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การวิจยั เรื อง “กระบวนการสื อสารและการสร้างคาแรกเตอร์ ของผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะข่าว
ตืนและรายการวีอาร์ โซ (VRZO)” มีวตั ถุประสงค์เพือ 9) ศึกษาถึงกระบวนการสื อสารของผูด้ าํ เนิ น
รายการเจาะข่าวตืนและรายการวีอาร์ โซ (VRZO) ;) เพือศึกษาการสร้างคาแรกเตอร์ ของผูด้ าํ เนิ น
รายการเจาะข่ า วตื นและรายการวีอาร์ โซ (VRZO) การวิจยั นี เป็ นวิจยั เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะข่าวตืน
และรายการวีอาร์ โซ (VRZO) จํา นวน 4 คน และการศึ ก ษาโดยการวิเคราะห์ เนื อหา (Content
Analysis) ระยะเวลา 8 เดือน โดยตลอดระยะเวลา W เดือนรายการเจาะข่าวตืนมีจาํ นวนทังหมด 14
ตอน ในขณะทีรายการวีอาร์ โซ(VRZO)มีจาํ นวนตอนทังหมด 8 ตอน
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โซ (VRZO) มี 3 ประเด็นคือ รู ปแบบการการนําเสนอของรายการ การใช้ภาษาของผูด้ าํ เนิ นรายการ
(วัจนภาษาและอวัจนภาษา) และการมีส่วนร่ วมของผูร้ ับสารในรายการ ในส่ วนของการสร้างคาแรก
เตอร์ ของผูด้ าํ เนินรายการผลวิจยั พบว่าองค์ประกอบทีมีส่วนในการสร้างคาแรกเตอร์ ให้กบั ผูด้ าํ เนิ น
รายการเจาะข่าวตืนและรายการวีอาร์ โซ (VRZO) คือ ช่ องทางการสื อสาร รู ปแบบการนําเสนอ
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อินเทอร์ เน็ตกับรู ปแบบรายการประเภทอืนๆ เช่ น รายการศาสนา รายการสุ ขภาพ เป็ นต้น ควรมี
ศึกษาถึงประเด็นการเปิ ดรับชมรายการและการมีส่วนร่ วมของผูร้ ับสารในแต่ละกลุ่มช่วงอายุผา่ น
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A study of ‘Communication Process and Character Design of Moderator of Program
Jorkawteun and VRZO’ aims to; 1) examine the communication process of moderator of
Jorkawteun and VRZO programs, 2) determine moderator character of Jorkawteun and VRZO
programs by using qualitative research method and In-depth Interview with 4 moderators and
content analysis was conducted on both programs for 8 months. During the time, program
Jorkawteun has 14 episodes, while program VRZO has 8 episodes.
The result reveals that communication processes of moderators of Program Jorkawteun
and VRZO have 3 issues; presentation format, language (verbal and non-verbal), and audiences’
participation. In regard to character design of moderator shows that the factors are contributed to
design character of moderators of Jorkawteun and VRZO include; communication channel,
presentation format, audiences, and language used.
This study suggests that it should examine format of moderator on Internet and other
formats such as religion, health – based programs. It should examine issues on program exposure
and audiences’ participation according to age via new media channels, especially, orientation of
exposure via technology, application on smartphone. And it should examine a guideline of
professional standard assessment of the moderators on TV Internet which is consistent with Thai
social context.
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วิทยานิ พนธ์เรื อง กระบวนการสื อสารและการสร้างคาแรกเตอร์ ของผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะ
ข่าวตื!นและรายการวสี อาร์ โซ( VRZO) ประสบความสําเร็ จลุล่วงได้น! นั ขอกราบขอบพระคุณ รอง
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ท้ายทีสุ ดนี! ขอกราบขอบพระคุ ณครอบครัวคุณพ่อ คุ ณแม่ น้องชายและญาติๆทุกคนทีให้
การส่ งเสริ มและสนับสนุ นทางด้านการศึกษาของผูว้ ิจยั เสมอมา รวมถึ งคุ ณโอมทีคอยให้กาํ ลังใจ
คอยอยูข่ า้ งๆและคอยขับรถไปรับไปส่ งหรื อเป็ นธุ ระให้ตลอดมา และขอบคุณตี! ทีคอยร่ วมทุกข์ร่วม
สุ ข ร่ วมอดหลับอดนอนจนงานสําเร็ จ ขอบคุ ณเพือนๆ พีๆ ชาว ICD ทุ กคนทีเป็ นกําลังใจให้กนั
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ท่าน สําหรับมิตรภาพ คําแนะนําและการช่วยเหลือต่างๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษาทีผ่านมา
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บทที 1
บทนํา
1.1 ความสํ าคัญและทีมาของงานวิจัย
หากมองย้อนกลับไปในอดี ต สื อกระแสหลักอย่างวิทยุโทรทัศน์และสื อสิ งพิมพ์ต่างๆ จัด
ได้วา่ เป็ นสื อหลักทีได้รับความนิยมและสามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี แต่สําหรับปั จจุบนั ใน
ยุคข้อมูลข่าวสาร สื อใหม่ (New Media) ได้เข้ามามีบทบาทต่อชี วิตประจําวันของผูค้ นในสังคม
หลากหลายด้าน ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่หนั มาใช้เวลาบนโลกออนไลน์ในการหาข้อมูลข่าวสาร
เพือติดต่อสื อสารและเพือแสวงหาความบันเทิงมากขึ:น ทั:งนี: ดว้ ยเพราะสื อใหม่ (New Media) คือสื อ
ในรู ปแบบดิ จิทลั ทีมีความหลากหลายของสื อในตัวเอง และมีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กบั
ผูใ้ ช้เพือใช้ส่งข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้ าหมายทั:งเฉพาะบุ คคลและเครื อข่ายอืนๆทั:งนี: สือใหม่มี
คุณลักษณะหลายประการทีผิดแผกแตกต่างไปจากสื อในรู ปแบบเดิมจึงเป็ นเหตุผลสําคัญประการ
หนึ งที ทํา ให้ สื อใหม่ เ องปรั บ ฐานะเป็ น “วัต ถุ แห่ ง การศึ ก ษา” สื อใหม่ จึ ง นับ ว่า เป็ นนวัต กรรม
(Innovation) (กาญจนา แก้วเทพและนิคม ชัยขุนพล, 2555)
ซึ งสอดคล้องกับ Wardrip-Fruinและ Montfort (2003) บรรณาธิ การหนังสื อ The New
Media Reader ซึ งได้นิยาม “สื อใหม่” ว่าเป็ นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทีนํามาใช้งานเพือการเผยแพร่
และนําเสนอข้อมูล เช่ นอินเทอร์ เน็ต เว็บไซต์ มัลติมีเดี ย แผ่นบลูเรย์ เป็ นข้อมูลระบบดิ จิทลั ซึ งถูก
ควบคุมโดยซอฟต์แวร์ ผสมระหว่างการปฏิบตั ิในรู ปแบบเดิมและการปฏิบตั ิในรู ปแบบใหม่ สื อใหม่
มีการทํางานซึ งรวดเร็ วมากกว่าเทคโนโลยีแบบเดิ ม ทําให้เกิ ดศิลปะของสื อในรู ปแบบใหม่หลาย
อย่าง เป็ นสื อทีมีความทันสมัยมีวิธีการใหม่ๆ ทีจะเข้าถึงและจัดการกับข้อมูลข่าวสารได้ดี ด้วยการ
เกิดขึ:นของสื อใหม่ (New Media) นี: เองจึงส่ งผลให้พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั จึงเปลียนไป
โดยเห็ นได้จากการสํา รวจพฤติ กรรมผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ ตในประเทศไทยในปี 2557 โดยสํานักงาน
พัฒนาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พบว่าความนิยมของการใช้อินเทอร์ เน็ต
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เพิมมากขึ:นเป็ น 42-76.9 ชัวโมงต่อสัปดาห์ เช่นเดียวกันกับผลการสํารวจในประเทศสหรัฐอเมริ กา
โดยบริ ษทั Marchexผูใ้ ห้บริ การเทคโนโลยีโฆษณาบนอุปกรณ์ออนไลน์ของสหรัฐฯ(2014) ทีพบว่า
ชาวอเมริ กนั ราว 26% ต้องการให้บริ การเคเบิ ลที วีกลายเป็ นบริ การออนไลน์รูปแบบเดี ยวหรื อ
“Internet Only” Service ซึ งสะท้อนให้เห็ นว่าบทบาทของที วีน: นั อยู่ในยุคทองของอินเทอร์ เน็ ต
นอกจากนี: จากผลสํารวจยังพบอีกว่าในกลุ่ มผูบ้ ริ โภคอเมริ กนั Digital Media นั:นสามารถครอง
สัดส่ วนเวลาในการชมหรื อ Portion of Audience Time มากกว่า 49% ซึ งแสดงให้เห็ นว่าสื อ
โทรทัศน์ไม่ได้เป็ นสื อทีครองสัดส่ วนเวลาการรับชมมากทีสุ ดอีกต่อไป

ภาพที 1.1 ร้อยละผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตฯ จําแนกตามจํานวนชัวโมงการใช้อินเตอร์ เน็ตต่อสัปดาห์ปี
2556-2557
แหล่ งทีมา: สํานักงานพัฒนาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2557.
จากการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็ วทางด้านเทคโนโลยีและการเกิ ดขึ:นของสื อใหม่ (New
Media) ส่ งผลให้ปัจจุบนั จึงมีช่องทางการนําเสนอเรื องราวใหม่ๆเกิ ดขึ: นมากมาย โดยเฉพาะการ
รับชมรายการต่างๆทางอินเทอร์ เน็ตทีวี (Internet Television) ทีหมายถึง กระบวนการถ่ายทอดภาพ
และเสี ยงพร้ อมกันจากทีหนึ งไปยังอีกทีหนึ ง ผ่านทางเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ทีเชื อมโยงกัน โดยมี
ลัก ษณะของการหลอมรวมสื อเข้า ด้วยกัน (Media Convergence) ระหว่า ง "สื อโทรทัศ น์ "
(Television) กับ "สื ออินเตอร์ เน็ต" (Internet) ซึ งมีมาตรฐานการรับส่ งข้อมูลระหว่างกันในรู ปแบบ
ต่างๆ เช่ นตัวอักษร กราฟฟิ กภาพนิ ง ภาพเคลื อนไหว และเสี ยง เป็ นต้นรวมทั:งยังสามารถค้นหา
ข้อมูลจากทีต่างๆได้รวดเร็ วและไม่มีขอ้ จํากัดทางด้านเวลาและสถานทีอีกด้วย ทั:งนี: อินเทอร์ เน็ตทีวี
จะมี การเปิ ดโอกาสให้ผูผ้ ลิ ตสามารถสร้ างสรรค์รายการและนําเสนอผ่านทางอินเตอร์ เน็ต ซึ งจะ

3
กระจายไปได้ทวโลกและมี
ั
ตน้ ทุนการถ่ายทอดทีค่อนข้างถูก ในขณะเดียวกันผูช้ มก็จะสามารถเลือก
ชมรายการทีต้องการได้ (On Demand) อีกทั:งยังเป็ นการสื อสารสองทางทีผูช้ มสามารถติชมรายการ
ต่างๆได้โดยตรง ทําให้ผผู ้ ลิตรายการสามารถดําเนิ นการปรับปรุ งรายการต่างๆ เพือให้ตรงกับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างรวดเร็ วด้วยเช่นกัน (Mediamonitor, 2556)
สอดคล้องกับ สุ มน อยูส่ ิ น และยงยุทธ รักษาศรี (อ้างถึงใน สมเกียรติ เหลืองศักดิrชยั , 2553)
ทีกล่าวถึง “วิทยุโทรทัศน์ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต” (Internet Television) ว่าวิทยุโทรทัศน์ระบบ
นี:เป็ นการนําการถ่ายทอดรายการทางวิทยุโทรทัศน์ปกติมาผ่านทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตหรื ออาจมี
หน่วยงานทีเป็ นเจ้าของเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต หรื อเว็บไซต์ (Web Site) สร้างสรรค์และผลิตรายการ
ขึ: นเอง โดยอาศัย รู ป แบบเหมื อนการนําเสนอทางวิท ยุโทรทัศ น์ แล้วนํา เสนอถ่ ายทอดผ่า นทาง
อินเทอร์ เน็ต เพราะสามารถกระจายไปได้ท: งั โลกโดยทุนการถ่ายทอดถูกกว่า ประกอบกับผูร้ ับทาง
ปลายทางเป็ นกลุ่มทีเข้ามาหา หรื อเลือกรับเอง (On Demand) ต่างกับรายการวิทยุโทรทัศน์ปกติเป็ น
การส่ งรายการแบบเหวียงแห ทีสําคัญเป็ นการสื อสารสองทางทีผูเ้ ลือกรับปลายทางจะสามารถติชม
รายการได้โดยตรง การปรับปรุ งรายการจะสามารถดําเนิ นการได้อย่างรวดเร็ ว เพราะปฏิกิริยาตอบ
กลับได้รวดเร็ ว
สํา หรั บ ประเทศไทยรายการอิ นเทอร์ เน็ ตที วี (Internet Television) ได้เกิ ดรายการจาก
ผูป้ ระกอบการหน้าใหม่ทีได้สร้ างสรรค์รายการให้แตกต่างไปจากที มี อยู่ในสื อกระแสหลักและ
นําเสนอเนื:อหาสาระใหม่ๆ เพือตอบสนองความต้องการทีหลากหลายของผูบ้ ริ โภคเช่นGaggag.TV
อินเทอร์ เน็ตทีวีทีมีรายการ“ครัวกากๆ โดยเชฟหมี” เป็ นรายการทีได้รับความนิ ยม โดยมีผูด้ าํ เนิ น
รายการคือ “เชฟหมี” (คมกฤช อุ่ยเต๊กเก่ง) ทีใช้วิธีนาํ เสนอรายการด้วยอารมณ์ขนั เสี ยดสี ขนบการ
ทํารายการโชว์ทาํ อาหารในสื อกระแสหลัก ที ทุ กอย่า งจะต้องถู กจัดตั:งให้ดูดี ซึ งการนําเสนอใน
ลักษณะดังกล่าวของ “เชฟฟมี” ช่วยดึงดูดความสนใจจากผูช้ ม และช่วยให้ผดู ้ าํ เนิ นรายการซึ งเป็ น
คนธรรมดาๆ กลายเป็ นบุคคลทีได้รับความนิยม
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ภาพที 1.2 Gaggag.TV
แหล่ งทีมา: บริ ษทั ยูทูป, 2557.
หรื อ jaidee.tv (ใจดีทีว)ี อินเทอร์ เน็ตทีวที ีแจ้งเกิดจากยูทูป ด้วยกระแสปากต่อปากของผูช้ ม
ทีชอบการดําเนินรายการของผูด้ าํ เนินรายการ ทีชือ ปอนด์ ยาค่อนเซ่ น (วรพรรณ รัตนบรรณกิจ) ซึ ง
มีคาแรกเตอร์ โดดเด่นด้วยการนําเสนอทีตลกขบขันและแฝงไว้ดว้ ยข้อคิดทีสะท้อนสังคม
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ภาพที1.3 jaidee.tv (ใจดีทีว)ี
แหล่ งทีมา: ใจดีทีวี,2557.
หรื อ SpokeDark.tv อินเทอร์ เน็ตทีวีแต่เดิมคือihere.tv ซึ งถือเป็ นอินเทอร์ เน็ตทีวีรุ่นบุกเบิก
ของประเทศไทยทีหยิบเอาปั ญหาทีทุกคนเคยเจอมานําเสนอประเด็นให้ชดั ขึ:นผ่านรายการต่างๆอาทิ
“โมเมพาเพลิน” รายการสอนแต่งหน้าทีได้รับความนิยม หรื อ รายการ “เจาะข่าวตื:น”รายการเล่าข่าว
ที หยิบยกปั ญหาสั ง คมตั:ง แต่ เรื องการทุ จริ ตคอร์ รัป ชัน ไปจนถึ งความขัดแย้ง ทางการเมื อง ด้วย
รู ปแบบการเล่าข่าวของผูด้ าํ เนินรายการทีแหวกขนบจากรายการคุยข่าวทัวไปตามสถานี โทรทัศน์ฟรี
ทีวี
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ภาพที 1.4 SpokeDark.tv
แหล่ งทีมา: Spokedark.tv, 2557.
หรื อ VRZO.tv อินเทอร์ เน็ตทีวีทีมีหลากหลายรู ปแบบรายการให้เลือกตามความสนใจอาทิ
รายการ “We Are Lovely Pet” รายการสําหรับคนรักสัตว์สุดฮา, รายการ “VRZO Here We Go”
รายการทีจะพาไปท่องเทียวตามสถานทีต่างๆ และรายการวีอาร์ โซ (VRZO) ทีมีเนื: อหาหลักคือการ
สัมภาษณ์ความเห็นของคนดูดี 100 คน ในแต่ละหัวข้อทีแตกต่างกันออกไป ผ่านการนําเสนอของผู ้
ดําเนินรายการทีดูสนุก และมีเอกลักษณ์ทีโดดเด่น จนทําให้เป็ นทีรู ้จกั ในโลกออนไลน์
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ภาพที 1.5 VRZO.tv
แหล่ งทีมา: บริ ษทั วีอาร์ โซ โปรตักชัน จํากัด, 2557.
อย่า งไรก็ ต ามแม้จ ะมี อิ น เทอร์ เ น็ ต ที วี เ กิ ด ขึ: น มากมาย แต่ ห ากพู ด ถึ ง อิ น เทอร์ เ น็ ต ที วี ที
สามารถอยูร่ อดและสามารถสร้างความนิ ยมหรื อเป็ นทีรู ้จกั ของคนทัวไปได้ค่อนข้างมีนอ้ ยอาจเป็ น
เพราะในยุคปั จจุบนั พฤติกรรมของผูร้ ับชมได้เปลียนแปลงอยูต่ ลอดเวลา เนื องจากรายการโทรทัศน์
ทางอินเตอร์ เน็ตนั:นเปิ ดโอกาสให้ผชู ้ มสามารถรับชมย้อนหลังได้จากอินเทอร์ เน็ตนอกจากนี: รายการ
โทรทัศน์ยอดยอดนิยมแทนทีจะเป็ นวาไรตี:โชว์ ก็กลายเป็ นรายการของโทรทัศน์ดาวเทียมอย่างไรก็
ดี ยงั มี รายการบนอิ นเทอร์ เน็ ตทีวีอย่าง VRZO หรื อ เจาะข่าวตื:น ทียังสามารถสร้ างความน่ าสนใจ
และดึ งดู ผูช้ มคนรุ่ นใหม่ ทีเข้า ถึ งอิ นเตอร์ เน็ ต จะเห็ นได้ว่าการเข้า มาของสื อใหม่น: ี ท าํ ให้ใ ครๆก็
สามารถสร้างเนื:อหาเองได้ มีช่องรายการของตนเองได้บนอินเทอร์ เน็ต อีกทั:งยังเปิ ดโอกาสให้ผชู ้ ม
ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้ทนั ที ซึ งพฤติกรรมทีเห็นได้ชดั คือ หากบน Social Network พูดถึง
ละครเรื องไหน รายการใด ก็จะมีคนติดตามและอ่านความเห็นของคนอืนๆจาก Social Network ไป
พร้อมๆกันด้วย
จากปั ญหาทีกล่าวไปเบื:องต้น ส่ งผลให้ในปั จจุบนั การทํารายการผ่านอินเทอร์ เน็ตทีวีจึงมี
การพัฒนาและเกิ ดการแข่งขันกันมากขึ: น ซึ งนอกจากการแข่งขันด้านเนื: อหา(Content) ที จะต้อง
ตอบสนองผูช้ มยุคใหม่แล้ว การทําหน้าทีนําเสนอเนื: อหารายการให้มีความน่าสนใจก็เป็ นสิ งสําคัญ
อย่างมากทีจะช่วยกระตุน้ ให้ผชู ้ มสนใจและเลื อกทีจะเปิ ดรับรายการมากขึ:นดังนั:นผูท้ ีทําหน้าทีใน
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การถ่ายทอดเนื: อหาหรื อประเด็นของรายการ ซึ งก็คือผูด้ าํ เนิ นรายการ จึงถื อเป็ นหนึ งปั จจัยสําคัญที
จะช่วยให้รายการเป็ นทีรู ้จกั หรื อได้รับความนิ ยม อีกทั:งยังมีความสําคัญในบทบาทของผูม้ ีอิทธิ พล
หรื อผูน้ าํ ทางความคิด (Opinion Leader) ซึ งมีอิทธิ พลต่อผูร้ ับชมทั:งด้านทัศนคติและพฤติกรรม ซึ ง
สอดคล้องกับ ผลสํา รวจของสํา นัก วิจยั สยามเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ ตโพลล์ เกี ยวกับ พฤติ ก รรม
เลี ยนแบบคนดังและคนทีตนชื นชอบของเยาวชนไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ งพบว่าผูด้ าํ เนิ น
รายการคือบุคคลทีวัยรุ่ นมีพฤติกรรมการเลียนแบบเป็ นอันดับ 3 รองจาก ผูร้ ่ วมแข่งขันในรายการทีวี
และตัวละครหรื อนักแสดง (ผูจ้ ดั การรายวัน, 2556)
ผูด้ าํ เนิ นรายการจึ งถื อเป็ นบุ คคลทีเปรี ยบเสมื อนตัวแทนของรายการ ซึ งทําหน้าที ในการ
นําเสนอเนื: อหาไปถึงผูช้ ม เพือให้การส่ งสารเกิ ดประสิ ทธิ ภาพมากทีสุ ด ซึ งหากรู ปแบบเนื: อหาของ
รายการน่าสนใจ แต่ผทู ้ ีเป็ นตัวแทนของรายการไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากผูช้ มได้ รายการนั:น
ก็ถือว่าไม่ประสบความสําเร็ จ
ผูด้ าํ เนิ นรายการ คือ ผูท้ ีต้องดําเนิ นรายการอย่างใดอย่างหนึ งต่อหน้าทีประชุ ม หรื อดําเนิ น
รายการเพือออกอากาศทางวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ในฐานะผูท้ ีทําหน้าทีสื อสารกับผูท้ ี
ได้รับเชิญให้มาพูดคุยเรื องราวต่างๆ หรื อมาเพือแสดงหรื อเพือปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ งให้กบั คนฟั ง
(คนดู)สนใจ (มัลลิการ คณานุรักษ์, 2551)
โดยในอดีตผูด้ าํ เนิ นรายการส่ วนใหญ่ทีได้รับความนิ ยมมักจะแจ้งเกิดมาจากการเป็ นพิธีกร
ทางรายการโทรทัศน์ และส่ วนใหญ่ก็มกั จะเป็ นดาราหรื อบุคคลทีมีชือเสี ยงมาก่อน ยกตัวอย่างเช่ น
คุณมยุรา เศวตศิลา ทีเริ มต้นจากการเป็ นนางแบบโฆษณาด้วยวัย 16 ปี จากนั:นก็เข้าสู่ วงการบันเทิง
ด้วยการเล่นละครอยูเ่ ป็ นระยะเวลานานถึง 10 ปี และด้วยหน้าตาทีสวยและบุคลิกทีโดดเด่นจึงทําให้
เธอเข้าสู่ งานอาชี พพิธีกรมาจนถึ งปั จจุบนั นี: หรื อคุ ณเศรษฐา ศิระฉายา นักร้ องและนักดนตรี ยอด
นิ ยมในอดีตทีได้เข้าสู่ วงการบันเทิงกับบทบาทนักแสดงและผูก้ าํ กับการแสดง อีกทั:งยังมีจุดเด่นคือ
เป็ นคนมีไหวพริ บ สามารถพูดจาควบคุมภาษาและสามารถสื อสารกับผูฟ้ ั งดี และด้วยความสามารถ
รอบด้านนี:เองจึงทําให้คุณเศรษฐา ศิระฉายา ได้กลายมาเป็ นพิธีกรทีมากด้วยความสามารถมาจนถึง
ทุกวันนี: (นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ , 2548)
จากเบื:องต้นจะเห็นว่าผูด้ าํ เนินรายการในอดีตมีรูปแบบเฉพาะตามทีกล่าวมา คือจะต้องเป็ น
บุคคลทีมี ชือเสี ยงหรื อเป็ นที รู ้ จกั มาก่อนหากแต่สําหรั บปั จจุ บนั ด้วยเพราะการเข้ามาของสื อใหม่
(New Media) ทําให้อินเทอร์ เน็ตทีวีกลายเป็ นอีกหนึ งช่องทางทีเปิ ดโอกาสให้ทุกคนสามารถเป็ น
เจ้าของรายการ หรื อสามารถใช้พ:ืนที บนสื อออนไลน์แสดงออกถึ งความสามารถและความเป็ น
ตัว เองได้อ ย่ า งเสรี โดยไม่ ต้อ งกลัว กระแสสั ง คม หรื อมี ข ้อ จํา กัด ในการนํา เสนอด้ า นต่ า งๆ
นอกจากนี:เสน่ห์อย่างหนึงของอินเทอร์ เน็ตทีวีคือการทีผูด้ าํ เนิ นรายการแต่ละคนสามารถแสดงออก
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ถึงความเป็ นตัวตนและสนองความต้องการได้ชดั เจนกว่าการทํารายการบนสื อกระแสหลัก ซึ งนี: คือ
เหตุผลทีทําให้การนําเสนอของผูด้ าํ เนินรายการบนอินเทอร์ เน็ตทีวี จึงแตกต่างจากสื อกระแสหลักที
มีขอ้ จํากัดด้านการผลิตและเผยแพร่ รายการทีจะต้องผ่านการคัดกรองและมีบทลงโทษทางกฎหมาย
ทีชัดเจน ทั:งนี: จึงเป็ นทีน่าสนใจว่าผูด้ าํ เนิ นรายการในสื ออินเทอร์ เน็ตทีวีน: นั มีกระบวนการสื อสาร
หรื อการแสดงออกอย่างไรทีทําให้ตวั เองมีความโดดเด่นแตกต่างจากการนําเสนอในสื อกระแสหลัก
อย่างไร
โดยการวิจยั ครั:งนี: ผวู ้ ิจยั จึงเลือกศึกษารายการทางอินเทอร์ เน็ตทีวีทีผูด้ าํ เนิ นรายการมีความ
โดดเด่นทั:งด้านการสื อสารและการสร้ างคาแรกเตอร์ ทีมีความเป็ นเอกลักษณ์ และมีระยะเวลาใน
การออกอากาศผ่านทางอินเทอร์ เน็ตทีวีมานานกว่า 5 ปี ซึ งก็คือ 1) รายการเจาะข่าวตื:น มีผดู ้ าํ เนิ น
รายการ คือคุณวิญ€ู วงศ์สุรวัฒน์(จอห์น) และคุณณัฐพงศ์ เทียนดี(แอ้ม) และ 2) รายการวีอาร์ โซ
(VRZO) มีผดู ้ าํ เนินรายการคือ คุณสุ รบถ หลีกภัย(ปลื:ม) และ คุณมัลลิกา หลีกภัย(ทับทิม)
1) รายการเจาะข่าวตื:น เป็ นรายการทางอินเทอร์ เน็ตทีวีทีปั จจุบนั ออกอากาศทาง
เว็ บ ไซต์ www.SpokeDark.tvเว็ บ ไซต์ www.youtube.comuser/spokedarktv/aboutและ เว็ บ ไซต์
www.facebook.com/spokedarktvซึ งเริ มเผยแพร่ ครั:งแรกเดื อน มกราคม พ.ศ. 2‚‚ƒ โดยมีรูปแบบ
เป็ นรายการสนทนา(Conversational Programme)ทีเป็ นการพูดคุยกันระหว่างผูร้ ่ วมรายการตั:งแต่ 2
คนขึ:นไป โดยคอยควบคุ มให้การสนทนาเป็ นไปตามแนวอยู่ในขอบเขต และคอยนําการสนทนา
จากเรื องหนึ งไปอีกเรื องหนึ งจากหัวข้อหนึ งไปสู่ อีกหัวข้อหนึ ง อย่างมีระเบียบ(นภากรณ์ อัจฉริ ยะ
กุล และธี รารั กษ์ โพธิ สุวรรณ, 2546) ด้วยวิธีการเล่ าข่าวที นําประเด็นข่าวในรอบสัปดาห์ มา
นําเสนอในด้านเสี ยดสี สังคม การเมือง วัฒนธรรม โดยจะนําเสนอมุมมองทีแตกต่างออกไปจากข่าว
ทัวไป และเป็ นสื อเสรี เปิ ดกว้างให้กบั คนทุกเพศทุกวัย พร้อมกับรู ปแบบการนําเสนอทีมีสีสัน สร้าง
ความสนุกสนาน แต่แฝงไว้ดว้ ยประเด็นเรื องราวต่างๆ ทีเกาะติดกระแสในสังคม ภายใต้สโลแกนว่า
“ดูถูกสติปัญญา” มีผดู ้ าํ เนิ นรายการคือ วิญ€ู วงศ์สุรวัฒน์ (จอห์น) และณัฐพงศ์ เทียนดี(แอ้ม) ทีมี
ลีลาการนําเสนอทีมีความเป็ นเอกลักษณ์ ทําให้รายการมีสีสันและช่วยดึงดูดความสนใจ นอกจากนี:
วิญ€ู วงศ์สุรวัฒน์ ยังเป็ นผูด้ าํ เนิ นรายการทีได้รับการยกย่องให้เป็ นTIME's Next Generationหรื อ
ผูน้ าํ ของคนรุ่ นใหม่จากนิ ตยสาร TIME ด้วยการสร้างปรากฏการณ์ลอ้ เลียนเสี ยดสี ข่าวผ่านช่องทาง
ออนไลน์ โดยเน้นการนําเสนอทีเข้าใจง่ายและสนุกสนาน เพือให้ผชู ้ มสามารถเข้าถึงเนื: อหาของข่าว
ทีต้องการนําเสนอได้
2) รายการวีอาร์ โซ (VRZO) เป็ นรายการทางอินเทอร์ เน็ตทีวีทีปั จจุบนั ออกอากาศ
ท า ง เ ว ็ บ ไ ซ ต ์ www.vrzo.tvเ ว ็ บ ไ ซ ต ์ w ww.youtube.com/user/VrzoChannelแ ล ะ
เว็ บ ไซต์ www.facebook.com/VRZOclubซึ งเริ มเผยแพร่ ครั:งแรกเดื อน ธันวาคม พ.ศ. ‡‚‚ƒ
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โดยเนื: อหาหลักของรายการคือ VRZO 100Vote ทีเป็ นการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของคนดูดีในแต่
ละหัวข้อทีแตกต่างกันออกไป มีเอกลักษณ์คือการขอให้ผถู ้ ูกสัมภาษณ์พดู อะไรก็ได้เกียวกับประเด็น
ที นํา มาถามภายใน 3 พยางค์ จนทําให้วลี “ขอสามคํา ” กลายเป็ นที นิ ย มในหมู่สั งคมออนไลน์
นอกจากนี: ยงั มีจุดเด่นตรงทีเจาะกลุ่มคนดูทีเป็ นกลุ่มวัยรุ่ นหน้าตาดี รวมไปถึงมีรูปแบบรายการทีมี
ความน่าติดตามด้วยการนําคอมพิวเตอร์ กราฟฟิ กและแอนิ เมชันต่างๆมาใช้ในรายการ ประกอบกับ
ความสนุ กสนานของผูด้ าํ เนิ นรายการทีทําให้รายการเป็ นทีน่าสนใจและได้รับความนิ ยมอย่างมาก
ในสื ออินเทอร์ เน็ต โดยปั จจุบนั มีผดู ้ าํ เนินรายการโดยปลื:ม-สุ รบถ หลีกภัย และ ทับทิม-มัลลิกา หลีก
ภัย (นามสกุลเดิ มจงวัฒนา)สําหรับปลื: ม หรื อ สุ รบถ คือผูท้ ีทําหน้าทีเป็ นผูด้ าํ เนิ นรายการหลักมา
โดยตลอด ทั:ง นี: เพราะเป็ นผูท้ ี โด่ ง ดัง และมี ชื อเสี ย งจากการเป็ นบุ ตรชายของนายชวน หลี ก ภัย
นายกรัฐมนตรี คนที20 ของประเทศไทย ประกอบกับเป็ นผูม้ ีบุคลิ กเฉพาะตัว ในขณะที ทับทิมมัลลิกา เคยเป็ นผูด้ าํ เนิ นรายการสตรอเบอรี ชี สเค้ก (2549-2552) ค่ายดวงมาลีมณี จนั ทร์ ของจันทร์ จิ
รา จูแจ้ง ออกอากาศทางสถานี วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อีกทั:งยังเป็ นผูท้ ีได้รับความนิ ยมและ
เป็ นต้นแบบ(Idol)ของวัย รุ่ นไทย ที ได้รับการโหวตให้เป็ นTop Net Idol of The Year
(2014)หรื อเน็ตไอดอลแห่ งปี และ Top Celeb Instagram of the Year(2014)หรื อคนดังที มี
ปฏิ สัมพันธ์ กบั ผูใ้ ช้มากทีสุ ดจากงานประกาศรางวัล Thailand Zocial Award 2014 นอกจากนี:
รายการวีอาร์ โซ (VRZO) ยังเป็ นรายการบนอินเทอร์ เน็ตทีวีทีได้รับรางวัล Best Youtube Channel of
the Year หรื อ รางวัลรายการออนไลน์ยอดนิ ยม จากงานประกาศรางวัล Thailand Zocial Award
2014 และได้รับรางวัล Honors จาก Youtube อเมริ กาในฐานะเป็ นรายการออนไลน์ทีมีคนเข้ามาชม
มากทีสุ ดเป็ นอันดับ 9 ของโลก (2012) อีกด้วย
จากเบื: องต้นจึ งแสดงให้เห็ นว่าการเข้ามาของอิ นเทอร์ เน็ ตที วีถือเป็ นสื อที ได้รับ
ความนิ ย มและเป็ นอี ก หนึ งทางเลื อกให้ก ับ ผูช้ มในยุค ปั จ จุ บ นั ซึ งนอกจากการแข่ ง ในด้า นของ
รู ปแบบหรื อการนําเสนอแล้ว จะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างร่ วมกัน โดยเฉพาะ
ผูด้ าํ เนิ นรายการทีเปรี ยบเสมือนตัวแทนของรายการ ซึ งทําหน้าทีในการนําเสนอเนื: อหาไปถึ งผูช้ ม
รวมไปถึ ง ช่ วยทํา ให้ก ารส่ ง สารเกิ ดประสิ ท ธิ ภ าพมากที สุ ด ซึ งหากรู ป แบบเนื: อ หาของรายการ
น่าสนใจ แต่ผทู ้ ีเป็ นตัวแทนของรายการไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากผูช้ มได้ รายการนั:นก็ถือว่า
ไม่ประสบความสําเร็ จ
จากความสําคัญของผูด้ าํ เนิ นรายการดังที กล่าวไป ผูว้ ิจยั จึงสนใจทีจะศึกษากระบวนการ
สื อสารและการสร้างคาแรกเตอร์ ของผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะข่าวตื:นและรายการวีอาร์ โซ(VRZO) ใน
ประเด็นเกียวกับกระบวนการสื อสารและการสร้างคาแรกเตอร์ ของผูด้ าํ เนิ นรายการทั:งสองรายการ
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ผ่านทางสื ออินเทอร์ เน็ตทีวีเพือนําไปเชื อมโยงสู่ การพัฒนาด้านวิชาชี พของผูด้ าํ เนิ นรายการในสื อ
อินเทอร์ เน็ตทีวตี ่อไป

1.2 ปัญหานําวิจัย
1.2.1 รายการเจาะข่าวตื: นและรายการวีอาร์ โซ (VRZO) มี ก ระบวนการสื อสารและการ
สร้างคาแรกเตอร์ ให้กบั ผูด้ าํ เนินรายการอย่างไร
1.2.1 องค์ประกอบของการสร้างคาแรกเตอร์ ของผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะข่าวตื:นและรายการ
วีอาร์ โซ (VRZO) ได้แก่อะไร

1.3 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.3.1 เพือศึกษากระบวนการสื อสารของผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะข่าวตื:นและรายการวีอาร์ โซ
(VRZO)
1.3.2 เพือศึกษากระบวนการสร้างคาแรกเตอร์ ของผูด้ าํ เนินรายการเจาะข่าวตื:นและรายการ
วีอาร์ โซ (VRZO)

1.4 ขอบเขตการศึกษา
จากการวิจยั เรื องกระบวนการสื อสารและการสร้ างคาแรกเตอร์ ของผูด้ าํ เนิ นเจาะข่าวตื: น
และรายการวีอาร์ โซ(VRZO) ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บ
ข้อมูลการวิจยั ในระหว่างช่วง1 มิถุนายน 2557-1 มกราคม 2558 รวมระยะเวลา 8 เดือน ดําเนิ นการ
วิจยั โดยการวิเคราะห์เนื: อหา (Content Analysis) และ การสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth Interview) ผู ้
ดําเนินรายการเจาะข่าวตื:นและรายการวีอาร์ โซ (VRZO)
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1.5 นิยามศัพท์
กระบวนการสร้าง หมายถึง รายการเจาะข่าวตื:นและรายการวีอาร์ โซ (VRZO) ทีมีพ:ืนทีบน
สื ออินเทอร์ เน็ตทีสามารถเอื:อให้ผดู ้ าํ เนิ นรายการสามารถสร้างตัวบทและประเด็นการนําเสนอทีมี
ความโดดเด่น เกินจริ งและสามารถสร้างภาษาในรู ปแบบใหม่ รวมถึงภาษาทีไม่สุภาพ ซึ งทําให้ผรู ้ ับ
สารในโลกออนไลน์เกิดการส่ งต่อความหมายในโลกออนไลน์
การสร้ างคาแรกเตอร์ หมายถึง การแสดงออกทางบุคลิ กภาพของผูด้ าํ เนิ นรายการทีทําให้
เกิ ดความโดดเด่ น มี ค วามเป็ นเอกลัก ษณ์ เฉพาะตัวทั:ง การแสดงออกทางด้า นการแต่ ง กาย การ
แต่งหน้า-ทําผม การแสดงออกด้านท่าทาง ภาษา นํ:าเสี ยง รวมถึ งองค์ประกอบโดยรวมทีสร้างการ
จดจําต่อผูร้ ับชม ซึ งส่ วนหนึงเกิดขึ:นจากรู ปแบบการนําเสนอของรายการ
การสื อสารของผูด้ าํ เนิ นรายการ หมายถึ ง การใช้ภาษาทั:งวัจนภาษาและอวัจนภาษาของผู ้
ดําเนินรายการทีถ่ายทอดไปถึงผูร้ ับชมรายการเจาะข่าวตื:นและรายการวีอาร์ โซ (VRZO)
ผูด้ าํ เนิ นรายการ หมายถึ ง บุคคลที ทําหน้าที ในการดําเนิ นรายการคือ ผูท้ ีต้องใช้ทกั ษะใน
การสื อสารและสร้างคาแรกเตอร์ ทีมีความเป็ นเอกลักษณ์และโดดเด่น เพือเชื อมโยงระหว่างรายการ
และผูช้ ม อีกทั:งยังเป็ นตัวแทนของรายการในการถ่ายทอดเรื องราวต่างๆให้กบั ผูช้ ม
รายการบนสื ออิ น เทอร์ เ น็ ต หมายถึ ง รายการที ออกอากาศบนสื ออิ น เตอร์ เ น็ ต เพื อ
ตอบสนองความต้องการทีหลากหลายของผูบ้ ริ โภค รวมถึงมีการสร้างสรรค์รายการให้แตกต่างไป
จากที มี อยู่ในสื อกระแสหลักซึ งมีขอ้ จํากัดด้านการผลิ ตและเผยแพร่ รายการที จะต้องผ่านการคัด
กรองและมีบทลงโทษทางกฎหมายทีชัดเจน ในงานวิจยั ฉบับนี: หมายถึ งรายการเจาะข่าวตื: น และ
รายการวีอาร์ โซ(VRZO) โดยนําเสนอรายการผ่านช่องทางออนไลน์ อย่าง ยูทูป เฟซบุ๊ค เว็บไซต์ที
ให้ผใู ้ ช้งานสามารถอัพโหลดและแลกเปลียนคลิปวิดีโอได้
อินเทอร์ เน็ตทีวี หมายถึง รู ปแบบของรายการบนเว็บไซด์หรื ออินเทอร์ เน็ตทีให้บริ การทีวี
แบบโต้ตอบกับ ผูช้ มได้ หรื อ อิ น เทอร์ เน็ ตแอกที ฟ ที วี โดยนํา เสนอแบบ On-demand ที ผูร้ ั บ ชม
สามารถรับชมรายการทีผูผ้ ลิ ตนํามาอัพโหลดได้บนอินเทอร์ เน็ต บริ การดังกล่าวถูกพัฒนาขึ:นเพือ
รองรับการเติบโตของผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู ง
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1.6 ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
1.6.1 สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนามาตรฐานของอาชี พผูด้ าํ เนิ นรายการใน
สื ออินเทอร์ เน็ต
1.6.2 เป็ นแนวทางในการสร้างสรรค์รูปแบบรายการบนสื ออินเทอร์ เน็ตให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ:น
1.6.3 เป็ นประโยชน์ต่อวงการวิชาการและวิชาชี พทีจะได้เข้าใจบริ บทของการสื อสารของ
ผูด้ าํ เนินรายการยุคดิจิทลั

บทที 2
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั เรื อง “กระบวนการสื อสารและการสร้ างคาแรกเตอร์ ของผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะข่าว
ตืน และ รายการวีอาร์ โซ (VRZO)” มีแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้องทีผูว้ ิจยั นํามาใช้ในเป็ น
กรอบของการศึกษาดังนี
2.1 แนวคิดสื อใหม่ (New Media)
2.2 แนวคิดของผูด้ าํ เนินรายการ(ความหมาย บทบาท และคุณสมบัติ)
2.3 แนวคิดเกียวกับความสามารถในการสื อสารของพิธีกรโทรทัศน์
2.4 กรอบแนวคิดด้านสัญศาสตร์ (Semiotics)
2.5 แนวคิดด้านบุคลิกภาพและแนวคิดเกียวกับคาแรกเตอร์ (Character)
2.6 งานวิจยั ทีเกียวข้อง

2.1 แนวคิดสื อใหม่ (New Media)
จากการเปลียนแปลงของระบบเทคโนโลยีสามารถแบ่งสื อออกเป็ น 2 ประเภท ตามลักษณะ
การใช้สือเพือการกระจายเสี ยงวิทยุโทรทัศน์ คือ สื อแบบดังเดิ ม และสื อใหม่ (พรจิต สมบัติพานิ ช,
UVWX, น. 4)
สื อดังเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื อทีผูส้ ่ งสารทําหน้าทีส่ งสารไปยังผูร้ ับสารได้ทาง
เดียวทีผูร้ ับสารไม่สามารถติดต่อกลับทางตรงไปยังผูส้ ่ งสารได้ สามารถแบ่งย่อยเป็ น
]) สื อทีทําหน้าทีส่ งสารเพียงอย่างเดียว ได้แก่ สื อสิ งพิมพ์ สื อโทรเลข และ สื อวิทยุ
U) สื อทีทําหน้าทีส่ งสารสองอย่าง คือ ส่ งทังภาพและเสี ยงไปพร้ อมกัน ได้แก่ สื อ
โทรทัศน์ และสื อภาพยนตร์
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สื อใหม่ (New Media) หมายถึง สื อทีเอือให้ผสู ้ ่ งสารและผูร้ ับสารทําหน้าที ส่ งสารและรับ
สารได้พร้ อมกันเป็ นการสื อสารสองทาง และสื อยังทําหน้าทีส่ งสารได้หลายอย่างรวมกัน คือ ภาพ
เสี ย ง และข้ อ ความไปพร้ อ มกัน โดยรวมเอาระบบเทคโนโลยี ข องสื อดังเดิ ม ผสานเข้า กั บ
ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีแบบปฏิ สัมพันธ์ทาํ ให้สือสารสามารถสื อสารได้สองทาง ผ่าน
ทางระบบเครื อข่ายและมีศกั ยภาพเป็ นสื อแบบประสม (Multimedia) ซึ งปั จจุบนั สื อใหม่พฒั นาขึน
หลากหลาย ทีรู ้จกั และนิยมกันมาก คือ สื ออินเทอร์ เน็ต สื อโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี ในอนาคตสื อ
ใหม่พฒั นายิงขึนโดยการนําเอาสื อดังเดิ มโดยเฉพาะสื อโทรทัศน์มาผนวกรวมกับสื ออินเทอร์ เน็ต
เรี ย กว่า สื อโทรทัศ น์ แบบปฏิ สั ม พันธ์ ที ทํา หน้า ที ส่ ง สารหลายอย่า งเช่ นกัน คื อ ภาพ เสี ย ง และ
ข้อความ ดังนันเมือผูบ้ ริ โภคดูรายการโทรทัศน์แบบเฉพาะบุคคลจะสามารถมีปฏิ สัมพันธ์ผ่านสื อ
อินเทอร์ เน็ตไปพร้อมๆกันด้วย
อัศวิน เนตรโพธิ แก้ว (2549) อธิ บายถึ งเรื องสื อใหม่ซึงก็คือ สื อออนไลน์ไว้ว่า ทําให้เกิ ด
โลกกาวิวฒั น์ทางการสื อสาร การส่ งต่อข้อมูลกระทําได้อย่างสะดวกรวดเร็ วและกว้างไกล ส่ งผลให้
สื อเว็บไซด์กลายเป็ นช่องทางใหม่ของการเผยแพร่ ข่าวสาร
Oknation.net (2550) ให้นิยามว่า สื อใหม่ไว้วา่ คือ การรวมตัวของสื อมวลชนเดิมอันได้แก่
สื อหนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ตเป็ นสื อกลางในการทํางาน
ซึ งต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการผลิต ตัดต่อ นําเสนอ ทังนี สื อใหม่ยงั รวมไปถึงการนําเสนอ
งานในระบบ Interactive ต่างๆ นอกเหนื อจากการนําเสนองานโดยมีอินเตอร์ เน็ตเป็ นสื อแล้ว ยังมี
การนําเสนองานทังด้าน CD-ROM, Interactive, Television, Broadband, DVD ตลอดจนการ
นําเสนองานในนิ ทรรศการต่างๆ ซึ งเป็ นผลมาจากการร่ วมกันทํางานระหว่างสื อ (Media) และ
เทคโนโลยี (IT)
ส่ วน Dewdney andRide (2006)กล่าวถึงสื อใหม่วา่ คําว่าสื อใหม่นนกว้
ั างและยังหาข้อสรุ ป
นิยามไม่ได้ บ้างก็นิยามโดยเน้นทีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพียงอย่างเดียว บ้างก็นิยามโดยเน้น
รู ปแบบวัฒนธรรมและบริ บทที เทคโนโลยีนนๆ
ั ถูกนําไปใช้ เช่ น ศิ ลปะ ภาพยนตร์ การพาณิ ชย์
วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิง อินเตอร์ เน็ต แต่สาํ หรับ Dewdney andRide (2006) จะนิ ยามสื อใหม่
ว่า เป็ นเทคโนโลยีและรู ปแบบทางวัฒนธรรมแห่งแนวคิดเชิ งวัฒนธรรม ทังนี แนวคิดเชิ งวัฒนธรรม
หมายถึ งชุ ดความคิดทีเป็ นรู ปเป็ นร่ างและยังใช้งานได้ ซึ งซ่ อนตัวอยู่ภายใต้ทฤษฎี หรื อครอบคลุ ม
วาทกรรมทีตัวมันแฝงอยู่
กาญจนา แก้วเทพ (2555) ได้ให้คาํ อธิ บายถึง สื อใหม่ไว้วา่ คือสื อในรู ปแบบดิจิทลั ทีมีความ
หลากหลายของสื อในตัวเอง และมี ความสามารถในการปฏิ สั มพันธ์ ก ับผูใ้ ช้ไ ด้เพือใช้ส่ งข้อมู ล
ข่าวสารไปยังกลุ่ มเป้ าหมายทังเฉพาะบุคคลและเครื อข่ายอื นๆทังนี สื อใหม่ยงั มีคุณลักษณะหลาย
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ประการทีแตกต่างไปจากสื อในรู ปแบบเดิ มจึงเป็ นเหตุผลสําคัญประการหนึ งทีทําให้สือใหม่ปรับ
ฐานะเป็ น “วัตถุ แห่ งการศึ กษา” สื อใหม่จึงนับว่าเป็ นนวัตกรรม (Innovation) สอดคล้องกับที
Rogers (1983, 11) ให้ความหมายของนวัตกรรมที หมายถึ ง “ความคิ ด การปฏิ บตั ิ หรื อวัตถุ ที
ผูน้ ํา ไปใช้คิ ด ว่ า เป็ นสิ งใหม่ ”ทังนี คุ ณ ลัก ษณะสํ า คัญ ของสื อใหม่ คื อ การมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ไ ด้ง่ า ย
(Interactivity) เนื องจากเป็ นรู ปแบบของการสื อสารแบบสองทาง (Two-ways communication) มี
ความสามารถเคลื อนทีได้สูง (Mobility) ทําให้สะดวกต่อการพกพาไปในทีต่างๆ (Compactable)
สามารถดัดแปลงเปลียนรู ปได้(Convertibility) ตลอดจนสามารถเชื อมต่อกันโดยง่าย (Connectivity)
ทังยังสามารถหาได้หรื อใช้ประโยชน์ได้ในทุกที (Ubiquity) มีความรวดเร็ วในการสื อสาร (Speed of
Communication) มี ลกั ษณะที ไร้ พรมแดน (Absence of Boundaries) และมี ความเป็ นดิ จิทลั
(Digitalization)
ภัทรภร เสนไกรกุล (2551) จําแนกประเภทสื อใหม่ตามลักษณะการใช้งานได้ 6 ประเภท
ดังนี
1) ระบบเว็บ (The Web)
ระบบเว็บเป็ นสื อทีผูบ้ ริ โภคให้การยอมรับ (Adoption) อย่างรวดเร็ วกว่าสื ออืน เช่ น
กรณี สหรัฐอเมริ กา ผูบ้ ริ โภคให้การยอมรับระบบเว็บภายใน X ปี เท่านัน ขณะทีโทรศัพท์ใช้เวลา yV
ปี โทรทัศน์ใช้เวลา 26 ปี และโทรศัพท์มือถื อใช้เวลา 13 ปี กว่าผูบ้ ริ โภคจะให้การยอมรั บโดยมี
ประชากรทัวโลกเชือมต่อระบบเว็บกว่า 1.2 พันล้านคนในปี UzzX
ทังนีระบบเว็บมีววิ ฒั นาการอย่างต่อเนื อง 3 ยุค ซึ ง อ้างอิงตามวิวฒั นาการของระบบ
เว็บ (Stage of Web Development) ทีคิดค้นโดย Kent Wertimeand Lan Fenwick (อ้างถึงใน ภัทรภร
เสนไกรกุล, 2551) ได้แก่ ยุค Web1.0 ซึ งเป็ นระบบทีผูส้ ร้างเว็บไซต์หรื อผูเ้ ผยแพร่ ขอ้ มูลถือตนเอง
เป็ นศูนย์กลาง เผยแพร่ ขอ้ ทีตนต้องการสื อสารไปยังผูบ้ ริ โภค โดยทีผูบ้ ริ โภคทําได้เพียงเข้าค้นหา
ข้อมูลเท่านัน จากนันเข้าสู่ ยุค Web 2.0 ทีอนุ ญาตให้ผบู ้ ริ โภคสร้างชุ มชน (Community) และสร้าง
เนือหา (Content) ของตนเองบนเว็บไซต์ได้ ซึ งเป็ นระบบทีก่อให้เกิดการสื อสารเชิ งปฏิสัมพันธ์ เกิด
การรวมกลุ่ม และเป็ นการสร้างโอกาสใหม่ๆ ทีจะทําให้เว็บมีอิทธิ พลต่อกลุ่มผูใ้ ช้อย่างสู งสุ ดก่อนจะ
เข้าสู่ ยุค Web 3.0 ทีจะพัฒนาต่อไปในอนาคต ซึ งมีลกั ษณะยึดผูใ้ ช้เป็ นศูนย์กลาง มากกว่า Web 2.0
โดยเรี ยนรู ้ การใช้งานของผูใ้ ช้ เช่ น ดาวน์โหลดอะไร ส่ งอี เมล์ถึงใคร ใช้งานอะไรบ้างในช่ วงที
ออนไลน์ แล้วทําความเข้าใจถึ งสิ งที ผูใ้ ช้พึงพอใจ นอกนันจะทําการแทนผูใ้ ช้ เช่ น เลื อกเพลงที
ต้องการมาให้โดยทีผูใ้ ช้อาจทําสิ งอืนอยู่ หรื อไม่ได้ทาํ การเชือมต่อใดๆ เลย
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U) โฆษณาทางอินเตอร์ เน็ต (Internet Advertising)
โฆษณาทางอินเตอร์ เน็ต เป็ นสื อเติมเต็มผูบ้ ริ โภค ทีนอกจากราคาถูกแล้ว ยังช่วยลด
ความสับสนในการเปิ ดรับมากกว่าสื อดังเดิ มทีทําหน้าทีเป็ นเพียงตัวส่ งสาร อีกทังมีผลกระทบต่อ
ผูบ้ ริ โภคดี กว่าสื อดังเดิ มด้วย ซึ งลักษณะเฉพาะของสื ออินเตอร์ เน็ ตที ใช้เพือการโฆษณา คื อ การ
เข้าถึงข้อมูลเป็ นรายบุคคล (Indivdualization) และการเป็ นสื อปฏิสัมพันธ์ (Interactivity)
ด้านการเข้าถึ งข้อมูล เป็ นรายบุ คคล ผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ ตจะเป็ นผูค้ วบคุ ม ทิ ศทางการ
ไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร เลื อกเปิ ดรับหรื อสร้ างสรรค์ขอ้ มูลข่าวสารด้วยตนเองได้ซึงเป็ นผลให้
ข้อมูลข่าวสารทีเลือกเปิ ดรับ สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคทีมีความเกียวพันได้โดยตรง
ด้านการเปิ ดสื อปฏิ สัมพันธ์ ผูเ้ ผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารจะอนุ ญาตให้ผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ต
เลือกข้อมูลทีต้องการรับรู ้ ซึ งมีความเกียวพันกับตัวผูใ้ ช้ ทังยังสามารถโต้ตอบกันระหว่างผูเ้ ผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ต ทําให้เกิดการสื อสารแบบสองทาง (Two-way Communication)
y) เกม (Game)
ปั จจุบนั นีดิจิตอลเกมไม่ได้จาํ กัดแค่เพียงเด็กหรื อวัยรุ่ นทีชอบเล่นเกมเท่านัน แต่เป็ น
สื อทีกําลังแพร่ ไปสู่ กลุ่มคนส่ วนใหญ่ในสังคมในฐานะความบันเทิงรู ปแบบหนึ ง โดยแบบประเภท
ของเกมออกเป็ น U ประเภท
เกมพืนฐาน (Casual games) ส่ วนใหญ่เป็ นเกมที สร้ างมาจากการเล่นแบบดังเดิ ม
อย่างเกมหมากกระดาน (Board Games) หรื อเกมไพ่ (Card Game) เช่น Solitaire หรื อ Minesweeper
ที คิ ดมากับระบบคอมพิวเตอร์ ไมโครซอฟต์ แต่นัจจุ บนั เกมพืนฐานหลายเกมถู กสร้ างให้เล่ นใน
ระบบออนไลน์ได้แล้ว
เกมเพือการโฆษณา (Advergames) เป็ นเกมทีนักการตลาดและนักโฆษณาให้ความ
สนใจมากทีสุ ด เพราะสามารถสร้ างทุกสิ งทุกอย่างทีเกียวกับผลิตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้าให้อยูใ่ นเกม
ได้ทงหมด
ั
ทําให้สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ง่ายขึน เป็ นวิธีผสานระหว่างความบันเทิงและการตลาด
โดยเกมเพือการโฆษณาส่ วนใหญ่จะมีให้ดาวน์โหลดฟรี ขณะทีบางส่ วนจะขายเกมพร้อมผลิตภัณฑ์
ของตนเอง เหตุผลทีนักการตลาดต้องให้ความสําคัญกับเกมเพือการโฆษณาเพราะผูบ้ ริ โภคใช้เวลา
ในการเล่ นเกมค่อนข้างมากทําให้เกิ ดประสบการณ์ ขึ นกับผลิ ตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้า อี กทังยังนํา
ผูบ้ ริ โภคไปสู่ เว็บไซต์หรื อกิจกรรมต่างๆ ทีจะจัดขึนต่อไป ซึ งจะส่ งผลให้เกิดการบริ โภคสิ นค้ามาก
ขึน อีกทังการสร้างหรื อพัฒนาเกมเพือการโฆษณาก็มีการจัดการทีง่ายและมีการบอกต่อกันเองของ
ผูบ้ ริ โภคในวงกว้างอีกด้วย
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W) เนือหาทีสร้างสรรค์โดยผูบ้ ริ โภค (Consumer-Created Content: CCC)
หมายถึ ง กลุ่ ม ผูบ้ ริ โ ภคที ต้อ งการสร้ า ง เปลี ยนแปลง แก้ไ ขผลงานที ปรากฏอยู่
ประกอบขึนโดยวัตถุดิบทีตนเองสร้างขึน โดยอาศัยระบบ WebU.z หรื ออินเตอร์ เน็ตในยุคปั จจุบนั
ช่วยเอือในกระบวนการจัดการ อาจเรี ยกอีกชื อหนึ งว่า เนื อหาทีสร้ างขึนโดยผูใ้ ช้ (User-Generated
Content: UGC) ซึ งก็ คื อ กลุ่ ม ผูใ้ ช้อิน เตอร์ เ น็ ตในลัก ษณะเพื อการสื อสารในสั ง คม (Social
Communication) ทีเรี ยกกันว่าเว็บไซต์สังคมเครื อข่าย (Social Network Site) ทีผูใ้ ช้สามารถแสดง
ข้อมูลส่ วนตัวของตน ตลอดจนสามารถแลกเปลี ยนเนื อหาที มี ความแตกต่างกันได้ เช่ น รู ปภาพ
เพลง บันทึกประจําวัน ข้อความ วิดีโอ ฯลฯ เป็ นการสร้างการบอกต่อจากคนหนึ งไปสู่ ผคู ้ นจํานวน
มากได้อย่างรวดเร็ ว
V) ป้ ายดิจิตอล (Digital Signage)
เป็ นการสื อสารโดยอาศัย การส่ ง สั ญญาณด้วยระบบดิ จิตอลที มี อยู่หลายรู ป แบบ
ด้วยกัน ซึ งจําแนกเป็ น U ประเภทตามสถานการณ์ทีติดตัง ดังนี
(1) ในตําแหน่งตลาด (In-market) ได้แก่ จอภาพในลิฟต์ (In-lift Screens) ในรถ
แท็ก ซี สถานี บ ริ การนํามัน บนเครื องบิ น ข้างถนน จอภาพขนากใหญ่ ใจกลางแหล่ ง ศูนย์การค้า
จอภาพเคลือนไหว (ติดข้างรถบัส) จอเอทีเอ็ม เครื องจําหน่ายสิ นค้าแบบหยอดเหรี ยญ และตูค้ ีออส
ซึ งจอภาพเหล่านีล้วนสามารถส่ งข้อความโฆษณาระบบสัญญาณดิจิตอลไปสู่ ผบู ้ ริ โภคได้ตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์ และยังเปลียนแปลงข้อมูลให้มีความทันสมัยได้อย่างรวดเร็ วแบบอิสระ
ด้วย
(2) ในห้างร้าน (In-store/Malls) ได้แก่ สื อวิทยุในห้างสรรพสิ นค้า จอภาพขนาด
เล็ ก บนชันวางสิ น ค้า ป้ ายเมนู อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ใ นธุ ร กิ จ ฟาสต์ ฟู้ ด เพื อง่ า ยต่ อ การ
ปรับเปลียนเมนูและโปรโมชันของแต่ละวัน
†) โทรทัศน์รูปแบบใหม่ (Television)
หมายถึงการสร้าง IPTV ขึนมา เป็ นการชมรายการโทรทัศน์ผา่ นอินเตอร์ เน็ตได้ทนั ที
โดยไม่ตอ้ งดาวน์โหลด แม้ในช่ วงสิ บปี ทีผ่านมา IPTV จะยังไม่ประสบความสําเร็ จในการเข้าถึ ง
ผูบ้ ริ โภคมากนัก เพราะยังไม่มีเทคโนโลยีรองรับ และไม่อยู่ในความสนใจเพียงพอ แต่ปัจจุบนั ก็มี
การเข้าถึงผูใ้ ช้มากขึน เพราะมีการรองรับเทคโนโลยีทีตอบสนองต่อความต้องการทีจะเลือกเปิ ดรับ
เฉพาะรายการทีตนเองสนใจได้
โทรทัศน์ผา่ นอินเทอร์ เน็ตนวัตกรรมการสื อสารทีแพร่ อิทธิ พลเข้ามาสู่ ประเทศไทย
ในปั จจุบนั ทีเห็นได้ชดั คือเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ หรื อทีเรารู ้จกั กันในชื อ “อินเทอร์ เน็ต” ซึ งได้เข้ามา
มีส่วนร่ วมในสังคม ของประทศไทยอย่างหลี กเลี ยงไม่ได้ แนวโน้มของสื ออินเทอร์ เน็ ตกําลังจะ
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กลายเป็ นสื อทีแพร่ หลายและครอบคลุมในวงกว้างขวางยิงขึนโดยเฉพาะในวงการธุ รกิจทีต้องขยาย
การตลาดการค้าให้กว้างขึน เช่ น เพือส่ งเสริ มภาพลักษณ์ขององค์กรและการประชาสัมพันธ์สินค้า
หรื อบริ การ เป็ นต้น
การสื อสารผ่านสื อกลางคอมพิวเตอร์ เป็ นสิ งใหม่ที มุ่งให้เกิ ดความสัม พันธ์ ทาง
สังคม (Socially Oriented) ความไม่เจาะจงในการสื อสารโดยผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์ ทําให้เกิ ด
ความเปลี ยนแปลงในการสื อสารทางสังคม วสันต์ หลี กลี ภัย (อ้างถึ งใน ทศพร กลิ นหอม, 2551)
มองโทรทัศน์ยุคสื อใหม่ในการให้สัมภาษณ์ ในคอลัมน์จุดประกายหนังสื อพิมพ์กรุ งเทพ ธุ รกิ จว่า
สื อใหม่ (New Media) ส่ วนหนึ งเป็ นเครื องมือ ส่ วนหนึ งเป็ นวิถีใหม่ ซึ งมีผลต่อทุกอย่าง รวมถึงผล
ต่อสื อดังเดิม อย่างวันนี คนส่ วนหนึ งฟั งวิทยุทางอินเทอร์ เน็ต ฟั งไปเสิ ร์ซ (Search) เน็ตไป หรื อดู
ข่าวอ่านข่าวทางเน็ต ในอนาคตคนอาจจะดูรายการบางรายการ หรื อกระทังติดตามข่าวสาร ด้วยการ
ดาวน์ โหลดคอนเทนท์ม าลงอุ ป กรณ์ ส่ ว นตัว ไม่ ว่า จะเป็ น ไอพอด (iPod) หรื อ มื อ ถื อ ชี วิต ก็
เปลียนไป
สําหรับรู ปแบบของการดําเนินธุ รกิจโทรทัศน์ทีได้เข้ามามีบทบาทต่อธุ รกิจโทรทัศน์
ในประเทศไทยในปั จจุ บ นั คื อการใช้ร ะบบการเก็ บ เงิ นค่ า ชมและธุ รกิ จใหม่ คื อ การทํา รายการ
โทรทัศน์หรื อรายงานข้อมูลข่าวสาร นําเสนอทางสื อใหม่ดว้ ย เวิร์ล ไวด์ เว็บ ในระบบเครื อข่าย
เช่ น อินเทอร์ เน็ต เนื องจากการเปลี ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการสื อสารพัฒนามากยิงขึนทําให้
ประเทศไทยมีการเปิ ดให้บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู ง และมีการใช้อย่างแพร่ หลายในปี พ.ศ.
2547 โดยเฉพาะอย่างยิงบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต หรื อ อินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู ง จึงทําให้เกิดการตัง
สถานีโทรทัศน์บนอินเทอร์ เน็ต ซึ งแบ่งเป็ นหลายรู ปแบบ เช่น
สถานี โทรทัศน์บนอินเทอร์ เน็ตทีถ่ายทอดโดยเจ้าของสถานี เอง เช่น www.mcot.net
ถ่ายทอด รายการจากโมเดิร์นไนน์ทีวี www.nationchannel.com ถ่ายทอดรายการจากสถานี โทรทัศน์
ไทยทีวแี นชันแชลแนล สถานีข่าว UW ชัวโมง
จุดเด่ นของสถานี โทรทัศน์ผ่านอิ นเทอร์ เน็ ต ที นอกจากจะสามารถแพร่ ภาพ แบบ
เรี ยลไทม์ เหมือนโทรทัศน์แล้วยังสามารถเรี ยกดูยอ้ นหลังได้ตามสะดวก ทังยังมีความเป็ น อินเตอร์
แรคทีฟ หรื อระบบทีผูช้ มสามารถมีส่วนร่ วม และสามารถกําหนดทิศทางรายการไดด้วย เพราะมี
โปรแกรมแชต (Chat) โพสท์ (Post) และโหวต (Vote) เวลานี ยัก ษ์ใ หญ่ แห่ ง วงการเทคโนโลยี
สื อสารและ อิเล็กทรอนิ กส์ หลายแห่ งต่างก็มุ่งหน้าไปยังถนนสายไอพีทีวี ยกตัวอย่างเช่น “อินเทล”
ผูล้ ิ ตชิ พ คอมพิ วเตอร์ เบอร์ 1 ของโลก อยู่ระหว่า งการผลิ ตชิ พสํา หรั บใช้กบั ไอพี ทีวีโดยเฉพาะ
ขณะเดี ย วกัน เว็บ ไซต์ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารค้นหาข้อ มู ล ทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ใหญ่ ๆ ของโลก ไม่ ว่า จะเป็ น
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google.com หรื อ yahoo.com ก็มีแผนจะพัฒนาโปรแกรมเพือส่ งข้อมู ลรายการโทรทัศ น์ผ่า น
อินเทอร์ เน็ตเช่นกัน (สรรพัชญ์ เจียระนานนท์, UVV], น. yy)
จากการจําแนกช่ องทางสื อใหม่มาทังหมดนี สรุ ปได้ว่าสื อใหม่ทาํ ให้การสื อสารสองทาง
(Two-Way Communication) มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึน อีกทังยังสามารถปรับปรุ งเปลียนแปลง แก้ไข
ข้อ มู ล ได้อ ย่า งรวดเร็ ว นอกจากนี ยัง ทํา ให้ ผูบ้ ริ โ ภคสามารถควบคุ ม การไหลเวี ย นของข้อ มู ล
สารสนเทศด้วยตนเองได้ยงกว่
ิ าอดีต

2.2 แนวคิดของผู้ดําเนินรายการ
2.2.1 ความหมายของผู้ดําเนินรายการ
คําว่า “พิธีกร” ตรงกับคําภาษาอังกฤษว่า Master of Ceremonies นิ ยมพูดเป็ นคําย่อว่า MC
ในภาษาอังกฤษ Oxford Advance Learner’s Dictionary of Current English ได้ให้ความหมายว่า
“Person who superintends the forms to be observed on various social occasion, eg. a public
banquet” (บุญศรี ปราบณศักดิ‹, 2538)
พิ ธี ก ร (Master of Ceremonies)คื อ ผูท้ ี ดํา เนิ นรายการในงานพิ ธี ก ารต่ า งๆ หรื อเพื อ
ออกอากาศทางโทรทัศน์ ตังแต่เริ มจนจบรายการ โดยการจะเป็ นพิธีกรนันหลักสําคัญก็คือความ
เข้าใจในกระบวนการสื อสาร หรื อบุคคลเหล่านี จะต้องสื อสารให้เป็ นและตระหนักถึงองค์ประกอบ
ของการสื อสารว่ า มี อ ะไรบ้า ง เช่ น มี ผู ้ส่ ง สาร สื อ สาร ผู ้รั บ สาร รวมทังปฏิ กิ ริ ยาตอบกลับ
(Feedback) ด้วย ตลอดจนรู ้ขนตอนหรื
ั
อรายละเอียดทังหมดของงานล่วงหน้า สามารถพูดตามลําดับ
ขันตอนของงานแต่ละโอกาสได้อย่างเหมาะสมตังแต่ตน้ จนจบงาน ตลอดจนควบคุมสถานการณ์ได้
ดูบรรยากาศของงานเพือหาสิ งเพิมหรื อตัดทอนบางสิ งบางอย่างออกไป หากผูท้ ีเป็ นพิธีกรจะต้องให้
คนฟั ง เห็ นตัว การแต่ ง กายจํา เป็ นจะต้องสวยงามเหมาะสมกับ โอกาสแต่ ล ะงาน และจะต้องมี
บุคลิ กภาพดี มี ไหวพริ บ สามารถแก้ไขสถานการณ์ ต่างๆได้ และควรมาถึ งงานก่ อนเวลาเริ มงาน
นอกจากนีพิธีกรจะต้องสามารถประสานงานกับเจ้าหน้าทีทุกฝ่ ายได้ ทังนี พิธีกรต้องควบคุมเวลาให้
งานแต่ละขันตอนสามารถดําเนิ นไปได้อย่างกระชับ น่ าสนใจ โดยการกล่าวเปิ ดรายการเกริ นนํา
ร้ อยเรี ยงและกล่ า วปิ ดรายการ ที มี การเชื อมโยงซึ งกันและกันอย่างราบรื น (ณุ ชชนา วุฒิโอฬาร,
2552)
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2.2.2 คุณสมบัติทดีี ของผู้ดําเนินรายการ
ผูด้ าํ เนิ นรายการ หรื อ พิธี กร คื อ องค์ป ระกอบสํา คัญที ส่ งผลต่ อความสํา เร็ จหรื อความ
ล้มเหลวของรายการ เพราะผูด้ าํ เนิ นรายการหรื อพิธีกร คือ ผูท้ ีทําหน้าทีเชื อมระหว่างเนื อหาและคน
ดู นอกจากนี ยังถือเป็ นสัญลักษณ์ส่วนหนึ งของรายการทีจะสะท้อนให้เห็ นบุคลิ กเฉพาะของแต่ละ
รายการด้วย ซึ งโดยทัวไปแล้วหน้าทีของพิธีกรนันเป็ นงานทีต้องการความสามารถและคุ ณสมบัติ
หลายประการจึงจะทําหน้าทีได้อย่างประสบความสําเร็ จ โดยบุคคลทีจะสามารถทําหน้าทีของพิธีกร
ทีดีได้ ควรมีคุณสมบัติดงั นี (Hilliard, 1978 อ้างถึงใน อาทิตยา ทรัพย์สินวิวฒั น์, 2554)
1) มี ทกั ษะในการสื อสาร คื อ สามารถสื อสารได้อย่างถู กต้องและชัดเจน โดยใช้
ทักษะการพูด ฟัง อ่าน และเขียนได้ถูกต้องตามหลักภาษาและอักขรวิธี
2) บุคลิ กดี แต่งกายดี สุ ขภาพร่ างกายดี ซึ งเป็ นคุ ณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล
พิธีกรที มี บุคลิ กและการแต่งกายดี เป็ นสิ งทีจําเป็ นประการหนึ งทีจะช่ วยให้รายการน่ าประทับใจ
ยิงขึน
3) มี ค วามรู ้ ใ นด้า นต่ า งๆ คื อ นอกจากพิ ธี ก รจะต้องมี ค วามรู ้ ท ัวไปแล้ว ยัง ต้องมี
ความรู ้ในเรื องทีจะสัมภาษณ์และข้อมูลเกียวกับแขกรับเชิญทีจะมาสัมภาษณ์ในรายการเป็ นอย่างดี
4) ความมันใจในตนเอง เป็ นสิ งทีจะทําให้รายการดําเนิ นไปได้ดว้ ยดี ถ้าพิธีกรขาด
ความมันใจในตนเองแล้ว อาจแสดงออกมาทางการพูด นําเสี ยงช่วย ท่าทาง ทําให้เกิดความประหม่า
ดังนันผูท้ ี เป็ นพิธีกรควรมี ความมันใจว่าตนมี ความสามารถในการดําเนิ นรายการที จะช่ วยทําให้
โอกาสผิดพลาดต่างๆลดน้อยลง
5) ความตังใจจริ งและความรับผิดชอบ คุณภาพและคุณค่าของบรรยากาศในรายการ
จะขึ นอยู่กบั ความมุ่งมันตังใจของพิธีกรว่าจะมี ความพยายามเต็มที หรื อมี การเตรี ยมความพร้ อม
เพียงใด พิธีกรทีดีจึงควรมีความมุ่งมันและความรับผิดชอบให้รายการสําเร็ จได้ดว้ ยความราบรื น
6) มี ไ หวพริ บ แก้ปั ญ หาเฉพาะหน้ า ได้ดี การดํา เนิ น รายการอาจมี ปั ญ หาหรื อ
อุปสรรค ซึ งเป็ นเหตุการณ์ทีไม่อาจคาดคิดเกิดขึน พิธีกรจึงต้องเป็ นผูท้ ีสามารถใช้ปฏิภาณไหวพริ บ
ในการตัดสิ นใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างสุ ขมุ รอบคอบ
7) มารยาทดี สุ ภาพ ให้เกี ย รติ พิ ธีก รควรแสดงออกด้วยกิ ริย าที สุ ภาพ อ่ อนน้อม
รักษามารยาทและให้เกียรติแขกรับเชิญและผูช้ มรายการทางบ้าน
Ž) ยิมแย้มแจ่มใส เป็ นกันเอง หน้าที ของพิธีกรประการหนึ ง คื อสร้ างบรรยากาศ
ความเป็ นกันเองในรายการ เพือให้เกิ ดความรู ้ สึกเหมื อนพูดคุ ยกันมากกว่าเป็ นการสัมภาษณ์ ซึ ง
พิธีกรต้องยิมแย้มแจ่มใส เป็ นมิตรและควบคุมอารมณ์ได้ดี
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9) มีอารมณ์ขนั ทีสุ ภาพ หากพิธีกรเป็ นผูม้ ีอารมณ์ขนั จะช่วยทําให้การดําเนิ นรายการ
มีชีวิตชี วามากขึ น แต่อารมณ์ ขนั นันต้องมีความสุ ภาพ ควรหลี กเลี ยงการใช้ถอ้ ยคํา สํานวนสร้ าง
อารมณ์ทีอาจไม่สุภาพ
10) นําเสี ยงดี มีลีลาในการพูด พิธีกรควรมีนาเสี
ํ ยงดี ไม่แหบหรื อแหลมจนเกิ นไป
สร้างเอกลักษณ์ในการพูดอย่างมีจงั หวะจะโคน พูดไม่เร็ วหรื อช้าเกินไป
2.2.3 ความรับผิดชอบของผู้ดําเนินรายการ
1) ผูด้ าํ เนิ นรายการต้องมีความรับผิดชอบในฐานะผูส้ ่ งสาร คือ ควรรู ้จกั ผูร้ ับสารว่า
เป็ นใคร ชอบหรื อไม่ชอบอะไร (Must Be Consider The Audience) รวมไปถึงต้องมีความเข้าใจใน
สาร พยายามสื อสารแนวคิดหลักไปยังผูช้ ม-ผูฟ้ ั ง (Understand Meaning of Message) และจะต้อง
รับผิดชอบสิ งทีพูดหรื ออ่านออกอากาศ
2) ผูด้ าํ เนิ นรายการต้องมี ความรั บผิดชอบต่อสถานี /หน่ วยงาน เนื องด้วยผูด้ าํ เนิ น
รายการเป็ นภาพลักษณ์ของสถานี หรื อรายการนันๆ ดังนันควรประพฤติตวั ให้ไม่ให้เสี ยชื อเสี ยง มี
ความรับผิดชอบต่อการประกอบธุ รกิจ และรับผิดชอบต่ออุปกรณ์ของสถานี
3) ผูด้ าํ เนินรายการต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมผูด้ าํ เนินรายการมีอิทธิ พลต่อผูช้ ม
ผูฟ้ ัง ดังนันจึงควรใช้อิทธิ พลไปในทางชีนําให้เกิดสิ งทีดี ทังในภาวะปกติและภาวะฉุ กเฉิ น เช่น เป็ น
ตัวแทนการรณรงค์เพือสังคมเข้าร่ วมกิจกรรมสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน์
2.2.4 พืน8 ฐานทีจําเป็ นสํ าหรับผู้ดําเนินรายการ (Requirement for Moderator)
1) ความรู ้ Educationผูด้ าํ เนินรายการควรหมันศึกษาหาความรู ้ ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เป็ นประจํา ต่อเนือง
2) ลักษณะทางกายภาพ (Physical)
(1) เสี ยงน่ า ฟั ง เดิ ม ผู ้จ ัด รายการควรมี นํ าเสี ยงสุ ขุ ม นุ่ ม ลึ ก แต่ ปั จ จุ บ ั น
หลากหลายมากขึน
(2) มีหน้าตา ท่าทางดี และการแต่งกาย เสื อผ้า หน้า ผมทีเหมาะสม
(3) Energetic-on-air กรณี ตอ้ งจัดรายการนาน ผูด้ าํ เนิ นรายการจึงควรมีสีหน้า
ท่าทางทีสดชืนตลอดเวลา บุคลิกภาพดี
(4) สุ ขภาพดี มีแรงกาย สมองทีจะจัดการงานทีแข่งกับเวลา เนื องจากผูด้ าํ เนิ น
รายการอาจต้องทํางานทุกวัน
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3) อารมณ์ ผูด้ าํ เนิ นรายการควรสามารถทํางานภายใต้ภาวะกดดัน ตึงเครี ยดเพราะ
สื อวิทยุกระจายเสี ยงและสื อวิทยุโทรทัศน์ เป็ นงานทีต้องเกียวพันกับเวลาจํากัด และถูกคาดหวังจาก
ผูช้ ม ผูฟ้ ังเสมอ
4) ประสบการณ์ ผูด้ าํ เนิ นรายการควรมีประสบการณ์ ซึ งเริ มจากการปฏิ บตั ิงานใน
สถานีทอ้ งถิน ไปสู่ สถานีใหญ่ระดับชาติ เพราะยิงมีประสบการณ์จะได้รับการยอมรับจากทังเจ้าของ
รายการสถานี และจากผูช้ ม ผูฟ้ ัง
นอกจากนี สิ งทีผูด้ าํ เนิ นรายการควรมี คือ Art of Moderator หรื อพรสวรรค์ บุคลิกภาพ และควร
ควบคุมความตืนเต้นได้ดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขณะออกอากาศทีเกิดจากสาเหตุต่างๆได้เป็ น
อย่า งดี เช่ น คนที ร่ ว มรายการ สภาพแวดล้อ ม ปั ญ หาเทคนิ ค ต่ า งๆ นอกจากนี ผู ้ด ําเนิ นรายการ
เปรี ยบเสมือน Brand of Sation หรื อตัวแทนของสถานี /รายการ ดังนันจึงควรพัฒนาตนเองมีความสัมพันธ์อนั ดี
กับผูช้ ม ผูฟ้ ัง และควรประพฤติตวั ดีทุกๆ ด้าน เพราะหากผูด้ าํ เนิ นรายการได้รับการยอมรับมากเท่าไร จะยิง
ส่ งผลถึงความมันคงในอาชีพในอนาคต
จากแนวคิ ดเกี ยวกับ คุ ณ สมบัติที ดี ข องผูด้ าํ เนิ นรายการทํา ให้ผูว้ ิจยั ทราบว่า บุ ค คลที จะ
สามารถทําหน้าทีของผูด้ าํ เนิ นรายการทีดีได้ ควรมีคุณสมบัติดงั ทีกล่าวมา และสามารถนํามาสร้าง
กรอบของแบบสอบถาม เพือหาคําตอบและนํามาวิเคราะห์บริ บทของทักษะการสื อสารของผูด้ าํ เนิ น
รายการในรายการเจาะข่าวตืน และรายการวีอาร์ โซ (VRZO) ที มีการใช้ผูด้ าํ เนิ นรายการเป็ นส่ วน
หนึ งของการผลิตรายการ โดยการศึกษาครังนี ผูว้ ิจยั ต้องการศึกษาถึงกระบวนการสื อสารและการ
สร้างคาแรกเตอร์ ของผูด้ าํ เนิ นรายการ ซึ งสิ งสําคัญของการสื อสารก็คือความสามารถในการสื อสาร
ดังนันแนวคิ ดทฤษฎี ต่อไปที ผูว้ ิจยั จะนําเสนอ คือ แนวคิ ดความสามารถในการสื อสารของพิธีกร
โทรทัศ น์ ที ผู ้วิ จ ัย จะนํา มาใช้ ศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บ กับ การสื อสารของผู ้ด ํา เนิ น รายการในสื อ
อินเทอร์ เน็ตว่ามีความแตกต่างหรื อสอดคล้องกันอย่างไร
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2.3 แนวคิดเกียวกับความสามารถในการสื อสารของพิธีกรโทรทัศน์
2.3.1 ความเข้ าใจธรรมชาติของสื อโทรทัศน์ และทักษะการพูดผ่ านสื อโทรทัศน์
การปรากฏตัวทางรายการโทรทัศน์หมายถึงการทีบุคคลต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นผูด้ าํ เนิ นรายการ
พิธีกร ผูป้ ระกาศ ผูร้ ่ วมรายการหรื อแขกรั บเชิ ญในรายการต่างๆ มาปรากฏตัวบนเวที ฉาก หรื อ
สถานทีอืนๆ ตามลักษณะรายการทีกําหนด และสื อข่าวสาร ทังสาระและบันเทิงไปยังผูช้ มทางบ้าน
ทีมี เครื องวิทยุโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็ นการประกาศข่าว ดําเนิ นรายการ ตอบคําถาม สัมภาษณ์ หรื อ
รู ป แบบการสื อสารอย่า งอื น การปรากฏตัว ทางโทรทัศ น์ จึ ง ถื อ เป็ นเรื องของการสื อสารผ่ า น
สื อมวลชนซึ งจะมีประชาชนจํานวนมากเห็นภาพเหล่านันพร้อมๆกัน ผูท้ ีปรากฏตัวทางรายการทาง
โทรทัศ น์ จึ ง ต้องมี ค วามรั บ ผิ ดชอบต่ อการสื อสารทังรู ป แบบวัจ นะ และอวัจ นภาษา อาทิ การ
เลือกสรรถ้อยคํา การพูดหรื ออ่านอย่างถูกต้องตามหลักภาษาไทย การแต่งหน้า ทําผม การวางตัว สี
หน้า ท่าทาง และบุคลิกภาพด้านอืน(สุ กญั ญา สมไพบูลย์ และปอรรัชม์ ยอดเณร, 2551)
การพูดทางโทรทัศน์ ผูพ้ ูดควรตระหนักว่าไม่ได้พูดต่อหน้าผูฟ้ ั งจํานวนมากในทีเดี ยวกัน
แต่ เป็ นการพูดกับ ในแต่ ล ะคนที อยู่ใ นที ต่ า งๆ กระจัดกระจายกันไป เพราะฉะนันจึ ง ควรพูดใน
ลั ก ษณะสนทนากั บ ผู ้ฟั ง ให้ ค วามรู ้ สึ กเป็ นกั น เอง ด้ ว ยนํ าเสี ยงปกติ เ หมื อ นการพู ด คุ ย ใน
ชีวติ ประจําวัน แต่ต่างจากการพูดส่ วนตัวคือการใช้คาํ สุ ภาพ การนําเสนอเนื อหาสาระก็ตอ้ งคํานึ งถึง
ประโยชน์สาธารณะชน ไม่พดู ในเรื องส่ วนตัวทีไม่เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วย
2.3.2 ความสามารถในการจัดเตรียมข้ อมูล
ตามปกติในการนําเสนอข้อมูลผ่านรายการโทรทัศน์จะมีทงข้
ั อมูลทีเขียนเป็ นบท(Scripted)
และการนํา เสนอข้อมู ล ที ไม่มี บ ทให้ (Unscripted) ลักษณะแรกคื อแบบที มี บ ทให้ มัก พบในการ
ประกาศข่าวหรื อเล่าข่าว โดยอย่างแรกอ่านตามบททีกําหนด ส่ วนการเล่าข่าวมักแสดงความคิดเห็น
เพิมเติมด้วย ซึ งสองลักษณะนี ผูท้ ีอ่านข่าวหรื อเล่าข่าวจะต้องเตรี ยมพร้อมในเรื องข้อการอ่านออก
เสี ยงอย่างถูกต้อง เป็ นธรรมชาติและสื อข่าวสารไปสู่ ผูช้ มทางบ้านได้อย่างถูกต้องส่ วนลักษณะที
สองคือแบบทีไม่มีบทให้แต่จะมีหวั ข้อหรื อประเด็นคร่ าวๆให้ ดังนันผูท้ ีต้องนําเสนอข้อมูลไม่วา่ จะ
เป็ นผูด้ าํ เนิ นรายการหรื อผูร้ ่ วมรายการจะต้องค้นคว้าหรื อหาข้อมูลข่าวสาร หลักฐานต่างๆ มาเป็ น
อย่างดี ซึ งในปั จจุบนั ในฝ่ ายผูด้ าํ เนิ นรายการนันนอกจากจะต้องเป็ นผูท้ ีมีความรู ้รอบตัวหรื อค้นคว้า
หาข้อมูลอย่างสมําเสมอด้วยตัวเองแล้ว ก็จะมีผูช้ ่วยคือทีมงานของรายการในการค้นคว้าและเรี ยบ
เรี ยงข้อมูลให้ ในส่ วนผูร้ ่ วมรายการหรื อแขกรับเชิ ญก็เช่นเดี ยวกันจะต้องมีความรู ้ หรื อความเข้าใจ
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ในเรื องราวทีจะต้องไปนําเสนอหรื อถูกสัมภาษณ์ ซึ งมักจะมีเอกสารติดตัวไปในรายการด้วย เพือใช้
ในกรณี ทีต้องอ้างอิงหรื อป้ องกันความผิดพลาดในการนําเสนอข้อมูล(ณุ ชชนา วุฒิโอฬาร, 2552)
โดยทัวไปจะมี ก ารเตรี ยมด้านข้อมูล (Information) และเนื อหาเกี ยวกับประเด็นดังกล่ า ว
เหล่านัน และการเตรี ยมความคิดเห็น (Opinion) ทีนอกเหนื อจากข้อมูลทัวไป ซึ งจะเป็ นส่ วนสําคัญ
ทีทําให้ผชู ้ มสนใจติดตามเพือทราบข้อสรุ ปของประเด็นต่างๆ
ผูท้ ีปรากฏตัวทางรายการโทรทัศน์ ทังผูด้ าํ เดินรายการแล้วผูร้ ่ วมรายการทีต้องแสดงความ
คิ ด เห็ น มัก จะเป็ นรายการที นํา เสนอประเด็ น ร้ อ นหรื อ เรื องราวที เป็ นที สนใจในสั ง คมปั ญ หา
บ้านเมืองหรื อปั ญหาของบุคคลและนําประเด็นเหล่านันมานําเสนอและอภิปรายร่ วมกัน ผูด้ าํ เนิ น
รายการต้องมี ความรู ้ ใ นเรื องดังกล่ าวเป็ นอย่างดี เพื อที สามารถตังประเด็ นคํา ถามหรื อเชื อมโยง
ระหว่างการสนทนา และควรมี ความเป็ นกลาง เพื อที จะเปิ ดโอกาสให้อีก ฝ่ ายได้ชี แจง เป็ นการ
เพิ มเติ ม ข้อมู ล ข่ า วสารให้ก ับ ผูช้ มรายการทางบ้า นมากยิ งขึ นส่ วนผูร้ ่ วมรายการก็ ม กั จะเป็ นผูท้ ี
เกี ยวข้องหรื อมีส่วนได้ส่วนเสี ยกับเรื องดังกล่าว ดังนันการแสดงความคิดเห็ นจึงควรเลื อกใช้คาํ ที
สุ ภาพ และควบคุมอารมณ์ในการแสดงออก อีกทังในการแสดงความคิดเห็นควรตังอยูบ่ นหลักการ
ของเหตุผลและบรรทัดฐานทางสังคมมากกว่าการใช้อารมณ์และต้องการเอาชนะเป็ นหลัก
การเตรี ยมข้อมูลในการนําเสนอทีต้องอ้างอิงหลักฐานในการนําเสนอข้อมูลนันอาจใช้
หลักฐานได้หลายประเภท ดังเช่นหลักฐานต่อไปนี
1) หลักฐานทัวไป (General) คือความรู ้ ข้อเท็จจริ งต่างๆ ทีสามารถค้นหารหรื ออ่าน
จากหนังสื อ อินเตอร์ เน็ ต หรื อจากหนังสื อพิมพ์และสื อสิ งพิมพ์อืนๆ รวมทังสิ งทีได้รับทราบจาก
วิทยุกระจายเสี ยงและโทรทัศน์
2) หลักฐานจากผูร้ ู ้ ผูเ้ ชี ยวชาญ (Authority) เป็ นการอ้างอิงคํากล่าวของผูร้ ู ้ทีมีความ
เชียวชาญและความชํานาญ มีชือเสี ยงเป็ นทียอมรับของคนทัวไปในเรื องทีนํามาอ้างอิง
3) หลัก ฐานจากสถิ ติ (Statistics) เป็ นการนํา เสนอตัวเลขเชิ ง ปริ ม าณ เพื อให้เห็ น
จํานวนหรื อแนวโน้มของสิ งต่างๆ ชัดเจนขึน ทังนี ต้องพิจารณาระยะเวลา จํานวนกลุ่มตัวอย่างและ
แหล่งทีมาทีน่าเชือถือด้วย
4) หลักฐานจากการเที ยบเคี ยง (Analogy) เป็ นการเปรี ยบเทียบ โดยนําสิ งหนึ งไป
เปรี ยบเทียบกับอีกสิ งหนึ ง โดยอาจใช้ภาพพจน์เพือให้เห็นภาพอีกด้านหนึ งได้อย่างชัดเจนขึน หรื อ
ใช้เปรี ยบเที ยบสองสิ งที มี โครงสร้ างคล้ายกัน หากสิ งหนึ งใช้อย่างหนึ งได้ อี กสิ งหนึ งก็น่าจะใช้
ได้ผล
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5) หลัก ฐานจากกฎเกณฑ์ ระเบี ย บ ข้อบัง คับ (Principles) เป็ นการอ้า งกฎเกณฑ์
กฎหมาย ข้อบังคับหรื อระเบียบ ทีได้มีการประกาศใช้และคนในสังคมหรื อในกลุ่มดังกล่าวรับทราบ
ทัวกัน
2.3.3 ความสามารถในการใช้ ภาษา
2.3.3.1 การใช้วจั นภาษา
ภาษา คือ สิ งทีมนุ ษย์ตกลงกันว่าจะใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสาร โดยแต่ละชาติก็
จะกําหนดระบบภาษาของตน แล้วตกลงกันในชาติของตน โดยจัดระบบเสี ยงหรื อตัวอักษรให้เป็ น
หน่ วยต่างๆ ที ใหญ่ขึนไป เป็ นคํา เป็ นประโยค เพือใช้สือสารกัน ไวยากรณ์ หรื อจะเรี ยกว่าหลัก
ภาษา ลัก ษณะ หรื อ โครงสร้ า งภาษา ก็ คื อ กฎเกณฑ์ ข องภาษานันเอง ทุ ก ภาษามี ก ฎเกณฑ์ และ
ภาษาไทยก็เช่นกัน มีหลักมีไวยากรณ์เป็ นของตนเอง
กฎเกณฑ์หรื อหลักของภาษาเป็ นสิ งทีจะช่ วยให้คนในชาติสือสารกันได้ชดั ตรงกัน
เมือคนไทยจะสื อสารกับคนไทยด้วยกัน ก็ตอ้ งใช้ภาษาไทย แต่ภาษาไทยมีหลายท้องถินมีศพั ท์และ
สําเนียงแตกต่างกัน การทีจะให้คนไทยสื อสารกันได้รู้เรื องเรื องทังประเทศ จําเป็ นต้องมีภาษากลาง
ทีเรี ยกว่าภาษามาตรฐานเพือให้คนไทยทังประเทศใช้เหมือนๆกัน ดังนันในเวลาทีจะสื อสารกับคน
ภาคอืนๆ ให้รู้เรื องจึงต้องใช้ภาษากลางถึงจะรู ้เรื องเข้าใจได้ ซึ งชาติไทยได้เลือกภาษากรุ งเทพ เป็ น
ภาษากลาง ดังนัน ภาษากรุ งเทพ จึงเป็ นภาษากลางทีพิธีกรต้องออกเสี ยงและเลือกคําเลือกข้อความ
มาใช้สือสารในงานต่างๆ ให้ถูกต้องเหมาะสมกับบุคคล เหมาะสมกับกาลเทศะเหมาะสมกับบริ บท
(Context) และเหมาะสมกับความรู ้สึกด้วย ดังนันผูท้ ีทําหน้าทีเป็ นพิธีกรก็จะต้องคํานึ งถึงความจริ ง
เรื องการใช้ภาษาไทยด้วย อย่างทีกล่าวไว้ขา้ งต้นแล้ว พิธีกรจึงควรเป็ นผูท้ ีใช้ภาษาไทยเพือสื อสาร
กับผูฟ้ ัง (ผูด้ ู) ได้บรรลุวตั ถุประสงค์ จึงควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
2.3.3.2 การใช้อวัจนภาษา
1) การใช้เสี ยงพูดเพือประสิ ทธิ ภาพในการสื อสาร
ความชี วิตชี วาและพลังเสี ยง (Vitality and Energy) การสร้างความชี วิตชี วา
และพลังเสี ยงนี Hyde(]••Ž)มีขอ้ แนะนําทีน่าสนใจและสามารถฝึ กปฏิบตั ิตามได้ดงั นี
(1) ใช้ระดับความดังหรื อพลังเสี ยงทีเหมาะกับตัวเอง ไม่ลาํ บากในการ
ออกเสี ยง
(2) พยายามปรั บ พลัง หรื อการเน้น ยําความสํ า คัญของเสี ย งไปตาม
อารมณ์ของเรื องหรื อสิ งสําคัญทีเรากําลังพูดอยู่ การพยายามทําเสี ยงสดชื นตลอดเวลาไม่ถือว่าเป็ น
ข้อดีเสมอไป เพราะต้องขึนอยู่กบั อารมณ์และบริ บทของเนื อหา อาทิ ผูป้ ระกาศข่าวทีต้องอ่านข่าว
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เครี ยดหรื อสลด พิธีกรทีจะนําเข้าสู่ เรื องราวทีน่าสะเทือนใจจะต้องปรับเสี ยงและอารมณ์ให้ค่อยข้าง
นิ งและสุ ขุม แต่ทงนี
ั ทังนันก็ไม่จาํ เป็ นต้องแสดงอากาศโศกเศร้า พูดเสี ยงเบา พร่ า สัน หรื อร้ องไห้
ไปด้วย
(3) ไม่จาํ เป็ นต้องบังคับตัวเองหรื อเลียนแบบตามผูด้ าํ เนิ นรายการหรื อ
บุคคลทีชื นชอบ หากแต่ดูเป็ นตัวอย่างและเลือกข้อดี มาปรับใช้ เพือให้เข้ากับตัวเราและเป็ นตัวเรา
มากทีสุ ด
(4) โดยปกติ ใ นการพู ด ทางรายการโทรทัศ น์ ม ัก จะมี อ าการตื นเต้น
ประหม่า และความเชื อมันจะลดลง อีกทังพลังและความมีชีวิตชี วาในนําเสี ยงก็จะลดลงด้วย ดังนัน
จึงควรฝึ กพูดด้วยการเน้นยําคํา ข้อความ และใส่ ใจกับสิ งทีพูด และตระหนักว่ากําลังพูดคุ ยกับผูช้ ม
แต่ละคนทีอยูบ่ า้ นของตนเอง เพือทําให้เกิดความเป็ นธรรมชาติและลดความตืนเต้นลง
เทคนิคการใช้เสี ยงของพิธีกร (มัลลิกา คณานุ รักษ์, 2551, น. 73)การใช้เสี ยง
ของพิธีกร แบ่งได้เป็ น y อย่าง คือ
1) การใช้พืนเสี ยงของพิธีกร
พืนเสี ยง หมายถึ ง เสี ยงที เป็ นธรรมชาติ ประจําตัวของแต่ละคน แก้ไข
ไม่ได้ เช่น บางคนมีพืนเสี ยงใหญ่ บางคนมีพืนเสี ยงห้าว บางคนมีพืนเสี ยงแหบ บางคนมีพืนเสี ยง
แหลม บางคนมีพืนเสี ยงทุม้ พิธีกรคนใดมีพืนเสี ยงอย่างไรก็พูดไปตามพืนเสี ยงของตัวเอง อย่าดัด
เสี ยง เช่น เสี ยงใหญ่ก็อย่าดัดเสี ยงให้เล็ก เสี ยงห้าวก็อย่าดัดเสี ยงให้แหลม ไม่วา่ พูดทีไหน เมือไร ใน
งานแบบไหน ไม่ว่าจะเป็ นงานพิธีการ หรื อไม่เป็ นพิธีการ ก็ตอ้ งพูดด้วยพืนเสี ยงแท้ๆ ของตนเอง
เพียงแต่จะต้องพูดให้เต็มเสี ยง และพูดให้ชดั เจนถูกต้อง
2) การใช้นาเสี
ํ ยงของพิธีกร
นําเสี ย ง หมายถึ ง เสี ย งที เป็ นส่ วนสํ า คัญ ในการแสดงอารมณ์ แสดง
ความรู ้สึก เช่น นําเสี ยงอ่อนโยน นําเสี ยงกระแทกแดกดัน นําเสี ยงดุดนั นําเสี ยงห้วนแบบมะนาวไม่
มี นาํ นําเสี ย งเนื อยๆ เฉื อยๆ ไร้ อารมณ์ นําเสี ย งสามารถแก้ไขให้ดีได้ พึงตระหนักว่านําเสี ยงจะ
เปลียนไปตามอารมณ์ของผูพ้ ดู เสมอ
3) การใช้เสี ยงในการออกเสี ยงของพิธีกร
แต่ละชาติแต่ละภาษาจะมีการกําหนดตายตัวว่ามีเสี ยงอะไร และจะต้อง
ออกเสี ยงทีชาติตนเองมีอยูน่ นอย่
ั างไร จึงจะเข้าใจตรงกันทุกคนในชาติ
ชาติไทยได้กาํ หนดให้เสี ยงของภาษากรุ งเทพ เป็ นเสี ยงภาษามาตรฐานที
จะให้ทุกคนในชาติสือสารกันรู ้เรื องและเข้าใจ ด้วยเหตุนีพิธีกรในงานแบบเป็ นพิธีการและงานแบบ
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กึงพิธีการจึงต้องใช้การออกเสี ยงมาตรฐาน คือ เสี ยงทีคนกรุ งเทพ สื อสารกัน ส่ วนงานแบบไม่เป็ น
พิธีการ อาจจะใช้การออกเสี ยงอย่างทีคนท้องถินสื อสารกันมาพูดได้
เสี ยง ก็คือ สําเนี ยง เสี ยงสามารถบอกสถานภาพในสังคมของคนพูดได้
เมือใดทีพิธีกรพูดออกเสี ยงมาตรฐานไม่ได้ มีเสี ยงภาษาแม่หรื อภาษาทีใช้อยู่ในชี วิตประจําวันใน
ท้องถินของตนปนออกมา เรี ยกว่า เสี ยงเพียน คือ เสี ยงเพียนจากมาตรฐานนันเอง ทีนิ ยมเรี ยกกันว่า
ออกเสี ยงเหน่ อนันเอง ซึ งคนในภาคใต้ทีออกเสี ยงเพียนจากเสี ยงมาตรฐาน ก็เรี ยกว่าเป็ นการออก
เสี ยงทองแดง
ดังนันผูท้ าํ หน้าทีเป็ นพิธีกรจึ งควรใช้เสี ยงในการออกเสี ยงให้จดั เจนแบบ
เสี ย งมาตรฐานและต้อ งแสดงกิ ริ ย ามารยาทท่ า ทางให้ดี เ หมาะสมกับ งานในแต่ ล ะโอกาสด้ว ย
โดยเฉพาะเสี ยง ร,ล เสี ยงควบกลํานันคนเป็ นพิธีกรต้องออกเสี ยงให้ได้ และควรออกเสี ยงอักขรวิธี
ให้ถูกต้องชัดเจนด้วย
2) การแต่งกาย การแต่งหน้าและการจัดแต่งทรงผม
ในการปรากฏตัว ทางรายการโทรทัศ น์ นัน องค์ ป ระกอบสํ า คัญ ที ช่ ว ย
ส่ งเสริ มบุคลิ กภาพและภาพลักษณ์ ทีดี ให้กบั ผูท้ ีปรากฏตัว นันก็คือ การแต่งกาย การแต่งกายและ
การจัดแต่งทรงผม ซึ งก็คือรู ปร่ างหน้าตาและการจัดแต่งบุคลิ กภายนอกโดยรวมทังหมด(Physical
Appearance) โดยสิ งเหล่ า นี จะขึ นอยู่ ก ั บ ลั ก ษณะประเภทและรู ปแบบของรายการ(Dresses
Appropriately to the Story) อาทิ รายการข่าว การอภิปราย การสนทนาเชิ งสาระ ผูด้ าํ เนิ นรายการ
และผูร้ ่ วมรายการก็มกั จะแต่งกายอย่างเป็ นทางการและสุ ภาพ รวมทังการแต่งหน้าทําผมด้วย ส่ วน
รายการประเภททีเน้นความบันเทิ ง การแต่งกาย แต่งหน้าทําผม ก็จะเน้นสี สันที สวยงาม มี ความ
หรู หรา หรื ออาจจะลําลอง และลดความเป็ นทางการได้
3) การแสดงออกทางสี หน้าและสายตา (Facial and Eye Expression)
การแสดงออกทางสี หน้าจะทําให้ผูอ้ ื นทราบถึ งความรู ้ สึกนึ กคิ ดที แท้จริ ง
ประกอบกับคําพูดให้ชดั เจนยิงขึน ใบหน้าทีแสดงออกถึงความเป็ นมิตร เช่น ยิมแย้มแจ่มใส หน้าไม่
งอหรื อบึงตึง จะเป็ นการแสดงออกถึงความเปิ ดเผย และพร้อมให้ความร่ วมมือ ซึ งย่อมจะสร้างความ
พึงพอใจให้กบั ผูท้ ี พบเห็ นไม่ว่า จะเป็ นการพูดคุ ย แบบเห็ นหน้าค่ าตากันหรื อการปรากฏตัวผ่า น
รายการโทรทัศน์ ทังนี จะต้องทําด้วยความจริ งใจ เนื องจากคนที แสร้ งยิมหรื อปิ ดบังความรู ้ สึกที
แท้จริ ง จะพบว่าในแววตาจะปราศจากรอยยิมแต่จะเต็มไปด้วยความกังวลหรื อไม่สบายใจ
ดังได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่าสี หน้าและสายตาจะส่ งผลต่ออารมณ์ และเน้นยําเนื อหาสารที
สื อออกไป ดังนันการฝึ กวางสี หน้าให้เข้ากับบริ บทของเรื องอย่างเป็ นธรรมชาติจึงเป็ นสิ งสําคัญ อาทิ
เมือมีการอภิปรายเกียวกับปั ญหาสังคมทีหนักหรื อเรื องทีค่อยข้างเครี ยด สี หน้าและสายตาควรจะนิ ง
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และขรึ มหรื อแสดงความห่ วงใย เห็ นอกเห็ นใจ แต่ถา้ ในประเด็นทีพูดเป็ นเรื องของการแก้ปัญหา
หรื อแนวทางเพือยุติกรณี เหตุการณ์ ต่างๆสี หน้าและสายตา อาจจะแสดงออกถึ งความมันใจความ
กระตือรื อร้นทีจะช่วยเหลือมีลู่ทางให้เห็ น การแสดงสี หน้าและแววตาทีกังวล ขมวดคิว ก้มหน้าลง
ตํารวมทังพูดเสี ยงเบาตะกุกตะกัก ก็แสดงให้เห็นถึงความไม่จริ งใจและความไม่มนใจ
ั

2.4 กรอบแนวคิดด้ านสั ญศาสตร์ (Semiotics)
สัญศาสตร์ ได้รับการนิยามในฐานะทีเป็ นศาสตร์ ของเรื องเครื องหมาย (The Science of
Signs) สัญศาสตร์ เสนอว่าการสื อสารทังมวลได้วางอยูบ่ นรากฐานของระบบเครื องหมายต่างๆ ซึ ง
ทํางานโดยผ่านกฎเกณฑ์และโครงสร้างบางอย่าง
เครื องหมาย (Sign) ต่างๆทํางานบนพืนฐานทีว่าทําหน้าทีเป็ นตัวแทนหรื อยืนยันถึงบางสิ ง
บางอย่าง เช่น ความหมาย (Meaning) แนวความคิด (Concept) หรื อไอเดีย (Idea) ในสิ งซึ งมันอ้างอิง
ถึง ทุกๆเครื องหมายจะประกอบด้วย Signifier และ Signified
สําหรั บ Signifier คือ “รู ปสัญญะ” หรื อรู ปแบบอะไรก็ตามที ถูกนํามาใช้เพือถ่ ายทอด
ความหมาย เช่ น ตัวหนังสื อ ภาพ เสี ยง และอื นๆ ส่ วน Signified คือ “ความหมายสัญญะ” หรื อ
แนวความคิด (Concept) ทีภาพ เสี ยง หรื อตัวหนังสื อสื อออกมา
Sign ........................... Signifier + Signified

ภาพที 2.1 องค์ประกอบของเครื องหมาย (Sign)
เครื องหมายมีองค์ประกอบของ “รู ปสัญญะ” และ “ความหมายสัญญะ” นอกจากนี
เครื องหมาย ยังสื อสารโดยผ่านความหมายตรง (Denotation) และความหมายแฝง (Connotation)
โรล็องด์ บาร์ ตส์ (1915-1980)เสนอว่า จากสิ งทีเราเรี ยกหรื อเขียนถึงกับสิ งทีเป็ นความหมาย
ทีสื อออกมา มีสิงทีเรี ยกว่าสัญญะ (Sign) เกิดขึนในภาษา โดยเป็ นตัวเชื อมโยงความคิด (Concept)
เข้ากับภาพ (Image) ดังนัน สัญญะจึงเป็ นการสื อความหมายทางภาษาในสังคมสมัยใหม่ มนุ ษย์สร้าง
สั ญญะขึ นมาเพื อสื อความหมายทางวัฒนธรรม หรื อ “มายาคติ ” (Mythologie) เป็ นการสื อ
ความหมายด้วยคติความเชือทางวัฒนธรรมซึ งถูกกลบเกลือนใหม่เป็ นทีรับรู ้เสมือนว่าเป็ นธรรมชาติ
เป็ นสิ งประกอบสร้ างทางวัฒนธรรม เป็ นกระบวนการสื อความหมายที อาศัยการเข้าไปยึดครอง
(Appropriation) วัตถุโดยพิจารณาประโยชน์ใช้สอย (Function) ของวัตถุ ควบคู่ไปกับคุ ณลักษณะ
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ของวัตถุซึงเป็ น “ความหมายเบืองต้น”แล้วสวมใส่ ความหมายทางวัฒนธรรมทับลงไปบนวัตถุนนๆ
ั
โดยมายาคติดงั กล่าวเชื อมโยงไปถึงแนวคิดด้านอุดมการณ์ (Ideology) ในฐานะทีเป็ นชุ ดโครงสร้าง
ของระบบความคิ ด วิธีการในการมองโลกของคน การที จะอ่านหรื อตีความหมายอุดมการณ์ นัน
สามารถกระทําได้ด้วยการค้นหาโครงสร้ างของความหมายที แฝงเร้ นอยู่ในตัวบท เพือให้เข้าใจ
กลไก กฎเกณฑ์ การจัด โครงสร้ า งของภาษาหรื อ สาร ว่า มี ก ารจัด ระบบอย่า งไร โดยมุ่ ง ไปที
ความหมายโดยนัย ซึ งเป็ นความหมายทีสังคมส่ วนใหญ่เชือ หรื อมายาคตินนเอง
ั

2.5 แนวคิดด้ านบุคลิกภาพ
นอกจากความสามารถด้านภาษาและอวัจนภาษาแล้ว สิ งสําคัญอี กประการหนึ งคือเรื อง
บุคลิกภาพ ดังจะอธิ บาย ดังต่อไปนี
บุคลิกภาพ (Personality) มาจากภาษาลาตินว่า Persona แปลว่าหน้ากาก (Mask) ทีนักแสดง
โบราณได้ใ ช้ ส วมบทต่ า งๆ บทบาทที แสดงออกมานันต้อ งเป็ นไปตามหน้ า กากที สวมอยู่ มี
นักวิชาการได้ให้ความหมายของคําว่า “บุคลิกภาพ” แต่งต่างกันออกไปดังนี
Murphy (อ้างถึงใน ฉันทนิ ช อัศวนนท์,2543, น. 2) กล่าวว่า บุคลิกภาพคือ ความโดดเด่น
ประจําตัวของแต่ละบุ คคล ซึ งอาจบอกถึ งความแตกต่างกับบุคคลอื นๆได้ในรู ปแบบของปริ มาณ
และคุณภาพในลักษณะเด่นนันๆ
Michel (1986 อ้างถึงใน วิภาพร มาพบสุ ข, 2542, น. 368) กล่าวว่า บุคลิกภาพ คือ แบบแผน
ของพฤติกรรม (รวมทังความคิดและอารมณ์ต่างๆ) ทีทําให้บุคคลสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
ต่างๆได้
โดยสรุ ปแล้วบุคลิกภาพคือ คุณลักษณะทีทําให้บุคคลเป็ นทีสะดุดตาแก่ผอู ้ ืนและช่วยให้เขา
มีอิทธิ พลเหนือผูอ้ ืน บุคลิกภาพจึงมีบทบาทสําคัญอย่างมากในการติดต่อสื อสารระหว่างบุคคลและ
การเป็ นสารทีสื อไปถึงมวลชนด้วย (นงนุช ศิริโรจน์, 2547, น. 15)
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2.5.1 องค์ ประกอบของบุคลิกภาพ
1) ลักษณะบุคลิกภาพทางกาย เป็ นลักษณะทีมองเห็นได้โดยง่าย ซึ งประกอบด้วย
(1) รู ปร่ าง หน้า ตา เป็ นลักษณะภายนอกที ก่ อให้เกิ ดความพึงพอใจแก่ บุคคล
รอบข้าง และผูท้ ีมาติดต่อ บุคคลทีมีรูปร่ างหน้าตาดียอ่ มได้เปรี ยบบุคคลอืน แต่จะต้องอาศัยลักษณะ
อย่างอืน เช่น กิริยามารยาทดีมีความเป็ นกันเอง มีนาใจเอื
ํ
อเฟื อเผือแผ่และความสามารถในการพูดที
ดีเป็ นส่ วนประกอบด้วย
(2) การแต่งกาย ผูท้ ีมีบุคลิกภาพดีจะต้องแต่งกายให้ถูกกาลเทศะ มีรูปแบบของ
เสื อผ้าและสี สันทีเหมาะสมตลอดจนมีความสะอาดสะอ้าน การแต่งกายเป็ นตัวแทนอย่างหนึ งของ
คนซึ งสามารถปรั บ ปรุ ง เปลี ยนแปลงได้ง่ า ยและรวดเร็ ว รวมทังเครื องแต่ ง กายเป็ นตัวกํา หนด
ระเบียบของสังคม การแต่งกายให้เหมาะสมเป็ นการให้เกียรติกนั และให้ความเคารพต่อสถานที
(3) ความสะอาดและสุ ข ภาพอนามัย อวัย วะส่ วนต่ า งๆ ในร่ า งกายนับ ตังแต่
ศีรษะ จรดปลายเท้าจะต้องสะอาดทุกๆ ส่ วน ซึ งจะส่ งผลให้สุขภาพอนามัยดีมีความสมบูรณ์
(4) กิ ริย าท่ า ทาง เป็ นลัก ษณะอย่า งหนึ งซึ งจะสามารถสร้ า งความประทับ ใจ
ให้กบั ผูพ้ บเห็ นหรื อมาติดต่อได้ดงั นันบุ คคลจึงควรจะมี กิริยาท่าทางทีแสดงออกถึ งความรวดเร็ ว
คล่องแคล่วว่องไว
2) บุคลิกภาพทางอารมณ์และจิตใจ เป็ นสิ งทีส่ งเสริ มให้บุคลิกภาพทางกายให้
งดงาม น่าศรัทธาเชื อถือมากยิงขึน จึงควรมีบุคลิกภาพดังนี
(1) ความสามารถในการควบคุมอารมณ์คือความสามารถในการควบคุมอารมณ์
โลภ โกรธ หลงไม่ให้เกิดขึนเพราะหากไม่สามารถควบคุ มความโลภของตนเองไว้ได้ก็จะเกิ ดการ
คดโกงหรื อหากเกิดอารมณ์โกรธจะเกิดอาการหงุดหงิดไม่สามารถควบคุมสติขาดการยังคิดก็อาจจะ
ทําให้การตัดสิ นใจผิดพลาด หรื อทํางานบกพร่ อง และการหลงงมงายในอบายมุข สิ งเสพติด จะทํา
ให้ละทิ งหน้าที การงานละทิ งครอบครั วจนอาจทําให้ค รอบครั วแตกแยกในที สุ ด ดังนันบุ คคลที
สามารถควบคุมอารมณ์ได้จะเป็ นผูท้ ีมีอารมณ์ดียิมแย้มแจ่มใสและมีมนุ ษย์สัมพันธ์ดีต่อคนใกล้ชิด
และคนรอบข้าง
(2) มีทศั นคติทีดี ต่อการปฏิ บตั ิงาน การทีบุคคลมีทศั นคติทีดี ต่องาน จะทําให้มี
จิตมุ่งมันในการทํางาน ทุ่มเทในการทํางานทังร่ างกายและจิตใจและพร้อมทีจะฝ่ าฟั นอุปสรรคต่างๆ
ทํางานด้วยใจรักและทํางานโดยไม่หวังสิ งตอบแทนใดๆ ก็ยอ่ มได้
(3) มี ความสามารถในการตัดสิ นใจ บุ ค คลที มี ความสามารถในการตัดสิ นใจ
ส่ วนใหญ่ จะเป็ นผูท้ ีมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ รู ้บทบาทหน้าทีของตนเอง มองเห็นผลทีจะเกิดขึน
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ตามมาจาก การตัดสิ นใจของตนซึ งส่ วนใหญ่จะให้เกิ ดความเสี ยหายน้อยที สุ ดหรื อองค์กรได้รับ
ผลประโยชน์สูงสุ ด
3) บุคลิกภาพทางวาจา ลักษณะทางวาจาทีดีควรมี
(1) วาจาสุ ภาพนุ่ มนวล การพูดทีดีจะต้องพูดสุ ภาพนุ่มนวล และมีหางเสี ยง จะ
ทําให้เป็ นทีชืนชมรักใคร่ ของคนทัวไป และสามารถทําให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ทีดีต่อทุกคน
(2) ใช้ภาษาที เข้าใจง่ ายและจดจําได้ง่าย บุ คคลที จะต้องติ ดต่อพบปะกับผูอ้ ื น
จํา นวนมากจํา เป็ นต้อ งสื อสารให้ ผู ้อื นเข้า ใจและแปลความหมายได้อ ย่ า งถู ก ต้อ ง จดจํา ง่ า ย
จําเป็ นต้องใช้ภาษาหรื อคําพูดทีเหมาะสมกับผูฟ้ ั ง จะทําให้เข้าใจได้ง่ายไม่สับสน หรื ออาจจะต้องมี
ศิลปะในการจูงใจเป็ นการสร้างบุคลิกภาพในการพูดได้อย่างดียงิ
(3) นําเสี ยงและคําพูดที เหมาะสม เป็ นสิ งที สําคัญอี กอย่างหนึ งที ผูพ้ ูดจะต้อง
ระมัด ระวัง ให้ อ ยู่ใ นลัก ษณะที พอดี ไม่ แ ข็ ง กระด้า งหรื อ อ่ อ นหวานเกิ น ไป เช่ น กระด้า ง จน
เหมือนกับการเกรี ยวกราด หรื อนุ่ มนวลมากจนเหมือนการเสแสร้ งมีจริ ตมายาเกิ นพอดี ซึงจะเป็ น
ผลเสี ยต่อผูพ้ ดู และจะต้องเลือกใช้คาํ พูดทีเหมาะสมสุ ภาพไม่กระทบต่อจิตใจของผูฟ้ ัง
(4) ใช้ภาษาทีเหมาะสม การพูดกับผูอ้ ืนไม่วา่ จะต่างสถานะกันอย่างไรก็จะต้อง
ใช้นาเสี
ํ ยงหรื อภาษา ทีเหมาะสมกับบุคคลนัน จะต้องรู ้วา่ สิ งใดควรพูด สิ งใดไม่ควรพูดและในการ
พูดจะต้องเลือกภาษาทีถูกต้องและเหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์ในขณะนัน
จากคําจํากัดความและความหมายของ "บุคลิกภาพ" ทีกล่าวมา สรุ ปได้วา่ บุคลิกภาพ คือตัว
บุคคลโดยส่ วนรวม ทังลักษณะทางกายซึ งสังเกตได้ง่าย อันได้แก่รูปร่ างหน้าตากิริยาท่าทาง นําเสี ยง
คํา พู ด ความสามารถทางสมอง ทัก ษะการทํา กิ จกรรมต่ า งๆ และลัก ษณะทางจิ ต ซึ งสั ง เกตได้
ค่อนข้างยาก ได้แก่ ความรู ้ สึกนึ กคิ ด เจตคติ ค่านิ ยม ความสนใจ ความมุ่งหวัง อุดมคติ เป้ าหมาย
และความสามารถในการปรับตัว ให้เข้ากับสิ งแวดล้อม โดยบุ คลิ กภาพถื อเป็ นสิ งสําคัญประการ
หนึ งที ผลต่ อความสําเร็ จต่ อการสื อสาร ผูว้ ิจยั จึ ง ใช้แนวคิ ดเรื องบุ คลิ กภาพมาเป็ นกรอบอธิ บ าย
บุคลิ กภาพที มีส่วนในการสร้ างความสําเร็ จในการสื อสารและสร้ างความโดดเด่ ดให้กบั ผูด้ าํ เนิ น
รายการ อี กทังยังเป็ นส่ วนประกอบสําคัญในการประกอบสร้ างเป็ นคาแรกเตอร์ (Character )ที
หมายถึ ง ลักษณะหรื อคุ ณลักษณะทีชัดแจ้งของบุคคล หรื อกลุ่ม โดยทังนี สารานุ กรมWikipediaให้
ความหมาย“Character” ไว้หลายนัยดังนี
Character หมายถึง ลักษณะร่ วมของคุณลักษณะหรื อคุณภาพทีแสดงว่าเป็ นบุคคลนัน กลุ่ม
นันหรื อสิ งนันทีแตกต่างจากสิ งอืน
Character หมายถึ ง ลักษณะหรื อคุ ณ ลักษณะที ชัดแจ้งของบุ คคลกลุ่ ม หรื อ จุ ดแข็งเชิ ง
ศีลธรรมหรื อเชิงจริ ยธรรม
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BBC English Dictionary (1993, p. 117) ให้ความหมายคําว่า “Character” หมายถึ ง
คุณลักษณะของบุคคลประกอบด้วยคุณค่าทังหมดทีเขามีซึงทําให้เขาแตกต่างจากคนอืน
Webster’s New World Students’ Dictionary (1996, p. 141) ให้คาํ จํากัดความ “Character”
หมายถึง ทุกสิ งทีทําให้บุคคลหรื อสิ งนันแตกต่างไปจากคนอืนหรื อสิ งอืน
A Dictionary of English Collocations with Thai Translations (2543, p. 103) กล่าว
“Character” หมายถึงนิสัย ลักษณะ ชือเสี ยง หรื อคนทีมีเอกลักษณ์ความมีศีลธรรมอย่างแรงกล้า
The Basic Newbury House Dictionary of American English (1998, p. 61) กล่าวว่า
“Character” หมายถึงความดีหรื อความเลวโดยทัวไปของพฤติกรรมบุคคล
ในทางการนํามาใช้ในสื อโทรทัศน์มีการนิ ยามคําว่า Character ทีแตกต่างออกไป เนื องจาก
โทรทัศน์เป็ นสื อชนิ ดหนึ งทีต้องการจะถ่ ายทอดสารไปยังผูร้ ับ พิธีกรหรื อผูด้ าํ เนิ นรายการจึงเป็ น
เครื องมื อหนึ งที นํามาใช้ถ่ายทอดสาร มี การแบ่งเป็ น U ส่ วนทังวัจนะภาษา และอวัจนภาษา โดย
ทางอวัจนะภาษานันก็คือ ลักษณะนิ สัย หรื อ Character ของผูด้ าํ เนิ นรายการนันเอง อาจเป็ นการ
สร้างขึนมา หรื อเป็ นลักษณะนิ สัยพืนฐานของผูด้ าํ เนิ นรายการก็ได้ ทังนี เพือมีจุดมุ่งหมายทีชัดเจน
และสอดคล้องกับเนื อหาและประเภทของรายการ และมุ่งไปสู่ วตั ถุ ประสงค์เดี ยวกันของรายการ
ด้วยเหตุผลนี อริ สโตเติ ลเรี ยกบุ คลิ กของตัวละครว่า “ตัวแทนของการกระทํา” (Agents of the
Action) (บรรจง โกศัลวัฒน์, ม.ป.ป., น. 42-43)
ในงานวิจยั ชิ นนี ผูว้ ิ จยั นํา แนวคิ ดเรื องคาแรกเตอร์ (Character) มาใช้วิเคราะห์ ผูด้ าํ เนิ น
รายการด้วย เพราะผูด้ าํ เนิ นรายการก็เป็ นหนึ งในเครื องมือหลักขององค์ประกอบการสื อสาร ทีจะ
สามารถทํา ให้ ก ารสื อสารสํ า ฤทธิ‹ ผลหรื อไม่ โดยผู ้ด ํา เนิ น รายการมัก จะต้อ งสอดคล้อ งกับ
วัตถุ ประสงค์ของรายการนันๆ เพือให้เกิ ดการหลอมรวมเป็ นหนึ งเดี ยวกับเนื อหาสาร สร้ างความ
ร่ วมมือของเครื องมือแต่ละส่ วนเข้าด้วยกัน

2.6 งานวิจัยทีเกียวข้ อง
2.6.1 งานวิจัยทีเกียวกับการสื อสาร
อาทิตยา ทรัพย์สินวิวฒั น์ (2554) ศึกษาเรื อง กระบวนการเลือกและคุณสมบัติพิธีกรรายการ
โทรทัศ น์ รูป แบบสนทนาบัน เทิ ง ประเด็ น ที น่ า สนใจคื อเรื องของคุ ณ สมบัติ ข องพิ ธี ก รรายการ
สนทนาบันเทิงทีต้องมี คือ ทักษะทางการสื อสารทีดี โดยเฉพาะการสื อสารระหว่างผูด้ าํ เนิ นรายการ
และแขกรับเชิ ญ บุคลิกภาพทีดี ใช้นาเสี
ํ ยงลีลา การดําเนิ นรายการทีเหมาะสมกับรู ปแบบรายการ มี
ความตังใจจริ ง และมี ไ หวพริ บ ปฏิ ภาณในการแก้ปั ญหาเฉพาะหน้า ได้ดี นอกจากนี จะต้องเป็ น
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ผู ้รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและนํา เสนอในสิ งที เกิ ด คุ ณ ค่ า เป็ นประโยชน์ แ ละสะท้อ นให้ เ กิ ด การ
เปลี ยนแปลงที ดี ขึ นทางด้า นความคิ ด และการเปลี ยนแปลงของสั ง คม ซึ งคุ ณ สมบัติข องพิ ธี ก ร
ดังกล่าว สอดคล้องกับกรอบแนวคิดเรื องทักษะการสื อสารและคุณสมบัติของพิธีกร งานวิจยั ชิ นนี
จึงช่วยสนับสนุนกรอบในการตังคําถามการวิจยั ของผูว้ จิ ยั ได้
ช่ อผกา วิริยานนท์ (2539) ศึ กษาเรื อง กระบวนการสร้ างและรั กษาความนิ ยมของพิธีกร
โทรทัศ น์ พบว่า กระบวนการสร้ า งความนิ ย มของพิ ธี ก รโทรทัศ น์ ป ระกอบไปด้วย บุ ค ลิ ก ภาพ
ส่ วนตัว สิ งแวดล้อมในการทํางาน การสร้างภาพลักษณ์ และความสามารถเฉพาะบุคคลในด้านการ
สื อสารที จะต้อ งมี วิ ธี ก ารนํา เสนอในแบบฉบับ เฉพาะของตัว เอง นอกจากนี ยัง ต้อ งเป็ นผู ้มี
ความสามารถในการถ่ า ยทอดข้อ มู ล ข่ า วสารและเรี ย งลํา ดับ ข้อ มู ล ในการนํา เสนอที จะต้อ งมี
ความสามารถในการเรี ยงร้อยถ้อยความ และการจัดลําดับข้อความในการพูด
ณุ ชชนา วุฒิโอฬาร (2552) ศึกษาเรื อง ความสามารถทางการสื อสารของพิธีกรยอดนิ ยมใน
รายการโทรทัศน์ พบว่า ความสามารถร่ วมทางการสื อสารของพิธีกรทีระบุตรงกันมากทีสุ ดจากการ
รับรู ้ของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี เรื องการทําหน้าทีหลักของพิธีกร คือการสร้างพลังดึงดูดให้ผชู ้ มติดตาม
รายการและทําหน้าที เป็ นสัญลักษณ์ ของรายการซึ งผูช้ มจะนึ กถึ งทันทีเมือนึ กถึ งรายการนันๆ ใน
เรื องความสามารถในการจัด เตรี ย มข้อ มู ล คื อ การมี ค วามรู ้ ร อบตัว และการพิ จ ารณาข้อ มู ล ให้
เหมาะสมกับเวลา ในเรื องความสามารถด้านภาษาและอวัจนภาษาคื อการแต่ งกายเหมาะสมกับ
รายการ ในเรื องบุคลิกภาพ คือการมีรูปร่ าง หน้าตาดี มีเสน่ห์ชวนมองและการดูเป็ นบุคคลทีมีความรู ้
ความสามารถ ในเรื องความสามารถในการสัมภาษณ์ และสนทนา คือการพูดคุ ยอย่างเป็ นกันเอง
และสามารถเปิ ดประเด็นในการซักถามหรื อพูดคุยได้
จากงานวิจยั ที เกี ยวกับการสื อสารเบื องต้นจะเห็ นได้ว่าบุ คลิ กภาพ ความสามารถในการ
ถ่ายทอดข้อมูลและความสามารถทางการสื อสารของพิธีกรนัน มีผลต่อความนิ ยมในตัวพิธีกรด้วย
ดังนันจึงเกี ยวเนื องกับกรอบการวิจยั ในครังนี ของผูว้ ิจยั ทีต้องการศึ กษาเรื องกระบวนการสื อสาร
และการสร้างคาแรกเตอร์ ของผูด้ าํ เนินรายการ
2.6.2 งานวิจัยทีเกียวกับสื อใหม่
กานต์รวี ชมเชย (2556) ศึกษาเรื อง ภาษาไทยเน็ตภาษาเฉพาะกลุ่มของคนไทยรุ่ นใหม่ใน
การสื อสารทางอินเตอร์ เน็ต พบว่าภาษาไทยเน็ตเป็ นวิธภาษาใหม่ของภาษาไทยทีไม่ได้เกิดจากการ
ผสมผสานระหว่างภาษาเขียนและภาษาพูด แต่เกิดขึนในฐานะภาษาทีตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มคนรุ่ นใหม่ในการสื อสารกันผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ดว้ ยการพิมพ์ จําแนกได้ 6 ลักษณะ ได้แก่
1) การแปรด้านการสะกดคํา 2) การพิมพ์แบบพิเศษ 3) การใช้สัญรู ป 4) การสร้างคําใหม่ 5) การใช้
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เครื องหมาย และ 6) การใช้ภาษาอังกฤษปนภาษาไทยภาษาไทยเน็ตทีพบในภาษาสื อมวลชนใช้เพือ
สื อความหมายเชิงเสี ยดสี ล้อเลียน สร้างความสนุ กสนานและดึงดูดความสนใจ ส่ วนในวรรณกรรม
รักวัยรุ่ นมีการใช้สัญรู ปเพือแสดงสี หน้า อารมณ์ของตัวละคร และการพิมพ์ซาเพื
ํ อแสดงเสี ยงต่างๆ
ภายในเรื องานวิ จ ัย ชิ นนี จึ ง มี ค วามน่ า สนใจในแง่ ที แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการใช้
ภาษาไทยเน็ตในการสื อสารกับผูร้ ับสารในสื อยุคใหม่
สริ ยกานต์ ยีเก็งเอียม และรังสรรค์ นัยพรม (2555) เป็ นการศึกษากลวิธีการใช้ภาษาและการ
ประกอบสร้ างอํา นาจของวาทกรรมในรายการภาษา PLAZA ผลการศึ ก ษา พบว่า 1) ด้า นกล
วิธีการใช้ภาษา ประกอบด้วย (]) วัจนภาษา ได้แก่ การใช้คาํ พบ • ลักษณะคือ การแปลงรู ป การลด
รู ป การเพิมรู ป การใช้สัทพจน์ การสร้ างคําใหม่ คําสัมผัส คําซํา คําทับศัพท์และคําทีมีความหมาย
ตรงกันข้าม การใช้สาํ นวน พบ U ลักษณะ คือ การใช้สํานวนเดิม และการใช้สํานวนโดยการเปลียน
สํานวนใหม่ การใช้ประโยค พบ y ลักษณะ คือ การแจ้งให้ทราบ การถามให้ตอบและการบอกให้ทาํ
และรู ป เรี ย งทางภาษา พบ U ลัก ษณะ คื อ ภาษาแบบเคี ยงรู ป และภาษาแบบบิ ดรู ป และ (U) อวัจ
นภาษา พบ y ลักษณะ ได้แก่การใช้กริ ยาท่าทาง การแต่งกาย และการใช้ภาษาภาพทีเป็ นสัญลักษณ์
U) ด้านการประกอบสร้างอํานาจของวาทกรรม พบ V ลักษณะ ได้แก่วาทกรรมความรู ้วาทกรรมชน
ชัน วาทกรรมเรื องเพศ วาทกรรมบริ โภคนิยม และวาทกรรมความงาม
จากวารสารวิชาการ เรื องโทรทัศน์อินเทอร์ เน็ตกับการบริ โภคสื อใหม่ในยุคสังคมข่าวสาร
Internet Television and New Media Consumption in the Information Age ของสมเกียรติ เหลือง
ศักดิ‹ชยั (2553) การบริ โภคสื อ (Media Consumption) จัดเป็ นความจําเป็ นของมนุ ษย์ในยุคสังคม
ข่าวสาร(Information Society) ที ต้องการรั บรู ้ ข ้อมูลข่ าวสารต่างๆ เพือนํามาใช้ในการดําเนิ น
ชี วิตประจํา วันเช่ น การแสวงหาปั จจัย สี (อาหาร เครื องนุ่ ง ห่ ม ยารั ก ษาโรค และที อยู่อาศัย) ที มี
คุ ณ ภาพดี สํา หรั บ การบริ โภคด้ว ยการเปิ ดรั บ ข้อ มู ล ข่ า วสารจากสื อแบบดังเดิ ม โดยผ่า นทางสื อ
สิ งพิ มพ์ สื อวิทยุก ระจายเสี ย ง และสื อวิท ยุโทรทัศน์ แต่ใ นปั จจุ บ นั มนุ ษ ย์ส ามารถเปิ ดรั บข้อมู ล
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ วยิงขึนจากการค้นหาข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื ออินเทอร์ เน็ ต เช่ น การอ่าน
หนังสื อพิมพ์ออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์ เน็ต การรั บฟั งรายการวิทยุผ่านทางอิ นเทอร์ เน็ต และการ
รั บ ชมรายการโทรทัศ น์ ผ่า นทางอิ นเทอร์ เน็ ต เป็ นต้น การเปิ ดรั บ ชมรายการโทรทัศ น์ ผ่า นทาง
อิ นเทอร์ เน็ ตก็ เช่ นเดี ย วกัน เป็ นปรากฏการณ์ ใ นยุ ค สั ง คมข่ า วสารที ทํา ให้เกิ ดการเปลี ยนแปลง
ประสบการณ์การบริ โภคสื อใหม่ของคนในสังคม ซึ งสามารถสรุ ปได้ y ประการ คือ]) คุณลักษณะ
สําคัญของสื อแบบใหม่ (New Media) มีผลต่อการเปลียนแปลงประสบการณ์การบริ โภคสื อของคน
ในสังคม U) ปั จจัยด้านการแพร่ กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovations) มีผลต่อการบริ โภค
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สื อใหม่ของคนในสังคม y) เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) ช่วยสนับสนุ นการหลอมรวม
สื อ (Media Convergence) ให้เกิดการพัฒนาธุ รกิจสื อแบบใหม่

บทที 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การศึกษาวิจยั เรื อง“กระบวนการสื อสารและการสร้างคาแรกเตอร์ ของผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะ
ข่าวตื#น และ รายการวีอาร์ โซ (VRZO)” เป็ นงานวิจยั เชิ งคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth
Interview) และการวิเคราะห์เนื#อหา (Content Analysis) ทั#งนี#มุ่งศึกษาทักษะการสื อสารของผูด้ าํ เนิ น
รายการ ทีถามเฉพาะเจาะจงในเรื องของทักษะการสื อสารและการสร้ างคาแรกเตอร์ ของผูด้ าํ เนิ น
รายการบนสื อออนไลน์

3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วัจนภาษา
1.การสร้างคําใหม่
2.การเสี ยดสี ประชดประชัน
3.การใช้คาํ กํากวม
4.การใช้คาํ ไม่สุภาพ
5.การใช้คาํ ในกระแส
6.การใช้คาํ ถูกต้องตามหลักภาษา

การใช้ภาษาของผูด้ าํ เนิ นรายการ

อวัจนภาษา
1.ท่าทาง
2.สี หน้า
3.นํ#าเสี ยง
4.จังหวะในการพูด
5.การแต่งกาย
6.ภาษาทีเป็ นสัญลักษณ์ภาพ

ภาพที 3.1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ประเด็น
วิธีการ
นําเสนอ

ช่องทาง
นําเสนอ
รู ปแบบการ
นําเสนอรายการ

คาแรกเตอร์ ของผูด้ าํ เนิ น
รายการอินเทอร์ เน็ตทีวี

ผูด้ าํ เนิ นรายการ
เจาะข่าวตื#น

ผูด้ าํ เนิ นรายการวี
อาร์ โซ (VRZO)

ยอด View

ผูร้ ับสารรายการ

การแสดงความ
คิดเห็นต่อผู้
ดําเนิ นรายการ
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ตารางที 3.1 โครงสร้างวัตถุประสงค์และความสัมพันธ์ของแนวคิดทฤษฎี และวิธีการดําเนินงาน
ปัญหานําวิจยั

แนวคิดทฤษฎี

ระเบียบวิธีวจิ ยั
กลุ่มเป้ าหมาย
วิธีการวิจยั
1. รายการเจาะข่าวตื#นและ - แนวคิดสื อใหม่ (New
-วิญ^ู วงศ์สุรวัฒน์
- การสัมภาษณ์เชิงลึก
รายการวีอาร์โซ (VRZO) Media)
- ณัฐพงศ์ เทียนดี
(In-depth Interview)
มีกระบวนการสื อสารและ - แนวคิดเกียวกับผูด้ าํ เนิน - สุรบถ หลีกภัย
- การวิเคราะห์เนื#อหา
การสร้างคาแรกเตอร์
รายการ (ความหมาย
- มัลลิกา หลีกภัย
(Content Analysis)
ให้กบั ผูด้ าํ เนินรายการ
บทบาท และคุณสมบัติ)
อย่างไร
- แนวคิดเกียวกับ
ความสามารถในการ
สื อสารของพิธีกร
โทรทัศน์
- แนวคิดด้านบุคลิกภาพ
และแนวคิดเกียวกับคา
แรกเตอร์ (Character)
2. องค์ประกอบของการ - แนวคิดสื อใหม่ (New
-วิญ^ู วงศ์สุรวัฒน์
- การสัมภาษณ์เชิงลึก
สร้างคาแรกเตอร์ของผู ้
Media)
- ณัฐพงศ์ เทียนดี
(In-depth Interview)
ดําเนินรายการเจาะข่าวตื#น - แนวคิดเกียวกับ
- สุรบถ หลีกภัย
- การวิเคราะห์เนื#อหา(
และรายการ
ความหมาย บทบาท และ - มัลลิกา หลีกภัย
Content Analysis)
วีอาร์โซ (VRZO) ได้แก่ คุณสมบัติของผูด้ าํ เนิน
อะไร
รายการ
- แนวคิดด้านบุคลิกภาพ
และแนวคิดเกียวกับคา
แรกเตอร์ (Character)
- กรอบแนวคิดด้าน
สัญศาสตร์ (Semiotics)

งานวิจยั นี#ประกอบไปด้วย 2 ประเด็นทีจะศึกษาวิจยั คือ
ประเด็นทีหนึงรายการเจาะข่าวตื#นและรายการวีอาร์ โซ (VRZO) มีกระบวนการสื อสารและ
การสร้างคาแรกเตอร์ ให้กบั ผูด้ าํ เนินรายการอย่างไร
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ประเด็นทีสององค์ประกอบของการสร้างคาแรกเตอร์ ของผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะข่าวตื#นและ
รายการวีอาร์ โซ (VRZO) ได้แก่อะไร

3.2 วิธีการวิจัยและวิเคราะห์ ข้อมูล
3.2.1 การสั มภาษณ์ เชิ งลึก (In-depth Interview)
ใช้การสัมภาษณ์ เชิ งลึ กกับผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะข่าวตื#น และรายการวีอาร์ โซ (VRZO) เพือ
รวบรวมข้อมูลจากคําตอบของผูส้ ัมภาษณ์ในประเด็นเกียวกับทักษะการสื อสารและการสร้างคาแรก
เตอร์ ข องผูด้ าํ เนิ นรายการ โดยการสั ม ภาษณ์ ค รั# งนี# เป็ นการสั ม ภาษณ์ แ บบกึ งมาตรฐาน (Semi
Standardized Interview) โดยการเตรี ยมคําถามไว้ล่วงหน้า ขณะเดี ยวกันระหว่างการสัมภาษณ์ ผู ้
สัมภาษณ์ มีอิสระในการซักถาม เจาะลึก นอกเหนื อจากแนวคิดทีได้กาํ หนดไว้ และผูส้ ัมภาษณ์ ก็มี
อิสระในการแสดงความคิดเห็น
3.2.2 การวิเคราะห์ เนือ@ หา (Content Analysis)
เป็ นกระบวนการวิเคราะห์เนื# อหาในทุกรู ปแบบของการสื อสารและการสร้ างคาแรกเตอร์
ของผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะข่าวตื# น และ รายการวีอาร์ โซ (VRZO) ผ่านสื ออินเทอร์ เน็ ตทีวี (Internet
Television) ได้แก่ ภาษา รู ปภาพ และคลิปวิดิโอ โดยการเก็บข้อมูล และนํามาวิเคราะห์วา่ เนื# อหามี
ลักษณะสอดคล้องกันอย่างไร

3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มประชากรสําหรับงานวิจยั นี#ได้แบ่งกลุ่มเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี#
1) ผูด้ าํ เนินรายการเจาะข่าวตื#น
คุณวิญ^ูวงศ์สุรวัฒน์ สัมภาษณ์วนั ที19 สิ งหาคม 2558
คุณณัฐพงศ์ เทียนดี
สัมภาษณ์วนั ที19 สิ งหาคม 2558
2) ผูด้ าํ เนินรายการวีอาร์ โซ (VRZO)
คุณสุ รบถ หลีกภัย
สัมภาษณ์วนั ที 1 กรกฎาคม2558
คุณมัลลิกาหลีกภัย
สัมภาษณ์วนั ที 1 กรกฎาคม2558
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3.4 เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
จากการวิจยั เรื อง“กระบวนการสื อสารและการสร้างคาแรกเตอร์ ของผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะ
ข่าวตื# น และ รายการวีอาร์ โซ (VRZO)” ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research)
ดังต่อไปนี#
1) การศึ ก ษารายการที ออกอากาศบนอิ น เทอร์ เ น็ ต โดยการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth
Interview) โดยเลือกจากรายการทีมีลกั ษณะทีคล้ายกัน
2) การวิเคราะห์เนื#อหารายการ (Content Analysis)
ในส่ วนอุปกรณ์ทีใช้ประกอบเครื องมือในการวิจยั ได้แก่อุปกรณ์ประกอบการสัมภาษณ์เชิ ง
ลึก (In-depth Interview) 1) เครื องอัดเสี ยงและ 2) สมุดจดบันทึก

3.5 การทดสอบคุณภาพเครืองมือ
จากการวิจยั “การสื อสารและการสร้ างคาแรกเตอร์ ของผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะข่าวตื#น และ
รายการวีอาร์ โซ (VRZO)”ผูว้ จิ ยั ใช้การทดสอบคุณภาพตามขั#นตอนดังต่อไปนี#
1) ออกแบบคําถามตามกรอบแนวคิดทฤษฎี
2) ส่ งให้อาจารย์ทีปรึ กษาตรวจสอบ และปรับข้อมูลคําถาม
3) ใช้เครื องมือเก็บข้อมูลจริ ง

3.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันทีวันที 1 มิถุนายน 2557-1 มกราคม 2558 รวมระยะเวลา 8
เดือน โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการสัมภาษณ์เชิ งลึกผูด้ าํ เนิ นรายการ จํานวน 4 คน ชนิ ดแบบกึง
มาตรฐาน (Semi Standardized Interview) โดยผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดกรอบคําถามในแบบสัมภาษณ์เชิ งลึก
ไว้ดงั นี#
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3.6.1 กระบวนการสื อสารของผูด้ าํ เนินรายการเจาะข่าวตื#นและรายการวีอาร์ โซ (VRZO)
ถามผูด้ าํ เนินรายการ
1) มี ก ารเตรี ย มบทพูดและบทสั ม ภาษณ์ ใ นรายการอย่า งไรมี ที มงานกี คนในการ
เตรี ยมสคริ ปท์และระยะเวลาทีใช้ในการเขียนสคริ ปท์
2) ทักษะเรื องการพูด การจัดรายการ เป็ นอย่างไร
3) เคยถูกร้องเรี ยนหรื อกล่าวตําหนิเรื องของการนําเสนอหรื อการใช้ภาษาในรายการ
หรื อไม่อย่างไร, และมีแนวทางในการแก้ไขปั ญหาอย่างไร (เช่น ขัดต่อเกณฑ์การเป็ นผูป้ ระกาศข่าว
ของ กสทช.)
2) กระบวนการสร้างคาแรกเตอร์ ของผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะข่าวจื#นและรายการวีอาร์
โซ (VRZO)
ถามผูด้ าํ เนินรายการ
1) มีกระบวนการคิด หรื อการสร้างคาแรกเตอร์ ของการเป็ นผูด้ าํ เนิ นรายการอย่างไร
(ทั#ง ในแง่ ข องการใช้ภาษาและอวัจ นภาษาต่ า งๆ เช่ น การแต่ ง กายการแต่ ง หน้า ทํา ผมและการ
แสดงออกทางท่าทาง)
2) มีการนําเสนอตัวเองอย่างไร
3) คุณสมบัติของการเป็ นผูด้ าํ เนินรายการบนสื อกระแสหลักกับสื ออินเทอร์ เน็ตทีวีมี
ความแตกต่างกันอย่างไร
4) มีการวัดผลหรื อกระแสตอบรับจากผูช้ มรายการหรื อไม่ อย่างไร
5) ในฐานะทีเป็ นผูด้ าํ เนิ นรายการทีได้รับความนิ ยมในอินเทอร์ เน็ตทีวีปัจจุบนั ท่าน
นับเป็ นตัวแทน หรื อไอดอลให้กบั สังคมในด้านใด

3.7 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลและสรุปผล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลข้อมูลในการศึกษาเรื อง “การสื อสารและการสร้ างคา
แรกเตอร์ ของผูด้ าํ เนินรายการเจาะข่าวตื#น และ รายการวีอาร์ โซ (VRZO)”ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลทีได้จาก
การเก็บข้อมูล โดยดําเนินการดังนี#
3.7.1 การวิเคราะห์เนื#อหา (Content Analysis)
3.7.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง โดย
ผูว้ จิ ยั จะนําข้อมูลทีได้จากการวิเคราะห์ โดยดําเนินการดังนี#
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1) นํามาถอดเทปสรุ ปประเด็น
2) จัดข้อมูลเป็ นหมวดหมู่ตามประเด็นการสัมภาษณ์
3) ตีความหาวิธีการสื อสารและการสร้ างคาแรกเตอร์ ของผูด้ าํ เนิ นรายการโดยนํา
คํา ตอบจากกการถอดเทปสั ม ภาษณ์ ม าประกอบกับ ข้อมู ล ที ได้จากการวิ เคราะห์ เนื# อหา เพื อหา
ข้อสรุ ปถึงการสื อสารและการสร้างคาแรกเตอร์ ของผูด้ าํ เนินรายการเจาะข่าวตื#นและรายการวีอาร์ โซ
(VRZO)

3.8 การนําเสนอผลการวิจัย
ในการศึ กษาครั# ง นี# เป็ นการศึ กษาเชิ ง คุ ณภาพ ดัง นั#นผูว้ ิจยั จึ งได้นําเสนอข้อมูล ที ได้จาก
การศึ ก ษาในแบบพรรณนาเชิ ง วิเ คราะห์ โ ดยการถอดเทปที ได้ท าํ การสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ตัวอย่า งที
เกี ยวข้อง โดยประกอบแนวคิ ดและทฤษฎี ที ใช้เป็ นกรอบแนวทางในการวิจยั และนํา เสนอผล
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ทีตั#งไว้ โดยผูว้ จิ ยั แบ่งการนําเสนอเป็ น 2 บท ได้แก่
3.8.1 บทที 4 ผลการวิจยั นําเสนอข้อมูล 2 ส่ วน คือ
1) วิเคราะห์การนําเสนอข้อมูลเกียวกับกระบวนการสื อสารของผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะ
ข่าวตื#น และรายการวีอาร์ โซ (VRZO)
2) วิเคราะห์การนําเสนอข้อมูลเกี ยวกับกระบวนการสร้ างคาแรกเตอร์ ของผูด้ าํ เนิ น
รายการเจาะข่าวตื#น และ รายการวีอาร์ โซ (VRZO)
3.8.2 บทที 5 สรุ ปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ

บทที 4
ผลการวิจยั
การวิจยั เรื อง “กระบวนการสื อสารและการสร้างคาแรกเตอร์ ของผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะข่าว
ตืน และ รายการวีอาร์ โซ (VRZO)” มีวตั ถุ ประสงค์เพือศึกษาถึ งกระบวนการสื อสารของผูด้ าํ เนิ น
รายการเจาะข่าวตืนและรายการวีอาร์ โซ (VRZO )เพือศึ กษากระบวนการสร้ างคาแรกเตอร์ ของผู ้
ดําเนินรายการเจาะข่าวตืนและรายการวีอาร์ โซ (VRZO)
การศึกษาครังนี ใช้การศึกษาในเชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) เป็ นเครื องมือหลัก
สําคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจยั ทีจะแสดงให้เห็นถึ งการสื อสารและการสร้ างคาแรก
เตอร์ ข องผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะข่ า วตื นและรายการวี อาร์ โซ (VRZO) ซึ งนํา เสนอรายการในสื อ
อินเทอร์ เน็ต ซึ งจะแบ่งการนําเสนอออกเป็ น2 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที 1 กระบวนการสื อสารและการ
สร้างคาแรกเตอร์ ของผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะข่าวตืน และส่ วนที 2 กระบวนการสื อสารและการสร้าง
คาแรกเตอร์ ของผูด้ าํ เนินรายการวีอาร์ โซ (VRZO) รายละเอียดดังต่อไปนี
4.1 กระบวนการสื อสารและการสร้างคาแรกเตอร์ ของผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะข่าวตืน
4.2 กระบวนการสื อสารและการสร้างคาแรกเตอร์ ของผูด้ าํ เนิ นรายการวีอาร์ โซ (VRZO)

4.1 กระบวนการสื อสารและการสร้ างคาแรกเตอร์ ของผู้ดําเนินรายการเจาะข่ าวตืน$
ปั จจุบนั การทํารายการผ่านทางอินเทอร์ เน็ตทีวมี ีการพัฒนาในขณะเดียวกันก็ตอ้ งแข่งขันกัน
มากขึน ทังนี เพือตอบสนองผูช้ มยุคใหม่ ซึ งผูด้ าํ เนิ นรายการถือเป็ นองค์ประกอบสําคัญของรายการ
บนอินเทอร์ เน็ตทีวีทีนอกจากจะช่ วยถ่ายทอดข้อมูลไปสู่ ผูร้ ับชมแล้วยังเปรี ยบเสมือนตัวแทนของ
รายการผูท้ ีจะทําหน้าทีตรงนี จึงจะต้องอาศัยปั จจัยและองค์ประกอบหลายอย่างร่ วมกัน เพือจะช่วย
ดึงดูดความสนใจจากผูช้ มคนรุ่ นใหม่ทีเข้าถึงอินเทอร์ เน็ตทีวี ซึ งการศึกษากระบวนการสื อสาร
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และการสร้ างคาแรกเตอร์ ของผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะข่าวตื น มี องค์ประกอบหลักอยู่ 3 ส่ วนที ต้อง
พิจารณา คือ 1) รู ปแบบการนําเสนอของรายการ 2) การใช้ภาษาทังวัจนภาษาและอวัจนภาษา และ
3) การมีส่วนร่ วมของผูร้ ับสาร
4.1.1 รู ปแบบการนําเสนอของรายการ
การศึกษารู ปแบบการนําเสนอของรายการ เป็ นการศึกษาทีให้ความสําคัญกับประเด็นการ
นําเสนอ, ช่ องทางและระยะเวลาการนําเสนอของรายการที มีผลต่อกระบวนการสื อสารและการ
สร้างคาแรกเตอร์ ของผูด้ าํ เนินรายการโดยจากการสัมภาษณ์เจาะลึกผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะข่าวตืนและ
การวิเคราะห์เนื อหารายการทางสื ออินเทอร์ เน็ตในช่ วงระหว่างวันที 1 มิถุนายน2557–1 มกราคม
2558
รวมระยะเวลา 8 เดื อ น พบว่ า รายการเจาะข่ า วตื นมี รู ปแบบเป็ นรายการ
สนทนา (Conversational Programme) ทีเป็ นการพูดคุยกันระหว่างผูร้ ่ วมรายการตังแต่ 2 คนขึนไป
โดยคอยควบคุมให้การสนทนาเป็ นไปตามแนวอยูใ่ นขอบเขต และคอยนําการสนทนาจากเรื องหนึ ง
ไปอี กเรื องหนึ งจากหัวข้อหนึ งไปสู่ อีก หัวข้อหนึ ง อย่างมี ระเบี ย บ โดยตลอดระยะเวลา 8 เดื อน
รายการเจาะข่าวตืนมีจาํ นวนตอนทีอัพโหลดลงทางอินเตอร์ เน็ตทีวีทงหมด
ั
14 ตอน โดยแต่ละตอน
มีประเด็นในการนําเสนอดังตารางที 4.1
ตารางที 4.1 สรุ ปประเด็นการนําเสนอของรายการเจาะข่าวตืน ระหว่างวันที 1มิถุนายน 2557–
1 มกราคม 2558 (ณ วันที 21 มิถุนายน 2558)
ลําดับ

วันที

1.

20 มิถุนายน
2557

ชือตอน

ประเด็นในการนําเสนอ

ความยาว ยอดชม
(นาที)
(View)
Ep.132 : เจาะไข่ตืน นําเสนอเกียวกับประเด็นของศาลอินเดียกับ 15.45
143,466
ความเชื อของการมีอยู,่ เรื องการกดขีของ
กับอนันดา (Full
คนที มี ปื นมากกว่ า ในตะวัน ออกกลาง,
Version)
ประวัติ ข องนิ ก ายซุ น หนี และชี อ ะห์ แ ละ
เรื องเรื อยางอเมริ กนั ทีองค์กรการเฝ้ าติดตาม
ของสหรั ฐ อเมริ กาซื อเรื อ ตรวจการมู ล ค่ า
กว่า 370,000ดอลล่ า สหรั ฐ ให้กับ รั ฐ บาล
อัฟกานิสถาน
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ตารางที 4.1 (ต่อ)
ลําดับ

วันที

ชือตอน

2.

18 กรกฎาคม Ep.133 :ประหาร
2557
ชีวติ รักษาทุกโรค

3.

25 กรกฎาคม Ep.134 :เราจะงาม
2557
ตามสัญญา ขอเวลา
อีกไม่นาน

4.

5กันยายน
2557

Ep.135 :เจาะครม.
สะโพกดินระเบิด

5.

3 ตุลาคม
2557

Ep.136 :ต้องดู !
ตอนนีออกสอบ
แน่นอน

6.

17 ตุลาคม
2557

Ep.137 :เจาะม็อบ
เหลืองฮ่องกง

ประเด็นในการนําเสนอ

ความยาว ยอดชม
(นาที)
(View)
นํ า เสนอเกี ยวกั บ ประเด็ น การปฏิ รู ป 16.35
136,306
การศึกษาด้วยวิชาลูกเสื อเนตรนารี และการ
ต้องจ่ายค่าประกันสุ ขภาพฯ และเรื องโทษ
ประหารอย่า งเร่ ง ด่ วนว่ามัน จะช่ ว ยแก้ไ ข
ปั ญหาอะไรได้บา้ ง
นํา เสนอประเด็ น นางงามจากเวที มิ ส ยูนิ 22.12
183,616
เวิร์ส ไทยแลนด์ 2557 โดนปลดเพราะเคย
ถ่ายรู ปเซ็กซี
ประเด็นของศาลแบบไทยๆ ทีเพิงตัดสิ นคดี 16.22
การฆาตกรรมเมื อปี ที ผ่า นมา, เรื องความ
ย้อนแย้งของโลก ทังเกาหลีเหนื อ อเมริ กา
ยิ ว ก าซ่ า แ ล ะ ว กม า ซี เ รี ย แ ล ะ เ รื อ ง
คณะรั ฐมนตรี ทีมาจากการแต่ง ตังและได้
เป็ นข้าราชการประจํา
นํา เสนอประเด็ น เรื องราวของกองกํา ลัง 27.24
ต่ า งชาติ ห ลายกองในไทย ไม่ ว่า จะเป็ นที
หลักสี ราชประสงค์ เกาะเต่า ข้าวสาร, เรื อง
ผลโพลล์ค วามสุ ข ของคนไทย และตํา รา
เรี ยนวิชาประวัติศาสตร์ชนมั
ั ธยมทีน่าสนใจ
นํา เสนอประเด็ น การอุ ท านออกที วี, การ 26.12
เมินเฉยต่อการทําร้ายประชาชนจากทหาร
ความรํ ารวยที ไม่ มี ที มาที ไป การเอากฎ
อัยการศึกมาโปรโมทการท่องเทียว คุณภาพ
ความตรงไปตรงมาของกระบวนการ
ยุติธรรม

131,079

169,465

118,432
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ตารางที 4.1 (ต่อ)
ลําดับ
7.

8.

9.

10.

11.

12.

วันที

ชือตอน

ประเด็นในการนําเสนอ

ความยาว ยอดชม
(นาที)
(View)
29 ตุลาคม
Ep.138 :ชะลอการ นําเสนอประเด็นความประหลาดทีคนดีไม่ 16.31
97,130
2557
ขายข้าวกับจํานํา
ต้อ งแสดงบัญ ชี ท รั พ ย์สิ น ประหลาดที มี
ข้าวต่างกันยังไง??? โครงการชะลอการขายข้าวฯ ที ต่างกับการ
จํานําข้าว แถมชะลอข้าวได้ไม่มีใครเหมือน
ประหลาดที อาจจะมี ก ารลงทุ น สามล้า น
ล้ า น แ ล ะ ป ร ะ ห ล า ด ที เ ด็ ก ไ ท ย ยั ง มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตาํ
7 พฤศจิกายน Ep.139: ถึงเวลา
นําเสนอประเด็นเรื องคณะกรรมการยกร่ าง 36.02
118,021
2557
ปฏิรูปแล้วนะฮ้าว์ฟ 9 รัฐธรรมนู ญตืนรู ้ทีจะเข้ามาแก้ไขปั ญหา
คอรั ป ชั นของบ้ า นเมื อ งให้ ห มดไป มา
พิ จ ารณาว่า ใครเป็ นใคร มาจากไหน ได้
อย่างไร
21
Ep.140 :ปรส. VS เป็ นการนําเสนอประเด็นเรื องการขาดทุ น 21.52
179,843
พฤศจิกายน จํานําข้าวเหยดแหม๋ ของโครงการรั บ จํา นํา ข้า วของรั ฐ บาลยิ ง
2557
ลักษณ์ และประเด็น ปรส.
25
Ep.141 :รัฐบาล
นํา เสนอเรื องป่ วงๆ ของรั ฐ บาลประเทศ 9.23
93,317
พฤศจิ กายน แอบดูไลน์
ไทยที ประกาศต่อประชาชีวา่ วี อา ว๊อด ชิ ง
2557
ประชาชนได้จริ ง
ยู เรื องราวเหล่ า นันจะจริ ง หรื อ ไม่ ได้แ ค่
หรื อ?
ไหน
14 มกราคม Ep. 142 : เจาะร่ าง นําเสนอประเด็น พรบ.ความมันคงไซเบอร์ 7.58
105,157
2558
พรบ.ความมันคงไซ ทีจะมาเจาะตืนๆ ว่าเค้าเป็ นใครมาจากไหน
เบอร์
และจะมาสร้ า งความปั นป่ วนกั บ เหล่ า
ชาวเน็ตอย่างไรบ้าง
16 ม กร าค ม Ep. 143 :ปูวเ์ สร็ จ
นํา เสนอการพิ จ ารณาคดี จ ํา นํา ข้า ว วาระ 12.14
118,130
2558
แน่ ! จํานําข้าว
แห่ ง ชาติ สาเหตุ แ ห่ ง ความโกรธแค้น รั บ
"ส่อ" ทุจริ ต !
ไม่ ไ ด้ข องมวลมหาประชาชน จากห้ อ ง
ประชุมสภานิบญั ญัติแห่งชาติ มาดูกนั ว่า
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ตารางที 4.1 (ต่อ)
ลําดับ

13.

14.

วันที

ชือตอน

ประเด็นในการนําเสนอ

ความยาว
(นาที)

กลโกงของฝ่ ายจําเลยและหลักฐานสําคัญ
ของทางโจทก์คืออะไร
23 ม กร าค ม Ep.144 :ไม่มีเจ๊ปูวส์ นํ า เสนอประเด็ น ที ไม่ มี น ายกฯ ชื อ ยิ ง 10.53
2558
แล้ว!! เลือกตังไทย ลักษณ์ ชินวัตร เป็ นรอบทีสาม กับเรื องดูถูก
สไตล์เยอรมัน ฉลุย สติปัญญาของ "การเลือกตังระบบเยอรมัน"
!!
ว่าระบบทีว่านี ดีอย่างไร มีตน้ กําเนิ ดมาจาก
ไหน และเกร็ ดตื นๆ ที ไม่เ กิ นเจ็ด บรรทัด
เกียวกับ "เผด็จการรัฐสภา"
30 มกราคม Ep.145 :ตกใจกับ
นํ า เสนอเรื องชุ ดกฎหมาย "ส่ งเสริ ม 14.45
2558
พรบ.ไซเบอร์ฯ อีก เศรษฐกิจดิจิตอล" จํานวนแปดฉบับ
ซักรอบ !!

ยอดชม
(View)

116,805

148,169

จากการวิเคราะห์เนื อหารายการเจาะข่าวตืนทังหมด 14 ตอน ผูว้ ิจยั พบว่าประเด็นหลักที
รายการได้หยิบยกขึนมานําเสนอ คือ ประเด็นการเมืองและสังคม ซึ งในส่ วนทีเป็ นประเด็นการเมือง
ผูด้ าํ เนิ นรายการจะกล่าวถึ งนโยบายหรื อการบริ หารงานของรัฐบาล ได้แก่ การตรวจสอบคดีจาํ นํา
ข้าว ในสมัยรัฐบาลของนางสาวยิงลักษณ์ ชิ นวัตร หรื อ กฎหมายส่ งเสริ มเศรษฐกิจดิ จิตอล เป็ นต้น
ในขณะทีประเด็นด้านสังคมจะกล่าวถึ งปั ญหาต่างๆ ทีเกิ ดขึนภายในสังคมปั จจุบนั ได้แก่ กรณี ที
นางงามจากเวทีมิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2557 โดนปลดเพราะเคยถ่ายรู ปเซ็กซี เป็ นต้น โดยผูด้ าํ เนิ น
รายการจะวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็ นต่อประเด็นนันด้วยการใช้วิธีการย่อยเรื องยากให้เป็ น
เรื องง่าย ผ่านการใช้ภาษาทีสัน กระชับ และเข้าใจได้ง่าย เนื องจากปั จจุบนั เป็ นยุคของสภาวะข้อมูล
ล้นเกิน (Information Overload) ทําให้คนไม่มีสมาธิ กบั อะไรนานๆ เนื อหาหรื อประเด็นทีนําเสนอ
จึงต้องสัน ใช้เวลาไม่นานจนเกิ นไป ดังที ณัฐพงศ์ เทียนดี (สัมภาษณ์,19 สิ งหาคม,2558) กล่าวว่า
“เราต้องคิ ดว่า จะทํา ยัง ไงให้ ค นดู ติ ด ตามหรื อสนใจในประเด็ นหรื อสิ งที เราพูดไปเรื อยๆ ต้อ ง
นําเสนออย่างกระชับ ถ้าคนดูรู้สึกว่าสิ งทีดูอยู่มนั ยาก มันน่ าเบือ มันช้าเค้าก็สามารถกดเปลี ยนได้
ทันที หรื อหากความเร็ วบนอินเทอร์ เน็ตไม่ดี ช้า คนดูก็อาจเปลียนหรื อเลิกดูได้ทนั ทีการทําออนไลน์
อุปสรรคเยอะกว่าการทําทีว”ี
นอกจากนี ยังมีการตังชื อตอนให้มีความน่าสนใจและสร้ างสรรค์ดว้ ยภาษาไม่เป็ นทางการ
หรื อนําคําทีนิ ยมอยู่ ณ ขณะนันมาประกอบใช้ในการตังชื อตอน เช่ น ตอน ถึงเวลาปฏิ รูปแล้วนะ
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ฮ้าว์ฟหรื อตอน ปรส. VS จํานําข้าวเหยดแหม๋ ซึ งเป็ นการนําเสนอประเด็นเรื องการขาดทุนของ
โครงการรับจํานําข้าวของรัฐบาลยิงลักษณ์ ทีนําคําว่า “นะฮาว์ฟ” และคําว่า “เหยดแหม๋ ” ทีเป็ นภาษา
วัยรุ่ น หรื อคําทีไม่เป็ นทางการมาใช้สือสารกับกลุ่มผูช้ มทีเป็ นคนรุ่ นใหม่มาประกอบใช้ในการตัง
ชือซึ งถือเป็ นกลยุทธ์การออกแบบเนือหาทีสําคัญอย่างหนึงทีนําเรื องความเกียวข้อง (Relevancy) กับ
ผูร้ ับสารมาใช้
ทังนี ผูว้ ิจยั ขอนําเสนอตัวอย่างจากประเด็นที ผูช้ มสนใจมากทีสุ ด คือ ตอน เราจะงามตาม
สัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน (ออกอากาศวันที 25 ก.ค. 2557 ) ซึ งมียอดชมสู งสุ ดถึง 183,616 ครัง โดย
เป็ นตอนทีนําเสนอประเด็นเกี ยวกับสังคม เรื องทีนางงามจากเวทีมิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2557โดน
ปลดเพราะเคยถ่ายรู ปเซ็กซี ตามทีจะได้เห็นจากตาราง4.2
ตารางที 4.2 ตัวอย่างบทพูดของผูด้ าํ เนินรายการเกียวกับประเด็นสังคม (เทปวันที 25 ก.ค. 2557)
(07.00)
จอห์น
แอ้ม

จอห์น
แอ้ม
จอห์น
แอ้ม
จอห์น
แอ้ม
จอหื น

เนือ$ หา
ล่าสุ ดครับนางงามโดนปลดเพราะเคยถ่ายรู ปเซ็กซี วะเฮ้ย โอ้โหเค้าบอกทําตัวแบบนี มันไม่
เหมาะกับวัฒนธรรมไทยรู ้ไม๊
ครับผม ไอ้วฒั นธรรมไทยเนียมันเป็ นของแปลกมากเลยนะครับ กูเพิงรู ้เหมือนกันว่าการเอา
ผูห้ ญิงมานุ่งชุดว่ายนํา เดินโชว์แล้วตัดสิ นว่าใครสวยสุ ดเนีย มันเป็ นวัฒนธรรมไทยด้วย(ตบ
โต๊ะ)
แล้วมีติดเบอร์ดว้ ยนะครับ แม่งติดเบอร์แบบสาธารณะด้วยนะครับ ถ่ายทอดสดฟรี ทีวีดว้ ย
ปกติเนียติดเบอร์เค้าต้องอยูใ่ นทีมิดชิด ไม่ให้ถ่ายรู ปออกทีวี จะบ้าเหรอ
ชาวเน็ตอ่ะ
ชาวเน็ตเนีย อือฮือ ความเห็นเยอะนะเนีย
ใช่ซิปกติไม่ค่อยได้แสดงความเห็นไง อยูบ่ า้ นแล้วค่อยแสดงความเห็น ปิ ดบ้านมิดชิดแล้วก็
ด่าคน
ครับผม
เฮีย ไม่เหมือนเรา ถ่ายเลย (หัวเราะ)
(หัวเราะ) ออนแอร์บนเน็ตด้วย เออ

จากตัวอย่างเบืองต้นจะเห็นว่าผูด้ าํ เนิ นรายการหยิบยกประเด็นทีกําลังได้รับความนิ ยมของ
สังคมอยู่ในตอนนันมาพูดถึ ง ซึ งก็คือเรื องทีกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ มีคาํ สังปลด "นํา
เพชร สุ ณณ
ั ณิ การ์ "หรื อ "เอมี นําเพชร" หรื อ "สุ ณัณณิ ภาร์ กฤษณสุ วรรณ"พ้นจากตําแหน่งรองมิส
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ยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2014 เนื องจากมีภาพฉาว แนวเซ็ กซี ซึ งไม่เหมาะกับตําแหน่ งนางงามทีได้รับ
โดยผูด้ าํ เนินรายการนําประเด็นทีเกิดขึนดังกล่าวมานําเสนอด้วยการวิเคราะห์พร้อมสอดแทรกความ
คิดเห็นส่ วนตัว โดยการเสี ยดสี ประชดประชันเรื องทีพูดถึงว่า“…การเอาผูห้ ญิงมานุ่งชุ ดว่ายนํา เดิน
โชว์แล้วตัดสิ นว่าใครสวยสุ ดเนี ย มันเป็ นวัฒนธรรมไทยด้วย” นอกจากนี ระหว่างทีผูด้ าํ เนิ นรายการ
กําลังพูดถึ งประเด็ นที นําเสนออยู่นัน จะมี การนําองค์ประกอบภาพในส่ วนของการผลิ ตรายการ
อย่างเช่น ภาพกราฟฟิ ก แสดงเป็ นรู ปภาพ หรื อคําพูด เพืออธิ บายในสิ งทีผูด้ าํ เนิ นรายการพูด เพือให้
ผูช้ มเข้าใจในสิ งทีผูด้ าํ เนินรายการต้องการสื อสารมากขึน
ดังที วิญzู วงศ์สุรวัฒน์ (สัมภาษณ์, 19 สิ งหาคม 2558) กล่าวว่า
การนําเสนอเนือหาของรายการนัน หากอธิ บายให้กนั ฟังซึ งๆหน้าก็เข้าใจยากแล้ว แต่การจะ
ทํา ผ่า นรายการเรานันยากกว่า แล้ว ยัง มี เรื องของการประชดประชันเข้า มาอี ก แต่ เ ราก็
สามารถแทรกภาพ เสี ยง หรื อวิดิโอเข้าไปด้วย เลยทําให้คนดูเข้าใจง่ายขึน…อย่างเช่นบาง
ตอนมีการพูดหรื อใช้ชือย่อ ซึ งคนอาจจะไม่รู้ว่าหมายถึ งใคร การใช้กราฟฟิ กก็ทาํ ให้คนดู
เข้าใจมากขึน
“กราฟฟิ กทีใช้ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางล้อเลียน แนวน่ารักๆ ทีต้องการทําขึนมาเพือช่วยใน
การสื อสารด้วย”(ณัฐพงศ์ เทียนดี, สัมภาษณ์, {| สิ งหาคม 2558)
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ภาพที 4.1 ภาพผูด้ าํ เนิ นรายการขณะเล่าข่าวในประเด็นทีนางงามจากเวที มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์
2557 ซึ งโดนปลดเพราะเคยถ่ายรู ปเซ็ กซี จากตอนเราจะงามตามสัญญา ขอเวลาอี กไม่
นาน (ออกอากาศวันที25 กรกฎาคม 2557)
อีกตัวอย่างคือ ตอน ปรส. VS จํานําข้าวเหยดแหม๋ (ออกอากาศวันที 21 พ.ย. 2557) ประเด็น
การเมืองทีผูช้ มสนใจรองลงมาเป็ นอันดับสอง ซึ งมียอดชมสู งสุ ดถึ ง 179,843ครัง โดยเป็ นตอนที
นํา เสนอประเด็ นเรื องการขาดทุ นของโครงการรั บ จํานํา ข้า วของรั ฐบาลยิงลัก ษณ์ และประเด็ น
องค์การเพือการปฏิรูประบบสถาบันการเงินหรื อ ปรส.ตามทีจะได้เห็นจากตารางที 4.3
ตารางที 4.3 ตัวอย่างบทพูดของผูด้ าํ เนินรายการเกียวกับประเด็นการเมือง (เทปวันที 21 พ.ย. 2557)
(1.50)
จอห์น

แอ้ม

จอห์น
แอ้ม

เนือ$ หา
ในทีสุดครับตัวเลขการการทุนของโครงการรับจํานําข้าวทุกเม็ดของรัฐบาลสมหญิง ยิงเลิฟเนียนะ ก็
ได้ถูกประกาศออกมาแล้วนะฮ้าว์ฟ โดยมือเศรษฐกิจแห่ งครม. ประยุทธ์ 1.หม่อมราชวงศ์ ปรี ดียา
ธรณ์ เทวกุล เลขทีออก 6,820,000,000,000 บาท (ลากเสี ยง) หลายคนก็มีขอ้ กังขานะครับว่า ไอเลข
นี เนี ย ไปดึ งออกมาจากแอสของใคร มันมาได้ยงั ไง หกแสนกว่าล้าน ข้าวที รับจํานําไว้อ่ะขายได้
หมดแล้วเหรอถึงมาบอกว่าขาดทุนอ่ะฮะ
เห้ย เค้าเรี ยกขาดทุนบัญชีเว้ย จําเลยสังคมคนดี ทางฝังพรรคเพือไทยเค้าต้องสวนกลับมาอยูแ่ ล้วว่า
เนี ยคือการขาดทุนทางบัญชี เป็ นตัวเลขทีสมมุติขึนเพือทีจะปิ ดบัญชี ให้ได้ พูดง่ายๆก็คือถึงรอขาย
ข้าวหมดก่ อนค่อ ยปิ ดบัญ ชี เ นี ย ก็ พอดี ครั บ ชาติ ห น้า 25 นอมันต้องประมาณเอาแล้วล่ ะตอนนี
เพราะว่าไม่งนมั
ั นไม่จบไง ไม่จบมันก็จะเริ มเอาเงินมาแดก เอ้ย! พอไม่จบมันก็จะเริ มขอเงินอันใหม่
มาไม่ได้ไง
อ๋ อ โอเค พูดให้ดีๆนะเว่ย เออ..
เข้าใจไม๊ แต่เค้าไม่ได้มวนิ
ั ม ไม่ได้เมคตัวเลขขึนมาเว่อร์ ๆ เค้ายืนยันมาว่าเค้าใช้วิธีการทางบัญชี ที
ถูกต้อง
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ตารางที 4.3 (ต่อ)
(1.50)
จอห์น

เนือ$ หา
โอเคปะ!
ซึ งเรื องนี เนี ยจะเป็ นความจริ ง หรื อ ไม่ อ ย่า งไรเนี ยนะครั บ ชาวบ้า นอย่า เราๆเนี ยละครั บ หรื อ
แม้กระทังสื อครับ (หัวเราะ) ก็ไม่มีวนั ได้รู้หรอกครับเพราะมันเป็ นความลับสุ ดยอดห้ามบอกใคร
เข้าใจไม๊ (กระซิบ)ห้ามบอกใครเป็ นอันขาดเลย ถ้าไม่มีเส้นใหญ่ในกรมบัญชีกลางหรื อว่า ธกส.เนีย
นะครับ มึงอย่างฝันเลยนะครับทีจะได้ดูรายงานตรวจตัวจริ งๆครับ เค้าบอกมาว่ายังไงเนียจริ งไม่จริ ง
ไม่มีทางเช็คได้ แต่เฮ้ย! เดี}ยวก่อนกูไม่ได้บอกว่าโครงการจํานําข้าวไม่ขาดทุนนะเว่ย ขาดทุนชัวร์
ขาดทุนเยอะด้วย ขาดทุนแบบเหยดแหม๋ ขาดทุนแบบเหนี ยวไข่ ไม่ใช่เหนี ยวไก่ (3.34) เหนี ยวไข่
เข้าใจป่ าว เออ..แค่ความจริ งสุดท้ายเนียนะครับ มึงกับกูไม่มีทางได้เห็นเหมือนกับโครงการประกัน
ราคาข้าว โครงการประกัน ยางพารา โครงการรั บซื อมัน โครงการอุม้ ราคาไข่ ทุ กโครงการทุ ก
รัฐบาลเค้าแถลงข่าวมาว่าเท่าไหร่ มึงก็ตอ้ งพยักหน้า งึกๆงักๆ ไปเท่านันครับ โอเค๊! คําถามมันมีอยู่
แค่วา่ คุณมึงจะเกิดดีดดิน เป็ นเดือดเป็ นร้อน ยอมไม่ได้ เหยดแหม๋ กบั โครงการไหนขึนมาเท่านันแห
ล่ะครับ…

จากตัว อย่ า งเบื องต้น จะเห็ น ว่า ผู ้ด ํา เนิ น รายการหยิ บ ยกประเด็ น เรื องการขาดทุ น ของ
โครงการรับจํานําข้าวของรัฐบาลยิงลักษณ์ มาวิเคราะห์โดยการนําข้อมูลเรื องของตัวเลขมาอ้างอิง
เพือประกอบการนําเสนอให้มีความน่ าเชื อถื อมากขึน ดังตารางที 4.3 ที ผูด้ าํ เนิ นรายการพูดว่า
“ตัวเลขการทุนของโครงการรับจํานําข้าวทุกเม็ดของ…ก็ได้ถูกประกาศออกมาแล้วนะฮ้าว์ฟ โดยมือ
เศรษฐกิจแห่งครม. ประยุทธ์ 1.หม่อมราชวงศ์ ปรี ดิยาธรเทวกุล เลขทีออก 6,820,000,000,000 บาท”
ด้วยการวิเคราะห์พร้ อมสอดแทรกความคิดเห็ นส่ วนตัวทีใช้การเสี ยดสี และประชดประชันเรื องที
กําลังนําเสนอประกอบด้วย โดยระหว่างทีผูด้ าํ เนินรายการกําลังพูดนันจะมีการนําองค์ประกอบภาพ
ในส่ วนของการผลิตรายการ อย่างเช่น ภาพกราฟฟิ ก แสดงเป็ นรู ปภาพ หรื อคําพูด เพืออธิ บายในสิ ง
ทีผูด้ าํ เนินรายการพูด ตามทีเห็นได้จากรู ปภาพที 4.2

52

(1.55) (2.08) (4.42)

ภาพที 4.2 ภาพผูด้ าํ เนิ นรายการขณะเล่าข่าวในประเด็นการขาดทุนของโครงการรับจํานําข้าวของ
รัฐบาลยิงลักษณ์ จากตอน ปรส. VS จํานําข้าวเหยดแหม๋ (ออกอากาศวันที 21 พ.ย.
2557)
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นแสดงให้เห็ นว่าประเด็นทีรายการเจาะข่าวตืนนํามาเสนอ
นันมีการพูดถึงประเด็นด้านการเมืองและสังคมทีนําเสนอกฎหมาย นโยบายหรื อการบริ หารงานของ
รัฐบาลเป็ นส่ วนใหญ่ รวมไปถึงเรื องราวทีเกียวกับสังคมปั จจุบนั ทีคนในสังคมให้ความสนใจหรื อ
ติดตาม ซึ งก็สอดคล้องกับความตังใจในการนําเสนอประเด็นของผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะข่าวตืนจาก
บทสัมภาษณ์ทีกล่าวว่า
เราพยามจะพูดประเด็นเรื องการเมือง สังคมและวัฒนธรรม เพือให้คนมองว่าเป็ นเรื องทีควร
รู ้ และก็พยายามทีจะนําเสนอด้วยวิธีทีหลากหลาย ใช้การย่อยเรื องทียากให้เป็ นเรื องง่าย ให้
คนเข้าใจ ผมตังใจจะนําเสนอไปถึงกลุ่มคนรุ่ นใหม่ทีเป็ นวัยรุ่ น เพราะคนพวกนี คือคนทีใช้
อิ นเทอร์ เน็ ตจริ ง ๆ และถ้า ถามผม ผมคิ ดว่า ถ้า จะมี อิม แพคก็ น่าจะมี อิมแพคกับคนรุ่ นนี
มากกว่าซึ งสิ งทีเรานําเสนอก็เป็ นการนําเสนอจากข่าวสารทัวไปทีหลายๆสื อเค้านําเสนอกัน
แต่วา่ มันสามารถเช็คได้ เพียงแต่วา่ เราแค่เอามาย่อยให้คนเข้าใจง่ายขึน เพราะฉะนันก็คือสิ ง
ทีเรานําเสนอก็มาจากสิ งเหล่านี แหล่ะครับ เพียงแต่เราอธิ บายจากสิ งทียากให้เป็ นเรื องง่าย
เท่านันเอง หลายคนก็เลยมองว่าแรงจัง แต่จริ งๆแล้วเนี ยก็มาจากเนื อความทีเค้าเขียนกัน แต่
คุณไม่ได้อ่าน เราแค่แปลงไทยเป็ นไทยให้เข้าใจง่าย”(วิญzู วงศ์สุรวัฒน์, สัมภาษณ์ , 19
สิ งหาคม 2558)
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การเลื อกประเด็น เลื อกตามความสําคัญว่าควรจะพูดไม๊ ตามแต่วาระ ยกตัวอย่างประเด็น
ระเบิดทีราชประสงค์ทีคนส่ วนใหญ่สนใจ แต่ขณะเดียวกันประเด็นรัฐธรรมนูญก็ยงั ทํางาน
อยู่ ก็ยงั มีการดําเนิ นต่อไป ซึ งเราก็คิดว่าประเด็นรัฐธรรมนูญก็สําคัญ ซึ งประเด็นระเบิดเรา
นันเราไม่สามารถระบุได้วา่ เป็ นใคร ข้อมูลยังไม่เพียงพอ พวกเราเสฟข่าวเยอะมากและต้อง
คุยกันเรื อยๆ ว่าประเด็นข่าวไหนทีน่าสนใจ ต้องคุยกันเรื อยๆ”(ณัฐพงศ์ เทียนดี, สัมภาษณ์,
19 สิ งหาคม 2558)
นอกจากนี จากการศึกษายังพบว่าการอัพโหลดลงทางอินเทอร์ เน็ตทีวีของรายการเจาะข่าว
ตืนนันไม่มีการกําหนดวันหรื อเวลาในการอัพโหลดทีแน่นอน ดังนันในแต่ละเดือนรายการเจาะข่าว
ตืนจึงมีจาํ นวนตอนทีอัพโหลดลงทางอินเทอร์ เน็ตทีวที ีไม่เท่ากัน ตามทีเห็นได้จากตารางที 4.4
ตารางที 4.4 สรุ ปจํานวนของรายการเจาะข่าวตืน ระหว่างวันที 1มิถุนายน 2557–1 มกราคม 2558
(ณ วันที 21 มิถุนายน 2558)
เดือน
มกราคม 2558
ธันวาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ตุลาคม 2557
กันยายน 2557
สิ งหาคม 2557
กรกฎาคม 2557
มิถุนายน 2557

จํานวนตอน
4
0
3
3
1
0
2
1

จากตารางเบื องต้น แสดงให้ เ ห็ น ว่า เดื อ นที รายการเจาะข่ า วตื นมี ก ารอัพ โหลดลงทาง
อินเทอร์ เน็ตทีวีมากทีสุ ดคือ เดือนมกราคม 2558 ซึ งมีทงหมด
ั
4 ตอน ในขณะทีรองลงมาคือเดือน
พฤศจิกายน และเดื อนตุลาคม2557 ซึ งมีจาํ นวนทีออกอากาศเท่ากันคือ 3 ตอน นอกจากนี ยังพบว่า
ในเดือน ธันวาคมและเดือนสิ งหาคม 2557 รายการเจาะข่าวตืนไม่มีการอัพโหลดลงทางอินเทอร์ เน็ต
ทีวีเลยแม้แต่ตอนเดียวการอัพโหลดรายการเจาะข่าวตืนผ่านช่องทางอินเทอร์ เน็ตทีวีเบืองต้นแสดง
ให้เห็ นว่า การนํา เสนอรายการผ่า นอิ นเทอร์ เน็ ตที วี เป็ นช่ องทางที เปิ ดโอกาสให้ผูผ้ ลิ ตสามารถ
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สามารถสร้างสรรค์รายการและนําเสนอผ่านทางอินเทอร์ เน็ตทีวีได้อย่างอิสระ ต่างจากการนําเสนอ
ผ่านสื อกระแสหลักอย่างสื อวิทยุและโทรทัศน์ทีมีขอ้ จํากัดของเวลาด้วยเพราะการนําเสนอผ่านสื อ
วิทยุโทรทัศน์เป็ นทือทีมีอายุสัน กล่าวคือผูช้ มไม่สามารถย้อนกลับมาดูรายการได้อีก ต่างจากการ
นําเสนอผ่านอินเทอร์ เน็ตทีวี ทีผูร้ ับสารสามารถสื บค้นข้อมูลหรื อเลือกเปิ ดชมรายการทีต้องการได้
ตลอดเวลา 24 ชัวโมง นอกจากนี จากการสัมภาษณ์ผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะข่าวตืนยังพบว่าสาเหตุที
รายการเจาะข่าวตื นไม่มีการกําหนดวันหรื อเวลาในการออกอากาศทีแน่ นอนนัน ขึ นอยู่กบั ความ
สะดวกของผูผ้ ลิตรายการ เป็ นสําคัญ ดังบทสัมภาษณ์ของผูด้ าํ เนินรายการทีกล่าวว่า
การอัพโหลดเริ มต้นจากตามสะดวก เช่นเดื อนละครัง หรื อ บางเดือนมี 2 เทป แล้วก็ไม่ได้
กําหนดวัน ดูความสะดวกว่ามาถ่ายได้วนั นี ตัดได้วนั นี คิวห้องตัดว่างวันนี พอดี ก็ลงวันนี
แต่พอเริ มมีคนนิยมมากขึนก็เริ มถีขึน และพอเราทําเว็บก็ทาํ ให้มีตารางเวลาทีชัดเจนมากขึน
(วิญzู วงศ์สุรวัฒน์, สัมภาษณ์, 19 สิ งหาคม 2558)
ในขณะทีคุณณัฐพงศ์ เทียนดี ผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะข่าวตืน ซึ งทําหน้าทีในการช่วยควบคุ ม
ฝ่ ายโปรดักชันรายการได้ให้สัมภาษณ์เพิมเติมเกียวกับการออกอากาศว่า
เพราะลูกค้าชอบถามหาผัง ซึ งออนไลน์ไม่ได้มีการทําผัง เราก็เลยทําเป็ นตารางผังแบบราย
เดื อน ว่าในแต่ละเดื อนเจาะข่าวตืนจะออกกี ตอน เราก็เลยวางว่าเจาะข่าวตืน ควรมีอาทิตย์
เว้นอาทิตย์ แต่ถา้ ลูกค้าต้องการเยอะก็สัปดาห์ละสองครัง เดือนนึ งแปดครัง เพือลูกค้าจะได้
มี ผ งั จะได้วางแผนโฆษณาซึ งจริ ง ๆตอนแรกเป็ นตามสะดวก แล้วก็ ม าเป็ นอาทิ ตย์เว้น
อาทิตย์ แล้วก็ทุกอาทิตย์ แต่พอทุกอาทิตย์คนก็เบือ ดูนอ้ ยลง เราเลยปรับให้เป็ นอาทิตย์เว้น
อาทิตย์แบบเดิม บางทีเจอเรื องรัฐประหารก็ไม่สามารถพูดอะไรได้ ก็เหลือเดือนละครัง ก็
ขึ นอยู่กบั สถานการณ์ ต่ างๆ แต่ปั จจุ บ นั จะออกเป็ นอาทิ ตย์เว้นอาทิ ตย์(ณัฐพงศ์ เที ยนดี ,
สัมภาษณ์, 19 สิ งหาคม 2558)
นอกจากนีจากการศึกษาทัง 14 ตอน พบว่า ในความยาวในการนําเสนอแต่ละตอนจะไม่เกิน
20 นาที ทังนี เนื องจากเนื อหาทีผูด้ าํ เนิ นรายการนําเสนอส่ วนใหญ่คือประเด็นเรื องการเมืองสังคม
ซึ งจัดอยู่ในประเภทของข่าวหนัก หรื อเรื องทีเข้าใจค่อนข้างยาก ต้องอาศัยความคิด ความรู ้ ความ
สนใจในภูมิหลังเกี ยวกับเรื องนันๆพอสมควร ดังนันในการนําเสนอเนื อหาของผูด้ าํ เนิ นรายการจึง
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จําเป็ นจะต้องนําเสนอเนื อหาให้สันและกระชับ เพือผูช้ มจะได้เข้าใจในเนื อหาและไม่รู้สึกเบือ ซึ งก็
สอดคล้องกับทีผูด้ าํ เนินรายการได้ให้สัมภาษณ์ไว้วา่
ล่ า สุ ดจะพยามยามไม่ใ ห้เกิ น 20 นาที ต่อตอน เพราะต้องมี การอัพ โหลดลงเฟส
บุ๊คด้วย จะได้ดูได้หลายช่ องทาง ซึ งแต่ก่อนเราทําเป็ นชัวโมงเลย แต่มนั อัพโหลด
ลงเฟสบุ๊คไม่ได้…ต่างจากการทําที วีทีไม่สามารถนําเสนอเร็ วได้ เพราะคนดู ไม่
สามารถย้อนกลับมาดูได้แต่ออนไลน์สามารถทําได้ (ณัฐพงศ์ เทียนดี, สัมภาษณ์ ,
19 สิ งหาคม 2558)
ลุคของจอห์น ในฟรี ทีวี หรื อสื อกระแสหลักส่ วนใหญ่ผมจะเป็ นอีกแบบนึ ง แต่พอ
ทํา ออนไลน์ผ มต้องนํา เสนอตัวเองในอี กรู ป แบบนึ ง คื อต้องพูดกระชับ ต้องไว
ตรงไปตรงมา ไม่ ต้องอ้อมค้อม จะรู ้ เ ลยว่า อัน นี เป็ นเนื อหาในการที จะต้อ งไป
นําเสนอบนออนไลน์ ส่ วนอันนี ต้องไปนําเสนอบนฟรี ทีวี มันคนละอารมณ์ ก ัน
การใช้ภ าษาของออนไลน์ กับ ฟรี ที วี ค นละแบบกัน โดยความยาวของการทํา
ออนไลน์ขึนอยูก่ บั เนือหา ความอิม พอดีและ ไม่ยืดไป ยาวไป (วิญzู วงศ์สุรวัฒน์,
สัมภาษณ์, 19 สิ งหาคม 2558)
จากการศึ กษาเบื องต้นผูว้ ิจยั จึ ง สรุ ปได้ว่า ประเด็ นที รายการเจาะข่ าวตื นนํา เสนอ คื อ 1.
ประเด็นการเมืองสังคม ซึ งมีปัจจัยด้านความสดใหม่ และเป็ นประเด็นทีได้รับความนิ ยม หรื ออยูใ่ น
กระแสสังคมด้วยการใช้วิธีการย่อยเรื องยากให้เป็ นเรื องง่ าย ผ่านการใช้ภาษาที สัน กระชับ และ
เข้าใจได้ง่าย รวมถึงมีการนําภาพกราฟฟิ ก แสดงเป็ นรู ปภาพ หรื อคําพูด เพืออธิ บายในสิ งทีผูด้ าํ เนิ น
รายการพูด เพือให้ผูช้ มเข้าใจในสิ งทีผูด้ าํ เนิ นรายการต้องการสื อสารมากขึนซึ งการนําเสนอด้วย
ประเด็นและรู ปแบบดังกล่าวสามารถช่วยสร้างแรงกระตุน้ ให้ผชู ้ มเลือกทีจะติดตามเนื อหาในแต่ละ
ประเด็นได้เป็ นอย่างดี เห็นได้จากจํานวนผูเ้ ข้าชมซึ งมียอดการเข้าชมสู งสุ ดถึง 183,616 ครังในขณะ
ทีระยะเวลาหรื อจํานวนตอนในการออกอากาศจะไม่มีการกําหนดวันหรื อเวลาในการออกอากาศที
แน่นอน ทังนีขึนอยูก่ บั ความสะดวกของผูผ้ ลิตรายการและช่องทางการนําเสนอเป็ นสําคัญ
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4.1.2 การใช้ ภาษา
ผูด้ าํ เนิ นรายการ คือตัวแทนทีจะถ่ายทอดเรื องราวต่างๆ ให้กบั ผูช้ ม ดังนันทักษะทางด้าน
การใช้ภาษาของผูด้ าํ เนิ นรายการ ถื อได้ว่า เป็ นองค์ป ระกอบสํา คัญที ขาดไม่ ไ ด้ ซึ งภาษาในการ
สื อสารนัน คือ การทีผูส้ ่ งสารหรื อผูด้ าํ เนิ นรายการ มีเจตนาจะถ่ายทอดความคิดและวัตถุ ประสงค์
ทีตังไว้ไปยังผูร้ ับสาร ซึ งก็คือผูช้ มรายการ โดยใช้การสื อสารผ่านวัจนภาษา หรื อภาษาทีใช้ถอ้ ยคํา
(Verbal Language) และอวัจนภาษา หรื อภาษาทีไม่ใช้ถอ้ ยคํา (Non-verbal Language) โดยจาก
การศึกษาผูว้ จิ ยั พบว่าผูด้ าํ เนินรายการเจาะข่าวตืน มีการใช้ภาษาในการสื อสาร ดังนี
4.1.2.1 การสื อสารผ่านวัจนภาษา
วัจนภาษา (Verbal Language) หมายถึ ง ภาษาถ้อยคําที ใช้ในการสื อสารโดยใช้
ตัวอักษร และถ้อยคําในการสื อสารโดยการพูดระหว่างผูส้ ่ งสารกับผูร้ ับสาร ทังนี ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์
การใช้วจั นภาษาของผูด้ าํ เนินรายการเจาะข่าวตืนทีมีความโดดเด่นและเกิดความน่าสนใจในประเด็น
เรื องการใช้คาํ หรื อภาษาในการสื อสารกับผูช้ มรายการ คือ
1) การใช้ภาษากํากวม
หมายถึ ง ความกํากวมทีเกิ ดจากการใช้คาํ ใดคําหนึ งในประโยคที สามารถ
ตีความได้มากกว่าหนึ งความหมาย หรื อ หมายถึงคลุมเครื อ มีความหมายได้หลายนัย ตามทีเห็นได้
จากตารางที 4.5 และ ตารางที 4.6
ตารางที 4.5 ตารางตัวอย่างบทสนทนาการใช้ภาษากํากวมจากตอน 134 เราจะงามตามสัญญา ขอ
เวลาอีกไม่นาน

แอ้ม
จอห์น
แอ้ม
จอห์น

บทสนทนา
อ๋ อ คุณเป็ นเป็ นผูเ้ ชียวชาญด้านพริ ตตี
อ้อใช่ๆ เรามีโอกาสได้ร่วมงานกับเค้าเยอะครับ
ร่ วมงาน ไม่ได้ร่วมอย่างอืน
ไม่ได้ร่วมครับ” (หัวเราะ)

อธิบาย
ผูด้ ํา เนิ น รายการใช้ค าํ คลุ ม เครื อ มี
ความหมายได้ห ลายนัย จากคํา ว่า
“ร่ ว มงาน ไม่ ไ ด้ร่ ว มอย่า งอื น” ซึ ง
สามารถตี ค วามหมายได้ ห ลาย
ความหมาย
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ตารางที 4.6 ตารางตัวอย่างบทสนทนาการใช้ภาษากํากวมจากตอน 134 เราจะงามตามสัญญา ขอ
เวลาอีกไม่นาน

แอ้ม
จอห์น
แอ้ม

จอห์น :

บทสนทนา
วันก่อนครับ ผมเจอคนนึง เป็ นคนรวยมาก เค้าดูรายการเรา
ไม่รู้จกั เรา
(หัวเราะ) รวยแต่เขือ
รวยจริ ง รวยแต่เคีย (หัวเราะ) เดินมาทักผม อุย้ คุณพ่อหมอ
ผมดูรายการด้วยทีคุณทํากับจอห์น วิzูzูใช่ไม๊ ทีทํารายการ
ด่าคน กูมีชือรายการ เจาะข่าวตืน
(หัวเราะ) เออสรุ ปกูเป็ นรายการด่าคน

อธิบาย
ผูด้ าํ เนินรายการมีการใช้คาํ ผวน
เพือให้ผชู ้ มตีความไปในทาง
ความหมายเรื องเพศ จากคําว่า รวย
แต่เขือ และ รวยแต่เคีย

จากบทสนทนาเบื องต้น เห็ น ได้ว่า ผูด้ ํา เนิ นรายการทังสองคน ใช้ภาษา
กํากวมทีสามารถตีความได้มากกว่าหนึ งความหมาย หรื อ หมายถึงคลุมเครื อ มีความหมายได้หลาย
นั ย จากประโยค “ร่ ว มงาน ไม่ ไ ด้ ร่ ว มอย่ า งอื น” ซึ งมี ค วามหมายคลุ ม เครื อ หรื อสามารถ
ตีความหมายได้มากกว่าหนึ งความหมาย อีกทังยังมีการใช้การผวนคํา ทีทําให้ผชู ้ มตีความในเรื องที
พูดไปในอีกความหมายหนึ ง จากประโยค “ร่ วมงานจนเบียนอ่ะครับ”, “รวยแต่เขือ” และ “รวยแต่
เคีย”
2) การใช้คาํ เสี ยดสี ประชดประชัน
หมายถึ ง การกล่ าวกระทบกระเที ยบเหน็ บ แนมบุ คคลใดบุ คคลหนึ งหรื อ
เหตุ ก ารณ์ ใ ดเหตุ ก ารณ์ ห นึ งเพื อชี ให้ เห็ น ข้อ ผิ ด พลาดบางอย่า งที เห็ น ว่า เป็ นเรื องที สํา คัญ เช่ น
การเมือง กฎหมาย คุณธรรม หรื อจรรยาบรรณโดยทีไม่วิเคราะห์ วิจารณ์ หรื อกล่าวตําหนิ โดยตรง
ตามทีเห็นได้จากตารางที 4.7 และ 4.8
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ตารางที 4.7 ตารางตัวอย่างบทสนทนาการใช้ภาษาเสี ยดสี ประชดประชันจากตอน145 : ตกใจกับ
พรบ.ไซเบอร์ ฯอีกสักรอบ
ตอนที
บทสนทนา
แอ้ม อ่านซิ ครับ กฎหมายนะครับ คณะกรรมการรัฐมนตรี นะครับ นี
คื อ ผู ้ที มี ค วามรู ้ ค วามสามารถที สุ ด ของประเทศแล้ว นะเว่ ย
เรี ย กว่ า เป็ นที ม งานคุ ณ ภาพไม่ มี ท างหาได้จ ากการเลื อ กตัง
เด็ ด ขาดเลย เพราะนอกจากจะมี ค วามรู ้ อ่ า นหนั ง สื อ แตก
มากกว่าพวกนักการเมืองน่าโง่แล้วยังเป็ นคนดีมีศีลธรรมสู งกว่า
มนุษย์ทวๆไปอี
ั
กต่างหาก

อธิบาย
มีการใช้การกล่ าวเสี ยดสี
แ ล ะ ป ร ะ ช ด ป ร ะ ชั น
รัฐบาลว่าเป็ นผูท้ ีมีความรู ้
ความสามารถกว่า บุ ค คล
ทัวไป

ตารางที 4.8 ตารางตัวอย่างบทสนทนาการใช้ภาษาเสี ยดสี ประชดประชันจากตอน140 : ปรส. VS
จํานําข้าวเหยดแหม๋
ตอนที
แอ้ม

บทสนทนา
แสนประเสริ ฐและทรงประสิ ทธิ ภาพแบบไม่มีใครเกิน ข้อ
กล่าวหาก็คือ แหม๋ ! ทีจาํ นําข้าวเนี ยทําคดีไวยังกับชิ งคังเซ็น
รุ่ น 500 กิโลเมตรต่อชัวโมงเลยนะคร้าบ แต่ทีคดีปรส. เนี ย
ซึ งมีเอียวอยูก่ บั พรรคประชาธิ ปัตย์ ไม่มีทางไหนก็ทางหนึ ง
แม่งจะหมดอายุความอยูแ่ ล้ว เอาไปฝังกลบอยู่ อยู่ อยูห่ ลุ ม
ไหนนะเนีย นะนะนาน นานจริ งๆครับ”

อธิบาย
มี ก า ร ใ ช้ ก า ร ป ร ะ ช ด
ประชันรัฐบาลถึงการทํา
คดี จ ํา นํ า ข้ า วที รวดเร็ ว
ใ นขณะ ที อี ก คดี หนึ ง
กลับไม่ดาํ เนินการ

ตัวอย่างข้างต้นจะเห็ นว่าผูด้ าํ เนิ นรายการต้องการกล่ าวกระทบกระเที ย บ
เหน็บแนมบุคคลใดบุคคลหนึ งหรื อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ งเพือชี ให้เห็นข้อผิดพลาดบางอย่างที
เห็ นว่าเป็ นเรื องที สําคัญซึ งตรงกับบทสัม ภาษณ์ ข องผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะข่าวตื น ที ให้สัมภาษณ์
เกียวกับการเลือกสื อสารด้วยการใช้คาํ เสี ยดสี ประชดประชัน ในการดําเนินรายการว่า
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ถ้าจะสร้ างความสงสัย ฉงน การเสี ยดสี หรื อการประชดประชันก็คงจะเป็ นวิธีเดียวทีจะทํา
ให้คนดู คิดซําอี กครังว่ามันหมายความว่าอย่างนันจริ งๆไม๊เอ๊ะยังไง หรื อทําให้คนดู เกิ ด
กระบวนการฉุ กคิ ดขึ นมา ว่าเป็ นสิ งทีคุ ณควรตระหนักและให้ความสนใจกับมัน (วิญzู
วงศ์สุรวัฒน์, สัมภาษณ์, 19 สิ งหาคม 2558)
การพูดประชดประชันนัน เป็ นแนวทีเราอยากจะทําเพือประชดประชัน เพราะไม่มีวิธีไหนที
จะไปได้ พูดตรงๆก็โกรธอีก ไร้สาระไปเลยก็บา้ อีก แต่บางคนทีไม่เข้าใจก็จะคิดว่าสิ งทีเรา
พูดเป็ นการยุยง ทําให้แตกแยก ซึ งก็จะมีคนจํานวนหนึ งทีไม่เข้าใจถึ งการประชดประชัน
หรื อเสี ยดสี และก็อาจเชือไปเลยว่าทีเราพูดเป็ นสิ งจริ ง ซึ งในความเป็ นจริ งแล้ว เราเล่นใหญ่
มากเลยนะเล่ นใหญ่เพือให้คนดู รู้ว่า ประชดประชัน (ณัฐพงศ์ เที ยนดี , สัมภาษณ์ , 19
สิ งหาคม 2558)
3) การสร้างคําใหม่
คือ การสร้างกลุ่มคําใหม่ ทีเกิดขึนในวัฒนธรรมการสื อสารของรายการเจาะ
ข่าวตืน ซึ งจากการศึกษาพบว่า มีปรากฏการใช้คาํ ดังนี
ตารางที 4.9 แสดงการสร้างคําใหม่
รู ปศัพท์
การสร้ างคําใหม่

นะฮ้าว์ฟ
ฮาบ่เฮ้ย

ความหมาย
นะครับ
เป็ นคําอุ ทานภาษาเหนื อซึ งแปลเป็ นไทยได้
ความหมายว่า "ไม่น่าพลาดเลยเรา"

ทังนีเพือให้เกิดความชัดเจนยิงขึน ผูว้ จิ ยั จึงยกตัวอย่างบทสนทนาทีเกียวข้อง
กับการสร้างคําศัพท์ใหม่มาอธิ บายประกอบ ดังตัวอย่าง
จอห์น :และต่อไปนี นะครับ พบกับพิธีกรทีเชื อมันในคําสัญญาของท่านนะ
ครับนายจูวญ
ิ ญอน จอห์น วิญzู และพ่อหมอนะฮ้าว์ฟ”

60
ตัวอย่างข้างต้นเป็ นการสร้างคําศัพท์ขึนใหม่ของผูด้ าํ เนิ นรายการเพือใช้ใน
การสื อสาร รวมไปถึงเพือลดระดับของคําและเป็ นการสร้างคําเพือใช้สือสารเฉพาะกลุ่มซึ งคําว่า นะ
ฮ้าว์ฟ ทีหมายถึง นะครับ คือคําทีพบว่าผูด้ าํ เนิ นรายการใช้พูดบ่อยทีสุ ด อีกทังยังถูกนําไปใช้ในการ
ตังชื อตอนของรายการเจาะข่าวตืน อย่างเช่ น ตอน ถึ งเวลาปฏิรูปแล้วนะฮ้าว์ฟเห็ นได้ว่าในแวดวง
สื อสารมวลชนปั จจุ บนั มักปรากฏการสร้ างศัพท์ใหม่เป็ นจํานวนมาก แสดงให้เห็ นว่าภาษาไทยมี
ความเป็ นพลวัต (Dynamic) คื อ มี ก ารเปลี ยนแปลงตลอดเวลาตามสภาพการณ์ ท างสั ง คมอยู่
ตลอดเวลาสอดรับกับผลการวิจยั ทีได้จากการสัมภาษณ์ วา่ ผูด้ าํ เนิ นรายการทังสองคนมีการนําคําที
นิยมอยูใ่ นขณะนัน มาใช้ประกอบการพูดเพือทําให้รายการมีความน่าสนใจ และเข้าถึงกลุ่มผูช้ มซึ ง
เป็ นกลุ่มวัยรุ่ น เพือเป็ นการสร้างสี สันและเพือให้รายการสนุกยิงขึน
4) การใช้คาํ ไม่สุภาพ
หมายถึงคําทีสื อถึงความไม่สุภาพ สื อความความหมายในแง่ทีไม่ดี หรื อ ฟั ง
ไม่ไพเราะ ซึ งรวมถึงคําทีสื อเรื องเพศ การด่าทอการดูหมิน โดยมารยาททางสังคม เช่น ไอ้ กู มึง เว้ย
โว้ย ฯลฯ โดยการนําเสนอของผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะข่าวตืน เป็ นการนําเสนอผ่านช่องทางออนไลน์
ซึ งมี อิส ระในการนําเสนอ ต่างจากการนําเสนอผ่านช่ องทางในสื อกระแสหลัก ที ต้องอยู่ภายใต้
ข้อกําหนดหรื อการควบคุ มของรั ฐบาล ซึ งสอดรั บ บทสั ม ภาษณ์ ของผูด้ าํ เนิ นรายการวิญzู วงศ์
สุ รวัฒน์(สัมภาษณ์, 19 สิ งหาคม 2558) กล่าวว่า “วิธีการนําเสนอของเราอาจจะฮาร์ ดคอร์ อยูบ่ า้ ง ใช้
คําศัพท์วยั รุ๋ นจ๋ า หรื ออาจใช้คาํ หยาบบ้าง แต่ถา้ เทียบกับเมือก่ อนน้อยลงเยอะ จะเน้นในส่ วนของ
เนื อหาข่าวมากกว่า เน้นมุ ขตลกที ดู แสบๆ กวนๆ ซึ งในฟรี ทีวีไม่มีหรื ออาจจะต้องฉายหลังสี ทุ่ม
หลังเทียงคืน”
ตารางที 4.10 ตารางตัวอย่างบทสนทนาการใช้คาํ ไม่สุภาพจากตอน134 : เราจะงามตามสัญญา ขอ
เวลาอีกไม่นาน

จอห์น

บทสนทนา
อธิบาย
เฮ้ย ผูห้ ญิงครับ ชี วติ นี รบกับผูช้ ายทังพวกหื น เจ้าชู ้ ขี คํา ไม่ สุ ภาพที ผูด้ าํ เนิ นรายการ
ตอแหลเอาเปรี ยบ กดขีสารพัดยังไม่พออีกเหรอครับ ใช้ คือ คําว่า ตอแหล, มึง, อีบา้
มึงจะกดขีกันเองไปถึงไหนครับอีบา้

61
จากการสื อสารของผู ้ด ํา เนิ น รายการเบื องต้น แสดงให้ เ ห็ น ว่า ผูด้ ํา เนิ น
รายการมีการเลือกใช้คาํ ทีไม่สุภาพ ซึ งหมายถึงคําทีฟังไม่ไพเราะหรื อสื อความความหมายในแง่ทีไม่
ดี เพือให้การนําเสนอมีความน่าสนใจ และเข้าถึงกลุ่มผูช้ มวัยรุ่ นผ่านการใช้ภาษาดังกล่าว จากคําว่า
“ตอแหล”,“มึ ง” และคําว่า “อี บา้ ”ซึ งการใช้ภาษาในลักษณะดังกล่ าว แสดงให้เห็ นว่า ช่ องทาง
ออนไลน์ ทําให้ผูด้ าํ เนิ นรายการมีอิสระในการนําเสนอได้มากกว่าการนําเสนอผ่านช่องทางในสื อ
กระแสหลัก ทีต้องอยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดหรื อการควบคุมของรัฐบาล
5) การใช้คาํ ในกระแส
ในทีนี ผูว้ ิจยั หมายถึ งการใช้คาํ หรื อประโยค ซึ งเป็ นทีนิ ยมหรื อได้รับความ
สนใจจากเหตุการณ์ทีเกิดขึนในช่วงเวลานัน ทังนี อาจเป็ นการนําคําหรื อประโยคมาใช้โดยตรง หรื อ
มีการดัดแปลง ล้อเลียนได้ดงั ที ณัฐพงศ์ เทียนดี (สัมภาษณ์, 19 สิ งหาคม 2558) กล่าวว่า“คําทีฮิตๆ
หรื อคําทีคนนิ ยม อย่างคําว่า ร้องไห้หนักมาก นันไม่ได้กาํ หนดว่าจะต้องพูด แต่เห็นว่ามันฮิตดีเลย
นํามาพูด”ตามทีเห็นได้จากตารางที 4.11
ตารางที 4.11 แสดงการใช้คาํ ในกระแส
รู ปศัพท์
เหยดแหม๋

การใช้ คาํ ในกระแส

เราจะงามตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน

ร้องไห้หนักมาก

ทีมา
เป็ นคําอุทาน คําพูดติดปากของคนใต้ ซึ ง
ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์จากกรณี การ
แชร์คลิป “น้องล่า” วัยรุ่ นสาวใต้ชาวสตูล
อัดคลิปฉุ นถูกขโมย “เหนี ยวไก่” (ข้าว
เหนียวไก่ทอด)“เหยดแหม คนลักเหนี ยว
ไก่”
เป็ นการนําข้อความจากเพลงคืนความสุ ข
ให้ ป ระเทศไทย เพลง คสช. แต่ ง โดย
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา จากประโยค
“เราจะทํ า ตามสั ญ ญา ขอเวลาอี ก ไม่
นาน….” มาดัดแปลง ล้อเลียน
เป็ นคํา นิ ยมมากในโลกออนไลน์ ที
หมายถึง เสี ยใจมาก
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ทังนีเพือให้เกิดความชัดเจนยิงขึน ผูว้ จิ ยั จึงยกตัวอย่างบทสนทนาทีเกียวข้อง
กับการใช้คาํ ในกระแสมาอธิ บายประกอบ ดังตัวอย่าง
แอ้ม : เหยดแหม๋ ! เอาเถอะครับเราไม่ได้มาคุยกันเรื องข้าวหรอกครับ เรามา
คุยกันเรื อง ปรส.ต่างหาก
ตัวอย่างข้างต้นเป็ นการเป็ นการนําคําหรื อประโยคมาใช้โดยตรง หรื อมีการ
ดัดแปลง ล้อเลี ยนอย่างเช่ นคําว่า“เหยดแหม๋ ” ซึ งเป็ นการนําคําว่า เหยดแหม๋ คาํ อุทานของน้องลา
วัยรุ่ นสาวใต้ชาวสตูลทีอัดคลิปตัวเองหลังจากไม่พอใจทีถูกขโมย “เหนี ยวไก่” (ข้าวเหนี ยวไก่ทอด)
โดยคลิปดังกล่าวได้มีการส่ งต่อและพูดถึงมากในโลกออนไลน์
6) การใช้ภาษาทีถูกต้องตามหลักภาษาไทย
การใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง เทียงตรง ชัดเจนและสุ ภาพ ถื อเป็ นหนึ งปั จจัย
สําคัญในการสื อสาร อีกทังทีบ่งบอกของบุคลิกภาพเสี ยงทีดีของผูพ้ ูด ซึ งจากการศึกษาการใช้ภาษา
ของผูด้ าํ เนินรายการเจาะข่าวตืนผูว้ จิ ยั พบว่า ผูด้ าํ เนินรายการเจาะข่าวตืนได้ให้ความสําคัญกับการใช้
ภาษาที ถู กต้อง ทังในเรื องการออกเสี ยง ร. เรื อ ล. ลิ ง หรื อ การใช้คาํ ควบกลําที ถู กต้องตามหลัก
ภาษาไทย ได้ ดังที คุณวิญzู วงศ์สุรวัฒน์ (สัมภาษณ์, 19 สิ งหาคม 2558) กล่าวว่า“ผมคิดว่าการพูด
ชัดถ้อยชัดคํา เป็ นสิ งสําคัญ ทีเราต้องสื อสารให้กบั คนดูเข้าใจให้ได้มากทีสุ ด ผมเคยดูตวั เองแล้ว
รู ้สึกว่าพูดไม่ชดั ถ้อยชัดคํา เลยรู ้ สึกว่าคนดูก็จะไม่เข้าใจในสิ งทีเราพูด และหลายๆครังคุ ณโรซี (ผู ้
กํากับรายการ) ก็จะทักว่าตรงนีเร็ วไป ตรงนีไม่ได้เน้นนะ ควรจะรวบ ซึ งเราก็ได้รับการแนะนําจากผู ้
กํากับ โดยเฉพาะสคริ ปท์ของเราค่อนข้างจะมีความซับซ้อน เพราะเนื อหาละเอียด เพราะฉะนันการ
ทีจะต้องนําเสนอให้ถูกต้อง ชัดถ้อยชัดคํามากทีสุ ดเป็ นสิ งสําคัญ และสิ งสําคัญคือจะต้องรู ้สึกไปกับ
ผูช้ มด้วยว่าทีผมกําลังพูดเนียเข้าใจไม๊ครับ และมันก็จะกําลังดําเนินไปในภาคหน้าอย่างนีนะครับ ซึ ง
ผมจะต้องพาเข้าไปในสิ งทีผมเล่าให้ฟัง ซึ งการนําเสนอเนื อหาของรายการนัน หากอธิ บายให้กนั ฟั ง
ซึ งๆหน้าก็เข้าใจยากแล้ว แต่การจะทําผ่านรายการเรานันยากกว่า แล้วยังมี เรื องของการประชด
ประชันเข้ามาอีก การพูดเลยจําเป็ นต้องชัดและถูกต้องทีสุ ด แต่เราก็สามารถแทรกภาพ เสี ยง หรื อวิดิ
โอเข้าไปด้วย เลยทําให้คนดูเข้าใจง่ายขึน”
นอกจากนี อินเทอร์ เน็ตทีวี ถื อว่าเป็ นสื อทางเลื อกหนึ งทีผูช้ มสามารถเลื อกรับชมได้อย่าง
อิสระ สามารถดู ได้ตลอด 24 ชัวโมง อีกทังยังเป็ นสื อทีมี กลุ่มผูร้ ับชมที เป็ นวัยรุ่ นหรื อคนรุ่ นใหม่
ดังนันหากใช้ภาษาทีเป็ นประโยคยาวๆ หรื อซับซ้อน ทีคนฟั งต้องคิดตามหรื อต้องถามจึงจะเข้าใจ
ความหมายนัน ซึ งก็อาจทําให้คนฟั งรู ้สึกเบือ หรื อเลือกทีจะไม่รับชม หรื อเลือกทีจะไปชมรายการ
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อื น ซึ งภาษาที ใช้เ ป็ นภาษาที เข้า ใจง่ า ย ลัก ษณะประโยคควรสั น กระชับ และได้ใ จความ ซึ ง
สอดคล้องกับบทสั มภาษณ์ ข องผูด้ าํ เนิ นรายเจาะข่าวตื น ที พูดถึ งการใช้ภาษาในอิ นเทอร์ เน็ ตที วี
กล่าวว่า
สํา หรั บการใช้ภาษาในสื อออนไลน์ ผมต้องนํา เสนอตัวเองในอี กรู ปแบบนึ ง คื อต้องพูด
กระชับ ต้องไว ตรงไปตรงมา ไม่ตอ้ งอ้อมค้อม จะรู ้ เลยว่าอันนี เป็ นเนื อหาในการทีจะต้อง
ไปนําเสนอบนออนไลน์ ส่ วนอันนี ต้องไปนําเสนอบนฟรี ทีวี การนําเสนอจะเป็ นคนละ
อารมณ์กนั การใช้ภาษาของออนไลน์กบั ฟรี ทีวีคนละแบบกัน หากจะเล่าเรื องราวเรื องนึ ง
ด้วยความยาว 2 นาที สําหรั บออนไลน์ตอ้ งสันกระชับ และได้ใจความ แต่สําหรับทีวีไม่
สามารถนํา เสนอเร็ วได้ เพราะคนดู ไ ม่ ส ามารถย้อนกลับมาดู ไ ด้ (วิญzู วงศ์สุรวัฒน์ ,
สัมภาษณ์, 19 สิ งหาคม 2558)
สรุ ปได้วา่ รายการเจาะข่าวตืน เป็ นรายการทีมีกลุ่มเป้ าหมายหลักคือวัยรุ่ น ผูด้ าํ เนิ น
รายการจึงจําเป็ นต้องใช้ภาษาพูดทีมีลกั ษณะของความเป็ นกันเองสู ง ซึ งจากการใช้ภาษาดังกล่าว
ของรายการเจาะจ่าวตืน ทําให้เกิ ดคําศัพท์แสลงหรื อคําศัพท์ใหม่ๆ ทีเป็ นภาษาปากทีวัยรุ่ นชอบพูด
โดยคําแสดงทีปรากฏในรายการมีทงคํ
ั าทีคนส่ วนใหญ่เคยได้ยินกันมาบ้างอยูแ่ ล้ว เช่น ร้องไห้หนัก
มาก (หมายถึงเสี ยใจมาก) หรื อ เป็ นคําทีจํากัดอยูเ่ ฉพาะกลุ่ม เช่น คําว่า นะฮ้าว์ฟทีผูด้ าํ เนินรายการใช้
พูดจนติดปาก นอกจากนี ยังเกิดการใช้คาํ ทีไม่สุภาพ ในทีนี อาจกล่าวรวมถึ งคําทีมีความหยาบคาย
หรื อคําทีมีความสองแง่สองง่าม เช่นทีพบบ่อยๆ คือ คําว่า ไอ้ อี มึง กู โว้ย เป็ นต้นผูว้ ิจยั พบว่าการใช้
ภาษาของรายการเจาะข่าวตืน มีบางส่ วนทีขัดกับหลักเกณฑ์ของการทดสอบเพือออกใบรับรองเป็ น
ผูป้ ระกาศจากกรมประชาสัมพันธ์ในอดี ต ซึ งได้ถูกยกเลิ กเนื องจากการมีผลบังคับใช้ พ.ร.บ. การ
ประกอบกิ จการกระจายเสี ยงและกิ จการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ที ส่ งผลให้อาํ นาจของอธิ บดี กรม
ประชาสัมพันธ์ ในฐานะเจ้าพนักงานผูอ้ อกใบอนุ ญาติซึงกํากับดู แลกิ จการวิทยุกระจายเสี ยง และ
วิทยุโทรทัศน์สินสุ ดลง
4.1.2.2 การสื อสารผ่านอวัจนภาษา
การใช้ อ วัจ นภาษา หมายถึ ง ภาษาที ไม่ ไ ด้ป รากฏออกมาเป็ นเสี ย งหรื อ ถ้อ ยคํา
ประกอบด้วยการแสดงกริ ยาท่าทาง สายตา สัญลักษณ์ต่างๆ แสง ภาพ และสี โดยจากการศึกษาตัว
บทพบการใช้อวัจนภาษาของผูด้ าํ เนินรายการเจาะข่าวตืนใน 6 ลักษณะ ดังนี
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1) การแสดงออกท่าทาง
การใช้ท่าทาง หมายถึง การเคลือนไหวอวัยวะส่ วนใดส่ วนหนึงประกอบการ
พูดอย่างมีความหมาย เช่ น การใช้มือ แขน ศีรษะ หรื อไหล่เป็ นต้น เพือสื อความหมายและเน้นยํา
เรื องทีพูดให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจที ชัดเจนยิงขึน รวมทังสร้ างความสนใจให้กบั ผูช้ ม ทังนี เพราะ
การใช้กิริยาท่าทางประกอบการพูดบ้าง จะช่วยสร้างความสนใจมากกว่าการนัง หรื อยืนเฉย ๆ และ
การใช้ท่าทางทีดีจะช่วยให้การพูดประสิ ทธิ ภาพดียงขึ
ิ น
โดยจากการศึกษาผูด้ าํ เนินรายการเจาะข่าวตืนพบว่า ผูด้ าํ เนิ นรายการทังสอง
คนมี การแสดงออกผ่านการใช้กริ ยาท่าทางโดยที เห็ นได้ชดั คือ จะเน้นกริ ยาท่าทางที ล้นเกิ นหรื อ
เหนือจริ งเป็ นหลัก ทังนีเพือไม่ให้รายการดูจริ งจังด้านเนื อหาจนเกินไปทังเป็ นการดึงดูดความสนใจ
ของผูช้ มรายการและเน้นยําเรื องทีพูดให้เกิดความเข้าใจทีชัดเจนยิงขึนดังตัวอย่าง

ภาพที 4.3 ผูด้ าํ เนิ นรายการใช้ท่าทางประกอบการพูดล้อเลียนถึง บิƒกจิ}วหรื อนายชวลิต ยงใจยุทธ
โดยการใช้มือทีสื อความหมายว่า “จิ}ว”

65

ภาพที 4.4 ผูด้ าํ เนิ นรายการใช้ท่าทางประกอบการพูดโดยการใช้มือทีสื อความหมายว่า“ไม่”

ภาพที 4.5 ผูด้ าํ เนิ นรายการใช้ท่าทางประกอบการพูดโดยการทําท่า “ปรบมือ”
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ภาพที 4.6 ผูด้ าํ เนิ นรายการลุกขึนเต้นระหว่างดําเนินรายการ
ตัวอย่างทียกมาข้างต้น เป็ นรู ปแบบของการใช้อวัจนภาษา หรื อ กริ ยาท่าทาง
ประกอบทีช่ วยเน้นให้เห็ นภาพและทําให้การสื อสารในส่ วนของวัจนภาษาคือ ภาษาถ้อยคําทีเป็ น
เรื องเล่า มีความชัดเจนยิงขึ น เป็ นทีน่ าสังเกตว่ากริ ยาท่าทางประกอบการพูดของผูด้ าํ เนิ นรายการ
เจาะข่าวตืนทังสองคนมักแสดงออกมาในลักษณะทีล้นเกิ นหรื อแบบไม่สมจริ ง ทังนี เพือทําให้เกิ ด
เสี ยงหัวเราะ ความขบขัน หรื อความต้องการประชดประชันในบางเรื องทังนี ยังทําให้รายการมีสีสัน
และดึงดูดความสนใจของผูร้ ับสารได้ดีอีกด้วย
2) การแสดงออกทางสี หน้า
การแสดงออกทางสี ห น้ า เป็ นสิ งสํ า คัญ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง บุ ค ลิ ก ลัก ษณะ
อารมณ์และความรู ้สึกนึกคิดของผูพ้ ดู ได้เป็ นอย่างดี โดยผูฟ้ ังสามารถอ่านสี หน้าของผูพ้ ูดได้ การพูด
ด้วยสี หน้าทียิมแย้มแจ่มใส เฉยเมย ไร้ชีวิตชี วา หรื อบึงตึงตึงเคร่ งขรึ มตลอดเวลา จะสื อความหมาย
และความรู ้สึกทีแตกต่างกันออกไป และการแสดงออกทางสี หน้ายังช่วยเน้นเรื องราวและความคิด
ในการพูดด้วย เช่น การพูดโดยเม้มปาก เลิกคิว ยิมอย่างมีเลศนัย ทําสายตาฉงน หรื อทําสี หน้าอย่าง
ใดอย่างหนึ ง ทําให้ผูฟ้ ั งทราบว่าเรื องราวขณะนันเป็ นอย่างไร นอกจากนี การแสดงออกทางสี หน้า
อย่างเหมาะสม จะทําให้ผฟู ้ ังมีอารมณ์ร่วมในเรื องทีพูดและคล้อยตามผูพ้ ดู ได้เป็ นอย่างดี
โดยจากการศึกษาผูด้ าํ เนินรายการเจาะข่าวตืนพบว่า ผูด้ าํ เนิ นรายการทังสอง
คนมีการแสดงออกผ่านการแสดงออกทางสี หน้าทีเห็นได้ชดั คือ การพูดทีแสดงออกทางสี หน้าเพือ
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สื ออารมณ์ต่างๆ เช่นดีใจ เสี ยใจ หรื อ โกรธ ทีเน้นการแสดงออกทีล้นเกินหรื อเหนื อจริ งเป็ นหลักดัง
ตัวอย่างภาพที 4.7

ภาพที 4.7 ผูด้ าํ เนิ นรายการแสดงออกทางสี หน้า(1)

ภาพที 4.8 ผูด้ าํ เนิ นรายการแสดงออกทางสี หน้า (2)
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ภาพที 4.9 ผูด้ าํ เนิ นรายการแสดงออกทางสี หน้า (3)
3) การแสดงออกทางนําเสี ยง
การใช้เสี ยงเป็ นตัวสื อสาร ผูร้ ับสาร หรื อผูฟ้ ั งสามารถเข้าใจเรื องราวต่างๆ
หรื อสารที มานันได้มากน้อยขึ นอยู่ก ับคุ ณ ภาพของการกระจายเสี ย งที ส่ ง ออกไป และขึ นอยู่ก ับ
รู ปแบบการนําเสนอทีน่าสนใจของผูด้ าํ เนิ นรายการ ดังนันนําเสี ยงจึงคือสิ งทีสําคัญสําหรับการทํา
หน้าทีผูด้ าํ เนิ นรายการมากเช่ นกัน ผูด้ าํ เนิ นรายการควรมีนาเสี
ํ ยงทีดี เหมาะสม และสามารถสร้ าง
เอกลักษณ์ ในการพูดได้อย่างมี จงั หวะจะโคนให้พอดี พูดไม่เร็ วหรื อช้าเกิ นไป และต้องเลื อกใช้
นําเสี ยงทีเหมาะสมกับเรื องราวทีนําเสนอหรื อประเด็นทีสนทนา เช่น การใช้เสี ยงเน้นหนักเบาการ
เว้นจังหวะ การทอดเสี ยงสิ งเหล่านีทําให้คาํ พูดเด่นชัดขึนการพูดเร็ วๆ รัวๆ การพูดทีหยุดเป็ นช่วงๆ
เป็ นต้น นอกจากนีผูด้ าํ เนินรายการแต่ละคนทีแตกต่างกันไปก็จะมีลกั ษณะนําเสี ยง ลีลาในการพูดที
แตกต่างกันไปเช่นกัน ผูด้ าํ เนินรายการทีดีควรจะมีนาเสี
ํ ยง ลีลาในการพูดทีเป็ นเอกลักษณ์และไม่ไป
เลียนแบบใคร
จากการวิเคราะห์ เนื อหารายการเจาะข่ า วตื น ผูว้ ิจยั พบว่าในแต่ ละตอนผู ้
ดําเนิ นรายการเจาะข่า วตื นมี การใช้เสี ยงสู งหรื อเสี ยงดัง เพือสื ออารมณ์ ในทุ กตอน จนกลายเป็ น
ลักษณะเฉพาะของตัวผูด้ าํ เนิ นรายการ โดยการที ผูด้ าํ เนิ นรายการเลื อกใช้นาเสี
ํ ยงสู งหรื อเสี ยงดัง
มากกว่าปกติ ช่วยทําให้การสนทนาระหว่างกันไม่เนื อยจนเกินไป และช่วยให้การพูดถึงเนื อหาใน
เรื องต่างๆ มีชีวิตชี วามากขึน อีกทังยังสามารถบ่งบอกถึ งอารมณ์ ของผูด้ าํ เนิ นรายการได้ดีอีกด้วย
ยกตัวอย่างจาก ตารางที 4.12 และ 4.13 ดังต่อไปนี
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ตารางที 4.12 ตารางตัวอย่างการใช้เสี ยงสู งหรื อเสี ยงดัง เพือสื ออารมณ์

จอห์น

เสี ยง
เฉลิ มฉลองสัปดาห์แห่ งการปล่อยผีกบั พิธีกรฮาโล
วีน
ตลอนกาลของท่าน นายจู วิน ยอน จอห์ น วิญzู
และ พ่ อ หมอนะฮ้า ว์ฟ ฟฟฟฟ(เสี ย งสู ง และลาก
เสี ยง)

อธิบาย
ผู ้ด ํ า เนิ น รายการใช้ ก ารลาก
เสี ยงสู งในช่ วงเปิ ดรายการเพือ
ดึงดูดความสนใจจากผูช้ ม และ
เพื อสร้ า งเอกลั ก ษณ์ ให้ ก ั บ
ตนเองและรายการ

ตารางที 4.13 ตารางตัวอย่างการใช้เสี ยงสู งหรื อเสี ยงดัง เพือสื ออารมณ์จากตอน ต้องดู ตอนนี ออก
สอบแน่นอน

จอห์น :

เสี ยง
ขอต้อ นรั บ เข้า สู่ เ จาะข่ า วตื นประจํา วัน ศุ ก ร์ ที 3
ตุลาคมพ.ศ.2557 สัปดาห์นีครับไม่มีอะไรใหม่ทุก
อย่างเหมื อนเดิ มเลยครั บ ประเทศไทยก็ยงั คงเป็ น
ประเทศไทยเหมื อ นเดิ ม เป๊ ะๆ เลยนะจ๊ะ ราวกับ
สเปิ ร์ ม แช่ แ ข็ ง อ่ ะ ครั บ แต่ เ ห้ ย ! (เสี ย งสู ง ) นี เลย
สัปดาห์นีครับเรามี ผบ.ทบ. คนใหม่คร้ าบ… (ลาก
เสี ยง) อ๊าย….(กรีƒ ด)

อธิบาย
ผู ้ด ํ า เนิ น รายการใช้ ก ารลาก
เสี ยงสู งในช่วงเปิ ดรายการเพือ
ดึงดูดความสนใจจากผูช้ ม และ
ใช้ก ารกรีƒ ด เพื อสื ออารมณ์ ถึ ง
เรื องทีพูด

ความมี ชี วิตชี วา มี พ ลัง ในการพูดโดยการใช้นําเสี ย งที หลากหลายของผู ้
ดํา เนิ น รายการดัง ที กล่ า วไปทํา ให้ ก ารพู ด นันชวนฟั ง และเป็ นองค์ป ระกอบอี ก ส่ ว นหนึ งของ
บุคลิ กภาพเสี ยงทีจะสื อสารสู่ ผูฟ้ ั ง ซึ งการใช้เสี ยงทีผูด้ าํ เนิ นรายการเลือกใช้สามารถถ่ายทอดได้ถึง
อารมณ์ ความกระฉับกระเฉง และความกระตือรื อร้นทีจะนําไปสู่ ผฟู ้ ั งได้เป็ นอย่างดี ตรงกันข้ามกับ
การนําเสนอของผูด้ าํ เนิ นรายการที พูดจาเนื อยๆ เสี ยงเรื อยๆ หรื อไม่มีชี วิตชี วาซึ งไม่ ชวนให้น่า
ติดตามการใช้เสี ยงดังกล่าวของผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะข่าวตืน ถือเป็ นการสื อสารอย่างไม่เป็ นทางการ
เพราะด้วยรู ปแบบของการใช้เสี ยงในการดําเนินรายการทางโทรทัศน์ทวไป
ั จะไม่ค่อยปรากฏการใช้
เสี ยงสู งหรื อดังมากกว่าปกติอย่างทีผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะข่าวตืนใช้เป็ นประจํา หรื อถ้ามีการใช้ระดับ
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เสี ยงทีมากกว่าปกติจะอยูใ่ นอยูใ่ นกรณี ทีผูด้ าํ เนินรายการต้องการแสดงอารมณ์บางอย่างออกมาก แต่
อย่างไรก็ตามระดับเสี ยงทีใช้จะไม่มากจนเกินไปตามความเหมาะสม
4) จังหวะในการพูด
จังหวะในการพูด คื อการใช้เสี ยงเน้นหนักเบา การเว้นจัง หวะ การ
ทอดเสี ยง การพูดเสี ยงสู งหรื อ ทีทําให้คาํ พูดเด่นชัดขึน ซึ งการใช้จงั หวะพูดของผูด้ าํ เนิ นรายการ
เจาะข่าวตืน ได้ถูกกําหนด ให้มีการพูดในจังหวะทีแตกต่างกัน ด้วยเพราะรู ปแบบรายการเจาะข่าว
ตืนเป็ นรายการเล่าข่าวทีนําเสนอเนือหาทางด้านการเมือง สังคม วัฒนธรรมเป็ นส่ วนใหญ่ ดังนันการ
นําเสนอเนือหารายการของผูด้ าํ เนินรายการจึงจําเป็ นจะต้องอยูใ่ นความพอดี เพือผูช้ มจะได้เข้าในสิ ง
ที ผูด้ าํ เนิ นรายการพูด โดยคุ ณ วิญzู วงศ์สุ รวัฒน์ มัก จะใช้ก ารพูดด้วยจังหวะที เร็ ว และกระชับ
ในขณะที คุณณัฐพงศ์ เทียนดี จะใช้จงั หวะการพูดทีช้ากว่า
ดังทีคุณวิญzู วงศ์สุรวัฒน์ และคุณณัฐพงศ์ เทียนดี ผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะข่าว
ตืน ได้กล่าวถึงการให้ความสําคัญกับการใช้จงั หวะในการพูด ทีกล่าวว่า
ความเร็ วในการพูดของรายการออนไลน์ไม่เหมือนกับรายการฟรี ทีวี ความเร็ วในการพูดบน
สื อฟรี ทีวี ต้องมีจงั หวะในการพูด มีรูปแบบของมัน เนิ บๆ สมําเสมอ พูดช้าๆ แบบคนดูไม่
จําเป็ นต้องตังใจฟั ง หรื อเสี ยสมาธิ ไปสักพัก ก็สามารถเข้าใจหรื อประติดประต่อในสิ งทีผู ้
ดําเนิ นรายการพูดได้ แต่สมาธิ ของคนชมในสื อออนไลน์ค่อนข้างสันกว่า เราต้องคิดว่ะจะ
ทํายังไงให้คนดู ติดตามหรื อสนใจในประเด็นหรื อสิ งทีเราพูดไปเรื อยๆ ต้องนําเสนออย่าง
กระชับ แต่ตอ้ งเข้าใจ เพราะผมคิดว่าถ้าคนดูรู้สึกว่าสิ งทีดูอยูม่ นั ยาก มันน่าเบือ มันช้าเค้าก็
สามารถกดเปลียนได้ทนั ที (วิญzู วงศ์สุรวัฒน์, สัมภาษณ์, 19 สิ งหาคม 2558)
สําหรับผมใช้การจับจังหวะ ตัดจังหวะ ดึงคําพูด ค่อยๆอ่านตามสคริ ปท์ และรอจังหวะของ
ผูด้ าํ เนิ นรายการอี กคนด้วย ซึ งการพูดในลักษณะนี ช่ วยให้การพูดชัดเจน และทําให้ผูฟ้ ั ง
เข้าใจเรื องทีพูดได้ง่ายสําหรับมุขส่ วนใหญ่ก็เป็ นมุขสดๆ แต่เราก็มาเสริ มๆให้ตลกขึนบ้าง”
(ณัฐพงศ์ เทียนดี, สัมภาษณ์, 19 สิ งหาคม 2558)
5) การแสดงออกทางการแต่งกาย
ในฐานะทีงานผูด้ าํ เนิ นรายการ เป็ นงานของคนเบืองหน้า ดังนัน บุคลิกภาพ
และการแต่งกาย จึงเป็ นเป็ นคุณสมบัติทีสําคัญของการทําหน้าทีผูด้ าํ เนิ นรายการ โดยการแสดงออก
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ทางแต่งกายในทีนี หมายถึงลักษณะทางกายภาพของผูด้ าํ เนินรายการทีเกิดจากลักษณะภายนอกของ
บุคคล ได้แก่ รู ปร่ าง การแต่งกาย เครื องประดับและทรงผม ทีแสดงออกถึงความเป็ นเอกลักษณ์ของ
ผูด้ าํ เนินรายการ
จากการศึ ก ษาการแต่ ง กายของผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะข่ า วตื น ผูว้ ิ จยั พบว่า
รู ป แบบการแต่ ง กายของผูด้ าํ เนิ น รายการเจาะข่ า วตื นมี ล ัก ษณะตายตัว หรื อเป็ นการแต่ ง กายที
เหมื อนกันในทุ ก ๆ ตอน ทังนี การแต่ ง กายของผูด้ าํ เนิ นรายการดัง กล่ า วแสดงออกถึ ง ความเป็ น
เอกลักษณ์ และความมีคาแรกเตอร์ ทีโดดเด่นทีสร้างการจดจําได้เป็ นอย่างดี ดังตัวอย่างจากตารางที
4.14
ตารางที 4.14 ตัวอย่างภาพเครื องแต่งกายของผูด้ าํ เนินรายการ “เจาะข่าวตืน”
ภาพประกอบ
วิญzู วงศ์สุรวัฒน์

ณัฐพงศ์ เทียนดี

เสื$อผ้ าเครือง การแต่ งหน้ า- เครืองประดับ
แต่ งกาย
ทรงผม
ใส่ เสื อเชิ ตและ ท ร ง ผ ม เ นี ย บ แว่นตาดํา
ส ว ม สู ท ห รื อ จัดทรง
แจ็คเก็ตคลุม

ชุ ด พราหมณ์ สี ทร ง ผ มตั ง จั ด แว่นตาดําทรง
ขาว
ทรง
กลม และ
สร้อยคอ

จากเบืองต้นจะเห็นว่าการแต่งกายของรายการเจาะข่าวตืนมีรูปแบบการแต่ง
กายทีเหมือนเดิมในทุกๆตอน คือ คุ ณวิญzู วงศ์สุรวัฒน์ จะมีการแต่งกายทีเน้นความเรี ยบเท่ ด้วย
การใส่ เสื อเชิต และสวมสู ทหรื อแจ็คเก็ตทับ โดยโทนสี ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางสี นาเงิ
ํ น สี เทา หรื อสี
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ดําและสิ งทีขาดไม่ได้คือการสวมแว่นตาดําในระหว่างจัดรายการ การแต่งกายในลักษณะดังกล่าวนี
ทําให้ผดู ้ าํ เนินรายการมีเอกลักษณ์ และมีคาแรกเตอร์ ทีสร้างการจดจําให้กบั ผูช้ มได้เป็ นอย่างดี
ส่ วนคุ ณณัฐพงศ์ เที ยนดี หรื อ พ่อหมอ จะมี การแต่งกายที มี ลกั ษณะที โดด
เด่นและมีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยการใส่ ชุดพราหมณ์ สีขาว ทีแสดงออกถึงคาแรกเตอร์
ของพราหมณ์ หรื อ พ่อหมอ ทีน่าสังเกตคือการแต่งกายดังกล่าวจะไม่เน้นความสมจริ งแบบสัจนิ ยม
แต่จะเน้นความล้นเกิน หรื อการเลียนแบบเพือให้เข้ากับสถานการณ์การสื อสารของผูด้ าํ เนิ นรายการ
และสิ งทีขาดไม่ได้ของผูด้ าํ เนินรายการเช่นเดียวกันคือ แว่นตาดํา ทีผูด้ าํ เนินรายการจะสวมทุกครังที
จัดรายการ ทังนียังมีเครื องประดับอย่างสร้อยคอทีมีลกั ษณะคล้ายลูกประคําก็ช่วยตอกยําคาแรกเตอร์
พ่อหมอของผูด้ าํ เนินรายการให้ชดั เจนยิงขึน
โดยการแต่งกายของผูด้ าํ เนินรายการเจาะข่าวตืนตามทีกล่าวไปนัน ล้วนเกิด
จากความตังใจทีต้องการจะทําให้การแต่งกายของผูด้ าํ เนิ นรายการทังสองคนมีความเป็ นเอกลักษณ์
และสามารถสร้างการจดจําให้กบั ผูช้ มได้ ดังบทสัมภาษณ์ของผูด้ าํ เนิ นรายการทีกล่าวถึงการแต่ง
กายว่า
การแต่งกายเลียนแบบเป็ นพ่อหมอนันเกิดจากตอนเสื อเหลืองเสื อแดง ตังแต่ปี 2553 ทีเสื อ
เหลืองเสื อแดงมีการใช้พราหมณ์ของแต่ละฝ่ าย มาทําพิธีก่อนขึนเวที คุณโร่ ซี (ผูก้ าํ กับ) เลย
เอาคาแรกเตอร์ นีมาล้อ โดยวางคาแรกเตอร์ นีให้แสดงเป็ นพ่อหมอ โดยเอาชุ ดคลุมอาบนําสี
ขาวทีได้มาจากฮันนีมูนมาใส่ แล้วก็เอาแว่นมาใส่ แล้วก็เขียนหนวดให้เป็ นพ่อหมอ แล้วมา
เข้าฉากโดยเล่ นเป็ นพ่อหมอ เป็ นพราห์ มผูช้ ี นําฝ่ ายเหลื องฝ่ ายแดง มายืนเฉยๆ ไม่ได้ท าํ
อะไร ยื น แคะขี มู ก ไปเรื อยๆ ยื น เพื อสร้ า งความฮาสร้ า งสี สั น ให้ ก ับ แต่ ล ะตอน ซึ งพอ
นําเสนอพ่อหมอไปคนก็เริ มชอบ เริ มจําได้ เลยเริ มมีการให้พ่อหมอมามีบทพูดมากขึน เริ ม
จากมานังเงียบๆก่อน พอเริ มพูด เริ มเล่นมุข คนก็เริ มติด และก็มีแฟนคลับของพ่อหมอแล้ว
นันเลยเป็ นจุ ดที ทําให้มีพ่อหมอเพิมขึ นมาในรายการ (ณัฐพงศ์ เที ยนดี , สัมภาษณ์ , 19
สิ งหาคม 2558)
เช่นเดียวกันกับการสวมแว่นตาของผูด้ าํ เนินรายการทีเกิดจากความตังใจเพือ
ต้องการสร้างเอกลักษณ์และการจดจําให้กบั ผูช้ ม ดังบทสัมภาษณ์ทีกล่าวว่า
สําหรับการสวมแว่นตาดํานัน เริ มตังแต่เทปแรกๆเลย เพือให้ดูเป็ นคาแรกเตอร์ เพือสร้างคา
แรกเตอร์ นีขึนมาให้เป็ นเจาะข่าวตืน ให้เห็นเป็ นอีกคาแรกเตอร์ หนึ งทีจะได้เห็นเราในลุคนี
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โดยการใส่ แว่นดําแล้วก็มานําเสนออะไรกันไป ซึ งหลังจากนันก็เปลียนลุคมาเรื อยๆ มีการ
เปลียนจากเสื อยืดมาเป็ นเสื อเชิ ต และผูก้ าํ กับ (คุณโรซี ) ก็อยากให้ดูดีขึน เลยเริ มใส่ สูท ผูก
ไท เลยเป็ นคาแรกเตอร์ มาจนถึงปั จจุบนั นอกจากนี แว่นดําก็ช่วยให้อ่านสคริ ปท์ได้มากขึน
ตาไม่หลุ ดเวลาอ่านข่าว อ่านกระดาษ สามารถหลอกตาคนได้แต่ตอนแรกก็มีคนทีไม่เห็ น
ด้วยหรื อมาแซวๆ ที ใส่ แว่นตาดํา แต่เราก็รู้สึกว่าออนไลน์คืออี กพืนที นึ งทีเปิ ดกว้าง และ
สร้างสิ งใหม่ๆขึนมา เผลอๆอาจมีอิทธิ พลกว่าสื อกระแสหลักในปั จจุบนอีกด้วย และก็มาไว
กว่าเร็ วกว่าอีกด้วย ซึ งก็คงใช้มาตรฐานเดี ยวกันไม่ได้หรอก แต่ก็อยู่บนพืนฐานของของ
ความเป็ นตัวเองเพียงแต่ตอ้ งปรับให้เข้ากับสื อ หรื อช่องทางทีเรานําเสนอ ต้องรู ้วา่ พืนทีของ
เราคืออะไร การใส่ แว่นตาสําหรับผมจึงไม่ใช่เรื องผิด(วิญzู วงศ์สุรวัฒน์, สัมภาษณ์ , 19
สิ งหาคม 2558)
6) ภาษาภาพทีเป็ นสัญลักษณ์ (Symbol)
เป็ นการใช้ภาพเพือสื อถึ งเอกลักษณ์ ของรายการโดยผูว้ ิจยั ได้พิจารณาจาก
สัญลักษณ์ ทีถูกนํามาใช้ในรายการ ซึ งคําว่าสัญลักษณ์ ในทีนี หมายถึ งการสื อสารผ่านเครื องหมาย
(Sign) ต่างๆ ซึ งทํางานบนพืนฐานทีว่า มันทําหน้าทีเป็ นตัวแทนหรื อยืนยันถึงบางสิ งบางอย่าง เช่น
ความหมาย (Meaning) แนวความคิด (Concept) หรื อ ไอเดี ย (Idea) ในสิ งซึ งมันอ้างอิงถึง ทุกๆ
เครื องหมายจะประกอบด้วย Signifier คือ “รู ปสัญญะ” หรื อรู ปแบบอะไรก็ตามทีถูกนํามาใช้เพือ
ถ่ายทอดความหมาย เช่น ตัวหนังสื อ ภาพ เสี ยง และอืนๆ และ Signified คือ “ความหมายสัญญะ”
หรื อแนวความคิด (Concept) ทีภาพ เสี ยง หรื อตัวหนังสื อสื อออกมา ดังนี

ภาพที 4.10 ตัวอย่างอุปกรณ์ ประกอบฉากที ใช้ในรายการ “เจาะข่าวตืน”แหล่งทีมา: ตอน ชะลอ
การขายข้าวกับจํานําข้าวต่างกันยังไง
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ตัวอย่างข้างต้นเป็ นการนําอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ ไม้ตบยุง, มือตบ(ทีใช้ตอนหา
เสี ยงเลือกตัง) นกหวีด เป็ นมาใช้ประกอบการดําเนิ นรายการ โดยอุปกรณ์ ต่างๆ เหล่านัน ล้วนเกิ ด
จากการทีผูด้ าํ เนินรายการและผูผ้ ลิตต้องการทีจะใช้ประกอบการการสื อสาร ใช้เพือสื อถึงความเป็ น
เอกลักษณ์ รวมทังการดึงดูดความสนใจของผูช้ มรายการ
ดังที ณัฐพงศ์ เทียนดี (สัมภาษณ์, 19 สิ งหาคม, 2558) กล่าวว่า
สําหรับการนําอุปกรณ์ต่างๆ มาใช้ในรายการจริ งๆก็มีเพราะอยากเปลียนไปเรื อยๆ เพือให้ดู
น่าสนใจ บางครังก็มีคอ้ น ของเล่นเด็กหรื อนกหวีด มาใช้ประกอบในรายการ เพือให้ดูสนุ ก
ขึน ซึ งทังนี อุปกรณ์ บางอย่างก็นาํ มาใช้เพือต้องการสร้ างเป็ นอุปมา อุปมัย ก็แล้วแต่ตอน
ขึนอยูก่ บั ประเด็นนันๆ อิงกับกระแสนันๆ เช่น มือตบ ทีช่วงเสื อเหลืองเสื อแดง เราเห็นว่า
มันกําลังนิยม ก็เลยเอามาใช้ในรายการ ใช้ให้คนดูเห็น ซึ งก็ทาํ ให้มีสีสัน และน่าสนใจ
ผมคิดว่ารายการไม่ได้อยูท่ ีตัวพิธีกร แต่อยูท่ ีองค์ประกอบหลายๆอย่าง ทังเรื องสคริ ปท์ การ
ตัดต่อ ภาพประกอบ เสี ยงประกอบ ทังหมดแสดงให้เห็ นว่าเป็ นเจาะข่าวตืน (วิญzู วงศ์
สุ รวัฒน์, สัมภาษณ์, 19 สิ งหาคม 2558)
4.1.2.3 การมีส่วนร่ วมของผูร้ ับสาร
การมีส่วนร่ วมของผูร้ ับสารในสื อออนไลน์ แสดงให้เห็นถึงการสื อสารแบบ 2 ทาง
ทีผูผ้ ลิต รวมถึงตัวผูด้ าํ เนิ นรายการสามารถติดต่อกับผูร้ ับสารได้โดยตรง รวมไปถึงยังสามารถเช็ค
เสี ยงตอบรับหรื อ Feedback ได้อย่างชัดเจน ต่างจากการนําเสนอรายการผ่านสื อดังเดิ มทีเป็ นการ
สื อสารทางเดี ย ว ไม่ ส ามารถติ ด ต่ อ และตอบโต้ก ับ ผูร้ ั บ สารได้โ ดยตรง รวมไปถึ ง ไม่ ส ามารถ
ตรวจสอบ Feedback ได้แม่นยําเหมือนสื อใหม่ โดยจากการศึกษาการมีส่วนร่ วมของรับชมรายการ
เจาะข่าวตืนผ่านทางสื ออินเทอร์ เน็ตทีวีทงหมด
ั
14 ตอน ในระยะเวลา 8 เดือน สามารถสะท้อนให้
เห็นถึงการมีส่วนร่ วมรวมไปถึงความสนใจของผูช้ มได้ ตามตารางที 4.15
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ตารางที 4.15 ตารางการมีส่วนร่ วมของผูช้ มรายการเจาะข่าวตืน
ตอนที
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

ยอด View
143,466
136,306
183,616
131,079
169,465
118,432
97,130
118,021
179,843
93,317
105,157
118,130
116,805
148,169

ชอบวิดิโอ
1,313
1,151
1,523
1,186
2,092
1,408
1,605
1,211
2,070
984
1,633
1,624
1,761
2,341

ไม่ ชอบวิดิโอ
61
43
38
19
62
36
39
44
60
15
15
43
41
28

จํานวนความคิดเห็น
153
149
153
126
229
157
366
179
156
139
336
188
208
234

จากตารางที 4.15แสดงให้เห็นว่า ตอนทีมีผชู ้ มมากทีสุ ดทังหมด 3 ตอน โดยวัดจาก
ยอดชม (View) รายการ คือ 1) ตอนที 134: เราจะงามตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน 2) ตอนที140:
ปรส.VS จํานําข้าวเหยดแหม๋ และ 3) ตอนที 136 :ต้องดู ตอนนี ออกสอบแน่ ในขณะทีตอนที ผู ้
ชมชอบมากทีสุ ด โดยการวัดจากการกดถูกใจรายการมากทีสุ ดทังหมด 3 ตอน คือ 1)ตอนที145 :
ตกใจกับพรบ. ไซเบอร์ อีกสักรอบ 2) ตอนที136 : ต้องดู ตอนนี ออกสอบแน่ และ 3) ตอนที 140:
ปรส.VS จํานําข้าวเหยดแหม๋ ส่วนตอนทีผูช้ มไม่ชอบมากทีสุ ด โดยการวัดจากการกดไม่ชอบรายการ
มากทีสุ ดทังหมด 3 ตอน คือ1) ตอนที 136 :ต้องดูตอนนี ออกสอบแน่ 2)ตอนที 132 :เจาะไข่ตืน
กับอนันดา 3)ตอนที 140:ปรส.VS จํานํา ข้าวเหยดแหม๋ และสําหรั บตอนที ผูช้ มร่ วมแสดงความ
คิดเห็นมากทีสุ ด โดยวัดจากจํานวนผูช้ มทีเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อตอนนันๆทังหมด 3 ตอน คือ
1) ตอนที 138 :ชะลอการขายข้าวกับจํานําข้าวต่างกันยังไง 2) ตอนที142 :เจาะร่ าง พรบ.ความมันคง
ไซเบอร์ และ 3) ตอนที 136 :ต้องดูตอนนีออกสอบแน่
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โดยทังนีลักษณะการแสดงความคิดเห็นของผูช้ มรายการเจาะข่าวตืนในแต่ละตอนที
ผูว้ จิ ยั พบมากทีสุ ดคือ การแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นรายการทังในเรื องของความชอบในเนื อหา
และการนําเสนอของรายการเจาะข่าวตืนทีมีความโดดเด่นและเป็ นเอกลักษณ์ ดังตัวอย่างตามภาพที
4.11

ภาพที 4.11 แสดงความคิดเห็นของผูช้ มทีมีต่อประเด็นรายการ
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ภาพที 4.11 (ต่อ)
จากเบื องต้นจะเห็ นได้ว่า การมี ส่วนร่ วมของผูร้ ั บชมรายการผ่า นอิ นเทอร์ เน็ ตที วี
สะท้อนให้เห็ นถึ งการทีสื อใหม่มีลกั ษณะความเป็ นปฏิ สัมพันธ์ (Interactive) และสะท้อนให้เห็ น
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ ทีทําให้เกิ ดกระบวนการสื อสารในรู ปของการแบ่งปั น (Like and
Share) นอกจากนียังสะท้อนถึงรู ปแบบรายการและการสื อสารหรื อการนําเสนอเนื อหาของผูด้ าํ เนิ น
รายการทีมีความเป็ นเอกลักษณ์ และเป็ นปั จจัยสําคัญทีส่ งผลต่อความชอบและการเลื อกเปิ ดรับชม
รายการของผูช้ ม ดังที วิญzู วงศ์สุรวัฒน์ (สัมภาษณ์, 19 สิ งหาคม †‡‡ˆ) กล่าวว่า
ในความรู ้ สึ ก ผมไม่ ว่า จะเป็ นรายการออนไลน์ ห รื อรายการที วี ก็ ต าม ถ้า คอนเท้น ต์ไ ม่
แข็งแรงก็ไม่เวิร์คนะ เพราะถึงผมจะมีคาแรกเตอร์ เด่นแค่ไหน พ่อหมอมีคาแรกเตอร์ สุดแค่
ไหน แต่ถา้ เนื อหาเบากลวงคนก็ไม่ดูนะครับ อย่างทุกวันนี ผมทํารายการบนดิ จิทลั ทีวี ด้วย
เหมือนกัน ผมก็ดูรายการอืนด้วยว่ามีจุดไหนทีน่ าสนใจ แต่ถา้ คอนเท้นต์มนั ไม่เวิร์ค แล้ว
พิธีกรมีคาแรกเตอร์ ขนาดไหน เป็ นพิธีกรดังปากจัดจ้าน หรื อเป็ นพิธีการทีน่ารัก หล่อ คม
เหลือเกิน แต่ถา้ เนื อหาไม่ดี ก็ไม่รอดอ่ะครับ…ผมคิดว่าคอนเท้นต์เป็ นหลัก ซึ งอาจจะผิดก็
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ได้ จริ งๆแล้วอาจจะมีคาแรกเตอร์ ก็ขายของได้ก็พอ แต่สาํ หรับรายการเจาะข่าวตืนผมคิดว่า
คอนเท้นต์สําคัญทีสุ ด เป็ นหลัก ผมมองว่าคาแรกเตอร์ ก็เป็ นส่ วนหนึ ง แต่ทีให้รายการน่ า
จดจํา ขึนอยูก่ บั หลายๆองค์ประกอบรวมกัน ทังเรื องสคริ ปท์ การตัดต่อ ภาพประกอบ เสี ยง
ประกอบ ทังหมดแสดงให้เห็นว่าเป็ นเจาะข่าวตืน
นอกจากนีการมีส่วนร่ วมของผูช้ มรายการยังแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของสื อใหม่และ
สื อกระแสหลักในเรื องของเวลา ทีพบว่าการนําเสนอรายการอินเทอร์ เน็ตทีวีผา่ นช่องทางออนไลน์
สามารถเข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมายได้ทุกทีทุกเวลา อีกทังผูช้ มรายการยังสามารถสื บค้นข้อมูลหรื อเลื อก
เปิ ดชมรายการที ต้องการได้ตลอดเวลา 24 ชัวโมง และสามารถชมซํา หรื อสามารถกลับมาชม
รายการย้อนหลังได้ตลอดเวลา ซึ งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ของผูด้ าํ เนินรายการทีกล่าวว่า
ยอดชมรายการเจาะข่าวตืนบางครังบางตอนก็เพิมขึนไปเรื อยๆ เวลานานยอดก็ยิงเพิมขึ น
เพราะคนดูสามารถย้อนกลับมาดูได้เรื อยๆ ณัฐพงศ์ เทียนดี (สัมภาษณ์, 19 สิ งหาคม †‡‡ˆ)

4.2 กระบวนการสื อสารและการสร้ างคาแรกเตอร์ ของผู้ดําเนินรายการวีอาร์ โซ (VRZO)
4.2.1 ประเด็นการนําเสนอของรายการ
รายการวีอาร์ โซ (VRZO) เป็ นรายการทางอินเทอร์ เน็ ตทีวีทีออกอากาศทาง www.vrzo.tv
ปั จจุบนั รายการออกอากาศมาทังสิ น 138 ตอน (เก็บข้อมูลเมือวันที 8 สิ งหาคม 2558) ผ่านช่องทาง
ใ นสื ออ อน ไล น์ ท ั ง www.vrzo.tv,
www.youtube.com/user/VrzoChannel
แล ะ
https://www.facebook.com/VRZOclubโดยตลอดระยะเวลาระหว่ า งวัน ที 1 มิ ถุ น ายน 2557–1
มกราคม 2558 มกราคม 2558 รวมระยะเวลา8 เดื อน ผูว้ ิจยั พบว่ารายการวีอาร์ โซ (VRZO) มี
รู ปแบบเป็ นรายการสัมภาษณ์ (Interview Programme) ทีมีบุคคลตังแต่ 2 คน ขึนไปมาซักถามปั ญหา
ข้อข้องใจ หรื อประเด็นทีน่าสนใจอยู่ในขณะนัน ด้วยการสัมภาษณ์ อย่างไม่เป็ นทางการ โดยการ
ถามความคิ ดเห็ น อารมณ์ หรื อถามความรู ้ สึก โดยตลอดระยะเวลา 8 เดื อนรายการเจาะข่าวตื นมี
จํานวนตอนที อัพโหลดลงทางอิ นเตอร์ เน็ ตที วีทงหมด
ั
8 ตอน โดยแต่ละตอนมี ประเด็นในการ
นําเสนอดังตารางที ‹.{5
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ตารางที 4.16 สรุ ปประเด็นการนําเสนอของรายการวีอาร์ โซ (VRZO) ระหว่างวันที 1 มิถุนายน
2557–1 มกราคม 2558 (ณ วันที 21 มิถุนายน 2558)
ลําดับ
1.

2.

3.

4.

วันที

ชือตอน

ประเด็นในการนําเสนอ

ความยาว ยอดชม
(นาที)
(View)
20 มกราคม
Ep.136 :เมือรู ปโปร เป็ นการนําประเด็นเรื องการใช้รูป 30.8
118,130
2558
ไฟล์หลอกลวง?!
ตัว เองที สวย หล่ อ หรื อดู ดี ก ว่ า
ความเป็ นจริ ง
มาตังคํา ถามว่า มี ผลต่อการสร้ า ง
ความสั ม พัน ธ์ บ นสื อออนไลน์
หรื อไม่
24ธันวาคม
Ep.135 :กัญชาควร เป็ นการนํา ประเด็น เรื องการสู บ 26.35
105,157
2557
ถูกกฎหมายหรื อ
กัญชา ซึงเป็ นเรื องที มี ก ารพูด ถึ ง
เปล่า?
อยู่ใ นขณะนัน มาตังคําถามว่ามี
ความคิดเห็ นว่าการสู บกัญชาเป็ น
เรื องที ควรถู ก กฎหมาย หรื อ ไม่
ควรถูกกฎหมาย
10ธันวาคม
Ep.134 :กินหมา
เป็ นการนํา ประเด็ น เรื องการนํา 25.25
93,317
2557
แมวได้มย?
ั
สั ต ว์ เ ลี ยงมารั บ ประทานเป็ น
อาหารมาตั งคํา ถามว่ า มี ค วาม
คิดเห็นว่าผิดหรื อไม่ผิดอย่างไร
7 กันยายน 2557 Ep.133 :Sex กับรัก เ ป็ น ก า ร ตั ง คํ า ถ า ม ถึ ง ค ว า ม 23.34
179,843
เป็ นของคู่กนั มัย?
เหมาะสมเรื องการมี เพศสัมพันธ์
กับความรัก
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ตารางที 4.16 (ต่อ)
ลําดับ
5.

6.

7.
8.

วันที

ชือตอน

ประเด็นในการนําเสนอ

ความยาว ยอดชม
(นาที)
(View)
3 กันยายน 2557 Ep.132 : ทําดีแล้ว เป็ นการตังคํา ถามเรื องการทํา 31.35
118,021
โดนด่า
ความดี แ ล้ว โดนสัง คมตํา หนิ ม า
ถามว่าถ้าคุ ณทํา ความดี แล้วโดน
ตํา หนิ คุ ณ จะทํ า ความดี ต่ อ ไป
หรื อไม่
23 กันยายน
Ep.131 :ทะเลาะกับ เ ป็ น ก า ร ตั ง คํ า ถ า ม ว่ า ถ้ า คุ ณ 24.25
1,208,530
2557
แฟนอยากให้เพือน ทะเลาะกับ แฟนคุ ณ จะเลื อ กให้
ห้ามมัย?
เพือนเข้ามาช่วยห้าม หรื อเลือกที
จะแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
16 กันยายน
Ep.130 :หนูรัก
เป็ นการตังคํา ถามว่า ลู ก ศิ ษ ย์กับ 25.35
1,308,330
2557
คุณครู ไม๊
คุณครู สามารถรักกันได้หรื อไม่
7 มิถุนายน
Ep.127 : เปลียน
เป็ นการนํา ประเด็ น ปั ญ หาเรื อง 25.10
4,249,345
2557
คนขับหรื อปรับที รถเมล์ ไ ทยในปั จจุ บั น มาตั ง
รถเมล์
คํา ถามถึ ง ปั ญ หาการให้ บ ริ การ
รถเมล์ ใ นปั จจุ บั น ว่ า ถ้ า เลื อ ก
เปลียนได้จะจะเลือกเปลียนอะไร
ระหว่างเปลียนรถเมล์เป็ นคันใหม่
หรื อเปลียนคนขับคนใหม่

จากการวิเคราะห์เนื อหารายการวีอาร์ โซ (VRZO) ทังหมด 8 ตอนนัน ผูว้ ิจยั พบว่าประเด็น
หลักทีรายการหยิบยกขึนมานําเสนอส่ วนใหญ่ เป็ นประเด็นเกี ยวกับสังคมซึ งพูดถึ งปั ญหาต่างๆที
เกิ ดขึ นภายในสังคมปั จจุบนั โดยเน้นความบันเทิงหรื อผลต่ออารมณ์ ความรู ้ สึกของผูช้ มเป็ นหลัก
โดยใช้วิธีการตังคําถามเพือเปิ ดโอกาสให้ผูช้ มมี ส่วนร่ วมในการแสดงความคิ ดเห็ น และได้แง่คิด
จากการตอบคําถามในประเด็นนันๆ เช่น การตังคําถามในประเด็นเรื อง ถ้าคุณทะเลาะกับแฟนคุ ณ
จะเลือกให้เพือนเข้ามาช่วยห้าม หรื อเลือกทีจะแก้ปัญหาด้วยตัวเอง หรื อตอนเปลียนคนขับหรื อปรับ
ที รถเมล์ซึงเป็ นการนํา เสนอมุ ม มองความเห็ น ของกลุ่ มตัวอย่า ง 100 คน ว่ามี ค วามคิ ดเห็ นเห็ น
อย่างไรกับรถเมล์ไทยในปั จจุบนั ด้วยการตังคําถามว่า คนส่ วนใหญ่จะเลื อกเปลี ยนรถเมล์เป็ นคัน
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ใหม่ไฉไลกว่าเดิม หรื อเปลียนคนขับคนใหม่ มารยาทงาม และหลังจากนันก็จะมีการสรุ ปคําตอบ
ของคนทีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยว่ามีอตั ราส่ วนเท่าไร
จะเห็นได้วา่ ประเด็นทีนํามาเสนอนันเน้นไปทีประเด็นด้านสังคมทีนําเสนอเรื องเพศเรื อง
รอบตัวในชี วิตประจําวัน หรื อ เรื องที กําลังได้รับความนิ ยมอยู่ในขณะนันซึ งก็สอดคล้องกับบท
สัมภาษณ์ของ สุ รบท หลีกภัย ผูด้ าํ เนินรายการและผูก้ ่อตังรายการ ทีกล่าวว่า
ผมจะทําประเด็นทีอยากทํา ทําประเด็นทีอยากพูด ทําประเด็นทีเราชอบ เราไม่คิดว่าใครจะ
ชอบอะไร เอาทีเราชอบเป็ นหลัก เราสงสัยอะไร เราอยากฟั งอะไร เราอยากถามอะไรซึ ง
ความชอบนันต้องอยูใ่ นสิ งทีเรี ยกว่ามันเป็ นสิ งทีไปเบียดเบียนคนอืน ไปสร้างความทุกข์ให้
คนอืน ไปสร้างความเจ็บชํานําใจให้ผอู ้ ืน สําหรับการนําเสนอประเด็นเกาะกระแสคือสิ งที
เราทํามาตลอด แต่ตอ้ งบอกก่อนว่าทีเราทําไม่ใช่เพราะอยากดัง เราทําไม่ใช่เพราะว่าเรารู ้สึก
ว่ามันเป็ นกระแส ก็มีหลายอันทีเป็ นกระแส เราก็ไม่ได้ไปแตะต้องมันเลย เพราะเราไม่ชอบ
เราก็เลยไม่ทาํ แต่อนั ไหนทีเราชอบเราจะทํา คือพืนฐานเราต้องชอบหรื ออยากรู ้ หรื ออยาก
ทําก่ อนเท่านัน แต่ถ้าพูดถึ งประเด็นที คนสนใจมากที สุ ด ส่ วนใหญ่ไม่พน้ เรื องความรั ก
เรื องเซ็ กส์ เรื องเพศ เพราะเรื องพวกนี จะเป็ นเรื องทีคนไม่ค่อยกล้าพูด แต่เราก็ไปทําให้คน
พูดจนได้ คือเราจะมีหลักการบิวครับทีทําให้คนพูด คือถามจนแบบเคากล้าทีจะตอบอะไร
อย่างนี เพราะฉะนันเรื องเกี ยวกับประเด็นเรื องเซ็ กซ์ เรื องความรั กเลยเป็ นประเด็นที คน
ชอบทีสุ ด (สุ รบท หลีกภัย, สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2558)
ทังนี ผูว้ ิจยั ขอนําเสนอตัวอย่างจากประเด็นที ผูช้ มสนใจมากที สุ ด คื อ ตอน เปลี ยนคนขับ
หรื อปรับทีรถเมล์ (ออกอากาศวันที 7 มิ.ย. 2557) ซึ งมียอดชมสู งสุ ดถึง 4,249,345 ครัง โดยเป็ นตอน
ทีนําเสนอประเด็นเกี ยวกับความคิดเห็นเห็นของผูใ้ ช้บริ การรถเมล์ไทยในปั จจุบนั ตามทีจะได้เห็ น
จากตารางที 4.16
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ตารางที 4.17 ตัวอย่างบทพูดของผูด้ าํ เนินรายการเกียวกับประเด็นสังคม (เทปวันที 7 มิ.ย. 2557)
(1.50)
ปลืม
ทับทิม
ปลืม
ทับทิม
ปลืม

เนือ$ หา
สวัสดีครับตอนนีเราก็อยูก่ นั ที
เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะ
เรามาดูกนั ดีกว่าครับว่าในคนดูดี 100 คนเนียส่ วนใหญ่แล้วเค้าจะเลือก
เปลียนรถเมล์เป็ นคันใหม่ไฉไลกว่าเดิม
หรื อ เปลียนคนขับคนใหม่มารยาทงาม เพือไม่ให้เป็ นการเสี ยเวลาเราไปชมกันเลย
ครับ

จากตัวอย่างเบื องต้นจะเห็ นว่า ประเด็นหลักที รายการหยิบยกขึ นมานําเสนอคื อประเด็ น
เกียวกับสังคม ทีนําเรื องการให้บริ การของรถเมล์ไทยในปั จจุบนั มาตังคําถามเพือเปิ ดโอกาสให้ผชู ้ ม
มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น นอกจากนี ระหว่างทีผูด้ าํ เนิ นรายการกําลังสัมภาษณ์ก็จะมีการ
นํา องค์ป ระกอบของภาพอาทิ ภาพกราฟฟิ ก แสดงเป็ นรู ป ภาพ หรื อคํา พูด เพื อส่ ง เสริ ม การสื อ
อารมณ์ ใ ห้ ร ายการมี ค วามสนุ ก สนานและมี ชี วิ ต ชี ว ายิ งขึ นดัง ที สุ ร บท หลี ก ภัย (สั ม ภาษณ์ ,
1 กรกฎาคม 2558) กล่าวว่า
การเอาคําพูดมาใส่ ในรายการนันเกิดจากทีไมค์ของเราไม่ค่อยดี เรามีไมค์แค่ตวั เดียว พอเรา
รู ้สึกว่าไม่ดีเราเลยอยากจะใส่ ขอ้ ความตัวใหญ่ๆ เพราะเรากลัวเสี ยงมันไม่ชดั เลยใส่ ซบั ไต
เติล (Subtitle) ตัวใหญ่ๆ เข้าไป โดยเลือกตัวอักษรทีมันดูสนุ ก สี สันสดใสเหมาะกับผูช้ าย
และผูห้ ญิ งซึ งพอใส่ ไ ปแล้วมันสวยดี เราก็เลยทํา...โดยในยุคแรกๆ รายการ VRZO เป็ น
รายการทีถูกนําไปเปิ ดเป็ นตัวอย่างในบริ ษทั ต่างๆ แบบเอาสไตล์นี จังหวะแบบนี มีเสี ยง
แบบนี ตัดแบบนี ตัวรายการเป็ นรายการแม่แบบของแนวรายการแบบนีให้กบั คนอืนๆ
กราฟฟิ กทุกอย่างทีอยูใ่ นรายการคือทําเองขึนมาหมด วาดใหม่หมด ไม่ได้โหลดมาจากทีอืน
เป็ นกราฟฟิ กทีเราคิดขึนมาเอง มัลลิกา หลีกภัย, สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2558)
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ภาพที 4.12 ภาพผูด้ าํ เนิ นรายการขณะสัมภาษณ์ จากตอน เปลียนคนขับหรื อปรับทีรถเมล์ (เทป
วันที 7 มิ.ย. 2557)
นอกจากนี จากการศึ ก ษายัง พบว่า การออกอากาศของรายการวีอาร์ โซ (VRZO) มี ค วาม
คล้ายคลึงกันกับรายการเจาะข่าวตืน คือ จะไม่มีการกําหนดวันหรื อเวลาในการออกอากาศทีแน่นอน
ดังนันในแต่ละเดื อนรายการเจาะข่าวตื นจึงมีจาํ นวนการออกอากาศทีไม่เท่ากัน ตามทีเห็ นได้จาก
ตารางที 4.17
ตารางที 4.18 สรุ ปจํานวนของรายการเจาะข่าวตืน ระหว่างวันที 1 มิถุนายน 2557–1 มกราคม 2558
(ณ วันที 21 มิถุนายน 2558)
เดือน
มกราคม 2558
ธันวาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ตุลาคม 2557
กันยายน 2557
สิ งหาคม 2557
กรกฎาคม 2557
มิถุนายน 2557

จํานวนตอน
1
2
0
0
4
0
0
1

จากตารางเบืองต้นจะเห็นว่าเดือนทีรายการวีอาร์ โซ (VRZO) มีการออกอากาศมากทีสุ ดคือ
เดือนกันยายน 2557 ซึ งมีทงหมด
ั
4 ตอน ในขณะทีรองลงมาคือเดือน ธันวาคม 2557 ซึ งมีจาํ นวนที
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ออกอากาศ 2 ตอน นอกจากนี ยังพบว่าในเดือนกรกฎาคมสิ งหาคม ตุลาคมและพฤศจิกายน 2557
รายการรายการวีอาร์ โซ (VRZO) ไม่ได้มีการออกอากาศเลยแม้แต่ตอนเดียว
ซึ งจากการสัมภาษณ์ถึงการออกอากาศรายการวีอาร์ โซ (VRZO) ผ่านทางอินเทอร์ เน็ตทีวี
พบว่าสาเหตุทีรายการไม่มีการกําหนดวันหรื อเวลาในการออกอากาศทีแน่ นอนนันขึนอยูก่ บั ความ
สะดวกของผูผ้ ลิตรายการ เป็ นหลัก ดังบทสัมภาษณ์ของผูด้ าํ เนินรายการทีกล่าวว่า
ตามอารมณ์ครับ คือถ้าเรารู ้ สึกว่าพร้ อมปล่อยตอนนี ก็ปล่อยถ้ายังทําไม่เสร็ จก็ยงั ไม่ปล่อย
คือไม่มีตารางทีชัดเจนว่าต้องปล่อยวันนี เวลานี สําหรับรายการ VRZO ก็ปล่อยในแต่ละ
เดือนไม่เท่ากันเลย แล้วแต่อารมณ์ คนดูแรกๆก็งงเหมือนกันว่าเราเป็ นรายการอะไร จะดูได้
ช่วงไหน ซึ งมันขัดกับสิ งทีคนเรี ยนการสื อสารมา เพราะว่าคนทีเรี ยนพวกนี มาจะต้องมีระบุ
วัน เวลาทีแน่นอน เพือให้แฟนหรื อกลุ่มคนทีชม สามารถทีจะติดตามได้ แต่เราทิงตรรกะนี
ไปทังหมดเลยครับ เราไม่เคยมีตรรกะนีอยูเ่ ลย และทําได้ไม๊ ก็สามารถทําได้ เพราะตรรกะที
กล่าวไปนัน เป็ นตรรกะแบบยุคเก่า เป็ นตรรกะของยุคทีต้องการทํายอดบนทีวี ณ เวลานัน
ให้ได้มากทีสุ ด แย่งช่องนันให้มากทีสุ ด แต่รายการเราไม่แย่งกับใครครับ เราปล่อยไปยังไม่
มีใครดู วนั นี ก็ไม่เป็ นไร รอดูพรุ่ งนี พรุ่ งนี ยังไม่มีใครดู ก็ไม่เป็ นไร อาทิตย์นึงก็ไม่เป็ นไร
เดือนนึงก็ได้ คุณอยากดูตอนไหนก็ดูได้ เพราะว่าเราทําธุ รกิจแบบฝัง คือหวังผลระยะยาวอยู่
แล้ว เราแค่รู้สึกว่าเราทําปล่อยไปคุณว่างดูเมือไรก็มาดู เราไม่จาํ เป็ นต้องมากําหนดวันเวลา
เพราะมันเป็ นช่องทางออนไลน์ครับเลยสามารถทําแบบนีได้ ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ออนไลน์เรา
ก็ไม่สามารถทําแบบนี ได้ ถ้าเราต้องไปลงทีวีก็ตอ้ งเป็ นอีกรู ปแบบนึ ง ด้วยความทีมันเป็ น
ออนไลน์เราก็เลยสามารถทําแบบนี ได้ เพราะกลุ่ มคนที ติ ดตามเราประจําอยู่แล้ว มันจะ
กลายเป็ นฟิ ลที แบบลุ น้ ว่าจะมาเมื อไร จะเป็ นตอนอะไร”(สุ รบท หลี กภัย, สัมภาษณ์ , 1
กรกฎาคม 2558)
สรุ ปได้วา่ ประเด็นทีรายการวีอาร์ โซ (VRZO) ต้องการทีจะนําเสนอส่ วนใหญ่ คือ ประเด็น
ทางสั ง คมที พู ด ถึ ง ปั ญ หาต่ า งๆภายในสั ง คมปั จ จุ บ ัน ซึ งเน้ น ความบัน เทิ ง หรื อ ผลต่ อ อารมณ์
ความรู ้ สึก ของผูช้ มเป็ นหลัก อาทิ เรื องความรั ก และเรื องเพศ ผ่า นวิธีก ารตังคําถามเพื อต้องการ
สะท้อนมุมมองความคิดของคนในสังคมปั จจุบนั ซึ งการนําเสนอประเด็นดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามี
ผูช้ มรายการให้ความสนใจเป็ นจํานวนมากเห็นได้จากยอดการเข้าชมมากกว่า 100,000 ครังในแต่ละ
ตอน หรื อบางตอนมียอดผูช้ มยอดชมสู งสุ ดถึง 4,249,345 ครัง ในขณะทีระยะเวลาหรื อจํานวนตอน
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ในการออกอากาศจะไม่มีการกําหนดวันหรื อเวลาในการออกอากาศทีแน่นอน ทังนี ขึนอยูก่ บั ความ
สะดวกของผูผ้ ลิตรายการ ประกอบกับช่องทางการนําเสนอทีเป็ นการนําเสนอผ่านอินเทอร์ เน็ตทีวี
ทีผูผ้ ลิตมีอิสระทีจะอัพโหลดข้อมูลและนําเสนอเนือหาทีฉี กจากกรอบของรายการโทรทัศน์ปกติอีก
ทังยังไม่มีขอ้ จํากัดในเรื องของเวลา (Timeless) ทีเปิ ดโอกาสในการเข้าถึ ง (Connect Anywhere)
และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย ได้ง่ายและรวดเร็ ว
4.2.2 การใช้ ภาษา
4.2.2.1 การสื อสารผ่านวัจนภาษา
จากการศึกษาวัจนภาษา (Verbal Language) ทีหมายถึ ง ภาษาถ้อยคําทีใช้ในการ
สื อสารโดยใช้ตวั อักษร และถ้อยคําในการสื อสารโดยการพูดระหว่างผูส้ ่ งสารกับผูร้ ับสารพบว่าการ
ใช้วจั นภาษาของผูด้ าํ เนิ นรายการวีอาร์ โซ (VRZO)ที มี ค วามโดดเด่ นและเกิ ดความน่ า สนใจใน
ประเด็นเรื องการใช้คาํ หรื อภาษาในการสื อสารกับผูช้ มรายการ คือ
1) การสร้างคําใหม่
คือ การสร้ างกลุ่มคําใหม่ ทีเกิ ดขึนในวัฒนธรรมการสื อสารของรายการวี
อาร์ โซ(VRZO)ซึ งจากการศึกษาพบว่า มีปรากฏการใช้คาํ ใหม่ ดังนี
ตารางที4.19 แสดงการสร้างคําใหม่
รู ปศัพท์
“ขอ 3 คํา”
การสร้ างคําใหม่
ตัลƒ ล๊าก

ความหมาย
หมายถึ ง ให้ บุ ค คลต่ า งๆ จํา กั ด ความสิ ง
เหล่านันด้วยคําเพียง Ž คํา
น่ารัก

จากเบืองต้น เห็นได้วา่ ผูด้ าํ เนิ นรายการมีการนําคําว่า “น่ารัก” มาสร้างเป็ น
คําใหม่ว่า “ตัลล๊าก” ซึ งยังคงความหมายเดิ มอยู่ มาใช้ในรายการ หรื อ การสร้ างคําว่า “ขอ 3 คํา”
หรื อ “ขอ 3 พยางค์”ทีเกิดจากการตังหัวข้อจากประเด็นทีน่าสนใจ แล้วให้บุคคลต่างๆ จํากัดความสิ ง
เหล่ า นันด้วยคํา เพี ย ง 3 คํา ซึ งถื อเป็ นเอกลัก ษณ์ อย่า งหนึ งของรายการ ที ได้รับ ความนิ ย มจน
กลายเป็ นวลี ฮิตติดปากวัยรุ่ น อีกทังยังถูกนําไปใช้ในสื อโฆษณาสื อกระแสหลักอย่างสื อวิทยุและ
โทรทัศน์ดว้ ย โดยผูว้ ิจยั ขอยกตัวอย่างภาพจากหนังสื อพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที 6 พฤษภาคม 2555
หน้า ทีมีการนําวลี “ขอ 3 คํา” ไปทําเป็ นการ์ ตูนล้อเลียนการเมือง เห็นได้จากรู ปภาพที 4.13 หรื อ
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แม้แต่ถูกนําไปใช้ในการสัมภาษณ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ผูบ้ ญั ชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) รวม
ไปถึ ง การสั ม ภาษณ์ น างสาวยิ งลัก ษณ์ ชิ น วัต ร อดี ต นายกรั ฐ มนตรี โดยหนัง สื อ พิ ม พ์ม ติ ช นประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ทีได้จบั กระแสฮิตวัยรุ่ นกับวลี "ขอสามคํา" ทีให้นางสาวยิงลักษณ์ ชิ น
วัตรฝากสามคําถึงผูอ้ ่านมติชน-ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ภาพที4.13 การ์ ตูนล้อเลียนการเมืองมีการนําวลี “ขอ 3 คํา”
แหล่ งทีมา: หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ, 2555.
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ภาพทีG.H4 ข่าวรายการ VRZO
แหล่ งทีมา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2556.

ภาพที 4.15 ข่าว “ขอ 3 คํา จากนายก”
แหล่ งทีมา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2556.
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ทังนีก็จากบทสัมภาษณ์ของผูด้ าํ เนิ นรายการวีอาร์ โซ (VRZO) ได้พูดถึงทีมา
ของการสร้างคําว่า“ขอ 3 คํา” นีขึนมาใช้ในรายการ กล่าวว่า
คําว่า ‘ขอ 3 คํา’มาเริ มใน ตอนที4 มาจากสมัยทีเล่น BB(โทรศัพท์มือถื อ BlackBerry)ทีมี
คนส่ ง ข้อความมาให้เล่ นต่อนิ ทานกัน 3 คํา ผมเลยรู ้ สึ ก ว่า มันสนุ ก กระชับ และได้โชว์
ไอเดียของแต่ละคน คือคนทีส่ งข้อความต่อก็จะมาโชว์กนั ว่าจะต่อได้สนุ กแค่ไหน จะกวน
แค่ไหน ผมเลยรู ้ สึกว่ามันกระชับ และเหมาะกับเรื องหนึ งเรื อง ก็เลยเอาไอเดี ยนี มาใส่ ใน
รายการ คําว่า ‘ขอ 3 คํา’ ก็เลยฮิต กลายเป็ นคําทีคนทังประเทศพูด จนถึงขันเอาไปถามใน
สภา จนถึ งขันเอาไปถามนายก สื อกระแสหลักหลายๆอย่างก็เอาคํานี ไปเล่นทังในโฆษณา
เอาไปเล่ นในทุ กอย่าง ซึ งเราก็ไม่ได้บอกว่าคํานี เป็ นของเรา เพราะว่าจริ งๆ 3 คํามันมี มา
ตังแต่สมัยพ่อขุนรามคําแหงแล้ว เพียงแต่วา่ เราเป็ นตัวจุดประเด็น เป็ นจุดความคิดอันนี เรา
เป็ นสร้างคํานีขึนมามากกว่าครับ (สุ รบท หลีกภัย, สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2558)
2) การใช้คาํ ไม่สุภาพ
หมายถึงคําทีสื อถึงความไม่สุภาพ สื อความความหมายในแง่ทีไม่ดี หรื อ ฟั ง
ไม่ไพเราะ ซึ งรวมถึงคําทีสื อเรื องเพศ การด่าทอการดูหมินโดยมารยาททางสังคม เช่น ไอ้ กู มึง เว้ย
โว้ย ฯลฯโดยการนํา เสนอของผูด้ าํ เนิ นรายการวีอาร์ โซ (VRZO) เป็ นการนํา เสนอผ่า นช่ องทาง
ออนไลน์ ซึ งมีอิสระในการนําเสนอ ต่างจากการนําเสนอผ่านช่องทางในสื อกระแสหลัก ทีต้องอยู่
ภายใต้ขอ้ กําหนดหรื อการควบคุมของ
ตารางที 4.20 ตารางตัวอย่างบทสนทนาการใช้คาํ ไม่สุภาพจากตอนSex กับ รักเป็ นของคู่กนั ไม๊
ตอนที

บทสนทนา
ผูต้ อบ :“คู่กนั ครับ เพราะ…..”
ปลืม:“ขอ 3 พยางค์ ครับ”
ผูต้ อบ :“กู เงียน มาก”

อธิบาย
มี ก ารสร้ า งใช้ค าํ ไม่ สุ ภาพ คื อ
คําว่า กู เงียน

จากการศึกษาการสื อสารของผูด้ าํ เนิ นรายการวีอาร์ โซ (VRZO) ผูว้ ิจยั พบว่า
ในการสื อสารของผูด้ าํ เนินรายการส่ วนใหญ่จะใช้คาํ ทีสุ ภาพในการดําเนิ นรายการเป็ นหลัก หากแต่
ผูท้ ีถูกสัมภาษณ์จะมีการตอบคําถามหรื อแสดงความคิดเห็นทีไม่สุภาพซึ งพบได้มากกว่าดังที สุ รบท
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หลีกภัย (สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2558) กล่าวว่า“ผมให้ความสําคัญกับอารมณ์ดี คือคําพูดไหนที
ตอบแล้วทําให้อารมณ์ดีตลก มันสร้างสรรค์ ก็ทาํ ไปแต่จะต้องถูกกาลเทศะด้วย”
นอกจากนีจากการวิจยั ยังพบว่าในทุกๆ ตอนทีถูกอัพโหลดรายการลงบนสื อ
อินเทอร์ เน็ตทีวีจะมีการแสดงคําเตือนในตอนต้นรายการทีมีขอ้ ความว่า “ รายการนี เหมาะสมกับ
ผูช้ มทีมีอายุมากกว่าหรื อเท่ากับ 18 ปี ภายในรายการบางช่วงอาจมีเนื อหาหรื อถ้อยคําทีไม่เหมาะสม
เยาวชนทีมีอายุนอ้ ยกว่า 18 ปี ควรได้รับการแนะนําจากผูท้ ีมีอายุมากกว่าหรื อเท่ากับ 18 ปี เนื อหาใน
รายการเป็ นเพียงความคิดเห็นของคนส่ วนหนึ ง ซึ งถูกนําเสนอเพือความบันเทิงเท่านัน รายการนี จึง
ไม่เหมาะสมกับผูท้ ีมีความอ่อนไหวกับเนื อหาทีตรงไปตรงมาและเป็ นความจริ งในสังคม”โดยทังนี
ผูด้ าํ เนิ นรายการก็มี ความตระหนักและระมัดระวังกับการสื อสารที ทังผูด้ าํ เนิ นรายการและผูถ้ ู ก
สัมภาษณ์ใช้ในการสื อสารด้วยการใช้วธิ ี การต่างๆมากํากับดูแล ดังบทสัมภาษณ์ของผูด้ าํ เนิ นรายการ
ทีกล่าวว่า
รายการของเราจะบอกเลยว่ารายการ VRZO มีคาํ เตือนตังแต่ตอนเริ มแล้ว ว่ามีเนื อหาและคํา
ทีไม่เหมาะสมกับเยาวชนทีอายุตากว่
ํ า {ˆ ปี เรามีเตือนไว้อยู่แล้ว อันนี ก็ขอให้ผูป้ กครอง
ช่ วยกวดขัน หรื ออาจจะนังดู ด้วย ว่าเนื อหาอะไรเหมาะสมหรื อไม่เหมาะสมก็จะได้ช่วย
เตือนได้ ส่ วนเรื องการใช้คาํ หยาบไม่หยาบ ผมคิดว่าไม่ได้อยูท่ ีคําพูด แต่อยูท่ ีกิริยา เช่นพูด
คําว่า ไอเหี ย ด้วยนําเสี ยงต่างกัน ก็แตกต่างกัน ผูด้ าํ เนิ นรายการจะไม่ใช้คาํ ทีไม่เป็ นมิตร ดู
หยาบคาย ดูโลน พวกนีเราจะตัดทิงหมดถ้าจะเป็ นคําหยาบจะต้องเป็ นคําหยาบทีสร้างสรรค์
(สุ รบท หลีกภัย, สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2558)
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ภาพที 4.16 ตัวอย่างคําเตือนก่อนรับชมรายการวีอาร์ โซ (VRZO)
3) การใช้ภาษาทีถูกต้องตามหลักภาษาไทย
รายการวีอาร์ โซ (VRZO) เป็ นรายการที ออกอากาศทางอิ นเทอร์ เน็ตทีวี ที
ผูช้ มสามารถเลื อกรั บชมได้อย่างอิ สระ สามารถดู ได้ตลอด 24 ชัวโมง อี กทังยังเป็ นสื อที มี กลุ่ มผู ้
รับชมหลักเป็ นวัยรุ่ นหรื อคนรุ่ นใหม่ ดังนันภาษาทีใช้ในอินเทอร์ เน็ตทีวีนนควรเป็
ั
นภาษาทีเข้าใจ
ง่าย ลักษณะประโยคควรสัน กระชับ และได้ใจความ และแม้ว่ารายการวีอาร์ โซ (VRZO) จะเป็ น
รายการที กลุ่ มผูช้ มส่ วนใหญ่ เป็ นวัย รุ่ น การใช้ภาษาที ใช้ส่ วนใหญ่จึง เป็ นการใช้ภาษาที ไม่ เป็ น
ทางการ สามารถสื อสารและเข้าถึ งกลุ่มผูเ้ ป้ าหมายได้ง่าย หากแต่ในเรื องของการใช้ภาษาได้อย่าง
ถูกต้อง เทียงตรง ชัดเจนและสุ ภาพ ถื อเป็ นหนึ งปั จจัยทีผูด้ าํ เนิ นรายการให้ความสําคัญทังในเรื อง
การออกเสี ยง ร. เรื อ ล. ลิ ง หรื อ การใช้คาํ ควบกลําที ถู กต้องตามหลักภาษาไทย ดังที ผูด้ าํ เนิ น
รายการวีอาร์ โซ (VRZO) ได้พดู ถึงการให้ความสําคัญกับการใช้ภาษาว่า
สําหรับทับทิมคิดว่าการพูดจาชัดถ้อยชัดคํา คําควบกลําถูกต้องสําคัญมากกับการเป็ นพิธีกร
ความเป็ นพิธีกรเราต้องใช้ภาษาในการสื อสาร เพราะฉะนันภาษาจึงเป็ นเรื องสําคัญ ฟั งแล้ว
มันทําให้ได้ขอ้ มูลทีครบถ้วนและชัดเจน(มัลลิกา หลีกภัย, สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2558)
ในขณะทีคุณสุ รบท หลีกภัย ได้ให้ความเห็นกับเรื องการใช้ภาษาว่า “แต่ถา้ ถามผม ผมว่าไม่
สําคัญ ผมให้ความสําคัญกับคําว่าคาแรกเตอร์ มากกว่า ถ้าคุณคิดว่าคุณทําแล้วเป็ นตัวคุณ จง
ทํา แต่ถา้ ถามในมุมคนดูถ้าคนดูชอบก็ดี แต่ถา้ นับเป็ นเรื องของภาษา ความชัดเจน ก็ไม่ดี
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อย่า งผมเป็ นคนที พูดไม่ ชัดในบางคํา เหมื อนกัน เช่ นตัว ท ธ ถ ผมพูดไม่ ชัด แต่ ถ้า ผม
จะต้องพูดในรายการ ผมจะต้องเกร็ ง และตังสติในการพูด เพือจะได้ให้การพูดนันสื อสาร
ออกมาได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ผมให้เกียรติกบั ความเป็ นคาแรกเตอร์ สูง ผมเชื อว่าทุก
คนมี คาแรกเตอร์ ของตัวเอง ผมให้เกี ยรติ กบั เรื องนี มาก(สุ รบท หลี กภัย, สัมภาษณ์ , 1
กรกฎาคม 2558)
รายการวีอาร์ โซ(VRZO) มีรูปแบบเป็ นรายการสัมภาษณ์ ทีมีกลุ่มเป้ าหมาย
หลักคือวัยรุ่ น โดยมีเนื อหาคือการสัมภาษณ์ความเห็นของคนดูดี 100 คน ในแต่ละหัวข้อทีแตกต่าง
กันออกไป มีเอกลักษณ์คือ การขอให้ผถู ้ ูกสัมภาษณ์พดู อะไรก็ได้เกียวกับประเด็นทีนํามาถามภายใน
3 พยางค์ ดังนันในการสื อสารของผูด้ าํ เนิ นรายการกับผูถ้ ูกสัมภาษณ์ จึงจําเป็ นต้องใช้ภาษาพูดทีมี
ลักษณะของความเป็ นกันเองสู ง จากการใช้ภาษาดังกล่าวทําให้ในรายการแต่ละตอน จึงมีคาํ ศัพท์
แสลงหรื อคําศัพท์ใหม่ๆ ทีวัยรุ่ นชอบพูด รวมถึงการใช้คาํ ทีไม่สุภาพ ในทีนี อาจกล่าวรวมถึงคําทีมี
ความหยาบคาย หรื อคําทีมีความสองแง่สองง่าม
4.2.2.2 การสื อสารผ่านอวัจนภาษา
การใช้ อ วัจ นภาษา หมายถึ ง ภาษาที ไม่ ไ ด้ป รากฏออกมาเป็ นเสี ย งหรื อ ถ้อ ยคํา
ประกอบด้วยการ แสดงกริ ยาท่าทาง สายตา สัญลักษณ์ต่างๆ แสง ภาพ และสี โดยจากการศึกษาตัว
บทพบว่าผูด้ าํ เนินรายการวีอาร์ โซ (VRZO) มีการใช้อวัจนภาษาใน 5 ลักษณะ ดังนี
4) การแสดงออกท่าทาง
จากการศึกษาผูว้ ิจยั พบว่าผูด้ าํ เนิ นวีอาร์ โซ (VRZO) มีใช้ท่าทาง เช่น การใช้
มือ แขน ศีรษะ หรื อไหล่ เป็ นต้น เพือสื อความหมายและเน้นยําเรื องทีพูด โดยการแสดงออกผ่าน
การใช้กริ ยาท่าทางของผูด้ าํ เนิ นรายการทังสองคนทีเห็นได้ชดั คือ จะเน้นกริ ยาท่าทางทีล้นเกินหรื อ
เหนื อจริ งเป็ นหลัก ทังนี เพือไม่ให้รายการดู จริ ง จังด้า นเนื อหาจนเกิ นไป ทังเป็ นการดึ งดู ดความ
สนใจของผูช้ มรายการและเน้นยําเรื องทีพูดให้เกิดความเข้าใจทีชัดเจนยิงขึน ดังตัวอย่างภาพที 4.17
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ภาพที 4.17 ผูด้ าํ เนิ นรายการใช้ท่าทางประกอบการพูดตอนเข้ารายการโดยใช้ท่าทางการผายมือ

ภาพที4.18 ผูด้ าํ เนิ นรายการใช้ท่าทางประกอบการพูดสโลแกนรายการ “VRZO”
จากเบืองต้นจะเห็นว่าการใช้ท่าทาง ด้วยการเคลือนไหวอวัยวะส่ วนใดส่ วน
หนึ งประกอบการพู ดอย่า งมี ค วามหมาย เช่ น การใช้มื อ แขน ศี ร ษะ หรื อไหล่ เป็ นต้น เพื อสื อ
ความหมายและเน้นยําเรื องทีพูดให้เกิดความรู ้ความเข้าใจที ชัดเจนยิงขึน รวมทังสร้ างความสนใจ
ให้กบั ผูช้ ม ทังนี เพราะการใช้กิริยาท่าทางประกอบการพูด จะช่ วยสร้ างความสนใจมากกว่าการนัง
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หรื อยืนเฉยๆ และการใช้ท่าทางที ดี จะช่ วยให้การพูดประสิ ทธิ ภาพดี ยิงขึ นซึ งการแสดงออกทาง
ท่าทางของรายการวีอาร์ โซ (VRZO) นี นอกจากจะเป็ นการแสดงออกเพือสื อความหมายและเน้นยํา
เรื องที พูดให้เกิ ดความรู ้ ค วามเข้า ใจที ชัดเจนยิงขึ นแล้ว การแสดงออกทางท่า ทางนี ยัง เป็ นเป็ น
ตัวแทนหรื อสัญลักษณ์ของรายการ ทีผูผ้ ลิตและผูด้ าํ เนิ นรายการมีความตังใจทีจะใช้ในการสื อสาร
ดังทีผูด้ าํ เนินรายการและผูผ้ ลิตรายการ ได้กล่าวถึงทีมาของท่าประจํารายการวีอาร์ โซ (VRZO) ว่า
ท่า VRZO เกิดจากการคิดหน้ากอง ด้วยความบังเอิญ ทุกอย่างมันมีแรงบัลดาลใจครับ โดย
ตัว V Reference คือตัว V เลยได้เป็ นตัว V แล้วทําไมไม่ V นี เพราะ V นี มันหมายถึ ง
สันติภาพ มัน Victory มันเสี ยว ไม่ชอบ มันเก่าแล้ว แต่ถา้ V นี มันหยาบคาย มันกวนดี มัน
ดูหยาบ พอให้ฝรังทําแล้วกรีƒ ดกร๊ าดส่ วน Are ทําไมต้องนิ วโป้ งลงนิ วโป้ งขึน เพราะรายการ
เราจะไปสัมภาษณ์ คนว่าเห็ นด้วยหรื อไม่เห็ นด้วย ก็เลยกลายเป็ นท่านิ วโป้ งควํา หงาย ที
หมายถึงเห็นด้วยไม่เห็นด้วย ก็เลยเป็ น VRZO ครับ ซึ งผมคิดว่าการมีท่ารายการมันทําให้
รายการแข็งแรง และสร้างการจดจําได้ดี(สุ รบท หลีกภัย, สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2558)
เรื องท่าประจํารายการ คิดว่ารายการเราสัมภาษณ์มาน่ าจะมีสโลแกน ตอนถ่ายเทปแรกไป
แล้วประมาณ 20 คน เลยคิดว่าเราควรน่ าจะมีท่ารายการ เลยคิดตอนนันเลย แล้วก็เป็ นทีมา
ของท่านี ซึ งหลังจากมี ท่ารายการ VRZO นี ออกไป รายการอื นๆก็มีท่ารายการเยอะมาก
เพราะเค้าได้เรี ยนรู ้ แล้วว่าการมี ท่ารายการมันทําให้รายการแข็งแรง และสร้ างการจดจํา
(มัลลิกา หลีกภัย, สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2558)
5) การแสดงออกทางสี หน้า
การแสดงออกทางสี ห น้ า เป็ นสิ งสํ า คัญ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง บุ ค ลิ ก ลัก ษณะ
อารมณ์และความรู ้สึกนึ กคิดของผูพ้ ูดได้เป็ นอย่างดี โดยจากการศึกษาผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะข่าวตืน
พบว่าผูด้ าํ เนิ นรายการทังสองคนมีการแสดงออกผ่านการแสดงออกทางสี หน้าทีเห็นได้ชดั คือ การ
พูดทีแสดงออกทางสี หน้าเพือสื ออารมณ์ต่างๆ เช่น ดีใจ เสี ยใจ หรื อ โกรธ ทีเน้นการแสดงออกทีล้น
เกินหรื อเหนือจริ งเป็ นหลักดังตัวอย่างภาพที 4.19
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ภาพที 4.19 ผูด้ าํ เนิ นรายการแสดงออกทางสี หน้า (1)

ภาพที4.20 ผูด้ าํ เนิ นรายการแสดงออกทางสี หน้า (2)
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ภาพทีG.I1 ผูด้ าํ เนินรายการแสดงออกทางสี หน้า (3)
ประเด็ นที น่ า สั ง เกตคื อ ผูด้ าํ เนิ นรายการชาย (สุ รบท หลี ก ภัย , วิญzู วงศ์
สุ รวัฒน์, ณัฐพงศ์ เทียนดี) ทังสองรายการ ไม่ได้นาํ การแสดงออกทางสี หน้าด้วยการใช้สายตามาใช้
สื อสาร ทังนี เพราะผูด้ าํ เนิ นรายการสวมแว่นตาดํา ซึ งทําให้บดบังสายตาและอารมณ์ ของผูด้ าํ เนิ น
รายการผ่านการแสดงออกทางสี หน้าในขณะทีพูด หากแต่ผดู ้ าํ เนิ นรายการทังสองรายการเลือกทีจะ
ใช้การสื อสารด้วยการใช้ท่าทาง ด้วยการเคลื อนไหวอวัยวะส่ วนใดส่ วนหนึ งประกอบการพูดเช่ น
การใช้มือ แขน ศีรษะ หรื อไหล่แทนการแสดงออกผ่านสายตา เพือใช้สือความหมายและทีพูดให้
เกิดความรู ้ความเข้าใจที ชัดเจนยิงขึน
ดังที คุ ณสุ รบท หลี กภัย ผูด้ าํ เนิ นรายการวีอาร์ โซ (VRZO) ได้กล่ าวถึ งการ
แสดงออกผ่านท่าทางทีสามารถใช้แทนการแสดงออกทางสี หน้าได้ไว้วา่
เราสามารถสื อสารทางอื นได้ เช่ นใช้มือ ใช้ปาก ท่าทาง เช่ นเวลาเราไม่เข้าใจเราเอี ยงหัว
เวลาตกใจเราผงะไปข้างหลัง ผมคิดว่านีคือการสื อสารทีเพียงพอแล้วกับการทีผมจะสื อสาร
ดวงตาเป็ นหน้าต่างของหัวใจ ใช่! แต่นนคื
ั อสําหรับคนอืน สําหรับผมหน้าต่างของหัวใจผม
คือทังตัวผม(สุ รบท หลีกภัย, สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2558)
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6) การแสดงออกทางนําเสี ยง
จากการศึกษาการใช้เสี ยงผูด้ าํ เนิ นรายการรายการวีอาร์ โซ (VRZO)พบว่า ผู ้
ดําเนินรายการทังสองคนมีการใช้นาเสี
ํ ยงทีหลากหลาย โดยนําเสี ยงทีใช้บ่อยๆ คือ
การใช้เสี ยงสู งและเสี ยงดังเพือสื ออารมณ์
การใช้สียงของผูด้ าํ เนิ นรายการส่ วนใหญ่จะเน้นไปที การใช้เสี ยงสู งและ
เสี ยงดัง เพือเป็ นการแสดงอารมณ์ และช่วยให้การสื อสารมีระดับของนําสี ยงทีน่าสนใจ รวมถึงเป็ น
การใช้นาเสี
ํ ยงสงสัย ชวนให้คิดตาม หรื อการใช้เสี ยงล้อเลียน เพือสื ออารมณ์ของผูด้ าํ เนิ นรายการ ที
จะช่ ว ยทํา ให้ ค าํ พูด เด่ นชัด ขึ น อี ก ทังช่ ว ยให้ เรื องที นํา เสนอมี ค วามน่ า สนใจมากขึ น โดยจากก
การศึกษาพบว่า ผูด้ าํ เนิ นรายการชายคุ ณสุ รบท หลี กภัย จะมีการใช้เสี ยงทีสู งและดังกว่า ผูด้ าํ เนิ น
รายการหญิง มัลลิกา หลีกภัย
ตารางที 4.21 ตารางตัวอย่างการใช้เสี ยงสู งหรื อเสี ยงดัง เพือสื ออารมณ์จากตอน 136 : เมือรู ปโปร
ไฟล์หลอกลวง
ตอนที
136 : เมือรู ป
โปรไฟล์
หลอกลวง

เสี ยง
ปลืม :“เอ้า… (ลากเสี ยง เสี ยงสู ง)ล่ะครับ
ตอนนีเราก็อยูก่ นั ที
ทับทิม :เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะ (ลากเสี ยง)
ปลืม : เราไปดูกนั ดีกว่าว่าในคนดูดี 100 คนเนีย
..ส่ วนใหญ่เค้าจะเลือก
ทับทิม : ไม่เป็ นไร (เสี ยงสู ง) ดูทีภายใน คุยกัน
ก่อนเล้ย (ลากเสี ยง)
ปลืม : บ๊ายบาย จ้า..ลาก่อยๆ เพือไม่ให้เป็ นการ
ไม่เสี ยเวลาเราไปชมกันเล้ย (ลากเสี ยง)

อธิบาย
ผู ้ด ํ า เนิ น รายการใช้ ก ารลาก
เสี ยงสู งในช่ วงเปิ ดรายการเพือ
ดึงดูดความสนใจจากผูช้ ม และ
เพื อสร้ า งเอกลั ก ษณ์ ให้ ก ั บ
ตนเองและรายการ
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7) จังหวะในการพูด
จังหวะในการพูด คื อการใช้เสี ยงเน้นหนักเบา การเว้นจัง หวะ การ
ทอดเสี ยง การพูดเสี ยงสู งหรื อ ทีทําให้คาํ พูดเด่นชัดขึน ซึ งการใช้จงั หวะพูดของผูด้ าํ เนิ นรายการวี
อาร์ โซผูด้ าํ เนินรายการมีการพูดในจังหวะทีแตกต่างกัน ด้วยเพราะรายการมีรูปแบบรายการเป็ นการ
สัมภาษณ์ ดังนันจึงต้องมีการแบ่งจังหวะ ในการถามและตอบ บวกกับการเน้นเสี ยงหนักเบา เพือทํา
ให้การพูดกับคู่สนทนามีความน่าสนใจ และชัดเจนขึน
ดังที ทับทิ ม มัลลิ กา ผูด้ าํ เนิ นรายการวีอาร์ โซ (VRZO) ได้กล่ าวถึ งการให้
ความสําคัญกับการใช้จงั หวะในการพูด ทีกล่าวว่า
ทับทิมเป็ นพิธีกรผูห้ ญิง ทีหลายๆ คนมักจะบอกว่ามันแบ๊วๆ แต่ในความแบ๊วของทับทิมไม่
แปลว่าพูดไม่ชัด จริ งๆแล้วคื อพูดชัด และจะต้องให้ขอ้ มูลสําคัญที ครบถ้วนโดยการใช้
วิธีการเน้นจังหวะในการพูด เพือให้ผฟู ้ ัง ฟังแล้วตามทัน และจะไม่พูดแบบลินเปรี ยะ แบบ
ลักษณะของ MC เอิม… แบบว่า… คําล้นๆ จะไม่ทาํ ไม่ชอบ แต่ถา้ ถามว่าทําแล้วผิดไม๊ ก็
ไม่ผิด เพราะมันก็เป็ นเอกลักษณ์ ของเค้า เป็ นสไตล์ของเค้า (มัลลิ กา หลี กภัย, สัมภาษณ์ ,
1 กรกฎาคม 2558)
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8) การแสดงออกทางการแต่งกาย
ตารางที 4.22 ตัวอย่างภาพเครื องแต่งกายของผูด้ าํ เนินรายการ “เจาะข่าวตืน”
ภาพประกอบ
สุ รบท หลีกภัย

มัลลิกา หลีกภัย

เสื$อผ้ าเครือง
แต่ งกาย
ใส่ เสื อยืดและ
สวมแจ็คเก็ต
หนังสี ดาํ หรื อมี
ลายพริ ตเท่ๆ
ทับ

ใส่ เสื อยืดและ
สวมเสื อแจ็ค
เก็ตหนัง ทับ

การแต่ งหน้ าทรงผม

เครืองประดับ
แว่นตาดํา
หมวกแก๊บ

ผูกแกะสองข้าง แหวน, สร้อย
หรื อเกล้าผม
คอ,สร้อย
รวบตึง
ข้อมือ
หมวก

การแต่งกายของผูด้ าํ เนิ นรายการวีอาร์ โซ (VRZO) แสดงออกถึงความเป็ น
เอกลักษณ์ของผูด้ าํ เนินรายการผ่านเสื อผ้าเครื องแต่งกาย การแต่งหน้า-ทรงผม และเครื องประดับ ที
ช่วยให้ผูด้ าํ เนิ นรายการมีความโดดเด่นและเป็ นทีจดจําได้โดยการแต่งกายของผูด้ าํ เนิ นรายการทัง
สองคนจะเป็ นการแต่งกายทีลักษณะทีมีความโดดเด่นเฉพาะตัวอยู่แล้ว คือ คุ ณสุ รบท หลี กภัยจะ
เน้นการแต่งกายทีเรี ยบเท่ ด้วยการใส่ เสื อยืดและสวมสู ทหรื อแจ็คเก็ตลายพริ ตทับ โทนสี ส่วนใหญ่
จะเน้นไปทางสี ดาํ และสิ งทีคาดไม่ได้คือการสวมแว่นตาดํา และสวมหมวกแก๊บสี ดาํ จัดรายการ
ส่ วนผูด้ าํ เนิ นรายการหญิง คุ ณมัลลิ กา หลี กภัย จะมีการแต่งตัวตามกระแส
แฟชันที นิ ย ม หรื อเป็ นสิ งที ตนชอบ ซึ งจะเน้นไปที กระโปรงสั น กับ เสื อแจ็ ค เก็ ตลายพริ ตเท่ ๆ
นอกจากนี ยังมีเครื องประดับจําพวก แหวน, สร้ อยคอ, สร้ อยข้อมือ หรื อหมวก เป็ นต้น และอีกสิ ง
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หนึงทีเป็ นเอกลักษณ์คือ การทําผมทรงเกล้าแกะสองข้าง หรื อการทําทรงผมน่ารักๆ ทีแสดงออกถึง
ความเป็ นตนของผูด้ าํ เนินรายการ
การแต่งกายของผูด้ าํ เนินรายการเจาะข่าวตืนตามทีกล่าวไปนัน ล้วนเกิดจาก
ความชอบ และความตังใจทีต้องการจะทําให้การแต่งกายของผูด้ าํ เนิ นรายการทังสองคนมีความเป็ น
เอกลักษณ์ และสามารถสร้างการจดจําให้กบั ผูช้ มได้ อีกทังยังสะท้อนความเป็ นตัวตนของผูด้ าํ เนิ น
รายการดังบทสัมภาษณ์ของผูด้ าํ เนินทีกล่าวถึงการแต่งกายว่า
คาแรกเตอร์ ทงหมดนี
ั
มาจากความชอบ ชอบแต่งตัวสไตล์ไหน อย่างคุณปลืมก็จะแต่งสไตล์
นี อยู่แ ล้ว คาแรกเตอร์ เ ป็ นเรื องสํ า คัญ มากซึ งการแต่ ง ตัว ของทับ ทิ ม ก็ เ ป็ นเรื องบัง เอิ ญ
เหมือนกัน คือตอนมาทําเทปแรกคุ ณปลื มให้เสื อ VRZO มา ซึ งเป็ นเสื อขาวดํา แต่ดว้ ย
ความทีเป็ นผูห้ ญิง เลยหาอะไรทีมาจับคู่กบั เสื อสี ขาวดําดี บางทีก็กระโปรงเอวสู งบ้าง เป็ น
กระโปรงหนังดําบ้าง ก็หาอะไรทีให้มนั เข้ากับเสื อ ซึ งก็เลยกลายมาเป็ นสไตล์การแต่งตัว
ของทับทิม VRZOทีจะเป็ นกระโปรง หรื อเสื อแจ๊คเก็ตลายเท่ๆ น่ ารั กๆ มาจนถึ งทุกวันนี
ส่ วนทรงผมทีทับทิมชอบผูกแกะ ก็เป็ นทรงทีทิมชอบมาตังแต่เด็กๆแล้ว มันกระชับกระเฉง
ทําง่าย เร็ ว มันเป็ นตัวเรา เลยทํามาเรื อยๆ ทุกอย่างมาจากตัวเรา มาจากความชอบ ต่างจาก
ทีวีทีจะมีการกําหนดมาให้เลยว่าจะต้องใส่ อะไร(มัลลิกา หลีกภัย, สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม
2558)
ผมแต่งอย่างนีมาตังแต่มธั ยมปลาย ผมแต่งสี ดาํ มาตังแต่ อายุ 16 แล้วก็แต่งอย่างนี มาอยูแ่ ล้ว
คือเราไม่ได้มาคิดว่าเราจะแต่งตัวอย่างไรดี ให้มนั ฮิต ไม่ใช่ครับ เราก็แค่เป็ นเรา ผมแต่งสี ดาํ
อยูแ่ ล้ว และก็เป็ นอย่างนี อยูแ่ ล้ว และก็ใส่ แว่นดําอยูแ่ ล้ว เป็ นทุนเดิม/ส่ วนเรื องใส่ หมวกมา
จากการทีขีเกียจเซ็ทผมครับ ก็จะมีเทปทีใส่ บา้ งและไม่ใส่ บา้ ง
นอกจากความชอบแล้ว ปั จจัยเรื องสุ ข ภาพของผูด้ าํ เนิ นรายการชายจาก
ปั ญหาเรื องสายตาทีไม่สามารถสู ้แสงได้ ก็เป็ นอีกหนึ งองค์ประกอบทีทําให้ผดู ้ าํ เนิ นรายการมีความ
จําเป็ นทีจะต้องสวมแว่นในการดําเนินรายการ
ซึ งสาเหตุทีใส่ แว่นดําเพราะผมเคยเป็ นนักแข่งเจ็ทสกี อยู่นานมาก แล้วก็โดนแดดโดนนํา
ทะเล โดนลมเยอะ จนม่านตาบาง ผมเลยโดนแสงจ้าๆอย่างแสง LED กล้องไม่ได้ หรื อโดน
แสงพระอาทิตย์จงั ๆไม่ได้ ถ้าผมโดนแสงพวกนี ตาผมจะหยีตลอดเวลา เวลาสัมภาษณ์ตาก็
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จะหยีมาก และตาจะแดงผมเลยใส่ แว่นดําอยู่แล้ว ใส่ ตลอดเวลา รวมไปถึ งตอนออกหน้า
กล้อง ก็เลยกลายเป็ นคาแรกเตอร์ ของการใส่ แว่นดํา คาแรกเตอร์ ผมเลยชัดในแบบนี (สุ รบท
หลีกภัย, สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2558)
อี ก ประเด็นที น่ า สนใจคื อ หากพูดถึ ง การใส่ แว่นตาดําในสื อกระแสหลัก
อย่างรายการโทรทัศน์ ถือเป็ นสิ งทีไม่ควรกระทํา ทังนี เนื องจากการสวมแว่นตาดํา จะทําให้บดบัง
สายตาและอารมณ์ของผูด้ าํ เนิ นรายการ หากแต่ผดู ้ าํ เนิ นรายการก็ยงั คงเลื อกทีจะสวมแว่นตาดําใน
การจัดรายการ โดยมีการให้เหตุผลคือ
ซึ งสําหรับการสวมใส่ แว่นตาดําในรายการทีวี หลายๆคนบอกว่าทีวีห้ามใส่ แว่น ซึ งผมไม่
เห็นด้วย เพราะสิ งเดี ยวทีผมคิดว่าควรถอดแว่นคือการไปพบผูใ้ หญ่ เพราะไม่สุภาพ การที
เราไปงานทีต้องพบผูใ้ หญ่เยอะๆเราไม่ควรสวมแว่นกันแดด แต่การออกรายการทีบอกว่า
ไม่ควรใส่ แว่น เพราะมันจะทําให้ไม่เห็น Eye Contract นันผมไม่เห็นด้วย คือ ผมรู ้สึกว่าคน
ไทยชอบใช้ตรรกะทีคนอืนตังกันมาแบบไม่มีเหตุผล คือทําๆกันมา ใครเป็ นคนสังว่าห้าม
ใส่ แว่นออกรายการ ผมรู ้ สึกว่ามันไม่เกี ยว ผมคิ ดว่า เราควรกลับมาถามตัวเราเองเยอะๆ
ดี กว่า ผมเป็ นคนนึ งครับ ทีเวลาจะทําอะไรจะต้องกลับมาถามตัวเอง แล้วมาตังคําถาม ว่า
จริ งเหรอ ห้ามใส่ แว่นจริ งเหรอ เพราะอะไร เพราะมันไม่ได้ Eye Contract เหรอ แต่เรา
สามารถสื อสารทางอืนได้ เช่นใช้มือ ใช้ปาก ท่าทาง เช่นเวลาเราไม่เข้าใจเราเอียงหัว เวลา
ตกใจเราผงะไปข้างหลัง ผมคิ ดว่านี คื อการสื อสารที เพียงพอแล้วกับการทีผมจะสื อสาร
ดวงตาเป็ นหน้าต่างของหัวใจ ใช่! แต่นนคื
ั อสําหรับคนอืน สําหรับผมหน้าต่างของหัวใจผม
คือทังตัวผม (สุ รบท หลีกภัย,สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2558)
จากเบืองต้นเห็นได้วา่ ผูด้ าํ เนินรายการวีอาร์ โซ (VRZO) ทังสองคน ได้แก่ สุ
รบถ หลี กภัยและมัลลิ กา หลี กภัยมี ทกั ษะการสื อสารที มี ความเป็ นเอกลักษณ์ ผ่านการสื อสารใน
รู ปแบบต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นเรื องการแสดงออกทางท่าทาง การแสดงออกทางสี หน้า การแสดงออก
ทางท่านําเสี ยง รวมไปถึ งการแสดงออกทางการแต่งกายในแบบฉบับของตัวเองที ชัดเจนทังนี จึ ง
แสดงให้เห็ นว่ากระบวนการสื อสารต่างๆ ล้วนเป็ นองค์ประกอบสําคัญที ทําให้ผูด้ าํ เนิ นรายการมี
ความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทีสามารถสร้างการจดจําให้กบั ผูช้ มได้
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สมัย ก่ อนคนมัก จะเรี ย กผมว่า ปลื ม หลี ก ภัย ลู ก ชวน ลู ก นายก แต่ พ อมาทํา รายการนี ก็
กลายเป็ น ปลืม VRZO มันเป็ นนามสกุลทีเราสร้างมากับมือ มันเป็ นความภูมิใจ ทีคนจดจํา
เราว่าเป็ นปลืม หรื อ ทับทิม VRZO เพราะเรามาทํารายการนี (สุ รบท หลี กภัย,สัมภาษณ์, 1
กรกฎาคม 2558)
ทับทิมภูมิใจนะทีคนเรี ยกว่า ทับทิม VRZO เพราะมันคือตัวเราจริ งๆ ทีเราเป็ น สิ งทีเล่นใน
รายการมันก็คือเราจริ งๆ มันไม่เหมือนสตอเบอร์ รีชี สเค้กทีเป็ นคาแรกเตอร์ ทีได้ปันมา แล้ว
ให้เราเป็ น (มัลลิกา หลีกภัย, สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2558)
9) ภาษาภาพทีเป็ นสัญลักษณ์ (Symbol)
จากการศึกษาพบว่าเนื องจากรายการเน้นความสนุ กสนาน ผูด้ าํ เนิ นรายการ
จึงได้ประยุกต์ใช้ไมค์โครโฟนไก่สีเหลื องทีติดโลโก้ว่า “VRZO” มาบีบให้มีเสี ยง เพือสร้างสี สัน
และสร้างอารมณ์ขนั ในระหว่างการสัมภาษณ์ และเพือสร้างการจดจําให้กบั ผูช้ มดังที สุ รบท หลีกภัย
(สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม †‡‡ˆ) กล่าวว่า“ไมค์ไก่ VRZO เกิดจากความบังเอิญ ทีผมเดินผ่านคลองถม
ซี คอนครับ แล้วผมก็คิดว่าอยากเอาไก่ไปแกล้งในรายการ แค่นนเองครั
ั
บ แล้วก็ปรากฎว่าพอมาถื อ
แล้วขามันจับได้เป็ นไมค์พอดี ผมเลยรู ้สึกว่า งันเอามันมาเป็ นไมค์เลยก็ได้ ก็เลยกลายมาเป็ นไมค์ไก่
VRZO แล้วมันไม่มีไมค์อะไรบนโลกอีกแล้วครับทีจะสามารถตบมุขได้เอง คือพอใครเล่นมุขปัƒ บผม
บีบแล้วมันก็มีเสี ยงแล้วมันก็ตบมุขได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งใส่ Sound ผมรู ้สึกว่าไม่มีไมค์บนโลกแล้วที
ทําได้แบนนี ผมก็เลยใช้มนั เป็ นไมค์หลัก ซึ งหลังจากนันก็นาํ มาใช้ไปเรื อยๆ จนกลายเป็ นสัญลักษณ์
ของรายการ VRZO ถ้าเห็นปุ๊ บ ก็จะรู ้ทนั ทีวา่ มาจากรายการ VRZO”
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ภาพที 4.22 รายการวีอาร์ โซ (VRZO) ตอน หนูรักคุณครู ได้ไม๊
แหล่ งทีมา: บริ ษทั วีอาร์ โซ โปรดักชัน จํากัด, 2557.
4.2.2.3 การมีส่วนร่ วมของผูร้ ับสาร
จากการศึกษาการมีส่วนร่ วมของรับชมวีอาร์ โซ (VRZO) ผ่านทางสื ออินเทอร์ เน็ตทีวี
ทังหมด 14 ตอน ในระยะเวลา 8 เดื อน สามารถสะท้อนให้เห็ นถึ งการมีส่วนร่ วมและความสนใจ
ของผูช้ มได้ ตามตารางที 4.23
ตารางที 4.23 ตารางการมีส่วนร่ วมของผูช้ มรายการวีอาร์ โซ (VRZO)
ตอนที
136
135
134
133
132
131
130
127

ยอด View
118,130
105,157
93,317
179,843
118,021
1,208,530
1,308,330
4,249,345

ชอบวิดิโอ
11,850
13,218
9,444
11,897
12,502
13,893
17,779
32,340

ไม่ ชอบวิดิโอ
339
431
214
325
288
302
457
1,078

จํานวนความคิดเห็น
588
1,927
811
975
826
938
1,083
2,307
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จากตารางที 4.23 แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่ วมของผูร้ ับสารต่อการรับชมรายการวี
อาร์ โ ซ (VRZO) ผ่า นทางสื ออิ น เทอร์ เ น็ ต ที วี ซึ งพบว่า จํา นวนรายการที ถู ก อัพ โหลดลงบนสื อ
อินเทอร์ เน็ตทีวีทงหมด
ั
8 ตอนแสดงให้เห็นว่า ตอนทีมีผชู ้ มมากทีสุ ดทังหมด 3 ตอน คือ 1) ตอนที
127 : เปลียนคนขับหรื อปรับทีรถเมล์ 2) ตอนที 130 : หนูรักครู ได้ไม๊ และ 3) ตอนที 131 : ทะเลาะ
กับ แฟนอยากให้เพื อนห้า มไม๊ในขณะที ตอนที ผูช้ มชอบมากที สุ ด โดยการวัดจากการกดถู ก ใจ
รายการมากทีสุ ดทังหมด Ž ตอน คือ 1) ตอนที 127 : เปลียนคนขับหรื อปรับทีรถเมล์ 2) ตอนที 130 :
หนูรักครู ได้ไม๊ และ 3) ตอนที 131 : ทะเลาะกับแฟนอยากให้เพือนห้ามไม๊ส่วนตอนทีผูช้ มไม่ชอบ
มากทีสุ ด โดยการวัดจากการกดไม่ชอบรายการมากทีสุ ดทังหมด 3 ตอน คือ1) ตอนที 127 : เปลียน
คนขับหรื อปรับทีรถเมล์ 2) ตอนที 130 : หนูรักครู ได้ไม๊3) ตอนที 135 : กัญชาควรถูกกฎหมายหรื อ
เปล่ าและสํา หรั บตอนที ผูช้ มร่ วมแสดงความคิ ดเห็ น โดยวัดจากจํานวนผูช้ มที เข้ามาแสดงความ
คิดเห็นต่อตอนนันๆทังหมด 3 ตอน คือ1) ตอนที 138 : ชะลอการขายข้าวกับจํานําข้าวต่างกันยังไง2)
ตอนที135 : กัญชาควรถูกกฎหมายหรื อเปล่า3) ตอนที 130 : หนูรักครู ได้ไม๊
โดยทังนีลักษณะการแสดงความคิดเห็นของผูช้ มรายการวีอาร์ โซ (VRZO) ในแต่ละ
ตอนที ผูว้ ิจยั พบมากที สุ ดคื อ การแสดงความคิ ดเห็ นต่อผูด้ าํ เนิ นรายการ มากกว่าการแสดงความ
คิดเห็นต่อประเด็นรายการ ดังตัวอย่างตามภาพที 4.21
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ภาพที 4.23 แสดงความคิดเห็นของผูช้ มทีมีต่อประเด็นรายการ
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จากเบื องต้นสรุ ป ได้ว่า การมี ส่ วนร่ วมของผูร้ ั บ ชมรายการวีอาร์ โซ (VRZO) ผ่า น
อินเทอร์ เน็ตทีวี สะท้อนให้เห็นถึงรู ปแบบรายการ การสื อสารและคาแรกเตอร์ ของผูด้ าํ เนิ นรายการ
ทีมีความเป็ นเอกลักษณ์ทีกลายเป็ นหนึงในปั จจัยสําคัญทีส่ งผลต่อความชอบและการเลือกเปิ ดรับชม
รายการของผูช้ มรายการ นอกจากนีการมีส่วนร่ วมของผูช้ มรายการยังแสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง
ของสื อใหม่และสื อกระแสหลักในเรื องของเวลา ทีพบว่าการนําเสนอรายการอินเทอร์ เน็ตทีวีผ่าน
ช่องทางออนไลน์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ทุกทีทุกเวลา อีกทังผูช้ มรายการยังสามารถสื บค้น
ข้อมูลหรื อเลือกเปิ ดชมรายการทีต้องการได้ตลอดเวลา 24 ชัวโมง และสามารถชมซํา หรื อสามารถ
กลับมาชมรายการย้อนหลังได้ตลอดเวลา

บทที 5
สรุ ป อภิปรายผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื อง“กระบวนการการสื อสารและการสร้ างคาแรกเตอร์ ของผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะ
ข่าวตืน และรายการวีอาร์ โซ (VRZO)” มีวตั ถุ ประสงค์เพือ 1) ศึกษาถึงกระบวนการสื อสารของผู ้
ดําเนิ นรายการเจาะข่าวตืนและรายการวีอาร์ โซ (VRZO) 2) เพือศึกษาการสร้ างคาแรกเตอร์ ของผู ้
ดําเนินรายการเจาะข่าวตืนและรายการวีอาร์ โซ (VRZO) การวิจยั นี เป็ นวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative
Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับ ผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะข่าวตืน
และรายการวีอาร์ โซ (VRZO) จํานวน 4 คน และการศึ กษาโดยการวิเคราะห์ เนื อหา (Content
Analysis) ระยะเวลา 8 เดือน โดยตลอดระยะเวลา 8 เดื อนรายการเจาะข่าวตืนมีจาํ นวนทังหมด 14
ตอน ในขณะทีรายการวีอาร์ โซ (VRZO) มีจาํ นวนตอนทังหมด 8 ตอน ผูว้ ิจยั ขอสรุ ปและอภิปราย
ผลได้ โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์งานวิจยั ดังต่อไปนี

5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 กระบวนการสื อสารของผู้ดําเนินรายการเจาะข่ าวตืน% และรายการวีอาร์ โซ (VRZO)
จากการศึ กษาการสื อสารของผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะข่าวตื นและรายการวีอาร์ โซ (VRZO)
เป็ นการศึกษาทีให้ความสําคัญกับองค์ประกอบของการใช้พืนทีในสื อใหม่ (New Media) โดยทีผู ้
ดําเนิ นรายการในสื ออินเทอร์ เน็ตทีวีทงั 2 รายการนัน คือรายการเจาะข่าวตืนและรายการวีอาร์ โซ
(VRZO) มีกระบวนการสื อสาร 3 ประเด็นคือ 1) รู ปแบบการการนําเสนอของรายการ 2) การใช้
ภาษาของผูด้ าํ เนิ นรายการ (วัจนภาษาและอวัจนภาษา) และ 3) การมีส่วนร่ วมของผูร้ ั บสารใน
รายการ
5.1.1.1 รู ปแบบการนําเสนอของรายการ
การศึ ก ษารู ป แบบการนํา เสนอของรายการ เป็ นการศึ ก ษาที ให้ ค วามสํ า คัญ กับ
ประเด็นการนําเสนอ ช่องทางและระยะเวลาการนําเสนอของรายการทีมีผลต่อกระบวนการสื อสาร
และการสร้างคาแรกเตอร์ ของผูด้ าํ เนินรายการ โดยจากการวิเคราะห์เนือหารายการและการ
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สัมภาษณ์ เจาะลึ กผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะข่าวตืนและผูด้ าํ เนิ นรายการวีอาร์ โซ (VRZO) ผูว้ ิจยั พบว่ามี
รู ปแบบการนําเสนอของรายการที แตกต่างกัน คื อ ในรายการเจาะข่าวตื นมี รูปแบบเป็ นรายการ
สนทนา (Conversational Programme) ทีเป็ นการพูดคุยกันระหว่างผูร้ ่ วมรายการตังแต่ a คนขึนไปที
ต่างทําหน้าทีควบคุมให้การสนทนาเป็ นไปตามขอบเขตของเรื องทีนําเสนอ และคอยนําการสนทนา
จากเรื องหนึงไปอีกเรื องหนึง อย่างมีระเบียบ โดยเนื อหาหลักๆ ทีรายการเจาะข่าวตืนจะนําเสนอคือ
ประเด็นเกียวกับการเมืองสังคม หรื อนโยบายของรัฐบาลเป็ นส่ วนใหญ่โดยผูด้ าํ เนิ นรายการมีวิธีการ
นําเสนอด้วยการย่อยเรื องยากให้เป็ นเรื องง่าย อาทิเช่น การนําประเด็นด้านกฎหมาย พรบ.ไซเบอร์
มาอธิ บ ายด้ว ยการใช้ ภ าษาที เข้า ใจง่ า ย ในขณะที รายการวี อ าร์ โ ซ (VRZO) เป็ นรายการที มี
กลุ่มเป้ าหมายเป็ นวัยรุ่ นมีรูปแบบการนําเสนอทีเป็ นรายการสัมภาษณ์ (Interview Programme) ทีมี
บุคคลตังแต่ 2 คน ขึนไปมาซักถามปั ญหา ข้อข้องใจหรื อประเด็นทีน่าสนใจอยูใ่ นขณะนัน ด้วยการ
สัมภาษณ์ อย่างไม่เป็ นทางการ โดยการถามความคิ ดเห็ น อารมณ์ หรื อถามความรู ้ สึก โดยเนื อหา
หลักๆ ทีจะนําเสนอคือเน้นประเด็นเกี ยวกับสังคมทีเป็ นประเด็นทัวไปเข้าใจง่าย เป็ นเรื องทีอยู่ใน
ความสนใจของวัยรุ่ น อาทิ เนื อหาเกี ยวกับความรั กมานําเสนอความเห็ นทังด้านบวกและด้านลบ
เช่นการตังคําถามถึงความเหมาะสมเรื องการมีเพศสัมพันธ์กบั ความรัก โดยการสัมภาษณ์บุคคลทีมี
เอกลักษณ์โดดเด่น ซึ งคือกลุ่มวัยรุ่ น 100 คนทีมีหน้าตาสวยหล่อหรื อมีบุคลิกดี ทังนี แม้รูปแบบการ
นําเสนอของรายการทัง 2 รายการมีความแตกต่างกัน แต่ดว้ ยช่องทางนําเสนอของทังสองรายการ
นําเสนอผ่านสื ออิ นเทอร์ เน็ ต หรื อ เรี ยกอี กทางหนึ งว่า รายการทางอิ นเทอร์ เน็ ตที วีส่งผลให้การ
นําเสนอเนื อหาของผูด้ าํ เนิ นรายการจึงมีลกั ษณะทีคล้ายคลึ งกัน กล่าวคือ เป็ นการนําเสนอเนื อหา
หรื อประเด็นต่างๆ ด้วยภาษาทีไม่เป็ นทางการ เข้าใจง่าย ด้วยวิธีการพูดคุยแบบเป็ นกันเอง
นอกจากนีผลการวิจยั ยังพบว่าระยะเวลาในนําเสนอของทังสองรายการโดยเฉลียจะมี
ความยาวประมาณ 20 นาที ต่อตอน ด้วยเพราะช่ องทางการนําเสนอของทังสองรายการเป็ นการ
นําเสนอผ่านอินเทอร์ เน็ตทีวี ทีผูช้ มส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มวัยรุ่ น ประกอบกับปั จจุบนั มีขอ้ มูลข่าวสารที
ถู ก ผลิ ต ขึ นในแต่ ล ะวันเป็ นจํา นวนมาก ส่ ง ผลให้ผูบ้ ริ โภคต้อ งใช้เ วลามากในการเสพข้อ มู ล ที
นําเสนอ ทางสื ออินเทอร์ เน็ต ทําให้ผูบ้ ริ โภคสื อมีทางเลื อกทีจะเปิ ดรับได้มาก หากไม่พอใจก็คลิ ก
ไม่ชอบใจหรื อเปลียนหน้าเปลียนเว็บได้ทนั ที ดังนันเนื อหาทีนําเสนอผ่านสื อดังกล่าวจึงจะต้องสัน
กระชับ และได้ใจความ
จากการศึ กษาข้อมูลการอัพโหลดเนื อหารายการทางอิ นเทอร์ เน็ ต ระหว่างวันที 1
มิถุนายน 2557 ถึง วันที 1 มกราคม 2558 พบว่า ตารางการออกอากาศหรื อความถีในการอัพโหลด
รายการของทังสองรายการจะไม่มีการกําหนดวันหรื อเวลาในการอัพโหลดรายการลงบนช่ องทาง
อินเทอร์ เน็ตทีวีทีแน่นอน ดังนันจะพบว่าในแต่ละเดื อน รายการเจาะข่าวตืนและรายการวีอาร์ โซ
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(VRZO) จึงจะมีจาํ นวนตอนรายการทีไม่สมําเสมอ ทังนี ปั จจัยทีเป็ นข้อจํากัดของการออกอากาศ
ของทังสองรายการ คือ ความสะดวกในการถ่ายทําของผูด้ าํ เนิ นรายการ ทังเรื องของเวลาและความ
พร้ อ มของผู ้ผ ลิ ต รายการเป็ นหลัก จะเห็ น ได้ ว่ า องค์ ป ระกอบของการนํา เสนอรายการผ่ า น
อินเทอร์ เน็ตทีวีเป็ นช่องทางทีเปิ ดโอกาสให้ผผู ้ ลิตสามารถสามารถสร้างสรรค์รายการและนําเสนอ
ผ่านทางอิ นเทอร์ เน็ ตทีวีได้อย่างอิ สระ ต่างจากการนําเสนอผ่านสื อกระแสหลักอย่างสื อวิทยุและ
โทรทัศน์ทีอยูภ่ ายใต้ขอ้ จํากัดของเวลา เพราะมีเรื องการออกอากาศทีต้องส่ งงานอย่างสมําเสมอตาม
ข้อตกลงของสถานี ทําให้งานแต่ละงานต้องมีการวางแผนงานเพือให้ทนั เวลาทีได้กาํ หนดเอาไว้ อีก
ทังการนําเสนอผ่านสื อวิทยุโทรทัศน์เป็ นสื อทีมีอายุสัน ผูช้ มไม่สามารถย้อนกลับมาดูรายการได้อีก
ต่างจากการนําเสนอผ่านอินเทอร์ เน็ตทีวี ทีผูร้ ับชมสามารถสื บค้นข้อมูลหรื อเลือกเปิ ดชมรายการที
ต้องการได้ตลอดเวลา 24 ชัวโมง
5.1.1.2 การใช้ภาษาของผูด้ าํ เนินรายการ
ผูด้ าํ เนิ นรายการ คื อตัวแทนที จะถ่ ายทอดเรื องราวต่างๆ ให้ก ับผูช้ ม ดังนันทักษะ
ทางด้านการใช้ภาษาของผูด้ าํ เนิ นรายการ ถื อได้วา่ เป็ นองค์ประกอบสําคัญทีขาดไม่ได้ ซึ งภาษาใน
การสื อสารนั น คื อ การที ผู ้ส่ ง สารหรื อผู ้ด ํา เนิ น รายการ มี เ จตนาจะถ่ า ยทอดความคิ ด และ
วัตถุประสงค์ทีตังไว้ไปยังผูร้ ับสาร ซึ งก็คือผูช้ มรายการ โดยใช้การสื อสารผ่านวัจนภาษา หรื อภาษา
ทีใช้ถอ้ ยคํา (Verbal Language) และอวัจนภาษา หรื อภาษาทีไม่ใช้ถอ้ ยคํา (Non-verbal Language)
1) ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ ผูด้ าํ เนิ นรายการทังสองรายการมีการใช้การสื อสาร
ผ่านวัจนภาษาทีสามารถสร้างความน่าสนใจให้กบั ผูช้ มที ดังนี
(1) การใช้ภาษาทีสัน กระชับ ได้ใจความและเป็ นกันเองด้วยเพราะการ
ใช้ภาษาบนสื อออนไลน์กบั ฟรี ทีวีแตกต่างกัน โดยถ้าหากจะเล่าเรื องราวเรื องหนึ งด้วยความยาว 2
นาที สําหรับออนไลน์ตอ้ งสันกระชับ และได้ใจความ แต่สําหรับรายการในโทรทัศน์กระแสหลัก
ไม่สามารถนําเสนอเร็ วได้ เพราะคนดูไม่สามารถย้อนกลับมาดูได้ ดังนันหากใช้ภาษาทีเป็ นประโยค
ยาวๆ หรื อซับซ้อนทีคนฟังต้องคิดตามหรื อต้องถามจึงจะเข้าใจความหมายนัน อาจทําให้คนฟั งรู ้สึก
เบือ หรื อเลือกทีจะไม่รับชม หรื อเลือกทีจะไปชมรายการอืน
(2) การใช้ ภ าษาชั ด ถ้อ ยชัด คํา ครบถ้ว นได้อ ย่ า งถู ก ต้อ งตามหลัก
ภาษาไทย ทังในเรื องการออกเสี ยง ร. เรื อ ล. ลิง หรื อ การใช้คาํ ควบกลํา คือ สิ งทีผูด้ าํ เนิ นรายการทัง
สองรายการให้ความสําคัญ โดยให้เหตุผลว่าแม้จะนําเสนออยู่บนสื ออินเทอร์ เน็ตทีวีแต่การการพูด
ชัดถ้อยชัดคํา เป็ นสิ งสําคัญทีผูด้ าํ เนินรายการต้องสื อสารให้คนดูเข้าใจได้มากทีสุ ด เพราะหัวใจหลัก
ของการเป็ นผูด้ าํ เนิ นรายการคือการสื อสาร ดังนันภาษาจึงเป็ นเรื องสําคัญทีจะทําให้ผูช้ มฟั งแล้วได้
ข้อมูลทีครบถ้วนและชัดเจน
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(3) สํ า หรั บ การสื อสารผ่ า นกลวิ ธี ก ารใช้ ภ าษาที หลากหลาย จาก
ผลการวิจยั พบว่าการใช้การสร้างคําใหม่ ซึ งเป็ นการการสื อสารทีผูด้ าํ เนินรายการทังรายการเจาะข่าว
ตืนและรายการวีอาร์ โซ (VRZO) นํามาใช้ อย่างเช่นการนําคําว่า“นะฮ้าว์ฟ” ทีมาจากคําว่า “นะครับ”
ทีผูด้ าํ เนินรายการเจาะข่าวตืน นํามาใช้สือสารในรายการเพือสร้างสี สันให้กบั รายการ อีกทังยังทําให้
ผูช้ มจดจํา และกลายเป็ นคําเอกลักษณ์ประจํารายการ หรื อคําว่า “ขอ 3 คํา”หรื อ “ขอ 3 พยางค์”ของ
รายการวีอาร์ โซ (VRZO) ทีเกิ ดจากการตังหัวข้อจากประเด็นที น่ าสนใจ แล้วสามารถส่ งผ่านให้
บุคคลต่างๆ จํากัดความสิ งเหล่านันด้วยคําเพียง 3 คํา การสร้างคําดังกล่าวขึนมาถือเป็ นเอกลักษณ์
อย่างหนึงของรายการ ทีได้รับความนิยมจนกลายเป็ นวลีฮิตติดปากวัยรุ่ น อีกทังยังถูกนําไปใช้ในสื อ
โฆษณาสื อกระแสหลักอย่างสื อวิทยุและโทรทัศน์จากการส่ งต่อข้อมูลของผูช้ ม จากการสร้ างคํา
ใหม่ของผูด้ าํ เนินรายการดังกล่าว ทําให้เห็นว่าในแวดวงสื อสารมวลชนปั จจุบนั คําศัพท์ หรื อ วลี ที
ปรากฏการสร้างศัพท์ใหม่เป็ นจํานวนมากนันมาจากการสร้างของผูผ้ ลิตรายการทางสื ออินเตอร์ เน็ต
แสดงให้เห็นว่าผูด้ าํ เนิ นรายการทางสื ออินเตอร์ เน็ตกลายเป็ นผูม้ ีอิทธิ พลในการสื อสารผ่านการใช้
ภาษา หรื อ วลีใหม่ๆทีสามารถสร้างกระแสการเปลียนแปลงต่อสังคมได้
(4) การใช้คาํ เสี ยดสี ประชดประชัน ที หมายถึ งการกล่ าวกระทบกระ
เที ย บเหน็ บ แนมบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ งหรื อเหตุ ก ารณ์ ใ ดเหตุ ก ารณ์ หนึ งเพื อชี ให้เห็ นข้อผิดพลาด
บางอย่างทีเห็นว่าเป็ นเรื องทีสําคัญ เป็ นวิธีการใช้ภาษาทีผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะข่าวตืนนํามาใช้ในการ
สื อสารกับผูช้ ม ทังนี ด้วยเพราะผูด้ าํ เนิ นรายการได้มีวิธีการในการใช้ภาษาทีเสี ยดสี ประชดประชัน
เพือให้ผชู ้ มได้คิดตามประเด็นทีนําเสนอ ยกตัวอย่างเช่น การนําเสนอประเด็น พรบ.ความมันคงไซ
เบอร์ ที ผู ้ด ํา เนิ น รายการใช้ ก ารกล่ า วเสี ย ดสี แ ละประชดประชัน รั ฐ บาล ว่ า เป็ นผู ้ที มี ค วามรู ้
ความสามารถกว่าบุ คคลทัวไป เป็ นต้น ซึ งในทางกลับกันนันหมายถึ งว่า รั ฐบาลไม่ควรควบคุ ม
กํากับสื ออินเตอร์ เน็ตโดยอ้างความมันคง
(5) การใช้ภาษากํากวม หมายถึง ความกํากวมทีเกิดจากการใช้คาํ ใดคํา
หนึงในประโยคทีสามารถตีความได้มากกว่าหนึ งความหมาย หรื อ หมายถึงคลุมเครื อ มีความหมาย
ได้หลายนัย เป็ นวิธีการใช้ภาษาที ผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะข่าวตื นนํามาใช้ในการสื อสาร เพือสร้ างมี
ความโดดเด่น และแตกต่างจากรายทัวไป เช่น จากตอน เราจะงามตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน ทีผู ้
ดําเนิ นรายการหยิบยกเรื องนางงามจากเวที มิ สยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2557 โดนปลดเพราะเคยเป็ น
พริ ตตีและเคยถ่ายรู ปเซ็ กซี มานําเสนอ โดยในเนื อหาได้กล่าวถึ งการร่ วมงานของผูด้ าํ เนิ นรายการ
กับพริ ตตี จากประโยค “ร่ วมงาน ไม่ได้ร่วมอย่างอืน” ซึ งเป็ นประโยคทีมีความหมายคลุมเครื อหรื อ
สามารถตีความหมายได้มากกว่าหนึงความหมาย
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(6) การใช้คาํ ไม่สุภาพจากการศึ กษา ผูว้ ิจยั พบว่ารายการเจาะข่าวตื น
และรายการวีอาร์ โซ (VRZO) มีการใช้ภาษาในการสื อสารทีไม่สุภาพ ในทีนี กล่าวรวมถึงคําทีหยาบ
คาย หรื อคําทีมีความหมายสองแง่สองง่าม โดยจากการศึกษาการสื อสารของผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะ
ข่าวตืน ผูว้ ิจยั พบว่ามีการใช้คาํ ทีไม่สุภาพ หรื อคําทีไม่สามารถออกอากาศได้ทางสื อกระแสหลัก
อย่างโทรทัศน์ ทังนี ด้วยเพราะเป็ นการนําเสนอรายการผ่านสื อใหม่ (New Media) ซึ งเป็ นช่องทางที
สามารถนําเสนอเนือหาได้อย่างอิสระ จึงทําให้ผดู ้ าํ เนิ นรายการสามารถใช้ภาษาได้หลากหลาย หรื อ
ใช้ภาษาทีไม่สุภาพ หรื อมุขตลกทีดูแสบๆ กวนๆ ได้โดยทีไม่มีหน่วยงานหรื อองค์กรมาตรวจสอบ
นอกจากนี ผลวิจยั ยังพบว่า มีปัจจัยมาจากการทีรายการเจาะข่าวตืนเป็ น
การนําเสนอเนื อหาทีเกียวกับการเมืองสังคม ดังนันการนําเสนอการใช้ภาษาในลักษณะดังกล่าวจึง
ช่ วยเพิมสี สันและความสนุ กให้กบั ผูช้ มมากขึ น ในขณะเดี ยวกันจากการศึ กษาการสื อสารของผู ้
ดําเนินรายการวีอาร์ โซ (VRZO) ผูว้ จิ ยั พบว่ารายการวีอาร์ โซ (VRZO) มีการใช้คาํ ทีไม่สุภาพเช่นกัน
แต่ทงนี
ั ในส่ วนของผูด้ าํ เนินรายการพบว่าจะใช้คาํ ทีสุ ภาพในการดําเนิ นรายการเป็ นหลัก หากแต่ผทู ้ ี
ถูกสัมภาษณ์ จะมีการตอบคําถามหรื อแสดงความคิดเห็นทีไม่สุภาพซึ งพบได้มากกว่า และในทุกๆ
ตอนทีรายการถู กอัพโหลดลงบนสื ออินเทอร์ เน็ตทีวีจะมี การแสดงคําเตื อนในตอนต้นรายการที มี
ข้อความเตือนผูร้ ับชมว่าเนือหาทีนําเสนอเหมาะสมกับผูช้ มทีมีอายุมากกว่าหรื อเท่ากัน 18 ปี บางช่วง
อาจมี เนื อหาหรื อถ้อยคําที ไม่เหมาะสม เยาวชนที มี อายุน้อยกว่า 18 ปี ควรได้รับการแนะนํา การ
แสดงคํา เตื อนในตอนต้นของรายการวีอาร์ โซ (VRZO) สะท้อนให้เห็ นว่า แม้ว่าผูผ้ ลิ ตรายการมี
ความตระหนักและระมัดระวังกับการสื อสารด้วยการใช้วิธีการดังกล่าวมากํากับดูแล แต่พืนทีทาง
อินเตอร์ เน็ตก็เปิ ดเสรี ทางการสื อสารให้กบั ผูร้ ับสารได้ในทุกวัยซึ งผูผ้ ลิตรายการไม่สามารถทีจะไป
ตรวจสอบและกํากับผูเ้ ข้าชมได้
ด้วยช่องโหว่ทางกฎหมายการนําเสนอรายการผ่านช่องทางอินเทอร์ เน็ต
ทีวี เป็ นช่องทางทีผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภคมีอิสระในการนําเสนอข้อมูล ส่ งผลให้ผผู ้ ลิตและตัวผูด้ าํ เนิ น
รายการจึงสามารถนําเสนอข้อมูลและเนื อหาได้อย่างอิสระ ด้วยเพราะไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของ
รั ฐบาลหรื ออยู่ภายใต้ก ฎระเบี ยบมาตรฐานทางวิชาชี พของผูด้ าํ เนิ นรายการเฉกเช่ นเดี ย วกับการ
นํา เสนอผ่า นสื อกระแสหลัก อย่า งสื อวิท ยุ และโทรทัศ น์ ทํา ให้ผูด้ ํา เนิ น รายการทังสองรายการ
สามารถใช้คาํ ทีไม่สุภาพ
(7) การใช้คาํ ในกระแส เป็ นวิธีการใช้ภาษาทีผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะข่าว
ตื นนํา มาใช้ในการสื อสาร ด้วยการนํา คํา หรื อประโยคซึ งเป็ นที นิ ย มหรื อได้รับ ความสนใจจาก
เหตุ การณ์ ทีเกิ ดขึนในช่ วงเวลานัน ทังนี อาจเป็ นการนําคําหรื อประโยคมาใช้โดยตรง หรื อมี การ
ดัดแปลง ล้อเลี ยนเช่ นคําว่า“เหยดแหม๋ ” ซึ งเป็ นการนําคําว่า เหยดแหม๋ คาํ อุทานของน้องลา วัยรุ่ น
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สาวใต้ชาวสตูลทีอัดคลิปตัวเองหลังจากไม่พอใจทีถูกขโมย “เหนี ยวไก่” (ข้าวเหนี ยวไก่ทอด) โดย
คลิปดังกล่าวได้มีการส่ งต่อและพูดถึงมากในโลกออนไลน์
2) ในส่ วนของการสื อสารผ่านการใช้อวัจนภาษา ทีหมายถึง ภาษาทีไม่ได้
ปรากฏออกมาเป็ นเสี ยงหรื อถ้อยคํา ประกอบด้วยการแสดงกริ ยาท่าทาง สายตา สัญลักษณ์ ต่างๆ
แสง ภาพ และสี สรุ ปได้วา่ ผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะข่าวตืนและผูด้ าํ เนิ นรายการวีอาร์ โซ (VRZO) มีการ
สื อสารผ่านอวัจนภาษาทีโดดเด่นทีระบุตรงกัน ดังนี
(1) การแสดงออกทางท่าทาง
การแสดงท่าทาง เป็ นสิ งทีช่วยเสริ มความเข้าใจในความหมายของภาษา
พูดให้ดียิงขึน อีกทังยังเป็ นสิ งทีช่วยเพิมความมันใจให้กบั ผูพ้ ูด โดยจากผลการวิจยั พบว่าผูด้ าํ เนิ น
รายการทังสองรายการมีการแสดงออกผ่านการใช้กริ ยาท่าทาง โดยทีเห็นได้ชดั คือ การใช้มือ แขน
ศีรษะ เพือสื อความหมายและเน้นยําเรื องทีพูดให้เกิ ดความเข้าใจทีชัดเจนยิงขึน ซึ งการแสดงออก
ของผูด้ าํ เนินรายการทังสี คน จะเป็ นการแสดงออกทีค่อนข้างเกินจริ ง (Overacting) เพือให้ผชู ้ มรู ้สึก
สนุกไปกับเรื องทีนําเสนอ รวมถึงเพือสื อความหมายและเน้นยําเรื องทีพูดให้เกิดความเข้าใจทีชัดเจน
ยิงขึน นอกจากนี การแสดงออกทางท่าทางของรายการวีอาร์ โซ (VRZO) ยังเป็ นการแสดงออกทาง
ท่าทางทีสื อถึงการเป็ นตัวแทนหรื อลัญลักษณ์ของรายการ ทีผูผ้ ลิตและผูด้ าํ เนิ นรายการมีความตังใจ
ทีจะใช้การแสดงออกทางท่าทาง เพือเป็ นสัญลักษณ์ ประกอบกับการพูดถึงชื อรายการ VRZO ใน
การสื อสารไปสู่ ผชู ้ ม
(2) การแสดงออกทางสี หน้า
ผลวิจยั พบว่าผูด้ าํ เนินรายการทังสี คนมีการแสดงออกทางสี หน้าทีเห็นได้
ชัด คือ การแสดงออกทางสี หน้าเพือสื ออารมณ์ต่างๆ กล่าวคือการแสดงออกทางสี หน้าเพืออารมณ์ดี
ใจ เสี ยใจ หรื อ โกรธ และการแสดงสี หน้าเพือประกอบการเล่าเรื อง ทังนี การแสดงออกทางสี หน้า
ของผูด้ าํ เนินรายการดังกล่าวแสดงออกเพือทําให้ผชู ้ มมีอารมณ์ร่วมและคล้อยตามในเรื องทีผูด้ าํ เนิ น
รายการต้องการสื อสารนอกจากนี ยังพบว่าผูด้ าํ เนิ นรายการชาย (สุ รบท หลีกภัย, วิญpูวงศ์สุรวัฒน์,
ณัฐพงศ์ เทียนดี) ของทังสองรายการไม่ได้มีการนําการแสดงออกทางสี หน้าด้วยการใช้สายตามาใช้
สื อสาร ทังนีเพราะผูด้ าํ เนิ นรายการทังสามคนสวมแว่นตาดํา ซึ งทําให้บดบังสายตาและอารมณ์ของ
ผูด้ าํ เนินรายการผ่านการแสดงออกทางสี หน้าในขณะทีพูด หากแต่ผดู ้ าํ เนิ นรายการเลือกทีจะใช้การ
สื อสารด้วยการใช้ท่าทาง ด้วยการเคลือนไหวอวัยวะส่ วนใดส่ วนหนึ งประกอบการพูดเช่ น การใช้
มื อ แขน ศี รษะ หรื อไหล่ แทนการแสดงออกผ่า นสายตา เพือใช้สื อความหมายและที พูดให้เกิ ด
ความรู ้ความเข้าใจที ชัดเจนยิงขึน
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(3) การแสดงออกทางนําเสี ยง
การใช้นําเสี ย ง หมายถึ ง เสี ย งที เป็ นส่ ว นสํ า คัญในการแสดงอารมณ์
แสดงความรู ้ สึ ก ซึ งจากผลการวิ จ ัย พบว่า ผู ้ด ํา เนิ น รายการทังสองรายการมี ก ารใช้ นําเสี ย งที
หลากหลาย โดยลักษณะนําเสี ยงของผูด้ าํ เนิ นรายการทีปรากฏคือ การใช้เสี ยงทีสู งและเสี ยงดัง เพือ
เป็ นการเน้นยําบทพูดหรื อเพือให้การพูดในขณะนันไม่ถูกลดความสนใจจากผูฟ้ ั งหรื อผูช้ ม อีกทังยัง
แสดงถึงความมีชีวติ ชีวาทีสามารถถ่ายทอดได้ถึงอารมณ์ทีมีพลังในการพูดและชวนให้ฟัง ซึ งการใช้
เสี ยงของผูด้ าํ เนิ นรายการดังกล่าวถือเป็ นองค์ประกอบอีกส่ วนหนึ งของบุคลิกภาพเสี ยงทีจะสื อสาร
สู่ ผูฟ้ ั ง การใช้เสี ยงของผูด้ าํ เนิ นรายการในลักษณะดังกล่าวถือเป็ นการสื อสารอย่างไม่เป็ นทางการ
และมีความแตกต่างจากการใช้นาํ เสี ยงของผูด้ าํ เนิ นรายการในสื อโทรทัศน์ทงนี
ั ด้วยเพราะรู ปแบบ
ของการใช้เสี ยงในการดําเนิ นรายการทางโทรทัศน์ทวไปจะไม่
ั
ค่อยปรากฏการใช้เสี ยงสู งหรื อดัง
มากกว่าปกติ แต่อย่างไรก็ตามระดับเสี ยงทีใช้จะไม่มากจนเกินไปตามความเหมาะสม
นอกจากนี ผลวิจยั ยังพบว่าการให้ความสําคัญกับจังหวะในการพูด เช่ น
การใช้เสี ยงเน้นนําหนัก หนักเบา หรื อการทอดเสี ยงของผูด้ าํ เนิ นรายการ คื อสิ งสําคัญที จะถู ก
นําไปใช้กาํ หนดลักษณะการพูดของผูด้ าํ เนินรายการในรู ปแบบรายการทีแตกต่างกัน ดังเช่นรายการ
เจาะข่าวตืน ทีมีรูปแบบเป็ นรายการเล่าข่าวทีนําเสนอเนื อหาทางด้านการเมืองสังคม เป็ นส่ วนใหญ่
ดัง นันการนํา เสนอเนื อหารายการของผูด้ าํ เนิ นรายการจึ ง จํา เป็ นจะต้องมี จงั หวะจะโคนในการ
นําเสนอ เพือผูช้ มจะได้เข้าใจในสิ งที ผูด้ าํ เนิ นรายการพูด ทังนี อี กปั จจัยที ควรให้ความสําคัญ คื อ
ช่องทางของการออกอากาศ ทีผลการวิจยั ทําให้ทราบว่าความเร็ วในการพูดของผูด้ าํ เนิ นรายการใน
สื อออนไลน์มีความแตกต่างกับรายการฟรี ทีวีด้วยเพราะความเร็ วในการพูดบนสื อฟรี ทีวี ต้องมี
รู ปแบบและจังหวะชัดเจน ประกอบกับ คนดู ไ ม่จาํ เป็ นต้องตังใจฟั ง หรื อเสี ยสมาธิ ไ ปสั กพัก ก็
สามารถเข้า ใจหรื อ ประติ ด ประต่ อ ในสิ งที ผูด้ ํา เนิ น รายการพู ด ได้ แต่ ส มาธิ ข องคนชมในสื อ
ออนไลน์ค่อนข้างสันกว่า ดังนันการพูดของผูด้ าํ เนิ นรายการบนสื อออนไลน์ ต้องนําเสนออย่าง
กระชับ และเข้าใจง่าย ทังนีเพือให้เหมาะสมกับช่องทางทีนําเสนอ
(4) การแสดงออกทางการแต่งกาย
การแต่งกายของผูด้ าํ เนิ นรายการของทัง 2 รายการ นอกจากสะท้อนให้
เห็นถึงความเป็ นตัวตนแล้ว ยังเป็ นส่ วนประกอบสําคัญทีช่วยสร้างการรับรู ้และสร้างการจดจําให้กบั
ผูช้ มได้เป็ นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น เมือพูดถึ งผูด้ าํ เนิ นรายการวีอาร์ โซ (VRZO) ก็จะนึ กถึงผูด้ าํ เนิ น
รายการชายอย่าง คุ ณสุ รบท หลี กภัย ที มี ลกั ษณะเฉพาะด้วยการสวมแว่นตาดํา ใส่ เสื อคลุ มหรื อ
แจ๊คเก็ตหนังสี ดาํ หรื อผูด้ าํ เนิ นรายการหญิง คุณมัลลิกา หลีกภัย ทีมีลกั ษณะเฉพาะด้วยการเกล้าผม
สู งหรื อมัดผมสองข้าง ในขณะเดี ยวกันเมือพูดถึงผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะข่าวตืน ก็จะนึ กถึงแว่นตาดํา
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เอกลัก ษณ์ ที เด่ น ชัด ของคุ ณ วิ ญ pู วงศ์สุ ร วัฒ น์ หรื อ การปรากฏตัว ของผูด้ ํา เนิ น รายการในชุ ด
พราหมณ์ สีขาวในนาม “พ่อหมอ” ของคุ ณณัฐพงศ์ เทียนดี ซึ งการแต่งกายของผูด้ าํ เนิ นรายการ
ดังกล่าวนีสะท้อนให้เห็นว่าบุคลิกภาพทีมีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็ นองค์ประกอบสําคัญต่อ
การเป็ นผูด้ าํ เนินรายการ อีกทังยังเป็ นเสน่ห์อย่างหนึงของผูด้ าํ เนินรายการบนสื ออินเทอร์ เน็ตทีวี ทีผู ้
ดําเนินรายการจะสามารถสร้างการจดจําหรื อเป็ นทีนิ ยมได้นนต้
ั องมีบุคลิกทีโดดเด่นและไม่เหมือน
ใคร ประกอบกับการนําเสนอโดยการใช้ช่องทางผ่านสื ออินเทอร์ เน็ตนันไม่มีขอ้ จํากัดในเรื องของ
เวลาในการออกอากาศและไม่ตอ้ งผ่านการตรวจสอบคุ ณสมบัติของผูด้ าํ เนิ นรายการตามมาตรฐาน
ขององค์กรหรื อหน่ วยงานที กํากับดู แล ทําให้ผูด้ าํ เนิ นรายการทังสองรายการมี อิสระในการที จะ
นําเสนอเนือหาและสร้างความเป็ นตัวตนจากการเป็ นผูด้ าํ เนิ นรายการอย่างเต็มที
(5) ภาษาภาพทีเป็ นสัญลักษณ์ (Symbol)
จากการศึ ก ษาพบว่ า รายการวี อ าร์ โ ซ (VRZO) มี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้
ไมค์โครโฟนไก่สีเหลืองทีติดโลโก้วา่ “VRZO” มาบีบให้มีเสี ยง เพือสร้างสี สันและสร้างอารมณ์ขนั
ในระหว่างการสัมภาษณ์ และเพือสร้างการจดจําให้กบั ผูช้ ม ในขณะเดียวกันรายการเจาะข่าวตืนก็มี
การนําอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ทีแสดงถึงความหมายทีผูด้ าํ เนิ นรายการต้องการสื อสาร เช่น การนํา
ไม้ตบยุงหรื อนกหวีด มาใช้ประกอบการดําเนินรายการ โดยอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านัน ล้วนเกิดจากการ
ทีผูด้ าํ เนิ นรายการและผูผ้ ลิตต้องการทีจะใช้ประกอบการการสื อสารเพือสื อถึงความเป็ นเอกลักษณ์
รวมทังเพือดึ ง ดู ดความสนใจของผูช้ มรายการ ซึ งการใช้อุปกรณ์ ต่างๆ ในรายการล้วนสามารถ
ถ่ายทอดความหมายหรื อแนวความคิ ด (Concept) ที ทําให้ตวั รายการและผูด้ าํ เนิ นรายการมี ความ
น่าสนใจ อีกทังยังช่วยสร้างการจดจําให้กบั ผูช้ มได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี ยังเปรี ยบเสมือนตัวแทน
หรื อสัญลักษณ์ของรายการอีกด้วย
5.1.1.3 การมีส่วนร่ วมของผูร้ ับสาร
จากการศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของผูร้ ั บ ชมรายการโดยศึ ก ษาจากยอดการเข้า ชม
(View) การกดถูกใจรายการ การกดไม่ชอบรายการ และการเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อตอนนันๆ
ผ่า นทางสื ออิ น เทอร์ เน็ ตที วี พบว่า การมี ส่ วนร่ วมและความสนใจของผูช้ มต่ อรายการวี อาร์ โ ซ
(VRZO) ทีพบมากทีสุ ดคือการแสดงความคิดเห็นต่อผูด้ าํ เนิ นรายการในลักษณะการชื นชม ชื นชอบ
ตัวผูด้ าํ เนิ นรายการ มากกว่าการแสดงความคิดเห็ นต่อประเด็นรายการในแต่ละตอน ในขณะทีการ
แสดงความคิดเห็ นของผูช้ มรายการเจาะข่าวตืนทีผูว้ ิจยั พบมากทีสุ ดคื อการแสดงความคิดเห็ นต่อ
ประเด็นรายการเช่ น การชื นชมรายการทีนําเสนอได้เข้าใจง่ายและมีรูปแบบทีสนุ ก เห็นได้ว่าการมี
ส่ วนร่ วมของผูร้ ั บชมรายการผ่านอินเทอร์ เน็ตที วี สะท้อนให้เห็ นถึ งการทีสื อใหม่มีลกั ษณะความ
เป็ นปฏิ สั ม พัน ธ์ (Interactive) และสะท้อ นให้ เห็ น พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โ ภคยุ ค ใหม่ ที ทํา ให้ เ กิ ด
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กระบวนการสื อสารในรู ปของการแบ่งปั น (Like and Share) นอกจากนี ยังสะท้อนถึ งรู ปแบบ
รายการและการสื อสารหรื อการนําเสนอเนื อหาของผูด้ าํ เนิ นรายการทีมีความเป็ นเอกลักษณ์ และ
เป็ นปั จจัยสําคัญทีส่ งผลต่อความชอบและการเลือกเปิ ดรับชมรายการของผูช้ ม นอกจากนี การมีส่วน
ร่ วมของผูช้ มรายการยังแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของสื อใหม่และสื อกระแสหลักในเรื องของ
เวลา ทีพบว่าการนําเสนอรายการอินเทอร์ เน็ตทีวีผา่ นช่องทางออนไลน์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
ได้ทุกทีทุกเวลา อี กทังผูช้ มรายการยังสามารถสื บค้นข้อมูลหรื อเลื อกเปิ ดชมรายการทีต้องการได้
ตลอดเวลา 24 ชัวโมง และสามารถชมซํา หรื อสามารถกลับมาชมรายการย้อนหลังได้ตลอดเวลา
5.1.2 กระบวนการสร้ างคาแรกเตอร์ ของผู้ดําเนินรายการเจาะข่ าวตื%นและรายการวีอาร์ โซ
(VRZO)
จากการศึกษากระบวนการสร้ างคาแรกเตอร์ ของผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะข่าวตืนและรายการ
วีอาร์ โซ (VRZO) พบว่าองค์ประกอบทีมี ส่วนในการสร้ างคาแรกเตอร์ ให้กบั ผูด้ าํ เนิ นรายการคื อ
1) ช่องทางการสื อสาร 2) รู ปแบบการนําเสนอรายการ 3) ผูร้ ับสาร และ 4) การใช้ภาษาของผูด้ าํ เนิ น
รายการ ดังแผนภาพดังต่อไปนี
รู ปแบบการ
นําเสนอ
รายการ

ช่องทางการ
สื อสาร

ผูร้ ับสาร

การใช้ภาษาของผูด้ าํ เนิ นรายการ

วัจนภาษา

อวัจนภาษา

คาแรกเตอร์ ของผูด้ าํ เนิ นรายการ

ภาพที 5.1 กระบวนการสร้างคาแรกเตอร์ ของผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะข่าวตืนและรายการวีอาร์ โซ (VRZO)
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จากแผนภาพ สรุ ปได้วา่ ช่องทางการสื อสาร รู ปแบบการนําเสนอรายการและผูร้ ับสาร เป็ น
องค์ประกอบสําคัญทีส่ งผลต่อการสื อสารของผูด้ าํ เนิ นรายการให้มีเอกลักษณ์ หรื อมีคาแรกเตอร์ ที
โดดเด่ น กล่ าวคือช่ องทางการสื อสารทีเป็ นการนําเสนอรายการผ่านสื อใหม่ (New Media) เป็ น
ช่องทางทีสามารถนําเสนอเนื อหาผ่านทางอินเทอร์ เน็ตทีวีได้อย่างอิสระ จึงทําให้ผดู ้ าํ เนิ นรายการ
สามารถใช้ภาษาได้หลากหลาย โดยทีไม่มีหน่วยงานหรื อองค์กรมาตรวจสอบ รวมถึงลักษณะการ
รับชมรายการผ่านอินเทอร์ เน็ตทีวี ทําให้ผรู ้ ับสารสามารถเลือกทีจะรับชมรายการย้อนหลัง หรื อชม
ซําได้ตลอดเวลา ส่ งผลให้การใช้ภาษาของผูด้ าํ เนิ นรายการจึงจําเป็ นจะต้องสื อสารด้วยภาษาทีสัน
กระชับ และได้ใจความ เพราะหากใช้ภาษาทีคนดูตอ้ งคิดตาม อาจทําให้รู้สึกเบือและเลือกทีจะไม่
รับชม ในขณะเดี ยวกันรู ปแบบการนําเสนอรายการก็เป็ นส่ วนสําคัญทีส่ งผลต่อการสื อสารของผู ้
ดําเนิ นรายการ ในการเลื อกใช้ภาษาเพือให้สอดคล้องกับรู ปแบบรายการนันๆ นอกจากนี ในเรื อง
ขององค์ประกอบของผูร้ ับสารก็มีส่วนสําคัญเช่นกัน เนื องจากรายการเจาะข่าวตืนและรายการวีอาร์
โซ (VRZO) เป็ นรายการทีนําเสนอผ่านอินเทอร์ เน็ ตทีวี ทีผูช้ มส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มคนรุ่ นใหม่หรื อ
วัยรุ่ น ดังนันเนื อหาทีนําเสนอจึงจะต้องสัน กระชับเพราะปั จจุบนั เป็ นยุคของสภาวะข้อมูลล้นเกิ น
(Information Overload) ทําให้คนไม่มีสมาธิ กบั อะไรนานๆ เนื อหาหรื อประเด็นทีนําเสนอจึงต้อง
สัน ใช้เวลาไม่นานจนเกินไป
เมือองค์ประกอบเรื องช่ องทางการสื อสารรู ปแบบการนําเสนอรายการ และผูร้ ับสารส่ งผล
ต่อการใช้ภาษาของผูด้ าํ เนิ นรายการแล้ว ก็จะมีผลต่อการกําหนดรู ปแบบการสื อสารทางวัจนภาษา
และอวัจนภาษาด้วยเช่นกัน ซึ งในส่ วนของวัจนภาษาของผูด้ าํ เนินรายการประกอบด้วย
1) ใช้ภาษาทีสัน กระชับ ได้ใจความ
2) การใช้ภาษาชัดถ้อยชัดคํา ครบถ้วนได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาไทย
3) การสร้างคําใหม่
4) การใช้คาํ เสี ยดสี ประชดประชัน
5) การใช้คาํ กํากวม
6) การใช้คาํ ไม่สุภาพ
7) การใช้คาํ ในกระแส
ในขณะทีการสื อสารผ่านอวัจนภาษาของผูด้ าํ เนินรายการ ประกอบด้วย
1) การแสดงออกทางท่าทาง
2) การแสดงออกทางสี หน้า
3) การแสดงออกทางนําเสี ยง
4) จังหวะในการพูด
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5) การแสดงออกทางการแต่งกาย
6) การแสดงออกทางภาษาภาพทีเป็ นสัญลักษณ์ (Symbol)
จากองค์ประกอบเรื องช่องทางการสื อสารรู ปแบบการนําเสนอรายการ ผูร้ ับสาร และ การใช้
ภาษาของผูด้ าํ เนิ นรายการ จึงสะท้อนให้เห็ นว่าองค์ประกอบดังกล่าวเป็ นปั จจัยสําคัญทีทําให้เกิ ด
กระบวนการการสร้ างคาแรกเตอร์ ของผูด้ าํ เนิ นรายการทังสองรายการมี บุคลิ กภาพที มี ความเป็ น
เอกลัก ษณ์ แ ละความเป็ นตัว ของตัวเอง ต่ า งจากรายการบนสื อกระแสหลัก ทางช่ องโทรทัศ น์
ภาคพืนดิ นทีผูด้ าํ เนิ นรายการถูกลดทอนความเป็ นตัวเอง เพือให้สอดคล้องกับรู ปแบบของรายการ
อีกทังให้ถูกต้องภายใต้การกฎระเบียบมาตรฐานทางวิชาชี พของผูด้ าํ เนิ นรายการทีมีองค์กรกํากับ
ดูแล
อย่างไรก็ดีจากผลการวิจยั ยังพบว่ารายการเจาะข่าวตื น ยังให้ความสําคัญกับเนื อหาของ
รายการ เนืองจากผูด้ าํ เนินรายการเป็ นเพียงองค์ประกอบหนึ ง ซึ งสอดรับกับการบริ โภคข่าวสารของ
ผูช้ มยุคใหม่ทีมี ช่องทางที หลากหลาย ที ผูผ้ ลิ ตรายการไม่ว่าทางช่ องทางสื อกระแสหลักหรื อสื อ
อินเทอร์ เน็ต ยังต้องให้ความสําคัญกับเนือหาตามที Gates (1996) ได้กล่าวไว้วา่ “Content is King”

5.2 อภิปรายผลการวิจัย
ปั จจุบนั การทํารายการผ่านทางอินเทอร์ เน็ตทีวีมีการพัฒนา ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งแข่งขัน
กันมากขึ น ทังนี เพื อตอบสนองผูช้ มยุค ใหม่ ซึ งผูด้ าํ เนิ นรายการถื อเป็ นองค์ประกอบสําคัญของ
รายการบนอิ นเทอร์ เน็ ตที วีทีนอกจากจะช่ วยถ่ า ยทอดข้อมูล ไปสู่ ผูร้ ั บ ชมแล้ว ยังเปรี ย บเสมื อน
ตัวแทนของรายการผูท้ ีจะทําหน้าทีตรงนี จึงจะต้องอาศัยปั จจัยและองค์ประกอบหลายอย่างร่ วมกัน
เพือจะช่วยดึงดูดความสนใจจากผูช้ มคนรุ่ นใหม่ทีเข้าถึงอินเทอร์ เน็ตทีวี ตามทีสมเกียรติ เหลืองศักดิy
ชัย (2553) ที กล่ าวว่าการบริ โภคสื อ (Media Consumption) ในยุคสั งคมข่า วสาร(Information
Society) ทีผูบ้ ริ โภคต้องการรับรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ผ่านการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารจากการค้นหา
ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื ออินเทอร์ เน็ต การเปิ ดรับชมรายการโทรทัศน์ผา่ นทางอินเทอร์ เน็ตก็ถือเป็ น
เป็ นปรากฏการณ์ในยุคสังคมข่าวสาร ทีทําให้เกิดการเปลียนแปลงประสบการณ์การบริ โภคสื อใหม่
ของคนในสังคม ซึ งสามารถสรุ ปได้ 3 ประการ คื อ 1) คุ ณลักษณะสําคัญของสื อแบบใหม่ (New
Media) มีผลต่อการเปลี ยนแปลงประสบการณ์ การบริ โภคสื อของคนในสังคม 2) ปั จจัยด้านการ
แพร่ กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovations) มีผลต่อการบริ โภคสื อใหม่ของคนในสังคม
3) เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) ช่วยสนับสนุ นการหลอมรวมสื อ (Media Convergence)
ให้เกิดการพัฒนาธุ รกิจสื อแบบใหม่
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จากการศึกษาพบว่า เนืองจากรายการเจาะข่าวตืนและรายการวีอาร์ โซ (VRZO) เป็ นรายการ
ทีนําเสนอผ่านสื อใหม่ (New Media) ทําให้ผูด้ าํ เนิ นรายการจึงมีอิสระในการนําเสนอ โดยทีไม่มี
หน่วยงานหรื อองค์กรมาตรวจสอบ รวมถึงลักษณะการรับชมรายการผ่านอินเทอร์ เน็ตทีวี ทําให้ผรู ้ ับ
สารสามารถเลือกทีจะรับชมรายการย้อนหลัง หรื อชมซําได้ตลอดเวลา ซึ งสอดคล้องกับที สรรพัชญ์
เจียระนานนท์ (2551) กล่าวว่า สถานี โทรทัศน์ผ่านอินเทอร์ เน็ต นอกจากจะสามารถแพร่ ภาพแบบ
เรี ยลไทม์เหมือนโทรทัศน์แล้วยังสามารถเรี ยกดูยอ้ นหลังได้ตามสะดวก ทังยังมีการปฏิสัมพันธ์กบั
ผูร้ ับสาร หรื อระบบทีผูช้ มสามารถมีส่วนร่ วมและสามารถกําหนดทิศทางรายการได้ดว้ ย เพราะมี
โปรแกรมแชต (Chat) โพสท์ (Post) และโหวต (Vote) ดังนันจึงส่ งผลให้การใช้ภาษาของผูด้ าํ เนิ น
รายการจึงจําเป็ นจะต้องสื อสารด้วยภาษาทีสันกระชับ และได้ใจความ เพราะหากใช้ภาษาทีคนดู
ต้องคิดตาม อาจทําให้รู้สึกเบือและเลือกทีจะไม่รับชม
การนําเสนอรายการผ่านสื อใหม่ (New Media) ส่ งผลให้ผดู ้ าํ เนิ นรายการเจาะข่าวตืนและ
รายการวีอาร์ โซ (VRZO) มีกระบวนการสื อสารทีสามารถสร้างความน่าสนใจให้กบั ผูช้ มด้วยการใช้
ภาษาทีไม่เป็ นทางการ ด้วยวิธีการพูดคุยแบบเป็ นกันเอง รวมไปถึงการใช้คาํ โดนใจวัยรุ่ นหรื อคําที
เป็ นภาษาเน็ต อย่างการใช้คาํ ในกระแสด้วยการนําคําหรื อประโยคซึ งเป็ นทีนิ ยมหรื อได้รับความ
สนใจจากเหตุการณ์ทีเกิดขึนในช่วงเวลานัน ทังนี อาจเป็ นการนําคําหรื อประโยคมาใช้โดยตรง หรื อ
มีการดัดแปลง ล้อเลียนรวมไปถึ งการสร้างคําใหม่อย่างเช่ นการนําคําว่า “นะฮ้าว์ฟ” ทีมาจากคําว่า
“นะครับ” ทีผูด้ าํ เนินรายการเจาะข่าวตืน นํามาใช้สือสารในรายการเพือสร้างสี สันให้กบั รายการ อีก
ทังยังทําให้ผชู ้ มจดจําและกลายเป็ นคําเอกลักษณ์ ประจํารายการ หรื อคําว่า “ขอ 3 คํา”หรื อ “ขอ 3
พยางค์”ของรายการวีอาร์ โซ (VRZO) ทีเกิดจากการตังหัวข้อจากประเด็นทีน่ าสนใจ แล้วให้บุคคล
ต่างๆ จํากัดความสิ งเหล่านันด้วยคําเพียง 3 คํา การสร้างคําดังกล่าวขึนมาถือเป็ นเอกลักษณ์ อย่าง
หนึ งของรายการ ที ได้รับ ความนิ ย มจนกลายเป็ นวลี ฮิตติ ดปากวัยรุ่ น อี กทังยัง ถู กนําไปใช้ในสื อ
กระแสหลักอย่างสื อวิทยุและโทรทัศน์จากการส่ งต่อข้อมูลของผูช้ มการสร้างคําใหม่ของผูด้ าํ เนิ น
รายการดังกล่ าว สอดคล้องกับงานวิจยั ของการต์รวี ชมเชย (2556) ที ศึ กษาเรื องภาษาเน็ ต ภาษา
เฉพาะของกลุ่มของคนรุ่ นใหม่ในการสื อสารทางอินเตอร์ เน็ต ซึ งพบว่าภาษาไทยเน็ตเป็ นวิธภาษา
ใหม่ของภาษาไทยที ไม่ได้เกิ ดจากการผสมผสานระหว่างภาษาเขี ยนและภาษาพูด แต่เกิ ดขึ นใน
ฐานะภาษาทีตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนรุ่ นใหม่ในการสื อสารกัน ทังนี ภาษาเน็ตทีพบใน
การสื อสารผ่านภาษาสื อมวลชนใช้เพือสื อความหมายเชิ งเสี ยดสี ล้อเลี ยน สร้ างความสนุ กสนาน
และดึงดูดความสนใจ
ซึ งการใช้ค าํ ในกระแสและการสร้ า งคํา ใหม่ ข องผูด้ าํ เนิ น รายการทังสองรายการที ถู ก
นําไปใช้ในสื อต่างๆ ผ่านการส่ งต่อข้อมูลของผูช้ มยังสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิ พลของสื อใหม่ทีทําให้
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เกิ ด การสื อสารสองทาง (Two-way Communication)และความเป็ นนวัต กรรม (Innovative)
สอดคล้อง กาญจนา แก้วเทพ (2555) ทีได้ให้คาํ อธิ บายถึง สื อใหม่ไว้วา่ คือสื อในรู ปแบบดิจิทลั ทีมี
ความหลากหลายของสื อในตัวเอง และมีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้ได้เพือใช้ส่งข้อมูล
ข่าวสารไปยัง กลุ่มเป้ าหมายทังเฉพาะบุคคลและเครื อข่ายอืนๆทังนี สื อใหม่มีคุณลักษณะหลาย
ประการทีผิดแผกแตกต่างไปจากสื อในรู ปแบบเดิมจึงเป็ นเหตุผลสําคัญประการหนึ งทีทําให้สือใหม่
เองปรับฐานะเป็ น “วัตถุแห่ งการศึกษา” สื อใหม่จึงนับว่าเป็ น นวัตกรรม (Innovation) สอดคล้อง
กับที Rogers (1983, 11)ให้ความหมายของนวัตกรรมทีหมายถึ ง “ความคิด การ ปฏิบตั ิหรื อวัตถุ ที
ผูน้ ํา ไปใช้คิ ด ว่ า เป็ นสิ งใหม่ ”ทังนี คุ ณ ลัก ษณะสํ า คัญ ของสื อใหม่ คื อ การมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ไ ด้ง่ า ย
(Interactivity) เนื องจากเป็ นรู ปแบบของการสื อสารแบบสองทาง(Two-ways Communication) มี
ความสามารถเคลื อนทีได้สูง (Mobility) ทําให้สะดวกต่อการพกพาไปในทีต่างๆ (Compactable)
สามารถดั ด แปลงเปลี ยนรู ปได้ (Convertibility) ตลอดจนสามารถเชื อมต่ อ กั น โดยง่ า ย
(Connectivity) ทังยังสามารถหาได้หรื อใช้ประโยชน์ได้ในทุกที (Ubiquity) มีความ รวดเร็ วในการ
สื อสาร (Speed of Communication) มีลกั ษณะทีไร้พรมแดน (Absence of Boundaries) และมีความ
เป็ นดิจิทลั (Digitalization) นอกจากนี จากการวิจยั ยังพบว่าการนําเสนอผ่านช่องทางในอินเทอร์ เน็ต
ทีวีเป็ นช่องทางทีให้อิสระในการนําเสนอ ประกอบกับเป็ นช่องทางทีไม่มีหน่วยงานหรื อองค์กรมา
ตรวจสอบดูแล ส่ งผลให้การนําเสนอรายการของรายการทังสองรายการจึงมีการใช้ภาษาทีไม่สุภาพ
ในทีนี กล่าวรวมถึงคําหยาบคาย หรื อคําทีมีความหมายสองแง่สองง่าม ซึ งการใช้ภาษาในลักษณะ
ดังกล่าวอาจส่ งผลต่อผูช้ มและผูผ้ ลิตรายการ ต่อการสร้ างค่านิ ยมทีไม่เหมาะสมในระยะยาว ทังนี
เพราะผูด้ าํ เนิ นรายการเปรี ยบเสมื อน Brand of Station ดังนันผูด้ าํ เนิ นรายการจึ งควรมี ความ
รับผิดชอบต่อการสื อสาร สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Hilliard (1978 อ้างถึงใน อาทิตยา ทรัพย์สิน
วิวฒั น์, 2554) ทีกล่าวไว้วา่ คุณสมบัติทีดีของผูด้ าํ เนิ นรายการจะต้องเป็ นผูม้ ีอารมณ์ขนั ทีสุ ภาพ หาก
พิธีกรเป็ นผูม้ ีอารมณ์ขนั จะช่ วยทําให้การดําเนิ นรายการมีชีวิตชี วามากขึน แต่อารมณ์ ขนั นันต้องมี
ความสุ ภาพและควรหลีกเลียงการใช้ถอ้ ยคําและสํานวนสร้างอารมณ์ทีอาจไม่สุภาพ
อีกประเด็นทีสะท้อนการใช้ภาษาของรายการทีเกี ยวกับการสื อสารทางวัจนภาษาคื อการ
เลือกใช้คาํ ทีถูกต้องตามหลักภาษาไทย ซึ งการสื อสารของผูด้ าํ เนิ นรายการทังสองรายการแสดงให้
เห็ นว่า แม้ว่าการนําเสนอรายการในช่ องทางที แตกต่างกันของสื อออนไลน์และสื อกระแสหลัก
หากแต่การให้ความสําคัญกับการการใช้คาํ ทีถูกต้องตามหลักภาษาไทยทังในเรื องการออกเสี ยง ร.
เรื อ ล. ลิง หรื อ การใช้คาํ ควบกลํา เป็ นสิ งทีควรให้ความสําคัญเป็ นอันดับต้นๆ ทังนี เพราะการพูดชัด
ถ้อยชัดคํา เป็ นสิ งสําคัญทีผูด้ าํ เนิ นรายการต้องสื อสารให้กบั คนดูเข้าใจให้ได้มากทีสุ ด อีกทังการ
เป็ นผูด้ าํ เนินรายการหัวใจหลัก คือการสื อสาร ดังนันภาษาจึงเป็ นเรื องสําคัญมากกับการเป็ นพิธีกรที
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จะทําให้ผูช้ มฟั งแล้วได้ขอ้ มูลที ครบถ้วนและชัดเจนซึ งสอดคล้องกับแนวคิ ดคุ ณสมบัติทีดี ของผู ้
ดําเนิ นรายการของ Hilliard (1978 อ้างถึงใน อาทิตยา ทรัพย์สินวิวฒั น์, 2554) ทีกล่าวว่าหน้าทีของ
พิธี ก รนันเป็ นงานที ต้องการความสามารถและคุ ณ สมบัติหลายประการจึ ง จะทํา หน้า ที ได้อย่า ง
ประสบความสําเร็ จ โดยคุณสมบัติของการเป็ นผูด้ าํ เนิ นรายการทีสอดคล้องกับผลการวิจยั เบืองต้น
คือ การมีทกั ษะในการสื อสาร คือ สามารถสื อสารได้อย่างถูกต้องและชัดเจน โดยใช้ทกั ษะการพูด
ฟัง อ่าน และเขียนได้ถูกต้องตามหลักภาษาและอักขรวิธี
ในส่ วนของการแสดงออกทางอวัจนภาษาของผูด้ าํ เนินรายการทีเห็นได้ชดั จากงานวิจยั นี คือ
การแสดงออกทางท่าทางและสี หน้าในลักษณะทีล้นเกินหรื อเหนื อจริ งเป็ นหลัก (Over Acting) ทังนี
เพือไม่ให้รายการดูจริ งจังด้านเนื อหาจนเกินไปและเป็ นการเน้นยําเรื อง หรื อ ประเด็นทีสื อสารกับ
ผูช้ มให้เกิ ดความเข้าใจทีชัดเจนยิงขึนและเพือทําให้รายการมีสีสันและดึ งดูดความสนใจของผูร้ ับ
สารในขณะทีการใช้เสี ยงของผูด้ าํ เนิ นรายการทังสองรายการจะเน้นการใช้เสี ยงสู งและเสี ยงดัง ต่าง
จากการใช้เสี ยงในการดําเนิ นรายการทางโทรทัศน์ทวไป
ั ทีจะไม่ค่อยปรากฏการใช้เสี ยงสู งหรื อดัง
มากกว่าปกติ ในขณะทีสุ ริยกานต์ ยีเก็งเอียม และรังสรรค์ นัยพรม (2555) ได้ศึกษาถึงกลวิธีการใช้
ภาษาและการประกอบสร้างอํานาจของวาทกรรมในรายการภาษา PLAZA ทีใช้กลวิธีการใช้ภาษา
ทังวัจนภาษาและอวัจนภาษา ซึ งมี ก ารใช้ก ริ ย าท่า ทาง การแต่ งกาย และการใช้ภาษาภาพที เป็ น
สั ญลัก ษณ์ ซึ งสอดรั บ กับ ผลการวิจยั ที พบว่า การใช้ภาษาของผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะข่ า วตื นและ
รายการวีอาร์ โ ซ (VRZO) มี ก ารใช้ก ารสื อสารผ่า นวัจนภาษาในประเด็ นเรื องการสร้ า งคํา ใหม่
และอวัจนภาษาในประเด็นเรื องการใช้กริ ยาท่าทาง การแสดงออกทางนําเสี ยง การแต่งกาย และการ
ใช้ภาษาภาพทีเป็ นสัญลักษณ์ เช่นไมค์ไก่ VRZO หรื อการใช้อุปกรณ์ประกอบต่างๆของรายการเจาะ
ข่าวตืน
ในฐานะทีงานผูด้ าํ เนิ นรายการ เป็ นงานของคนเบื องหน้า ดังนัน บุคลิ กภาพและการแต่ง
กาย จึงเป็ นเป็ นคุณสมบัติทีสําคัญของการทําหน้าทีผูด้ าํ เนิ นรายการ โดยการแสดงออกทางการแต่ง
กายในทีนี หมายถึงลักษณะทางกายภาพของผูด้ าํ เนิ นรายการทีเกิ ดจากลักษณะภายนอกของบุคคล
ได้แก่ รู ปร่ าง การแต่งกาย เครื องประดับและทรงผม ที แสดงออกถึ งความเป็ นเอกลักษณ์ ของผู ้
ั ญา สมไพบูลย์ และปอรรัชม์ ยอดเณร (2551) ได้กล่าวถึ งการปรากฏตัว
ดําเนิ นรายการ ดังทีสุ กญ
ทางโทรทัศ น์ว่า เป็ นเรื องของการสื อสารผ่านสื อมวลชนซึ งจะมี ประชาชนจํานวนมากเห็ นภาพ
เหล่านันพร้อมๆ กัน ผูท้ ีปรากฏตัวทางรายการโทรทัศน์จึงต้องมีความรับผิดชอบต่อการสื อสารทัง
รู ปแบบวัจนะและอวัจนภาษา อาทิ การเลื อกสรรถ้อยคํา การพูดหรื ออ่านอย่างถู กต้องตามหลัก
ภาษาไทย การแต่งหน้า ทําผม การวางตัว สี หน้า ท่าทาง และบุคลิกภาพด้านอืน
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เช่ น เดี ย วกัน กับ การปรากฏตัว ทางสื ออิ น เทอร์ เ น็ ต ที วี ข องผูด้ ํา เนิ น รายการ ที ควรให้
ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อการสื อสาร ซึ งผลวิจยั พบว่าผูด้ าํ เนิ นรายการทังสองรายการมีการ
ปรากฏผ่านอวัจนภาษาทังการแต่งหน้า ทําผม การวางตัว สี หน้า ท่าทาง และบุคลิ กภาพ ทีเกิ ดจาก
กระบวนการสร้ าง หรื อเกิ ดจากความตังใจทีต้องการจะทําให้การแต่งกายและการแสดงออกทาง
ท่าทาง สี หน้า นําเสี ยงของตนมีความเป็ นเอกลักษณ์ และสามารถสร้างการจดจําให้กบั ผูช้ ม ไม่ว่า
จะเป็ นการแต่ง กายของผูด้ าํ เนิ นรายการ คุ ณ ณัฐพงศ์ เที ย นดี ที เอาคาแรกเตอร์ ของพราหมณ์ ม า
เลียนแบบจนกลายเป็ นจุดทีทําให้พอ่ หมอในรายการเจาะข่าวตืนเป็ นทีรู ้จกั และสร้างการจดจําให้กบั
ผูช้ มในฐานะ “พ่อหมอเจาะข่าวตืน” หรื อการแต่งกายของทับทิม มัลลิกา ผูด้ าํ เนิ นรายการวีอาร์ โซ
(VRZO) ทีนําการแต่งกายในลักษณะทีสะท้อนความเป็ นตัวเองมาใช้ในรายการ
สอดคล้องกับวันทนี ย ์ แสนภักดี (2554) ทีได้กล่ าวถึ งองค์ประกอบของบุ คลิ กภาพของผุ ้
ดําเนิ นรายการจําเป็ นจะต้องคํานึ งถึ งบุคลิกภาพภายนอกและสะท้อนลักษณะประเภทและรู ปแบบ
ของรายการ
นอกจากนีจะเห็นได้วา่ การแสดงออกทางท่าทาง สี หน้าและนําเสี ยงของผูด้ าํ เนิ นรายการใน
ลัก ษณะเกิ น จริ ง (Over Acting) เพื อให้ ผูช้ มรู ้ สึ ก สนุ ก ไปกับ เรื องที นํา เสนอ รวมถึ ง เพื อสื อ
ความหมายและเน้นยําเรื องที พูดให้เกิ ดความเข้าใจที ชัดเจนยิงขึ น นอกจากนี การแสดงออกทาง
ท่าทางของรายการวีอาร์ โซ (VRZO) ยังเป็ นการแสดงออกทางท่าทางทีสื อถึ งการเป็ นตัวแทนหรื อ
สัญลักษณ์ ของรายการ ทีผูผ้ ลิ ตและผูด้ าํ เนิ นรายการมีความตังใจทีจะใช้การแสดงออกทางท่าทาง
เพือเป็ นสัญลักษณ์ประกอบกับการพูดถึงชือรายการ VRZO ในการสื อสารไปสู่ ผชู ้ ม
หรื อแม้กระทังการใส่ แว่นตาดําในรายการของผูด้ าํ เนิ นรายการชายทังสองรายการ ทีแม้จะ
ขัดต่อหลักการหรื อความถูกต้องของสื อโทรทัศน์ ทีถือว่าการสวมแว่นตาดําเป็ นสิ งทีไม่ควรกระทํา
ทังนี เนื องจากการสวมแว่นตาดํา จะทําให้บดบังสายตาและอารมณ์ ของผูด้ าํ เนิ นรายการ หากแต่ผู ้
ดําเนิ นรายการก็ยงั คงเลื อกทีจะสวมแว่นตาดําในการจัดรายการ ซึ งการใส่ แว่นตาดําของผูด้ าํ เนิ น
รายการทีผิดแปลกไปจากสิ งที เป็ นอยู่ กลับกลายป็ นเอกลักษณ์ ทีสร้ างคาแรกเตอร์ (Character) ที
หมายถึงลักษณะหรื อคุณลักษณะทีชัดแจ้งของบุคคลหรื อกลุ่ม สอดคล้องกับที BBC English (1993,
117) ให้ค วามความหมายของ “Character” หมายถึ ง คุ ณ ลัก ษณะของบุ ค คลประกอบด้ว ยคุ ณ ค่ า
ทังหมดทีเข้ามี ซึ งทําให้แตกต่างจากคนอืน
ช่ อผกา วิริยานนท์ (2539) ศึ กษาเรื อง กระบวนการสร้ างและรั กษาความนิ ยมของพิธีกร
โทรทัศ น์ พบว่า กระบวนการสร้ า งความนิ ย มของพิ ธี ก รโทรทัศ น์ ป ระกอบไปด้วย บุ ค ลิ ก ภาพ
ส่ วนตัว สิ งแวดล้อมในการทํางาน การสร้างภาพลักษณ์ และความสามารถเฉพาะบุคคลในด้านการ
สื อสารทีจะต้องมีวิธีการนําเสนอในแบบฉบับเฉพาะของตัวเอง แม้ว่าผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะข่าวตืน
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และรายการวีอาร์ โซ (VRZO) จะเป็ นรายการทางอินเทอร์ เน็ตทีวี แต่กระบวนการสื อสารและการ
สร้ า งคาแรกเตอร์ มี ความสอดคล้องในประเด็ นการสร้ า งความนิ ย มของผูด้ าํ เนิ นรายการและยัง
สามารถ สื อสารกับผูช้ มเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในการถ่ายทอดข้อมูลและสามารถนําเสนอในแบบ
ฉบับเฉพาะของตัวเอง
เมื อพิจารณาผลการวิจยั กับทฤษฎี และแนวคิ ดที เกี ยวข้องตามหลักนิ เทศศาสตร์ สามารถ
อธิ บายได้วา่ ในด้านของการสร้างคาแรกเตอร์ ของผูด้ าํ เนิ นรายการเจาะข่าวตืนและวีอาร์ โซ (VRZO)
พบว่า ผูด้ าํ เนิ นรายการทังสองรายการมี บุคลิ กภาพที มี ความเป็ นเอกลักษณ์ และความเป็ นตัวของ
ตัวเอง ตรงตามแนวคิดของ บุ ญศรี ปราบณศักดิy (2537) ทีกล่าวว่า พิธีกรเป็ นสัญลักษณ์ ส่วนหนึ ง
ของรายการ เมือเอ่ยชื อรายการก็จะนึ กถึงรู ปร่ างหน้าตา ลีลาท่าทาง นําเสี ยง สํานวน บุคลิกการแต่ง
กาย การแสดงออกออกของพิธีกร หรื อผูด้ าํ เนิ นรายการ ฉะนันจึงกล่าวได้วา่ พิธีกรรายการวิทยุและ
รายการโทรทัศน์มีพลังดึงดูดผูช้ มให้ติดตามรายการหากเป็ นผูม้ ีความสามารถสู ง
เช่นเดียวกับที นงนุช ศิริโรจน์ (2547) กล่าวว่าบุคลิกภาพคือคุณลักษณะทีทําให้บุคคลเป็ นที
สะดุดตาแก่ผอู ้ ืนและช่วยให้เขามีอิทธิ พลเหนื อผูอ้ ืน บุคลิ กภาพจึงมีบทบาทสําคัญอย่างมากในการ
ติ ดต่ อสื อสารระหว่า งบุ ค คลและการเป็ นสารที สื อไปถึ ง มวลชน ซึ งสอดคล้องกับ แนวคิ ดเรื อง
คุณสมบัติทีดีของผูด้ าํ เนิ นรายการของ Hilliard (1978 อ้างถึงใน อาทิตยา ทรัพย์สินวิวฒั น์, 2554) ที
กล่าวว่าผูด้ าํ เนินรายการถือเป็ นสัญลักษณ์ส่วนหนึ งของรายการทีจะสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกเฉพาะ
ของแต่ละรายการด้วย
สรุ ปได้ ว่ า ผู ้ด ํา เนิ น รายการทังสองรายการมี แ นวคิ ด ในการสร้ า งสรรค์ ร ายการและ
กระบวนการสื อสารและการสร้างคาแรกเตอร์ ทีให้มุมมองแตกต่างจากรายการทัวไป รวมถึงมีการ
นําเสนอทีมี เอกลักษณ์ และความเป็ นตัวเอง มี ความทันสมัย แปลกใหม่ทาํ ให้สามารถดึ งดูดความ
สนใจของกลุ่มผูช้ มยุคใหม่ ทีใช้ช่องทางการสื อสารผ่านอินเทอร์ เน็ตทีวเี ป็ นช่องทางในการแสวงหา
ข้อมูลหรื อเปิ ดรับสิ งใหม่ๆ การศึ กษากระบวนการสื อสารและการสร้ างคาแรกเตอร์ ของผูด้ าํ เนิ น
รายการเจาะข่ า วตื นและรายการวี อ าร์ โ ซ (VRZO) จึ ง ถื อ เป็ นรายการต้ น แบบที ทํา ให้ เ ห็ น
กระบวนการสื อสารและการสร้ างคาแรกเตอร์ ของผูด้ าํ เนิ นรายการในสื ออิ นเทอร์ เน็ ต และสื อ
กระแสหลักทีมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะประเด็นสําคัญคือการใช้ภาษาทีไม่เป็ นทางการและ การ
แสดงออกทีเกินจริ ง
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5.3 ข้ อจํากัดของการวิจัย
การศึ ก ษาวิจยั ในครั งนี มี ข ้อจํา กัดในเรื องของการเข้า ถึ ง ข้อมู ล ของผูช้ มรายการทังสอง
รายการ เนืองจากเป็ นรายการทีอยูบ่ นสื ออินเทอร์ เน็ตทีวี ทีการไหลเวียนของข้อมูลไม่มีความเสถียร
บางครังกลุ่มผูช้ มทีเข้าไปแสดงความคิดเห็ นในช่ วงทีออกอากาศในระยะแรกอาจจะมียอดการเข้า
ชมไม่สูงมาก ซึ งในขณะทีทีผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลยอดการเข้าชมอาจเพิมสู งขึน ทังนี เพราะผูช้ มสามารถ
เข้ามารับชมย้อนหลังได้ โดยไม่จาํ กัดจํานวน

5.4 ข้ อเสนอแนะ
5.4.1 ผลวิจยั จากงานนี พบว่าองค์ประกอบทีมีส่วนในการสร้างคาแรกเตอร์ ให้กบั ผูด้ าํ เนิ น
รายการคือ ช่องทางการสื อสาร ผ่านสื ออินเทอร์ เน็ต จะเป็ นองค์ประกอบทีสําคัญเนื องจากมีพืนทีใน
การแสดงออกอย่างไม่จาํ กัด ดังนันควรมีการศึกษารู ปแบบของผูด้ าํ เนินรายการบนสื ออินเทอร์ เน็ตที
มีรูปแบบการสื อสารและสร้ างคาแรกเตอร์ ของรู ปแบบรายการประเภทอืนๆ ทีมีผรู ้ ับสารให้ความ
สนใจ อาทิเช่น รายการศาสนา รายการสุ ขภาพหรื อรายการทางเมือง
5.4.2 จากการวิจยั พบว่าอิทธิ พลของผูร้ ับสารมีส่วนสําคัญในการสร้ างคาแรกเตอร์ ของผู ้
ดําเนินรายการ ดังนันจึงควรมีการวิจยั ลงลึกถึงประเด็นการเปิ ดรับชมรายการและการมีส่วนร่ วมของ
ผูร้ ับสารในแต่ละกลุ่มช่วงอายุผา่ นช่องทางสื อใหม่ โดยเฉพาะทิศทางการรับชมผ่านโทรศัพท์มือถือ
และการเชือมโยงแอพพลิเคชันต่างๆ
5.4.3 เนื องจากรายการเจาะข่าวตืนและรายการวีอาร์ โซ (VRZO) เป็ นรายการทีนําเสนอ
ผ่านอินเทอร์ เน็ตที วี ทําให้ผูผ้ ลิ ตและตัวผูด้ าํ เนิ นรายการจึงมี อิสระในการนําเสนอโดยทีไม่มีการ
กลันกรอง เพราะนําเสนอได้โดยง่ายและไม่ตอ้ งผ่านการตรวจสอบ ดังนันจึงควรศึกษาแนวทางการ
ตรวจสอบมาตรฐานทางวิชาชี พของผูด้ าํ เนิ นรายการบนสื ออินเทอร์ เน็ตทีวีทีสอดรับกับบริ บทของ
สังคมไทย
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