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บทคัดย่อ

การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การด�ำรงอยูข่ องรายการสภาโจ๊ก...นวัตกรรม
การสร้างสาระบันเทิงทางการเมือง   โดยได้ท�ำการศึกษาวิจัยผ่านกรอบแนวคิดโดยประยุกต์ใช้กรอบแนวความคิด
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�ำนวน 1,688 คน และนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน
สาขารายการโทรทัศน์ 8 คน ผู้ผลิตและผู้เชียวชาญด้านสาระบันเทิง 8 คน  ผู้ร่วมรายการสภาโจ๊ก 18  คน เครื่อง
มือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก  การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพใช้
วิธตี รวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation)  โดยพิจารณาจากแหล่งข้อมูลบุคคลทีแ่ ตกต่างกัน 3 กลุม่ ดังกล่าว
หากได้ขอ้ มูลทีเ่ หมือนกันแสดงว่าข้อมูลน่าเชือ่ ถือได้  การวิจยั เชิงปริมาณวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเชิงสถิตคิ า่ ร้อยละและ
ค่าความถี่
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านรูปแบบรายการ ด้านผู้ด�ำเนินรายการและผู้ร่วมรายการ ด้านเนื้อหาสาระ
ของรายการ ด้านประโยชน์ต่อการพัฒนาในระบอบประชาธิปไตย ด้านกลยุทธ์การบริหารจัดการมีความสัมพันธ์กับ
การด�ำรงอยูข่ องรายการสภาโจ๊ก จากการวิจยั ยังพบอีกว่าปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั การพัฒนารายการสภาโจ๊กได้แก่ ปัจจัย
ด้านรูปแบบรายการที่มีความแปลกแตกต่างจากรายการสาระบันเทิงโดยทั่วไป ด้านผู้ด�ำเนินรายการ ผู้ร่วมรายการ
และเนือ้ หาสาระของรายการ ด้วยการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทีเ่ ป็นสาระหนักมีความ
ตึงเครียด มาท�ำให้เป็นสาระบันเทิงที่สนุกสนานน่าติดตามสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคนไทย
ค�ำส�ำคัญ: 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 communications model (S-Sender, M- Message, C-Channel, R-Receiver) by studying the effects of Sa-PaJoke 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 perceptions 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, including 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 strategies that inflflfl uence the production of SA-PA-JOKE. The research also found that factors inffllufl encing 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�ำคัญและทีม่ าของปัญหาการวิจยั

“ การสือ่ สารเป็นปัจจัยที่ ส�ำคัญอย่างยิง่ ในการ
พัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้ารวมทั้งการรักษา
ความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ ยิ่งสมัยปัจจุบัน
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงทุกขณะ การติดต่อสื่อสารที่
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ยอ่ มมีความส�ำคัญมากเป็นพิเศษ  
จึงควรได้รว่ มกันด�ำเนินงานประสานงานกันศึกษาค้นคว้า
วิชาการและเทคโนโลยีอนั ทันสมัยมาปรับปรุงใช้ดว้ ยความ
ชาญฉลาด เพื่ออ�ำนวยประโยชน์แก่การสร้างเสริม
เศรษฐกิจ สังคม และเสถียรภาพของบ้านเมืองได้อย่าง
สมบูรณ์แท้จริง” (ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหา, 2518).   ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ประชาชน

ทีเ่ ป็นสังคมประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุข มีความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างภาคส่วนต่างๆของ
สังคม สื่อจึงมีบทบาทส�ำคัญที่จะต้องท�ำหน้าที่ถ่ายทอด
ข่าวสารกลับไปกลับมาระหว่างผู้ปกครองกับประชาชน
เพื่อท�ำให้ประชาชนจ�ำนวนมากเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับประโยชน์สว่ นรวมคอยสอด
ส่องตรวจตราการบริหารของฝ่ายรัฐบาลและการท�ำหน้าที่
ของฝ่ายค้าน  (เสถียร เชยประดับ, 2551)
จากยุคเปลีย่ นผ่านพรรคประชาธิปตั ย์โดย นาย
ชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรีเข้าสูย่ คุ สมัยของ พัน
ต� ำ รวจโททั ก ษิ ณ ชิ น วั ต รซึ่ ง เป็ น รั ฐ มนตรี ข องพรรค
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ไทยรักไทย ได้รบั การเลือกตัง้ เข้ามาเมือ่ วันที่ 6 มกราคม
2544 เป็นยุคสมัยทีแ่ สดงถึงความนิยมสูงสุดของพรรคที่
มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับเลือกตั้งเข้ามาในสภาผู้
แทนราษฎรสูงสุดเป็นประวัตกิ ารณ์ โดยมีสมาชิกพรรค
จากพรรคร่วมรัฐบาลทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ เข้ามาร่วมกันจัดตัง้
รัฐบาลอาทิ พรรคพรรคความหวังใหม่ พรรคชาติไทย
พรรคเสรีธรรมและพรรคชาติพฒ
ั นา
จากประเด็นดังกล่าวจึงท�ำให้รฐั บาลโดยการน�ำ
ของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีมีความ
แข็งแกร่ง ทัง้ ภายในพรรคทีส่ ามารถก�ำกับควบคุมสัง่ การก
ลุม่ ต่างๆจนเกิดเอกภาพภายใต้ “ผูน้ ำ� หนึง่ เดียว” และมี
ความแข็งแกร่งในสภาผู้แทนราษฎรที่รัฐบาลมีเสียงข้าง
มาก   และด้วยเสียงที่เกินครึ่งไปมาก จนท�ำให้พรรค
ประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านในขณะนั้นและ
มีส.ส.เพียง 128 คน ในสภา ได้แต่เป็นฝ่ายค้านตาม
รัฐธรรมนูญ ท�ำหน้าทีไ่ ด้เพียงยืน่ ญัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้
วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเท่านั้น ไม่สามารถเปิด
อภิปรายทัว่ ไปเพือ่ ลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีได้  การ
ตรวจสอบการท�ำงานของรัฐบาลและรัฐมนตรีเป็นราย
บุคคลจึงเกิดขึน้ น้อยครัง้ มาก ท�ำให้ขาดการต่อเนือ่ งในการ
ทีป่ ระชาชนจะได้มโี อกาสรับรูก้ ารท�ำงานของสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรผ่านรัฐสภาเท่าที่ควร การเปิดสภาเพื่อท�ำ
หน้าทีข่ องพรรคฝ่ายค้านโดยการน�ำของพรรคประชาธิปตั ย์
ซึ่งมี ส.ส. 128 คนและ เปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล เพียง 3 ครั้งเท่านั้น ท�ำให้
ประชาชนมิได้เห็นการท�ำงานในบทบาทของผูแ้ ทนราษฎร
ทีเ่ ลือกเข้าไปท�ำหน้าทีแ่ ทนตนในสภาผุแ้ ทนราษฎร ทีผ่ า่ น
การถ่ายทอดผ่านสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ อันเป็นการ
เรียนรูแ้ ละรับรูข้ า่ วสารทางการเมืองผ่านการบริหารของผู้
แทนของตนในระบอบประชาธิปไตย
สื่อมวลชนมีบทบาทในการตรวจสอบรัฐบาล
น้อยมาก อาจเป็นเพราะสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี อ่ ง 3
เป็นของตระกูล “มาลีนนท์”  ซึง่ มีนายประชา มาลีนนท์
เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนีอ้ ยู่ สถานีโทรทัศน์ ITV ในขณะ
นัน้ เป็นของกลุม่ “ชินคอร์ป”  ซึง่ เป็นทีร่ กู้ นั ดีวา่ เป็นบริษทั
ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร สถานีโทรทัศน์ชอ่ ง 9 ช่อง 11
เป็นสถานีเครือข่ายที่ถูกควบคุมก�ำกับดูแลโดยพรรค
รัฐบาล  ส่วนสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และช่อง 7  
เป็นสถานีที่อยู่ในการก�ำกับดูแลของกองทัพบก   ซึ่งผู้

อ�ำนวยการสถานีทรี่ บั การแต่งตัง้ เข้ามาจะได้รบั แต่งตัง้ มา
จากผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบก  และผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบกได้รบั
การแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรีนั่นเอง เป็นเหตุให้ตลอด
ระยะเวลาของการบริหารประเทศโดยพรรคไทยรักไทยใน
ขณะนั้น ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารในด้านบวกจาก
รัฐบาล สื่อต่างๆโดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ซึ่งแทนที่จะท�ำ
หน้าที่ช่วยประชาชนในการตรวจสอบการท�ำหน้าที่ของ
รัฐบาล ก็กลับท�ำหน้าที่หนุนเสริม สนับสนุนเผยแพร่
กิจกรรมต่างๆของรัฐบาลในเชิงบวกมากกว่า (นันทนา
นั น ทวโรภาส, 2548 ) ซึ่ ง เป็ น อั น ตรายต่ อ สั ง คม
ประชาธิปไตย ประชาชนจะหันมาให้ความสนใจข่าวสาร
การเมืองอีกครัง้ ก็ตอ่ เมือ่ ใกล้เลือกตัง้ ท�ำให้ไม่มขี อ้ มูลเชิง
ลึกมากพอ อาจถูกชักจูงได้โดยง่ายอันมีผลต่อการพัฒนา
ประเทศในระบอบประชาธิปไตยเป็นอย่างยิง่
ในช่วงปี 2545  รายการสาระบันเทิงทางการ
เมืองรายการหนึง่ ชือ่ รายการ “สภาโจ๊ก”  ได้กอ่ ก�ำเนิดขึน้
และได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างรวดเร็ว เป็น
รายการโทรทัศน์ที่เปิดช่องทางการรับรู้ข่าวสารทางการ
เมือง เศรษฐกิจ สังคม ในรูปแบบสาระบันเทิง รูปแบบ
การน�ำเสนอของรายการที่แปลกแตกต่างด้วยการสร้าง
ฉากลอกเลียนแบบสภาผูแ้ ทนราษฎร แต่นำ� เสนอข้อมูลสู่
ประชาชนให้สามารถเข้าใจเนือ้ หาได้งา่ ยกว่าสภาจริงช่วย
ลดความเบื่อหน่ายทางการเมือง   ท�ำให้ประชาชนเฝ้า
ติดตามชมเพราะเป็นการรับรูข้ า่ วสารการเมืองในรูปแบบ
ทีส่ นุกสนาน เพลิดเพลินมีความสุข ไม่เครียด ผูว้ จิ ยั จึง
สนใจศึกษารายการนี้ โดยเลือกศึกษาผ่านกรอบแนวความ
คิดการสื่อสาร S-M-C-R เพื่อประโยชน์ในการน�ำไป
พัฒนารายการสภาโจ๊ก และรายการประเภทสาระบันเทิง
อืน่ ๆ ให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของผูช้ มต่อไปในอนาคต          

วัตถุประสงค์การวิจยั

1. เพือ่ ศึกษาบริบทเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ที่มีความสัมพันธ์ต่อการก่อก�ำเนิดและการด�ำรงอยู่ของ
รายการสภาโจ๊ก
2. เพือ่ ศึกษารูปแบบและนวัตกรรมกระบวนการ
ผลิต (Process Innovation) ทีศ่ กึ ษาผ่านกรอบทฤษฎีการ
สือ่ สารพืน้ ฐาน S-M-C-R
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ขอบเขตการวิจยั

ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ วี จิ ยั เชิงคุณภาพผสมกับเชิงปริมาณ
โดยวางขอบเขตของการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. ขอบเขตเนือ้ หา การวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั มุง่ ศึกษา
เรือ่ ง สภาโจ๊ก...นวัตกรรมการสร้างสาระบันเทิงทางการ
เมือง อันประกอบด้วย
1.1 ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ตอ่ การสร้างรายการ
สภาโจ๊ก...นวัตกรรมการสร้างสาระบันเทิงทางการเมือง
1.2 แนวการบริหารจัดการเพือ่ การด�ำรงอยูข่ อง
รายการ สภาโจ๊ก...นวัตกรรมการสร้างสาระบันเทิงทางการ
เมือง
2. ขอบเขตผูใ้ ห้ขอ้ มูล การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั
ผสมทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในส่วนของงานวิจัย
เชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ (Key Information) คือ
2.1 กลุ ่ ม ผู ้ ผ ลิ ต และผู ้ เ ชี่ ย วชาญรายการ
สาระบันเทิง 8 คน
2.2 กลุ ่ ม นั ก วิ ช าการและผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ด้านสื่อสารมวลชนสาขารายการโทรทัศน์ 8 คน
2.3 กลุ ่ ม ผู ้ ด� ำ เนิ น รายการและผู ้ ร ่ ว ม
รายการสภาโจ๊ก 18 คน
ในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการตรวจ
สอบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการรับชมรายการ สภา
โจ๊ก...นวัตกรรมการสร้างสาระบันเทิงทางการเมือง ในเขต
กรุงเทพมหานครทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 18-60 ปี ทีร่ บั ชมรายการ
สาระบันเทิงต่างๆด้วยความถีอ่ ย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้
โดยผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคการสุม่ ตัวอย่างแบบชัน้ ภูมิ
หลายขัน้ (Stratified Multi-Stage Sampling) ในการเลือก
พืน้ ทีต่ วั อย่างจากกรุงเทพมหานครชัน้ ใน ชัน้ กลาง และ
ชัน้ นอก รวม 15 เขต จากนัน้ ท�ำการเข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย
ที่เป็นกลุ่มผู้รับชมรายการด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposely Sampling) โดยมีกลุม่ ตัวอย่าง
ในการเก็บข้อมูล 1,688 ตัวอย่าง เพือ่ น�ำข้อมูลมาสนับ
สนุนข้อค้นพบจากวิจยั เชิงคุณภาพ

วิธด
ี ำ� เนินการวิจยั

การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั แบบบูรณการ (Integrative Research) ด้วยวิธกี ารผสมผสานระหว่างการวิจยั
เชิงปริมาณ (Qualitative Research) การวิจยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) และการวิจัยเชิงเอกสาร
(Documentary Research) โดยเทคนิคที่ผู้วิจัยน�ำมา
ประยุกต์ใช้ประกอบด้วย การวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey
Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)
และการตรวจสอบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ (Expert Evaluation)
เพือ่ ให้ผลสรุปของตัวแบบ (Model) แนวทางการพัฒนา
รายการประเภทสาระบั น เทิ ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของผูช้ มในฐานะผูร้ บั สาร
ขัน้ ตอนในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการวิจยั ตาม
ขัน้ ตอนต่างๆดังนี้
ขัน้ ทีห่ นึง่   การวิจยั เอกสาร เป็นการศึกษาเพือ่
ค้นคว้าหาข้อสรุปเบือ้ งต้นเกีย่ วข้อง สาระส�ำคัญของการ
สร้างและพัฒนารายการรวมถึงกลยุทธ์ต่างๆที่ใช้ในการ
บริหารจัดการพัฒนารายการเพือ่ ตอบสนองกลุม่ เป้าหมาย
รวมถึงประเด็นส�ำคัญอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการค้นคว้า
แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องเพือ่ จัดท�ำเป็นกรอบแนวคิดเบือ้ ง
ต้นส�ำหรับการพัฒนากรอบค�ำถามเพือ่ ใช้ในการสัมภาษณ์
เจาะลึกกลุม่ เป้าหมายเพือ่ พัฒนาเครือ่ งมือวัด ทีจ่ ะใช้ใน
การส�ำรวจเชิงปริมาณต่อไป
ขัน้ ทีส่ อง  การวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั ใช้การสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับกลุม่ เป้าหมาย 4 กลุม่ ประกอบด้วย
1) กลุม่ ผูผ้ ลิตรายการจ�ำนวน 8 คน   2) กลุม่
นักวิชาการและผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นสือ่ สารมวลชนในสาขา
รายการโทรทัศน์ จ�ำนวน 8 คน  3) ผูร้ ว่ มรายการสภาโจ๊ก
จ�ำนวน 18 คน   4) กลุม่ ผูช้ มรายการประเภทสาระบันเทิง
เพือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาพัฒนาเป็นเครือ่ งมือวัดกับการวิจยั เชิง
ปริมาณต่อไป
ขัน้ ทีส่ าม การวิจยั เชิงปริมาณ เป็นขัน้ ตอนทีน่ ำ�
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีต่างๆที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมา
พัฒนาเป็นเครื่องมือวัด คือแบบสอบภามที่ใช้ทดสอบ
ประโยชน์ทค
ี่ าดว่าจะได้รบ
ั
1. ได้ทราบถึงแนวทางการพัฒนารายการ “สภา พิสจู น์ขอ้ มูลและข้อสมมติฐานการวิจยั ต่างๆ
ขัน้ ตอนทีส่ ี่ ผูว้ จิ ยั น�ำข้อมูลและแบบสอบถามที่
โจ๊ก”และรายการประเภทสาระบันเทิงอืน่ ๆ
ได้จากข้างต้นเสนอต่อคณะกรรมการเพือ่ พิจารณาถึงความ
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เหมาะสม พร้อมกับท�ำการปรับปรุงแก้ไข ซึง่ ในขัน้ ตอนนี้
ได้มกี ารน�ำไปทดสอบ (Try Out) จ�ำนวน 30 ชุด เพือ่
หาความเชื่ อ มั่ น พร้ อ มทั้ ง ท� ำ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขให้
แบบสอบถามมีความสมบูรณ์มากทีส่ ดุ
ขัน้ ตอนทีห่ า้ น�ำแบบสอบถามทีผ่ า่ นการเห็นชอบจากคระ
กรรมการไปท�ำการแก้รวบรวมข้อมูลจากกลุม่ เป้าหมายทัง้
3 กลุม่ ดังรายละเอียด
กลุม่ ที่ 1 ผูช้ มรายการประเภทสาระบันเทิง ซึง่
หมายถึง ประชาชนทัว่ ไปในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ อี ายุ

ตัง้ แต่ 18-60 ปี ทีร่ บั ชมรายการสาระบันเทิงต่างๆ ด้วย
ความถีอ่ ย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครัง้ โดยผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์
ใช้เทคนิคการสุม่ ตัวอย่างแบบชัน้ ภูมหิ ลายขัน้ (Stratifififi ed
Multi-Stage Sampling) ในการเลือกพื้นที่ตัวอย่าง
กรุงเทพมหานครชัน้ ใน ชัน้ กลาง และชัน้ นอก รวมจ�ำนวน
ทัง้ สิน้ 15,187 จากนัน้ ท�ำการเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็นก
ลุม่ ผูช้ มรายการด้วยการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยมีตวั อย่างเขตทีส่ มุ่ ได้ประกอบ
ด้วย

ตาราง 1
รายชือ่ แสดงเขตทีท่ ำ� การสุม่ กลุม่ ผูช้ มในกรุงเทพมหานคร
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ส�ำหรับการก�ำหนดขนาดตัวอย่างในการวิจยั เชิงส�ำรวจได้
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเชิงพฤติกรรม ความต้องการ
ใช้สตู รการค�ำนวณหาตัวอย่าง ส�ำหรับการเลือกตัวอย่าง รวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับรายการประเภทสาระ
แบบง่าย (SRS) และเป็นการค�ำนวณโดยพิจารณาค่า บันเทิงตามกลุม่ เป้าหมายทีศ่ กึ ษา
สัดส่วน (Proportion) เป็นหลัก โดยใช้สตู รในการก�ำหนด
ส่ ว นที่ 3 ประเมิ น ระดั บ ความส� ำ คั ญ ของ
ขนาดตัวอย่างส�ำหรั2บประชากรขนาดใหญ่
คุณลักษณะด้านต่างๆของรายการประเภทสาระบันเทิง
n = Z a / 2 PQ / d
และระดับความสามารถในการตอบสนองทีเ่ ป็นจริง รวม
โดยสูตรนี้ถูกค�ำนวณภายใต้ช่วงความเชื่อมั่น ถึงคุณภาพรายการประเภทสาระบันเทิง
95% และขอบเขตความคลาดเคลือ่ นบวก/ลบไม่เกินร้อย ส่วนที่ 4 ข้อจ�ำกัดของรายการประเภทสาระบันเทิงด้าน
ต่างๆ
ละ 3 ได้ตวั อย่างรวมทัง้ สิน้ 1,688 ตัวอย่าง
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ได้แก่แบบสอบถาม (Question- ส่วนที่ 5 ข้อคิดเห็นต่อความต้องการของผูบ้ ริโภครายการ
naire) ในลักษณะ Check list พัฒนาข้อมูลจากการวิจยั ประเภทสาระบันเทิง และแนวทางการพัฒนารายการเพือ่
เอกสาร แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องและข้อมูลจากการเจาะ ตอบสนองความต้องการในอนาคต
ลึกกลุม่ เป้าหมาย โดยก�ำหนดการศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยจะท�ำข้อมูลที่ได้รับจากการเก็บรวบรวม
(Primary Date) ประกอบด้วยค�ำถามปลายปิด (ClosedEnded Questions) และค�ำถามปลายเปิด (Open Ques- ข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์และประมวลผล โดย
จะน�ำเสนอข้อมูลในการวิเคราะห์เชิงสถิติ ทีจ่ ำ� เป็นต่อการ
tion) โดยแบ่งประเด็นค�ำถาม 5 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ลักษณะข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบค�ำถาม วิจัย โดยมีการน�ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูปมา
ประมวลผล
ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา รายได้ ฯลฯ
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ในการวิจยั นีน้ อกจากจะจะวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลเชิงพฤติกรรม ความ
ต้องการ รวมถึงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับรายการ
ประเภทสาระบันเทิง จ�ำแนกตามกลุม่ เป้าหมายทีศ่ กึ ษา
เพือ่ น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์รว่ มกัน เพือ่ สร้างเป็นภาพจ�ำลอง
ถึงความสอดคล้องระหว่างแนวคิดด้านการผลิตรายการ
ความต้องการของผูบ้ ริโภคและความถูกต้องเหมาะสมและ
การสร้างสรรค์เชิงวิชาการควบคูก่ บั การบันเทิง ผูว้ จิ ยั ยัง
ประเมินระดับการให้ความส�ำคัญของคุณลักษณะด้าน

ต่างๆของรายการ เพือ่ พิจารณาถึงการให้นำ�้ หนัก การให้
ความส�ำคัญของคุณลักษณะแต่ละด้าน รวมถึงความ
สามารถในการตอบสนองความเป็นจริง โดยประยุกต์
ทฤษฎีวเิ คราะห์ GAP Analysis และโมเดล Important
Performance Analysis ในกาวิเคราะห์และท�ำการสรุป
ผลโดยการใช้ผลวิเคราะห์จุดตัดค่าเฉลี่ย (Quadrant
Analysis) เพื่อก�ำหนดแนวทางปฏิบัติในการปรับปรุง
พัฒนา คุณลักษณะส�ำคัญต่างๆของรายการประเภทสาระ
บันเทิง

แผนภูมิ 1  แนวทางการวิเคราะห์โดยประยุกต์ใช้ importance Performance Analysis (IPA)
  Source: Martilla,  and James  (1977)
ในทีน่ ผี้ วู้ จิ ยั ได้ประยุกต์การวิเคราะห์ “ความคาด
หวัง-การรับรูจ้ ริง” ส�ำหรับเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพที่
อยู่ในแต่ละส่วน เพื่อน�ำมาปรับปรุงพัฒนาคุณลักษณะ
ส�ำคัญต่างๆของรายการ สภาโจ๊ก...นวัตกรรมการสร้าง
สาระบันเทิงทางการเมือง
กลุม่ ที่ 2 กลุม่ ผูผ้ ลิตรายการ หมายถึง ผูม้ หี น้า
ที่รับผิดชอบในการน�ำเสนอแนวคิดการน�ำเสนอรายการ
หรือผู้มีหน้าที่ก�ำกับดูแลด้านการผลิตรายการประเภท
สาระบันเทิงตามแนวคิดทีก่ ำ� หนดจ�ำนวนตัวอย่างทีใ่ ช้ใน
การสัมภาษณ์เจาะลึกจ�ำนวน 8 ราย
กลุ่มที่ 3 กลุ่มนักวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
สือ่ สารมวลชนในสาขารายการโทรทัศน์ หมายถึง ผูท้ มี่ ี
ความรู้ด้านวิชาการด้านสื่อสารมวลชนด้านการผลิตสื่อ
โทรทัศน์หรือผูม้ ปี ระสบการณ์และท�ำหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การผลิตสื่อโทรทัศน์หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น

กรรมการทีเ่ กีย่ วข้องกับการพิจารณาคุณภาพ คุณสมบัติ
จัดประเภท จัดอันดับรายการโทรทัศน์ ซึง่ มีตวั อย่างในการ
สัมภาษณ์เจาะลึก ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดไว้สองแบบ คือการตัง้
ค�ำถามแบบปลายเปิด (Open-Ended) และค�ำถามแบบ
ปลายปิด (Closed-Ended) ค�ำถามแบบปลายปิดหมายถึง
ค�ำถามแบบทีม่ แี นวค�ำตอบไว้เรียบร้อยแล้วและผูต้ อบต้อง
ตอบตามแนวที่ก�ำหนดไว้เท่านั้น ส่วนค�ำถามปลายเปิด
หมายถึงค�ำถามทีไ่ ม่ได้กำ� หนดแนวค�ำตอบไว้กอ่ นแต่อย่าง
ใดและเปิดช่องว่างให้ผตู้ อบได้ตอบตามใจชอบหรือตอบได้
ตามความคิ ด เห็ น ของบุ ค คลนั้ น โดยแบ่ ง ข้ อ มู ล การ
สัมภาษณ์ออกเป็น 6 ส่วน คือ
1. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดในการผลิต
รายการสาระบันเทิง
2. ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับกลยุทธ์ในการก�ำหนดรูป
แบบการน�ำเสนอรายการ
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3. ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวชีว้ ดั ด้านคุณภาพของ
รายการประเภทสาระบันเทิง
4. ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับกลยุทธ์ดา้ นการบริหารจัดการ
5. จุดแข็ง จุดอ่อน ของรายการประเภทสาระ
บันเทิงปัจจุบันและวิสัยทัศน์ต่อทิศทางการพัฒนา เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยคงไว้ซึ่ง
แนวความคิด ความเป็นรายการสาระบันเทิง
6. ประเด็นอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความสมบูรณ์ผู้วิจัยจึงแบ่ง
ขัน้ ตอนของการวิเคราะห์และน�ำเสนอผลวิจยั จ�ำแนกออก
เป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อระดม
ความคิดและท�ำการตรวจสอบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่านโดย
มีการจัดท�ำข้อมูลดังนี้
- จ�ำแนกกลุม่ ข้อมูลพร้อมตรวจสอบความถูก
ต้อง ความครบถ้วนของข้อมูลทีร่ วบรวมจากการเก็บข้อมูล
เชิงคุณภาพ
- ท�ำการเรียบเรียงข้อมูลและการจัดล�ำดับตาม
เนือ้ หาทีต่ อ้ งการศึกษาวิจยั
2. ข้ อ มู ล จากการวิ จั ย เชิ ง ส� ำ รวจ ท� ำ การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล เพือ่ น�ำเสนอตามโครงสร้างของเนือ้ หาที่
ก�ำหนด จ�ำแนกตามกลุม่ เป้าหมายทีท่ ำ� การส�ำรวจเพือ่ ให้
สามารถพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลตามความคิดเห็นของ
กลุม่ เป้าหมายทัง้ 3 กลุม่
3. ข้อมูลเชิงอภิปรายผล เป็นการน�ำข้อมูลทีไ่ ด้
มาท�ำการวิเคราะห์โดยผนวกกับแนวคิดทฤษฎีต่างๆที่
เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงท�ำการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนา
เป็นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพรายการในมิติต่างๆเพื่อ
ตอบสนองความต้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภคโดยมี ค วาม
สอดคล้องกับแนวคิดหลักของรายการ

ผลการวิจยั

ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ เป้าหมายส่วนใหญ่ ทุก
เพศ ทุกวัย ทุกระดับชัน้ การศึกษาเคยรับชมรายการสภา
โจ๊กแล้วทัง้ สิน้ โดยกลุม่ ผูม้ กี ารศึกษาระดับปริญญาตรีขนึ้
ไป เป็นกลุม่ ทีต่ ดิ ตามชมรายการสภาโจ๊กมากกว่ากลุม่ อืน่ ๆ
ในขณะทีก่ ลุม่ ผูม้ กี ารศึกษาระดับต�ำ่ กว่าปริญญาตรีมกี าร
ติดตามรับชมในจ�ำนวนที่สูงร้อยละ 64.1 ซึ่งนิยมเป็น
สัดส่วนที่สูง ผู้วิจัยยังค้นพบปัจจัยต่อการด�ำรงอยู่ของ

รายการสภาโจ๊กด้านต่างๆจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญและจาก
ข้อมูลเชิงปริมาณในมิตติ า่ งๆ พบว่า
1. ความคาดหวังต่อเนื้อหาสาระของรายการ  
รายการสภาโจ๊กสามารถสนองตอบความคาดหวังของกลุม่
เป้าหมายได้ในระดับปานกลางในทุกๆด้านทีท่ ำ� การศึกษา
โดยรายการต้องจ�ำลองบรรยากาศการน�ำเสนอให้รู้สึก
เหมือนว่าก�ำลังรับชมการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎรจริงๆ  
การน�ำเสนอรายการนีม้ เี นือ้ หาถูกต้องตรงความจริง ทัน
เหตุการณ์ ทัง้ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เนือ้ หา
ทีแ่ ฝงไปด้วยแนวคิด ทักษะ สาระและการเรียนรูอ้ ย่างมี
ความสุข  ด้วยการแปลงสาระหนักให้เป็นสาระบันเทิง ใช้
ศัพท์ภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย   ตัวอย่างชวนติดตามน่าจดจ�ำ  มี
อารมณ์ขนั ต้องเป็นเรือ่ งใกล้ตวั เหมาะสมกับสถานการณ์
และพัฒนาเชาว์ปญ
ั ญา การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ซึง่
การน�ำเสนอของรายการสอดคล้องกับการศึกษาของ  
(Singhal, Cody,  Rogers  & Sabido, 2004 ; Mc Quail,
1986; ปาริชาต สถาปิตานนท์ สโรบล, กิตติ กันภัย,
กาญจนา แก้วเทพ, 2543; และ กาญจนา แก้วเทพ, 2545)  
ทีศ่ กึ ษาเรือ่ งสาระบันเทิงทีเ่ กีย่ วข้องกับเนือ้ หาสาระพบว่า
สาระบันเทิง(Edutainment) ท�ำหน้าทีใ่ นการแปลงสาร
เกีย่ วกับสาระความรู้ ข้อคิด คติเตือนใจ ซึง่ มักเป็นเรือ่ ง
ยาก ซับซ้อน หรือดูไม่นา่ สนใจ ให้มเี นือ้ หาเข้าใจง่าย เห็น
ภาพชัดเจนและน่าสนใจ ในขณะเดียวกันก็นำ� เสนอความ
รู้ดังกล่าวในรูปแบบของความบันเทิงสู่กลุ่มผู้บริโภคเป้า
หมาย เพราะการทีเ่ ราเพลิดเพลินเจริญใจไปกับรายการ
ต่างๆ นัน้   อาจมีคำ� ตอบมาจากหลายทฤษฎี เช่น จิตวิทยา
จิตวิเคราะห์ สังคมวิทยา หรือเศรษฐศาสตร์การเมือง ผู้
ส่งสารจึงต้องวิเคราะห์ว่าผู้รับสารมีความรู้ มีความ
สามารถในการรั บ สารเพี ย งใด มี ค วามพึ ง พอใจใน
กระบวนการส่งสารด้วยวิธใี ด  เพือ่ ให้เกิดความเทีย่ งตรง
ของข้อมูลระหว่างผูส้ ง่ สารและผูร้ บั สารไปพร้อมๆกับความ
สุขในการรับรูแ้ ละเรียนรู้
2. ความคาดหวังต่อผูด้ ำ� เนินรายการ ผลการ
วิจัยพบว่าความคาดหวังต่อผู้ด�ำเนินรายการมีผลเช่น
เดียวกันกับความคาดหวังในด้านเนือ้ หาสาระ คือสามารถ
ตอบสนองความคาดหวังของประชาชนได้ในระดับปาน
กลางในทุกๆด้านที่ท�ำการศึกษา โดยที่ผู้ชมรู้สึกได้ว่า
วิทยากรมีศลิ ปะ วาทศิลป์ ทีค่ มลึก แฝงด้วยปรัชญา โดย
มีคนหน้าเหมือนเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดผู้ชมและเป็น
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วัตถุดบิ ให้วทิ ยากรใช้เป็นอุปกรณ์ ในการวิพากย์ วิจารณ์
เสียดสี   วิทยากรต้องให้“สาระกับบันเทิง”   มีความพอ
เหมาะพอดีระหว่างสาระกับบันเทิง มีไหวพริบ แก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า  มีความรู้ ความเชีย่ วชาญเฉพาะทางใน
เรือ่ งทีน่ ำ� เสนอ สอดคล้องกับ เดวิด เค เบอร์โล  (Berlo,
1960; ปาริชาต สถาปิตานนท์ สโรบล และคณะ, 2543;
เสถียร เชยประดับ, 2551)  ทีศ่ กึ ษาเรือ่ งการสือ่ สารและ
การสือ่ สารทางการเมือง ทีผ่ สู้ ง่ สาร (Sender)  คือวิทยากร
และผู้ร่วมรายการ ไปยังผู้รับสาร (Receiver)   คือ
ประชาชนกลุม่ เป้าหมายทีช่ มรายการด้วยการใช้ชอ่ งทาง
สือ่ ทีวี (Channel)  ทีส่ ามารถเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายได้อย่าง
กว้างขวาง ด้วยกระบวนการและวิธนี ำ� สาร (Massage)  
ด้วยรูปแบบสาระบันเทิง (Edutainment)   ทีท่ ำ� หน้าที่
แปลงสารเกีย่ วกับความรู้ ข้อคิด คติเตือนใจ ซึง่ เป็นเรือ่ ง
ยาก ซับซ้อน ดูไม่นา่ สนใจ ให้นา่ สนใจ เข้าใจง่าย เห็นภาพ
ชัดเจน ด้วยรูปแบบของความบันเทิงสู่กลุ่มเป้าหมายที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ รสนิยม และรูปแบบการบริโภค
ของกลุม่ เป้าหมาย
3. ความคาดหวังด้านรูปแบบของรายการ  
รายการสภาโจ๊กสามารถสนองตอบความคาดหวังของ
ประชาชนในเรือ่ งนีไ้ ด้ในระดับปานกลางโดยทีร่ ายการมี
รูปแบบรายการแปลกใหม่เป็นสาระบันเทิงทางการเมืองที่
มีความต่าง   ด้วยการสร้างฉากทีเ่ ป็นภาพทับซ้อนเลียน
แบบกับสภาผู้แทนราษฎร พร้อมทั้งใช้วิทยากรคนหน้า
เหมือนนักการเมือง และแปลงสาระหนักทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมให้สนุก น่าสนใจ เข้าใจง่าย ท�ำให้ผชู้ มมี
ความสุขกับการเรียนรู้ได้ยาวนานขึ้น สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของคนไทย โดยใช้ชอ่ งทาง สือ่ โทรทัศน์ทนี่ า่ สนใจ
มีทงั้ ภาพเคลือ่ นไหว แสงสี  เสียง และเทคนิคใหม่ กระตุน้
การรับรูแ้ ละการเรียนรูข้ องผูช้ ม สอดคล้องกับแนวความ
คิดของ Singhal, & Rogers (1999); Bandura, (1977 );
Horton, & Wohl (1956)  อ้างถึงใน ปาริชาต สถาปิตา
นนท์ สโรบล และคณะ, (2543).  ทีศ่ กึ ษากรอบแนวคิด
ทฤษฎี และกระบวนการวิจัยมาใช้เป็นพื้นฐานในการ
พัฒนาและควบคุมคุณภาพของงานสาระบันเทิงโดยทฤษฎี  
ท�ำหน้าที่เสมือนแผนที่ ส�ำหรับการชี้น�ำแนวทางในการ
ผลิตงานสาระบันเทิงให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด  โดยเฉพาะ
การน�ำทางสมาชิกไปสูเ่ ป้าหมายทีส่ งั คมต้องการ

4. ความคาดหวังด้านประโยชน์ตอ่ การพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของรายการ   ผลการศึกษาพบว่า
รายการสนองตอบต่อความคาดหวังของประชาชนได้ใน
ระดับปานกลางในด้านต่างๆโดยที่รายการต้องท�ำหน้าที่
กระตุน้ ให้คนมาสนใจการเมือง ด้วยรูปแบบสาระบันเทิง
ทีเ่ ข้มข้น คม ลึกในเนือ้ หาสาระ   รายการต้องเป็นภาพ
สะท้อนข่าวสาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ให้ประชาชน
ได้รบั รู  ้ พร้อมทัง้ เป็นภาพสะท้อนพฤติกรรมทางการเมือง
ของนักการเมืองในสภาจริงและให้ประชาชนได้รับรู้  
นอกจากนีร้ ายการต้องเป็นส่วนหนึง่ ในการเพิม่ พูนความรู้
ด้านการเมืองและอืน่ ๆเพือ่ เปลีย่ นบรรทัดฐานทางสังคม
ทัศนคติ ค่านิยม  เพือ่ น�ำไปสู่ การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ผู้ชม   รายการจึงต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
สอดคล้องกับ ไบรอัน แมคแนร์ Mc Nair, (1999); Kaid,
Gerstlé,  & Sanders (1991); เสถียร เชยประดับ (2551);
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2545) ทีศ่ กึ ษาเรือ่ งการสือ่ สารและ
การสือ่ สารทางการเมือง ทีม่ กี ลุม่ สัมพันธ์เกีย่ วข้อง 3 กลุม่
คือ  1.กลุม่ องค์กรทางการเมือง (Political Organization)
อันได้แก่ พรรคการเมือง (Political Parties) องค์กร
สาธารณะ (Politic Organization) กลุม่ องค์กรก่อการร้าย
(Terrorist organization)  2.กลุม่ สือ่ มวลชนหรือองค์กร
สือ่ (Media Organization)  3. กลุม่ ประชาชนหรือผูร้ บั
สาร (Receiver) โดยกลุ่มการเมือง พยายามน�ำเสนอ
อุดมการณ์ของพรรค สือ่ มวลชน จะท�ำหน้าทีถ่ า่ ยทอดสาร
จากผูป้ ฏิบตั กิ ารทางการเมืองไปสูย่ งั กลุม่ เป้าหมาย
5. ความคาดหวังด้านการบริหารจัดการรายการ  
ผลการวิจัยกลุ่มผู้วิจัยพบว่าผู้ชมส่วนมากระบุว่าได้รับ
ประโยชน์จากรายการสภาโจ๊กในด้านความบันเทิง (Entertainment) มากที่สุด ผู้ชมได้รับความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน มีเนือ้ หาไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยต่อทุกวัย ในระดับ
มากถึงมากทีส่ ดุ ถึงร้อยละ 77.4 โดยมีผชู้ มไม่พอใจเพียง
ร้อยละ 0.4 เท่านัน้ อย่างไรก็ตามรายการต้องพิจารณาถึง
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ต้องรู้จุดอ่อน จุดแข็ง
โอกาส อุปสรรคของรายการและองค์กร   ความเข้มข้น
ทางการเมือง อันมีผลต่อ รายการและสถานีทอี่ อกอากาศ
สปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรายการและคู่แข่ง รวมถึงการ
บริหารต้นทุน ความเสีย่ ง   เพือ่ ให้รายการสามารถด�ำรง
อยู่ได้ สอดคล้องกับ สมชาย ภคภาสวิวัฒน์ (2548);
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จินตนา บุญบงการ และ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2544);
สมยศ นาวีการ (2543);บุญเลิศ  เย็นคงคา (2547); นิวตั ิ
โชติวงษ์ (2544); นันทิยา หุตานุวตั ร และ ณรงค์ หุตานุ
วัตร (2542) ทีไ่ ด้ศกึ ษาการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ทมี่ ผี ล
ต่อการการด�ำเนินธุรกิจและการด�ำรงอยูข่ ององค์กร   ดัง
นัน้ องค์กรต้องขับเคลือ่ นกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ  

อภิปรายผล
ข้อค้นพบต่อเนื้อหาสาระของายการสภาโจ๊ก
สามารถสนองตอบความคาดหวังของกลุม่ เป้าหมายได้ใน
ระดับปานกลาง ด้วยการแปลงสาระหนักให้เป็นสาระ
บันเทิง (Edutainment) โดยการน�ำเอาสาระความรู้
(Education )ผสมผสานกับความบันเทิง (Entertainment)
อย่างลงตัว   ท�ำให้สาระความรูท้ ม่ี กั มีความซับซ้อน เข้าใจ
ยากไม่นา่ สนใจ  มองเห็นเป็นภาพชัดเจนจดจ�ำได้งา่ ย มี
ความสุขและยืดเวลาในการรับรู้เรียนรู้ได้ยาวนานขึ้น
สอดคล้องกับงานวิจยั ของประยุทธ วรรณอุดม  และ มงคล
ค�ำดวง (2547)  ทีศ่ กึ ษาเรือ่ ง  “ศักยภาพและกลยุทธ์การ
สื่ อ สารเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น แบบสาระบั น เทิ ง ของ

หมอล�ำ”  พบว่าหมอล�ำมีศกั ยภาพในการสือ่ สารแบบสาระ
บันเทิงจากอดีตจนถึงปัจจุบนั หมอล�ำเป็นสาระบันเทิงที่
เข้าถึงผูช้ มได้โดยง่าย เพราะใช้ภาษาเดียวกันกับผูร้ บั สาร  
คือภาษาอีสานเป็นหลักในการแสดงและในความบันเทิง
นัน้ หมอล�ำก็ได้สอดแทรกแนวคิดในการพัฒนา  เช่น ความ
รูเ้ รือ่ งนโยบายใหม่ของรัฐบาล ด้วยการสอดแทรกไว้โดย
ท�ำเป็นเรือ่ งตลก ดังนัน้ วิทยากรผูท้ ำ� หน้าทีส่ ง่ สารไปถึงผู้
ชมต้องใช้ศพั ท์ภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย  ตัวอย่างทีน่ า่ สนใจ เรือ่ ง
ราวการน�ำเสนอต้องไม่ซบั ซ้อนมีแง่มมุ ชวนให้นา่ ติดตาม
เป็นเรื่องใกล้ตัวเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบนั มีอารมณ์ขนั มีความสุขและสนุกในการเรียนรู้
โดยเฉพาะวิทยากรต้องท�ำให้เกิดความสมดุลระหว่างความ
รู้ (Education) กับความบันเทิง (Entertainment) ให้
เหมาะสมสอดคล้องกับผู้ชมหรือผู้รับสารในแต่ละกลุ่ม   
กล่าวคือต้องไม่ให้สาระมากเกินไปจนรูส้ กึ เครียด น่าเบือ่
หน่าย หรือบันเทิงมากเกินไปจนไม่มสี าระหรือไร้สาระที่
เป็นประโยชน์   สิง่ ต่างๆเหล่านีจ้ ะส่งผลท�ำให้การรับรูแ้ ละ
การเรียนรูใ้ นรูปแบบสาระบันเทิง (Edutainment) ของ
ผูร้ บั สารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ ดังภาพ
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ภาพ 2 แนวทางการสร้างสมดุลในการสร้างรายการสาระบันเทิง
ในด้านผู้ด�ำเนินรายการและผู้ร่วมรายการคือ   เพราะคนหน้ า เหมื อ นมี ค วามน่ า สนใจ ตลกขบขั น
วิทยากรและคนหน้าเหมือนบุคคลส�ำคัญทางการเมืองนัน้ สนุกสนาน เป็นวัตถุดิบให้วิทยากรในการกล่าวอ้างถึง
นับเป็นจุดแข็งและแม่เหล็กในการดึงดูดให้ผชู้ มเฝ้าติดตาม   บุคคลส�ำคัญทางการเมือง ท�ำให้ผู้ชมรู้สึกสนุกสนาน
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สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุรพล วิรฬุ หรักษ์, เจนภพ จบ
กระบวนวรรณ, บุญเลิศ นาจพินิจ (2539) ที่ได้ศึกษา
เรื่อง “ ลิเก ” โดยได้กล่าวถึงการเผยแพร่ข่าวสารให้ได้
ผล ต้องอาศัยคนส่งสารทีม่ คี วามรู้ มีความคล้ายคลึงเป็น
กันเองกับผู้รับสาร และผู้รับสารมีความศรัทธาที่จะรับ
ฟัง ดังนัน้ ตัวตลกจึงมีความเหมาะสมทีส่ ดุ ทีจ่ ะใช้ในการ
ส่งข่าวสารส�ำคัญไปสู่ประชาชน  แต่ผลการศึกษาพบว่า
ผู้ด�ำเนินรายและผู้ร่วมรายการของรายการสภาโจ๊ก
สามารถสนองความคาดหวังของประชาชนในระดับปาน
กลางในทุกๆด้าน  ดังนัน้ หากรายการสภาโจ๊กต้องการให้
คนหน้าเหมือนเป็นผูส้ ง่ สาร   รายการต้องพัฒนาการพูด
เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารที่มีวาทศิลป์
คมคายลึกซึ้งแฝงไว้ด้วยปรัชญาไปพร้อมๆกับความตลก
ขบขัน โดยเฉพาะวิทยากรต้องอ่านให้มาก รู้ให้ลึกและรู้
ให้กว้างขวางรอบด้าน  เป็นการพัฒนาวิทยากรเพื่อเพิ่ม
ความแน่นในองค์ความรู้ให้กับวิทยากรที่พูด   โดยมี
อารมณ์ขันเป็นเพียงองค์ประกอบในการท�ำให้เรื่องที่พูด
นัน้ สนุกสนาน  ช่วยเพิม่ อรรถรสในการฟัง และสามารถ
จดจ�ำได้แม่น  สอดคล้องกับการศึกษาของ  พัทธนันท์  
เด็ดแก้ว (2544) ทีศ่ กึ ษาเปรียบเทียบ “การรับชมรายการ
โทรทัศน์ประเภทสาระความรู้ และสาระบันเทิง การ
จดจ�ำได้และการน�ำไปใช้ประโยชน์” พบข้อสรุปที่น่า
สนใจว่า การรับชมรายการประเภทสาระบันเทิงมีระดับ
ความสัมพันธ์กับการจดจ�ำได้เท่าๆกับการรับชมรายการ
ประเภทความรู้   แต่การรับชมรายการสาระบันเทิงมี
ระดับความสัมพันธ์กับการน�ำความรู้ต่างๆที่ได้ไปใช้
ประโยชน์มากกว่าจากการรับชมรายการประเภทสาระ
ความรู้  เช่นเดียวกับจิราภรณ์  เจริญเดช ( 2548 ) ได้
ศึกษา “ การแปลงสิทธิอ�ำนาจตามรายการวิทยุนายก ฯ
ทักษิณคุยกับประชาชน ศึกษากรณีวกิ ฤตความรุนแรง 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้” การศึกษานี้ได้ท�ำการศึกษา
“บท”  ได้แก่เนือ้ หา การใช้ภาษาถ้อยค�ำ ถ้อยค�ำ ประโยค
ข้อความ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความรุนแรง
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่าว่าการใช้ วัจ
นกรรมของผู้น�ำประเทศมีอิทธิพลต่อผู้รับรู้ และน�ำไปสู่
เหตุการณ์ต่างๆ ได้ ตลอดจนได้เห็นรูปแบบของการ
สื่อสารในลักษณะโน้มน้าวทางการเมืองด้วยทักษะการ
พูด การยืนยันความคิดและความต้องการของนายก
รัฐมนตรีในฐานะผู้ปกครอง  และผู้บริหารประเทศ      

ส่วนด้านรูปแบบของรายการ  รายการสภาโจ๊ก
สามารถสนองตอบความคาดหวังของ ประชาชนในเรือ่ ง
นีไ้ ด้ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกันกับ ด้านอืน่ ๆ  ดังนัน้
รายการต้องพยายามพัฒนารูปแบบรายการให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์   สร้างความน่าสนใจเพิม่ ขึน้ ด้วยการใช้
เทคนิคสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการผลิตเพิม่ แสงสีเสียงให้ดู
สมจริง ล�ำดับขัน้ ตอนการน�ำเสนอให้ชวนติดตามตลอดทัง้
รายการ  อย่าให้มชี ว่ งแผ่วทีผ่ ชู้ มอาจเปลีย่ นช่องได้  พร้อม
ทั้งปรับเวลาออกอากาศให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
รายการจึงสามารถขยายฐานคนดูได้กว้างขวางยิง่ ขึน้ ตาม
ล�ำดับ  สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฐิตนิ นั   บุญภาพ (2542)
ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งวิสยั ทัศน์โทรทัศน์ไทย หลังปี ค.ศ.2000
(พ.ศ. 2543-2568)   พบว่าการแข่งขันของสถานีโทรทัศน์
ในอนาคตจะทวีความรุนแรงขึน้ และรูปแบบของการแข่ง
ในอนาคตจะเป็นการแข่งขัน ระหว่างสถานีโทรทัศน์ตา่ ง
ประเทศกันด้วย  นอกจากนีก้ ารแข่งขันในระดับท้องถิน่ ก็
มีแนวโน้มว่าสถานีโทรทัศน์ส่วนท้องถิ่น จะเข้ามามี
บทบาทมากยิง่ ขึน้ ในการตอบสนองความต้องการของผูช้ ม
ในระดับท้องถิ่น โดยอาจมีการเพิ่มเวลาออกอากาศ
รายการโทรทัศน์ให้มากขึน้ กว่าเดิมเพือ่ คนดูในท้องถิน่
ผลจากการวิ จั ย ยั ง พบอี ก ว่ า ภาพรวมของ
รายการโทรทัศน์ในอนาคตน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ด    ี
คือรายการประเภทสาระจะเพิ่มจ�ำนวนขึ้นในระดับหนึ่ง
ตามความต้องการ เพราะผู้ชมในอนาคตต้องการสาร
ประโยชน์จากรายการโทรทัศน์มากขึ้น นอกจากนี้เมื่อ
เศรษฐกิจดีขึ้น ผู้สนับสนุนก็จะหันมาให้การสนับสนุน
รายการทีม่ สี าระมากขึน้ รายการประเภท สาระบันเทิง
เป็นรูปแบบรายการอีกประเภทหนึง่ ทีม่ แี นวโน้มว่าจะได้
รับความนิยมในประเทศไทยไม่นอ้ ย  ด้านประโยชน์ตอ่ การ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตย รายการต้องท�ำหน้าทีก่ ระตุน้
ให้คนสนใจการเมืองด้วยรูปแบบสาระบันเทิงทีเ่ ข้มข้น คม
ลึกในเนือ้ หาสาระ สะท้อนข่าวสารการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม ให้ประชนได้รบั รู  ้ รายการต้องท�ำหน้าทีเ่ ป็นโรงเรียน
ประชาธิปไตยให้กบั เยาวชนและผูช้ ม  รายการต้องส่งเสริม
ความเข้าใจและเชือ่ มความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับ
นักการเมือง พร้อมทัง้ สร้างความเป็นพลเมืองทีม่ คี ณ
ุ ภาพ  
และเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย เพือ่ ชักน�ำให้ประชาชน
เข้ามามีสว่ นร่วมทางการเมือง อันเป็นส่วนส�ำคัญในการ
ร่วมกันพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยต่อไป
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทางวิชาการและนโยบาย
    
   1.1 ควรได้มกี ารวิจยั รายการประเภทสาระ
บันเทิงทางการเมือง รายการอืน่ ๆอย่างต่อเนือ่ งทัง้ รายการ
ประเภทสาระบันเทิงทางการเมืองในประเทศไทยและ
รายการสาระบันเทิงทางการเมืองของประเทศอื่นๆเพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบ
              
1.2 ควรน�ำผลการวิจัยไปพัฒนารูปแบบ
รายการสาระบันเทิงทางการเมืองและรูปแบบรายการ
สาระบันเทิงรูปแบบอืน่ ๆเพือ่ สร้างความแตกต่างในการก
ระตุน้ การเรียนรูแ้ ละรับรูแ้ ก่ผชู้ มทางบ้าน
              1.3 หน่วยงานการศึกษาต่างๆควรน�ำผลการ
วิจัยรูปแบบสาระบันเทิงไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอนเพือ่ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มคี วามน่าสนใจและ
สามารถยืดระยะการรับรูเ้ รียนรูใ้ ห้ยาวนานมากยิง่ ขึน้ มาก
ยิง่ ขึน้
            1.4 รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควร
ให้การส่งเสริมสนับสนุนรายการประเภทสาระบันเทิงใน
ทุกด้าน เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรูร้ บั รูใ้ ห้กบั ประชาชน
2. ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการ
             2.1 รายการควรคิดค้นพัฒนาสร้างความ
แตกต่างทีแ่ ปลกใหม่ของรูปแบบสาระบันเทิงอย่างต่อเนือ่ ง
เพือ่ สร้างความน่าสนใจให้กบั รายการประเภทสาระบันเทิง
              2.2 รายการประเภทสาระบันเทิงต้องสร้าง
ความสามารถในการบริหารต้นทุนการผลิตรายการให้
สามารถด�ำรงอยู่ได้ในทุกสภาวะการ เพราะรายการ
ประเภทสาระบันเทิงทีม่ คี ณ
ุ ภาพมักมีตน้ ทุนการผลิตสูง
              2.3 รายการประเภทสาระบันเทิงทางการ
เมือง ต้องพิจารณาถึงความเข้มข้นทางการเมืองในช่วง

นั้นๆ และปรับความเข้มข้นเนื้อหาสาระของรายการให้
สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์การเมืองในแต่ละ
สถานการณ์เพือ่ ความอยูร่ อดของรายการ
            2.4 รายการสาระบันเทิงทางการเมืองควรมีผู้
สนับสนุนรายการหลักทีม่ อี ดุ มการณ์สนับสนุนส่งเสริมให้
ความรูร้ ะบอบประชาธิปไตย ทีจ่ ะไม่ถอดสปอนเซอร์ออก
จากการสนับสนุนรายการแม้การเมืองจะมีความเข้มข้น
เพียงใดก็ตาม
           2.5 รายการสาระบันเทิงทางการเมือง ต้อง
สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง
แต่ตอ้ งไม่เสียจุดยืนและเอกลักษณ์ของรายการ โดยต้อง
พิจารณาควบคูไ่ ปกับ สถานีทรี่ ายการออกอากาศ สปอน
เซอร์ผสู้ นับสนุนรายการ คูแ่ ข่งทางธุรกิจ
             2.6 รายการสภาโจ๊กต้องพัฒนาผู้พูดให้มี
ความรอบรูท้ หี่ ลากหลายกว้างไกลลึกซึง้   และมากพอเพือ่
สาระบันเทิงทางการเมืองมีสาระมากยิง่ ขึน้
              2.7 รายการสภาโจ๊กต้องฝึกการพูด และ
พัฒนาให้บุคคลคนหน้าเหมือนนักการเมืองคนดังที่ร่วม
แสดงอยูใ่ นรายการ  ให้สามารถพูดได้ดแี ละแสดงได้แนบ
เนียนเหมือนนักการเมืองตัวจริง ทีน่ กั แสดงหน้าเหมือน
เป็นภาพทับซ้อนเขาอยู่ เพือ่ ความสมจริงในการชมของผู้
ชม
               2.8 รายการสาระบันเทิงต้องสามารถวิเคราะห์
กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็นผูช้ มให้ชดั เจน และให้ผดู้ ำ� เนินรายการ
และผูร้ ว่ มรายการทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็นผูส้ ง่ สาร  ท�ำให้เกิดความ
สมดุล ระหว่างความรู้(Education) กับความบันเทิง
(Entertainment) ให้สอดคล้องกับกลุม่ เป้าหมายทีต่ อ้ งการ
เพื่อให้เกิดการรับรู้และเรียนรู้ในรูปแบบสาระบันเทิง
(Edutainment)ได้อย่างกลมกลืนและเหมาะสม
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