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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เปนเปาหมายสาํคัญในการรวมตัวกันของ

ประเทศในเขตอาเซียน เพื่อเพิ่มอํานาจตอรองและขีดความสามารถในการแขงขันในเวทรีะหวาง

ประเทศในทุกดาน รวมถึงความสามารถในการรับมอืกับปญหาตาง ๆ ระดับโลกทีส่งผลกระทบตอ

ภูมิภาค นอกจากน้ียังมุงเนนไปทีก่ารรวมตัวกันของประเทศสมาชิกและการทําใหสภาพความเปนอยู

ของประชาชนในประเทศสมาชิกดีข้ึน สามารถทํามาคาขายไดอยางสะดวก โดยประเทศไทยไดมีความ

ต้ังมั่นในการสรางประชาคมอาเซียนใหเปนประชาคมเพื่อประชาชน โดยการจัดต้ังกลไกสทิธิมนุษยชน

อาเซียน เพือ่ใหเปนหนวยงานหลักในการประสานความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกอาเซยีนกับ

องคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของและองคกรภาคประชาสงัคมตาง ๆ ในการสงเสริมและคุมครอง

สิทธิของประชาชนในภูมิภาค 

สําหรับประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) กอต้ังข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพฯ 

(Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ที่วังสราญรมย โดยการลงนามรวมกันของ

รัฐมนตรี 5 ประเทศ อันประกอบไปดวย นายอาดัม มาลิก รฐัมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

อินโดนีเซีย นายตุน อับดุล ราซัก บิน ฮสุเซน รองนายกรฐัมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาการแหงชาติประเทศมาเลเซีย นายนาซิโซ รามอส รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการตางประเทศฟลิปปนส นายเอส ราชารัตนัม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

สิงคโปร และพันเอก (พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไทย โดยมี

วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีงามตอกันระหวางประเทศในภูมิภาค ธํารงไวซึ่งสันติภาพ

และความมั่นคงทางการเมือง สรางสรรคความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกจิ การพฒันาสงัคมและ

วัฒนธรรม และการกินดีอยูดีบนความเสมอภาคและผลประโยชนรวมกัน ซึ่งวัตถุประสงคน้ีไดนําไปสู

การขยายสมาชิกเพิ่มอกี 5 ประเทศ อันไดแก ประเทศบรูไนดารุสซาลาม เขาเปนสมาชิกลําดับที่ 6 

เมื่อวันที ่7 มกราคม 2527 ประเทศเวียดนาม เขาเปนสมาชิกลําดับที ่7 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม  

2538 ประเทศลาวและเมียนมาเขาเปนสมาชิกพรอมกันเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 และประเทศ

กัมพูชา เขาเปนสมาชิกลําดับที ่10 เมื่อวันที ่30 เมษายน 2542 

ทั้งน้ี อาเซียนไดลงนามรวมกันในปฏิญญาวาดวยความรวมมอืในอาเซียนฉบบัที่ 2 (Declaration 

of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เพื่อประกาศจัดต้ังประชาคมอาเซียน (ASEAN 

Community) ภายในป พ.ศ. 2563 หรือ ค.ศ. 2020 โดยสนับสนุนใหจัดต้ังประชาคม 3 เสาหลัก คือ  

1) ประชาคมการเมอืงและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC)  
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ที่มุงเนนใหประเทศในภูมิภาคไดอยูรวมกันอยางสงบสุข 2) ประชาคมเศรษฐกจิ (ASEAN Economic 

Community: AEC) ซึ่งเปนการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจเพื่ออํานวยความสะดวกในการติดตอการคา

ระหวางประเทศในภูมิภาค และ 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural 

Community: ASCC) โดยมุงเนนใหประชาชนไดอยูรวมกันในสังคมที่ดี มีความมั่นคงและมีสวัสดิการ

ครอบคลมุ ซึ่งตอมาผูนําอาเซียนไดเห็นชอบใหรนระยะเวลาในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนใหเร็วข้ึน

กวาเดิม 5 ป คือภายในป พ.ศ. 2558 หรือ ค.ศ. 2015 โดยเห็นวา อาเซียนจําเปนตองปรับตัวใหทันกับ

สถานการณโลกทีเ่ปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพื่อใหสามารถรักษาบทบาทผูนําในการดําเนินความสัมพันธ

ในภูมิภาคและตอบสนองความตองการของประชาชน (สํานักการประชาสมัพันธตางประเทศ  

กรมประชาสัมพันธ, 2554)  

 ปจจบุันคณะรัฐบาลไทยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทและการทําหนาที่ของสื่อมวลชน

ไทยในการสงเสรมิความเช่ือมโยงในทุกมิติของแตละประเทศในภูมิภาคอาเซียนโดยสํานักนายกรัฐมนตรี

ไดใหความสําคัญกับสื่อมวลชนในการทําหนาที่นําเสนอขาวสารทีเ่กี่ยวของกับประชาคมอาเซียนบน

พื้นฐานความถูกตองและความเขาใจซึง่กันและกันของแตละประเทศในภูมิภาคอาเซียน นอกจากน้ี

รัฐบาลยังสงเสริมในเรื่องของสิทธิเสรีภาพและความเปนอิสระของสื่อมวลชนในการนําเสนอขาวสารทีม่ี

ความรับผิดชอบตอสงัคมและจริยธรรมในวิชาชีพสื่อสารมวลชน ซึ่งจะสงผลใหประชาชนตระหนักถึง

การเปนสวนหน่ึงของประชาคมอาเซียนจากการเผยแพรขาวสารจากสือ่มวลชนสาขาตาง ๆ อีกทั้ง

สื่อมวลชนยังมีบทบาทสําคัญในการเช่ือมโยงความแตกตางของผูคนและวัฒนธรรมในแตละประเทศให

เปนไปตามนโยบายการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียน โดยสื่อมวลชนของภาครัฐจะไดรับมอบหมาย

ใหนําเสนอขาวสารทีส่รางสรรคและถูกตองตามขอเท็จจรงิ เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจที่

ถูกตองเกี่ยวกบัประชาคมอาเซียน อันจะนํามาซึ่งความผูกพนัเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน โดยไมคํานึงถึง

ความแตกตาง (ดวงกมล บรูณสมภพ, 2557)   

เมื่อกลาวถึงบทบาทของสื่อมวลชน สื่อทุกแขนงลวนมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศชาติ  

ทั้งในดานการเมือง เศรษฐกจิ สังคมและวัฒนธรรม โดยการนําเสนอสิ่งที่เกิดข้ึนในสังคม และนโยบาย

ตาง ๆ ของภาครัฐใหประชาชนไดรับทราบและเขามามีสวนรวม รวมถึงเผยแพรความรูใหประชาชนได

กาวทันกับความเปลี่ยนแปลงและตระหนักรูถึงบทบาทของตนเองและทัศนคติที่เหมาะสม นอกจากน้ี

สื่อมวลชนยังมีบทบาทในการสรางประชามติ โดยการเผยแพรขอมลูขาวสารของหนวยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน ใหประชาชนไดรับรูดวยเน้ือหาที่เขาใจงายและเหมาะสม และเปดรับฟงความคิดเห็นจาก

ประชาชนทุกกลุม เพื่อสะทอนขอมูลน้ันกลับไปสูภาครัฐและภาคเอกชน ใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน 

ซึ่งจะนําไปสูแนวทางการแกไขปญหาอยางตรงจุด (ธีรารักษ โพธิสุวรรณ, 2554) 
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สื่อโทรทัศน นับวาเปนชองทางการสื่อสารอยางหน่ึง ที่แมจะเปนการสือ่สารทางเดียวแต

สามารถเขาถึงกลุมผูรับชมไดเปนจํานวนมากในคราวเดียวกนั โดยผูรับชมจะไดเห็นภาพ ไดยินเสียง 

และคําอธิบายอยางละเอียด ทําใหการสือ่สารในแตละครัง้เปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว และเมื่อ 

สื่อโทรทัศนไดเขามามีอิทธิพลตอผูรับชมเปนจํานวนมากเทาไร ย่ิงตองคํานึงถึงบทบาทและหนาที่

รับผิดชอบตอสังคมมากข้ึนเทาน้ัน บทบาทของสือ่โทรทัศนในฐานะสื่อมวลชน มีอยูหลายประการ

ดวยกัน เริ่มต้ังแตบทบาทในการเปนกระจกสะทอนสังคม ดวยการรายงานสถานการณตาง ๆ ทีเ่กิดข้ึน

ใหผูชมไดรบัทราบ และบทบาทในการสอดสองดูแลสงัคม โดยเมื่อเห็นสิ่งผิดปกติเกิดข้ึน ก็จะตอง

รายงานใหสังคมไดรับทราบทั่วกันอยางทันทวงที รวมถึงบทบาทในการเปนตัวแทนกลุมคนในสังคมโดย

นําเสนอประเด็นปญหาในสังคม และเปดชองทางใหประชาชนไดแสดงทัศนคติและความคิดเห็นอยาง

เทาเทียมกัน ซึง่ไมตางจากหนาที่ของสื่อโทรทัศน ที่จะตองนําเสนอขาวสารอยางฉับไว ใหประชาชน

ไดรับรูอยางรวดเร็วและถูกตอง ซึ่งจะเปนผลดี หากขาวสารน้ันเปนปญหาที่ตองการแกไขอยางเรงดวน 

ขณะเดียวกันสื่อโทรทัศนตองมีความนาเช่ือถือในการนําเสนอขาวสารทั้งที่มาของขอมูลและการนําเสนอ

ที่งายตอความเขาใจของผูชมในทกุกลุม เพื่อนําไปสูการเขาถึงผูรับชม (ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร, 2546) 

และเมือ่กลาวถึงบทบาทของสื่อโทรทัศนตอประชาคมอาเซียน จะพบวา สื่อโทรทัศนมีบทบาทสําคัญ

อยางย่ิงตอการนําเสนอขาวสารเพื่อสรางความผกูพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศ

เพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน ซึง่หมายถึงการนําเสนอขาว เพื่อใหประชาคมอาเซียนได

บรรลเุปาหมายทีมุ่งเนนทําใหประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนรวมตัวกัน เน่ืองจากสื่อโทรทัศน

สามารถทําใหผูชมเห็นถึงภาพ เสียง และเหตุการณที่เกิดข้ึนจริงในเวลาอันรวดเร็ว และทําใหผูรบัสาร

เกิดความรูสึกรวมกับเน้ือหาและมีความทรงจําติดตากับภาพไดนาน ซึ่งนับไดวาสื่อโทรทัศนเปนสือ่ที่

สามารถตอบสนองผูชมไดเปนอยางดี (บญุเลิศ ศุภดิลก, 2547)  

สําหรับการรวมตัวกันในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ที่มีประชากรรวมกันกวา 

600 ลานคน ยอมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนในหลายดานทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ  

อาทิ การเช่ือมโยงกันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงวัฒนธรรม ซึ่งจะทําใหเกิดการ

เรียนรูซึ่งกันและกันและกลายเปนสังคมที่ขยายวงกวางมากข้ึน แตในขณะเดียวกันหากไมมีการวางแผน

รวมกันก็อาจจะทําใหเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมา อาทิ การกีดกนัแบงแยก ทําใหเกิดกลุมชายขอบมากข้ึน 

(ฉันทหทัย (อรทัย) อาจอ่ํา, 2558) ซึ่งรวมไปถึงความหลากหลายทางชาติพันธุในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต อาทิ ชาวไทย ชาวลาว ชาวละวา ชาวลาหู และชาวมูเซอ ที่ต้ังถ่ินฐานกระจายอยูใน

ทุกพื้นที่ทั่วภูมิภาค อาจสงผลกระทบตอการเช่ือมโยงและการอยูรวมกันในประชาคมอาเซียน ชนชาติ

ตาง ๆ จึงควรปรับทัศนคติเพื่อสงเสริมการอยูรวมกัน  เพื่อทาํใหชนชาติที่หลากหลายมีความเขาใจกัน 

เพราะเมื่อใดที่สมาชิกสามารถชักจูงโนมนาวใจใหผูคนมีความตองการทีจ่ะอยูรวมกัน ภายใตการรักษา 
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เอกลักษณและวัฒนธรรมของชาติพันธุของตนเองไวได การบูรณาการอาเซียนก็จะเกิดข้ึนได (ดุลยภาค  

ปรีชารัชช, 2555) ซึ่งจะทําใหเห็นไดวา ความผูกพันของพลเมือง (Citizen Engagement) ในประชาคม

อาเซียนเปนสิ่งทีส่ําคัญ เพราะการทีป่ระชาคมอาเซียนจะรวมเปนหน่ึงเดียวกันได จะตองอาศัยความ

รวมมือใหเปนหน่ึงเดียวกัน ทั้งดานการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สงัคมและวัฒนธรรม (แพรภัทร  

ยอดแกว, 2555) ในการเสวนาหัวขอ “การเปนพลเมืองอาเซียนที่เขมแข็ง” ซึ่งจัดข้ึนโดยสํานักงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และศูนยอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมือ่วันที่ 5 สิงหาคม 

2559 ในวงเสวนามีความเห็นวา ประชาคมอาเซียนจะเขมแข็งได ประชาชนของทั้ง 10 ประเทศ จะตอง

มีความรูสกึถึงการเปนเจาของภูมิภาคน้ีรวมกัน โดยจะตองมคีวามเขาใจในเรื่องของอาเซียนทั้งภูมิภาค 

และจะตองเรียนรูเกี่ยวกบัประเทศเพื่อนบานใหมากข้ึน (สถานีวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน

รัฐสภา, 2559) 

ดังน้ัน คนในสังคมไทยจงึควรตระหนักและมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับกระบวนการผสมผสาน

วัฒนธรรมขามสายพันธุ (Cultural Hybridization) เพื่อใหคนในสังคมไทยไดต่ืนตัว พรอมเปดใจและ

ปรับตัวใหอยูบนสังคมที่กําลงัจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครัง้สําคัญ (พัชราพร ดีวงษ, 2556) โดยงานวิจัยที่

ผานมาของ กนกวรรณ สมรักษ (2555) เรื่องพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติและแนวโนม

พฤติกรรมตอเรื่องประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน AEC พบวา ผูรบัชมขาวสารเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียนจะเปดรบัขาวสารจากสือ่โทรทัศนเปนหลักคิดเปนรอยละ 90.94 เชนเดียว กับงานวิจัยของ  

สิงห สิงหขจร (2558) เรื่องพฤติกรรมการเปดรบัขาวสารและการรบัรูเกี่ยวกบัประชาคมอาเซียนของ

ประชาชน กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปดรบัขาวสารเกี่ยวกบั

ประชาคมอาเซียนผานสื่อโทรทัศนมากทีสุ่ด ทําใหเห็นวา โทรทัศนเปนสื่อที่มีทัง้ภาพและเสียงจงึทําให

ประชาชนเขาใจขาวสารไดงายกวาสื่อประเภทอื่น ๆ ทัง้น้ีในการสือ่สารผานสื่อโทรทัศนเพื่อสรางความ

ผูกพัน (Citizen Engagement) ระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปน

สมาชิกประชาคมอาเซียน จําเปนอยางย่ิงที่ตองใชการสื่อสารที่ดึงความสนใจของสมาชิกเขาไวดวยกัน  

เพราะการทีก่ลุมหรือองคกรจะรกัษาสมาชิกไวจะตองทําใหสมาชิกมีความผูกพันอยางลึกซึ้งตอกัน 

(สถาพร ปนเจริญ, 2547)   

อยางไรก็ตาม พบวา การสื่อสารเรือ่งประชาคมอาเซียนผานสื่อโทรทัศนทีผ่านมา สวนใหญมี 

2 ลักษณะ คือ 1) การนําเสนอในรูปแบบของรายการขาว (News Program) จะเปนการนําเสนอ

เรื่องราวเหตุการณสดใหมที่เกิดข้ึนในสังคม ซึง่มีกระทบตอประชาชนสวนใหญ ดวยการอานคํา

บรรยายประกอบภาพโดยผูประกาศขาว หรือการสัมภาษณโดยผูสือ่ขาว ซึ่งแตละสถานีขาวจะมีการ

นําเสนอประเด็นทีเ่หมือนหรือใกลเคียงกัน และ 2) การนําเสนอในรปูแบบของรายการสารคดี 

(Documentary Program) ซึ่งเปนรูปแบบรายการที่นําเสนอเรื่องราวทีเ่กิดข้ึนจริง ซึง่จะเนนการ

สรางความผูกพันกับเหตุการณและเรือ่งราวของบุคคล อยางสรางสรรค โดยอาจนําเสนอดวยภาพและ
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เสียงบรรยายตลอดรายการ หรืออาจมีผูดําเนินรายการทําหนาที่พูดเขารายการ และคอยพูดสรปุ

ในชวงทายของรายการ (สปุรีดี สุวรรณบรูณ, 2557) โดยรูปแบบในการนําเสนอรายการขาว (News 

Program) และรายการสารคดี (Documentary Program) ของแตละสถานีโทรทัศนจะมีความ

แตกตางกันออกไปตามนโยบาย รูปแบบของรายการ การดําเนินกิจการ และความเปนเจาของสื่อ   

ปจจุบันในประเทศไทยมีการแบงประเภทตามความเปนเจาของสื่อ (Media Ownership) เปน 3 

ประเภท ดังน้ี 1) สถานีโทรทัศนของรัฐ (State Television) ซึ่งเปนสถานีโทรทัศนที่อยูภายใตการ

ควบคุมดูแลของภาครัฐ มีการนําเสนอขอมลูขาวสารตาง ๆ จากภาครัฐไปยังประชาชน 2) สถานี 

โทรทัศนสาธารณะ (Public Television) เปนสถานีที่ดําเนินการอยางเปนอสิระจากองคกรหรือ

หนวยงานตาง ๆ เปนพื้นทีส่าธารณะสําหรบัประชาชนโดยเฉพาะ มีการเผยแพรภาพโดยไมแสวงหา

กําไร เพราะมีรายไดจากภาษีสรรพสามิต และ 3) สถานีโทรทัศนเชิงพาณิชย (Commercial 

Television) ที่นําเสนอรายการเพื่อแสวงหากําไรจากคาโฆษณาเปนหลัก (พรชัย ฉันตวิเศษลักษณ, 

2557)   

สถานีโทรทัศนไทยพีบเีอส ดําเนินกิจการโดยองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ

แหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) มีวิสัยทัศนคือ “มุงมั่นเปนสถาบนัสื่อสาธารณะที่สรางสรรคสงัคมคุณภาพ

และคุณธรรม” มีพันธกิจในการดําเนินการผลิตรายการ ใหบริการขาวสาร ความรู สาระบันเทิงที่มี

คุณภาพตามมาตรฐานขอบังคับดานจริยธรรมขององคการ โดยยึดถือผลประโยชนสาธารณะและความ

คุมคาเปนสําคัญ และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนทั้งทางตรงและทางออมในการกําหนด

ทิศทางใหบรกิารเพื่อประโยชนสาธารณะ ตามมาตรา 7 พ.ร.บ. องคการกระจายเสียงและแพรภาพ

สาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. 2551 (สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส, 2558) โดยมีกลยุทธเพื่อสนอง 

ตอบเปาหมายเชิงนโยบายและสรางเอกลักษณของความเปนสื่อสาธารณะ ดังน้ี 1) พัฒนาและสงเสริม

การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนดวยการผลิตและจัดหารายการทีเ่ปดโอกาสใหเขาถึง

มุมมองของเด็กและครอบครัวในประเทศอาเซียนเพิ่มข้ึน 2) การใหความสําคัญกับพื้นที่หนาจอตอ

ผูคนดอยโอกาส คนพิการ ผูสูงอายุ ในฐานะคนในครอบครัวเดียวกัน ทั้งในดานเน้ือหาและการสราง

ชองทางการเขาถึงขอมลูขาวสารดวยวิธีการตาง ๆ เชน ลามภาษามือ เปนตน 3) ดําเนินการ

ยุทธศาสตรสรางการเปลี่ยนแปลง โดยใชหนาจอเปนตัวผลกัดัน ใหขอมูล สรางทัศนคติและแรง

บันดาลใจ เช่ือมรอยกับการรณรงคสรางการเปลีย่นแปลงทางสังคมที่เปนรปูธรรม และ 4) จัดทํา

เน้ือหารองรับการขยายฐานผูชมในสื่อใหม ๆ ดวยกลวิธี Cross Media การทํา Content Strategy 

การสรางชุมชนเปาหมายในระดับเด็ก ผูสงูอายุและครอบครวัดวยกลยุทธทางการตลาด (สถานี 

โทรทัศนไทยพีบีเอส, 2559, หนา 15) ดังน้ัน ทําใหเห็นไดวา สถานีโทรทัศนไทยพบีีเอสเปนสถานี 

โทรทัศนสาธารณะ (Public Television) ที่เปนพื้นที่สาธารณะสําหรับประชาชนโดยเฉพาะ และ

นําเสนอเน้ือหาที่เกี่ยวของกับประชาคมอาเซียนที่ชัดเจนมาอยางตอเน่ือง   
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จากผลสํารวจเรื่อง “คนไทยคิดเห็นอยางไร หลังเขาสูประชาคมอาเซียนครบ 6 เดือน” ของ

กรุงเทพโพลล  โดยศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรงุเทพ ซึ่งเก็บขอมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จํานวน

1,132 คน ในหัวขอ อนาคตหลังจากประเทศไทยเขาสูประชาคมอาเซียน อยางเต็มตัว ประชาคม

อาเซียนจะเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน/ การทํางานมากนอยเพียงใด พบวา ประชาชนรอยละ 

42.6 ระบุวา เขามามีบทบาทปานกลาง รองลงมารอยละ 32.2 ระบุวาเขามามบีทบาทมากถึงมาก

ที่สุด และรอยละ 25.1 ระบุวา เขามามีบทบาทนอยถึงนอยที่สุด สวนความรูสึกตอความเปน“เปน

ประชาชนของอาเซียน” หรือ “มีความเปนหน่ึงเดียวกันในประชาคมอาเซียน” พบวา รอยละ 53.6 มี

ความรูสึกระดับปานกลาง รองลงมารอยละ 24.7 มีความรูสกึอยูในระดับนอยถึงนอยทีสุ่ด และรอยละ 

21.7 มีความรูสึกอยูในระดับมากถึงมากที่สุด (ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรงุเทพ (กรุงเทพโพลล), 2559) 

อยางไรก็ตามที่ผานมายังไมมกีารศึกษาวิจัยอยางถองแทวา สื่อโทรทัศนสามารถสรางความผูกพัน

ระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียนได

อยางไร ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบการนําเสนอเน้ือหา เพือ่สรางความผกูพัน

ระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียนของ

สถานีโทรทัศนไทยพีบเีอสใน 2 ลักษณะ คือ รูปแบบรายการสารคดี (Documentary Program)  

และรปูแบบของรายการขาว (News Program) โดยกําหนดปญหานําวิจัยไววา   

 

1.2 ปญหานําวิจัย 

1) ผูผลิตขาวและสารคดีของสถานีโทรทัศนไทยพีบเีอส มีนโยบายการนําเสนอเน้ือหา

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยางไร 

2) ขาวและสารคดีของสถานีโทรทัศนไทยพีบเีอส มีรปูแบบและเน้ือหาในการนําเสนอ

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยางไร 

3) ขาวและสารคดีของสถานีโทรทัศนไทยพีบเีอสที่นําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกบัประชาคมอาเซียน

จะสามารถสรางความผูกพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพือ่นบานทีเ่ปน

สมาชิกประชาคมอาเซียนอยางไร 

การวิจัยครัง้น้ี นอกจากจะทําใหทราบถึงการนําเสนอเน้ือหา เพื่อสรางความผกูพันระหวาง

ประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพือ่นบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียนของสถานี 

โทรทัศนไทยพีบีเอสแลว ยังสามารถชวยใหองคกรดานสื่อสารมวลชนตาง ๆ นําไปใชประโยชนเพื่อ

การพัฒนา การจัดรายการโทรทัศน รูปแบบการสือ่สารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนใหประชาชนมีความ

เขาใจและรูสกึผกูพันเปนอันหน่ึงอันเดียวกันกับประคมอาเซยีนตอไปได โดยกําหนดวัตถุประสงคการ

วิจัยไวดังน้ี 
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1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1) เพื่อศึกษานโยบายการนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของสถานีโทรทัศนไทย 

พีบีเอส  

2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหวางรูปแบบและเน้ือหาของรายการขาวและสารคดีที่เกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียนของสถานีโทรทัศนไทยพบีีเอส  

3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหวางรูปแบบและเน้ือหาของรายการขาวและสารคดีที่เกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียนของสถานีโทรทัศนไทยพบีีเอส ที่มผีลตอความผูกพันระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีนของสถานีโทรทัศนไทยพบีีเอส 

 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 

1) การเปดรับของผูชม มีความสัมพันธกบัการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันระหวาง

ประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพือ่นบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 

2) รูปแบบของรายการที่แตกตางกัน มีการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผกูพันระหวาง

ประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพือ่นบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียนตางกัน 

3) รูปแบบของรายการ มีความสัมพันธกบัการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่

เปนสมาชิกประชาคมอาเซียนของสถานีโทรทัศนไทยพบีีเอส 

 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 

1.5.1 ขอบเขตดานเน้ือหา   

การวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยทําการศึกษาการนําเสนอเน้ือหารายการขาวและรายการสารคดีของ

สถานีไทยพีบเีอสที่เกี่ยวกบัประชาคมอาเซียน   

1) เน้ือหาดานนโยบาย ศึกษานโยบายและกระบวนการผลิตรายการทั้งสองประเภท ดวยการ

สัมภาษณเจาะลึก ผูอํานวยการฝายขาว บรรณาธิการขาวตางประเทศ และโปรดิวเซอรรายการ Spirit 

of Asia รวม 3 คน   

2) เน้ือหาดานรูปแบบและเน้ือหา ศึกษาบทและเทปรายการสารคดี Spirit of Asia ต้ังแต

เดือนกรกฎาคม 2558 ถึง เดือนกรกฎาคม 2559 เปนระยะเวลา 1 ป โดยคัดเลือกเฉพาะสารคดีที่

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จํานวน 22 ตอน บทและเทปขาวอาเซียน จํานวน 59 ขาว ต้ังแตเดือน

ธันวาคม 2558 ถึงเดือนกรกฎาคม 2559 เปนระยะเวลา 8 เดือน ซึ่งรวบรวมมาจากเว็บไซต  

http://www.thaipbs.or.th  
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3) เน้ือหาในดานผูชม ศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นของผูชมเกี่ยวกับการรับชมรายการ

ขาวและรายการสารคดี Spirit of Asia 

1.5.2 ขอบเขตดานประชากร 

สําหรับขอบเขตดานประชากรในครั้งน้ี จะเปนการวิจัยเชิงปริมาณเทาน้ัน โดยกลุมตัวอยาง 

คือ ประชาชนวัยทํางาน อายุระหวาง 25-40 ป ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร 4 เขต ไดแก  

เขตลาดพราว เขตหลักสี่ เขตบางเขน และเขตจตุจกัร จํานวน 400 คน 

1.5.3 ขอบเขตดานตัวแปรที่ศึกษา 

รายละเอียดดานตัวแปรดังตอไปน้ี เปนขอบเขตการวิจัยเชิงปริมาณเทาน้ัน 

 ตัวแปรตน ไดแก นโยบายการนําเสนอเน้ือหาที่เกี่ยวกบัประชาคมอาเซียน  รูปแบบรายการ  

เน้ือหาที่นําเสนอ และพฤติกรรมการเปดรับของผูชม 

 ตัวแปรตาม ไดแก ความผูกพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพือ่นบาน

ที่เปนสมาชิก 

1.5.4 ขอบเขตดานเวลา   

เมื่อกลาวถึงขอบเขตดานเวลา แบงเปน 2 สวน ดังตอไปน้ี 

1) เชิงคุณภาพ ดําเนินการต้ังแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกรกฎาคม 2559  

โดยดําเนินการศึกษาเทปรายการขาวและรายการสารคดี รวมถึงการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth 

Interview) ผูที่เกี่ยวของ เปนระยะเวลา 1 ป  

2) เชิงปริมาณ ดําเนินการเกบ็ขอมลูแบบสอบถาม ต้ังแตวันที่ 15-29 พฤศจิกายน 2559 

รวม 15 วัน 
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1.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ภาพที่ 1.1: กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการนําเสนอเน้ือหาทีเ่กี่ยวกับประชาคมอาเซียน ที่มทีั้งรปูแบบรายการขาวและ

รายการสารคดี ในเน้ือหา 3 เสาหลักอาเซียน ประกอบดวยประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน  

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน และประชาคมสงัคมและวัฒนธรรมอาเซียน ที่นําไปสูการรบัชมของผูชม

รายการ จะทําใหเกิดความผกูพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปน

สมาชิกประชาคมอาเซียน (ภาพที่ 1.1)    

 

1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

1) ขอคนพบของการวิจัยครั้งน้ี จะสามารถนําไปใชประโยชนในการวางแผนพฒันาและ

กําหนดนโยบายของสือ่โทรทัศน ในการนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนได 

2) ขอคนพบของการวิจัยครั้งน้ี จะสามารถชวยใหองคกรดานสื่อสารมวลชนนําไปใช

ประโยชนเพื่อการพัฒนารูปแบบการสื่อสารใหประชาชนชาวไทยมีความผูกพันกบัประชาชนใน

ประเทศเพื่อนบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียนตอไปได 

3) ขอคนพบของการวิจัยครั้งน้ี จะเปนประโยชนกบัผูวิจัยทีต่องการศึกษาตอยอดประเด็น

การนําเสนอเน้ือหาเพื่อความผกูพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่

เปนสมาชิกประชาคมอาเซียนตอไปได 

นโยบาย 

การนําเสนอ

เน้ือหาที่เก่ียวกับ

ประชาคมอาเซียน 

รูปแบบ 

- รายการขาว 

- รายการสารคดี 

เน้ือหาที่นําเสนอ 

-ประชาคมการเมืองความม่ันคงอาเซียน  

-ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

-ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  

ความผูกพันระหวาง

ประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศ

เพื่อนบานที่เปนสมาชิก

ประชาคมอาเซียน 

การเปดรับ 

- ประเภทผูชม 

- ระยะเวลา 

- ชวงเวลา 
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1.8 นิยามศัพท 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) หมายถึง การรวมกันของ 10 ประเทศในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต (South East Asia) ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา 

ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม และไทย  

เน้ือหา (Content) หมายถึง สาระและใจความสําคัญที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ที่ผูผลิต

รายการสารคดี (Documentary Program) และรายการขาว (News Program) ตองการสื่อสาร

ออกไปใหผูชมไดรบัรูรับทราบ  

รูปแบบ (Format) หมายถึง ลักษณะของการนําเสนอเน้ือหาที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 2 

ลักษณะ คือ รายการสารคดี (Documentary Program) และรายการขาว (News Program) 

นโยบาย (Policy) หมายถึง วัตถุประสงค จุดมุงหมาย ขอกําหนด และแนวทางในการ

ดําเนินงานขององคกรสถานีโทรทัศนไทยพบีีเอส  

ความผูกพันของพลเมือง (Citizen Engagement) หมายถึง ความรูสึกสนใจ อยากมสีวนรวม 

การติดตาม มีทัศนคติในเชิงบวกของประชาชน ซึ่งเปนความสัมพันธ ที่เกิดข้ึนจากการเขาไปมีสวน

รวมกับประชาคมอาเซียน  

การเปดรบัชมสื่อโทรทัศน หมายถึง พฤติกรรมการรับชมรายการสารคดี (Documentary 

Program) และรายการขาว (News Program) ที่เกี่ยวกบัประชาคมอาเซียน ของประชาชนที่มีตอ

สถานีโทรทัศนไทยพีบเีอส 

ประเภทผูชม หมายถึง ผูรับชมรายการโทรทัศนในแตละกลุม ซึ่งมีความแตกตางกันออกไป 

แบงตามเพศ อายุ การศึกษา และรายได 

ระยะเวลา หมายถึง ระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศนของผูชมโดยเฉลี่ยในแตละวัน  

 ชวงเวลา หมายถึง ชวงเวลาทีผู่ชมรับชมรายการโทรทัศนในรอบ 1 วัน เชน ชวงเชา ชวงเที่ยง 

และชวงคํ่า ซึ่งจะมีทั้งแบบการรบัชมตามผังรายการ และการรบัชมยอนหลัง   

 



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
  การศึกษาเรือ่ง “การนําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันระหว่างประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส” ฉบับน้ี  
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ผู้วิจัยได้ดําเนินการค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง นําเสนอ
ตามลําดับ ดังนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
2.2 แนวคิดบทบาทและหน้าที่พ้ืนฐานของสื่อสารมวลชน    
2.3 ทฤษฎีการบริหารองค์กรสื่อสารมวลชน 
2.4 ทฤษฎีการกําหนดระเบียบวาระของข่าวสาร (Agenda-setting Theory) 
2.5 แนวคิดเน้ือหาและรูปแบบของสื่อโทรทัศน์ 
2.6 แนวคิดความผูกพันของพลเมือง (Citizen Engagement) 
2.7 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับประชาคมอาเซียน   

ในลําดับแรกจะขอกล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกับประชาคมอาเซียน  โดยจะเริ่มต้นบรรยายจาก
ความหมายของประชาคมอาเซียน และประวัติของประชาคมอาเซียนให้เห็นถึงที่มาว่า เกิดขึ้นมาได้
อย่างไร แล้วจะบรรยายต่อไปถึงวัตถุประสงค์ของการก่อต้ังประชาคมอาเซียน ว่ามีจุดมุ่งหมายสําคัญ
เป็นอย่างไรในลําดับถัดไป 

เมื่อกล่าวถึงประชาคมอาเซียน ทัศนีย์ อัครพินท์ (2556) ได้อธิบายว่า อาเซียน หมายถึง 
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations: 
ASEAN) ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
ไทย บรูไน เวียดนาม ลาว พมา่ และกัมพูชา ส่วน วีรประวัติ ทองขอน และทวี สระนํ้าคํา (2558) 
อธิบายว่า ประชาคมอาเซียน หมายถึง เป้าหมายในการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน  
ภายในปี 2558 โดยมีวิสัยทศัน์คือ “การสร้างประชาคมอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสงู 
มีกฎเกณฑ์ กติกาที่ชัดเจน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง” 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เป็นเป้าหมายสําคัญในการรวมตัวกันของ
ประเทศในเขตอาเซียน เพ่ือเพ่ิมอํานาจต่อรองและขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระหว่าง
ประเทศในทุกด้าน รวมถึงความสามารถในการรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อ
ภูมิภาค นอกจากน้ียังมุ่งเน้นไปที่การรวมตัวกันของประเทศสมาชิกและการทําให้สภาพความเป็นอยู่
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ของประชาชนในประเทศสมาชิกดีขึ้น สามารถทํามาค้าขายได้อย่างสะดวกย่ิงขึ้น โดยประเทศไทยได้มี
ความต้ังมั่นในการสร้างประชาคมอาเซียนให้เป็นประชาคมเพ่ือประชาชน โดยการจัดต้ังกลไกสิทธิ
มนุษยชนอาเซียน เพ่ือให้เป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนกับองค์การระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องและองค์กรภาคประชาสังคมต่าง ๆ ในการส่งเสริม 
และคุ้มครองสิทธิของประชาชนในภูมิภาค 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ประกอบไปด้วยประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia) 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei 
Darussalam) ประเทศกัมพูชา (Cambodia) ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) ประเทศลาว (Laos) 
ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) ประเทศเมียนมา (Myanmar) ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines) 
ประเทศสิงคโปร์ (Singapore) ประเทศเวียดนาม (Vietnam)  และประเทศไทย (Thailand) ก่อต้ัง
ขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ที่วังสราญรมย์ 
โดยการลงนามร่วมกันของรัฐมนตรี 5 ประเทศ อันประกอบไปด้วย นายอาดัม มาลิก รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตุน อับดุล ราซัก บิน ฮุสเซน รองนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติประเทศมาเลเซยี 
นายนาซิโซ รามอส รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นายเอส ราชา
รัตนัม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ และพันเอก (พิเศษ) ดร.ถนัด  
คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ราชอาณาจักรไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริม
ความเข้าใจอันดีงามต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธํารงไว้ซึ่งสันติภาพเสถียรภาพ และความมั่นคง
ปลอดภัยทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและ
วัฒนธรรม การกินดีอยู่ดีบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งวัตถุประสงค์น้ี 
ได้นําไปสู่การขยายสมาชิกภาพ เพ่ิมอีก 5 ประเทศ อันประกอบไปด้วย บรูไนดารุสซาลาม เข้าเป็น
สมาชิกลําดับที่ 6 เมื่อวันที ่7 มกราคม 2527 สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม เข้าเป็นสมาชิกลําดับที่ 
7 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2538 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสหภาพพม่าเข้าเป็น
สมาชิกพร้อมกัน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 และราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกลําดับที่ 10 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542  

ซึ่งในปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) ได้ระบุวัตถุประสงค์สําคัญ 7 ประการ
ประกอบไปด้วย 

1) ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร 

2) ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค 
3) เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค 
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4) ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
5) ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และส่งเสริม

การศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
6) เพ่ิมประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนการ

ปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม 
และ 7) เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การ ความร่วมมือแห่ง

ภูมิภาคอ่ืน ๆ และองค์การระหว่างประเทศ 
อาเซียนได้ลงนามร่วมกันในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือใน อาเซียนฉบับที่ 2 (Declaration  

of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เพ่ือประกาศจัดต้ังประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ภายในปี พ.ศ. 2563 หรือ ค.ศ. 2020 โดยสนับสนุนความร่วมมือรอบด้าน ให้จัดต้ัง
ประชาคม 3 เสาหลัก คือ 1) ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political-Security 
Community: APSC) ที่มุ่งเน้นให้ประเทศในภูมิภาคได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 2) ประชาคมเศรษฐกิจ 
(ASEAN Economic Community: AEC) ซึง่เป็นการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจเพ่ืออํานวยความสะดวก
ในการติดต่อการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาค และ 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-
Cultural Community: ASCC) โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้อยู่ร่วมกันในสังคมท่ีดี มคีวามมั่นคงและมี
สวัสดิการครอบคลุม ซึ่งต่อมาผู้นําอาเซียนได้เห็นชอบให้ร่นระยะเวลาในการรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียนให้เร็วขึ้นกว่าเดิม 5 ปี คือภายในปี พ.ศ. 2558 หรือ ค.ศ. 2015 โดยเห็นว่า อาเซียนจําเป็นต้อง
ปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้สามารถรักษาบทบาทผู้นําในการ
ดําเนินความสัมพันธ์ในภูมิภาคและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง (สํานักการ
ประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์, 2554)   

สําหรับประเทศไทยกับอาเซียน ไทยได้ดํารงตําแหน่งประธานอาเซียน เมื่อเดือนกรกฎาคม 
2551 ต่อจากประเทศสิงคโปร์ เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ ดร. สุรินทร ์พิศสุวรรณ ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ
อาเซียน ไทยจึงให้ความสําคญัต่อการวางรากฐานการสร้างประชาคมอาเซียนที่คํานึงถึงผลประโยชน์
ของประชาชนเป็นสําคัญ และยังพยายามผลักดันกลไกใหม่ ๆ ที่กําหนดไว้ในกฎบัตรอาเซียน ให้มีผล
อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการจัดต้ังคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจําอาเซียนที่กรุงจาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย มีคณะมนตรีประสานงานอาเซียน และคณะมนตรีประจําประชาคมอาเซียน ทั้ง 3 เสาหลัก 
และเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคประชาสังคมต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างประชาคม
อาเซียน เช่น การประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังที่ 14 และ 15 ที่อําเภอชะอํา-หัวหิน ซึ่งเป็นการพบปะ
อย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้นําอาเซียนกับผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน เยาวชนอาเซียนและภาค
ประชาสังคมอาเซียน  
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ความสําเร็จประการหน่ึงของไทยในฐานะประธานอาเซียน คือ การจัดต้ังคณะกรรมาธิการ
ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขึ้นอย่างเป็นทางการ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน  
ครั้งที่ 15 ที่อําเภอชะอํา-หัวหิน เมื่อเดือนตุลาคม 2552 เพ่ือให้เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับองค์การระหว่างประเทศและองค์กรภาคประชาสังคม
ต่าง ๆ ในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิของประชาชนในภูมิภาค ซึ่งเป็นเป้าหมายของไทยที่ต้องการจะ
สร้างประชาคมอาเซียนให้เป็นประชาคมเพ่ือประชาชน 

ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลกั คือ ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน
(ASEAN Political-Security Community: APSC) ที่มุ่งเน้นให้ประเทศในภูมิภาคได้อยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสุข โดยมกีรอบความร่วมมือเพ่ือรับมือกับภัยที่คุกคามความมั่นคง ซึ่งประเทศสมาชิกได้ร่วมกัน
จัดทําแผนงานการจัดต้ังประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political - Security 
Community Blueprint) โดยเน้น 3 ประการ คือ  

1) การมีกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกันในเร่ืองของการเคารพความหลากหลาย ครอบคลมุถึง
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะร่วมกันทาํ ทั้งระบบสังคม วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่แตกต่างของประเทศ
สมาชิก รวมถึงส่งเสริมพัฒนาการทางการเมืองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน   

2) ส่งเสริมความสงบสุขและรบัผิดชอบร่วมกันครอบคลุมในทุกด้าน เพ่ือสร้างความไว้เน้ือเช่ือ
ใจและระงับข้อพิพาทโดยสันติ ซึ่งจะทําใหป้ระเทศสมาชิกอาเซียนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข  
ปราศจากความหวาดระแวง และร่วมมือกันต่อต้านภัยคุกคาม เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรม 
การค้ามนุษย์ และภัยพิบัติ  

3) ให้อาเซียนมีปฏิสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและสร้างสรรค์กับโลกภายนอก เช่น กรอบ ASEAN+3 
กับจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี หรือการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริม
บทบาทความร่วมมือของอาเซียนในระดับภูมิภาค 

ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community: AEC) เป็นการรวมตัวกันทาง
เศรษฐกิจเพ่ือประโยชน์ในการแข่งขันทางการค้ากับภูมิภาคอ่ืน ๆ ซึ่งได้มีการจัดทําแผนงานการจัดต้ัง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
4 ด้าน คือ  

1) การตลาดและฐานการผลิตเดียว สามารถเคลื่อนย้ายสนิค้า บริการ การลงทุน และ
แรงงานฝีมืออย่างเสรี ตลอดจนการส่งเสริมการรวมกลุ่มสาขาสําคัญของอาเซียนให้เป็นรูปธรรม  

2) การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยให้ความสําคญักับ
นโยบายที่จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น การคุ้มครองผูบ้ริโภค สิทธิในทรัพย์สินทาง
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ปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภาษี และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (การเงิน การขนส่ง เทคโนโลยี
สารสนเทศและพลังงาน)  

3) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค เพ่ือลดช่องว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศสมาชิก ผ่านทางโครงการต่างๆ  

4) การบูรณาการอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลก เพ่ือช่วยขยายปริมาณการค้าและการลงทุน  
โดยเน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาคให้มีความชัดเจน
มากย่ิงขึ้น เช่น การจัดทําเขตการค้าเสรีของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาต่าง ๆ และส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายในด้านการผลิต/ จําหน่ายภายในภูมิภาคให้เช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลก 

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) มีเป้าหมาย
ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่ร่วมกันในสังคมที่ดี สิ่งแวดล้อมดีและมีความรู้สึกเป็น
อันหน่ึงอันเดียวกัน ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน ทั้งการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิทธิมนุษยชน 
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สตรี แรงงาน การขจัดความยากจน สวัสดิการ
สังคมและการพัฒนา วัฒนธรรมและสารนิเทศ ยาเสพติด และการจัดการภัยพิบัติ  

ทั้งน้ี อาเซียนมีการต้ังเป้าการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในปี 2558 โดย
มุ่งหวังในการเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีสังคมท่ีเอ้ืออาทรและแบ่งปัน  มสีภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดี และมีการส่งเสริมการใช้ทรพัยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน รวมท้ังส่งเสริมเอกลักษณ์
อาเซียน (ASEAN Identity) โดยได้จัดทําแผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
(ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) ซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือใน 6 ด้าน ได้แก่ 
1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Development) 2) การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม 
(Social Welfare and Protection) 3) สทิธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and 
Rights) 4) ความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) 5) การสร้างอัตลักษณ์
อาเซียน (Building an ASEAN Identity) 6) การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the 
Development Gap)  

ทั้งน้ีประเทศไทยได้รับประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆของอาเซียน ทั้งจากการท่ีภูมิภาคมี
เสถียรภาพและสันติภาพซึ่งเป็นผลจากกรอบความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคงของอาเซียน  
เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนและท่องเที่ยวในประเทศไทย การท่ีไทยสามารถ
ส่งออกสินค้าไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนได้มากข้ึน มีต้นทุนการผลิตตํ่าลง รวมถึงมีนักท่องเที่ยว 
จากประเทศสมาชิกอาเซียนเดินทางเข้ามาประเทศไทยมากข้ึน เป็นผลมาจากกรอบความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจของอาเซียน และการที่ประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาด้านสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น เช่นโรคระบาด ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม และอาชญากรรมข้ามชาติ ก็เป็นผลมาจากความ
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ร่วมมือทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งหากไมม่ีแล้ว เป็นการยากท่ีประเทศไทยจะแก้ไข
ปัญหาเหล่าน้ีได้โดยลําพัง 

อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับหน่ึงของไทย มีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 1.75 ลา้นล้านบาทต่อปี หรือ
คิดเป็นร้อยละ 19.2 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย และเป็นการส่งออกจากไทยไปอาเซียนร้อยละ 
20.7 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด ซึ่งไทยเป็นฝ่ายได้ดุลมาตลอด การรวมตัวกันอย่างใกล้ชิดย่ิงข้ึน
ทางด้านเศรษฐกิจ และการขยายความร่วมมือเพ่ือเช่ือมโยงโครงสร้างพ้ืนฐาน ช่วยเพ่ิมโอกาสทางการค้า
และการลงทุนให้กับไทย โดยขยายตลาดให้กับสินค้าไทยจากภายในประเทศ 60 ล้านคน เป็นประชาคม
อาเซียน 600 ล้านคน ซึ่งไทยถือว่าได้เปรียบประเทศสมาชิกอ่ืน เพราะมีที่ต้ังอยู่ใจกลางอาเซียน 
สามารถเป็นศูนย์กลางการการคมนาคมขนส่งในภูมิภาค 

ประเทศไทยมบีทบาทนําในการจัดทํากฎบัตรอาเซียน โดยได้ผลักดันประเด็นต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนอาเซียน เช่น 

1) การจัดต้ังองค์กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียน 
2) การให้อํานาจเลขาธิการอาเซียนติดตามและรายงานการปฏิบัติตามข้อตกลงของรัฐสมาชิก 
3) การจัดต้ังกลไกสําหรับการระงับข้อพิพาทต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิก 
4) การระบุให้ผู้นําเป็นผู้ตัดสินใจดําเนินการต่อผู้ละเมิดพันธกรณีตามกฎบัตรอย่างร้ายแรง 
5) การเปิดช่องว่างให้ใช้วิธีการอ่ืนในการตัดสินใจหากไม่มฉีันทามติ 
6) การให้ความสําคัญกับการส่งเสริม การปรึกษาหารือระหว่างประเทศสมาชิก เพ่ือแก้ไข

ปัญหาที่กระทบผลประโยชน์ร่วมกัน ทําใหม้ีการตีความหลักการห้ามแทรกแซงกิจการภายในที่
อาเซียนยึดมั่นอยู่ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น 

7) การเพ่ิมบทบาทของประธานอาเซียนเพ่ือให้อาเซียนสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์
ฉุกเฉินได้อย่างทันท้วงที 

8) การเปิดช่องทางให้อาเซียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรภาคประชาสังคมมากข้ึน 
9) การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น เช่น การจัดต้ังคณะมนตรี   

เพ่ือประสานความร่วมมือในแต่ละเสาหลัก หรือการมีคณะผู้แทนถาวรประจําอาเซียนที่กรุงจาการ์ตา  
เพ่ือลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการประชุมอาเซียน 

ประโยชน์ที่คาดว่าไทยจะได้รับจากการบังคับใช้ของกฎบัตรอาเซียน ได้แก่ 
1) ผลประโยชน์จากความร่วมมือต่าง ๆ ของอาเซียนมากขึ้น เน่ืองจาก มีกลไกที่ทําให้

ประเทศสมาชิกปฏิบัติตามความตกลง 
2) ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น 

ไข้หวัดนก โรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหาโลกรอ้น หรือยาเสพติด เพราะกฎบัตรจะเสริม 
สร้างกลไกให้ไทยและอาเซียนช่วยแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3) ส่งเสริมค่านิยมของประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทย 
เช่น การยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม และสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมความ
มั่นคงของมนุษย์และการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

4) เพ่ิมอํานาจการต่อรองของประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนในเวทีโลก  
เน่ืองจากกฎบัตรอาเซียนจะช่วยสร้างความน่าเช่ือถือและกติกาให้แก่อาเซียน ซึ่งจะช่วยให้สามารถ
โน้มน้าวให้ประเทศนอกภูมิภาคช่วยแก้ไขปัญหาระดับโลกที่กระทบความเป็นอยู่ของประชาคม
อาเซียน ได้อย่างมีนํ้าหนักมากขึ้น (สํานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์, 2554) 

การศึกษาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนได้ปรากฏอยู่ในงานวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในยุคประชาคมอาเซียน ของ สมุนธรี ประจวบเหมาะ (2556) ผลวิจัยพบว่า เมื่อเข้าสู่ยุค
ประชาคมอาเซียน การส่งเสริมความรู้ด้านประเพณีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม เอกลักษณ์ของชาติ
เป็นสิ่งสําคัญทีสุ่ดอันดับแรกที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องคํานึงถึง  

อีกทั้ง การศึกษาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ยังปรากฏอยู่ในงานวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากําลังคนกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเขตภูมิภาคตะวันตกเพ่ือการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
ของ บําเพ็ญ ไมตรีโสภณ (2555) ผลวิจัยพบว่า กําลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคตะวันตก มีตํ่า
กว่าที่คาดหวังเล็กน้อย มีจุดอ่อนด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ส่วนการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทาง
ธุรกิจทั่วไป เป็นสิ่งที่ควรเร่งพัฒนาเพ่ือการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

นอกจากน้ี การศึกษาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ยังปรากฏอยู่ในงานวิจัยเรื่อง สิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาในมิติประชาคมอาเซียน ของ วริยา ล้ําเลิศ (2555) โดยผลการวิจยัพบว่า ปัญหา
เก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งที่ไทยควรคํานึงถึง เพ่ือที่จะนํามาปรับปรุงแก้ไขใช้กําหนด
นโยบายที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมคีวามสําคัญต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
 
2.2 แนวคิดบทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชน   

ลําดับต่อไปจะขอกล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชน ซึ่งเป็นตัวกลางในการประสาน
ความเข้าใจและผู้คนในสังคมเข้าด้วยกัน ให้เกิดความรู้สึกเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันภายในสังคม โดย
สื่อมวลชนจะนําเสนอเรื่องราวเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้คนในสังคมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการรวบรวมสมาชิกเข้าไว้ด้วยกัน ให้รู้สกึผูกพันเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน   

สําหรับหน้าทีข่องการสื่อสาร ลาสเวลล์ (Lasswell, 1948) อธิบายว่า หน้าที่ของการสื่อสารมี 
3 ประการ คือ 1) การสังเกตการณ์สภาพแวดล้อม (Surveillance of the Environment) โดยการ
สอดส่องตรวจตราสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม 2) การประสานสัมพันธ์ส่วนต่าง ๆ ของสังคม 
(Correlation of the Parts) โดยการสื่อสารให้สมาชิกในสังคมมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน และ 3) การ
ถ่ายทอดมรดกทางสังคม (Transmission of Social Inheritance) โดยการอนุรักษ์สืบทอดประเพณี
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และวัฒนธรรมไปยังรุ่นต่อ ๆ ไป ขณะที ่ไวท์ (Wright, 1959) ได้อธิบายว่า หน้าที่พ้ืนฐานของสื่อ 
มวลชนน้ัน มี 4 ประการ อันประกอบด้วย 1) หน้าทีใ่นการให้ข่าวสาร สือ่มวลชนต้องเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อเท็จจริง แล้วนําไปเผยแพร่ให้สงัคมได้รับทราบ เพ่ือตอบสนองความสนใจ ให้เกิดความรู้สกึ
มั่นคง ปลอดภัย พร้อมรับมือ 2) หน้าที่ในการแสดงความคิดเห็น สื่อมวลชนต้องอธิบาย ตีความ และ
วิพากษ์วิจารณ์ข่าวสารเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน 3) หน้าทีใ่นการให้
การศึกษาสื่อมวลชนสามารถให้การศึกษา โดยการถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรม ค่านิยม บทบาทหน้าที่
ของผู้คนในสังคม  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาภูมิปัญญาให้เป็นมาตรฐานใกล้เคียงกัน และ 4) หน้าที่ใน
การให้ความบันเทิง สื่อมวลชนมีหน้าที่ตอบสนองผู้คนในสงัคม ด้วยการช่วยให้ร่างกายและจิตใจได้ผ่อน
คลาย เพ่ือทดแทนความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งมีน้อยลง เช่น รายการเพลง ภาพยนตร์ ละครโทรทศัน์  
เป็นต้น   

ส่วน ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร (2546) ได้สรปุถึงบทบาทและหน้าที่ของวิทยุกระจายเสยีงและ
วิทยุโทรทัศน์ในฐานะสื่อมวลชน ไว้ดังน้ี 

บทบาทของวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน์ในฐานะสื่อมวลชน  
1) การเป็นภาพสะท้อนของสังคม จากการทําหน้าที่รายงานความเป็นไปในสังคม บนพ้ืนฐาน

ของความเป็นจริงและตรวจตราความเป็นไปในสังคม หากพบส่งผิดปกติก็ต้องรายงานให้สังคมได้รบัรู้
อย่างทันท่วงที 

2) การเป็นตัวแทนของกลุ่มคนในสังคม สะท้อนความคิดเห็นที่แตกต่างกัน โดยการนําเสนอ
ข่าวสารบนพ้ืนฐานความเท่าเทียม  

3) การสร้างสาธารณมติ โดยการหยิบยกประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาพูดถึงและเปิดโอกาสให้
สาธารณชนได้แสดงความคิดเห็น ต่อประเด็นปัญหานั้นอย่างเท่าเทียมกัน 

หน้าที่ของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในฐานะสื่อมวลชน   
1) หน้าที่ในการให้ข่าวสาร ซึง่มีคุณลักษณะ 3 ด้าน คือ 

   1.1) ความรวดเร็วในการเสนอข่าวสาร หากข่าวสารน้ันเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องให้ผู้รับ
สารแก้ไขสถานการณ์อย่างทันท่วงที เช่น ขา่วภัยพิบัติ หรือข่าวการชุมนุม   

  1.2) ความน่าเช่ือถือในการเสนอข่าวสาร ซึ่งจะทําให้ผู้ชมรูส้ึกเหมือนได้อยู่ร่วมใน
เหตุการณ์ ได้สัมผัสเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากภาพข่าว ขณะที่ผูร้ายงานข่าวทางโทรทัศน์ก็มีผลต่อความ
น่าเช่ือถือจากการใช้นํ้าเสียง ภาษา การแต่งกาย และกิริยาท่าทาง   

  1.3) การเข้าถึงผู้รับสาร เน่ืองจากปัจจุบันประชาชนแทบทุกครัวเรือนมสีื่อ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ไว้ในครอบครอง   
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นอกจากน้ีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ยังมีหน้าที่ทีเ่ก่ียวข้องกับการให้
ข่าวสาร ดังน้ี 

  (1) การสอดสอ่งตรวจตรา ความเปล่ียนแปลง หรือความเป็นไปของเหตุการณ์ต่าง ๆ
ในสังคม  

  (2) การกลั่นกรองข่าวสารก่อนเดินทางผ่านไปสู่มวลชน ซึ่งเป็นหน้าที่หลักที่พึง
กระทําด้วยความระมัดระวัง เที่ยงตรง และนําเสนอด้วยความเป็นกลาง   

2) หน้าที่ในการแสดงความคิดเห็น มีดังน้ี 
  2.1) การให้ความคิดเห็นในรายการให้ความคิดเห็น ได้แก่ รายการวิเคราะห์

สถานการณ์และประเด็นปัญหาต่าง ๆ ซึ่งเป็นรายการที่มีการแสดงความคิดเห็นของผู้ดําเนินรายการ 
และผู้ร่วมรายการ  

  2.2) การเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้สมาชิกในสังคมได้แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อมวลชน 
และหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยเฉพาะปัญหาสังคม สามารถทําได้ 3 ลักษณะ คือ 
    2.2.1) เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองใดเรื่องหน่ึง  
โดยการเชิญมาแสดงความคิดเห็น ในรายการ สัมภาษณ์ หรือแสดงความคิดเห็นผ่านทางจดหมาย 
โทรทัศน์ และเครื่องมือสื่อสารประเภทอ่ืน ๆ 

   2.2.2) เป็นช่องทางในการร้องทุกข์ของประชาชน มักเป็นรายการขนาดสั้น 
ที่ให้ผู้เดือดร้อนเป็นผู้นําเสนอเรื่องราวด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้ชมรู้สึกว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาของ
ชาวบ้านจริง ๆ และหลายครัง้ปัญหาเหล่าน้ันก็ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

   2.2.3) เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการแสดงความคิดเห็น ซึ่งคําถามในรายการ
สามารถเป็นตัวกระตุ้นให้สังคมมีปฏิกิริยาต่อเร่ืองน้ันได้ เช่น การหยิบยกประเด็นทางการเมืองขึ้นมา
ถกเถียงในรายการวิเคราะห์ข่าว  

  2.3) การโน้มน้าวชักจูงใจ การแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนอาจนําไปสู่การโน้ม
น้าวชักจูงใจได้ หากมีการนําเสนอด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามแนวคิดของทฤษฏีการโน้มน้าวใจว่า 
สื่อมวลชนสามารถทําหน้าที่เรียกร้องความสนใจจากผู้บรโิภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นใน
ฐานะเคร่ืองมือที่กระตุ้นการบริโภคข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ความรู้ การตอกยํ้า การปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ หรือแม้แต่พฤติกรรม ขึ้นอยู่กับเน้ือหาสาระ ประเด็น และเรื่องราวที่นําเสนอ เช่น การ
รณรงค์โน้มน้าวใจให้คนเลิกสบูบุหรี่ เป็นต้น 

3) หน้าที่ในการให้ความรู้และการศึกษา ถอืเป็นบทบาทที่สําคัญของวิทยุกระจายเสยีง 
และวิทยุโทรทศัน์ เน่ืองจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน สื่อมวลชน
สามารถทําหน้าที่น้ีได้ด้วยการให้ความรู้แกป่ระชาชนท้ังในเรื่องการอ่าน การปรับปรุงการกินอยู่และ
การประกอบอาชีพ ซึ่งสื่อมวลชนมีหน้าที่ในการให้ความรู้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นเคร่ืองมือที่
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ช่วยถ่ายทอดวิชาความรู้ เพ่ือพัฒนาบุคคลทัง้ในระบบโรงเรียน และนอกโรงเรียน ซึ่งประชานสามารถ
ศึกษาความรู้รอบตัวที่มีประโยชน์ต่อการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ ตลอดจน
วิทยาการใหม่ ๆ โดยที่ไม่ต้องเข้าช้ันเรียน ขณะเดียวกันก็เป็นสื่อหลักหรือสื่อเสริมของการเรียนการ
สอนในห้องเรียนได้เช่นกัน วิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน์จึงเป็นสือ่ที่มีความเหมาะสมแก่การให้
ความรู้ และการศึกษา เพราะสามารถนําความรู้ไปถึงกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปได้อย่างทั่วถึง 
รวดเร็ว และมปีระสิทธิภาพ 

 4) หน้าที่ในการให้ความบันเทิงมี 3 ลักษณะ คือ หน้าที่ในการให้ความบันเทิงโดยตรง   
การให้ความบันเทิงโดยแฝงความรู้ทางอ้อม และการให้สาระบันเทิง ดังน้ี 

  4.1) การให้ความบันเทิงโดยตรง เป็นบทบาทเพ่ือตอบสนองความต้องการข้ัน
พ้ืนฐาน ของมนุษย์ในแต่ละด้านได้แก่ 

             4.1.1) ความต้องการด้านความรู้สึก เป็นความต้องการบริโภคสื่อเพ่ือ
ประเทืองอารมณ์ ผ่อนคลายความตึงเครียด เช่น การดูละครโทรทัศน์ การฟังเพลง   

         4.1.2) ความต้องการด้านส่วนบุคคล เป็นความต้องการบริโภคสื่อเพ่ือ
แสวงหาความเช่ือมั่นในตนเอง เช่น ละครโทรทัศน์ที่นางเอกต้องต่อสู้ด้ินรนเพ่ือความอยู่รอด ทําให้
ผู้ชมมีกําลังใจในชีวิต    

         4.1.3) ความต้องการด้านสังคม เป็นความปรารถนาในการสังสรรค์ และมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ซึ่งรายการบันเทิงทางวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน์ ทําให้ผูฟั้ง ผู้ชมมี
เร่ืองราวมาเป็นหัวข้อสนทนากันระหว่างสมาชิกในครอบครัว หรือเพ่ือน ๆ ในสังคม  

        4.1.4) ความต้องการด้านการหลบหลีก หรอืเบ่ียงเบนจากโลกแห่งความ
จริงเป็นความต้องการบริโภคสื่อเพ่ือกระตุ้นจินตนาการด้านต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือความเป็นจริงที่
กําลังเผชิญอยู่ เช่น ละครโทรทัศน์ที่จบลงด้วยความสุขทําให้ผู้ชมปลาบปลื้ม เพราะเป็นเร่ืองที่ไม่
สามารถเป็นไปได้ในชีวิตจริง    

     4.2) การให้ความบันเทิงโดยแฝงความรู้ทางอ้อม หากมองอย่างผิวเผิน มักเป็น
รายการที่มุ่งให้ความบันเทิง แต่เพียงอย่างเดียว แต่ในความเป็นจริงแล้ว มหีลายคร้ังที่พบว่าเราเองก็
ได้รับความรู้ และข้อคิดที่เป็นประโยชน์จากรายการเหล่าน้ัน 

     4.3) การให้สาระบันเทิง ลักษณะเด่นของรายการประเภทน้ีคือ สามารถทําให้ผู้ชม
รู้สึกเพลิดเพลนิไปกับการเรียนรู้เร่ืองราวต่าง ๆ โดยไม่รู้สกึเบ่ือหน่าย  

การศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชนปรากฏอยู่ในงานวิจัยเรื่อง บทบาทหน้าที่
ในการนําเสนอข่าวการเมืองของสื่อมวลชนไทย ของ กฤชณัท แสนทวี (2555) ผลการวิจัยพบว่า  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 32-55 ปี เปิดรับข่าวการเมืองทางโทรทัศน์มากที่สุด 
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ร้อยละ 64.50 เน่ืองจากทันเหตุการณ์ และช่ืนชอบการรูปแบบการนําเสนอภาพข่าวมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 3.84)  

นอกจากน้ี การศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชน ยังปรากฏอยู่ในงานวิจัยเรื่อง 
สื่อมวลชนกับความคาดหวังในวิชาชีพ และความต้องการท่ีมีต่อโครงการพัฒนาบุคลากรซึ่งจัดโดย
สมาคมวิชาชีพ ของ กานต์ เชาว์นิรัติศัย (2554) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างคาดหวังที่จะแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเน่ืองและสม่าํเสมอ รวมทั้งคาดหวังได้ทําข่าวที่มีความสาํคัญมากขึ้น ในระดับมากท่ีสุด  
และต้องการต่อประเด็นในโครงการฝึกอบรมทางวิชาชีพที่สามารถพัฒนาตนเองในเร่ืองเทคนิคการจับ
ประเด็น การวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์ที่มีความซับซอ้น และความคิดสร้างสรรค์ในงานข่าวใน
ระดับมากที่สุด  
 
2.3 ทฤษฎีการบริหารองค์กรสื่อสารมวลชน (Media Organization Management) 
 หากพิจารณาถึงทฤษฎีการบริหารองค์กรสื่อสารมวลชน (Media Organization 
Management) จะเห็นได้ว่า องค์กรสื่อสารมวลชนเป็นส่วนสําคัญในการกําหนดนโยบายในการ
นําเสนอข่าวสาร แต่ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ แมคเควล (McQuail, 2005) ได้อธิบายถึงการบริหารงาน
องค์กรสื่อสารมวลชนไว้ว่า สื่อมวลชนจะถูกควบคุมโดยปัจจัยทั้งภายในและภายนอกในสังคม จึงไม่
สามารถปฏิบัติงานได้โดยอิสระ ต้องดําเนินการท่ามกลางความกดดันจากตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจในการกําหนดนโยบายขององค์กร โดยปัจจัยที่มีผลต่อการทํางานมี 2 ส่วน คือ  

1) ปัจจัยภายใน ซึ่งเกิดขึ้นภายในองค์กร ได้แก่ การจัดการ (Management) บริหารงานและ
นโยบายขององค์กรสื่อมวลชนน้ัน ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามนโยบายและเกิดประโยชน์สูงสุด เทคโนโลยี 
(Technology) ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบโดยตรงกับการผลิตและการติดต่อประสานงาน เพ่ือให้เกิด
ความสะดวกและรวดเร็วมากย่ิงขึ้น และความสามารถทางวิชาชีพ (Media Professional) ที่มาจาก
ความรู้และประสบการณ์ในการทํางานของแต่ละฝ่ายที่จะทําให้รายการที่ผลิตมีประสทิธิภาพมากที่สุด   

2) ปัจจัยภายนอก ซึ่งเกิดขึ้นภายนอกองค์กร ได้แก่ แรงกดดันทางการเมืองและสังคม (Social 
and Political Pressure) ที่มีผลกับองค์กรโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติ กฎหมาย ข้อบังคับ  
แรงกดดันทางเศรษฐกิจ (Economic Pressure) เช่น คู่แขง่ขันองค์กรที่มีการผลิตรายการรูปแบบ
เดียวกัน แรงกดดันทางเหตุการณ์และวัฒนธรรม (Event & Constant Information and Culture 
Supply) ซึ่งองค์กรสื่อสารมวลชนต้องนําเสนอผลงานออกมาให้สอดคลอ้งกับความน่าเช่ือถือของ
ระเบียบประเพณีในสังคม และแรงกดดันด้านความสนใจและความต้องการของผู้รับสาร (Audience 
Interest Demand) ซึ่งนอกจากการนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแล้ว องค์กรสื่อสารมวลชนต้อง
นําเสนอผลงานที่อยู่ในความสนใจและความต้องการของผู้รับสารด้วย   
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ทั้งน้ี การบริหารงานวิทยุโทรทัศน์ต้องอาศัยหลักการบริหาร ตามโครงสรา้งดังต่อไปนี้  
(อริสา แดงเอียด, 2552, หน้า, 20-21) 

1) กําหนดวัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน เช่น การจัดต้ังสถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือสาระและ
ความบันเทิงทุกรูปแบบ 

2) บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานีวิทยุโทรทัศน์ ต้องมีทักษะ ความสามารถในการดําเนินงาน
ด้านการผลิตรายการ 

3) สถานที่ในการผลิตรายการ การออกอากาศ และสถานีทั้งของสถานีวิทยุโทรทัศน์ จะต้อง
อยู่ในอาคารหรือบริเวณท่ีเหมาะสม และมีเครื่องมือที่พร้อม ทันสมัย 

4) ต้องมีการจัดสรรงบหรือทุนมาดําเนินงานในการออกอากาศ การผลิตเน้ือหา และรูปแบบ
รายการให้มีความต่อเน่ืองเป็นประจําทุกวัน ตามผังรายการท่ีกําหนดของสถานี 
 นอกจากน้ีการบริหารงานวิทยุโทรทัศน์ยังต้องมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในด้านผลิตเน้ือหา
และรูปแบบรายการ มีความรู้เช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ และมีความเท่าทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น   
เพ่ือจะได้นํามาเสนอให้ประชาชนทราบ 
 โครงสร้างการบริหารงานวิทยุโทรทัศน์ มีลกัษณะดังน้ี 

1) กําหนดหน้าที่หรือภารกิจ ในการเผยแพร่รายการโทรทัศน์ไปสู่ประชาชน โดยมี
จุดมุ่งหมายตามหน้าที่ของสื่อมวลชน ทั้งให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร ให้การศึกษา ให้ความบันเทิง  
ซึ่งสถานีวิทยุโทรทัศน์ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้   

2) การแบ่งงานกันทํา โดยแต่ละฝ่ายจะมีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ มีทักษะในการทํางาน
เฉพาะด้าน ซึ่งจะต้องมีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของสถานีโทรทัศน์ 

3) สายการบังคับบัญชาต้องมีความชัดเจน โดยแบ่งผู้บริหารออกเป็นผู้บริหารระดับสูง  
ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับล่าง และผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งพนักงานเหล่าน้ีก็จะปฏิบัติงานตามคําสั่ง
ของผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน 

4) มีช่วงการควบคุม โดยต้องระบุขอบเขตอํานาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาให้ชัดเจน  
เพ่ือป้องกันความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ 

5) เอกภาพของการบังคับบัญชา จะต้องมีการจัดรวมอํานาจสูงสุดไว้ที่บุคคลใดบุคคลหน่ึง
หรือคณะใดคณะหน่ึง ซึ่งสําหรับสถานีวิทยุโทรทัศน์จะมีการรวมศูนย์อํานาจไว้ที่ผู้อํานวยการสถานี 

ส่วนสถาบันสื่อสารมวลชน (The Mass Media Institution) จะมีลกัษณะต่างกันออกไป 
ดังน้ี (ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจรญิ, 2540) 

1) การผลิตและแพร่กระจายความรู้ (Knowledge) ในรูปของข่าวสารความคิด วัฒนธรรม 
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 
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2) เป็นช่องทางที่จะเช่ือมโยงกลุ่มคนกลุ่มหน่ึงกับคนอ่ืน ๆ เช่น ผู้ฟังกลุ่มหน่ึงกับผู้ฟังกลุ่ม 
อ่ืน ๆ ซึ่งไม่เพียงเป็นช่องทางการสื่อสารทางกายภาพเท่าน้ัน แต่ยังเป็นช่องทางของการสร้างความ
เข้าใจและการอุดหนุนเกื้อกูลกัน  

3) ทําหน้าที่ในบรรยากาศของความเป็นสาธารณะ เป็นสถาบันแบบเปิด ซึ่งทุกคนสามารถมี
ส่วนร่วมในฐานะผู้รับและในบางสถานการณ์อาจเป็นผู้ส่งด้วยก็ได้ โดยมีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อของ
เร่ืองที่เป็นความคิดเห็นของสาธารณชนไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคล หรือเป็นเรือ่งเก่ียวกับความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน เร่ืองวิชาการ หรือเร่ืองที่เป็นวิทยาศาสตร์แขนงใดแขนงหน่ึง 

4) การมีส่วนรว่มในสถาบันสือ่สารมวลชนในฐานะผู้ชม-ผู้ฟัง (Audience) ที่เป็นไปโดยสมัคร
ใจปราศจากการบังคับหรือภาวะจํายอม และยังเก่ียวข้องกับสถาบันอ่ืน ๆ ในสังคมด้วยการเผยแพร่
ความรู้ ได้แก่ การศึกษา ศาสนา หรือการเมือง  

5) สถาบันสื่อสารมวลชน จะเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมและการตลาดในลักษณะของการ
พ่ึงพาอาศัยกันในเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการลงทุนด้านเทคโนโลยีและการบริหารงาน 

6) แม้สื่อมวลชนจะไม่มีอํานาจในตัวเอง แต่สถาบันสื่อมวลชนมักจะเกี่ยวข้องกับอํานาจของ
รัฐอยู่เสมอผ่านทางกลไกของกฎหมายและสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งจะผันแปรไปตามลักษณะการ
ปกครองของรัฐหรือประเทศนั้น ๆ  

องค์กรด้านสื่อมวลชน มีบทบาทในฐานะที่เป็นสื่อกลางของความสัมพันธ์ต่าง ๆ ในสังคม 
เน่ืองจากเป็นหน่วยงานที่ผลิตและกระจายความรู้หรือข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างกว้างขวางที่สุด แต่
ความรู้และข้อมูลเหล่าน้ีจะแตกต่างจากความรู้และข้อมลูจากสถาบันอ่ืน ๆ ในสังคม โดยมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

1) สื่อมวลชนทําหน้าที่เป็นผู้นําข้อมูลข่าวสาร ของสถาบันต่าง ๆ ในสังคมออกสู่สาธารณชน
อีกทอดหน่ึง 

2) สื่อมวลชนสามารถเข้าถึงสมาชิกหรือมวลชนทุกระดับ หรือทุกสถาบันได้อย่างเต็มใจ และ
เปิดเผยโดยมีค่าใช้จ่ายที่ตํ่า 

3) ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชน กับสาธารณชนหรือมวลชนผู้รับสารมีความพอดีกัน 
เพราะสื่อมวลชนนําเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ที่สาธารณชนอยากรู้  

4) สื่อมวลชนสามารถส่งข่าวสารถึงประชาชนได้จํานวนที่มากกว่าการส่งข่าวสารของสถาบัน
อ่ืน ๆ ที่ส่งสารถึงผู้รับสารโดยตรงโดยไม่พยายามอาศัยสื่อมวลชนที่มีอยู่ในสังคมน้ัน  

เมื่อกล่าวถึงการบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ จากการศึกษาช้ีให้เห็นว่า ลักษณะการบริหาร
สถานีวิทยุโทรทัศน์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (Head, Spann & McGregor, 2001) 

1) สถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการค้า (Commercial Television) สถานีประเภทน้ีจะมีการ
โฆษณาเป็นรายได้หลัก ซึ่งโดยพ้ืนฐานแล้วสถานีวิทยุโทรทศัน์ 1 สถานี จะประกอบไปด้วย 3 ส่วน
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หลัก ๆ คือ สถานที่ต้ัง สตูดิโอ และเครื่องสง่สัญญาณ แบ่งประเภทการแพร่ภาพออกอากาศเป็น      
2 ลักษณะ คือ แบบผ่านคล่ืนอากาศ ในคลืน่ความถ่ีต่าง ๆ หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องฟรีทีวี (Free 
Television) มรีายได้มาจากการโฆษณา และมีระบบเครือข่าย ติดต่อระหว่างกัน มีการแลกเปลี่ยน 
ผ่านดาวเทียม คลื่นไมโครเวฟ หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่เก็บเงินค่าชม (Pay Television) มีรายได้ 
มาจากค่าสมัครสมาชิก ลูกค้ามีลักษณะเป็นครัวเรือนมีพ้ืนที่เป็นของตัวเอง มีรูปแบบการให้บริการ  
3 ประการ คือ แบบ Basic-cable Networks แบบ Superstations และแบบ Pay-cable Networks 

2) สถานีวิทยุโทรทัศน์ที่ไมมุ่่งโฆษณาสินค้า (Non Commercial Television) ในบางคร้ัง
การให้บริการของสถานีวิทยุโทรทัศน์ เพ่ือการค้าไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้าน
วัฒนธรรมแห่งชาติ การศึกษา การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทุกกลุ่มชนได้ จึงเป็นแนวคิดให้เกิด
สถานีวิทยุโทรทัศน์ที่ไมมุ่่งโฆษณาสินค้าขึ้นมา มีลักษณะการแพร่ภาพการออกอากาศทั้งแบบการใช้
คลื่นความถ่ี และแบบสัญญาณดาวเทียม 

การจัดโครงสร้างของสถานีวิทยุโทรทัศน์แต่ละแห่งมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ 
ได้แก่ 

1) นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานี ซึ่งจะกาํหนดว่า ต้องการงานอะไร ต้องการรวมกลุ่ม
งาน หรือกระจายงานอย่างไร กําหนดภาระหน้าที่และขอบเขตการรับผิดชอบอย่างไร 

2) ขนาดของสถานี เช่น ขนาดของสถานีขนาดใหญ่ต้องมีปริมาณงานมากกว่าสถานีขนาด
เล็ก การจัดแบ่งงานจึงมีหลายแผนก 

3) 3.ประเภทของสถานี เช่น สถานีเพ่ือการค้าจะให้ความสําคัญกับการตลาดหรือฝ่ายขาย 
ส่วนสถานีที่ไมใ่ช่การค้าจะให้ความสําคัญกับหน่วยงานราชการ เป็นต้น 
 องค์กรแต่ละองค์กรจะมีความแตกต่างกันในการจัดโครงสร้าง การบริหารงาน การกําหนด
บทบาทหน้าที่ การจัดโครงสร้างงานสถานีวิทยุโทรทัศน์จึงขึ้นอยู่กับระบบการบริหาร และ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานีด้วย 

การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารองค์กรสื่อสารมวลชน ปรากฏอยู่ในงานวิจัยเรื่อง การแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรสื่อสารมวลชน: กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน์สีกองทพับกช่อง 7 ของ 
ทุติยา ไชยนรา (2554) ผลวิจยัพบว่า การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7 เริม่มาจากจิตสํานึกขององค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีปัจจัยสําคัญด้าน
การกําหนดวัตถุประสงค์ วางนโยบาย แบ่งหน้าที่และฝ่ายงานในการจัดทําโครงการต่าง ๆ อย่าง
ชัดเจน ทําให้มคีวามรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดับจริยธรรม (ระดับ 3) 

อีกทั้ง การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารองค์กรสื่อสารมวลชน ยังปรากฏอยู่ในงานวิจัยเรื่อง 
บทบาทขององค์กร/ สมาคมวิชาชีพสื่อ และมุมมองความคิดเห็นต่อการปฏิรูปสื่อของ พิรงรอง รามสูต, 
พิมลพรรณ ไชยนันท์ และชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา (2554) ผลการศึกษาพบว่า องค์กร/ สมาคม
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วิชาชีพสื่อมีบทบาทในการปฏิรูปสื่อจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยได้ดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปสื่อใน     
4 ประเด็นสําคญั ได้แก่ 1) สทิธิเสรีภาพของสื่อ 2) กฎหมายที่เอ้ือต่อการทํางานของสื่อในระบอบ
ประชาธิปไตย 3) จริยธรรมและความรับผิดชอบของสื่อ และ 4) สถานภาพและสิทธิทางกฎหมายของ
สื่อใหม ่

  
2.4 ทฤษฎีการกําหนดระเบียบวาระของข่าวสาร (Agenda-setting Theory) 

เมื่อกล่าวถึงทฤษฎีการกําหนดระเบียบวาระของข่าวสาร (Agenda-setting Theory) ซึ่งเป็น
การจัดเรียงข่าวสารที่เกิดขึ้นให้เป็นระเบียบ ก่อนที่จะนําเสนอ กาญจนา แก้วเทพ (2552) อธิบายไว้
ว่า การกําหนดระเบียบวาระของข่าวสาร เป็นบทบาทของสื่อมวลชนในการจัดการข่าวสารที่เกิดขึ้นให้
เป็นระเบียบ สําหรับการนําเสนอ เพ่ือที่ประชาชนจะให้ความสนใจต่อประเด็นที่สื่อเลือกมาเสนอ ซึ่ง
ประชาชนจะได้เรียนรู้กติกาต่าง ๆ ที่อยู่ในรูปแบบของสื่อ เช่น อะไรที่พูดถึงมาก พูดถึงก่อน แปลว่า 
สําคัญทีสุ่ด เป็นต้น  

ส่วน แมคคอมส และชอว (McCombs & Shaw, 1972) นักวิจัยชาวอเมริกันได้เผยแพร่
สมมติฐาน การกําหนดวาระข่าวสารของสื่อมวลชน (Agenda –setting Function of Mass Media) 
ในวารสาร Public Opinion Quarterly โดยระบุว่า นอกจากการทําหน้าที่คัดเลือกข้อมูลข่าวสารของ
สื่อมวลชน ผลที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอข่าวจะออกมาอย่างไร  ขึ้นอยู่กับการจัดระเบียบวาระข่าวสาร
ของหนังสือพิมพ์ที่กําหนดไว้ในทฤษฎีการกําหนดวาระข่าว  

นอกจากน้ีกระบวนการกําหนดวาระของข่าวสาร มีองค์ประกอบสําคัญ 3 ประการ (Roger, 
Hart & Dearing, 1997) คือ 1) ประเด็นที่สื่อมวลชนนําเสนอ (Media Agenda) คือ ประเด็นที่
สื่อมวลชนจัดลาํดับ ความสําคัญว่ามีคุณค่า และน่าสนใจเพียงพอท่ีจะนําขึ้นรายงานต่อสาธารณชน 
ซึ่งสื่อมวลชนจะพิจารณาความเด่นของข่าวในจํานวนหลาย ๆ ช้ิน ว่าข่าวใดมีความเด่นสุด 2) ประเด็น
ที่สาธารณชนให้สําคัญ (Public Agenda) คือ ประเด็นที่สาธารณะเป็นผู้จัด ประเด็นที่สังคมให้ความ
สนใจ หรือสร้างผลกระทบต่อผู้คนในสังคมได้ สื่อมวลชนก็จะหยิบยกข้ึนมาเป็นวาระในการนําเสนอ 
เช่น ในสหรัฐอเมริกาช่วงหน่ึงมีปัญหาสังคมที่สําคัญ คือ เร่ืองการสูบบุหรี่ โดยมีการรณรงค์ต่อต้าน
การสูบบุหรี่ เป็นอย่างมาก สื่อมวลชนได้ใช้ปัญหาสังคมนี้ (Social Problem) มาเป็นตัวกําหนด
ประเด็นวาระของสื่อมวลชนได้ และ 3) ประเด็นระดับนโยบาย (Policy Agenda) คือ ประเด็นที่ผู้
อํานาจเป็นผู้จัด โดยมักเป็นประเด็นที่ยกขึ้นมาให้ผู้ทีม่ีหน้าที่กําหนดนโยบายให้ความ สําคัญ เช่น ครัง้
หน่ึงเคยมีประเด็นสตรี (Famine Issue) ซึ่งประเด็นน้ีเป็นเพียงแค่ประเด็นเล็ก ๆ ที่ยังไม่ได้รับความ
สนใจมากนักแต่จากการที่สื่อมวลชนหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมา ทําให้ประเด็นเล็ก ๆ กลายเป็น
ประเด็นสําคัญได้  
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ดังน้ัน จะเห็นได้ว่า ทฤษฏีการกําหนดวาระของข่าวสาร เป็นสิ่งที่แสดงถงึอิทธิพลของ
สื่อมวลชนที่มต่ีอผู้รับสาร นัทกานต์ ทองพูน (2553) อธิบายถึงแนวคิดการกําหนดวาระของข่าวสารว่า  
เป็นการพัฒนามาจากทฤษฏีผูเ้ฝ้าประตูข่าวสาร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของสื่อมวลชนในการ
ควบคุมข้อมูลต่าง ๆ ที่จะผ่านไปยังผู้รับสาร โดยอาศัยวิธีการคัดเลือกเรื่อง เรียบรียงเน้ือหา ตลอดจน
กําหนดระยะเวลาในการนําเสนอต่อเรื่องมากน้อยแตกต่างกัน จากน้ันก็ลําดับความสําคัญของเร่ืองราว
ต่าง ๆ เช่นเดียวกับการผลิตรายการท่ีผู้ผลิตรายการจะต้องเลือกเรื่องที่จะนําเสนอว่า ในแต่ละเทปจะ
กล่าวถึงสาระเรื่องใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ขณะที่ผลที่
จะตามมาคือ ประชาชนจะคิดและปฏิบัติตามวาระ หรือประเด็นที่สื่อมวลชนกําหนดไว้ แนวคิดของ
ทฤษฏีการกําหนดวาระของข่าวสาร จึงเป็นการศึกษาถึงผลกระทบของสือ่สารมวลชนทีม่ีต่อการ
เปลี่ยนแปลงทศันคติและความคิดเห็น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า สื่อสารมวลชนได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของ
สื่อมวลชนในฐานะเป็นผู้ชักจูงหรือโน้มน้าวใจ เช่นเดียวกับ อุบลรัตน์ ศิรยุิวศักด์ิ (2550) ที่อธิบายถึง
ประเด็นน้ีไว้ว่า ในการทํางานของสื่อสารมวลชนที่ต้องมีการเลือกเรื่องหรือประเด็นในการนําเสนอข่าว  
ทําให้สื่อมีบทบาทในการเป็นผู้กําหนดกรอบของเร่ืองราวท่ีนําเสนอและประเด็นในการโต้แย้งแสดง
เหตุผล สื่อมวลชนจึงถูกมองว่าเป็นผู้ที่ทําหน้าที่กําหนดประเด็นในสังคม (Agenda Setting) เร่ืองใดที่
สื่อนํามาเผยแพร่มากก็มีนํ้าหนักมาก และกลายเป็นประเด็นใหญใ่นสังคม   

ที่ผ่านมา โคเฮน (Cohen, 1963) ได้สรุปไว้ว่า การกําหนดวาระเก่ียวข้องกับการจัดลําดับ
ความสําคัญจาก 3 ส่วน ดังน้ี 

1) การจัดวาระจากสื่อ (Media Agenda) เป็นการลําดับความสนใจในเน้ือหาหรือเหตุการณ์
ต่าง ๆ ของสื่อ โดยยึดจากการพิจารณาความสนใจของสื่อเองเป็นหลัก 

2) การจัดวาระของสารธารณชน (Public Agenda) เป็นการจัดลําดับเหตุการณ์ ซึ่งจะ
เปลี่ยนแลงไปตามเหตุการณ์ที่มีผลต่อความเห็นสารธารณะ หรือประชาชน โดยยึดความสนใจของ
ประชาชนเป็นหลัก 

3) การจัดวาระของรัฐบาล (Policy Agenda) เป็นการจัดลําดับเหตุการณ์ ที่ขึ้นอยู่กับการ
วางนโยบายทางการเมืองที่กําหนดไว้ โดยยึดนโยบายหรือความต้องการของรัฐเป็นหลกั 

ซึ่งจากการวางวาระจาก 3 ส่วน ดังกล่าว มีความสัมพันธ์กันดังน้ี  
1) สื่อมวลชนมีอิทธิพลโดยตรงต่อการกําหนดวาระสาธารณะ ซึ่งอาจคาดเดาได้จากนํ้าหนัก

ในการให้ความสนใจและอํานาจของสื่อแต่ละประเภท ที่มต่ีอความคิดเห็นของประชาชน 
2) ความเป็นสาธารณะ (Public opinion) มีผลต่อการกําหนดนโยบาย (Policy Agenda) 

ของนักการเมืองที่ต้องการการตอบสนองจากผู้ลงคะแนนเสียงตามท่ีเขาต้องการ 
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3) การจัดวาระของสื่อ (Media Agenda) มักมีผลโดยอิสระ ไม่พ่ึงพิงต่อการกําหนดวาระ
ของรัฐ แต่นักการเมืองมักจะใช้การจัดวาระของสื่อมาเป็นตัวช้ีนําความเห็นสาธารณะ (Public 
Opinion) 

4) ในบางเหตุการณ์การกําหนดนโยบาย ของรัฐก็มีผลโดยตรงและมีผลอย่างมากต่อการ
กําหนดวาระของสื่อ 
 การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการกําหนดระเบียบวาระของข่าวสาร (Agenda-setting Theory)  
ปรากฏอยู่ในบทความเรื่อง “จาก บก. ถึงบล็อกเกอร์: บทบาทผู้เฝ้าประตูข่าวสารที่อาจถูกปฏิรูป?” 
ของ ศุภนิตย์ วงศ์ทางสวัสด์ิ (2552) โดยระบุว่า สื่อมวลชน เป็นผู้คัดเลือกประเด็นข่าวสารต่าง ๆ  
ในการนําเสนอเน้ือหาออกสู่สาธารณะ ซึ่งมีปัจจัยหลายประการท่ีทําให้ขา่วสารบางประเด็นไม่ถูก
นําเสนอผ่านสื่อ โดยการคัดเลือกของบรรณาธิการ ประชาชนจึงเพ่ิมบทบาทของตนเองมาเป็นผู้
คัดเลือกและเขยีนในประเด็นที่ตนสนใจบ้าง ในฐานะ “นักข่าวพลเมือง” โดยผ่านสื่อสมยัใหม่อย่าง 
“บล็อก” ซึ่งจะคล้ายกับสื่อมวลชนบ้าง แต่สื่อมวลชนก็ยังคงได้เปรียบอยู่ในด้านความน่าเช่ือถือและ
ความเป็นมืออาชีพ   

การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการกําหนดระเบียบวาระของข่าวสาร (Agenda-setting Theory)  
ยังปรากฏอยู่ในงานวิจัยเรื่อง ของการกําหนดวาระข่าวสารเพ่ือการเปลี่ยนแปลง ศึกษากรณีการกําหนด
วาระไทยพลัดถิ่นผ่านสื่อสาธารณะ ของผลการศึกษาพบว่า การกําหนดวาระไทยพลัดถิ่นของสถานี 
โทรทัศน์ไทยพีบีเอสเป็นการสื่อสารกําหนดวาระเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ การกําหนดวาระ
ดังกล่าวนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้เกิดการแก้ไขกฎหมายสัญชาติ ฉบับที่ 4 โดยตราพระราชบัญญัติ 
สัญชาติ (ฉบับที่ 5) ให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย เพ่ือรองรับสถานะความเป็นคนไทยแก่คนไทยพลัดถิ่น  
ที่มีเช้ือสายไทยแต่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอ่ืน  

 
2.5 แนวคิดเน้ือหาและรูปแบบของสื่อโทรทัศน์ 

เมื่อกล่าวถึงแนวคิดเน้ือหาและรูปแบบของสื่อโทรทัศน์  ซึ่งเป็นสาระ เร่ืองราว และข่าวสารที่
นําเสนอในลักษณะที่แตกต่างกัน สมิต สัชฌุกร (2547) ได้อธิบายว่า สาร (Message) หมายถึง สาระ 
เร่ืองราว ข่าวสารท่ีผู้ส่งสารต้องการส่งออกไปสู่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน สารอาจเป็นสิ่งที่มีตัวตน เช่น 
ตัวหนังสือ ตัวเลข รูปภาพ วัตถุต่าง ๆ หรือสัญลักษณ์ ใด ๆ ทีส่ามารถใหค้วามหมายเป็นที่เข้าใจได้ 
ส่วน วิจิตร อาวะกุล (2525) ได้อธิบายว่า เน้ือหาสาระ (Content) หมายถึง ข่าวสารที่ดีจะต้องมี
ความหมายสําหรับผู้รับ มสีาระ ประโยชน์ แก่กลุ่มชน หรอืมีสิ่งที่เขาจะได้ผลประโยชน์ จึงน่าสนใจ 
บางคร้ังสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มชน กลุม่หน่ึง แต่อาจจะไม่มีสาระสําหรบัคนบางกลุ่ม ในเรื่องน้ีจึง
ต้องใช้การพิจารณากลุ่มชนเป้าหมายด้วย   
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สําหรับสาร (Message) และเน้ือหาของสาร ใน 2 ประเด็นน้ี การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์ 
(2549) ได้อธิบายไว้ว่า สาร (Message) หมายถึง เร่ืองราวหรือสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูล ความรู้ 
ความคิด อารมณ์ ฯลฯ ที่ผู้สง่สารต้องการจะส่งออกไปให้ผู้อ่ืนได้รับรู้แลว้เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง  
ส่วนเน้ือหาของสารที่มนุษย์สือ่สารกันน้ันสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

1) เน้ือหาของสารที่เป็นข้อเท็จจริง คือ สารประเภทท่ีรายงานให้ทราบถึงความจริงต่าง ๆ ที่
สามารถจะพิสจูน์ตรวจสอบได้ ได้แก่ องค์ความรู้ต่าง ๆ ทฤษฎี ข้อสรุปทีผ่่านการพิสูจน์สามารถหา
ข้อมูลหาเหตุผลมาแสดงได้ว่าเป็นจริง เป็นท่ีน่าเช่ือถือและอ้างอิงได้ 

2) ข้อคิดเห็น คือ สารที่เกิดขึน้ในจิตใจ ผู้ส่งสาร อาจเป็นความรู้สึก ความเช่ือ หรือแนวคิด  
ที่ผู้ส่งสารมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึง่ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ทีผู่้ส่งสารแสดงออกมาน้ันไม่สามารถทีจ่ะตรวจสอบได้
ว่าเป็นความจริงหรือไม่  

ส่วนรูปแบบ (Format) ของรายการสามารถแบ่งออกเป็น 19 รูปแบบ ดังน้ี 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์, 2550, หน้า 45-49)  

1) รายการข่าว (News) เป็นรายการที่เน้นการนําเสนอเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ใน
สังคม ทีต้องมคีวามถูกต้อง แม่นยํา แต่ไม่เน้นความบันเทิง 

2) รายการสารคดี (Documentary) เป็นรายการที่นําเสนอเรื่องราวที่มีข้อเท็จจริงเพียงเรื่อง
เดียว แต่มีการนําเสนอที่หลากหลาย น่าสนใจ และมีสาระความรู้ 

3) รายการละคร (Drama) เป็นรายการที่ให้ความบันเทิงกับผู้ชม โดยเน้ือหาไม่ต้องเป็นเรื่อง
จริงเสมอไป อาจจะเป็นเร่ืองที่มาจากจินตนาการหรือแต่งข้ึนเอง ทําให้ผูช้มได้รับความสนุกสนานใน
การรับชม 

4) รายการเกมส์ (Game) เป็นรายการที่จะเน้นการแข่งขันเล่นเกมส์ภายใต้เง่ือนไขที่ทาง
รายการจํากัด ภายในเวลาอันจํากัด ซึ่งผู้ชมจะมีส่วนร่วมในการเชียร์ด้วย ทําให้เกิดความสนุกสนาน 

5) รายการตอบคําถาม (Quiz) เป็นรายการที่มีความคล้ายคลึงกับรายการเกมส์ แต่แตกต่าง
กันที่เป็นการแข่งขันที่อาศัยไหวพริบความรู้ของผู้เล่นมากกว่าการใช้ทักษะร่างกาย  

6) รายการพูด (Talk Show) เป็นรายการท่ีเน้นการพูด ผู้ดําเนินรายการจะพูดคุยกับแขกรับเชิญ 
7) รายการวาไรต้ี (Variety) เป็นรายการที่มีรูปแบบที่หลากหลายผสมผสานกัน โดยส่วนใหญ่

จะมีองค์กระกอบเป็นดนตรีและเพลง ความตลกขบขัน และการสนทนากับแขกรับเชิญ  
8) รายการดนตรี (Music) เป็นรายการที่มุ่งให้ความบันเทิงด้วยการบรรเลงดนตรี การขับร้อง

เพลง  
9) รายการกีฬา (Sport) เป็นรายการที่มุ่งเน้นการแข่งขันในเกมส์กีฬาประเภทใดประเภทหน่ึง 

ทั้งแบบถ่ายทอดสดและการเปิดเทปบันทึกการแข่งขัน 
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10) รายการถา่ยทอดสด (Live) เป็นรายการที่นําเสนอภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในทันที
ไปยังผู้ชมโดยตรง 

11) รายการสารคดีเชิงข่าว (News Documentary) เป็นรายการที่นําประเด็นข่าวมา
นําเสนอใหม่ โดยใช้รูปแบบรายการสารคดี 
  12) รายการวิจารณ์ข่าว (News Commentary) เป็นรายการที่นําประเด็นข่าว
วิพากษ์วิจารณ์ โดยผู้ดําเนินรายการเองหรือมุมมองของแขกรับเชิญ  

13) รายการพูดคุยสนทนาเชิงวิเคราะห์ข่าว (News and Talk) เป็นรายการที่หยิบยก
ประเด็นข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์พูดคุย โดยมีผู้ดําเนินรายการสองคนข้ึนไปพูดคุยกัน  

14) รายการสารละคร (Docu-Drama) เป็นรายการที่นําเรื่องจริงมานําเสนอด้วยรูปแบบการ
แสดงเป็นละคร มีการพูดเรื่องเช่นเดียวกับละคร  

15) รายการวาไรต้ีทอล์กโชว์ (Variety Talk Show) เป็นรายการที่นําการพูดคุยมาผสมกับ
รายการวาไรต้ี โดยพูดคุยกับแขกรับเชิญเป็นหลัก 

16) รายการวาไรต้ีเกมส์โชว์ (Variety Game Show) เป็นรายการที่นํารูปแบบเกมส์มาผสม
กับรูปแบบวาไรต้ี และเพ่ิมความบันเทิงอ่ืนๆเข้าไป 

17) รายการขา่วบริการ (Service) เป็นรูปแบบการบริการพ้ืนที่การออกอากาศของ
สถานีโทรทัศน์ในการนําเสนอข่าวของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการนําเสนอไปยังประชาชน 

18) รายการโฆษณา (Advertising) เป็นรายการประกาศสินค้าหรือบริการ เพ่ือให้คนทั่วไป
รู้จักสินค้าหรือการบริการน้ัน 

19) รายการประชาสัมพันธ์ (Public Relation) เป็นรายการที่แสวงหาความสัมพันธ์ ความ
ร่วมมือและการสนับสนุนจากประชาชน เพ่ือให้ประชาชนยอมรับ ให้ความร่วมมือ 

สําหรับในการวิจัยคร้ังนี้ ซึ่งเป็นเรื่องการนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จะมีรูปแบบอยู่ใน 2 ลักษณะ ซึ่งมีความแตกต่างกัน คือ รายการข่าว 
(News Program) และรายการสารคดี (Documentary Program) มีความแตกต่างกันคือ รายการ
ข่าว (News Program) จะเป็นการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  ซึ่งยังสดใหม่และไม่เคยมีการเปิดเผยที่
ไหนมาก่อน ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยํา (Ault & Emery, 1978) แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า 
จะเป็นเพียงเหตุการณ์หน่ึงเหตุการณ์ใดเท่าน้ัน ข่าวรวมไปถึงเร่ืองราว ที่มีผู้รายงานให้ทราบถึง
สาระสําคัญของข่าว ต้องเป็นรายงานของเหตุการณ์ปัจจุบันที่ผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการเห็นพ้อง
ต้องกันว่า ประชาชนควรทราบเหตุการณ์หรือเรื่องราวน้ัน ๆ (มาล ีบุญศริิพันธ์, 2550) ส่วนรายการ
สารคดี (Documentary Program) สิ่งสําคัญของรายการ คือการพยายามนําเสนอ หลกัฐาน เอกสาร 
หรือบันทึกต่าง ๆ เพ่ืออธิบายเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นกลาง ปราศจากการเสริมแต่งเร่ืองโดยใช้
จินตนาการทําให้ข้อมูลเป็นทีน่่าเช่ือถือได้ (กรรณิกา รุ่งเจริญพงษ์, 2555)  



30 
 

การศึกษาเกี่ยวกับเน้ือหาและรูปแบบรายการโทรทัศน์ ปรากฏอยู่ในงานวิจัยเรื่อง รูปแบบ
การนําเสนอเน้ือหาของรายการธรรมะในโทรทัศน์ไทยของ มนฤดี พ่ึงจักคลี่ (2557) ผลการวิจัยพบว่า  
รูปแบบการนําเสนอเน้ือหาของรายการธรรมะทั้ง 5 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบบรรยาย รูปแบบสัมภาษณ ์
รูปแบบการ์ตูน รูปแบบละคร และรูปแบบสารคดี มีทั้งความเหมือนกันและความแตกต่างกัน คือ  
มีแก่น เร่ือง (Theme) เหมือนกัน แต่มีการสร้างสรรค์ การนําเสนอเน้ือหา ตัวละคร ภาพและเสียง 
แตกต่างกันไป 

นอกจากน้ี การศึกษาเกี่ยวกับเน้ือหาและรูปแบบรายการโทรทัศน์ ยังปรากฏอยู่ในงานวิจัย
เร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความต้องการรูปแบบรายการโทรทัศน์ของคนพิการทางสายตา 
ของ ภัททิรา กลิ่นเลขา (2557) ผลการวิจัยพบว่า รายการโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ ในปัจจุบัน มีความ
เหมาะสมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการทางสายตา ยังไม่มีการสนับสนุนรายการท่ีเน้นต่อกลุ่ม
คนพิการทางสายตา และกิจกรรมในบางรายการยังไม่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมของคนพิการทางสายตา 

 
2.6 แนวคิดความผูกพันของพลเมือง (Citizen Engagement) 

ลําดับต่อไปจะกล่าวถึง แนวคิดความผูกพันของพลเมือง (Citizen Engagement) โดยจะ
อธิบายถึงความหมายของพลเมือง และการสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียนว่าควรเป็นไปในทิศทางใด 

พลเมือง หมายถึง คนที่มสีิทธิและหน้าที่ในฐานะประชาชนของประเทศใดประเทศหนึง่ หรือ
ประชาชนที่อยู่ภายใต้ผู้ปกครองเดียวกัน มักมีวัฒนธรรมเดียวกัน เช่น ประเทศจะเจริญหากผู้ปกครอง
และผูใ้ต้ปกครองหรือพลเมืองมีศีลธรรม (สาํนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2556) 

พลเมือง หมายถึง พละกําลังของประเทศ ซึง่มีส่วนเป็นเจ้าของประเทศ เมื่อกล่าวถึงพลเมือง
ของประเทศใด ย่อมหมายถึงบุคคลทั้งหลายที่มีสญัชาติของประเทศน้ัน ๆ ตามกฎหมายของแต่ละ
ประเทศ เช่น เมื่อกล่าวถึงพลเมืองของประเทศไทยย่อมหมายถึงคนทั้งหลายที่มีสญัชาติไทยตาม
กฎหมายไทย (สํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์, 2558) 

ธเนศวร์ เจริญเมือง (2548) อธิบายถึงลักษณะที่สําคัญของพลเมืองดังน้ี 1) มีความมุ่งมัน่
ทุ่มเทอย่างสูงที่จะบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ และมีความมุ่งมัน่อย่างแรงกล้า เพ่ือให้ผู้อ่ืนได้รับความเป็น
ธรรมจากรัฐ 2) ความมุ่งมั่นทีจ่ะทําผลประโยชน์เพ่ือส่วนรวม เป็นการทุ่มเทที่บางคร้ังอาจจะต้องสละ
ชีวิตของตนเอง และ 3) การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่แยกออกจากบริบททางสังคม คือการดํารงชีวิต
อย่างมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน ๆ และปัจจัยทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
และสิ่งแวดล้อม 
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ขณะเดียวกันการเป็นพลเมืองจะต้องมีองค์ประกอบดังน้ี (Abowitz & Harnish, 2006)  
1) มีเอกลักษณ์ที่มาจากความเป็นสมาชิกของชุมชนทางการเมือง 2) ยึดถือค่านิยมเฉพาะและอุดมคติ 
3) มีสิทธิและหน้าที่ 4) มีส่วนร่วมทางการเมือง และ 5) มคีวามรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเมืองการ
ปกครอง 

สําหรับพลเมืองอาเซียน (ASEAN Citizen) ละเอียด แจ่มจนัทร์ และสายสมร เฉลยกิตติ 
(2557) ได้อธิบายไว้ว่า หมายถึง พลเมืองของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งความเป็นพลเมือง
อาเซียน (ASEAN Citizenship) จึงหมายถึงชาวประเทศอาเซียน ซึ่งอยู่ ภายใต้กฎกติกาของประชาคม
อาเซียน ซึ่งมีสทิธิ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบตามกรอบกฎกติกาของประชาคมอาเซียนและกฎบัตร
อาเซียน  

การสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียนมีความจําเป็นอย่างยิ่ง เพราะการที่ประชาคมอาเซียนจะ
รวมเป็นหน่ึงเดียวได้ต้องอาศัยความร่วมมอืให้เป็นหน่ึงเดียวกัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง และ
ความมั่นคงและด้านสังคมและวัฒนธรรม เช่น หากอาเซียนตกลงว่าจะต้องรักษาความแตกต่าง
หลากหลายทางภาษา ศาสนาและวัฒนธรรมในอาเซียนให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอาเซียนร่วมกัน  
ทุกชาติทุกกลุ่มวัฒนธรรมธรรมในท้องถิ่นต่าง ๆ ของอาเซียนก็จะต้องมีจิตสํานึกร่วมกัน ในการสร้าง
ความเป็นพลเมืองอาเซียน สรุปเป็นขั้นตอนได้ ดังน้ี  

1) การสร้างทัศนคติที่ดีของการเป็นพลเมืองอาเซียน มีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ 
  1.1) เชิงความรู้สึกหรืออารมณ์ (Affective Component) จะต้องสร้างความรู้สึก

ภาคภูมิใจในการเป็นพลเมืองอาเซียน ลดความรู้สึกขัดแย้ง และความฝังใจกับเรื่องราวในอดีต  
   1.2) เชิงปัญญาหรือการรู้คิด (Cognitive Component) จะต้องสร้างเสริมความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับความเป็นมา ความสําคัญ ความจําเป็น และคุณค่าในการเป็นส่วนหน่ึงของ
ประชาคมอาเซียน  
   1.3) เชิงพฤติกรรม (Behavioral Component) จะต้องมีการสร้างแนวปฏิบัติที่
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองอาเซียนร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การแสดงออกถึงการยอมรับความ
แตกต่างระหว่างวัฒนธรรม และการเคารพซึ่งกันและกัน   

คุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองอาเซียน มดัีงต่อไปนี้ 
1) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอาเซียน ในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้  

    - จุดกําเนิดอาเซียน ความจําเป็นที่ต้องมีประชาคมอาเซียนและการเกิดประชาคม
อาเซียน 

- กฎบัตรอาเซียน โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และหลักการสําคัญของกฎบัตรอาเซียนได้ 
   - สญัลักษณ์อาเซียน และรายละเอียด 
   - 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายได้ 
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   - อาเซียนกับความสัมพันธ์ภายนอกอาเซียน  
2) มีทักษะในการสื่อสาร เน่ืองจากความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของอาเซียนจะนาไปสูค่วาม 

สัมพันธ์อันใกลชิ้ด โอกาสในการที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันจึงก็มีมากข้ึนตามไปด้วย ซึ่งรูปแบบ
การสื่อสาร ทีส่าํคัญที่สุด ก็คือการสื่อสารด้วยภาษาทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน 

3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง มีความรู้ใน
ผลิตภัณฑ์หรือในกระบวนการดําเนินงานใด ๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ การติดต่อ 
สื่อสาร และศกึษาและการเรยีนรู้  

4) มีความภาคภูมิใจ (Dignity) ในความเป็นพลเมืองอาเซียน ตระหนักว่าการเป็นพลเมือง
อาเซียนมีเกียรติ มีศักด์ิศรี ซึ่งความรู้สึกเช่นน้ี จะนําไปสู่พฤติกรรมที่สร้างสรรค์ต่อองค์การหรือใน
ฐานะเป็นพลเมืองอาเซียนอย่างแน่นอน (แพรภัทร ยอดแก้ว, 2555)   

ทั้งน้ี ความยึดมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมือง หมายถึง การกระทําของบุคคลและกลุม่คนที่
แสดงถึงความรู้สึกรับผิดชอบต่อชุมชนและประโยชน์ของส่วนรวม เพ่ือมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนและพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
ถ้าบุคคลที่มคีวามยึดมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมืองสูง โดยการกระทําต่าง ๆ ตามความรู้สึกรับผิดชอบ
ต่อชุมชนเพ่ือแก้ไขและพัฒนาชุมชน ย่อมทําให้บุคคลน้ันเป็นพลเมืองที่ดี (Bobek, Zaff, Li & Lerner, 
2009) ได้วัดความยึดมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมืองโดยบูรณาการเข้ากับองค์ประกอบด้านอารมณ์  
ความคิด และพฤติกรรม (ดารุณี ทิพยกุลไพโรจน์, 2557)  

โดยอารมณ์ขั้นพ้ืนฐานสามารถแบ่งออกเป็น 4 ชนิด (Panksepp, 1982) คือ ความคาดหวัง 
ความเดือดดาล ความต่ืนตระหนก และความหวาดกลัว ซึ่งอารมณ์เหลา่น้ีเกิดจากการกระตุ้นของ
สิ่งแวดล้อมกับระบบสมอง (Hypothalamus) ในตําแหน่งที่แตกต่างกัน ทําใหแ้ปลอารมณ์ออกมา
แตกต่างกัน 

ขณะที่พฤติกรรมมีองค์ประกอบอยู่ 3 ด้าน (Bloom, 1971) คือ  
1) พฤติกรรมด้านความรู้ (Cognitive Domain) จะเป็นพฤติกรรมที่เก่ียวกับการรับรู้ การใช้

ความคิดและสติปัญญาในการตัดสินใจ มีองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ 
การวิเคราะห์ และประเมินผล 

2) พฤติกรรมด้านทัศนคติ (Affective Domain) จะเป็นพฤติกรรมของความสนใจ ความ
คิดเห็น ความรู้สึก ท่าท ีความชอบไม่ชอบที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคล แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ 
การรับหรือการให้ ความสนใจ การตอบสนอง การให้ค่านิยม การจัดกลุม่ค่า และการแสดงลักษณะ
ตามค่านิยมยึดถือ 
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3) พฤติกรรมด้านการปฏิบัติ (Psychomotor Domain) เป็นพฤติกรรมที่ใช้ความสามารถ
ทางร่างกายแสดงออกมาและสังเกตได้ ซึ่งจะต้องอาศัยพฤติกรรมในด้านอ่ืน ๆ มาเป็นส่วนประกอบ 
และจะต้องอาศัยระยะเวลาในกาตัดสินใจหลายขั้นตอน 

การศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันของพลเมือง (Citizen Engagement) ปรากฏอยู่ในงานวิจัย
เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ของ ดร.ธัญชัช 
วิภัติภูมิประเทศ (2556) ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษามคีวามเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยใน
ภาพรวมที่ระดับค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักศึกษามีความเป็นพลเมืองด้านการเคารพ
กติกาสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านการเคารพสิทธิผู้อ่ืน และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 2) ความเป็น
พลเมืองในระบบประชาธิปไตยในภาพรวมของนักศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เมื่อจําแนกตามเพศ ภูมิลําเนา ผลการเรียน คณะ ช้ันปี และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 

ทั้งน้ี การศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันของพลเมือง (Citizen Engagement) ยังปรากฏอยู่ใน
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งช้ีความยึดมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมืองของนักเรียนไทย ของ ดารุณี  
ทิพยกุลไพโรจน์ (2557) ผลการวิจัยพบว่า ความยึดมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมืองของนักเรียนไทย 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านความรู้ในการเป็นพลเมือง ได้แก่ ความรู้ในหลักการของ
ระบอบประชาธิปไตย 2) ด้านทักษะพลเมอืง ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสังคม การทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืน และการแก้ปัญหาของสังคม 3) ด้านเจตคติต่อความเป็นพลเมือง ได้แก่ ความรู้สึกในการ
เป็นส่วนหน่ึงของสังคม ความภาคภูมิใจในสงัคม และจิตสานึกความเป็นพลเมือง และ 4) ด้านพฤติกรรม
ของการเป็นพลเมือง ได้แก่ การมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาสังคม การใช้สทิธิและปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง 
ที่มีต่อสังคม และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
 สําหรับการศึกษาเรื่อง “การนําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันระหว่างประชาชนชาวไทย 
กับประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส”  
ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพ่ือให้ได้ทราบถึงภูมิหลังของประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็น
ที่มาของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิก
ประชาคมอาเซียนและใช้แนวคิดบทบาทและหน้าที่พ้ืนฐานของสื่อสารมวลชน เพ่ือจะศึกษาบทบาท
และหน้าที่ของสื่อมวลชนในการนําเสนอเน้ือหาที่เก่ียวข้องกับประชาคมอาเซียนของสถานีโทรทัศน์ 
ไทยพีบีเอส อีกทั้งยังได้ใช้ทฤษฎีการบริหารองค์กรสื่อสารมวลชน เพ่ือให้ทราบว่า การบริหารงานของ
องค์กรสื่อสารมวลชนของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มีผลกับวัตถุประสงค์การนําเสนอเน้ือหาที่เก่ียวข้อง
กับประชาคมอาเซียนอย่างไร นอกจากน้ียังได้ใช้ทฤษฎีการกําหนดระเบียบวาระของข่าวสาร (Agenda-
setting Theory) และทฤษฎีเน้ือหาและรูปแบบของสื่อโทรทัศน์ เพ่ือจะศึกษาการจัดเรียงลําดับและ
การให้ความสําคัญของเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอเรื่องราวที่เก่ียวกับประชาคมอาเซียนอย่างไร รวม
ไปถึงแนวคิดความผูกพันของพลเมือง (Citizen Engagement) ซึ่งผู้วิจัยได้นําแนวคิดน้ีมาใช้เป็นกรอบ
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ในการศึกษาความผูกพันระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิก
ประชาคมอาเซียน 
 
2.7 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

ลําดับต่อไปจะนําเสนอผลงานวิจัยที่เก่ียวกับการนําเสนอเน้ือหาที่เก่ียวกับประชาคมอาเซียน
ของสื่อโทรทัศน์ ที่เป็นการวิจัยที่เคยมีการศึกษาไว้ก่อนแล้ว ซึ่งช้ีให้เห็นถึงบทบาทและความสําคัญ
ของสื่อโทรทัศน์ ดังต่อไปนี้ 

งานวิจัยที่เก่ียวกับการนําเสนอเน้ือหาที่เก่ียวกับประชาคมอาเซียนของสื่อโทรทัศน์ปรากฏอยู่ 
ในวิทยานิพนธ์ของ น้องนุช ลิ้มตระกูล (2556) เร่ือง บทบาทส่ือมวลชนไทยในการนําเสนอข่าวสาร
อาเซียน กรณีศึกษา รายการ ASEAN Journey มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทหน้าที่ในฐานะ
สื่อมวลชนประเภทรายการโทรทัศน์ที่นําเสนอข่าวสารทั้ง 3 เสาหลักของอาเซียน อันประกอบด้วย 
ประชาคมเศรษฐกิจ ประชาคมการเมืองและความม่ันคง และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมสู่ประชาชน
ในประเทศไทย รวมถึงรูปแบบการนําเสนอของรายการดังกล่าว การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจาก การ สัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์เน้ือหารายการจากเทป 
วีดีทัศน์ และการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร 

ผลการวิจัยพบว่า บทบาทหน้าที่สื่อมวลชนในการนําเสนอข่าวสารอาเซียนของรายการ 
ASEAN Journey น้ันครอบคลุมเน้ือหาที่เก่ียวข้องกับทั้ง 3 เสาหลกัอาเซียน โดยมีสัดส่วนของการ
นําเสนอเน้ือหาในเสาหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรมทีม่ากกว่าสัดส่วนเน้ือหาให้อีก 2 ประชาคม 
โดยรายการใช้รูปแบบการนําเสนอด้วยการผสมผสานวิธีการในหลายรูปแบบ ได้แก่ ผูนํ้าชม ผู้เดิน 
เร่ือง (Presenter) พิธีกร (MC) เป็นบุคคลคนเดียวกันทําหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนของคนหนุ่มสาว
ออกเดินทางเพ่ือสํารวจ ASEAN แบบเจาะลึกชีวิตจริงของ ASEAN พร้อมนําเสนอเรื่องราวแต่ละ
ประเทศในภูมภิาคอาเซียนสู่ผู้ชมด้วยวิธีการเชิงเล่าเรื่อง (Story Telling) พูดคุย (Talk) รวมไปถึง 
การนําเสนอเชิงสัมภาษณ์ (Interview) กับบุคคลที่มคีวามน่าสนใจ หรอื มีความสําคญัต่อความเป็นไป
ในอนาคตของอาเซียน นอกจากน้ี รายการยังใช้เสียงของผู้เดินเรื่องคนเดิมในการนําเสนอเชิงบรรยาย 
(Narration) รายละเอียดเน้ือหารายการท่ีเป็นข้อมูลสนับสนุน เพ่ือสร้างความรู้สึกร่วมอย่างต่อเน่ือง
ของผู้ชม 

อีกทั้งงานวิจัยที่เก่ียวกับการนําเสนอเน้ือหาที่เก่ียวกับประชาคมอาเซียนของสื่อโทรทัศน์ยัง
ปรากฏอยู่ในวิทยานิพนธ์ของ นนทรี เหมทานนท์ (2557) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รายการโทรทัศน์ที่
เก่ียวกับอาเซียนของประเทศอินโดนีเซีย: กรณีศึกษารายการ “อาเซียน ทูเดย์” ของสถานี “เมโทร ทวีี” 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์การนําเสนอรูป แบบและเน้ือหารายการโทรทัศน์เก่ียวกับอาเซียน 
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ของสถานีโทรทัศน์ประเทศ อินโดนีเซีย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ การศึกษาวิจัยจากการวิเคราะห์หลักฐาน เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
 ผลการศึกษาพบว่า รายการ ASEAN Today เป็นรายการท่ีเกิดจากความร่วมมือระหว่างสถานี 
Metro TV กับสํานักเลขาธิการอาเซียน เน้ือหาและรูปแบบรายการเป็นไปจามนโยบายของสถานี 
โทรทัศน์ เน้ือหารายการสอดคล้องกับกฎบัตรอาเซียนและแผนงาน 3 เสาหลักอาเซียน รายการนําเสนอ
ในรูปแบบนิตยสารข่าว ผู้วิจัยพบว่า รายการน้ีได้ทําบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในด้านต่าง ๆ เช่นด้าน
การเฝ้าดูแลสังคม ด้านการปรับเปลี่ยนสังคมให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม ด้านการส่งต่อมรดกของ
สังคม และด้านการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ 

รวมไปถึงวิทยานิพนธ์ของ กนกวรรณ สมรกัษ์ (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมต่อเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร เก่ียวกับเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ความรู้ ทศันคติ 
แนวโน้มพฤติกรรม ทีม่ีต่อเรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของคนทํางาน โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) แบบสาํรวจ (Survey Research Method) ซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุม่
ตัวอย่างซึ่งเป็น คนทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่จบการศึกษาต้ังแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่มีอายุ 
ต้ังแต่ 21-60 ปี โดยอาศัยแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่วนใหญ่
จะเปิดรับชมข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์เป็นหลัก มีค่าเฉล่ียในการเปิดรับประมาณ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ 
รองลงมาเป็นหนังสือพิมพ์ มคี่าเฉลี่ยในการเปิดรับประมาณ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ และเปิดรับข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ยในการปิดรับประมาณ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 73.0 รองลงมาคิดเป็นร้อยละ 26.3 และ
น้อยสุดคิดเป็นร้อยละ 0.7 

และวิทยานิพนธ์ของ สิงห์ สงิห์ขจร (2558) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 
และการรับรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียนของประชาชน กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของประชาชน กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร
เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,198 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ีค่าร้อยละ  
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนผ่านสื่อ
ประเภทโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาคือหนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง 
โปสเตอร์/ ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารประชาสัมพันธ์ การประชุมสัมมนา ASEAN นิทรรศการ  
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ASEAN ตามลําดับ ในส่วนของการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย มากทีสุ่ดกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มี
ระดับการรับรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน ทั้งในด้านของประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน
ประชาคมด้านเศรษฐกิจอาเซยีน และประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน อยู่ในระดับปานกลาง
และกลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่ขาดการรับรู้เก่ียวกับเสาหลักประชาคมอาเซียน ประเด็นกฎบัตรอาเซียน การ
เปิดประชาคมด้านเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการย้ายแรงงานฝีมือ 7 วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงาน
ฝีมืออย่างเสรี 

นอกจากน้ีงานวิจัยที่เก่ียวกับการนําเสนอเน้ือหาที่เก่ียวกับประชาคมอาเซียนของสื่อโทรทัศน์
ปรากฏอยู่ในวิทยานิพนธ์ยังปรากฏอยู่ในวิทยานิพนธ์ของ พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ ์(2557) ได้ศึกษา 
วิจัยเรื่อง การนําเสนอเน้ือหาด้านวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียนในรายการสารคดีโทรทัศน์
ไทย” มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือทราบการนําเสนอเน้ือหาด้านวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ในรายการประเภทสารคดีทางโทรทัศน์ไทย ทั้งในด้านจํานวน ปริมาณ และประเภทเน้ือหา 2) เพ่ือ
ทราบทิศทางการนําเสนอเน้ือหาด้านวัฒนธรรมของประเทศในกลุม่อาเซยีน ในรายการประเภทสาร 
คดีทางโทรทัศน์ที่สถานีโทรทศัน์แต่ละประเภทนําเสนอ 3) เพ่ือทราบถึงกระบวนการคัดเลือกเน้ือหา
และการนําเสนอเน้ือหาด้านวัฒนธรรมของประเทศในกลุม่อาเซียนของผู้ผลิตรายการประเภทโทรทัศน์
ของไทย แต่ละประเภทท่ีทําการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ผลติรายการสาร
คดีที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 4 รายการ จากสถานีโทรทัศน์ 3 ประเภท คือสถานีโทรทัศน์ของรัฐ สถานี 
โทรทัศน์บริการสาธารณะ และสถานีโทรทศัน์ธุรกิจ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและเทป
รายการสารคดีที่ออกอากาศ 

ผลการศึกษาพบว่า นโยบายภาครัฐมีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายของสถานีโทรทัศนท์ี่
นําเสนอประเด็นหลักเรื่องประชาคมอาเซียนตามลําดับความสําคัญมากที่สุด ดังน้ี สถานีโทรทัศน์ของรัฐ 
สถานีโทรทัศน์สาธารณะ และสถานีโทรทัศน์เชิงธุรกิจ แต่เมื่อเจาะลงไปดูในขั้นการปฏิบัติงานในการ
ผลิตรายการพบว่า สถานีโทรทัศน์สาธารณะกลับดําเนินการตามนโยบายอย่างเข้มงวดกว่าสถานี 
โทรทัศน์ของรฐั การผลิตรายการสารคดีที่นําเสนอเน้ือหาด้านวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียนมี
ปริมาณน้อย เน่ืองจากรายการประเภทน้ีจําเป็นต้องอาศัยผู้ผลิตรายการท่ีมีองค์ความรู้และต้นทุนทาง
วัฒนธรรม ซึ่งผู้ผลิตทีม่ีต้นทนุทางวัฒนธรรมมีจํานวนอยู่อย่างจํากัด นอกจากนี้องค์ความรู้และต้นทุน
ทางวัฒนธรรมยังเป็นปัจจัยกําหนดประเด็นและเนื้อหาในรายการสารคดีอีกด้วย 
 
 



บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพนัระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีนของสถานีโทรทัศนไทยพบีีเอส” ได

กําหนดวิธีการวิจัย (Methodology) เปนแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ประกอบดวย

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ซึ่งมลีําดับข้ันตอนการศึกษาดังตอไปน้ี  

3.1 การออกแบบการวิจัย 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.3 เครื่องมอืการวิจัย 

3.4 การทดสอบคุณภาพของเครือ่งมอื 

3.5 วิธีการเก็บรวบรวมขอมลู 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 การออกแบบการวิจัย 

1) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนการสมัภาษณเจาะลกึ (In-depth 

Interview) ผูที่เกี่ยวของกับการผลิตรายการขาว จํานวน 2 คน ไดแก ผูอํานวยการฝายขาวบรรณาธิการ

ขาวตางประเทศ และผูที่เกี่ยวของกับการผลิตรายการสารคดีของสถานีโทรทศันไทยพบีีเอส จํานวน  

1 คน คือ โปรดิวเซอรรายการ Spirit of Asia  รวม 3 คน โดยผูวิจัยไดออกแบบโครงสรางคําถามที่

สามารถนําไปใชในการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางหรือการสมัภาษณแบบช้ีนํา (Guided Interview)  

ซึ่งเปนการสัมภาษณแบบปลายเปด ทีม่ีความยืดหยุนและเปดกวาง เพื่อทําใหไดขอมลูในมิติที่มีความ

หลากหลาย ซึง่ผูวิจัยไดศึกษาแนวทางการสรางแบบสอบถามจากวิทยานิพนธของ นองนุช ลิ้มตระกูล 

(2556) เรื่อง บทบาทสื่อมวลชนไทยในการนําเสนอขาวอาเซียน กรณีศึกษา รายการ ASEAN Journey 

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาการจัดการการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีคําถาม 2 ตอน ไดแก 

ตอนที่ 1 นโยบายดานการนําเสนอเน้ือหาที่เกี่ยวของกับประชาคมอาเซียน 

ตอนที่ 2 นโยบายดานรูปแบบและเน้ือหาของขาวและสารคดี 

ผูวิจัยนําขอมลูที่ไดจากการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) มาใชในกระบวนการ

วิเคราะห โดยเริ่มตนจากการพิจารณาประเด็นหลกั (Major Themes) ที่พบในขอมลูการสัมภาษณ

ทั้งหมด และนําประเด็นหลัก (Major Themes) มาพิจารณาแบงออกเปนประเด็นยอย (Sub-themes) 
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และหัวขอยอย (Categories) จากน้ันเริ่มตนวิเคราะหขอมูลจากภาพรวมไปสูประเด็นยอย เพื่อ

วิเคราะหนโยบายในการนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของสถานีโทรทัศนไทยพบีีเอส   

สวนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมลูและเอกสาร 

ที่เปนรายละเอียดเกี่ยวของกบัรายการขาวและสารคดี ไดแก ขอมูลเทปรายการสารคดี Spirit of Asia 

จํานวน 55 เทป ต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2558 ถึง เดือนกรกฎาคม 2559 เปนระยะเวลา 1 ป โดยคัดเลือก

เฉพาะสารคดีที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จํานวน 22 ตอน และขอมูลเทปขาวอาเซียน จํานวน 59 ขาว 

ต้ังแตเดือนธันวาคม 2558 ถึงเดือนกรกฎาคม 2559 เปนระยะเวลา 8 เดือน ซึ่งรวบรวมมาจากเว็บไซต 

http://www.thaipbs.or.th ของสถานีโทรทัศนไทยพบีีเอส มาวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 

เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางรปูแบบและเน้ือหาของรายการขาวและรายการสารคดีทีเ่กี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียนของสถานีโทรทัศนไทยพบีีเอส โดยผูวิจัยไดศึกษาแนวทางการสรางแบบสอบถามจาก

วิทยานิพนธของ ศิวพงศ เหมือนพะวงศ (2552) เรื่องการวิเคราะหเน้ือหาและรปูแบบรายการขาวชวย

ชาวบาน สถานีโทรทัศนสกีองทัพบกชอง 7 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรพฒันาการ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

2) การวิจัยเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) จะเปนการเกบ็ขอมลูแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ประชากรชาย-หญงิ วัยทํางานในเขตกรงุเทพมหานคร ที่เปนผูรับชมรายการของ

สถานีโทรทัศนไทยพีบเีอส จํานวน 400 คน อายุระหวาง 25-40 ป ซึ่งเปนประชาชนวัยแรงงานทีม่ี

บทบาทในการผลิตและขับเคลื่อนเศรษฐกจิ และเปนผูที่อาศัยอยูในนครหลวงที่เปนศูนยกลางดาน

การศึกษาและการพฒันาประเทศ ที่สําคัญคือ ประชาชนกลุมน้ีบางทานอาจเปนผูปกครองของเด็กและ

เยาวชน ที่มีความสําคัญตอการขัดเกลาบุตรหลาน ใหเขาใจและผกูพันกบัอาเซียนบาง ดังน้ันความ

ผูกพันของคนชวงวัยน้ีจงึมีความสําคัญ ขณะเดียวกันประชาชนที่มีอายุ 25-39 ป ยังเปนกลุมเปาหมาย

ใหมของสถานีโทรทัศนไทยพีบเีอสดวย (สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส, 2559, หนา 6) เพื่อศึกษาเปรียบ 

เทียบระหวางรปูแบบและเน้ือหาของรายการขาวและรายการสารคดีที่เกี่ยวกบัประชาคมอาเซียนของ

สถานีโทรทัศนไทยพีบเีอส ที่มีผลตอความผูกพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศ

เพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน ของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส 

 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ผูวิจัยไดดําเนินการคัดเลอืกประชากรและกลุมตัวอยาง เปนชาย-หญงิ วัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร อายุระหวาง 25-40 ป จากจํานวนประชากร 1,336,010 คน (กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย, 2558) 
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ตารางที่ 3.1: แสดงจํานวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 อายุ จํานวน (คน) 

1. 25 ป 75,017 

2. 26 ป 71,873 

3. 27 ป 72,973 

4. 28 ป 69,348 

5. 29 ป 73,310 

6. 30 ป 78,065 

7. 31 ป 79,781 

8. 32 ป 83,621 

9. 33 ป 86,628 

10. 34 ป 89,557 

11. 35 ป 93,449 

12. 36 ป 93,898 

13. 37 ป 91,322 

14. 38 ป 93,311 

15. 39 ป 93,521 

16. 40 ป 90,336 

 รวม 1,336,010 
 

ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. (2558). จํานวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐาน

การทะเบียนราษฎร. สบืคนจาก https://www.dopa.go.th/main/web_index. 

 

และผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยกําหนดระดับความเช่ือมั่น รอยละ 95 และ

ระดับความคลาดเคลื่อนของการประมาณรอยละ 0.05 จากสูตรของ Yamane (1967) ดังน้ี 

 

                               n       =                    N 

                                                             1+N (e²)     
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โดยที่    n =  ขนาดกลุมตัวอยาง 

                             N = ขนาดของประชากรทั้งหมด 

                             e = ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ 0.05 

แทนคา 

      n  =            1,336,010 

                                                1+1,336,010 (0.05)² 

    =         399.88    

   ≈         400 

 

3.3 เครื่องมอืการวิจัย 

การสอบถามความคิดเห็นจากกลุมตัวอยางทีเ่ปนประชาชนวัยทํางาน อายุระหวาง 25-40 ป 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีเ่ปนผูรับชมรายการของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส จํานวน 400 คน ตอการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่

เปนสมาชิกประชาคมอาเซียนของสถานีโทรทัศนไทยพบีีเอส ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามข้ึนจํานวน  

1 ฉบับ โดยศึกษาแนวทางการสรางแบบสอบถามจากงานวิจัยของ แพรภัทร ยอดแกว (2555) เรื่อง 

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ความรูและทัศนคติตอประชาคมอาเซียน ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. และแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  แบงเปน 5 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป   

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเปดรบัชมรายการโทรทัศน 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีตอการนําเสนอรายการขาวและรายการสารคดีที่เกี่ยวกับประชาคม

อาเซียน ของสถานีโทรทัศนไทยพีบเีอส 

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเปรียบเทียบรูปแบบรายการขาวและรายการสารคดีทีเ่กี่ยวกบั

ประชาคมอาเซียน ของสถานีโทรทัศนไทยพีบเีอส 

ตอนที่ 5 ความผูกพันกับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 

โดยการวัดคาความผูกพัน กําหนดเกณฑพจิารณาดังน้ี 

ผูกพันมากทีสุ่ด         = 3.26  -  4.00 

ผูกพันมาก              = 2.51  - 3.25 

ผูกพันนอย             = 1.76  -  2.50 

ผูกพันนอยที่สุด        = 1.00  -  1.75 

 

 



41 

ประกอบดวยคําถามจํานวน 59 ขอ จําแนกไดดังน้ี 

1) ขอมูลทั่วไป จํานวน 4 ขอ ไดแก ขอ 1-4 

2) พฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศน จํานวน 10 ขอ ไดแก ขอ 5-14 

3) ความคิดเห็นที่มีตอการนําเสนอรายการขาวและรายการสารคดีที่เกี่ยวกับประชาคม

อาเซียน ของสถานีโทรทัศนไทยพีบเีอส จํานวน 10 ขอ ไดแก ความคิดเห็นตอรายการขาว 5 ขอ 

ไดแก ขอ 15-19 และความคิดเห็นตอรายการสารคดี 5 ขอ ไดแก ขอที่ 20-24 

4) ความคิดเห็นเปรียบเทียบรปูแบบรายการขาวและรายการสารคดีที่เกี่ยวกบัประชาคม

อาเซียน ของสถานีโทรทัศนไทยพีบเีอส จํานวน 7 ขอ ไดแก ขอ 25-31 

5) ความผูกพันกบัประชาชนในประเทศเพือ่นบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียน จํานวน 

28 ขอ ซึ่งแบงตามแนวคิดและทฤษฎี แพงคเซปป (Panksepp, 1982) และบลูม (Bloom, 1971) 

ดังน้ี 

5.1) ดานอารมณ จํานวน 9 ขอ ไดแก ขอ 32-40 

เปนคําถามเชิงบวก ขอที่ 32, 33, 34, 35, 36 

เปนคําถามเชิงลบ ขอที่ 37, 38, 39, 40 

5.2) ดานความคิด จํานวน 9 ขอ ไดแก ขอ 41-49 

เปนคําถามเชิงบวก ขอที่ 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 

  5.3) ดานพฤติกรรม จํานวน 9 ขอ ไดแก ขอ 50-59 

  เปนคําถามเชิงบวก ขอที่ 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 

 

3.4 การทดสอบคุณภาพของเครือ่งมอื   

ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามทีส่รางข้ึนไปทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยใหอาจารยที่

ปรึกษาพจิารณาและตรวจสอบความและความเหมาะสมของภาษาที่ใช และความสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของการวิจัยและนําไปแกไข และหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective 

Congruence: IOC) กอนนําไปเกบ็ขอมลูจริง โดยการหาคา IOC น้ันผูวิจัยไดนําไปตรวจสอบความ

เที่ยงตรงตามเน้ือหาจากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน อันประกอบดวย นางสาวรุงมณี เมฆโสภณ 

คณะกรรมการนโยบาย ดานกิจการสื่อสารมวลชน สถานีโทรทัศนไทยพีบเีอส นายพิทักษ อินทิยศ  

บรรณาธิการขาวตางประเทศ สถานีโทรทัศนไทยพีบเีอส และรองศาสตราจารย ดร.โยธิน แสวงดี 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลไดใหคะแนน จากน้ันผูวิจัยจะนําคะแนนของ 

แตละขอมาคํานวณคา IOC ของคําถามในขอน้ัน ๆ  
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โดยใชสูตร     IOC      =           ∑R 

                                          N 

 

IOC          หมายถึง   คาดัชนีความสอดคลอง  

R             หมายถึง   ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

คา 1  หมายถึง   แนใจวาสอดคลอง 

คา 0        หมายถึง   ไมแนใจวาสอดคลอง 

คา -1       หมายถึง   แนใจวาไมสอดคลอง 

N           หมายถึง   จํานวนผูเช่ียวชาญ 

 

ทั้งน้ีผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ผูเช่ียวชาญไดตรวจสอบ มาแกไข โดยผลการวัดคาดัชนีความ

สอดคลอง ของคําถามมีคาอยูทีร่ะหวาง 0.67 ถึง 1.00 ซึ่งมีคาเทากับความเที่ยงตรงใชได  

การหาความเช่ือมั่น (Reliability) ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุมตัวอยางจํานวน 

30 คน โดยนําไปวิเคราะหหาความเช่ือมั่นดวยเกณฑการยอมรับที่คามากกวา 0.70 เพื่อแสดงวา

แบบสอบถามน้ีมีความเช่ือมั่นเพียงพอ โดยใชโปรแกรม SPSS ในการคํานวณหาคา Reliability ซึ่งผล

การทอสอบไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเทากับ 0.844  

 

3.5 วิธีการเก็บรวบรวมขอมลู 

สวนการเก็บขอมูลแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูวิจัยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบ

บังเอิญ (Accidental Sampling) ซึ่งเปนการสุมตัวอยางแบบ Non-probability Sampling ไมไดใสใจ

ในความนาจะเปน ใชระบบจิตอาสา ทีผู่ตอบยินดีตอบ ทําใหความคาดเคลื่อนตํ่า และไมกระทบกบั

จรรยาบรรณการวิจัย โดยสอบถามประชาชนวัยทํางานที่พบโดยไมเลือกสถานที่ใน 4 เขต ไดแก  

เขตลาดพราว เขตหลักสี่ เขตบางเขน และเขตจตุจกัร ซึง่ผูวิจัยไดมาจากการจับสลากจากพื้นที่ทั้งหมด  

10 เขต จาก 50 เขตในกรุงเทพมหานคร ไดแก เขตบางเขน เขตบางกะป เขตหวยขวาง เขตดินแดง  

เขตดอนเมือง เขตบางซื่อ เขตลาดพราว เขตหลักสี ่เขตพญาไท เขตจตุจักร โดยใชระยะเวลาในการ 

เก็บขอมูลแบบสอบถาม ต้ังแตวันที่ 15-29 พฤศจิกายน 2559 รวม 15 วัน 
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3.6 การวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษา ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมลูดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Window 

โดยวิเคราะหดังน้ี 

  1) ศึกษาเชิงพรรณนา ศึกษาลักษณะทั่วไปของขอมลูทีเ่ก็บรวบรวมไดโดยการวิเคราะหในรูป

ของผลรวม คาเฉลี่ย และคารอยละ ซึ่งแสดงผลการวิเคราะหในรูปตารางประกอบคําอธิบายเชิง

เหตุผล 

2) ศึกษาเชิงปรมิาณ ศึกษาโดยรวบรวมขอมลูจากปฐมภูมิ (Primary Data) และทุติยภูมิ 

(Secondary Data) มาวิเคราะห โดยอาศัยสถิติ X² (ไค-สแควร) ในการทดสอบ       

 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมลู 

 

การวิจัยเรื่อง “การนําเสนอเน้ือหาเพือ่สรางความผกูพันระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีนของสถานีโทรทัศนไทยพบีีเอส” ใช

ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed  Methodology) ประกอบดวยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมลูมีดังตอไปน้ี 

 

4.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

ผลการวิจัยแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 เนนการวิเคราะหนโยบายดานการนําเสนอ

เน้ือหา และสวนที่ 2 เนนนโยบายดานรูปแบบและเน้ือหาของรายการขาวและรายการสารคดี  

โดยอธิบายไดดังน้ี  

สวนที่ 1 ผลการศึกษาในมิติของนโยบายดานการนําเสนอเน้ือหา   

ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณเจาะลกึ (In-depth Interview) ผูใหขอมูลหลักคือผูทีเ่กี่ยวของกับ

การผลิตรายการขาว จํานวน 2 คน ไดแก ผูอํานวยการฝายขาว บรรณาธิการ และผูที่เกี่ยวของกบัการ

ผลิตรายการสารคดีของสถานีโทรทัศนไทยพบีีเอส จํานวน 1 คน ไดแก โปรดิวเซอร รวม 3 คน ซึ่งมี

บทบาทสําคัญในการตัดสินใจ/ กําหนด/ บริหารนโยบาย ปรากฏผลดังน้ี 

 นโยบายดานการนําเสนอเน้ือหาที่เกี่ยวของกบัประชาคมอาเซียน ของสถานีโทรทัศนไทยพบีีเอส 

จะเปนการรวบรวมขอมลูขาวสารในทกุแงมมุมานําเสนอใหผูชมไดเห็นภาพของอาเซียนอยางรอบดาน 

โดยจะมีการนําเสนอถึงผลกระทบที่มตีอคนไทยทัง้ในดานบวกและดานลบ เพื่อใหผูชมไดรบัรูรับทราบ 

และเตรียมความพรอมในการปรับรับความเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิข้ึน หลังจากมีการรวมตัวกันเปนประชาคม

อาเซียน 

 ผูอํานวยการสํานักขาว สถานีโทรทัศนไทยพีบเีอส กลาววา ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนใน

สังคมปจจุบัน ยังไมใชผลของการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียนเทาน้ัน สังเกตไดจากการพูดถึง ที่

เมื่อกอนการเขาสูประชาคมอาเซยีน จะมีการพูดถึงและมีการเตรียมพรอมในดานตาง ๆ มากมาย แต

เมื่อไดกาวสูประชาคมอาเซียนอยางเต็มตัว กลับมกีารพูดถึงนอยลง จงึมองวา โดยรวมยังมองไมเห็น

ภาพที่ชัดเจนวา อาเซียนจะเปนไปในทิศทางใด และคิดวาความเปลี่ยนแปลงหลังการเขาสูประชาคม

อาเซียนยังเกิดข้ึนไมมากนัก 

 ที่ผานมาสถานีโทรทัศนไทยพีบเีอส จะมกีารนําเสนอขาวประเทศที่อยูในประชาคมอาเซียน

มาอยางตอเน่ืองในหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนขาวหรือรายการพิเศษ โดยในแตละชวงรายการจะมีการ

หยิบยกประเด็นที่นาสนใจ ที่เกิดข้ึนในประเทศในอาเซียนไปขยายและเจาะลึกใหเห็นถึงรายละเอียด
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ของสถานการณตาง ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งในบางครั้งสถานการณหรือเหตุการณที่เกิดข้ึนใน

ประเทศที่อยูในประชาคมอาเซียน กเ็ปนเรื่องที่เกี่ยวโยงหรือเกี่ยวของกบัภูมิภาคอื่น ๆ ซึ่งถือเปน

ความเปลี่ยนแปลงของโลกดวย จึงจะมกีารนําเสนอเน้ือหาในประเด็นน้ัน ๆ มากเปนพิเศษ 

 สถานีโทรทัศนไทยพีบเีอสไดมีการเพิ่มจํานวนขาวที่เกี่ยวของกับประชาคมอาเซียนในมากข้ึน

ตามนโยบาย โดยจะสอดแทรกเขาไปอยูในทุกชวงขาว สวนเมื่อมีเรื่องสําคัญ ๆ ทีม่ีสงผลตอประเทศ

สมาชิกประชาคมอาเซียน ก็จะมีการนําเสนอขาวเรื่องน้ันในจํานวนมากข้ึน ในหลายรูปแบบขาวและ

รายงานพิเศษ เพือ่ใหประเด็นที่นําเสนอมีความครบถวนรอบดาน ซึ่งจะสงผลใหใหประชาชนชาวไทยได

ใกลชิดกับประเทศเพื่อนบานมากข้ึน เพราะไดสัมผัสและเรียนรูเรื่องราวระหวางกันมากข้ึน โดยเฉพาะ

การนําเสนอเรื่องสงัคมและวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียน เพราะจะไดเห็นในมุมมองของ

รากเหงาวัฒนธรรมที่มีความเช่ือมโยงระหวางกัน 

 ผูอํานวยการสํานักขาว สถานีโทรทัศนไทยพีบเีอส กลาววา สถานีโทรทัศนไทยพีบเีอส จะมกีาร

นําเสนอขาวที่เกิดข้ึนในประเทศที่อยูในประชาคมอาเซียนมาโดยตลอด โดยจะแยกไปอยูในแตละชวง

รายการ เพื่อขยายใหเห็นวา มีสถานการณใดเกิดข้ึน ซึ่งจะเพิ่มปริมาณไปตามสภาวะของเหตุการณและ

ขอมูลที่ได โดยเฉพาะในชวงทีม่ีเหตุการณ เรื่องราวสําคัญ ๆ หรือเรื่องสงัคมและวัฒนธรรม ซึ่งนาจะทํา

ใหคนไทยไดรูสึกผูกพันและใกลชิดกับประเทศเพื่อนบานมากข้ึน เพราะจะไดเห็นภาพและรบัรูเรื่องราว

ระหวางกันมากข้ึน โดยการที่คนไทยจะรูจกัเรื่องราวของเพือ่นบานในประชาคมอาเซียน สวนใหญจะ

เปนเรื่องที่ดีและเรื่องทีท่ําใหเห็นถึงมุมมองของรากเหงาที่มคีวามเช่ือมโยงกัน 

 บรรณาธิการขาวตางประเทศ สถานีโทรทัศนไทยพีบเีอส กลาววา โตะขาวตางประเทศไดรับ

นโยบายในการนําเสนอขาวทีเ่กี่ยวกับประชาคมอาเซียนมาต้ังแตปลายป 2558 ซึ่งเปนนโยบายที่

ตองการใหมีการนําเสนอเรื่องราวทีเ่กี่ยวกับประชาคมอาเซียนในทุกชวงขาว ทุกครั้งที่มกีารประชุม

การนําเสนอขาวก็จะมีการนําเสนอประเด็นขาวอาเซียนเขาไปดวย  ทําใหขาวอาเซียนมีอยูในทุกวัน 

โดยกระจายอยูตามชวงขาวตางๆ ซึ่งจะเปนการเนนเรื่องใกลตัว  แตจะยังไมสามารถแยกออกเปน 3 

เสาหลัก ไดอยางชัดเจน ข้ึนอยูกับรูปแบบที่นําเสนอ และในอนาคตอันใกลน้ี จะมีโครงการของสํานัก

เลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ในการผลิตขาวรวมกันของ 10 ประเทศ โดยมีตัวแทน

ประเทศละ 1 สถานีโทรทัศน ซึง่สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอสเปนตัวแทนสถานีของประเทศไทย ทั้งน้ี 

เน้ือหาทีจ่ะผลิตจะเปน 3 เสาหลกัประชาคมอาเซียน ซึง่แตละประเทศจะผลิตมารวมกันไวแลว

ประเทศอื่นสามารถแลกเปลี่ยนนําไปใชไดดวยกันทั้งหมด 

 สําหรับนโยบายดานการนําเสนอเน้ือหาในดานสารคดีที่เกี่ยวของกับประชาคมอาเซียนของ

รายการ Spirit of Asia ซึ่งผลิตโดยบริษัท แทลเลนท แมสมเีดีย จํากัด ออกอากาศทกุวันอาทิตย 

เวลา 16.30- 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศนไทยพีบเีอส โดยเริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที ่5 

กรกฎาคม 2558 จนถึงปจจุบัน เปนรายการสารคดีเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ผูชมจะไดเขาใกลชีวิต 
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และความเปนอยูของคนเอเชีย ซึ่งไดมีการเช่ือมโยงประเพณี วัฒนธรรม มรดกล้ําคาของแผนดิน  

เพื่อคนหา “วิถีเอเชียที่คุณไมเคยรู”     

 ลักษณะเดนของการรายการจะเปนเรื่องราวชีวิตของผูคน ซึง่มาจากพื้นฐานการเรียน

ประวัติศาสตรของประเทศไทย ซึ่งทุกคนไดรับรูรับทราบมาแลวในเบื้องตน จากน้ันจะเปนการเปด

มุมมองของผูคน และเจาะลกึลงไปถึงชีวิตความเปนอยู  โดยบางครัง้อาจจะมผีูคนรุนเกา ๆ มาเลา

เรื่องราวในอดีตและการสืบสานภูมิปญญาใหกับคนรุนใหมไดเอามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 โปรดิวเซอรรายการ Spirit of Asia กลาววา รายการ Spirit of Asia เริ่มตนเมื่อป 2551 โดย

ในขณะน้ันยังไมมีกระแสของประชาคมอาเซียน แตเมื่อมีกระแสประชาคมอาเซียนเขามาทางรายการ

จึงปรับมานําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกบัประเทศที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียนมากข้ึน โดยเริ่มจาก

ประวัติศาสตรของประเทศเพื่อนบานอยางประเทศลาวกอน ซึ่งเปนการนําเสนอเน้ือหาที่สะทอน

มุมมองประวัติศาสตร ภูมิศาสตร และสังคมศาสตรผานชีวิตของผูคนในพื้นที่ตาง ๆ โดยเนนที่วิถีความ

เปนอยู ทิศทางตอไปในอนาคตของพวกเขาวา ซึ่งมีการนําเอาภูมิปญญาด่ังเดิมมาผสมผสานสิ่งที่

เปนอยูและเกิดข้ึนจรงิในปจจบุันอยางไร กอนจะแตกขยายความเช่ือมโยงไปยังประเทศอื่น ๆ ตอไป  

 ดังน้ัน จึงสรปุไดวา การนําเสนอเน้ือหาที่เกี่ยวของกับประชาคมอาเซียนของไทยพีบเีอสจะ

เปนการนําเสนอขาวที่เกิดข้ึนในประเทศทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียนอยางตอเน่ือง และนอกจากน้ี

ยังมีการนําเสนอเรื่องราวที่จะสามารถผกูโยงความสัมพันธระหวางกัน เพือ่สรางความรูสึกที่ดีตอกัน

ของผูคนในประชาคมอาเซียนผานการนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ พรอมทั้งเพิ่มจํานวนเน้ือหาและ

ความถ่ีของการนําเสนอมากข้ึน ซึง่เปนตามกลยุทธเพือ่สนองตอบเปาหมายเชิงนโยบายและสราง

เอกลักษณของความเปนสื่อสาธารณะ 4 ประการ ไดแก 1) พัฒนาและสงเสริมการเตรียมความพรอม

เขาสูประชาคมอาเซียน ดวยการผลิตและจัดหารายการทีเ่ปดโอกาสใหเขาถึงมมุมองของเด็กและ

ครอบครัวในประเทศอาเซียนเพิม่ข้ึน 2) การใหความสําคัญกับพื้นทีห่นาจอตอผูคนดอยโอกาส  

คนพิการ ผูสูงอายุ ในฐานะคนในครอบครัวเดียวกัน ทั้งในดานเน้ือหาและการสรางชองทางการเขาถึง

ขอมูลขาวสารดวยวิธีการตาง ๆ เชน ลามภาษามือ เปนตน 3) ดําเนินการยุทธศาสตรสรางการเปลี่ยน 

แปลง โดยใชหนาจอเปนตัวผลักดัน ใหขอมลู สรางทัศนคติและแรงบันดาลใจ เช่ือมรอยกบัการรณรงค

สรางการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมทีเ่ปนรูปธรรม และ 4) จัดทาํเน้ือหารองรับการขยายฐานผูชมในสื่อ

ใหม ๆ ดวยกลวิธี Cross Media การทํา Content Strategy การสรางชุมชนเปาหมายในระดับเด็ก 

ผูสงูอายุและครอบครัวดวยกลยุทธทางการตลาด (สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส, 2559, หนา 15) 
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สวนที่ 2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพดานรปูแบบและเน้ือหาของรายการขาวและรายการสารคดี 

ผูวิจัยไดใชวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูล

และเอกสารทีเ่ปนรายละเอียดเกี่ยวของกับรายการขาวและรายการสารคดี ไดแก ขอมูลเทปรายการ

สารคดี Spirit of Asia จํานวน 55 ตอน ต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2558 ถึง เดือนกรกฎาคม 2559 เปน

ระยะเวลา 1 ป โดยคัดเลือกเฉพาะสารคดีทีเ่กี่ยวกับประชาคมอาเซียน จํานวน 22 ตอน เทปและบท

ขาวอาเซียน จํานวน 59 ขาว ต้ังแตเดือนธันวาคม 2558 ถึงเดือนกรกฎาคม 2559 เปนระยะเวลา  

8 เดือน ซึ่งรวบรวมมาจากเว็บไซต http://www.thaipbs.or.th โดยแบงเปนเน้ือหาตามเสาหลกัของ

ประชาคมอาเซียน ไดแก 1) ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซียน 2) ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน และ 3) ประชาคมสงัคมและวัฒนธรรมอาเซียน ดังน้ี 

รายการสารคดี Spirit of Asia  

 เมื่อกลาวถึงรปูแบบและเน้ือหารายการสารคดี Spirit of Asia จะพบวา เปนรายการสารคดีที่

ผลิตโดยบริษัท แทลเลนท แมสมีเดีย จํากัด ซึ่งนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกบัการทองเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย

เปนหลัก ทีจ่ะทําผูชมจะไดเขาใกลชีวิตและความเปนอยูของคนเอเชีย  ซึ่งไดมีการเช่ือมโยงประเพณี 

วัฒนธรรม มรดกล้ําคาของแผนดิน เพือ่คนหาตามสโลแกน “วิถีเอเชียที่คุณไมเคยรู” ซึ่งเริม่ข้ึนมา

ต้ังแตป 2551 กระทั่งไดมีกระแสของประชาคมอาเซียนเขามาในชวงป 2558 ทําใหทางรายการไดหัน

มาสอดแทรกเรื่องราวของประเทศทีเ่ปนสมาชิกอาเซียนเพิ่มมากข้ึนในทั้ง 3 เสาหลัก โดยรูปแบบใน

การนําเสนอจะแบงเปน 5 ชวง ไดแก 

1) ชวงตัวอยางรายการ (Menu) เปนการนําเสนอตัวอยางเน้ือหาของตอนทีอ่อกอากาศใน

ครั้งน้ัน ๆ โดยเลือกเฉพาะใจความสําคัญมาใชเปนเรือ่งยอ ประกอบกบัภาพที่มกีารนํามาจัดเรียง 

ลําดับใหเกิดความนาสนใจ และเสียงดนตรีประกอบทีม่ีจงัหวะสอดคลองไปกบัเรื่องราวน้ัน ๆ ผสม 

ผสานไปกับบทบรรยายที่จะทําใหผูชมไดทราบวา เรื่องที่จะไดรับชมตอไปน้ันมีเรื่องราวอยางไร และ

ในชวงน้ีจะมีการใสอักษรช่ือทีมงานแตละสวนในมุมภาพดวย 

2) ชวงไตเต้ิลรายการ (Title) เปนการใชภาพแสดงเน้ือหา โดยการรวบรวมภาพทีส่ื่ออารมณ

และความหมายจากเน้ือหาในตอนตาง ๆ มาจัดเรียงลําดับเขากับเสียงเพลง เพื่อเรียกอารมณความ

นาสนใจของผูชม 

3) ชวงอินเตอรลูดหรือคียซีน (Interlude/ Key Scene) เปนการบอกช่ือรายการดวย

ตัวอักษรภาษาอังกฤษวา “Spirit of Asia” และภาษาไทยวา “วีถีเอเชีย” ซึ่งเปนตัวอักษรสีดํา และมี

สัญลักษณรปูตัว A ที่เปนสีเหลืองและสีแดงรวมอยูดวยกัน โดยในชวงน้ีจะมีการใชดนตรทีี่มีความเรา

ใจมากกวาชวงอื่น 
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4) เน้ือเรื่อง (Content) จะเปนการบรรยายเน้ือหาสาระ เรื่องราว เหตุการณ ตัวบุคคล  

สถานที่ ประเพณีวัฒนธรรม โดยเริ่มตนจากประวัติศาสตรหรือที่มาที่ไปใหคนดูไดรบัทราบกอนจะที่

จะขยายความและเจาะลึกไปถึงเน้ือหาดานอื่น ๆ โดยในแตละชวงตอนจะมีการสัมภาษณบุคคลที่

เกี่ยวของกบัเรื่องน้ัน ๆ โดยจะใชภาพที่สื่อความหมายและอารมณตามบทบรรยาย และใชเสียงเพลง

คลอประกอบเปนระยะ ๆ โดยปรบัเปลี่ยนจังหวะตามความเหมาะสม 

5) ทายรายการ (End Credit) จะเปนการใส Email/ Facebook/ ที่อยูติดตอไวที่มุมจอ

ดานซายลางในชวงทีผู่บรรยายแนะนําตอนตอไป จากน้ันจะเปนผูสนับสนุนรายการ รายช่ือทีมงานทุก

สวนและบริษัทผูผลิต 

 

ภาพที่ 4.1: รูปแบบรายการ Spirit of Asia  

 

 
ที่มา: Spirit of Asia. (2558 ก). ตอน สวนสนุกใตทองทะเล. สืบคนจาก 

https://program.thaipbs.or.th/ watch/1hPfN5. 

 

สวนเน้ือหาของรายการ Spirit of Asia ที่ผานมาจะนําเสนอเกี่ยวกับการทองเที่ยวในภูมิภาค

เอเชียเปนหลัก ที่มพีัฒนารูปแบบและหัวขอในการนําเสนอใหนาสนใจมากข้ึน โดยเนนไปที่ผูคนใน

สังคมปจจุบัน ทีจ่ะสามารถเขาถึง และดึงใหผูรับชมรูสกึวา มคีวามผูกพันกบัเรื่องราวทีร่ับชมและผูคน

ในประเทศเพือ่นบานได เชน การนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับสัตวที่เปนแรงงานเกษตรกรรมในอาเซียน 
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อยางโค-กระบือ ที่ใชแรงงานเปนเพื่อนยากประกอบสมัมาอาชีพ ทางรายการจะมกีารเก็บขอมูลใน

ประเทศเพื่อนบาน เชน ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว และประเทศเวียดนาม แลวนํามาผูกโยงเน้ือ

เรื่องใหเห็นวา ทั้ง 3 ประเทศมกีารใชแรงงานโค-กระบือเหมอืนกัน มีความเช่ือมโยงกันทางวัฒนธรรม 

มีรากฐานการใชชีวิตที่คลายคลึงกัน 

 โปรดิวเซอรรายการ Spirit of Asia กลาววา ความสัมพันธและความเขาใจอันดีตอกัน

ระหวางประชาชนในประชาคมอาเซียน มักเริ่มตนจากการปฏิสัมพันธกับผูคน และประสบการณ การ

รูเขารูเรา เราคิดอยางไรกับประเทศเพื่อนบาน และเพื่อนบานคิดอยางไรกับเรา จงึเปนสิง่ทีจ่ําเปน 

เพราะขอมูลที่ไดรับบางครัง้อาจคลาดเคลื่อน ซึ่งเราอาจจะตองเปลี่ยนบทบาทและมุมมองใหม ๆ   

 สําหรับการเก็บขอมลูเรื่องราวในแตละประเทศจะมีความแตกตางกนัออกไป ทั้งระยะเวลา

และข้ันตอนการประสานงาน โดยการเดินทางไปใน 1 ประเทศ จะสามารถนําขอมลูมาผลิตสารคดีได 

3 ตอน แสดงใหเห็นวา การนําเสนอเรื่องราวในแตละตอนจะมีความหลากหลายและเช่ือมโยงกันใน

หลายมิติ ซึง่รายการ Spirit of Asia จะเนนไปทีก่ารเขาถึงชาวบานในพื้นที่ เพื่อนําบริบททางความคิด

มานําเสนอ เพื่อใหเกิดความเขาใจระหวางกัน  สวนเน้ือหาทีจ่ะสามารถสรางความผูกพันระหวาง

ประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพือ่นบานทีเ่ปนสมาชิกอาเซียน จะพบเห็นไดจากการ

สะทอนมุมมองความคิดของการพูดคุยกับผูคนพื้นถ่ิน   

 โปรดิวเซอรรายการ Spirit of Asia กลาววา เน้ือหาที่เกี่ยวกบัประชาคมอาเซียนที่ควรมีการ

นําเสนอในเชิงลกึ ควรจะเปนประเด็นชีวิตของผูคนหลังจากเขาสูประชมคมอาเซียนวา มีความเปลี่ยน 

แปลงอยางไร มีการคาขายมากข้ึนหรือไม หรือมกีารถายทอดวัฒนธรรมกันบางหรอืไม ตองทําใหเห็น

ภาพที่ชัดเจน ดานนโยบายมีความรวมมือไปในลักษณะไหน ซึ่งขณะน้ียังไมชัดเจน ชีวิตของผูคนยังไม

เปลี่ยนแปลงไปเทาไร หากโลกยังเดินหนา ก็ยังมปีระเด็นตาง ๆ ที่เขามาอยูเรื่อย ๆ เพราะอนาคตเรา

ไมสามารถจะรูวาอะไรจะเกิดข้ึนในประชาคมอาเซียนบาง การมองไปขางหนาของประชาคมอาเซียน

เปนอยางไร การนําเสนอเรือ่งราวกจ็ะคอย ๆ นําเสนอใหประชาชนรูไปเรื่อย ๆ 

การวิเคราะหเน้ือหาทีเ่กี่ยวกบัประชาคมอาเซียนของรายการสารคดี Spirit of Asia จํานวน  

22 ตอน จาก 55 ตอน ต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2558 ถึง เดือนกรกฎาคม 2559 เปนระยะเวลา 1 ป  

โดยแบงเปนเน้ือหาตามเสาหลกัของประชาคมอาเซียน ไดแก 1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคง

อาเซียน 2) ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน และ 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มี

รายละเอียดดังตอไปน้ี 
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ตารางที่ 4.1: แสดงจํานวนรอยละของเน้ือหารายการสารคดี Spirit of Asia จําแนกตามตามเสาหลัก

ของประชาคมอาเซียน   

 

ประเด็น จํานวน รอยละ 

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 8 4.32 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 43 23.24 

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 143 72.43 

รวม 185 100.00 

 

 จากตารางที่ 4.1 แสดงใหเห็นวาเน้ือหารายการสารคดี Spirit of Asia สวนใหญเปนเน้ือหา

เกี่ยวกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มจีํานวน 143 ประเด็น คิดเปนรอยละ 72.43 

รองลงมา เน้ือหาเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน มีจํานวน 43 ประเด็น คิดเปนรอยละ 23.24 

และเน้ือหาเกี่ยวกับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซยีน มีจํานวนนอยที่สุดเพียง 8 ประเด็น 

คิดเปนรอยละ 4.32 ตามลําดับ  

 จากการวิเคราะหเน้ือหาของรายการสารคดี Spirit of Asia จะทําใหเห็นไดวา สัดสวนของ

การนําเสนอเน้ือหาทีเ่กี่ยวกบัประชาคมอาเซียนมีความครบถวนทั้ง 3 เสาหลกั คือ ประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน และ ประชาคมสงัคมและวัฒนธรรม

อาเซียน แตยังคงไวซึ่งวัตถุประสงคของรายการ คือการทําใหผูชมไดเขาใกลชีวิตและความเปนอยูของ

คนเอเชียทั้งประเพณี วัฒนธรรม มรดกล้ําคาของแผนดิน จึงมีการนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกบัประชาคม

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมากทีสุ่ด 

 สําหรับการวิเคราะหรายการสารคดี Spirit of Asia จําแนกตามประชาคมการเมืองและความ

มั่นคงอาเซียน จะเปนการวิเคราะหแยกเน้ือหาออกเปนประเด็นยอย ดังตารางตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 4.2: แสดงจํานวนรอยละของเน้ือหารายการสารคดี Spirit of Asia จําแนกตามประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

 

 ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน จํานวน รอยละ 

การปกครอง 1 12.50 

นโยบายรัฐบาล 7 87.50 

รวม 8 100.00 
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จากตารางที ่4.2 แสดงใหเห็นวา เน้ือหารายการสารคดี Spirit of Asia ดานประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน พบวา มีการนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกบันโยบายของรัฐบาลมากทีสุ่ด  

มีจํานวน 7 ประเด็น คิดเปนรอยละ 87.50 และเน้ือหาเกี่ยวกับการปกครอง มจีํานวน 1 ประเด็น  

คิดเปนรอยละ 12.50 ตามลําดับ  

 จากการวิเคราะหเน้ือหาในประเด็นยอย จะเห็นวา การนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกบัการปกครอง

ไดปรากฎอยูเพียง 1 ประเด็น ซึ่งเปนการพูดถึงการปกครองในอดีตสืบมาจนถึงการปกครองในปจจุบัน

ของประเทศฟลปิปนส โดยจะมกีารนําเรื่องราวการปกครองมาผูกโยงกบัประวัติศาสตรใหผูชมได

ทราบถึงที่มาที่ไปของเน้ือเรื่องในตอนน้ัน ๆ เชน  

“หลงัจากไดรับเอกราชจากอเมริกา ในวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1946 ฟลิปปนสจึงไดมีการ

ปกครองประเทศแบบประชาธิปไตยโดยมีประธานาธิบดีเปนประมุข” (Spirit of Asia, 2558 ข) 

 ขณะที่เน้ือหาในดานนโยบายของรัฐบาล มีจํานวน 7 ประเด็น จะมีการนําเสนอทั้งในประเด็น

ดานการศึกษา การสนับสนุนทางการเกษตร การชวยเหลือประชาชน ซึ่งจะมีความใกลเคียงกับในการ

นําเสนอประเด็นของการปกครอง แตจะเปนนโยบายที่ลวนมากจากรัฐบาลเปนหลัก เชน “โรงเรียน

แหงน้ีกเ็พิ่งเปดการเรียนการสอนในป ค.ศ.2015 น่ีเอง จัดต้ังข้ึนตามโครงการของรัฐบาลฟลปิปนสที่

สงเสริมการศึกษาชนพื้นเมืองในประเทศ” (Spirit of Asia, 2558 ค)  

 “แรกเริ่มการปลูกถ่ัว รัฐบาลจะเปนผูแจกจายพันธุถ่ัวใหแตละบานเพียงครั้งเดียวใน 1 ป เมื่อ

ผลผลิตออก จะตองคัดเลือกสวนหน่ึงคืนสูรฐับาล และอีกสวนหน่ึงสําหรับเปนเมล็ดพันธุในการปลูก

ครั้งตอไป” (Spirit of Asia, 2558 ง)  

“ในสมัยกอนรัฐบาลมาเลเซียไดใหสทิธิผูอพยพในเรือ่งการขอสญัชาติจงึทําใหปจจุบันทุนคน

ในครอบครัวของ Alias ไดรับสัญชาติมาเลเซียและมีบัตรประชาชน ซึ่งการไดรับสัญชาติน้ีสงผลให

ลูกหลานของเขาไดรับสิทธิทางการศึกษา ซึง่ทางรัฐบาลจะเปนผูออกคาใชจายทั้งหมด” (Spirit of 

Asia, 2558 ก)  

 สําหรับเน้ือหารายการสารคดี Spirit of Asia จําแนกตามประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน จะเปน

การวิเคราะหแยกเน้ือหาออกเปนประเด็นยอย ดังตารางตอไปน้ี 
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ตารางที่ 4.3: แสดงจํานวนรอยละของเน้ือหารายการสารคดี Spirit of Asia จําแนกตามประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน 

 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน จํานวน รอยละ 

อาชีพ  / แรงงาน 27 62.79 

การคาขาย  16 37.21 

รวม 43 100.00 

 

 จากตารางที่ 4.3 แสดงใหเห็นวาเน้ือหารายการสารคดี Spirit of Asia ดานประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน พบวา มีการนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกบัอาชีพ/ แรงงานมากที่สุด มจีํานวน 27 

ประเด็น คิดเปนรอยละ 62.79 และเน้ือหาเกี่ยวกับการคาขาย มีจํานวน 16 ประเด็น คิดเปนรอยละ 

37.21 ตามลําดับ  

 จากการวิเคราะหเน้ือหาในประเด็นยอย จะเห็นวา สําหรับเน้ือหาดานอาชีพ/ แรงงาน มี

จํานวน 27 ประเด็น สวนใหญจะเปนในดานการประกอบอาชีพของผูคน ซึ่งแตกตางกันไปตามพื้นถ่ิน

ซึ่งมีความคลายคลึงกัน ไมวาจะเปนการทําการเกษตร การคาขาย หรือแมกระทัง่ผลิตทํางานศิลปะ 

อยางเครือ่งปนดินเผาที่สบืทอดกันมาอยางชานาน เชน   

“อาชีพสวนใหญคือเกษตรกร พวกเขาจะปลูกขาวและพืชหวัตาง ๆ บางคนทํางานรบัจางให

คนเมือง สวนใหญเปนผูใชแรงงาน เชนทํางานรบัจางตามฟารมใหญ ๆ พวกเขามหีนาที่ดูแลเรื่องการ

เพาะปลูกและดูแลสัตว” (Spirit of Asia, 2558 ค) 

“อาชีพอีกอยางหน่ึงที่นาสนใจของชาวบานเมืองวีกัน และเปนอาชีพเกาแกที่สบืทอดกันมา  

คือการทําเครื่องปนดินเผา” (Spirit of Asia, 2558 ข) 

 สวนเน้ือหาในดานการคาขาย มีจํานวน 16 ประเด็น จะเปนการนําเสนอเรื่องราวของการนํา

ผลผลิตที่ไดจากการประกอบอาชีพไปขาย ซึ่งในดานการคาขายน้ีจะมีความเกี่ยวโยงโดยตรงกับ

เศรษฐกจิของในแตละพื้นที่ เชน 

“พวกเขาจะเดินทางเขาตัวเมืองอยางนอยสปัดาหละครัง้ เพือ่นําผลผลิตทางการเกษตรไป

ขาย สินคาเกษตรกรรมก็จะมีมันฝรัง่และหัวปลี ซึ่งพวกเขามลีูกคาอยูแลว เมือ่เดินทางไปถึงเมือง 

ลูกคาก็จะมารบัสินคาไป ซึ่งขบวนคาราวานน้ีมีทัง้หมด 6 คัน” (Spirit of Asia, 2558 ค)  

“เมืองเกิ่นเทอเมอืงที่แวดลอมไปดวยนํ้า ยังเห็นผูคนสัญจรคาขายทางนํ้าอยู เพราะทางนํ้าได

เช่ือมตอเมืองสวนใหญทางภาคใตของเวียดนามและสามารถขนสงไปยังทาเรือสงออกคาขายไปแดน

ไกล” (Spirit of Asia, 2559 ก)   
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  “คนเวียดเปนกลุมคนที่คาขายเกง ขยันทํามาหากินไมแพชาวจีน เมื่อคนเวียดเขามาอยูใน

เมืองของผูไท ที่รักสงบและปราศจากความทะยานอยาก เน้ือที่ริมที่ถนนจงึถูกรวบใหเปนพื้นที่คาขาย 

หมูบานของชาวไทดําจึงรนถอยเขาไปในพื้นที่ธรรมชาติทีเ่หลืออยูนอยนิด” (Spirit of Asia, 2559 ข)    

 สวนเน้ือหารายการสารคดี Spirit of Asia จําแนกตามประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน จะเปนการวิเคราะหแยกเน้ือหาออกเปนประเด็นยอย ดังตารางตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 4.4: แสดงจํานวนรอยละของเน้ือหารายการสารคดี Spirit of Asia จําแนกตามประชาคม

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

 

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน จํานวน รอยละ 

การอพยพยายถ่ิน 5 3.73 

ประเพณีและวัฒนธรรม 21 15.67 

วิถีชีวิตความเปนอยู 26 19.40 

ภาษา 8 5.97 

ศาสนา 16 11.94 

ประวัติศาสตร 19 14.18 

สถาปตยกรรม 14 10.45 

อาหาร 9 6.72 

ความสัมพันธทางเช้ือชาติ 16 11.94 

รวม 134 100.00 

 

 จากตารางที่ 4.4 แสดงใหเห็นวาเน้ือหารายการสารคดี Spirit of Asia ดานประชาคมสงัคม

และวัฒนธรรมอาเซียน พบวา มีการนําเสนอเน้ือหาเกีย่วกับวิถีชีวิตความเปนอยูมากที่สุด มจีํานวน 26 

ประเด็น คิดเปนรอยละ 19.40 เน้ือหาเกี่ยวกบัประเพณีและวัฒนธรรม มจีํานวน 21 ประเด็น คิดเปน

รอยละ 15.67 เน้ือหาเกี่ยวกบัประวัติศาสตร มจีํานวน 19 ประเด็น คิดเปนรอยละ 14.18 เน้ือหา

เกี่ยวกับศาสนา มีจํานวน 16 ประเด็น คิดเปนรอยละ 11.94 เน้ือหาเกี่ยวกบัความสัมพันธทางเช้ือชาติ 

มีจํานวน 16 ประเด็น คิดเปนรอยละ 11.94 เน้ือหาเกี่ยวกับสถาปตยกรรม มจีํานวน 14 ประเด็น คิด

เปนรอยละ 10.45 เน้ือหาเกี่ยวกบัอาหาร มีจํานวน 9 ประเด็น คิดเปนรอยละ 6.72 เน้ือหาเกี่ยวกับ

ภาษา มีจํานวน 8 ประเด็น คิดเปนรอยละ 5.97 และเน้ือหาเกี่ยวกับการอพยพยายถ่ิน มีจํานวน 5 

ประเด็น คิดเปนรอยละ 3.73 ตามลําดับ  
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 จากการวิเคราะหเน้ือหาในประเด็นยอย จะเห็นวา เน้ือหาดานการอพยพยายถ่ิน มจีํานวน 5 

ประเด็น จะเปนการนําเสนอเรื่องราวในประวัติศาสตรของการอพยพยายถ่ินมาต้ังรกรากในอีกพื้นที่

หน่ึง โดยเลาถึงเหตุการณหรอืปจจัยที่ทําใหผคนตองอพยพยายถ่ินไปต้ังรกรากใหมในพื้นที่ตาง ๆ เชน  

“หลงัจากเกิดเหตุปะทุครั้งใหญของภูเขาไฟ ปนาตูโบ บนเกาะลูซอน ประเทศฟลิปปนส เมื่อ

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2534 ครั้งน้ันผงฝุนและเถาถานภูเขาไฟลอยคลุงปกคลมุช้ันบรรยากาศทั่ว

พื้นที่ของเขตโปโตลัน  ชาวไอตาที่อาศัยอยูไมไกลจากภูเขาไฟจําตองทิ้งถ่ินฐานบานเกิด อพยพ

หลบหนีเขาสูเมือง” (Spirit of Asia, 2558 ค)  

“กลุมจีนฮกเกี้ยนลองเรือสําเภา หอบเสื่อผืนหมอใบอยางวาทะกรรมที่คุนชินติดปาก ข้ึนฝง

ต้ังรกรากขยายชุมชนเพื่อทํามาหากิน” (Spirit of Asia, 2558 จ)   

“เชียงขวางหรือเมืองพวน คือเมืองเกาของชาวพวน และมเีมืองพูนเปนเมืองเอก แตดวยพิษ

จากสงครามการบูรณะเมืองที่เต็มไปดวยบาดแผลจงึเปนไปไดยาก การสรางเมืองใหมคือเมืองโพน

สะหวัน หรือเมืองแปก จึงเปนตัวเลือกที่คนพวนตัดสินใจที่จะเปลี่ยน คือการยายเมืองยายบาน” 

(Spirit of Asia, 2559 ค)  

 และเน้ือหาดานประเพณีและวัฒนธรรม มจีํานวน 21 ประเด็น เปนการนําเสนอทั้งใน

ประเด็นของประเพณี การแตงกาย ศิลปการแสดง ดนตรี และความเช่ือ โดยการยกตัวอยางจากหลาย

พื้นที่ในแตละประเทศ ซึ่งในบางตอนมกีารเลาถึงความคลายคลึงกันของวัฒนธรรม ดนตรี กระแสดง

ดวย เชน 

  “แมวาชาวไอตารุนใหมจะปรบัเปลี่ยนเครื่องแตงกายมาเปนแบบสากลแลวก็ตาม แตในวันน้ี

พวกเขากลบัตอนรบัเราดวยอาภรณของชนเผา พรอมบรรเลงเพลงจังหวะสนุกสนานจากเครือ่งดนตรี

ที่สรรสรางจากภูมปิญญา ชายหนุมไอตาเลาวา ตามธรรมเนียมแลวหนุม ๆ ไอตาจะนุงผาเต่ียวสีนํ้าเงิน  

มีเพียงผูอาวุโสเทาน้ันที่จะนุงผาเต่ียวสีแดงและสีขาว” (Spirit of Asia, 2558 ค)  

  “การกลมกลืนกันระหวางคนจีนเช้ือสายไทยกบัวัฒนธรรมของชาวมลายู ยังปรากฏใหเห็นใน

รูปแบบของศิลปะการแสดง อยางวายังกลูิต การแสดงทีล่ะมายคลายหนังตะลงุ ซึ่งสวนใหญชาวมลายู

จะเปนผูกุมดามไม เชิดหนังเงา แตยังมีชาวจีนพารานากันทีช่ื่นชอบและหลงไหลในศิลปะการแสดงน้ี” 

(Spirit of Asia, 2558 จ) 

  “สําเนียงเพลงจากขลุยไมมโนภาพบานเกิดเมืองนอนจิตใจของผูเฒาผูแกสําหรับคนรุนน้ีมี

เพียงคําบอกเลาเทาน้ันแตคนหนุมสาวก็ยังรูสึกภูมิใจที่ไดรูวาสิ่งน้ีเปนมรดกวัฒนธรรมที่ติดตัวมากับ

ชาติพันธของตนซึ่งไดถูกถายทอดวิชาการทําขลุยจากคนรุนแรกรุนเลาขลุยไมของพวกเขาจึงเปนได

มากกวาเครื่องดนตร ีลวดลายที่อยูบนขลุยบอกถึงเอกลักษณและมีตํานานเลาขานอีกตอไปไดอีกเปน

พันป” (Spirit of Asia, 2559 ง) 
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 สวนเน้ือหาดานวิถีชีวิตความเปนอยู มีจํานวน 26 ประเด็น ซึ่งเปนประเด็นที่มีการนําเสนอ

มากที่สุด จะเปนการนําเสนอในรปูแบบของการใชชีวิตประจําวันของผูคนในแตละพื้นที่ ซึ่งจะมีความ

แตกตางกันออกไปตามพื้นถ่ิน ทั้งทีเ่ปนการใชชีวิตแบบเรียบงายในชนบท หรอืการใชชีวิตที่ตอง

แขงขันกันเวลาเชนในเมืองใหญ เชน 

  “รานนํ้าชาในชวงเชาคือสถานที่สงัสรรคของผูคน กอนที่จะแยกยายกันไปปฏิบัติหนาที่ของ

ตนเอง ไมวาจะเปนการทํางานหรอืเลาเรียน” (Spirit of Asia, 2559 จ)  

  “กรงุเทพมหานครเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตมากชุมชนรมินํ้าเปดปลอดโปรงกลับแนนขนัด

ไปดวยตึกสูงและบานเรือนชีวิตประจําวันของคนเมืองเต็มไปดวยความเรงรบีโอกาสทีจ่ะพกัอยูน่ิง ๆ

และซึมซับความงามรอบกายแทบไมม”ี (Spirit of Asia, 2559 ง) 

“เมืองสปีอ ประเทศเมียนมา บรรยากาศการเดินทางในความหลากหลายพื้นที่ของชาวไทย

ใหญ รัฐฉาน ลวนเปนสสีันแหงความรื่นรมย เรือไมลองไปบนเสนทางลํานํ้าตูหรือแมนํ้านิเหง พาเราไป

พบหมูบานหลายแหงรมิฝงแมนํ้า ชาวบานตางดําเนินวิถีชีวิตเรียบงายและพึง่พงิธรรมชาติเพื่อหลอ

เลี่ยงชีวิต เหลาจัก๊จั่นปาที่ติดอยูกบักิง่ไมสงเสียงรองระงม” (Spirit of Asia, 2559 ฉ)  

 ขณะที่เน้ือหาดานภาษา มีจํานวน 8 ประเด็น จะเปนประเด็นรองลงมา เน่ืองจากผูคนในแต

ละพื้นที่ใชภาษาที่แตกตางกันออกไป โดยบางพื้นทีม่ีภาษาเฉพาะของตนเอง ขณะที่ในบางพื้นที่ก็มี

ภาษาที่ใกลเคียงกันมาก เชน 

“ชาวจีนกลุมน้ีเปนชาวจีนกระแสหลักทีส่ามารถพูดภาษาจีนไดอยางคลองแคลว และมีการ

แสดงออกถึงวัฒนธรรมความเปนจีนอยางชัดเจน การแบงกลุมกอนของชาวจีนเห็นไดชัดจากชวงเวลา

ของการอพยพเดินทางที่แตกตางกัน” (Spirit of Asia, 2558 จ)  

“รัฐชิน มีภาษาเปนของตนเอง คือ ภาษาชิน แตกตางกับภาษาพมา เราจงึตองการไกด

ทองถ่ิน ที่สามารถพูดภาษชิน นําทางไปกับเรา น่ันคือ คุนนัยทา แตเน่ืองจากภาษาชินมีเพียงภาษาพูด

เทาน้ัน การจดบันทกึจงึไมสามารถเปนไปได เรื่องราวตาง ๆ ยังถูกบันทึกไวจากปากคําของคนเฒาคน

แกของชนเผา” (Spirit of Asia, 2558 ฉ)  

“ภาษาลาว คือ ภาษาที่ใชอยางเปนทางการ แตสําหรบัคนทีน่ี่พูดภาษาไทลื้อ ซึ่งอยูในตนราก

เดียวกันในภาษาไตกระได เน่ืองจากพื้นที่ ๆ ติดกับประเทศจีน ภาษาไทลื้อในพื้นที่น้ีจงึมีคําและสําเนียง

ของภาษาจีนปนเปอยูบางประปรายและบางคนก็ยังสามารถพูดภาษาจีนไดอีกดวย” (Spirit of Asia, 

2559 ช)  

 และเน้ือหาดานศาสนา มีจํานวน 16 ประเด็น จะเปนการนําเสนอเรื่องราวประเพณีปฏิบัติ

และการนับถือศาสนาของผูคนในแตละพื้นที่ ซึ่งในดานน้ีจะมีความเช่ือมโยงกันไดมาก เพราะในหลาย

พื้นที่ของแตละประเทศนับถือศาสนาเดียวกัน เชน 



56 

  “ประเพณีปอยสางลองของชาวไทใหญเปนงานบญุทางพุทธศาสนาจัดข้ึนหลังการเก็บเกี่ยว

ผลผลิต” (Spirit of Asia, 2559 ซ)  

“ภิกษุไทใหญในเมียนมา เลาวา ชาวไทใหญจะใหความสําคัญกับเรื่องการบวชสามเณรของ

เด็กชายชาวไทใหญ วัย 5 ขวบถึง 15 ป มากกวาการอปุสมบทเมื่ออายุครบ 20 ป จึงทําใหในครั้งหน่ึง

ของเด็กชายจะตองเกี่ยวของกบัพิธีสางลองอยางเครงครัดโดยเปนจุดเริม่ตนในการกาวเปนผูใหญที่

สมบรูณในภายภาคหนา” (Spirit of Asia, 2559 ซ) 

 “วัดพุทธต้ังอยูอยางใกลชิดกับหมูบาน พูดไดวา อัตลักษณของคนไทที่ไมเปลี่ยนก็คือ การเปน

พุทธศาสนิกชน อยางไรก็ตาม แมปวารณาตนเปนพุทธแลว การนับถือผี เซนไหวบรรพบรุุษยังคงปรากฏ 

และผสมกลมกลืนกันจนเปนประเพณีปฏิบัติที่ตองมีควบคูไป” (Spirit of Asia, 2559 ช)  

 เน้ือหาดานประวัติศาสตร มีจํานวน 19 ประเด็น เปนการนําเสนอที่มาที่ไปของพื้นที่น้ัน ๆ ซึง่

มีความคลายคลึงกับในประเด็นของการอพยพยายถ่ิน การปกครอง และอื่น ๆ อีกหลายประเด็น แต

จะมีความแตกตางกันที่ ดานประวัติศาสตรน่ีจะเปนการบอกเลาถึงเรือ่งราวเหตุการณทีเ่กิดข้ึนในอดีต

โดยเฉพาะ เชน 

 “ในศตวรรษที่ 18 และ 19 หลงัจากสหราชอาณาจักรไดเปดประตูการคาที่ทาเรือของ

มาเลเซีย น่ันคือชวงเวลาที่สําคัญในการเดินทางของชาวจีนโพนทะเล” (Spirit of Asia, 2558 จ)  

“ประวัติศาสตรของประเทศเมียนมาร เริม่ที่อาณาจักรพุกามหรอืบากันตามภาษาสากล 

ดินแดนพุกามอยูในเขตแหงแลงคลายทะเลทราย เน่ืองจากถูกเทือกเขาบงัลมมรสุม ทําใหฝนตกนอย 

สิ่งทีเ่ราเห็นไดชัดนอกจากทุงเจดียนับพันองค คือ ฝุนดินแดงที่คลุงกระจายเมื่อมลีมพัดผาน เราผาน

พื้นที่ ๆ เรียกวา ทางนํ้าผาน หลายแหงในพกุาม สิง่น้ีแสดงใหเห็นชัดถึงความแหงแลง ที่มีตอเน่ืองมา

อยางยาวนาน” (Spirit of Asia, 2558 ง) 

  “แขวงพงสาลี ต้ังอยูทางเหนือสุดของประเทศลาว ติดกับประเทศจีน ซึง่เคยเปนหน่ึงในแควน

สิบสองปนนา กอนทีฝ่รัง่เศสจะเขาครอบครอง โดยการแยกออกมาจากจีน และรวมหัวเมืองตาง ๆ  

ใหข้ึนอยูกับประเทศลาว แขวงพงศาลี มีเมืองพงศาลีเปนเมอืงเอก ประชากรหลักของที่น่ีคือไทลื้อ 

และยังมีขนกลุมนอยอื่น ๆ รวมอยูดวย” (Spirit of Asia, 2559 ช)  

 เน้ือหาดานสถาปตยกรรม มจีํานวน 14 ประเด็น จะเปนการนําเสนอภาพสถาปตยกรรมของ

ที่อยูอาศัยของผูคนในแตละพื้นที่ ซึง่จะมีความแตกตางกันไปตามรากฐานของวัฒนธรรม เชน 

  “อาคารทีส่รางข้ึนราวศตวรรษที่ 16 แหงน้ี ปจจบุันถูกใชสอยเปนโรงแรม รานอาหาร และ

รานขายของทีร่ะลกึ เพื่อรองรับนักทองเที่ยวทีม่ีรสนิยมชมชอบการทองเที่ยวเมืองโบราณ รปูแบบ

ภายนอกของตัวอาคารน้ัน เปนผนังอิฐฉาบปูน ประตูทางเขาทําดวยไมเน้ือแข็ง บางแหงกเ็จาะประตู

บานเลก็บนบานประตูใหญ ปายไมติดผนังภายนอกก็บงบอกถึงช่ือรานตาง ๆ สวนภายในเพียบพรอม

ดวยไมเน้ือแข็งขัดเปนมันวาว แตละหองมีขนาดกวางและเปดโลง เพดานสูงและหนาตางบานใหญ  
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ทําใหมีการระบายอากาศที่ดี เหมาะสมกับสภาพอากาศในเขตรอน บนฝาเพดานระเบียงเจาะชอง

ระบายอากาศดวยลวดลายทีส่วยงาม” (Spirit of Asia, 2558 ข)  

“ปจจุบันวิหารลายคํา ยังคงความงดงามออนชอยในรูปแบบลานนา ดานหนาของวิหารที่หัน

ไปทางทิศตะวันออก มีบันไดนาคและสิงหปูนปนขนาบสองขาง หนาบรรณและเสาลงรักสีแดง เขียน

เปนลายพันธุพฤกษาสีทอง ผนังกออิฐถือปูนดานทิศใต เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องสุวรรณหงษ  

และในฝงตรงขามเขียนเรื่องสังขทอง สองวรรณคดีไทยที่สะทอนเรื่องราวความวิถีเปนอยูของผูคน  

ในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร” (Spirit of Asia, 2558 ช)   

“เมื่อเรามาถึงหมูบานจาดู ที่ยังคงความเปนชนเผาอยางเห็นไดชัด จากรูปทรงของบานเรือน

ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว ประตูเพียง 2 ประตูที่ถูกสรางข้ึนทีห่นาบานและหลังบาน ถูกสรางข้ึนใน

ทิศทางเดียวกัน กลางบานที่มเีตาไฟเพื่อทําอาหารและใหความอบอุน มเีลาไกใกลตัวบาน และที่หนา

บานกะโหลกสัตวเรียงรายอยูอยางนาเกรงขาม” (Spirit of Asia, 2558 ซ)  

 เน้ือหาดานอาหาร มจีํานวน 9 ประเด็น จะเปนการนําเสนอเกี่ยวกับการปรุงอาหารจาก

วัตถุดิบในพื้นถ่ิน และวิธีการที่เปนเอกลักษณ รวมถึงอาหารที่ผูคนนิยมรับประทานกัน เชน 

   “สมตําหรือตําบักหุงของลาวจะใสกะป ปลาราเปนสวนประกอบ แมวาสสีันอาจไมคุนเคย

เทาไหร แตรสชาติถือวาถูกปากทมีงาน อาหารสวนใหญบนโตะมักเปนผกัใบเขียว ผักปลกูเองจากสวน

รสชาติหวานกรอบ ทานสดไดอยางสนุกปากครับ” (Spirit of Asia, 2559 ค)  

“ชาวบาจาวนิยมทําอาหารงาย ๆ รบัประทาน อยางเชนมันสําปะหลงัผัดรอน ๆ ทานแกลม

กับปลา และสาหรายทะเลลวก แมพื้นที่ภายในบานจะเล็กและแคบแตกเ็พียงพอใหสมาชิกหลายวัยอยู

รวมกัน” (Spirit of Asia, 2558 ฌ)  

“เมนูยําสาหรายแสนจะเรียบงายแตเปนอาหารจานเด็ดของครอบครัว การทํายําของชาวซูลู

ไมตางจากคนไทยมากนัก หลังจากที่ใสหอมแดง พริก และเกลือ คลุกเคลาใหเขากันกบัสาหรายแลว  

ก็จะเพิ่มรสเปรี้ยวโดยใชสมจี๊ดแทนมะนาว จากน้ันใสซีอิ๋วหวานเล็กนอย ตามสูตรของชาวซลู”ู (Spirit 

of Asia, 2558 ก) 

 และสุดทาย เน้ือหาดานความสมัพันธทางเช้ือชาติ มีจํานวน 16 ประเด็น เปนการนําเสนอ

เช่ือมโยงความสัมพันธของผูคนในแตละพื้นที่ ซึ่งสืบเน่ืองจากมาในอดีต เชน 

  “ในทุกยางกาวและลมหายในของจีนพารานากันในกลันตันคือการผสมผสานกันของ 3 ชาติ

พันธุ สยาม จีน และมาลายู” (Spirit of Asia, 2558 จ)   

“การเดินทางไปรวมงานประเพณีปอยสางลองทัง้สองหมูบาน ทั้งในหมูบานเมอืงปอน อําเภอ

ขุนยวนจังหวัดแมฮองสอนและในหมูบานในเมืองมาสปีอ รัฐฉาน ประเทศเมียนมาลวนดําเนินวิธีการ

มาจากรากเดียวกัน” (Spirit of Asia, 2559 ซ)  
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  “จังหวัดแมฮองสอนที่ประชิดติดชายแดน  มีคนไทใหญขามมาปกหลักทํากินอยูหลายช่ัวอายุ

จนผสานกลมกลืนกบัคนทองถ่ิน รากเหงาทีเ่ขมแข็งทําใหพืน้ที่เลก็ ๆ ในชุมชนหน่ึงที่ต้ังอยูกลางหบุ

เขายังคงรกัษาวิถีคนไทใหญไวไดแทบทุกกระเบียด แมวาถนนที่ลาดยางอยางดีไดตัดผานมาถึงหนา

หมูบานแลว” (Spirit of Asia, 2559 ฌ)  

 ดังน้ันจึงสรปุไดวา การนําเสนอเน้ือหาใน 3 เสาหลักประชาคมอาเซียนของรายการสารคดี 

Spirit of Asia จะมีการแยกยอยประเด็นการนําเสนอออกไปในหลายประเด็น แตทุกประเด็นจะยังมี

ความเช่ือมโยงระหวางกันแฝงอยู โดยจะทําใหเห็นวา แตละพื้นที่ในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะประเทศ

สมาชิกประชาคมอาเซียนมีความเช่ือมโยงระหวางกัน และบางพื้นที่มรีากเหงาทางวัฒนธรรมที่มาจาก

พื้นฐานเดียวกัน รวมถึงผูคนที่มีการอพยพยายถ่ินและกระจายยายถ่ินฐานกันไปต้ังรกรากในพื้นที ่

ตาง ๆ ก็ลวนมีความเช่ือมโยงกัน ซึง่การนําเสนอเน้ือหาเชนน้ี จะทําหผูชมไดรับรูรับทราบชีวิตความ

เปนอยูในมมุตาง ๆ ของผูคนในประเทศอื่น ๆ ทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียน และไดความรูที่จะ

นํามาวิเคราะหความเช่ือมโยงระหวางกัน อันจะนํามาซึง่ความผูกพันกันได เชน ภาษาลาว ที่มีความ

ใกลเคียงกับภาษาถ่ินอิสานของไทย อาหารชาวมลายูจะคลายกับอาหารไทยในภาคใต เปนตน 

 

รายการขาว  

เมื่อกลาวถึงรปูแบบและเน้ือหารายการขาว ของสถานีโทรทศันไทยพีบีเอส พบวา ขาวเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียน จะปรากฏอยูในรายการ AEC Business Class รูทันเออซีี ที่น่ี Thaipbs คิดยกกําลัง 

2 กับ COMMENTATORS ทันโลก วันใหมไทยพีบีเอส ขาวเที่ยง ขาวคํ่ามิติใหม ทั่วไทย และขาวดึก 

โดยจะเปนการนําเสนอขาวสารและเหตุการณที่เกิดข้ึนในสังคม และประเด็นทีน่าสนใจที่เปนประโยชน

ตอผูคน โดยการนําเสนอจะสามารถแบงออกไปไดหลายรปูแบบ ทั้งในแบบการรายงานขาวอยางเปน

ทางการ และการรายงานขาวในลักษณะวิเคราะหขาวหรือเลาขาว   

องคประกอบหลักของรายการขาวจะมี ผูประกาศขาว ที่ทําหนาที่อานขาวและดําเนินรายการ 

อยางเปนทางการ ผูประกาศขาวจะน่ังอยูทีโ่ตะ และอานขาวไลเรียงไปตามลําดับทีจ่ัดวางไว สวนการ

รายงานในลกัษณะวิเคราะหขาวหรือเลาขาว ผูประกาศจะมทีั้งลกัษณะน่ังอยูทีโ่ตะและยืนดําเนิน

รายการ สวนฉากที่ใชในรายการจะเปนฉากทีม่ีสวนประกอบของสสีม ซึ่งเปนสีเดียวกบัโลโกของทาง

สถานี ขณะที่สวนอื่น ๆ ของฉากจะเปนไปตามรปูแบบของรายการน้ัน ๆ ทั้งน้ี การรายงานขาว  

ยังสามารถแยกลกัษณะออกไดดังน้ี   

ขาวอานทั่วไป เปนขอมูลที่ผูสื่อขาวผลิตรวบรวมมาใหผูประกาศอานบรรยายไปพรอมกบั

ภาพเหตุการณที่เกิดข้ึน โดยผานการตวจสอบความถูกตองจากรีไรตเตอรหรือบรรณาธิการ   

 

 



59 

รายงานพิเศษ เปนการนําขอมูลที่ไดมารวบรวมขยายความและเพิม่เติมในประเด็นเพื่อให 

มีความลึกของเน้ือหา โดยผูสือ่ขาวจะมีการลงเสียงบรรยายไปพรอมกับภาพประกอบ และมีการ

สัมภาษณแหลงขาวหรือผูทีเ่กีย่วของ พรอมปลอยเสียงสมัภาษณและจะมกีารเปดหนาผูสื่อขาวใน

สถานที่น้ัน ๆ ดวย 

รายงานสด ผูสื่อขาวจะเปนผูรายงานเหตุการณที่เกิดข้ึนมาจากสถานที่จริงในเวลาน้ัน ๆ  

และมีการบรรยายตามภาพประกอบตามขอมลูทีผู่สื่อขาวไดรวบรวมไวกอนหนา บางครัง้จะมีการ

สัมภาษณผูที่อยูในสถานการณน้ัน ๆ ดวย 

 สําหรับการจัดเรียงขาว จะเริม่ต้ังแตขาวหนักไปจนถึงขาวเบา กลาวคือ การนําขาวที่เปนที่

สนใจของสังคมและสื่อกระแสหลักเปนขาวแรก เชน ขาวความรวมมือระหวางประเทศ ขาวการ

เลือกต้ัง จากน้ันจะไลเรียงลําดับมาจนถึงขาวเบา ซึ่งเปนขาวที่มีสาระประโยชนตอคนดู แตไมไดมี

ผลกระทบตอสังคมโดยรวม เชน ขาวการทองเที่ยว ขาวการรับรางวัล และในบางครัง้อาจจะมีชวง

โฆษณาครั่นกลางรายการ 

 

ภาพที่ 4.2: รายการ AEC Business Class รูทันเออีซี (ออกอากาศ 28 ก.ค. 2559) 

 

 
 

ที่มา: AEC Business Class รูทันเออีซ.ี (2559). สืบคนจาก https://program.thaipbs.or.th/ 

AECbusinessclass/episodes/39534. 
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ภาพที่ 4.3: รายการที่น่ี Thai PBS (ออกอากาศ 2 ก.ย. 2559) 

 

 
 

ที่มา: Thai PBS. (2559). สืบคนจาก https://program.thaipbs.or.th/watch/z9BuFW. 

 

ภาพที่ 4.4: รายการ คิดยกกําลงั 2 กับ COMMENTATORS (ออกอากาศ 22 ส.ค. 2559) 

 

 
 

ที่มา: คิดยกกําลงั 2 กับ COMMENTATORS. (2559). สืบคนจาก https://program.thaipbs.or.th 

/watch/j1WZc1. 

 

ภาพที่ 4.5: รายการ ทันโลก: รถไฟความเร็วสูง (ออกอากาศ 26 พ.ย. 2559) 

 

 
 

ที่มา: ทันโลก. (2559). รถไฟความเร็วสูง. สืบคนจาก https://program.thaipbs.or.th/Tunlok/ 

episodes/41837. 
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ภาพที่ 4.6: รายการ วันใหม Thai PBS (ออกอากาศ 15 ก.ค. 2559) 

 

   

ที่มา: วันใหม Thai PBS. (2559). สืบคนจาก https://program.thaipbs.or.th/watch/jj9L9K. 

 

ภาพที่ 4.7: รายการ ขาวเที่ยงไทยพบีีเอส (ออกอากาศ 5 ก.พ. 2559) 

 

 
 

ที่มา: ขาวเที่ยงไทยพบีีเอส. (2559). สืบคนจาก https://www.youtube.com/watch?v=I-

9Px_90R7I. 

 

ภาพที่ 4.8: รายการ ขาวคํ่า “มิติใหม ทั่วไทย” (ออกอากาศ 18 พ.ค. 2559)   

 

 
 

ที่มา: ขาวคํ่า “มิติใหม ทั่วไทย”. (2559). สืบคนจาก http://program.thaipbs.or.th/Evening 

News/episodes/37829. 
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ภาพที่ 4.9: รายการ ขาวดึก Thai PBS (ออกอากาศ 15 ก.ค. 2559)  

 

 
 

ที่มา: ขาวดึก Thai PBS. (2559). สบืคนจาก https://www.youtube.com/watch?v 

=16X9dx4zxHw. 

  

รูปแบบรายการขาว 

สวนเน้ือหาของขาวที่เกี่ยวกบัประชาคมอาเซียน จะเห็นไดวา ขาวที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

และขาวตางประเทศจะสามารถแยกออกจากกันไดยาก เน่ืองจากในบางประเด็นมีความเหลื่อมทบักัน

อยู หรือบางขาวที่แมจะเปนขาวที่เกิดข้ึนในประชาคมอาเซยีน แตมีผลกระทบอยูในระดับโลก เชน 

นโยบายปราบปรามปญหายาเสพติด นโยบายแกไขปญหาสิง่แวดลอม ซึ่งเปนที่สนใจของทั่วโลก  

ดังน้ันการคัดเลือกประเด็นขาวและการจัดเรียงลําดับจงึมีความสําคัญมาก การคัดเลือกประเด็นขาวที่

เกี่ยวของกบัประชาคมอาเซียนมาออกอากาศของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส จะดูกระแสหลักทีโ่ลกสนใจ

ในชวงเวลาน้ัน ๆ สวนเรื่องที่ยังไมไดเปนกระแสหลักหรือประเด็นอื่น ๆ ที่มีความนาสนใจ หรอืเปน

ประโยชนตอผูคนจํานวนมาก ทางสถานีฯ จะมีการสงทีมงานไปทําขาว ในลักษณะของรายงานขาวและ

รายงานพิเศษ ซึง่จะมีความลกึและรอบดานมากกวาการนําเสนอขาวทั่วไป สวนการจัดเรียงลําดับขาว 

จะประเมินจากสื่อกระแสหลัก และตามตอดวยเรือ่งราวที่นาสนใจรองลงมาตามลําดับ 

บรรณาธิการขาวตางประเทศ สถานีโทรทัศนไทยพีบเีอส กลาววา ขาวอาเซียนและขาวตาง 

ประเทศมีความใกลเคียงกันมาก เพราะบางประเด็นมีความซอนเหลื่อมกันอยู และในบางประเด็นของ

ขาวอาเซียนก็สามารถข้ึนเปนเฮดไลนระดับโลกได เชน สภาวะทางเศรษฐกิจ การสรางเข่ือนในประเทศ

เพื่อนบาน สิ่งแวดลอม การคัดเลือกขาวอาเซียนมาออกอากาศจึงจําเปนทีจ่ะตองพิจารณาไปถึงกระแส

หลักที่โลกสนใจดวย สวนการจดัเรียงลําดับขาว เปนที่แนนอนวา จะตองพิจารณาจากสื่อกระแสหลัก

เปนอันดับตน ๆ กอน  

 ทั้งน้ี การนําเสนอขาวทีเ่กี่ยวกับประชาคมอาเซียนใน 10 ประเทศ มีอยูหลายมิติดวยกัน  

โดยสามารถแยกออกเปน 3 เสาหลกัคือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน และประชาคมสงัคมและวัฒนธรรมอาเซยีน การนําเสนอเน้ือหาเพือ่ใหเกิดความ
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เขาใจและผูกพันกันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพือ่นบานทีเ่ปนสมาชิก

ประชาคมอาเซียนของไทยพีบเีอส จึงเปนไปในหลายทิศทางตามความแตกตางของขอมลูและผูรับชม  

ซึ่งการจะสรางความผกูพันใหกบัผูรับชมได ตองคํานึงถึงพื้นฐานของผูรับชมในแตละพื้นที่ เชน ผูรับชม

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีความใกลชิดกับประเทศลาว ผูรับชมในภาคใต จะมีความใกลชิดกบั

ประเทศมาเลเซีย เปนตน แตไมวาจะเปนเรือ่งราวทีเ่กี่ยวของกับประเทศที่ใกลชิดกับภูมิภาคใดของ

ประเทศไทย ลวนแลวแตมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจอันดีงามตอกัน 

บรรณาธิการขาวตางประเทศ สถานีโทรทัศนไทยพีบเีอส กลาววา การนําเสนอขาวเพื่อสราง

ความผูกพันระหวางผูชมกับเพื่อนบานในประชาคมอาเซียน ตองดูที่พื้นฐานของแตละพื้นที่ เชน ผูคน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีความคุนเคยกับประเทศลาวมากกวา เมื่อนําเสนอเรื่องราวทีเ่กี่ยวของ

กับประเทศลาว ผูชมกจ็ะมีความเขาใจและมีความรูสึกรวมมากกวา เพราะรูปแบบและวัฒนธรรม

ธรรมมีความคลายคลึงกันมาก แตในฐานะสือ่มวลชนกจ็ะตองนําเสนอขาวใหรอบดานและครบถวนให

ทุกแงมมุ เพื่อใหผูรับชมในทกุกลุมมีความเขาใจที่ดีระหวางกัน   

การวิเคราะหเน้ือหาของรายการขาวอาเซียนของสถานีโทรทศันไทยพีบีเอส ต้ังแตเดือน

ธันวาคม 2558 ถึงเดือนกรกฎาคม 2559 เปนระยะเวลา 8 เดือน จํานวน 59 ขาว โดยแบงเปนเน้ือหา

ตามเสาหลกัของประชาคมอาเซียน ไดแก 1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2) ประชาคม 

เศรษฐกจิอาเซียน และ 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

 

ตารางที่ 4.5: แสดงจํานวนรอยละของเน้ือหารายการขาวอาเซียน จําแนกตามตามเสาหลักของ

ประชาคมอาเซียน   

 

ประเด็น จํานวน รอยละ 

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 23 38.98 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 16 27.12 

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 20 33.90 

รวม 59 100.00 

 

จากตารางที่ 4.5 แสดงใหเห็นวา เน้ือหารายการขาวอาเซียน สวนใหญเปนเน้ือหาเกี่ยวกับ

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มจีํานวน 23 ขาว คิดเปนรอยละ 38.98 รองลงมา เปน

เน้ือหาเกี่ยวกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มจีํานวน 20 ขาว คิดเปนรอยละ 33.90 และ
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เน้ือหาเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน มีจํานวนนอยทีสุ่ดเพียง 16 ขาว คิดเปนรอยละ 27.12  

ตามลําดับ  

 จากการวิเคราะหเน้ือหาของรายการขาว จะทําใหเห็นไดวา สัดสวนของการนําเสนอเน้ือหาที่

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมีความครบถวนทั้ง 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมอืงและความมั่นคง

อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน จะมีการนําเสนอ

เน้ือหาเกี่ยวกับประชาคมการเมืองและความมั่นคงมากทีสุ่ด ซึ่งเปนไปตามรปูแบบของรายการที่จะ

นําเสนอเรื่องราวทีเ่ปนเหตุการณทีเ่กิดข้ึนในสังคมใหผูชมไดรับชมอยางทันทวงท ี

 เน้ือหารายการขาวอาเซียน จําแนกตามประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน จะเปน

การวิเคราะหแยกเน้ือหาออกเปนประเด็นยอย ดังตารางตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 4.6: แสดงจํานวนรอยละของเน้ือหารายการขาวอาเซียน จําแนกตามประชาคมการเมืองและ

ความมั่นคงอาเซียน 

 

 ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน จํานวน รอยละ 

ความรวมมือระหวางประเทศ 5 21.74 

ปญหายาเสพติด 

การเลือกต้ังผูนํา 

การมาเยือนของผูนํา 

ความมั่นคง 

1                              

9 

5 

3 

4.35 

39.13 

21.74 

13.04 

 

รวม 23 100.00 

 

จากตารางที่ 4.6 แสดงใหเห็นวาเน้ือหารายการขาวอาเซียน ดานประชาคมการเมืองและความ

มั่นคงอาเซียน พบวา มีการนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกบัการเลือกต้ังผูนํามากสุด มีจํานวน 9 ขาว คิดเห็น

รอยละ 39.13 รองลงมาเปนเน้ือหาเกี่ยวกับความรวมมือระหวางประเทศ มีจํานวน 5 ขาว คิดเปน 

รอยละ 21.74 และเน้ือหาเกี่ยวกับการมาเยือนของผูนํา มีจาํนวน 5 ขาว คิดเปนรอยละ 21.74 เน้ือหา

เกี่ยวกับความมั่นคง มจีํานวน 3 ขาว คิดเปนรอยละ 13.04 และเน้ือหาเกี่ยวกับปญหายาเสพติด  

มีจํานวน 1 ขาว คิดเปนรอยละ 4.35 ตามลําดับ 
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จากการวิเคราะหเน้ือหาในประเด็นยอย จะเห็นวา การนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกบัความรวมมือ

ระหวางประเทศ มจีํานวน 5 ขาว เปนการเสนอถึงนโยบายทางดานความมั่นคงทีเ่ปนความรวมมือกบั

ประเทศเพื่อนบานในประชาคมอาเซียนและประเทศอื่น ๆ ภายนอกภูมิภาค เชน 

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี หารือ นางออง ซาน ซู จี ความรวมมือดาน

แรงงาน ซจูียืนยันจะรับผิดชอบพลเรือนของตนเองในประเทศไทย และตองการใหคนพลัดถ่ินกลบั

ประเทศ (“นายกฯ หารือ”, 2559) 

 วันที่ 24 มิ.ย. 2559 ผูสื่อขาวรายงานวา ภารกิจการเยือนประเทศไทยวันที่ 2 ของนางออง 

ซาน ซูจี เริ่มตนที่กระทรวงตางประเทศ โดยแสดงปาฐกถาพเิศษในหัวขอ “Mynmar Asian and the 

Word: The Way Forward” จากน้ันเขาคารวะ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรฐัมนตรี ทีท่ําเนียบ

รัฐบาล โดยมีพิธีลงนามบันทึกความเขาใจ (เอ็มโอยู) วาดวยความรวมมือหลายฉบบัโดยเฉพาะดาน

แรงงาน การจางแรงงานระหวางรฐับาลไทยและรัฐบาลเมียนมา และบันทกึความตกลงวาดวยการขาม

แดน โดยมีสาระสําคัญคือ การเรงกระบวนการออกหนังสือประจําตัวบุคคลเพื่อพสิูจนสัญชาติการจัดทํา

ข้ันตอนและคาใชจายการนําเขาแรงงานใหชัดเจน เพือ่ใหความคุมครองแรงงานที่ดีข้ึน เปนตน  

 นางออง ซาน ซู จี ทีป่รึกษาแหงรัฐเมียนมา กลาววา ความสัมพันธของไทยและเมียนมามี

รากฐานอยูบนความไวเน้ือเช่ือใจรวมกัน การที่เรามีชายแดนรวมกัน เรามีปญหาเดียวกัน มั่นใจวาเรา

จะรวมกันแกปญหาได เมียนมาจะรับผิดชอบพลเรือนของตนเองทีอ่ยูที่น่ี ยืนยันวาจะปกปองสทิธิของ

คนเมียนมารวมกันกับไทย รวมถึงจะพยายามปรบัปรุงสถานการณปจจบุัน และแนนอนวาเมียนมา

ตองการใหคนพลัดถ่ินทีม่าจากเมียนมากลบัประเทศ แตวาขบวนการน้ีจะตองใชเวลาในการทําให

เกิดข้ึน 

 สําหรับสิ่งที่คนเมียนมาตองการคือโอกาสในการทํางาน การจางงาน เพื่อที่พวกเขาจะ

ชวยเหลือตัวเองได และเมียนมาซาบซึง้ในสิ่งที่รัฐบาลไทยชวยเหลือและทําใหตลอดมา สวนเรื่องของ

ชายแดนเปนความรับผิดชอบรวมกันระหวางทัง้สองประเทศ ซึ่งตองอาศัยความไวเน้ือเช่ือใจ สิ่งที่

ทําอยุเปนการทําเพื่อคนรุนใหมและสรางอนาคตที่ดีใหพวกเขา เพื่อใหเมียนมากาวตอไปขางหนา

พรอมกับประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน และเมียนมาจะไมเปนภาระชาติอื่น ๆ ของอาเซียนในฐานะที่เปน

สมาชิกใหมจะกาวไปพรอม ๆ กันกับอาเซียนในอาเซียนจะตองรวมกันไดในความแตกตาง  

 คนเมียนมามีความพรอมแตตองการโอกาส และแสดงความดีใจที่ไดมาเยือนไทยเปนที่แรก 

หลงัเขารบัตําแหนงทางการเมือง และหวังวาไทยจะชวยเหลอืในฐานะเพื่อน และเพื่อนบานและหวังวา

จะไดรับความรวมมือจากทกุฝายทุกภาคสวน ซึ่งปญหาตาง ๆ ที่เราเผชิญดวยกันจะกาวขามผานไป

ดวยกัน เพิกเฉยตอไปไมได เพราะเปนปญหาของมนุษยชาติ ทั้งน้ีหวังวาการมาเยือนไทยครั้งน้ีจะชวย

เพิ่มความเขาใจระหวางชาติอาเซียน เพื่อใหกาวไปรวมกันใหดีข้ึน นางออง ซาน ซู จี กลาว  
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 นายปรีชา ศิริแสงอารําพี ประธานหอการคาจงัหวัดสมุทรสาคร ระบุวาการมาเยือนไทยของ

นางซู จี สงผลดีตอทัง้ 2 ประเทศ โดยเฉพาะการเจรจาเปดดานชายแดนถาวรที่ดานสิงขร จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ กับ เมอืงมะริดของเมียนมา ซึ่งจะสรางมูลคาทางเศรษฐกจิของทั้ง 2 ประเทศ 

 ขณะที่นายมงคล สุขเจริญคณา นายกสมาคมการประมงแหงประเทศไทย ระบุวา การเจรจา

ขอตกลงของ 2 ประเทศ นาจะสงผลใหแรงงานเมียนมา เขามาทํางานในประเทศไทยถูกกฎหมายมาก

ข้ึนซึ่งจะสงผลดีตอภาคอุตสาหกรรมและประมงที่กําลังขาดแคลนแรงงาน และเช่ือวาในเวลาน้ี จะไมมี

การเคลื่อนยายแรงงานเมียนมากลับประเทศอยางทีห่ลายฝายกังวล  

 ทั้งน้ีในวันเดียวกัน นางออง ซาน ซู จี ไดมีโอกาสสื่อสารกับนิสิตนักศึกษาไทยและเมียนมา 

โดยยังคงเนนยํ้าใหเยาวชนเปนแรงขับเคลื่อนความปรองดองระหวาง 2 ประเทศ ระหวางการปาฐกถา

พิเศษที่กระทรวงการตางประเทศของ นางออง ซาน ซู จี ทีป่รึกษาแหงรฐั และรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการตางประเทศเมียนมา ใหกบันักศึกษาไทยและเมียนมารวมประมาณ 300 คน 

และการนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับปญหายาเสพติด มีจํานวน 1 ขาว จะเปนการนําเสนอถึงดาน

นโยบายการแกไขปญหายาเสพติดในระดับภูมิภาค เชน 

 เปนครัง้แรกที่ประเทศกลุมอาเซียนรวมประชุมปญหายาเสพติดระดับภูมิภาค ซึ่งหลาย

ประเทศตางสะทอนขอมูลที่นาสนใจ อยางกัมพูชาพบผูเสพยาบาและยาไอซมากข้ึน และเครือขายยา

เสพติดมกัใชผูหญิงทําหนาทีส่งของ (“อาเซียนถกปญหายาเสพติด”, 2559)  

 วันที่ 24 ก.พ. 2559 ตัวแทนจากประเทศกลุมอาเซียน 10 ประเทศ พรอมประเทศคูเจรจา

อีก 3 ประเทศ คือ จีน ญี่ปุนและเกาหลีใตรวมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหขอมลูเพื่อจัดทํารายงาน

การเฝาระวังปญหายาเสพติดอาเซียนครัง้ที่ 1 ประจําป 2559 ที่กรุงเทพฯ ซึ่งการประชุมจะมีไปจนถึง

วันที่ 26 ก.พ.   

 นางนฤมล ชวงรังษี รองเลขาธิการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 

เปดเผยวาการประชุมรวมกันครั้งน้ีมกีารวิเคราะหสถานการณยาเสพติดทั่วภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะ

สถานการณคายาเสพติด การลักลอบขนยาเสพติด ซึง่การประชุมรวมกันจะชวยปองกันแกไขปญหายา

เสพติดในภูมิภาคไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน   

 ดานตัวแทน ป.ป.ส จากประเทศกัมพูชา ยอมรับสถานการณวามีผูเสพยาบา ยาไอซมากข้ึน 

แสดงใหเห็นวายาเสพติดถูกลักลอบเขามาในกัมพูชาอยางตอเน่ือง แตยืนยันวากัมพูชาเปนประเทศ

ทางผานของการลักลอบขนยาเสพติดเทาน้ัน และกลุมขบวนการมักใหผูหญงิเปนผูลักลอบขนยาเสพติด 

ซึ่งภาครัฐไดพยายามประชาสมัพันธความรูใหเกิดความเขาใจกับประชาชนเพือ่ปองกันไมใหหลงเช่ือเขา

รวมขบวนการ  

 สําหรับรางรายงานของการประชุมรวมจะมีการนําเสนอในการประชุมเจาหนาทีอ่าวุโสอาเซียน

ดานยาเสพติด ที่จะมีข้ึนในเดือนกรกฎาคม 2559 ที่ประเทศไทย 
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สวนการนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกบัการเลอืกต้ังผูนํา มีจํานวน 9 ขาว เปนการนําเสนอ

สถานการณการเลือกต้ังในประเทศเพื่อบานที่เปนสมาชิกอาเซียน เชน 

ผูนํารัฐบาลลาวและประชาชนทั่วประเทศมากกวา 3 ลานคน ใชสิทธ์ิเลือกต้ังสมาชิกสภา

แหงชาติและสมาชิกสภาประชาชนระดับแขวง ซึ่งจัดข้ึนเปนครั้งแรกในปน้ี (“ลาว”, 2559) 

 วันที่ 20 มี.ค. 2559 ประเทศลาว จัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาแหงชาติและสมาชิกสภา

ประชาชนระดับแขวง โดยในปน้ีมีผูลงสมัครรบัเลือกต้ังสมาชิกสภาแหงชาติทั้งหมด 211 คน เพื่อชิง

เกาอี้ในสภาแหงชาติจํานวน 149 ที่น่ัง ประชาชนชาวลาวผูมีสิทธ์ิเลือกต้ังอายุต้ังแต 18 ปข้ึนไป มี

จํานวน 3,740,000 คน ไดเดินทางไปใชสิทธ์ิเลอืกต้ังตามคูหาเลือกต้ังทีจ่ัดข้ึนทั้ง 17 แขวงทั่วประเทศ 

รวมทั้งเขตนครหลวงเวียงจันทน 

 พล.ท.จูมมะลี ไซยะสอน ประธานประเทศลาวคนปจจบุัน กลาวระหวางการเดินทางไปยัง

หนวยเลือกต้ังในนครหลวงเวียงจันทนเพื่อใชสิทธ์ิเลือกต้ังสมาชิกสภาแหงชาติและสมาชิกสภา

ประชาชนระดับแขวง วา รูสึกยินดีที่ประชาชนกระตือรือรนออกมาใชสิทธ์ิเลือกต้ังกันอยางคึกคัก 

ต้ังแตเวลา 07.00 น. ตามเวลาทองถ่ิน 

 ขณะที่นายทองลุน สีสลุิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

ลาว ไดเดินทางไปใชสิทธ์ิเลือกต้ังที่คูหาเลือกต้ังที่หมูบานทาพะลานไซ ในนครหลวงเวียงจันทน  

โดยหลายฝายคาดการณวา นายทองลุนจะไดรับการเห็นชอบจากสภาแหงชาติลาวใหดํารงตําแหนง

นายกรัฐมนตรีคนใหม ตามทีป่ระธานประเทศคนใหมเสนอช่ือ ซึ่งจะสงผลใหบทบาทผูนําลาวในเวที

ระหวางประเทศโดดเดนกวาในอดีต เน่ืองจากนายทองลุนมคีวามชํานาญดานกิจการตางประเทศ 

โดยเฉพาะอาเซียนเปนอยางดี 

 สมาชิกสภาแหงชาติลาวมีหนาที่พจิารณาและลงมติเห็นชอบการดําเนินนโยบายตาง ๆ รวมทัง้

ตรวจสอบการบริหารงานของคณะรัฐมนตรีและเจาหนาทีร่ัฐ โดยภารกิจแรกของสภาแหงชาติ คือ การ

เลือกประธานประเทศ และรับรองรายช่ือนายกรัฐมนตรี รวมทั้งคณะรฐัมนตรทีี่จะเขามาบรหิารประเทศ

เปนเวลา 5 ป ขณะที่สมาชิกสภาประชาชนระดับแขวง ซึ่งมกีารจัดการเลือกต้ังเปนครัง้แรกในปน้ี มี

หนาที่ควบคุมการบริหารงานและการบังคับใชนโยบายตาง ๆ รวมทั้งงบประมาณในระดับแขวงใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ในปน้ีมีผูลงสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาแหงชาติทั้งหมด 211 คน ซึ่งในจํานวนน้ี

เปนผูหญงิ 50 คน  

 การนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับการมาเยือนของผูนําประเทศ มจีํานวน 5 ขาว สวนใหญจะเปน

การมาเยือนของผูนําประเทศเมียนมา เชน (“ออง ซาน ซู จ”ี, 2559) 

วันที่ 23 มิ.ย. 2559 เวลาประมาณ 16.15 น. นางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแหงรฐัเมียนมา 

เดินทางถึงตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร โดยมีแรงงานเมียนมาจํานวนนับหมื่นคนเดินทางมารอรบั 

แตมีตัวแทนแรงงานเพียง 500 คน ที่ไดเลือกเขาไปพบปะพดูคุยกับนางซู จี   
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 ทันทีที่ขบวนรถของนางซู จี มาถึงตลาดทะเลไทย ชาวเมียนมาจํานวนมากไดว่ิงกรูฝาแนวกั้น

ของเจาหนาทีม่าที่รถของนางซู จี พรอมกับตะโกนเรียกช่ือเธอ ทําใหเจาหนาที่ตองรีบกั้นและใชเครื่อง

ขยายเสียงประกาศใหชาวเมียนมาอยูในพื้นที่ทีจ่ัดเตรียมไว   

 นางซู จี ใชเวลาประมาณ 20 นาที ในการพบปะกบัผูแทนแรงงาน กอนจะเดินทางกลบั 

ทามกลางฝนที่ตกลงมาอยางหนัก แตชาวเมียนมาก็ยืนตากฝนเพื่อรอสงนางซู จีและหวังวาจะได

ใกลชิดเธอใหมากทีสุ่ด โดยชาวเมียนมาบางคนถึงกับหลัง่นํ้าตาดวยความปลาบปลื้ม 

 สําหรับการนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับความความมั่นคง มจีํานวน 3 ขาว จะเปนการนําเสนอ 

 ฟลิปปนสเตรียมจัดซื้อยุทโธปกรณเพื่อเพิ่มขีดความสามารถกองทัพ หลงัจากสถานการณ

พื้นที่พิพาทในทะเลจีนใตยืดเย้ือมาเปนเวลานาน (“ฟลิปปนส”, 2558)   

 นายเบนิกโน อาคีโน ประธานาธิบดีฟลปิปนส ประกาศจะเพิม่ความแข็งแกรงใหแกกองทัพ

ฟลิปปนส เพื่อรบัมือกับปญหาความขัดแยงกอนจะหมดวาระการดํารงตําแหนงผูนําประเทศในปหนา 

โดยนายอาคีโน ซึ่งจะไมสามารถลงชิงชัยในตําแหนงประธานาธิบดีไดอีก ตามบทบญัญัติรัฐธรรมนูญ

ของฟลปิปนส ยืนยันวา จะทุมงบประมาณถึง 1,800 ลานดอลลารสหรัฐฯ เพื่อเสริมกําลังกองทัพใน

กรอบระยะเวลา 5 ป จนกระทัง่ถึงป 2560 เพื่อรบัมือกับการอางกรรมสทิธ์ิเหนือพื้นที่ในทะเลจีนใต

ของจีน   

 ผูนําฟลปิปนส กลาวระหวางพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ป การกอต้ังกองทัพฟลิปปนส  

โดยระบุวา มีแผนที่จะจัดซือ้เครือ่งบิน ซ-ี130 เรือระบายพลขนาดใหญ เรือฟรเิกต อากาศยาน

ลาดตระเวนระยะไกลและยุทโธปกรณอื่น ๆ โดยจะดําเนินการรวมกบัสหรฐัอเมริกาและญีปุ่น ซึ่งเปน

หุนสวนทางยุทธศาสตรของฟลิปปนสที่ไดใหความชวยเหลือในการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถ

ของกําลงัพลฟลปิปนสอยูในปจจบุัน   

 นอกจากน้ี นายอาคีโนยังระบุวา ต้ังแตป 2553 เปนตนมา รฐับาลฟลิปปนสทุมงบประมาณ 

1,200 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในการจัดซื้อเครื่องบินขับไลจากเกาหลีใตและเฮลิคอปเตอรจูโจมจาก

อิตาลีจํานวนหน่ึง ซึ่งเปนสวนหน่ึงของโครงการพัฒนายุทโธปกรณ เพือ่ใหทัดเทียมกับประเทศเพื่อน

บานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในชวงระยะ 15 ป 

เน้ือหารายการขาวอาเซียน จําแนกตามประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน จะเปนการวิเคราะห

แยกเน้ือหาออกเปนประเด็นยอย ดังตารางตอไปน้ี 
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ตารางที่ 4.7: แสดงจํานวนรอยละของเน้ือหารายการขาวอาเซียน จําแนกตามประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน จํานวน รอยละ 

แรงงาน 7 43.75 

ผูประกอบการ/ อุตสาหกรรม 

คาครองชีพ 

7 

2 

43.75 

12.50 

รวม 16 100.00 

 

 จากตารางที่ 4.7 แสดงใหเห็นวา เน้ือหารายการขาวอาเซียน ดานประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน พบวา มีการนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับแรงงานมากทีสุ่ด จํานวน 7 ขาว คิดเปนรอยละ 43.75  

เน้ือหาเกี่ยวกับผูประกอบการ/ อุตสาหกรรม มีจํานวน 7 ขาว คิดเปนรอยละ 43.75 และเน้ือหา

เกี่ยวกับคาครองชีพ มีจํานวน 2 ขาว คิดเปนรอยละ 12.50 ตามลําดับ  

จากการวิเคราะหเน้ือหาในประเด็นยอย จะเห็นวา การนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกบัแรงงาน มี

จํานวน 7 ขาว จะเปนการเสนอถึงการทํางานในประเทศเพือ่นบานของแรงงาน และความ

เปลี่ยนแปลงของแตละระเทศหลงัรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียน เชน 

 เจาของกิจการสัญชาติไทยในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย คาดหวังการเปดประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียนหรือเออีซี เปนใบเบิกทางใหแรงงานเพื่อนบานเขาทํางานในพื้นที่อยางถูกกฎหมาย

งายข้ึน หลังพบแรงงานไทยกวา 1.5 แสนคน เขาทํางานอยางผิดกฎหมาย ติดตามจากรายงาน 

(“รายงานพิเศษ มาเลเซีย”, 2558)  

 วันที่ 29 ม.ค. 2558 ผูสื่อขาวรายงานวา แมตองเรงมือกอสราง แตแรงงานมาเลเซียเช้ือสายไทย 

ขอใชเพลงไทยสรางความบันเทิงขณะกออิฐฉาบปูนสรางอาคารวัดประชุมธาตุชนาราม ในรัฐกลันตัน 

ประเทศมาเลเซีย เพราะแรงงานขามชาติขาดแคลน ทําใหชาวบานตองชวยสรางวัดกันเอง หลายคนจงึ

คาดหวังวาหลังเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนหรอืเออีซี ทางการมาเลเซียจะผอนปรนให

แรงงานเพื่อนบานเขามาทํางานในประเทศมากข้ึน ซึ่งจะทําใหการพฒันาดานตาง ๆ ของรัฐกลันตัน 

เติบโตไดรวดเร็ว ไมแตกตางไปจากสภาพของรานอาหารตมยํากุง ที่เจาของเขามาทําธุรกจิรานอาหาร

ไทยในรัฐกลันตันมานานกวา 15 ป 

 ทายาทรุนที่ 2 ของรานบอกวา ทําเลของรานซึง่อยูติดชายแดนมาเลเซียและ จ.นราธิวาส ของ

ไทย ทําใหประกอบธุรกจิไมยากนัก เพราะวัตถุดิบและแรงงานในรานสวนใหญมาทํางานแบบเชาไปเย็น

กลับ ซึง่แตกตางจากรานตมยํากุงรานอื่น ๆ ในมาเลเซีย ที่มกัประสบปญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานที่ถูก

กฎหมาย เน่ืองจากทางการมาเลเซียการกวดขันในการออกใบอนุญาตทํางานหรือ เวิรกเพอรมสิ อีกทัง้
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คาใชจายในการขอวีซาทํางานสูงถึงปละเกือบ 30,000 บาท ดังน้ัน การเปดเออีซอีาจเปนประตูเช่ือมให

การเขามาทํางานของกลุมแรงงานขามชาติที่มาเลเซียสะดวกมากข้ึน   

 ปจจุบันมีแรงงานไทยในมาเลเซียประมาณ 300,000 แสนคน แตมากกวาครึ่งหน่ึงเปน

แรงงานผิดกฎหมาย โดยเฉพาะแรงงานในรานอาหารตมยํากุง รานนวด และแรงงานกอสราง ซึ่งต้ังแต

ปลายเดือน ส.ค. 2558 ที่ผานมา กรมตรวจคนเขาเมืองของมาเลเซียไดกวาดลางแรงงานขามชาติที่ผิด

กฎหมายภายในประเทศอยางนอย 500,000 คน ทําใหแรงงานจํานวนมากถูกจบัและถูกผลักดันออก

นอกประเทศ การเปดประตูเออีซจีึงอาจเปนทางหน่ึง ที่ชวยลดเงือ่นไขในการเขามาประกอบอาชีพใน

มาเลเซีย เพื่อใหเหลาแรงงานขามชาติไมตองทํางานแบบผิดกฎหมาย หรอืหลบ ๆ ซอน ๆ อกีตอไป 

 และการนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับผูประกอบการ/ อุตสาหกรรม มีจํานวน 7 ขาว จะเปนการ

นําเสนอถึงการดําเนินการของผูประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน เชน 

 มาเลเซียเปดตัวสายการบินอิสลามแหงแรกของประเทศ โดยจะใหบริการตามหลกัคําสอน

ของศาสนาอยางเครงครัด ซึ่งคาดวาจะดึงดูดลูกคาชาวมุสลมิไดเปนจํานวนมาก (“มาเลเซียเปดตัว

สายการบินอสิลามแหงแรก”, 2558) 

 สายการบินรายานี แอร เริ่มใหบริการเที่ยวบินปฐมฤกษเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2558 โดยเปนสาย

การบินอสิลามแหงแรกของมาเลเซียและใหบริการโดยยึดหลักคําสอนของศาสนาอสิลาม พนักงาน

ตอนรับบนเครือ่งบินที่เปนผูหญงิจะตองสวมฮิญาบตามธรรมเนียมแตงกายของชาวมุสลิมอยางเครงครัด 

ขณะที่อาหารบนเครื่องทั้งหมดเปนอาหารฮาลาลและไมมกีารใหบริการเครื่องด่ืมแอลกอฮอล นอกจากน้ี

ลูกเรือจะสวดมนตขอพรจากพระเจาใหเดินทางโดยสวัสดิภาพกอนออกเดินทางทุกเที่ยวบินอกีดวย  

ขณะน้ีสายการบินรายานี แอร เปดใหบริการเที่ยวบินภายในประเทศ 3 เสนทาง โดยใชเครื่องบินรุน 

โบอิ้ง 737 ซึ่งไดรบัความสนใจจากลูกคาชาวมุสลิมเปนอยางมาก ซึ่งมาเลเซียมีประชากรชาวมุสลิมคิด

เปนรอยละ 60 จากจํานวนประชากรทัง้หมด 30 ลานคน  

 สําหรับการนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับคาครองชีพ มีจํานวน 2 ขาว เปนการนําเสนอถึงคาครอง

ชีพของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 

 อินโดนีเซีย ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกจิใหญที่สุดของอาเซียน ตองนําเขาสินคาบริโภค ทั้งขาว

และนํ้าตาล แตที่น่ีกลับมีคาครองชีพตํ่าทีสุ่ดในบรรดา 10 ประเทศอาเซียน ติดตามจากรายงานพิเศษ  

(“รายงานพิเศษ สํารวจคาครองชีพ”, 2558) 

 ตลาดตะนาวบังใจกลางกรงุจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย คือยานการคาสําคัญสําหรับผูคน

บนเกาะชวา ที่น่ีจําหนายต้ังแตเสื้อผาเครือ่งใชไปจนถึงสินคาอุปโภค ผมเดินสํารวจรานคารมิทางที่น่ี

ทั้งอาหารและผลไมก็พบวา ราคาสวนใหญน้ันไมตางจากไทย รานกวยเต๋ียวลูกช้ินเน้ือหรอืวาหมีบ่ะโส 

เปนที่นิยมสําหรบัชาวอินโดนีเซียหลายคน ผมใชเวลาตอคิวไมตํ่ากวาครึ่งช่ัวโมง ในการสื่อสารทําให

เขาใจผิดในครัง้แรกวาบะโสแปลวากวยเต๋ียว/ น่ีก็คือกวยเต๋ียวสไตลอินโดน่ีเซียที่ตอคิวซักครู เมื่อกี้
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นองผูหญงิคนน้ีแกให บะโสไมไดแปลวากวยเต๋ียว แตแปลวาลูกช้ินเน้ือ ซึง่กวยเต๋ียวภาษาอินโดนีเซีย

คือ หมี่ ราคา 1 หมื่นรูเปยะ เทียบเปนเงินไทยจเกือบ 50 บาท ราคาคอนขางใกลเคียงกับบานเรา  

แมราคาที่ซื้อจะอยูที่เกอืบ 50 บาท แตเมื่อเทียบความผันผวนของคาเงิน กวยเต๋ียวชามน้ีอาจมีราคา

เพียง 25 บาท เทาน้ัน ระหวางกินกวยเต๋ียวมีโอกาสพูดคุยกบัแมคาขายผลไม เธอบอกวาขายผลไมที่น่ี

ทุกวันต้ังแตเชาถึงหกโมงเย็น ผลไมสวนใหญรบัมาจากในประเทศ แตบางอยางตองนําเขา เชน องุน 

ตองนําเขาจากสหรัฐอเมริกา สวนลําไยมาจากประเทศไทย แมจะนําเขาแตราคาไมไดแพงมากนัก เชน 

องุนราคากิโลกรัมละ 4 หมื่นรเูปยะ หรือประมาณ 100 บาท สวนมังคุด 1 หมื่นหาพันรูเปยะ หรือ 35 

บาท ขอมูลจากนัมบรโิอ ซึ่งเปนฐานขอมูลคาครองชีพระดับโลกระบุวา ชาวอินโดนีเซียมีคาครองชีพ

โดยรวมตํ่ากวา ประเทสไทยประมาณรอยละ 7 เทียบกบัประเทศอื่นในอาเซียน อินโดนีเซีย ถือเปน

ประมาณที่มีคาครองชีพโดยเฉลี่ยตํ่าที่สุดในภูมิภาค ดัชนีราคาผูบรโิภคช้ีใหเห็นวา ประเทศที่มีคา

ครองชีพสงูสุดในอาเซียนคือ สงิคโปร รองลงมาคือบรูไน และเมียนมา สวนไทยอยูอันดับที่ 5 กึ่งกลาง

อาเซียน สวนประเทศลาว ไมมีรายงานการสํารวจ กอนหนาน้ีสํานักงานกรุงจาการตาคาดวา คาครอง

ชีพของประชากรในกรุงจาการตา อาจเพิ่มข้ึนรอยละ 14 ในปหนา จากคาแรงทีสู่งข้ึน แตตัวเลขที่

เพิ่มข้ึนเฉพาะในเมืองหลวงอาจ ไมกระทบกบัคาครองชีพโดยรวมของประเทศ เพราะคาแรงข้ันตํ่าใน

แตละพื้นที่ถูกกําหนดโดยรัฐบาลทองถ่ินซึ่งยังมีความแตกตางกันอยูมาก 

เน้ือหารายการขาวอาเซียน จําแนกตามประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน จะเปนการ

วิเคราะหแยกเน้ือหาออกเปนประเด็นยอย ดังตารางตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 4.8: แสดงจํานวนรอยละของเน้ือหารายการขาวอาเซียน จําแนกตามประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน 
 

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน จํานวน รอยละ 

เหตุการณในประเทศเพื่อนบาน 6 30.00 

รับรางวัล 2 10.00 

ความคิดเห็นของประชาชน 3 15.00 

เด็กและเยาวชน 2 10.00 

ความสัมพันธระหวางประเทศ 3 15.00 

สิ่งแวดลอม 1 5.00 

สถานที่ประวัติศาสตร 1 5.00 

ศาสนา 1 5.00 

แรงงานทางสงัคม 1 5.00 

รวม 20 100.00 
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จากตารางที่ 4.8 แสดงใหเห็นวาเน้ือหารายการขาวอาเซียน ดานประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน พบวา มีการนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับเหตุการณในประเทศเพื่อนบาน มากทีสุ่ด 

จํานวน 6 ขาว คิดเปนรอยละ 30.00 รองลงมาเน้ือหาเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชน มีจํานวน  

3 ขาว คิดเปนรอยละ 15.00 และเน้ือหาเกี่ยวกบัความสัมพนัธระหวางประเทศ มีจํานวน 3 ขาว คิด

เปนรอยละ 15.00 เน้ือหาเกี่ยวกบัรบัรางวัล มีจํานวน 2 ขาว คิดเปนรอยละ 10.00 เน้ือหาเกี่ยวกบั

เด็กและเยาวชน มีจํานวน 2 ขาว คิดเปนรอยละ 10.00 เน้ือหาเกี่ยวกบัสิง่แวดลอม มีจํานวน 1 ขาว 

คิดเปนรอยละ 5.00 เน้ือหาเกี่ยวกบัสถานทีป่ระวัติศาสตร มีจํานวน 1 ขาว คิดเปนรอยละ 5.00 

เน้ือหาเกี่ยวกับศาสนา มีจํานวน 1 ขาวคิดเปนรอยละ 5.00 และเน้ือหาเกี่ยวกับแรงงานทางสงัคม  

มีจํานวน 1 ขาวคิดเปนรอยละ 5.00 ตามลําดับ  

จากการวิเคราะหเน้ือหาในประเด็นยอย จะเห็นวา การนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกบัเหตุการณใน

ประเทศเพื่อนบาน มจีํานวน 6 ขาว จะเปนการนําเสนอเรื่องราวที่เกิดข้ึนในชวงเวลาน้ัน ๆ 

 เกิดเหตุเครือ่งบินรบอินโดนีเซียตกขณะแสดงการบินผาดโผน เพื่อฉลองการสรางสนามบิน

อาดิซูซิปโต ในเมืองยอรกยากาตา เกาะชวา ทําใหนักบินเสยีชีวิตทั้ง 2 นาย (“เครื่องบินรบอินโดนีเซีย

ตก”, 2558) 

 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2558 เกิดเหตุเครื่องบินรบ ท ี50 ไอ โกลเดน อีเกิ้ล ตกลงมาชนพื้นดินใกล

กับทาอากาศยานอาดิซูซิปโต ในเมืองยอรกยากาตา เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย ขณะแสดงการบิน

ผาดโผน ทําใหนักบินทั้ง 2 นายเสียชีวิต เจาหนาที่อินโดนีเซยี เปดเผยวา เครื่องบินลําดังกลาวข้ึนบิน

แสดงผาดโผนเปนเวลา 15 นาที เพื่อฉลองการสรางสนามบนิ กอนที่จะพุงตกลงมา ซึง่เจาหนาทีก่ําลงั

สอบสวนหาสาเหตุที่ทําใหเครือ่งบินรบสัญชาติเกาหลีใตตกลงมา โดยเครื่องบินรุนน้ีสามารถบนิไดสูง

ถึง 15,000 ฟุต ดานกองทัพอากาศไดจัดพิธีไวอาลัยอยางสมเกียรติใหแกนักบิน ทามกลางบรรยากาศ

ที่เต็มไปดวยความโศกเศราของสมาชิกในครอบครัว 

 สวนการนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกบัการรับรางวัล มจีํานวน 2 ขาว เปนการนําเสนอถึงการรับ

รางวัลของตัวแทนในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนที่ไดรับรางวัลตาง ๆ เชน  

 ชาวฟลิปปนสแสดงความยินดีกบั เปย อะลอนโซ วัวซบาค มิสฟลิปปนส ผูความงกุฎมสิยูนิ

เวิรสในปน้ี โดยเคยผานเวทีการประกวดนางงามในฟลปิปนสมาแลว 3 เวที (“ชาวฟลปิปนสยินดี”, 

2558) 

  เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2558 ชาวฟลิปปนสตางแสดงความยินดีกบั เปย อะลอนโซ วัวซบาค มสิ

ฟลิปปนส ผูความงกุฎมสิยูนิเวิรส 2015 ซึ่งเปนลูกครึ่งฟลิปปนส-เยอรมัน วัย 26 ป ที่เคยผานเวทีการ

ประกวดนางงามในฟลิปปนสมาแลวถึง 3 เวที ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตกเปนของ เอเดรียนา 

กูเตียรเรซ มิสโคลัมเบีย และโอลเิวีย จอรแดน มสิยูเอสเอ เปนผูควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ขณะที่

นายสตีฟ ฮารวีย นักแสดงตลกและพิธีกรช่ือดังของสหรัฐอเมริกา ซึ่งรบัหนาทีเ่ปนพิธีกรบนเวทีมสิยูนิเวิรส
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ในปน้ี ไดประกาศช่ือผูชนะการประกวดคนลาสุดผิดพลาดไดออกมากลาวขออภัยตอผูชม โดยเฉพาะ   

ชาวโคลัมเบียและชาวฟลิปปนส ที่ทําใหเกิดความเขาใจผิดอยางรุนแรงในครั้งน้ีและขอนอมรบัผิดแต 

เพียงผูเดียว 

สวนการนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกบัความคิดเห็นของประชาชน มีจํานวน 3 ขาว เปนการ

นําเสนอถึงการแสดงความคิดเหน็ของประชาชนในพื้นที่ตาง ๆ ที่มีตอสังคม เชน 

 สวนดุสิตโพล สํารวจความเห็นจากประชากรของ 10 ประเทศในกลุมอาเซียน พบวา สวน

ใหญเห็นผลดีของการเขารวม เพราะจะทําใหเศรษฐกจิของทุกประเทศเขมแข็ง สวนผลเสียกังวลการ

แขงขันดานแรงงาน พรอมหวังใหทุกประเทศใหความสําคัญเรื่องการศึกษา เศรษฐกิจ และความมั่นคง  

(“ประชากร 10 ประเทศอาเซียน”, 2559) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถือเปนวันแรกที่ 10 ประเทศในกลุมอาเซียนเขาสูประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียนอยางเปนทางการ แมบรรยากาศจะดูเงียบเหงา แตผลสํารวจของสวนดุสิตโพล 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทีส่อบถามความเห็นประชากรจาก 10 ประเทศในกลุมอาเซียนพบวา สวนใหญ

เห็นผลดีของการเขารวม เพราะจะทําใหเศรษฐกจิของทุกประเทศเขมแข็งและมีเสรีทางการคามากข้ึน 

สวนผลเสียกังวลการแขงขันดานแรงงานสําหรับประเทศที่ยังไมพรอม ขณะเดียวกนัตองการใหทุก

ประเทศในอาเซียนใหความสําคัญกับเรือ่งการศึกษา เศรษฐกิจ และความมั่นคง 

 สําหรับการนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน มีจํานวน 2 ขาว เปนการนําเสนอถึง

เรื่องราวของการเตรียมความพรอมของเด็กและเยาวชนในการกาวสูปรชาคมอาเซียน เชน 

 ร.ร. หลายแหงในประเทศมาเลเซีย เตรียมความพรอมใหเยาวชนบริเวณชายแดนเรียนรู

ภาษาไทย ผานการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนวัด หลังเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน สงผลให 

นร.-นศ. จํานวนไมนอย พรอมแขงขันทางดานการศึกษาและมีโอกาสในการทํางานมากข้ึน (“รายงาน

พิเศษ มาเลเซีย: เย่ียม”, 2559) 

 วันที่ 2 ม.ค. 2559 ผูสื่อขาวรายงานวา พุทธประวัติของพระพุทธเจา ถูกถายทอดความเปนมา 

ภายในหองเรียนของวัดฉิมมาราม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยพระครสูุวรรณวุฒิพร เพื่อใหเด็ก ๆ 

ชาวมาเลเซียเช้ือสายไทยที่นับถือศาสนาพุทธเหลาน้ี ไดเรียนรูภาษาไทยภาษาของบรรพบุรุษ 

 ด.ญ.อรญิา ศรีสุวรรณ เยาวชนชาวสยาม บอกวา แมโดยปกติจะสื่อสารภาษาไทยกับคนใน

ครอบครัวบาง แตก็ไมสามารถอานหรือเขียนได พอและแมจงึสงเธอมาเรียนหนังสือพรอมกบัเพื่อน ๆ 

ในโรงเรียนวัด ชวงวันหยุดปลายสับดาหหรือชวงปดเทอม ทาํใหปจจุบันสามารถอานออกและเขียน

ภาษาไทยไดอยางคลองแคลว 

 โรงเรียนวัดฉิมมารามมเีด็ก ๆ ชาวมาเลเซียเช้ือสายไทยและชาวไทย มาเรียนที่น่ีเกอืบ 400 คน 

เชนเดียวกับวัดอีก 10 กวาแหงในเมอืงตุมปส ซึง่อยูติดกบั จ.นราธิวาส ของฝงไทย ที่จัดทําหลักสูตร
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สอนภาษาไทย ในลักษณะคลายกันเกือบทุกวัด เพื่อเพิ่มพูนความรูและรักษามรดกดานภาษา ประเพณี 

วัฒนธรรม ของคนไทยสมัยกอน ใหสบืทอดถึงลูกหลาน 

 การเปดสอนภาษาไทยในขางตน ยังเปนการเตรียมความพรอมใหเยาวชนสําหรบัการเขาสู

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนหรือเออีซี เพราะชวยใหเยาวชนสามารถสื่อสารไดทั้งภาษาไทย ภาษาบาฮาซา

ที่ใชพูดและเขียนในมาเลเซีย รวมถึงภาษาจีน 

      รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย มีชายแดนติดกับประเทศไทยบริเวณ อ.ตากใบ และ อ.สุไหงโกลก 

จ.นราธิวาส ทําใหประชาชนทั้ง 2 ประเทศเดินทางผานแดนไปมาหาสูกันวันละวันจํานวนมาก 

ขณะเดียวกัน ยังมีการแลกเปลี่ยนทางดานการคามลูคาหลายพันลานบาทตอป 

 ความสามารถดานภาษาของเยาวชนริมชายแดนของทัง้ 2 ประเทศ ที่ทําใหการเขาสูเออซีีไม

ตองปรับตัวมากนัก นอกจากน้ี หลายคนยังคาดหวังวาการเปดประตูเศรษฐกิจระหวางกันของอาเซียน 

จะเพิม่โอกาสในการแลกเปลี่ยนดานทุนการศึกษาและการทาํงานกใหกวางข้ึน 

 การนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศ มจีํานวน 3 ขาว เปนการนําเสนอ

สานสมพันธอันดีงานของกษัตริยและผูนําประเทศ เชน 

 ออง ซาน ซูจี กลาวปาฐกถาพเิศษ ยํ้าเดินหนาความรวมมอืไทยกับเมียนมา พรอมใหเยาวชน

ต้ังใจทําตามความฝน เช่ือทุกคนสามารถอยูรวมกันไดทามกลางความแตกตาง (“ออง ซาน ซจูี 

ปาฐกถาพิเศษ”, 2559) 

 วันที่ 24 มิ.ย. 2559 ผูสื่อขาวรายงานวา ภารกิจการเยือนประเทศไทยวันที่ 2 ของนางออง 

ซาน ซูจี เริ่มตนที่กระทรวงตางประเทศ โดยแสดงปาฐกถาพเิศษในหัวขอ “Mynmar Asian and the 

Word: The Way Forward” ขณะที่นายดอน ปรมัตถวินัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ  

กลาวตอนรบัวา รูสึกต่ืนเตนและดีใจที่นางออง ซาน ซจูี มาเยือนไทย และเปนโอกาสดีที่เด็กรุนใหมได

ฟงปาฐกถา/ นางออง ซาน ซูจี กลาววา การจะเดินไปขางหนาไดตองอาศัยความรวมมือระหวางกัน 

เมียนมาไมสามารถอยูประเทศเดียวไดและไทยกบัเมียนมามคีวามสัมพันธที่พเิศษตอกัน นอกน้ียังกลาว 

ถึงความสําคัญของเยาวชนที่เปนอนาคตของชาติ โดยขอใหทุกคนต้ังใจทําสิ่งที่อยากทําอยางเต็มที่และ

ยํ้าถึงความสามัคคี วาทุกคนสามารถอยูรวมกันได แมจะมีความแตกตาง ซึ่งวันน้ีมนัีกศึกษา 280 คน 

จากหลายสถาบันเขารวมรับฟง รวมทั้งนักเรียนทุนชาวเมียนมาที่ศึกษาอยูไทย สําหรับภาคกจิชวงบาย 

นางออง ซาน ซู จี จะเขาพบ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อหารือขอราชการรวมกัน 

โดยรัฐบาลไทยและเมียนมาจะลงนามความรวมมอืดานแรงงาน เน้ือหาสาระสําคัญของราง MOU คือ

การจัดทํา CI หรือหนังสือแสดงตัวบุคคล ใหแรงงานเมียนมาในประเทศไทยถือบัตรสีชมพูทุกคน เพื่อ

แสดงสญัชาติ 

การนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม มีจํานวน 1 ขาว เปนการนําเสนอถึงการอนุรักษพันธุ

สัตวปา เชน 
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 นักอนุรักษในอินโดนีเซียออกชวยเหลืออรุังอุตัง ที่ตองเผชิญกับความยากลําบากในการหา

อาหารเลี้ยงปากทอง หลังไฟปาครัง้เลวรายเมื่อป 2558 ไดเผาผลาญผืนปาบานและแหลงอาหารของ

ฝูงลิง เปนความพยายามทีจ่ะเพิม่โอกาสรอดชีวิตใหอุรงัอตัุงที่ใกลจะสญูพันธุเหลาน้ี (“รายงานพิเศษ 

นักอนุรักษเรงชวยอุรังอุตังในอินโดฯ”, 2559) 

 ปาดิบทีเ่คยรกทึบริมฝงแมนํ้ามงักูทบั ตอนกลางของเกาะกาลิมันตัน ประเทศอินโดนีเซีย เหลือ

เพียงลําตนสีดํา เพราะถูกไฟปาเผาผลาญอยางรุนแรงเมื่อป 2558 ผืนปาแถบน้ีเปนบานของ “อรุังอุตัง” 

สัตวที่เสี่ยงสูญพันธุจากการลักลอบตัดไมและถูกลา วิกฤตไฟปาเมื่อปที่แลวจึงกลายเปนปญหาซ้ําเติม 

ดวยสาเหตุน้ี กลุมนักอนุรักษอรุังอุตังจากเขตอนุรกัษพันธุอรุังอุตังบนเกาะกาลิมันตันกลาง และมูลนิธิ

เพื่อการอยูรอดของอรุังอุตังบอรเนียว จงึรวมมอืกันออกติดตามอุรังอุตัง เพื่อชวยเหลอืพวกมันออกจาก

ปาที่ไรอาหาร   

 สมาชิกในทีมประกอบดวยเจาหนาที่ปาไม เจาหนาที่เทคนิค และสัตวแพทย พวกเขาตองขับ

รถฝาเสนทางปาที่ถูกเผานาน 3 ช่ัวโมง กอนลองเรือหาอรุังอุตังกวา 30 ตัว ที่คาดวาอาศัยอยูใน

บริเวณดังกลาว “ปาริมแมนํ้ามงักทุับถูกทําลายเพราะไฟปา ทําใหอุรงัอุตังหาอาหาร ซึ่งเปนอันตราย

ตอพวกมันมาก” อาหหมัด ซาโยโกะ หัวหนากลุมชวยเหลืออุรังอุตัง ระบุ   

 ที่เปนเชนน้ัน เพราะตนไมที่ถูกเผายืนตนตาย เมื่ออรุังอุตายหาใบไม หรือลกูไมกินไมได พวก

มันอาจออกจากปาเพื่อไปหาอาหารกินในถ่ินอาศัยของคน ปญหาก็ย่ิงลุกลาม สวนวิธีการชวยเหลือ 

ทีมงานจะยิงลูกดอกยาสลบใสอุรงัอุตังที่พบ และคอย ๆ นําตัวลงจากตนไม โดยพวกเขาตองเคลียร

พื้นที่ดานลางไว เพื่อระวังปองกันไมใหไดรบัอันตราย หากอรุังอุตังตกจากตนไมระหวางกระบวนการ

ชวยเหลือ เมื่อลงถึงพื้น หัวหนาสัตวแพทยจะตรวจอณุหภูมแิละอัตราเตนของหัวใจ ตรวจฟนเพื่อ

ประเมินอายุ เก็บตัวอยางเลือด และฝงชิพติดตามตัวเขาไปใตผิวหนัง จากน้ันจึงนําตัวอรุังอุตังข้ึนเรือ 

ใสกรงช่ัวคราว เพื่อเตรียมพาไปปลอยยังปาอกีแหง ซึง่เปนบานใหมในเขตมันทงัไกและบากันตังมี

แหลงอาหารตามธรรมชาติอยางเพียงพอ และไดรับการปกปองจากพวกลักลอบตัดไม ซึ่งไกลจากจุด

เดิมราว 80 กิโลเมตร 

 มาริออส ทังกงั หัวหนาสัตวแพทยที่ตรวจอาการอุรงัอุตัง บอกวา อุรังอุตังที่พบบางตัวตาเปน

ตอจนมองไมเห็นแลว เรายังพบวาบางตัวตาแตกเพราะถูกยิง บางตัวขาดสารอาหารอยางหนัก อยางไรก็

ดีทางกลุมอนุรักษอุรงัอุตังหวังวา จะชวยอุรังอุตังใหไดวันละ 2-3 ตัว ในระยะ 10 วัน ที่ลงพื้นที่ ภารกิจ

น้ีเปนภารกจิทีท่ําตอเน่ือง เริม่ตนมาต้ังแตตนเดือนธันวาคม 2558 โดยทีมสามารถชวยเหลืออรุังอุตังได

ถึง 39 ตัว จากผืนปาเขตมังกทุับใกล ๆ กับแมนํ้ามันทงัไก ซึง่เสียหายอยางหนักจากไฟปาเชนกันแตนา

เสียดาย ที่ทมีไมสามารถชวยเหลือพวกมันไดทัง้หมด เพราะมีขอจํากัดหลายอยาง “ปญหาคือระยะทาง

ที่อยูหางจากจุดปลอยอรุังอุตัง และขอจํากัดเรื่องการคมนาคม เราเลยไมสามารถชวยพวกมันไดทั้งหมด
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เพราะเราขนยายพวกมันในแตละครัง้ไดไมกี่ตัว” อาหหมัด ซาโยโกะ หัวหนากลุมชวยเหลืออรุังอุตัง 

กลาว 

 การลองเรือใชเวลา 6 ช่ัวโมง ก็ถึงจุดปลอยอุรงัอุตังบานใหมของทั้ง 3 ตัว โดยทันทีที่ปลอย

พวกมันตางไมลงัเลและปนข้ึนตนไมสูงใหญ ทามกลางความหวังของทมีชวยเหลือวาพื้นที่น้ีจะเปนที่อยู

ที่ปลอดภัย ที่ทําใหความพยายามของพวกเขาคุมคา แมทีมจะฝงชิพติดตามตัวไว แตทวางานของพวก

เขาสิ้นสุดลงแคน้ี พวกเขาไมมกีําลงัคนและกําลังทรัพยเพียงพอจะติดตามการใชชีวิตของอุรังอุตัง  

สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) ประเมินวาจํานวน

อุรังอุตังธรรมชาติบนเกาะบอรเนียว ลดลงถึงรอยละ 50 ในชวง 60 ปที่ผานมา โดยมสีาเหตุหลักจาก

การสญูเสียที่อาศัย เน่ืองจากการขยายพื้นที่ทําการเกษตร เชน การปลูกปาลมนํ้ามัน การทําปาไม 

และไฟปา นอกจากน้ีการลักลอบลาอุรังอุตังเพื่อขายเปนสัตวเลีย้ง ก็เปนภัยคุกคามสําคัญสําหรบั

ประชากรอุรงัอุตังโลก 

การนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับสถานที่ประวัติศาสตร มีจํานวน 1 ขาว เปนการนําเสนอถึง

สถานที่คนพบทางประวัติศาสตรของประเทศสมาชิกอาเซียน เชน 

 ชาวฝรั่งเศสทีเ่คยสํารวจถํ้าในยุคกอนประวัติศาสตรที่ต้ังอยูบริเวณพรมแดนไทย-กัมพูชา 

กลับมายังสถานที่ขุดคนทางประวัติศาสตรอีกครัง้หลังผานไปครึ่งศตวรรษ เพื่อมาติดตามความคืบหนา

ของการศึกษาในบริเวณดังกลาว และพบวาสถานที่แหงน้ีเคยเปนที่พกัของกลุมนักลาสัตว (“รายงาน

พิเศษ สํารวจ”, 2559) 

การนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับศาสนา มีจํานวน 1 ขาว เปนการนําเสนอผลสํารวจสํามะโน

ประชากร เชน 

 ผลการสํารวจสํามะโนประชากรเมียนมาพบวามีชาวมุสลิมเพียงรอยละ 2 ของจํานวน

ประชากรทั้งประเทศ ซึง่เปนขอมลูที่ขัดแยงกบัการกลาวอางของกลุมชาวพุทธแนวคิดสุดโตงทีร่ะบุ

กอนหนาน้ีวาประชากรมุสลิมในเมียนมากําลังเพิ่มจํานวนข้ึนอยางมากและเปนภัยคุกคามตอประเทศ   

รัฐบาลเมียนมาเปดเผยผลสํารวจสํามะโนประชากรซึ่งจัดทําข้ึนต้ังแตป 2557 โดยพบวา จํานวนชาว

มุสลิมในเมียนมามเีพียงรอยละ 2.3 หรือ ประมาณ 1.1 ลานคน จากจํานวนประชากรทัง้หมด 51.48 

ลานคน ซึ่งถือวานอยกวาจํานวนของชาวคริสตที่อาศัยอยูในประเทศทีม่ีอยูรอยละ 6.3 ขณะที่

ประชากรสวนใหญของประเทศรอยละ 90 เปนชาวพุทธขอมูลดังกลาวขัดแยงกบัการกลาวอางของ

กลุมชาตินิยมชาวพุทธหัวสุดโตงทีร่ะบุวา จํานวนประชากรชาวมุสลิมในเมียนมาเพิ่มจํานวนข้ึนอยาง

มากและกําลังกลายเปนภัยคุกคามตอประเทศที่คนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ซึ่งขออางน้ีสงผลให

เกิดความรูสึกรงัเกียจศาสนาอิสลามขยายลกุลามไปทั่วประเทศในชวงที่ผานมา การสํารวจสํามะโน

ประชากรครั้งน้ีถือเปนการจัดทําข้ึนเปนครั้งแรกในเมียนมานับต้ังแต ป 2526 โดยรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงแรงงาน ตรวจคนเขาเมืองและประชากรของเมียนมา ระบุวา ตัวเลขสัดสวนประชากรที ่
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นับถือศาสนาตาง ๆ ไมไดแตกตางจากขอมูลเมื่อป 2526 มากนัก ขณะที่กองทุนประชากรแหง

สหประชาชาติยูเอ็นเอฟพเีอ แสดงความยินดีทีเ่มียนมาจัดทาํสํามะโนประชากรข้ึน แตก็แสดงความ

กังวลตอกรณีที่การจัดทําขอมูลในครั้งน้ีไมไดนับรวมตัวเลขกลุมชาติพันธุโรฮงิญาซึง่มีอยูประมาณ  

1 ลานคน เขาไปดวย (“เมียนมาเผยผลสํารวจสํามะโนประชากรมสุลมิ”, 2559) 

และสุดทาย การนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับแรงงานทางสังคม มีจํานวน 1 ขาว เปนการนําเสนอ

แงมุมของการจางงานแรงงานที่เปนผูบกพรองทางการไดยิน เชน 

รานอาหารฟงเกอรทอลคในประเทศอินโดนีเซียวาจางผูที่มีความบกพรองทางการไดยินใหมา

ทํางานเปนพนักงานเสริฟและพอครัว และสรางบรรยากาศแบบใหมในการรับประทานใหกบัลูกคา  

(“รายงานพิเศษ รานอาหารในอินโดฯ”, 2558)  

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2558 รานอาหารฟงเกอรทอลค ซึง่เปนรานอาหารเปดใหมในเมอืงตาเงรงั

ใน จ.บันเติน ประเทศอินโดนีเซีย กลายเปนรานอาหารแหงแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่

สรางโอกาสใหกบับุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายดวยการวาจางผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน

ใหมาทํางานเปนพนักงานเสริฟและพอครัว ซึ่งนอกจากจะเปนการเปดโอกาสใหผูที่มีความบกพรอง

ทางรางกายไดมีโอกาสในการทํางานแลว ยังเปนการสรางบรรยากาศแบบใหมในการรับประทาน

ใหกับลูกคา สําหรับลูกคาทีเ่ขามาใชบรกิารที่รานอาหารฟงเกอรทอลคตางประทับใจการบรกิารของ

พนักงานที่แมจะมีความบกพรองทางการไดยิน แตสามารถใหบริการไดแบบมืออาชีพและอาหารอรอย

ถูกปาก มีรายงานวาสมาชิกสภาอินโดนีเซียกําลงัหาทางผลักดันกฎหมายฉบบัใหม เพื่อปกปองสทิธ์ิ

ของผูทีม่ีความบกพรองทางรางกาย โดยมจีุดมุงหมายที่สรางโอกาสในการทํางานใหกับบุคคลกลุมน้ี

มากข้ึน 

ดังน้ัน จึงสรปุไดวา การนําเสนอเน้ือหาใน 3 เสาหลัก ประชาคมอาเซียนของรายการขาวจะมี

การแยกยอยประเด็นในมุมตาง ๆ ซึ่งจะเปนการรายงานสถานการณหรือเหตุการณที่เกิดข้ึน ณ เวลา

น้ัน ๆ เพื่อใหประชาชนและสังคมไดรบัรูรับทราบกับสิ่งที่เกดิข้ึน โดยในบางครั้งไดมีการขยายประเด็น

ดวยการเพิ่มขอมูล เพื่อใหผูชมไดเห็นภาพอยางรอบดาน อันจะนํามาซึง่ความรูและความเขาใจสิ่งที่

เกิดข้ึนในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนมากย่ิงข้ึน 

 ทั้งน้ีหากพิจารณาเปรียบเทียบกันระหวางรูปแบบและเน้ือหาของรายการสารคดีและรายการ

ขาวจะพบวา ทั้งรายการสารคดี Spirit of Asia และรายการขาว มีการนําเสนอเน้ือหาใน 3 เสาหลัก

ประชาคมอาเซียน โดยแยกเปนประเด็นยอยในหลายๆดานเหมือนกัน แตจะมีความแตกตางกันที่ 

รายการสารคดี Spirit of Asia จะนําเสนอเน้ือหาในลกัษณะของการเลาเรื่องทีเ่จาะลึกมาจากประเด็น

หลัก ซึง่จะมีการบรรยายประกอบภาพเปนเรื่องยาว เพื่อใหผูชมไดเห็นภาพอยางรอบดานและมี

อารมณรวมกับสิ่งทีร่ับชม ขณะทีร่ายการขาวจะนําเสนอเน้ือหาซึ่งเปนเหตุการณทีเ่กิดข้ึน ณ เวลา 
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น้ัน ๆ โดยจะเปนการรายงานขาวที่มีความสั้นกระชัดและรวดเร็ว ดังน้ันจงึสรุปไดวา รายการสารคดี 

Spirit of Asia จะนําเสนอเน้ือหาเพื่อใหผูชมไดรบัรูรับทราบและมีอารมณรวมกับสิ่งทีร่ับชม ซึ่งใน

เน้ือหาทีเ่กี่ยวกบัประชาคมอาเซียน ก็จะสามารถทําใหผูรบัชมมีความรูสึกผกูพันประชาชนในประเทศ

ที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียนได สวนรายการขาว จะนําเสนอเน้ือหา เพื่อรายงานสถานการณหรอื

เหตุการณที่เกิดข้ึนใหผูชมไดรับรูรบัทราบ ซึ่งในเน้ือหาที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน กจ็ะสามารถทํา

ใหผูรับชมไดมีความรูความเขาใจประชาชนในประเทศประเทศที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียนได  

สวนภาพที่ใชในการนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จะมีความแตกตางกนัออกไปตาม

เน้ือหา คือรายการสารคดี Spirit of Asia จะเปนภาพเรื่องราวชีวิตความเปนอยูในดานตาง ๆ สวน

รายการขาวจะเปนภาพเหตุการณที่เกิดข้ึน ดังภาพการเปรียบเทียบดังตอไปน้ี 

 

ภาพที่ 4.10: ไอตา ชนผิวสีแหงลูชอน (Spirit of Asia ออกอากาศ 19 ก.ค. 2558)  

 

 
 

ที่มา: Spirit of Asia. (2558 ค). ไอตา ชนผิวสีแหงลูชอน. สบืคนจาก https://program.thaipbs.or.th/ 

watch/crCJCp. 

  

ภาพที่ 4.11: นายกฯ หารือ “ออง ซาน ซจู”ี ความรวมมือดานแรงงาน (ออกอากาศ 24 มิ.ย. 2559)   

 

 
 

ที่มา: นายกฯ หารือ “ออง ซาน ซจูี” ความรวมมือดานแรงงาน. (2559). สืบคนจาก 

http://news.thaipbs.or.th/content/253454. 
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ภาพที่ 4.12: วีกัน เสนหสถาปตยกรรมลาตินแหงเอเชีย (Spirit of Asia ออกอากาศ 26 ก.ค. 2558)  

 

 
 

ที่มา: Spirit of Asia. (2558 ข). วีกัน เสนหสถาปตยกรรมลาตินแหงเอเชีย. สืบคนจาก 

https://program.thaipbs.or.th/watch/v8krpD. 

 

ภาพที่ 4.13: สํารวจ “ถํ้าลางสเปยน” ถํ้ากอนประวัติศาสตรในกัมพูชา (ออกอากาศ 13 มิ.ย. 2559)   

 

 
 

ที่มา: รายงานพเิศษ สํารวจ “ถํ้าลางสเปยน” ถํ้ากอนประวัติศาสตรในกัมพูชา. (2559). สืบคนจาก 

http://news.thaipbs.or.th/content/253076. 

 

ภาพที่ 4.14: บาจาว ชนเผายิปซีทะเล (Spirit of Asia ออกอากาศ 15 พ.ย. 2558)  

 

 
 

ที่มา: Spirit of Asia. (2558 ฌ). บาจาว ชนเผายิปซทีะเล. สืบคนจาก https://program.thaipbs.or.th 

/watch/aQDzP5. 
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ภาพที่ 4.15: กัมพูชาเปดเดินรถไฟอีกครัง้หลังหยุดซอมนาน 7 ป (ออกอากาศ 30 เม.ย. 2559)  

 

 
 

ที่มา: กัมพูชาเปดเดินรถไฟอีกครัง้หลังหยุดซอมนาน 7 ป. (2559). สืบคนจาก 

http://news.thaipbs.or.th/content/252048. 

 

ภาพที่ 4.16: จีนพารานากันในกลันตัน (Spirit of Asia ออกอากาศ 27 ธ.ค. 2558)  

 

 
 

ที่มา: Spirit of Asia. (2558 จ). จีนพารานากันในกลันตัน. สืบคนจาก https://program.thaipbs.or.th/ 

watch/v8sxw0. 

 

ภาพที่ 4.17: “ลาว” เลือกต้ังสมาชิกสภาแหงชาติ-สภา ปชช. ระดับแขวง (ออกอากาศ 20 มี.ค. 2559)  

 

 
 

ที่มา: “ลาว” เลือกต้ังสมาชิกสภาแหงชาติ-สภา ปชช. ระดับแขวง. (2559). สืบคนจาก

http://news.thaipbs.or.th/content/251090. 



81 

ภาพที่ 4.18: ไทลื้อ ในวันที่พงสาลีตองเปลี่ยน (Spirit of Asia ออกอากาศ 21 ก.พ. 2559)  

 

 
 

ที่มา: Spirit of Asia. (2559 ช). ไทลื้อ ในวันที่พงสาลีตองเปลี่ยน. สืบคนจาก 

https://program.thaipbs.or. thb/watch/EtiNZw. 

 

ภาพที่ 4.19: สรุปขาวเดนป 58: หมอกควันอินโดนีเซีย ปญหาภูมิภาคอาเซียน (ออกอากาศ 29 ธ.ค. 2558)  

 

 
 

ที่มา: รายงานพเิศษ สรปุขาวเดนป 58: หมอกควันอินโดนีเซีย ปญหาภูมิภาคอาเซียน. (2558). สืบคนจาก 

http://news.thaipbs.or.th/content/7033. 

 

ภาพที่ 4.20: ประเทศไทยของไทสยาม (Spirit of Asia ออกอากาศ 17 เม.ย. 2559) 

 

 
 

ที่มา: Spirit of Asia. (2559 ง). ประเทศไทยของไทสยาม. สืบคนจาก https://program.thaipbs.or.th 

/watch/RHyF6p. 
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ภาพที่ 4.21: นักอนุรักษเรงชวยอุรังอุตังในอินโดฯ เสี่ยงขาดอาหารตาย (ออกอากาศ 18 ม.ค. 2559) 

 

 
 

ที่มา: รายงานพเิศษ นักอนุรักษเรงชวยอุรังอุตังในอินโดฯ เสีย่งขาดอาหารตาย. (2559). สืบคนจาก 

http://news.thaipbs.or.th/content/7372. 

 

4.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

 ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 ชุด ซึ่งผูศึกษา

จะรายงานผลระดับการศึกษาตามลําดับ ดังน้ี 

 สวนที่ 1 ขอมูลดานประชากรและสงัคม  

 สวนที่ 2 การเปดรับชมรายการโทรทัศน 

สวนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการนําเสนอรายการขาวและรายสารคดี 

สวนที่ 4 ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบรายการขาวและรายสารคดี 

 สวนที่ 5 ความผูกพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพือ่นบานทีเ่ปน

สมาชิกประชาคมอาเซียน  

 สวนที่ 6 การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานขอที่ 1 การเปดรับชมรายการโทรทัศน มีความสัมพันธกับการนําเสนอเน้ือหาเพือ่

สรางความผูกพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อนบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคม

อาเซียน 

 สมมติฐานขอที่ 2 รูปแบบการนําเสนอรายการที่แตกตางกัน มีการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสราง

ความผูกพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคม

อาเซียนตางกัน 

 สมมติฐานขอที่ 3 รูปแบบของรายการ มีความสมัพันธกับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความ

ผูกพันการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศ

เพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน  
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 สวนที่ 1 ขอมูลดานประชากร  

 เปนการวิเคราะหขอมลูดานประชากรและสังคมของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยนําเสนอในรูปแบบของจํานวนและรอยละ 

ดังน้ี 

 

ตารางที่ 4.9: แสดงจํานวน (รอยละ) ของกลุมตัวอยางจําแนกตาม เพศ  

 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

ชาย 188 47.00 

หญิง 212 53.00 

รวม 400 100.00 

 

 จากตารางที่ 4.9 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยมีเพศหญิง

จําวน 212 คน คิดเปนรอยละ 53.00 และเพศชายจํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 47.00 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.10: แสดงจํานวน (รอยละ) ของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ  

 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 

25-30 ป 146 36.50 

31-35 ป 178 44.50 

36-40 ป 76 19.00 

รวม 400 100.00 

  

 จากตารางที่ 4.10 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 31-35 ป มีจํานวน 178 คน คิดเปน 

รอยละ 44.50 รองลงมาคืออายุ 25-30 ป มีจํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 36.50 และอายุ 36-40 ป 

มีจํานวนนอยทีสุ่ด คือ 76 คน คิดเปนรอยละ 19.00 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.11: แสดงจํานวน (รอยละ) ของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา  

 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

ประถมศึกษา 12 3.00 

มัธยมศึกษา 20 5.00 

ปวส./ อนุปริญญา 76 19.00 

ปริญญาตร ี 254 63.50 

ปริญญาโท 38 9.50 

รวม 400 100.00 

  

 จากตารางที่ 4.11 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมกีารศึกษาระดับปรญิญาตรี มจีํานวน 254 คน 

คิดเปนรอยละ 63.50 รองลงมา ไดแก ระดับการศึกษาปวส./ อนุปริญญา มีจํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 

19.00 ระดับการศึกษาปริญญาโท มจีํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 9.50 ระดับการศึกษามัธยมศึกษา มี

จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.00 และระดับการศึกษาประถมศึกษามีจํานวนนอยทีสุ่ด คือ 12 คน  

คิดเปนรอยละ 3.00 ตามลําดับ 

  

ตารางที่ 4.12: แสดงจํานวน (รอยละ) ของกลุมตัวอยางจําแนกตาม รายไดเฉลี่ยตอเดือน  

 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ 

15,001 - 25,000 บาท 186 46.50 

25,001-35,000 บาท 162 40.50 

35,001–45,000 บาท 24 6.00 

45,001 บาทข้ึนไป 28 7.00 

รวม 400 100.00 

   

จากตารางที่ 4.12 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดเฉลีย่ตอเดือน 15,001-25,000 บาท 

มีจํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 46.50 รองลงมา ไดแก รายไดเฉลี่ยตอเดือน 25,001-35,000 บาท 

มีจํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 40.50 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 45,001 บาทข้ึนไป มีจํานวน 28 คน 

คิดเปนรอยละ 7.00 และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 35,001-45,000 บาท มีจํานวนนอยที่สุด คือ 24 คน 

คิดเปนรอยละ 6.00 ตามลําดับ 
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 สวนที่ 2 การเปดรับชมรายการโทรทัศน 

 เปนการวิเคราะหขอมลูดานการเปดรับชมรายการโทรทัศน จําแนกตาม รูปแบบการรับชม 

ความถ่ี ระยะเวลา รูปแบบรายการ จํานวนประเทศของประชาคมอาเซียน ประเทศที่อยูในประชาคม

อาเซียน เน้ือหารายการ รายการขาว รายการสารคดี และรายการที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียน 

โดยนําเสนอในรูปแบบของจํานวน และรอยละ ดังน้ี 

 

ตารางที่ 4.13: แสดงจํานวน (รอยละ) ของกลุมตัวอยางจําแนกตามรูปแบบการรับชม 

  

รูปแบบการรบัชม จํานวน (คน) รอยละ 

ตามผังรายการ 258 64.50 

ดูยอนหลงั 142 35.50 

รวม 400 100.00 

   

 จากตารางที่ 4.13 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีรปูแบบการรบัชมตามผงัรายการ มีจํานวน 

258 คน คิดเปนรอยละ 64.50 รองลงมาคือดูยอนหลงั มีจํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 35.50 

ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.14: แสดงจํานวน (รอยละ) ของกลุมตัวอยางจําแนกตามความถ่ี  

 

ความถ่ี จํานวน (คน) รอยละ 

ทุกวัน 206 51.50 

1-2 วัน 106 26.50 

3-4 วัน 66 16.50 

5-6 วัน 22 5.50 

รวม 400 100.00 

   

 จากตารางที่ 4.14 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถ่ีคือรับชมทกุวัน มีจํานวน 206 คน 

คิดเปนรอยละ 51.50 รองลงมา ไดแก รับชม 1-2 วัน มีจํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 26.50 รับชม 

3-4 วัน มีจํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 16.50 และรบัชม 5-6 วัน มีจํานวนนอยที่สุด คือ 22 คน  

คิดเปนรอยละ 5.50 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.15: แสดงจํานวน (รอยละ) ของกลุมตัวอยางจําแนกตามระยะเวลา  

 

ระยะเวลา จํานวน (คน) รอยละ 

1-2 ช่ัวโมง/ วัน 182 45.50 

3-4 ช่ัวโมง/ วัน 160 40.00 

มากกวา 4 ช่ัวโมง/ วัน 58 14.50 

รวม 400 100.00 

  

 จากตารางที่ 4.15 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาในการรบัชม 1-2 ช่ัวโมง/ วัน  

มีจํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 45.50 รองลงมา ไดแก รบัชม 3-4 ช่ัวโมง/ วัน มีจํานวน 160 คน 

คิดเปนรอยละ 40.00 และรบัชมมากกวา 4 ช่ัวโมง/ วัน มีจํานวนนอยที่สุด คือ 58 คน คิดเปนรอยละ 

14.50 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.16: แสดงจํานวน (รอยละ) ของกลุมตัวอยางจําแนกตามรูปแบบรายการ 

  

รูปแบบรายการ* จํานวน  รอยละ 

รายการสารคดี 364 23.48 

รายการขาว     352 22.71 

รายการวาไรต้ีและเรียลลิต้ี 214 13.81 

รายการสุขภาพ อาหาร ทองเที่ยว 182 11.74 

ละครและภาพยนตร 168 10.84 

รายการกีฬา 158 10.19 

รายการเด็กและเยาวชน          112 7.23 

รวม 1550 100.00 

* ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 

 จากตารางที่ 4.16 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีรปูแบบรายการ ในการรับชมรายการสาร

คดี มีจํานวน 364 คน คิดเปนรอยละ 23.48 รองลงมา ไดแก รายการขาว มีจํานวน 352 คน คิดเปน

รอยละ 22.71 รายการวาไรต้ีและเรียลลิต้ี มจีํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 13.81 รายการสุขภาพ 

อาหาร ทองเที่ยว มีจํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 11.74 ละครและภาพยนตร จํานวน 168 คน 
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คิดเปนรอยละ 10.84 รายการกีฬา มีจํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 10.19 และรายการเด็กและ

เยาวชนมีจํานวนนอยที่สุดคือ 112 คน คิดเปนรอยละ 7.23 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.17: แสดงจํานวน (รอยละ) ของกลุมตัวอยางจําแนกตามจํานวนประเทศของประชาคมอาเซียน  

 

จํานวนประเทศของประชาคมอาเซียน จํานวน  รอยละ 

 ไมทราบ 12 3.00 

 ทราบ 388 97.00 

รวม 400 100.00 

* ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 

 จากตารางที่ 4.17 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญทราบจํานวนประเทศของประชาคมอาเซียน 

มีจํานวน 388 คน คิดเปนรอยละ 97.00 รองลงมา ไดแก ไมทราบจํานวนประเทศของประชาคม

อาเซียน มจีํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.00 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.18: แสดงจํานวน (รอยละ) ของกลุมตัวอยางจําแนกตามประเทศที่อยูในประชาคมอาเซียน  

 

ประเทศที่อยูในประชาคมอาเซียน * จํานวน  รอยละ 

 เมียนมา            400 9.99 

 มาเลเซีย 398 9.94 

 เวียดนาม 398 9.94 

 ลาว 396 9.89 

 สิงคโปร 390 9.74 

 ไทย 390 9.74 

 อินโดนีเซีย 388 9.69 

 กัมพูชา 386 9.64 

 ฟลิปปนส 384 9.59 

 บรูไนดารสุซาลาม 354 8.84 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.18 (ตอ): แสดงจํานวน (รอยละ) ของกลุมตัวอยางจําแนกตามประเทศทีอ่ยูในประชาคม

อาเซียน  

 

ประเทศที่คนเขาใจผิดคิดวาอยูในประชาคมอาเซียน จํานวน  รอยละ 

 จีน 42 1.05 

 อินเดีย 34 0.85 

 เกาหล ี 14 0.35 

 เนปาล 12 0.30 

 ภูฏาน 10 0.25 

 ญี่ปุน 8 0.20 

รวม 4004 100.00 

* ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 

 จากตารางที่ 4.18 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญทราบวาประเทศที่อยูในประชาคมอาเซียน  

3 อันดับแรก ประกอบดวย เมียนมา มีจํานวน 400 คน คิดเปนรอยละ 9.99 รองลงมาคือ มาเลเซีย  

มีจํานวน 398 คน คิดเปนรอยละ 9.94 และอันดับที่ 3 คือ เวียดนาม มีจํานวน 398 คน คิดเปน 

รอยละ 9.94 ตามลําดับ 

 สวนประเทศทีก่ลุมตัวอยางเขาใจผิดคิดวาอยูในประชาคมอาเซียนไดแก จีน จํานวน 42 คน 

คิดเห็นรอยละ 1.05 อินเดีย 34 คน คิดเปนรอยละ 0.85 เกาหลี 14 คน คิดเปนรอยละ 0.35 เนปาล 

12 คน คิดเปนรอยละ 0.30 ภูฏาน 10 คน คิดเปนรอยละ 0.25 และญี่ปุน 8 คน คิดเปนรอยละ 0.20 
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ตารางที่ 4.19: แสดงจํานวน (รอยละ) ของกลุมตัวอยางจําแนกเน้ือหารายการ  
 

เน้ือหารายการ* จํานวน  รอยละ 

การทองเที่ยว 316 20.84 

สงเสริมความรูความเขาใจดานเศรษฐกิจ 292 19.26 

ชีวิตความเปนอยู 250 16.49 

ความรวมมือระหวางประเทศ    176 11.61 

นโยบายภาครัฐและเอกชน 176 11.61 

สงเสริมความรูความเขาใจดานสงัคมและวัฒนธรรม 114 7.52 

สงเสริมเด็กและเยาวชน 98 6.46 

สงเสริมความรูความเขาใจดานการเมืองและความมั่นคง 94 6.20 

รวม 1516 100.00 

* ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

  

จากตารางที่ 4.19 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญชอบเน้ือหารายการ 3 อันดับแรก ไดแก  

การทองเที่ยว มีจํานวน 316 คน คิดเปนรอยละ 20.84 รองลงมา สงเสริมความรูความเขาใจดาน

เศรษฐกจิ มีจํานวน 292 คน คิดเปนรอยละ 19.26 และอันดับสาม คือ ชีวิตความเปนอยู มีจํานวน 

250 คน คิดเปนรอยละ 16.49 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.20: แสดงจํานวน (รอยละ) ของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายการขาว  
 

รายการขาว* จํานวน  รอยละ 

ที่น่ี Thaipbs 312 26.49 

ขาวเที่ยง 188 15.96 

ขาวคํ่ามิติใหม ทั่วไทย 182 15.45 

ทันโลก 114 9.68 

ขาวดึก 110 9.34 

วันใหมไทยพีบเีอส 108 9.17 

AEC Business Class รูทันเออซี ี 90 7.64 

คิดยกกําลัง 2 กับ COMMENTATORS 74 6.28 

รวม 1178 100.00 

* ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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จากตารางที่ 4.20 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรับชมรายการขาว 3 อันดับแรก ไดแก 

รายการขาวที่น่ี Thaipbs มีจํานวน 312 คน คิดเปนรอยละ 26.49 อันดับที่ 2 รายการขาวเที่ยง  

มีจํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 15.96 และอันดับที่ 3 รายการขาวคํ่ามิติใหม ทั่วไทย มีจํานวน  

182 คน คิดเปนรอยละ 15.45 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.21: แสดงจํานวน (รอยละ) ของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายการสารคดี  

 

รายการสารคดี* จํานวน  รอยละ 

Spirit of Asia 372 39.49 

ทองโลกกวาง    226 23.99 

ชีวิตไรพรหมแดน 204 21.66 

มิติโลกหลงัเที่ยงคืน 140 14.86 

รวม 942 100.00 

* ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

  

จากตารางที่ 4.21 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรับชมรายการรายการสารคดี 3 อันดับแรก 

ไดแก รายการสารคดี Spirit of Asia มีจํานวน 372 คน คิดเปนรอยละ 39.49 อันดับที่ 2 รายการ

สารคดีทองโลกกวาง มจีํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 23.99 และอันดับที่ 3 รายการสารคดีชีวิตไร

พรมแดน มีจํานวน 204 คน คิดเปนรอยละ 21.66 ตามลําดับ  

  

ตารางที่ 4.22: แสดงจํานวน (รอยละ) ของกลุมตัวอยางจําแนกรายการที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียน 

  

รายการที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกบัอาเซียน* จํานวน รอยละ 

รายการสารคดี 358 88.61 

รายการขาว 44 10.89 

รวม 404 100.00 

* ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 

จากตารางที่ 4.22 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรับชมรายการที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ

อาเซียนประเภทรายการสารคดี มีจํานวน 358 คน คิดเปนรอยละ 88.61 รองลงมารายการขาว  

มีจํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 10.89 ตามลําดับ 
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 สวนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีตอรปูแบบการนําเสนอรายการขาวและรายสารคดี 

 ในสวนน้ีจะอธิบายถึงผลการวิจัยที่ไดจากคะแนนความคิดเหน็ที่วัดจากการสํารวจใน 4 ระดับ 

คือ ระดับ 4 เทากับมากทีสุ่ด ระดับ 3 เทากับมาก ระดับ 2 เทากับนอย และระดับ 1 เทากบันอยทีสุ่ด 

ซึ่งเปนคะแนนดิบ จากการศึกษาในสวนน้ีจะทําใหทราบขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการ

นําเสนอรายการขาวและรายสารคดี โดยขอมลูสวนน้ีจะแสดงเปนคาเฉลี่ย และ S.D. ของกลุมตัวอยาง

ซึ่งมรีายละเอียด ดังน้ี 

 

ตารางที่ 4.23: แสดงคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางจําแนกตามความคิดเห็นที่มีตอรปูแบบการนําเสนอ 

รายการขาว 

 

ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการนําเสนอรายการขาว 
ระดับความสําคัญ 

 
S.D. แปลผล 

ผูดําเนินรายการมีความเช่ียวชาญ 3.17 0.426 มากที่สุด 

การวิเคราะหขาวตรงประเด็น 3.11 0.410 มากที่สุด 

การรายงานขาวมีความสดใหม 3.07 0.470 มากที่สุด 

ภาพประกอบตรงตามเน้ือหา 2.99 0.501 มาก 

ฉาก/ ดนตร/ี ไตเต้ิลดึงดูดความสนใจ 2.89 0.602 มาก 

รวม 3.04 0.385   มากทีสุ่ด 

  

 จากตารางที่ 4.23 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการนําเสนอรายการขาว แสดง

คาเฉลี่ย พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการนําเสนอรายการขาวโดยรวมอยูในระดับ

มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.04 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นที่มีตอ

รูปแบบการนําเสนอรายการขาวอยูในระดับมากที่สุด ประกอบดวย ผูดําเนินรายการมีความเช่ียวชาญ 

มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.17 การวิเคราะหขาวตรงประเด็น มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.11 และการรายงานขาวมี

ความสดใหม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.07 ในขณะที่กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นทีม่ีตอรปูแบบการนําเสนอ

รายการขาวอยูในระดับมาก คือ ภาพประกอบตรงตามเน้ือหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.99 และฉาก/

ดนตร/ี ไตเต้ิลดึงดูดความสนใจ มีคาเฉลี่ยเทากบั 2.89 ตามลําดับ  

 

 

 



92 

ตารางที่ 4.24: แสดงคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางจําแนกตามความคิดเห็นที่มีตอรปูแบบการนําเสนอราย

สารคดี 

 

ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการนําเสนอรายสารคดี 
ระดับความสําคัญ 

 
S.D. แปลผล 

มีแกนเรือ่งที่นาสนใจ 3.39 0.529 มากที่สุด 

ภาพประกอบสื่อความหมายไดชัดเจน 3.37 0.512 มากที่สุด 

บทบรรยายสอดคลองกบัภาพประกอบ 3.34 0.485 มากที่สุด 

มีการเช่ือมโยงเรือ่งราวกับบุคคลอยางนาสนใจ 3.18 0.445 มากที่สุด 

ฉาก/ ดนตร/ี ไตเต้ิล ดึงดูดความสนใจ 3.15 0.518 มากที่สุด 

รวม 3.28 0.396 มากที่สุด 

  

 จากตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการนําเสนอรายสารคดี แสดง

คาเฉลี่ย พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการนําเสนอรายสารคดีโดยรวมอยูในระดับ

มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.28 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นที่มีตอ

รูปแบบการนําเสนอรายสารคดีอยูในระดับมากทีสุ่ด ประกอบดวย มีแกนเรื่องที่นาสนใจ มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.39 ภาพประกอบสื่อความหมายไดชัดเจน มีคาเฉลีย่เทากับ 3.37 บทบรรยายสอดคลองกับ

ภาพประกอบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.34 มีการเช่ือมโยงเรือ่งราวกับบุคคลอยางนาสนใจ มีคาเฉลี่ยเทากบั 

3.18 และฉาก/ ดนตร/ี ไตเต้ิล ดึงดูดความสนใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.15 ตามลําดับ  

 

สวนที่ 4 ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบรายการขาวและรายสารคดี 

จากการศึกษาในสวนน้ีจะทําใหทราบขอมูลเกี่ยวกับความคิดเหน็ทีม่ีตอรปูแบบรายการขาว

และรายสารคดี โดยขอมลูสวนน้ีจะแสดงเปนคาเฉลี่ย และ S.D. ของกลุมตัวอยางซึ่งมีรายละเอียด 

ดังน้ี 
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ตารางที่ 4.25: แสดงคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางจําแนกตามความคิดเห็นที่มีตอรปูแบบรายการขาว 

 

ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบรายการขาว 
ระดับความสําคัญ 

 
S.D. แปลผล 

มีเน้ือหาที่เปนประโยชนกบัผูรับชม 3.10 0.355 มากที่สุด 

นําเสนออยางมจีรรยาบรรณ 3.08 0.360 มากที่สุด 

มีเน้ือหาที่เขาใจงาย 3.03 0.339 มากที่สุด 

มีเน้ือหามีความหลากหลายนาติดตาม 2.99 0.425 มาก 

มีความนาสนใจ 2.87 0.523 มาก 

มีสัดสวนเวลาในการนําเสนอที่เหมาะสม 2.87 0.483 มาก 

มีความทันสมัย 2.79 0.583 มาก 

รวม 2.95 0.332 มาก 

  

 จากตารางที่ 4.25 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นทีม่ีตอรูปแบบรายการขาว แสดงคาเฉลี่ย 

พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นทีม่ีตอรปูแบบรายการขาวโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากบั 

2.95 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเหน็ที่มีตอรปูแบบรายการขาวอยูในระดับ

มากที่สุด ประกอบดวย มีเน้ือหาทีเ่ปนประโยชนกับผูรบัชม มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.10 นําเสนออยางมี

จรรยาบรรณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.08 และมเีน้ือหาที่เขาใจงาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.03 ในขณะที่กลุม

ตัวอยางมีความคิดเห็นทีม่ีตอรปูแบบรายการขาวอยูในระดับมาก คือ มีความนาสนใจ มีคาเฉลี่ย

เทากับ 2.87 มีสัดสวนเวลาในการนําเสนอที่เหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากบั 2.87 และมีความทันสมัย  

มีคาเฉลี่ยเทากบั 2.79 ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.26: แสดงคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางจําแนกตามความคิดเห็นที่มีตอรปูแบบรายสารคดี 

 

ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบรายสารคดี 
ระดับความสําคัญ 

 
S.D. แปลผล 

มีความนาสนใจ 3.42 0.513 มากที่สุด 

มีเน้ือหาที่เขาใจงาย 3.38 0.496 มากที่สุด 

มีเน้ือหาที่เปนประโยชนกบัผูรับชม 3.35 0.500 มากที่สุด 

มีเน้ือหามีความหลากหลายนาติดตาม 3.35 0.489 มากที่สุด 

นําเสนออยางมจีรรยาบรรณ 3.19 0.463 มากที่สุด 

มีความทันสมัย 3.17 0.438 มากที่สุด 

มีสัดสวนเวลาในการนําเสนอที่เหมาะสม 3.14 0.521 มากที่สุด 

รวม 3.28 0.362   มากทีสุ่ด 

  

 จากตารางที่ 4.26 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบรายสารคดี แสดงคาเฉลี่ย  

พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นทีม่ีตอรปูแบบรายสารคดีโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.28 เมือ่พิจารณารายขอ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นทีม่ีตอรปูแบบรายสารคดีอยูใน

ระดับมากทีสุ่ด ประกอบดวย มีความนาสนใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.42 มีเน้ือหาที่เขาใจงาย มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.38 มีเน้ือหาทีเ่ปนประโยชนกับผูรบัชม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35 มีเน้ือหามีความหลากหลาย 

นาติดตาม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35 นําเสนออยางมจีรรยาบรรณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.19 มีความทันสมัย 

มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.17 และมีสัดสวนเวลาในการนําเสนอทีเ่หมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.14 ตามลําดับ  

 

 สวนที่ 5 ความผูกพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพือ่นบานทีเ่ปน

สมาชิกประชาคมอาเซียน  

 จากการศึกษาในสวนน้ีจะทําใหทราบขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันระหวางประชาชนชาวไทย

กับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน โดยขอมลูสวนน้ีจะแสดงเปน

คาเฉลี่ย และ S.D. ของกลุมตัวอยางซึ่งมรีายละเอียด ดังน้ี 
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ตารางที่ 4.27: แสดงคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางจําแนกตามความผูกพันระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน 

 

 ความผูกพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน

ประเทศเพื่อนบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 

ระดับความสําคัญ 

 
S.D. แปลผล 

 ดานความคิด 2.64 0.396 มาก 

 ดานพฤติกรรม 2.58 0.391 มาก 

 ดานอารมณ 2.41 0.364 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.27 ผลการวิเคราะหความผกูพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน

ประเทศเพื่อนบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียน แสดงคาเฉลี่ย พบวา กลุมตัวอยางมีความผูกพัน

ระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียนอยูใน

ระดับมาก ประกอบดวย  ดานความคิด มีคาเฉลี่ยเทากบั 2.64 ดานพฤติกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.58 

ดานอารมณ มีคาเฉลี่ยเทากบั 2.41 ตามลําดับ เมือ่พิจารณารายละเอียดแตละดาน ดังน้ี 

 

ตารางที่ 4.28: แสดงคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางจําแนกตามความผูกพันระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีนดานอารมณ  

 

ความผูกพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศ

เพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียนดานอารมณ 

ระดับความสําคัญ 

 
S.D. แปลผล 

อยากเห็นประชาคมอาเซียนรวมมอืกันในทุกดาน 3.26 0.503 มากที่สุด 

รูสึกยินดีที่จะบอกกับทกุคนวาเปนพลเมืองอาเซียน 2.96 0.538 มาก 

เสียใจทุกครัง้ทีป่ระเทศเพื่อนบานมีการสูญเสีย 2.86 0.576 มาก 

รูสึกไมสบายใจเมื่อประชาชนในกลุมเพื่อนบานอาเซียนไมได      

   รับการยอมรับอยางเทาเทียม 

2.41 0.650 มาก 

รูสึกมีอารมณรวมเมื่อฟงเพลงหรอืดูการแสดงของประเทศ 

   เพื่อนบานในกลุมอาเซียน 

2.37 0.771 มาก 

กลัวการตอบคําถามเกี่ยวกบัประเทศเพือ่นบานในอาเซียน* 2.15 0.655 นอย 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.28 (ตอ): แสดงคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางจําแนกตามความผูกพันระหวางประชาชนชาวไทย

กับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียนดานอารมณ  

 

ความผูกพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศ

เพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียนดานอารมณ 

ระดับความสําคัญ 

 
S.D. แปลผล 

จะไมทักทายประชาชนในประเทศเพื่อนบานกอน* 1.97 0.625 มาก 

ไมสบายใจเมือ่ตองทํางานรวมกบัประชาชนของประเทศ 

   เพื่อนบาน* 

1.91 0.619 มาก 

รูสึกกังวลใจกบัการเขาเปนสวนหน่ึงในพลเมืองอาเซียน* 1.87 0.606 มาก 

รวม 2.41 0.364 มาก 

*คําถามเชิงลบ 

 

  จากตารางที่ 4.28 ผลการวิเคราะหความผกูพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน

ประเทศเพื่อนบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียนดานอารมณ แสดงคาเฉลี่ย พบวา กลุมตัวอยางมี

ความผูกพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคม

อาเซียนดานอารมณ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.41 เมื่อพจิารณารายขอ พบวา  

กลุมตัวอยางมีความผูกพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิก

ประชาคมอาเซียนดานอารมณในระดับมากมาก คือ อยากเห็นประชาคมอาเซียนรวมมอืกันในทุกดาน 

มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.26 กลุมตัวอยางมีความผูกพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศ

เพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียนดานอารมณอยูในระดับมาก รูสกึยินดีทีจ่ะบอกกับทุกคนวา

เปนพลเมืองอาเซียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.96 เสียใจทุกครั้งทีป่ระเทศเพื่อนบานมกีารสูญเสีย มีคาเฉลี่ย

เทากับ 2.86 รูสึกไมสบายใจเมื่อประชาชนในกลุมเพื่อนบานอาเซียนไมไดรบัการยอมรับอยางเทา

เทียม 2.41 มีคาเฉลี่ยเทากบั และรูสึกมีอารมณรวมเมื่อฟงเพลงหรือดูการแสดงของประเทศเพื่อน

บานในกลุมอาเซียน มีคาเฉลี่ยเทากบั 2.37 

  ในขณะที่กลุมตัวอยางมีความผูกพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อน

บานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีนดานอารมณในระดับนอย (คําถามเชิงลบ) กลัวการตอบคําถาม

เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบานในอาเซียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.15 และกลุมตัวอยางมีความผูกพันระหวาง

ประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพือ่นบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียนดานอารมณใน

ระดับมาก (คําถามเชิงลบ) จะไมทักทายประชาชนในประเทศเพื่อนบานกอน มีคาเฉลี่ยเทากบั 1.97  

ไมสบายใจเมือ่ตองทํางานรวมกบัประชาชนของประเทศเพือ่นบาน มีคาเฉลีย่เทากบั 1.91 และรูสกึ

กังวลใจกับการเขาเปนสวนหน่ึงในพลเมืองอาเซียน มีคาเฉลีย่เทากับ 1.87 ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.29: แสดงคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางจําแนกตามความผูกพันระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีนดานความคิด 

 

ความผูกพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชน 

ในประเทศเพือ่นบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 

ดานความคิด 

ระดับความสําคัญ 

 
S.D. แปลผล 

คิดวาการเรียนรูเกี่ยวกบัเพือ่นบานในประชาคมอาเซียนเปน 

   สิ่งทีจ่ําเปน 

3.10 0.545 มากที่สุด 

พรอมที่จะเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมของประเทศ 

   เพื่อนบาน 

2.82 0.665 มาก 

สามารถบอกลักษณะการแตงกายของประเทศเพื่อนบาน 2.76 0.645 มาก 

เห็นถึงความจําเปนในการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน 2.69 0.543 มาก 

เห็นภาพประเทศเพือ่นบานแลวสามารถบอกไดวาเปนที่ไหน 2.66 0.683 มาก 

เห็นความสําคัญของประวัติศาสตรประเทศเพื่อนบาน 2.56 0.614 มาก 

สามารถเลาเรื่องราวความสมัพันธกับประเทศเพื่อนบานใน 

   อดีตได 

2.41 0.643 มาก 

เขาใจคุณคาในการเปนสวนหน่ึงของอาเซียน 2.40 0.593 มาก 

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประวัติอาเซียน 2.39 0.616 มาก 

รวม 2.64 0.396 มาก 

   

  จากตารางที่ 4.29 ผลการวิเคราะหความผกูพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน

ประเทศเพื่อนบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียนดานความคิด แสดงคาเฉลี่ย พบวา กลุมตัวอยางมี

ความผูกพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคม

อาเซียนดานความคิดโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.64 เมื่อพจิารณารายขอ พบวา  

กลุมตัวอยางมีความผูกพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิก

ประชาคมอาเซียนดานความคิดอยูในระดับมากทีสุ่ด คือ คิดวาการเรียนรูเกี่ยวกับเพื่อนบานใน

ประชาคมอาเซียนเปนสิ่งทีจ่ําเปน มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.10 ในขณะที่กลุมตัวอยางมีความผูกพันระหวาง

ประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพือ่นบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียนดานความคิดอยู

ในระดับมาก ไดแก พรอมทีจ่ะเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบาน มีคาเฉลี่ยเทากบั 

2.82 สามารถบอกลักษณะการแตงกายของประเทศเพือ่นบาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.76 เห็นถึงความ
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จําเปนในการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน มีคาเฉลีย่เทากับ 2.69 เห็นภาพประเทศเพื่อนบานแลว

สามารถบอกไดวาเปนที่ไหน มีคาเฉลาเทากับ 2.66 เห็นความสําคัญของประวัติศาสตรประเทศเพื่อน

บาน มีคาเฉลี่ยเทากบั 2.56 สามารถเลาเรื่องราวความสัมพนัธกับประเทศเพื่อนบานในอดีตได มี

คาเฉลี่ยเทากับ 2.41 เขาใจคุณคาในการเปนสวนหน่ึงของอาเซียน มีคาเฉลี่ยเทากบั 2.40 และมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกบัประวัติอาเซียน มีคาเฉลีย่เทากบั 2.39 ตามลําดับ  

 

ตารางที่ 4.30: แสดงคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางจําแนกตามความผูกพันระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีนดานพฤติกรรม 

 

ความผูกพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชน 

ในประเทศเพือ่นบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 

ดานพฤติกรรม 

ระดับความสําคัญ 

 
S.D. แปลผล 

สนใจเหตุการณภัยพิบัติทีเ่กิดข้ึนในประเทศเพื่อนบาน 3.23 0.488 มากที่สุด 

ยินดีที่จะบรจิาคเงินชวยเหลือเพื่อนบานในอาเซียนเมือ่ 

   ประสบปญหา 

3.07 0.525 มากที่สุด 

ยอมรบัความคิดเห็นของประเทศเพื่อนบานที่มีตอ 

   ประเทศไทย 

2.81 0.487 มาก 

ยินยอมที่จะใหประชาชนในประเทศเพื่อนบานสอบถาม 

   ความคิดเห็น 

2.78 0.515 มาก 

สนใจทกุครั้งที่เห็นโปรโมช่ันลดราคาทองเที่ยวในประเทศ 

   เพื่อนบาน 

2.68 0.922 มาก 

เคยเดินทางไปทองเที่ยวในประเทศเพือ่นบาน 2.56 0.805 มาก 

จะสนับสนุนซื้อสินคาของประเทศเพือ่นบาน 2.31 0.673 มาก 

ติดตามขาวสารของประเทศเพือ่นบานเสมอ 2.29 0.705 มาก 

รับชมการแสดงทางวัฒนธรรมของประเทศเพือ่นบาน 2.09 0.673 มาก 

จะรวมกิจกรรมทีป่ระเทศเพื่อนบานจัดในประเทศไทย 2.01 0.715 มาก 

รวม 2.55 0.391 มาก 
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  จากตารางที่ 4.30 ผลการวิเคราะหความผกูพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน

ประเทศเพื่อนบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียนดานพฤติกรรม แสดงคาเฉลี่ย พบวา กลุมตัวอยางมี

ความผูกพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคม

อาเซียนดานพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.55 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

กลุมตัวอยางมีความผูกพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิก

ประชาคมอาเซียนดานพฤติกรรมอยูในระดับมาก ไดแก สนใจเหตุการณภัยพิบัติที่เกิดข้ึนในประเทศ

เพื่อนบาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.23 และยินดีทีจ่ะบรจิาคเงินชวยเหลือเพื่อนบานในอาเซียนเมือ่ประสบ

ปญหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.07 ในขณะที่กลุมมีความผกูพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน

ประเทศเพื่อนบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียนดานพฤติกรรมอยูในระดับมาก ไดแก ยอมรับความ

คิดเห็นของประเทศเพื่อนบานที่มีตอประเทศไทย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.81 ยินยอมที่จะใหประชาชนใน

ประเทศเพื่อนบานสอบถามความคิดเห็น มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.78 สนใจทุกครั้งทีเ่ห็นโปรโมช่ันลดราคา

ทองเที่ยวในประเทศเพื่อนบาน มีคาเฉลี่ยเทากบั 2.68 เคยเดินทางไปทองเที่ยวในประเทศเพื่อนบาน 

มีคาเฉลี่ยเทากบั 59 จะสนับสนุนซือ้สินคาของประเทศเพื่อนบาน มีคาเฉลี่ยเทากบั 2.31 ติดตาม

ขาวสารของประเทศเพือ่นบานเสมอ มีคาเฉลี่ยเทากบั 2.29 รับชมการแสดงทางวัฒนธรรมของ

ประเทศเพื่อนบาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.09 และจะรวมกจิกรรมทีป่ระเทศเพื่อนบานจัดในประเทศไทย 

มีคาเฉลี่ยเทากบั 2.01 ตามลําดับ  

  

 สวนที่ 6 การทดสอบสมมติฐาน 

 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดคํานวนคะแนนดิบเปนสัดสวนรอยละ  ตัวอยางเชน  จากจํานวน

คะแนนดิบ 36 คะแนน เพราะมาตรวัดแบงเปน 4/ 3/ 2/ 1 และมีขอคําถามยอย 9 คําถาม จึงเทากบั

คะแนนเต็ม 36 คะแนน เทียบเปนสัดสวนรอยละ โดยแบงสดัสวนออกเปน 3 ชวง กลาวคือ จากชวง

คะแนนรอยละ 76-100 ถือวาอยูในระดับมาก ขณะที่ชวงระหวางสัดสวนรอยละ ที่ระหวาง 51-75 ถือ

วาอยูในระดับปานกลาง ขณะทีส่ัดสวนรอยละตํ่ากวา 50 ลงไป ถือวาอยูในระดับนอย ทั้งน้ีเพราะ

ประสงคทีจ่ะแกปญหาทีส่วนใหญจะตอบอยูในระดับมากและมากทีสุ่ด ซึ่งจะใชหลกัเกณฑเดียวน้ีใน

ทุกมิติ 

สมมติฐานขอที่ 1 การเปดรับชมรายการโทรทัศน มีความสัมพันธกับการนําเสนอเน้ือหาเพือ่

สรางความผกูพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อนบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคม

อาเซียน 

 โดยใชสถิติ Chi-Square เพื่อทดสอบความสัมพันธตัวแปรอสิระ ไดแก รูปแบบการรบัชม 

ความถ่ี และระยะเวลา ที่มีตอตัวแปรตาม การนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันระหวางประชาชน
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ชาวไทยกบัประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน ประกอบดวย ดานอารมณ 

ดานความคิด และดานพฤติกรรม  

สมมติฐานยอยขอที่ 1.1 การเปดรบัชมรายการโทรทัศนดานรูปแบบการรบัชม  

มีความสัมพันธกบัการนําเสนอเน้ือหาเพือ่สรางความผกูพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน

ประเทศเพื่อนบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียน  

สมมติฐานยอยขอที่ 1.1.1 การเปดรบัชมรายการโทรทัศนดานรูปแบบการ

รับชม มีความสมัพันธกับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานอารมณระหวางประชาชนชาว

ไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน  

   H0: การเปดรับชมรายการโทรทัศนดานรปูแบบการรับชม ไมมีความสัมพันธ

กับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานอารมณระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน

ประเทศเพื่อนบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 

   H1: การเปดรับชมรายการโทรทัศนดานรปูแบบการรับชม มคีวามสมัพันธ

กับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานอารมณระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน

ประเทศเพื่อนบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 

 

ตารางที่ 4.31: การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปดรบัชมรายการโทรทัศนดานรปูแบบการ

รับชม กับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานอารมณระหวางประชาชน 

   ชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 

 

รูปแบบการรบัชม 
ความผูกพันดานอารมณ 

รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

ตามผังรายการ 40 210 8 258 

 (10.00) (52.50) (2.00) (64.50) 

ดูยอนหลงั 16 118 8 142 

 (4.00) (29.50) (2.00) (35.50) 

รวม 56 328 16 400 

 (14.00) (82.00) (4.00) (100.00) 

=2.676          df = 2     P-value .262 
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  จากตารางที่ 4.31 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางการเปดรับชมรายการโทรทัศนดาน

รูปแบบการรบัชมกับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพนัดานอารมณระหวางประชาชนชาวไทย

กับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน พบวา คา  = 2.676 df = 2 

P-value = 0.262 ซึ่งมากกวา 0.05 หมายความวา ยอมรับสมมติฐานหลกั H0 และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง H1 กลาวคือ การเปดรบัชมรายการโทรทัศนดานรูปแบบการรบัชม ไมมีความสัมพันธกบัการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานอารมณระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศ

เพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน ทีร่ะดับ 0.05 อธิบายไดวา รูปแบบการเปดรบัชมรายการ

โทรทัศนไมมีผลตอการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานอารมณ เพราะไมวาจะรับชมใน

รูปแบบตามผังรายการหรอืรบัชมยอนหลัง เน้ือหาที่นําเสนอน้ันก็จะเปนเน้ือหาทีเ่หมือนกัน 

 

สมมติฐานยอยขอที่ 1.1.2 การเปดรบัชมรายการโทรทัศนดานรูปแบบการ

รับชม มีความสมัพันธกับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานความคิดระหวางประชาชนชาว

ไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน  

   H0: การเปดรับชมรายการโทรทัศนดานรปูแบบการรับชม ไมมีความสัมพันธกับ

การนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานความคิดระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศ

เพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 

   H1: การเปดรับชมรายการโทรทัศนดานรปูแบบการรับชม มคีวามสัมพันธกับ

การนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานความคิดระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศ

เพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 
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ตารางที่ 4.32: การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปดรบัชมรายการโทรทัศนดานรปูแบบการ

รับชม กับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานความคิดระหวางประชาชน 

   ชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 

 

รูปแบบการรบัชม 
ความผูกพันดานความคิด รวม 

นอย ปานกลาง มาก  

ตามผังรายการ 14 208 36 258 

 (3.5) (52.0) (9.0) (64.5) 

ดูยอนหลงั 18 118 6 142 

 (4.5) (29.5) (1.5) (35.5) 

รวม 32 326 42 400 

 (8.0) (81.5) (10.5) (100.0) 

=14.341   df = 2     P-value .001  

  

 จากตารางที่ 4.32 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางการเปดรับชมรายการโทรทัศนดาน

รูปแบบการรบัชม กับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานความคิดระหวางประชาชนชาว

ไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน พบวา คา  = 14.341 df 

= 2 P-value = 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติ

ฐานรอง H1 กลาวคือ การเปดรบัชมรายการโทรทัศนดานรูปแบบการรบัชม มีความสัมพันธกบัการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานความคิดระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศ

เพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 อธิบายไดวา 

รูปแบบการเปดรับชมรายการโทรทัศนมผีลตอการนําเสนอเน้ือหาเพือ่สรางความผกูพันดานความคิด  

เพราะการรับชมรายการในรูปแบบการรบัชมยอนหลงั อาจมีเวลาใหผูชมไดคิดวิเคราะหตามเน้ือหา 

หรือยอนกลบัมารับชมใหมในชวงที่พลาดไปได ขณะที่การรบัชมรายการในรปูแบบตามผงัรายการ 

ผูชมจะมีเวลาในการรับชมเทาทีร่ายการกําหนด และไมสามารถยอนกลบัมาดูใหมอีกรอบได 
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สมมติฐานยอยขอที่ 1.1.3 การเปดรบัชมรายการโทรทัศนดานรูปแบบการ

รับชม มีความสมัพันธกับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชน

ชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน  

H0: การเปดรับชมรายการโทรทัศนดานรปูแบบการรับชม ไมมีความสัมพันธกับ

การนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน

ประเทศเพื่อนบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 

H1: การเปดรับชมรายการโทรทัศนดานรปูแบบการรับชม มคีวามสัมพันธ

กับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน

ประเทศเพื่อนบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 

 

ตารางที่ 4.33: การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปดรบัชมรายการโทรทัศนดานรปูแบบการ

รับชม กับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชน

ชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 

 

รูปแบบการรบัชม 
ความผูกพันดานพฤติกรรม รวม 

นอย ปานกลาง มาก 

ตามผังรายการ 32 198 28 258 

 (8.0) (49.5) (7.0) (64.5) 

ดูยอนหลงั 8 134 0 142 

 (2.0) (33.5) (0.0) (35.5) 

รวม 40 332 28 400 

 (10.0) (83.0) (7.0) (100.0) 

=23.035*          df = 2   P-value 0.000  

 

 จากตารางที่ 4.33 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางการเปดรับชมรายการโทรทัศนดาน

รูปแบบการรบัชม กับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชนชาว

ไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน  พบวา คา  = 23.035 df 

= 2 P-value = 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติ

ฐานรอง H1 กลาวคือ การเปดรบัชมรายการโทรทัศนดานรูปแบบการรบัชม มีความสัมพันธกบัการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน
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ประเทศเพื่อนบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 อธิบายได

วา รูปแบบการเปดรบัชมรายการโทรทัศนมผีลตอการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดาน

พฤติกรรม เพราะการรับชมเน้ือหาตามผงัรายการจะเปนการรบัชมตามเวลาที่กําหนด แตการรบัชม

รายการในรูปแบบการรบัชมยอนหลังจะสามารถทําใหผูชมยอนดูเน้ือหาไดหลายรอบตามตองการ  

น่ันอาจจะหมายถึงการซึมซบัเรื่องราว ความรูสึก ซึง่นําไปสูความผูกพันดานพฤติกรรมได 

  

สมมติฐานยอยขอที่ 1.2 การเปดรบัชมรายการโทรทัศนดานความถ่ี มีความสัมพันธ

กับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อน

บานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน  

สมมติฐานยอยขอที่ 1.2.1 การเปดรบัชมรายการโทรทัศนดานความถ่ี มี

ความสัมพันธกับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานอารมณระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน  

H0: การเปดรับชมรายการโทรทัศนดานความถ่ี ไมมีความสัมพันธกับการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานอารมณระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศ

เพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 

H1: การเปดรับชมรายการโทรทัศนดานความถ่ี มีความสัมพนัธกับการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานอารมณระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศ

เพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 
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ตารางที่ 4.34: การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปดรบัชมรายการโทรทัศนดานความถ่ี กับการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานอารมณระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน 

 

ดานความถ่ี 
ความผูกพันดานอารมณ 

รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

ทุกวัน 32 

(8.0) 

166 8 206 

 (41.5) (2.0) (51.5) 

1-2 วัน 14 

(3.5) 

92 0 106 

 (23.0) (0.0) (26.5) 

3-4 วัน 6 

(1.5) 

56 4 66 

 (14.0) (1.0) (16.5) 

5-6 วัน 4 

(1.0) 

14 4 22 

 (3.5) (1.0) (5.5) 

รวม 56 

(14.0) 

328 16 400 

 (82.0) (4.0) (100.0) 

=19.132         df = 6    P-value .004  

 

  จากตารางที่ 4.34 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางการเปดรับชมรายการโทรทัศนดาน

ความถ่ีกับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานอารมณระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน พบวา คา  = 19.132 df = 6  

P-value = 0.004 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 และยอมรบัสมมติ

ฐานรอง H1 กลาวคือ การเปดรบัชมรายการโทรทัศนดานความถ่ี มีความสัมพันธกับการนําเสนอ

เน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานอารมณระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพือ่นบาน

ที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 อธิบายไดวาความถ่ีในการเปด

รับชมรายการรายการโทรทัศน มีผลกบัการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผกูพันดานอารมณ เพราะ

การเปดรบัชมบอย ๆ จะทําใหผูรับชมมอีารมณรวม ซึ่งอาจจะมาจากการมีความรูความเขาใจเรื่องราว

ความเปนมาต้ังแตตน ทําใหเขาใจเน้ือหาใหม ๆ ไดงายย่ิงข้ึน 
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สมมติฐานยอยขอที่ 1.2.2 การเปดรบัชมรายการโทรทัศนดานความถ่ี มี

ความสัมพันธกับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานความคิดระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน  

H0: การเปดรับชมรายการโทรทัศนดานความถ่ี ไมมีความสัมพันธกับการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานความคิดระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศ

เพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 

H1: การเปดรับชมรายการโทรทัศนดานความถ่ี มีความสัมพนัธกับการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานความคิดระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศ

เพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 

 

ตารางที่ 4.35: การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปดรบัชมรายการโทรทัศนดานความถ่ีกับการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานความคิดระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน 

 

ดานความถ่ี 
ความผูกพันดานความคิด 

รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

ทุกวัน 12 

(3.0) 

156 38 206 

 (39.0) (9.5) (51.5) 

1-2 วัน 10 

(2.5) 

94 2 106 

 (23.5) (0.5) (26.5) 

3-4 วัน 8 

(2.0) 

56 2 66 

 (14.0) (0.5) (16.5) 

5-6 วัน 2 

(0.5) 

20 0 22 

 (5.0) (0.0) (5.5) 

รวม 32 

(8.0) 

326 42 400 

 (81.5) (10.5) (100.0) 

=30.462        df = 6          P-value = 0.000  
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 จากตารางที่ 4.35 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางการเปดรับชมรายการโทรทัศนดาน

ความถ่ีกับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานความคิดระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน พบวา คา  = 30.462 df = 6  

P-value = 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 และยอมรบัสมมติ

ฐานรอง H1 กลาวคือ การเปดรบัชมรายการโทรทัศนดานความถ่ี มีความสัมพันธกับการนําเสนอ

เน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานความคิดระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อน

บานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อธิบายไดวา ความถ่ีใน

การเปดรบัชมรายการรายการโทรทัศน มีผลกับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานความคิด 

เพราะการเปดรับชมบอย ๆ จะทําใหผูรับชมมีความเขาใจ เห็นภาพอยางรอบดานและเกิดการคิด

วิเคราะหตามเน้ือเรื่อง 

 

สมมติฐานยอยขอที่ 1.2.3 การเปดรบัชมรายการโทรทัศนดานความถ่ี มี

ความสัมพันธกับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน  

   H0: การเปดรับชมรายการโทรทัศนดานความถ่ี ไมมีความสัมพันธกับการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน

ประเทศเพื่อนบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 

   H1: การเปดรับชมรายการโทรทัศนดานความถ่ี มีความสัมพนัธกับการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน

ประเทศเพื่อนบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 
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ตารางที่ 4.36: การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปดรบัชมรายการโทรทัศนดานความถ่ี กับการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน 

 

ดานความถ่ี 
ความผูกพันดานพฤติกรรม 

รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

ทุกวัน 30 

(7.5) 

152 24 206 

 (38.0) (6.0) (51.5) 

1-2 วัน 2 

(0.5) 

102 2 106 

 (25.5) (0.5) (26.5) 

3-4 วัน 6 

(1.5) 

58 2 66 

 (14.5) (0.5) (16.5) 

5-6 วัน 2 

(0.5) 

20 0 22 

 (5.0) (0.0) (5.5) 

รวม 40 

(10.0) 

332 28 400 

 (83.0) (7.0) 100.0) 

=29.385           df = 6     P-value = 0 .000  

 

จากตารางที่ 4.36 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางการเปดรับชมรายการโทรทัศนดาน

ความถ่ีกับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยี พบวา คา  = 29.385df = 6  

P-value = 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 และยอมรบัสมมติ

ฐานรอง H1 กลาวคือ การเปดรบัชมรายการโทรทัศนดานความถ่ี มีความสัมพันธกับการนําเสนอ

เน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อน

บานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 อธิบายไดวา ความถ่ีใน

การเปดรบัชมรายการรายการโทรทัศน มีผลกับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดาน

พฤติกรรม เพราะเมือ่มีอารมณรวมและมีความคิดที่คลอยตามแลว ยอมนําไปสูความผูกพันดาน

พฤติกรรม ซึ่งแสดงออกมาไดในหลายรูปแบบ 
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สมมติฐานยอยขอที่ 1.3 การเปดรบัชมรายการโทรทัศนดานระยะเวลา มี

ความสัมพันธกับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน

ประเทศเพื่อนบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียน  

สมมติฐานยอยขอที่ 1.3.1 การเปดรบัชมรายการโทรทัศนดานระยะเวลา  

มีความสัมพันธกบัการนําเสนอเน้ือหาเพือ่สรางความผกูพันดานอารมณระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน  

H0: การเปดรับชมรายการโทรทัศนดานระยะเวลา ไมมีความสัมพันธกบัการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานอารมณระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศ

เพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 

H1: การเปดรับชมรายการโทรทัศนดานระยะเวลา มีความสมัพันธกับการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานอารมณระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศ

เพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 

 

ตารางที่ 4.37: การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปดรบัชมรายการโทรทัศนดานระยะเวลา  

   กับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานอารมณระหวางประชาชนชาวไทย 

   กับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 

 

ดานระยะเวลา 
ความผูกพันดานอารมณ 

รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

1-2 ช่ัวโมง/ วัน 20 

(5.0) 

154 8 182 

 (38.5) (2.0) (45.5) 

3-4 ช่ัวโมง/ วัน 18 

(4.5) 

136 6 160 

 (34.0) (1.5) (40.0) 

มากกวา 4 ช่ัวโมง/ วัน 18 

(4.5) 

38 2 58 

 (9.5) (0.5) (14.5) 

รวม 56 

(14.0) 

328 16 400 

 (82.0) (4.0) (100.0) 

=16.454        df = 4  P-value= 0.002  
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จากตารางที่ 4.37 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางการเปดรับชมรายการโทรทัศนดาน

ระยะเวลากับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานอารมณระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน พบวา คา  = 16.454df = 4  

P-value = 0.002 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 และยอมรบัสมมติ

ฐานรอง H1 กลาวคือ การเปดรบัชมรายการโทรทัศนดานระยะเวลา มีความสมัพันธกับการนําเสนอ

เน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานอารมณระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพือ่นบาน 

ที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 อธิบายไดวา ระยะเวลาในการ

เปดรบัชมรายการโทรทัศนมีผลกบัการนําเสนอเน้ือหาเพือ่สรางความผกูพันดานอารมณ เพราะผูรับชม 

มีการรับชมระยะยาวนานเทาไร ก็จะย่ิงทําใหมีการซึมซับเน้ือหาไดมากข้ึนเทาน้ัน 

 

สมมติฐานยอยขอที่ 1.3.2 การเปดรบัชมรายการโทรทัศนดานระยะเวลา  

มีความสัมพันธกบัการนําเสนอเน้ือหาเพือ่สรางความผกูพันดานความคิดระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน  

H0: การเปดรับชมรายการโทรทัศนดานระยะเวลา ไมมีความสัมพันธกบัการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานความคิดระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศ

เพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 

H1: การเปดรับชมรายการโทรทัศนดานระยะเวลา มีความสมัพันธกับการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานความคิดระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศ

เพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 
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ตารางที่ 4.38: การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปดรบัชมรายการโทรทัศนดานระยะเวลา  

กับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานความคิดระหวางประชาชนชาวไทย

กับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 

 

ดานระยะเวลา 
ความผูกพันดานความคิด 

รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

1-2 ช่ัวโมง/ วัน 18 

(4.5) 

156 8 182 

 (39.0) (2.0) (45.5) 

3-4 ช่ัวโมง/ วัน 10 

(2.5) 

136 14 160 

 (34.0) (3.5) (40.0) 

มากกวา 4 ช่ัวโมง/ วัน 4 

(1.0) 

34 

(8.5) 

20 

(5.0) 

58 

(14.5) 

รวม 32 

(8.0) 

326 42 400 

 (81.5) (10.5) (100.0) 

=44.573          df = 4     P-value= 0.000  

 

 จากตารางที่ 4.38 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางการเปดรับชมรายการโทรทัศนดาน

ระยะเวลากับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานความคิดระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน พบวา คา  = 44.573 df = 4  

P-value = 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 และยอมรบัสมมติ

ฐานรอง H1 กลาวคือ การเปดรบัชมรายการโทรทัศนดานระยะเวลา มีความสมัพันธกับการนําเสนอ

เน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานความคิดระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อนบาน 

ที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 อธิบายไดวา ระยะเวลาในการ 

เปดรบัชมรายการโทรทัศน มีผลกับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผกูพันดานความคิด เพราะผูรบัชม

มีการรับชมระยะยาวนานเทาไร ก็จะย่ิงทําใหมีการการคิดวิเคราะหเกี่ยวกับเน้ือหาไดมากข้ึนเทาน้ัน 
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สมมติฐานยอยขอที่ 1.3.3 การเปดรบัชมรายการโทรทัศนดานระยะเวลา  

มีความสัมพันธกบัการนําเสนอเน้ือหาเพือ่สรางความผกูพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชนชาวไทย

กับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน  

H0: การเปดรับชมรายการโทรทัศนดานระยะเวลา ไมมีความสัมพันธกบัการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน

ประเทศเพื่อนบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 

H1: การเปดรับชมรายการโทรทัศนดานระยะเวลา มีความสมัพันธกับการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน

ประเทศเพื่อนบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 

 

ตารางที่ 4.39: การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปดรบัชมรายการโทรทัศนดานรปูแบบการ

รับชม กับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชน

ชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 

 

ดานระยะเวลา 
ความผูกพันดานพฤติกรรม 

รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

1-2 ช่ัวโมง/ วัน 12 

(3.0) 

164 6 182 

 (41.0) (1.5) (45.5) 

3-4 ช่ัวโมง/ วัน 16 

(4.0) 

134 10 160 

 (33.5) (2.5) (40.0) 

มากกวา 4 ช่ัวโมง/ วัน 12 

(3.0) 

34 12 58 

 (8.5) (3.0) (14.5) 

รวม 40 

(10.0) 

332 28 400 

 (83.0) (7.0) (100.0) 

=33.235          df = 4       P-value = 0.000  

 

 จากตารางที่ 4.39 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางการเปดรับชมรายการโทรทัศนดาน

ระยะเวลากับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน พบวา คา  = 33.235df = 4  
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P-value = 0.000ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติ

ฐานรอง H1 กลาวคือ การเปดรบัชมรายการโทรทัศนดานระยะเวลา มีความสมัพันธกับการนําเสนอ

เน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อน

บานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อธิบายไดวา ระยะเวลาใน

การเปดรบัชมรายการโทรทัศนมผีลกับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผกูพันดานพฤติกรรม เพราะ 

ผูรบัชมมีการรบัชมระยะยาวนาน จะย่ิงทําใหเกิดอารมณรวม มกีารคิดวิเคราะห และนําไปสูพฤติกรรม

การแสดงออก 

  

 สมมติฐานขอที่ 2 รูปแบบการนําเสนอรายการที่แตกตางกัน มีการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสราง

ความผูกพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคม

อาเซียนตางกัน 

 โดยใชสถิติ Chi-Square เพื่อทดสอบความสัมพันธตัวแปรอสิระ ไดแก รายการขาว และ

รายการสารคดี ที่มีตอตัวแปรตาม การนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผกูพันระหวางประชาชนชาวไทย

กับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน ประกอบดวย ดานอารมณ  

ดานความคิด และดานพฤติกรรม  

สมมติฐานยอยขอที ่2.1 รูปแบบการนําเสนอรายการดานรายการขาวที่แตกตางกัน 

มีการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อน

บานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีนตางกัน 

สมมติฐานยอยขอที่ 2.1.1 รูปแบบการนําเสนอรายการดานรายการขาวที่

แตกตางกัน มีการนําเสนอเน้ือหาเพือ่สรางความผกูพันดานอารมณระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีนตางกัน     

   H0: รูปแบบการนําเสนอรายการดานรายการขาวที่ไมแตกตางกัน มีการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานอารมณระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศ

เพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียนตางกัน     

   H1: รูปแบบการนําเสนอรายการดานรายการขาวที่แตกตางกัน มีการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานอารมณระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศ

เพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียนตางกัน     
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ตารางที่ 4.40: การวิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแบบการนําเสนอรายการดานรายการขาวกับ

การนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานอารมณระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน 

 

รูปแบบการนําเสนอรายการขาว 
ความผูกพันดานอารมณ 

รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการ

นําเสนอรายการขาวระดับปานกลาง 

6 36 2 44 

(1.5) (9.0) (0.5) (11.0) 

ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการ

นําเสนอรายการขาวระดับนอย 

50 292 14 356 

(12.5) (73.0) (3.5) (89.0) 

รวม 56 328 16 400 

 (14.0) (82.0) (4.0) (100.0) 

= 0.042               df = 2     P-value = 0.979 

   

 จากตารางที่ 4.40 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางรปูแบบการนําเสนอรายการดานรายการ

ขาวกับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานอารมณระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชน

ในประเทศเพือ่นบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียน พบวา คา  = 0.042 df = 2 P-value = 

0.979 ซึ่งมากกวา 0.05 หมายความวา ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 

กลาวคือ รูปแบบการนําเสนอรายการดานรายการขาวที่แตกตางกัน มีการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสราง

ความผูกพันดานอารมณระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิก

ประชาคมอาเซียนไมตางกัน ที่ระดับ 0.05 อธิบายไดวา รูปแบบการนําเสนอรายการขาวที่แตกตางกัน 

มีการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานอารมณไมตางกัน เพราะเน้ือหาที่นํามาเสนอเปน

เน้ือหาในลักษณะเดียวกัน คือ มีความสั้นกระชับ 

 

สมมติฐานยอยขอที่ 2.1.2 รูปแบบการนําเสนอรายการดานรายการขาวที่

แตกตางกัน มีการนําเสนอเน้ือหาเพือ่สรางความผกูพันดานความคิดระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีนตางกัน     

H0: รูปแบบการนําเสนอรายการดานรายการขาวที่ไมแตกตางกัน มีการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานความคิดระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศ

เพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียนตางกัน     
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   H1: รูปแบบการนําเสนอรายการดานรายการขาวที่แตกตางกัน มีการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานความคิดระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศ

เพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียนตางกัน  

    

ตารางที่ 4.41: การวิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแบบการนําเสนอรายการดานรายการขาวกับ

การนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานความคิดระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน 

 

รูปแบบการนําเสนอรายการขาว 
ความผูกพันดานความคิด 

รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการ

นําเสนอรายการขาวระดับปานกลาง 

2 26 16 44 

(0.5) (6.5) (4.0) (11.0) 

ความคิดเห็นที่มตีอรูปแบบการ

นําเสนอรายการขาวระดับนอย 

30 300 26 356 

(7.5) (75.0) (6.5) (89.0) 

รวม 32 326 42 400 

 (8.0) (81.5) (10.5) (100.0) 

= 35.279               df = 2              P-value = 0.000  

  

  จากตารางที่ 4.41 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางรปูแบบการนําเสนอรายการดานรายการ

ขาวกับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานความคิดระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชน

ในประเทศเพือ่นบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียน พบวา คา  = 35.279 df = 2 P-value = 

0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 

กลาวคือ รูปแบบการนําเสนอรายการดานรายการขาวที่แตกตางกัน มีการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสราง

ความผูกพันดานความคิดระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิก

ประชาคมอาเซียนตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 อธิบายไดวา รูปแบบการนําเสนอ

รายการขาวที่แตกตางกัน มีการนําเสนอเน้ือหาเพือ่สรางความผูกพันดานความคิดตางกัน อาจจะเปน

เพราะรูปแบบรายการขาวบางครั้งมีเน้ือหาทีส่ั้นเกินไป ทําใหผูรับชมคิดวิเคราะหตามไมทัน หรอือาจ

ไมมีภาพที่เจาะลกึที่ชัดเจน ทําใหผูชมไมเห็นภาพโดยรวม 
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สมมติฐานยอยขอที่ 2.1.3 รูปแบบการนําเสนอรายการดานรายการขาวที่

แตกตางกัน มีการนําเสนอเน้ือหาเพือ่สรางความผกูพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีนตางกัน     

   H0: รูปแบบการนําเสนอรายการดานรายการขาวที่ไมแตกตางกัน มีการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน

ประเทศเพื่อนบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียนตางกัน     

   H1: รูปแบบการนําเสนอรายการดานรายการขาวที่แตกตางกัน มีการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน

ประเทศเพื่อนบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียนตางกัน     

 

ตารางที่ 4.42: การวิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแบบการนําเสนอรายการดานรายการขาวกับ

การนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน 

 

รูปแบบการนําเสนอรายการขาว 
ความผูกพันดานพฤติกรรม 

รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการ

นําเสนอรายการขาวระดับปานกลาง 

10 22 12 44 

(2.5) (5.5) (3.0) (11.0) 

ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการ

นําเสนอรายการขาวระดับนอย 

30 310 16 356 

(7.5) (77.5) (4.0) (89.0) 

รวม 40 332 28 400 

 (10.0) (83.0) (7.0) (100.0) 

= 43.521               df = 2      P-value = 0.000  

 

จากตารางที่ 4.42 ผลการทดสอบสมมติฐานรปูแบบการนําเสนอรายการดานรายการขาวกบั

การนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน

ประเทศเพื่อนบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียน พบวา คา  = 43.521 df = 2 P-value = 

0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 

กลาวคือ รูปแบบการนําเสนอรายการดานรายการขาวที่แตกตางกัน มีการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสราง 



117 

ความผูกพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิก

ประชาคมอาเซียนตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 อธิบายไดวา รูปแบบการนําเสนอ

รายการขาวที่แตกตางกัน มีการนําเสนอเน้ือหาเพือ่สรางความผูกพันดานพฤติกรรมตางกัน เพราะกวา

ผูรบัชมจะมีความผูกพันถึงดานพฤติกรรม ผูรับตองมีความผกูพันทางดานอารมณและความคิดกอน 

แตบางครั้งเน้ือหาในรายการขาวมีการนําเสนอเน้ือหาที่สั้นกระชับ ทําใหผูรบัชมเกิดความเขาใจไดงาย 

แตยังไมทําใหเกิดความผูกพันจนเกิดความผูกพันดานพฤติกรรม 

  

สมมติฐานยอยขอที่ 2.2 รูปแบบการนําเสนอรายการดานรายการสารคดีที่แตกตาง

กัน มีการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศ

เพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียนตางกัน 

สมมติฐานยอยขอที่ 2.2.1 รูปแบบการนําเสนอรายการดานรายการสารคดี

ที่แตกตางกัน มีการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานอารมณระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีนตางกัน     

   H0: รูปแบบการนําเสนอรายการดานรายการสารคดีที่ไมแตกตางกัน มีการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานอารมณระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศ

เพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียนตางกัน     

   H1: รูปแบบการนําเสนอรายการดานรายการสารคดีที่แตกตางกัน มีการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานอารมณระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศ

เพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียนตางกัน     
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ตารางที่ 4.43: การวิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแบบการนําเสนอรายการดานรายการสารคดีกบั

การนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานอารมณระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน 

 

รูปแบบการนําเสนอรายการสารคดี 
ความผูกพันดานอารมณ 

รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการนํา 

เสนอรายการสารคดีระดับปานกลาง 

8 66 6 80 

(2.0) (16.5) (1.5) (20.0) 

ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการ

นําเสนอรายการสารคดีระดับนอย 

48 262 10 320 

(12.0) (65.5) (2.5) (80.0) 

รวม 56 328 16 400 

 (14.0) (82.0) (4.0) (100.0) 

= 4.208                 df = 2      P-value =  0.122  

 

 จากตารางที่ 4.43 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางรปูแบบการนําเสนอรายการดานรายการ

สารคดีกบัการนําเสนอเน้ือหาเพือ่สรางความผกูพันดานอารมณระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน พบวา คา  = 4.208 df = 2  

P-value = 0.122 ซึ่งมากกวา 0.05 หมายความวา ยอมรับสมมติฐานหลกั H0 และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง H1 กลาวคือ รูปแบบการนําเสนอรายการดานรายการสารคดีที่แตกตางกัน มีการนําเสนอ

เน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานอารมณระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพือ่นบาน

ที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียนไมตางกัน ที่ระดับ 0.05 อธิบายไดวา รูปแบบการนําเสนอรายการสาร

คดีที่แตกตางกัน มีการนําเสนอเน้ือหาเพือ่สรางความผกูพันดานอารมณไมตางกัน เพราะรายการสาร

คดีมีการนําเสนอเน้ือหาในระยะเวลาที่ยาว ทําใหผูชมไดเห็นภาพอยางรอบดาน ไมวาจะรับชมใน

รูปแบบใด ผูรบัชมยอมมีอารมณรวมได 
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สมมติฐานยอยขอที่ 2.2.2 รูปแบบการนําเสนอรายการดานรายการสารคดี

ที่แตกตางกัน มีการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานความคิดระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีนตางกัน  

     H0: รูปแบบการนําเสนอรายการดานรายการสารคดีที่ไมแตกตางกัน มีการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานความคิดระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศ

เพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียนตางกัน     

   H1: รูปแบบการนําเสนอรายการดานรายการสารคดีที่แตกตางกัน มีการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานความคิดระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศ

เพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียนตางกัน     

 

ตารางที่ 4.44: การวิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแบบการนําเสนอรายการดานรายการสารคดีกบั

การนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานความคิดระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน 

 

รูปแบบการนําเสนอรายการสารคดี 
ความผูกพันดานความคิด 

รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการนํา 

เสนอรายการสารคดีระดับปานกลาง 

6 56 18 80 

(1.5) (14.0) (4.5) (20.0) 

ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการ

นําเสนอรายการสารคดีระดับนอย 

26 270 24 320 

(6.5) (67.5) (6.0) (80.0) 

รวม 32 326 42 400 

 (8.0) (81.5) (10.5) (100.0) 

= 15.368                  df = 2      P-value =  0.000  

 

 จากตารางที่ 4.44 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางรปูแบบการนําเสนอรายการดานรายการ

สารคดีกบัการนําเสนอเน้ือหาเพือ่สรางความผกูพันดานความคิดระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน พบวา คา  = 15.368 df = 2  

P-value = 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 และยอมรบัสมมติ

ฐานรอง H1 กลาวคือ รูปแบบการนําเสนอรายการดานรายการสารคดีที่แตกตางกัน มีการนําเสนอ

เน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานความคิดระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อน
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บานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีนตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อธิบายไดวา 

รูปแบบการนําเสนอรายการสารคดีที่แตกตางกัน มีการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดาน

ความคิดตางกัน เพราะรายการสารคดีเปนรายการที่สามารถทําใหผูรับชมมอีารมณรวมกบัเน้ือหาที่

รับชมได ฉะน้ันรูปแบบรายการที่นําเสนอ ยอมทําใหผูรับชมเกิดความคิดที่ตางกันออกไปตามเน้ือหา

หรือตามความรูสกึนึกคิดกับสิ่งที่รบัชม 

 

สมมติฐานยอยขอที่ 2.2.3 รูปแบบการนําเสนอรายการดานรายการสารคดี

ที่แตกตางกัน มีการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีนตางกัน     

   H0: รูปแบบการนําเสนอรายการดานรายการสารคดีที่ไมแตกตางกัน มีการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน

ประเทศเพื่อนบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียนตางกัน     

   H1: รูปแบบการนําเสนอรายการดานรายการสารคดีที่แตกตางกัน มีการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน

ประเทศเพื่อนบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียนตางกัน     

 

ตารางที่ 4.45: การวิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแบบการนําเสนอรายการดานรายการสารคดีกบั

การนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน 

 

รูปแบบการนําเสนอรายการสารคดี 
ความผูกพันดานพฤติกรรม 

รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการนํา 

เสนอรายการสารคดีระดับปานกลาง 

12 54 14 80 

(3.0) (13.5) (3.5) (20.0) 

ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการ

นําเสนอรายการสารคดีระดับนอย 

28 278 14 320 

(7.0) (69.5) (3.5) (80.0) 

รวม 40 332 28 400 

 (10.0) (83.0) (7.0) (100.0) 

= 21.145  df = 2  P-value = 0.000  
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จากตารางที่ 4.45 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางรปูแบบการนําเสนอรายการดานรายการ

สารคดีกบัการนําเสนอเน้ือหาเพือ่สรางความผกูพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน พบวา คา  = 21.145 df = 2  

P-value = 0.000 ซึ่งมากกวา 0.05 หมายความวา ยอมรับสมมติฐานหลกั H0 และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง H1 กลาวคือ รูปแบบการนําเสนอรายการดานรายการสารคดีที่แตกตางกัน มีการนําเสนอ

เน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อน

บานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีนไมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อธิบายไดวา 

รูปแบบการนําเสนอรายการสารคดีที่แตกตางกัน มีการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดาน

พฤติกรรมไมตางกัน เพราะไมวาจะมีการนําเสนอในรปูแบบใด หากผูชมมีความผกูพันดานอารมณ

และความคิดแลว ยอมทําใหเกิดความผูกพันดานพฤติกรรมตามมา 

 

สมมติฐานขอที่ 3 รูปแบบของรายการ มีความสมัพันธกับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความ

ผูกพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพือ่นบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน  

 โดยใชสถิติ Chi-Square เพื่อทดสอบความสัมพันธตัวแปรอสิระ ไดแก รายการขาว และ

รายการสารคดี ที่มีตอตัวแปรตาม การนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผกูพันระหวางประชาชนชาวไทย

กับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน ประกอบดวย ดานอารมณ  

ดานความคิด และดานพฤติกรรม  

สมมติฐานยอยขอที่ 3.1 รูปแบบของรายการ มีความสัมพันธกับการนําเสนอเน้ือหา

เพื่อสรางความผูกพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพือ่นบานทีเ่ปนสมาชิก

ประชาคมอาเซียน 

สมมติฐานยอยขอที่ 3.1.1 รูปแบบของรายการดานรายการขาว มีความ 

สัมพันธกบัการนําเสนอเน้ือหาเพือ่สรางความผกูพันดานอารมณระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน 

   H0: รูปแบบของรายการดานรายการขาว ไมมีความสัมพันธกับการนําเสนอ

เน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานอารมณระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพือ่นบาน

ที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน    

   H1: รูปแบบของรายการดานรายการขาว มีความสัมพันธกบัการนําเสนอ

เน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานอารมณระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพือ่นบาน

ที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 
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ตารางที่ 4.46: การวิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแบบของรายการดานรายการขาว กับการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานอารมณระหวางประชาชนชาวไทยกบั

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน 

 

รูปแบบของรายการขาว 
ความผูกพันดานอารมณ 

รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบของ

รายการขาวระดับมาก 

2 12 0 14 

(0.5) (3.0) (0.0) (3.5) 

ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบของ

รายการขาวระดับปานกลาง 

44 274 14 332 

(11.0) (68.5) (3.5) (83.0) 

ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบของ

รายการขาวระดับนอย 

10 42 2 54 

(2.5) (10.5) (0.5) (13.5) 

รวม 56 328 16 400 

 (14.0) (82.0) (4.0) (100.0) 

= 1.684  df = 4  P-value = 0.794   

 

 จากตารางที่ 4.46 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางรปูแบบของรายการดานรายการขาวกับ

การนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานอารมณระหวาง

ประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพือ่นบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียน พบวา คา  

= 1.684 df 4 P-value = 0.794 ซึ่งมากกวา 0.05 หมายความวา ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ

ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 กลาวคือ รูปแบบของรายการดานรายการขาวไมมีความสมัพันธกับการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานอารมณระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศ

เพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน ทีร่ะดับ 0.05 อธิบายไดวา รูปแบบของรายการขาวไมมีผล

กับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานอารมณ คือ การนําเสนอรายการขาวเปนการนําเสนอ

ที่สั้นกระชับและรวดเร็ว จึงทําใหผูชมไดเพียงแครบัรูรับทราบและเขาใจสถานการณที่เกิดข้ึน แตยังไม

ถึงข้ันผูกพันดานอารมณ 
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สมมติฐานยอยขอที่ 3.1.2 รูปแบบของรายการดานรายการขาว มีความ 

สัมพันธกบัการนําเสนอเน้ือหาเพือ่สรางความผกูพันดานความคิดระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน 

   H0: รูปแบบของรายการดานรายการขาว ไมมีความสัมพันธกับการนําเสนอ

เน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานความคิดระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อน

บานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน    

   H1: รูปแบบของรายการดานรายการขาว มีความสัมพันธกบัการนําเสนอ

เน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานความคิดระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อน

บานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน 

 

ตารางที่ 4.47: การวิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแบบของรายการดานรายการขาว กับการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานความคิดระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน 

 

รูปแบบของรายการขาว 
ความผูกพันดานความคิด 

รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบของ

รายการขาวระดับมาก 

0 10 4 14 

(0.0) (2.5) (1.0) (3.5) 

ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบของ

รายการขาวระดับปานกลาง 

22 280 30 332 

(5.5) (70.0) (7.5) (83.0) 

ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบของ

รายการขาวระดับนอย 

10 36 8 54 

(2.5) (9.0) (2.0) (13.5) 

รวม 32 326 42 400 

 (8.0) (81.5) (10.5) (100.0) 

= 17.320  df = 4  P-value = 0.002   

 

 จากตารางที่ 4.47 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางรปูแบบของรายการดานรายการขาวกบั

การนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานความคิดระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน

ประเทศเพื่อนบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียน พบวา คา  = 17.320 df = 4 P-value = 

0.002 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 
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กลาวคือ รูปแบบของรายการดานรายการขาว มีความสัมพนัธกับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความ

ผูกพันดานความคิดระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพือ่นบานทีเ่ปนสมาชิก

ประชาคมอาเซียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อธิบายไดวา อธิบายไดวา รูปแบบของ

รายการขาว มผีลกบัการนําเสนอเน้ือหาเพือ่สรางความผกูพนัดานความคิด คือ แมรายการขาวจะมี

การนําเสนอทีส่ั้นกระชับ แตจะเปนเน้ือหาที่ทําใหผูรบัชมเกดิการคิดวิเคราะหตามได 

 

สมมติฐานยอยขอที่ 3.1.3 รูปแบบของรายการดานรายการขาว มีความ 

สัมพันธกบัการนําเสนอเน้ือหาเพือ่สรางความผกูพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน 

   H0: รูปแบบของรายการดานรายการขาว ไมมีความสัมพันธกับการนําเสนอ

เน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อน

บานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน    

   H1: รูปแบบของรายการดานรายการขาว มีความสัมพันธกบัการนําเสนอ

เน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อน

บานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน 

 

ตารางที่ 4.48: การวิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแบบของรายการดานรายการขาว กับการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน 

 

รูปแบบของรายการขาว 
ความผูกพันดานพฤติกรรม 

รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบของ

รายการขาวระดับมาก 

8 4 2 14 

(2.0) (1.0) (0.5) (3.5) 

ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบของ

รายการขาวระดับปานกลาง 

24 286 22 332 

(6.0) (71.5) (5.5) (83.0) 

ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบของ

รายการขาวระดับนอย 

8 42 4 54 

(2.0) (10.5) (1.0) (13.5) 

รวม 40 332 28 400 

 (10.0) (83.0) (7.0) (100.0) 

= 41.626  df = 4  P-value = 0.000   
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จากตารางที่ 4.48 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางรปูแบบของรายการดานรายการขาวกับ

การนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานพฤติกรรม

ระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน พบวา 

คา  = 41.626 df = 4 P-value = 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

H0 และยอมรบัสมมติฐานรอง H1 กลาวคือ รูปแบบของรายการดานรายการขาว มีความสัมพันธกบั

การนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน

ประเทศเพื่อนบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 อธิบายได

วา รูปแบบของรายการขาว มีผลกับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานพฤติกรรม เพราะ

ถึงแมวารายการขาวจะสั้นกระชับ แตเปนจะเปนการรายงานสถานการณและสรางความรูความเขาใจ

ใหกับผูรบัชม 

  

สมมติฐานยอยขอที่ 3.2 รูปแบบของรายการดานรายการสารคดี มีความสัมพันธกบั

การนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อนบาน

ที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 

สมมติฐานยอยขอที่ 3.2.1 รูปแบบของรายการดานรายการสารคดี มีความ 

สัมพันธกบัการนําเสนอเน้ือหาเพือ่สรางความผกูพันดานอารมณระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน 

   H0: รูปแบบของรายการดานรายการสารคดี ไมมีความสมัพนัธกับการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานอารมณระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศ

เพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน    

   H1: รูปแบบของรายการดานรายการสารคดี มีความสมัพันธกับการนําเสนอ

เน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานอารมณระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพือ่นบาน

ที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 
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ตารางที่ 4.49: การวิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแบบของรายการดานรายการขาว กับการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานอารมณระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน 

 

รูปแบบของรายการสารคดี 
ความผูกพันดานอารมณ 

รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบของ

รายการขาวระดับมาก 

2 32 4 38 

(0.5) (8.0) (1.0) (9.5) 

ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบของ

รายการขาวระดับปานกลาง 

54 296 12 362 

(13.5) (74.0) (3.0) (90.5) 

รวม 56 328 16 400 

 (14.0) (82.0) (4.0) (100.0) 

=6.785   df = 2  P-value = 0.034  

 

 จากตารางที่ 4.49 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางรปูแบบของรายการดานรายการสารคดี

กับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานอารมณ

ระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน พบวา 

คา  = 6.785 df = 2 P-value = 0.034 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

H0 และยอมรบัสมมติฐานรอง H1 กลาวคือ รูปแบบของรายการดานรายการสารคดี มีความสัมพันธ

กับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานอารมณระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน

ประเทศเพื่อนบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 อธิบายได

วา รูปแบบของรายการขาว มีผลกับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพนัดานอารมณ เพราะ

ถึงแมวารายการขาวจะสั้นกระชับ แตเปนจะเปนการรายงานสถานการณและสรางความรูความเขาใจ

ใหกับผูรบัชม 
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สมมติฐานยอยขอที่ 3.2.2 รูปแบบของรายการดานรายการสารคดี มีความ 

สัมพันธกบัการนําเสนอเน้ือหาเพือ่สรางความผกูพันดานความคิดระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน 

   H0: รูปแบบของรายการดานรายการสารคดี ไมมีความสมัพนัธกับการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานความคิดระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศ

เพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน    

   H1: รูปแบบของรายการดานรายการสารคดี มีความสมัพันธกับการนําเสนอ

เน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานความคิดระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อน

บานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน 

 

ตารางที่ 4.50: การวิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแบบของรายการดานรายการสารคดี กับการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานความคิดระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน 

 

รูปแบบของรายการสารคดี 
ความผูกพันดานความคิด 

รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบของ

รายการขาวระดับมาก 

2 32 4 38 

(0.5) (8.0) (1.0) (9.5) 

ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบของ

รายการขาวระดับปานกลาง 

30 294 38 362 

(7.5) (73.5) (9.5) (90.5) 

รวม 32 326 42 400 

 (8.0) (81.5) (10.5) (100.0) 

= 0.431    df = 2  P-value = 0.806   

   

จากตารางที่ 4.50 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางรปูแบบของรายการดานรายการสารคดี

กับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานความคิด

ระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน พบวา 

คา  = 0.431 df = 2 P-value = 0.806  ซึ่งมากกวา 0.05 หมายความวา ยอมรับสมมติฐานหลัก 

H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 กลาวคือ รูปแบบของรายการดานรายการสารคดีไมมีความสมัพันธ

กับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานความคิดระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน
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ประเทศเพื่อนบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียน ทีร่ะดับ 0.05 อธิบายไดวา รูปแบบของรายการ

ขาว มีผลกับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานความคิด เพราะถึงแมวารายการขาวจะสั้น

กระชับ แตเปนจะเปนการรายงานสถานการณและสรางความรูความเขาใจใหกับผูรับชม 

 

สมมติฐานยอยขอที่ 3.2.3 รูปแบบของรายการดานรายการสารคดี มี

ความสัมพันธกับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน 

   H0: รูปแบบของรายการดานรายการสารคดี ไมมีความสมัพนัธกับการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน

ประเทศเพื่อนบานทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียน    

   H1: รูปแบบของรายการดานรายการสารคดี มีความสมัพันธกับการนําเสนอ

เน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อน

บานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน 

 

ตารางที่ 4.51: การวิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแบบของรายการดานรายการสารคดี กับการ

นําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน 

 

รูปแบบของรายการสารคดี 
ความผูกพันดานพฤติกรรม 

รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบของ

รายการขาวระดับมาก 

10 26 2 38 

(2.5) (6.5) (0.5) (9.5) 

ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบของ

รายการขาวระดับมากที่สุด 

30 306 26 362 

(7.5) (76.5) (6.5) (90.5) 

รวม 40 332 28 400 

 (10.0) (83.0) (7.0) (100.0) 

= 12.434  df =2  P-value = 0.002  
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จากตารางที่ 4.51 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางรปูแบบของรายการดานรายการสารคดี

กับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานพฤติกรรม

ระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียนพบวา  

คา  = 12.434 df = 2 P-value = 0.002 ซึ่งมากกวา 0.05 หมายความวา ยอมรับสมมติฐาน

หลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 กลาวคือ รูปแบบของรายการดานรายการสารคดีมีความ 

สัมพันธกบัการนําเสนอเน้ือหาเพือ่สรางความผกูพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 อธิบายไดวา รูปแบบของรายการสารคดีมผีลกับการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดาน

พฤติกรรม เพราะการที่ผูรับชมมีอารมณรวม มีการคิดวิเคราะห จะนํามาซึ่งความผกูพันดาน

พฤติกรรมได 

 

ตารางที่ 4.52: การวิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแบบรายการขาวและสารคดีกับการนําเสนอ

เน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานอารมณระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน

ประเทศทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 

 

รูปแบบรายการ ความผูกพนัดานอารมณ รวม 

นอย ปานกลาง มาก 

รายการขาว 2 

(4.8) 

40 

(95.2) 

0 

(0.0) 

42 

(100) 

รายการสารคดี 54 

(15.1) 

228 

(80.4) 

16 

(4.5) 

358 

(100) 

รวม 56 

(14.0) 

328 

(82.0) 

16 

(4.0) 

400 

(100) 

 = 5.741      df =  2        P-value = .05 

 

 จากตารางที่ 4.52 พบวา คา  = 5.741 df = 2 P-value = 0.05 กลาวคือ รูปแบบ

รายการที่ตางกัน มีการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานอารมณระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซยีนที่ตางกัน น่ันคือรูปแบบของรายการสาร

คดีจะมีการนําเสนอทีล่ึกละเอียดและนําไปสูความผูกพันดานอารมณไดดีกวารูปแบบดานรายการขาว 
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ตารางที่ 4.53: การวิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแบบรายการขาวและสารคดีกับการนําเสนอ

เน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานความคิดระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน

ประเทศทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 

 

รูปแบบรายการ ความผูกพันดานความคิด รวม 

นอย ปานกลาง มาก 

รายการขาว 4 

(9.5) 

32 

(76.2) 

6 

(14.3) 

42 

(100) 

รายการสารคดี 28 

(7.8) 

294 

(82.1) 

36 

(10.1) 

358  

(100) 

รวม 32 

(8.0) 

326 

(81.5) 

42 

(10.5) 

400  

(100) 

 = .939      df =  2        P-value = .625 
 

 จากตารางที่ 4.53 พบวา คา  = .939 df = 2 P-value = 0.625 ช้ีไดวา รูปแบบรายการ

ที่ตางกัน จะมีการนําเสนอเน้ือหาเพือ่สรางความผกูพันดานความคิดระหวางประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียนไมตางกัน ทั้งน้ีเพราะอาจตองปฏิบัติตามนโยบาย

ของสถานีโทรทัศนไทยพบีีเอสที่  

 

ตารางที่ 4.54: การวิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแบบรายการขาวและสารคดีกับการนําเสนอ

เน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน

ประเทศทีเ่ปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 

 

รูปแบบรายการ ความผูกพันดานพฤติกรรม รวม 

นอย ปานกลาง มาก 

รายการขาว 6 

(14.3) 

30 

(71.4) 

6 

(14.3) 

42 

(100) 

รายการสารคดี 34 

(9.5) 

302 

(84.4) 

22 

(6.1) 

358  

(100) 

รวม 40 

(10.0) 

332 

(83.0) 

28 

(7.0) 

400  

(100) 

 =  5.178     df =   2       P-value = .075 
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จากตารางที่ 4.54 พบวา คา  =  5.178 df = 2 P-value = 0.075 อธิบายไดวา รูปแบบ

รายการที่ตางกัน มีการนําเสนอเน้ือหาเพื่อสรางความผูกพันดานพฤติกรรมระหวางประชาชนชาวไทย

กับประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียนไมตางกัน เพราะผูนําเสนอขาวทีจ่ะ

นําไปสูการสรางความผกูพันตองยึดตามนโยบายของสถานีโทรทัศนไทยพบีีเอส 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่อง “การนําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันระหว่างประชาชนชาวไทยกับ
ประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส” ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed  Methodology) ประกอบด้วยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังน้ี 

1) เพ่ือศึกษานโยบายการนําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระหว่างรูปแบบและเน้ือหารายการของรายการข่าวและรายการสารคดี

ที่เก่ียวกับประชาคมอาเซียนของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
3) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระหว่างรูปแบบและเน้ือหาของรายการข่าวและสารคดีที่เก่ียวกับ

ประชาคมอาเซียนของสถานโีทรทัศน์ไทยพีบีเอส ที่มีผลต่อความผูกพันระหว่างประชาชนชาวไทยกับ
ประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

โดยในการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย 3 วิธีการ คือ 
1) การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสารที่

เป็นรายละเอียดเก่ียวข้องกับรายการข่าวและรายการสารคดี  ได้แก่ ข้อมลูเทปรายการสารคดี Spirit  
of Asia จํานวน 55 เทป ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2558 ถึง เดือนกรกฎาคม 2559 เป็นระยะ เวลา 1 ปี 
โดยคัดเลือกเฉพาะสารคดีที่เก่ียวกับประชาคมอาเซียน เทปและบทข่าวอาเซียน จํานวน 56 ข่าว ต้ังแต่
เดือนธันวาคม 2558 ถึงเดือนกรกฎาคม 2559 เป็นระยะเวลา 8 เดือน ซึง่รวบรวมมาจากเว็บไซต์ 
http://www.thaipbs.or.th โดยแบ่งเป็นเน้ือหาตามเสาหลักของประชาคมอาเซียน  ได้แก่  
(1) ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ (3) ประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

2) การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลักคือผู้ที่เก่ียวข้องกับการผลิต
รายการข่าว จํานวน 2 คน ได้แก่ ผู้อํานวยการฝ่ายข่าว บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ และผู้ที่เก่ียวขอ้ง
กับการผลิตรายการสารคดีของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จํานวน 1 คน ได้แก่ โปรดิวเซอร์รายการ  
รวม 3 คน  ซึ่งมีบทบาทสําคญัในการตัดสินใจ/ กําหนด/ บริหารนโยบาย 

3) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุม่
ตัวอย่าง จํานวน 400 ชุด 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาเรื่อง “การนําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันระหว่างประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส” 
1)  การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสารที่

เป็นรายละเอียดเก่ียวข้องกับรายการข่าวและรายการสารคดี  ได้แก่ ข้อมลูเทปรายการสารคดี Spirit  
of Asia จํานวน 55 เทป ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2558 ถึง เดือนกรกฎาคม 2559 เป็นระยะ เวลา 1 ปี 
โดยคัดเลือกเฉพาะสารคดีที่เก่ียวกับประชาคมอาเซียน เทปและบทข่าวอาเซียน จํานวน 56 ข่าว ต้ังแต่
เดือนธันวาคม 2558 ถึงเดือนกรกฎาคม 2559 เป็นระยะเวลา 8 เดือน ซึง่รวบรวมมาจากเว็บไซต์ 
http://www.thaipbs.or.th โดยแบ่งเป็นเน้ือหาตามเสาหลักของประชาคมอาเซียน  ได้แก่  
(1) ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ (3) ประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พบว่า 

1.1) รายการสารคดี  Spirit of Asia  ส่วนใหญ่เป็นเน้ือหาเกี่ยวกับประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน มีจํานวน 143 ประเด็น รองลงมา เน้ือหาเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
มีจํานวน 43 ประเด็น และเน้ือหาเก่ียวกับประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน มีจํานวนน้อย
ที่สุดเพียง 8 ประเด็น เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

 1.1.1) ด้านประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียนมีการนําเสนอ
เน้ือหาเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลมากทีส่ดุ มีจํานวน 7 ประเด็น และเน้ือหาเก่ียวกับการปกครอง  
มีจํานวน 1 ประเด็น 

 1.1.2) ด้านประชาคมเศรษฐกิจคงอาเซียนมีการนําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับ
อาชีพ/ แรงงานมากที่สุด มจีาํนวน 27 ประเด็น และเน้ือหาเกี่ยวกับการค้าขาย มีจํานวน 16 ประเด็น 

 1.1.3) ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมีการนําเสนอเน้ือเกี่ยวกับ
หาวิถีชีวิตความเป็นอยู่มากที่สุด มีจํานวน 26 ประเด็น เน้ือหาเก่ียวกับประเพณีและวัฒนธรรม มี
จํานวน 21 ประเด็น เน้ือหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ มีจํานวน 19 ประเด็น เน้ือหาเกี่ยวกับศาสนา มี
จํานวน 16 ประเด็น เน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเช้ือชาติ มีจํานวน 16 ประเด็น เน้ือหาเก่ียวกับ
สถาปัตยกรรม มีจํานวน 14 ประเด็น เน้ือหาเกี่ยวกับอาหาร มีจํานวน 9 ประเด็น เน้ือเก่ียวกับหาภาษา 
มีจํานวน 8 ประเด็น และเน้ือหาเก่ียวกับการอพยพย้ายถิ่น มีจํานวน 5 ประเด็น 

1.2) รายการข่าว ส่วนใหญ่เป็นเน้ือหาเก่ียวกับประชาคมการเมืองและความม่ันคง
อาเซียน มีจํานวน 23 ข่าว รองลงมา เป็นเน้ือหาเกี่ยวกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มี
จํานวน 20 ข่าว และเน้ือหาเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีจํานวนน้อยที่สุดเพียง 16 ข่าว  
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
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 1.2.1) ด้านประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน  มีการนําเสนอ
เน้ือหาเกี่ยวกับการเลือกต้ังผู้นํามากสุด มจีํานวน 9 ข่าว รองลงมาเป็นเน้ือหาเก่ียวกับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ มีจํานวน 5 ข่าว และเน้ือหาเกี่ยวกับการมาเยือนของผู้นํา มีจํานวน 5 ข่าว เน้ือหา
เก่ียวกับความม่ันคง มีจํานวน 3 ข่าว และเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด มีจํานวน 1 ข่าว  
 1.2.2) ด้านประชาคมเศรษฐกิจคงอาเซียน มีการนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับ
แรงงานมากที่สุด จํานวน 7 ข่าว เน้ือหาเกี่ยวกับผู้ประกอบการ/ อุตสาหกรรม มีจํานวน 7 ข่าว และ
เน้ือหาเกี่ยวกับค่าครองชีพ มีจํานวน 2 ข่าว  
 1.2.3) ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  มีการนําเสนอเน้ือหา
เก่ียวกับเหตุการณ์ในประเทศเพ่ือนบ้าน มากที่สุด จํานวน 6 ข่าว รองลงมาเน้ือหาเกี่ยวกับความคิดเห็น
ของประชาชน มีจํานวน 3 ขา่ว และเน้ือหาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีจํานวน 3 ข่าว 
เน้ือหาเกี่ยวกับรับรางวัล มีจํานวน 2 ข่าว เน้ือหาเก่ียวกับเด็กและเยาวชน มีจํานวน 2 ข่าว เน้ือหา
เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม มีจํานวน 1 ข่าว เน้ือหาเก่ียวกับสถานที่ประวัติศาสตร์ มีจํานวน 1 ข่าว เน้ือหา
เก่ียวกับศาสนา มีจํานวน 1 ข่าว และเน้ือหาเกี่ยวกับแรงงานทางสังคม มีจํานวน 1 ข่าว  
 1.2.4) การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ 
ผู้ที่เก่ียวข้องกับการผลิตรายการข่าว จํานวน 2 คน ได้แก่ ผู้อํานวยการฝ่ายข่าว บรรณาธิการข่าว
ต่างประเทศ และผู้ที่เก่ียวข้องกับการผลิตรายการสารคดีของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จํานวน 1 คน  
ได้แก่ โปรดิวเซอร์รายการ รวม 3 คน ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจ/ กําหนด/ บริหารนโยบาย 

1.3) ผู้ที่เก่ียวข้องกับการผลิตรายการข่าว พบว่า  
 1.3.1) นโยบายด้านการนําเสนอเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับประชาคมอาเซียน 
ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จะเป็นการรวบรวมข้อมูลขา่วสารในทุกแง่มุมมานําเสนอให้ผู้ชมได้เห็น
ภาพของอาเซียนอย่างรอบด้าน โดยจะมีการนําเสนอถึงผลกระทบที่มีต่อคนไทยทั้งในด้านบวกและ
ด้านลบ เพ่ือให้ผู้ชมได้รับรู้รบัทราบ และเตรียมความพร้อมในการปรับรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ 
หลังจากมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน 
 1.3.2) ทีผ่่านมาสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จะมีการนําเสนอข่าวประเทศที่
อยู่ในประชาคมอาเซียนมาอย่างต่อเน่ืองในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นข่าวหรือรายการพิเศษ โดยใน
แต่ละช่วงรายการจะมีการหยิบยกประเด็นที่น่าสนใจ ที่เกิดขึ้นในประเทศในอาเซียนไปขยายและ
เจาะลึกให้เห็นถึงรายละเอียดของสถานการณ์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งในบางคร้ังสถานการณ์
หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศท่ีอยู่ในประชาคมอาเซียน ก็เป็นเร่ืองที่เก่ียวโยงหรือเก่ียวข้องกับ
ภูมิภาคอ่ืน ๆ ซึ่งถือเป็นความเปลี่ยนแปลงของโลกด้วย จึงจะมีการนําเสนอเน้ือหาในประเด็นน้ัน ๆ
มากเป็นพิเศษ 
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 1.3.3) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้มีการเพ่ิมจํานวนข่าวที่เก่ียวข้องกับ
ประชาคมอาเซียนในมากข้ึนตามนโยบาย โดยจะสอดแทรกเข้าไปอยู่ในทุกช่วงข่าว ส่วนเมื่อมีเร่ือง
สําคัญ ๆ ที่มีสง่ผลต่อประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน กจ็ะมีการนําเสนอข่าวเร่ืองน้ันในจํานวนมาก
ขึ้น ในหลายรปูแบบข่าวและรายงานพิเศษ  เพ่ือให้ประเด็นที่นําเสนอมีความครบถ้วนรอบด้าน ซึ่งจะ
ส่งผลใหใ้ห้ประชาชนชาวไทยได้ใกล้ชิดกับประเทศเพ่ือนบ้านมากข้ึน เพราะได้สัมผัสและเรียนรู้เร่ือง 
ราวระหว่างกันมากขึ้น โดยเฉพาะการนําเสนอเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในประชาคม
อาเซียน เพราะจะได้เห็นในมุมมองของรากเหง้าวัฒนธรรมที่มีความเช่ือมโยงระหว่างกัน 
 1.3.4) ในอนาคตอันใกล้น้ี จะมีโครงการของสํานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN 
Secretariat) ในการผลิตข่าวร่วมกันของ 10 ประเทศ โดยมีตัวแทนประเทศละ 1 สถานี โทรทัศน์ ซึ่ง
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเป็นตัวแทนสถานีของประเทศไทย ทั้งน้ี เน้ือหาที่จะผลิตจะเป็น 3 เสาหลกั
ประชาคมอาเซียน ซึ่งแต่ละประเทศจะผลิตมารวมกันไว้ แล้วประเทศอ่ืนสามารถแลกเปลี่ยนนําไปใช้ได้
ด้วยกันทั้งหมด 

1.4) ผู้ที่เก่ียวข้องกับการผลิตรายการสารคดีของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส พบว่า 
 1.4.1) เน้ือหาที่เก่ียวกับประชาคมอาเซียนควรมีการนําเสนอในเชิงลึกใน
ประเด็นของการใช้ชีวิตของผู้คนหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงในด้าน 
ต่าง ๆ รวมถึงการถ่ายทอดวัฒนธรรมระหว่างกันในแต่ละประเทศ รวมถึงนโยบายความร่วมมือ เพ่ือให้
ผู้ชมได้เห็นภาพของประชาคมอาเซียนได้ชัดเจนย่ิงขึ้น และเห็นถึงมุมมองในอนาคตของประชาคม
อาเซียน 
 1.4.2) สําหรับนโยบายด้านการนําเสนอเน้ือหา ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของการ
รายการจะเป็นเรื่องราวชีวิตของผู้คน ซึ่งมาจากพ้ืนฐานการเรียนประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ซึ่งทุก
คนได้รับรู้รับทราบมาแล้วในเบ้ืองต้น จากน้ันจะเป็นการเปิดมุมมองของผู้คน และเจาะลึกลงไปถึงชีวิต
ความเป็นอยู่ โดยบางคร้ังอาจจะมีผู้คนรุ่นเก่า ๆ มาเล่าเรื่องราวในอดีตและการสืบสานภูมิปัญญา
ให้กับคนรุ่นใหม่ได้เอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
 1.4.3) ส่วนเน้ือหาของรายการ Spirit of Asia ที่ผ่านมา จะนําเสนอ
เก่ียวกับการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียเป็นหลัก ทีม่ีพัฒนารูปแบบและหัวข้อในการนําเสนอให้
น่าสนใจมากขึน้  โดยเน้นไปที่ผู้คนในสังคมปัจจุบัน ที่จะสามารถเข้าถึง และดึงให้ผู้รับชมรู้สึกว่า มี
ความผูกพันกับเร่ืองราวที่รับชมและผู้คนในประเทศเพ่ือนบ้านได้ เช่น การนําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับสัตว์
ที่เป็นแรงงานเกษตรกรรมในอาเซียน อย่างโค-กระบือ ที่ใช้แรงงานเป็นเพ่ือนยากประกอบสัมมาอาชีพ 
ทางรายการจะมีการเก็บข้อมูลในประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว และประเทศ
เวียดนาม แล้วนํามาผูกโยงเน้ือเรื่องให้เห็นว่า ทั้ง 3 ประเทศมีการใช้แรงงานโค-กระบือเหมือนกัน มี
ความเช่ือมโยงกันทางวัฒนธรรม มีรากฐานการใช้ชีวิตที่คล้ายคลึงกัน  
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2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุม่
ตัวอย่าง จํานวน 400 ชุด  
   2.1) ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย โดยมีเพศหญิงจําวน 212 คน และเพศชายจํานวน 188 คน มีอายุ 31-35 ปี มจีํานวน 178 
คน รองลงมาคืออายุ 25-30 ปี มีจํานวน 146 คน และอายุ 36-40 ปี มจีํานวนน้อยที่สุด คือ 76 คน   
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวน 254 คน รองลงมา ได้แก่ ระดับการศึกษาปวส./ อนุปริญญา    
มีจํานวน 76 คน และระดับการศึกษาประถมศึกษามีจํานวนน้อยที่สุด คือ 12 คน และมรีายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีจํานวน 186 คน รองลงมา ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-
35,000 บาท มีจํานวน 162 คน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001-45,000 บาท มีจํานวนน้อยที่สุด 
คือ 24 คน  
  2.2) การเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญม่ีรูปแบบการ
รับชมตามผังรายการ มีจํานวน 258 คน รองลงมาคือดูย้อนหลัง มีจํานวน 142 คน มีความถี่คือรับชม
ทุกวัน มีจํานวน 206 คน รองลงมา ได้แก่ รบัชม 1-2 วัน มีจํานวน 106 คน และรับชม 5-6 วัน มี
จํานวนน้อยที่สุด คือ 22 คน ด้านระยะเวลาในการรับชม 1-2 ช่ัวโมง/ วัน มีจํานวน 182 คน 
รองลงมา ได้แก่ รับชม 3-4 ช่ัวโมง/ วัน มีจํานวน 160 คน และรับชมมากกว่า 4 ช่ัวโมง/ วัน มี
จํานวนน้อยที่สุด คือ 58 คน ด้านรูปแบบรายการในการรับชมรายการสารคดี มีจํานวน 364 คน 
รองลงมา ได้แก่ รายการข่าว มีจํานวน 352 คน และรายการเด็กและเยาวชนมีจํานวนน้อยที่สุดคือ 
112 คน โดยสว่นใหญ่ทราบจํานวนประเทศของประชาคมอาเซียน มีจํานวน 388 คน และไม่ทราบ
จํานวนประเทศของประชาคมอาเซียน มีจํานวน 12 คน ซึง่ส่วนใหญ่ทราบว่าประเทศท่ีอยู่ใน
ประชาคมอาเซียน 3 อันดับแรก ประกอบด้วย เมียนมา มีจํานวน 400 คน รองลงมาคือ มาเลเซีย  
มีจํานวน 398 คน และอันดับที่ 3 คือ เวียดนาม มีจํานวน 398 คน ส่วนใหญ่ชอบเน้ือหารายการ 3 
อันดับแรก ได้แก่ การท่องเทีย่ว มีจํานวน 316 คน รองลงมา ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจ 
มีจํานวน 292 คน และอันดับสาม คือ ชีวิตความเป็นอยู่ มีจํานวน 250 คน ส่วนใหญ่รับชมรายการ
ข่าว 3 อันดับแรก ได้แก่ รายการข่าวที่น่ี Thai PBS มีจํานวน  312 คนอันดับที่ 2 รายการข่าวเที่ยง มี
จํานวน 188 คน และอันดับที ่3 รายการข่าวค่ํามิติใหม่ ทัว่ไทย มีจํานวน 182 คน ส่วนใหญ่รับชม
รายการรายการสารคดี 3 อันดับแรก ได้แก่ รายการสารคดี Spirit of Asia มีจํานวน 372 คน อันดับ
ที่ 2 รายการสารคดีท่องโลกกว้าง มีจํานวน 226 คน และอันดับที่ 3 รายการสารคดีชีวิตไร้พรมแดน  
มีจํานวน 204 คน และส่วนใหญ่รับชมรายการที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียนประเภทรายการ
สารคดี มีจํานวน 358 คน ในขณะที่รายการข่าว มีจํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 10.89  
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 2.3) ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการนําเสนอรายการข่าวและรายสารคดี พบว่า   
   2.3.1) กลุม่ตัวอย่างมีความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการนําเสนอรายการข่าว
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการนําเสนอรายการข่าวอยู่ในระดับมากที่สุด ประกอบด้วย ผู้ดําเนินรายการมี
ความเช่ียวชาญ การวิเคราะห์ข่าวตรงประเด็น และการรายงานข่าวมีความสดใหม ่ในขณะที่กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการนําเสนอรายการข่าวอยู่ในระดับมาก คือ ภาพประกอบตรง
ตามเนื้อหา และฉาก/ ดนตรี/ ไตเต้ิลดึงดูดความสนใจ  
   2.3.2) กลุม่ตัวอย่างมีความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการนําเสนอรายสารคดี
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบ
การนําเสนอรายสารคดีอยู่ในระดับมากที่สุด ประกอบด้วย มีแก่นเรื่องทีน่่าสนใจ ภาพประกอบสื่อ
ความหมายได้ชัดเจน บทบรรยายสอดคล้องกับภาพประกอบ มีการเช่ือมโยงเรื่องราวกับบุคคลอย่าง
น่าสนใจ และฉาก/ ดนตรี/ ไตเต้ิล ดึงดูดความสนใจ  

2.4) ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบรายการข่าวและรายสารคดี พบว่า 
   2.4.1) กลุม่ตัวอย่างมีความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบรายการข่าวโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบรายการข่าวอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ประกอบด้วย มีเน้ือหาที่เป็นประโยชน์กับผู้รับชม นําเสนออย่างมีจรรยาบรรณ และมี
เน้ือหาที่เข้าใจง่าย ในขณะทีก่ลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบรายการข่าวอยู่ในระดับมาก คือ 
มีความน่าสนใจ มีสัดส่วนเวลาในการนําเสนอที่เหมาะสม และมีความทันสมัย  
   2.4.2) กลุม่ตัวอย่างมีความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบรายสารคดีโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบรายสารคดีอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ประกอบด้วย มีความน่าสนใจ มีเน้ือหาที่เข้าใจง่าย มีเน้ือหาที่เป็นประโยชน์กับผู้
รับชม มีเน้ือหามีความหลากหลายน่าติดตาม นําเสนออย่างมีจรรยาบรรณ มีความทันสมัย และมี
สัดส่วนเวลาในการนําเสนอที่เหมาะสม  
  2.5) ความผูกพันระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็น
สมาชิกประชาคมอาเซียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความผูกพันระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชน
ในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย ด้านความคิด 
ด้านพฤติกรรม ด้านอารมณ์ เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน ดังน้ี 
     2.5.1) กลุม่ตัวอย่างมีความผูกพันระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชน
ในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนด้านอารมณ์ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความผูกพันระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านที่
เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนด้านอารมณ์ในระดับมาก คือ อยากเห็นประชาคมอาเซียนร่วมมือกันใน
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ทุกด้าน กลุ่มตัวอย่างมีความผูกพันระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็น
สมาชิกประชาคมอาเซียนด้านอารมณ์อยู่ในระดับมาก รู้สกึยินดีที่จะบอกกับทุกคนว่าเป็นพลเมือง
อาเซียน เสียใจทุกครั้งที่ประเทศเพ่ือนบ้านมีการสูญเสีย รูส้ึกไม่สบายใจเมื่อประชาชนในกลุ่มเพ่ือน
บ้านอาเซียนไม่ได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียม และรู้สึกมีอารมณ์ร่วมเมื่อฟังเพลงหรือดูการแสดงของ
ประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอาเซียน ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างมีความผูกพันระหว่างประชาชนชาวไทยกับ
ประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนด้านอารมณ์ในระดับน้อย (คําถาม 
เชิงลบ) กลัวการตอบคําถามเกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน และกลุ่มตัวอย่างมีความผูกพัน
ระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนด้าน
อารมณ์ในระดับมาก (คําถามเชิงลบ) จะไม่ทักทายประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านก่อน ไม่สบายใจ
เมื่อต้องทํางานร่วมกับประชาชนของประเทศเพ่ือนบ้าน และรู้สึกกังวลใจกับการเข้าเป็นส่วนหน่ึงใน
พลเมืองอาเซียน  
    2.5.2) กลุม่ตัวอย่างมีความผูกพันระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชน
ในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนด้านความคิดอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความผูกพันระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านที่
เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนด้านความคิดอยู่ในระดับมากที่สุด คือ คิดว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับเพ่ือน
บ้านในประชาคมอาเซียนเป็นสิ่งที่จําเป็น ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างมีความผูกพันระหว่างประชาชนชาว
ไทยกับประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนด้านความคิดอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ พร้อมทีจ่ะเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน สามารถบอกลักษณะการแต่งกาย
ของประเทศเพ่ือนบ้าน เห็นถึงความจําเป็นในการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน เห็นภาพประเทศ
เพ่ือนบ้านแล้วสามารถบอกได้ว่าเป็นที่ไหน เห็นความสําคัญของประวัติศาสตร์ประเทศเพ่ือนบ้าน 
สามารถเล่าเรือ่งราวความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านในอดีตได้ เข้าใจคุณค่าในการเป็นส่วนหน่ึง
ของอาเซียน และมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประวัติอาเซียน  
   2.5.3) กลุม่ตัวอย่างมีความผูกพันระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน
ประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนด้านพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความผูกพันระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็น
สมาชิกประชาคมอาเซียนด้านพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สนใจเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นใน
ประเทศเพ่ือนบ้าน และยินดีที่จะบริจาคเงินช่วยเหลือเพ่ือนบ้านในอาเซียนเมื่อประสบปัญหาในขณะที่
กลุ่มมีความผูกพันระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคม
อาเซียนด้านพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ยอมรับความคิดเห็นของประเทศเพ่ือนบ้านที่มีต่อ
ประเทศไทย ยินยอมท่ีจะให้ประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านสอบถามความคิดเห็น สนใจทุกครั้งที่เห็น
โปรโมช่ันลดราคาท่องเที่ยวในประเทศเพ่ือนบ้าน เคยเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศเพ่ือนบ้านจะ
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สนับสนุนซื้อสนิค้าของประเทศเพ่ือนบ้าน ติดตามข่าวสารของประเทศเพ่ือนบ้านเสมอ รับชมการแสดง
ทางวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน และจะร่วมกิจกรรมท่ีประเทศเพ่ือนบ้านจัดในประเทศไทย  

2.6) การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อที่ 1 การเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ มีความสัมพันธ์กับการนําเสนอเน้ือหาเพ่ือ
สร้างความผูกพันระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคม
อาเซียน 
  สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.1 การเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ด้านรูปแบบการรับชม มี
ความสัมพันธ์กับการนําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน
ประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน 

1.1.1) การเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ด้านรูปแบบการรับชม ไม่มีความ 
สัมพันธ์กับการนําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันด้านอารมณ์ระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชน
ในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน  

1.1.2) การเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ด้านรูปแบบการรับชม มคีวามสัมพันธ์
กับการนําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันด้านความคิดระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน
ประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน  

1.1.3) การเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ด้านรูปแบบการรับชม มคีวามสัมพันธ์
กับการนําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันด้านพฤติกรรมระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน
ประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน  

 สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.2 การเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ด้านความถี่ มีความสัมพันธ์
กับการนําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพ่ือน
บ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน 

1.2.1) การเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ด้านความถี่ มีความสัมพันธ์กับการ
นําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันด้านอารมณ์ระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศ
เพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน  

1.2.2) การเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ด้านความถี่ มีความสัมพันธ์กับการ
นําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันด้านความคิดระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศ
เพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน  

1.2.3) การเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ด้านความถี่ มีความสัมพันธ์กับการ
นําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันด้านพฤติกรรมระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน
ประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน   
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 สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.3 การเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ด้านรูปแบบการรับชมมี
ความสัมพันธ์กับการนําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน
ประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน 

1.3.1) การเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ด้านระยะเวลา มีความสมัพันธ์กับ
การนําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันด้านอารมณ์ระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน
ประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน  

1.3.2) การเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ด้านระยะเวลา มีความสมัพันธ์กับ
การนําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันด้านความคิดระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน
ประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน  

1.3.3) การเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ด้านระยะเวลา มีความสมัพันธ์กับ
การนําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันด้านพฤติกรรมระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน
ประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน  
 สมมติฐานข้อที่ 2 รูปแบบการนําเสนอรายการท่ีแตกต่างกัน มีการนําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้าง
ความผูกพันระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคม
อาเซียนต่างกัน 
  สมมติฐานย่อยข้อที่ 2.1 รูปแบบการนําเสนอรายการด้านรายการข่าวที่แตกต่างกัน 
มีการนําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพ่ือน
บ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนต่างกัน 

2.1.1) รูปแบบการนําเสนอรายการด้านรายการข่าวที่แตกต่างกัน มีการ
นําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันด้านอารมณ์ระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศ
เพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนไมต่่างกัน  

2.1.2) รูปแบบการนําเสนอรายการด้านรายการข่าวที่แตกต่างกัน มีการ
นําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันด้านความคิดระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศ
เพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนต่างกัน  

2.1.3) รูปแบบการนําเสนอรายการด้านรายการข่าวที่แตกต่างกัน มีการ
นําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันด้านพฤติกรรมระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน
ประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนต่างกัน  
  สมมติฐานย่อยข้อที่ 2.2 รูปแบบการนําเสนอรายการด้านรายการสารคดีที่แตกต่าง
กัน มีการนําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศ
เพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนต่างกัน 
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2.2.1) รูปแบบการนําเสนอรายการด้านรายการสารคดีที่แตกต่างกัน มีการ
นําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันด้านอารมณ์ระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศ
เพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนไมต่่างกัน  

2.2.2) รูปแบบการนําเสนอรายการด้านรายการสารคดีที่แตกต่างกัน มีการ
นําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันด้านความคิดระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศ
เพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนต่างกัน  

2.2.3) รูปแบบการนําเสนอรายการด้านรายการสารคดีที่แตกต่างกัน มีการ
นําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันด้านพฤติกรรมระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนใน
ประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนไม่ต่างกัน  
 สมมติฐานข้อที่ 3 รูปแบบของรายการ มีความสัมพันธ์กับการนําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความ
ผูกพันการนําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศ
เพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน  

  สมมติฐานย่อยข้อที่ 3.1 รูปแบบของรายการ มีความสมัพันธ์กับการนําเสนอเนื้อหา
เพ่ือสร้างความผูกพันการนําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชน
ในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน 

3.1.1) รูปแบบของรายการด้านรายการข่าวไม่มีความสัมพันธ์กับการ
นําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันการนําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันด้านอารมณ์ระหว่าง
ประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน  

3.1.2) รูปแบบของรายการด้านรายการข่าว มีความสัมพันธ์กับการ
นําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันการนําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันด้านความคิดระหว่าง
ประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน  

3.1.3) รูปแบบของรายการด้านรายการข่าว มีความสัมพันธ์กับการ
นําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันการนําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันด้านพฤติกรรมระหว่าง
ประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน  

  สมมติฐานย่อยข้อที่ 3.2 รูปแบบของรายการด้านรายการสารคดี มีความสัมพันธ์กับ
การนําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันการนําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันระหว่างประชาชน
ชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน 

3.2.1) รูปแบบของรายการด้านรายการสารคดี มีความสัมพันธ์กับการ
นําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันการนําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันด้านอารมณ์ระหว่าง
ประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน  
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3.2.2) รูปแบบของรายการด้านรายการสารคดีไม่มีความสัมพันธ์กับการ
นําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันการนําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันด้านความคิดระหว่าง
ประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน  

3.2.3) รูปแบบของรายการด้านรายการสารคดีไม่มีความสัมพันธ์กับการ
นําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันการนําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันด้านพฤติกรรมระหว่าง
ประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน  
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่อง “การนําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันระหว่างประชาชนชาวไทยกับ
ประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส” ผู้วิจยั
ได้ทราบถึง รูปแบบการนําเสนอและเน้ือหาของรายการสารคดีและรายการข่าวที่เก่ียวกับประชาคม
อาเซียน เมื่อพิจารณาผลจากการวิจัย แนวคิดและทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ ทีใ่ช้ในการอ้างอิงครั้งน้ี 
สามารถอภิปรายผลได้ ดังน้ี 
 ประการที่ 1 จากการศึกษานโยบายหลักในเรื่องการนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  ผลการวิจัยพบว่า นโยบายด้านการนําเสนอเน้ือหาที่เก่ียวข้อง
กับประชาคมอาเซียน ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสจะเป็นการรวบรวมข้อมูลข่าวสารในทุกแง่มุมมา
นําเสนอให้ผู้ชมได้เห็นภาพของอาเซียนอย่างรอบด้าน โดยจะมีการนําเสนอถึงผลกระทบที่มีต่อคนไทย
ทั้งในด้านบวกและด้านลบ เพ่ือให้ผู้ชมได้รับรู้รับทราบและเตรียมความพร้อมในการปรับรับความ
เปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้น หลังจากมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน โดยท่ีผ่านมาสถานีโทรทัศน์ไทย
พีบีเอส มีการนําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับประเทศที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนมาอย่างต่อเน่ืองใน
หลายรูปแบบ ทั้งรายการข่าวและรายการสารคดี โดยในรายการข่าวจะมีทั้งท่ีเป็นรายงานข่าวและ
รายงานพิเศษ ซึ่งในแต่ละช่วงรายการจะมีการหยิบยกประเด็นที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในประเทศท่ีเป็น
สมาชิกประชาคมอาเซียนมาขยายความและเจาะลึกให้เห็นถึงรายละเอียดของสถานการณ์ต่างๆตาม
ความเหมาะสม ในบางคร้ังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับภูมิภาคอ่ืน ๆ ด้วย ซึ่งถือเป็น
ความเปลี่ยนแปลงของโลก จึงมีการนําเสนอเน้ือหาในประเด็นน้ัน ๆ มากเป็นพิเศษ 
 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้มีการเพ่ิมจํานวนข่าวที่เก่ียวข้องกับประชาคมอาเซียนมากขึ้น
ตามกลยุทธ์เพ่ือสนองตอบเป้าหมายเชิงนโยบายและสร้างเอกลักษณ์ของความเป็นสื่อสาธารณะที่ว่า
ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการผลติและจัดหา
รายการที่เปิดโอกาสให้เข้าถึงมุมมองของเด็กและครอบครัวในประเทศอาเซียนเพ่ิมขึ้น โดยจะ
สอดแทรกเน้ือหาท่ีเก่ียวกับประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลกั เข้าไปอยู่ในทุกช่วงข่าว และเมื่อมี
เหตุการณ์สําคัญ ๆ ทีส่่งผลต่อประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ก็จะมีการนําเสนอข่าวเรื่องน้ันใน
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จํานวนมากข้ึน เพ่ือให้ประเด็นที่นําเสนอมีความครบถ้วนและรอบด้าน  ขณะที่การนําเสนอเน้ือหาที่
เก่ียวข้องกับประชาคมอาเซียนในจํานวนที่มากข้ึนและถี่ขึ้น จะส่งผลให้ให้ประชาชนชาวไทยได้ใกล้ชิด
กับประเทศเพ่ือนบ้านมากข้ึน เพราะผู้ชมที่เป็นประชาชนชาวไทยจะได้สัมผัสและเรยีนรู้เร่ืองราว
ระหว่างกันมากขึ้น โดยเฉพาะการนําเสนอเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่เป็นสมาชิก
ประชาคมอาเซียน เพราะจะได้เห็นในมุมมองของรากเหง้าวัฒนธรรมที่มคีวามเช่ือมโยงระหว่างกัน  
และในอนาคตอันใกล้น้ีจะมีโครงการของสํานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ในการผลิต
ข่าวร่วมกันของ 10 ประเทศ โดยมีตัวแทนประเทศละ 1 สถานีโทรทัศน์ ซึ่งสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส
เป็นตัวแทนสถานีของประเทศไทย ทั้งน้ี เน้ือหาที่จะผลิตจะเป็น 3 เสาหลักประชาคมอาเซียน ซึ่งแต่
ละประเทศจะผลิตมารวมกันไว้  แล้วประเทศอ่ืนสามารถแลกเปลี่ยนนําไปใช้ได้ด้วยกันทั้งหมด   
 สอดคล้องกับแนวคิดหน้าที่ของการสื่อสารของ ลาสเวลล ์(Lasswell, 1948) ที่อธิบายไว้ว่า 
หน้าที่ของการสื่อสารมี 3 ประการ คือ 1) การสังเกตการณ์สภาพแวดล้อม (Surveillance of the 
Environment) โดยการสอดส่องตรวจตราสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม 2) การประสานสัมพันธ์
ส่วนต่าง ๆ ของสังคม (Correlation of the Parts) โดยการสื่อสารให้สมาชิกในสังคมมีความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน และ 3) การถ่ายทอดมรดกทางสังคม (Transmission of Social Inheritance) โดยการอนุรักษ์
สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมไปยังรุ่นต่อ ๆ ไป และแนวคิดหน้าที่พ้ืนฐานของสื่อมวลชน ของ ไวท์ 
(Wright, 1959) ซึ่งมีอยู่ 4 ประการ ประกอบด้วย (1) หน้าที่ในการให้ข่าวสาร สื่อมวลชนต้องเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อเท็จจริง แล้วนําไปเผยแพร่ให้สงัคมรับทราบ เพ่ือตอบสนองความสนใจให ้
เกิดความม่ันคง ปลอดภัย พร้อมรับมือ (2) หน้าที่แสดงความคิดเห็น สื่อมวลชนต้องอธิบาย ตีความ  
และวิพากษ์วิจารณ์ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน (3) หน้าที่ในการให้การศึกษา 
สื่อมวลชนสามารถให้การศึกษา โดยถ่ายทอดประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยม บทบาทหน้าที่ของผู้คนใน
สังคม เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาภูมิปัญญาให้เป็นมาตรฐานใกล้เคียง และ (4) หน้าที่ในการให้ความ
บันเทิง สื่อมวลชนมีหน้าที่ในการตอบสนองผู้คนในสังคมด้วยการช่วยให้ร่างกายและจิตใจได้ผ่อนคลาย 
เพ่ือทดแทนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งมีน้อยลง เช่น รายการเพลง ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์  
เป็นต้น   
 เช่นเดียวกับ ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร (2546) ที่ได้สรุปบทบาทของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ในฐานะส่ือมวลชน ไว้ดังน้ี 1) การเป็นภาพสะท้อนของสังคม จากการทําหน้าที่รายงานความ
เป็นไปในสังคม บนพ้ืนฐานของความเป็นจริงและตรวจตราความเป็นไปในสังคม  หากพบสิ่งผิดปกติก็
ต้องรายงานให้สังคมได้รับรู้อย่างทันท่วงที 2) การเป็นตัวแทนของกลุ่มคนในสังคม สะท้อนความคิด 
เห็นที่แตกต่างกัน โดยการนําเสนอข่าวสารบนพ้ืนฐานความเท่าเทียม และ 3) การสร้างสาธารณมติ 
โดยการหยิบยกประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาพูดถึงและเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้แสดงความคิดเห็น 
ต่อประเด็นปัญหานั้นอย่างเท่าเทียมกัน   
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 ขณะที่ความต้องการในการนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของสถานีโทรทัศน์ไทย
พีบีเอส ยังสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง สื่อมวลชนกับความคาดหวังในวิชาชีพ และความต้องการที่มีต่อ
โครงการพัฒนาบุคลากรซึ่งจดัโดยสมาคมวิชาชีพ ของ กานต์ เชาว์นิรัติศัย (2554) ด้วย โดยผลการ 
วิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างคาดหวังที่จะแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ รวมทั้งคาดหวังได้ 
ทําข่าวที่มีความสําคัญมากข้ึน ในระดับมากที่สุด และต้องการต่อประเด็นในโครงการฝกึอบรมทางวิชา 
ชีพที่สามารถพัฒนาตนเองในเร่ืองเทคนิคการจับประเด็น การวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์ที่มีความ
ซับซ้อน และความคิดสร้างสรรค์ในงานข่าว ในระดับมากที่สุด เช่นเดียวกับงานวิจัยเรื่อง สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11: การบริหารจัดการ และการทําหน้าที่ของสื่อมวลชนของ กิตติมา 
ชาญวิชัย (2558) ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังของบุคลากรต่อวิธีการบริหารจัดการแบบใหม่ของ 
สทท. 11 คือ การมีอิสระในการทางานในฐานะสื่อมวลชน และความต้องการกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ต้อง
สอดคล้องกับความเป็นจริง และ การทําหน้าที่สื่อมวลชน พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ต้องการให้ประชาชน
มาร่วมคิดร่วมทากับสถานีฯ อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้มคีณะทํางานภาควิชาการ ทั้งภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนร่วมเป็นเครือข่าย เพ่ือทําหน้าที่ให้คําปรึกษา เสนอแนะ และประเมินผล 
 ประการที่ 2 จากการศึกษาการนําเสนอเน้ือหาที่เก่ียวกับประชาคมอาเซียน ผลการวิจัย พบว่า 
ในรายการสารคดีส่วนใหญม่กีารนําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ได้แก่ 
การนําเสนอเน้ือเกี่ยวกับหาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เน้ือหาเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม เน้ือหาเก่ียว 
กับประวัติศาสตร์ เน้ือหาเกี่ยวกับศาสนา เน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเช้ือชาติ เน้ือหาเกี่ยวกับ
สถาปัตยกรรม เน้ือหาเกี่ยวกับอาหาร เน้ือเก่ียวกับหาภาษา และเน้ือหาเก่ียวกับการอพยพย้ายถิ่น   
โดยประชาคมสังคมและวัฒนธรรม มีเป้าหมายท่ีจะยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่ร่วมกันใน
สังคมท่ีดี สิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความรู้สึกเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน ทั้งการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ สิทธิมนุษยชน สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สตรี แรงงาน  
การขจัดความยากจน สวัสดิการสังคมและการพัฒนา วัฒนธรรมและสารนิเทศ ยาเสพติด และการ
จัดการภัยพิบัติ   
 สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องบทบาทส่ือมวลชนในการนําเสนอข่าวสารอาเซียน กรณีศึกษา 
รายการ ASEAN Journey ของ น้องนุช ลิ้มตระกูล (2556) ผลการวิจัยพบว่า บทบาทหน้าที่สื่อมวลชน
ในการนําเสนอข่าวสารอาเซียนของรายการ ASEAN Journey น้ันครอบคลุมเน้ือหาที่เก่ียวข้องกับทั้ง  
3 เสาหลักอาเซียนโดยมีสัดสว่นของการนําเสนอเนื้อหาเสาหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรมที่มาก 
กว่าสัดส่วนเน้ือหาอีก 2 ประชาคม ทั้งน้ี การนําเสนอเน้ือหาของรายการข่าวและรายการสารคดีที่มี
เน้ือหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก โดยมีการนําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนมากทีสุ่ด อาจจะเน่ืองจากการนําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
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อาเซียน เป็นการนําเสนอเน้ือหาที่มีความใกล้ตัว เป็นสิ่งที่เก่ียวกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งแต่
ละประเทศจะมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน ทําให้มีการนําเสนอในมมุมองที่แตกต่างกัน   
 นอกจากน้ี ยังสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง รูปแบบและบทบาทการนําเสนอเน้ือหาประชาคม
อาเซียน: ปัญหา อุปสรรคและการปรับตัวของโทรทัศน์ไทย ของ วัฒณี ภูวทิศ (2559) ผลการวิจัย
พบว่า รายการข่าว และรายการสารคดี รวมถึงการสนทนาและเกมโชว์ มรีูปแบบที่แตกต่างกัน ส่วน
การนําเสนอเน้ือหาจะเป็นการนําเสนอข่าวสารเป็นหลัก โดยมีเน้ือหาเกี่ยวกับประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมมากกว่าประชาคมเศรษฐกิจและประชาคมการเมืองและความม่ันคง 
 ส่วนในรายการข่าวส่วนใหญ่นําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับประชาคมการเมืองและความม่ันคง 
ได้แก่ การนําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับความรวมมือระหว่างประเทศ เน้ือหาเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด 
เน้ือหาเกี่ยวกับการเลือกต้ังผู้นํา เน้ือหาเกี่ยวกับการมาเยือนของผู้นํา และเน้ือหาเก่ียวกับความม่ันคง  
โดยประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียนมีเป้าหมายในการมุ่งเน้นให้ประเทศในภูมิภาคได้อยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยมีกรอบความร่วมมือเพ่ือรับมือกับภัยที่คุกคามความมั่นคง ซึ่งประเทศสมาชิก
ได้ร่วมกันจัดทําแผนงานการจัดต้ังประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน โดยเน้น 3 ประการ คอื 
1) การมีกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกันในเร่ืองของการเคารพความหลากหลาย ครอบคลมุถึงกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่จะร่วมกันทํา ทั้งระบบสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่แตกต่างของประเทศสมาชิก  
รวมถึงส่งเสริมพัฒนาการทางการเมืองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
2) ส่งเสริมความสงบสุขและรบัผิดชอบร่วมกันครอบคลุมในทุกด้าน เพ่ือสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจและ
ระงับข้อพิพาทโดยสันติ ซึ่งจะทําให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถอยู่รว่มกันได้อย่างสงบสุข  
ปราศจากความหวาดระแวง และร่วมมือกันต่อต้านภัยคุกคาม เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรม 
การค้ามนุษย์ และภัยพิบัติ และ 3) ให้อาเซยีนมีปฏิสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและสร้างสรรค์กบัโลกภายนอก 
เช่น กรอบ ASEAN+3 กับจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหล ีหรือ การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ซึ่ง
เป็นกิจกรรมทีส่่งเสริมบทบาทความร่วมมือของอาเซียนในระดับภูมิภาค  สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง  
บทบาทหน้าที่ในการนําเสนอข่าวการเมืองของสื่อมวลชนไทย ของ กฤชณัท แสนทวี (2555) ที่ผล 
การวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 32-55 ปี เปิดรับข่าวการเมืองทาง
โทรทัศน์มากทีสุ่ดร้อยละ 64.50 เน่ืองจากทนัเหตุการณ์ และชื่นชอบการรูปแบบการนําเสนอภาพข่าว
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.84) และงานวิจัยเรื่อง การเผยแพร่สารสนเทศของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย 
ของ จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน (2557) ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมและประเภทในการรับชมรายการทีวี
ของคนไทย รายการโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็คือรายการข่าว รองลงมาคือ ละคร รายการ 
เกมโชว์ และรายการสาระบันเทิง ตามลําดับ 
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 ประการที่ 3 จากการศึกษารูปแบบรายการข่าวและรายการสารคดี ผลวิจัยพบว่า ประชาชน
ส่วนใหญม่ีความคิดเห็นต่อรูปแบบการนําเสนอรายการข่าวและรายการสารคดีเก่ียวกับประชาคม
อาเซียนของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสอยู่ในระดับมากที่สุด โดยการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จะมีอยู่ 2 รูปแบบ ซึ่งมีความแตกต่างกัน คือ รายการข่าวและ
รายการสารคดี โดยรายการข่าว จะสามารถแบ่งการนําเสนอออกไปได้หลายรูปแบบ ทัง้ในแบบการ
รายงานข่าวอย่างเป็นทางการ และการรายงานข่าวในลักษณะวิเคราะห์ข่าวหรือเล่าข่าว องค์ประกอบ
หลักของรายการข่าวจะมี ผู้ประกาศข่าว ที่ทําหน้าที่อ่านข่าวและดําเนินรายการอย่างเป็นทางการ 
และอ่านข่าวไล่เรียงไปตามลําดับที่จัดวางไว้ ส่วนการรายงานในลักษณะวิเคราะห์ข่าวหรือเล่าข่าว  
ผู้ประกาศจะมทีั้งลักษณะน่ังอยู่ที่โต๊ะและยืนดําเนินรายการ ส่วนฉากที่ใช้ในรายการจะเป็นฉากที่มี
ส่วนประกอบของสีส้ม ซึ่งเป็นสีเดียวกับโลโก้ของทางสถานี ขณะที่ส่วนอ่ืน ๆ ของฉากจะเป็นไปตาม
รูปแบบของรายการน้ัน ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การสร้างสรรค์ข่าวพยากรณ์อากาศทางโทรทัศน์
ไทย ของ กุลธิดา สายพรหม (2559) ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบของข่าวพยากรณ์อากาศ มี 2 รูปแบบ 
คือ (1) รูปแบบข่าวอ่าน เป็นการให้ผู้ประกาศข่าวอ่านตามบทข่าว และ (2) รูปแบบผสมผสานระหว่าง
ข่าวอ่านกับละคร เป็นการให้ผู้ประกาศหรือตัวละครถ่ายทอดเร่ืองราวผ่านการแสดง เพ่ือโยงเข้าสู่
เน้ือหาข่าวผสมผสานกับการให้ผู้ประกาศขา่วอ่านตามบทข่าว โดยมีสาระสําคัญ 4 ด้าน คือ (1) ด้าน
เน้ือหา ต้องเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว และเข้าใจง่าย (2) ด้านผู้ประกาศ ต้อง มีบุคลิกภาพน่าเช่ือถือ มีลลีา
ท่าทางในการนําเสนอ (3) ด้านวิธีการนําเสนอ มีทั้งแบบในสตูดิโอระบบฉากเสมือนหรือ เวอร์ชวล 
สตูดิโอ เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้ชม และแบบนอกสถานท่ี เพ่ือให้ได้ใกล้ชิดกับผู้ชมมากย่ิงข้ึน 
ภาพประกอบข่าว จะใช้ภาพข่าว เพ่ืออธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และภาพกราฟิก เพ่ือประกอบ
คําอธิบายให้ผู้ชม 
 ทั้งน้ี การรายงานข่าว ยังสามารถแยกลักษณะออกได้ดังน้ี 1) ข่าวอ่านทั่วไป เป็นข้อมูลที่
ผู้สื่อข่าวผลิตรวบรวมมาให้ผูป้ระกาศอ่านบรรยายไปพร้อมกับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องจากรีไรต์เตอร์หรือบรรณาธิการ  2) รายงานพิเศษ เป็นการนําข้อมูลที่ได้มา
รวบรวมขยายความและเพ่ิมเติมในประเด็นเพ่ือให้มีความลกึของเน้ือหา โดยผู้สื่อข่าวจะมีการลงเสียง
บรรยายไปพร้อมกับภาพประกอบ และมีการสัมภาษณ์แหล่งข่าวหรือผู้ที่เก่ียวข้อง พร้อมปล่อยเสียง
สัมภาษณ์ และจะมีการเปิดหน้าผู้สื่อข่าวในสถานที่น้ัน ๆ ด้วย และ 3) รายงานสด ผู้สื่อข่าวจะเป็น
ผู้รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากสถานที่จริงในเวลานั้น ๆ และมีการบรรยายตามภาพประกอบตาม
ข้อมูลทีผู่้สื่อข่าวได้รวบรวมไว้ก่อนหน้า บางคร้ังจะมีการสมัภาษณ์ผู้ที่อยู่ในสถานการณ์น้ัน ๆ ด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่ารายการข่าวจะเป็นการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (Ault & Emery, 1978)  
ซึ่งยังสดใหม่และไม่เคยมีการเปิดเผยที่ไหนมาก่อน ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยํา แต่ก็ไม่ได้เป็น
เพียงเหตุการณ์หน่ึงเหตุการณ์ใดเท่าน้ัน ขา่วยังรวมไปถึงเร่ืองราว ที่มีผู้รายงานให้ทราบถึงสาระสําคัญ
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ของข่าว ต้องเป็นรายงานของเหตุการณ์ปัจจุบันที่ผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการเห็นพ้องต้องกันว่า 
ประชาชนควรทราบเหตุการณ์หรือเรื่องราวน้ัน ๆ (มาลี บุญศิริพันธ์, 2550) 

สําหรับการจัดเรียงข่าว จะเริ่มต้ังแต่ข่าวหนักไปจนถึงข่าวเบา กล่าวคือ การนําข่าวที่เป็นที่
สนใจของสังคมและสื่อกระแสหลักเป็นข่าวแรก เช่น ข่าวความร่วมมือระหว่างประเทศ ข่าวการเลือกต้ัง 
จากน้ันจะไล่เรียงลําดับมาจนถึงข่าวเบา ซึ่งเป็นข่าวที่มีสาระ ประโยชน์ต่อคนดู แต่ไม่ได้มีผลกระทบต่อ
สังคมโดยรวม เช่น ข่าวการท่องเที่ยว ข่าวการรับรางวัล และในบางคร้ังอาจจะมีช่วงโฆษณาคั่นกลาง
รายการด้วย ซึ่งสอดคล้องกับที่ กาญจนา แก้วเทพ (2552) อธิบายไว้ว่า การกําหนดระเบียบวาระของ
ข่าวสาร เป็นบทบาทของสื่อมวลชนในการจัดการข่าวสารที่เกิดขึ้นให้เป็นระเบียบ สําหรับการนําเสนอ 
เพ่ือที่ประชาชนจะให้ความสนใจต่อประเด็นที่สื่อเลือกมาเสนอ ซึ่งประชาชนจะได้เรียนรู้กติกาต่าง ๆ ที่
อยู่ในรูปแบบของสื่อ เช่น อะไรที่พูดถึงมาก พูดถึงก่อน แปลว่า สําคัญที่สดุ เป็นต้น โดยอธิบายสรุปไว้
ว่า กระบวนการกําหนดวาระของข่าวสาร มีองค์ประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ 1) ประเด็นที่สื่อมวลชน
นําเสนอ คือ ประเด็นที่สื่อ มวลชนจัดลําดับ ความสําคัญว่ามีคุณค่า และน่าสนใจเพียงพอที่จะนําขึ้น
รายงานต่อสาธารณชน ซึ่งสื่อมวลชนจะพิจารณาความเด่นของข่าวในจํานวนหลาย ๆ ช้ิน ว่าข่าวใดมี
ความเด่นสุด 2) ประเด็นที่สาธารณชนให้สําคัญ คือ ประเด็นที่สาธารณะเป็นผู้จัด ประเด็นที่สังคมให้
ความสนใจ หรอืสร้างผลกระทบต่อผู้คนในสังคมได้ สื่อมวลชนก็จะหยิบยกข้ึนมาเป็นวาระในการ
นําเสนอ และ 3) ประเด็นระดับนโยบาย คอื ประเด็นที่ผู้อํานาจเป็นผู้จัด โดยมักเป็นประเด็นที่ยกขึ้น 
มาให้ผู้ทีม่ีหน้าที่กําหนดนโยบายให้ความสําคัญ (Roger, Hart & Dearing, 1997) 
 ส่วนรูปแบบของรายการสารคดี Spirit of Asia จะมีรูปแบบในการนําเสนอจะแบ่งเป็น  
5 ช่วง ได้แก่ 1) ช่วงตัวอย่างรายการ (Menu) เป็นการนําเสนอตัวอย่างเน้ือหาของตอนที่ออกอากาศ
ในครั้งน้ัน ๆ โดยเลือกเฉพาะใจความสําคัญมาใช้เป็นเร่ืองย่อ ประกอบกับภาพที่มีการนํามาจัดเรียง 
ลําดับให้เกิดความน่าสนใจ และเสียงดนตรีประกอบที่มีจังหวะสอดคล้องไปกับเร่ืองราวน้ัน ๆ ผสม 
ผสานไปกับบทบรรยายที่จะทําให้ผู้ชมได้ทราบว่าเรื่องทําจะรับชมต่อไปน้ันมีเร่ืองราวอย่างไร และใน 
ช่วงน้ีจะมีการใส่อักษรช่ือทีมงานแต่ละส่วนในมุมภาพด้วย 2) ช่วงไตเต้ิลรายการ (Title) เป็นการใช้
ภาพแสดงเน้ือหา โดยการรวบรวมภาพที่สื่ออารมณ์และความหมายจากเน้ือหาในตอนต่าง ๆ มาจัด
เรียงลําดับเข้ากับเสียงเพลง เพ่ือเรียกอารมณ์ความน่าสนใจของผู้ชม 3) ช่วงอินเตอร์ลูดหรือคีย์ซีน 
(Interlude/ Key Scene) เป็นการบอกช่ือรายการด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า “Spirit of Asia” 
และภาษาไทยว่า “วีถีเอเชีย” ซึ่งเป็นตัวอักษรสีดํา และมสีัญลักษณ์รูปตัว A ที่เป็นสีเหลืองและสีแดง
รวมอยู่ด้วยกัน โดยในช่วงนี้จะมีการใช้ดนตรีที่มีความเร้าใจมากกว่าช่วงอ่ืน 4) เน้ือเรื่อง (Content) 
จะเป็นการบรรยายเนื้อหาสาระ เร่ืองราว เหตุการณ์ ตัวบุคคล สถานที่ ประเพณีวัฒนธรรมโดยเร่ิมต้น
จากประวัติศาสตร์หรือที่มาทีไ่ปให้คนดูได้รับทราบ ก่อนจะที่จะขยายความและเจาะลกึไปถึงเน้ือหา
ด้านอ่ืน ๆ โดยในแต่ละช่วงตอนจะมีการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่ก่ียวข้อกับเร่ืองน้ัน ๆ โดยจะใช้ภาพที่สื่อ
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ความหมายและอารมณ์ตามบทบรรยาย และใช้เสียงเพลงคลอประกอบเป็นระยะ ๆ และปรับเปลี่ยน
จังหวะตามความเหมาะสม และ 5) ท้ายรายการ (End Credit) จะเป็นการใส่ Email/ Facebook / 
ที่อยู่ติดต่อไว้ที่มุมจอด้านซ้ายล่างในช่วงที่ผู้บรรยายแนะนําตอนต่อไป จากน้ันจะเป็นผู้สนับสนุน
รายการ รายช่ือทีมงานทุกส่วนและบริษัทผูผ้ลิต  
 สอดคล้องกับแนวคิดของ กรรณิกา รุ่งเจริญพงษ์ (2555) ที่ว่า สิ่งสําคัญของรายการ สารคดี 
คือการพยายามนําหลักฐาน เอกสาร หรือบันทึกต่าง ๆ เพ่ืออธิบายเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นกลาง 
ปราศจากการเสริมเติมแต่งเร่ืองโดยใช้จินตนาการ ทําให้ขอ้มูลเป็นที่น่าเช่ือถือได้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นสถานีโทรทัศน์ที่เน้นรูปแบบการนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน โดยนําเสนอทั้งในรายการข่าวมีรูปแบบการนําเสนอโดยใช้ผู้ดําเนินรายการที่มคีวามเช่ียวชาญ 
มีการวิเคราะห์ข่าวอย่างตรงประเด็น มีการรายงานข่าวที่มีความสดใหม่ รวมถึงรูปแบบการนําเสนอ
รายการสารคดีที่มีแก่นเรื่องที่น่าสนใจ ภาพประกอบที่สื่อความหมายชัดเจน บทบรรยายสอดคล้องกับ
ภาพประกอบ มีความเช่ือมโยงเร่ืองราวกับบุคคลอย่างน่าสนใจ และฉาก/ ดนตรี/ ไตเต้ิล ดึงดูดความ
สนใจ จากเหตุผลข้างต้นส่งผลให้ประชาชนมีการติดตามรับชมรายการข่าวและรายการสารคดีของสถานี
ไทยพีบีเอสอย่างต่อเน่ือง   

ประการที่ 4 การศึกษาการนําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพัน ด้านอารมณ์ ด้านความคิด 
และด้านพฤติกรรมระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคม
อาเซียนของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ผลการศึกษาพบว่า ความผูกพันด้านอารมณ์ด้านความคิด  
ด้านพฤติกรรม ระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคม
อาเซียนมีความผูกพันกันในระดับมาก ทั้งน้ีการนําเสนอเน้ือหาข่าวเก่ียวกับประชาคมอาเซียนจะทําให้
ผู้ชมชาวไทยรู้สึกผูกพันและใกล้ชิดกับประเทศเพ่ือนบ้านมากข้ึน เพราะได้สัมผัสและเรยีนรู้เร่ืองราว
ระหว่างกันมากขึ้น โดยเนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอของรายการจะสามารถสร้างความผูกพันระหว่าง
ผู้คนได้ เพราะทีมงานมีการสะท้อนมุมมองความคิดจากการพูดคุยกับคนในท้องถิ่นต่าง ๆ เพ่ือให้คนดูได้
รับรู้มุมมองความคิดของประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้าน 

สอดคล้องกับความคิดเห็นในวงเสวนาหัวข้อ “การเป็นพลเมืองอาเซียนที่เข้มแข็ง” ซึ่งจัดขึ้น
โดยสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และศูนย์อาเซยีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที ่
5 สิงหาคม 2559 ว่า ประชาคมอาเซียนจะเข้มแข็งได้ ประชาชนของทั้ง 10 ประเทศ จะต้องมีความ 
รู้สึกถึงการเป็นเจ้าของภูมิภาคน้ีร่วมกัน โดยจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของอาเซียนทั้งภูมิภาค และ
จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านให้มากข้ึน (สถานีวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์รฐัสภา, 
2559) แต่ทั้งน้ีการนําเสนอเน้ือหาของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์สารธารณะย่อม
เป็นไปตามนโยบายของสถานีและนโยบายของภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การนําเสนอเน้ือหา
ด้านวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียนในรายการสารคดีโทรทัศน์ไทยของ พรชัย ฉนัต์วิเศษลักษณ์ 
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(2557) ที่ผลการวิจัยพบว่า นโยบายภาครัฐมีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายของสถานีโทรทัศน์ที่นํา 
เสนอประเด็นหลักเรื่องประชาคมอาเซียนตามลําดับความสําคัญมากทีสุ่ด ดังน้ี สถานโีทรทัศน์ของรฐั 
สถานีโทรทัศน์สาธารณะ และสถานีโทรทัศน์เชิงธุรกิจ แต่เมื่อเจาะลงไปดูในขั้นการปฏิบัติงานในการ
ผลิตรายการพบว่า สถานีโทรทัศน์สาธารณะกลับดําเนินการตามนโยบายอย่างเข้มงวดกว่าสถานี 
โทรทัศน์ของรฐั   

ทั้งน้ี ผลการศกึษายังพบด้วยว่า การเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ด้านรูปแบบการรับชม ด้าน
ความถี่ และดา้นระยะเวลา มีความสัมพันธ์กับการนําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันด้านอารมณ์ 
ด้านความคิด และด้านพฤติกรรมระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็น
สมาชิกประชาคมอาเซียน เพราะการรับชมในรูปแบบตามผังรายการและการรับชมย้อนหลังมีความ
แตกต่างกันคือ ผู้รับชมรายการตามผังรายการจะสามารถรับชมได้เพียงรอบเดียวตามที่มีการนําเสนอ
แต่การรับชมย้อนหลังผู้รับชมสามารถรับชมได้หลายคร้ัง หรือย้อนดูในช่วงตอนที่ไม่เข้าใจหรือพลาด
การรับชมไปได้ ซึ่งรูปแบบการรับชมรายการเช่นน้ีสามารถวิเคราะห์ต่อไปได้ด้วยว่า ผู้ที่รับชมมีการ
ติดตามรายการมากเพียงใด เช่นการเป็นแฟนรายการตัวจริง จะมีการรอดูเพ่ือจะรับชมรายการขณะ
ออกอากาศตามผังรายการ เพราะบางคร้ังการรับชมย้อนหลังอาจจะต้องรอไปก่อน  ส่วนความถี่ใน
การรับชม หากผู้รับชมมีการรับชมบ่อย ๆ ก็จะทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวจนเกิดเป็น
อารมณ์ร่วม การคิดวิเคราะห์ และนําไปสู่พฤติกรรมการแสดงออกมาได้ ขณะที่ด้านระยะเวลาในการ
รับชม ผู้รับชมรายการที่มีระยะเวลาในการรับชมมากเท่าไร ก็จะยิงซึมซบัเรื่องราวในเน้ือได้มากข้ึน
เท่าน้ัน จนเกิดความเข้าใจ ทีนํ่าไปสู่การคิดวิเคราะห์และแสดงพฤติกรรมออกมา 
 ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า รูปแบบของรายการข่าวและรายการสารคดี มีความสัมพันธ์กับการนํา 
เสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพันด้านอารมณ์ ด้านความคิด และด้านพฤติกรรมระหว่างประชาชนชาว
ไทยกับประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ทั้งน้ีเพราะรายการข่าวจะเป็น
การนําเสนอข่าวสารและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมและประเด็นที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คน 
โดยการนําเสนอจะสามารถแบ่งออกไปได้หลายรูปแบบ ทัง้ในแบบการรายงานข่าวอย่างเป็นทางการ 
และการรายงานข่าวในลักษณะวิเคราะห์ข่าวหรือเล่าข่าว ด้วยความสั้นกระชับและเข้าใจง่าย แต่ไม่ได้
นําเสนอเรื่องราวที่รายละเอียดเก่ียวกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างลึกซึ้ง ขณะที่รายการสารคดีมี
การเจาะลึกถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในทุกแง่มุม และมานําเสนออย่างละเอียดให้ผู้ชมทราบถึง
ความเช่ือมโยงกันในแต่ละด้าน ด้วยการร้อยเรียงและใส่เทคนิคประกอบให้ผู้ชมเกิดความเพลิดเพลินใน
การรับชม ซึ่งรายการท้ัง 2 รปูแบบน้ี จะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน แม้ว่าจะมีการนําเสนอเน้ือหา
เก่ียวกับประชาคมอาเซียนเหมือนกันก็ตาม ทั้งน้ี การนําเสนอเน้ือหาที่จะนํามาถึงความผูกพันด้าน
อารมณ์ ด้านความคิด และดา้นพฤติกรรมของผู้ชมจะต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง โดยหากผู้ชมม ี
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การเปิดรับชมรายการข่าว ผู้ชมจะเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของประชาคมอาเซียนและ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศสมาชิกประชมคมอาเซียน รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐได้เป็น
อย่างดี ซึ่งจะทําให้เกิดการรับรู้รับทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนเกิดความเข้าใจ มากกว่าความรู้สึกผูกพัน
กับประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ขณะที่ผู้ชมมีการเปิดรับชมรายการ
สารคดี ผู้ชมไมไ่ด้รับทราบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาน้ัน ๆ อย่างทนัท้วงที แต่จะได้เห็นวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ สังคมและวัฒนธรรมของประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน 
ที่มีการผูกโยงเรื่องราวของผู้คนในแต่ละพ้ืนที่เข้าด้วยกัน ซึง่จะทําให้เกิดความรู้สึกผูกพันกับประชาชน
ในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนได้ดีกว่ารายการข่าว 
 
5.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 5.3.1 การนําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของรายการสารคดี Spirit of Asia และ
รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นการนําเสนอเน้ือหา ทั้ง 3 เสาหลัก แบ่งสัดส่วนไปตาม
วัตถุประสงค์และข้อมูลของแต่ละรายการตามความเหมาะสม ซึ่งจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนพัฒนาและกําหนดนโยบายของสื่อโทรทัศน์ในการนําเสนอเน้ือหา 
 5.3.2 จากความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการนําเสนอรายการข่าวมากที่สุด คือ ผู้ดําเนินรายการ
มีความเช่ียวชาญ การวิเคราะห์ข่าวตรงประเด็น และการรายงานข่าวมีความสดใหม ่รวมถึงมีเน้ือหาที่
เป็นประโยชน์กับผู้รับชม นําเสนออย่างมีจรรยาบรรณ และมีเน้ือหาที่เข้าใจง่าย ตามลําดับ ส่วนความ 
คิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการนําเสนอรายสารคดี Spirit of Asia มากที่สุด คอื มีแก่นเรื่องทีน่่าสนใจ 
ภาพประกอบส่ือความหมายได้ชัดเจน และบทบรรยายสอดคล้องกับภาพประกอบ รวมถึงมีความ
น่าสนใจ มีเน้ือหาที่เข้าใจง่าย และมีเน้ือหาที่เป็นประโยชน์กับผู้รับชม ตามลําดับ จะสามารถช่วยให้
องค์กรด้านสื่อสารมวลชนนําไปใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนารูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนชาวไทยมี
ความผูกพันกับประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนต่อไปได้ 
 5.3.3 การสร้างความผูกพันระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านที่
เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ผู้ชมจะใหค้วามสําคัญในด้านความคิด
และพฤติกรรม มากกว่าด้านอารมณ์ โดยความผูกพันด้านความคิด คิดว่าการเรียนรู้เก่ียวกับเพ่ือนบ้าน
ในประชาคมอาเซียนเป็นสิ่งที่จําเป็น มากที่สุด และความผูกพันด้านพฤติกรรม สนใจเหตุการณ์ภัย
พิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศเพ่ือนบ้าน และยินดีที่จะบริจาคเงินช่วยเหลือเพ่ือนบ้านในอาเซียนเมื่อ
ประสบปัญหามากที่สุด ส่วนความผูกพันด้านอารมณ์ อยากเห็นประชาคมอาเซียนร่วมมือกันในทุก
ด้านมากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยสามารถนําข้อค้นพบนี้ไปศึกษาต่อยอดประเด็นการนําเสนอเน้ือหาเพ่ือความ
ผูกพันระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน
ต่อไปได้ 
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5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 5.4.1 ควรทําการศึกษาวิจัยบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในการนําเสนอเน้ือหาข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับประชาคมอาเซียนของสถานีโทรทัศน์ช่องอ่ืน ๆ เพ่ือศึกษาลักษณะรูปแบบการนําเสนอเน้ือหา
เหมือนหรือแตกต่างกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  
 5.4.2 ควรทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ ความคิดเห็น ความพึงพอใจ ทัศนคติ รวมถึงการใช้
ประโยชน์จากการรับชมรายการท่ีนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับประชาคมอาเซียน เพ่ือให้ทราบว่าผู้ชมมี
ความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  
 5.4.3 ควรทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับประชาคมอาเซียนกับ
ประชาชนในประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียนนอกจากประเทศไทย เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนว่าเหมือนหรือแตกต่างกัน 
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คําถามสัมภาษณ์เจาะลึก 
1. แนวคิดเริ่มต้นรายการ 
2. ลักษณะเด่นของรายการ 
3. กลุ่มเป้าหมายของรายการ 
4. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเรื่องราว 
5. กําหนดรูปแบบ จัดเรียงลําดับ เน้ือหาในการนําเสนอไว้อย่างไร 
6. รายการมีบทบาทในการรวมคนในอาเซยีนได้อย่างไร 
7. คิดว่ารายการนําเสนอเน้ือหาอาเซียนทําให้คนผูกพันอย่างไร 
8. ผลิตรายการแต่ละประเทศในอาเซียนแตกต่างกันอย่างไร 
9. คิดว่าการนําเสนอเน้ือหาอาเซียนควรเป็นไปในทิศทางใด 
10. เน้ือหาที่จําเป็นและเหมาะสมเก่ียวกับอาเซียนคืออะไร 
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แบบสอบถาม 
คําช้ีแจง: แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจัยเรื่อง “การนําเสนอเน้ือหาเพ่ือสร้างความผูกพัน
ระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนของ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส” โดยนักศึกษาปริญญาโท สาขาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ คณะนิเทศศาสตร์  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงใครข่อความร่วมมือจากทุกท่านตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนตามความเป็น
จริงและตามความคิดเห็นของท่าน  เพ่ือจะได้เป็นประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป 
 
คําช้ีแจง:  
ตอนท่ี 1 ข้อมลูทั่วไป   
ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นที่มีต่อการนําเสนอรายการข่าวและรายการสารคดีที่เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเปรียบเทียบรูปแบบรายการข่าวและรายการสารคดีที่เก่ียวกับประชาคม

อาเซียน ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
ตอนท่ี 5 ความผูกพันกับประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน 
 
ตอนท่ี 1 ข้อมลูทั่วไป  
1. เพศ                      (  ) ชาย                (  ) หญิง             (  ) อ่ืน ๆ 
2. อายุ                      (  ) 25-30 ปี           (  ) 31-35 ปี       (  ) 36-40 ปี 
3. ระดับการศึกษา (  ) ประถมศึกษา                   (  ) มัธยมศึกษา 
                                (  ) ปวส./ อนุปริญญา             (  ) ปรญิญาตรี                        
                                (  ) ปรญิญาโท                      (  ) อ่ืน ๆ       
4. รายได้ 
                  (  ) 15,001 - 25,000 บาท         (  ) 25,001-35,000 บาท 
                  (  ) 35,001 – 45,000 บาท      (  ) 45,001 บาทข้ึนไป 
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ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ 
คําช้ีแจง: กรุณาทําเคร่ืองหมาย √  ในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
5. ท่านดูโทรทัศน์แบบใด 
(  ) ตามผังรายการ        (  ) ดูย้อนหลัง 
6. ท่านดูโทรทัศน์บ่อยแค่ไหนใน 1 สัปดาห์ 
(  ) ทุกวัน                   (  ) 1-2 วัน                (  ) 3-4 วัน             (  ) 5-6 วัน 
7. ท่านใช้เวลาในการดูโทรทศัน์นานเท่าไร 
(  ) 1-2 ช่ัวโมง/ วัน       (  ) 3-4 ช่ัวโมง/ วัน     (  ) มากกว่า 4 ช่ัวโมง/ วัน                     
8. ท่านดูรายการของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในรูปแบบใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(  ) รายการข่าว                
(  ) รายการเด็กและเยาวชน          
(  ) รายการสุขภาพ อาหาร ท่องเที่ยว 
(  )  รายการวาไรต้ี และเรียลลิต้ี       
(  ) ละครและภาพยนตร์     
(  ) รายการสารคดี 
(  )  รายการกีฬา                           
9. ท่านทราบหรือไม่ว่าประชาคมอาเซียนมีกีป่ระเทศ______ประเทศ 
10. ประเทศใดต่อไปนี้อยู่ในประชาคมอาเซียน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(  ) จีน                 (  ) สิงคโปร์              (  ) เมียนมา              (  ) มาเลเซีย     
(  ) เกาหล ี           (  ) กัมพูชา              (  ) อินเดีย                 (  ) ไทย                   
(  ) อินโดนีเซยี      (  ) เนปาล               (  ) ฟิลิปปินส ์            (  ) ญี่ปุ่น   
(  ) บรูไนดารุสซาลาม    (  ) ลาว           (  ) เวียดนาม             (  ) ภูฏาน 
11. ท่านนิยมดูรายการที่เก่ียวกับประเทศในอาเซียนที่มีเน้ือหาด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(  ) ความร่วมมือระหว่างประเทศ          
(  ) ส่งเสริมเด็กและเยาวชน 
(  ) นโยบายภาครัฐและเอกชน            
(  ) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองและความมั่นคง 
(  ) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจ            
(  ) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรม 
(  ) การท่องเทีย่ว 
(  ) ชีวิตความเป็นอยู่ 
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12. ท่านเคยดู “รายการข่าว” ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนจากรายการใดของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(  ) AEC Business Class รู้ทันเออีซี                (  ) ที่น่ี Thai PBS 
(  ) วันใหม่ไทยพีบีเอส                                    (  ) ข่าวค่ํามิติใหม่ ทั่วไทย 
(  ) คิดยกกําลัง 2 กับ COMMENTATORS      (  ) ทันโลก 
(  ) ข่าวเที่ยง                                             (  ) ข่าวดึก                                              
13. ท่านเคยดู “รายการสารคดี” ที่เกี่ยวขอ้งกับอาเซียนจากรายการใดของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(  ) Spirit of Asia                                         (  ) ชีวิตไร้พรหมแดน    
(  ) ท่องโลกกว้าง                                          (  ) มิติโลกหลงัเที่ยงคืน 
14. ท่านคิดว่ารายการรูปแบบใดของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ที่สื่อสารถึงเร่ืองราวที่เกี่ยวข้องกับ
อาเซียนได้ดีที่สุด 
(  ) รายการข่าว                       (  ) รายการสารคดี 
 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นที่มีต่อการนําเสนอรายการข่าวและรายการสารคดีที่เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
 
 

ความคิดเห็น 
ระดับความสําคัญ 

มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด 
4 3 2 1 

รายการข่าว     
15. ผู้ดําเนินรายการมีความเช่ียวชาญ     
16. การรายงานข่าวมีความสดใหม ่     
17. การวิเคราะห์ข่าวตรงประเด็น     
18. ภาพประกอบตรงตามเน้ือหา     
19. ฉาก/ ดนตรี/ ไตเต้ิล ดึงดูดความสนใจ     
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ความคิดเห็น 

ระดับความสําคัญ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด 

4 3 2 1 
รายการสารคดี     
20. มีแก่นเรื่องที่น่าสนใจ     
21. ภาพประกอบสื่อความหมายได้ชัดเจน     
22. บทบรรยายสอดคล้องกับภาพประกอบ     
23. มีการเช่ือมโยงเร่ืองราวกับบุคคลอย่างน่าสนใจ     
24. ฉาก/ ดนตรี/ ไตเต้ิล ดึงดูดความสนใจ     

 
ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเปรียบเทียบรูปแบบรายการข่าวและรายการสารคดีที่เก่ียวกับประชาคม
อาเซียน ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
 

 
 

ความคิดเห็น 

ระดับความสําคัญ 
รายการข่าว รายการสารคดี 

มาก
ที่สุด 

มาก น้อย น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก น้อย น้อย
ที่สุด 

4 3 2 1 4 3 2 1 
25. มีความน่าสนใจ          
26. มีความทันสมัย          
27. มีเน้ือหาที่เป็นประโยชน์กับ
ผู้รับชม 

         

28. มีเน้ือหามีความหลากหลาย
น่าติดตาม 

         

29. มีสัดส่วนเวลาในการนําเสนอ
ที่เหมาะสม 

         

30. มีเน้ือหาที่เข้าใจง่าย          
31. นําเสนออย่างมีจรรยาบรรณ          
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ตอนท่ี 5 ความผูกพันกับประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน 
 

ความคิดเห็น 
ระดับความสําคัญ 

มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด 
ด้านอารมณ์ 4 3 2 1 
32. ท่านอยากเห็นประชาคมอาเซียนร่วมมอืกันใน 
ทุกด้าน 

    

33. ท่านรู้สึกยินดีที่จะบอกกับทุกคนว่าเป็นพลเมือง
อาเซียน 

    

34. ท่านรู้สึกมอีารมณ์ร่วมเมือ่ฟังเพลงหรือดูการแสดง 
ของประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอาเซียน 

    

35. ท่านเสียใจทุกครั้งที่ประเทศเพ่ือนบ้านมีการสูญเสีย     
36. ท่านรูส้ึกไม่สบายใจเมื่อประชาชนในกลุ่มเพ่ือนบ้าน
อาเซียนไม่ได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียม 

    

37. ท่านกลัวการตอบคําถามเกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ในอาเซียน 

    

38. ท่านไม่สบายใจเมื่อต้องทํางานร่วมกับประชาชนของ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

    

39. ท่านรู้สึกกังวลใจกับการเข้าเป็นส่วนหน่ึงในพลเมือง
อาเซียน 

    

40. ท่านจะไม่ทักทายประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านก่อน     
ด้านความคิด 4 3 2 1 
41. ท่านคิดว่าการเรียนรู้เก่ียวกับเพ่ือนบ้านในประชาคม
อาเซียนเป็นสิ่งที่จําเป็น 

    

42. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประวัติอาเซียน     
43. ท่านเห็นถึงความจําเป็นในการรวมตัวกันของ
ประชาคมอาเซียน 

    

44. ท่านเข้าใจคุณค่าในการเป็นส่วนหน่ึงของอาเซียน     
45. ท่านเห็นความสําคัญของประวัติศาสตร์ประเทศ 
เพ่ือนบ้าน 
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ความคิดเห็น 

ระดับความสําคัญ 

มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด 

46. ท่านพร้อมที่จะเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

    

47. ท่านสามารถบอกลักษณะการแต่งกายของประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

    

48. ท่านสามารถเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์กับประเทศ
เพ่ือนบ้านในอดีตได้ 

    

49. ท่านเห็นภาพประเทศเพ่ือนบ้านแล้วสามารถบอกได้ 
ว่าเป็นที่ไหน 

    

ด้านพฤติกรรม 4 3 2 1 
50. ท่านสนใจเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศเพ่ือน
บ้าน 

    

51. ท่านยินดีที่จะบริจาคเงินช่วยเหลือเพ่ือนบ้านใน
อาเซียนเมื่อประสบปัญหา 

    

52. ท่านยอมรับความคิดเห็นของประเทศเพ่ือนบ้านที่มีต่อ
ประเทศไทย 

    

53. ท่านยินยอมท่ีจะให้ประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้าน
สอบถามความคิดเห็น 

    

54. ท่านติดตามข่าวสารของประเทศเพ่ือนบ้านเสมอ     
55. ท่านรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมของประเทศ 
เพ่ือนบ้าน 

    

56. ท่านจะร่วมกิจกรรมที่ประเทศเพ่ือนบ้านจัดใน 
ประเทศไทย 

    

57. ท่านจะสนับสนุนซื้อสินคา้ของประเทศเพ่ือนบ้าน     
58. ท่านเคยเดินทางไปท่องเท่ียวในประเทศเพ่ือนบ้าน     
59. ท่านสนใจทุกครั้งที่เห็นโปรโมช่ันลดราคาท่องเที่ยว 
ในประเทศเพ่ือนบ้าน 
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แบบประเมินผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
คําช้ีแจง: แบบประเมินความเที่ยงตรง (IOC) ของเคร่ืองมือการวิจัยเรื่อง “การนําเสนอเน้ือหาเพ่ือ
สร้างความผูกพันระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคม
อาเซียน ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส” เพ่ือประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อข้อคําถาม  
โดยกําหนดเกณฑ์ในการพัฒนาความเที่ยงตรง  ดังน้ี 

1  = แน่ใจว่าคําถามมีความสอดคล้อง 
0  = ไม่แน่ใจว่าคําถามมีความสอดคล้องหรือไม่ 
-1 = แน่ใจว่าคําถามไม่มีความสอดคล้อง 
 

โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านว่าข้อความมีความสอดคล้องหรือถูกต้อง
เพียงใด 
 

 
ข้อคําถาม 

ระดับความสอดคล้อง  
ข้อเสนอแนะสอดคล้อง

1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่สอดคล้อง 

-1 
พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน ์
1. ท่านดูโทรทัศน์แบบใด     
2. ท่านดูโทรทัศน์บ่อยแค่ไหนใน 1 สัปดาห์     
3. ท่านใช้เวลาในการดูโทรทศัน์นานเท่าไร     
4. ท่านดูรายการของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  
ในรูปแบบใด 

    

5. ท่านทราบหรือไม่ว่าประชาคมอาเซียนมีกีป่ระเทศ     
6. ประเทศใดต่อไปนี้อยู่ในประชาคมอาเซียน 
 

    
7. ท่านนิยมดูรายการที่เก่ียวกับประเทศในอาเซียน 
ที่มีเน้ือหาด้านใด 

    

8. ท่านเคยดู “รายการข่าว” ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน
จากรายการใดของสถานีโทรทัศน์ 
ไทยพีบีเอส 

    

9. ท่านเคยดู “รายการสารคดี” ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน
จากรายการใดของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
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10. ท่านคิดว่ารายการรูปแบบใดของสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส ทีส่ื่อสารถึงเร่ืองราวที่เก่ียวข้องกับอาเซียน
ได้ดีที่สุด 

    

ความคิดเห็นที่มีต่อการนําเสนอรายการ 
รายการข่าว 
11. ผู้ดําเนินรายการมีความเช่ียวชาญ     
12. การรายงานข่าวมีความสดใหม ่     
13. การวิเคราะห์ข่าวตรงประเด็น     
14. ภาพประกอบตรงตามเน้ือหา     
15. ฉาก/ ดนตรี/ ไตเต้ิล ดึงดูดความสนใจ     
รายการสารคดี 
16. มีแก่นเรื่องที่น่าสนใจ     
17. ภาพประกอบสื่อความหมายได้ชัดเจน     
18. บทบรรยายสอดคล้องกับภาพประกอบ     
19. มีการเช่ือมโยงเร่ืองราวกับบุคคลอย่าง
น่าสนใจ 

    

20. ฉาก/ ดนตรี/ ไตเต้ิล ดึงดูดความสนใจ     
ความคิดเห็นเปรียบเทียบรูปแบบรายการ 
21. มีความน่าสนใจ     
22. มีความทันสมัย     
23. มีเน้ือหาที่เป็นประโยชน์กับผู้รับชม     
24. มีเน้ือหามีความหลากหลายน่าติดตาม     
25. มีสัดส่วนเวลาในการนําเสนอที่เหมาะสม     
26. มีเน้ือหาที่เข้าใจง่าย     
27. นําเสนออย่างมีจรรยาบรรณ     
ความผูกพันกับประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน 
ด้านอารมณ์ 
28. ท่านอยากเห็นประชาคมอาเซียนร่วมมอืกันใน
ทุกด้าน 
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29. ท่านรู้สึกยินดีที่จะบอกกับทุกคนว่าเป็นพลเมือง
อาเซียน 

    

30. ท่านรู้สึกมอีารมณ์ร่วมเมือ่ฟังเพลงหรือดูการ
แสดงของประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอาเซียน 

    

31. ท่านเสียใจทุกครั้งที่ประเทศเพ่ือนบ้านมีการ
สูญเสีย 

    

32. ท่านรู้สึกไม่สบายใจเมื่อประชาชนในกลุ่มเพ่ือน
บ้านอาเซียนไม่ได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียม 

    

33. ท่านกลัวการตอบคําถามเกี่ยวกับประเทศเพ่ือน
บ้านในอาเซียน 

    

34. ท่านไม่สบายใจเมื่อต้องทํางานร่วมกับ
ประชาชนของประเทศเพ่ือนบ้าน 

    

35. ท่านรู้สึกกังวลใจกับการเข้าเป็นส่วนหน่ึงใน
พลเมืองอาเซียน 

    

36. ท่านจะไม่ทักทายประชาชนในประเทศเพ่ือน
บ้านก่อน 

    

ด้านความคิด 
37. ท่านคิดว่าการเรียนรู้เก่ียวกับเพ่ือนบ้านใน
ประชาคมอาเซียนเป็นสิ่งที่จาํเป็น 

    

38. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประวัติ
อาเซียน 

    

39. ท่านเห็นถึงความจําเป็นในการรวมตัวกันของ
ประชาคมอาเซียน 

    

40. ท่านเข้าใจคุณค่าในการเป็นส่วนหน่ึงของ
อาเซียน 

    

41. ท่านเห็นความสําคัญของประวัติศาสตร์ประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

    

42. ท่านพร้อมที่จะเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
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43. ท่านสามารถบอกลักษณะการแต่งกายของ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

    

44. ท่านสามารถเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในอดีตได้ 

    

45. ท่านเห็นภาพประเทศเพ่ือนบ้านแล้วสามารถ
บอกได้ว่าเป็นที่ไหน 

    

ด้านพฤติกรรม 
46. ท่านสนใจเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นใน
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

    

47. ท่านยินดีที่จะบริจาคเงินช่วยเหลือเพ่ือนบ้านใน
อาเซียนเมื่อประสบปัญหา 

    

48. ท่านยอมรับความคิดเห็นของประเทศเพ่ือน
บ้านที่มีต่อประเทศไทย 

    

49. ท่านยินยอมท่ีจะให้ประชาชนในประเทศเพ่ือน
บ้านสอบถามความคิดเห็น 

    

50. ท่านติดตามข่าวสารของประเทศเพ่ือนบ้านเสมอ     
51. ท่านรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมของประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

    

52. ท่านจะร่วมกิจกรรมที่ประเทศเพ่ือนบ้านจัดใน
ประเทศไทย 

    

53. ท่านจะสนับสนุนซื้อสินคา้ของประเทศเพ่ือน
บ้าน 

    

54. ท่านเคยเดินทางไปท่องเท่ียวในประเทศเพ่ือน
บ้าน 

    

55. ท่านสนใจทุกครั้งที่เห็นโปรโมช่ันลดราคา
ท่องเที่ยวในประเทศเพ่ือนบ้าน 
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ตารางแสดงการคํานวณค่าดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ (IOC) 
 

 
ประเด็นที่ต้องการวัด 

 
ข้อคําถาม 

ระดับความสอดคล้อง  
IOC  =  ∑R 

  N     
สอดคล้อง

1
ไม่แน่ใจ

0
ไม่สอดคล้อง 

-1 
พฤติกรรมการเปิด
รับชมรายการ
โทรทัศน์ 

1. 3 - - 1 
2. 3 - - 1 
3. 3 - - 1 
4. 3 - - 1 
5. 3 - - 1 
6. 3 - - 1 
7. 3 - - 1 
8. 3 - - 1 
9. 3 - - 1 
10. 3 - - 1 

ความคิดเห็นที่มีต่อ
การนําเสนอรายการ 

11. 3 - - 1 
12. 3 - - 1 
13. 3 - - 1 
14. 3 - - 1 
15. 3 - - 1 
16. 3 - - 1 
17. 3 - - 1 
18. 3 - - 1 
19. 3 - - 1 
20. 3 - - 1 

ความคิดเห็นเปรียบ 
เทียบรูปแบบรายการ 

21. 3 - - 1 
22. 3 - - 1 
23. 3 - - 1 
24. 3 - - 1 
25. 3 - - 1 
26. 3 - - 1 
27. 3 - - 1 
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ความผูกพันกับ
ประชาชนในประเทศ
เพ่ือนบ้าน 
ด้านอารมณ์ 

28 3 - - 1 
29. 3 - - 1 
30. 3 - - 1 
31. 3 - - 1 
32. 3 - - 1 
33. 2 1 - 0.67 
34. 2 1 - 0.67 
35. 2 1 - 0.67 
36. 2 1 - 0.67 

ด้านความคิด 37. 3 - - 1 
38. 3 - - 1 
39. 3 - - 1 
40. 3 - - 1 
41. 3 - - 1 
42 3 - - 1 
43. 3 - - 1 
44. 3 - - 1 
45. 3 - - 1 

ด้านพฤติกรรม 46. 3 - - 1 
47. 3 - - 1 
48. 3 - - 1 
49. 3 - - 1 
50. 3 - - 1 
51. 3 - - 1 
52. 2 1 - 0.67 
53. 3 - - 1 
54. 2 1 - 0.67 
55. 2 1 - 0.67 
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