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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาเรื่องรายการโทรทัศน์ที่แสดงออกซึ่งความเป็นไทยของบริษัทเวิร์คพอยท์  
เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาปัจจัยแวดล้อมทางด้านบริหาร
สื่อสารมวลชนที่มีผลต่อการบริหารรายการโทรทัศน์ที่แสดงออกซึ่งความเป็นไทย (2) เพ่ือศึกษาถึง
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ที่แสดงออกซึ่งความเป็นไทยของบริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์  
เทนเมนท์ จ ากัด(มหาชน) รายการ “คุณพระช่วย” และ รายการ “จ าอวดหน้าจอ”โดยมีขอบเขต
การศึกษาในการบริหาร ขั้นตอนกระบวนการผลิตรายการคุณพระช่วยและรายการจ าอวดหน้าจอที่
ออกอากาศช่วงเดือน เมษายนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการทั้ง 
2 รายการ รวมถึงการสังเกตการณ์จากการเป็นผู้ร่วมงานในองค์การ  
 ผลจากการศึกษาพบว่า การศึกษาและวิ เคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหาร        
รายการโทรทัศน์ที่แสดงออกซึ่งความเป็นไทยของบริษัทเวิร์คพอยท์ฯ พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารรายการที่แสดงออกซึ่งความเป็นไทย ได้แก่ปัจจัยภายนอกองค์การประกอบไปด้วย ด้านแรง
กดดันด้านเศรษฐกิจแรงกดดันด้านข้อมูลข่าวสาร แรงกดดันทางด้านความต้องการของผู้ รับชม ทั้งนี้ 
ปัจจัยภายในองค์กรด้านการจัดการรายการที่แสดงออกซ่ึงความเป็นไทย พบว่าองค์กรมีจุดมุ่งหมายใน
การสื่อสารเพ่ือสร้างการเรียนรู้แก่สังคม และในส่วนของนโยบายการท างานผลิตรายการโทรทัศน์ที่
แสดงออกซึ่งความเป็นไทยเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมไทย โดยฝ่ายผลิตรายการมีการท างานในรูปแบบที่
อิสระทางด้านความคิด และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ใช้ความคิดแบบอิสระ สามารถน าเสนอผลงาน
หรือข้อมูลได้โดยไม่มีข้อจ ากัด 
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 ABSTRACT 
 

 The study of Television Program that Represent Thai Culture from 
Workpoint Entertainment.PLC has purpose to study on 2 objectives (1) To study 
environment factor on mass media organization management that affect the 
television program that represent Thai culture (2) To study television program 
production process of Workpoint Entertainment.PLC that represent Thai culture, 
“Kun Pra Chuay” and “Jum Oud Na Jor” . Researcher has set the period on this 
study between April – June, 2016 by using qualitative research, in-depth interview 
with the stakeholder of “Kun Pra Chuay” and “Jum Oud Na Jor” and observing on 
other team member to collected the environment data that affect the television 
program management that represent Thai culture and also the process on making 
television program to analyzed. 
 The study found the factors that affect television program management 
that represent Thai culture are the economic pressure, Information pressure and 
audience pressure. For other internal factor in management of television program 
that represent Thai culture, researcher found that corporate goal to educate the 
audience and the policy of television production to represent Thai culture for benefit 
of Thai society, make the production team has freedom to create and propose the 
idea with unlimited term. 
 
Keywords: Television Program, Thai Culture, Program Production, Management,  

Kun Pra Chuay, Jum Oud Na Jor 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สื่อโทรทัศน์ นับได้ว่าเป็นสื่อที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อความคิดต่าง ๆ ของผู้ชมรายการ 

รวมทั้งเราสามารถมองความคิดและรสนิยมของผู้ที่ชมรายการโทรทัศน์ได้ไม่ยาก จากการชมรายการ
ต่าง ๆ ของผู้ชมรายการโทรทัศน์ จากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที่เก็บตัวเลข
ทางสถิติพบว่า คนไทยดูโทรทัศน์โดยเฉลี่ยแล้วมากกว่าวันละ 3-4 ชั่วโมง ซึ่งแน่นอนว่าอิทธิพลที่ไป
พร้อมกับสื่อโทรทัศน์ย่อมมีผลต่อความคิดต่างๆ ของประชาชนคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน ซึ่งใช้เวลาในการดูโทรทัศน์มากกว่าทุกวัย หากรายการโทรทัศน์ที่ผลิตออกมามีประโยชน์ มี
สาระน่ารู้ รวมทั้งผู้ผลิตสามารถผลิตออกมาอย่างน่าสนใจ จะท าให้ประ ชาชนที่เป็นผู้บริโภคสื่อ
โ ท ร ทั ศ น์ ส า ม า ร ถ ย ก ร ะดั บ ค ว า ม คิ ด  ค ว า ม อ่ า น ข อ ง ต น ไ ด้  ( ที่ ม า   ส ร  อั ก ษ ร ส กุ ล  , 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1341539605) ดังนั้นทางด้านผู้ผลิตจึง
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเนื้อหาสาระ รูปแบบรายการโทรทัศน์ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดยการจ าแนกรายการโทรทัศน์ออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ  

การจ าแนกรายการโทรทัศน์ เมื่อกล่าวถึง ประเภทและรูปแบบรายการโทรทัศน์แล้ว ค าสอง
ค านี้จะมีความคาบเกี่ยวกันอยู่เสมอ กล่าวคือ ค าว่า “ประเภท” จะเน้นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ 
(Content) ของรายการเป็นหลัก ส่วนค าว่า “รูปแบบ” (Format หรือ From) จะเน้นวิธีการน าเสนอ 
เช่นรายการที่เป็นเรื่องสั้น ๆ จบในตอน โดยใช้แนวคิดเดียวกันในการน าเสนอเรื่องราวในแต่ละเรื่อง 
ทั้งนี้ในส่วนของเนื้อหา และส่วนที่เป็นวิธีการน าเสนอจะมีความเกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ได้ เพราะ
รายการแต่ละประเภทก็จะมีรูปแบบการน าเสนอเนื้อหาที่แตกต่างกันไป โดยต้องยึดอยู่บนหลักการที่ว่า 
ถ้าเนื้อหารายการ มีความสัมพันธ์กับวิธีการหรือรูปแบบที่น าเสนอแล้ว ทั้งสองส่วนก็จะเติมเต็มซึ่งกัน
และกัน เพราะรูปแบบวิธีการน าเสนอจะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ส าคัญของการสร้างความหน้าสนใจ 
หรือการสร้างแรงดึงดูดให้กับเนื้อหารายการนั้น ๆ ได้ หรืออาจกล่าวได้ว่า วิธีการหรือรูปแบบที่
น่าสนใจจะเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ผู้ชมรายการหันมาสนใจเนื้อหาของรายการนั้น ๆ ได้มากยิ่งขึ้น (การ
ผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น ,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์ , น.1-12) 

แนวทางที่ใช้ในการแบ่งประเภทรายการมีดังนี้ 1) แบ่งตามเนื้อหารายการ (Content 
Classification) ที่มักแบ่งย่อยเป็นรายการประเภทต่าง ๆ เช่นรายการข่าวสารและเหตุการณ์ต่าง ๆ 
รวมทั้งการวิเคราะห์ข่าว รายการสารคดี รายการการศึกษา รายการสุขภาพ รายการความรู้ทั่วไป 
รายการศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 2 ) แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการผลิตรายการ (Objective 
Classification) ที่มักแบ่งย่อยออกเป็นประเภทรายการที่สอดคล้องกับแนวคิดด้านสื่อสารมวลชนที่
จ าแนกตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร เช่น รายการประเภทข่าวสารและสาร (to inform) รายการ
ประเภทการศึกษาที่มุ่งในเน้นในด้านการให้ความรู้ และการศึกษา (to educate) และรายการประเภท

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1341539605
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ให้ความบันเทิงที่มุ่งเกี่ยวกับการให้ความบันเทิง (to entertain) 3) แบ่งตามกลุ่มผู้รับชมรายการ 
(Target group Classification) เพ่ือที่จะท าให้สามารถที่จะตอบสนองกบความต้องการที่หลากหลาย
ของผู้รับชมกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น รายการเพื่อเด็ก รายการเพ่ือกลุ่ม
คนท างาน รายการเพ่ือกลุ่มเกษตรกร รายการเพ่ือนักอนุรักษ์ ๆ เช่น นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นัก
อนุ รั ก ษ์ ข น บ ธ ร ร ม เ นี ย ม ป ร ะ เ พณี ไ ท ย  ฯ ล ฯ  (ก า ร ผ ลิ ต ร า ย ก า ร โ ท ร ทั ศ น์ เ บื้ อ ง ต้ น  ,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์ , น.1-13)  

ดังนั้นการจ าแนกประเภทเนื้อหารายการต่าง ๆ นั้น จึงได้รับความนิยมในหมู่ผู้ชมทั่วไปมาก
ที่สุด เพราะสามารถรับรู้และท าความเข้าใจร่วมกันได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ จาการส ารวจสถานีโทรทัศน์
ทั้ง 38 ช่อง พบว่ามีรายการที่ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมที่ถูกจ าแนกอยู่ในการประเภทแบ่งตาม
เนื้อหารายการ (Content Classification) มีเพียง 6 ช่องเท่านั้น ที่ให้ความส าคัญกับรายการที่
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่  1) สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ประกอบไปด้วย รายการ
กระจกหกด้าน รายการจดหมายเหตุกรุงศรี  2) สถานีโทรทัศน์ดิจิตอล PPTV ประกอบไปด้วย 
รายการวัฒนธรรมยั่วน้ าลาย  3) ช่อง ThaiPBS ประกอบไปด้วย รายการภัตคารบ้านทุ่ง  4) ช่อง 
Workpoint TV ประกอบไปด้วย รายการคุณพระช่วย รายการจ าอวดหน้าจอ  5 ) ช่อง ONE HD 
ประกอบไปด้วย รายการโชว์ไทยไชโย  6) ช่อง GMM 25 ประกอบไปด้วย รายการตื่นไปธรรม 

 ซึ่งรายการที่แสดงออกซึ่งความเป็นไทยควรจะมีการสนับสนุนและส่งเสริมเนื่องจาก 
วัฒนธรรมนั้น เป็นมรดกแห่งสังคมที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้น และไดรับการถ่ายทอดกันมาจาก อดีตสู่
ปัจจุบัน เป็นผลผลิตที่แสดงถึงความเจริญงอกงามทั้งด้านวัตถุและที่ไมใช่วัตถุ โดยรายการทางด้าน
วัฒนธรรม  เป็นการน าเสนอเนื้อหารูปแบบรายการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ 
ค่านิยม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาต่างๆ ผ่านสื่อโทรทัศน์ เพ่ือเป็นการถ่ายทอด ปลูกฝัง  และให้
เกิดการสืบทอดทางวัฒนธรรม สู่สังคมในทางสร้างสรรค์  อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนใน
การพัฒนาประเทศได้หลายประการ       (Wilbur schramm,1993:126,อ้างใน ทนง นาควิจิต,
กระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยผ่านสื่อโทรทัศน์ของรายการคุณพระช่วย,น.3) รายการวัฒนธรรม 
ผ่านสื่อโทรทัศน์มีอิทธิพลพลทางด้านวัฒนธรรม มากที่สุด เนื่องจากโทรทัศน์เป็นสื่อที่หลักที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของประชาชน  เป็นแหล่งข่าวสารที่ส าคัญที่สุดของประชาชน ซึ่งเท่ากับวัฒนธรรมด้าน
ความรู้ ความคิดและความเข้าใจของคนจะถูกบรรจุไว้ในเนื้อหาของรายการโทรทัศน์  นอกจากนี้
โทรทัศน์ยังเป็นแหล่งอบรมบ่มเพาะ มีอิทธิพล ในแง่การปลุกฝังความคิด ความเข้าใจ อารมณ์
ความรู้สึกและการแสดงพฤติกรรมรวมถึงเป็นสื่อในการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม ทั้งการสืบทอดรูปแบบ
ของวัฒนธรรมที่มีอยู่ การสืบทอดระบบค่านิยมของสังคม การส่งเสริมและสร้างเงื่อนไขส าหรับการ
ด ารงอยู่ของวัฒนธรรม การดัดแปลงวัฒนธรรมของสังคมและการสร้างใหม่ทางวัฒนธรรม (กาญจนา  
แก้วเทพ,2544,น.34  อ้างใน ทนง นาควิจิต,กระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยผ่านสื่อโทรทัศน์ของ
รายการคุณพระช่วย,น.5)  
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 บริษัทเวิร์คพอยท์ฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย จึงได้มีการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการผลิตรายการคุณพระช่วยและรายการจ าอวดหน้าจอ ซึ่งเป็นรายการที่
ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอย่างเต็มรูปแบบ และรายการคุณพระช่วยก็ได้รับความนิยมและอยู่คู่กับบริษัท
เวิร์คพอยท์ฯ มานาน ถึง 12 ปี โดยมีเรทติ้ง (Rating) ในการรับชม อยู่ที่  0.41 – 0.73 ในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2559 (ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการจากการสอบถามแบบไม่เป็นทางการ)   รายการคุณ
พระช่วย ออกอากาศทาง ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 10.00 น. ทั้งนี้รายการคุณ
พระช่วย เริ่มออกอากาศมาเป็นเวลาทั้งหมด 12 ปี เริ่มจากวันที่ 4 เมษายน 2547 โดยออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวีจนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2557 และได้ย้ายการออกอากาศจาก
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี มาออกอากาศทางช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2558 
จนถึงปัจจุบัน และได้เปลี่ยนชื่อรายการเป็น คุณพระช่วย ๑๒ ปีแบ่งเนื้อหารายการออกเป็น 3 ช่วง
ดังนี้  ช่วงล้อมวงเล่าล้อมวงเล่น ช่วงคุณพระโชว์  ช่วงคุณพระประชัน โดยปัจจุบันมีพิธีกรด าเนิน
รายการ 2 ท่าน ประกอบด้วย คุณเท่ง เถิดเทิง และคุณพัน พลุแตก  และจากที่ได้รับความนิยมส่งผล
ให้ทางบริษัทเวิร์คพอยท์ฯ ด าเนินการขยายรายการไปสู่รายการ จ าอวดหน้าจอ ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งใน
รายการคุณพระช่วย โดยมี น้าโย่ง น้านง และ น้าพวง เป็นผู้ด าเนินรายการ โดยออกอากาศทุกจันทร์ 
เวลา  20.00 - 20.50 น. มีเรทติ้ง (Rating) ในการรับชม อยู่ที่  2.34 – 2.86 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2559 (ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการจากการสอบถามแบบไม่เป็นทางการ) 

ทั้งนี้บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด(มหาชน) ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ผลิตรายการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ยังได้รับรางวัลด้านส่งเสริมวัฒนธรรมหลากหลายรางวัล เช่น รางวัลวัฒนคุณา
ธร กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานวันสถาปนาครบรอบ ๑ ทศวรรษ พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ท า
คุณประโยชน์ด้านศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ทั่วประเทศ เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่สังคม   รางวัล 
"พิฆเนศวร" รางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ปี 2555 ประเภทรางวัลรายการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมดีเด่น รายการ คุณพระช่วย โมเดิร์นไนน์ ทีวี รางวัล "พิฆเนศวร" รางวัลวิทยุโทรทัศน์
แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2556 ประเภทรางวัลรายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น "คุณพระช่วย" รางวัล
นาฏราช ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2555 รางวัลรายการวาไรตี้ยอดเยี่ยม ได้แก่ รายการ "คุณพระ
ช่วย"  รางวัลดาวเมขลา ประจ าปี 2557 รายการคุณพระช่วย ได้รับ รางวัลดาวเมขลา ครั้งที่ 2 
ประจ าปี 2557 ประเภทรางวัลรายการปลูกฝังศิลปินวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ดีเด่น เป็นต้น (ที่มา 
http://www.workpoint.co.th/about/awards ,สืบค้นเมื่อ 20 เมษายน 2559) 

 ดังนั้นจากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ของรายการคุณพระช่วย โดยเรตติ้งการรับชม และ
การต่อยอดรายการออกมาเป็นรายการจ าอวดหน้าจอ รวมถึงรางวัลทางด้านวัฒนธรรมที่บริษัทเวิร์ค
พอยท์ฯ ได้รับ ส่งผลให้ผู้ศึกษา สนใจที่จะศึกษาถึงการบริหารรายการที่แสดงซึ่งความเป็นไทย 
กรณีศึกษา รายการคุณพระช่วยและรายการจ าอวดหน้าจอ ของบริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เมนท์ 
จ ากัด (มหาชน) ในครั้งนี้ 

http://www.workpoint.co.th/about/awards
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยแวดล้อมทางด้านบริหารสื่อสารมวลชนที่มีผลต่อการบริหารรายการ
โทรทัศน์ที่แสดงออกซ่ึงความเป็นไทย 

2. เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ที่แสดงออกซึ่งความเป็นไทยของบริษัท
เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด(มหาชน) รายการคุณพระช่วย และ            
รายการจ าอวดหน้าจอ 

 
วิธีการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารรายการโทรทัศน์ที่แสดงออกซึ่งความเป็นไทย ของบริษัท
เวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน)”  
 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การสังเกตการณ์ (Observation)            
พฤติกรรมการบริหารรายการคุณพระช่วยและรายการจ าอวดหน้าจอ รวมถึงกระบวนการผลิตรายการ
คุณพระช่วยและรายการจ าอวดหน้าจอ และใช้รูปแบบของการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการคุณพระช่วยและรายการจ าอวดหน้าจอ จ านวน 8 ท่าน 
ประกอบไปด้วย 

1. คุณเทพฤทธิ์ วงศ์วาณิชวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานผลิต  
2. คุณจิรศักดิ์ ก้อนพรม ผู้ควบคุมการผลิตรายการ “คุณพระช่วย” และรายการ “จ าอวด

หน้าจอ”  
3. คุณภวัต เบ็ญจขันธ์ ผู้สร้างสรรค์รายการ “คุณพระช่วย” 
4. คุณณัฐดนัย สัมพะวงค์ ผู้สร้างสรรค์รายการ “คุณพระช่วย” 
5. คุณกนกกร เล็บครุฑ ผู้สร้างสรรค์รายการ “จ าอวดหน้าจอ” 
6. คุณกันต์กมล เสถียรทิพย์ ผู้สร้างสรรค์รายการ “จ าอวดหน้าจอ” 

 7. คุณอมราพร สังค์ทอง ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
8. คุณวรรณพร สุขารมณ์ ประชาสัมพันธ์ รายการ “คุณพระช่วย และ จ าอวดหน้าจอ” 

   
ผลการวิจัยและอภิปราย 

 
จากการศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการรายการโทรทัศน์ที่แสดงออกซึ่งความเป็นไทยของ บริษัทเวิร์ค
พอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด(มหาชน)” ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์ 2 ส่วนด้วยกันคือ ศึกษาถึงปัจจัย
แวดล้อมทางด้านบริหารสื่อสารมวลชนที่มีผลต่อการบริหารรายการโทรทัศน์ที่แสดงออกซึ่งความเป็น
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ไทย และศึกษาถึง กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ที่แสดงออกซึ่งความเป็นไทยของบริษัทเวิร์ค
พอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด(มหาชน) รายการ “คุณพระช่วย” และ รายการ “จ าอวดหน้าจอ” 
ดังนี้  
 
ปัจจัยแวดล้อมทางด้านบริหารสื่อสารมวลชนที่มีผลต่อการบริหารรายการโทรทัศน์ที่แสดงออกซึ่ง

ความเป็นไทย 

 จากการศึกษาด้านปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารรายการที่แสดงออกซึ่งความเป็นไทยของบริษัท
เวิร์คพอยท์ฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
การบริหารองค์การสื่อสารมวลชน ของเดนิส แมคเควล ทางด้านปัจจัยภายนอกได้แก่ แรงกดดันทาง
สังคมและการเมือง จากการศึกษา พบว่ารายการคุณพระช่วย และ รายการจ าอวดหน้าจอ ไม่ถูก
กดดันจากสังคมและการเมือง เพราะเป็นรายการที่เน้นการแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรม เป็นการ
ส่งเสริมสังคมและรักษาไว้ซึ่งความดีงาม   แรงกดดันทางด้านสังคมและการเมืองจึงไม่มีผลต่อการ
บริหารรายการโทรทัศน์ที่แสดงออกซึ่งความเป็นไทย ในส่วนของแรงกดดันด้านเศรษฐกิจ แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ด้านเศรษฐกิจและด้านคู่แข่งขัน ทั้งนี้ในด้านเศรษฐกิจรายการคุณพระช่วยและ
รายการจ าอวดหน้าจอมีการบริหารงานตามนโยบายของบริษัท           เวิร์คพอยท์ฯ และผู้สนับสนุน
รายการซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การบริหารรายการโทรทัศน์ในปัจจุบันที่จ าเป็นต้องมีผู้สนับสนุน
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพ่ือการด าเนินงานทางธุรกิจถึงแม้ว่ารายการคุณพระช่วยและรายการ
จ าอวดหน้าจอจะไม่มุ่งหวังผลก าไร แต่มุ่งหวังเพียงสร้างสรรค์รายการที่สร้างทัศนคติที่ดีให้กับองค์การ
ก็ตาม แต่ทั้งนี้ยังจ าเป็นต้องมีผู้สนับสนุนรายการเพ่ือการด าเนินงานทางธุรกิจต่อไป ด้านคู่แข่งขัน 
รายการ คุณพระช่วยและรายการจ าอวดหน้าจอแบ่งคู่แข่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ คู่แข่งขันทางตรง
และคู่แข่งขันทางอ้อม ซึ่งยังไม่มีคู่แข่งขันที่มีรูปแบบรายการในเดียวกัน ส่วนคู่แข่งขันทางอ้อม มี
ค่อนข้างเป็นจ านวนมาก ทั้งในรูปแบบวัฒนธรรมด้านอ่ืน เช่นรูปแบบความบันเทิงที่แตกต่างแต่อยู่ใน
ช่วงเวลาออกอากาศเดียวกันตามสถานการณ์การแข่งขันของรายการโทรทัศน์ในปัจจุบัน และแรง
กดดันทางด้านข้อมูลข่าวสารซึ่งในการผลิตรายการที่ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม รายการคุณพระ
ช่วย และ รายการจ าอวดหน้าจอ จ าเป็นต้องมีการสืบค้นหาข้อมูล เพ่ือประกอบการผลิตรายการ โดย
ข้อมูลที่น ามาใช้ต้องเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง เนื่องจากเป็นข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และ ขนบธรรมเนียม ดังนั้นข้อมูลที่ได้ ต้องมีความถูกต้อง แม่นย า สามารถตรวจสอบและ
อ้างอิงได้ ข้อมูลบางประเภทต้องมีการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลจริง ซึ่งในบางครั้งข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ก็เป็นข้อมูลที่ถูกบิดเบือนไปจากความจริง และไม่สามารถสืบค้นข้อมูลที่เป็นแหล่งต้นก าเนิดได้ หรือ
ขอมูลบางอย่างทางศิลปะและวัฒนธรรมได้หายไปจึงมีผลต่อการบริหาร เนื้อหารายการโทรทัศน์ที่
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สอดคล้องกับ ทฤษฎี ของ เดนิส แมคเคลว ที่ได้กล่าวถึง แหล่งข้อมูล



 
 

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 8 
 

เหตุการณ์และวัฒนธรรม (Events & Constant Information and Culture Supply) มีความ
เกี่ยวข้องกับความเชื่อและค่านิยมต่าง ๆ โดยมีผลต่อการผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งมีอิทธิพลทางตรง
และทางอ้อมต่อกระบวนการผลิตเนื้อหาของรายการโทรทัศน์ 

ด้านปัจจัยภายในประกอบด้วย ความเป็นวิชาชีพสื่อ บริษัทเวิร์คพอยท์ฯ มีการคัดเลือก
บุคลากร โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ โดยเฉพาะความสามารถทาง
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับรายการเชิงวัฒนธรรม สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารงานสื่อสารมวลชนของ 
(Denis McQuail) ที่กล่าวว่าความเป็นวิชาชีพสื่อจ าเป็นต้องมีแนวความคิดพ้ืนฐานด้านความรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์ ประสบการณ์ของการท างานในแต่ละฝ่ายและความช านาญทางด้านการบริหาร
รายการโทรทัศน์ ที่จะท าให้เนื้อหาที่ผลิตมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นรวมถึงทัศนะคติในการท างานที่
สอดคล้องกับองค์กร ตามทฤษฏีการบริหารรายการโทรทัศน์ ของ เดนิส แมคเควล  ทั้งนี้ทางผู้บริหาร
ได้จัดการหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการท างานด้านรายการโทรทัศน์
เป็นหลัก ปัจจัยต่อมาคือ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ในการผลิตรายการในปัจจุบันพบว่าเทคโนโลยีมีส่วน
เกี่ยวช่วยให้กระบวนการผลิตรายการมีความสะดวกและมีความทันสมัย รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับทฤษฎีการบริหารงานสื่อสารมวลชนของ (Denis McQuail) ที่กล่าวว่าเทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อบริหารการรายการโทรทัศน์ ทั้งด้านการผลิต การสั่งการที่เอ้ืออ านวยให้การบริหาร
รายการโทรทัศน์มีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการถ่ายท า
รายการโทรทัศน์ รวมถึงมีผลต่อการแข่งขันด้านการดึงดูดความน่าสนใจในรายการ ด้านรายการคุณ
พระช่วยและรายการจ าอวดหน้าจอ พบว่ามีการใช้เทคโนโลยีประกอบการผลิต ตั้งแต่กระบวนการตัด
ต่อ รวมถึง งานผลิตฉาก เวที แสง สีเสียง เพ่ือท าให้เกิดความเป็นไทยเพ่ือเพ่ิมความน่าสนในใจให้กับ
รายการโดยปัจจัยทั้งหมดมีความสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์การ
สื่อสารมวลชน (Denis McQuail) ที่ไดกล่าวถึง การบริหารงานองค์การสื่อสารมวลชน ว่าโดยทั่วไป
สื่อมวลชนจะถูกควบคุมโดยปัจจัยต่าง ๆ ของสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์การ ตามผลการศึกษา
ในข้างต้น 
 
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ที่แสดงออกซึ่งความเป็นไทยของบริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เท
นเมนท์ จ ากัด(มหาชน)รายการ “คุณพระช่วย” และ รายการ “จ าอวดหน้าจอ” 

จากการศึกษาเรื่อง “การบริหารรายการโทรทัศน์ที่แสดงออกซึ่งความเป็นไทย ของบริษัท

เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน)” พบว่ารายการคุณพระช่วยและรายการจ าอวด

หน้าจอ มีกระบวนการผลิตรายการตามแนวคิดกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ โดยแบ่งออกเป็น 3 

ตอนได้แก่ ขั้นก่อนการผลิตรายการโทรทัศน์ ขั้นผลิตรายการโทรทัศน์ และขั้นหลังการผลิตรายการ

โทรทัศน์ โดยขั้นก่อนการผลิตรายการโทรทัศน์พบว่าแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นวางแผนการ
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ผลิต และขั้นเตรียมการผลิต ตามแนวคิดกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์  โดยในขั้นวางแผนการ

ผลิต มีการท าบทของพิธีกร ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในการผลิตรายการ มีการก าหนดก าหนดบุคลากร

ผู้ควบคุมการผลิตของรายการคุณพระช่วยและรายการจ าอวดหน้าจอ  ในด้านการก าหนดสถานที่จะ

เป็นหน้าที่ของประสานงานของรายการที่จะคอยตรวจสอบตารางเวลาของสตูดิโอ และตรวจสอบวัน

และเวลาในการถ่ายท ารายการคุณพระช่วยและรายการ จ าอวดหน้าจอ ด้านการก าหนดตารางเวลา

ในการผลิตรายการคุณพระช่วยและรายการจ าอวดหน้าจอ รวมถึงตารางเวลาพิธีกร ดาราและแขกรับ

เชิญ การจัดสรรเวลาให้มีความเหมาะสม และอ านวยความสะดวกในการถ่ายท ารายการให้บรรลุ

เป้าหมายตามที่วางไว้ โดยจะเป็นผู้ที่เชื่อมโยงการท างานของแต่ละฝ่าย ให้มีท างานร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ และจะเป็นผู้ที่นัดหมายหรือประสานไปยังฝ่ายต่าง ๆ ให้ผู้ร่วมงานเข้าใจตรงกันในการ

ถ่ายท ารายการร่วมกัน  สอดคล้องกับ  แนวคิดกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ ในขั้นตอนการวาง

แผนการผลิตรายการ ที่ต้องมีการล าดับขั้นตอนการท างานต่าง ๆ ในการวางแผนผลิตรายการโทรทัศน์ 

โดยประกอบไปด้วย ก าหนดแนวคิด การก าหนดวัตถุประสงค์ การศึกษากลุ่มเป้าหมาย การเลือก

รูปแบบรายการ การศึกษาค้นคว้าเนื้อหา การจัดท าโครงสร้างการผลิตรายการโทรทัศน์ การเขียนบท

รายการ การก าหนดบุคลากร การก าหนดวัสดุอุปกรณ์ การก าหนดสถานที่ การก าหนดงบประมาณ 

การก าหนดตารางเวลา การอ านวยความสะดวก และการประสานงาน ในการผลิตรายการโทรทัศน์  

ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น ขั้นตอนการเตรียมก่อนการผลิต จะมีการเตรียมบุคลากร ทีมงานในการถ่ายท า

รายการซึ่งมีความจ าเป็นจะต้องร่วมงานกันของหลายฝ่าย ส่วนของการเตรียมสถานที่ พบว่ารายการ

คุณพระช่วยและรายการจ าอวดหน้าจอ มีการใช้สถานที่ในการถ่ายท าเป็นขององค์กร  การเตรียมวัสดุ

อุปกรณ์การประกอบฉากรายการการนัดหมายเวลาของแต่ละฝ่ายในการท างาน และมีการประชุม

ก่อนการผลิตกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ก่อนการถ่ายท ารายการ เพื่อแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบถึงรายละเอียดใน

การถ่ายท าไปในทิศทางเดียวกัน ตามแนวคิดกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ ที่ได้กล่าวถึง ขั้นตอน

การเตรียมการก่อนผลิตรายการ เป็นขั้นตอนการเตรียมความพร้อมจากที่วางแผนไว้ ก่อนที่จะน าไป

ผลิตรายการโทรทัศน์ โดยการเตรียมความพร้อมได้แก่ กรเตรียมบุคลากร การดตรียมสถานที่ การ

เตรียมวัสดุอุปกรณ์ การประสานงานการผลิต และการประชุมก่อนการผลิตรายการโทรทัศน์  ส่วน

ขั้นตอนการถ่ายท ารายการคุณพระช่วยและรายการจ าอวดหน้าจอมีวิธีการถ่ายท าแบบแยกเป็นส่วน 

ๆ  ไม่เรียงตามช่วงรายการ ในส่วนของการซ้อมการถ่ายท าพบว่ารายการคุณพระช่วยและรายการ

จ าอวดหน้าจอ เป็นรายการที่ไม่มีการซ้อมการถ่ายท ารายการในบางช่วงเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจาก

แนวคิดกระบวนการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ที่มีขั้นตอนของการซ้อมบท ทั้งนี้เนื่องจากในบางช่วงของ
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รายการมีการท าความเข้าใจในบทบาทและเรื่องราวเนื้อหาในรายการรวมถึงพิธีกรที่มีความเป็นมือ

อาชีพและใช้การแสดงสดในการถ่ายท า โดยมีบทเป็นโครงเรื่อง ส่วนในขั้นตอนการถ่ายท า รายการ

คุณพระช่วยและรายการจ าอวดหน้าจอ มีการถ่ายท ารายการในรูปแบบการบันทึกเทปไว้ล่วงหน้า 

สอดคล้องกับ กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ที่ได้กล่าวถึง การจ าแนกตามลักษณะการแพร่ภาพ

ออกอากาศ จ าแนกเป็นการถ่ายท ารายการล่วงหน้า และใช้เทคนนิคการถ่ายท ารายการโทรทัศน์เข้า

มาเป็นส่วนประกอบ  ด้านภาพในรายการโทรทัศน์มีการใช้ภาพหรือมุมกล้องในการเปิดและปิด

รายการ ส่วนขั้นตอนหลังการถ่ายท า รายการคุณพระช่วยและรายการจ าอวดหน้าจอ จะเข้าสู่

กระบวนการตัดต่อเพ่ือให้ภาพมีความสมบูรณ์ก่อนออกอากาศให้ผู้รับชมได้ชมโดยมีขั้นตอนดังนี้ การ

ล าดับภาพ พบว่าทั้ง 2 รายการจะใช้ระบบการตัดต่อด้วยคอมพิวเตอร์ เข้าสู่กระบวนการผสมเสียง ซึ่ง

จะมีการบันทึกเสียงทั้งหมดแยกจากกัน ละเสียงมาผสมกันเพื่อให้เกิดเสียงที่คมชัด ทั้งนี้โดยในรายการ

คุณพระช่วยจะมีการพากย์เสียงเพ่ิมเติมเข้าไปในบางช่วงของรายการ เพื่อท าให้เกิดความน่าสนใจต่อผู้

รับชมรายการ หลังจากนั้นฝ่ายการฟิกจะ ท าการร้อยเรียงกราฟิกต่าง ๆ เข้ากับเนื้อหารายการต่างๆ ที่

ได้ท าการตัดต่อไว้ ให้มีความสมบูรณ์ นอกจากนี้จะส่งไปยังฝ่ายตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือให้

ตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดของรายการว่าสามารถออกอากาศได้หรือไม่ ตรวจสอบลิขสิทธิ์ต่าง ๆ 

หลังจากนั้นจะถูกต่อไปยังสถานี เพ่ือท าการออกอากาศต่อไป กล่าวโดยสรุป การผลิตรายการ

โทรทัศน์ที่แสดงออกซ่ึงความเป็นไทย ของรายการคุณพระช่วยและรายการจ าอวดหน้า มีกระบวนการ

ผลิต สอดคล้องกับแนวคิด กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ ที่ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการโทรทัศน์ ขั้นตอนการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ และขั้นตอนหลังการถ่าย

ท ารายการโทรทัศน์  

สรุปการศึกษาได้ว่า  การบริหารการผลิตรายการโทรทัศน์ที่แสดงออกซึ่งความเป็นไทย มี

ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อการบริหารรายการ โดยปัจจัยภายนอกด้านการเมืองและสังคมไม่ส่งผลต่อ

การบริหารรายการโทรทัศน์ที่แสดงออกซึ่งความเป็นไทย ส่วนปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ด้าน

ผู้สนับสนุน มีผลต่อการบริหารรายการโทรทัศน์ที่แสดงออกซึ่งความเป็นไทยด้านเนื้อหาของรายการ  

นอกจากนี้ยังพบคู่แข่งขันทางตรงและทางอ้อมที่ส่งผลต่อการบริหารรายการ ส่วนแรงกดดันทางด้าน

ข้อมูลข่าวสารต้องหาข้อมูลที่แท้จริงและเป็นข้อมูลเชิงลึกในการน าเสนอเนื้อหาในรายการ  ด้านปัจจัย

ภายใน เน้นที่ความเป็นวิชาชีพสื่อ โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ 

โดยเฉพาะความสามารถทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับรายการเชิงวัฒนธรรม หรือมีความรู้จริงทางด้าน
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วัฒนธรรมด้านใดด้านหนึ่ง นอกจากนี้ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ในการผลิตรายการในปัจจุบันพบว่า

เทคโนโลยีมีส่วนเกี่ยวช่วยให้กระบวนการผลิตรายการมีความสะดวกและมีความทันสมัย รวดเร็วมาก

ขึ้น  ส่วนกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ที่แสดงออกซึ่งความเป็นไทย  โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน

ได้แก่ ขั้นก่อนการผลิตรายการโทรทัศน์ ขั้นผลิตรายการโทรทัศน์ และขั้นหลังการผลิตรายการ

โทรทัศน์ โดยขั้นก่อนการผลิตรายการโทรทัศน์พบว่าแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นวางแผนการ

ผลิต และขั้นเตรียมการผลิต   ส่วนขั้นตอนการถ่ายท ามีการถ่ายท ารายการในรูปแบบการบันทึกเทป

ไว้ล่วงหน้า และขั้นหลังการถ่ายท า มีการตัดต่อ ลงเสียง และตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าส่ง

ออกอากาศ  

ผู้ศึกษายังพบว่า รายการคุณพระช่วยและรายการจ าอวดหน้าจอ มีความโดดเด่นที่แตกต่าง

จากรายการอ่ืน ๆ ได้แก่ ผู้ด าเนินรายการที่มีความเป็นมืออาชีพ การด าเนินรายการแบบธรรมชาติของ

ผู้ด าเนินรายการ และบทรายการที่มีความยืดหยุ่น ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ผู้ด าเนินรายการคุณพระช่วยและรายการจ าอวดหน้าจอ เป็นบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ 

โดยพิธีกรรายการคุณพระช่วย คือ คุณเท่ง เถิดเทิง เป็นนักแสดงตลกที่มีความรู้ด้านวัฒนธรรมด้าน

ลิเก และสามารถน าวัฒนธรรมมาน าเสนอในรูปแบบของความตลก และสนุกสนาน โดยที่จะมีกรอบ

เพ่ือไม่ให้เป็นการดูถูกหรือน าวัฒนธรรมมาล้อเล่นจนมากเกินไป ซึ่งจะมีทักษะในการรับส่งบทจาก

พิธีกรผู้ร่วมรายการ หรือแขกรับเชิญซึ่งจะท าให้รายการสามารถด าเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น ด้านคุณ

พัน พลุแตก มีทักษะในการเข้าใจในบทของรายการได้ดี และสามารถน าไปต่อยอดได้โดยไม่

จ าเป็นต้องอธิบาย เนื่องจากคุณพัน เคยเป็นผู้สร้างสรรค์รายการมาก่อนที่จะเป็นพิธีกร ซึ่งท าให้คุณ

พัน มีความเข้าใจในบทรายการได้เป็นอย่างดี และมีจังหวะในการรับส่งบทกับพิธีกรร่วมหรือแขกรับ

เชิญ เช่นเดียวกับคุณเท่ง ซึ่งท าให้รายการคุณพระช่วยมีการด าเนินรายการอย่างเป็นธรรมชาติ  ด้าน

รายการจ าอวดหน้าจอ มีพิธีกรด าเนินรายการคือ 3 น้า ซึ่งได้แก่ น้าโย่ง เชิญยิ้ม    น้านง เชิญยิ้ม และ

น้าพวง เชิญยิ้ม โดยทั้ง 3 น้านั้นมีความเป็นมืออาชีพในด้านพิธีกรผู้ด าเนินรายการอยู่แล้ว โดย ทั้ง 3 

น้ามีการรับส่งบทรายการที่เข้ากันได้อย่างลงตัว มีความเป็นธรรมชาติในการรับส่งบทกัน ทั้งนี้ 3 น้ายัง

มีความรู้ด้านวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย โดยเรื่องการฉ่อย เป็นเรื่องที่ขึ้นชื่อส าหรับ 3 น้า ซึ่งมีการ

ฉ่อยได้อย่างลงตัว สามารถน าเรื่องราวต่าง ๆ มาน าเสนอในรูปแบบการฉ่อย ซึ่งถือว่าเป็น

ความสามารถและเป็นภาพลักษณ์ของตัว 3 น้าเอง และตัวรายการจ าอวดหน้าจออีกด้วย 
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ด้านบทของรายการที่มีความยืดหยุ่น ทั้งนี้พบว่า บทรายการของรายการคุณพระช่วยและ

รายการจ าอวดหน้าจอนั้น มีความคล้ายคลึงกัน โดยมีความยืดหยุ่นในบทของรายการ เพ่ือให้พิธีกร

และแขกรับเชิญสามารถด าเนินรายการได้อย่างเป็นอิสระและมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด ซึ่งจะท า

ให้การถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ของพิธีกรและแขกรับเชิญนั้น ดูมีความเป็นธรรมชาติและไม่มีความ

เกร็ง ซึ่งจะการถ่ายทอดเรื่องราวนั้นสามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีความธรรมชาติมากที่สุด 

ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผู้ศึกษาพบเห็นเพ่ิมจากการศึกษาเรื่อง “การผลิตรายการโทรทัศน์ที่แสดงออกซึ่ง
ความเป็นไทนของบริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เมนท์ จ ากัด (มหาชน)” ในสิ่งที่แตกต่างจากรายการอ่ืน 
ๆ ซึ่งท าให้ผู้ศึกษาค้นพบว่า การผลิตรายการคุณพระช่วยและรายการจ าอวดหน้าจอ มีการบริหาร
รายการและมีกระบวนการผลิตรายการอย่างไร 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
  
 จากการศึกษาเรื่อง “การบริหารรายการโทรทัศน์ที่แสดงออกซ่ึงความเป็นไทย 

1. น าผลการศึกษาที่ได้ไปเป็นแนวทางในการบริหารรายการที่แสดงออกซึ่งความเป็น
ไทยในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป 

2. ในการศึกษาครั้งนี้ควรน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาความเป็นวิชาชีพ
สื่อทางด้านการผลิตรายการที่แสดงออกซึ่งความเป็นไทยต่อไป ทั้งนี้ควรรับบุคลากรที่มีความรู้ด้าน
วัฒนธรรมโดยตรงและน ามาฝึกฝนทางด้านนิเทศศาสตร์เพ่ิมเติม ซึ่งจะท าให้รายการได้บุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถทางด้านวัฒนธรรม และสามารถด าเนินงานด้านนิเทศศาสตร์ควบคู่ไปได้ด้วย 
ควรมีการปรับปรุงเนื้อหารายการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหลักที่ตั้งไว้ในเบื้องต้น นั่นคือเยาวชน ซึ่งปัจจุบัน
จากการท ารายการพบว่า กลุ่มผู้รับชมรายการเป็นกลุ่มเป้าหมายรองท่ีติดตามชมรายการมากกว่ากลุ่ม
เยาชนที่เป็นเป้าหมายหลัก 

 
รายการอ้างอิง 
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