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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษากระบวนการ
สร้างสรรค์รายการแบบใช้สื่อสมัยใหม่ผ่านการตอบสนอง ( interactive) โดยใช้แอพลิเคชั่น 2) เพ่ือศึกษา
ทัศนคติและความพึงพอใจของกลุ่มผู้ชมรายการเกมโชว์แบบตอบสนอง ( interactive) ที่มีต่อรายการ เกม
โชว์โซเชี่ยล ทางช่องไทยรัฐทีวี โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ผลิตรายการเกมโชว์
โซเชี่ยล โปรดิวเซอร์รายการเกมโชว์โซเชี่ยลและทีมงานที่เก่ียวข้อง ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณใช้เครื่องมือการ
วิจัยคือ แบบสอบถาม โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับทัศนคติและความพึงพอใจที่มีต่อรายการผ่าน
แอพลิเคชั่นของรายการเกมส์โชว์โซเชี่ยล รวมทั้งศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือน ามา
สนับสนุนผลการศึกษา  
 จากผลการศึกษาเชิงคุณภาพ ทางด้านกระบวนการสร้างสรรค์และผลิตรายการรูปแบบการใช้สื่อ
สมัยใหม่ผ่านการตอบสนองโดยใช้แอพลิเคชั่น พบว่า การท ารายการโทรทัศน์ประเภทตอบสนองสามารถ
กระตุ้นผู้ชมให้เกิดความกระตือรือร้น (Active) หรือ การตอบสนอง (interactive) โดยผู้ผลิตมีการเลือก
สถานีและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการออกอากาศ มีแนวคิดในการผลิตรายการที่น่าสนใจเน้นการมีส่วนร่วม 
ทั้งนี้ยังท าให้เกิดแรงจูงใจที่อยากมีส่วนร่วมเพ่ิมมากขึ้น โดยผู้ผลิตรายการยังมีของรางวัลประจ าเดือนที่
แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจ ท าให้ผู้ร่วมแข่งขันสนใจและตัดสินใจเข้าร่วมสนุกและเลือกที่จะเปิด
รับชมรายการ เรียกได้ว่าเป็นการดึงผู้ชมให้มามีส่วนร่วมกับรายการเกมโชว์  

จากผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการผลิตรายการในรูปแบบรายการตอบสนองโดยใช้สื่อ
รูปแบบใหม่ที่ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยผู้ผลิตรายการมุ่งเน้นที่ใช้สื่อใหม่หรือเทคโนโลยีในการผลิต
รายการ นอกจากนี้ช่วงเวลาในการออกอากาศถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการดึงผู้ชม โดยทางสถานีได้
จัดให้ช่วงเวลาการออกอากาศอย่างเหมาะสม คือ 21.30-22.00 น. ด้านเนื้อหาของรายการไม่ได้มุ่งเน้นเพ่ือ
ความสนุกสนานเท่านั้นแต่ยังสอดแทรกความรู้ให้แก่ผู้ชม ดังนั้นการสร้างสรรค์รูปแบบรายการให้เป็นที่
น่าสนใจจะช่วยเพิ่มยอดจ านวนของกลุ่มผู้ชมมากยิ่งข้ึน ทางผู้ผลิตรายการเชื่อมั่นว่าการพัฒนารายการแบบ
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ใช้สื่อใหม่ผ่านแอพพลิเคชั่นจะเป็นอีกทางเลือกใหม่ในยุคปัจจุบันให้แก่ผู้รับชมรายการโทรทัศน์ประเภทเกม
โชว์  
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Abstract 

 This research is a quantitative and qualitative research. The purposes are 1) to 
study the creative process of using new media through the interactive application, 2) to 
study the attitudes and preferences of the audience-interactive game show; “Game Show 
Social” on Thairat TV Channel. For qualitative research, researcher uses in-depth 
interviews with the entrepreneur, producer, and the teams. of Game Show Social. The 
quantitative research, the researcher uses an online questionnaire to examine the 
attitudes and satisfaction towards the interactive application of Game show Social and 
studies related documents and research to support result of the study. 
 The results of a qualitative study, the creative process and production of new 
media game show through interactive application that interactive television production 
could provoke the audience to be enthusiastic (Active) or response (Interactive) and the 
entrepreneur must has to choose the right moment and the stations in the broadcast, 
the idea of production is interested and participation that also causes more motivation to 
contribute. And different monthly prizes can motivate competing interests and decide to 
join with and choose to watch the game show that is attraction to the audience to 
engage with the game show. 

The study reflects the production process of using new media through the 
interactive application get highly attention. The producers focus on the use of new media 
or technology in production. In addition, the broadcast time is important part to get the 
audience by arranging the good broadcast period is 21:30 to 22:00 hrs. The content of this 
game show is not only for fun, but also focus on incorporating knowledge to the 
audience. Thus, the creation of an attractive model will boost the number of the 
audience even more. The producer believes that the development of multi-media 
applications via a new option is another alternative in the present to the audience the 
television game show. 

Key words : Creative TV , Interactive , Application 
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บทน า 
มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมที่อยู่ร่วมกันและมีการสื่อสารกันตลอดเวลา และด้วยความชาญฉลาดของ

มนุษย์ในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ และในชีวิตประจ าวันไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์ในด้านความเชื่อทาง
ศาสนา การบันทึกเรื่องราวหรือแม้แต่การส่งสาร สิ่งเหล่านี้เองที่ก่อให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีใน
การสื่อสารใหม่ ๆ ที่ค่อย ๆ เชื่อมโลก จากกลุ่มคนเล็ก ๆสู่คนในอีกฟากโลกหนึ่งและเชื่อมต่อกันได้ในที่สุด 
ก่อให้เกิดกระบวนการศึกษาเรียนรู้ต่างๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านจดหมาย การสื่อสารผ่าน
ข้อความทางโทรศัพท์ (short message service) และในปัจจุบันมีการสื่อสารผ่านแอพลิเคชั่น ที่สามารถ
ช่วยให้ผู้ใช้อุปกรณ์สื่อสารในโลกปัจจุบันสามารถโต้ตอบระหว่างกันและกันได้ 

ส าหรับรายการโทรทัศน์ประเภทเกมโชว์นั้นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่สังคมไทย
เนื่องจากสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมและยังสร้างการมีส่วนร่วมให้กับผู้ชม ปัจจุบันรายการโทรทัศน์ต่างๆ 
มีการพัฒนาให้สามารถโต้ตอบผ่านทางข้อความ (SMS) เพ่ือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางรายการจัดไว้ให้ แต่ใน
บางครั้งอาจจะไม่ทันท่วงทีกับการตอบสนอง ( interactive) ในเวลาที่ต้องการ ท าให้ปัจจุบันมีรายการ
โทรทัศน์ที่สามารถโต้ตอบกับผู้ชมแบบตอบสนอง (interactive) โดยมีนวัตกรรมการสื่อสารแบบโต้ตอบ
แบบ ณ เวลาขณะนั้น (Real Time) ซึ่งสามารถตอบสนองต่อกลุ่มของผู้รับชมให้รายการเกมโชว์นั้นมีแรง
กระตุ้นให้เกิดความสนใจต่อกลุ่มที่รับชม ประกอบกับเทคโนโลยีการสื่อสารของอินเทอร์เน็ตและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ท าให้ผู้ชมสามารถรับและส่งข้อมูลแบบมัลติมีเดียได้ เช่น ข้อมูลภาพชนิดต่างๆ ข้อมูล
เสียง เนื่องจากการสื่อสารด้วยระบบดิจิตอล ส่งผลให้สื่อใหม่อย่างอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่
สามารถถ่ายโอนข้อมูลระหว่างกันได้อีกท้ังยังท าให้ผู้ชมสามารถสื่อสารโต้ตอบกันผ่านสื่อได้อีกด้วย (วงหทัย 
ตันชีวะวงศ์, 2549) 

ในสมัยเริ่มแรกที่รายการประเภทเกมโชว์ได้เข้ามามีบทบาทและเกิดการตอบสนอง ( interactive) 
กับผู้ชม คือรายการฮิวโก้ ออกอากาศทางช่อง 5 หลังจากนั้นย้ายมาออกอากาศที่สถานีกองกองทัพบกช่อง
ช่อง 7 (พ.ศ. 2539-2540) เป็นระยะเวลา 2 ปี ที่ผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับรายการแข่งขันเกม โดยให้ผู้ชมทาง
บ้านโทรศัพท์เข้ามาร่วมสนุกกับการแข่งขันในรายการ โดยการแข่งขันเกมนี้จะเป็นเกมประเภทผจญภัยของ
ตัวละครฮิวโก้ โดยการกดปุ่มจากโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการบังคับตัวละคร โดยเป็นระบบที่
สามารถแยกเสียงที่บังคับตัวละครให้เดินไปข้างหน้า กระโดด หรือหลบสิ่งกีดขว้างต่างๆในเกมได้ โดยที่จะ
ใช้คลื่นความถี่ของเสียงเป็นตัวก าหนดทิศทางของการเคลื่อนไหวของตัวละครในเกม เช่น หมายเลข 4 
ก าหนดตัวละครไปทางซ้าย หมายเลข 6 ก าหนดตัวละครไปทางขวา ซึ่งในช่วงนั้นรายการดังกล่าวถือว่า
ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ส าหรับผู้ที่ได้รับชม ซึ่งรายการนี้จะเป็นการ
ออกอากาศสดเพ่ือที่ให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วม แต่ภายหลังรายการนี้ได้หมดสัญญากับทางสถานีและปิดตัวลงไป
ในที่สุด (ไม่ต้องพูดถึงก็ได้ เกริ่นนิดเดียวก็พอเพราะไม่ใช่สาระหลักของเรื่องเรา) 

นอกจากนี้ยังมีรายการของ USA Today’s ที่ชื่อ "Psych" เป็นรายการที่ให้แฟนรายการโหวตผู้เข้า
แข่งขัน ณ เวลาขณะนั้น (Real-time) เช่น อยากให้เนื้อหาในตอนที่ 100 เป็นอย่างไรโดยสามารถโหวต
ผ่านทวิตเตอร์ (Twitter) ลักษณะดังกล่าวท าให้เกิดการติดตาม และอยากมีส่วนร่วม ที่จะสร้างตอนที่ 100 



 
3-67 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2558 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน 2558)   

 

ของรายการด้วยกันผ่านรูปแบบและช่องทางในการโหวตตอนจบของรายการ "Psych" ที่ผู้ชมได้ช่วยกัน
สร้างตอนจบของพวกเขาเอง ซึ่งลักษณะของรายการดังกล่าวเป็นการเชื่อมต่อของรายการโทรทัศน์กับช่อง
ต่างๆ 

จะเห็นได้ว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ของ
การเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลในโลกอินเตอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างชุมชนออนไลน์ซึ่งท าให้
ผู้คนสามารถที่จะแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลตามประโยชน์ กิจกรรม หรือความสนใจเฉพาะเรื่องซึ่งกันและ
กัน จนในปัจจุบันนักการตลาดได้มองเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสื่อใหม่ประเภทหนึ่งโดยพวกเขาเปลี่ยน
จากการเรียกเครือข่ายสังคมออนไลน์มาเป็นสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสาร
ผ่านสื่อใหม่ที่เป็นที่นิยมมากจนกลายเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน เนื่อ งจาก
เครือข่ายสังคมออนไลน์เปรียบเสมือนเป็นบริการพ้ืนฐานของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้สามารถแสดงตนให้เป็นที่รู้จักแก่
คนทั่วไปโดยการสร้างหน้าต่างหรือเว็บไซต์ (Web Page) ของตัวเองและอนุญาตให้ผู้อ่ืนที่ใช้บริการ
เครือข่ายเดียวกันเข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับผู้ใช้นั้นๆได้      (ปณิชา  นิติพรมงคล, 2551) 
 ปัจจุบันสิ่งที่โทรทัศน์ก าลังเปลี่ยนจะเปลี่ยนแปลงไป คือ  ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ต้องสร้างสื่อให้
เกิดการมีส่วนร่วมและท าให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ได้ Interactive Media โดยให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับรายการใน
แบบต่างๆ ผ่านสื่อ online = interactive experiences ถือเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องปรับเปลี่ยนเพ่ือสนับสนุน
รายการโทรทัศน์ เพ่ือให้สามารถดึงผู้ชมเข้ามาสู่รายการ และท าให้เขารู้สึกมีส่วนร่วม หรือเป็นเจ้าของ
เรื่องราวนั้นร่วมกัน 

ด้วยเหตุนี้ ท าให้ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญของการสร้างสรรค์รายการในยุคปัจจุบัน จึงได้ศึกษา 
เรื่อง “นวัตกรรมการสื่อสารผ่านแอพลิเคชั่น ผ่านรายการเกมโชว์โซเชี่ยลกับการตอบสนองของผู้ชม” โดยมี
วัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างสรรค์รายการแบบใช้สื่อสมัยใหม่ผ่านการตอบสนอง 
(interactive) โดยใช้ แอพลิเคชั่น (application) 2) เพ่ือศึกษาทัศนคติ และความพึงพอใจของกลุ่มผู้ชม
รายการเกมโชว์แบบตอบสนอง (interactive)ท่ีมีต่อรายการ เกมโชว์โซเชี่ยล ทางช่องไทยรัฐทีวี 

วิธีการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลโดยน าแนวคิดทฤษฎีมาสนับสนุนผลการวิจัย อันประกอบไปด้วย 6 แนวคิดทฤษฎี คือ 1) แนวคิด
เกี่ยวกับการแพร่กระจายและการยอมรับนวัตกรรม  2)  แนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับทัศนคติ                             
3) แนวความคิดเกี่ยวกับสื่อใหม่ 4) แนวคิดและทฤษฏีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ 5) แนวคิดและ
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค และ 6) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความส าคัญของโทรทัศน์ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการ
ด าเนินการวิจัยไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 



 
3-68 

        

       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์รายการแบบการใช้สื่อสมัยใหม่ผ่านการ
ตอบสนอง (interactive)โดยใช้ แอพลิเคชั่น ทั้งจากเอกสารและการลงภาคสนาม โดยการส ารวจและการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยเลือกกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 กลุ่มท่ี 1  สัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการเกมโชว์โซเชี่ยล  คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ ์
 กลุ่มท่ี 2  สัมภาษณ์โปรดิวเซอร์รายการเกมโชว์โซเชี่ยล คุณเ พียงแพร เตี ยะ เพชร และ
ทีมงาน 
 ในการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบสัมภาษณ์ มีลักษณะผสมกันทั้งแบบสอบถามปลายเปิดและปลายปิด 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลหรือค าตอบในสิ่งที่ผู้สัมภาษณ์ต้องการจากผู้ให้สัมภาษณ์และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ให้
สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็น  

การวิจัยเชิงปริมาณ 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นกลุ่มที่เข้าร่วมเล่นเกมส์รายการ “เกมโชว์โซเชี่ยลช่องไทยรัฐ
ทีวี” โดยผู้ที่มีคุณสมบัติในการตอบจะต้องเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ “เกมโชว์โซเชี่ยล ช่อง
ไทยรัฐทีวี การสุ่มตัวอย่างพิจารณาจากจ านวนประชากรในการเข้าร่วมแข่งขันเกมส์โดยรายการออกอากาศ
ครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 มีประชากรประมาณ 1,100,000คน ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถาม ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยการค านวณตามสัดส่วนประชากร(Probability Proportional to 
Size : PPS) ก าหนดความเชื่อมั่นไว้ที่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างไว้ที่ 5% ได้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed-Ended Questionnaire) โดยได้จัดล าดับเนื้อหา
แบบสอบถามให้ครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการโดยแบ่งค าถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 เป็นแบบเลือกตอบ (Check list)โดยเป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบเลือกตอบ (Check list) โดยเป็นค าถามเกี่ยวกับด้านทัศนคติต่อ
รายการเกมโชว์โซเชี่ยลช่องไทยรัฐทีวี 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบมาตรวัดแบบให้คะแนน โดยเป็นค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อ
รายการเกมโชว์โซเชี่ยลช่องไทยรัฐทีวี ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องเลือกตอบค าถามแต่ละข้อเพียง 1 ค าตอบ
เท่านั้น โดยลักษณะค าถามจะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 
  ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 

จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัย พบว่า กระบวนการสร้างสรรค์รายการ เกมโชว์โซเชียล ( Game 
Show Social ) เป็นรายการเกมโชว์รูปแบบใหม่ต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน และยังเป็นรายการที่ยังไม่มี
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ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ท่านอ่ืนๆ ท ามาก่อน โดยผู้ชมจะสามารถมีส่วนร่วมในการเล่นเกมไปพร้อมๆ กับ
รายการที่ก าลังถ่ายทอดอยู่ โดยมีปรัศนีหรือผู้ให้ค าใบ้ผ่านหน้าจอโทรทัศน์โดยผ่านแอพลิเคชั่นของรายการ
ชื่อ Game Show Social สามารถดาวน์โหลดผ่านสมาร์ทโฟนผ่านระบบปฏิบัติการ iOS และ
Android รายการเกมโชว์โซเชี่ยลออกอาอากาศสด ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 21.30-22.00 น. ทาง ThairathTV 
HD ช่อง 32 สาเหตุที่ผู้ผลิตรายการเลือกที่จะออกอากาศสถานีไทยรัฐทีวี เพราะได้เล็งเห็นว่าการ
ออกอากาศรายการเกมโชว์โซเชี่ยล เป็นรูปแบบรายการที่ใหม่และยังคงเป็นรายการที่มีการตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคกลุ่มใหม่ในยุคปัจจุบัน และการก้าวเข้าสู่ยุคทีวียุคดิจิตอลที่เข้ามามีบทบาทในสังคม 
นอกจากนี้การจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค จะต้องอาศัยความสดใหม่  ความตื่นตาตื่นใจของ
รูปแบบรายการ อีกทั้งยังต้องมีการคัดเลือกผู้ด าเนินรายการที่มีบุคลิกลักษณะเฉพาะตัว เป็นผู้ที่คลุกคลีอยู่
ในวงการไอทีและผลิตรายการเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง  

การเลือกช่วงเวลาในการออกอากาศให้เหมาะสมนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ชมสามารถรับชมใน
ช่วงเวลาว่างจากกิจกรรมหลัก เพ่ือช่วยคลายเครียด เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกทั้งยังได้รับความรู้
เกีย่วกับเทคโนโลยีไปพร้อมกันๆ มีรางวัลให้ร่วมลุ้นรับเหมาะส าหรับผู้ที่ชอบการแข่งขันและอยากหาความ
ท้าทายใหม่ๆ รายการดังกล่าวจึงสามารถตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี 

ความส าคัญในฐานะของนักนิเทศศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีการสื่อสารมาผนวกกับการสร้างสรรค์ งาน
ของรูปแบบรายการ พบว่า ทฤษฎีการสื่อสารโดยรวมจัดว่าเป็นแก่นหรือองค์ความรู้ในทางนิเทศ ศาสตร์ที่
ใช้เป็นหลัก ในการศึกษาวิจัยและการปฏิบัติงานทางด้านนิเทศศาสตร์โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ตาม
ลักษณะของทฤษฏี S M C R ของ เดวิด เค. เบอร์โล (David K.Berlo)   

จากผลการศึกษาการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ รายการเกมโชว์โซเชี่ยลทาง ช่องไทยรัฐทีวี จะ
ปรากฏในกระบวนการหลักของการสื่อสารผ่านรายการ ดังนี้ 

ผู้ส่งสาร หรือ Sender ได้แก่ พิธีกรและปรัศนีที่ ซึ่งทั้ง2ต าแหน่งจะท าหน้าที่ต่างกัน 1) ผู้ด าเนิน
รายการจะให้อธิบายถึงรายละเอียดค าถามท่ีต้องการย าเสนอในแต่ละวันแก่ผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน และจะเป็นผู้
สรุปข้อมูลทั้งหมดในข้อนั้นๆ และบอกถึงข้อมูลที่เป็นความจริง 2) ปรัศนีจะเป็นผู้สร้างสีสัน ให้ข้อมูลที่เอน
เอียงว่าข้อมูลของตนนั้นถูกต้อง ทั้งนี้เพ่ือเกิดอรรถรสในการรับชมรายการ เพื่อความบันเทิง และสนุกสนาน 
พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน   

เนื้อหาของสาร หรือ Message ได้แก่ ค าถามที่เป็นโจทย์ต่อผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านและค าถามผ่าน
แอพลิเคชั่น สารที่ส่งออกไปนั้นสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ชมโดยมีค าถามและตัวเลือกในการตอบข้อนั้นๆ 
อย่างไรบ้าง และสุดท้ายคือข้อมูลที่เป็นจริง บทสรุปของข้อนั้นๆ เป็นเกร็ดความรู้แก่คุณผู้ชม 

 ช่องทางการสื่อสาร หรือ Channel ได้แก่ ช่องไทยรัฐทีวี ตามที่ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ผู้ผลิตรายการ พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (สัมภาษณ์ , 24 เมษายน 2558) ว่า “ท่านมีการเลือกสถานีการ
ออกอากาศเป็นอย่างไร”  ได้กล่าวว่า “เหตุผลที่เลือกสถานี โทรทัศน์ไทยรัฐทีวีออกอากาศ เพราะตอนที่
เสนอจะท ารายการให้กับทางไทยรัฐทีวี ช่วงที่ทีวียุคดิจิตอลก าลังเข้ามามีบทบาทในสังคมไทย ทางไทยรัฐ
ทีวีให้โจทย์และนโยบายของช่องว่า “คิดต่างอย่างเข้าใจ” ท าให้เกิดรายการเกมโชว์รูปแบบใหม่ที่ต้องการ
น าเสนอ คือ รายการเกมโชว์โชว์เชี่ยล” ทั้งนี้ พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ยังได้รับการขนานนามว่า “พ่อมดแห่ง
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วงการทีวี” เพราะเป็นผู้ที่คลุกคลีและอยู่ในวงการไอทีและผลิตรายการเชิงเทคโนโลยีทีวีมาอย่างต่อเนื่อง 
จึงน าแอพลิเคชั่น มาผนวกกับรายการโทรทัศน์ในยุคทีวีดิจิตอลเกิดเป็นรายการดังกล่าวขึ้น 

ผู้รับสาร หรือ Receiver ได้แก่ ผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านผ่านทางโทรทัศน์และตอบค าถามร่วม
สนุกกับรายการผ่านทางสมาร์โฟน รายการดังกล่าวคือรายการที่ใช้การสื่อสารแบบตอบสนอง
(interactive)โดยที่ผู้ชมรับชมผ่านทางโทรทัศน์และร่วมสนุกแบบตอบสนองผ่านจอสมาร์ทโฟน และเป็น
รายการเดียวในประเทศไทยที่ใช้สื่อการสื่อสารแบบนี้ เพราะรายการเน้นถึงประโยชน์ของจอที่สอง 
(second screen) หรือ สมาร์ทโฟนที่มีอย่างแพร่หลายในกลุ่มของคนในยุคปัจจุบัน และมีการตอบสนอง
กับกลุ่มผู้ชมแบบ ณ ขณะนั้น ท าให้กลุ่มผู้ชมใหม่ๆ ที่ชอบใช้โทรศัพท์มือถือหันมาให้ความสนใจและร่วม
เล่นเกมส์ ทั้งนี้การตอบสนองของรายการกับกลุ่มผู้ชมมีการร่วมเล่นเกมส์ผ่านรายการในแต่ละวันมีจ านวน 
5000 คนขึ้นไป และมี่แนวโน้มที่จะเพ่ิมจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถร่วมสนุกกับทาง
รายการได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน นอกจากนี้ยังสามารถประเมินความพึงพอใจในแต่ละครั้งที่เล่นเพ่ือรับความ
คิดเห็นกับทางรายการได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการที่ผู้ผลิตรายการเลือกใช้สื่อบุคคล เช่น ผู้ที่มีประสบการณ์
หรือความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยี เข้ามาโน้มน้าวใจผู้ชมให้เกิดการติดตามและเกิดการร่วมสนุกกับรายการ 

งานวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายรองลงเป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต่18-
40ปี การศึกษาจะอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี มีทัศนคติเกี่ยวกับรูปแบบรายการไปในทิศทางบวก ทางด้าน
ความพึงพอใจกับลักษณะรูปแบบของของค าถามมีความพึงพอใจอย่างมาก และมีความชื่นชอบต่อประเภท
ของรางวัลที่ทางรายการได้จัดไว้ให้  

สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษา พบว่า กระบวนการคิดค้นรายการรูปแบบใหม่ที่ต้องก้าวล้ าทันเทคโนโลยี รวมถึง
การสร้างสรรค์รายการ ต้องอาศัยการผลิตรายการที่เหมาะสมกับยุคสมัยของทีวีดิจิตอล โดยผู้ประกอบการ
ต้องหาจุดยืนและจุดเด่นของรายการของตนเอง รายการเกมโชว์โซเชี่ยล ทางช่องไทยรัฐทีวี  ในด้านของ
ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ เป็นรายการประเภทตอบสนอง( interactive) กับผู้ชม ผู้ชมมีส่วนร่วมกับรายการ 
รวมถึงมีการจูงใจจากของรางวัลเพ่ือให้เกิดแรงกระตุ้นในการร่วมแข่งขัน และยังเป็นมิติใหม่ในการรับชม
รายการโทรทัศน์ประเภทเกมโชว์ รายการเกมโชว์โซเชี่ยล คือรายการที่มีการใช้สื่อสารแบบตอบสนอง ซึ่ง
เรียกได้ว่าเป็นรายการแรกในประเทศไทยที่เน้นถึงคุณประโยชน์ของจอที่สอง (second screen) ผู้ชม
รับชมผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์และร่วมสนุกแบบตอบสนองผ่านจอสมาร์ทโฟน  

การวิจัยเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีทัศนคติและความพึงพอใจต่อ
รายการและการเข้าร่วมสนุกต่อรายการอย่างมาก และยังอยากให้รายการในการร่วมสนุกกับคนดูแบบ
ตอบสนองยังคงมีในรายการในประเทศไทยต่อไปในอนาคต เพ่ือให้เกิดความบันเทิงและเพลินเพลินใจของ
กลุ่มผู้ชมที่ติดตามรายการโทรทัศน์  
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ข้อเสนอแนะ 

 ธุรกิจในวงการแข่งขัน การผลิตรายการโทรทัศน์มีความแพร่หลายอย่างมาก และมีตัวเลือกให้คุณ
ผู้ชมสามารถเลือกชมรายการต่างๆ ได้ตามความสนใจต่อเนื้อหารายการต่างๆที่ ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้ศึกษามี
มุมมองเกี่ยวกับการท ารายการโทรทัศน์ในประเทศไทยว่า จ าเป็นต้องอาศัยการกระตุ้นผู้ชมให้เกิดการ
กระตือรือร้น(Active) หรือ เกิดการตอบสนอง (interactive) เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจที่อยากจะเล่นเพ่ิมมากขึ้น
และเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการมากขึ้น เพ่ือให้ธุรกิจของวงการรายการโทรทัศน์เติบโต และยังสามารถ
ขยายฐานกลุ่มผู้ชม รวมทั้งมีการต่อยอดธุรกิจในการผลิตรายการโทรทัศน์ในอนาคตมากข้ึนด้วยเช่นกัน 
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