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การศึกษาเรื่อง “การเปดรับและความคิดเห็นตอรายการอาเซียนโฟกัสของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร” นี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับชมและความคิดเห็นของผูชม
รายการอาเซียนโฟกัส โดยจะศึกษาเฉพาะความคิดเห็นตอเนื้อหารายการและความคิดเห็นตอผูดําเนิน
รายการการศึกษาดําเนินการดวยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเพียงครั้งเดียว (One-Shot Case Study)โดยใช
แบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือ ซ่ึงประกอบดวยคําถามปลายปด (Close-Ended 
Questionnaires) แบบมีตัวเลือกคําตอบ (Multiple Choice Question) และคําถามมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยเก็บ
ขอมูลจากตัวอยางประชากรซ่ึงเปนประชาชนท่ัวไป ท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและเคยรับชม
รายการอาเซียนโฟกัสจํานวน 200 คนในสวนการทดสอบสมมติฐานการวิจัยนั้นพบวา ลักษณะทาง
ประชากรศาสตรของผูชมรายการอาเซียนโฟกัสในเขตกรุงเทพมหานคร อันไดแก อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยท่ีแตกตางกันจะมีการเปดรับชมรายการแตกตางกัน สวน เพศ ท่ี
แตกตางกัน ไมทําใหการเปดรับชมรายการแตกตางกัน และพบวาลักษณะทางประชากรศาสตรสอง
ประการ ของผูชมรายการ คือ อาย ุและ อาชีพ ท่ีแตกตางกัน จะมีระยะเวลาในการเปดรับชมรายการ
ท่ีแตกตางกันสวนการเปดรับชมรายการอาเซียนโฟกัสของผูชมในเขตกรุงเทพมหานครกับความคิด
เห็นตอเนื้อหารายการและผูดําเนินรายการนั้นพบวา ความถ่ีในการเปดรับชมรายการมีความสัมพันธ
กับความคิดเห็นตอเนื้อหารายการ แตไมมีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอผูดําเนินรายการนอกจากนี้ 
ระยะเวลาในการเปดรับชมรายการยังมีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอเนื้อหารายการและผูดําเนิน
รายการในทางบวกอีกดวย 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

สื่อโทรทัศนทําใหคนรูจัก รับรูความเคลื่อนไหวของอาเซียนเปนอันดับหนึ่ง แตการสราง
ความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของอาเซียนในการรวมเปนประชาคมไดมากนอยแคไหนนั้นยัง
ไมมีความชัดเจน เนื่องจากสื่อโทรทัศนยังประชาสัมพันธอยางผิวเผิน เปนบางชวงเวลา ทราบเพียง
ความเคลื่อนไหว แตไมเจาะลึกรายละเอียดและสรางความตระหนักถึงความสําคัญของอาเซียนอยาง
แทจริง ท้ังนี้อาจเปนผลจากการแขงขันของธุรกิจโทรทัศนท่ีรุนแรง ทําใหผูผลิตรายการตองแขงขันกัน
เพ่ือผลิตรายการท่ีเนนปริมาณผูชม  เชน  รายการบันเทิง จนกระท่ังรายการสาระประเภทอ่ืน ๆ เหลือ
พ้ืนท่ีนอยลง 

ผลสํารวจจากเว็บไซต Siam Intelligence (2553) ซ่ึงไดสรุปผลการสํารวจความนิยมและ
ความคิดเห็นของผูชมท่ีมีตอรายการโทรทัศนผานเว็บไซต kapok  prachatai  blognone และ Siam 
intelligence โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจรายการโทรทัศนท่ีมีผูสนใจติดตามชม ชวงเวลาการรับชม 
รายการท่ีมีความคิดสรางสรรค และรายการท่ีมีผูติดตามชมมากท่ีสุด ผลการศึกษาพบวา สื่อกระแส
หลักของยังคงเปนสื่อจากโทรทัศนโดยเฉพาะจากชองฟรีทีวี ไมวาจะเปนชอง 3, 5, 7, 9, 11 หรือไทย
พีบีเอส แมวาจะมีโทรทัศนทางเลือก  เชน  ทีวีดาวเทียม เริ่มเขามาแยงพ้ืนท่ีจากฟรีทีวีมากข้ึนดวย
รายการท่ีมากข้ึนและหลากหลายมากกวา แตความนิยมหลักก็ยังอยูในรายการของฟรีทีวี โดยรายการ
สารคดีเปนรายการท่ีไดรับความนิยมเปนอันดับ 3 รองจากขาวและละคร สะทอนใหเห็นวาผูชมยัง
ตองการรายการท่ีมีสาระ ใหการศึกษา หรือชวยใหเกิดความคิดสรางสรรค (สรุปผลสํารวจสื่อโทรทัศน
ปลอดภัยและสรางสรรค, 2553) 

รายการท่ีเก่ียวกับประชาคมอาเซียนท่ีปรากฏอยูมักมีรูปแบบเชิงขาวหรือสารคดี
บรรยายเนื้อหาท่ัวไปของประเทศอาเซียน  เชน  จํานวนประชากร ภาษา ศาสนา สกุลเงิน สินคา
เศรษฐกิจ สงออก นําเขา เปนตน ซ่ึงเปนขอมูลท่ีสามารถหาจากหนังสือ อินเตอรเน็ต ฯลฯ และเปน
ขอมูลท่ัวไปเหมือน ๆ กัน จึงอาจเปนสาเหตุหนึ่งท่ีคนไทยขาดความกระตือรือรนตอการเปดรับขอมูล
เก่ียวกับประชาคมอาเซียนก็เปนได 

ดังนั้น เพ่ือกระตุนใหผูชมเกิดความสนใจรายการเชิงสาระความรู ตองปรับเนื้อหา 
รูปแบบ ฯลฯ ใหสอดคลองกับความตองการของผูชมรายการมากข้ึน ผูศึกษาเห็นวา “รายการอาเซียน
โฟกัส” เปนรายการสารคดีท่ีนําเสนอเนื้อหาท่ีแปลกใหมกวารายการอ่ืน ๆ โดยผูดําเนินรายการจะ
สวมบทบาทเปนนักทองเท่ียวแบบสะพายเป หรือ แบคแพ็คเกอร (Backpacker) เขาไปสถานท่ีตาง ๆ 
เพ่ือสัมภาษณและพูดคุยกับผูคนในแตละประเทศในประเด็นตาง ๆ ขณะเดียวกันก็ทําหนาท่ีของไกด
นําเท่ียวถายทอดขอมูลประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประเทศกลุมอาเซียน เหมือน
ผูชมรายการไดเขาไปมีสวนรวมในการเดินทาง ทําใหรับรูขอมูลในแงมุมท่ีตางจากเดิม อีกท้ังเนื้อหา
ของรายการยังคอนขางเหมาะกับคนไทยซ่ึงนิยมรายการท่ีมีเนื้อหาไมหนักจนเกินไป สนุกสนาน มีสีสัน 
จึงเปนรายการท่ีผูศึกษาคิดวาเหมาะกับสถานการณท่ีไทยจะตองปรับตัวเพ่ือรูจักและเขาถึงประเทศ
เพ่ือนบานมากข้ึน เตรียมรับสถานการณในอนาคตท่ีจะตองรวมเปนประชาคมอาเซียน ซ่ึงกุญแจ
สําคัญประการหนึ่งอยูท่ีการรูจักความเปนตัวตนของคนในภูมิภาคอาเซียนเสียกอน ดวยเหตุนี้ ผูศึกษา
จึงตองการศึกษาถึงการเปดรับชมและความคิดเห็นตอรายการอาเซียนโฟกัสของผูชมรายการ ท้ังนี้เพ่ือ
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ทราบถึงผลตอบรับจากการรับชม ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการสรางสรรคและพัฒนารายการโทรทัศน
ประเภทสารคดีเก่ียวกับอาเซียนและรายการสารคดีประเภทอ่ืน ๆ ใหนาสนใจ ชวนติดตาม และตรง
ความตองการของผูชมทุกสถานภาพ ทุกเพศ ทุกวัย มากยิ่งข้ึน 

 
 

วัตถุประสงค 
 

1. เพ่ือศึกษาการเปดรับชมรายการอาเซียนโฟกัสของผูชมในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นตอรายการอาเซียนโฟกัสของผูชมในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

วิธีการวิจัย 
 

วิธีการศึกษาใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) วิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางเพียงครั้งเดียว (One-Shot Case Study) มุงศึกษาประชาชนท่ัวไป ซ่ึง
อาศัยในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากรายการอาเซียนโฟกัสเปนรายการประเภทสารคดีใหความรูความ
เขาใจเก่ียวกับประเทศตาง ๆ ในอาเซียน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จึงเปนรายการท่ี
รับชมไดทุกกลุมอายุ โดยมีระยะเวลาการเก็บขอมูลประมาณ 3 เดือน คือตั้งแต 1 กรกฎาคม จนถึง 1 
ตุลาคม 2555 ซ่ึงรายการไดออกอากาศเปนตอนสุดทายวันท่ี 24 มิถุนายน 2555 จึงเปนชวงเวลาท่ี
ผูชมรายการยังจํารูปแบบ เนื้อหา และบรรยากาศรายการได 

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
 
ลักษณะทางประชากรกับการเปดรับชมรายการอาเซียนโฟกัส 

 
เพศกับการเปดรับชมรายการอาเซียนโฟกัส 
ลักษณะทางประชากรของผูชมรายการอาเซียนโฟกัสในเรื่องความถ่ีในการเปดและ

ระยะเวลาในการเปดรับชมรายการพบวา เพศท่ีแตกตางกัน จะมีความถ่ีในการเปดรับชมรายการ ไม
แตกตางกัน และพบวา เพศท่ีแตกตางกันจะมีระยะเวลาในการเปดรับชมรายการ ไมแตกตางกัน ซ่ึง
สนับสนุนความคิดของ ฮันท และ รูเบน (Hunt & Ruben, 1993, อางถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541, น. 
122-124) ซ่ึงไดกลาวถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการเลือกรับสารเก่ียวกับเปาหมายวามนุษยทุกคนมี
เปาหมายและกําหนดเปาหมายไวสําหรับการดําเนินชีวิต ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอการเลือกใชสื่อมวลชน การ
เลือกขาวสาร การตีความหมายและการเลือกจดจํา และไดกลาวถึงการใชประโยชนวาบุคคลจะให
ความสนใจและใชความพยายามท่ีจะเขาใจและจดจําขาวสารท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได จากการ
กระทําจากการเลือกโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเอาไปใชประโยชนในดานตาง ๆ 
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อายุกับการเปดรับชมรายการอาเซียนโฟกัส 
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางท่ีมีอายุท่ีแตกตางกันจะมีความถ่ีในการเปดรับชม

รายการแตกตางกัน นอกจากนี้ กลุมตัวอยางท่ีมีอายุท่ีแตกตางกันจะมีระยะเวลาในการเปดรับชม
รายการ แตกตางกัน ในสวนของความถ่ีในการเปดรับชมรายการของกลุมตัวอยาง พบว า  
กลุมตัวอยางท่ีมีความถ่ีในการเปดรับชมมากท่ีสุด คือกลุมท่ีมีอายุ 36-45 ป  รองลงมาคือกลุมอายุต่ํา
กวา 18 ป  ซ่ึงมีความถ่ีในการเปดรับชมรายการมากกวากลุมผูชมรายการท่ีมีอายุ 46-55 ป  และ 18-
25 ป 

ในสวนระยะเวลาในการเปดรับชม พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีระยะเวลาในการเปดรับชม
มากท่ีสุด คือกลุมตัวอยางท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป  รองลงมาคือ กลุมอายุ 36-45 ป  ซ่ึงมีระยะเวลาใน
การเปดรับชมมากกวากลุมผูชมรายการ อายุ 26-35 ป  45-55 ป  และ 56 ปข้ึนไป 

กลุมท่ีเปดรับชมรายการมากท่ีสุดคือ กลุมตัวอยางอายุต่ํากวา 18 ป  และกลุมท่ีมีอายุ 
36-45 ป  อยูในวัยทํางาน สอดคลองกับ กิติมา สุรสนธิ (2544, น, 19) ท่ีกลาววา คนท่ีมีอายุนอยจะมี
ความคิดในเชิงเสรีนิยมมากกวาคนท่ีอายุมาก ใจรอนกวา มองโลกในแงดีกวา สวนคนอายุมากจะมี
ความระมัดระวังในเรื่องตาง ๆ มากกวา มองโลกในแงรายกวา และไมชอบการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นคน
อายุนอยจึงมักเปนผูท่ีชักจูงไดงายกวาคนอายุมาก และมีพฤติกรรมในการสื่อสารท่ีชอบเปดรับขาวสาร
ดานบันเทิง ขณะท่ีคนอายุมากจะเปดรับขาวสารประเภทหนัก ๆ  เชน  ขาวการเมือง สังคม หรือ
เศรษฐกิจ เปนตน จากผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางชวงอายุ 36-45 เปนกลุมท่ีสนใจเรื่อง
ประชาคมอาเซียนเนื่องจากกลุมวัยทํางานอาจจะสนใจอาเซียนในประเด็นเศรษฐกิจและสังคม หรือ
การทองเท่ียว จึงมีความถ่ีในการเปดรับชมรายการมากท่ีสุดเพ่ือศึกษาไวเปนขอมูลในดานตาง ๆ แต
ในทางกลับกัน กลุมต่ํากวา 18 ป  ท่ีเปนกลุมวัยกําลังศึกษามีระยะเวลาในการเปดรับชมมากท่ีสุด 
เนื่องจากรายการอาเซียนโฟกัสเปนรายการสารคดีในรูปแบบสาระบันเทิงจึงทําใหกลุมผูชมในชวงอายุ
ดังกลาวสามารถรับชมได 

ระดับการศึกษากับการเปดรับชมรายการอาเซียนโฟกัส 
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันจะมีความถ่ีในการเปด

รับชมรายการแตกตางกัน ในทางกลับกัน กลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาท่ีแตกตางกันจะมีระยะเวลาใน
การเปดรับชมรายการ ไมแตกตางกัน 

กลุมตัวอยางท่ีมีความถ่ีในการเปดรับมากคือกลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตนรองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงมีความถ่ีในการเปดรับชมรายการมากกวา
กลุมผูชมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี 

สอดคลองกับความคิดของแมคเนลลี และคณะ (McNelly et al., 1968, อางถึงใน 
ยุบล เบญจรงคกิจ, 2542, น. 50) คนท่ีมีฐานะดีและมีระดับการศึกษาสูงเปนกลุมคนท่ีไดรับขาวสารท่ี
มีเนื้อหาสาระ จากสื่อมวลชนมากท่ีสุด ผลท่ีไดจากการวิจัยในลักษณะเชนนี้ ก็สามารถอธิบายได
เชนเดียวกับกรณีของระดับการศึกษาคือ ผูท่ีมีรายไดสูงนั้นมักมีระดับการศึกษาสูง มีตําแหนงหนาท่ี
การงานดี จึงมักถูกผลักดันใหมีความจําเปนท่ีจะตองเรียนรูหาขอมูลขาวสารตาง ๆ ใหทันตอ
เหตุการณอยูเสมอ การเปดรับขาวสารจึงจําเปนสําหรับผูรับสารกลุมนี้มาก 

อาชีพกับการเปดรับชมรายการอาเซียนโฟกัส 
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ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพท่ีแตกตางกันจะมีความถ่ีในการเปดรับชม
รายการแตกตางกัน นอกจากนี้ กลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพท่ีแตกตางกันจะมีระยะเวลาในการเปดรับชม
รายการ แตกตางกัน 

ในสวนความถ่ีในการเปดรับชมรายการของกลุมตัวอยาง พบวากลุมตัวอยางสวนมากมี
อาชีพ บริการ/รับจางท่ัวไป รองลงมาคือ อาชีพนักเรียน/นักศึกษา/นิสิต อาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว/
คาขาย และอาชีพพนักงานเอกชน ซ่ึงมีความถ่ีในการเปดรับชมรายการมากกวา กลุมอาชีพ
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ และกลุมอาชีพ ไมไดทํางาน/วางงาน/เกษียณอายุ ตามลําดับ 

ในสวนของระยะเวลาในการเปดรับชมรายการของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยาง
สวนมากมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมา ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมีระยะเวลาใน
การเปดรับชมรายการมากกวากลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพงานบริการ/รับจางท่ัวไปและไมไดทํางาน/
วางงาน/เกษียณอายุนอกจากนั้นกลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา/นิสิตและประกอบธุรกิจ
สวนตัว/คาขาย มีระยะเวลาในการเปดรับชมรายการ มากกวากลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพไมไดทํางาน/
วางงาน/เกษียณอายุ 

สอดคลองกับ วิลเบอร ชแรมม (Wilbur Schramm, 1970) ท่ีวาภูมิหลังท่ีแตกตางกัน 
เปนธรรมชาติของบุคคลที่จะสนใจสิ่งที่ไมเคยพบหรือมีประสบการณมากอน รวมท้ังสนใจในความ
แตกตางหรือการเปลี่ยนแปลงจากสภาพท่ีเปนอยูในขณะนั้น ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุ 
สิ่งของ หรือเรื่องราวตาง ๆ ทําใหการเปดรับขาวสารแตกตางกันไปตามสภาวะแวดลอมของแตละคน
ท่ีมี บุคคลท่ีมีระดับการศึกษาสูง ก็จะมีความสนใจขาวสารกวางขวาง แตจะไมคอยเชื่ออะไรงาย ๆ 
จะตองมีหลักฐานหรือเหตุผลสนับสนุนเพียงพอจึงจะเชื่อ หรือผูมีการศึกษาสูงมักจะใชสื่อสิ่งพิมพ  
เชน  หนังสือพิมพมากกวาสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และภาพยนตร เปนตน 

รายไดเฉล่ียตอเดือนกับการเปดรับชมรายการอาเซียนโฟกัส 
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกันจะมีความถ่ีในการ

เปดรับชมรายการแตกตางกัน นอกจากนั้น กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกันจะมี
ระยะเวลาในการเปดรับชมรายการ ไมแตกตางกัน 

ความถ่ีในการเปดรับชมรายการ พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001-
10,000 บาท  มีความถ่ีในการเปดรับชมรายการมากท่ีสุด ซ่ึงมากกวาผูชมรายการอาเซียนโฟกัสในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-15,000 บาท  15,001-20,000 บาท และ 30,001 
บาทข้ึนไป  นอกจากนั้น  กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท  มีความถ่ีในการ
เปดรับชมรายการ มากกวากลุมตัวอยางท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-20,000 บาท 

สอดคลองกันกับ ชแรมม และไวท (Schramm & White, 1949, อางถึงใน ยุบล เบญจ
รงคกิจ, 2542, น. 49-50) ผูท่ีมีรายสูงมักเปนผูนิยมเปดรับสื่อสิ่งพิมพและนิยมเนื้อท่ีคอนขางหนัก 
และไมคอยสนใจเนื้อหาดานความบันเทิง แมคเนลลี และคณะ (McNelly et al., 1968, อางถึงใน 
ยุบล เบญจรงคกิจ, 2542, น. 50) คนท่ีมีฐานะดีและมีระดับการศึกษาสูงเปนกลุมคนท่ีไดรับขาวสารท่ี
มีเนื้อหาสาระ จากสื่อมวลชนมากท่ีสุด ผูท่ีมีรายไดสูงนั้นมักมีระดับการศึกษาสูง มีตําแหนงหนาท่ีการ
งานดี จึงมักถูกผลักดันใหมีความจําเปนท่ีจะตองเรียนรูหาขอมูลขาวสารตาง ๆ ใหทันตอเหตุการณอยู
เสมอ 
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ความคิดเห็นตอรายการอาเซียนโฟกัส 

ความคิดเห็นตอรายการอาเซียนโฟกัสของกลุมตัวอยางในการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบไป
ดวยความคิดเห็นตอเนื้อหารายการและความคิดเห็นตอผูดําเนินรายการ พบวา กลุมตัวอยางมีความ
คิดเห็นตอรายการ ในระดับเห็นดวย (คาเฉลี่ย 3.96) สามารถอภิปรายผลแยกตามสวนไดดังนี้ 
       ความคิดเห็นตอเนื้อหาของรายการอาเซียนโฟกัส 

ในสวนความคิดเห็นท่ีมีตอเนื้อหารายการ จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความ
คิดเห็นตอเนื้อหารายการอาเซียนโฟกัส วามีภาพประกอบในรายการสวยงามและนาสนใจมากท่ีสุด 
รองลงมามีความคิดเห็นวา เนื้อหาท่ีนําเสนอมีความหลากหลาย 

ซ่ึงเปนไปตามแนวคิดของ ธีรภาพ โลหิตกุล (2544) ท่ีเสนอวา สารคดีท่ีดีและมีคุณคาตอง
มีรูปแบบการนําเสนอท่ีดี ผูชมไดรับอรรถรส ความบันเทิง ความเพลิดเพลินอันเกิดจากการวางพล็อต
การดําเนินเรื่องดี การใชภาษาสละสลวยกินใจ การเคลื่อนไหวของกลองไดอารมณสอดคลองกับเนื้อหา 
การลําดับภาพดี ดนตรีประกอบสอดประสานลอรับกับภาพและเนื้อหาอยางกลมกลืนเปนหนึ่งเดียว 
ผูใหเสียงบรรยายไดอารมณ มีความนาเชื่อถือ 

สวนดานเนื้อหานั้น สารคดีท่ีดีจะนําเสนอเนื้อหาท่ีผูชมไดรับสาระทางปญญา ไดรับ
ความรูใหม ๆ อันเกิดจากความคิดสรางสรรคในการจับ ประเด็นของผูเขียนบท ขอมูลถูกตองแมนยํา 
ไมม่ัวหรือเดา ๆ เอา และมีขอมูลรอบดาน ไมดวนสรุปในประเด็นท่ีมีขอโตแยง 

นอกจากนี้ ในเรื่องของภาพประกอบรายการ ตวงรัตน คูหเจริญ (255-) ยังใหความเห็นท่ี
สอดคลองกันวา สารคดีทางโทรทัศน ภาพมีความสําคัญพอ ๆ กับคําบรรยาย บางภาพท่ีมาจากการ
ถายทําและลําดับภาพไดอยางสมบูรณในตัวเอง ไมจําเปนตองอาศัยคําบรรยายอธิบายก็สามารถสื่อ
ความหมายไดชัดเจน เพราะภาพเปนสิ่งตอกย้ําความหมายและใหความรูสึกแกผูชมไดชัดเจนยิ่งข้ึน
นอกเหนือจากคําบรรยาย ดังนั้น การใหภาพในรายการสารคดีท่ีจะดึงดูดความสนใจจากผูชมไดดี
จะตองสอดคลองและเสริมสรางความรูสึกประกอบไปกับคําบรรยายตลอดเวลา ซ่ึงท้ังนี้ก็มาจาก
ข้ันตอนการถายทําและลําดับภาพอยางพิถีพิถันนั่นเอง การใหภาพในแตละลักษณะจะใหความรูสึกท่ี
แตกตางไป ไมวาจะเปนเรื่องของมุมภาพ ขนาด การเคลื่อนไหว ผูตัดตอตองคัดเลือกใหสอดคลองกับ
เนื้อหาและลําดับภาพอยางกลมกลืน เรื่องการใหภาพประกอบสารคดีนี้จะตองอาศัยประสบการณการ
เรียนรูในการใหความหมายดวยภาพบวกกับศิลปะ การคิดเชิงสรางสรรคของผูเขียนบท ตากลอง และ
ผูตัดตอประกอบกัน 

สวนดานเนื้อหา รายการสารคดีท่ีนาสนใจนอกจากจะใหความกระจางในเรื่องท่ีนําเสนอ
แกผูชมแลวก็ควรจะดําเนินเรื่องราวไดอยางนาสนใจและชวนติดตามอีกดวย การดําเนินเรื่อง เปนการ
นําผูชมเขาสูเรื่องราวในลักษณะตาง ๆ ซ่ึงสงผลตอการลําดับความเขาใจ และวางอารมณแกผูชมท่ี
แตกตางกันไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับเทคนิคและวิธีการของผูเขียน 

การดําเนินเรื่องโดยใชผูท่ีเก่ียวของกับเหตุการณเปนผูเลาเรื่องทําใหผูชมเห็นจริงและ
ใกลชิดกับเหตุการณมากกวา สวนการเปดเรื่องและตอนจบของรายการสารคดีใหนาสนใจควรยึดหลัก
เอาไววา สารคดีทางโทรทัศนควรจับความสนใจของผูชมตั้งแตนาทีแรกท่ีปรากฏบนจอภาพ การ
เริ่มตนเรื่องไดอยางนาสนใจจะทําใหผูชมอยากติดตามรายการตอไป 
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ตรงกันกับงานวิจัยของ อรทัย รุจิราธร (2541, น. 12-14) ท่ีพบวารายการสารคดีทาง
โทรทัศนนั้น ภาพ มีความสําคัญเทียบเทากับคําบรรยาย บางภาพท่ีมาจากการถายทําและลําดับภาพ
ไดอยางสมบูรณในตัวเอง ไมจําเปนตองอาศัยคําบรรยายอธิบายก็สามารถสื่อความหมายไดชัดเจน
เพราะภาพเปนสิ่งตอกย้ําความหมายและใหความรูสึกกับผูชมไดชัดเจนยิ่งข้ึนนอกเหนือจากคํา
บรรยาย ดังนั้นการใหภาพในรายการสารคดีท่ีจะดึงดูดความสนใจจากผูชมไดดีจะตองสอดคลองและ
เสริมสรางความรูสึกประกอบไปกับคําบรรยายตลอดเวลา ซ่ึงท้ังนี้มาจากข้ันตอนการถายทําและลําดับ
ภาพอยางพิถีพิถันนั่นเอง การใหภาพในแตละลักษณะจะใหความรูสึกท่ีแตกตางไป ไมวาจะเปนเรื่อง
มุมภาพ ขนาด การเคลื่อนไหว ผูตัดตอตองคัดเลือกใหสอดคลองกับเนื้อหาและลําดับภาพอยาง
กลมกลืน เรื่องการใหภาพประกอบสารคดีนี้ตองอาศัยประสบการณการเรียนรูในการใหความหมาย
ดวยภาพบวกกับศิลปะ การคิดเชิงสรางสรรคของผูเขียนบท ตากลอง และผูตัดตอประกอบกัน ดังนั้น 
ภาพประกอบในรายการท่ีนาสนใจของรายการอาเซียนโฟกัส จึงเปนองคประกอบสําคัญท่ีทําให
รายการไดรับความสนใจจากผูชมรายการ 

 
       ความคิดเห็นตอผูดําเนินรายการอาเซียนโฟกัส 

จากผลการศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นท่ีมีตอผูดําเนินรายการ  คือ  คุณฮิโร ซะโนะ 
นักแสดงสัญชาติญี่ปุนท่ีสามารถพูดภาษาไทยได ผลท่ีไดพบวา กลุมตัวอยางสวนมากมีความคิดเห็นตอ
ผูดําเนินรายการในระดับเห็นดวย โดยกลุมตัวอยางชอบผูดําเนินรายการในประเด็นท่ีวา ผูดําเนิน
รายการมีน้ําเสียงนาฟง กริยามารยาทเหมาะสม ใหเกียรติผูรวมรายการมากท่ีสุด อยูในระดับเห็นดวย 

จากผลการศึกษาสอดคลองกับ วันชัย ธนะวังนอย (2526) ท่ีกลาววา ผูดําเนินรายการท่ีดี
ควรมีลักษณะดังนี้  เชน  ในดาน เสียงและคําพูด (Voice of Speech) กลาวคือ ตองมีความรูเก่ียวกับ
การออกเสียง ภาษา การจัดระดับเสียง เวนจังหวะการพูด การเนนเสียง และตอมาไดแก การใชคําพูด
สื่อสารใหบรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสาร (Physical Appearance) ก็เปนปจจัยสําคัญซ่ึงหมายถึงวา
รูปรางหนาตาไมจําเปนตองหลอหรือสวยมากจนเกินไป แตมีบุคลิกภายนอกในภาพรวมแลวดูดี เชน
กริยา มารยาทท่ีดี นอกจากนั้นยังมี หนาตายิ้มแยมแจมใส เปนกันเองกับผูรวมรายการ และผูชม 
(Sense of Humor) และ การแสดงออกทางใบหนา สายตา น้ําเสียง การเลือกใชคําพูดท่ีจริงใจกับผู
รวมรายการและผูชม (Sincerity) เปนตน 

สวนความคิดเห็นท่ีมีระดับต่ําท่ีสุดจากกลุมตัวอยาง  คือ  การแตงกายเหมาะสมกับ
บรรยากาศและเรื่องท่ีทํา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อุษณีย นิติยานนท (2550) เรื่อง พฤติกรรม
การเปดรับและความพึงพอใจท่ีมีตอรูปแบบและพิธีกรรายการ “คนคนฅน” ท่ีพบวากลุมตัวอยางมี
ความพึงพอใจตอพิธีกรผูดําเนินรายการในประเด็นการแตงกายต่ําท่ีสุด เนื่องจากรายการคนคนฅนท่ี
เปนรายการท่ีตองออกไปถายทํานอกสถานท่ี ดังนั้นการแตงกายจึงตองใหกลมกลืนกับสถานท่ีถายทํา 
เชนเดียวกันกับรายการอาเซียนโฟกัสท่ีผูดําเนินรายการตองเดินทางไปตามประเทศตาง ๆ ในกลุม
อาเซียน ดังนั้นการแตงกายจึงตองทะมัดทะแมงเพ่ือสะดวกและคลองแคลวในการถายทําซ่ึงเปนไปใน
ลักษณะรายการสารคดีทองเท่ียว จึงไมตองแตงกายใหดูดีมากนัก 

ซ่ึงประเด็นนี้สามารถอธิบายไดวาการพูดภาษาไทยของพิธีกรท่ีเปนชาวตางชาตินั้น ผูชม
อยูในระดับท่ีเห็นดวย แสดงวาผูชมมีความคิดเห็นในดานบวกกับการทําหนาท่ีผูดําเนินรายการ โดยมี
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ความคิดเห็นวาผูดําเนินรายการใหเกียรติผูรวมรายการซ่ึงเปนประชาชนในแตละประเทศในอาเซียนท่ี
รายการไดเขาไปถายทํา โดยมีการพูดจาดวยความใหเกียรติ มีน้ําเสียงและกริยามารยาทท่ีเหม 

       ความคิดเห็นหลังจากชมรายการอาเซียนโฟกัส 
ในสวนความคิดเห็นหลังจากชมรายการอาเซียนโฟกัส จากการศึกษาพบวา รูจัก

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนประเทศในกลุมอาเซียนไดอยางถูกตองมากท่ีสุด รองลงมามีความ
คิดเห็นหลังจากชมรายการอาเซียนโฟกัส วาเกิดความรูสึกท่ีดีตอกันระหวางประเทศในกลุมอาเซียน  
เชน  ความรูสึกดีตอวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบาน เปนตน 

จากผลการศึกษาสอดคลองกับ อุฬาร เนื่องจํานง (2540) ท่ีกลาวถึงเนื้อหารายการใน
สารคดีวาควรมีลักษณะดังตอไปนี้  ไดแก  แนะนําสถานท่ีท่ีคนไมคอยรูจัก (Unfamiliar place), 
แนะนําสิ่งแปลกใหมท่ีไมคอยไดพบ (Unusual Articles and Objectives) และ วิถีชีวิตของ
ประชาชน (People and Their Way) รายการสารคดีไมมีการเสนอเรื่องราวท่ีโตแยงกับความเปน
จริง อาจสอดแทรกความคิดเห็นเขาไปบางสวน แตอยางไรก็ตาม สารคดีไมมีการสรางเรื่องข้ึนมาเอง 
รายการสารคดีจะตองเสนอเรื่องราวท่ีใหความรู ความบันเทิงแกผูชมและเรื่องราวท่ีนํามาเสนอนั้น
จะตองกระตุนใหผูชมเกิดความคิดสรางสรรค ตลอดจนสามารถโนมนาวจิตใจใหผูชมกระทําในสิ่งท่ี
ถูกตอง และรายการสารคดีนั้นตองคํานึงถึงศิลปะของการผลิตรายการใหเหมาะกับสื่อท่ีใช และศิลปะ
ท่ีใชในการผลิตจะตองชวยใหเรื่องราวนาสนใจมากข้ึน สามารถดึงดูดความสนใจจากผูชมไดเปน
จํานวนมาก รวมท้ังตองใหเขาใจเนื้อหาของเรื่องไดงาย และโนมนาวผูชมใหคลอยตามไปกับเรื่องได
ดวย ซ่ึงประเด็นนี้สามารถอธิบายไดวา เนื้อหาในรายการอาเซียนโฟกัส ทําใหผูชมเขาใจวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของประชาชนในกลุมประเทศอาเซียนไดอยางถูกตองมากข้ึน เนื่องจากเนื้อหาของรายการ
ไดนําเสนอขอมูลท่ีทําใหผูชมเกิดความเขาใจประเด็นดังกลาวไดดี ภายหลังจากการเปดรับชมเนื้อหา
ในรายการ 

 
การเปดรับชมกับความคิดเห็นตอรายการอาเซียนโฟกัส 
 

ความถี่และระยะเวลาในการเปดรับชมกับความคิดเห็นตอรายการอาเซียนโฟกัส 
ความถ่ีในการเปดรับชมรายการของกลุมตัวอยาง จากผลการศึกษาพบวา ความถ่ีในการ

เปดรับชมรายการของผูชมในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอเนื้อหารายการไป
ในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ กลุมตัวอยางท่ีมีระยะเวลาในการเปดรับชมรายการอาเซียนโฟกัสมากข้ึน 
ก็จะทําใหมีความคิดเห็นตอเนื้อหารายการไปในทางบวก ในทางตรงกันขามหากกลุมตัวอยางมี
ระยะเวลาในการเปดรับชมรายการอาเซียนโฟกัสนอยลง ก็จะทําใหมีความคิดเห็นตอเนื้อหารายการ
ไปในทางลบ ในทางกลับกัน พบวา ความถ่ีในการเปดรับชมรายการของผูชมในเขตกรุงเทพมหานคร
ไมมีความสัมพันธกันกับความคิดเห็นตอผูดําเนินรายการ 

ระยะเวลาในการเปดรับชมรายการของกลุมตัวอยาง จากผลการศึกษาพบวา ระยะเวลา
การเปดรับชมรายการของผูชมในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอเนื้อหา
รายการไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ กลุมตัวอยางท่ีมีระยะเวลาในการเปดรับชมรายการอาเซียน
โฟกัสมากข้ึน ก็จะทําใหมีความคิดเห็นตอเนื้อหารายการไปในทางบวก ในทางตรงกันขามหากกลุม
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ตัวอยางมีระยะเวลาในการเปดรับชมรายการอาเซียนโฟกัสนอยลง ก็จะทําใหมีความคิดเห็นตอเนื้อหา
รายการไปในทางลบ นอกจากนั้น กลุมตัวอยางท่ีมีระยะเวลาในการเปดรับชมรายการอาเซียนโฟกัส
มากข้ึน ก็จะทําใหมีความคิดเห็นตอผูดําเนินรายการไปในทางบวก ในทางตรงกันขามหากกลุม
ตัวอยางมีระยะเวลาในการเปดรับชมรายการอาเซียนโฟกัสนอยลง ก็จะทําใหมีความคิดเห็นตอผู
ดําเนินรายการไปในทางลบ 

ท้ังนี้เปนเพราะวารายการอาเซียนโฟกัสในแตละสัปดาหเนื้อหาในรายการมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอด โดยจะนําเสนอเนื้อหาในดาน เศรษฐกิจ ลักษณะสังคม การทองเท่ียว และ
วัฒนธรรมท่ีตางกันออกไปในแตละประเทศในอาเซียนท่ีไดนํามาออกอากาศ การรวมกลุมประชาคม
อาเซียนในป 2558 เปนประเด็นท่ีประชาชนตางใหความสนใจ การเปดรับชมรายการในดานความถ่ี
และระยะเวลาจึงข้ึนอยูกับประโยชนท่ีจะไดรับ สอดคลองกับ แอทกิน (Atkin, อางถึงใน กาญจนา แกว
เทพ, 2547, น. 187) บุคคลยิ่งเปดรับขาวสารและมีทักษะในการแสวงหาขอมูลมากเทาใดก็ยิ่งมีความ
รูเทาทันสภาวะแวดลอมมากข้ึนเปนเงาตามตัวเทานั้น และขาวสารท่ีลดความไมรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอม
ภายนอกนั้นจะเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจ ชวยเพ่ิมพูนความรู ความคิด และแกปญหาตาง ๆ 
แตเนื่องจากขาวสารในสื่อแตละประเภทนั้นมีมากมายจนผูรับสารไมอาจเปดรับขาวสารท่ีผานเขามาสู
ตนไดท้ังหมดบุคคลจึงเลือกรับรูเพียงบางสวนท่ีคิดวามีประโยชนตอตนเองตามจุดมุงหมาย ความพึง
พอใจ และความตองการ 

นอกจากนั้น การเปดรับชมรายการอาเซียนโฟกัสของกลุมตัวอยางทําใหเกิดความ
คิดเห็นท่ีมีตอรายการท้ังในทางบวกและทางลบ ซ่ึงสอดคลองกับ เรมเมอร (Remmer, 1954, pp. 6-7) 
ความคิดเห็นมี 2 ประเภท ประเภทแรก  คือ  ความคิดเห็นเชิงบวกสุด-เชิงลบสุด (Extreme Opinion) 
เปนความคิดเห็นท่ีเกิดจากการเรียนรูและประสบการณซ่ึงสามารถสรางทิศทางได ทิศทางเชิงบวกสุด  เชน  
ความรักจนหลง ทิศทางเชิงลบสุด  เชน  ความเกลียด ความคิดเห็นนี้รุนแรงเปลี่ยนแปลงไดยาก และ 
ประเภทท่ีสอง  คือ  ความคิดเห็นจากความรูความเขาใจ (Cognitive Contents) เปนความคิดเห็นท่ี
เกิดจากความรูความเขาใจท่ีมีตอสิ่งนั้น ซ่ึงมี ความรูความเขาใจทางท่ีดี  เชน  ชอบ ยอมรับ เห็นดวย 
และ ความรูความเขาใจในทางท่ีไมดี  เชน  ไมชอบ ไมยอมรับ ไมเห็นดวย (Remmer, 1954, pp. 6-
7) 

 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 

 
1. ควรเลือกกรณีศึกษารายการประเภทสารคดีอ่ืน ๆ ใหมากข้ึน ดวยวิธีวิจัยแบบอ่ืน ๆ  

เชน  การวิเคราะหเนื้อหา วิเคราะหผูดําเนินรายการ หรือทําการวิจัยแบบผสมผสานขอมูลเชิงปริมาณและ
ขอมูลเชิงคุณภาพ โดยเพ่ิมการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) การสนทนากลุม (Focus Group) 
มาใชในการเก็บขอมูล สําหรับประเด็นความคิดเห็นท่ีมีตอท้ังรูปแบบรายการ เนื้อหารายการและผู
ดําเนินรายการ เปนตน 

2. ควรมีการทําวิจัยในขอบเขตท่ีกวางขวางข้ึนโดยศึกษาประชากรในเขตตางจังหวัด 
เพราะรายการอาเซียนโฟกัสท่ีจะออกอากาศในครั้งตอไป ไดแพรภาพไปท่ัวประเทศ ซ่ึงผลการวิจัยท่ี
ไดอาจจะแตกตางกันระหวางผูชมในเขตกรุงเทพมหานครและผูชมในเขตภูมิภาค หรือศึกษา
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เปรียบเทียบระหวางความคิดเห็นผูชมในเขตกรุงเทพมหานครและเขตภูมิภาค เพ่ือใหเห็นภาพท่ี
ชัดเจนมากข้ึน 

3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรายการสารคดีประเภทเดียวกัน ระหวางสถานีท่ี
แตกตาง  เชน  ไทยพีบีเอสกับ MCOT หรือ NBT เปนตน 

4. ควรศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการทํารายการสารคดีโทรทัศนแบบตางประเทศ  
เชน  สารคดีของชอง Nat Geo เปนตน เนื่องจากสารคดีจากประเทศตาง ๆ จะมีรูปแบบการถายทํา 
เทคนิคการนําเสนอ การเลือกใชภาพ เสียง ท่ีนาสนใจ โดยเฉพาะการดําเนินเรื่องท่ีนาติดตาม ประเด็น
ท่ีคัดเลือกมีความโดดเดน ทําใหผูชมติดตามชมโดยไมเบื่อ  เชน  การจําลองเปนละครประกอบการ
บรรยาย หรือ การใชเทคนิคทางคอมพิวเตอรเพ่ือทําใหภาพมีความนาสนใจมากข้ึน การนําเสนอเรื่อง
สาระความรูท่ีซับซอนและยากตอความสนใจใหสามารถเขาใจไดงาย เปนตน 
 
 

รายการอางอิง 
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