู้ที่ได้รับจ�กร�ยก�รจำ�อวดหน้�จอในด้�นก�รส่งเสริม

วฒันธรรมไทยเกีย่วสือ่พ้ืนบ�้นของนักศึกษ�มห�วิทย�ลยั

มหิดล โดยอยู่ในระดับม�กเช่นกัน 

 ผลก�รทดสอบสมมติฐ�นที่ 1 พบว่� ลักษณะ

ท�งประช�กรแตกต่�งทำ�ให้เกิดก�รรับรู้เนื้อห�ร�ยก�ร

จำ�อวดหน้�จอแตกต่�งกัน พบว่� ลักษณะท�งประช�กร 

จำ�แนกต�มเพศ และชั้นปีที่ศึกษ�ที่ต่�งกันทำ�ให้เกิดก�ร

รับรู้เนื้อห�ร�ยก�รจำ�อวดหน้�จอที่แตกต่�งกัน ส่วน

ลักษณะท�งประช�กร ต�มกลุ่มคณะที่กำ�ลังศึกษ� และ

ภมูลิำ�เน�ทีต่�่งกนัไมท่ำ�ใหใ้หเ้กดิก�รรบัรูเ้นือ้ห�ร�ยก�ร

จำ�อวดหน้�จอที่แตกต่�งกัน

 ผลก�รทดสอบสมมติฐ�นที่ 2 พบว่� ก�รเปิด

รับชมร�ยก�รจำ�อวดหน้�จอแตกต่�งทำ�ให้เกิดก�รรับรู้

เนื้อห�ร�ยก�รจำ�อวดหน้�จอแตกต่�งกัน พบว่� ช่วง

ร�ยก�รที่ช่ืนชอบ และลักษณะก�รเปิดรับชมร�ยก�ร

จำ�อวดหน้�จอที่ศึกษ�ที่ต่�งกันทำ�ให้เกิดก�รรับรู้เนื้อห�

ร�ยก�รจำ�อวดหน�้จอทีแ่ตกต�่งกัน ส่วนช่องท�งในก�ร

เปิดรับชม คว�มถี่ในก�รเปิดรับชม และลักษณะก�รรับ

ชมร�ยก�รซำ้� ที่ต่�งกันไม่ทำ�ให้ให้เกิดก�รรับรู้เนื้อห�

ร�ยก�รจำ�อวดหน้�จอที่แตกต่�งกัน

 ผลก�รทดสอบสมมติฐ�นที่ 3 พบว่� ก�รรับรู้

ในเนื้อห�ร�ยก�รจำ�อวดหน้�จอกับก�รใช้ประโยชน์

เน้ือห�ร�ยก�รจำ�อวดหน�้จอของนกัศกึษ�มห�วทิย�ลัย

มหิดลมีคว�มสัมพันธ์กัน ยิ่งกลุ่มตัวอย่�งมีก�รรับรู้ต่อ

เนื้อห�ร�ยก�รจำ�อวดหน้�จอม�กเท่�ใด ก็จะยิ่งมีก�รใช้

ประโยชน์จ�กเนื้อห�ของร�ยก�รม�กขึ้นเท่�นั้น 

อภิปรายผล

ลักษณะท�งประช�กรต่อก�รรับรู้เกี่ยวกับก�รส่งเสริม

วัฒนธรรมไทยของร�ยก�รจำ�อวดหน้�จอ พบว่� เพศ 

และชั้นปีท่ีศึกษ�ที่ต่�งกันทำ�ให้เกิดก�รรับรู้เนื้อห�

ร�ยก�รจำ�อวดหน้�จอท่ีแตกต่�งกัน เนื่องจ�กเพศหญิง

และเพศช�ยมีลักษณะคว�มสนใจหรือมีคว�มชื่นชอบท่ี

ต่�งกันออกไปจึงทำ�ให้เกิดก�รรับรู้ที่ไม่เหมือนกัน เช่น

เดียวกับระดับชั้นปีที่ศึกษ�ก็มีผลต่อก�รรับรู้เนื้อห�ของ

ร�ยก�รที่ไม่เหมือนกันเช่น ดังที่ สมควร กวียะ (2540, 

น. 114-119) กล่�วว่� มนุษย์มีคว�มส�ม�รถในก�รรับรู้

ท่ีไม่เท่�กัน ซ่ึงข้ึนอยู่กับองค์ประกอบภ�ยในของแต่ละ

บุคคล สิ่งเร้�ภ�ยในตัวบุคคลทำ�ให้ตัดสินใจหรือมี

พฤติกรรมต่�งกัน ได้แก่ ระดับสติปัญญ� เพศ วัย 

บุคลิกภ�พของแต่ละบุคคลรวมถึงคว�มสนใจหรือคว�ม

ตั้งใจที่จะรับรู้ ซึ่งอ�จเกิดจ�กคว�มต้องก�รและคว�ม

พร้อมที่จะรับรู้ 

 ก�รศึกษ�อยู่ในกลุ่มคณะ และภูมิลำ�เน�ที่ต่�ง

กันไม่มีผลต่อก�รรับรู้เนื้อห�ร�ยก�รจำ�อวดหน้�จอ ก�ร

ศึกษ�อยู่ในกลุ่มคณะท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์  และ

เทคโนโลยี  กับกลุ่มคณะท�งด้�นมนุษยศ�สตร์  

สังคมศ�สตร์ มีก�รรับรู้เนื้อห�ร�ยก�รของนักศึกษ�ที่

เหมือนกัน เนื่องจ�กกลุ่มตัวอย่�งมีระดับอ�ยุท่ีอยู่ในวัย

เดียวกันจึงทำ�ให้ก�รรับรู้เนื้อห�เก่ียวกับก�รส่งเสริม

วฒันธรรมไทยท่ีเปน็คว�มรูพ้ืน้ฐ�นของประช�ชนคนไทย

จึงไม่ต่�งกัน สิ่งน่�สังเกตอย่�งหนึ่งคือกลุ่มนักศึกษ�ท�ง

ด้�นวิทย�ศ�สตร์ และเทคโนโลยี มีคว�มสนใจในเนื้อห�

ของร�ยก�รท่ีส่งเสริมวัฒนธรรมไทยเช่นเดียวกับ

นักศึกษ�ท�งด้�นมนุษยศ�สตร์ สังคมศ�สตร์   

 ช่วงฉ่อยเดอะซีรี่ย์ เป็นช่วงที่นำ�เสนอด้วยเพลง

ฉ่อย เพลงเรือ หรือเพลงพื้นบ้�นอื่น ๆ โดยนำ�เรื่องที่คุ้น

เคยตอ่ก�รรบัรูม้�นำ�เสนอ เชน่ เรือ่งวรรณคดพีืน้บ�้นไทย 

วรรณคดีพื้นบ้�นโลก อีสป ซีรีส์ต่�ง ๆ ที่โด่งดัง เป็นต้น 

ม�สร้�งสรรค์ใหม่ด้วยสื่อเพลงพื้นบ้�นโดยให้พิธีกรทั้ง 3 

ท่�นม�สวมบทบ�ทตัวละครต่�ง ๆ ในเรื่องร�วที่นำ�ขึ้น

ม�เสนอแก่ผู้ชมร�ยก�ร ซึ่งเกิดจ�กก�รพัฒน�เสริมแต่ง

วัฒนธรรมดั้งเดิมเพื่อให้เกิดคว�มน่�สนใจยิ่งข้ึน ซึ่งเป็น



120

Siam Communication Review Vol.17 Issue 22

ดังแนวคว�มคิดของสม�พันธ์วัฒนธรรมพื้นบ้�นโลก CI-

OFF (สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวฒันธรรม, 2551, น. 98) 

อธบิ�ยไวว้�่ เปน็วฒันธรรมทีม่แีบบดัง้เดมิเป็นตวัตัง้แลว้

นำ�ตวัใหมเ่ข�้ม�เปน็แบบเสรมิแตง่ วฒันธรรมดำ�รงอยูไ่ม่

ได้ถ้�ไม่มีก�รปรับไปต�มกระแสของสิ่งแวดล้อมและ

สถ�นก�รณ์ที่เปล่ียนแปลงไป วัฒนธรรมด้ังเดิมคงไม่

ส�ม�รถยืนหยัดอยู่ได้ในทุกเรื่อง ถ้�ไม่ส�ม�รถต่อสู้กับ

คว�มเปลี่ยนแปลงได้ก็ต้องสล�ยห�ยไปต�มก�ลเวล� 

 กลุ่มตัวอย่�งมีเหตุผลที่เลือกเปิดรับเพื่อคว�ม

บันเทิง และเพื่อผ่อนคล�ยคว�มเครียดเป็นสองอันดับ

แรก แสดงให้เห็นว่�ก�รเปิดรับร�ยก�รจำ�อวดจอท่ีเป็น

ร�ยก�รโทรทศัน์ ประเภทปกณิกะ ของกลุ่มผูร้บัส�รเนน้

รับชมเพ่ือสร�้งคว�มบนัเทงิให้แกต่นเอง และก�รดำ�เนนิ

ร�ยก�รของร�ยก�รจำ�อวดหน้�จอยังคงตอบสนองก�ร

ทำ�หน้�ที่ของสื่อพื้นบ้�น ดังคำ�กล่�วของนักวิช�ก�ร      

สำ�นักแฟรงเฟิร์ตที่ ก�ญจน� แก้วเทพ (2548, น. 12) ได้

ประมวลคว�มหล�กหล�ยของสื่อพื้นบ้�นไว้ทั้งหมด 10 

ข้อ ได้แก่ 1) ก�รแสดงเอกลักษณ์  2) ให้ข่�วส�ร 3) 

ให้ก�รศึกษ� 4) อบรมจริยธรรม 5) ให้คว�มบันเทิง 6) 

ปลดปล่อยแรงผลักดันท�งเพศ 7) พัฒน�ภูมิปัญญ� 8) 

ส่งเสริมคว�มส�มัคคี 9) รักษ�พย�บ�ลก�ยและใจ 

และ10) รู้จักวิพ�กษ์/วิจ�รณ์   

 จ�กผลก�รศึกษ�ก�รรับรู้เน้ือห�จ�กร�ยก�ร

จำ�อวดหน้�จอในด�้นก�รสง่เสรมิวฒันธรรมไทยเกีย่วสือ่

พ้ืนบ�้นของนกัศกึษ�มห�วทิย�ลยัมหดิล ในภ�พรวมอยู่

ในระดับม�ก  แสดงให้เห็นว่�กลุ่มตัวอย่�งส�ม�รถรับรู้

เนือ้ห�ในด�้นก�รส่งเสริมวฒันธรรมไทยทีร่�ยก�รจำ�อวด

หน้�จอได้นำ�เสนอม�สู่ผู้รับส�รที่เป็นกลุ่มเป้�หม�ยของ

ร�ยก�รนั่นคือกลุ่มเย�วชน ซึ่งส�ม�รถรับรู้ได้ทั้งก�รทำ�

หน้�ที่ของพิธีกรที่เป็นหัวใจหลักของก�รผลิตร�ยก�ร

โทรทศัน ์เพร�ะพธิกีรเปน็บคุคลหลกัในก�รดำ�เนินเน้ือห�

ของร�ยก�รให้เป็นไปบรรลุต�มแผนที่ว�งเอ�ไว้ 

 ก�รนำ�เสนอร�ยก�รจำ�อวดหน้�จอผ่�นสื่อพื้น

บ�้นไมไ่ดส้ร้�งขอ้จำ�กดัหรือเป็นอปุสรรคต่อก�รรบัรูข้อง

กลุ่มตัวอย่�งที่เป็นคนรุ่นใหม่แต่อย่�งใด เน่ืองจ�ก

ร�ยก�รจำ�อวดหน�้จอมกี�รออกแบบเน้ือห�ก�รนำ�เสนอ

ให้เข้�ใจง่�ย ชัดเจน และน่�สนใจ อีกทั้งยังสร้�งสรรค์ให้

เกิดคว�มทันสมัย เนื้อห�ไม่ซำ้�ซ�กจำ�เจกับสิ่งที่เคยมีม�

ก่อน และที่สำ�คัญยังคงไว้ซึ่งคว�มสนุกสน�นที่เป็น

เอกลกัษณข์องสือ่พ้ืนบ้�น ดังที ่ก�ญจน� แกว้เทพ (2548, 

น. 11) ไดก้ล�่วถงึขอ้เดน่ของสือ่พืน้บ�้น ว�่เปน็สือ่ทีใ่กล้

ชิดประช�ชน ง่�ยต่อก�รเข้�ถึง เข้�ใจง่�ย ส�ม�รถ

แสดงออกท�งอ�รมณ์ได้เต็มท่ี/สร้�งสรรค์ อีกท้ังยัง

ดัดแปลงเนื้อห�ให้เข้�กับแต่ละท้องที่ได้ ทำ�ให้ก�รใช้

ภ�ษ�ถ่ิน/มีชีวิตชีว�/งดง�ม/โดนใจ และปรับเนื้อห�ให้

เข้�กับยุคสมัยได้ เป็นต้น ร�ยก�รส�ม�รถดึงเอ�ข้อเด่น

เหล่�นี้ม�เสนอให้เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของร�ยก�รจำ�อวด

หน้�จอ

 ก�รรบัรูต้อ่ก�รนำ�เสนอเอกลกัษณค์ว�มเปน็คน

ไทยของร�ยก�รจำ�อวดหน�้จอในเรือ่งรกัคว�มสนกุสน�น

นั้น แสดงให้เห็นว่�ผู้รับส�รของร�ยก�รจำ�อวดหน้�จอ

ส�ม�รถรับรู้ได้ถึงบุคลิกลักษณะเฉพ�ะตัวของคนไทยที่

โดดเด่นในร�ยก�รผ่�นบุคลิกภ�พของพิธีกร ผู้ร่วม

ร�ยก�รและแขกรับเชิญได้เป็นอย่�งดี ซึ่งสอดคล้องดังที่ 

วรวุทธ สุวรรณฤทธิ์ และคณะ (2549, น. 53) ได้กล่�ว

ถึง ลักษณะนิสัยที่เห็นได้ชัดเจนในคนส่วนใหญ่ของ

ประเทศไทย โดยนิสัยท่ีปร�กฏชัดเจนในคนไทยหน่ึงใน

นั้นก็คือ ก�รยำ้�ห�คว�มสุขจ�กชีวิต คนไทยมักมองชีวิต

ในแง่สวยง�ม คว�มกลมกลืนและพย�ย�มห�คว�มสุข

จ�กโลก ซึ่งตรงกันข้�มกับช�วตะวันตกที่มักมองชีวิตใน

แง่ของคว�มขัดแย้งระหว่�งอำ�น�จฝ่�ยตำ่�ในร่�งก�ย

มนุษย์และอำ�น�จฝ่�ยสูง  คนไทยดูเป็นคนไม่ทุกข์ร้อน

และทำ�สิง่ใดมกัคำ�นงึถงึคว�มสนกุสน�นดว้ยเสมอ แมใ้น

ง�นอวมงคลยังมีก�รแสดงมหรสพ 

 ก�รรับรู้ต่อเนื้อห�ร�ยก�รที่ส่งเสริมวัฒนธรรม

ไทย(ด้�นขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย) แสดงให้เห็น

ว�่แท้จรงิแล้วกลุม่วยัรุ่นอ�จจะไมไ่ด้ละเลยต่อก�รสง่เสริม

วัฒนธรรมไทย พวกเข�ส�ม�รถเข้�ใจและมองเห็นคุณค่�

ของวัฒนธรรมประเพณีว่�มีคว�มสำ�คัญต่อบุคคลและ

สังคมม�กแค่ไหน เพียงแต่ว่�คนรุ่นใหม่มีพ้ืนท่ีที่จะ

ส�ม�รถเข้�ถึงเน้ือห�ท่ีส่งเสริมวัฒนธรรมไทยน้อยกว่�ใน

อดีต ก�รนำ�เสนอของร�ยก�รจำ�อวดหน้�จอเป็นก�รช่วย

ทำ�หน้�ท่ีสืบทอด/ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้ดำ�รงอยู่ใน

สังคมไทย ถึงแม้ว่�หน้�ที่ก�รสืบทอด/ส่งเสริมจะไม่ใช่

หน�้ทีข่องร�ยก�รจำ�อวดหน�้จอในฐ�นะสือ่มวลชนเพยีง

สถ�บนัเดยีวกต็�ม แตส่ือ่มวลชนเปน็สือ่ทีไ่ดร้บัก�รยอมรบั

ว�่ส�ม�รถเข้�ถึงประช�ชนได้เรว็และเปน็จำ�นวนม�ก ก�ร

ทำ�หน้�ท่ีน้ีจึงมีคว�มสำ�คัญอย่�งย่ิงในก�รดำ�รงไว้ซึ่ง          

ศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีง�มให้อยู่คู่กับสังคมไทยได้ยั่งยืน

น�น 



121

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 22

 

 ก�รใช้ประโยชน์จ�กเนื้อห�คว�มรู้ที่ได้รับจ�ก

ร�ยก�รจำ�อวดหน้�จอในด้�นก�รส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

เกี่ยวสื่อพื้นบ้�นของนักศึกษ�มห�วิทย�ลัยมหิดล มีภ�พ

รวมก�รใช้ประโยชน์ในระดับม�ก บ่งบอกว่�ร�ยก�ร

จำ�อวดหน�้จอมีสว่นสำ�คญัในก�รชว่ยสร�้งคว�มตระหนัก

เกีย่วกบัก�รอนรุกัษว์ฒันธรรมไทยของเย�วชน และหนัม�

ให้คว�มสนใจในวัฒนธรรมไทยม�กยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็น

เครื่องมือช่วยให้คล�ยเหง�ได้อีกด้วย สอดคล้องต�มแนว

ก�รใช้ประโยชน์จ�กสื่อ ซ่ึงเกิดจ�กเปิดรับ ก�รทำ�คว�ม

เข้�ใจ (decode) และตีคว�ม (interpret) เนื้อห�ของส�ร

ที่ได้รับจนเกิดเป็นคว�มพึงพอใจและนำ�ม�สู่ก�รใช้

ประโยชน์จ�กสื่อนั่นเอง ดังที่นักวิช�ก�รหล�ยท่�นได้

กล�่วถงึก�รใชป้ระโยชนจ์�กเนือ้ห�ไว ้Lull (1982) (อ�้งองิ

ใน อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2550, น. 526) เช่น ใช้ในก�รจัด

ว�งโครงสร้�งในชีวิตประจำ�วัน ใช้ให้เกิดก�รสร้�งคว�ม

สมัพนัธ์กบัคนรอบข�้ง ใชเ้พือ่เพิม่ก�รตดิต่อ หรอืเพือ่หลีก

เลี่ยงคว�มสัมพันธ์ ใช้เรียนรู้ประเด็นท�งสังคม ใช้เพิ่ม

สมรรถนะในก�รควบคมุสถ�นก�รณ ์และต�มท่ี McQuail 

และคณะ (1972) กล่�วถึงก�รใช้ประโยชน์จ�กส่ือช่วย

ทำ�ให้รู้สึกเพลิดเพลิน สร้�งคว�มสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 

สร้�งอัตลักษณ์ ตรวจตร�สังคม เป็นต้น (Richard West 

and Lynn H. Turner, 2010, p. 395) 

 จ�กก�รศกึษ�วิจยัในครัง้นี ้ผูว้จิยัมคีว�มคดิเหน็

ว่�ผู้ชมร�ยก�รจำ�อวดหน้�จอส�ม�รถรับรู้ได้ถึงบทบ�ท

หน้�ที่ของร�ยก�รในฐ�นะสื่อมวลชนและสื่อพื้นบ้�นไป

พร้อมๆ กัน ร�ยก�รจำ�อวดหน้�จอยังส�ม�รถรักษ�ก�ร

ทำ�หน้�ที่ในก�รช่วยประคับประคองสังคม ดังที่ Berger  

ไดก้ล�่วถงึบทบ�ทหน�้ทีท่ีส่ำ�คญัของสือ่มวลชนเอ�ไว้ ทัง้

ก�รชว่ยสอดสอ่งตรวจตร�คว�มเปน็ไปในสงัคม ชว่ยสร�้ง

คว�มสัมพันธ์ที่ดีให้แก่บุคคล ก�รสร้�งคว�มบันเทิง/ก�ร

ละเล่น สร้�งคว�มต่อเนื่องท�งวัฒนธรรม และทำ�ให้เกิด

ก�รเปลี่ยนแปลงขึ้น (ณรงค์ สมพงษ์, 2543, น. 34-37)

 นอกจ�กนี้ยังส�ม�รถสร้�งก�รรับรู้ถึงบทบ�ท

หน�้ทีข่องสือ่พืน้บ�้นทีม่เีอกลกัษณค์วบคูไ่ปดว้ย ทัง้ก�ร

ให้ข่�วส�ร อบรมบ่มเพ�ะ คว�มบันเทิง ช่วยพัฒน�

ภูมิปัญญ� ช่วยผ่อนคล�ยจ�กคว�มเครียด รวมท้ังก�ร

วิพ�กษวิ์จ�รณค์ว�มเปน็ไปในสงัคมจ�กเนือ้ห�ในก�รนำ�

เสนอ (ก�ญจน� แก้วเทพ, 2548, น. 15) ดังเช่นที่ G. C. 

Chu. และ Al-Li Chu ได้นำ�เอ�เรื่องทัศนคติม�ประยุกต์

ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ก�รทำ�หน้�ท่ีของสื่อพื้นบ้�น ไว้ว่�ส่ือ

มหีน�้ท่ี Cognitive Dimension คอื สือ่พืน้บ้�นทำ�หน�้ที่

ให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจแก่ผู้รับส�รว่�อะไรเป็นอะไร อะไร

ผิดอะไรถูก Affective Dimension คือ หน้�ที่สร้�ง

อ�รมณค์ว�มรูส้กึต�่ง ๆ  และ Conative Dimension คอื 

ทำ�หน้�ท่ีช้ีแนวท�งในก�รปฏิบัติแก่ผู้คนในสังคม กล่�ว

ได้ว่�บทบ�ทของสื่อมวลชนและสื่อพื้นบ้�นในร�ยก�ร

จำ�อวดหน�้จอเป็นคว�มสมัพนัธแ์บบหยบิยมืหรอืสง่เสรมิ

ซึ่งกันและกัน (ก�ญจน� แก้วเทพ, 2549, น. 450-452) 

ซ่ึงเห็นได้ว่�ระบบสื่อมวลชนได้หยิบยืมท้ังตัวบุคคล รูป

แบบ เนื้อห�กระแสคว�มนึกคิดจ�กระบบสื่อพื้นบ้�น 

และระบบสือ่พืน้บ�้นม� โดยสือ่มวลชนเปรยีบเสมือนเปน็

ช่องท�งในก�รช่วยส่งเสริมกัน ดังคำ�กล่�วท่ีว่� “นำ้�พึ่ง

เรือเสือพึ่งป่�” ท่ีสื่อมวลชนและสื่อพื้นบ้�นต้องพึ่งพ�

อ�ศัยซึ่งกันและกัน

 แม้รูปแบบของสื่อพื้นบ้�นอ�จไม่ทันสมัยเท่�

สื่อมวลชน แต่ร�ยก�รจำ�อวดหน้�จอส�ม�รถนำ�

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของสื่อพื้นบ้�น ทั้งก�รผลิตเนื้อห�

ใหเ้ข�้ใจง�่ย มคีว�มสร�้งสรรค ์แสดงออกท�งอ�รมณไ์ด้

เต็มที่ ใช้ภ�ษ�ถิ่นในก�รแสดง และเนื้อห�ส�ม�รถปรับ

ให้เข้�กับยุคสมัยได้ง่�ย เป็นต้น ม�ผสมผส�นเข้�กับข้อ

เดน่ของสือ่มวลชน เชน่ เป็นสือ่ท่ีเรว็ มภี�พ/แสง/สี/เสยีง 

มกีระบวนก�รผลติท่ีละเอยีดเป็นข้ันตอน และท่ีสำ�คัญคอื

ส�ม�รถเข้�ถึงกลุ่มผู้ชมได้จำ�นวนม�ก ม�ผสมผส�นจน

เกิดเป็นรูปแบบก�รนำ�เสนอที่มีทั้งเอกลักษณ์คว�มเป็น

สือ่พืน้บ�้นไทยทีม่คีว�มทนัสมยั และส�ม�รถเข้�ถงึกลุม่

ผู้รับส�รท่ีหล�กหล�ยในยุคปัจจุบันได้ดี จนเป็นอีกหนึ่ง

ช่องท�งในก�รช่วยสง่เสริมวฒันธรรมไทยผ�่นสือ่พืน้บ�้น

ได้เป็นอย่�งดี

ข้อเสนอแนะสำาหรับรายการ

 1. ในก�รนำ�เสนอเนือ้ห�ทีน่ำ�ม�จ�กวรรณกรรม

ต่�ง ๆ ควรมีก�รแนะนำ�เหตุผลของวรรณกรรมบ�งเรื่อง

ที่ขัดกับศีลธรรมประกอบ เพื่อให้เด็กและเย�วชนรู้ว่�ท่ี

ถูกที่ควรนั้นควรว�งตัวอย่�งไร

 2. ก�รทำ�หน้�ที่ของพิธีกรของร�ยก�รนั้น ควร

ระมดัระวงัเรือ่งก�รแสดงออกทีบ่�งครัง้อ�จเกินขอบเขต

จนดูเหมือนเหม�ะสมกับก�ลเทศะ

 3. ในก�รผลติร�ยก�รควรมกี�รจดัลำ�ดบัก�รนำ�

เสนอที่ชัดเจน เพื่อที่ผู้ติดต�มร�ยก�รจะได้ไม่พล�ด
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โอก�สในก�รรับชมช่วงที่ชื่นชอบ

 ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป

 ควรมีก�รทำ�วิจัยเช่นเดียวกันน้ี ให้ครอบคลุม

กลุ่มผู้รับส�รวัยต่�ง ๆ เพื่อให้ทร�บถึงก�รรับรู้เนื้อห�

ร�ยก�รในลักษณะที่ต่�งกัน แล้วนำ�ม�เปรียบเทียบกับ

ก�รวิจัยในครั้งนี้ว่�มีคว�มแตกต่�งกันหรือไม่ อย่�งไร
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