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บทคดัย่อ
	 การวจิยันีม้วัีตถุประสงค์เพือ่	ศกึษาปัจจยัทีมี่ความสัมพันธ์กับการด�ารงอยู่ของรายการสภาโจ๊ก...นวัตกรรม

การสร้างสาระบันเทิงทางการเมือง	 	 โดยได้ท�าการศึกษาวิจัยผ่านกรอบแนวคิดโดยประยุกต์ใช้กรอบแนวความคิด

การสื่อสารตามพื้นฐาน		S-M-C-R:	(S-Sender,	M-	Message,	C-Channel,	R-Receiver)	ของเดวิด	เค	เบอร์

โล	(Berlo,	1960).	ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพผสมกับการวิจัยเชิงปริมาณ	กลุ่มตัวอย่างได้แก่ประชาชนที่มีอายุ	18	

ปีขึ้นไป		ที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร	จ�านวน	1,688	คน	และนักวิชาการ	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน

สาขารายการโทรทัศน์	8	คน	ผู้ผลิตและผู้เชียวชาญด้านสาระบันเทิง	8	คน		ผู้ร่วมรายการสภาโจ๊ก	18		คน	เครื่อง

มือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถาม	และการสัมภาษณ์เชิงลึก		การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพใช้

วธีิตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้า	(Triangulation)		โดยพจิารณาจากแหล่งข้อมลูบุคคลทีแ่ตกต่างกนั	3	กลุ่ม	ดงักล่าว	

หากได้ข้อมลูทีเ่หมือนกันแสดงว่าข้อมูลน่าเชือ่ถือได้		การวจิยัเชิงปรมิาณวเิคราะห์ข้อมลูด้วยเชงิสถิตค่ิาร้อยละและ

ค่าความถี่

	 ผลการวิจัยพบว่า	 ปัจจัยด้านรูปแบบรายการ	 ด้านผู้ด�าเนินรายการและผู้ร่วมรายการ	 ด้านเนื้อหาสาระ

ของรายการ	ด้านประโยชน์ต่อการพัฒนาในระบอบประชาธิปไตย	ด้านกลยุทธ์การบริหารจัดการมีความสัมพันธ์กับ

การด�ารงอยูข่องรายการสภาโจ๊ก	จากการวจิยัยังพบอกีว่าปัจจยัทีสั่มพนัธ์กบัการพัฒนารายการสภาโจ๊กได้แก่	ปัจจยั

ด้านรูปแบบรายการที่มีความแปลกแตกต่างจากรายการสาระบันเทิงโดยทั่วไป	ด้านผู้ด�าเนินรายการ	ผู้ร่วมรายการ

และเนือ้หาสาระของรายการ	ด้วยการน�าเสนอข้อมลูข่าวสารทางการเมอืง	เศรษฐกจิ	สงัคม	ทีเ่ป็นสาระหนกัมคีวาม

ตึงเครียด	มาท�าให้เป็นสาระบันเทิงที่สนุกสนานน่าติดตามสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคนไทย	

ค�าส�าคัญ:	สาระบันเทิงทางการเมือง		สภาโจ๊ก	นวัตกรรมการผลิต		S-M-C-R

1	นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขานวัตกรรมการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2	ศาสตราจารย์	สาขานวัตกรรมการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	ประธานที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
3	อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์	สาขาสื่อสารการเมือง	มหาวิทยาลัยเกริก
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Abstract
	

	 SA-PA-JOKE,	an	innovation	of	political	entertainment	broadcast	on	public	television,	provides	

an	opportunity	to	study	the	political,	economic,	and	social	contexts	which	affect	its	production.	Research	

can	also	focus	on	the	process	of	innovation	through	the	convention	of	David	K.	Berlo’s	S-M-C-R	com-

munications	model	(S-Sender,	M-	Message,	C-Channel,	R-Receiver)	by	studying	the	effects	of	Sa-Pa-

Joke	as	a	means	to	communicate	political	information	through	entertainment,	Such	knowledge	could	

then	be	used	to	improve	the	program’s	format	so	that	it	is	more	entertaining	and	conforms	to	audience	

demands,	based	on	data	collected	by	questionnaire,	which,	in	turn,	relates	to	improving	their	percep-

tions	of	the	news.

	 Information	about	audience	attitudes	toward	the	program	was	collected	by	administering	a	

questionnaire	to	1,688	people	aged	18	years	and	older	who	lived	in	Bangkok	and	the	surrounding	area.	

Additional	information	was	collected	by	questionnaires	and	in-depth	interviews	with	target	groups,	in-

cluding	academicians,	eight	experts	in	mass	communication,	eight	specialists	and	producers	in	the	

entertainment	industry,	and	18	participants	in	the	SA-PA-JOKE	television	program.	Triangulation	was	

used	as	a	qualitative	check	by	considering	the	different	data	sources	mentioned	above.	

	 The	research	results	found	that	many	factors	affected	the	production	of	SA-PA-JOKE.	These	

factors	included	the	format	of	the	program,	producers	and	participants	in	SA-PA-JOKE,	the	content	of	

the	program,	the	benefits	of	improving	the	democratic	system	of	government	and	the	managing	strate-

gies	that	inflfflluence	the	production	of	SA-PA-JOKE.	The	research	also	found	that	factors	inffllfluencing	the	

program	were	the	format	of	the	program,	which	was	different	from	other	entertainment	programs,	the	

moderator,	the	participants	and	the	content	of	the	program	as	it	presented	news	or	information	about	

stressful	topics	related	to	politics	and	the	economy	in	an	enjoyable	way.

Keywords: 	Political	edutainment,	SA-PA-JOKE,	Process	innovation,		S-M-C-R	

ความส�าคญัและทีม่าของปัญหาการวจิยั
	 “	การส่ือสารเป็นปัจจยัท่ี	ส�าคัญอย่างย่ิงในการ

พัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้ารวมทั้งการรักษา

ความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ	 ยิ่งสมัยปัจจุบัน

สถานการณ์เปลี่ยนแปลงทุกขณะ	 การติดต่อสื่อสารที่

รวดเรว็ทนัต่อเหตกุารณ์ย่อมมคีวามส�าคญัมากเป็นพเิศษ		

จงึควรได้ร่วมกนัด�าเนนิงานประสานงานกนัศกึษาค้นคว้า

วชิาการและเทคโนโลยีอนัทันสมยัมาปรับปรุงใช้ด้วยความ

ชาญฉลาด	 เพื่ออ�านวยประโยชน์แก่การสร้างเสริม

เศรษฐกิจ	 สงัคม	 และเสถยีรภาพของบ้านเมืองได้อย่าง

สมบูรณ์แท้จริง”	 (ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช,	 พระบาท

สมเดจ็พระปรมินทรมหา,	2518).			ท้ังนีเ้พือ่ให้ประชาชน

ทีเ่ป็นสงัคมประชาธปิไตยโดยมพีระมหากษัตรย์ิทรงเป็น

ประมุข	 มีความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างภาคส่วนต่างๆของ

สังคม	 สื่อจึงมีบทบาทส�าคัญที่จะต้องท�าหน้าท่ีถ่ายทอด

ข่าวสารกลับไปกลับมาระหว่างผู้ปกครองกับประชาชน	

เพื่อท�าให้ประชาชนจ�านวนมากเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ตดัสนิใจในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัประโยชน์ส่วนรวมคอยสอด

ส่องตรวจตราการบรหิารของฝ่ายรฐับาลและการท�าหน้าที่

ของฝ่ายค้าน		(เสถยีร	เชยประดบั,	2551)

	 จากยคุเปลีย่นผ่านพรรคประชาธปัิตย์โดย	นาย

ชวน	 หลกีภัย	 เป็นนายกรฐัมนตรเีข้าสูย่คุสมยัของ	 พนั

ต�ารวจโททักษิณ	 ชินวัตรซึ่งเป็นรัฐมนตรีของพรรค
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ไทยรักไทย	ได้รบัการเลอืกตัง้เข้ามาเมือ่วนัท่ี	6	มกราคม	

2544	 เป็นยุคสมัยท่ีแสดงถึงความนิยมสูงสุดของพรรคที่

มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับเลือกตั้งเข้ามาในสภาผู้

แทนราษฎรสูงสุดเป็นประวตักิารณ์	 โดยมสีมาชกิพรรค

จากพรรคร่วมรัฐบาลท่ีได้รับเลอืกต้ังเข้ามาร่วมกันจดัต้ัง

รัฐบาลอาทิ	 พรรคพรรคความหวังใหม่	 พรรคชาติไทย	

พรรคเสรธีรรมและพรรคชาตพิฒันา

	 จากประเดน็ดงักล่าวจงึท�าให้รฐับาลโดยการน�า

ของพ.ต.ท.ทักษิณ	 ชินวัตร	 เป็นนายกรัฐมนตรีมีความ

แขง็แกร่ง	ทัง้ภายในพรรคทีส่ามารถก�ากบัควบคมุสัง่การก

ลุม่ต่างๆจนเกดิเอกภาพภายใต้	 “ผูน้�าหนึง่เดยีว”	 และมี

ความแข็งแกร่งในสภาผู้แทนราษฎรท่ีรัฐบาลมีเสียงข้าง

มาก	 	 และด้วยเสียงท่ีเกินคร่ึงไปมาก	 จนท�าให้พรรค

ประชาธิปัตย์	 ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านในขณะนั้นและ

มีส.ส.เพียง	 128	 คน	 ในสภา	 ได้แต่เป็นฝ่ายค้านตาม

รฐัธรรมนญู	 ท�าหน้าทีไ่ด้เพยีงยืน่ญตัติเปิดอภปิรายไม่ไว้

วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเท่านั้น	 ไม่สามารถเปิด

อภปิรายทัว่ไปเพือ่ลงมตไิม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีได้		การ

ตรวจสอบการท�างานของรัฐบาลและรัฐมนตรีเป็นราย

บคุคลจงึเกดิขึน้น้อยครัง้มาก	ท�าให้ขาดการต่อเนือ่งในการ

ทีป่ระชาชนจะได้มโีอกาสรบัรูก้ารท�างานของสมาชกิสภา

ผู้แทนราษฎรผ่านรัฐสภาเท่าท่ีควร	 การเปิดสภาเพื่อท�า

หน้าทีข่องพรรคฝ่ายค้านโดยการน�าของพรรคประชาธปัิตย์

ซ่ึงมี	 ส.ส.	 128	 คนและ	 เปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล	 เพียง	 3	 ครั้งเท่านั้น	 ท�าให้

ประชาชนมิได้เห็นการท�างานในบทบาทของผูแ้ทนราษฎร

ทีเ่ลอืกเข้าไปท�าหน้าทีแ่ทนตนในสภาผุแ้ทนราษฎร	ทีผ่่าน

การถ่ายทอดผ่านสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ	 อันเป็นการ

เรยีนรูแ้ละรบัรูข่้าวสารทางการเมอืงผ่านการบริหารของผู้

แทนของตนในระบอบประชาธปิไตย

	 สื่อมวลชนมีบทบาทในการตรวจสอบรัฐบาล

น้อยมาก	 อาจเป็นเพราะสถานโีทรทศัน์ไทยทวีสีช่ีอง	 3	

เป็นของตระกลู	“มาลนีนท์”		ซ่ึงมีนายประชา	มาลีนนท์	

เป็นรฐัมนตรใีนรฐับาลชดุนีอ้ยู่	สถานโีทรทัศน์	ITV	ในขณะ

นัน้เป็นของกลุม่“ชนิคอร์ป”		ซ่ึงเป็นท่ีรู้กันดว่ีาเป็นบริษทั

ของ	พ.ต.ท.ทักษณิ	ชนิวัตร	สถานีโทรทัศน์ช่อง	9	ช่อง	11	

เป็นสถานีเครือข่ายที่ถูกควบคุมก�ากับดูแลโดยพรรค

รฐับาล		ส่วนสถานโีทรทัศน์กองทัพบกช่อง	5	และช่อง	7		

เป็นสถานีที่อยู่ในการก�ากับดูแลของกองทัพบก	 	 ซึ่งผู้

อ�านวยการสถานทีีร่บัการแต่งตัง้เข้ามาจะได้รบัแต่งตัง้มา

จากผูบ้ญัชาการทหารบก		และผูบ้ญัชาการทหารบกได้รบั

การแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรีนั่นเอง	 เป็นเหตุให้ตลอด

ระยะเวลาของการบรหิารประเทศโดยพรรคไทยรกัไทยใน

ขณะนั้น	 ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารในด้านบวกจาก

รัฐบาล	 สื่อต่างๆโดยเฉพาะส่ือโทรทัศน์ซึ่งแทนที่จะท�า

หน้าที่ช่วยประชาชนในการตรวจสอบการท�าหน้าที่ของ

รัฐบาล	 ก็กลับท�าหน้าที่หนุนเสริม	 สนับสนุนเผยแพร่

กิจกรรมต่างๆของรัฐบาลในเชิงบวกมากกว่า	 (นันทนา	

นันทวโรภาส,	 2548	 )	 ซึ่งเป ็นอันตรายต่อสังคม

ประชาธิปไตย	 ประชาชนจะหันมาให้ความสนใจข่าวสาร

การเมอืงอกีครัง้กต่็อเมือ่ใกล้เลอืกตัง้	 ท�าให้ไม่มข้ีอมลูเชงิ

ลกึมากพอ	 อาจถกูชกัจงูได้โดยง่ายอนัมผีลต่อการพฒันา

ประเทศในระบอบประชาธปิไตยเป็นอย่างยิง่

	 ในช่วงปี	2545	 	รายการสาระบันเทงิทางการ

เมอืงรายการหนึง่ชือ่รายการ	“สภาโจ๊ก”		ได้ก่อก�าเนดิข้ึน

และได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างรวดเร็ว	 เป็น

รายการโทรทัศน์ที่เปิดช่องทางการรับรู้ข่าวสารทางการ

เมอืง	 เศรษฐกจิ	สงัคม	 ในรปูแบบสาระบันเทงิ	 รปูแบบ

การน�าเสนอของรายการที่แปลกแตกต่างด้วยการสร้าง

ฉากลอกเลยีนแบบสภาผูแ้ทนราษฎร	แต่น�าเสนอข้อมลูสู่

ประชาชนให้สามารถเข้าใจเนือ้หาได้ง่ายกว่าสภาจรงิช่วย

ลดความเบ่ือหน่ายทางการเมือง	 	 ท�าให้ประชาชนเฝ้า

ตดิตามชมเพราะเป็นการรบัรูข่้าวสารการเมืองในรปูแบบ

ทีส่นกุสนาน	 เพลดิเพลนิมคีวามสขุ	 ไม่เครยีด	 ผูว้จิยัจงึ

สนใจศกึษารายการนี	้โดยเลอืกศึกษาผ่านกรอบแนวความ

คิดการสื่อสาร	 S-M-C-R	 เพื่อประโยชน์ในการน�าไป

พฒันารายการสภาโจ๊ก	และรายการประเภทสาระบันเทงิ

อืน่ๆ	ให้สอดคล้องกบัความพงึพอใจของผูช้มต่อไปในอนาคต										

วตัถุประสงค์การวจิยั
	 1.	เพือ่ศกึษาบรบิทเศรษฐกจิ	สงัคม	การเมอืง	

ที่มีความสัมพันธ์ต่อการก่อก�าเนิดและการด�ารงอยู่ของ

รายการสภาโจ๊ก

	 2.	เพือ่ศกึษารปูแบบและนวตักรรมกระบวนการ

ผลิต	(Process	Innovation)	ทีศ่กึษาผ่านกรอบทฤษฎกีาร

สือ่สารพืน้ฐาน	S-M-C-R
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ขอบเขตการวจิยั
	 ผู้วจิยัใช้วธีิวจิยัเชิงคณุภาพผสมกับเชงิปรมิาณ

โดยวางขอบเขตของการวจิยัไว้ดงันี้

	 1.	ขอบเขตเนือ้หา	การวจิยัครัง้นีผู้วิ้จยัมุง่ศกึษา

เรือ่ง	 สภาโจ๊ก...นวตักรรมการสร้างสาระบนัเทงิทางการ

เมอืง	อนัประกอบด้วย

	 	1.1	ปัจจยัทีมี่ความสมัพนัธ์ต่อการสร้างรายการ	

สภาโจ๊ก...นวัตกรรมการสร้างสาระบนัเทิงทางการเมอืง	

	 	1.2	แนวการบรหิารจดัการเพือ่การด�ารงอยู่ของ

รายการ	สภาโจ๊ก...นวตักรรมการสร้างสาระบนัเทงิทางการ

เมอืง

	 2.	ขอบเขตผูใ้ห้ข้อมลู	การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยั

ผสมทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในส่วนของงานวิจัย

เชงิคณุภาพ	ผูว้จิยัได้ก�าหนดผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั	(Key	Infor-

mation)	คอื

	 	 2.1	 กลุ ่มผู ้ผลิตและผู ้เชี่ยวชาญรายการ

สาระบนัเทิง	8	คน	

	 	 2.2	 กลุ ่มนักวิชาการและผู ้ทรงคุณวุฒิ

ด้านสื่อสารมวลชนสาขารายการโทรทัศน์	8	คน

	 	 2.3	 กลุ ่มผู ้ด�าเนินรายการและผู ้ ร ่วม

รายการสภาโจ๊ก	18	คน

	 ในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการตรวจ

สอบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการรับชมรายการ	 สภา

โจ๊ก...นวตักรรมการสร้างสาระบนัเทิงทางการเมอืง	ในเขต

กรงุเทพมหานครท่ีมอีายุตัง้แต่	18-60	ปี	ท่ีรับชมรายการ

สาระบนัเทิงต่างๆด้วยความถ่ีอย่างน้อยสัปดาห์ละ	1	ครัง้	

โดยผูว้จิยัได้ประยกุต์ใช้เทคนคิการสุม่ตวัอย่างแบบชัน้ภมูิ

หลายขัน้	(Stratified	Multi-Stage	Sampling)	ในการเลอืก

พืน้ทีตั่วอย่างจากกรุงเทพมหานครชัน้ใน	 ชัน้กลาง	 และ

ชัน้นอก	รวม	15	เขต	จากน้ันท�าการเข้าถึงกลุม่เป้าหมาย

ที่เป็นกลุ่มผู้รับชมรายการด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบ

เฉพาะเจาะจง	(Purposely	Sampling)	โดยมกีลุม่ตวัอย่าง

ในการเกบ็ข้อมลู	 1,688	 ตวัอย่าง	 เพือ่น�าข้อมูลมาสนับ

สนนุข้อค้นพบจากวิจยัเชงิคณุภาพ

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ
	 1.	ได้ทราบถงึแนวทางการพฒันารายการ	“สภา

โจ๊ก”และรายการประเภทสาระบนัเทิงอืน่ๆ

วธีิด�าเนนิการวจิยั
	 การวจิยัน้ีเป็นการวิจยัแบบบรูณการ	(Integra-

tive	 Research)	 ด้วยวธิกีารผสมผสานระหว่างการวจิยั

เชงิปรมิาณ	(Qualitative	Research)	การวจิยัเชงิคณุภาพ	

(Qualitative	 Research)	 และการวิจัยเชิงเอกสาร	

(Documentary	 Research)	 โดยเทคนิคที่ผู้วิจัยน�ามา

ประยุกต์ใช้ประกอบด้วย	 การวิจัยเชิงส�ารวจ	 (Survey	

Research)	การสมัภาษณ์เชงิลกึ	 (In-depth	 interview)	

และการตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญ	(Expert	Evaluation)	

เพือ่ให้ผลสรปุของตวัแบบ	(Model)	แนวทางการพฒันา

รายการประเภทสาระบันเทิงให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ชมในฐานะผูร้บัสาร

	 ขัน้ตอนในการวจิยั	ผูว้จิยัได้ด�าเนินการวจิยัตาม

ขัน้ตอนต่างๆดงันี้

	 ขัน้ทีห่นึง่		การวจิยัเอกสาร	เป็นการศกึษาเพือ่

ค้นคว้าหาข้อสรปุเบือ้งต้นเกีย่วข้อง	 สาระส�าคญัของการ

สร้างและพัฒนารายการรวมถึงกลยุทธ์ต่างๆที่ใช้ในการ

บรหิารจดัการพฒันารายการเพือ่ตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย

รวมถงึประเดน็ส�าคญัอ่ืนๆทีเ่กีย่วข้อง	 รวมถงึการค้นคว้า

แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องเพือ่จดัท�าเป็นกรอบแนวคดิเบ้ือง

ต้นส�าหรบัการพฒันากรอบค�าถามเพือ่ใช้ในการสมัภาษณ์	

เจาะลึกกลุ่มเป้าหมายเพือ่พฒันาเครือ่งมือวัด	 ทีจ่ะใช้ใน

การส�ารวจเชิงปรมิาณต่อไป

ขัน้ทีส่อง		การวจิยัเชงิคุณภาพ	ผูว้จัิยใช้การสมัภาษณ์เชงิ

ลกึกบักลุม่เป้าหมาย	4	กลุม่	ประกอบด้วย	

	 1)	กลุม่ผูผ้ลติรายการจ�านวน	8	คน			2)	กลุม่

นกัวชิาการและผูท้รงคณุวฒุด้ิานสือ่สารมวลชนในสาขา

รายการโทรทศัน์	จ�านวน	8	คน		3)	ผูร่้วมรายการสภาโจ๊ก

จ�านวน	18	คน			4)	กลุม่ผูช้มรายการประเภทสาระบนัเทงิ

เพือ่น�าข้อมูลทีไ่ด้มาพฒันาเป็นเครือ่งมือวัดกบัการวิจัยเชงิ

ปรมิาณต่อไป

	 ข้ันท่ีสาม	การวิจัยเชงิปรมิาณ	เป็นข้ันตอนท่ีน�า

ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเอกสาร	 แนวคิด	 ทฤษฎีต่างๆที่

เกี่ยวข้อง	 รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมา

พัฒนาเป็นเครื่องมือวัด	 คือแบบสอบภามที่ใช้ทดสอบ	

พสิจูน์ข้อมลูและข้อสมมตฐิานการวจิยัต่างๆ

	 ขัน้ตอนทีส่ี่	ผูว้จัิยน�าข้อมลูและแบบสอบถามที่

ได้จากข้างต้นเสนอต่อคณะกรรมการเพือ่พจิารณาถึงความ
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เหมาะสม	พร้อมกับท�าการปรับปรุงแก้ไข	ซ่ึงในข้ันตอนนี้

ได้มกีารน�าไปทดสอบ	 (Try	 Out)	 จ�านวน	 30	 ชดุ	 เพ่ือ

หาความเช่ือม่ันพร้อมทั้งท�าการปรับปรุงแก้ไขให้

แบบสอบถามมคีวามสมบูรณ์มากท่ีสุด

ขัน้ตอนทีห้่า	น�าแบบสอบถามท่ีผ่านการเหน็ชอบจากคระ

กรรมการไปท�าการแก้รวบรวมข้อมลูจากกลุม่เป้าหมายทัง้	

3	กลุ่ม	ดงัรายละเอยีด

	 กลุ่มที	่1	ผูช้มรายการประเภทสาระบนัเทิง	ซึง่

หมายถงึ	 ประชาชนท่ัวไปในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมอีายุ

ตัง้แต่	18-60	ปี	ทีร่บัชมรายการสาระบนัเทงิต่างๆ	ด้วย

ความถีอ่ย่างน้อย	สปัดาห์ละ	1	ครัง้	โดยผูวิ้จยัได้ประยกุต์

ใช้เทคนคิการสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภมูหิลายขัน้	(Stratififfiied	

Multi-Stage	 Sampling)	 ในการเลือกพื้นที่ตัวอย่าง	

กรงุเทพมหานครชัน้ใน	ชัน้กลาง	และชัน้นอก	รวมจ�านวน

ทัง้ส้ิน	15,187	จากน้ันท�าการเข้าถงึกลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นก

ลุม่ผูช้มรายการด้วยการเลอืกตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง	

(Purposive	Sampling)	โดยมตีวัอย่างเขตทีสุ่่มได้ประกอบ

ด้วย	

      

-  1.   1.   

-  2.   2.   

-  3.   3.   

-  4.   4.   

-  5.   5.   

ตาราง	1	

รายชือ่แสดงเขตทีท่�าการสุม่กลุม่ผูช้มในกรุงเทพมหานคร 

ส�าหรบัการก�าหนดขนาดตวัอย่างในการวิจยัเชงิส�ารวจได้

ใช้สูตรการค�านวณหาตวัอย่าง	 ส�าหรับการเลอืกตวัอย่าง

แบบง่าย	 (SRS)	 และเป็นการค�านวณโดยพิจารณาค่า

สดัส่วน	(Proportion)	เป็นหลกั	โดยใช้สูตรในการก�าหนด

ขนาดตวัอย่างส�าหรับประชากรขนาดใหญ่	
n = Z a / 2 PQ / d

2
 

	 โดยสูตรนี้ถูกค�านวณภายใต้ช่วงความเชื่อมั่น	

95%	และขอบเขตความคลาดเคล่ือนบวก/ลบไม่เกินร้อย

ละ	3	ได้ตวัอย่างรวมท้ังส้ิน	1,688	ตวัอย่าง

	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ได้แก่แบบสอบถาม	 (Question-

naire)	ในลกัษณะ	Check	list	พฒันาข้อมลูจากการวิจยั

เอกสาร	แนวคดิทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องและข้อมูลจากการเจาะ

ลกึกลุม่เป้าหมาย	โดยก�าหนดการศกึษาจากข้อมลูปฐมภูมิ	

(Primary	Date)	ประกอบด้วยค�าถามปลายปิด	(Closed-

Ended	Questions)	และค�าถามปลายเปิด	(Open	Ques-

tion)	โดยแบ่งประเดน็ค�าถาม	5	ส่วนดงัน้ี

	 ส่วนที	่1	ลกัษณะข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบค�าถาม

ได้แก่	อาย	ุเพศ	ระดบัการศึกษา	รายได้	ฯลฯ	

	 ส่วนที	่ 2	 ข้อมูลเชงิพฤตกิรรม	 ความต้องการ	

รวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับรายการประเภทสาระ

บนัเทิงตามกลุม่เป้าหมายทีศ่กึษา

	 ส่วนที่	 3	 ประเมินระดับความส�าคัญของ

คุณลักษณะด้านต่างๆของรายการประเภทสาระบันเทิง

และระดบัความสามารถในการตอบสนองทีเ่ป็นจรงิ	 รวม

ถงึคณุภาพรายการประเภทสาระบนัเทงิ

ส่วนที	่ 4	 ข้อจ�ากดัของรายการประเภทสาระบนัเทงิด้าน

ต่างๆ

ส่วนที	่5	ข้อคิดเหน็ต่อความต้องการของผูบ้รโิภครายการ

ประเภทสาระบนัเทงิ	และแนวทางการพฒันารายการเพือ่

ตอบสนองความต้องการในอนาคต

การวิเคราะห์ข้อมลู

	 ผู้วิจัยจะท�าข้อมูลที่ได้รับจากการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากแบบสอบถามมาวเิคราะห์และประมวลผล	โดย

จะน�าเสนอข้อมลูในการวเิคราะห์เชงิสถติ	ิทีจ่�าเป็นต่อการ

วิจัย	 โดยมีการน�าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปมา

ประมวลผล
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	 ในการวิจยันีน้อกจากจะจะวเิคราะห์ข้อมูลท่ัวไป

ของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ข้อมูลเชิงพฤติกรรม	 ความ

ต้องการ	 รวมถึงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับรายการ

ประเภทสาระบนัเทิง	 จ�าแนกตามกลุม่เป้าหมายท่ีศกึษา	

เพือ่น�าข้อมลูมาวเิคราะห์ร่วมกนั	เพือ่สร้างเป็นภาพจ�าลอง

ถงึความสอดคล้องระหว่างแนวคดิด้านการผลิตรายการ	

ความต้องการของผูบ้ริโภคและความถูกต้องเหมาะสมและ

การสร้างสรรค์เชงิวิชาการควบคูก่บัการบนัเทงิ	 ผูวิ้จยัยงั

ประเมินระดับการให้ความส�าคัญของคุณลักษณะด้าน

ต่างๆของรายการ	เพือ่พจิารณาถงึการให้น�า้หนกั	การให้

ความส�าคัญของคุณลักษณะแต่ละด้าน	 รวมถึงความ

สามารถในการตอบสนองความเป็นจริง	 โดยประยุกต์

ทฤษฎีวเิคราะห์	GAP	Analysis	และโมเดล	Important	

Performance	Analysis	 ในกาวเิคราะห์และท�าการสรปุ

ผลโดยการใช้ผลวิเคราะห์จุดตัดค่าเฉลี่ย	 (Quadrant	

Analysis)	 เพื่อก�าหนดแนวทางปฏิบัติในการปรับปรุง

พฒันา	คณุลักษณะส�าคญัต่างๆของรายการประเภทสาระ

บนัเทิง	

แผนภมู ิ1		แนวทางการวเิคราะห์โดยประยุกต์ใช้	importance	Performance	Analysis	(IPA)	

	 		Source:	Martilla,		and	James		(1977)

	 ในทีน่ีผู้ว้จิยัได้ประยกุต์การวเิคราะห์	“ความคาด

หวัง-การรบัรูจ้รงิ”	 ส�าหรบัเกณฑ์การพจิารณาคณุภาพที่

อยู่ในแต่ละส่วน	 เพื่อน�ามาปรับปรุงพัฒนาคุณลักษณะ

ส�าคัญต่างๆของรายการ	 สภาโจ๊ก...นวัตกรรมการสร้าง

สาระบนัเทิงทางการเมอืง

	 กลุ่มท่ี	2	กลุม่ผูผ้ลติรายการ	หมายถงึ	ผูม้หีน้า

ที่รับผิดชอบในการน�าเสนอแนวคิดการน�าเสนอรายการ

หรือผู้มีหน้าที่ก�ากับดูแลด้านการผลิตรายการประเภท

สาระบนัเทงิตามแนวคดิทีก่�าหนดจ�านวนตวัอย่างท่ีใช้ใน

การสมัภาษณ์เจาะลกึจ�านวน	8	ราย

	 กลุ่มท่ี	 3	 กลุ่มนักวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

สือ่สารมวลชนในสาขารายการโทรทศัน์	 หมายถึง	 ผูท่ี้มี

ความรู้ด้านวิชาการด้านสื่อสารมวลชนด้านการผลิตสื่อ

โทรทศัน์หรือผูม้ปีระสบการณ์และท�าหน้าท่ีเกีย่วข้องกบั

การผลิตส่ือโทรทัศน์หรือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็น

กรรมการทีเ่กีย่วข้องกบัการพจิารณาคณุภาพ	 คณุสมบตั	ิ

จดัประเภท	จดัอนัดบัรายการโทรทศัน์	ซึง่มตีวัอย่างในการ

สมัภาษณ์เจาะลกึ	ผูว้จัิยได้ก�าหนดไว้สองแบบ	คอืการตัง้

ค�าถามแบบปลายเปิด	 (Open-Ended)	และค�าถามแบบ

ปลายปิด	(Closed-Ended)	ค�าถามแบบปลายปิดหมายถงึ	

ค�าถามแบบทีมี่แนวค�าตอบไว้เรยีบร้อยแล้วและผูต้อบต้อง

ตอบตามแนวที่ก�าหนดไว้เท่าน้ัน	 ส่วนค�าถามปลายเปิด

หมายถงึค�าถามทีไ่ม่ได้ก�าหนดแนวค�าตอบไว้ก่อนแต่อย่าง

ใดและเปิดช่องว่างให้ผูต้อบได้ตอบตามใจชอบหรอืตอบได้

ตามความคิดเห็นของบุคคลนั้น	 โดยแบ่งข้อมูลการ

สมัภาษณ์ออกเป็น	6	ส่วน	คอื	

	 1.	 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดในการผลิต

รายการสาระบันเทงิ

	 2.	ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบักลยทุธ์ในการก�าหนดรูป

แบบการน�าเสนอรายการ
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	 3.	ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัตวัชีว้ดัด้านคณุภาพของ

รายการประเภทสาระบนัเทิง

	 4.	ข้อมลูท่ีเก่ียวกับกลยุทธ์ด้านการบริหารจดัการ

	 5.	จดุแข็ง	จดุอ่อน	ของรายการประเภทสาระ

บันเทิงปัจจุบันและวิสัยทัศน์ต่อทิศทางการพัฒนา	 เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยคงไว้ซึ่ง

แนวความคดิ	ความเป็นรายการสาระบนัเทิง

	 6.	ประเดน็อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

	 เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความสมบูรณ์ผู้วิจัยจึงแบ่ง

ขัน้ตอนของการวเิคราะห์และน�าเสนอผลวจิยัจ�าแนกออก

เป็น	2	ส่วน	ดงันี้

	 1.	 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือระดม

ความคดิและท�าการตรวจสอบโดยผูเ้ชีย่วชาญ	3	ท่านโดย

มกีารจดัท�าข้อมลูดงันี้

	 -	 จ�าแนกกลุม่ข้อมลูพร้อมตรวจสอบความถกู

ต้อง	ความครบถ้วนของข้อมูลทีร่วบรวมจากการเกบ็ข้อมลู

เชงิคุณภาพ

	 -	ท�าการเรียบเรียงข้อมูลและการจัดล�าดบัตาม

เนือ้หาทีต้่องการศกึษาวิจยั

	 2.	 ข้อมูลจากการวิจัยเชิงส�ารวจ	 ท�าการ

วเิคราะห์ข้อมลู	 เพือ่น�าเสนอตามโครงสร้างของเนือ้หาที่

ก�าหนด	 จ�าแนกตามกลุม่เป้าหมายทีท่�าการส�ารวจเพือ่ให้

สามารถพจิารณาเปรยีบเทยีบข้อมลูตามความคดิเหน็ของ

กลุม่เป้าหมายทัง้	3	กลุม่

	 3.	ข้อมูลเชงิอภิปรายผล	เป็นการน�าข้อมลูท่ีได้

มาท�าการวิเคราะห์โดยผนวกกับแนวคิดทฤษฎีต่างๆท่ี

เกี่ยวข้อง	 จากนั้นจึงท�าการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนา

เป็นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพรายการในมิติต่างๆเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภคโดยมีความ

สอดคล้องกบัแนวคดิหลกัของรายการ

ผลการวจิยั
	 ผลการวจิยัพบว่า	กลุม่เป้าหมายส่วนใหญ่	 ทุก

เพศ	ทกุวัย	ทกุระดบัชัน้การศึกษาเคยรับชมรายการสภา

โจ๊กแล้วทัง้สิน้	โดยกลุม่ผูม้กีารศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึน

ไป	เป็นกลุม่ทีต่ดิตามชมรายการสภาโจ๊กมากกว่ากลุม่อืน่ๆ	

ในขณะทีก่ลุม่ผูม้กีารศึกษาระดบัต�า่กว่าปริญญาตรีมกีาร

ติดตามรับชมในจ�านวนที่สูงร้อยละ	 64.1	 ซึ่งนิยมเป็น

สัดส่วนท่ีสูง	 ผู้วิจัยยังค้นพบปัจจัยต่อการด�ารงอยู่ของ

รายการสภาโจ๊กด้านต่างๆจากผูใ้ห้ข้อมูลส�าคญัและจาก

ข้อมูลเชงิปรมิาณในมติต่ิางๆ	พบว่า

	 1.	 ความคาดหวังต่อเนื้อหาสาระของรายการ		

รายการสภาโจ๊กสามารถสนองตอบความคาดหวงัของกลุ่ม

เป้าหมายได้ในระดบัปานกลางในทกุๆด้านทีท่�าการศกึษา	

โดยรายการต้องจ�าลองบรรยากาศการน�าเสนอให้รู้สึก

เหมือนว่าก�าลังรบัชมการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎรจรงิๆ		

การน�าเสนอรายการนีม้เีนือ้หาถกูต้องตรงความจรงิ	 ทนั

เหตกุารณ์	ทัง้ด้านการเมือง	เศรษฐกจิ	และสังคม	เนือ้หา

ทีแ่ฝงไปด้วยแนวคดิ	ทกัษะ	สาระและการเรียนรูอ้ย่างมี

ความสขุ		ด้วยการแปลงสาระหนกัให้เป็นสาระบนัเทงิ	ใช้

ศพัท์ภาษาทีเ่ข้าใจง่าย	 	 ตวัอย่างชวนตดิตามน่าจดจ�า	 มี

อารมณ์ขัน	ต้องเป็นเรือ่งใกล้ตวั	เหมาะสมกับสถานการณ์

และพฒันาเชาว์ปัญญา	การคดิวเิคราะห์อย่างมเีหตผุล	ซึง่

การน�าเสนอของรายการสอดคล้องกับการศึกษาของ		

(Singhal,	Cody,		Rogers		&	Sabido,	2004	;	Mc	Quail,	

1986;	 ปาริชาต	 สถาปิตานนท์	 สโรบล,	 กิตติ	 กันภัย,	

กาญจนา	แก้วเทพ,	2543;	และ	กาญจนา	แก้วเทพ,	2545)		

ท่ีศึกษาเร่ืองสาระบันเทิงท่ีเก่ียวข้องกับเน้ือหาสาระพบว่า

สาระบันเทิง(Edutainment)	 ท�าหน้าท่ีในการแปลงสาร

เกีย่วกบัสาระความรู	้ ข้อคิด	 คตเิตือนใจ	 ซึง่มักเป็นเรือ่ง

ยาก	ซบัซ้อน	หรอืดไูม่น่าสนใจ	ให้มีเนือ้หาเข้าใจง่าย	เหน็

ภาพชดัเจนและน่าสนใจ	ในขณะเดยีวกนักน็�าเสนอความ

รู้ดังกล่าวในรูปแบบของความบันเทิงสู่กลุ่มผู้บริโภคเป้า

หมาย	 เพราะการท่ีเราเพลิดเพลินเจรญิใจไปกับรายการ

ต่างๆ	นัน้		อาจมคี�าตอบมาจากหลายทฤษฎ	ีเช่น	จติวทิยา

จติวเิคราะห์	สงัคมวทิยา	หรอืเศรษฐศาสตร์การเมือง	ผู้

ส่งสารจึงต้องวิเคราะห์ว่าผู้รับสารมีความรู้	 มีความ

สามารถในการรับสารเพียงใด	 มีความพึงพอใจใน

กระบวนการส่งสารด้วยวธิใีด		เพือ่ให้เกดิความเทีย่งตรง

ของข้อมลูระหว่างผูส่้งสารและผูร้บัสารไปพร้อมๆกบัความ

สขุในการรบัรู้และเรยีนรู้	

	 2.	 ความคาดหวงัต่อผูด้�าเนนิรายการ	 ผลการ

วิจัยพบว่าความคาดหวังต่อผู้ด�าเนินรายการมีผลเช่น

เดยีวกันกับความคาดหวังในด้านเน้ือหาสาระ	คอืสามารถ

ตอบสนองความคาดหวังของประชาชนได้ในระดับปาน

กลางในทุกๆด้านท่ีท�าการศึกษา	 โดยท่ีผู้ชมรู้สึกได้ว่า

วทิยากรมศีลิปะ	วาทศลิป์	ทีค่มลกึ	แฝงด้วยปรชัญา	โดย

มีคนหน้าเหมือนเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดผู้ชมและเป็น
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วตัถุดบิให้วทิยากรใช้เป็นอปุกรณ์	ในการวพิากย์	วจิารณ์	

เสียดสี	 	 วิทยากรต้องให้“สาระกบับนัเทิง”	 	 มคีวามพอ

เหมาะพอดีระหว่างสาระกับบันเทิง	 มีไหวพริบ	 แก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้า		มคีวามรู	้ความเชีย่วชาญเฉพาะทางใน

เรือ่งทีน่�าเสนอ	สอดคล้องกับ	เดวิด	เค	เบอร์โล		(Berlo,	

1960;	ปาริชาต	สถาปิตานนท์	สโรบล	และคณะ,	2543;	

เสถยีร	เชยประดบั,	2551)		ท่ีศึกษาเร่ืองการสือ่สารและ

การสือ่สารทางการเมอืง	ทีผู่ส่้งสาร	(Sender)		คอืวทิยากร

และผู้ร่วมรายการ	 ไปยังผู้รับสาร	 (Receiver)	 	 คือ

ประชาชนกลุม่เป้าหมายท่ีชมรายการด้วยการใช้ช่องทาง

สือ่ทวี	ี(Channel)		ทีส่ามารถเข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้อย่าง

กว้างขวาง	 ด้วยกระบวนการและวิธนี�าสาร	 (Massage)		

ด้วยรปูแบบสาระบนัเทงิ	 (Edutainment)	 	 ท่ีท�าหน้าท่ี

แปลงสารเก่ียวกับความรู้	ข้อคิด	คตเิตอืนใจ	ซึง่เป็นเรือ่ง

ยาก	ซับซ้อน	ดไูม่น่าสนใจ	ให้น่าสนใจ	เข้าใจง่าย	เหน็ภาพ

ชัดเจน	 ด้วยรูปแบบของความบันเทิงสู่กลุ่มเป้าหมายที่

สอดคล้องกับอัตลกัษณ์	 รสนยิม	 และรูปแบบการบรโิภค

ของกลุม่เป้าหมาย

	 3.	 ความคาดหวังด้านรูปแบบของรายการ		

รายการสภาโจ๊กสามารถสนองตอบความคาดหวังของ

ประชาชนในเรือ่งนีไ้ด้ในระดบัปานกลางโดยท่ีรายการมี	

รปูแบบรายการแปลกใหม่เป็นสาระบนัเทงิทางการเมอืงที่

มคีวามต่าง	 	 ด้วยการสร้างฉากท่ีเป็นภาพทับซ้อนเลียน

แบบกับสภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมทั้งใช้วิทยากรคนหน้า

เหมือนนักการเมือง	 และแปลงสาระหนักทางการเมือง	

เศรษฐกจิ	สังคมให้สนกุ	น่าสนใจ	เข้าใจง่าย	ท�าให้ผูช้มมี

ความสุขกับการเรียนรู้ได้ยาวนานขึ้น	 สอดคล้องกับอัต

ลกัษณ์ของคนไทย	โดยใช้ช่องทาง	ส่ือโทรทัศน์ทีน่่าสนใจ	

มทีัง้	ภาพเคลือ่นไหว	แสงส	ี	เสยีง	และเทคนคิใหม่	กระตุน้

การรบัรู้และการเรียนรู้ของผูช้ม	สอดคล้องกับแนวความ

คดิของ	Singhal,	&	Rogers	(1999);	Bandura,	(1977	);	

Horton,	&	Wohl	(1956)		อ้างถึงใน	ปาริชาต	สถาปิตา

นนท์	สโรบล	และคณะ,	(2543).		ท่ีศึกษากรอบแนวคดิ	

ทฤษฎี	 และกระบวนการวิจัยมาใช้เป็นพื้นฐานในการ

พฒันาและควบคมุคณุภาพของงานสาระบนัเทงิโดยทฤษฎ	ี	

ท�าหน้าที่เสมือนแผนที่	 ส�าหรับการชี้น�าแนวทางในการ

ผลติงานสาระบนัเทงิให้ได้ประสิทธภิาพสูงสุด		โดยเฉพาะ

การน�าทางสมาชกิไปสู่เป้าหมายท่ีสังคมต้องการ

	 4.	 ความคาดหวงัด้านประโยชน์ต่อการพฒันา

ระบอบประชาธิปไตยของรายการ	 	 ผลการศึกษาพบว่า	

รายการสนองตอบต่อความคาดหวังของประชาชนได้ใน

ระดับปานกลางในด้านต่างๆโดยที่รายการต้องท�าหน้าที่

กระตุน้ให้คนมาสนใจการเมอืง	 ด้วยรปูแบบสาระบนัเทงิ

ทีเ่ข้มข้น	 คม	 ลกึในเนือ้หาสาระ	 	 รายการต้องเป็นภาพ

สะท้อนข่าวสาร	การเมอืง	เศรษฐกจิ	สงัคม	ให้ประชาชน

ได้รบัรู	้	พร้อมทัง้เป็นภาพสะท้อนพฤตกิรรมทางการเมอืง

ของนักการเมืองในสภาจริงและให้ประชาชนได้รับรู ้		

นอกจากนีร้ายการต้องเป็นส่วนหนึง่ในการเพิม่พนูความรู้

ด้านการเมืองและอืน่ๆเพือ่เปล่ียนบรรทัดฐานทางสงัคม	

ทศันคต	ิค่านิยม		เพือ่น�าไปสู	่การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม

ผู้ชม	 	 รายการจึงต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง

สอดคล้องกบั	ไบรอัน	แมคแนร์	Mc	Nair,	(1999);	Kaid,	

Gerstlé,		&	Sanders	(1991);	เสถียร	เชยประดบั	(2551);	

สรุพงษ์	โสธนะเสถยีร	(2545)	ทีศ่กึษาเรือ่งการสือ่สารและ

การสือ่สารทางการเมอืง	ทีม่กีลุ่มสมัพนัธ์เก่ียวข้อง	3	กลุ่ม	

คอื		1.กลุม่องค์กรทางการเมอืง	(Political	Organization)	

อันได้แก่	 พรรคการเมือง	 (Political	 Parties)	 องค์กร

สาธารณะ	(Politic	Organization)	กลุ่มองค์กรก่อการร้าย	

(Terrorist	organization)		2.กลุม่สือ่มวลชนหรอืองค์กร

สือ่	(Media	Organization)		3.	กลุม่ประชาชนหรือผูร้บั

สาร	 (Receiver)	 โดยกลุ่มการเมือง	 พยายามน�าเสนอ

อดุมการณ์ของพรรค	สือ่มวลชน	จะท�าหน้าทีถ่่ายทอดสาร

จากผู้ปฏบิตักิารทางการเมอืงไปสู่ยงักลุม่เป้าหมาย	

	 5.	ความคาดหวงัด้านการบรหิารจดัการรายการ		

ผลการวิจัยกลุ่มผู้วิจัยพบว่าผู้ชมส่วนมากระบุว่าได้รับ

ประโยชน์จากรายการสภาโจ๊กในด้านความบนัเทงิ	 (En-

tertainment)	 มากที่สุด	 ผู้ชมได้รับความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน	มีเน้ือหาไม่เป็นพษิไม่เป็นภยัต่อทกุวยั	ในระดบั

มากถงึมากทีส่ดุถงึร้อยละ	 77.4	 โดยมผีูช้มไม่พอใจเพยีง	

ร้อยละ	0.4	เท่าน้ัน	อย่างไรกต็ามรายการต้องพจิารณาถงึ

ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก	 ต้องรู้จุดอ่อน	 จุดแข็ง	

โอกาส	 อปุสรรคของรายการและองค์กร	 	 ความเข้มข้น

ทางการเมอืง	อนัมีผลต่อ	รายการและสถานทีีอ่อกอากาศ	

สปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรายการและคู่แข่ง	 รวมถึงการ

บรหิารต้นทนุ	 ความเสีย่ง	 	 เพือ่ให้รายการสามารถด�ารง

อยู่ได้	 สอดคล้องกับ	 สมชาย	 ภคภาสวิวัฒน์	 (2548);	
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จนิตนา	บญุบงการ	และ	ณฏัฐพนัธ์	เขจรนันทน์	(2544);	

สมยศ	นาวีการ	(2543);บญุเลิศ		เย็นคงคา	(2547);	นวิติั	

โชตวิงษ์	(2544);	นนัทิยา	หตุานุวัตร	และ	ณรงค์	หตุานุ

วตัร	(2542)	ทีไ่ด้ศกึษาการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธ์ทีม่ผีล

ต่อการการด�าเนนิธุรกิจและการด�ารงอยู่ขององค์กร	 	 ดงั

นัน้องค์กรต้องขบัเคลือ่นกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ		

อภปิรายผล
	 ข้อค้นพบต่อเนื้อหาสาระของายการสภาโจ๊ก	

สามารถสนองตอบความคาดหวงัของกลุม่เป้าหมายได้ใน

ระดับปานกลาง	 ด้วยการแปลงสาระหนักให้เป็นสาระ

บันเทิง	 (Edutainment)	 โดยการน�าเอาสาระความรู	้

(Education	)ผสมผสานกบัความบนัเทงิ	(Entertainment)	

อย่างลงตวั			ท�าให้สาระความรู้ทีม่กัมคีวามซบัซ้อน	เข้าใจ

ยากไม่น่าสนใจ	 	มองเหน็เป็นภาพชดัเจนจดจ�าได้ง่าย	มี

ความสุขและยืดเวลาในการรับรู้เรียนรู้ได้ยาวนานข้ึน	

สอดคล้องกบังานวจิยัของประยทุธ	วรรณอดุม		และ	มงคล	

ค�าดวง	(2547)		ท่ีศึกษาเร่ือง		“ศักยภาพและกลยุทธ์การ

สื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบสาระบันเทิงของ

หมอล�า”		พบว่าหมอล�ามีศกัยภาพในการสือ่สารแบบสาระ

บนัเทงิจากอดตีจนถงึปัจจบุนั	 หมอล�าเป็นสาระบนัเทงิที่

เข้าถึงผูช้มได้โดยง่าย	เพราะใช้ภาษาเดยีวกันกบัผูร้บัสาร		

คอืภาษาอสีานเป็นหลักในการแสดงและในความบันเทงิ

นัน้หมอล�ากไ็ด้สอดแทรกแนวคดิในการพฒันา		เช่น	ความ

รูเ้รือ่งนโยบายใหม่ของรฐับาล	 ด้วยการสอดแทรกไว้โดย

ท�าเป็นเรือ่งตลก	 ดงันัน้วทิยากรผูท้�าหน้าทีส่่งสารไปถงึผู้

ชมต้องใช้ศพัท์ภาษาทีเ่ข้าใจง่าย		ตวัอย่างทีน่่าสนใจ	เรือ่ง

ราวการน�าเสนอต้องไม่ซบัซ้อนมีแง่มุมชวนให้น่าตดิตาม	

เป็นเรื่องใกล้ตัวเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจบัุน	 มอีารมณ์ขนั	 มคีวามสุขและสนกุในการเรยีนรู้	

โดยเฉพาะวิทยากรต้องท�าให้เกดิความสมดลุระหว่างความ

รู	้ (Education)	 กบัความบันเทงิ	 (Entertainment)	 ให้

เหมาะสมสอดคล้องกับผู้ชมหรือผู้รับสารในแต่ละกลุ่ม			

กล่าวคือต้องไม่ให้สาระมากเกนิไปจนรูส้กึเครียด	 น่าเบือ่

หน่าย	 หรอืบนัเทงิมากเกนิไปจนไม่มสีาระหรอืไร้สาระที่

เป็นประโยชน์			สิง่ต่างๆเหล่านีจ้ะส่งผลท�าให้การรบัรูแ้ละ

การเรียนรู้ในรปูแบบสาระบันเทงิ	 (Edutainment)	 ของ

ผูร้บัสารมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลมากย่ิงขึน้	ดงัภาพ		

ENTERTAINMENT

EDUTAINMENT

EDUCATION

INNOVATION

 
  

   

Sender
Message
Channel
Receiver

ภาพ 2	แนวทางการสร้างสมดุลในการสร้างรายการสาระบนัเทงิ

	 ในด้านผู้ด�าเนินรายการและผู้ร่วมรายการคือ		

วทิยากรและคนหน้าเหมอืนบคุคลส�าคญัทางการเมืองนัน้	

นบัเป็นจดุแขง็และแม่เหลก็ในการดงึดดูให้ผูช้มเฝ้าตดิตาม		

เพราะคนหน้าเหมือนมีความน่าสนใจ	 ตลกขบขัน	

สนุกสนาน	 เป็นวัตถุดิบให้วิทยากรในการกล่าวอ้างถึง

บุคคลส�าคัญทางการเมือง	 ท�าให้ผู้ชมรู้สึกสนุกสนาน	
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สอดคล้องกับงานวจิยัของ	สรุพล	วรุิฬหรักษ์,	เจนภพ	จบ

กระบวนวรรณ,	 บุญเลิศ	 นาจพินิจ	 (2539)	 ที่ได้ศึกษา

เรื่อง	“	ลิเก	”	โดยได้กล่าวถึงการเผยแพร่ข่าวสารให้ได้

ผล	ต้องอาศยัคนส่งสารทีม่คีวามรู	้มคีวามคล้ายคลึงเป็น

กันเองกับผู้รับสาร	 และผู้รับสารมีความศรัทธาที่จะรับ

ฟัง	ดังนัน้ตวัตลกจงึมคีวามเหมาะสมท่ีสดุ	ท่ีจะใช้ในการ

ส่งข่าวสารส�าคัญไปสู่ประชาชน		แต่ผลการศึกษาพบว่า

ผู ้ด�าเนินรายและผู้ร่วมรายการของรายการสภาโจ๊ก

สามารถสนองความคาดหวังของประชาชนในระดบัปาน

กลางในทุกๆด้าน		ดงันัน้หากรายการสภาโจ๊กต้องการให้

คนหน้าเหมอืนเป็นผูส่้งสาร			รายการต้องพฒันาการพดู

เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการส่ือสารที่มีวาทศิลป์	

คมคายลึกซึ้งแฝงไว้ด้วยปรัชญาไปพร้อมๆกับความตลก

ขบขัน	โดยเฉพาะวิทยากรต้องอ่านให้มาก	รู้ให้ลึกและรู้

ให้กว้างขวางรอบด้าน		เป็นการพัฒนาวิทยากรเพื่อเพิ่ม

ความแน่นในองค์ความรู้ให้กับวิทยากรที่พูด	 	 โดยมี

อารมณ์ขันเป็นเพียงองค์ประกอบในการท�าให้เร่ืองที่พูด

นัน้สนกุสนาน		ช่วยเพิม่อรรถรสในการฟัง	และสามารถ

จดจ�าได้แม่น	 	สอดคล้องกับการศึกษาของ	 	พัทธนันท์		

เดด็แก้ว	(2544)	ท่ีศึกษาเปรียบเทียบ	“การรับชมรายการ

โทรทัศน์ประเภทสาระความรู้	 และสาระบันเทิง	 การ

จดจ�าได้และการน�าไปใช้ประโยชน์”	 พบข้อสรุปที่น่า

สนใจว่า	การรับชมรายการประเภทสาระบันเทิงมีระดับ

ความสัมพันธ์กับการจดจ�าได้เท่าๆกับการรับชมรายการ

ประเภทความรู้	 	 แต่การรับชมรายการสาระบันเทิงมี

ระดับความสัมพันธ์กับการน�าความรู้ต่างๆที่ได้ไปใช้

ประโยชน์มากกว่าจากการรับชมรายการประเภทสาระ

ความรู้		เช่นเดียวกับจิราภรณ์		เจริญเดช	(	2548	)	ได้

ศึกษา	“	การแปลงสิทธิอ�านาจตามรายการวิทยุนายก	ฯ	

ทกัษิณคยุกบัประชาชน	ศกึษากรณวีกิฤตความรนุแรง	3	

จังหวัดชายแดนภาคใต้”	 การศึกษานี้ได้ท�าการศึกษา	

“บท”		ได้แก่เนือ้หา	การใช้ภาษาถ้อยค�า	ถ้อยค�า	ประโยค	

ข้อความ	เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความรุนแรง

ในพื้นที่	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	พบว่าว่าการใช้	 วัจ

นกรรมของผู้น�าประเทศมีอิทธิพลต่อผู้รับรู้	 และน�าไปสู่

เหตุการณ์ต่างๆ	 ได้	 ตลอดจนได้เห็นรูปแบบของการ

สื่อสารในลักษณะโน้มน้าวทางการเมืองด้วยทักษะการ

พูด	 การยืนยันความคิดและความต้องการของนายก

รัฐมนตรีในฐานะผู้ปกครอง		และผู้บริหารประเทศ						

	 ส่วนด้านรูปแบบของรายการ		รายการสภาโจ๊ก

สามารถสนองตอบความคาดหวงัของ	 ประชาชนในเรือ่ง

นีไ้ด้ในระดบัปานกลาง	เช่นเดยีวกนักบั	ด้านอ่ืนๆ		ดงัน้ัน

รายการต้องพยายามพฒันารูปแบบรายการให้สอดคล้อง

กบัสถานการณ์	 	 สร้างความน่าสนใจเพิม่ขึน้ด้วยการใช้

เทคนคิสมยัใหม่เข้ามาช่วยในการผลิตเพิม่แสงสีเสยีงให้ดู

สมจรงิ	ล�าดบัขัน้ตอนการน�าเสนอให้ชวนตดิตามตลอดทัง้

รายการ		อย่าให้มช่ีวงแผ่วทีผู่ช้มอาจเปลีย่นช่องได้		พร้อม

ทั้งปรับเวลาออกอากาศให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย	

รายการจงึสามารถขยายฐานคนดไูด้กว้างขวางย่ิงข้ึนตาม

ล�าดบั		สอดคล้องกบังานวจิยัของ	ฐตินินั		บญุภาพ	(2542)	

ท่ีได้ศึกษาเรือ่งวิสยัทัศน์โทรทัศน์ไทย	 หลังปี	 ค.ศ.2000	

(พ.ศ.	2543-2568)			พบว่าการแข่งขนัของสถานโีทรทัศน์

ในอนาคตจะทวคีวามรนุแรงขึน้	และรปูแบบของการแข่ง

ในอนาคตจะเป็นการแข่งขนั	 ระหว่างสถานโีทรทศัน์ต่าง

ประเทศกนัด้วย		นอกจากนีก้ารแข่งขันในระดับท้องถิน่	ก็

มีแนวโน้มว่าสถานีโทรทัศน์ส่วนท้องถิ่น	 จะเข้ามามี

บทบาทมากยิง่ขึน้ในการตอบสนองความต้องการของผูช้ม

ในระดับท้องถ่ิน	 โดยอาจมีการเพิ่มเวลาออกอากาศ	

รายการโทรทศัน์ให้มากขึน้กว่าเดมิเพือ่คนดใูนท้องถิน่

	 ผลจากการวิจัยยังพบอีกว่า	 ภาพรวมของ

รายการโทรทัศน์ในอนาคตน่าจะมีการเปล่ียนแปลงที่ด	ี			

คือรายการประเภทสาระจะเพิ่มจ�านวนขึ้นในระดับหนึ่ง

ตามความต้องการ	 เพราะผู้ชมในอนาคตต้องการสาร

ประโยชน์จากรายการโทรทัศน์มากขึ้น	 นอกจากน้ีเม่ือ

เศรษฐกิจดีขึ้น	 ผู้สนับสนุนก็จะหันมาให้การสนับสนุน

รายการทีม่สีาระมากขึน้	 รายการประเภท	 สาระบันเทงิ

เป็นรปูแบบรายการอกีประเภทหน่ึงท่ีมีแนวโน้มว่าจะได้

รบัความนยิมในประเทศไทยไม่น้อย		ด้านประโยชน์ต่อการ

พฒันาระบอบประชาธปิไตย	รายการต้องท�าหน้าทีก่ระตุน้

ให้คนสนใจการเมืองด้วยรปูแบบสาระบันเทิงท่ีเข้มข้น	คม	

ลกึในเนือ้หาสาระ	 สะท้อนข่าวสารการเมอืง	 เศรษฐกจิ

สงัคม	ให้ประชนได้รบัรู	้	รายการต้องท�าหน้าทีเ่ป็นโรงเรยีน

ประชาธปิไตยให้กบัเยาวชนและผูช้ม		รายการต้องส่งเสรมิ

ความเข้าใจและเชือ่มความสมัพนัธ์ระหว่างประชาชนกบั

นกัการเมอืง	พร้อมทัง้สร้างความเป็นพลเมอืงทีม่คีณุภาพ		

และเข้าใจในระบอบประชาธปิไตย	เพือ่ชกัน�าให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมอืง	 อนัเป็นส่วนส�าคญัในการ

ร่วมกนัพฒันาประเทศในระบอบประชาธปิไตยต่อไป
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ข้อเสนอแนะ
	 1.	ข้อเสนอแนะทางวิชาการและนโยบาย	

					 			1.1	ควรได้มกีารวิจยั	รายการประเภทสาระ

บนัเทงิทางการเมอืง	รายการอืน่ๆอย่างต่อเนือ่งทัง้รายการ

ประเภทสาระบันเทิงทางการเมืองในประเทศไทยและ

รายการสาระบันเทิงทางการเมืองของประเทศอื่นๆเพื่อ

ศกึษาเปรยีบเทยีบ

														1.2	ควรน�าผลการวิจัยไปพัฒนารูปแบบ

รายการสาระบันเทิงทางการเมืองและรูปแบบรายการ

สาระบนัเทงิรปูแบบอืน่ๆเพือ่สร้างความแตกต่างในการก

ระตุน้การเรยีนรูแ้ละรับรู้แก่ผูช้มทางบ้าน

														1.3	หน่วยงานการศกึษาต่างๆควรน�าผลการ

วิจัยรูปแบบสาระบันเทิงไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการ

สอนเพือ่ส่งเสรมิการเรยีนการสอนให้มคีวามน่าสนใจและ

สามารถยดืระยะการรบัรูเ้รยีนรูใ้ห้ยาวนานมากยิง่ขึน้มาก

ยิง่ขึน้

												1.4	รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ควร

ให้การส่งเสรมิสนบัสนนุรายการประเภทสาระบนัเทิงใน

ทกุด้าน	เพือ่ส่งเสรมิพฒันาการเรียนรูร้บัรูใ้ห้กบัประชาชน

	 2.	ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการ

													2.1	รายการควรคิดค้นพัฒนาสร้างความ

แตกต่างทีแ่ปลกใหม่ของรปูแบบสาระบนัเทงิอย่างต่อเนือ่ง

เพือ่สร้างความน่าสนใจให้กบัรายการประเภทสาระบันเทงิ

												 	 2.2	 รายการประเภทสาระบนัเทงิต้องสร้าง

ความสามารถในการบริหารต้นทุนการผลิตรายการให้

สามารถด�ารงอยู่ได้ในทุกสภาวะการ	 เพราะรายการ

ประเภทสาระบนัเทิงท่ีมคุีณภาพมกัมีต้นทุนการผลติสูง

														2.3	รายการประเภทสาระบันเทิงทางการ

เมือง	 ต้องพิจารณาถึงความเข้มข้นทางการเมืองในช่วง

นั้นๆ	 และปรับความเข้มข้นเน้ือหาสาระของรายการให้

สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์การเมืองในแต่ละ

สถานการณ์เพือ่ความอยูร่อดของรายการ

										 		2.4	รายการสาระบันเทงิทางการเมอืงควรมีผู้

สนับสนุนรายการหลักทีมี่อุดมการณ์สนับสนุนส่งเสรมิให้

ความรูร้ะบอบประชาธปิไตย	ทีจ่ะไม่ถอดสปอนเซอร์ออก

จากการสนับสนุนรายการแม้การเมืองจะมีความเข้มข้น

เพยีงใดกต็าม

												 2.5	 รายการสาระบันเทิงทางการเมือง	 ต้อง

สามารถปรบัตวัให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ทางการเมอืง	

แต่ต้องไม่เสยีจดุยนืและเอกลกัษณ์ของรายการ	 โดยต้อง

พจิารณาควบคูไ่ปกบั	สถานีทีร่ายการออกอากาศ	สปอน

เซอร์ผูส้นบัสนุนรายการ	คูแ่ข่งทางธรุกจิ

												 2.6	รายการสภาโจ๊กต้องพัฒนาผู้พูดให้มี

ความรอบรูท้ีห่ลากหลายกว้างไกลลึกซึง้		และมากพอเพือ่

สาระบนัเทงิทางการเมอืงมสีาระมากยิง่ขึน้

														2.7	รายการสภาโจ๊กต้องฝึกการพูด	และ

พัฒนาให้บุคคลคนหน้าเหมือนนักการเมืองคนดังที่ร่วม

แสดงอยูใ่นรายการ		ให้สามารถพดูได้ดแีละแสดงได้แนบ

เนยีนเหมอืนนกัการเมอืงตวัจรงิ	 ทีนั่กแสดงหน้าเหมอืน

เป็นภาพทบัซ้อนเขาอยู	่ เพือ่ความสมจรงิในการชมของผู้

ชม

															2.8	รายการสาระบันเทิงต้องสามารถวิเคราะห์

กลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นผูช้มให้ชดัเจน	และให้ผูด้�าเนนิรายการ

และผูร่้วมรายการทีท่�าหน้าทีเ่ป็นผูส่้งสาร		ท�าให้เกดิความ

สมดุล	 ระหว่างความรู้(Education)	 กับความบันเทิง

(Entertainment)	ให้สอดคล้องกบักลุ่มเป้าหมายทีต้่องการ	

เพื่อให้เกิดการรับรู้และเรียนรู้ในรูปแบบสาระบันเทิง

(Edutainment)ได้อย่างกลมกลนืและเหมาะสม	
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