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บทคัดยอ
 งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจพฤติกรรมการเปดรับส่ือและเพื่อศึกษาความตองการ       

รายการสารคดีทางวัฒนธรรมเพ่ือการอนุรกัษและถายทอดภูมปิญญาทองถ่ินของประชาชน จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ สุมตัวอยางแบบโควตา  ประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราชในอําเภอตาง ๆ           

รอบอําเภอเมือง จํานวน 5 อําเภอ อําเภอละ 200 คน รวม 1,000 คน โดยมีแบบสอบถามเปนเครื่องมือ             

ในการวิจัย ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการเปดรับสื่อของประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตัวอยางเลือก

รับสื่อโทรทัศนมากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ สื่อออนไลนและสื่อวิทยุกระจายเสียงตามลําดับ สําหรับ         

สือ่โทรทศัน เลอืกรบัชมรายการขาวมากเปนอนัดบั 1 ชวงเวลาท่ีเลือกรับชมมากท่ีสดุคือ เวลา 20.01-24.00 น. 

โดยสวนใหญจะรับชมเปนเวลา 1-2 ชั่วโมง และรับชมผานเครื่องรับโทรทัศน โดยมีเหตุผลในการเลือกรับชม

รายการโทรทัศนคือ  เพ่ือรับรูขอมูลขาวสารประจําวัน เพื่อความบันเทิงและผอนคลายความเครียด และ         

การนําขอมูลไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ตามลําดับ  สําหรับความตองการรูปแบบรายการสารคดี                      

ทางวัฒนธรรมทางโทรทัศนชุมชนที่ตองการ คือ 1) สารคดีเชิงทองเที่ยว 2) สารคดีเชิงขาว และ 3) สารคดี  

แบบเสมือนจริงติดตามชีวิตของคนในชุมชน สําหรับเน้ือหารายการสารคดีทางวัฒนธรรมท่ีตัวอยางตองการ
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มากที่สุด คือ 1) เนนประเด็นที่ทันสมัยกําลังเปนที่สนใจ 2) เนนความบันเทิงสอดแทรก และ 3) เนนนําเสนอ

เรือ่งราววฒันธรรมท่ีใกลตวั ตามลําดบั โดยท้ังน้ี รายการสารคดีทางวฒันธรรมดังกลาวควรใหเยาวชนรุนใหม

ลงมาเรียนรูและสืบสานภูมิปญญาชุมชนรวมกับชาวบาน รวมถึงสงเสริมความรวมมือของชาวบานชวยกัน

บอกเลาเรื่องราวในชุมชนเพื่อใหคนอื่น ๆ ไดรับรูดวย

คําสําคัญ 
 การเปดรับสื่อ    สารคดีทางวัฒนธรรม   ชุมชน

Abstract
 This research aims at surveying media exposure of people in Nakhon Si Thammarat and 

to study cultural documentary need for conserving and transferring local wisdom of community. 

This research is quantitative research with quota sampling in five districts surrounding Muang Nakhon 

Si Thammarat District. The researcher collected 200 samplings for each district, totally five districts 

with 1,000 people. The researcher uses questionnaire as tool. The research result is that the         

samplings select television, online and radio respectively for exposure. For television, the samplings 

perceive news program as the first program and 8.01 p.m. – 12.00 p.m. is the period time for watching. 

They take time for 1-2 hours though television equipment. The reason for watching television         

program is for perceiving daily news, for entertainment and relaxing and for applying in daily life 

respectively. The samplings need the cultural documentary pattern through community television 

which should be 1) tourism documentary, 2) news documentary and 3) reality documentary following 

community people’s life. For content, it should be about 1) cultural documentary which presents 

update and interesting issue, 2) inserted entertainment and 3) closed culture relating respectively. 

In addition, the teenagers should learn and continue local wisdom with villagers, including the     

villagers should narrate altogether about community art and culture disseminating to others to 

perceive.

Keywords
 Media Exposure,  Cultural Documentary,  Community

บทนํา
 หนึง่ในประเภทรายการโทรทศันทีม่คีณุคาและสามารถสะทอนเจาะลกึขอมูลเพือ่นําเสนอใหกบัผูชม

ไดรับรูเรื่องราวรอบตัวไดเปนอยางดี คือ ประเภทรายการสารคดีทางวัฒนธรรม โดยพิภพ พานิชภักดิ์ (2558, 
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อางถึงใน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ, 2558)            

ใหความเห็นวา รายการสารคดีทางวัฒนธรรมควรมีวิธีการหาเร่ืองเลาจากทองถ่ินที่มีคุณคา ผลิตรายการให

ดึงดูดและนาสนใจ ซึ่งในปจจุบันรายการสารคดีไมไดนําเสนอผานทางสื่อโทรทัศนเทาน้ัน แตยังสามารถนํา

เสนอในลักษณะออนไลนที่ผูชมสามารถรับชมจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เชน คอมพิวเตอร และ           

สมารทโฟน ฯลฯ อยางไรก็ตาม หลาย ๆ คนอาจมองวารายการสารคดีคอนขางเขาถึงยาก มีความซับซอน 

ตลอดจนเปนเรื่องราวไกลตัวจนเกินไป จึงมักหันไปเสพขาวบันเทิง ละคร หรือรายการเบาสมองเสียมากกวา

สาํหรับจงัหวัดนครศรีธรรมราช เปนจงัหวัดทีม่ปีระวัตคิวามเปนมามายาวนาน ถอืเปนศูนยกลางพระพุทธศาสนา

ในภาคใต โดยเปนที่ตั้งของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร รวมถึงโบราณสถาน โบราณวัตถุ ความเชื่อ                  

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาที่หลากหลายและทรงคุณคา ซึ่งควรคาแกการอนุรักษไว การบันทึกเร่ืองราวของ

ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชในลักษณะสื่อโทรทัศนหรือสื่อวีดิทัศน  รายการสารคดีทาง

วัฒนธรรมจึงควรไดรับการสงเสริมเพ่ือมิใหศิลปวัฒนธรรมท่ีทรงคุณคาเหลานี้สูญหายไปตามกาลเวลา           

การศึกษาการเปดรับสื่อและความตองการสารคดีทางวัฒนธรรมของประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช             

จึงถือเปนการสํารวจขอมูลขั้นตนเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับส่ือและจะเปนแนวทางในการสรางสรรค          

และผลิตผลงานสารคดีทางวัฒนธรรมที่ตรงกับความตองการของประชาชน โดยเฉพาะรายการสารคดีที่จะ  

นําเสนอผานสื่อโทรทัศนชุมชนซึ่งเปนสื่อท่ีมาจากการคิดสรางสรรคและผลิตโดยชุมชนเอง เพ่ือจะเปน          

เครื่องมือบันทึกมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช สืบไป

วัตถุประสงค
 1.   เพื่อสํารวจพฤติกรรมการเปดรับสื่อของประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 2.  เพื่อศึกษาความตองการรายการสารคดีทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษและถายทอดภูมิปญญา

ทองถ่ินของชุมชน

ทบทวนวรรณกรรม
 ในงานวิจัยชิ้นนี้ คณะผูวิจัยไดนําองคประกอบของการส่ือสารมาอธิบายใหเห็นลักษณะการเปดรับ

สือ่ของประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามองคประกอบของการส่ือสารซ่ึง อบุลรตัน ศริยิวุศกัดิ ์(บก.) (2547) 

ไดนําเสนอวา องคประกอบพื้นฐานของกระบวนการสื่อสาร (Communication Process) ประกอบดวย          

ฝายผูสื่อสาร (Sender) ซึ่งมีความประสงคจะสื่อสาร (Message) ไปยังผูรับสาร (Receiver) โดยผาน               

ชองทางการสื่อสาร (Channel of Communication) ซึ่งอาจจะมีรูปแบบตางๆ ที่หลากหลาย ภายใตบริบท

แวดลอมทางสงัคมวัฒนธรรม (Socio-Cultural Context) ทีก่ระบวนการสือ่สารดาํเนนิไป และโดยทีก่ารสือ่สาร

ถูกมองวาเปนกระบวนการจึงมีทั้งพลวัต (Dynamic) ในลักษณะการตอบกลับ (Feedback) และการส่ือสาร

ไปมาระหวางกันของคูสื่อสารเปนการสื่อสารสองทาง 
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 กาญจนา แกวเทพ (2552) แสดงใหเห็นความเชือ่มโยงขององคประกอบการส่ือสารดงัแผนภาพตอไปน้ี

 
 
 
 

Sender Message Channel Receiver Effect

        (ผูสงสาร)         (เนื้อหา/ขอมูล/ขาวสาร)   (Media/ชองทาง/สื่อ)

ภาพที่ 1: ภาพแสดงองคประกอบของการส่ือสาร

ที่มา: กาญจนา แกวเทพ, 2552

 จะเห็นไดวาการสื่อสารมีองคประกอบ 4 องคประกอบ คือ ผูสงสาร เนื้อหา/สาร/ขอมูล สื่อ/ชองทาง 

และผูรับสาร

 สาํหรบัการวจิยัครัง้นี ้เปนการวจิยัเกีย่วกบัการเปดการศึกษาการเปดรับส่ือและความตองการสารคดี

ทางวัฒนธรรมของประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ีมีเน้ือหาเก่ียวของกับวัฒนธรรม คณะผูวิจัยจึงไดนํา

แนวคิดการสื่อสารเชิงวัฒนธรรมมาอธิบายผลการวิจัยที่เกิดขึ้น ซึ่งคําวา “วัฒนธรรม” ณัฐกฤตา สุภาพันธ 

(2556) ศึกษาพบวา นักวิชาการมีการแบงประเภทของวัฒนธรรมเปนประเภทตาง ๆ มากมายและหน่ึงใน     

การแบงประเภท คือ การแบงเปนวัฒนธรรมดานวัตถุและวัฒนธรรมท่ีเปนนามธรรม

 1. วัฒนธรรมดานวัตถุ (Material Culture) ไดแก สิ่งของหรือวัตถุที่มนุษยสรางขึ้น เชน เคร่ืองมือ

ตางๆ สิ่งกอสราง เครื่องแตงกาย เปนตน

 2. วัฒนธรรมท่ีเปนนามธรรม (Non-Material Culture) วัฒนธรรมน้ีเนนสิ่งไมเปนรูปธรรม 

กลาวคือ เปนนามธรรม (Abstract) ไดแก ภาษา ความเช่ือ ประเพณี ความคิด คานิยม การกระทํา                       

การแสดงออกทางความรูสึก เปนตน

 สําหรับการสื่อสารวัฒนธรรมนั้น เปนกระบวนการของการสื่อสารที่จะใชในการวิเคราะหวัฒนธรรม

จงึตองเปนกระบวนการท่ีทัง้ผูสงและผูรบัสารมีสวนรวมในกระบวนการสือ่สารแบบเสมอภาคหรอืเทาเทยีมกนั 

สลับสับเปลี่ยนกันทําหนาที่เพื่อที่จะสรางความหมายและความเขาใจรวมกัน โดยมองวากระบวนการ       

สื่อสารเปนสวนหนึ่งของการปฏิสัมพันธทางสังคม มิใชการสื่อสารที่เปนเพียงการสงผานหรือถายทอด           

ความหมายแบบทางเดียว การสื่อสารในมุมมองนี้เปนกระบวนการผลิต การตีความ และการแลกเปล่ียน    

ความหมายที่เกิดขึ้นในบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายซับซอน อีกทั้งยังถูกกําหนด                  

โดยการปฏิสมัพนัธระหวางตวัสารกับผูรบัสารในลักษณะท่ีเปนพลวัตเลือ่นไหลอยางตอเนือ่ง ผูรบัสารจึงมไิด      

เปนเพียงผูรับ ผูถูกกระทําหรือถูกยัดเยียดความหมายแตเพียงอยางเดียวแตจะเปนผูถอดรหัสที่ตื่นตัว               

เปนผูตีความจัดการและเลือกสรรความหมายในรูปแบบตาง ๆ (ยศ สัตสมบัติ, 2543, 2 อางถึงใน ณัฐกฤต    

ดิฐวิรุฬห, 2548) การสื่อสารในมุมมองขางตนนี้ คือ “การส่ือสารทางวัฒนธรรม” (Cultural Model of              
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Communication) การสื่อสารวัฒนธรรมรูปแบบหนึ่ง คือ การส่ือสารผานรายการประเภทสารคดี เรียกวา 

รายการสารคดีประเภทวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึง รายการสารคดีที่นําเสนอวัฒนธรรมของชาติ ชนเผา กลุมคน 

วถิชีวิติของคนในสงัคมทัง้ในอดตีและปจจบุนั (คณะกรรมการกลุมผลิตชดุวชิาการสรางสรรครายการโทรทศัน 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552)

 รายการสารคดีประเภทวัฒนธรรมมี 2 ประเภท คือ

 1. รายการสารคดปีระเภทวฒันธรรมทีเ่ปนส่ิงกอสรางหรือวตัถ ุเปนรายการสารคดทีีน่าํเสนอวฒันธรรม

ในสวนของโบราณสถาน   โบราณวตัถ ุทีเ่ปนมรดกของชาต ิเปนฝมอืของบรรพบรุษุทีธ่าํรงรักษามาจนถึงปจจบุนั

 2. รายการสารคดีประเภทวัฒนธรรมทีเ่ปนวถิชีวีติ เปนรายการสารคดทีีน่าํเสนอวฒันธรรมในสวน

ของการดําเนนิชวีติ ความเช่ือ ทศันคต ิคานยิม ประเพณขีองคนในสังคม อาจเปนวฒันธรรมของชาติ หรือทองถิน่ 

หรือกลุม อาจเปนวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาต้ังแตอดีต (คณะกรรมการกลุมผลิตชุดวิชาการสรางสรรครายการ

โทรทศัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552)

 ในการเปดรายการสารคดีดังกลาวจะเกี่ยวของกับพฤติกรรมการเปดรับ (Exposure)  ซึ่งหมายถึง   

การที่ผูบริโภคเลือกที่จะรับเอาสิ่งเราเขามาโดยผานทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่งเปนการเลือกรับสิ่งเราบางตัว

เทานั้น จะเห็นไดวาพฤติกรรมการเปดรับเปนขั้นตอนแรกสุดของกระบวนการรับรู (Perception) เมื่อผูบริโภค

มีพฤติกรรมการเปดรับสื่อแลว ก็จะสนใจในตัวสารและตอมาจึงทําการตีความหมายสารท่ีไดรับ (ธีรศักด์ิ         

อารยิะอรชุน, 2556) แมวาบคุคลจะมีพฤตกิรรมการเปดรับขาวสารท่ีแตกตางกัน มวีตัถปุระสงคในพฤติกรรม

การเปดรับขาวสารที่แตกตางกัน และมีความตองการในพฤติกรรมการเปดรับขาวสารที่แตกตางกันนั้น              

แตโดยทั่วไปแลวบุคคลจะทําพฤติกรรมการเปดรับขาวสารอยู  3 ลักษณะ (ดวงฤทัย พงศไพฑูรย, 2544         

อางถึงใน ธีรศักด์ิ อาริยะอรชุน, 2556) ดังนี้

 1. พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนโดยผูรับสารมีความคาดหวังจากสื่อมวลชนวา             

การบริโภคขาวสารจากส่ือมวลชนจะชวยตอบสนองความตองการของเขาได ซึง่จะทําใหเกดิการเปล่ียนแปลง

ทศันคติหรอืเปล่ียนลักษณะนิสยั เปล่ียนพฤติกรรมบางอยางไดโดยการเลือกบริโภคส่ือมวลชนน้ันจะข้ึนอยูกบั

ความตองการ หรือแรงจูงใจของผูรับสารเอง เพราะบุคคลแตละคนยอมมีวัตถุประสงคและความต้ังใจใน       

การใชประโยชนแตกตางกันไป

 2. พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากส่ือบุคคลโดยส่ือบุคคล หมายถึง ตัวบุคคลผูที่นําขาวสาร        

จากบุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึงโดยอาศัยการติดตอระหวางบุคคล (Interpersonal Communication)          

ที่จะมีปฏิกิริยาโตตอบระหวางกัน  โรเจอรสและชูเมกเกอร (Rogers and Shoemaker ) กลาววา ในกรณี             

ทีต่องการใหบคุคลใดเกดิการยอมรับสารนัน้ควรท่ีจะใชการสือ่สารระหวางบคุคล โดยใชสือ่บุคคลเปนผูเผยแพร

ขาวสาร สือ่บุคคลนีจ้ะมปีระโยชนอยางมากในกรณีทีผู่สงสารหวังผลใหผูรบัสารมีความเขาใจกระจางชัดเจน

และตัดสินใจรับสารไดอยางมั่นใจยิ่งขึ้น ซึ่งการสื่อสารระหวางบุคคลน้ีสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้  

  2.1 การติดตอโดยตรง (Direct Contact) เปนการเผยแพรขาวสารเพ่ือสรางความเขาใจ          

หรือชักจูง โนมนาวใจกับประชนโดยตรง
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  2.2 การติดตอโดยกลุม (Group Contact of Community Public) โดยกลุมจะมีอิทธิพล          

ตอบคุคล สวนรวม ชวยใหการส่ือสารของบุคคลบรรลุเปาหมายไดเพราะเม่ือกลุมมีความสนใจมุงไปในทิศทางใด 

บุคคลสวนใหญในกลุมก็จะมีความสนใจในทางนั้นดวย

 3. พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อเฉพาะกิจ โดยส่ือเฉพาะกิจ หมายถึง สื่อที่ถูกผลิตข้ึนมา       

โดยมีเนื้อหาสาระที่เฉพาะเจาะจงและมีจุดมุงหมายหลักอยูที่ผูรับสารเฉพาะกลุม ตัวอยางของสื่อเฉพาะกิจ 

เชน จุลสาร แผนพับ โปสเตอร ใบปลิว คูมือ นิทรรศการ เปนตน ดังนั้น พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจาก       

สื่อเฉพาะกิจนี้ ผูรับสารจะไดรับขอมูลขาวสารหรือความรูเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอยางเฉพาะเจาะจง 

 พฤติกรรมการเปดรบัขาวสารนี ้จะเห็นไดวาขาวสารเปนปจจัยสาํคญั ในการนํามาประกอบการตดัสินใจ

ของบุคคล ยิง่บุคคลเกิดความไมแนใจเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมากเทาใด  บคุคลยอมตองการเปดรับขาวสาร

มากข้ึนเทานั้น โดยไมจํากัดวาจะทําการเปดรับขาวสารจากสื่อใด ไมวาจะเปนสื่อมวลชน สื่อบุคคล หรือ         

สื่อเฉพาะกิจ แตทั้งนี้บุคคลจะทําการเปดรับขาวสารเฉพาะเรื่องที่ตนใหความสนใจเทานั้นเนื่องจากขาวสาร

ในปจจุบนัมมีากเกินกวาท่ีผูรบัสารจะรบัไวทัง้หมดได จงึทําใหเกดิกระบวนการเลือกรับขาวสารข้ึน อยางไรก็ตาม

บุคคลแตละคนก็จะมีเกณฑในการเลือกรับขาวสารที่แตกตางกันตามลักษณะสวนบุคคล สภาพแวดลอม      

ในสงัคมนัน้ ๆ  และวัตถปุระสงคหรอืความตองการทีจ่ะเปดรบัขาวสารของแตละบคุคลทีแ่ตกตางกนัยอมทาํให

มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารที่แตกตางกันไดดวย

 สําหรับการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาความตองการรายการสารคดีทางวัฒนธรรมท่ีนําเสนอทาง           

สือ่โทรทศันชมุชน ซึง่การผลิตและการนาํเสนอสือ่ดงักลาว ควรดาํเนนิไปตามหลกัการสือ่สารชมุชน โดย กาญจนา 

แกวเทพ, กําจร หลุยยะพงศ, รุจิรา สุภาษา และวีรพงษ พลนิกรกิจ (2543) ใหความเห็นวา การสื่อสารชุมชน

เปนการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) ที่ผูสงสารและผูรับสารสามารถมีปฏิกิริยาโตตอบ      

(Interactivity) กนัอยูตลอดเวลา ทัง้ในลักษณะเปนทางการหรือไมเปนทางการไดลกัษณะการส่ือสารแบบสองทาง 

ทําใหสถานะของผูสงและผูรับไมตายตัว แตจะมีการผลัดเปล่ียนบทบาทอยูตลอดเวลา

 Berrigan (1979  อางถึงในปาริชาติ สถาปตานนท และคณะ, 2549) ระบุเพิ่มเติมคุณสมบัติ               

บางประการที่การสื่อสารชุมชนควรมี ดังนี้

 1. สือ่ของชมุชนเนนการปรบัปรงุสือ่ใหเหมาะสม สาํหรับประโยชนการใชงานของชมุชน ไมวาชมุชน

จะตั้งวัตถุประสงคการใชเอาไวเชนใดก็ตาม

 2. สื่อชุมชนตองเปนสื่อที่คนในชุมชนสามารถเขาถึง (Access) ไดตลอดเวลา เพื่อนําไปใชเพื่อหา

ขาวสาร เพื่อความรูหรือเพ่ือความบันเทิง

 3. สื่อชุมชนเปนสื่อที่ชุมชนตองเขามามีสวนรวม (Participate) ในหลายๆ บาทบาท ไมวาจะเปน   

ผูวางแผนการใชสื่อ ผูผลิต ผูแสดง ฯลฯ

 4. สื่อชุมชนตองเปนสื่อที่แสดงออกของชุมชน มิใชเปนสื่อเพ่ือชุมชน ซึ่งหมายความวาตัวตนของ

ชุมชนที่จะแสดงออกไปนั้น ตองมาจากการกําหนดของชุมชนเอง มิใชเปนผูอื่นมาทําใหชุมชน
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 5. สือ่ชมุชนจะปรบัเปลีย่นลกัษณะของการเปนเครือ่งมอืถายทอดขาวสาร จากทีห่นึง่ไปยงัอีกทีห่นึง่

มาเปนเวทีสําหรับแลกเปลี่ยน ขาวสารและทัศนะของทุกคน

 แนวคิดและทฤษฎีทั้งหมดขางตน จะเปนกรอบการดําเนินการวิจัยและอธิบายผลการวิจัยที่เกิดข้ึน 

ดังนี้

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

 

 จากภาพท่ี 1 คณะผูวิจัยตองการศึกษา 4 ประเด็นเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยที่ตั้งไว ไดแก ขอมูล

ประชากรศาสตร พฤติกรรมการเปดรับสื่อของชุมชน พฤติกรรมการเปดรับสื่อโทรทัศน และความตองการ

รายการโทรทัศนทางวัฒนธรรมทางโทรทัศนชุมชน ซึ่งผลการวิจัยแสดงออกมาเปนพฤติกรรมการเปดรับส่ือ

ทัว่ไปของประชาชน และความตองการเนือ้หารายการโทรทศันทางวฒันธรรมทางโทรทศันชมุชนของประชาชน

 
-  
-  
-  
-  
-  

 

 
-  

 
- /  
-  
-  
-  
-   

 
-  

              

  
.  
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วิธีการวิจัย
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยหาความถ่ีและรอยละเพ่ืออธิบายผลการวิจัยที่เกิดข้ึน

ประชากร ไดแก ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชใน 5 อําเภอ ไดแก อําเภอพระพรหม อําเภอพรหมคีรี        

อําเภอปากพนัง  อําเภอลานสกา และ อําเภอทาศาลา โดยการสุมตัวอยางคือ การสุมตัวอยางแบบโควตา     

ในแตละอําเภอ อําเภอละ 200 คน รวม 1,000 คน จากนั้นในแตละอําเภอจะใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling) ตามสัดสวนตัวอยางที่กําหนดไว เคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยแบง

เปน 3 สวน สวนที่ 1 ขอมูลเชิงประชากรศาสตร  สวนที่ 2 พฤติกรรมการเปดรับสื่อของชุมชน และสวนที่ 3 

ความตองการสื่อรายการโทรทัศนดานวัฒนธรรม สวนที่ 4 เนื้อหารายการโทรทัศนดานวัฒนธรรมที่ตองการ

และสวนที ่5 ขอคดิเหน็เกีย่วกบัรปูแบบและเนือ้หารายการโทรทศันดานวฒันธรรม/ประเดน็วฒันธรรมในชมุชน

ที่ตองการใหมีการถายทํารายการโทรทัศนสารคดีทางวัฒนธรรม คณะผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปให             

ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน พิจารณาความเหมาะสมของแตละขอคําถาม นําแบบสอบถามไปทดสอบกับ      

กลุมตวัอยาง จาํนวน 150 คน เพ่ือหาขอผดิพลาดและนําไปปรับปรงุแบบสอบถามกอนนาํไปใชจรงิ  การรวบรวมขอมลู 

คณะผูวิจัยเก็บขอมูลจากตัวอยางแบบสัดสวน และแบบบังเอิญ กลาวคือ ประชาชนท่ัวไปใน 5 อําเภอ           

รอบอําเภอเมือง จงัหวัดนครศรีธรรมราช อาํเภอละ 200 คน และจากน้ันจะสุมตวัอยางแบบบังเอิญตามสัดสวน

ที่กําหนดไว  การวิเคราะหขอมูล คณะผูวิจัยใชการประมวลผลโดยใชโปรแกรมประมวลผลสําเร็จรูป SPSS     

เพื่อวิเคราะหผลการวิจัย

ผลการวิจัย
 จากการดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณ ตัวอยาง 1,000 คน ใน 5 อําเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช       

ไดผลการวิจัยเชิงประชากรศาสตร พฤติกรรมการเปดรับสื่อของชุมชน พฤติกรรมการเปดรับรายการโทรทัศน 

ความตองการเนื้อหารายการโทรทัศนดานวัฒนธรรม และขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหา

รายการโทรทัศนสารคดีทางวัฒนธรรมที่ตองการ คณะผูวิจัยขอนําเสนอแยกเปนสวน ๆ ดังนี้

 1. สวนท่ี 1 ขอมูลประชากรศาสตร

       ขอมูลประชากรศาสตรแยกตามเพศ พบวา จํานวนประชากร 1,000 คน แบงแยกตามเพศ        

พบวา เพศหญิง 533 คน คิดเปนรอยละ 53.3 ซึ่งมากกวาเพศชายที่มีจํานวน 467 คน คิดเปนรอยละ 46.7

  ขอมลูประชากรศาสตรแยกตามอาย ุผลการศกึษาพบวา ประชาชนชวงอาย ุ21-30 ป เปนตวัอยาง

ที่มากที่สุด 263 คน หรือรอยละ 26.3 ถัดมาคือ ชวงอายุ 31-40 ป จํานวน 217 คน หรือรอยละ 21.7 และ      

ชวงอายุ 41-50 ป มีประชาชนจํานวน 209 คน หรือรอยละ 20.9 

  ขอมูลประชากรศาสตรแยกตามระดับการศึกษาสูงสุดสรุปไดวา ตัวอยางสวนใหญ จบระดับ

ประถมศึกษามากที่สุด คือ 318 คน หรือรอยละ 31.8 ตอมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จาํนวน 242 คน 

หรือรอยละ 24.2 และระดับปริญญาตรี จํานวน 167 คน หรือรอยละ 16.7 ซึ่งมีจํานวนใกลเคียงกับระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 166 คน หรือรอยละ 16.6
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 ขอมูลประชากรศาสตรแยกตามอาชีพ อาชีพประกอบธุรกิจสวนตัวหรือคาขายมีมากที่สุด               

จาํนวน 314 คน หรอืรอยละ 31.4 ตอมาคอื อาชพีรับจาง/ลกูจาง จาํนวน 228 คน หรอืรอยละ 22.8 ซึง่มจีาํนวน

ใกลเคียงกับอาชีพทําสวน จํานวน 223 คน หรือรอยละ 22.3  รายไดเฉล่ียตอเดือนของตัวอยางที่มีสัดสวน  

มากทีส่ดุ คอื รายไดไมเกนิ 10,000 บาทตอเดือน จาํนวน 488 คน รอยละ 48.8 ตอมาคอืรายได 10,001-20,000 บาท 

จาํนวน 340 คน หรอืรอยละ 34 และรายได 20,001-30,000 บาท จาํนวน 117 คน หรือรอยละ 11.7

 2. สวนที่ 2 พฤติกรรมการเปดรับสื่อของชุมชน

  ประเภทของส่ือที่ประชาชนตัวอยางเปดรับมากที่สุด คือ โทรทัศน จํานวน 804 คน หรือรอยละ 

80.4 ตอมาคือ สื่อออนไลน จํานวน 431 คน หรือรอยละ 43.1 และวิทยุกระจายเสียงเปนสื่อที่ตัวอยางเปดรับ

เปนลําดับที่ 3 จํานวน 383 หรือรอยละ 38.3 

 3. สวนที่ 3 พฤติกรรมการเปดรับรายการโทรทัศน

        การเปดรบัรปูแบบ/ประเภทรายการโทรทัศนกลุมตวัอยางเปดรบัรายการประเภทรายการขาวมากท่ีสดุ 

ถึง 668 คน หรือรอยละ 66.8 รองลงมาคือ รายการละคร/ภาพยนตร จํานวน 436 คน หรือรอยละ 43.6 และ

ลําดับที่ 3 คือ รายการสารคดี จํานวน 386 คน หรือรอยละ 38.6

  ชวงเวลาท่ีตัวอยางรับชมโทรทัศน ชวงเวลาท่ีรับชมมากท่ีสุด คือ ชวง 20.01-24.00 น. จํานวน 

472 คน หรือรอยละ 47.2 ชวงเวลาตอมาคือ 16.01 - 20.00 น. จํานวน  422  คน หรือรอยละ 42.2 และ       

ชวงเวลา 08.01-12.00 น. จํานวน 387 คน หรือรอยละ 38.7

       ระยะเวลาท่ีชมโทรทัศนตอวัน จากผลการวิจัย พบวา ตัวอยางรับชมรายการโทรทัศนเปนเวลา 

1-2 ชั่วโมง  มากที่สุด 405 คน หรือรอยละ 40.5 รองลงมาคือ 3-4 ชั่วโมง จํานวน 246 คน หรือรอยละ 24.6 

และ 5-6 ชั่วโมง จํานวน 140 คน หรือรอยละ 14.0

  สาํหรบัชองทางการรบัชม ตวัอยางรบัชมรายการโทรทศันทางเครือ่งรบัโทรทศัน จาํนวน 862 คน 

หรอืรอยละ 86.2 รองลงมา คอื ใชสมารทโฟนในการรบัชม 294  คน หรือรอยละ 29.4 และรบัชมผานคอมพวิเตอร 

166 คน หรือรอยละ 16.6

        สําหรับเหตุผลท่ีตัวอยางรับชมโทรทัศน คือ เพื่อรับรูขอมูลขาวสารประจําวัน 764 คน หรือ          

รอยละ 76.4 การไดรับความบันเทิงและผอนคลายความเครียด 488 คน หรือรอยละ 48.8 และสามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 376 คน หรือรอยละ 37.6 

 4. สวนที่ 4 ความตองการรายการโทรทัศนทางวัฒนธรรมทางโทรทัศนชุมชน

         เนื้อหารายการโทรทัศนดานวัฒนธรรมท่ีตัวอยางตองการมากท่ีสุด คือ เนนประเด็นที่ทันสมัย

กําลังเปนที่สนใจ จํานวน 700 คน หรือรอยละ 70.0 เนนความบันเทิงสอดแทรก จํานวน 417 คน หรือรอยละ 

47.1 และตอมา เนนนําเสนอเรื่องราววัฒนธรรมที่ใกลตัว จํานวน 315 คน หรือรอยละ 31.5
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 5. สวนท่ี 5 ความคิดเห็นตอรูปแบบรายการและเนื้อหารายการโทรทัศนสารคดีทาง

วัฒนธรรมที่ตองการ 

  จากการสรุปผลแบบสอบถาม  จาํนวน 1,000 ชดุ พบวา กลุมตวัอยางตองการรายการโทรทัศนสารคดี

ในหลายรูปแบบไมวาจะเปนรายการสารคดีเชิงทองเที่ยว สารคดีเชิงขาว สารคดีเสมือนจริงที่ติดตามชีวิต     

ของคนในชุมชน และสารคดีเกี่ยวกับการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น 

  รายการควรมีเนือ้หาสาระท่ีกระชบัไมยดืยาวเกินไป สอดแทรกความบันเทงิและความรูในรายการ

เน้ือหาท่ีสามารถนําไปใชในชีวิตจริงได ซึ่งเนื้อหารายการจะตองนาสนใจ แปลกใหม เนื้อหาถูกตอง                  

ตามความจริง สามารถดูไดทุกวัย โดยควรใหเยาวชนรุนใหมมาเรียนรูและสืบสานภูมิปญญาชุมชนรวมกับ

ชาวบาน รวมถึงสงเสริมใหชาวบานชวยกันบอกเลาเรื่องราวในชุมชนเพ่ือใหคนอื่น ๆ ไดรับรู

  ประเด็นเน้ือหาวัฒนธรรมท่ีตองการใหมีการถายทอดทํารายการโทรทัศนสารคดีทางวัฒนธรรม 

ไดแก การสะทอนวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในสังคม  อาชีพ ศาสนา (ความเปนอยูที่อยูรวมกันได แมจะ    

ตางศาสนา) ภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมที่กําลังจะสูญหาย สถานที่ทองเที่ยว ประเพณี ผลิตภัณฑชุมชน 

ตาํนานชุมชน โบราณสถาน ปราชญในชมุชน การสงเสรมิคณุธรรมจริยธรรม รายการพฒันาวถิชีวีติของคนชนบท

อภิปรายผลการวิจัย
 คณะผูวจิยัขออภิปรายผลการวจิยัพฤตกิรรมการเปดรับส่ือตามองคประกอบพืน้ฐานของกระบวนการ

สื่อสาร (Communication Process) ตามทัศนะของกาญจนา แกวเทพ (2552) ดังนี้

 
 
 

 
                                      

  /
 
 

 
 

 

  
.   

ภาพที่ 2:  การเปดรับสื่อของประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชตามองคประกอบพ้ืนฐาน 

                              ของกระบวนการส่ือสาร

 จากภาพท่ี 2 แสดงใหเห็นพฤติกรรมการเปดรับสื่อตามองคประกอบกระบวนการส่ือสาร เริ่มตั้งแต 

สื่อมวลชนเปนผูสงสารไปยังประชาชน  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการสุมตัวอยางแบบโควตาใน  5 อําเภอ 

อําเภอละ 200 คน รวม 1,000 คน ซึ่งประชาชนในฐานะผูรับสารรับรูเนื้อหาในรูปแบบขาว  ละคร/ภาพยนตร 

และสารคดตีามลาํดบั ผานทางส่ือโทรทศัน สือ่ออนไลน และวทิยกุระจายเสียงตามลําดบั  ซึง่เมือ่รบัชมรบัฟงแลว 

ประชาชนตวัอยางจะแสดงความชืน่ชอบเปนผลสะทอนกลบัของการสือ่สาร แตละครัง้ ทัง้นีก้ารเลอืกรบัรูขอมลู
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ขาวสารของบุคคล จะมีกระบวนการเลือกสรรแตกตางกันไปตามความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ประสบการณ

สวนตวั ฯลฯ โดยกระบวนการเลือกสรรจะมพีฤตกิรรมเปดรบัเปนขัน้แรก  จากนัน้กจ็ะเกดิความสนใจ การเลอืก

ตีความและการเขาใจในเนื้อหาขาวสารที่นั้น ๆ (ธีรศักด อริยะอรชุน, 2556) จะเห็นไดวาหากไมเปดรับก็จะ    

ไมรับรู ตีความและจดจํา 

 สาํหรับในงานวิจยัช้ินน้ี นอกจากศึกษาพฤติกรรมการเปดรับสือ่ของประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

แลว สิ่งที่ตองการเนนเปนพิเศษ คือ การคนหาความตองการของประชาชนเก่ียวกับรายการสารคดี                      

ทางวัฒนธรรมทางโทรทัศนชุมชนซึ่งหมายความรวมความหมายสารคดีทางวัฒนธรรมท้ัง 2 ประเภท คือ 

รายการสารคดีประเภทวัฒนธรรมท่ีเปนสิ่งกอสรางหรือวัตถุ และรายการสารคดีประเภทวัฒนธรรมท่ีเปน         

วถิชีวีติ (คณะกรรมการกลุมผลติชดุวชิาการสรางสรรครายการโทรทศัน   มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช, 2552) 

ซึง่สอดคลองกับผลการวิจยัทีป่ระชาชนตัวอยางตองการรับชมสารคดีทีม่เีนือ้หาท้ัง 2 ประเภท กลาวคือ ประเภท

วัฒนธรรมที่เปนสิ่งกอสรางหรือวัตถุ เชน โบราณสถาน สถานที่ทองเที่ยว ผลิตภัณฑสินคาชุมชน ฯลฯ และ

ประเภทวัฒนธรรมที่เปนวิถีชีวิต ไดแก ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา ฯลฯ

 การจะผลิตรายการสารคดีทางวัฒนธรรมใหประชาชนเกิดการเปดรับ เกิดความสนใจ การเลือก           

ตีความ และเขาใจในเน้ือหาสารคดีนั้น ๆ จะตองมีการสํารวจความตองการของประชาชนเสียกอน ซึ่ง                

ผลการวจิยัสะทอนใหเหน็วา รปูแบบสารคดีทางวฒันธรรมทางโทรทศันชมุชนท่ีประชาชนตองการคอื การนาํเสนอ

ในรูปแบบรายการสารคดีทองเที่ยว สารคดีเชิงขาว ขาวรายวัน รายการที่ติดตามชีวิตของคนในชุมชน สารคดี

เกี่ยวกับการอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน รายการเกมสโชว/ทอลกโชวที่นําเสนอความเปนทองถิ่น  สวนประเด็น

เนือ้หาวฒันธรรมทีป่ระชาชนตองการ ไดแก เนือ้หาทีเ่นนประเดน็ทีท่นัสมยักาํลังเปนทีส่นใจ เนนความบนัเทงิ

สอดแทรกและเนนนําเสนอเรื่องราววัฒนธรรมที่ใกลตัว  

 ความตองการที่หลากหลายดังขางตน มีเหตุผลมาจากบุคคลจะเปดรับขาวสารเฉพาะเรื่องที่ตนให

ความสนใจเทานั้นเนื่องจากขาวสารในปจจุบันมีมากเกินกวาที่ผูรับสารจะรับไวทั้งหมดได จึงทําใหเกิด

กระบวนการเลือกรับขาวสารขึ้น (ดวงฤทัย พงศไพฑูรย, 2544  อางถึงใน ธีรศักด อริยะอรชุน, 2556)                   

การผลิตสารคดีทางวัฒนธรรมเพ่ือใหตรงกับความตองการของประชาชนที่มีบริบททางสังคมและ                    

สภาพแวดลอมแตกตางกัน จึงมีความสําคัญ ผูผลิตสารคดีทางวัฒนธรรมจึงควรมีการสํารวจและศึกษา       

ความตองการของประชาชน ซึง่เปนผูรบัสารทีเ่ปนกลุมเปาหมายของการผลติสารคดทีางวฒันธรรมทีเ่กีย่วกบั

ทองถ่ินของพวกเขานั่นเอง ทั้งนี้รูปแบบรายการและเน้ือหาที่ประชาชนสะทอนออกมา ผูผลิตรายการสารคดี

ทางโทรทัศนชุมชนควรดําเนินผลิตตามหลักการสื่อสารชุมชน ทั้งนี้ กาญจนา แกวเทพ, กําจร หลุยยะพงศ, 

รจุริา สภุาษา และวรีพงษ พลนิกรกจิ (2543) เสนอใหเปดโอกาสใหผูผลติและผูชมสือ่สารกนัไปมาในลกัษณะ

การสือ่สารสองทาง (Two-way Communication) มปีฏกิริยิาโตตอบ (Interactivity) กนัอยูตลอดเวลา นอกจากนี้              

ควรเนนการใชประโยชนจากสื่อของชุมชน โดยชุมชนสามารถเขาถึงไดตลอดเวลา เปนสื่อท่ีมาจากชุมชน      

และเนนชุมชนมีสวนรวมมากที่สุด (Berrigan, 1979 อางถึงใน  ปาริชาติ สถาปตานนท และคณะ, 2549) 
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สรุป
 คณะผูวิจัยขอสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยแบงเปน 2 วัตถุประสงค ดังนี้

 1) พฤติกรรมการเปดรับสื่อของประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดขอสรุปจากการสอบถาม

ประชาชนใน 5 อําเภอ อําเภอละ 200 คน รอบอําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รวม 1,000 คน พบวา 

ตวัอยางเลอืกรบัสือ่โทรทัศนมากเปนอนัดบัแรก รองลงมาคือ สือ่ออนไลน และสือ่วทิยกุระจายเสียงตามลําดบั 

สําหรับสื่อโทรทัศน เลือกรับชมรายการขาว ละคร/ภาพยนตร และสารคดีตามลําดับ ชวงเวลาที่เลือกรับชม

มากท่ีสุดคือ เวลา 20.01 - 24.00 น. โดยจะรับชมเปนเวลา 1-2 ชั่วโมงมากท่ีสุด และรับชมผานเคร่ืองรับ 

โทรทศัน โดยมเีหตผุลในการเลือกรับชมรายการโทรทศันคอื เพ่ือรับรูขอมูลขาวสารประจําวนั เพือ่ความบนัเทงิ

และผอนคลายความเครียด และการนําขอมลูไปประยุกตใชในชีวติประจําวนั ตามลําดบั  และ 2) ความตองการ

รายการสารคดีทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษและถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน สรุปไดวา รูปแบบ

รายการโทรทศันดานวฒันธรรมทีก่ลุมตัวอยางตองการมากทีส่ดุ คอื การนาํเสนอในรูปแบบรายการสารคดทีองเทีย่ว 

สารคดีเชิงขาว สารคดีเสมือนจริงท่ีตดิตามชีวติของคนในชุมชน โดยมีเน้ือหาทีเ่นนประเด็นทีท่นัสมยักําลังเปน

ที่สนใจ เนนความบันเทิงสอดแทรก และเนนนําเสนอเรื่องราววัฒนธรรมท่ีใกลตัว  โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม

จากตัวอยางวา ควรสงเสริมเยาวชนรุนใหมใหเรียนรูและสืบสานภูมิปญญาชุมชนรวมกันกับชาวบาน รวมถึง

สงเสริมความรวมมือของชาวบานใหชวยกันบอกเลาเรื่องราวในชุมชนเพ่ือใหคนอื่น ๆ ไดรู

 จากสรุปผลการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

คือ สามารถนําขอมูลที่ไดไปกําหนดแนวทางดําเนินการผลิตรายการประเภทสารคดีทางวัฒนธรรมท่ีตรงกับ

ความตองการของผูชม ซึ่งในท่ีนี้คือชุมชน

 สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ควรตอยอดเปนการวิจัยที่มีลักษณะทั้งเชิงปริมาณและ

คณุภาพ เพ่ือใหไดขอมลูเชิงความคิดเห็น การวิพากษวจิารณจากกลุมตวัอยางในประเด็นความตองการรายการ

สารคดทีางวฒันธรรมทางสือ่โทรทศันอยางเปนรปูธรรม เพ่ือเปนขอมูลนาํไปสรางสรรคและผลติรายการสารคดี

ทางวัฒนธรรมทางโทรทัศนที่ตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายอยางแทจริง
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