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บทคัดยอ
  งานวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค คือ  1) เพื่อศึกษาเนื้อหา ความหมายและคานิยม    
ในภาพยนตรการตูนชุดบารบี้  2) เพื่อศึกษาผลกระทบของเน้ือหา ความหมายและคานิยมในส่ือภาพยนตรการตูน
ชดุบารบีท้ีม่ตีอเด็กระดับประถมศึกษา  3) เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบคานิยมท่ีไดรบัจากการศึกษาเน้ือหาและความหมาย
ของภาพยนตรการตูนกับคานิยมที่เกิดขึ้นจากการรับชมภาพยนตรการตูนชุดบารบี้ กลุมตัวอยางท่ีศึกษามีสองกลุม 
กลุมแรก คือ เด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนตนในอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม จํานวน 20 คน  กลุมที่สอง คือ 
ภาพยนตรการตูนชุดบารบี้ที่จัดจําหนายในประเทศไทย ในระหวางป ค.ศ. 2001 – ค.ศ. 2012 จํานวน 23 เร่ือง          
การเก็บขอมูลแบงเปนสองข้ันตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 คือ การวิเคราะหเนื้อหาสาร ผูวิจัยทําการศึกษาเน้ือหาสาร            
จากภาพยนตรการตนูชดุบารบี ้จากหลกัการเลาเรือ่งและโครงสรางเรือ่งวามีการนําเสนอเน้ือหาหลกัท่ีสะทอนใหเห็น
แนวคดิและคานยิมในดานใดบาง  ขัน้ตอนที ่2 คอื การนาํแนวคดิและคานยิมทีไ่ดแตละเรือ่งนัน้มาใชเปนแนวคาํถาม
ในการสมัภาษณกลุมตัวอยางเด็กประถมศกึษา  ผลการศกึษาพบวา เนือ้หาสารจากภาพยนตรการตนูชุดบารบีส้ะทอน
ถึงแนวคิดและคานิยมแบบนามธรรมและรูปธรรม โดยคานิยมที่ปรากฏมากที่สุด คือ คานิยมเรื่องความดีงามและ
ความกลาหาญ รองลงมา คือ ความมีนํ้าใจตอเพ่ือน มิตรภาพ และหนาที่ความรับผิดชอบ สวนแนวคิดคานิยมเชิง  
รปูธรรมทีป่รากฏ คอื คานยิมเรือ่งความสวยงาม ความมีบคุลกิภาพโดดเดนและวางตนเหมาะสมกับความเปนหญงิสาว 
เมื่อนําแนวคิดดานคานิยมเหลานี้ไปใชเปนคําถามตั้งตนในการสัมภาษณ  กลุมตัวอยาง จึงพบวา เด็กสามารถรับรู
ถึงแนวคิดและคานิยมเหลานี้ได  จดจําได และมีความประทับใจในแนวคิดเหลานี้  กลาวคือ  เด็กสามารถใหคุณคา
วาเปนตนแบบที่ดีซึ่งตนอาจจะนําไปใช สวนแนวคิดและคานยิมในสวนของรูปธรรม คือ ความงาม บุคลิกภาพและ
การวางตัว เด็กๆ สามารถรับรู จดจํา และมีความประทับใจเชนเดียวกัน  แตมีความแตกตางตรงที่เด็กเลือกท่ีจะ     
เลียนแบบหรือนําคานิยมรูปธรรมเหลาน้ีไปปฏิบัติตามอยางชัดเจนมากกวาแนวคิดเชิงนามธรรมอยางเร่ืองความดี 
หรือความกลาหาญ  สรุปคือเนื้อหาหลักจากสารภาพยนตรการตูนชุดบารบี้สะทอนคานิยมทั้งเชิงนามธรรมและ              
รูปธรรม เด็กมีความสามารถในการรับรู เขาใจ และใหคุณคาได แตเด็กมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมเลียนแบบดาน    
รูปธรรมมากกวานามธรรมอยางชัดเจน 

ผลกระทบของภาพยนตรการตูนชุดบารบี้ที่มีตอเด็กประถมศึกษาตอนตน
ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
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Abstract
  This research is qualitative research aims: 1) to investigate the content. the meaning and values 
of the cartoon series, Barbie 2) to study the impact of the content, the meaning and values in media cartoon 
series Barbie on elementary school children 3) to compare the values formed with audience and value 
obtained from the meaning of the Barbie cartoon series content analysis. The study has two stages.         
The first stage involves a study of the cartoon series, Barbie, launched during 2001-2012 totaling 23 
episodes. The narrative and structure are examined to elicit the main concept and values presented in 
the series. In the Second stage, the researcher used the main concepts and values elicited from the first 
stage to perform in-depth interview with students in the primary school level in Chiang Mai, totaling 20 
students. The results revealed that the cartoon series, Barbie, presented both subjective and objective 
ideas and values. The most common theme was the decency and courageous, the second was the      
kindness to friends, friendship and responsibility. The series deliver the idea for young woman to be 
beautiful and have personality and behave befitting a young woman. The in-depth interviews revealed 
that children could recognize the above-mentioned between concepts and values, remember and            
appreciate these concepts as a good role model to which they might apply. The ideas and values of 
tangible beauty, personality and demeanor were delivered to children as well and they were impressed. 
But there are differences between concepts and values about beauty body or personality that clearly to 
see outside and abstract concepts about goodness or courage. The conclusion is children could recognize 
all concepts and values that show in cartoon series content but they choose to present themselves and 
tend to mimic behavior that to look alike not to be like Barbie in the cartoon series.
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บทนํา
  เปนทีท่ราบกนัดวีา ประเทศจะพฒันาไดกต็อเมือ่ประชาชนไดรบัการดแูลอยางครบถวนสมบรูณในทกุๆ ดาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งอนาคตของชาติซึ่งก็คือ  “เยาวชน”  เยาวชนในวันนี้จะเติบโตเปนผูใหญในวันหนา ซึ่งจะมีหนาที่
ความรบัผดิชอบตอตนเอง ตอครอบครวั ตอชมุชน และตอสังคมประเทศชาตติอไปอยางหลกีเล่ียงมไิด  หมายรวมถงึ
ความรับผดิชอบแทนผูใหญในอนาคต ทัง้ในดานการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม ตลอดจนบทบาทในการสืบทอดวัฒนธรรม
อันดีงามของสังคม และคานิยมที่ดีไปยังลูกหลานสืบตอไป ดังนั้น หากเยาวชนของชาติมีความรู  มีการศึกษาดี             
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มีสุขภาพสมบูรณทั้งกายใจ ก็จะสามารถทํานายอนาคตไดวาเด็กในวันนี้จะเติบโตอยางงดงามเปนผูใหญที่มีความ
สมบูรณในวันขางหนา และเด็กๆ เหลานี้ที่จะกาวมาแทนที่ผูใหญและสรางสรรคสิ่งใหมๆ ใหทั้งสังคมและโลกใบนี้
ไดอยางดี 
  คําวาสื่อมวลชนน้ัน หมายถึง สื่อที่ทําหนาที่สื่อสารสารหน่ึงๆ ไปยังผูรับสารที่มีลักษณะเปนมวลชน (Mass) 
โดยลกัษณะความเปนมวลชนนีเ้ปนการเปดกวาง ผูรบัสือ่จะเปนใครกไ็ด เพศ อาย ุฐานะ หรอืการศกึษาใดๆ กส็ามารถ
เขาถึงสื่อได (ศุภฤกษ โพธิไพรัตนา, 2547) เพราะฉะนั้น สื่อมวลชนจึงมีสภาพเหมือนทั้งอาวุธและยารักษาโรคที่ผูรับ
สามารถรับและตีความอยางสรางสรรคหรือไรประโยชนไดเชนกัน
  ในบรรดาส่ือทั้ง หลายโทรทัศนนับวาเปนสื่อมวลชนท่ีไดรับความนิยมและไดรับความสนใจจากประชาชน
ทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กและเยาวชนจะใหความสนใจเปนพิเศษเพราะโทรทัศนนั้นเต็มไปดวยรายการตางๆ 
ทีม่ทีัง้ภาพเคลือ่นไหว เสยีงเพลง และความบนัเทิงทีน่าตืน่ตาตืน่ใจ ยิง่เปนโทรทศันสทีีใ่หภาพชดัเจนแบบ HD (High 
Definition)  ผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม ทําใหผูชมตัวนอยๆใหความสนใจส่ือโทรทัศนมากขึ้น และรายการท่ีเรียก
วาเปนรายการสุดพิเศษของเด็กและเยาวชนมากที่สุดจากโทรทัศนก็คือ “ภาพยนตรการตูน” (มยุรี จารุปาณ, 2535)
  ในอดตีภาพยนตรการตนูนัน้เปนรายการท่ีฉายทางโทรทัศนเทานัน้ ทาํใหสือ่โทรทัศนกลายเปนส่ือยอดนิยม
ของเด็กและเยาวชน ในยุคนั้นจะพบวา รายการภาพยนตรการตูนจะถูกจัดเขาไปในผังรายการชวงเชา ตั้งแตเวลา  
7.00 น. - 10.00 น. ทุกๆ วันเสารอาทิตย  ซึ่งก็สงผลใหเด็กๆ พากันตื่นเชาเพื่อติดตามรับชมรายการการตูนโปรดกัน
แทบทุกบาน เพราะเปนความบันเทิงราคาถูก และเต็มไปดวยความสนุกสนาน นับเปนรายการอันดับหนึ่งในใจเด็กๆ 
ทั่วโลก  ตอมาเทคโนโลยีการสื่อสารไดมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว  ทําใหนวัตกรรมการบันทึกภาพยนตรการตูนมี      
ความหลากหลายทั้งในรูปแบบวิดีโอ ซีดี วีซีดี จนกระทั่งในปจจุบัน พัฒนามาเปน ดีวีดี ที่สามารถหาซื้อมารับชม          
ทีบ่านไดอยางไมจาํกดั และเทคโนโลยีกพ็ฒันาแพลตฟอรม (Platform) ใหสามารถเขาถงึไดงายมากข้ึน ไมวาจะเปน
ทางโทรทัศนบอกรับสมาชิก (Paid Television) กลองตางๆ และทางโลกอินเทอรเน็ต ยูทูป เฟสบุค และเว็บไซตตางๆ  
ที่สามารถแชรขอมูลภาพยนตรการตูนตางๆ ได งาย รวดเร็วและ ราคาถูก  การพัฒนาอยางรวดเร็วนี้ ผูใหญอาจยัง
ไมทนัเหน็ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ แตถามองในแงมมุเดก็ และเยาวชนทีส่ามารถใชเทคโนโลยไีด จะมีอาํนาจในการตดัสนิใจ
รบัสารตางๆ ไดตลอดเวลา โดยทีอ่าจจะไมจาํเปนตองผานการคดักรองหรอืการตรวจสอบจากผูปกครอง จงึทาํใหเกดิ
กระแสวิพากษวิจารณการทํางานของสื่อ และความกังวลจากภาคสวนตางๆ ในสังคมที่เล็งเห็นความสําคัญวาสื่อ
ตางๆ เหลานั้นจะมีผลกระทบหรือจะมีอิทธิพลอยางไรกับเด็กและเยาวชน 
  ภาพยนตรการตูนที่เด็ก ๆ ชื่นชอบในปจจุบัน มีลักษณะท่ีแตกตางกันไปตามกลุมเปาหมาย เชน การตูน
สําหรับเด็กชาย จะมีบุคลิกลักษณะในการตอสู เนื้อหาที่สอดแทรกความรุนแรง การตอสู ความแข็งแกรงตางๆ          
สวนกลุมเปาหมายที่เปนเด็กผูหญิง ก็จะมีลักษณะออนหวาน สดใสราเริง และมีการสอดแทรกภาพที่สะทอน           
ความงดงามแบบผูหญิง เพื่อใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย โดยตัวละครในการตูนสําหรับเด็กผูหญิง      
ที่โดดเดนและโดงดังมาที่สุดในโลกที่ไมมีใครไมรูจักก็ คือ  “บารบี้”  
  จากการคนควาขอมูลเบื้องตนพบวา  บารบี้เกิดข้ึนชวงเวลาหลังสงครามโลก คร้ังที่ 2 และดวยประชากรท่ี
เพิ่มขึ้น ในขณะท่ีผูผลิตตุกตามีจํานวนนอยทําให บริษัท แมตเทล ไดมีโอกาสกาวสูตลาด  โดยบริษัท แมตเทล            
กอตั้งขึ้นใน ป ค.ศ.  1944   ซึ่งชื่อบริษัท แมตเทล นี้ตั้งมาจากการผสมชื่อของผูกอต้ังทั้งสองคนเขาดวยกัน คือ           
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เอลเลยีตแฮนดเลอร และฮาโรลดแมต  “บารบี”้  มาจากชือ่ของลกูสาวของผูกอตัง้ ซึง่เปนหน่ึงในของเลนช่ือดงัทีเ่ติบโต
มาพรอมกับเด็กสาวทั่วโลก รวมถึงเด็กสาวในประเทศไทย (ชาตรี ลีศรีวิทย, 2550)
  ตุกตาบารบีก้ลายเปนทีรู่จกัไปทัว่โลก บารบีเ้ปนยิง่กวาของเลนของเด็กสาว บารบีเ้ปนตวัแทนโลกแฟช่ันของ
เด็กๆ ที่กําลังจะเติบโตเปนสาวนอยที่รักความสวยความงาม   นอกจากน้ีบารบี้ยังทําให บริษัท แมตเทลกลายเปน
บริษัทที่สามารถผลิตและจําหนายของเลนไปทั่วโลกเปนระยะเวลา 47 ปที่ผานมา ณ เวลานี้ ทุกหนทุกแหงทั่วโลก   
ถกูจดุประกายดวยความฝนสชีมพหูวานจากอทิธพิลของบารบี ้เพราะเธอเปนมากกวาตุกตาแตเธอยงัสะทอนแนวคดิ 
“ความเปนผูหญิง” ที่เปรียบเสมือนตนแบบใหกับเด็กๆ ทั่วโลก ตุกตาบารบี้ ถูกเปดตัวข้ึนเม่ือป ค.ศ. 1959 ในงาน
อเมรกินั ทอย แฟรทีน่วิยอรก สหรฐัอเมริกา เพยีงปแรกของการเผยโฉมตอสาธารณชนบารบีส้ามารถสรางปรากฏการณ
ดวยยอดขาย 351,000 ตัว (ปญญา ดิลกศรี, 2548) นับแตนั้นมา ตุกตาที่มีใบหนาอันสวยหวาน ผมยาวสลวย รูปราง
สูงโปรง สวมเสื้อผาอันงดงามหรูหรา ก็กลายเปนขวัญใจของเด็กหญิงทั่วโลกอยางรวดเร็ว 
  ชาตรี ลศีรวีทิย (2544) ไดกลาววา ตุกตาบารบีม้คีวามหมายท่ีสามารถพิจารณาไดในสองระนาบ คอื 'ความ
เปนของเลน' และ 'มายาคติ' โดยตุกตาบารบีม้คีวามนัยในระดบัวฒันธรรมท่ีขดัแยงอยูในตวัเอง เชน บารบีใ้นชดุพนกังาน
แมคโดนัลดสื่อความหมายของวิถีการบริโภคอาหารแบบฟาสตฟูด สภาวะโลกาภิวัตนทางวัฒนธรรม โดยมีบรรษัท
ขามชาติอยูเบื้องหลัง หรือบารบี้ในชุดประจําชาติตางๆ เชน สเปน ญี่ปุน ไทย สื่อความหมายวา มนุษยลวนแตสังกัด
อยูกบัเผาพนัธุ วฒันธรรมประจําทองถ่ินและอัตลกัษณประจําชาตซิึง่อาจถอืไดวาเปนการชดเชยการสูญหายไปของ
วัฒนธรรมเฉพาะถ่ินในบริบทโลกาภิวัตน การเสนอภาพวัยรุนในหนาที่การงานเกินวัย รวมท้ังนองๆ และแฟนของ   
บารบี้ที่ผลิตมาทีหลังบารบี้นับสิบๆ ป แตบารบี้กย็ังคงความสาวอยูเทาเดิม เด็กๆ ถูกปลูกฝงโดยพยายามใสสิ่งที่คิด
วาเปนประโยชนลงไป  จะถูกหรือผิดคงไมสามารถอธิบายไดชัดเจน และอาจเปนความรูเทาไมถึงการณของผูผลิต   
ที่สอดแทรกสิ่งเหลานี้ลงไปในสาระสําคัญของความเปนบารบี้ไปโดยไมรูตัว
  ผลติภณัฑของบารบีอ้กีประเภทหน่ึงทีก่าํลงัไดรบัความนิยมอยางสูงและอยูคูกบัวถิชีวีติของเด็กผูหญงิ กค็อื 
ภาพยนตรการตูนชุด บารบี้ ที่ไดจัดจําหนายไปทั่วโลก โดยทั้งหมดมีภาพยนตรที่เกี่ยวของกับบารบี้ จํานวน 25 เรื่อง 
เปนภาพยนตรชุด จํานวน 22 เรื่อง เปนภาพยนตรฉายในโรง จํานวน  3 เรื่อง โดยภาพยนตรการตูนชุดบารบี้จําหนาย
ในประเทศไทยนับตั้งแต ป ค.ศ. 1987 – ค.ศ. 2011  มีจํานวน 20 เรื่อง (ปญญา ดิลกศรี, 2548) ภาพยนตรชุดบารบี้
เปนหน่ึงระบบของการสรางสรรคเรือ่งราวเขากบัผลติภณัฑอยางแนบเนียน ไมวาจะเปนการสรางสรรคบคุลกิ  ภาพลักษณ 
การแตงกาย ไปจนถึงเรื่องคานิยม อุปนิสัยและการใชชีวิตในแบบอยางของบารบี้ โดยเร่ืองราวตางๆ นั้นจะถูกผูกติด
กับความรูสึกที่ผูกพันกับความสวยงาม ความสมบูรณแบบและการเติบโตเปนคนที่เต็มไปดวยความสุข 
  มีการศึกษาวิจัยจากท่ัวโลกท่ีศึกษาถึงผลกระทบตางๆ จากส่ือและส่ิงเหลานี้ถูกสงตอไปยังเด็กๆ ไมวาจะ
เปนสือ่สิง่พมิพ สือ่โทรทศัน สือ่ภาพยนตร ซึง่ภาพยนตรทีม่คีวามใกลชดิเยาวชนมากทีส่ดุ คอื ภาพยนตรการตนู และ
เดก็มคีวามตองการรบัสารอยูตลอดเวลา พฤตกิรรมหนึง่ทีพ่บ คอื เดก็สวนใหญมุงตรงไปทีโ่ทรทศันเพือ่เปดดูรายการ
ที่ชื่นชอบหรือใสแผนวีซีดีการตูนเรื่องโปรด แลวนั่งดูอยูหนาจอโทรทัศนเปนเวลานาน ขณะท่ีบางครอบครัวมีอาหาร
ตลอดการทํากิจกรรมนี้อีกดวย ทําใหกิจกรรมการรับชมโทรทัศนของเด็กกลายเปนความเคยชินในหลายๆ ครอบครัว 
  ผูวิจัยมองเห็นความสําคัญของอิทธิพลในกระบวนการสื่อสารนี้ไปยังเด็กและเยาวชนและจึงเปนที่มาของ
การตัง้คาํถามวา เดก็และเยาวชนไดรบัอทิธพิลจากภาพยนตรการตนู “บารบี”้ อยางไรบาง และสือ่ภาพยนตรการตนู
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มีโอกาสที่จะสงผลกระทบกับความเปนตัวตน ความคิด ทัศนคติ คานิยมตางๆ ตลอดจนมีอิทธิพลอยางไรกับ                
การแสดงออกและพฤติกรรมของเด็ก ซึง่เดก็เหลานีเ้ปนผูรบัสารผานส่ือภาพยนตรชดุอยางซ้ําๆ และตอเนือ่งเปนเวลา
นาน โดยผูวิจัยเลือกศึกษาในแงมุมของการซึมซับเอาสารท่ีซอนอยูในเนื้อหาและรูปแบบของภาพยนตรการตูนและ
อิทธิพลของสารเหลานั้นที่ปรากฏในเด็กและเยาวชนทั้งในรูปธรรมและนามธรรม 

วัตถุประสงค 
  1. เพื่อศึกษาเนื้อหา ความหมายและคานิยมในภาพยนตรการตูนชุดบารบี้ 
  2. เพื่อศึกษาผลกระทบของเน้ือหาความหมายและคานิยมในส่ือภาพยนตรการตูนชุดบารบี้ที่มีตอเด็ก
ระดับประถมศึกษา
  3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคานิยมที่ไดรับจากการศึกษาเนื้อหาและความหมายของภาพยนตรการตูนกับ
คานิยมท่ีเกิดขึ้นจากการรับชมภาพยนตรการตูนชุดบารบี้

วิธีการวิจัย
  1.  ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับคานิยมที่ปรากฏในภาพยนตรการตูนชุดบารบี้ 
       1.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ภาพยนตรการตูน ชุด บารบี้ ที่เขามาฉายในประเทศไทยโดยมี
เกณฑในการ เลือกดังนี้
    1) เลือกศึกษาภาพยนตรการตูนชุดบารบี้ที่จัดจําหนายในประเทศไทยเทานั้น และตองเปน
ภาพยนตรการตูนชุดที่จัดจําหนายในรูปแบบ วีดีโอซีดี หรือ ดีวีดี และตัวละครหลัก (Main Character) ในภาพยนตร
ตองเปนตัวละครบารบี้ในรูปแบบตางๆ 
    2) ภาพยนตรการตนูชดุทีน่าํมาศกึษาเปนภาพยนตรในชวงเวลา ตัง้แตเริม่ตนการจดัจาํหนายใน
ประเทศไทยถึงปจจุบัน (นับถึงปที่เริ่มตนการทําวิจัย) ค.ศ. 2001 – ค.ศ. 2012 เปนเวลา 11 ป จํานวน 23 เรื่อง ดังนี้
                 2.1) Barbie In The Nutcracker  บารบี้ อิน เดอะ นัทแครกเกอร 2001                   
                  2.2) Barbie As Rapunzel บารบี้ เจาหญิงราพันเซล 2002
                 2.3) Barbie Of Swan Lake บารบี้ เจาหญิงแหงสวอนเลค 2003
                 2.4) Barbie As The Princess And The Pauper เจาหญิงบารบี้และสาวผูยากไร 2004
                 2.5) Barbie Fairytopia บารบี้ นางฟาในโลกแหงความฝน 2005
                 2.6) Barbie And The Magic Of Pegasus บารบี้ กับเวทมนตรแหงเพกาซัส 2005
                 2.7) The Barbie Diaries บารบี้ บันทึกสาววัยใส 2006
     2.8) Barbie Fairytopia: Mermaidia นางฟาบารบี้ในดินแดนใตสมุทร 2006
     2.9) Barbie In The 12 Dancing Princess บารบี้ ใน 12 เจาหญิงเริงระบํา 2006
     2.10) Barbie Fairytopia: Magic Of The Rainbow นางฟาบารบีก้บัเวทมนตรแหงสายรุง 2007
     2.11) Barbie As The Island Princess บารบี้ ในเจาหญิงแหงเกาะหรรษา 2007
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     2.12)  Barbie Mariposa And The Her Butterfly Fairy Friends บารบี้ แมรีโพซากับเหลา 
นางฟาผีเสื้อแสนสวย 2012
     2.13) Barbie And The Diamond Castle บารบี้ กับปราสาทแหงเพรชพลอย 2008
                 2.14) Barbie In A Christmas Carol บารบี้ กับวันคริสตมาสสุดหรรษา 2008
                 2.15) Barbie Presents Thumbelina บารบี้ ขอเสนอ ทัมเบลินา 2009
                 2.16) Barbie And The Three Musketeers บารบี้ กับสามทหารเสือ 2009
                 2.17) Barbie In A Mermaid Tale บารบี้ เงือกนอยผูนารัก 2010
                            2.18) Barbie A Fashion Fairytale บารบี้ เทพธิดาแฟช่ัน 2010
                 2.19) Barbie A Fairy Secret บารบี้ ความลับแหงนางฟา 2011
                 2.20) Barbie Princess Charm School บารบี้ กับโรงเรียนแหงเจาหญิง 2011
                2.21) Barbie A Perfect Christmas บารบี้ กับคริสมาสตในฝน 2011
                 2.22) Barbie In A Mermaid Tale 2 บารบี้ เงือกนอยผูนารัก 2 2012
                 2.23) Barbie The Princess And The Popstar เจาหญงิบารบีแ้ละสาวนอยซูเปอรสตาร 2012
   1.2 เอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก เอกสารที่เกี่ยวของกับภาพยนตร  
               1) เนื้อเรื่องยอและรายละเอียดเกี่ยวของกับการสรางภาพยนตรการตูนชุดบารบี้จากบริษัทผูสราง 
และผูนําเขาในประเทศไทย ขาวสารการติดตามการประชาสัมพันธและส่ือที่เกี่ยวของตางๆ 
                     2) บทความ บทวิเคราะห และบทวิจารณภาพยนตรการตูนชุดที่ตีพิมพในนิตยสาร หนังสือพิมพ 
และ หนังสือเกี่ยวกับภาพยนตรตางประเทศ
   1.3 การวิเคราะหขอมูล
          ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จะใชการเก็บขอมูลจากเน้ือเร่ืองโดยละเอียด โดยจะ
ใชทฤษฎีโครงสรางการเลาเรื่องและการสรางความหมายเพื่อวิเคราะหแกนความคิดจากเนื้อเร่ืองที่ปรากฏ
  2.  ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับการรับรูเนื้อหาและคานิยมที่ปรากฏในภาพยนตร
การตูนชุดบารบี้
        2.1 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม โดยใชวิธีการสุม       
ดังตอไปนี้
              1) แบงโรงเรยีนระดับประถมศกึษาในเขตอําเภอเมืองจังหวดัเชียงใหมออกเปนโรงเรียนในการกาํกบั
ของภาครัฐ จํานวน  23 โรงเรียน โรงเรียนเอกชน จํานวน 18 โรงเรียน ผูวิจัยทําการสุมอยางเลือกตัวแทนประชากร
จากโรงเรียนภาครัฐ จํานวน 1 โรงเรียน ซึ่งผลที่ได คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ตัวแทนประชากร
จากโรงเรียนเอกชน จํานวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม ซึ่งประชากรจะเปนนักเรียนหญิงทั้งหมด 
เนื่องจากนักเรียนหญิงเปนกลุมเปาหมายหลักของภาพยนตรการตูนชุดบารบี้
                   2) เม่ือไดตัวแทนประชากรท้ังสองโรงเรียนแลว จึงทําการ เขาไปคัดเลือก นักเรียนประถมศึกษาใน
โรงเรยีน โดยไมไดจาํกัดจาํนวนแตเนือ่งจากเงือ่นไขในการเกบ็ขอมลูวจิยัเชงิคณุภาพครัง้นีจ้ะใชการสมัภาษณเชงิลึก 
คณุสมบัตขิองเด็กนักเรียนชัน้ประถมท่ีกาํหนดคอื ตองรบัชมภาพยนตรการตนูชุดบารบีเ้ปนประจํา และสามารถจดจํา
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ไดทั้ง 23 เรื่อง เมื่อเขาไปทําการคัดเลือกผูที่จะสัมภาษณแลวปรากฏวา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 
มีนักเรียนที่ผานการคัดเลือก จํานวน 9 คน โรงเรียนพระหฤทัยจํานวน 11  คน รวมทั้งหมด 20 คน 
  2.2 การเก็บรวบรวมขอมูล
                    แบบสมัภาษณเชงิลกึเกีย่วกบัพฤติกรรมการรับสารภาพยนตรชดุบารบีแ้ละการรบัรูคานยิมทีป่รากฏใน
ภาพยนตรการตูนชุดบารบี้ โดยนําแกนความคิดที่ผานการวิเคราะหเนื้อหาในข้ันตอนท่ี 1 มาตั้งเปนคําถาม                    
การสัมภาษณเชิงลึก
  2.3 การวิเคราะหขอมูล
                    ใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) และเปรียบเทียบขอมูลการศึกษาทั้งสองข้ันตอนเพื่อ
การอภิปรายผลการศึกษา

ผลการวิจัย
  1. เน้ือหา ความหมายและคานิยมในภาพยนตรการตูนชุดบารบี้ 

ตารางท่ี 1
การวิเคราะหเนื้อหาสารในภาพยนตรการตูนชุดบารบี้ทั้งหมด 23 เรื่อง

  
1. Barbie In The Nutcracker       
2. Barbie As Rapunzel    
3. Barbie Of Swan Lake    
4. Barbie As The Princess And The Pauper  

 
  

5. Barbie Fairytopia    
6. Barbie And The Magic Of Pegasus   
7. The Barbie Diaries    
8. Barbie Fairytopia: Mermaidia   
9. Barbie In The 12 Dancing Princess   12   
10. Barbie Fairytopia: Magic Of The Rainbow 

 
 

11. Barbie As The Island Princess    
12. Barbie Mariposa And The Her Butterfly Fairy Friends   
13. Barbie And The Diamond Castle    
14. Barbie In A Christmas Carol    
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15. Barbie Presents Thumbelina     
16. Barbie And The Three Musketeers    
17. Barbie In A Mermaid Tale    
18. Barbie A Fashion Fairytale    
19. Barbie A Fairy Secret    
20. Barbie Princess Charm School    
21. Barbie A Perfect Christmas    
22. Barbie In A Mermaid Tale 2   2  
23. Barbie The Princess And The Popstar 

 
 

 
  2. ผลกระทบของเน้ือหา ความหมายและคานิยมในส่ือภาพยนตรการตูนชุดบารบี้ที่มีตอเด็ก    
ระดับประถมศึกษา
   การสัมภาษณเด็กระดับชัน้ประถมศึกษา เพศหญิง จาํนวน 20 คน ผลการสัมภาษณพบวา แนวคิดและ
คานิยมท่ีปรากฏในการรับรูของเด็กกลุมตัวอยางท้ัง 20  คนน้ัน  แบงออกเปนสองสวน สวนแรก คือ แนวคิดหรือ        
คานยิมทีม่ลีกัษณะเปนนามธรรม จบัตองไดยาก เปนเรือ่งของการใหคณุคาของสิง่ตางๆ เชน การทาํความดี การชวยเหลือ
ผูอืน่อยูเสมอ การแสดงออกซ่ึงความกลาหาญ การทําหนาท่ีและความรับผดิชอบ การต้ังใจและมุงม่ันในการทําความฝน   
ใหเปนจริง หรือในระดับที่ลึกซึ้งเขาไปถึงตัวตน เชน การเห็นคุณคาในตัวเอง เปนตน เด็กกลุมตัวอยางสวนใหญจะ
สามารถรับรูถึงแนวคิดและคานิยมเหลานี้ผานทางสารในรูปแบบการเขารหัสของการสรางโครงเร่ืองแบบงายๆ ไมมี
ความซับซอนมากนัก ซึ่งกลุมตัวอยางตอบเปนเสียงเดียวกันวา มีความช่ืนชมและประทับใจในคานิยมเหลานี้ผาน
การกระทําของตัวการตูนบารบี้ และสามารถแบงแยกไดวานี่คือ คานิยมเร่ืองอะไร ความสามารถในการรับรู จดจํา 
และเปรียบเทียบความตางทางแนวคิดและคานิยมนี้เปนส่ิงที่บงบอกถึงความสําเร็จในการสื่อสารของสื่อภาพยนตร
การตูนชุดบารบี้ ที่สามารถเขาถึงความคิด จินตนาการของเด็กๆ  ผานการเลาเรื่องและกลวิธีการสรางตัวละครตางๆ   
โดยเด็กๆ สวนใหญมี มักจะเลือกดูตอนที่ตนเองช่ืนชอบมากที่สุดซํ้าๆ สวนที่สอง คือ แนวคิดหรือคานิยมที่มีลักษณะ
เปนรปูธรรม จบัตองไดงายสามารถนยิามหรอืบอกลกัษณะไดจากสภาพทางกายภาพ กลาวคอื สามารถบอกลกัษณะ
ไดจากการมองเห็น ซึ่งก็คือ แนวคิดและคานิยมเร่ืองความสวยความงาม การแตงกาย ไมวาจะเปนการทําผม             
การแตงตวั เครือ่งประดบั หรอื อปุกรณตางๆ ทีบ่ารบีใ้ช ลวนแลวแตประกอบสรางข้ึนมาเปนความหมายของความเปน
ผูหญงิทีเ่ดก็สาวรบัรูและซมึซบัเขาไปโดยไมรูตวั ผูวจิยัตัง้ขอสงัเกตวา กลุมตวัอยางมกีารรับรูแนวคดิและคานยิมดาน
นามธรรมจริง จดจําได แตจะเลือกแสดงออก หรือเลือกมีพฤติกรรมการเลียนแบบตามคานิยมดานรูปธรรมหรือ        
การแตงกาย บุคลิกภาพ เครื่องประดับ ทรงผมตางๆ พฤติกรรมการแสดงออกถึงความชื่นชอบและจดจําตัวละครได
แมแตวธิกีารเดนิ การเตน การรองเพลง การพดู และการแตงกายท่ีสวยงาม ทาํใหเด็กๆ   หลายคนเลอืกทีจ่ะแสดงออก
ตามตนแบบนั้นๆ  ที่ตนชื่นชอบมากที่สุด 

ตารางท่ี 1
การวิเคราะหเนื้อหาสารในภาพยนตรการตูนชุดบารบี้ทั้งหมด 23 เรื่อง (ตอ)
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  3. การเปรยีบเทยีบคานยิมทีไ่ดรบัจากการศกึษาเนือ้หาและความหมายของภาพยนตรการตนูกบั
คานิยมที่เกิดข้ึนจากการรับชมภาพยนตรการตูนชุดบารบี้
   จากการวเิคราะหเนือ้หาในเบือ้งตนเพือ่สงัเคราะหเอาแกนความคดิและคานยิมตางๆ ทีซ่อนอยูในเนือ้หา
ของภาพยนตรการตูนชุดบารบี้ออกมาและนําขอมูลเหลานั้นมาเปนประเด็นตั้งตนคําถามในกระบวนการสัมภาษณ
เชิงลกึ วาจากแกนความคดิเหลานีไ้ดมกีารถายทอดไปยงันกัเรียนระดบัประถมศกึษาตอนตนทีเ่ปนกลุมตวัอยางหรอื
ไม อยางไรบาง พบวา นักเรียนทั้งหมดมีประสบการณการรับชมภาพยนตรการตูนชุดบารบี้ทั้งหมด 23 ตอนเทากัน 
และรบัชมอยางนอยตอนละหนึง่ครัง้  ซึง่แสดงถงึความประทบัใจในการรบัชมภาพยนตรการตนูชุดในระดบัหน่ึง และ
มพีฤติกรรมการรับสารอยางตอเน่ือง ซึง่ทาํใหผลการสัมภาษณนกัเรียนท่ีดตูอเน่ืองยาวนานและชอบดูตอนเดิมๆ ซํา้ๆ 
จะสามารถจดจําเนือ้เรือ่ง ลาํดบัเหตกุารณและสามารถเขาใจแกนของเรือ่งทีไ่มซบัซอนไดในระดบัหนึง่ และสามารถ
อธิบายรายละเอียดของตัวละคร ฉาก และเนื้อหาที่ตนเองสนใจไดดีในระดับหนึ่ง สวนนักเรียนที่เลือกดูเฉพาะตอน
ใหมๆ ไมดูซํ้า พบวา จะมีพฤติกรรมการดูที่จดจําเนื้อเรื่องไดเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ ในสวนที่ประทับใจเทานั้น              
ไมสามารถลําดับเหตุการณทั้งหมดได หรือสามารถจดจําเฉพาะช่ือตัวละคร ฉากท่ียิ่งใหญหรือรายละเอียดของ            
ตัวละครที่ตนเองสนใจเชนกัน เชน ทรงผมของตัวละครบารบี้ การแตงกายลักษณะบุคลิกภาพ หรือ ทาเตน เปนตน 
เมือ่นาํผลการสัมภาษณมาเปรียบเทยีบกับผลการวิเคราะหเนือ้หาแลวพบวา คานยิมหลกัทีส่ะทอนออกมาในเน้ือหา
ของภาพยนตรการตูนชุดบารบี้นั้น เด็กสามารถรับรูและเขาใจความหมายของคานิยมเหลานั้นได ซึ่งคานิยมท่ีเด็ก        
มกีารรับรูมากท่ีสดุ  คอื คานยิมเร่ืองความดีงาม เด็กๆ ทกุคนสามารถเขาใจถึงเร่ืองความดงีามท่ีมคีวามเปนนามธรรม
ผานเรื่องราวของบารบี้ในการชวยเหลือคนอ่ืนและมีนํ้าใจใหผูอื่น รวมทั้งมีความกลาหาญ ตอสูเพื่อคนอื่น รองลงมา
คอื คานยิมเรือ่งของความสมัพันธกบัผูอืน่ มติรภาพและความรกั ทายสดุ คอื คานยิมเกีย่วกบัหนาทีแ่ละความรบัผิดชอบ 
ซึ่งเนื้อหาสารภาพยนตรสวนใหญก็นําเสนอแกนความคิดเรื่องความดีเปนหลัก ตามดวยเรื่องของมิตรภาพและ        
หนาที่และความรับผิดชอบ ซึ่งก็เปนไปตามการนําเสนอของภาพยนตรการตูนชุดบารบี้ที่ผูวิจัยไดวิเคราะหเนื้อหาไป
ในขั้นแรก 

อภิปรายผล
  การวิจัยคร้ังน้ี พบวา จุดเช่ือมตอระหวางเน้ือหาในสารท่ีสงไปยังเด็กๆ ผานส่ือภาพยนตรวามีอยูจริง และ
สามารถสรางผลกระทบใหเกิดกับเด็กได ทั้งระดับความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม ไปจนถึงระดับพฤติกรรม      
เพียงแตความเขมขนนั้นจะตางกันไปตามแตบริบทและปจจัยแวดลอมอื่นๆ ของเด็กแตละคนและกระบวนการ
ถายทอดปลกูฝงความคดินัน้ไมสามารถเจาะจงไดวาเดก็จะตองรับและเลอืกจดจาํส่ิงทีช่ดัเจนและสาํคัญทีส่ดุในแกน
เรื่อง เพราะเด็กจะทําหนาที่เลือกจดจําจากสิ่งที่ตนเองสนใจมากนอยตางกัน  บางทีเด็กอาจเลือกจดจําในสิ่งที่เล็ก
ที่สุดในระบบสารที่แมแตผูสงสารเองก็ไมสามารถคาดเดาได เชน ในกรณีนี้ผูสงสารใสเนื้อหาสารที่มีแกนความคิด
ดานบวก ความดีงาม ความกลาหาญ มิตรภาพและน้ําใจเปนหลัก  เด็กๆ สวนใหญที่รับสารเหลานี้ได มีความเขาใจ
สามารถตีความแกนความคิดเหลานี้ได ในขณะที่เลือกที่จะเลียนแบบหรือแสดงพฤติกรรมทางบุคลิกภาพและ            
การแตงกายที่เปนเนื้อหาสวนรายละเอียดปลีกยอยมากกวาเนื้อหาท่ีสําคัญ เด็กๆ ทั้งหมดสามารถบอกไดวานี่คือ
ความงาม นีค่อื การแตงตวัทีด่ ีและมคีวามตองการแสดงออกทางบุคลิกภาพและการแตงกายใหเหมือนตัวละครบารบี้
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ในชวีติจรงิของตนอยางชดัเจน จดุนีเ้องเราจะเขาใจวาในกระบวนการสือ่สารเราไมสามารถคาดเดาผลลพัธไดทัง้หมด
วาผลนั้นๆ จะเปนอยางไร  สิ่งที่ตองการสื่อสารหลักเมื่อสื่อไปแลวจะไปถึงยังผูรับสารและไดรับการตีความอยางที่
วางไวหรือไมตองมีการติดตามและสังเกตอยางจริงจัง  
  ผลกระทบของส่ือภาพยนตรการตูนชุดบารบี้ตอนักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหมนั้น ผลกระทบ
ที่ทําการศึกษาคือผลกระทบดานคานิยม ซึ่งผลการวิจัยนี้ใกลเคียงกับ มยุรี จารุปาณ (2535) ที่กลาวถึงทัศนคติและ
คานิยมไววา รายการทางวิทยุโทรทัศนที่มีระดับความนิยมในเชิงตลาดสูงมักมีเนื้อหาที่ตอกยํ้าใหเด็กมีทัศนคติและ
คานิยมบางประการที่ไมเหมาะสมกับคานิยมที่สังคมนั้นๆ ตองการ เชน มีลักษณะนิยมความฟุงเฟอ นิยมการแตง
กายลอแหลม มรีสนิยมตองซือ้สนิคาแบรนดเนม หรอื สนิคาราคาแพง นยิมตามแฟชัน่หรอืกระแสสังคม นยิมบริโภค
สิ่งเสพติดประเภทเหลา บุหรี่ ใหคุณคาของเงินมากกวาคุณธรรมความดี  ไมยอมรับความเทาเทียมกันระหวางเพศ 
มองภาพพจนของสตรีไปในทางลบ เชน เห็นเปนวัตถุทางเพศ  ในกรณีภาพยนตรชุดบารบี้นี้ เด็กสาวท่ีรับชมการตูน
บารบี้วันหนึ่งก็จะเติบโตขึ้นเปนหญิงสาว และคานิยมเหลานี้อาจจะยังคงฝงอยูในความจําและกลายเปนตัวกําหนด
ทัศนคติไปจนกระทั่งกําหนดพฤติกรรมการแสดงออกในอนาคตได การรับชมภาพยนตรการตูนในวัยเด็กที่ตอเนื่อง
เปนเวลานาน และปลูกฝงอยูในระบบความคิด ทัศนคติ จะมีแนวโนมที่สงผลกระทบกับแบบแผนการใชชีวิต                
การเลือกคูครอง และการมองโลก และการกําหนดตัวตนอยางแนนอน  

สรุป
  ผลกระทบของสือ่ภาพยนตรการตนูชดุบารบีต้อนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาในจงัหวดัเชยีงใหมนัน้ มผีลกระทบ
ที่สงตอไปยังความคิด ทัศนคติ คานิยม และเกิดพฤติกรรมเลียนแบบขึ้นจริงกับกลุมตัวอยาง ซึ่งผลกระทบน้ีหากนํา
มาประเมินแลวคานิยมลวนเปนคานิยมดานบวกที่จะสงผลท่ีดีตอนักเรียน ทั้งเร่ืองความดีงามความกลาหาญ            
ความรัก มิตรภาพ หนาที่ความรับผิดชอบ การมีนํ้าใจตางๆ สวนคานิยมที่พึงระวัง คือ คานิยมดานบุคลิกภาพ            
และการแตงกายซึ่งเปนคานิยมที่เด็กเลียนแบบมากที่สุด และหากเด็กๆ จดจําและยึดติดกับภาพความงาม                  
ทางกายภาพมากเกนิไป  อาจทําใหเด็กหลงลืมความงามของความแตกตาง เพราะผูหญงิทุกคนมีความงามท่ีตางกนั 
ไมจาํเปนตองมรีปูรางผอมเพรยีว ผมยาวตรงหรอืตองสวมเสือ้ผาเหมือนกันหมดอยางบารบี ้ความงามนัน้เปนการให
คุณคากับองคประกอบดานจิตใจภายในดวย  เด็กจําเปนตองเขาใจและสามารถแยกแยะไดวาความงามแบบไหน      
ที่มีคุณคาที่แทจริง แมในภาพยนตรการตูนนําเสนอภาพความสมบูรณแบบของบารบี้ทางรูปธรรมท่ีชัดเจนมาก         
เปนภาพตัวแทนความงามที่ฉายซ้ําๆ ตอกยํ้าไปท่ีความผอม ความสูงเพรียว ผิวพรรณขาวสะอาด หนาตาสะสวย     
ทรงผมสวยงาม เครือ่งแตงกายมคีวามประณตีเขาชดุ ทกุอยางในภาพยนตรการตนูลวนสรางสรรคเติมเตม็จนิตนาการ
ใหเด็กไปไกลเกินโลกของความเปนจรงิ ผลกระทบดานลบอาจจะเกิดข้ึนไดหากกลับสูโลกความเปนจรงิ เชน จดจาํวา
ตองผอมเพรียวอยางบารบี้แลวถึงจะสวยงาม แตเด็กมีรูปรางทวม อาจทําใหเด็กเกิดการตอตานตนเองหรือ                
ความพยายามลดนํา้หนกัลง   เพราะฉะนัน้ การรบัชมสือ่ใดๆ กต็าม สาํหรับเดก็จําเปนตองมกีารคอยดแูลใหคาํแนะนาํ
และชี้แนะตางๆ ที่จะชวยใหเด็กมองเห็นโลกความจริงอยางที่เปนโดยผูแนะนําตองเปนสถาบันครอบครัว คนใกลชิด
เปนหลักที่จะชี้แนะใหเด็กๆ ใชสื่อภาพยนตรสรางความบันเทิงมากกวาที่จะใชเปนตัวช้ีนําและกําหนดความจริง          
ใหเด็กๆ หลงทางอยูในความคิดเหลานั้น เมื่อรับสารซํ้าๆ จดจําส่ิงเดิม ภาพจําเดิมๆ เด็กๆ จะซึมซับไดงายและ              
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นํามาใชโดยไมรูตัว  นอกจากนี้ ผูวิจัยเองมองเห็นวาหากมีการวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาผูสงสาร (Sender)          
ซึ่งจะชวยใหสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการส่ือสารไดอยางครบถวน ตั้งแต ผูสงสาร ตัวสาร และผูรับสาร 
และไดองคความรูใหมๆ ที่สะทอนอิทธิพลของส่ือโดยเฉพาะส่ือภาพยนตรการตูนไดอยางชัดเจนย่ิงข้ึน และจะเปน
ประโยชนในการชวยกนัเฝาระวังสือ่ตางๆ ทีจ่ะเขาถงึเดก็และเยาวชนวามคีวามเหมาะสมเพยีงใด นบัเปนความรบัผิดชอบ
รวมกันของสถาบันทางสังคมที่จะทําหนาที่ในการดูแลเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเปนผูใหญขับเคล่ือนสังคมตอไป
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