รายงานการวิจัย
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการโน้มน้าวใจในการนาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปี พ.ศ.2558
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ก

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยในหัวข้อ “ปัจจัยทีม่ ีผลต่อการโน้มน้าวใจในการนาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย”
สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและอนุเคราะห์ช่วยเหลืออย่างดีจาก ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ผู้ให้คาปรึกษา
และคาแนะนา ให้ความช่วยเหลือแนะนาแนวทางการดาเนินงานวิจัยที่ถูกต้อง จึงทาให้งานวิจัยชิ้นนี้เสร็จ
สมบูรณ์ไปได้ด้วยดี คณะผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ชุษณะ จันทร์ออ่อน หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ คุณอภิชัย ฤทธิกุลประเสริฐ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนิเทศ
ศาสตร์บัณฑิ ต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิท ยาลัยสวนดุสิต ที่ให้ความกรุณาตรวจสอบเครื่องมืองานวิจัย
(แบบสอบถาม) จนได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามแบบฟอร์มของแบบสอบถามงานวิจัยและให้สัมภาษณ์ ทาให้งานวิจั ย
สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทุกท่าน
ที่ให้ความช่วยเหลือการวิจัยในครั้งนี้จนสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

คณะผู้วิจัย

ข

บทคัดย่อ
หัวข้อวิจยั

เรื่องปัจจัยทีม่ ีผลต่อการโน้มน้าวใจในการนาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย

ผู้ดาเนินการวิจัย

นางสาวญาณิกา จันทร์ทิพย์
และคณะ

ที่ปรึกษา

อาจารย์ อมรรัตน์ เรืองสกุล

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
ศูนย์การเรียนระนอง2

ปี พ.ศ.

พ.ศ.2558
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการโน้มน้าวใจของพิธีกรรายการเทยเที่ยว

ไทย 2.เพื่อศึกษาการนาเสนอสารของพิธีกรในรายการเทยเที่ยวไทย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชน
ในบริเวณเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จานวน 101,576คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์และ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในงานวิจัย คือ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยคือ การสารวจระดับความคิดเห็น
ด้านเทคนิคการนาเสนอสารของพิธีกรในจานวน 400 คนพบว่า ความเหมาะสมของการนาเสนอสารของพิธีกร
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ในเรื่องของ เทคนิคการนาเสนอสารของพิธีกร ภาษาในการโน้มน้าวใจของ
พิธีกรรายการเทยเทีย่ วไทย ความคิดเห็นที่มีต่อองค์กรประกอบรายการ และผลกระทบที่ได้รับ คิดเป็นค่าเฉลี่ย
อยู่ใน 3.51 – 4.50 ซึ่งหมายถึงความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้รายการเทยเที่ยวไทยก็ยังคงมีผู้ที่รับชมซึ่ง
เป็นรายการที่สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยและถึงแม้จะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบ้างหรืออาจมีการใช้คาพูด
ที่ดูรุนแรงแต่สังคมก็ยังคงให้ความสนใจ
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1

บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
รายการเทยเที่ยวไทยเป็นรายการท่องเทีย่ วในรูปแบบไลฟ์สไตล์ของสาวประเภทสอง ปัจจุบัน
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 13.00-14.00 นาที ทางช่องวันเอชดีและอัพโหลดวีดีโอลงยูทูปทางช่อง
GMM TV ดาเนินรายการโดยป๋อปแป๋ม นิติ ชัยชิตาทร กอล์ฟ กิตติพันธ์ ชลารักษ์ ก๊อตจิ ทัชชกร
บุญลัภยานันท์และเจนนี่ ปาหนัน ออกอากาศครั้งแรกวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2554 โดยช่วงแรก
ออกอากาศทางช่อง แบงแชนแนล (Facebookรายการเทยเที่ยวไทย)
การสื่อสาร (Communication) มาจากภาษาละตินว่า communicare หมายถึง to share
คือ กิจกรรมที่สื่อสารสนเทศบางอย่าง ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก การเอาใจใส่ ทัศนคติ
ความคาดหวัง การรับรู้ หรือคาสั่ง อาจเป็นการพูดคุย การแสดงออก การเขียน พฤติกรรม หรือผ่าน
อุปกรณ์อื่นใด ที่ เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่าง 2 คนหรือมากกว่า องค์ป ระกอบของการสื่อสาร
(Communication Components) ประกอบด้ ว ย ผู้ส่ ง สาร (Sender) สาร (Message) สื่ อ
(Channel or Medium) และผู้รับ (Receipient) ซึ่งไม่จาเป็นต้องเกิดในเวลาที่จากัด หรือในพื้นที่
แคบ และการสื่อสารเกี่ยวข้องกับขั้นตอนสาคัญ 3 ขั้น คือ 1) คิด (Thought) ในผู้ส่งสาร 2) เข้ารหัส
(Encoding) แปลงสารเพื่อส่งผ่านช่องทางที่ กาหนด 3) ถอดรหัส (Decoding) แปลสิ่งที่ได้รับเป็น
ความเข้าใจที่มีต่อสาร (ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์,2559) หลักการนาเสนอสารของรายการเทยเที่ยวไทย
เป็นรายการที่นาเสนอข้อมูลจริงตรงไปตรงมา มี การพูดคุยกันภายในรายการ เพื่อนให้ผู้ชมรับรู้ถึง
ความเป็นกันเองและเข้าใจง่าย ไปถ่ายทาในสถานที่จริงเพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงความเป็นจริงในสถานที่
ท่องเที่ ยวต่างๆ เป็นการนาเสนอเเบบเรียบง่ายไม่ใช่แบบหรูหรา เป็นการนาเสนอที่ตรงไปตรงมา
เข้าใจง่าย และสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัย
หลักการโน้มน้าวใจที่สาคัญของรายการเทยเที่ยวไทยคือการท่องเที่ยวแบบชิลๆ ในไลฟ์สไตล์
ของพิธีกรผู้ดาเนินรายการทีเ่ ป็นสาวประเภทสองที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงและมีความน่าเชื่อถือใน
การนาเสนอข้อมูลต่างๆและทีส่ าคัญคือเป็นการท่องเทีย่ วไปยังสถานที่จริงเพื่อให้ผู้ชมได้เห็นความเป็น
จริงของสถานที่นั้นๆ นอกจากนี้ยังเป็นการนาเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวที่แตกต่างจากรายการอื่นๆ

2

โดยสร้างการโน้มน้าวใจในสไตล์ของพิธีกรผู้ดาเนินรายการและรูปแบบของรายการ
รายการพูดคุยกับผู้ฟัง (Straight Talk Programme)“straight talk” ก็คือการพูดคุยกับ
ผู้ฟังโดยตรง (คือรายการที่มีผู้พูดเพียงคนเดียวพูดให้ผู้ฟังฟังโดยตรงนั่นเองไม่ใช่เป็นการพูดคุยกับคน
อื่นให้ผู้ฟั ง ฟั ง ) แต่ก ารพุ ดคุยนั้นในการจัดท ารายการทางวิท ยุก ระจายเสียงนั้น จ าเป็นต้องมี บ ท
(script) straight talk programme จึงมิใช่ลักษณะการอ่านบท แต่เป็นการพูดตามบทที่ได้เตรียมมา
ให้เป็นธรรมชาติ ซึ่งจะน่าฟังและดึงดูดความสนใจได้มากกว่า ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะการพูดของผู้
พูด (speaker) ด้ว ย ยิ่ง พู ด เป็ นธรรมชาติ ม ากเท่ าใดยิ่ ง ได้รั บ ความสนใจมากขึ้น เท่ านั้ น (นภา
กรณ์ อัจฉริยะกุล และธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ ,2546)รูปแบบการทารายการของรายการเทยเที่ยวไทย
เป็นรายการที่มีทั้งความรู้และความสนุกสนาน เป็นรายการที่สร้างความน่าสนใจให้กับคนทุกเพศ ทุก
วัย ที่เจาะจงไปในสถานที่จริง เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นที่จริงและรู้จักแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจน ถือว่าเป็นอีก
หนึ่งจุดเด่นของรายการเทยเที่ยวไทย และเป็นการจัดรายการที่เกิดจากความคิดของเพื่อนๆ เพื่อให้
รูปแบบของรายการเกิดความแตกต่าง
บุคคลิกภาพของพิธีกร ความเป็นตัวตนของพิธีกรนั้น มีจุดเด่นเฉพาะตัวที่มีลัษณะสามารถ
ดึงดูดความสนใจจากผู้ชมรายการ ทาให้ประชาชนที่รับชมมีความชื่นชอบ สามารถถ่ายทอดออกมาได้
อย่างจริงจัง หนักแน่น ตรงไปตรงมา เป็นการใช้คาพูดที่เข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา เป็นการนาเสนอสาร
ที่ทาให้ผู้ชมสามารถเข้าใจได้ทุกเพศทุกวัย ที่สังคมสมัยนี้นั้นเข้าใจง่าย มีการแสดงออกที่ชัดเจน ดัง
บทความ
กาเนิดเทยเที่ ยวไทย นิติ ชัยชิตาทร หรือ ป๋อมแป๋ม หนึ่งในพิธีก ร และมี ตาแหน่ง เป็น
Creative Group Head, BANG Channel จีเอ็มเอ็ม ทีวี บอกกับ POSITIONING สรุปว่า ตอบสนอง
ไลฟ์สไตล์ของคนไทยโดยเฉพาะคนเมืองที่นิยมท่องเที่ยวกันมากขึ้น เราก็มองที่ตัวเราว่าเวลาเที่ยวก็
อยากไปกับเพื่อน ไม่ใช่กับใครก็ไม่รู้พูดนั่นพูดนี่ พาไปนั่นไปนี่แล้วเรานั่งดูแบบไม่มีส่วนร่วม เพื่อนที่ไป
ด้วยก็ต้องเป็นกะเทยเหมือนกัน มันถึงจะสนุก เลยออกมาเป็นเทยเที่ยวไทย รายการท่องเที่ยวที่มีอยู่
ส่วนมากแล้วจะเป็นการเที่ยวแบบหรูหรา แต่เราไม่ทาแบบนั้น ไม่อยากไปตายกลางทาง (หัวเราะ)
หรือไปหรูม าก ดัง นั้นเทยเที่ ยวไทยเลยเป็นรายการที่ ไปเที่ ยวได้จ ริง ไม่ ล าบากล าบน ไปแล้วไม่
ล้มละลาย หรือตายหลังจากกลับประหนึ่งไปออกรบ และก็ไม่ใช่รายการท่องเที่ยวประเภทอันซีนมาก
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มาย แม้ จะเป็นสถานที่ ที่ เ ชื่อ ว่าคนส่วนใหญ่เคยไปมาแล้ว อย่าง พัท ยา หัวหิน เชียงใหม่ แต่เ รา
ต้องการนาเสนอว่าไปเที่ยวยังไงให้สนุกขึ้น
(จีเ อ็ม เอ็ ม แกรมมี่ , บมจ.(2555).ถอดรหัส “เทยเที่ ยวไทย” ทาไงถึงดังกระจาย YOUTUBE.22
มีนาคม พ.ศ.2559. http://www.positioningmag.com/content)
จากที่กล่าวมาข้างต้นรายการเทยเที่ยวไทยเป็นรายการที่เกิดจากการวมตัวกันของกลุ่มสาว
ประเภทสองที่สร้างสรรค์รายการแนวท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ขึ้นมาที่เหมาะสมหรับคนทุกเพศทุกวัย
และเป็นการท่ อ งเที่ ยในหลายสไตล์ไม่ ว่าจะเป็ นกั บ ครอบครัว คู่รัก หรือกั บ เพื่อก็ ตาม ไม่ ใช่ก าร
ท่องเที่ยวที่หรูหรา แต่เป็นการท่องเทีย่ งแบบชิลๆ เฮฮา ท่องไปในสถานที่ต่างๆโดยมีการนาเสนอแบบ
ตรงไปตรงมานาเสนอเรื่องราวจริงที่ทาให้ผู้ชมสามารถเชื่อถือและไปท่องเที่ยวได้เองแบบสบายๆ
นอกจากนี้ผู้ดาเนินรายการเองยังสร้างความสนุกสนานโดยถ่ายทอดอารมณ์แบบสาวประเภทสอง
สไตล์ของเพื่อนทาให้เกิดความสนุนสนานถือเป็นอีกหนึ่งเด่นของรายการและสร้างความแตกต่างจาก
รายการท่องเที่ยวๆอื่น มีการโน้มน้าวใจโดยใช้ภาษาของพิธีกรเอง รวมไปถืงการได้ลงสถานที่จริง ทา
ให้รายการเทยเที่ยวไทยมีความน่าสนใจและมีผู้คนติดตามค่อนข้างมาก
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงจัดทาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มี ผลต่อการโน้มน้าวใจในการนาเสนอสารของ
พิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย เพื่อให้ได้รับรู้ถึงกระแสตอบรับของผู้ชมรายการเทยเที่ยวเทยและเทคนิค
การโน้มน้าวใจของผู้ดาเนินรายการเทยเที่ยวไทย ตอบสนองความต้องการของวัยรุ่นเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยว สถานที่กินอาหาร รวมทั้งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักในการโน้มน้าวใจของผู้ชมรายการเทยเที่ยว
ไทย นอกจากนี้ยังศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการโน้มน้าวใจและการนาเสนอสารของพิธีกรในรายการเทย
เที่ ยวไทย รวมถึง ปัจ จัยการโน้ม น้าวใจในการนาเสนอสารที่ ส ามารถพัฒ นาวงการผลิตรายการ
โทรทัศน์และรูปแบบไลฟ์สไตล์และเป็นแบบอย่างในการพัฒนาวิธีการนาเสนอสารของพิธีกรต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการโน้มน้าวใจของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย
2.เพื่อศึกษาการนาเสนอสารของพิธีกรในรายการเทยเที่ยวไทย
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ขอบเขตการวิจัย
จากการวิจัยกาหนดขอบเขตศึกษาประชากรเฉพาะเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และศึกษา
เฉพาะด้านการนาเสนอสารในด้านเทคนิคการพูดและการแสดงออกของพิธีกรในช่วงเวลา วันอาทิตย์
13.00-14.00 นาที ทางช่องวันเอชดี ผู้ชมรายการเทยเที่ยวไทยช่วงอายุตั้งแต่ 18ปี-25ปี
คาจากัดความ
การโน้มน้าวใจ หมายถึง เทคนิคการพูดและการแสดงออกของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทยที่มี
ผลทาให้ ประชาชนเกิดความสนใจที่จะติดตามชมรายการ
การนาเสนอสาร หมายถึง การนาเสนอข้อมูล การแสดงออก การใช้ภาษาสู่ผู้รับสาร
พิธีกร หมายถึง ผู้ดาเนินรายการเทยเที่ยวไทย
ปัจจัย หมายถึง สิ่งที่ปรากฏในการนาเสนอสารขของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย ทาให้ได้รับความ
นิยม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.เพื่อรับรู้ถึงทัศนคติของผู้ชมต่อรายการเทยเที่ยวไทย
2.ได้รับรู้ถึงการนาเสนอสารในด้านต่างๆที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้และเป็นประโยชน์กับผู้
ประกอบอาชีพพิธีกรในรายการต่อไป
3.ได้รับ รู้ถึง การผลิตรายการประเภทแนะนาการเดินทาง จุดเด่นสถานที่เ ที่ ยวที่น่าสนใจ
กิจกรรมและเข้าชมรายการ
4.ให้ประชาชนรับทราบถึงกระบวนการผลิตรายการเทยเที่ยวไทย
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยในการโน้มน้าวใจในการนาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย ได้
นาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการศึกษาวิจัยดังนี้
แนวคิดเกี่ยวกับการนาเสนอสาร
แนวคิดเกี่ยวกับโน้มน้าวใจ
แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคพิธีกร
แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดรายการ
การนาเสนอเป็นหนึง่ ในทักษะที่ทุกคนจะต้องฝึกฝนให้เกิดขึน้ แก่ตน เพราะเป็นทางนามาซึง่
ความสาเร็จในการ นาผลงาน แผนงาน โครงการและความคิดต่างๆ เสนอเพื่อให้มีการรับรอง หรือ
อนุมัติ นับว่าเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิง่ ในการทางานและการดาเนินชีวิต มีแนวคิดทฤษฎีดังนี้
แนวคิดทฤษฎีการนาเสนอสาร
การสือ่ สาร (Communication) มาจากภาษาละตินว่า communicare หมายถึง to share
คือ กิจกรรมทีส่ ื่อสารสนเทศบางอย่าง ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก การเอาใจใส่ ทัศนคติ
ความคาดหวัง การรับรู้ หรือคาสัง่ อาจเป็นการพูดคุย การแสดงออก การเขียน พฤติกรรม หรือผ่าน
อุปกรณ์อื่นใด ทีเ่ ป็นการแลกเปลี่ยนระหว่าง 2 คนหรือมากกว่า (ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์,2559)
องค์ประกอบของการสือ่ สาร (Communication Components) ประกอบด้วย ผูส้ ่งสาร
(Sender) สาร (Message) สื่อ (Channel or Medium) และผูร้ ับ (Receipient) ซึ่งไม่จาเป็นต้องเกิด
ในเวลาที่จากัด หรือในพื้นที่แคบ และการสื่อสารเกี่ยวข้องกับขั้นตอนสาคัญ 3 ขั้น คือ 1) คิด
(Thought) ในผู้ส่งสาร 2) เข้ารหัส (Encoding) แปลงสารเพื่อส่งผ่านช่องทางทีก่ าหนด 3) ถอดรหัส
(Decoding) แปลสิ่งที่ได้รับเป็นความเข้าใจที่มีต่อสาร (ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ,์ 2559)
สาร (Message) คือ เรื่องราวอันมีความหมายและแสดงออกมาโดยอาศัยภาษา หรือ
สัญลักษณ์ใดก็ตาม ที่สามารถทาให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้ สารจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผูส้ ่งสารเกิด
ความคิดขึ้น และต้องการจะส่ง หรือถ่ายทอดความคิดนั้นไปสู่การรับรู้ของผู้อื่น (ผู้รบั สาร)
ประกอบด้วยส่วนสาคัญ 3 ส่วน
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รหัสของสาร (message codes)
รหัสของสาร คือ ภาษา (Language) หรือสัญลักษณ์ (symbolic) หรือสัญญาณ (signal) ที่
มนุษย์คิดขึ้นเพื่อใช้แสดงออกแทนความคิดเกี่ยวกับบุคคลและสรรพสิง่ ต่าง ๆ อาจใช้คาพูด หรือไม่ใช้
คาพูดก็ได้ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ QR-Code
เนือ้ หาของสาร (message content)
เนื้อหาของสาร ที่มนุษย์สอื่ สารกันนั้นครอบคลุมถึงความรู้และประสบการณ์ของมนุษย์
- สารประเภทข้อเท็จจริง - สารทีร่ ายงานให้ทราบถึงความจริงต่าง ๆ ทีม่ ีอยู่ในโลกทางกายภาพ
- สารประเภทข้อคิดเห็น
– สารที่เกี่ยวกับปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจจากการประเมินของผูส้ ่งสาร
- สารประเภทความรูส้ ึก
- พวกโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน นวนิยาย หรือเรื่องสั้น
การจัดสาร (message treatment)
สารอาจถูกจัดการด้วยการเรียงลาดับความยากง่าย รูปแบบการใช้ภาษา เช่น สารในการ
โฆษณา การหาเสียง การรายงาน
การคิดผ่านหมวก 6 ใบ
1. White Hat: ใช้ข้อมูลข่าวสาร
2. Red Hat: ใช้อารมณ์ความรู้สกึ
3. Black Hat: ใช้การตั้งคาถามหรือตั้งข้อสงสัยมุมลบ
4. Yellow Hat: ใช้การมองในแง่ดี และมีความหวัง
5. Green Hat: ใช้การคิดอย่างสร้างสรรค์
6. Blue Hat: ใช้การควบคุมความคิดทั้งหมดให้มองเห็นภาพรวมของการคิด
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ช่องทางการสือ่ สาร (Channel) หรือ สือ่ (Media) คือ ตัวกลางให้สื่อวิ่งจากผู้สง่ สารไปถึง
ผู้รบั สารโดยปกติผรู้ ับสารจะรับสารผ่านเข้าไปสู่ช่องทาง (Channel) การรับรู้ของมนุษย์ โดยผ่าน
ประสาทสัมผัสได้แก่ มองเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้สัมผัส และได้ลิ้มรส ซึ่งต้องอยู่ต่อหน้ากันแต่ถ้าอยู่
ห่างไกลกันก็ต้องใช้สื่อ (Media) ที่สร้างขึ้นเป็นเครื่องช่วยในการติดต่อสือ่ สารโดย "ช่องทาง" หมายถึง
ทางซึ่งทาให้ผู้สง่ สารกับผูร้ ับสารติดต่อกันได้ อันได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ส่วน "สื่อ" หมายถึง สิ่งที่มี
อยู่ตามธรรมชาติ ได้แก่ อากาศ แสง เสียง อุปกรณ์ เครื่องมือที่มนุษย์คิดขึ้นหรือ เครือข่ายสังคม
อย่าง facebook.com หรือ line การแบ่งสื่อตามลักษณะของสื่อ สามารถแบ่งได้ 5 ประเภท (ผศ.
บุรินทร์ รุจจนพันธุ,์ 2559)
1. สื่อธรรมชาติ ได้แก่ บรรยากาศที่อยูร่ อบตัวมนุษย์อันมีอยูต่ ามธรรมชาติ
2. สื่อมนุษย์ ได้แก่ บุคคลที่ทาหน้าที่เป็นสือ่ นาสารไปสูผ่ รู้ ับ เช่น คนนาสาร นักเล่านิทาน โฆษก ล่า
3. สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ สื่อทุกชนิดที่อาศัยเทคนิคการพิมพ์ เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์คนเมืองเหนือ
4. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ สื่อที่พัฒนาโดยใช้ระบบเครื่องกลไกไฟฟ้า เช่น วิทยุ โทรทัศน์
5. สื่อระคน ได้แก่ สื่อที่ทาหน้าที่นาสาร แต่ไม่อาจจัดไว้ใน 4 ประเภทข้างต้น เช่น วัตถุจารึก สื่อ
พื้นบ้าน
ตัวแบบการสือ่ สาร (Models of Communication)
- การสือ่ สารมีตัวแบบหลายรูปแบบ ที่ต้องเข้าใจ และเลือกใช้ให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมาย ซึ่ง Wood, J. T. (2009) [2] เขียนไว้ในหนังสือ Communication in our lives
ว่ามีทั้งหมด 3 ตัวแบบ คือ เป็นเส้นตรง เป็นเส้นรับกับเส้นส่ง และผสมบทบาทเป็นทั้งผูร้ ับและผูส้ ่ง
ตัวแบบทางเดียว (Linear model) - การสือ่ สารเกิดขึ้นเป็นเส้นตรง จาลองภาพการสือ่ สาร
ทางเดียว คือมีผสู้ ่ง มีสาร มีสื่อ มีผู้รบั และมีการตอบสนอง เป็นโมเดลที่เน้นการตอบคาถาม 5
คาถามคือ Who?, What ?, In what channel?, To whom?, With what effect?
ตัวแบบสองทางสลับกัน (Interactive model) – การสื่อสารที่เกิดการเข้ารหัสทั้งระหว่างผู้รบั และผู้
ส่ง โดยช่องทางของ message และ feedback แยกกันคนละเส้นอย่างชัดเจน แต่ผรู้ ับกับผูส้ ่งจะสลับ
บทบาทกันได้ สิ่งที่แยกระหว่างแต่ละคน คือ กรอบแห่งประสบการณ์ร่วม (Field of Experience)
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ตัวแบบพร้อมกัน (Transactional model) - การสื่อสารในสังคมที่ใช้คาว่าผูส้ ื่อสาร
(Communicator) และแบ่งกรอบแห่งประสบการณ์ร่วมของแต่ละคน ซึ่งแต่ละช่วงเวลาจะมีการ
สื่อสารสองทาง คือเป็นทั้งผู้สง่ และผู้รบั เกิดขึ้นตลอดเวลา
สาหรับวิธีในการสื่อสารมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับว่าในสถานการณ์ต่างๆนั้น รูปแบบใด
เหมาะสมมากกว่ากันและแบบไหนจะทาให้การสื่อสารสมบูรณ์แบบมากที่สุด แบ่งออกเป็นแต่ละ
รูปแบบดังนี้
วิธกี ารสือ่ สาร
การสื่อสารด้วยวาจา (ภาษาพูด)

ในชีวิตประจาวันการพูดเป็นทักษะหลักในการสื่อสาร การพูดใช้เพื่อถ่ายทอดความรู้สกึ นึกคิด
ความเข้าใจและความต้องการ การรูจ้ ักใช้ทักษะในการพูดให้ถูกต้อง ทั้งการออกเสียงและการ
เตรียมการพูดนั้น จะทาให้การสื่อสารบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดไมตรีที่ดีต่อกัน (เอกรินทร์ สี่มหาศาล
และคณะ(2552). ภาษาไทย ป.6. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.
การสือ่ สารด้วยลายลักษณ์อกั ษร (ภาษาเขียน)
การใช้สื่อเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสังคมได้กระทามาอย่างต่อเนื่องเมื่อ ครั้งแรกเริ่ม
เกิดสังคมกลุ่มแรกในโลก การติดต่อสื่อสารได้มลี าดับพัฒนาการจากสังคมที่มี ความเป็นอยู่อย่างเรียบ
ง่ายกลายมาเป็นสังคมที่มีความสลับซับซ้อน สือ่ ข้อมูลหรือสือ่ สารนิ เทศจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่มนุษย์ใน
สังคมต้องเกิดการเรียนรู้เพือ่ ความเข้าใจในการติดต่อสื่อ สารซึ่งกันและกัน สื่อสารนิเทศในสังคม
ข่าวสารปัจจุบัน มีความหมายไม่เพียงแต่เพื่อการติดต่อสื่อสารหากแต่ยังมีความหมาย เพื่อการอ่าน
เพื่อการศึกษาค้นคว้า เพื่อการจัดเก็บและการสืบ ค้นข้อมูลอย่างไม่มีทสี่ ิ้นสุด สื่อลายลักษณ์อักษร
เป็นสารนิเทศประเภทแรกที่คนใน สังคมได้ถ่ายทอดข้อความ ข่าวสาร ด้วยการจดบันทึกตั้งแต่ครัง้ ยัง
ไม่เกิดตัวอักษรจนกระทั่ง มีการประดิษฐ์ตัวอักษรเป็นภาษาต่าง ๆ วิวัฒนาการของสือ่ สารนิเทศชนิด
แรก ๆ ของโลก คงเป็นสื่อลายลักษณ์อักษร คือ สื่อที่เขียนด้วยตัวหนังสือ หรือภาพบนวัสดุต่าง ๆ เช่น
จากการขีดเขียนไว้ตามฝาผนังถ้า จนกระทั่งจารึกในวัสดุอื่น ๆ ภายหลัง เช่น ไม้ และกระดาษ เป็นต้น
ตัวหนังสือหรือตัวอักษร มีวิวัฒนาการมาจากภาษาท่าทางและภาษาพูด พบหลัก ฐานของตัวหนังสือ
หรือตัวอักษรจากตามถ้าและโบราณในแหล่งอารยธรรมต่าง ๆ ทาให้ ทราบว่าตัวหนังสือได้
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วิวัฒนาการไป ตามความคิดของมนุษย์ซึ่งค่อย ๆ เจริญก้าวหน้าไปโดยลา ดับ วิวัฒนาการของสื่อลาย
ลักษณ์อักษรได้พฒ
ั นามาหลายรูปแบบ (วัลลภ สวัสดิวัลลภ 2527 : 6-28)
การนาเสนอสารเป็นสิ่งทีส่ าคัญมากในปัจจุบัน ทุกคนในยุคสมัยใหม่ล้วนจาเป็นต้องมีการ
สื่อสารกันในชีวิตประจาวัน จึงทาให้ทกุ คนนั้นพูดคุยการแลกเปลี่ยนความรูซ้ ึ่งกันและกัน แต่การที่เรา
สื่อสารกันนั้นจะทาอย่างไรให้ดูน่าเชื่อถือและรับรู้ได้ว่าสิ่งที่เรากาลังสื่อสารกันอยู่นั้นคือเรื่องจริง
ดังนั้นการสื่อสารจึงมีหลักในการนาเสนอสารที่จะทาให้การสื่อสารนั้นมีความน่าเชื่อถือยิง่ ขึ้น โดย
องค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร และเทคนิคการโน้มน้าวใจ
แนวคิดเกีย่ วกับโน้มน้าวใจ
การใช้ความพยายามที่จะเปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม และการกระทาของบุคคลอื่น
ด้วยกลวิธีที่เหมาะสม ให้มีผลกระทบใจบุคคลนั้นจนเกิดการยอมรับและยอมเปลี่ยนตามทีผ่ ู้โน้มน้าว
ใจต้องการการแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของบุคคลผู้โน้มน้าวใจ ต้องประกอบด้วยคุณลักษณะที่
สาคัญ คือ มีความรู้จริง มีคุณธรรมและมีความปรารถนาดีตอ่ ผู้อื่น การแสดงให้เห็นความหนักแน่น
ของเหตุผล ผู้โน้มน้าวจะต้องแสดงให้ประจักษ์ว่าเรือ่ งที่ตนกาลังโน้มน้าวมีเหตุผลหนักแน่น และมีค่า
ควรแก่การยอมรับอย่างแท้จริง การแสดงให้ประจักษ์ถึงความรู้สกึ หรืออารมณ์ร่วมกัน ย่อมทาให้เกิด
ความคล้อยตามกันได้ง่ายกว่าบุคคลที่มีความรูส้ ึกเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน การแสดงให้เห็นทางเลือกทั้ง
ด้านดีและด้านเสีย เป็นการเปิดโอกาสให้ผทู้ ี่ตนโน้มน้าวใจได้ใช้วิจารณญาณของตนเองเปรียบเทียบ
จนเห็นประจักษ์ว่าทางที่ชี้แนะนั้นมีด้านดีมากกว่าด่านเสีย ดังนั้นการโน้มน้าวใจก็สัมฤทธิผล การเร้า
ให้เกิดอารมณ์อย่างแรงกล้า ไม่ว่าจะเป็นความดีใจ เสียใจ โกรธแค้น กังวล หวาดกลัว ฯลฯ จะทาให้
มนุษย์ขาดเหตุผล ขาดการพิจารณาอย่างรอบคอบ ยอมคล้อยตามผู้โน้มน้าวใจได้ง่าย (ครูแป๊ว
กัลยาณี.(2557).กลวิธีการโน้มน้าวใจ.28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2559.https://www.gotoknow.org/posts/547847)
จากแนวคิดข้างต้นเห็นได้ว่าการโน้มน้าวใจ คือ การใช้ความพยายามที่จะเปลี่ยนความเชื่อ
ทัศนคติ ค่านิยม และการกระทาของบุคคลอื่นด้วยกลวิธีที่เหมาะสม ให้มผี ลกระทบใจบุคคลนั้นจน
เกิดการยอมรับและยอมเปลี่ยนตามทีผ่ ู้โน้มน้าวใจต้องการการแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของ
บุคคลผู้โน้มน้าวใจ การพูดโน้มน้าวใจถือเป็นการโน้มใจที่ได้ผลที่สุด
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การพูดโน้มน้าวใจ
หมายถึง การพูดเชิญชวน เกลี้ยกล่อม ชักจูงให้ผู้ฟงั เกิดความเชื่อถือ ศรัทธา มีความคิดเห็น
คล้อยตาม และปฏิบัติตาม เช่น การพูดโฆษณา การพูดหาเสียง การพูดเชิญชวนให้ปฏิบัติตาม การพูด
ชักจูงให้เปลี่ยนแปลงทัศนคติ การพูดปลุกเร้าให้เกิดปฏิกริ ิยาต่าง ๆ ผู้พูดที่ดีย่อมจะพูดโน้มน้าวใจให้
ผู้ฟังเปลี่ยนแปลงทัศนคติและความเชื่อไปในทางที่ดีอันจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม โดยการ
ใช้ความสามารถในการพูดชี้แนะให้ผู้ฟงั เห็นสิง่ ดีงาม ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งนั้น และช่วยกันรักษาสิง่
ที่ดีงามนั้นไว้ เช่น พูดเชิญชวนให้รักภาษาไทย ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง พูดให้หันมานิยมรับประทาน
อาหารไทยแทนอาหารฟาสต์ฟูดของต่างชาติ พูดแนะนาให้เห็นความสาคัญของการเกณฑ์ทหารเพื่อ
รับใช้ชาติ การพูดโน้มน้าวใจให้ผู้ฟงั เชื่อถือหรือกระทาตามนัน้ ควรจะต้องเป็นไปโดยความสมัครใจ
หรือความยินยอมพร้อมใจของผูฟ้ ัง มิใช่การบีบบังคับหรือการใช้อุบายอย่างอื่น เช่น แจกเงินให้รางวัล
หรือการข่มขู่ ทั้งนีเ้ พราะความเชื่อที่ถูกบังคับให้เชื่อหรือทาตามนั้น เป็นความเชื่อที่อยู่ได้ไม่นาน ย่อม
สลายหายไปเมื่อขาดแรงจูงใจ การพูดโน้มน้าวใจที่ดีและมีประสิทธิภาพ จึงไม่ควรบังคับ แต่จะต้องพูด
ให้ผู้ฟงั ตระหนักถึงความเป็นจริง แล้วเกิดความเชื่อถือทีจ่ ะกระทาตามด้วยความสมัครใจ (นามแฝง
Sky Black.(2555).การพูดโน้มน้าว23 มีนาคม พ.ศ.2559. http://my.dek-d.com/tinnatin/blog/)
ในการโน้มน้าวใจ คือ การพูดเชิญชวน เกลี้ยกล่อม ชักจูงให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา มี
ความคิดเห็นคล้อยตาม และปฏิบัติตาม นอกจากนี้การพูดโน้วน้าวใจยังแบบออกได้หลากหลายวิธี มี
ลักษณะการโน้มน้าวใจที่แตกต่างกันออกไป
ลักษณะของสารโน้มน้าวใจ
คาเชิญชวน เป็นการแนะนาให้ช่วยกันกระทาการ อย่างใด อย่างหนึ่ง เพื่อให้เกิด ประโยชน์
ส่วนรวม มักจะพบในการเขียนคาขวัญ แถลงการณ์ เพลงปลุกใจ บทความปลุกใจ หรือการพูดใน
โอกาสต่าง ๆ ใบประกาศ แผ่นปลิว โปสเตอร์ หรือเป็นการบอกกล่าว ทางวิทยุ โทรทัศน์ ผู้สง่ สารจะ
บอกจุดประสงค์ อย่างชัดเจนและชี้ให้เห็นประโยชน์รวมทั้งบอกวิธี ปฏิบัติด้วย โดยโน้มน้าวให้เกิด
ความภาคภูมิใจว่าถ้าปฏิบัติตามคาเชิญชวนจะเป็นผู้ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เช่น การพูดปลุกใจให้
ประชาชนรักชาติ พูดจูงใจให้ประชาชนออกไป ลงคะแนนเสียง เลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร พูดโน้ม
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น้าวใจให้คนบริจาคโลหิต พูดโน้มน้าวใจ ให้คนซือ้ สินค้า ที่ตนเองจาหน่าย พูดโน้มน้าวในใจให้
ประชาชนช่วยกันรักษาสิง่ แวดล้อม เป็นต้น
โฆษณาสินค้า หรือ โฆษณาบริการ มีลกั ษณะดังนี้
-ใช้ถ้อยคาที่แปลกใหม่ สะดุดหู สะดุดตา ผูร้ ับสาร
-ใช้ประโยค หรือวลีสั้น ๆ ที่ทาให้ผู้อื่นรับรู้ได้อย่างฉับพลัน
-เนื้อหาจะแสดงให้เห็นถึงคุณภาพอันดีเลิศของสินค้า หรือบริการ
-ใช้กลวิธีโน้มน้าวใจโดยชี้ให้เห็นประโยชน์ของสินค้า
-เนื้อหาของสารโฆษณามักขาดเหตุผลทีห่ นักแน่นรัดกุม
นอกจากการพูดโน้มน้าวใจทีส่ าคัญแล้ว ยังมีรูปแบบการเขียนโน้มน้าวใจทีส่ าคัญ มีแนวคิดดังนี้
หลักในการเขียนโน้มน้าวใจ
หลักการเขียนโน้มน้าวใจควรคานึงถึงหลักต่าง ๆ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ผู้อ่าน ผู้เขียนจะต้องวิเคราะห์ผู้อ่านว่า มีลักษณะอย่างไร เช่น เพศ วัย การศึกษา
อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม และค่านิยม เป็นต้น การวิเคราะห์ผู้อ่านจะช่วย ให้ผู้เขียน
สามารถกาหนด เนื้อหาและกลวิธีการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
2. การใช้หลักจิตวิทยา ผู้เขียนจะต้องอาศัยหลักจิตวิทยาในการเขียนโน้มน้าวใจเป็นอย่างมาก
เนื่องจากผูเ้ ขียนต้องทาความเข้าใจธรรมชาติ ความสนใจ และความต้องการของผู้อ่าน ว่าน่าจะเป็น
ไปในทิศทางใด แล้วจึงนามาเป็นประโยชน์ในการเขียนโน้มน้าวใจต่อไป
3. การให้เหตุผล ผูเ้ ขียนต้องพยายามหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิดเห็นของตน เหตุผลที่ นามาอ้าง
นั้นควรน่าเชื่อถือ มีน้าหนักเพียงพอ และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ทั้งนี้เพือ่ ให้ผู้อ่านเชื่อถือ และยอมรับ
ตลอดจนมีปฏิกริ ิยาตอบสนองความต้องการของผูเ้ ขียน
4. การใช้ภาษา ภาษาทีใช้ในการเขียนโน้มน้าวใจควรเป็นภาษาที่เร้าอารมณ์และความรู้สกึ ของผู้อ่าน
ดังนั้นผู้เขียนจึงต้องมีศิลปะในการใช้ภาษา คือ รู้จักเลือกสรรถ้อยคาที่สื่อความหมายได้ชัดเจน
ก่อให้เกิดภาพ และกระตุ้นอารมณ์ความรู้สกึ ของผู้อ่าน (รุ่งทิวา นาเมืองรักษ์ (2556).การใช้ภาษาใน
การโน้มน้าวใจ 1 มีนาคม พ.ศ.2556.
http://www.acn.ac.th/articles/mod/forum/discuss.php?d=64)
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วิธพี ดู ดีได้ใจคน
วิธีที่ 1 พูดด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน
คนเย่อหยิ่งอวดดีย่อมไม่ได้รับการต้อนรับจากผู้อื่น คนที่ชอบคุยโวโอ้อวดย่อมสร้างความเบื่อหน่าย
เอือมระอาให้กับผู้อื่น การอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่การลดคุณค่าของตัวเองให้ต่าลง แต่เป็นสุดยอดวิธีใน
การแสดงความคิดความรู้สึกของตนเองออกมา
วิธีที่ 2 รู้จักใช้คาพูดที่ยืดหยุ่น
คาพูดที่ยืดหยุ่นไม่ผกู มัด ก็คล้ายกับนักแสดงที่แสดงละคร ใช้บ่อยเข้าก็ย่อมจะคล่องไปเอง
วิธีที่ 3 พูดผิดพูดใหม่ให้ทันท่วงที
สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง ก้าวพลาดไปก็ลกุ ขึ้นมาใหม่ได้ คนเมื่อพูดผิดพลัง้ ไปแล้ว ก็หา
คาพูดที่น่าฟังมาชดเชยได้
วิธีที่ 4 ใช้คาพูดเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร
อย่าไปหาเรื่องกับศัตรู ขอเพียงในใจเรามีคาพูดที่น่าฟัง จะยังมีใครเป็นศัตรูกบั เราได้อีก
วิธีที่ 5 รู้จักใช้คาพูดชื่นชมผู้อื่น
คาพูดหวานหูทาให้คนฟังรูส้ ึกอบอุ่นแม้อากาศจะหนาว คาพูดที่ทาร้ายจิตใจคนแม้จะอยู่ในฤดูร้อนคน
ฟังก็ยังรู้สกึ หวานเหน็บหัวใจ บางครั้งคาพูดดีดีเพียงประโยคเดียวก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนทั้ง
ชีวิตได้
วิธีที่ 6 พูดแค่สามส่วนก็พอ
เปิดเผยตรงไปตรงมา ไม่ได้หมายความว่าให้พูดจาไม่เหลือทางหนีทีไล่ พูดมากเกินไปบางครั้งอาจ
ก่อให้เกิดภัยขึ้นได้ จงจาไว้ว่า ภัยเกิดจากปาก
วิธีที่ 7 รู้จักเอาตัวเองมาล้อเล่น
หากเราสามารถเอาส่วนที่น่าขาของตัวเองมาพูดเป็นเรื่องตลกให้คนอื่นได้หัวเราะอยู่เสมอก็จะสามารถ
ชนะใจได้รับมิตรภาพจากผู้อื่นอย่างแน่นอน เพราะการที่เราให้ความสาคัญผู้อื่นหัวเราะเยาะตัวเอง ก็
เท่ากับแสดงให้เห็นว่าท่านมองตัวเองกับผู้อื่นอยู่ในระดับเดียวกัน
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วิธีที่ 8 ไม่ใช้วาจาแสดงการปฏิเสธผู้อื่น
ถ้าในระหว่างการพูดจา หากใครชอบแสดงท่าทีปฏิเสธไม่รบั ฟังผู้อื่นอยู่เสมอ ก็จะทาให้อีกฝ่ายทนไม่
ไหวโกรธหรืออาจทาให้เกิดการปะทะกันทางวาจาหรือใช้
กาลังได้
วิธีที่ 9 ไม่ใช้คา พูด ก ร ะ ท บ ก ร ะ เทียบเหยียดหยาม
อย่าคิดว่าเรื่องหยุมหยิมเล็กน้อยจะไม่สร้างปัญหาใหญ่ได้ ตรงข้าม ควรให้ความใส่ใจโดยเริ่มต้นจาก
จุดเล็ก ๆ สร้างภาพลักษณ์ของตัวเองให้สมบูรณ์พร้อมในทุกด้าน สุดท้าย ต้องฝึกตนให้รจู้ ักใช้คาพูดที่
เหมาะสม
วิธีที่ 10 บางครั้งก็ไม่จาเป็นต้องพูดตรงเกินไป
ในการพูดจาควรเรียนรู้จกั คา ว่า อ้อมค้อมเรือเดินสมุทรทีส่ ามารถหลบหลีกโขดหินโสโครก จนไปถึง
จุดหมายปลายทางได้อย่างราบรื่น นั่นก็เป็นเพราะมีความเชีย่ วชาญในการอ้อมนั่นเอง
วิธีที่ 11 อย่าใช้คาพูดขวานผ่าซาก ทาร้ายจิตใจผู้อื่น
คาพูดตรงไปตรงมาคือมีดที่แหลมคมทาร้ายจิตใจผูอ้ ื่นแล้วยังทาร้ายจิตใจตัวเอง คาพูดที่นุ่มนวลคือลม
พัดในฤดูใบไม้ผลิ การปลอบใจผูอ้ ื่นก็คือการปลอบใจตัวเอง
วิธีที่ 12 ไม่พูดมากพร่าบ่น
หวัด ไม่ใช่โรคอันตรายร้ายแรงอะไร แค่กินยาก็หายแล้ว แต่การพูดมาก พร่าบ่น พิรี้พิไร เป็นโรคทาง
จิตใจทีร่ ักษายากโรคหนึ่ง ซึง่ อาจส่งผลร้ายแรงต่อทุกคนในครอบครัวได้
วิธีที่ 13 รู้จักใช้ภาษาท่าทาง
การแสดงออกทางอารมณ์และความคิดทีป่ รากฏบนใบหน้าและกริยาท่าทาง มีพลังมากกว่าการ
แสดงออกทางคาพูด
วิธีที่ 14 พูดคา “ขอโทษ” ให้เป็น
พลั้งปากพูดผิดเป็นสิง่ ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเมื่อพูดผิดไปแล้วมารู้สึกเสียใจภายหลังหาใช่เรื่องสาคัญที่
สาคัญก็คือเราจะทาอย่างไรให้ได้ผลเสียอันเกิดจากการพูดผิดไปนั้นลดลงให้เหลือน้อยทีส่ ุด
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วิธีที่ 15 รู้จัก “ติชม” ดีกว่าชมอย่างเดียว
เอาแต่ยิ้มแย้มพูดจาให้กาลังใจผู้อื่นอย่างเดียวหาใช่วิธีที่ดีที่สดุ บางครั้งบางเวลาในขณะพูดคุยสนทนา
ถ้าสอดแทรกคาติไปบ้างกลับจะทาให้ผู้อื่นยอมรับได้ง่ายกว่า
วิธีที่ 16 อย่าไปพูดเปิดโปงแผลเก่าของคนอื่น
การเปิดโปงแผลเก่าของผูอ้ ื่น เป็นสิ่งที่ไม่ควรทาอย่างยิง่ เพราะมีแต่คนโง่หรือคนบ้าเท่านั้นทีจ่ ะไม่
โกรธ
วิธีที่ 17 อย่าเอาแต่พูดจากล่าวโทษผู้อื่น
ผลักภาระความรับผิดชอบทั้งหมดไปให้ผู้อื่นผลประโยชน์ต่าง ๆ ตัวเองผูกขาดไว้คนเดียว คนประเภท
นี้คือคนที่ไม่มีมนุษยสัมพันธ์
วิธีที่ 18 จงพูดจาด้วยเหตุผล อย่าใช้อารมณ์
สมมติว่าเราเกิดโทสะแล้วอาละวาดใส่ผู้อื่นไปบางทีความโกรธของเราอาจมลายจมหายไป หลังจากนั้น
ใจคอก็สบายขึ้น แต่เมื่อเราว่าผู้อื่นแล้วเราสบายใจเขาได้แบ่งปันความรูส้ ึกเช่นนั้นกับเราบ้างหรือเปล่า
วิธีที่ 19 รับฟังคาพูดของผู้อื่น ด้วยความนอบน้อมจริงใจ
ชีวิตคนเรานั้นสั้นนัก ไม่ควรเอาแต่คุยโวให้ผู้อื่นฟัง เพียงเพราะตนเองได้รบั ความสาเร็จเพียงเล็กน้อย
หากแต่ควรสดับรับฟังคาพูดของผู้อื่นอย่างตั้งอกตั้งใจ ยังจะมีประโยชน์เสียกว่า
วิธีที่ 20 พูดจากับใคร ต้องรู้จกั และเข้าใจคนฟัง
พูดมาก ก็ใช่ว่าคนอื่นจะรูส้ ึกดีกบั ท่าน พูดน้อยก็ใช่ว่าคนอื่นจะรูส้ ึกว่าท่านโง่เขลา ประเด็นสาคัญอยู่
ที่ว่า ก่อนจะจุดธูปก็ต้องดูให้แน่ใจว่า จะไหว้พระโพธิสัตว์องค์ไหน จะพูดจาก็ต้องดูว่า พูดกับใคร
วิธีที่ 21 อย่าใช้คาพูดทาร้ายคน
คนเราทุกคนต่างรูจ้ ักโกรธ รู้จักไม่พอใจด้วยกันทั้งนั้น เวลาที่มีใครมาพูดอะไรแล้วเรารู้สึกไม่เข้าหูก็
ควรทาเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เสียไม่จาเป็นต้องไปจริงจังจนเกินไป คิดแต่จะต้องโต้ตอบกลับไปให้
เจ็บแสบ อะไรที่ไม่เกี่ยวกับเรา ก็ไม่ควรไปตอบโต้
วิธีที่ 22 รู้จักเลือกใช้คาพูดให้เหมาะสมกับแต่ละคน
ไม่ว่าจะใช้ภาษาอะไรขอเพียงบรรลุถึงเป้าหมายภาษาอะไรล้วนเป็นภาษาที่ไพเราะชวนฟัง
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ที่ 23 ฟังมาก พูดน้อย พยักหน้าอยูเ่ สมอ
ฟังมาก พูดน้อย พยักหน้าอยู่เสมอ ไม่ใช่เรื่องที่ทาได้ง่าย แต่ถ้าทาได้ก็จะทาให้สามารถยืนหยัดใน
สังคมได้อย่างยาวนาน
วิธีที่ 24 กล้าพูดคาว่า “ไม่”
“ไม่” คา นี้เขียนไม่ยาก แต่ถ้าจะเอามาใช้ในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแล้ว กลับไม่ง่ายเลยทีจ่ ะเอ่ย
ออกมา มีคนมาก มายทีเ่ ป็นเพราะเงื่อนไขทางความสัมพันธ์หรือด้วยอุปนิสัยส่วนตัว หรือเป็นเพราะ
สถานการณ์บงั คับทาให้ไม่อาจเอ่ยคาว่า “ไม่” ออกมาและเป็นเหตุให้ตัวเองได้รับความเสียหายอย่าง
มาก
วิธีที่ 25 “คาพูดที่ไม่จริง” ต้องพูดด้วยเจตนาดีเท่านั้น
ในชีวิตของคนเรานั้นเป็นเรื่องธรรมดาทีจ่ ะต้องมีเรื่องโกหกอยู่มากมายในเรื่องนั้นบ้าง เรื่องนีบ้ ้างขอ
เพียงไม่ได้มเี จตนาไปทาร้ายหรือทาให้ผู้อื่นเสียหาย คาโกหกนั้นเกิดขึ้นเพราะสถานการณ์บงั คับในทาง
ที่เป็นไปได้
วิธีที่ 26 รู้จักหลีกเลี่ยง ไม่พูดในสิง่ ที่เขาไม่ชอบ
การหลีกเลี่ยงไม่พูดในสิง่ ทีผ่ ู้อื่นไม่ชอบช่วยให้การคบค้าสมาคมดาเนินไปได้อย่างราบรื่น พยายาม
เข้าใจผู้อื่น ให้ความเคารพผู้อื่นและหลีกเลี่ยงการทาให้ผู้อื่นไม่สบายใจ
วิธีที่ 27 ยกย่องชมเชยด้วยความใจกว้างและจริงใจ
การยกย่องชมเชยทา ให้คนยอมรับง่ายกว่าการตาหนิติเตียน ไม่ว่าใครต่างก็ยินดีเมื่อได้รบั การยกย่อง
ชื่นชม ด้วยเหตุนี้จึงควรเข้มงวดกับตัวเองแต่ใจ
กว้างกับผู้อื่นไว้เป็นดี
วิธีที่ 28 กล่าว “ขอบคุณ” ให้ติดปาก
ขอบคุณ สองคานี้พูดไม่ยาก ทั้งยังมีประโยชน์อย่างมาก ทาให้คว้าจับหัวใจผู้อื่นไว้ได้
วิธีที่ 29 รู้จักใช้คาพูดพลิกแพลง คลี่คลายเหตุการณ์เฉพาะหน้า
ไม่ว่าใครก็ต้องเคยพบกับสถานการณ์ที่อึดอัดกลืนไม่เข้าคายไม่ออกด้วยกันทั้งนั้น เมื่อใดทีบ่ ังเอิญเจอ
สถานการณ์เช่นนีเ้ ข้าก็อย่าเอาแต่มอื ไม้อ่อนทาอะไรไม่ถูก จงใช้ความสามารถทีม่ ีอยู่มาพลิกแพลง
แก้ไขสถานการณ์
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วิธีที่ 30 “ประจบ” ได้บ้าง แต่อย่า “สอพลอ”
การประจบสามารถพิชิตใจคนได้ ขอเพียงเข้าใจสรรหาคาพูด ชาวจีนมักเปรียบการประจบประแจงว่า
เป็นการเอาหมวกสูงมาสวมให้
ที่ 31 โต้ตอบอย่างมีชั้นเชิง
หนามยอกเอาหนามบ่ง วิธีนี้เอาไว้ใช้รับมือคนที่มเี จตนาร้ายแฝงอยู่
ที่ 32 รู้จกั ใช้ “คา ทักทาย” สร้างความสนิทสนม
คาทักทายพูดคุยดูแล้วเหมือนเป็นคาพูดตามมารยาทที่ไม่มีความสาคัญอะไร แต่หากปราศจากคาพูด
ทักทายการคบค้าสมาคมระหว่างมนุษย์ด้วยกันก็คงจะเป็นไปอย่างจืดชืดขาดความสนิทสนมกลม
เกลียว
วิธีที่ 33 รู้จักพูดปลอบใจ
การปลอบใจทีป่ ราศจากความเห็นอกเห็นใจก็เปรียบเสมือนกับอาหารที่ไม่ได้ใส่เกลือ แม้จะมีกลิ่นหอม
เตะจมูกเพียงใดก็ยังคงจืดชืดไร้รสชาติ
ที่ 34 รู้จกั ใช้ศิลปะและเทคนิคในการถาม
เวลาตั้งคาถาม จักต้องรูจ้ ักใช้ศิลปะเทคนิค และวิธีการต่าง ๆ นานาให้เป็นประโยชน์ เพื่อให้ได้รบั
ข่าวสารมากทีส่ ุดและเข้าใจอย่างแท้จริงว่าอีกฝ่ายกาลังคิดอะไรและมุง่ แสวงหาสิ่งใด
วิธีที่ 35 ยกย่องสรรเสริญผู้อื่นต้องพอเหมาะพอควร
การยกย่องสรรเสริญ ด้วยเจตนาดี ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ช่วยเพิ่มพูนมิตรภาพและ
ความเข้าอกเข้าใจมีคุณประโยชน์อย่างมาก
วิธีที่ 36 อย่าพลั้งปากพูดสอดแทรก โพล่งปากพูดตัดบท
การตัดบทคาพูดของผูอ้ ื่นไม่เพียงไร้มารยาทแต่ยังทา ให้ไม่ว่าจะเจรจาอะไรก็ยากทีจ่ ะประสบ
ความสาเร็จได้
วิธีที่ 37 รู้จัก “แสร้งโง่” เพื่อคลี่คลายสถานการณ์
แสร้งโง่เพื่อคลี่คลายสถานการณ์จาเป็นต้องใช้สติปัญญาทีส่ ูงกว่าผู้อื่นในขั้นหนึ่งของภูมิหลัง รวมทั้งมี
ความเป็นตัวของตัวเอง
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วิธีที่ 38 มีศิลปะในการใช้ “ข้ออ้าง” แก้ไข
สถานการณ์เอาตัวรอดข้ออ้างที่ฉลาด ช่วยปิดบังความหน้าบางได้ดี ทั้งยังช่วยให้หลุดพ้นจากสภาพที่
อับจนได้เพราะเสียงหัวเราะจะช่วยกลบเกลื่อนทุกสิง่ ทุกอย่างได้
วิธีที่ 39 ต้องรู้จกั ใช้คาพูดให้ “โดนใจ” คนฟัง
หัวใจของคนก็เปรียบได้กับป้อมปราการ หากสามารถทลายป้อมปราการลงได้การเกลี้ยกล่อมก็สาเร็จ
ไปแล้วครึ่งหนึ่ง
วิธีที่ 40 บางขณะ การ “นิ่งเงียบ” คือ คาพูดที่ดีที่สุด
“นิ่งเสียตาลึงทอง” เป็นการนิง่ เงียบซึง่ เป็นกลยุทธ์ในการเกลี้ยกล่อมทีเ่ หนือชั้นอย่างหนึง่
วิธีที่ 41 หัดใช้ “คา ชมบุคคลที่ 3” ให้เป็นประโยชน์
คาพูดเพียงประโยคเดียวของบุคคลที่ 3 ดีกว่าพูดเอง 100 ประโยค
วิธีที่ 42 ไม่ว่ากรณีใด จงอย่าใช้ “คาข่มขู”่
คนเหมือนกันจะให้ใครกลัวใครนั้นยาก คิดจะใช้คาข่มขู่เพื่อบรรลุเป้าหมาย สู้ใช้กาลังเลยจะดีกว่า
วิธีที่ 43 ไม่โน้มน้าวด้วยการหักหาญน้าใจ
โน้มน้าวผู้อื่นให้คล้อยตามด้วยการหักหาญในด้านความคิดก็เท่ากับตบปากตัวเอง
วิธีที่ 44 ใช้ “หัวใจที่มีความรู้สกึ ร่วมกัน” ในการเกลี้ยกล่อมเจรจา
วิธีเกลี้ยกล่อมด้วยการทาให้เกิดความรูส้ ึกร่วมจะได้ผลดียงิ่ ขึ้น หากหลีกเลี่ยงเรื่องที่อกี ฝ่ายหนึ่งถือสา
และเริ่มพูดจากเรื่องที่อีกฝ่ายสนใจ
วิธีที่ 45 รู้จักใช้เทคนิค “ยั่วยุแม่ทัพ”
หากฝ่ายตรงข้ามเป็นคนอนุรักษ์นิยม เวลาจะใช้ยุทธวิธียั่วยุแม่ทัพก็ควรใคร่ครวญดูก่อนว่า การกระทา
ของเราจะบรรลุเป้าหมายได้หรือเปล่า
วิธีที่ 46 เอาชนะการเจรจาด้วยการแสดงพลังอานาจ
ในขณะเจรจาเกลี้ยกล่อมโน้มน้าวผู้อื่นพลังอานาจมีบทบาทสาคัญอย่างยิง่ ยวด
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วิธีที่ 47 ใช้ความจริงโน้มน้าวจิตใจ
ความจริงเท่านั้นทีจ่ ะทาให้คนเกิดความซาบซึง้ ใจ เวลาเจรจาเกลี้ยกล่อมไม่ควรแสร้งทาเป็นจริง
มิฉะนั้นแล้วผลที่ตามมาจะยิง่ แย่ลง
วิธีที่ 48 รู้จักหยอด “คาหวาน”
คนที่พูดจานุ่มนวลใช่ว่าจะต้องเป็นคนอ่อนแอเสมอไป แต่อาจเป็นเพราะเขาเป็นคนใจกว้าง คนที่
พูดจาแข็งกระด้างก็ใช่ว่าเป็นคนหยิ่งในศักดิ์ศรี แต่อาจเป็นเพราะเขาเป็นคนใจคอคับแคบ
วิธีที่ 49 ชี้ให้เห็นถึงข้อเสีย บอกให้รู้ถึงข้อดี
ไม่ว่าใครต่างก็ย่อมจะเลือกทางที่ได้มากกว่าเสียชี้ให้เห็นถึงข้อดี บอกให้รู้ถึงข้อเสีย และย่อมรูจ้ ักเลือก
ในทางที่ฉลาด
วิธีที่ 50 หมั่นยกย่องพูดให้กาลังใจ
การให้กาลังใจทีเ่ ปลี่ยนแปลงรูปแบบอยูเ่ สมอให้ผลดีมากกว่าการให้กาลังที่ไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบ
วิธีที่ 51 สิ่งต้องห้ามในการพูดกับเจ้านาย
ผู้บังคับบัญชา คือ ผู้กาชะตาอนาคตทางการงานของเรา หากพูดจาไม่ดูกาลเทศะให้ดีอาจนาภัยพิบัติ
มาสู่ตัวเองได้ โปรดระวังให้ดี
วิธีที่ 52 จงระวัง อย่าใช้คาพูดล่วงละเมิดต่อหน้าเจ้านาย
หากเราใช้คา พูดเอาชนะผู้บงั คับบัญชาหรือเจ้านายต่อหน้าผู้คน เราก็อาจโดนไล่ออกต่อหน้าผู้คน
เช่นกัน
วิธีที่ 53 ต้องเรียนรู้เทคนิคในการเสนอข้อคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชา
จงอย่าได้เป็นคนที่ว่า พอเห็นผูบ้ ังคับบัญชาสีหน้าไม่ดีกร็ ีบเปลี่ยนความคิดในทันที จงยืนหยัดใน
ความคิดของตัวเอง แต่อย่ายืนหยัดในการแสดงความคิดเห็นด้วยท่าทีที่ยโสโอหังแล้วผูบ้ ังคับบัญชาก็
จะมองเห็นความมุมานะอย่างไม่ระย่อท้อถอยของเรา
วิธีที่ 54 ล้อเล่นต้องดูกาลเทศะ
จะสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานนั้นทา ได้แต่ต้องระวังอย่าทา ให้เหตุการณ์เกิดกลับตาลปัตรมิฉะนั้น
แล้วเรื่องตลกอาจทาให้เราหัวเราะไม่ออกก็ได้
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วิธีที่ 55 อย่าโอ้อวดตัวเองต่อหน้าเพื่อนร่วมงาน
ความสามารถที่แท้จริงไม่ใช่อยู่ที่การคุยโวออกมาหากคิดจะยืนหยัดอย่างมั่นคงในที่ทางาน วิธีที่ดีทสี่ ุด
คือ การใช้สมองให้มาก และลงมือปฏิบัติให้มาก
วิธีที่ 56 เรื่องที่ยากจะเอ่ยปากใช้วิธีบอกทางอ้อม
อ้อมค้อมไม่ใช่อ้อมโลก ไม่อย่างนั้นแล้วพูดอยู่ครึ่งวันก็มีแต่คาพูดที่หาสาระไม่ได้ ถ้าเป็นเช่นนั้นสู้ไม่พูด
ยังจะดีกว่า
วิธีที่ 57 เวลาตาหนิหรือตักเตือนอย่าใช้ถ้อยคารุนแรง
หากความผิดหรือเรือ่ งราวทา นองเดียวกันมีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดซ้า ก่อนที่จะตาหนิด่าว่าใครควร
ไตร่ตรองให้ดีเสียก่อน
วิธีที่ 58 คาเตือนฟังแล้วขัดหู แค่จี้ถูกจุดก็พอ
“คาเตือนฟังแล้วขัดหู” คาพูดประโยคเดียวอาจทาให้ได้รบั ความเลื่อมใสศรัทธาหรืออาจนามาซึ่งภัย
พิบัติสู่ตัวเองก็ได้ ดังนั้น ก่อนทีจ่ ะเอ่ยคาเตือนใด ๆ ออก
จากปากต้องคานึงถึงวิธีการที่จะใช้ให้มาก รอบคอบอย่างทีส่ ดุ เพียงจี้ถูกจุดก็พอ เผื่อเป็นช่องทางถอย
ให้กับอีกฝ่ายหนึ่งบ้าง
วิธีที่ 59 ชี้ให้เห็นความผิด แต่ไม่ทาให้เสียหน้า
หน้าตา คือ ป้ายบอกยี่หอ้ ที่ติดตัวเราไปตลอดชีวิต ความผิด คือ ฝุ่นละอองที่ติดอยูบ่ นป้าย เมื่อใดที่
คนสองคนเกิดข้อขัดแย้งกับผู้ตาหนิต้องช่วยรักษาป้ายยีห่ ้อของอีกฝ่ายไว้ก่อนแล้วจึงค่อยเช็ดฝุ่น
ละอองบนป้ายนั้นออก
วิธีที่ 60 เอาใจลูกน้อง มีวิธี
ประจบ ผู้ใต้บังคับบัญชาแค่คาพูดคาเดียวก็ทาให้เขาดีใจไปนาน
วิธีที่ 61 พูดกับตัวเอง ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่ง
พูดกับตัวเอง หากใช้ได้ถูกที่ถูกเวลาแล้วยังจะได้ผลดีกว่าพูดตามความเป็นจริงเสียอีก ในเมื่อพบกับ
สถานการณ์ที่อึดอัดลาบากใจหรือไม่สะดวกที่จะพูดตรงๆ ดังนั้นการพูดกับตัวเองอาจช่วยแก้ปญ
ั หาได้
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วิธีที่ 62 พูดในที่ชุมชนต้องสั้นและได้ใจความ
ต้องจดจาหลักการในการพูดในที่ชุมชนข้อหนึ่งที่ว่า ไม่ว่าจะเป็นโอกาสไหน ในสถานทีเ่ ช่นไร หัวข้อที่
จะพูดจะเป็นหัวข้ออะไรก็ตาม ก็จะต้องพยายามพูดให้
กระชับและได้ใจความมากที่สุด หลีกเลี่ยงการพูดซ้าซากไม่ตรงประเด็น
วิธีที่ 63 จงศึกษาทาความรู้จกั ผูฟ้ ังก่อนขึ้นพูด
นักอภิปรายทีป่ ระสบความสาเร็จ เป็นเพราะรู้ว่าต้องพูดอย่างไรจึงจะถูกใจคนฟัง พูดถูกใจ ไม่ใช่
ประจบประแจง มิฉะนั้นแล้ว จะทาให้คนฟังเกิดความเอือมระอา
วิธีที่ 64 ฉลาดใช้เทคนิค “ยอมลดตัวลงต่าก่อน เพื่อจะขึ้นสูงในภายหลัง”
ภูเขามีสูงมีต่า ชีวิตคนเราก็เช่นกัน มีตกต่ามีขึ้นสูง ต้องรู้จักไขว่คว้าช่วงจังหวะทีจ่ ะนาชัยชนะมาสู่
ตนเอง
วิธีที่ 65 คาพูดที่ออกจากใจ คือ สุดยอดคาพูดที่ได้ใจคนฟัง
เมื่อมีความเข้าใจและได้แลกเปลี่ยนความรู้สกึ ซึ่งกันและกันก็ย่อมจะมีพื้นฐานทางจิตใจทีจ่ ะยอมรับซึ่ง
กันและกัน คาพูดก็ย่อมจะเข้าถึงจิตใจของอีกฝ่าย (ทิภาพร เยี่ยมวัฒนา(2552) 65 วิธีพูดดีดีได้ใจคน
7 กันยายน 2555 http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=free4u&month=092012&date=07&group=22&gblog=240)
การโน้มน้าวใจไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบลักษณะใดก็ตาม เช่นการพูดโน้มมน้าวใจ การเขียนโน้ม
น้าวใจ ก็ตาม ถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญในการทาหน้าที่พิธีกรดาเนินรายการต่างๆ แนวคิดของการเป็น
พิธีกร รูปแบบการดาเนินรายการ เทคนิคของการเป็นพิธีกร ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญ
แนวคิดเกีย่ วกับเทคนิคพิธกี ร
เทคนิคการเป็นพิธีกร ” การเป็นพิธีกรไม่ใช่ใครที่ถือไมโครโฟน ใครที่พูดได้จะเป็นพิธีกรได้กัน
หมดทุกคน ดังนั้นการเป็นพิธีกรที่ดีต้องมีหลักการ มีความเข้าใจในหน้าที่ มีประสบการณ์ มีไหวพริบ
ปฏิภาณหลายๆอย่างประกอบกัน ความจริงถ้าพูดถึงพิธีกร พวกเราส่วนใหญ่จะติดภาพของคนที่
ดาเนินรายการบนเวที แต่ความจริงแล้ว ความหมายหน้าที่ โอกาสในการเป็นพิธีกรมีมากกว่านั้น เช่น
การเป็นพิธีกรผู้ดาเนินรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเป็นพิธีกรดาเนินรายการอภิปราย แซววาที
โต้วาที ยอวาที การเป็นพิธีกรผู้ดาเนินรายการงานพระราชพิธี การเป็นพิธีกรโฆษกของพรรคการเมือง
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และการเป็นพิธีกรในการแสดงต่างๆ ฯลฯ (ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์.(๒๕๔๙).เทคนิคการเป็นพิธีกร.
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙.https://www.gotoknow.org/posts/437824)
การเป็นพิธีกรที่ดีต้องมีหลักการ มีความเข้าใจในหน้าที่ มีประสบการณ์ มีไหวพริบปฏิภาณ
หลายๆอย่างประกอบกัน ความจริงถ้าพูดถึงพิธีกร พวกเราส่วนใหญ่จะติดภาพของคนที่ดาเนิน
รายการบนเวที สาหรับการเป็นพิธีกรจาเป็นทีจ่ ะต้องสามารถควบคุมงานทั้งงานให้ได้ โดยมีหน้าที่
แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ว่าใครจะได้รบั มอบหมายงานแบบไหน แบ่งหน้าที่ของพิธีกรออกเป็นดังนี้
การทาหน้าทีพ่ ธิ กี ร
การทากาหนดการ
ในการจัดงานพิธีการต่างๆ จะต้องมีการกาหนดขั้นตอนของงานว่า ตอนไหน เวลาใด ใครจะต้อง
ทาอะไร อย่างไร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและงานดาเนินไปอย่างราบรื่น ข้อกาหนดดังกล่าว
เรียกว่า “กาหนดการ” (Program)
ผู้ทาหน้าที่พิธีกรทุกคนต้องทา “กาหนดการ” เป็น เพราะกาหนดการของงานเปรียบเสมือนเข็มทิศ
คอยชี้บอกให้ดาเนินการไปตามขั้นตอน โดยมีหลักการกว้างๆ ดังนี้
- รูปแบบของกาหนดการ ประกอบด้วย ชื่อของงาน สถานทีจ่ ัดงาน วันเวลาของพิธีการ
ประธานในพิธี การแต่งกายของผูร้ ่วมงาน
- การกาหนดขั้นตอนของงาน ว่าเวลาใดทาอะไร เวลาใดเปิดงาน เวลาใดเริม่ พิธีการ ต่อจาก
ภาคพิธีการแล้วจะเป็นภาคอะไร เช่น ภาคบันเทิง เป็นต้น
- รายละเอียดของแต่ละขั้นตอน เพือ่ กาหนดว่า ใครจะต้องขึน้ มาทาหน้าทีอ่ ย่างไร นานเท่าใด
เพื่อให้บุคคลทีม่ ีหน้าทีจ่ ะต้องปฏิบัติตามกาหนดการที่ได้ทราบล่วงหน้าก่อนทีจ่ ะได้รบั เชิญขึ้นเวที
การเตรียมงานของพิธกี ร
เตรียมงานเฉพาะงานบนเวที หมายความว่า คณะกรรมการจัดงานหรือเจ้าภาพ ได้ตระเตรียม
ลาดับขั้นตอนของงานไว้เรียบร้อยแล้ว พิธีกรเพียงแต่ทาหน้าที่บนเวทีในวันงานเท่านั้น
การเตรียมตลอดงาน หมายความว่า เจ้าของงานหรือผูร้ ับผิดชอบการจัดงาน มีการ
มอบหมายให้บุคคลทีท่ าหน้าทีพ่ ิธีกร รับผิดชอบทางภาคพิธกี ารทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มงานจนกระทั่งเสร็จ
งาน ดังนั้น การเตรียมงานจึงต้องแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ
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การเตรียมก่อนวันงาน
การเตรียมการปฏิบัตหิ น้าที่ในวันงาน
การสรุปหรือการประเมินผลเมือ่ เสร็จงาน
บทบาทบนเวทีของพิธกี ร
การทางานหรือการปฏิบัติหน้าที่อันแท้จริงของพิธีกร คือ “การแสดงบทบาทบนเวที”
นับตั้งแต่เริ่มพิธีไปจนกระทั่งเสร็จพิธี พิธีการจะดีหรือไม่ พิธีกรจะมีฝมี ือขนาดไหน ดูกันทีบ่ ทบาทบน
เวทีเป็นสาคัญ การแสดงบทบาทของพิธีกรมี 3 ทางเท่านั้น คือ ทางใจ ทางกาย และทางวาจา
บทบาททางใจ (Mind Action)
บทบาททางใจนับว่ามีความสาคัญมาก แม้ว่าจะเป็นเพียงความรู้สกึ นึกคิดที่อยู่ภายใน ไม่
สามารถมองเห็นหรือจับต้องได้ แต่มีผลต่อการแสดงบทบาทอื่นๆด้วย สภาพจิตใจของผู้ที่ขึ้นมา
ปรากฏตัวบนเวที แตกต่างกับตอนที่ยังไม่ได้ขึ้นเวที เช่น อาจจะรู้สกึ ประหม่า หูอื้อ ตาลาย มือสั่น ขา
สั่น ปากสัน่ หัวใจเต้นแรง สิง่ เหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติทอี่ าจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่ต้องตกใจ
พยายามควบคุมสติ และสร้างความรูส้ ึกเชื่อมั่นในตัวเองว่า เราพร้อม เราเข้าใจและขึ้นใจกับการทา
หน้าที่หรือบทบาทบนเวทีของเรา ไม่ว่าจะมีอารมณ์ใดมากระทบ ต้องเยือกเย็น อดทน ไม่วู่วามหรือ
ขาดสติ
ความรู้สึกต่างๆดังกล่าว ไม่มีหลักการหรือวิชาการใดๆ เป็นสูตรสาเร็จที่จะแนะนา หรืออบรม
ที่จะให้ไม่บังเกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับความคุ้นเคย ความเคยชิน หรือการมีโอกาสได้กระทา หรือปฏิบัติบอ่ ยๆ
ที่เรียกว่าต้องมี “ชั่วโมงบิน” มากๆ อาการหรือความรู้สกึ เหล่านั้นจะค่อยๆคลายหรือหายไปเอง
บทบาททางกาย (Body Action) สามารถมองเห็นได้ในลักษณะเป็นรูปธรรม สิง่ ที่เป็นรูปธรรม
สามารถปรับปรุงหรือปรุงแต่งให้ดีได้ เช่น การแต่งกาย เหมาะเจาะเหมาะสมกับงาน จัดท่าทีให้สง่าผ่า
เผย สุภาพ ดูเป็นกันเองกับผู้อื่น ใบหน้าเบิกบานยิ้มแย้ม แววตาเป็นประกายแจ่มใส มองไปยังผู้ฟงั ให้
รู้สึกว่ากาลังพูดอยู่กับผู้ฟงั จริงๆ ยืนให้มั่นคงก่อนจะกล่าวถ้อยวาจาออกไป สารวมการออกท่าทาง ไม่
หลุกหลิก มือไม้ไม่วุ่นวาย หลีกเลี่ยงลักษณะก้มๆเงยๆอ่านบท
บทบาททางวาจา (Verbal Action)
บทบาททางวาจาเป็นบทบาทสาคัญเป็นพิเศษ แนวทางในการแสดงบทบาททางวาจาของ
พิธีกร คือ ใช้ประโยคสั้นๆ เข้าใจง่าย ใช้ถ้อยคาสานวนแบบบรรยายโวหาร ไม่ใช่แบบพรรณนาโวหาร
กล่าวไปตามบท (ที่เตรียมไว้) ไม่กล่าวนอกบท หรือพูดพล่ามเพ้อเจ้อ ไม่มีขยะของถ้อยคา เช่น นะ
ครับ นะคะ นะฮะ มากเกินไป ไม่พูดเอ้ออ้า อึกอัก ไม่พูด เนีย่ หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคาประเภทเสียดสี
กระทบกระเทียบเปรียบเปรย เผ็ดร้อน เหยียดหยาม ประชดประชัน หยาบโลน สองแง่สองง่าม คา
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ผวนไม่สุภาพ คายกตนหรืออวดตน คาตลกคะนอง คาสัพยอกหยอกล้อ หรือถ้อยคาที่ทาให้ผฟู้ ังรู้สึก
ขาขัน (สมาคมฝึกพูดแห่งประเทศไทย.(2543).หลักการพูดในที่ชุมนุมชน.23 มีนาคม พ.ศ.2559.
http://www.baanjomyut.com/library_3/extension-5/principles_of_public_speaking/04.html)

การทาหน้าที่เมื่อได้รบั บทบาทเป็นพิธีกร ในงานต่างๆหรือเป็นผู้ดาเนินรายการโทรทัศน์ จึงมี
ความจาเป็นที่จะต้องรับรู้ถงึ หน้าที่และบทบาทของตัวเอง สาหรับการทาหน้าทีเ่ ป็นพิธีกรผู้ดาเนิน
รายการนั้นจะต้องรู้ว่ารูปแบบของรายการเป็นลักษณะใดและมีความเป็นมาอย่างไร รูปแบบของการ
จัดรายการโทรทัศน์นั้นแตกต่างกัน มีหลากหลายรูปแบบ
แนวคิดเกีย่ วกับรูปแบบการจัดรายการ
แนวคิดในการจัดผังรายการโทรทัศน์
การพิจารณาการจัดผังรายการโทรทัศน์เพื่อให้เป็นสถานีที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมเป็นเรือ่ งที่
ละเอียดอ่อนและมีส่วนประกอบย่อยที่จาเป็นที่จะต้องพิจารณาในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้รายการที่
ออกอากาศมีความเหมาะสมกับผู้ชมหรือกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลา จากการศึกษาของ Sydney
W. Head. , Susan Tyler Eastman และ Lewis Kleinในเรื่อง A Framework for Programming
Strategies. (1989) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดผังรายการสามารถอธิบายได้ว่าเป็นกลยุทธ์ในการนารายการ
ต่าง ๆ มาเรียบเรียงจัดลาดับในตาราง เพือ่ ให้เข้าถึงกลุม่ ผู้ชมที่เป็นเป้าหมาย นักจัดผังรายการจะต้อง
เป็นผู้มีความรู้ และความสามารถในการพิจารณาผู้ชมโทรทัศน์แล้วจึงเลือกรายการต่าง ๆ ที่ทาให้
เข้าถึงผู้ชมเหล่านั้น ถือได้ว่าเป็นงานที่ยงุ่ ยากมากสาหรับนักจัดผังรายการ ที่จะต้องเลือกกลวิธีต่าง ๆ
เพื่อให้รายการเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้อย่างกว้างขวาง การที่จะให้รายการเหล่านั้นดึงดูดผู้ชมอาจจะต้องนา
องค์ประกอบต่าง ๆ มาเสริม เช่น นาเรื่องตลก,เพศ, ข้อมูล, ข่าวสาร, เรือ่ งทีผ่ ู้คนสนใจ เป็นต้น โดย
เลือกมาใช้ตามแนวโน้มของสังคมขณะนั้นว่าสนใจในเรื่องอะไร ซึ่งเป็นสาเหตุให้การจัดผังรายการ
จะต้องมีทีมงานที่มปี ระสิทธิภาพในการปฏิบัตหิ น้าที่ (รัฐติพงค์ ชูนาค, 2545)
การจัดผังรายการกีฬาทางช่อง SuperSport 31 เมื่อทราบที่มาของรายการแล้ว ก็มาถึง
ขั้นตอนในการพิจารณา โดยการเปรียบเทียบกับแนวคิดการจัดวางผังรายการของการศึกษา
ของ Sydney W. Head. , Susan Tyler Eastman และ Lewis Klein ในเรื่อง A Framework for
Programming Strategies. (1989)
สาหรับการศึกษาผังรายการจะต้องพิจารณาหลาย ๆ ส่วนด้วยกัน ซึ่งได้แก่
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การแบ่งช่วงเวลาในการออกอากาศ
การแบ่งช่วงเวลาในการออกอากาศมีส่วนสาคัญต่อการจัดผังรายการโทรทัศน์เพื่อให้รายการ
ออกมาเหมาะสมกับผู้ชมในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งในประเทศไทยมีการแบ่งช่วงเวลาในการออกอากาศเป็น
4 ช่วงด้วยกัน คือ (อ้างถึง จอมพล สุภาพ, 2537)
- รายการภาคเช้า (Morning Programmes) ช่วงเวลา 05.00-12.00 น. (7 ช.ม.)

-

รายการภาคบ่าย (Afternoon Programmes) ช่วงเวลา 12.00-18.00 น. (6 ช.ม.)
- รายการภาคค่า (Evening Programmes) ช่วงเวลา 18.00-00.00 น. (6 ช.ม.)
- รายการภาคดึกหรือภาคหลังเที่ยงคืน (After Midnight Programmes) ช่วงเวลา 00.00-05.00 น.
(5 ช.ม.)
นอกจากเรื่องของการแบ่งช่วงเวลาในการออกอากาศแล้ว ก็ยังมีส่วนอื่นที่สาคัญอีกหลาย
ประการ ซึ่งโดยปกติแล้วการจัดผังรายการของสถานีโทรทัศน์ส่วนใหญ่ ผูบ้ ริหารระดับสูงของสถานีฯ
จะเป็นผูท้ ี่วางรูปแบบของผังรายการ เพือ่ ให้รายการต่างๆทีน่ ามาออกอากาศมีความสอดคล้องกัน ซึง่
การศึกษาของ Edwin T. Vane และ Lynne S.Gross. ในเรื่อง Programming for TV Radio and
Cable. (1994) ได้กล่าวไว้ว่าการศึกษาผังรายการนั้นจาเป็นจะต้องพิจารณาจากส่วนประกอบต่างๆ
ดังนี้
นโยบายหลักหรือวัตถุประสงค์หลักของสถานีโทรทัศน์
นโยบายหลักนีจ้ ะมีส่วนสาคัญในการวางแผนจัดผังรายการของสถานี ซึ่งจะต้องมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันกับความต้องการของคนในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้สถานีได้รับความนิยม ซึง่ หมายถึงมีจานวนผู้ชมรายการสูงที่สุด (สนับสนุนรายการสนใจทาให้
เป็นแหล่งรายได้ที่สาคัญของรายการโทรทัศน์) และยังสร้างแรงดึงดูดใจผูผ้ ลิตรายการในการทีจ่ ะนา
รายการที่ผลิตมาออกอากาศทางสถานีอีกด้วย
การแข่งขันในความเป็นผู้นาสือ่ ของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย จะมีการแข่งกันอย่างมาก
ในช่วงเวลาตั้งแต่ 19.00 น. จนถึงเวลา 23.00 น. หรือที่เรียกกันติดปากว่า "ช่วงเวลาข่าว" และ
"ช่วงเวลาหลังข่าว" ซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงที่มจี านวนผู้ชมรายการโทรทัศน์มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิง่
ช่วงเวลาหลังการเสนอข่าว รายการที่ออกอากาศจะเป็นรายการในรูปแบบบันเทิงทัง้ สิ้น และมีรูปแบบ
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เดียวกัน คือ "ละคร" จนทาให้เวลาในช่วงนี้มีชื่อเรียกใหม่คือ "ช่วงละครหลังข่าว" ส่วนรายการในช่วง
อื่น ๆ ยังมีการแข่งขันกันน้อยอยู่
ลักษณะของสถานีและสภาพแวดล้อม
หมายถึง ความกว้างไกลในการกระจายคลื่น ซึ่งมีส่วนสาคัญในการจัดช่วงเวลาในการแพร่
ภาพออกอากาศรายการต่างๆ เพื่อความเหมาะสมระหว่างรายการกับผู้ชมรายการเพราะการพิจารณา
จัดรูปแบบผังรายการของสถานี้โทรทัศน์ มีปัจจัยสาคัญเป็นสภาพแวดล้อมของสถานี ที่จะต้อง
พิจารณาควบคู่กันไปหลายประการ
ผูช้ ม
เป็นส่วนสาคัญทีจ่ ะต้องพิจารณา เพราะรายการที่ออกอากาศทางสถานีต่างๆ จะเป็นที่นิยม
หรือมีผู้ติดตามชมหรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กบั รายการนั้นสามารถตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของผู้ชม
ในขณะนั้นหรือไม่ ถ้าตอบสนองได้ตรงมีผู้ชมติดตามชมมากก็จะเป็นสถานีที่ได้รับความนิยมสูง แต่ถ้า
ตอบสนองได้ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ชมก็จะมีผู้ชมติดตามชมน้อย นอกจากนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ผู้ชม ผู้บริหารแต่ละสถานียังต้องพิจารณาถึงส่วนแบ่งผู้ชมทีม่ ีอยู่ในแต่ละรายการ ผู้ชมจึงมีโอกาส
เลือกชมรายการที่ตนเองชอบ ซึง่ อาจจะชอบชมรายการของสถานีหนึ่งมากกว่าสถานีอื่น ส่วนแบ่งผู้ชม
ก็จะมีในสถานีนั้นสูงกว่า การพิจารณาในลักษณะนี้ผู้ทมี่ ีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดผังรายการต้อง
พิจารณาว่าจะมีวิธีการใดบ้างที่จะทาให้รายการของสถานีนขี้ องตนได้รับความนิยมมากกว่าและมีวิธี
ใดบ้างทีส่ ามารถดึงกลุม่ ผู้ชมให้มาสนใจรายการของสถานีของตนบ้าง
คุณภาพรายการ
รายการต่าง ๆ ที่ออกอากาศไปยังผู้ชม นอกจากจะตรงกับความต้องการของผู้ชมแล้ว ยังต้อง
เป็นรายการที่ให้เนือ้ หาสาระที่เป็นประโยชน์ดึงดูดความสนใจผู้ชมด้วย ซึ่งอาจจะพิจารณาจาก
รายการประเภทเดียวกันหรือรายการที่ออกอากาศในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อหาสัดส่วนและความ
แตกต่างของผู้ชมได้ เพราะรายการประเภทเดียวกันแต่ออกอากาศในช่วงเวลาที่ต่างกัน สัดส่วนของ
ผู้ชมอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องมาจากอิทธิพลของคุณภาพของรายการข้างเคียง คุณภาพรายการก็เป็น
ปัจจัยหนึ่งที่สามารถดึงผู้ชมให้มาติดสถานีได้ เพราะในปัจจุบันนี้ผู้ชมมีโอกาสเลือกได้อย่างอิสระเต็มที่
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รายการที่ออกอากาศในทุกวันนี้จงึ มักจะผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ของผูผ้ ลิตกับหน้าที่ทั้ง 4 อย่าง
ของสื่อมวลชน เพื่อให้รายการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ชมได้เป็นอย่างดี
ปริมาณความถีแ่ ละความยาวในการออกอากาศ
การจัดผังรายการจะต้องพิจารณาด้วยว่ารายการทีอ่ อกอากาศนั้นควรจะมีความถี่และความ
ยาวของรายการเป็นอย่างไร เพื่อพิจารณาถึงความกระตือรือร้นของผู้ชมที่จะติดตามรายการนั้นมีมาก
น้อยแค่ไหน ซึ่งเป็นการสร้างนิสัยในการติดตามชมรายการด้วย ต่อวันหรือต่อสัปดาห์ อย่างเช่น
สัปดาห์และหนึ่งชั่วโมง หรือสัปดาห์ละสองชั่วโมง เดือนละครั้งหรือสองครั้ง เป็นต้น เพราะรายการถ้า
มีมากเกินไปหรือออกอากาศถี่เกินไปก็อาจจะทาให้ผู้ชมเบื่อได้ ส่วนความยาวของรายการก็ขึ้นอยู่กบั
ว่าครั้งละหนึ่งชั่วโมง, หนึ่งชั่วโมงครึ่ง ตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ยงั ต้องพิจารณาถึงความสามารถของผูผ้ ลิตที่ซื้อเวลาในการออกอากาศด้วยว่ามี
ความเป็นไปได้ในการผลิตรายการหรือไม่ อย่างเช่นผู้ผลิตต้องการออกอากาศทุกวัน ๆ ละ 30 นาที
ฝ่ายจัดรายการก็ต้องพิจารณาด้วยความสามารถของผู้ผลิตมีความเป็นไปได้หรือไม่ เนื้อหาสาระทีเ่ ป็น
วัตถุดิบในรายการมีอย่างเพียงพอสามารถเป็นรายการได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ซงึ่ ส่วนต่าง ๆ นี้ มีส่วน
ในการจัดผังรายการ เพราะเมื่อการหามาลงในผังรายการแล้ว ถ้าผู้ผลิตป้อนรายการไม่ทันออกอากาศ
ก็จะเกิดความเสียหายต่อสถานีได้
ความสัมพันธ์ของรายการข้างเคียง
เป็นการศึกษาถึงผลกระทบจากรายการที่ออกอากาศในช่วงเวลาเดียวกัน โดยศึกษาใน
ลักษณะของการเปรียบเทียบความนิยมของผู้ชมที่มีต่อรายการข้างเคียงในช่วงเวลาที่ออกอากาศซึง่
ระดับความนิยมชอบรายการหนึง่ จะมีอิทธิพลต่ออีกรายการหนึ่ง เพื่อที่จะวิเคราะห์ว่าจะต้องใช้กล
ยุทธ์อย่างไร เพื่อที่จะพยายามรักษากลุม่ ผู้ชมให้อยู่กบั สถานีของตนอย่างเหนียวแน่นหรือพยายามดึง
กลุ่มผู้ชมให้กลับมาชมรายการของสถานีตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายการประเภทเดียวกันและ
ออกอากาศในเวลาเดียวกัน ความน่าสนใจในรายการจะสามารถดึงความสนใจจากผู้ชมได้เป็นอย่างดี
แต่ละรายการจึงต้องมีการแข่งขันและพัฒนารูปแบบรายการตลอดเวลา
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นอกจากจะพิจารณาถึงรายการที่ต่างสถานีกันแล้ว ในกรณีที่เป็นรายการในสถานีเดียวกัน ก็
จะเปรียบเทียบจากกลุ่มผู้ชมรายการในช่วงเวลาเดียวกันที่อยู่ในแต่ละวัน และรายการทีจ่ ะบรรจุใหม่ที่
แทนรายการเดิมว่า ความต้องการของผู้ชมเป็นกลุม่ เดียวกันหรือไม่ มีความต้องการอย่างเดียวกัน
หรือไม่ หรือรายการที่ออกอากาศก่อนหรือหลัง ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเดียวกันหรือไม่ ถ้าเป็น
ผู้ชมกลุม่ เดียวกันผู้ชมรายการก่อนก็อาจจะพลอยชมรายการหลังไปด้วย แต่ถ้าเป็นผู้ชมคนละกลุ่มกัน
ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปชมรายการของสถานีอื่น ๆ ได้ ดังนั้น จึงต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของแต่
ละรายการด้วย
ความสามารถ ภาพพจน์ และค่านิยมของสถานี
หมายถึงความได้เปรียบและความเสียเปรียบของแต่ละสถานี ทั้งทางด้านการปฏิบัตงิ านความ
ชานาญ ความทันสมัยของเครื่องมืออุปกรณ์ กาลังคน ภาพพจน์ รวมถึงความนิยมและการยอมรับของ
ผู้ชม ซึ่งเป็นส่วนสาคัญทีจ่ ะทาให้สามารถรักษาผู้ชมได้เป็นอย่างดี สิ่งต่าง ๆ เหล่านีท้ าให้สถานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และปัจจัยทีส่ ามารถทาให้สถานีได้รับความนิยมและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ก็คือ
ความคล่องตัว
เป็นความสามารถในการจัดผังรายการของแต่ละสถานี ซึ่งแต่ละสถานีมีความคล่องตัวไม่
เหมือนกัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงผังรายการให้สอดคล้องกับความนิยมและความต้องการของผู้ชม
ความคล่องตัวนี้ สถานีที่มีการจัดรายการเองจะมีความคล่องตัวสูงกว่าสถานีทมี่ ีหน่วยราชการ สถาบัน
และเอกชนร่วมจัดรายการ
ความรวดเร็ว
เป็นความสามารถในการจัดซือ้ จัดหา และผลิตรายการเพือ่ เตรียมออกอากาศได้ฉับไวทันกับ
ความต้องการของผู้ชมทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความรวดเร็วนี้จะขึ้นอยู่กับการวางแผน
จัดเตรียมรายการทีอ่ อกอากาศอย่างเพียงพอ อานาจการผลิต การเปลี่ยนแปลงการผลิต การจัดซื้อ
รายการ เช่น การประมูลการถ่ายทอดสดรายการต่าง ๆ รวมถึงการมีรายการสารองเพื่อออกอากาศใน
กรณีที่มรี ายการออกอากาศไม่ทันหรือเหตุขัดข้อง ก็จะสามารถนารายการสารองมาออกอากาศแทน
ได้ในช่วงเวลานั้น
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ประสิทธิภาพ
ภาพพจน์ของสถานีเป็นส่วนที่สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับกลุม่ ผู้ชมได้ และยอมรับว่าเป็นสถานี
ที่เชื่อถือได้ ซึ่งเกิดจากการมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เช่น มีเอกลักษณ์ของบุคคล เช่น ผู้ประกาศข่าว
ผู้รายงานข่าว ผู้พากย์ เอกลักษณ์ของรายการ เช่น รูปแบบการนาเสนอข่าวความแปลกของรายการ
และเทคโนโลยี ซึง่ เอกลักษณ์เหล่านี้ต้องใช้เวลาสร้างค่อนข้างนาน จึงจะเกิดการยอมรับจากผู้ชมได้
ความเชือ่ ถือ
เป็นค่านิยมซึง่ เป็นความผูกพันของกลุ่มผู้ชมที่ได้รบั ประโยชน์จากสถานี ซึง่ ให้ความไว้วางใจ
และยอมรับการบริการของสถานี ความผูกพันนี้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ จะเป็นความคุ้นเคย
ที่จะเปิดชมรายการของสถานีในช่วงเวลานั้น เช่น ช่วงเวลาข่าว ช่วงเวลาละครหลังข่าว หรือช่วง
รายการการ์ตูน เป็นต้น
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการแพร่ภาพออกอากาศ
ข้อบังคับต่าง ๆ ทีเ่ ป็นกรอบในการควบคุมรายการโทรทัศน์ มีส่วนต่อความเป็นอิสระในการ
จัดผังรายการและการผลิตรายการ ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบข้อบังคับในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศต่าง
ๆ ในยุโรป กับประเทศไทย จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันอย่างมาก ในสหรัฐอเมริกาและประเทศ
ยุโรปจะมีการแบ่งช่วงเวลาในการออกอากาศอย่างชัดเจน ทั้งรายการข่าว ความรู้และบันเทิง อีกทั้ง
ยังให้ความเป็นอิสระอย่างเต็มที่ ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีกฎระเบียบข้อบังคับก็ตาม แต่จะไม่เข้ามาควบคุม
อย่างใกล้ชิด จะปล่อยให้ควบคุมกันเอง เนือ่ งจากแต่ละสถานีมีความรับผิดชอบสูงมาก ซึ่งผิดกับใน
ประเทศไทยทีม่ ีการควบคุมกันอย่างใกล้ชิด และสามารถตัดส่วนหนึ่งส่วนใดของรายการออกได้ทันที
โดยไม่ต้องมีการแจ้งผูผ้ ลิตล่วงหน้า แต่ต่อมาได้มีการให้อิสระเพิ่มมากขึ้นโดยให้แต่ละสถานีรับผิดชอบ
รายการที่นามาออกอากาศด้วยตนเอง ทัง้ ที่เป็นรายการทั่วไปและรายการโฆษณา แต่ยังคงต้องปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของคณะกรรมการบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ หรือ กกช.
การสารวจผูฟ้ งั หรือผูช้ ม
จะต้องมีการทาอย่างสม่าเสมอ เพราะมีส่วนในการพัฒนาและปรับปรุงผังรายการให้มีความ
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ยกตัวอย่าง เช่น รายการมวยปล้า WWE ทางช่อง SuperSport 31 ของ

29

สถานีโทรทัศน์ยูบีซี ผู้บริหารของยูบีซีทราบว่าเป็นรายการมวยปล้า WWE ได้รับความนิยมอย่างสูง
(จากผลการสารวจความนิยมในรายการประเภทกีฬา ปี พ.ศ. 2547) รายการมวยปล้าจึงถูกจัดวางไว้
ในช่วงที่เป็นช่วงเวลาที่ดีมาก และออกอากาศซ้าในทุกช่วงเวลา และมีจานวนในการออกอากาศซ้า
มากถึง 5 ครั้ง โดยเวลาสารวจผู้ชมนี้จะมีหน่วยงานที่ทาการสารวจแบ่งออกเป็น
ส่วนของสถานีโทรทัศน์
ในส่วนนี้ สถานีโทรทัศน์แต่ละสถานีได้มีการสารวจเป็นประจาตามความเหมาะสม โดยจะทา
ในลักษณะการสารวจประชามติ คือการติดตามชมรายการทางสถานี เพื่อนาข้อมูลส่วนนี้ไปใช้ในการ
ปรับปรุงการจัดผังรายการและพิจารณาปรับปรุงเกี่ยวกับอัตราส่วนค่าเวลาของสถานีตามความ
เหมาะสม
ส่วนของบริษทั เอกชน
จะมีบริษัทเอกชนจัดตัง้ ขึ้นมาเพือ่ สารวจข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟังหรือผู้ชม เพื่อที่จะได้ทราบถึง
ความต้องการและความนิยมของผู้ชมในแต่ละช่วงเวลา บริษทั ที่ทาการสารวจในลักษณะนี้ ส่วนใหญ่
จะเป็นบริษัทตัวแทนโฆษณา (Advertising Agency) ซึ่งสามารถนาข้อมุลส่วนนี้ไปใช้ในการวาง
แผนการโฆษณาและยังจาหน่ายให้กับหน่วยงานที่ต้องการข้อมูล อีกส่วนจะเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเพื่อ
ทาการสารวจเก็บข้อมูลเพื่อขายข้อมูลโดยตรงอย่างเช่นบริษทั ดีมาร์ เอ.ซี. เนลสัน เป็นต้น ซึ่งข้อมูล
ส่วนนี้มีส่วนสาคัญในการกาหนดอัตราค่าเช่าเวลาของสถานีด้วย
บุคลากรของสถานีทใี่ ช้ในการจัดผังรายการ
จะต้องมีบุคลากรที่เพียงพอและมีคุณภาพ เพื่อทีจ่ ะวางแผนจัดผังรายการให้สอดคล้องและมี
ความเหมาะสมกับผู้ชมในแต่ละช่วงเวลาให้เป็นไปตามนโยบายของสถานีอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
เป็นผู้ที่มีความสามารถในการพิจารณารายการทีเ่ สนอเข้ามาเพื่อขอซื้อเวลาออกอากาศ เพื่อจะนาไป
เห็นส่วนประกอบในการจัดผังรายการด้วย
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งบประมาณ
เป็นส่วนที่มีความสาคัญและจาเป็นไม่น้อยกว่าปัจจัยอื่น ๆ เพราะการแพร่ภาพออกอากาศให้
มีความกว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ได้มากจะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอุปกรณ์และการรับและ
ส่งสัญญาณภาพและเสียงตลอดเวลา เพื่อให้ทันกับยุคสมัยทีเ่ ปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ผลิตรายการ นอกจากนี้ยงั รวมถึงงบประมาณสาหรับรองรับบุคลากรที่มีความสามารถในด้านต่าง ๆ
ทั้งทางด้านเทคนิคและด้านบริหารตามจานวนทีส่ ถานีต้องการได้
William E. Mc Cavett and Peter K.Pringle (อ้างถึงวโรชา สุทธิรักษ์,2536) กล่าวไว้ว่า
งบประมาณที่เป็นส่วนรายได้ของทางสถานี นอกจากจะมาจากค่าเช่าเวลาออกอากาศซึ่งถือว่าเป็น
รายได้ประจาของทางสถานีนี้แล้วยังได้จากสปอนเซอร์โฆษณาในรายการข่าว ซึ่งสถานีเป็นผู้ผลิตและ
มีอัตราค่าโฆษณาในอัตราทีส่ ูงถึงเลข 6 หลักทีเดียว และนอกจากนี้ยงั มีรายได้ที่เป็นปลีกย่อยอีก
มากมาย เช่น รายได้จากการเช่าห้องส่งและอุปกรณ์การบันทึกเทปรายการ รายได้จากการเช่าอุปกรณ์
ถ่ายทอดรายการออกอากาศ รายได้จากการถ่ายทารายการนอกสถานที่โดยใช้บุคลากรของทางสถานี
เป็นต้น สิ่งต่าง ๆ ทีก่ ล่าวมานั้นล้วนเป็นสิ่งจาเป็นทีจ่ ะต้องนามาพิจารณาผังรายการทั้งสิ้น นอกจากนี้
ทางสถานีจะต้องมีผงั รายการทีม่ ีความหลากหลายของรายการเพื่อจะได้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายที่กาลังไว้
ได้ทุกกลุ่ม รายการต่าง ๆ จะมีการแบ่งประเภทไว้ตามความเหมาะสมกับช่วงเวลาและกลุ่มผู้ชม ซึง่
เป็นสิ่งทีท่ างสถานีทราบกันดี และสาหรับประเทศไทยได้ทาการแบ่งประเภทรายการโทรทัศน์ไว้เป็น
เกณฑ์เรียบร้อยแล้ว (รัฐติพงค์ ชูนาค, 2545)
การแบ่งประเภทของรายการโทรทัศน์ ตามระเบียบว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2518 ซึ่งราชการสานักนายกรัฐมนตรีประกาศใช้เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2518 มีความดังนี้
ระเบียบว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ออกโดยคณะกรรมการบริหาร
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (กบว.) ซึ่งการยกเลิกระเบียบว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงพุทธศักราช
2518 และระเบียบว่าด้วยวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช 2518 ตลอดจนข้อบังคับอื่น ๆ
ที่ขัดกับระเบียบนี้ การออกระเบียบนี้โดยที่ทางราชการได้พจิ ารณาเห็นว่าวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์เป็นสื่อมวลชนที่เข้าถึงประชาชนได้โดยรวดเร็วและแพร่หลายไปได้อย่างกว้างขวาง ทัง้ ยัง
เกี่ยวพันในด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงปลอดภัยของชาติ ตลอดจน
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การศึกษาทางตรงและทางอ้อม ประกับกันสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ของส่วน
ราชการ และรัฐวิสาหกิจทุกแห่งถือระเบียบเดียวกันและดาเนินกิจการให้เป็นประโยชน์โดยแท้จริงแก่
รัฐและประชาชนให้มากทีส่ ุด
โดยระเบียบโทรทัศน์ในหมวดที่ 6 เรือ่ งการดาเนินรายการ ข้อที่ 30 ว่าด้วยสถานีจะต้องจัด
วางแผนรายการหลัก โดยจัดแบ่งรายการของสถานีตามประเภทที่กาหนดไว้ ดังต่อไปนี้
1. ประเภทข่าว
2. ประเภทความรู้
3. ประเภทบันเทิง
4. ประเภทโฆษณาและบริหารธุรกิจ
ระเบียบว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2518 จะมีเนื้อหาใกล้เคียงกับ
ระเบียบว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีความดังนี้
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2518
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ระเบียบโทรทัศน์ในหมวดที่ 6 เรื่องการดาเนินรายการ ข้อที่ 27 ได้กล่าวไว้ว่า สถานีต้อง
จัดทาแผนผังรายการหลักตามสัดส่วนรายการให้เหมาะสม ทั้งประเภทรายการข่าวสาร สารคดี
ความรู้ และหรือบันเทิง รายการเพื่อเด็กและเยาวชน รายการภาพยนตร์ ตลอดจนรายการประเภท
โฆษณาและบริการธุรกิจตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ
สาหรับในเรื่องของการจัดผังรายการนั้น จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยเบือ้ งต้นแล้ว
เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมให้ติดตามรับชมรายการตราบนานเท่าทีส่ ถานีโทรทัศน์แห่งนั้นยังคง
ออกอากาศ ดังนั้น การทีจ่ ะทาให้บรรลุเป้าหมายได้นั้น
การจัดผังรายการของแต่ละสถานีจงึ จาเป็นที่จะต้องทาการศึกษาหาข้อมูลต่าง ๆ มาประกอบ
ในการจัดผังในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งหมายความว่า นักจัดผังรายการจะต้องทราบดีเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ
ที่มีผลต่อการวางผังรายการ เพื่อนามาใช้ในการตัดสินใจ
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการจัดผังรายการ
จากการศึกษาเรือ่ ง Electronic Media Programming: Strategies and Decision
Marketing. Carroll และDavis (199.3) ได้กล่าวว่า ปัจจัยแวดล้อมสื่อโทรทัศน์ เป็นคารวมที่ใช้เรียก
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ผผู้ ลิตไม่สามารถควบคุมได้และมีผลกระทบต่อการดาเนินการของสถานีโทรทัศน์ ซึ่ง
ได้แก่ปัจจัยต่าง ๆ 10 ประการ คือ 1. นโยบายการจัดการ 2. กฎระเบียบต่าง ๆ 3. สภาวะ
เศรษฐกิจ 4. ภาวะการแข่งขัน 5. แฟชั่นการลอกเลียนแบบ 6. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
กลุ่มผู้ชมทีส่ ถานีโทรทัศน์คาดหมายไว้ 7. แรงบีบบังคับทางสังคมและวัฒนธรรม 8. แรงบีบบังคับ
ทางการเมืองและกฎระเบียบต่าง ๆ 9. เทคโนโลยี 10. กลุ่มมวลชน (รัฐติพงค์ ชูนาค, 2545)
- นโยบายการจัดการ หมายถึง นโยบายการดาเนินงานของผู้บริหารหรือเจ้าของ
สถานีโทรทัศน์ ซึ่งจะเป็นตัวสะท้อนการเป็นเจ้าของสื่อ นโยบายนับเป็นปัจจัยสาคัญต่อการวางผัง
รายการ เพราะเป็นกรอบแนวทางในการตัดสินใจเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในบางครั้ง นโยบายการ
จัดการอาจสามารถถือเป็นนโยบายองค์กรด้วยก็ได้ เพราะเนือ่ งจากนโยบายองค์กรได้ถูกกาหนดตาม
วิสัยทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานี ซึ่งจะสะท้อนต่อตัวองค์กร และมีผลต่อการจัดผังรายการในทีส่ ุด
- กฎระเบียบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกฎที่ถูกกาหนดขึ้นจากภายนอกองค์กร หรือแม้แต่กฎที่ตั้ง
ขึ้นมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในตัวองค์กร ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการวางผังรายการ ดัง
ตัวอย่างเช่นในกรณีของประเทศไทยก็จะมีระเบียบว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์หรือ
พระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม เป็นต้น
- สภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจแต่ละครัง้ มักจะส่งผลต่อระบบ
การดาเนินงานขององค์กร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการวางผังรายการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น เมื่ออยู่
ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย ประชาชนไม่สามารถจับจ่ายซื้อของได้เช่นที่ผ่านมา ผู้สนับสนุนรายการ
หรือเจ้าของสินค้าย่อมไม่ยอมซื้อเวลาโฆษณา ส่งผลให้รายได้ไม่เข้ารายการกระทบต่อทางสถานี และ
มีผลต่อตัวรายการในที่สุด
- ภาวะการแข่งขัน ธุรกิจโทรทัศน์เป็นธุรกิจทีม่ ีรายได้หลักมาจากการโฆษณาดังนั้นสถานีจงึ
ต่างพยายามทาให้ผู้ชมได้มีโอกาสรับชมรายการและโฆษณา การวางผังรายการตึงต้องจัดรายการที่
ดึงดูดผู้ชมให้ได้มากที่สุด ซึง่ ในบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงไปถึงเรื่องเรทติ้งได้เช่นกัน ตัวเลขวัด
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ระดับความนิยมในรายการ (เรทติ้ง) ถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะเป็นตัวสะท้อนระดับความนิยม
ของผู้ชมทีม่ ีต่อรายการใดรายการหนึ่ง ตัวเลขวัดระดับความนิยมในรายการจะได้รบั ความสนใจมาก
กับบริษัทตัวแทนโฆษณา เพื่อนาสินค้ามาลงตามเวลาที่สนใจและเป็นช่วงเวลาที่ออกอากาศและ
สามารถวัดค่าเรทติ้งได้ในระดับที่พอใจ สาหรับรายการใดตัวเลขวัดระดับความนิยมดีก็จะสามารถขาย
เวลาโฆษณาได้ง่าย ในทางกลับกับรายการที่ตัวเลขความนิยมไม่ดีรายการนั้นมักจะถูกปรับเปลี่ยนไป
ตามเหมาะสม
- แฟชั่นการลอกเลียนแบบ ถือว่ากลายเป็นธรรมเนียมปฏิบตั ิในวงการโทรทัศน์ไปแล้ว เพราะ
เมื่อมีรายการใดรายการหนึง่ เกิดขึ้นและประสบความสาเร็จในตัวเลขวัดระดับความนิยมจากผู้ชม ก็จะ
มีรายการอื่นตามมาลอกเลียนแบบ และเมือ่ ถึงจุดอิม่ ตัวรายการนั้นๆ ก็จะหลุดผังรายการไป
- ลักษณะทางประชากรของกลุม่ ผู้ชมที่สถานีโทรทัศน์คาดหมายไว้ ข้อมูลพื้นฐานที่บง่ บอก
ลักษณะของบุคคล เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา เป็นต้น โดยปัจจัยเรื่องอายุ ถือว่า
ความสาคัญมากทีส่ ุด เพราะ อายุ คือ ตัวบ่งบอกให้นักวางผังรายการได้ทราบว่าควรจะจัดเสนอ
รายการใดออกไปให้เหมาะสมกับอายุของผู้ชม ทั้งนีผ้ ู้ชมแต่ละช่วงจะมีกิจกรรมหรือภารกิจประจาวัน
แตกต่างกัน ตารางการชมโทรทัศน์จึงแตกต่างกันไปในแต่ละวัย
- แรงบีบบังคับทางสังคมและวัฒนธรรม คานึงถึงสภาพความเป็นอยู่ของคนในสังคม รูปแบบ
การดาเนินชีวิต คุณธรรม ค่านิยม ความเชื่อ และอื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งทีป่ รากฏขึ้นในสังคม และส่งผลต่อ
การจัดผังรายการ เช่น รณรงค์เรื่องปัญหายาเสพติด สื่อก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับสังคม
- แรงบีบบังคับทางการเมืองและกฎระเบียบต่างๆ เนือ่ งจากสถานีโทรทัศน์ถูกเล็งเห็นว่าเป็น
เครื่องมือทีม่ ีคุณค่ามาก ดังนั้น จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจทีจ่ ะถูกการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในทุกยุคทุก
สมัย ซึ่งมีผลต่อผัง
- ระบบเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่แต่ละสถานีสามารถนาเสนอได้ ดูจะเป็นข้อ
ได้เปรียบทางการตลาด สถานีที่มีศักยภาพสูงในการแพร่ภาพสู่ประชาชนในทุกพื้นที่ ย่อมได้รับความ
สนใจจากเจ้าของสินค่า ที่ต้องการโฆษณาในสื่อทีเ่ ข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้จานวนมาก ปัจจัยนี้อาจจะอยู่ใน
ลักษณะปัจจัยเสริมให้ผงั รายการแข็งมากขึ้น
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- กลุ่มมวลชน เนื่องจากโทรทัศน์สามารถแพร่ภาพออกอากาศสู่สายตาประชาชนจานวนมาก
และได้ครอบคลุมพื้นที่ได้อย่างกว้างขวาง โทรทัศน์จงึ ถูกคาดหวังจากบุคคลกลุ่มต่างๆ ดังนั้นการเสนอ
รายการต่างๆ ของทางสถานีโทรทัศน์จึงต้องอยู่ในกฎระเบียบ และผ่านการตรวจสอบก่อนออกอากาศ
เพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อหากระทบต่อผู้ชมบางกลุ่ม
การวางผังรายการจาเป็นที่จะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังทีไ่ ด้กล่าวมากแล้ว เพื่อให้รายการ
นาเสนอสามารถดึงดูดผู้ชมให้ได้มากทีส่ ุด ซึ่งการกระทาดังกล่าวนอกจากจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ
ปัจจัยแล้ว ในส่วนเรือ่ งของกลยุทธ์ในการจัดผังรายการ ก็เป็นอีกส่วนที่มีความสาคัญมาก เพื่อทีท่ าง
สถานีจะสามารถแข่งขันกับสถานีอื่นได้ ดังนั้น การศึกษาถึงกลยุทธ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดผังรายการจึง
ความสาคัญต่อนักจัดผังรายการอย่างมาก
กลยุทธ์การจัดผังรายการ
กลยุทธ์การวางผังรายการโทรทัศน์นั้น มีหลากหลายวิธี ซึ่งรวบรวมจาก Blum and
Lindheim, 1987 ; Carroll and Davis, 1993 : 304-306 ; Eastman, 1993 135-138 ; Vane
add Gross, 1994 : 171-180. (รัฐติพงค์ ชูนาค, 2545) สาหรับทางช่อง SuperSport 31 นั้น
หลังจากทราบถึงปัจจัยต่างๆ ก็มาถึงขึ้นตอนในการนากลยุทธ์มาใช้กับการจัดวาผังรายการ
1.การจัดผังเพื่อก่อให้เกิดการถ่ายเทผู้ชม (Audience Flow) หมายถึง การถ่ายเทผู้ชมจาก
รายการหนึ่งไปยังรายการถัดไป ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้ชมมักจะติดตามชมรายการถัดไปโดยธรรมชาติหาก
รายการที่นาเสนอต่อเนือ่ งนั้นมีความคล้ายคลึงกับรายการทีอ่ ยู่ก่อนหน้า ดังนั้นรายการที่มรี ูปแบบ
และจุดดึงดูดผู้ชมคล้ายๆ กัน ก็มีแนวโน้มว่านักวางผังจะนามาจัดวางไว้ติดกันในผังรายการ
2. การจัดผังรายการโดยนาเสนอรายการเป็นกลุ่ม (Blocking) หมายถึง การนารายการที่มี
ความคล้ายคลึงมาวางไว้ต่อกันเป็นกลุ่ม 2-4 รายการ โดยอาจใช้เวลาออกอากาศ 1-2 ชั่วโมง หรือ
บางครัง้ อาจกินเวลา 3 ชั่วโมงติดต่อกัน เช่น การนาละควรมาวางไว้ติดต่อกัน 2 เรื่อง หรือการนา
การ์ตูนมาวางไว้ติดกัน 3-4 เรื่อง เป็นต้น กลยุทธ์นี้เหมาะกับสถานีที่มรี ายการสะสมอยู่จานวนมาก
และสถานีโทรทัศน์แน่ใจว่าตนเองมีลูกค้าประจาอยู่อย่างแน่นอน (นามปากกา TrueSportMan
.(2551). แนวคิดและทฤษฎีในการจัดวางผังรายการ.23 มีนาคม พ.ศ.2559.
http://www.oknation.net/blog/truesportman/2008/07/10/entry-1)
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ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหลักการสื่อสารนั่นเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งและมีรูปแบบการสื่อสารหลาย
ทาง มีหลายองค์ประกอบ ในการทาเสนอสาร นอกจากนี้การโน้มน้าวใจยังมีอีกหลากหลายวิธีไม่ว่าจะ
เป็นการเขียนหรือการพูด ในการโน้มน้าวใจให้ผู้รบั สารนั้น เชื่อถือ คล้อยตาม ในสิ่งที่พิธีกรหรือผู้
ดาเนินรายการนั้นสื่อสารออกไป รวมไปถถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ดาเนินรายการก็จาเป็นต้องรู้หน้าที่
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ลักษณะรูปแบบของการรายการ ที่เราได้รับบทบาทของผู้ดาเนินรายการ
การจัดรูปแบบของรายการก็แบ่งออกเป็นอีกหลากหลายรูปแบบ ที่จะช่วยเป็นสือ่ นาในการโน้มน้าวใจ
ของผูร้ ับสาร ทาให้เห็นได้ว่าหลักการโน้มน้าวใจในการนาเสนอสารของพิธีกรในรายการต่างๆ มี
ความสาคัญอย่างยิ่ง
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ (2552) ศึกษาเรื่อง พิธีกรหญิงในรายการบันเทิงทางโทรทัศน์ :
บุคลิกภาพและบทบาท งานวิจัยนีม้ ีจุดมุ่งหมายเพือ่ วิเคราะห์บุคลิกของพีธีกรหญิงในรายการโทรทัศน์
ประเภทบันเทิงในปัจจุบัน เน้นไปที่บทบาทในการดาเนินรายการของพิธีกรหญิงเมื่อเปรียบเทียบกับ
พิธีกรชายในรายการที่มีพิธีกรคู่ และสารวจความคิดเห็นของผู้ชมรายการโทรทัศน์ในปัจจุบันที่มีต่อ
บุคลิกและบทบาทของพิธีกรหญิง ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณเชิง (Qualitative research) ข้อมูลที่นามา
ศึกษานั้นเป็นรายการทีอ่ อกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2548 โดย
เป็นรายการที่ออกอากาศเป็นประจาในช่วงเวลาที่มผี ู้ชมรายการมาก คือ ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้น
ไประหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และวันเสาร์อาทิตย์ตลอดทั้งวัน และเป็นรายการที่ความนิยม ได้แก่
เมืองไทยวาไรตี้ แฟนซีโดน จันทร์เจ้าของ วีไอพี ตีสิบ ก๊อก ก๊อก ก๊อก ชิงร้อยชิงล้าน ริงไซด์โชว์ ขอ
บอก โมโชว์ ไอสไตล์ ผลการวิจัยพบว่าบุคลิกการแสดงออกของพิธีกรหญิง จะมีวาจายั่วล้อ ตัดพ้อต่อ
ว่า ใจน้อย แง่งอน เสียดสี มีอารมณ์ขัน ซึ่งบุคลิกภาพดังกล่าว จะช่วยสร้างความน่าสนใจให้กบั
รายการ ส่วนส่วนบทบาทให้การดาเนินรายการพิธีกรหญิงจะมีหน้าทีเ่ ปิดรายการ กล่างคาอนแนะนา
แขกรับเชิญ เสริมให้พิธีกรรายการดาเนินต่อไปเป็นลูกคู่ ทวนหรือขานรับพิธีกรชายตั้งคาถาม หรือ
ซักถามเพือ่ ขยายประเด็น สรุปประเด็นหรือกล่าวขอบคุณ ซึง่ เมื่อวิเคราะห์จากบททีป่ รากฏของพิธีกร
หญิงหญิงในปัจจุบันแล้วจะเห็นว่ามีความสาคัญต่อรายการเท่าพิธีกร
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อนุพงศ์ ดาวัล (2556) ศึกษาเรื่อง ภาษาพิธีกร:ปฏิหาริยส์ วยข้ามคืน สื่อมีบทบาทและ
ความสาคัญเป็นอย่างมากต่อการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน รายการส่วนใหญ่จะมีรปู แบบของรายการไม่
ต่างจากประเทศไทยมากนัก คือ มีผู้ดาเนินการรายการ 1 หรือ 2 คนเพื่อทาหน้าที่ดาเนินรายการการ
ตั้งแต่ต้นจบให้เป็นไปโดยเรียบร้อย แต่เมื่อต้นปี 2556 มี รายการเกาหลีที่ชื่อ Let Me In หรือปฏิ
หาริยส์ วยข้ามคืน ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับศัลยกรรม ซึ่ง ได้จดั ให้มีผเู้ ชี่ยวชาญด้านความงามจานวน 3
ท่านมารับหน้าทีเ่ ป็นผู้ดาเนินรายการ โดยผู้วิจัยสนใจการใช้คาพูด การใช้ภาษาของผู้ดาเนินรายการ
ทั้ง 3 ท่านว่าจะเป็นอย่างไร ทาการศึกษาจากคลิปรายการจานวน 25 ตอน และใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitaltive Researruh) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล นาเสนอผลการศึกษาในรูปแบบการเขียน
บรรยายชิงพรรณนา (Desscripetive) ผลการศึกษา พบว่า จาการศึกษาคาพูดของผู้ดาเนินรายการ
จานวน 25 ตอน พบลักษณะคาพูดของผู้ดาเนินรายการ 3 ประเภทคือ
1 ) คาพูดในบทบาทพิธีกร ประกอบไปด้วย คาพูดในการกล่าวทักทาย คาพูดในการเครื่นนาก่อนเข้า
รายการ คาพูดในการตัง้ คาถาม และ คาพูดอื่นๆ ในการดาเนินรายการ 2) คาพูดในบทบาท
ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย คาพูดในการแนะนาตามความชานาญและคาพูดในการแสดงความเห็นตาม
ความชานาญ 3) คาพูดในบทบาทผสมผสาน ประกอบด้วยคาพูดในการชื่นชมในความเปลี่ยนแปลง
คาพูดในการแสดงความยินดี และคาพูดในการปลอบใจหรือให้กาลัง ทั้งนี้ พบว่าปัจจัยที่อาจจะมีผล
ต่อการใช้คาพูดของผู้ดาเนินรายการคือ 1) บทบาทที่ได้รบั 2) ช่วงของรายการ และ 3) ความ
เชี่ยวชาญของผู้ดาเนินรายการแต่ละท่าน
นันทสิทธิ์ แก้วทิพย์เนตร (2555) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ของนักศึกษา
สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี การวิจัยครัง้ นี้มีความมุง่ หมาย เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี ตามตัวแปร
เพศ ชั้นปีการศึกษาและคณะวิชาที่ศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ของสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี จานวน 254 คน เป็นเพศชาย 202 คน เพศ
หญิง 52 คน ทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมี 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 พฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์ ตอนที่ 3 พฤติกรรมก่อนรับชม (ด้าน
แรงจูงใจ) พฤติกรรมระหว่างรับชม (ด้านการรับรู)้ และ พฤติกรรมภายหลังรับชม (ด้านการ
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เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม) ละครโทรทัศน์ มีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าที (t-test) และ วิธีการทดสอบ One-Way
ANOVA ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี มีพฤติกรรมการ
รับชมละคนโทรทัศน์ ดังนี้ นักศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมชอบประเภทละครเรื่องยาวหลายตอนจบ
ด้านเนื้อหาของละครที่ชอบคือละครตลกเบาสมอง ช่วงเวลาที่ชมละครโททัศน์คือช่วงเวลา 18.0122.30 น. ความถี่ในการชมละครโทรทัศน์ต่อสัปดาห์คือทุกวัน ปัจจัยทีม่ ีผลต่อการเลือกรับชมละคร
โทรทัศน์ คือบทละคร เนื้อเรื่อง ประโยชน์ที่ได้รบั จากละคนโทรทัศน์ คือ นาข้อคิดไปใช้การต่อสู้ชีวิต
ได้ สถานีโทรทัศน์ที่รบั ชมละครโทรทัศน์คือ ไทยทีวีสีช่อง 3 ช่องทางการรับชมละครโทรทัศน์ คือ
โทรทัศน์และชอบรับชมละคนประเทศไทยมากที่สุด
ดรองจิต รุ่งหิรัญ (2546) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการรับฟัง การรับรู้ต่อประโยชน์ด้าน
ความรู้และความบันเทิงและความคิดเห็นของผู้ฟังในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีตอ่ รายการวิทยุประเภท
สาระบันเทิง คลื่นความถี่เอฟเอ็ม 88.0 เมกะเฮิรต์ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มผู้ฟงั รายการเรดิโอ โนพร็อบแบล็ม เพื่อศึกษาพฤติกรรมการับ
ฟังรายการ การรับรู้ประโยชน์ด้านความรู้และด้านความบันเทิง ความคาดหวังประโยชน์ด้านความรู้
และความบันเทิงและความคิดเห็นต่อรายการเรดิโอ โนพร็อบแบล็ม เพื่อศึกษาความแตกต่างของ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์กบั พฤติกรรมการรับฟังรายการเรดิโอ โนพร็อบแบล็ม เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับฟัง กับการรับรู้ตอ่ ประโยชน์ด้านความรู้และด้านความบันเทิง
จากการรับฟังรายการเรดิโอ โนพร็อบแบล็ม เพือ่ ศึกษาถึงความถึงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ต่อ
ประโยชน์ด้านความรู้และด้าสความบันเทิงกับความหวังประโยชน์ด้านความรู้และด้านความบันเทิง
และความคิดเห็นต่อรายการเรดิโอ โนพร็อบแบล็ม ของผู้ฟงั ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุม่
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจานวนทั้งสิ้น 400 คน เครื่องมือทีใ่ ช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
และทาการวิเคราะห์ข้อมูลใช้แจกแจงความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ค่า -test, One-way ANOVA
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเฟียร์สัน (Parson&apos;s Product Moment Correlation
Coefficient)
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อรัญกรณ์ ประมวลทรัพย์ (2544) ศึกษาเรื่อง การเปิดรับฟังและความพึงพอใจของ
ประชาชนในจังหวัดนครนายกทีม่ ีต่อวิทยุกระจายเสียง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า การศึกษา
เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ การเปิดรับฟังและความพึงพอใจ
ของประชาชนในจังหวัดนครนายก ที่มีต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
โดนใช้การวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) เก็บข้อมูลครั้งเดียว (One-shot Case Study)
ด้วยเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
จังหวัดนครนายก ณ ระยะเก็บข้อมูล จานวน 400 ตัวอย่าง ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง มีจานวนเพศหญิง มากกว่าเพศชาย อายุระหว่าง 15-30
ปี ระดับการศึกษาอยู่ที่ ม. ปลาย / ปวช. เป็นนักเรียน / นักศึกษา โดยมีรายได้ต่ากว่า 5,000 บาท
การเปิดรับฟังวิทยุทั่วไปส่วนใหญ่มีเครื่องรับวิทยุไว้ภายในครัวเรือน เฉลี่ยมากกว่า 1 เครื่องและ
เปิดรับฟังที่บ้านส่วนใหญ่ โดยเปิดรับฟังแบบหลายรายการหลายสถานี เปิดรับฟังเพียงอย่างเดียวไม่
เคยเข้าร่วมรายการ มีระยะเวลาในการเปิดรับฟังมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อเป็นการพักผ่อน
หย่อนใจเป็นลาดับที่ 1 และรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นลาดับที่ 2 ส่วนช่วงเวลาการเปิดรับฟังในวัน
ธรรมดาจันทร์-ศุกร์ และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ใกล้เคียงกันคือช่วงเวลา 20.01-21.00 และ 21.0122.00 น.
สุดารักษ์ เนื่องชมภู (2551) ศึกษาเรื่อง การวิจัยเรื่อง “ความต้องการและความพึงพอใจที่
มีต่อรายการโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์สาธารณะของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการ
วิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครจานวน 400
คน มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ ศึกษาระดับความต้องการและความพึงพอใจทีม่ ีต่อรายการ
สถานีโทรทัศน์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครเพือ่ การศึกษาถึงความสัมพันธ์ของลักษณะทาง
ประชากรกับความต้องการของผู้ชมรายการสถานีโทรทัศน์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครสาหรับ
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ ลักษณะทางด้านประชากรของผู้ชมรายการโทรทัศน์ของ
สถานีโทรทัศน์สาธารณะประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ปรากฏ
ว่าผู้ชมรายการโทรทัศน์เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยผู้ชมส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 21-30 ปี จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุดและผู้ชมส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นนักศึกษา มีรายได้เฉลี่ย 5,00010,000 บาท ส่วนพฤติกรรมการรับชมรายการทางสถานีโทรทัศน์สาธารณะส่วนใหญ่ผู้ชมรายการทุก
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วัน โดยใช้เวลา 30 นาที -1 ชั่วโมง อยู่ในช่วงเวลา 18.01-22.00 น. การชมส่วนใหญ่ชมรายการทาง
ทีวีไทยสลับไปมากับรายการของช่องอื่นโดยมีเหตุผลทีเ่ ลือกรับชมรายการทางทีวีไทยต่อรายการ
ประเภทข่าว รายการสาระบันเทิง รายการสารประโยชน์ รายการสารคดี และรายการประเภท
รายการเด็กและเยาวชน ปรากฏว่า รายการประเภทข่าวที่ผชู้ มมากที่สุดคือรายการ เปิดปม รายการ
ประเภทสาระบันเทิง ได้แก่ รายการดนตรีกวีศิลป์ รายการประเภทสารประโยชน์ คือ รายการไทยมุง
รายการประเภทสารคดี ได้แก่ รายการท่องโลกกว้าง รายการประเภทเด็กและเยาวชน ได้แก่ รายการ
English breakfast ส่วนความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อ วันเวลา และระยะเวลาที่ออกอากาศของ
รายการ ปรากฏว่ารายการประเภทข่าวผู้ชมมีความพึงพอใจต่อวัน เวลา และระยะเวลาทีอ่ อกอากาศ
มากที่สุด ส่วนความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อรูปแบบการนาเสนอของรายการสูงที่สุดคือ รายการข่าว
ทางด้านความต้องการคุณค่าที่ได้จากการรับชมรายการทางทีวีไทย ผู้ชมมีความต้องการทีส่ ูงทีส่ ุดคือ
การเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้ทุกกลุ่ม ส่วนคุณค่าที่ผู้ชมต้องการให้รายการนาเสนอมากที่สุด คือรูปแบบสาร
คดีไทยและต่างประเทศ
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กรอบแนวคิด

ปัจจัยที่มผี ลต่อการนาเสนอสารรูปแบบการ
ตอบสนองความต้องการกลุ่มเป้าหมายของ
พิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย
-

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
-เพศ

เทคนิคการนาเสนอสาร (วัลลภ สวัสดิ
วัลลภ,2527)

-

เทคนิคในการโน้มน้ามใจการแสดงออก
ของพิธีกร (ครูแป๊ว กัลยาณี,2557)

-อายุ
-ระดับการศึกษา

-

ตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายคาพูดของพิธีกรที่ดงึ ดูด
(ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์,2549)

-อาชีพ
-

พฤติกรรมการแสดงออกของพิธีกรผู้
ดาเนินรายการ (ดร.สุทธิชัย ปัญญ

กระบวนการผลิต

โรจน์,2549)

- แบ่งเป็นช่วงแต่ละรูปแบบ
(จอมพล สุภาพ, 2537)
- กลยุทธ์ในการจัดรายการ

ผลกระทบ

(รัฐติพงค์ ชูนาค, 2545)

- พฤติกรรมการแสดงออกของพิธีกรต่อสังคม

- ตอบสนองความต้องการของ

(สมาคมฝึกพูดแห่งประเทศไทย,2543)

กลุ่มเป้าหมาย

- ภาษาของพิธีกรเกิดผลการเลียนแบบของ

วัยรุ่น (สมาคมฝึกพูดแห่งประเทศไทย,2543
- การแสดงออกท่าทางของพิธีกรรายการเทย

เที่ยวไทยทาให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ
(สมาคมฝึกพูดแห่งประเทศไทย,2543
ตารางที่ 2.1 กรอบแนวคิด
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สรุปกรอบแนวคิด
1.เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ส่งผลต่อเทคนิคในการนาเสนอสาร เทคนิคในการโน้มน้าวใจการ
แสดงออกของพิธีกร ต่อผู้ชมรายการส่วนมากเป็นกลุ่มทุกเพศทุกวัย อายุประมาณช่วงวัยรุ่น ระดับ
การศึกษาในช่วงมัธยมปลายจนถึงระดับปริญญาตรี
2.เทคนิคการนาเสนอสารของพิธีกร พฤติกรรมการแสดงออกของพิธีกรผู้ดาเนินรายการตอบสนอง
ความต้องการของกลุม่ เป้าหมายมีคาพูดของพิธีกรที่ดึงดูด โดยมีตัวกาหนดเป็นเพศ อายุ และอาชีพ
ของผู้ชมรายการ เห็นได้ว่าเทคนิคการนาเสนอสารของพิธีกรมีผลต่อกลุ่มเป้าหมายของรายการ
3.เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ เป็นตัวกาหนดในเรื่องของการแบ่งช่วงรายการเป็นในแต่ละ
รูปแบบ กลยุทธ์ในการจัดรายการ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายรายการเทยเที่ยว
ไทยและการแบ่งช่วงรายการเป็นในแต่ละรูปแบบ กลยุทธ์ในการจัดรายการก็ยังส่งผลให้มีชมรายการ
เป็นทุกเพศทุกวัย อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ
4.เทคนิคในการนาเสนอสารของพิธีกร เทคนิคในการโน้มน้าวใจการแสดงออกของพิธีกร พฤติกรรม
การแสดงออกของพิธีกรผู้ด้เนินรายการ อาจส่งผลกระทบในเรื่องของพฤติกรรมการแสดงออกของ
พิธีกรต่อสังคม ภาษาของพิธีกรเกิดผลการเลียนแบบของวัยรุ่น การแสดงออกท่าทางของพิธีกร
รายการเทยเที่ยวไทยทาให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ
5.เพศ อายุ ระดับการศึกษา ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออกของพิธีกรต่อสังคม ภาษาของพิธีกร
เกิดผลการเลียนแบบของวัยรุ่น การแสดงออกท่าทางของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทยทาให้เกิด
พฤติกรรมเลียนแบบ
6.กลยุทธ์ในการจัดรายการ การตอบสนองความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย อาจทาให้เกิดผลกระทบ
ในเรื่องของพฤติกรรมการแสดงออกของพิธีกร ภาษาของพิธีกร
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บทที3่
วิธกี ารดาเนินงานวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการโน้มน้าวใจในการนาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยว
ไทย โดยใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้
ประชากร
1. ประชาชนในบริเวณเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จานวน 101,576คน (ระบบสถิติการ
ลงทะเบียน,อินเตอร์เน็ต,2558)
2. ประชากรและบุคลากรในรายการเทยเที่ยวไทย จานวน 29 คน
กลุ่มตัวอย่าง
1.ประชาชนที่ใช้ในการวิจัยเป็นประชากรทั่วไปในเขตดุสิต บริเวณมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอายุระหว่าง 18-25 ปี กาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่นร้อย
ละ 95เปอร์เซ็นได้ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ จานวน 400 คน (จากตารางกาหนดขนาดตัวอย่าง
ของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%)
การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เนื่องจากจาเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่างที่
ชมรายการเทยเที่ยวไทยเท่านั้น เพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด และกลุ่มตัวอย่างต้องอยู่ใน
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
2.กาหนดกลุ่มตัวอย่างหรือผู้เชี่ยวชาญโดยมีขอบเขตในการเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้
2.1ต้องเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนิเทศศาสตร์หรือสือ่ สารมวลชนโดยมีประสบการณ์อย่าง
น้อย 3 ปีขึ้นไป
2.2 ต้องเป็นระดับหัวหน้างานหรือหัวหน้าแผนกต่างๆขึ้นไป
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การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เนื่องจากต้องใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีความเชี่ ยวชาญ
ทางด้านนิเทศศาสตร์หรือสื่อสารมวลชนและมีประสบการณ์และการวางแผนงานมาก่อน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้ดาเนินการ 2 ส่วน ดังนี้
1.จากแบบสอบถาม มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 จากการสร้างแบบสอบถามจาการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.2 นาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ สังเคราะห์สร้างเป็นแบบสอบถาม
1.3 นาแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับเนื้อหา
1.4 นาแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข
1.5นาแบบสอบถามไปทดลองความเชื่อมั่นด้วยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้ใช้เก็บข้อมูลจริง
จานวน 30 คน มาทาการทดสอบแบบสอบถาม
1.6 นาแบบสอบถามมาปรับปรุงอีกครั้ง
1.7 นาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลในพื้นที่
2.แบบสัมภาษณ์ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.1 กาหนดประเด็นคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.2 ส่งหนังสือให้ผู้สัมภาษณ์ทราบล่วงหน้า
2.3 ส่งคาถามไปให้ผู้สัมภาษณ์ได้เตรียมตัวล่วงหน้า 7-10 วัน
2.4 นัดหมายอีกครั้งเพื่อสัมภาษณ์
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เครื่องมือในการวิจัยและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือในการวิจัยแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
1.แบบสอบถาม
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 เทคนิคการนาเสนอสารของพิธีกร
ตอนที่ 3 ภาษาในการโน้มน้าวใจของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นที่มีต่อองค์กรประกอบรายการ
ตอนที่ 5 ผลกระทบที่ได้รับ
ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
2.แบบสัมภาษณ์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 เทคนิคการนาเสนอสาร
ตอนที่ 3 เทคนิคการโน้มน้าวใจ
ตอนที่ 4 รูปแบบของรายการเทยเที่ยไทย
ตอนที่ 5 ผู้ดาเนินรายการ
ตอนที่ 6 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
1.ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
การโน้มน้าวใจในการนาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย มีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือดังนี้
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1.1 ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการนาเสนอสารและการ
แสดงออกของพิธีกรการโน้มน้าวใจที่สอดคล้องกับรายการเทยเที่ยวไทย
1.2 ประชุมหารือ ระดมความคิดวางกรอบแนวคิดและประเด็นการตั้งคาถาม
1.3 ร่างแบบสอบถามที่ใช้การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการนาเสนอสารของพิธีกรในรายการเทย
เที่ยวไทย
1.4 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม
1.5 หาค่าความเชื่อมั่นโดยการนาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขและนาไปใช้ เก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
1.6 ร่างแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่างและพิธีกรรายการเทย
เที่ยวไทย
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1.การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
1.นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องในการตอบ
2.นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยนาคาถาม
มาหาค่าร้อยละ นาเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยนา
คาถามมาหาค่าหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าร้อยละ นาเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง
การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ย ( X ) มีดังนี้
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ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึงความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึงความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึงความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึงความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึงความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
2.การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
1.นาแบบสัมภาษณ์มาเรียบเรียงเนื้อหาให้สมบูรณ์
2.นาแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื้อหาและประเด็น
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั เรือ่ งปัจจัยทีม่ ีผลต่อการโน้มน้าวใจในการนาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยว
ไทยดังต่อไปนี้
1.ค่าร้อยละ
2.ค่าเฉลี่ย ( X )
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บทที่ 4
ผลการวิจยั
เรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการโน้มน้าวใจในการนาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย โดย
ผลการวิจัยมี 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มผี ลต่อการโน้มน้าวใจในการนาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยว
ไทย ได้มีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 400 ชุด โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
ตารางที่ 4.1 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตามสถานภาพ
สถานภาพ

จานวน

ร้อยละ

ชาย

146

36.5

หญิง

254

63.5

1.เพศ

- จากการสารวจแบบสอบถามงานวิจัยเรือ่ งปัจจัยที่มผี ลต่อการโน้มน้าวใจในการนาเสนอสารของ
พิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย พบว่า เพศหญิง มีจานวน 254 คน มากกว่าเพศชายที่มีจานวน 146 คน
สถานภาพ

จานวน

ร้อยละ

15-17

9

2.2

18-20

257

64.2

21-25

134

33.5

อื่นๆโปรดระบุ

0

0

2.อายุ
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-จากการสารวจแบบสอบถามงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มผี ลต่อการโน้มน้าวใจในการนาเสนอ
สารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย พบว่า อันดับทีห่ นึ่ง คือ ช่วงอายุระหว่าง 18-20 ปี รองลงมา คือ
ช่วงอายุระหว่าง 21-25 ปี และช่วงอายุระหว่าง 15-17ปี เป็นอันดับที่ 2 และ 3 ตามลาดับ
สถานภาพ

จานวน

ร้อยละ

มัธยมศึกษาตอนต้น

5

1.2

มัธยมศึกษาตอนปลาย

24

6.0

มหาวิทยาลัย/อุดมศึกษา

370

92.5

อื่นๆโปรดระบุ

1

0.2

3.ระดับการศึกษา

-จากการสารวจแบบสอบถามงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มผี ลต่อการโน้มน้าวใจในการนาเสนอ
สารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย พบว่า อันดับทีห่ นึ่ง คือ การศึกษาระดับ มหาวิทยาลัย/
อุดมศึกษา รองลงมา คือ การศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย และการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา
ตอนต้น เป็นอันดับที่ 2 และ 3 ตามลาดับ
สถานภาพ

จานวน

ร้อยละ

โทรทัศน์

165

41.2

อินเทอร์เน็ต

234

58.5

อื่นๆ

1

0.2

4.ช่องทางการรับชม

-จากการสารวจแบบสอบถามงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มผี ลต่อการโน้มน้าวใจในการนาเสนอ
สารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย พบว่า อันดับทีห่ นึ่ง คือ ช่องทางการรับชมทางอินเทอร์เน็ต
รองลงมา คือ ช่องทางการรับชมทางโทรทัศน์ และอื่นๆ เป็นอันดับที่ 2 และ 3 ตามลาดับ
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สถานภาพ

จานวน

ร้อยละ

1ครั้งต่อสัปดาห์

133

33.2

2ครั้งต่อสัปดาห์

156

39.0

3ครั้งต่อสัปดาห์

67

16.8

4ครั้งต่อสัปดาห์ขึ้นไป

44

11.0

5.ความถี่ในการรับชม

-จากการสารวจแบบสอบถามงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มผี ลต่อการโน้มน้าวใจในการนาเสนอ
สารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย พบว่า อันดับที่หนึง่ คือ ความถี่ในการรับชม 2 ครั้งต่อ
สัปดาห์ รองลงมา คือ ความถี่ในการรับชม 1 ครั้งต่อสัปดาห์ และความถี่ในการรับชม 3 ครั้งต่อ
สัปดาห์ เป็นอันดับที่ 2 และ 3 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตามระดับความคิด
ระดับความคิดเห็น
รายการความคิดเห็น

เห็นด้วย เห็นด้วย

เฉยๆ

อย่างยิง่

ไม่เห็น

ไม่เห็น

ด้วย

ด้วย

SD

ระดับ

4.23 0.67

มาก

X

อย่างยิง่
6.ความเหมาะสมของการ
นาเสนอสารของพิธกี ร

145

210

40

(36.2%) (52.5%) (10.0%)

5

0

(1.2%)

(0%)

-จากการสารวจแบบสอบถามงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มผี ลต่อการโน้มน้าวใจในการนาเสนอ
สารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย พบว่า ความเหมาะสมของการนาเสนอสารของพิธีกร อันดับที่
หนึ่ง คือ เห็นด้วย รองลงมา คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ และเฉยๆ เป็นอันดับที่ 2 และ 3 ตามลาดับ ซึ่งได้
ค่าเฉลี่ย 4.23 อยู่ในระดับ มาก
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ระดับความคิดเห็น
รายการความคิดเห็น

เห็นด้วย เห็นด้วย

เฉยๆ

ไม่เห็น

ไม่เห็น

ด้วย

ด้วย

อย่างยิง่

SD

ระดับ

4.31 0.65

มาก

X

อย่างยิง่
7. การใช้ภาษาพูดที่โดด
เด่น

167

192

40

(41.8%) (48.0%) (10.0%)

1

0

(0.2%)

(0%)

-จากการสารวจแบบสอบถามงานวิจัยเรือ่ งปัจจัยที่มผี ลต่อการโน้มน้าวใจในการ
นาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย พบว่า การใช้ภาษาพูดที่โดดเด่น อันดับทีห่ นึ่ง คือ เห็น
ด้วย รองลงมา คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเฉยๆ เป็นอันดับที่ 2 และ 3 ตามลาดับ ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย 4.31
อยู่ในระดับ มาก
ระดับความคิดเห็น
รายการความคิดเห็น

เห็นด้วย เห็นด้วย

เฉยๆ

อย่างยิง่

ไม่เห็น

ไม่เห็น

ด้วย

ด้วย

SD

ระดับ

4.32 0.72

มาก

X

อย่างยิง่
8.การแสดงออกของพิธีกร
ที่มีภาพลักษณ์เด่นชัด

185

165

45

(46.2%) (41.2%) (11.2%)

5

0

(1.2%)

(0%)

-จากการสารวจแบบสอบถามงานวิจัยเรือ่ งปัจจัยที่มผี ลต่อการโน้มน้าวใจในการ
นาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย พบว่า การแสดงออกของพิธีกรที่มีภาพลักษณ์เด่นชัด
อันดับที่หนึง่ คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ รองลงมา คือ เห็นด้วย และเฉยๆ เป็นอันดับที่ 2 และ 3 ตามลาดับ
ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับ มาก
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ระดับความคิดเห็น
รายการความคิดเห็น

เห็นด้วย เห็นด้วย

เฉยๆ

ไม่เห็น

ไม่เห็น

ด้วย

ด้วย

อย่างยิง่

SD

ระดับ

4.35 0.68

มาก

X

อย่างยิง่
9. สร้างจุดโดดเด่นของตัว
พิธีกรเอง สามารถดึงดูด
ผู้ชมให้มาชมรายการ

185

175

(46.2%) (43.8%)

36

4

0

(9.0%)

(1.0%)

(0%)

-จากการสารวจแบบสอบถามงานวิจัยเรือ่ งปัจจัยที่มผี ลต่อการโน้มน้าวใจในการ
นาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย พบว่า สร้างจุดโดดเด่นของตัวพิธีกรเอง สามารถดึงดูด
ผู้ชมให้มาชมรายการ อันดับทีห่ นึ่ง คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ รองลงมา คือ เห็นด้วย และเฉยๆ เป็นอันดับ
ที่ 2 และ 3 ตามลาดับ ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย 4.35 อยู่ในระดับ มาก
ระดับความคิดเห็น
รายการความคิดเห็น

เห็นด้วย เห็นด้วย

เฉยๆ

อย่างยิง่

ไม่เห็น

ไม่เห็น

ด้วย

ด้วย

SD

ระดับ

4.15 0.73

มาก

X

อย่างยิง่
10. การแต่งกายเหมาะสม
กับสถานทีท่ ี่ไปจัดทา
รายการและใช้คาพูดของ

134

201

60

สาเนียงถิ่นนั้นๆ เพื่อดึงดูด (33.5%) (50.2%) (15.0%)

3

2

(0.8%)

(0.5%)

ความสนใจของผู้รบั สาร
-จากการสารวจแบบสอบถามงานวิจัยเรือ่ งปัจจัยที่มผี ลต่อการโน้มน้าวใจในการ
นาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย พบว่า การแต่งกายเหมาะสมกับสถานที่ที่ไปจัดทา
รายการและใช้คาพูดของสาเนียงถิ่นนั้นๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของผูร้ ับสาร อันดับทีห่ นึ่ง คือ เห็น
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ด้วย รองลงมา คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเฉยๆ เป็นอันดับที่ 2 และ 3 ตามลาดับ ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย 4.15
อยู่ในระดับ มาก
ระดับความคิดเห็น
รายการความคิดเห็น

เห็นด้วย เห็นด้วย

เฉยๆ

ไม่เห็น

ไม่เห็น

ด้วย

ด้วย

อย่างยิง่

SD

ระดับ

4.36 0.72

มาก

X

อย่างยิง่
11.พิธีกรมีความเป็น
กันเอง

195

163

(48.8%) (40.8%)

34

8

0

(8.5%)

(2.0%)

(0%)

-จากการสารวจแบบสอบถามงานวิจัยเรือ่ งปัจจัยที่มผี ลต่อการโน้มน้าวใจในการ
นาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย พบว่า พิธีกรมีความเป็นกันเอง อันดับที่หนึง่ คือ เห็นด้วย
อย่างยิ่ง รองลงมา คือ เห็นด้วย และเฉยๆ เป็นอันดับที่ 2 และ 3 ตามลาดับ ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย 4.36 อยู่
ในระดับ มาก
ระดับความคิดเห็น
รายการความคิดเห็น

เห็นด้วย เห็นด้วย

เฉยๆ

อย่างยิง่

ไม่เห็น

ไม่เห็น

ด้วย

ด้วย

SD

ระดับ

4.31 0.69

มาก

X

อย่างยิง่
12.พิธีกรมีความคล่องตัว
ในการพูด ทั้งน้าเสียง และ
ถ้อยคา หนักแน่น

174

184

(43.5%) (46.0%)

38

3

1

(9.5%)

(0.8%)

(0.2%)

-จากการสารวจแบบสอบถามงานวิจัยเรือ่ งปัจจัยที่มผี ลต่อการโน้มน้าวใจในการ
นาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย พบว่า พิธีกรมีความคล่องตัวในการพูด ทั้งน้าเสียง และ
ถ้อยคา หนักแน่น อันดับที่หนึง่ คือ เห็นด้วย รองลงมา คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเฉยๆ เป็นอันดับที่ 2
และ 3 ตามลาดับ ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย 4.31 อยู่ในระดับ มาก
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ระดับความคิดเห็น
รายการความคิดเห็น

เห็นด้วย เห็นด้วย

เฉยๆ

ไม่เห็น

ไม่เห็น

ด้วย

ด้วย

อย่างยิง่

SD

ระดับ

3.96 0.75

มาก

X

อย่างยิง่
13. ความเหมาะสมในการ
ใช้ภาษา

90

221

75

(22.5%) (55.2%) (18.8%)

13

1

(3.2%)

(0.2%)

-จากการสารวจแบบสอบถามงานวิจัยเรื่องปัจจัยทีม่ ีผลต่อการโน้มน้าวใจในการ
นาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย พบว่า ความเหมาะสมในการใช้ภาษา อันดับที่หนึ่ง คือ
เห็นด้วย รองลงมา คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเฉยๆ เป็นอันดับที่ 2 และ 3 ตามลาดับ ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย
3.96 อยู่ในระดับ มาก
ระดับความคิดเห็น
รายการความคิดเห็น

เห็นด้วย เห็นด้วย

เฉยๆ

อย่างยิง่

ไม่เห็น

ไม่เห็น

ด้วย

ด้วย

SD

ระดับ

4.02 0.77

มาก

X

อย่างยิง่
14. ภาษาที่ใช้มีความ
น่าเชื่อถือ

114

194

82

(28.5%) (48.5%) (20.5%)

9

1

(2.2%)

(0.2%)

-จากการสารวจแบบสอบถามงานวิจัยเรื่องปัจจัยทีม่ ีผลต่อการโน้มน้าวใจในการ
นาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย พบว่า ภาษาที่ใช้มีความน่าเชื่อถือ อันดับที่หนึง่ คือ เห็น
ด้วย รองลงมา คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเฉยๆ เป็นอันดับที่ 2 และ 3 ตามลาดับ ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย 4.02
อยู่ในระดับ มาก
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ระดับความคิดเห็น
รายการความคิดเห็น

เห็นด้วย เห็นด้วย

เฉยๆ

ไม่เห็น

ไม่เห็น

ด้วย

ด้วย

อย่างยิง่

SD

ระดับ

4.20 0.71

มาก

X

อย่างยิง่
15. ภาษาที่ใช้มีความ
ตรงไปตรงมา

141

209

41

(35.2%) (52.2%) (10.2%)

9

0

(2.2%)

(0%)

-จากการสารวจแบบสอบถามงานวิจัยเรือ่ งปัจจัยที่มผี ลต่อการโน้มน้าวใจในการ
นาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย พบว่า ภาษาที่ใช้มีความตรงไปตรงมา อันดับที่หนึง่ คือ
เห็นด้วย รองลงมา คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเฉยๆ เป็นอันดับที่ 2 และ 3 ตามลาดับ ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย
4.20 อยู่ในระดับ มาก
ระดับความคิดเห็น
รายการความคิดเห็น

เห็นด้วย เห็นด้วย

เฉยๆ

อย่างยิง่

ไม่เห็น

ไม่เห็น

ด้วย

ด้วย

SD

ระดับ

4.23 0.73

มาก

X

อย่างยิง่
16. เป็นภาษาที่วัยรุ่นและ
ทุกเพศทุกวัยรับฟังและ
สื่อสารได้ทุกรูปแบบ

157

183

56

(39.2%) (45.8%) (14.0%)

3

1

(0.8%)

(0.2%)

-จากการสารวจแบบสอบถามงานวิจัยเรือ่ งปัจจัยที่มผี ลต่อการโน้มน้าวใจในการ
นาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย พบว่า เป็นภาษาที่วัยรุ่นและทุกเพศทุกวัยรับฟังและ
สื่อสารได้ทุกรูปแบบ อันดับที่หนึง่ คือ เห็นด้วย รองลงมา คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเฉยๆ เป็นอันดับ
ที่ 2 และ 3 ตามลาดับ ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย 4.23 อยู่ในระดับ มาก
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ระดับความคิดเห็น
รายการความคิดเห็น

เห็นด้วย เห็นด้วย

เฉยๆ

ไม่เห็น

ไม่เห็น

ด้วย

ด้วย

อย่างยิง่

SD

ระดับ

4.24 0.97

มาก

X

อย่างยิง่
17. การใช้ภาษาทีโ่ ดดเด่น
ทาให้ผรู้ บั สารมีความสนใจ
ในรายการนี้

146

212

(36.5%) (53.0%)

38

3

1

(9.5%)

(0.8%)

(0.2%)

-จากการสารวจแบบสอบถามงานวิจัยเรือ่ งปัจจัยที่มผี ลต่อการโน้มน้าวใจในการ
นาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย พบว่า การใช้ภาษาที่โดดเด่นทาให้ผู้รบั สารมีความสนใจ
ในรายการนี้ อันดับที่หนึง่ คือ เห็นด้วย รองลงมา คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเฉยๆ เป็นอันดับที่ 2 และ
3 ตามลาดับ ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับ มาก
ระดับความคิดเห็น
รายการความคิดเห็น

เห็นด้วย เห็นด้วย

เฉยๆ

อย่างยิง่

ไม่เห็น

ไม่เห็น

ด้วย

ด้วย

SD

ระดับ

4.28 0.64

มาก

X

อย่างยิง่
18. รูปแบบของรายการ
เทยเที่ยวไทยมีความ
น่าสนใจ

156

203

41

(39.0%) (50.8%) (10.2%)

0

0

(0%)

(0%)

-จากการสารวจแบบสอบถามงานวิจัยเรือ่ งปัจจัยที่มผี ลต่อการโน้มน้าวใจในการ
นาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย พบว่า รูปแบบของรายการเทยเที่ยวไทยมีความน่าสนใจ
อันดับที่หนึง่ คือ เห็นด้วย รองลงมา คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ และเฉยๆ เป็นอันดับที่ 2 และ 3 ตามลาดับ
ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย 4.28 อยู่ในระดับ มาก
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ระดับความคิดเห็น
รายการความคิดเห็น

เห็นด้วย เห็นด้วย

เฉยๆ

ไม่เห็น

ไม่เห็น

ด้วย

ด้วย

อย่างยิง่

SD

ระดับ

4.26 0.72

มาก

X

อย่างยิง่
19.สถานที่ท่องเที่ยวต่าง
ในรายการสามารถดึงดูด
ให้ผู้ชมติดตาม

170

168

60

(42.5%) (42.0%) (15.0%)

2

0

(0.5%)

(0%)

-จากการสารวจแบบสอบถามงานวิจัยเรือ่ งปัจจัยที่มผี ลต่อการโน้มน้าวใจในการ
นาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย พบว่า สถานทีท่ ่องเที่ยวต่างในรายการสามารถดึงดูดให้
ผู้ชมติดตาม อันดับทีห่ นึ่ง คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง รองลงมา คือ เห็นด้วย และเฉยๆ เป็นอันดับที่ 2 และ
3 ตามลาดับ ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย 4.26 อยู่ในระดับ มาก
ระดับความคิดเห็น
รายการความคิดเห็น

เห็นด้วย เห็นด้วย

เฉยๆ

อย่างยิง่

ไม่เห็น

ไม่เห็น

ด้วย

ด้วย

SD

ระดับ

4.23 0.64

มาก

X

อย่างยิง่
20. ความตรงไปตรงมาใน
การนาเสนอผลงานที่
เด่นชัด

142

212

45

(35.5%) (53.0%) (11.2%)

1

0

(0.2%)

(0%)

-จากการสารวจแบบสอบถามงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มผี ลต่อการโน้มน้าวใจในการนาเสนอ
สารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย พบว่า ความตรงไปตรงมาในการนาเสนอผลงานที่เด่นชัด อันดับที่
หนึ่ง คือ เห็นด้วย รองลงมา คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ และเฉยๆ เป็นอันดับที่ 2 และ 3 ตามลาดับ ซึ่งได้
ค่าเฉลี่ย 4.23 อยู่ในระดับ มาก

57

ระดับความคิดเห็น
รายการความคิดเห็น

เห็นด้วย เห็นด้วย

เฉยๆ

ไม่เห็น

ไม่เห็น

ด้วย

ด้วย

อย่างยิง่

SD

ระดับ

4.14 0.77

มาก

X

อย่างยิง่
142

21. โดยรวมนั้นเป็น
รายการที่สามารถติดตาม
ได้ทุกเพศทุกวัย

185

66

(35.5%) (46.2%) (16.5%)

4

3

(1.0%)

(0.8%)

-จากการสารวจแบบสอบถามงานวิจัยเรื่องปัจจัยทีม่ ีผลต่อการโน้มน้าวใจในการ
นาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย พบว่า โดยรวมนั้นเป็นรายการที่สามารถติดตามได้ทุก
เพศทุกวัย อันดับทีห่ นึ่ง คือ เห็นด้วย รองลงมา คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเฉยๆ เป็นอันดับที่ 2 และ 3
ตามลาดับ ซึง่ ได้ค่าเฉลี่ย 4.14 อยู่ในระดับ มาก
ระดับความคิดเห็น
รายการความคิดเห็น

เห็นด้วย เห็นด้วย

เฉยๆ

อย่างยิง่

ไม่เห็น

ไม่เห็น

ด้วย

ด้วย

SD

ระดับ

3.80 0.97

มาก

X

อย่างยิง่
22. การแสดงออกของ
พิธีกรบางครั้งทาให้สังคม
ไม่ให้การยอมรับ

88

198

75

(22.0%) (49.5%) (18.8%)

24

15

(6.0%)

(3.8%)

-จากการสารวจแบบสอบถามงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มผี ลต่อการโน้มน้าวใจในการ
นาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย พบว่า การแสดงออกของพิธีกรบางครัง้ ทาให้สังคมไม่ให้
การยอมรับ อันดับที่หนึง่ คือ เห็นด้วย รองลงมา คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเฉยๆ เป็นอันดับที่ 2 และ
3 ตามลาดับ ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย 3.80 อยู่ในระดับ มาก

58

ระดับความคิดเห็น
รายการความคิดเห็น

เห็นด้วย เห็นด้วย

เฉยๆ

ไม่เห็น

ไม่เห็น

ด้วย

ด้วย

อย่างยิง่

SD

ระดับ

4.03 0.82

มาก

X

อย่างยิง่
23. ภาษาของพิธีกรส่งผล
ทาให้เกิดพฤติกรรม
เลียนแบบ ของกลุ่มวัยรุ่น

122

187

79

(30.5%) (46.8%) (19.8%)

8

4

(2.0%)

(1.0%)

-จากการสารวจแบบสอบถามงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มผี ลต่อการโน้มน้าวใจในการ
นาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย พบว่า ภาษาของพิธีกรส่งผลทาให้เกิดพฤติกรรม
เลียนแบบ ของกลุ่มวัยรุ่น อันดับที่หนึง่ คือ เห็นด้วย รองลงมา คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเฉยๆ เป็น
อันดับที่ 2 และ 3 ตามลาดับ ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย 4.03 อยู่ในระดับมาก
ระดับความคิดเห็น
รายการความคิดเห็น

เห็นด้วย เห็นด้วย

เฉยๆ

อย่างยิง่

ไม่เห็น

ไม่เห็น

ด้วย

ด้วย

SD

ระดับ

3.83 0.94

มาก

X

อย่างยิง่
24.นารายการอื่นมา
ล้อเลียน อาจทาให้ผู้ชม
บางกลุ่มไม่ยอมรับ

103

164

105

(25.8%) (41.0%) (26.2%)

18

10

(4.5%)

(2.5%)

-จากการสารวจแบบสอบถามงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มผี ลต่อการโน้มน้าวใจในการ
นาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย พบว่า นารายการอื่นมาล้อเลียน อาจทาให้ผู้ชมบางกลุ่ม
ไม่ยอมรับ อันดับทีห่ นึ่ง คือ เห็นด้วย รองลงมา คือ เฉยๆ และเห็นด้วยอย่างยิ่ง เป็นอันดับที่ 2 และ 3
ตามลาดับ ซึง่ ได้ค่าเฉลี่ย 3.83 อยู่ในระดับ มาก
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ระดับความคิดเห็น
รายการความคิดเห็น

เห็นด้วย เห็นด้วย

เฉยๆ

ไม่เห็น

ไม่เห็น

ด้วย

ด้วย

อย่างยิง่

SD

ระดับ

3.98 0.87

มาก

X

อย่างยิง่
25. ท่าทางของรายการ
เทยเที่ยวไทย ทาให้เกิด
พฤติกรรมเลียนแบบ

122

174

85

(30.5%) (43.5%) (21.2%)

14

5

(3.5%)

(1.2%)

-จากการสารวจแบบสอบถามงานวิจัยเรื่องปัจจัยทีม่ ีผลต่อการโน้มน้าวใจในการ
นาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย พบว่า ท่าทางของรายการเทยเที่ยวไทย ทาให้เกิด
พฤติกรรมเลียนแบบ อันดับทีห่ นึ่ง คือ เห็นด้วย รองลงมา คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเฉยๆ เป็นอันดับ
ที่ 2 และ 3 ตามลาดับ ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย 3.98 อยู่ในระดับ มาก
ระดับความคิดเห็น
รายการความคิดเห็น

เห็นด้วย เห็นด้วย

เฉยๆ

อย่างยิง่

ไม่เห็น

ไม่เห็น

ด้วย

ด้วย

SD

ระดับ

3.78 1.01

มาก

X

อย่างยิง่
26. คาพูดบางคาพูดของ
พิธีกร ทาให้เกิดความไม่
น่าเชื่อถือ

99

172

88

(24.8%) (43.0%) (22.0%)

25

16

(6.2%)

(4.0%)

-จากการสารวจแบบสอบถามงานวิจัยเรื่องปัจจัยทีม่ ีผลต่อการโน้มน้าวใจในการ
นาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย พบว่า คาพูดบางคาพูดของพิธีกร ทาให้เกิดความไม่
น่าเชื่อถือ อันดับที่หนึง่ คือ เห็นด้วย รองลงมา คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเฉยๆ เป็นอันดับที่ 2 และ 3
ตามลาดับ ซึง่ ได้ค่าเฉลี่ย 3.78 อยู่ในระดับ มาก
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ตารางที่ 4.3 ตารางรวม
สถานภาพ

จานวน

ร้อยละ

ชาย

146

36.5

หญิง

254

63.5

15-17

9

2.2

18-20

257

64.2

21-25

134

33.5

อื่นๆโปรดระบุ

0

0

มัธยมศึกษาตอนต้น

5

1.2

มัธยมศึกษาตอนปลาย

24

6.0

มหาวิทยาลัย/อุดมศึกษา

370

92.5

อื่นๆโปรดระบุ

1

0.2

โทรทัศน์

165

41.2

อินเทอร์เน็ต

234

58.5

อื่นๆ

1

0.2

1.เพศ

2.อายุ

3.ระดับการศึกษา

4.ช่องทางการรับชม

61

5.ความถี่ในการรับชม
1ครั้งต่อสัปดาห์

133

33.2

2ครั้งต่อสัปดาห์

156

39.0

3ครั้งต่อสัปดาห์

67

16.8

4ครั้งต่อสัปดาห์ขึ้นไป

44

11.0

ระดับความคิดเห็น
รายการความคิดเห็น

เห็นด้วย เห็นด้วย

เฉยๆ

อย่างยิง่

ไม่เห็น

ไม่เห็น

ด้วย

ด้วย

SD

ระดับ

4.23 0.67

มาก

4.31 0.65

มาก

4.32 0.72

มาก

4.35 0.68

มาก

X

อย่างยิง่
6.ความเหมาะสมของการ
นาเสนอสารของพิธีกร

7. การใช้ภาษาพูดที่โดด
เด่น
8.การแสดงออกของพิธีกร
ที่มีภาพลักษณ์เด่นชัด
9. สร้างจุดโดดเด่นของตัว
พิธีกรเอง สามารถดึงดูด
ผู้ชมให้มาชมรายการ

145

210

40

5

0

(1.2%)

(0%)

1

0

(0.2%)

(0%)

5

0

(1.2%)

(0%)

36

4

0

(9.0%)

(1.0%)

(0%)

(36.2%) (52.5%) (10.0%)

167

192

40

(41.8%) (48.0%) (10.0%)
185

165

45

(46.2%) (41.2%) (11.2%)
185

175

(46.2%) (43.8%)
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ระดับความคิดเห็น
รายการความคิดเห็น

เห็นด้วย เห็นด้วย

เฉยๆ

อย่างยิง่

ไม่เห็น

ไม่เห็น

ด้วย

ด้วย

SD

ระดับ

4.15 0.73

มาก

4.36 0.72

มาก

4.31 0.69

มาก

3.96 0.75

มาก

4.02 0.77

มาก

4.20 0.71

มาก

X

อย่างยิง่
10. การแต่งกายเหมาะสม
กับสถานทีท่ ี่ไปจัดทา
รายการและใช้คาพูดของ

134

201

60

3

2

(0.8%)

(0.5%)

34

8

0

(8.5%)

(2.0%)

(0%)

38

3

1

(9.5%)

(0.8%)

(0.2%)

75

13

1

(3.2%)

(0.2%)

9

1

(2.2%)

(0.2%)

9

0

(2.2%)

(0%)

สาเนียงถิ่นนั้นๆ เพื่อดึงดูด (33.5%) (50.2%) (15.0%)
ความสนใจของผู้รบั สาร
11.พิธีกรมีความเป็น
กันเอง
12.พิธีกรมีความคล่องตัว
ในการพูด ทั้งน้าเสียง และ
ถ้อยคา หนักแน่น
13. ความเหมาะสมในการ
ใช้ภาษา
14. ภาษาที่ใช้มีความ
น่าเชื่อถือ
15. ภาษาที่ใช้มีความ
ตรงไปตรงมา

195

163

(48.8%) (40.8%)
174

184

(43.5%) (46.0%)
90

221

(22.5%) (55.2%) (18.8%)
114

194

82

(28.5%) (48.5%) (20.5%)
141

209

41

(35.2%) (52.2%) (10.2%)
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ระดับความคิดเห็น
รายการความคิดเห็น

เห็นด้วย เห็นด้วย

เฉยๆ

อย่างยิง่

ไม่เห็น

ไม่เห็น

ด้วย

ด้วย

X

SD

ระดับ

อย่างยิง่
16. เป็นภาษาที่วัยรุ่นและ
ทุกเพศทุกวัยรับฟังและ
สื่อสารได้ทุกรูปแบบ
17. การใช้ภาษาที่โดดเด่น
ทาให้ผรู้ ับสารมีความสนใจ
ในรายการนี้
18. รูปแบบของรายการ
เทยเที่ยวไทยมีความ
น่าสนใจ
19.สถานที่ท่องเที่ยวต่าง
ในรายการสามารถดึงดูด
ให้ผู้ชมติดตาม
20. ความตรงไปตรงมาใน
การนาเสนอผลงานที่
เด่นชัด
21. โดยรวมนั้นเป็น
รายการที่สามารถติดตาม
ได้ทุกเพศทุกวัย

157

183

56

3

1

(0.8%)

(0.2%)

38

3

1

(9.5%)

(0.8%)

(0.2%)

41

0

0

(0%)

(0%)

2

0

(0.5%)

(0%)

1

0

(0.2%)

(0%)

4

3

(1.0%)

(0.8%)

(39.2%) (45.8%) (14.0%)
146

212

(36.5%) (53.0%)
156

203

(39.0%) (50.8%) (10.2%)
170

168

60

(42.5%) (42.0%) (15.0%)
142

212

45

(35.5%) (53.0%) (11.2%)
142

185

66

(35.5%) (46.2%) (16.5%)

4.23 0.73 มาก

4.24

0.97

มาก

4.28 0.64 มาก

4.26 0.72 มาก

4.23 0.64 มาก

4.14 0.77 มาก
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ระดับความคิดเห็น
รายการความคิดเห็น

เห็นด้วย เห็นด้วย

เฉยๆ

อย่างยิง่

ไม่เห็น

ไม่เห็น

ด้วย

ด้วย

SD

ระดับ

3.80 0.97

มาก

4.03 0.82

มาก

3.83 0.94

มาก

3.98 0.87

มาก

3.78 1.01

มาก

X

อย่างยิง่
22. การแสดงออกของ
พิธีกรบางครั้งทาให้สังคม
ไม่ให้การยอมรับ
23. ภาษาของพิธีกรส่งผล
ทาให้เกิดพฤติกรรม
เลียนแบบ ของกลุ่มวัยรุ่น
24.นารายการอื่นมา
ล้อเลียน อาจทาให้ผู้ชม
บางกลุ่มไม่ยอมรับ
25. ท่าทางของรายการ
เทยเที่ยวไทย ทาให้เกิด
พฤติกรรมเลียนแบบ
26. คาพูดบางคาพูดของ
พิธีกร ทาให้เกิดความไม่
น่าเชื่อถือ

88

198

75

(22.0%) (49.5%) (18.8%)
122

187

79

(30.5%) (46.8%) (19.8%)
103

164

105

(25.8%) (41.0%) (26.2%)
122

174

85

(30.5%) (43.5%) (21.2%)
99

172

88

(24.8%) (43.0%) (22.0%)

24

15

(6.0%)

(3.8%)

8

4

(2.0%)

(1.0%)

18

10

(4.5%)

(2.5%)

14

5

(3.5%)

(1.2%)

25

16

(6.2%)

(4.0%)

- จากตาราง การแสดงค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ตามลาดับความคิด กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดอยู่ในระดับมาก ไม่ว่าจะเป็นการนาเสนอสารของพิธีกร การแสดงออกของพิธีกร การ
ใช้ภาษา รูปแบบของรายการ และพฤติกรรมทีท่ าให้เกิดการลอกเลียนแบบ ตามรายการความคิดใน
แบบสอบถามข้างต้น
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มผี ลต่อการโน้มน้าวใจในการนาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยว
ไทย ได้มีสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒหิ รือผู้เชี่ยวชาญทีเ่ กี่ยวข้อง จานวน 2 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1.อาจารย์ชุษณะ จันทร์ออ่อน อาจารย์ประจาหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2.คุณอภิชัย ฤทธิกุลประเสริฐ เจ้าหน้าที่ปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์
บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
ตารางที่ 4.2 การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้เชี่ยวชาญหรือผูท้ รงคุณวุฒิ ด้าน
พฤติกรรมการแสดงออกของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย
ประเด็นทีพ่ บจากการวิเคราะห์

อาจารย์ชษุ ณะ

คุณอภิชยั ฤทธิกลุ

จันทร์ออ่อน

ประเสริฐ





มีการนาเสนอโดยใช้เพศที่สาม





มีทักษะด้านการใช้ภาษาที่ดี





อาจเกิดการลอกเลียนแบบจากรายการ





บางครัง้ มีถ้อยคาที่ไม่สุภาพและหยาบ

หมายเหตุ

จนเกินไป

เทยเที่ยวไทยได้
จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า อันดับหนึ่ง ประเด็นบางครั้งมีถ้อยคาที่ไม่สุภาพและ
หยาบจนเกินไป มีผู้ทรงคุณวุฒเิ ห็นด้วย 2 คนจากทั้งหมด 2 คนคิดเป็นร้อยละ 100 อันดับที่สอง
ประเด็นมีการนาเสนอโดยใช้เพศทีส่ าม มีผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วย 2 คนจากทั้งหมด 2 คนคิดเป็นร้อยละ
100 อันดับที่สาม ประเด็นมีทักษะด้านการใช้ภาษาที่ดี มีผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วย 2 คนจากทั้งหมด 2
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คนคิดเป็นร้อยละ 100 อันดับที่สี่ ประเด็นอาจเกิดการลอกเลียนแบบจากรายการเทยเที่ยวไทยได้ มี
ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วย 2 คนจากทั้งหมด 2 คนคิดเป็นร้อยละ 100
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการโน้มน้าวใจในการนาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยว
ไทย
สถาบันมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการโน้มน้าวใจของ
พิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย และเพื่อศึกษาการนาเสนอสารของพิธีกรในรายการเทยเที่ยวไทย
สรุปผลการวิจยั
การวิจัยครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มผี ลต่อการโน้มน้าวใจของพิธีกรรายการเทย
เที่ยวไทย และเพื่อศึกษาการนาเสนอสารของพิธีกรในรายการเทยเที่ยวไทย
ผู้วิจัยใช้การสารวจแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายและต้องเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน
นิเทศศาสตร์หรือสื่อสารมวลชนโดยมีประสบการณ์อย่างน้ อย 3 ปีขึ้นไป เพื่อที่ให้การวิจัยครั้งนี้เกิด
การคลาดเคลื่อนน้อยที่ สุด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรคือ ประชาชนที่ใช้ในการวิจัยเป็น
ประชากรทั่วไปในเขตดุสิต บริเวณมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอายุ
ระหว่าง 18-25 ปี กาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับ ความเชื่อมั่นร้อยละ 95เปอร์เซ็นได้ตัวอย่างที่ใช้ใน
งานวิจัยครั้งนี้ จานวน 400 คน (จากตารางกาหนดขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95%)และประชากรและบุคลากรในรายการเทยเที่ยวไทย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเก็บข้อมูล 400 ชุด
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการโน้มน้าวใจในการนาเสนอสารของพิธีกรรายการ
เทยเที่ยวไทย สรุปผลได้ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
การวิจัยครั้งนี้พบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 146 คน และเป็นเพศหญิง 254 คน คิดเป็น
ร้อยละ โดยเพศชายอยู่ที่ 36.5 และเพศหญิง 65.5 ปี มีอายุระหว่าง 15-17 ปี จานวน 9 คนคิดเป็น
ร้อยละ 2.2 อายุระหว่าง 18-20 ปี จานวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 64.2 และอายุระหว่าง 21-25 ปี
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จานวน จานวน 134 คนคิดเป็นร้อยละ 33.5 โดยมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 5 คน
คิดเป็นร้อ ยละ 1.2 มั ธยมศึก ษาตอนปลายม จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 หาวิท ยาลัย/
อุดมศึกษา จานวน 370 คน คิดเป็นร้อยละ 92.5 อื่นๆ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2 มีช่องทาง
การรับชมโดยโทรทัศน์ จานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2 รับชมทางอินเทอร์เน็ต จานวน 234 คน
คิดเป็นร้อยละ 58.5 รับชมโดยช่องทางอื่น ๆ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2
ตอนที่ 2 เทคนิคการนาเสนอสารของพิธีกร
การสารวจระดับความคิดเห็นด้านเทคนิคการนาเสนอสารของพิธีกรในจานวน 400 คนพบว่า ความ
เหมาะสมของการนาเสนอสารของพิธีกร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสารวจได้ดังนี้ เห็นด้วย
210 คน การใช้ภาษาพูดที่โดดเด่น เห็นด้วย 192 คน การแสดงออกของพิธีกรที่มีภาพลักษณ์เด่นชัด
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 185 คน สร้างจุดโดดเด่นของตัวพิธีกรเอง สามารถดึงดูดผู้ชมให้มาชมรายการ เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง 185 คน การแต่งกายเหมาะสมกับสถานที่ที่ไปจัดทารายการและใช้คาความเหมาะสมใน
การใช้ภาษาพูดของสาเนียงถิ่นนั้นๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้รับสาร เห็นด้วย 201 คน พิธีกรมี
ความเป็นกันเองสาร เห็นด้วยอย่างยิ่ง 195 คน พิธีกรมีความคล่องตัวในการพูด ทั้งน้าเสียง และ
ถ้อยคา หนักแน่น เห็นด้วย 184 คน
ตอนที่ 3 ภาษาในการโน้มน้าวใจของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย
การส ารวจระดับ ความคิดเห็นด้านเทคนิคการนาเสนอสารของพิธีก รในจานวน 400 คน ความ
เหมาะสมในการใช้ภาษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสารวจได้ดังนี้ เห็นด้วย 221 คน ภาษาที่
ใช้มีความน่าเชื่อถือ เห็นด้วย 194 คน ภาษาที่ใช้มีความตรงไปตรงมา เห็นด้วย 209 คน . เป็นภาษาที่
วัยรุ่นและทุกเพศทุกวัยรับฟังและสื่อสารได้ทุกรูปแบบ เห็นด้วย 183 คน การใช้ภาษาที่โดดเด่นทาให้
ผู้รับสารมีความสนใจในรายการนี้ เห็นด้วย 212 คน
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นที่มีต่อองค์กรประกอบรายการ
การส ารวจระดับ ความคิดเห็นด้านเทคนิคการนาเสนอสารของพิธีก รในจานวน 400 คน ความ
เหมาะสมในการใช้ภาษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสารวจได้ดังนี้ รูปแบบของรายการเทย
เที่ยวไทยมีความน่าสนใจ เห็นด้วย 203 คน สถานที่ท่องเที่ยวต่างในรายการสามารถดึงดูดให้ผู้ชม
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ติดตาม เห็นด้วยอย่างยิ่ง 170 คน ความตรงไปตรงมาในการนาเสนอผลงานที่เด่นชั ด เห็นด้วย 212
คน . โดยรวมนั้นเป็นรายการที่สามารถติดตามได้ทุกเพศทุกวัย เห็นด้วย 185 คน
ตอนที่ 5 ผลกระทบที่ได้รับ
การส ารวจระดับ ความคิดเห็นด้านเทคนิคการนาเสนอสารของพิธีก รในจานวน 400 คน ความ
เหมาะสมในการใช้ภาษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสารวจได้ดังนี้ การแสดงออกของพิธีกร
บางครั้งทาให้สังคมไม่ให้การยอมรับ เห็นด้วย 198 คน . ภาษาของพิธีกรส่งผลทาให้เกิดพฤติกรรม
เลียนแบบ ของกลุ่มวัยรุ่น เห็นด้วย 187 คน .นารายการอื่นมาล้อเลียน อาจทาให้ผู้ชมบางกลุ่มไม่
ยอมรับ เห็นด้วย 164 คน ท่าทางของรายการเทยเที่ยวไทย ทาให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ เห็นด้วย
174 คน คาพูดบางคาพูดของพิธีกร ทาให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือ เห็นด้วย 172 คน
อภิปรายผล
ปัจจุบันรายการโทรทัศน์นั้นมีอยู่มากซึ่งแต่ละรายการก็จะมีการนาเสนอที่แตกต่างกันไป ดัง
ตัวอย่างเช่น รายการเทยเที่ยวไทย ในการการนี้จะมีเทคนิคการนาเสนอที่ น่าสนใจและมีเอกลักษณ์ที่
โดดเด่นไม่เหมือ นกับการการการอื่น โดยที่ใช้ภาษาและทาทางที่ เป็นกันเอง เหมื อนกับว่าไปเที่ยว
มากกว่าถ่ายทารายการ แต่ในการทางานแบบนี้ก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจสอดแทรกเข้าไปด้วยเช่น เรื่องราว
ประวัติความเป็นมาของสถานที่นั้น ๆหรือแม้ กระทั่งความรู้ ทั่วไปรวมไปถึงเหตุการณ์บ้านเมื องใน
ปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้การการเทยเที่ยวไทยจึงเป็นที่น่าสนใจของกลุ่มวัยรุ่น และรายการเทยเที่ยวไทยก็
เป็นสื่อที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยด้วย เพราะความสมารถของพิธีกรที่โดดเด่นนั้นได้นาเสนอ
ข่าวสารหรือกิจกรรมของสถานที่ที่ไปนั้นได้อย่างน่าสนใจ
จากการวิจัยครั้ง นี้พบว่าอายุระหว่าง 18-20 ปี รับ ชมรายการเทยเที่ ยวไทยส่วนมากใช้
ช่องทางการรับชมโดยสื่ออินเทอร์เนตและจะรับชมรายการเทยเที่ยวไทย 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ซึ่งจาก
การสารวจพบว่า ความคิดเห็นในเรื่องของความเหมาะสมและไม่เหมาะสมต่าง ๆที่ มีในรายการ เช่น
ความเหมาะสมของการนาเสนอสารของพิธีกร,การใช้ภาษาพูดที่โดดเด่น ,ความตรงไปตรงมาในการ
นาเสนอผลงานที่เด่นชัด,การแสดงออกของพิธีกรบางครัง้ ทาให้สังคมไม่ให้การยอมรับ,ภาษาของพิธีกร
ส่งผลทาให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบของกลุ่มวัยรุ่น และคาพูดบางคาพูดของพิธีกร ทาให้เกิดความไม่
น่าเชื่อถือ ในระดับความคิดเห็นว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งในระดับมาก
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ทั้งนี้รายการเทยเที่ยวไทยก็ยังคงมีผู้ที่รับชมซึ่งเป็นรายการที่สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัย
และให้การยอมรับที่จะติดตามอยู่มากอาจเป็นเพราะตอนนี้สังคมของเรากาลังตึงเครียดจึงทาให้คน
ส่วนมากมาสนใจในรายการทีม่ ีความเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น ถึงแม้จะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบ้างหรือ
อาจมีการใช้คาพูดที่ดูรุนแรงแต่สังคมก็ยังคงให้ความสนใจอยู่
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการโน้มน้าวใจในการนาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย
ได้ศึก ษาจากผู้เชี่ยวชาญจากหลายๆท่ านท าให้งานวิจัยที่ ออกมามี ประสิทธิภาพที่ สมบูรณ์แบบใน
ระดับหนึ่ง ซึ่งสามารถที่จะนาไปต่อยอดหรือศึกษาได้ในอนาคต
1.การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
เป็นการศึกษาพฤติกรรมการแสดงออก เทคนิคการโน้มน้าวใจของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย
ในการดาเนินรายการ นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ชมรายการเทยเที่ยวไทยถึงการ
แสดงความคิดเห็นของการแสดงออกของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทยในด้านต่างๆ เช่น การพูด การใช้
ภาษา ความรู้ต่อสถานที่ต่างๆ มีทักษะในการโน้มน้าวใจของผู้ชมรายการมากน้อยเพียงใด
2.การประยุกต์ใช้ในวงการวิชาการ
ในทางนิเทศศาสตร์การศึกษากระบวนการทางาน การผลิตรายการเทยเที่ยวไทย รูปแบบของ
การจัดทารายการ การดาเนินงาน ของรายการเทยเที่ยวไทย ระบบการท างานในด้านต่างๆ ความ
คิดเห็นของผู้ชมรายการสามารถทาให้ทราบถึงรูปแบบ กระบวนการผลิตต่างๆ ของรายการเทยเที่ยว
ไทย
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ในการวิจัยครั้งต่อไปสามารถที่จะนาการวิจัยเรื่องที่ผ่านมาเป็นแบบอย่างในการศึกษาค้นคว้า
ได้ซึ่งนามาจากแบบสอบถามหรือบทสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
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การเลือกตัวแปรในเชิงปริมาณแบ่งออกเป็นเพศชายเพศหญิง ช่วงอายุระหว่าง 15-20 ระดับ
การศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและอื่นๆ ช่องทางการรับชมเป็นโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต ความถี่ใน
การรับชม 1ครั้งต่อสัปดาห์ 2ครั้งต่อสัปดาห์ 3ครั้งต่อสัปดาห์ 4ครั้งต่อสัปดาห์
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แบบแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒทิ ี่มีต่องานวิจัย
เรือ่ ง ปัจจัยที่มผี ลต่อการโน้มน้าวใจในการนาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย
คาชีแ้ จง

ขอให้ท่านผู้เชี่ยวชาญได้กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านที่มีต่องานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มี

ผลต่อการโน้มน้าวใจในการนาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย โดยใส่เครื่องหมาย () ลง
ในช่องความคิดเห็นของท่านพร้อมเขียนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการนาไปพิจารณาปรับปรุง
ต่อไป
โดยแบ่งเป็นระดับ ดังนี้
5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง
4 หมายถึง เห็นด้วย
3 หมายถึง เฉยๆ
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย

หญิง

2. อายุ
15-17

18-20

21-25

3. ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

มหาวิทยาลัย/อุดมศึกษา
อื่นๆโปรดระบุ................................................

อื่นๆ โปรดระบุ……….
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4. ช่องทางการรับชม
โทรทัศน์

อินเทอร์เน็ต

อื่นๆ.................

5. ความถี่ในการรับชม
1 ครั้งต่อสัปดาห์

2 ครั้งต่อ

3 ครั้งต่อสัปดาห์

4 ครั้งต่อสัปดาห์ขึ้นไป

ตอนที่ 2 เทคนิคการนาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย
ความคิดเห็นที่มีต่อเทคนิคการนาเสนอสาร
ของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย
6. ความเหมาะสมของการนาเสนอสารของพิธีกร
7. การใช้ภาษาพูดที่โดดเด่น
8.การแสดงออกของพิธีกรที่มีภาพลักษณ์เด่นชัด
9. สร้างจุดโดดเด่นของตัวพิธีกรเอง สามารถดึงดูดผู้ชมให้มาชม
รายการ
10. การแต่งกายเหมาะสมกับสถานที่ที่ไปจัดทารายการและ
ใช้คาพูดของสาเนียงถิ่นนั้นๆ เพือ่ ดึงดูดความสนใจของผู้รบั
สาร
11.พิธีกรมีความเป็นกันเอง
12.พิธีกรมีความคล่องตัวในการพูด ทั้งน้าเสียง และถ้อยคา
หนักแน่น

ความคิดเห็น
5

4

3

2

1
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ตอนที่ 3 ภาษาในการโน้มน้าวใจของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่มีต่อการโน้มน้าวใจของ

5

4

3

2

1

2

1

พิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย
13. ความเหมาะสมในการใช้ภาษา
14. ภาษาที่ใช้มีความน่าเชื่อถือ
15. ภาษาที่ใช้มีความตรงไปตรงมา
16. เป็นภาษาที่วัยรุ่นและทุกเพศทุกวัยรับฟังและสือ่ สารได้ทุก
รูปแบบ
17. การใช้ภาษาที่โดดเด่นทาให้ผรู้ ับสารมีความสนใจใน
รายการนี้
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบรายการเทยเที่ยวไทย
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบรายการเทยเที่ยวไทย
18. รูปแบบของรายการเทยเที่ยวไทยมีความน่าสนใจ
19.สถานที่ท่องเที่ยวต่างในรายการสามารถดึงดูดให้ผู้ชม
ติดตาม
20. ความตรงไปตรงมาในการนาเสนอผลงานทีเ่ ด่นชัด
21. โดยรวมนั้นเป็นรายการที่สามารถติดตามได้ทุกเพศทุกวัย

5

4

3
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ตอนที่ 5 ผลกระทบที่ได้รับของรายการเทยเที่ยวไทย
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบที่ได้รับ

5

4

3

2

1

ของรายการเทยเที่ยวไทย
22. การแสดงออกของพิธีกรบางครั้งทาให้สังคมไม่ให้การ
ยอมรับ
23. ภาษาของพิธีกรส่งผลทาให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ ของ
กลุ่มวัยรุ่น
24.นารายการอื่นมาล้อเลียน อาจทาให้ผู้ชมบางกลุ่มไม่ยอมรับ
25. ท่าทางของรายการเทยเที่ยวไทย ทาให้เกิดพฤติกรรม
เลียนแบบ
26. คาพูดบางคาพูดของพิธีกร ทาให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือ

ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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แบบสัมภาษณ์
งานวิจยั เรือ่ ง เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการโน้มน้าวใจในการนาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย
คาชี้แจง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.)เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการโน้มน้าวใจของพิธีกรรายการ
เทยเที่ยวไทย 2.)เพื่อศึกษาการนาเสนอสารของพิธีกรในรายการเทยเที่ยวไทย
แบบสัมภาษณ์ชุดนี้แบ่งเป็น 6 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่อ…………………………………………นามสกุล.............................................................................
ตาแหน่ง………………………………………………………………………………………………………
อาชีพ…………………………………………………………………………………………………………
ประสบการณ์ทางาน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
สถานที่ทางาน.....................................................................................................................................
ระยะเวลาในการทางาน……….ปี
ตอนที่ 2 เทคนิคการนาเสนอสาร
1. มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับหลักการในการนาเสนอสารและแสดงออกของพิธีกรรายการเทย
เที่ยวไทย
2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในการนาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย
3. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรูปแบบกานาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย
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4. ท่านคิดว่าการแสดงออกด้านการนาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทยเหมาะสมหรือไม่
อย่างไร

ตอนที่ 3 เทคนิคการโน้มน้าวใจ
1. ท่านคิดว่าเทคนิคในการโน้มน้าวใจของรรายการเทยเที่ยวไทยมีความโดดเด่นในด้านใด
2. ท่านคิดว่าเทคนิคการโน้มน้าวใจของพิธีกรมีความสาคัญหรือไม่
3. เทคนิคการโน้มน้าวใจของรายการเทยเที่ยวไทยเหมาะสมหรือไม่กับสังคมปัจจุบัน
ตอนที่ 4 รูปแบบของรายการเทยเทีย่ ไทย
1. ความคิดเห็นของท่านทีม่ ีต่อรูปแบบของรายการเทยเที่ยวไทย
2. รายการเทยเที่ยวไทยแสดงรูปแบบของรายการแตกต่างจากรายการท่องเที่ยวรายการอื่นอย่างไร
ตอนที่ 5 ผูด้ าเนินรายการ
1.ท่านคิดว่าพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทยมีความรู้ความสามารถแตกต่างจากรายการอื่นอย่างไร
2.ท่านคิดว่าพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทยแสดงออกถถึงพฤติกรรมในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
สังคมให้ดีขึ้นอย่างไร
ตอนที่ 6 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……...………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านสละเวลาให้ความคิดเห็น
คณะผู้วิจัย

40
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ผลการตรวจสอบจากของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น

เหมาะสม

ไม่แน่ใจ

ไม่เหมาะสม

(+1)

(0)

(-1)

1.เพศ
ชาย

หญิง



2.อายุ
15-17

18-20

21-25

อื่นๆ โปรดระบุ



3.ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น



มัธยมศึกษาตอนปลาย
มหาวิทยาลัย/อุดมศึกษา
อื่นๆ โปรดระบุ
4.ช่องทางการรับชม
โทรทัศน์

อินเทอร์เน็ต



อื่นๆ........................
5.ความถี่ในการรับชม
1 ครั้งต่อสัปดาห์
2 ครั้งต่อสัปดาห์
3 ครั้งต่อสัปดาห์
4 ครั้งต่อสัปดาห์ขึ้นไป



ข้อเสนอแนะ

84

ตอนที่ 2 เทคนิคการนาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น

เหมาะสม

ไม่แน่ใจ

ไม่เหมาะสม

(+1)

(0)

(-1)

6.ความเหมาะสมของการนาเสนอสารของพิธีกร

7. การใช้ภาษาพูดที่โดดเด่น

8.การแสดงออกของพิธีกรที่มีภาพลักษณ์เด่นชัด

9. สร้างจุดโดดเด่นของตัวพิธีกรเอง สามารถดึงดูดผู้ชมให้
มาชมรายการ



10. การแต่งกายเหมาะสมกับสถานที่ที่ไปจัดทารายการ
และใช้คาพูดของสาเนียงถิ่นนั้นๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ
ของผู้รับสาร



11.พิธีกรมีความเป็นกันเอง

12.พิธีกรมีความคล่องตัวในการพูด ทั้งน้าเสียง และ
ถ้อยคา หนักแน่น



ข้อเสนอแนะ

85

ตอนที่ 3 ภาษาในการโน้มน้าวใจของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น

เหมาะสม

ไม่แน่ใจ

ไม่เหมาะสม

(+1)

(0)

(-1)

13. ความเหมาะสมในการใช้ภาษา

14. ภาษาที่ใช้มีความน่าเชื่อถือ

15. ภาษาที่ใช้มีความตรงไปตรงมา

16. เป็นภาษาที่วัยรุ่นและทุกเพศทุกวัยรับฟังและสื่อสาร
ได้ทุกรูปแบบ



17. การใช้ภาษาที่โดดเด่นทาให้ผู้รับสารมีความสนใจใน
รายการนี้



ข้อเสนอแนะ

86

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบรายการเทยเที่ยวไทย
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น

เหมาะสม

ไม่แน่ใจ

ไม่เหมาะสม

(+1)

(0)

(-1)

18. รูปแบบของรายการเทยเที่ยวไทยมีความน่าสนใจ

19.สถานที่ท่องเที่ยวต่างในรายการสามารถดึงดูดให้ผู้ชม
ติดตาม



20. ความตรงไปตรงมาในการนาเสนอผลงานที่เด่นชัด

21. โดยรวมนั้นเป็นรายการที่สามารถติดตามได้ทุกเพศ
ทุกวัย



ข้อเสนอแนะ

87

ตอนที่ 5 ผลกระทบที่ได้รับของรายการเทยเที่ยวไทย
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น

เหมาะสม

ไม่แน่ใจ

ไม่เหมาะสม

(+1)

(0)

(-1)

22. การแสดงออกของพิธีกรบางครั้งทาให้สังคมไม่ให้การ
ยอมรับ



23. ภาษาของพิธีกรส่งผลทาให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ
ของกลุ่มวัยรุ่น



24.นารายการอื่นมาล้อเลียน อาจทาให้ผู้ชมบางกลุ่มไม่
ยอมรับ



25. ท่าทางของรายการเทยเที่ยวไทย ทาให้เกิดพฤติกรรม
เลียนแบบ



26. คาพูดบางคาพูดของพิธีกร ทาให้เกิดความไม่
น่าเชื่อถือ



ข้อเสนอแนะ

88

ผลการตรวจสอบจากของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น

เหมาะสม

ไม่แน่ใจ

ไม่เหมาะสม

(+1)

(0)

(-1)

1.เพศ
ชาย

หญิง



2.อายุ
15-17

18-20

21-25

อื่นๆ โปรดระบุ



3.ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น



มัธยมศึกษาตอนปลาย
มหาวิทยาลัย/อุดมศึกษา
อื่นๆ โปรดระบุ
4.ช่องทางการรับชม
โทรทัศน์

อินเทอร์เน็ต



อื่นๆ........................
5.ความถี่ในการรับชม
1 ครั้งต่อสัปดาห์
2 ครั้งต่อสัปดาห์
3 ครั้งต่อสัปดาห์
4 ครั้งต่อสัปดาห์ขึ้นไป



ข้อเสนอแนะ

89

ตอนที่ 2 เทคนิคการนาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น

เหมาะสม

ไม่แน่ใจ

ไม่เหมาะสม

(+1)

(0)

(-1)

6.ความเหมาะสมของการนาเสนอสารของพิธีกร

7. การใช้ภาษาพูดที่โดดเด่น



8.การแสดงออกของพิธีกรที่มีภาพลักษณ์เด่นชัด



9. สร้างจุดโดดเด่นของตัวพิธีกรเอง สามารถดึงดูดผู้ชมให้
มาชมรายการ



10. การแต่งกายเหมาะสมกับสถานที่ที่ไปจัดทารายการ
และใช้คาพูดของสาเนียงถิ่นนั้นๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ
ของผู้รับสาร



11.พิธีกรมีความเป็นกันเอง

12.พิธีกรมีความคล่องตัวในการพูด ทั้งน้าเสียง และ
ถ้อยคา หนักแน่น



ข้อเสนอแนะ

90

ตอนที่ 3 ภาษาในการโน้มน้าวใจของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น

เหมาะสม

ไม่แน่ใจ

ไม่เหมาะสม

(+1)

(0)

(-1)

13. ความเหมาะสมในการใช้ภาษา

14. ภาษาที่ใช้มีความน่าเชื่อถือ

15. ภาษาที่ใช้มีความตรงไปตรงมา

16. เป็นภาษาที่วัยรุ่นและทุกเพศทุกวัยรับฟังและสื่อสาร
ได้ทุกรูปแบบ



17. การใช้ภาษาที่โดดเด่นทาให้ผู้รับสารมีความสนใจใน
รายการนี้



ข้อเสนอแนะ

91

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบรายการเทยเที่ยวไทย
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น

เหมาะสม

ไม่แน่ใจ

ไม่เหมาะสม

(+1)

(0)

(-1)

18. รูปแบบของรายการเทยเที่ยวไทยมีความน่าสนใจ

19.สถานที่ท่องเที่ยวต่างในรายการสามารถดึงดูดให้ผู้ชม
ติดตาม



20. ความตรงไปตรงมาในการนาเสนอผลงานที่เด่นชัด

21. โดยรวมนั้นเป็นรายการที่สามารถติดตามได้ทุกเพศ
ทุกวัย



ข้อเสนอแนะ

92

ตอนที่ 5 ผลกระทบที่ได้รับของรายการเทยเที่ยวไทย
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น

เหมาะสม

ไม่แน่ใจ

ไม่เหมาะสม

(+1)

(0)

(-1)

22. การแสดงออกของพิธีกรบางครั้งทาให้สังคมไม่ให้การ
ยอมรับ



23. ภาษาของพิธีกรส่งผลทาให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ
ของกลุ่มวัยรุ่น



24.นารายการอื่นมาล้อเลียน อาจทาให้ผู้ชมบางกลุ่มไม่
ยอมรับ



25. ท่าทางของรายการเทยเที่ยวไทย ทาให้เกิดพฤติกรรม
เลียนแบบ



26. คาพูดบางคาพูดของพิธีกร ทาให้เกิดความไม่
น่าเชื่อถือ



ข้อเสนอแนะ

93

ผลการตรวจสอบจากของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น

เหมาะสม

ไม่แน่ใจ

ไม่เหมาะสม

(+1)

(0)

(-1)

1.เพศ
ชาย

หญิง



2.อายุ
15-17

18-20

21-25

อื่นๆ โปรดระบุ



3.ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น



มัธยมศึกษาตอนปลาย
มหาวิทยาลัย/อุดมศึกษา
อื่นๆ โปรดระบุ
4.ช่องทางการรับชม
โทรทัศน์

อินเทอร์เน็ต



อื่นๆ........................
5.ความถี่ในการรับชม
1 ครั้งต่อสัปดาห์
2 ครั้งต่อสัปดาห์
3 ครั้งต่อสัปดาห์
4 ครั้งต่อสัปดาห์ขึ้นไป



ข้อเสนอแนะ

94

ตอนที่ 2 เทคนิคการนาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น

เหมาะสม

ไม่แน่ใจ

ไม่เหมาะสม

(+1)

(0)

(-1)

6.ความเหมาะสมของการนาเสนอสารของพิธีกร

7. การใช้ภาษาพูดที่โดดเด่น

8.การแสดงออกของพิธีกรที่มีภาพลักษณ์เด่นชัด

9. สร้างจุดโดดเด่นของตัวพิธีกรเอง สามารถดึงดูดผู้ชมให้
มาชมรายการ



10. การแต่งกายเหมาะสมกับสถานที่ที่ไปจัดทารายการ
และใช้คาพูดของสาเนียงถิ่นนั้นๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ
ของผู้รับสาร



11.พิธีกรมีความเป็นกันเอง

12.พิธีกรมีความคล่องตัวในการพูด ทั้งน้าเสียง และ
ถ้อยคา หนักแน่น



ข้อเสนอแนะ

95

ตอนที่ 3 ภาษาในการโน้มน้าวใจของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น

เหมาะสม

ไม่แน่ใจ

ไม่เหมาะสม

(+1)

(0)

(-1)

13. ความเหมาะสมในการใช้ภาษา

14. ภาษาที่ใช้มีความน่าเชื่อถือ

15. ภาษาที่ใช้มีความตรงไปตรงมา

16. เป็นภาษาที่วัยรุ่นและทุกเพศทุกวัยรับฟังและสื่อสาร
ได้ทุกรูปแบบ



17. การใช้ภาษาที่โดดเด่นทาให้ผู้รับสารมีความสนใจใน
รายการนี้



ข้อเสนอแนะ

96

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบรายการเทยเที่ยวไทย
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น

เหมาะสม

ไม่แน่ใจ

ไม่เหมาะสม

(+1)

(0)

(-1)

18. รูปแบบของรายการเทยเที่ยวไทยมีความน่าสนใจ

19.สถานที่ท่องเที่ยวต่างในรายการสามารถดึงดูดให้ผู้ชม
ติดตาม



20. ความตรงไปตรงมาในการนาเสนอผลงานที่เด่นชัด

21. โดยรวมนั้นเป็นรายการที่สามารถติดตามได้ทุกเพศ
ทุกวัย



ข้อเสนอแนะ

97

ตอนที่ 5 ผลกระทบที่ได้รับของรายการเทยเที่ยวไทย
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น

เหมาะสม

ไม่แน่ใจ

ไม่เหมาะสม

(+1)

(0)

(-1)

22. การแสดงออกของพิธีกรบางครั้งทาให้สังคมไม่ให้การ
ยอมรับ



23. ภาษาของพิธีกรส่งผลทาให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ
ของกลุ่มวัยรุ่น



24.นารายการอื่นมาล้อเลียน อาจทาให้ผู้ชมบาง
กลุ่มไม่ยอมรับ



25. ท่าทางของรายการเทยเที่ยวไทย ทาให้เกิด
พฤติกรรมเลียนแบบ



26. คาพูดบางคาพูดของพิธีกร ทาให้เกิดความไม่
น่าเชื่อถือ



ข้อเสนอแนะ

98

ภาคผนวก ง
ผลการหาค่าความเทีย่ วตรง

99

ผลการหาค่าความเทีย่ งตรงการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒติ ่องานวิจยั เรือ่ ง
ปัจจัยทีม่ ีผลต่อการโน้มน้าวใจต่อการนาเสนอสารของพิธกี รรายการเทยเทีย่ วไทย
โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนน ดังนี้
+1 ข้อคาถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
0 ข้อคาถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์หรือไม่
-1 ข้อคาถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ประมาณค่าความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
รายการขอความคิดเห็น

คนที่ 1
+1

0

คนที่ 2
-1

+1

0

ผลรวม

คนที่ 3
-1

+1

0

ค่า

แปลผล

IOC

-1

1.เพศ
ชาย

หญิง







3

1

ใช้ได้







3

1

ใช้ได้







3

1

ใช้ได้







3

1

ใช้ได้

2.อายุ
15-17

18-20

21-25

อื่นๆโปรดระบุ

3.ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มหาวิทยาลัย/อุดมศึกษา
อื่นๆโปรดระบุ
4.ช่องทางการรับชม
โทรทัศน์

อินเทอร์เน็ต

อื่นๆ........................

100

ประมาณค่าความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
รายการขอความคิดเห็น

คนที่ 1
+1

0

คนที่ 2
-1

+1

0

ผลรวม

คนที่ 3
-1

+1

0

ค่า

แปลผล

IOC

-1

5.ความถี่ในการรับชม
1 ครั้งต่อสัปดาห์
2 ครั้งต่อสัปดาห์
3 ครั้งต่อสัปดาห์
4 ครั้งต่อสัปดาห์ขึ้นไป







3

1

ใช้ได้
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ตอนที่ 2 เทคนิคการนาเสนอสารของพิธกี รรายการเทยเทีย่ วไทย
ประมาณค่าความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
รายการขอความคิดเห็น

คนที่ 1
+1

0

คนที่ 2
-1

+1

0

ผลรวม

คนที่ 3
-1

+1

0

ค่า

แปลผล

IOC

-1

6.ความเหมาะสมของการนาเสนอ
สารของพิธีกร







2

0.66

ใช้ได้







2

0.66

ใช้ได้





1

0.33

ปรับปรุง

2

0.66

ใช้ได้



3

1

ใช้ได้

7. การใช้ภาษาพูดที่โดดเด่น

8.การแสดงออกของพิธีกรที่มี
ภาพลักษณ์เด่นชัด



9. สร้างจุดโดดเด่นของตัวพิธีกรเอง
สามารถดึงดูดผู้ชมให้มาชมรายการ






10. การแต่งกายเหมาะสมกับ
สถานที่ที่ไปจัดทารายการและ





ใช้คาพูดของสาเนียงถิ่นนั้นๆ เพื่อ
ดึงดูดความสนใจของผู้รับ
สาร
11.พิธีกรมีความเป็นกันเอง






2

0.66

ใช้ได้







2

0.66

ใช้ได้

12.พิธีกรมีความคล่องตัวในการพูด
ทั้งน้าเสียง และถ้อยคา หนักแน่น
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ตอนที่ 3 ภาษาในการโน้มน้าวใจของพิธีกรรายการเทยเทีย่ วไทย
ประมาณค่าความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
รายการขอความคิดเห็น

คนที่ 1
+1

0

คนที่ 2
-1

+1

0

ผลรวม

คนที่ 3
-1

+1

0

ค่า

แปลผล

IOC

-1

13. ความเหมาะสมในการใช้ภาษา






2

0.66

ใช้ได้







2

0.66

ใช้ได้







2

0.66

ใช้ได้

3

1

ใช้ได้

3

1

ใช้ได้

14. ภาษาที่ใช้มีความน่าเชื่อถือ

15. ภาษาที่ใช้มีความตรงไปตรงมา

16. เป็นภาษาที่วัยรุ่นและทุกเพศ
ทุกวัยรับฟังและสื่อสารได้ทุก
รูปแบบ












17. การใช้ภาษาที่โดดเด่นทาให้
ผู้รับสารมีความสนใจในรายการนี้
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ รูปแบบรายการเทยเทีย่ วไทย
ประมาณค่าความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
รายการขอความคิดเห็น

คนที่ 1
+1

0

คนที่ 2
-1

+1

0

ผลรวม

คนที่ 3
-1

+1

0

ค่า

แปลผล

IOC

-1

18. รูปแบบของรายการเทยเที่ยว
ไทยมีความน่าสนใจ







2

0.66

ใช้ได้







2

0.66

ใช้ได้







2

0.66

ใช้ได้

2

0.66

ใช้ได้

ผลรวม

ค่า

แปลผล

19.สถานที่ท่องเที่ยวต่างในรายการ
สามารถดึงดูดให้ผู้ชมติดตาม
20. ความตรงไปตรงมาในการ
นาเสนอผลงานที่เด่นชัด
21. โดยรวมนั้นเป็นรายการที่
สามารถติดตามได้ทุกเพศทุกวัย






ตอนที่ 5 ผลกระทบทีไ่ ด้รบั ของรายการเทยเทีย่ วไทย
ประมาณค่าความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
รายการขอความคิดเห็น

คนที่ 1
+1

0

คนที่ 2
-1

+1

0

คนที่ 3
-1

+1

0

IOC

-1

22. การแสดงออกของพิธีกร
บางครั้งทาให้สังคมไม่ให้การยอมรับ







3

1

ใช้ได้







3

1

ใช้ได้

23. ภาษาของพิธีกรส่งผลทาให้เกิด
พฤติกรรมเลียนแบบ ของกลุ่มวัยรุ่น
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ประมาณค่าความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
รายการขอความคิดเห็น

คนที่ 1
+1

0

คนที่ 2
-1

+1

0

ผลรวม

คนที่ 3
-1

+1

0

ค่า

แปลผล

IOC

-1

24.นารายการอื่นมาล้อเลียน อาจ
ทาให้ผู้ชมบางกลุ่มไม่ยอมรับ







3

1

ใช้ได้



2

0.66

ใช้ได้



3

1

ใช้ได้

0.80

ใช้ได้

25. ท่าทางของรายการเทยเที่ยว
ไทย ทาให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ





26. คาพูดบางคาพูดของพิธีกร ทา
ให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือ





รวมค่า IOCของแบบสอบถามทั้งหมด
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ภาคผนวก จ
แบบหนังสือขอความอนุเคราะห์และแบบหนังสือขอบคุณ
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ภาคผนวก ฉ
บทสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒแิ ละผูเ้ ชีย่ วชาญ
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บทสัมภาษณ์คณ
ุ อภิชยั ฤทธิกลุ ประเสริฐ
ตอนที่ 1
ชื่อ อภิชัย ฤทธิกุลประเสริฐ
อาชีพ เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประสบการณ์ทางาน
- กราฟฟิกส์ ฟรีแลนซ์
- งานอีเว้นต์ต่างๆ
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สถานที่ทางาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ระยะเวลาในการทางาน 9 ปี
ตอนที่ 2
1. มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับหลักการในการนาเสนอสารและแสดงออกของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย
การนาเสนอของรายการนี้มีการนาเสนอที่แปลกกว่ารายการอื่นตรงที่ไม่ต้องตรงบทมาก จะมีตลกมีมุข
ซึ่งฟังเนื้อหาแล้วเข้าใจง่ายและน่าสนใจ ถึงแม่ท่างทางจะดูไม่สุภาพไปบ้างแต่ก็เป็นส่วนที่น่าสนใจในรายการทา
ให้ชมแล้วดูสนุก
2.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในการนาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย
เนื้อหาในรายการมักจะเป็นความรู้ที่ได้จากตัวพิธีกรเองและในสถานที่ที่นั้นจริง ๆซึงเมื่อดูแล้วก็ทาให้
คิดว่า การที่เป็นแบบนี้ก็ดีเพราะข้อมูลบางข้อมูลทีเ่ ราหาในสื่ออินเทอเนตต่าง ๆมักไม่ค่อยสอดคล้องกันกับ
สถานที่ที่ไป และข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในรายการก็เป้นข้อมูลทีด่ ีและจริงจึงทาให้น่าเชื่อถือ
3. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรูปแบบการนาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย
รายการเทยเที่ยวไทยคือเชิงท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวคือการพักผ่อน การทีร่ ายการนาเสนอสารแบบ
สบาย ๆไม่ตึงเครียดแต่มีข้อมูลที่ชัดเจนถือว่าดีเหมาะสมกับรายการ
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4. ท่านคิดว่าการแสดงออกด้านการนาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทยเหมาะสมหรือไม่อย่างไร
ไม่เหมาะสม เพราะ รายการนีเ้ ป็นรายการที่คนทุกเพศทุกวัยสามารถรับชมได้ และบางครัง้ มีถ้อยคาที่
ไม่สุภาพและหยาบจนเกินไปทาให้ไม่สามารถออกอากาศได้ จึงอาจจะเกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบจาก
รายการนี้

ตอนที่ 3
1.ท่านคิดว่าเทคนิคในการโน้มน้าวใจของรรายการเทยเที่ยวไทยมีความโดดเด่นในด้านใด
ด้านการพูด เพราะ ด้วยการที่พิธีกรเป็นเพศทีส่ ามแล้วจึงมีความสามารถกล้าแสดงออกว่าเพศอื่น ไม่
ว่าจะพูดให้คนถูกใจ พูดให้คนเชื่อ หรือเทคนิคต่าง ๆทีท่ างพิธีกรคิดที่มานาเสนอข้อมูล ทาให้คนที่ชมนั้นสนใจ
และติดตาม
2. ท่านคิดว่าเทคนิคการโน้มน้าวใจของพิธีกรมีความสาคัญหรือไม่
มี เพราะการพูดแต่ละอย่างแต่ละตอนต้องมีการนาเสนอรายการให้น่าสนใจและโฆษณาสินค้า
3. เทคนิคการโน้มน้าวใจของรายการเทยเที่ยวไทยเหมาะสมหรือไม่กับสังคมปัจจุบัน
เหมาะสม เพราะ ในสังคมปัจจุบันคนดูไม่ชอบอะไรทีซ่ ีเรียสเกินไป และนี่กเ็ ป็นกลยุทในการผลิตสื่อ
รายการ
ตอนที่ 4
1.ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อรูปแบบของรายการเทยเที่ยวไทย
รูปแบบรายการดูมีความทันสมัยและข้อมูลที่นามาถ่ายทอดก็เป็นข้อมูลที่ได้ถูกเรียบเรียงใหม่หรือก็คือ
ข้อมุลทีท่ ันเหตุการบ้านเมือง และแบ่งตามช่วงเวลาได้เหมาะสมของรายการ
2. รายการเทยเที่ยวไทยแสดงรูปแบบของรายการแตกต่างจากรายการท่องเที่ยวรายการอื่นอย่างไร
แตกต่างตรงที่นาเสนอข้อมูล รายการอื่นก่อนที่จะเที่ยวอัดรายการจะมีการเตียมพร้อมหาข้อมุลจาก
แหล่งสื่อต่าง ๆทั้งอินเทอเนตและหนังสือแต่รายการนีจ้ ะหาหรือถามข้อมูลในสถานที่ที่ไปเลย หรืออี กอย่างคือ
การพูดที่โน้มน้าวใจในการนาเสนอและดาเนินรายการ อีกทัง้ ยังแบ่งช่วงเวลาได้น่าสนใจตลอดการชม
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ตอนที่ 5
1.ท่านคิดว่าพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทยมีความรู้ความสามารถแตกต่างจากรายการอื่นอย่างไร
ในเรื่องของด้านภาษา ซึ่งพิธีกรแต่ละคนได้มีทักษะภาต่างประเทศที่ดี อย่างเช่นภาจีน จึงทาให้
สอดคล้องกับรายการท่องเที่ยว เพราะมีบางครั้งที่ต้องไปถ่ายในย่านที่พูดภาษาจีน ถ้าเป็นรายการอื่นจะต้อง
เสียเวลาในการถ่ายทาเพราะให้ล่ามแปลภาษาให้ฟังแล้วจึงจะสามารถโต้ตอบกันได้
2.ท่านคิดว่าพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทยแสดงออกถึงพฤติกรรมในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมให้ดีขึ้น
อย่างไร
อย่างเห็นได้ชัดเลยคือ สมมัยนี้ยอมรับเพศทีส่ ามมากขึ้น และคนไทยหันมาเที่ยวในเมืองไทยมากขึ้นทา
ให้คนที่ทาอาชีพในสถานทีท่ ่องเที่ยวนั้นมีกาไรและมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
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บทสัมภาษณ์อาจารย์ชษุ ณะ จันทร์ออ่ น
ตอนที่ 1
ชื่อ ชุษณะ จันทร์อ่อน
อาชีพ อาจารย์ประจาวิชาหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประสบการณ์ทางาน
-

2539 บริษัทหนังสือเกี่ยวกับบ้าน
2540 ทาด้านโฆษณาเป็นฟรีแลนซ์
2541 เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2551-ปัจจุบัน อาจารย์ประจาหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สถานที่ทางาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ระยะเวลาในการทางาน 20 ปี
ตอนที่ 2
1.มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับหลักการในการนาเสนอสารและแสดงออกของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย
เป็นเฉพาะกลุ่ม ผู้ใหญ่กบั เด็กสื่อสารไม่ตรงกัน ถ้ากับกลุม่ เด็กค่อนข้างตรง ถ้ากับผู้ใหญ่อาจไม่ตรง
2.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในการนาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย
บ้างทีกม็ ีสาระบางทีก็ไม่มี ขึ้นอยู่กับแต่ละตอนเนือ้ หาบางตอนดูล่อแหลมคาพูดบางคาไม่เหมาะสม
สองแง่ทะลึ่ง แต่พออยู่ในเคเบิล้ คาพูดจะลดลง
3.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรูปแบบการนาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย
นาเสนอในลักษณะนี้ พิธีกรเป็นเพศที่ 3 พาเที่ยวในกลุม่ เฉพาะมีการเปิดเผยมากขึ้น มีกาลังซื้อสูง
สามารถไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆได้
4.ท่านคิดว่าการแสดงออกด้านการนาเสนอสารของพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทยเหมาะสมหรือไม่อย่างไร
มันเหมาะกับกลุม่ เขา แต่อาจจะไม่เหหมาะกับผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่อาจจะไม่เข้าใจกับคาพูด อาจเป็นเฉพาะ
กลุ่มของสาวประเภท 2 พูดกัน แต่ในเรื่องของการไปเที่ยวโอเค ภาพสวยแต่คาพูดจะเฉพาะกลุม่
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ตอนที่ 3
5.ท่านคิดว่าเทคนิคในการโน้มน้าวใจของรรายการเทยเที่ยวไทยมีความโดดเด่นในด้านใด
เขามีเทคนิคอยู่แล้ว เป็นความสามารถเฉพาะตัว เป็นรายการเฉพาะกลุ่มสื่อสารได้ลงตัว
6.ท่านคิดว่าเทคนิคการโน้มน้าวใจของพิธีกรมีความสาคัญหรือไม่
แตกต่างตรงที่ใช้พิธีกรเป็นกระเทย รายการท่องเที่ยวไม่ต่างเท่าไร รูปแบบไม่แตกต่างกัน
7.เทคนิคการโน้มน้าวใจของรายการเทยเที่ยวไทยเหมาะสมหรือไม่กับสังคมปัจจุบัน
เป็นสังคมเฉพาะกลุ่มแต่ สาหรับต่างจังหวัดอาจไม่เหมาะสม จะเหมาะกับกลุม่ สาวประเภท 2 ถ้า
ผู้ใหญ่อาจไม่ยอมรับ
ตอนที่ 4
8.ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อรูปแบบของรายการเทยเที่ยวไทย
เป็นรายการเฉพาะกลุ่ม เหมาะกับกลุ่ม แสดงได้ลงตัวเป็นเอกลักษณ์ อยู่ใน โทรทัศน์ภาษาอาจไม่
เหมาะสม เด็กอาจเปลี่ยนพฤติกรรมตามมากขึ้น ทาให้เด็กเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นาทางด้านความคิด
9.รายการเทยเที่ยวไทยแสดงรูปแบบของรายการแตกต่างจากรายการท่องเที่ยวรายการอื่นอย่างไร
ในด้านพิธีกร อย่างอื่นไม่แตกต่างกัน แตกต่างโดยการนาเสนอโดยใช้เพศที่ 3 เป็นพิธีกร
10.ท่านคิดว่าพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทยมีความรู้ความสามารถแตกต่างจากรายการอื่นอย่างไร
ความรู้มีอยู่แล้ว บางคนจบนิเทศจุฬามีทักษะมาก บางทีอาจมากกว่าประเทศอื่น ความรู้ค่อนข้าง ok
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไหวพริบดี
11.ท่านคิดว่าพิธีกรรายการเทยเที่ยวไทยแสดงออกถถึงพฤติกรรมในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมให้ดี
ขึ้นอย่างไร
ไม่มีการยกระดับ มีการช่วยแหล่งทิง่ เที่ยวไหม ถ้าไม่มีการบริจาคก็ไม่ได้ชว่ ยกระดับสังคมขึ้น เป็น
รายการที่มีคนสนับสนุน มีผสู้ นับสนุนเป็นจุดศูนย์กลาง ไม่สง่ เสริมระดับสังคม เป็นการพัฒนาด้านท่องเที่ยว ไม่
มีเป็นบางตอน
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ตอนที่ 6
ดูเพื่อการผ่อนคลาย จุดด้อยอาจจะทาให้เด็กทาตาม
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ภาคผนวก ช
ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์และการเก็บแบบสอบถาม
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ภาพบรรยากาศการเก็บแบบสอบถาม

ภาพที่ซ 1

ภาพที่ ซ 2
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ภาพบรรยากาศการเก็บแบบสอบถาม

ภาพที่ ซ 3

ภาพที่ ซ 4
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ภาพบรรยากาศการเก็บแบบสอบถาม

ภาพที่ ซ 5

ภาพที่ ซ 6
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ภาพบรรยากาศสัมภาษณ์

ภาพที่ ซ 7

ภาพที่ ซ 8
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ภาพบรรยากาศสัมภาษณ์

ภาพที่ ซ 9

ภาพที่ ซ 10
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ภาพบรรยากาศสัมภาษณ์

ภาพที่ ซ 11

ภาพที่ ซ 12
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ประวัตผิ วู้ จิ ยั
หัวหน้าวิจัย

นางสาวญาณิกา จันทร์ทิพย์

ตาแหน่ง

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทรศัพท์

091-408-8961

ผู้ร่วมวิจัย

นายนเรศ สอนสิทธิ์

ตาแหน่ง

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทรศัพท์

087-413-7055

ผู้ร่วมวิจัย

นางสาวจิรธรรม์ เกียรติศลิ ปิน

ตาแหน่ง

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทรศัพท์

081-357-8104

ผู้ร่วมวิจัย

นางสาวอรปภา อัจฉราโยธิน

ตาแหน่ง

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทรศัพท์

063-268-4536

ผู้ร่วมวิจัย

นางสาวชญาณี ทองเจิม

ตาแหน่ง

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทรศัพท์

085-380-0213
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ผู้ร่วมวิจัย

นายธีธัช ชอบธรรม

ตาแหน่ง

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทรศัพท์

089-491-7955

ผู้ร่วมวิจัย

นายอรรถนนท์ สรรสม

ตาแหน่ง

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทรศัพท์

089-996-2010

ผู้ร่วมวิจัย

นายฤทธิเกียรติ กอบพิมาย

ตาแหน่ง

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทรศัพท์

082-134-1317
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ภาคผนวก ค
ตัวอย่างแบบตรวจสอบแบบสอบถาม

