
กระบวนการสื
อสารและการสร้างคาแรกเตอร์ของผู้ดาํเนิน 

รายการเจาะข่าวตื�นและรายการวอีาร์โซ (VRZO) 

 
 

 

 

 

 

 

บุษลกัษณ์ บัตรมาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วทิยานิพนธ์นี�เป็นส่วนหนึ
งของการศึกษาตามหลกัสูตร 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ (นิเทศศาสตร์และนวตักรรม) 

คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ 

สถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

2558 





บทคดัย่อ 

 
ชื�อวทิยานิพนธ์ กระบวนการสื�อสารและการสร้างคาแรกเตอร์ของผูด้าํเนินรายการ

เจาะข่าวตื�นและรายการวีอาร์โซ (VRZO) 
ชื�อผู้เขียน นางสาวบุษลกัษณ์ บตัรมาก 
ชื�อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (นิเทศศาสตร์และนวตักรรม) 
ปีการศึกษา 2558 
 

 
การวิจยัเรื�อง “กระบวนการสื�อสารและการสร้างคาแรกเตอร์ของผูด้าํเนินรายการเจาะข่าว

ตื�นและรายการวีอาร์โซ (VRZO)” มีวตัถุประสงคเ์พื�อ 9) ศึกษาถึงกระบวนการสื�อสารของผูด้าํเนิน
รายการเจาะข่าวตื�นและรายการวีอาร์โซ (VRZO) ;) เพื�อศึกษาการสร้างคาแรกเตอร์ของผูด้าํเนิน
รายการเจาะข่าวตื�นและรายการวีอาร์โซ (VRZO) การวิจยันี� เป็นวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กบัผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื�น 
และรายการวีอาร์โซ (VRZO) จาํนวน 4 คน และการศึกษาโดยการวิเคราะห์เนื�อหา (Content 
Analysis) ระยะเวลา 8 เดือน โดยตลอดระยะเวลา W เดือนรายการเจาะข่าวตื�นมีจาํนวนทั�งหมด 14 
ตอน ในขณะที�รายการวอีาร์โซ(VRZO)มีจาํนวนตอนทั�งหมด 8 ตอน  

ผลการศึกษาพบวา่กระบวนการสื�อสารของผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื�นและรายการวีอาร์
โซ (VRZO) มี 3 ประเด็นคือ รูปแบบการการนาํเสนอของรายการ การใชภ้าษาของผูด้าํเนินรายการ
(วจันภาษาและอวจันภาษา) และการมีส่วนร่วมของผูรั้บสารในรายการ ในส่วนของการสร้างคาแรก
เตอร์ของผูด้าํเนินรายการผลวิจยัพบวา่องคป์ระกอบที�มีส่วนในการสร้างคาแรกเตอร์ให้กบัผูด้าํเนิน
รายการเจาะข่าวตื�นและรายการวีอาร์โซ (VRZO) คือ ช่องทางการสื�อสาร รูปแบบการนาํเสนอ
รายการ ผูรั้บสาร และการใชภ้าษาของผูด้าํเนินรายการ  

สาํหรับขอ้เสนอแนะจากการวิจยัไดแ้ก่ ควรมีการศึกษารูปแบบของผูด้าํเนินรายการบนสื�อ
อินเทอร์เน็ตกบัรูปแบบรายการประเภทอื�นๆ เช่น รายการศาสนา รายการสุขภาพ เป็นตน้ ควรมี
ศึกษาถึงประเด็นการเปิดรับชมรายการและการมีส่วนร่วมของผูรั้บสารในแต่ละกลุ่มช่วงอายผุา่น 
  



(4) 

ช่องทางสื�อใหม่ โดยเฉพาะทิศทางการรับชมผา่นเทคโนโลยี แอพพลิเคชั�นบนโทรศพัทมื์อถือ และ
ควรศึกษาแนวทางการตรวจสอบมาตรฐานทางวิชาชีพของผูด้าํเนินรายการบนสื�ออินเทอร์เน็ตทีวีที�
สอดรับกบับริบทของสังคมไทย 
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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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และขอขอบพระคุณอาจารย ์ดร.พรพรรณ ประจกัษเ์นตร ทีไดก้รุณาให้คาํแนะนาํและให้ใชส้ถานที
ในการเตรียมตวันาํเสนอบทความวชิาการ 

ขอขอบพระคุณ คณาจารยทุ์กท่านแห่งสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ทีไดป้ระสิทธิ9
ประสาทวชิาความรู้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ และขอขอบพระคุณผูด้าํเนินรายการทั!งสองรายการทีสละเวลาให้
ข้อมูลต่างๆ ในการทาํวิจยั รวมถึงขอขอบพระคุณพีผึ! ง พีหนึง และเพือนๆ ทีทาํงานทีมพีอาร์
เซ็นทรัลทุกคนทีเขา้ใจและเป็นกาํลงัใจในการทาํวิทยานิพนธ์เล่มนี! ตลอดมา และตอ้งขอขอบคุณ
เพือนๆ ทุกคนทีคอยให้กาํลงัใจผา่นช่องทางโซเชียลมีเดียตลอดช่วงเวลาการทาํวิทยานิพนธ์เล่มนี!  
มนัเป็นอีกหนึงกาํลงัใจทีทาํใหย้ิ!มไดจ้ริงๆ  

ทา้ยทีสุดนี!  ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวคุณพ่อ คุณแม่ น้องชายและญาติๆทุกคนทีให้
การส่งเสริมและสนบัสนุนทางดา้นการศึกษาของผูว้ิจยัเสมอมา รวมถึงคุณโอมทีคอยให้กาํลงัใจ 
คอยอยูข่า้งๆและคอยขบัรถไปรับไปส่งหรือเป็นธุระใหต้ลอดมา และขอบคุณตี!  ทีคอยร่วมทุกขร่์วม
สุข ร่วมอดหลบัอดนอนจนงานสําเร็จ  ขอบคุณเพือนๆ พีๆ ชาว ICD ทุกคนทีเป็นกาํลงัใจให้กนั
เสมอ ขอบคุณกลุ่มรวมดาวสาวแอ๊ว ทีร่วมเรียน ร่วมเล่น และร่วมจบไปพร้อมๆ กนั และทา้ยสุด
ตอ้งขอขอบคุณเพือนนกัศึกษาปริญญาโทคณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ รุ่นที 2 ทุก
ท่าน สาํหรับมิตรภาพ คาํแนะนาํและการช่วยเหลือต่างๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษาทีผา่นมา  
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บทที� 1 
 

บทนํา 
 
1.1 ความสําคญัและที�มาของงานวจัิย 
 

หากมองยอ้นกลบัไปในอดีต สื�อกระแสหลกัอย่างวิทยุโทรทศัน์และสื�อสิ�งพิมพต่์างๆ จดั
ไดว้า่เป็นสื�อหลกัที�ไดรั้บความนิยมและสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี แต่สําหรับปัจจุบนัใน
ยุคขอ้มูลข่าวสาร สื�อใหม่ (New Media) ไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อชีวิตประจาํวนัของผูค้นในสังคม
หลากหลายดา้น ส่งผลใหผู้บ้ริโภคส่วนใหญ่หนัมาใชเ้วลาบนโลกออนไลน์ในการหาขอ้มูลข่าวสาร
เพื�อติดต่อสื�อสารและเพื�อแสวงหาความบนัเทิงมากขึ:น ทั:งนี:ดว้ยเพราะสื�อใหม่ (New Media) คือสื�อ
ในรูปแบบดิจิทลัที�มีความหลากหลายของสื�อในตวัเอง และมีความสามารถในการปฏิสัมพนัธ์กบั
ผูใ้ช้เพื�อใช้ส่งขอ้มูลข่าวสารไปยงักลุ่มเป้าหมายทั:งเฉพาะบุคคลและเครือข่ายอื�นๆทั:งนี: สื�อใหม่มี
คุณลกัษณะหลายประการที�ผิดแผกแตกต่างไปจากสื�อในรูปแบบเดิมจึงเป็นเหตุผลสําคญัประการ
หนึ� งที�ทาํให้สื� อใหม่เองปรับฐานะเป็น “วตัถุแห่งการศึกษา” สื� อใหม่จึงนับว่าเป็นนวตักรรม
(Innovation) (กาญจนา แกว้เทพและนิคม ชยัขนุพล, 2555) 

ซึ� งสอดคลอ้งกบั Wardrip-Fruinและ Montfort (2003) บรรณาธิการหนงัสือ The New 
Media Reader ซึ� งไดนิ้ยาม “สื�อใหม่” วา่เป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที�นาํมาใชง้านเพื�อการเผยแพร่
และนาํเสนอขอ้มูล เช่นอินเทอร์เน็ต เวบ็ไซต ์มลัติมีเดีย แผ่นบลูเรย ์เป็นขอ้มูลระบบดิจิทลัซึ� งถูก
ควบคุมโดยซอฟตแ์วร์ผสมระหวา่งการปฏิบติัในรูปแบบเดิมและการปฏิบติัในรูปแบบใหม่ สื�อใหม่
มีการทาํงานซึ� งรวดเร็วมากกว่าเทคโนโลยีแบบเดิม ทาํให้เกิดศิลปะของสื�อในรูปแบบใหม่หลาย
อยา่ง เป็นสื�อที�มีความทนัสมยัมีวิธีการใหม่ๆ ที�จะเขา้ถึงและจดัการกบัขอ้มูลข่าวสารไดดี้ ดว้ยการ
เกิดขึ:นของสื�อใหม่ (New Media) นี: เองจึงส่งผลให้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัจึงเปลี�ยนไป 
โดยเห็นได้จากการสํารวจพฤติกรรมผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยในปี 2557 โดยสํานักงาน
พฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) พบวา่ความนิยมของการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
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เพิ�มมากขึ:นเป็น 42-76.9 ชั�วโมงต่อสัปดาห์ เช่นเดียวกนักบัผลการสํารวจในประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยบริษทั Marchexผูใ้หบ้ริการเทคโนโลยีโฆษณาบนอุปกรณ์ออนไลน์ของสหรัฐฯ(2014) ที�พบวา่
ชาวอเมริกนัราว 26% ตอ้งการให้บริการเคเบิลทีวีกลายเป็นบริการออนไลน์รูปแบบเดียวหรือ 
“Internet Only” Service ซึ� งสะทอ้นให้เห็นว่าบทบาทของทีวีนั:นอยู่ในยุคทองของอินเทอร์เน็ต 
นอกจากนี: จากผลสํารวจยงัพบอีกว่าในกลุ่มผูบ้ริโภคอเมริกนัDigital Media นั:นสามารถครอง
สัดส่วนเวลาในการชมหรือ Portion of Audience Time มากกว่า 49% ซึ� งแสดงให้เห็นว่าสื�อ
โทรทศัน์ไม่ไดเ้ป็นสื�อที�ครองสัดส่วนเวลาการรับชมมากที�สุดอีกต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที� 1.1 ร้อยละผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตฯ จาํแนกตามจาํนวนชั�วโมงการใชอิ้นเตอร์เน็ตต่อสัปดาห์ปี 
2556-2557 

แหล่งที�มา: สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน), 2557. 
 

จากการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีและการเกิดขึ:นของสื�อใหม่ (New 
Media) ส่งผลให้ปัจจุบนัจึงมีช่องทางการนาํเสนอเรื�องราวใหม่ๆเกิดขึ:นมากมาย  โดยเฉพาะการ
รับชมรายการต่างๆทางอินเทอร์เน็ตทีวี (Internet Television) ที�หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดภาพ
และเสียงพร้อมกนัจากที�หนึ� งไปยงัอีกที�หนึ� ง ผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที�เชื�อมโยงกนั โดยมี
ลักษณะของการหลอมรวมสื� อเข้าด้วยกัน (Media Convergence) ระหว่าง "สื� อโทรทศัน์" 
(Television) กบั "สื�ออินเตอร์เน็ต" (Internet) ซึ� งมีมาตรฐานการรับส่งขอ้มูลระหวา่งกนัในรูปแบบ
ต่างๆ เช่นตวัอกัษร กราฟฟิกภาพนิ�ง ภาพเคลื�อนไหว และเสียง เป็นตน้รวมทั:งยงัสามารถคน้หา
ขอ้มูลจากที�ต่างๆไดร้วดเร็วและไม่มีขอ้จาํกดัทางดา้นเวลาและสถานที�อีกดว้ย ทั:งนี: อินเทอร์เน็ตทีวี
จะมีการเปิดโอกาสให้ผูผ้ลิตสามารถสร้างสรรค์รายการและนาํเสนอผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ� งจะ
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กระจายไปไดท้ั�วโลกและมีตน้ทุนการถ่ายทอดที�ค่อนขา้งถูก ในขณะเดียวกนัผูช้มก็จะสามารถเลือก
ชมรายการที�ตอ้งการได ้(On Demand) อีกทั:งยงัเป็นการสื�อสารสองทางที�ผูช้มสามารถติชมรายการ
ต่างๆไดโ้ดยตรง ทาํใหผู้ผ้ลิตรายการสามารถดาํเนินการปรับปรุงรายการต่างๆ เพื�อให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งรวดเร็วดว้ยเช่นกนั (Mediamonitor, 2556) 

สอดคลอ้งกบั สุมน อยูสิ่น และยงยทุธ รักษาศรี (อา้งถึงใน สมเกียรติ เหลืองศกัดิr ชยั, 2553) 
ที�กล่าวถึง “วิทยุโทรทศัน์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต” (Internet Television) วา่วิทยุโทรทศัน์ระบบ
นี: เป็นการนาํการถ่ายทอดรายการทางวิทยุโทรทศัน์ปกติมาผา่นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรืออาจมี
หน่วยงานที�เป็นเจา้ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเวบ็ไซต ์(Web Site) สร้างสรรคแ์ละผลิตรายการ
ขึ:นเอง โดยอาศยัรูปแบบเหมือนการนําเสนอทางวิทยุโทรทศัน์ แล้วนําเสนอถ่ายทอดผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต เพราะสามารถกระจายไปไดท้ั:งโลกโดยทุนการถ่ายทอดถูกกวา่ ประกอบกบัผูรั้บทาง
ปลายทางเป็นกลุ่มที�เขา้มาหา หรือเลือกรับเอง (On Demand) ต่างกบัรายการวิทยุโทรทศัน์ปกติเป็น
การส่งรายการแบบเหวี�ยงแห ที�สําคญัเป็นการสื�อสารสองทางที�ผูเ้ลือกรับปลายทางจะสามารถติชม
รายการไดโ้ดยตรง การปรับปรุงรายการจะสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพราะปฏิกิริยาตอบ
กลบัไดร้วดเร็ว  

สําหรับประเทศไทยรายการอินเทอร์เน็ตทีวี (Internet Television) ได้เกิดรายการจาก
ผูป้ระกอบการหน้าใหม่ที�ได้สร้างสรรค์รายการให้แตกต่างไปจากที�มีอยู่ในสื�อกระแสหลกัและ
นาํเสนอเนื:อหาสาระใหม่ๆ เพื�อตอบสนองความตอ้งการที�หลากหลายของผูบ้ริโภคเช่นGaggag.TV 
อินเทอร์เน็ตทีวีที�มีรายการ“ครัวกากๆ โดยเชฟหมี” เป็นรายการที�ไดรั้บความนิยม โดยมีผูด้าํเนิน
รายการคือ “เชฟหมี” (คมกฤช อุ่ยเต๊กเก่ง) ที�ใชว้ิธีนาํเสนอรายการดว้ยอารมณ์ขนั  เสียดสีขนบการ
ทาํรายการโชว์ทาํอาหารในสื�อกระแสหลกัที�ทุกอย่างจะต้องถูกจดัตั: งให้ดูดี ซึ� งการนําเสนอใน
ลกัษณะดงักล่าวของ “เชฟฟมี” ช่วยดึงดูดความสนใจจากผูช้ม และช่วยให้ผูด้าํเนินรายการซึ� งเป็น
คนธรรมดาๆ กลายเป็นบุคคลที�ไดรั้บความนิยม 
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ภาพที� 1.2 Gaggag.TV 

แหล่งที�มา: บริษทั ยทููป, 2557. 
 
หรือ jaidee.tv (ใจดีทีว)ี อินเทอร์เน็ตทีวทีี�แจง้เกิดจากยทููป ดว้ยกระแสปากต่อปากของผูช้ม

ที�ชอบการดาํเนินรายการของผูด้าํเนินรายการ ที�ชื�อ ปอนด ์ยาค่อนเซ่น (วรพรรณ รัตนบรรณกิจ) ซึ� ง
มีคาแรกเตอร์โดดเด่นดว้ยการนาํเสนอที�ตลกขบขนัและแฝงไวด้ว้ยขอ้คิดที�สะทอ้นสังคม 
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ภาพที�1.3 jaidee.tv (ใจดีทีว)ี 
แหล่งที�มา: ใจดีทีวี,2557. 

 
หรือ SpokeDark.tv อินเทอร์เน็ตทีวีแต่เดิมคือihere.tv ซึ� งถือเป็นอินเทอร์เน็ตทีวีรุ่นบุกเบิก

ของประเทศไทยที�หยบิเอาปัญหาที�ทุกคนเคยเจอมานาํเสนอประเด็นให้ชดัขึ:นผา่นรายการต่างๆอาทิ 
“โมเมพาเพลิน” รายการสอนแต่งหนา้ที�ไดรั้บความนิยม หรือ รายการ “เจาะข่าวตื:น”รายการเล่าข่าว
ที�หยิบยกปัญหาสังคมตั:งแต่เรื� องการทุจริตคอร์รัปชัน ไปจนถึงความขดัแยง้ทางการเมือง ด้วย
รูปแบบการเล่าข่าวของผูด้าํเนินรายการที�แหวกขนบจากรายการคุยข่าวทั�วไปตามสถานีโทรทศัน์ฟรี
ทีว ี 
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ภาพที� 1.4 SpokeDark.tv 
แหล่งที�มา: Spokedark.tv, 2557. 

 
หรือ VRZO.tv อินเทอร์เน็ตทีวีที�มีหลากหลายรูปแบบรายการให้เลือกตามความสนใจอาทิ 

รายการ “We Are Lovely Pet” รายการสําหรับคนรักสัตวสุ์ดฮา, รายการ “VRZO Here We Go” 
รายการที�จะพาไปท่องเที�ยวตามสถานที�ต่างๆ และรายการวีอาร์โซ (VRZO) ที�มีเนื:อหาหลกัคือการ
สัมภาษณ์ความเห็นของคนดูดี 100 คน ในแต่ละหวัขอ้ที�แตกต่างกนัออกไป ผา่นการนาํเสนอของผู ้
ดาํเนินรายการที�ดูสนุก และมีเอกลกัษณ์ที�โดดเด่น จนทาํใหเ้ป็นที�รู้จกัในโลกออนไลน์ 
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ภาพที� 1.5 VRZO.tv 
แหล่งที�มา: บริษทั วอีาร์โซ โปรตกัชั�น จาํกดั, 2557. 

 
อย่างไรก็ตามแม้จะมีอินเทอร์เน็ตทีวีเกิดขึ: นมากมาย แต่หากพูดถึงอินเทอร์เน็ตทีวีที�

สามารถอยูร่อดและสามารถสร้างความนิยมหรือเป็นที�รู้จกัของคนทั�วไปไดค้่อนขา้งมีนอ้ยอาจเป็น
เพราะในยคุปัจจุบนัพฤติกรรมของผูรั้บชมไดเ้ปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา เนื�องจากรายการโทรทศัน์
ทางอินเตอร์เน็ตนั:นเปิดโอกาสใหผู้ช้มสามารถรับชมยอ้นหลงัไดจ้ากอินเทอร์เน็ตนอกจากนี: รายการ
โทรทศัน์ยอดยอดนิยมแทนที�จะเป็นวาไรตี:โชว ์ก็กลายเป็นรายการของโทรทศัน์ดาวเทียมอยา่งไรก็
ดียงัมีรายการบนอินเทอร์เน็ตทีวีอย่าง VRZO หรือ เจาะข่าวตื:น ที�ยงัสามารถสร้างความน่าสนใจ
และดึงดูผูช้มคนรุ่นใหม่ที�เขา้ถึงอินเตอร์เน็ต จะเห็นได้ว่าการเขา้มาของสื�อใหม่นี: ทาํให้ใครๆก็
สามารถสร้างเนื:อหาเองได ้มีช่องรายการของตนเองไดบ้นอินเทอร์เน็ต อีกทั:งยงัเปิดโอกาสให้ผูช้ม
ไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็นไดท้นัที ซึ� งพฤติกรรมที�เห็นไดช้ดัคือ หากบน Social Network พูดถึง
ละครเรื�องไหน รายการใด ก็จะมีคนติดตามและอ่านความเห็นของคนอื�นๆจาก Social Network ไป
พร้อมๆกนัดว้ย 

จากปัญหาที�กล่าวไปเบื:องตน้ ส่งผลให้ในปัจจุบนัการทาํรายการผ่านอินเทอร์เน็ตทีวีจึงมี
การพฒันาและเกิดการแข่งขนักนัมากขึ:น ซึ� งนอกจากการแข่งขนัด้านเนื:อหา(Content) ที�จะตอ้ง
ตอบสนองผูช้มยุคใหม่แลว้ การทาํหนา้ที�นาํเสนอเนื:อหารายการให้มีความน่าสนใจก็เป็นสิ�งสําคญั
อย่างมากที�จะช่วยกระตุน้ให้ผูช้มสนใจและเลือกที�จะเปิดรับรายการมากขึ:นดงันั:นผูที้�ทาํหนา้ที�ใน
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การถ่ายทอดเนื:อหาหรือประเด็นของรายการ ซึ� งก็คือผูด้าํเนินรายการ จึงถือเป็นหนึ� งปัจจยัสําคญัที�
จะช่วยให้รายการเป็นที�รู้จกัหรือไดรั้บความนิยม อีกทั:งยงัมีความสําคญัในบทบาทของผูมี้อิทธิพล
หรือผูน้าํทางความคิด (Opinion Leader) ซึ� งมีอิทธิพลต่อผูรั้บชมทั:งดา้นทศันคติและพฤติกรรม  ซึ� ง
สอดคล้องกับผลสํารวจของสํานักวิจยัสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เกี�ยวกับพฤติกรรม
เลียนแบบคนดงัและคนที�ตนชื�นชอบของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ� งพบว่าผูด้าํเนิน
รายการคือบุคคลที�วยัรุ่นมีพฤติกรรมการเลียนแบบเป็นอนัดบั 3 รองจาก ผูร่้วมแข่งขนัในรายการทีว ี
และตวัละครหรือนกัแสดง (ผูจ้ดัการรายวนั, 2556) 

ผูด้าํเนินรายการจึงถือเป็นบุคคลที�เปรียบเสมือนตวัแทนของรายการ ซึ� งทาํหน้าที�ในการ
นาํเสนอเนื:อหาไปถึงผูช้ม เพื�อให้การส่งสารเกิดประสิทธิภาพมากที�สุด ซึ� งหากรูปแบบเนื:อหาของ
รายการน่าสนใจ แต่ผูที้�เป็นตวัแทนของรายการไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากผูช้มได ้รายการนั:น
ก็ถือวา่ไม่ประสบความสาํเร็จ  

ผูด้าํเนินรายการ คือ ผูที้�ตอ้งดาํเนินรายการอย่างใดอยา่งหนึ�งต่อหน้าที�ประชุม หรือดาํเนิน
รายการเพื�อออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ในฐานะผูที้�ทาํหนา้ที�สื�อสารกบัผูที้�
ไดรั้บเชิญใหม้าพดูคุยเรื�องราวต่างๆ หรือมาเพื�อแสดงหรือเพื�อปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหนึ�งให้กบัคนฟัง
(คนดู)สนใจ (มลัลิการ คณานุรักษ,์ 2551) 

โดยในอดีตผูด้าํเนินรายการส่วนใหญ่ที�ไดรั้บความนิยมมกัจะแจง้เกิดมาจากการเป็นพิธีกร
ทางรายการโทรทศัน์ และส่วนใหญ่ก็มกัจะเป็นดาราหรือบุคคลที�มีชื�อเสียงมาก่อน ยกตวัอย่างเช่น 
คุณมยุรา เศวตศิลา ที�เริ�มตน้จากการเป็นนางแบบโฆษณาดว้ยวยั 16 ปี จากนั:นก็เขา้สู่วงการบนัเทิง
ดว้ยการเล่นละครอยูเ่ป็นระยะเวลานานถึง 10 ปี และดว้ยหนา้ตาที�สวยและบุคลิกที�โดดเด่นจึงทาํให้
เธอเขา้สู่งานอาชีพพิธีกรมาจนถึงปัจจุบนันี:  หรือคุณเศรษฐา ศิระฉายา นกัร้องและนักดนตรียอด
นิยมในอดีตที�ไดเ้ขา้สู่วงการบนัเทิงกบับทบาทนกัแสดงและผูก้าํกบัการแสดง อีกทั:งยงัมีจุดเด่นคือ
เป็นคนมีไหวพริบ สามารถพดูจาควบคุมภาษาและสามารถสื�อสารกบัผูฟั้งดี และดว้ยความสามารถ
รอบดา้นนี: เองจึงทาํให้คุณเศรษฐา ศิระฉายา ไดก้ลายมาเป็นพิธีกรที�มากดว้ยความสามารถมาจนถึง
ทุกวนันี:  (นิเวศน์ กนัไทยราษฎร์, 2548) 

จากเบื:องตน้จะเห็นวา่ผูด้าํเนินรายการในอดีตมีรูปแบบเฉพาะตามที�กล่าวมา คือจะตอ้งเป็น
บุคคลที�มีชื�อเสียงหรือเป็นที�รู้จกัมาก่อนหากแต่สําหรับปัจจุบนัด้วยเพราะการเขา้มาของสื�อใหม่ 
(New Media) ทาํให้อินเทอร์เน็ตทีวีกลายเป็นอีกหนึ� งช่องทางที�เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเป็น
เจา้ของรายการ หรือสามารถใช้พื:นที�บนสื�อออนไลน์แสดงออกถึงความสามารถและความเป็น
ตัวเองได้อย่างเสรี โดยไม่ต้องกลัวกระแสสังคม หรือมีข้อจํากัดในการนําเสนอด้านต่างๆ  
นอกจากนี: เสน่ห์อยา่งหนึ�งของอินเทอร์เน็ตทีวีคือการที�ผูด้าํเนินรายการแต่ละคนสามารถแสดงออก



9 

ถึงความเป็นตวัตนและสนองความตอ้งการไดช้ดัเจนกวา่การทาํรายการบนสื�อกระแสหลกั ซึ� งนี: คือ
เหตุผลที�ทาํใหก้ารนาํเสนอของผูด้าํเนินรายการบนอินเทอร์เน็ตทีวี จึงแตกต่างจากสื�อกระแสหลกัที�
มีขอ้จาํกดัดา้นการผลิตและเผยแพร่รายการที�จะตอ้งผา่นการคดักรองและมีบทลงโทษทางกฎหมาย
ที�ชดัเจน ทั:งนี: จึงเป็นที�น่าสนใจว่าผูด้าํเนินรายการในสื�ออินเทอร์เน็ตทีวีนั:นมีกระบวนการสื�อสาร
หรือการแสดงออกอยา่งไรที�ทาํใหต้วัเองมีความโดดเด่นแตกต่างจากการนาํเสนอในสื�อกระแสหลกั
อยา่งไร 

โดยการวิจยัครั: งนี: ผูว้ิจยัจึงเลือกศึกษารายการทางอินเทอร์เน็ตทีวีที�ผูด้าํเนินรายการมีความ
โดดเด่นทั:งดา้นการสื�อสารและการสร้างคาแรกเตอร์ที�มีความเป็นเอกลกัษณ์  และมีระยะเวลาใน
การออกอากาศผา่นทางอินเทอร์เน็ตทีวีมานานกวา่ 5 ปี  ซึ� งก็คือ 1) รายการเจาะข่าวตื:น มีผูด้าํเนิน
รายการ คือคุณวิญ�ู วงศสุ์รวฒัน์(จอห์น) และคุณณัฐพงศ ์เทียนดี(แอม้) และ 2) รายการวีอาร์โซ 
(VRZO) มีผูด้าํเนินรายการคือ คุณสุรบถ หลีกภยั(ปลื:ม) และ คุณมลัลิกา หลีกภยั(ทบัทิม) 

1) รายการเจาะข่าวตื:น เป็นรายการทางอินเทอร์เน็ตทีวีที�ปัจจุบนัออกอากาศทาง
เว็บไซต์www.SpokeDark.tvเว็บไซ ต์  www.youtube.comuser/spokedarktv/aboutและ  เว็บไซ ต์
www.facebook.com/spokedarktvซึ� งเริ�มเผยแพร่ครั: งแรกเดือน มกราคม พ.ศ. 2��� โดยมีรูปแบบ
เป็นรายการสนทนา(Conversational Programme)ที�เป็นการพูดคุยกนัระหวา่งผูร่้วมรายการตั:งแต่ 2 
คนขึ:นไป โดยคอยควบคุมให้การสนทนาเป็นไปตามแนวอยู่ในขอบเขต และคอยนาํการสนทนา
จากเรื�องหนึ�งไปอีกเรื�องหนึ�งจากหวัขอ้หนึ�งไปสู่อีกหวัขอ้หนึ�ง อยา่งมีระเบียบ(นภากรณ์  อจัฉริยะ
กุล และธีรารักษ์  โพธิสุวรรณ, 2546)  ด้วยวิธีการเล่าข่าวที�นาํประเด็นข่าวในรอบสัปดาห์มา
นาํเสนอในดา้นเสียดสีสังคม การเมือง วฒันธรรม โดยจะนาํเสนอมุมมองที�แตกต่างออกไปจากข่าว
ทั�วไป และเป็นสื�อเสรีเปิดกวา้งใหก้บัคนทุกเพศทุกวยั พร้อมกบัรูปแบบการนาํเสนอที�มีสีสัน สร้าง
ความสนุกสนาน แต่แฝงไวด้ว้ยประเด็นเรื�องราวต่างๆ ที�เกาะติดกระแสในสังคม ภายใตส้โลแกนวา่ 
“ดูถูกสติปัญญา” มีผูด้าํเนินรายการคือ วิญ�ู วงศ์สุรวฒัน์ (จอห์น) และณัฐพงศ ์เทียนดี(แอม้) ที�มี
ลีลาการนาํเสนอที�มีความเป็นเอกลกัษณ์ ทาํให้รายการมีสีสันและช่วยดึงดูดความสนใจ นอกจากนี:
วิญ�ู วงศสุ์รวฒัน์ ยงัเป็นผูด้าํเนินรายการที�ไดรั้บการยกย่องให้เป็นTIME's Next Generationหรือ 
ผูน้าํของคนรุ่นใหม่จากนิตยสาร TIME ดว้ยการสร้างปรากฏการณ์ลอ้เลียนเสียดสีข่าวผา่นช่องทาง
ออนไลน์ โดยเนน้การนาํเสนอที�เขา้ใจง่ายและสนุกสนาน เพื�อให้ผูช้มสามารถเขา้ถึงเนื:อหาของข่าว
ที�ตอ้งการนาํเสนอได ้ 

2) รายการวีอาร์โซ (VRZO) เป็นรายการทางอินเทอร์เน็ตทีวีที�ปัจจุบนัออกอากาศ
ท า ง  เ ว ็บ ไ ซ ต ์ www.vrzo.tvเ ว ็บ ไ ซ ต ์www.youtube.com/user/VrzoChannelแ ล ะ
เว็บไซต์ www.facebook.com/VRZOclubซึ� งเริ�มเผยแพร่ครั: งแรกเดือน ธันวาคม พ.ศ. ����  
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โดยเนื:อหาหลกัของรายการคือ VRZO 100Vote ที�เป็นการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของคนดูดีในแต่
ละหวัขอ้ที�แตกต่างกนัออกไป มีเอกลกัษณ์คือการขอใหผู้ถู้กสัมภาษณ์พดูอะไรก็ไดเ้กี�ยวกบัประเด็น
ที�นาํมาถามภายใน 3 พยางค์ จนทาํให้วลี “ขอสามคาํ” กลายเป็นที�นิยมในหมู่สังคมออนไลน์ 
นอกจากนี: ยงัมีจุดเด่นตรงที�เจาะกลุ่มคนดูที�เป็นกลุ่มวยัรุ่นหน้าตาดี รวมไปถึงมีรูปแบบรายการที�มี
ความน่าติดตามดว้ยการนาํคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและแอนิเมชั�นต่างๆมาใชใ้นรายการ  ประกอบกบั
ความสนุกสนานของผูด้าํเนินรายการที�ทาํให้รายการเป็นที�น่าสนใจและไดรั้บความนิยมอยา่งมาก
ในสื�ออินเทอร์เน็ต โดยปัจจุบนัมีผูด้าํเนินรายการโดยปลื:ม-สุรบถ หลีกภยั และ ทบัทิม-มลัลิกา หลีก
ภยั (นามสกุลเดิมจงวฒันา)สําหรับปลื:ม หรือ สุรบถ  คือผูที้�ทาํหน้าที�เป็นผูด้าํเนินรายการหลกัมา
โดยตลอด ทั: งนี: เพราะเป็นผูที้�โด่งดังและมีชื�อเสียงจากการเป็นบุตรชายของนายชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรีคนที�20 ของประเทศไทย ประกอบกบัเป็นผูมี้บุคลิกเฉพาะตวั ในขณะที� ทบัทิม-
มลัลิกา เคยเป็นผูด้าํเนินรายการสตรอเบอรี� ชีสเคก้ (2549-2552) ค่ายดวงมาลีมณีจนัทร์ ของจนัทร์จิ
รา จูแจง้ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อีกทั:งยงัเป็นผูที้�ไดรั้บความนิยมและ
เป็นต้นแบบ(Idol)ของวยัรุ่นไทย ที�ได้รับการโหวตให้เป็นTop Net Idol of The Year 
(2014)หรือเน็ตไอดอลแห่งปี และ Top Celeb Instagram  of the Year(2014)หรือคนดงัที�มี
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ช้มากที�สุดจากงานประกาศรางวลั Thailand Zocial Award 2014 นอกจากนี:
รายการวอีาร์โซ (VRZO) ยงัเป็นรายการบนอินเทอร์เน็ตทีวีที�ไดรั้บรางวลั Best Youtube Channel of 
the Year หรือ รางวลัรายการออนไลน์ยอดนิยม จากงานประกาศรางวลั Thailand Zocial Award 
2014 และไดรั้บรางวลั Honors จาก Youtube อเมริกาในฐานะเป็นรายการออนไลน์ที�มีคนเขา้มาชม
มากที�สุดเป็นอนัดบั 9 ของโลก (2012) อีกดว้ย 

จากเบื:องตน้จึงแสดงให้เห็นว่าการเขา้มาของอินเทอร์เน็ตทีวีถือเป็นสื�อที�ได้รับ
ความนิยมและเป็นอีกหนึ� งทางเลือกให้กับผูช้มในยุคปัจจุบนั ซึ� งนอกจากการแข่งในด้านของ
รูปแบบหรือการนาํเสนอแลว้ จะตอ้งประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบหลายๆอยา่งร่วมกนั โดยเฉพาะ
ผูด้าํเนินรายการที�เปรียบเสมือนตวัแทนของรายการ ซึ� งทาํหน้าที�ในการนาํเสนอเนื:อหาไปถึงผูช้ม 
รวมไปถึงช่วยทาํให้การส่งสารเกิดประสิทธิภาพมากที�สุด ซึ� งหากรูปแบบเนื:อหาของรายการ
น่าสนใจ แต่ผูที้�เป็นตวัแทนของรายการไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากผูช้มได ้รายการนั:นก็ถือวา่
ไม่ประสบความสาํเร็จ  

จากความสําคญัของผูด้าํเนินรายการดงัที�กล่าวไป ผูว้ิจยัจึงสนใจที�จะศึกษากระบวนการ
สื�อสารและการสร้างคาแรกเตอร์ของผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื:นและรายการวีอาร์โซ(VRZO) ใน
ประเด็นเกี�ยวกบักระบวนการสื�อสารและการสร้างคาแรกเตอร์ของผูด้าํเนินรายการทั:งสองรายการ
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ผา่นทางสื�ออินเทอร์เน็ตทีวีเพื�อนาํไปเชื�อมโยงสู่การพฒันาดา้นวิชาชีพของผูด้าํเนินรายการในสื�อ
อินเทอร์เน็ตทีวต่ีอไป 
 

1.2 ปัญหานําวจัิย 
 

1.2.1 รายการเจาะข่าวตื:นและรายการวีอาร์โซ (VRZO) มีกระบวนการสื�อสารและการ
สร้างคาแรกเตอร์ใหก้บัผูด้าํเนินรายการอยา่งไร 

1.2.1 องคป์ระกอบของการสร้างคาแรกเตอร์ของผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื:นและรายการ 
วอีาร์โซ (VRZO) ไดแ้ก่อะไร 
 

1.3 วตัถุประสงค์การวจัิย 
 

1.3.1 เพื�อศึกษากระบวนการสื�อสารของผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื:นและรายการวีอาร์โซ 
(VRZO) 

1.3.2 เพื�อศึกษากระบวนการสร้างคาแรกเตอร์ของผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื:นและรายการ
วอีาร์โซ (VRZO) 

 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 

จากการวิจยัเรื�องกระบวนการสื�อสารและการสร้างคาแรกเตอร์ของผูด้าํเนินเจาะข่าวตื:น 
และรายการวีอาร์โซ(VRZO) ผูว้ิจยั ใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บ
ขอ้มูลการวิจยัในระหวา่งช่วง1 มิถุนายน 2557-1 มกราคม 2558  รวมระยะเวลา 8 เดือน ดาํเนินการ
วิจยัโดยการวิเคราะห์เนื:อหา (Content Analysis) และ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู ้
ดาํเนินรายการเจาะข่าวตื:นและรายการวอีาร์โซ (VRZO) 
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1.5 นิยามศัพท์ 
 

กระบวนการสร้าง หมายถึง รายการเจาะข่าวตื:นและรายการวอีาร์โซ (VRZO) ที�มีพื:นที�บน
สื�ออินเทอร์เน็ตที�สามารถเอื:อใหผู้ด้าํเนินรายการสามารถสร้างตวับทและประเด็นการนาํเสนอที�มี
ความโดดเด่น เกินจริงและสามารถสร้างภาษาในรูปแบบใหม่ รวมถึงภาษาที�ไม่สุภาพ ซึ� งทาํใหผู้รั้บ
สารในโลกออนไลน์เกิดการส่งต่อความหมายในโลกออนไลน์ 

การสร้างคาแรกเตอร์ หมายถึง การแสดงออกทางบุคลิกภาพของผูด้าํเนินรายการที�ทาํให้
เกิดความโดดเด่น มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตวัทั:งการแสดงออกทางด้านการแต่งกาย การ
แต่งหนา้-ทาํผม การแสดงออกดา้นท่าทาง ภาษา นํ: าเสียง รวมถึงองค์ประกอบโดยรวมที�สร้างการ
จดจาํต่อผูรั้บชม ซึ� งส่วนหนึ�งเกิดขึ:นจากรูปแบบการนาํเสนอของรายการ 

การสื�อสารของผูด้าํเนินรายการ หมายถึง การใช้ภาษาทั:งวจันภาษาและอวจันภาษาของผู ้
ดาํเนินรายการที�ถ่ายทอดไปถึงผูรั้บชมรายการเจาะข่าวตื:นและรายการวีอาร์โซ (VRZO) 

ผูด้าํเนินรายการ หมายถึง บุคคลที�ทาํหน้าที�ในการดาํเนินรายการคือ ผูที้�ตอ้งใช้ทกัษะใน
การสื�อสารและสร้างคาแรกเตอร์ที�มีความเป็นเอกลกัษณ์และโดดเด่น เพื�อเชื�อมโยงระหวา่งรายการ
และผูช้ม อีกทั:งยงัเป็นตวัแทนของรายการในการถ่ายทอดเรื�องราวต่างๆใหก้บัผูช้ม 

รายการบนสื� ออินเทอร์เน็ต หมายถึง รายการที�ออกอากาศบนสื� ออินเตอร์เน็ต เพื�อ
ตอบสนองความตอ้งการที�หลากหลายของผูบ้ริโภค รวมถึงมีการสร้างสรรค์รายการให้แตกต่างไป
จากที�มีอยู่ในสื�อกระแสหลกัซึ� งมีขอ้จาํกดัดา้นการผลิตและเผยแพร่รายการที�จะตอ้งผ่านการคดั
กรองและมีบทลงโทษทางกฎหมายที�ชัดเจน ในงานวิจยัฉบบันี: หมายถึงรายการเจาะข่าวตื:น และ
รายการวีอาร์โซ(VRZO) โดยนาํเสนอรายการผา่นช่องทางออนไลน์ อยา่ง ยทููป เฟซบุ๊ค เวบ็ไซต์ที�
ใหผู้ใ้ชง้านสามารถอพัโหลดและแลกเปลี�ยนคลิปวดีิโอได ้

อินเทอร์เน็ตทีวี หมายถึง รูปแบบของรายการบนเวบ็ไซด์หรืออินเทอร์เน็ตที�ให้บริการทีวี
แบบโต้ตอบกับผูช้มได้ หรืออินเทอร์เน็ตแอกทีฟทีวี โดยนําเสนอแบบ On-demand ที�ผูรั้บชม
สามารถรับชมรายการที�ผูผ้ลิตนาํมาอพัโหลดไดบ้นอินเทอร์เน็ต บริการดงักล่าวถูกพฒันาขึ:นเพื�อ
รองรับการเติบโตของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
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1.6 ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 
 

1.6.1 สามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันามาตรฐานของอาชีพผูด้าํเนินรายการใน
สื�ออินเทอร์เน็ต 

1.6.2 เป็นแนวทางในการสร้างสรรครู์ปแบบรายการบนสื�ออินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ:น 

1.6.3 เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการและวิชาชีพที�จะไดเ้ขา้ใจบริบทของการสื�อสารของ
ผูด้าํเนินรายการยคุดิจิทลั 



บทที� 2 

 

กรอบแนวคดิ ทฤษฎ ีและการทบทวนวรรณกรรม 

 
การวิจยัเรื�อง “กระบวนการสื�อสารและการสร้างคาแรกเตอร์ของผูด้าํเนินรายการเจาะข่าว

ตื�น และ รายการวีอาร์โซ (VRZO)” มีแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งที�ผูว้ิจยันาํมาใชใ้นเป็น
กรอบของการศึกษาดงันี�  

2.1 แนวคิดสื�อใหม่ (New Media) 
2.2 แนวคิดของผูด้าํเนินรายการ(ความหมาย บทบาท และคุณสมบติั) 

2.3 แนวคิดเกี�ยวกบัความสามารถในการสื�อสารของพิธีกรโทรทศัน์ 
2.4 กรอบแนวคิดดา้นสัญศาสตร์ (Semiotics) 
2.5 แนวคิดดา้นบุคลิกภาพและแนวคิดเกี�ยวกบัคาแรกเตอร์(Character) 
2.6 งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

 

2.1 แนวคดิสื�อใหม่ (New Media) 
 

จากการเปลี�ยนแปลงของระบบเทคโนโลยสีามารถแบ่งสื�อออกเป็น 2 ประเภท ตามลกัษณะ
การใชสื้�อเพื�อการกระจายเสียงวิทยุโทรทศัน์ คือ สื�อแบบดั�งเดิม และสื�อใหม่ (พรจิต สมบติัพานิช, 
UVWX, น. 4) 

สื�อดั�งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื�อที�ผูส่้งสารทาํหนา้ที�ส่งสารไปยงัผูรั้บสารไดท้าง
เดียวที�ผูรั้บสารไม่สามารถติดต่อกลบัทางตรงไปยงัผูส่้งสารได ้สามารถแบ่งยอ่ยเป็น 

]) สื�อที�ทาํหนา้ที�ส่งสารเพียงอยา่งเดียว ไดแ้ก่ สื�อสิ�งพิมพ ์สื�อโทรเลข และ สื�อวทิย ุ 
U) สื�อที�ทาํหน้าที�ส่งสารสองอย่าง คือ ส่งทั�งภาพและเสียงไปพร้อมกนั ไดแ้ก่  สื�อ

โทรทศัน์ และสื�อภาพยนตร์  
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สื�อใหม่ (New Media) หมายถึง สื�อที�เอื�อให้ผูส่้งสารและผูรั้บสารทาํหนา้ที� ส่งสารและรับ
สารไดพ้ร้อมกนัเป็นการสื�อสารสองทาง และสื�อยงัทาํหนา้ที�ส่งสารไดห้ลายอยา่งรวมกนั คือ ภาพ 
เสียง และข้อความไปพร้อมกัน โดยรวมเอาระบบเทคโนโลยีของสื� อดั� งเดิมผสานเข้ากับ
ความกา้วหนา้ของระบบเทคโนโลยีแบบปฏิสัมพนัธ์ทาํให้สื�อสารสามารถสื�อสารไดส้องทาง ผา่น
ทางระบบเครือข่ายและมีศกัยภาพเป็นสื�อแบบประสม (Multimedia) ซึ� งปัจจุบนัสื�อใหม่พฒันาขึ�น
หลากหลาย ที�รู้จกัและนิยมกนัมาก คือ สื�ออินเทอร์เน็ต สื�อโทรศพัทมื์อถือ นอกจากนี� ในอนาคตสื�อ
ใหม่พฒันายิ�งขึ�นโดยการนาํเอาสื�อดั�งเดิมโดยเฉพาะสื�อโทรทศัน์มาผนวกรวมกบัสื�ออินเทอร์เน็ต 
เรียกว่าสื�อโทรทศัน์แบบปฏิสัมพนัธ์ ที�ทาํหน้าที�ส่งสารหลายอย่างเช่นกัน คือ ภาพ เสียง และ
ขอ้ความ ดงันั�นเมื�อผูบ้ริโภคดูรายการโทรทศัน์แบบเฉพาะบุคคลจะสามารถมีปฏิสัมพนัธ์ผ่านสื�อ
อินเทอร์เน็ตไปพร้อมๆกนัดว้ย 

อศัวิน เนตรโพธิแกว้ (2549) อธิบายถึงเรื�องสื�อใหม่ซึ� งก็คือ สื�อออนไลน์ไวว้่า ทาํให้เกิด
โลกกาววิฒัน์ทางการสื�อสาร การส่งต่อขอ้มูลกระทาํไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วและกวา้งไกล ส่งผลให้
สื�อเวบ็ไซดก์ลายเป็นช่องทางใหม่ของการเผยแพร่ข่าวสาร  

Oknation.net (2550) ให้นิยามวา่ สื�อใหม่ไวว้า่ คือ การรวมตวัของสื�อมวลชนเดิมอนัไดแ้ก่ 
สื�อหนงัสือพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ ภาพยนตร์ คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตเป็นสื�อกลางในการทาํงาน 
ซึ� งตอ้งใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการผลิต ตดัต่อ นาํเสนอ ทั�งนี� สื�อใหม่ยงัรวมไปถึงการนาํเสนอ
งานในระบบ Interactive ต่างๆ นอกเหนือจากการนาํเสนองานโดยมีอินเตอร์เน็ตเป็นสื�อแลว้ ยงัมี
การนาํเสนองานทั�งดา้น CD-ROM, Interactive, Television, Broadband, DVD ตลอดจนการ
นาํเสนองานในนิทรรศการต่างๆ ซึ� งเป็นผลมาจากการร่วมกนัทาํงานระหว่างสื�อ (Media) และ 
เทคโนโลย ี(IT)  

ส่วน Dewdney andRide (2006)กล่าวถึงสื�อใหม่วา่ คาํวา่สื�อใหม่นั�นกวา้งและยงัหาขอ้สรุป
นิยามไม่ได ้บา้งก็นิยามโดยเนน้ที�การใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพียงอยา่งเดียว บา้งก็นิยามโดยเนน้
รูปแบบวฒันธรรมและบริบทที�เทคโนโลยีนั�นๆ ถูกนาํไปใช้ เช่น ศิลปะ ภาพยนตร์ การพาณิชย ์
วทิยาศาสตร์ โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง อินเตอร์เน็ต แต่สาํหรับ Dewdney andRide (2006) จะนิยามสื�อใหม่
วา่ เป็นเทคโนโลยแีละรูปแบบทางวฒันธรรมแห่งแนวคิดเชิงวฒันธรรม ทั�งนี� แนวคิดเชิงวฒันธรรม
หมายถึงชุดความคิดที�เป็นรูปเป็นร่างและยงัใช้งานได ้ซึ� งซ่อนตวัอยู่ภายใตท้ฤษฎีหรือครอบคลุม
วาทกรรมที�ตวัมนัแฝงอยู ่

กาญจนา แกว้เทพ (2555) ไดใ้หค้าํอธิบายถึง สื�อใหม่ไวว้า่ คือสื�อในรูปแบบดิจิทลัที�มีความ
หลากหลายของสื�อในตวัเอง และมีความสามารถในการปฏิสัมพนัธ์กับผูใ้ช้ได้เพื�อใช้ส่งข้อมูล
ข่าวสารไปยงักลุ่มเป้าหมายทั�งเฉพาะบุคคลและเครือข่ายอื�นๆทั�งนี� สื�อใหม่ยงัมีคุณลกัษณะหลาย
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ประการที�แตกต่างไปจากสื�อในรูปแบบเดิมจึงเป็นเหตุผลสําคญัประการหนึ� งที�ทาํให้สื�อใหม่ปรับ
ฐานะเป็น “วตัถุแห่งการศึกษา” สื�อใหม่จึงนับว่าเป็นนวตักรรม (Innovation) สอดคลอ้งกบัที� 
Rogers (1983, 11) ให้ความหมายของนวตักรรมที�หมายถึง “ความคิด การปฏิบติัหรือวตัถุที�
ผูน้ ําไปใช้คิดว่าเป็นสิ� งใหม่”ทั� งนี� คุณลักษณะสําคัญของสื� อใหม่คือ การมีปฏิสัมพนัธ์ได้ง่าย 
(Interactivity) เนื�องจากเป็นรูปแบบของการสื�อสารแบบสองทาง (Two-ways communication) มี
ความสามารถเคลื�อนที�ไดสู้ง (Mobility) ทาํให้สะดวกต่อการพกพาไปในที�ต่างๆ (Compactable) 
สามารถดดัแปลงเปลี�ยนรูปได(้Convertibility) ตลอดจนสามารถเชื�อมต่อกนัโดยง่าย (Connectivity) 
ทั�งยงัสามารถหาไดห้รือใชป้ระโยชน์ไดใ้นทุกที� (Ubiquity) มีความรวดเร็วในการสื�อสาร (Speed of 
Communication) มีลกัษณะที�ไร้พรมแดน (Absence of Boundaries) และมีความเป็นดิจิทลั 
(Digitalization) 

ภทัรภร เสนไกรกุล (2551) จาํแนกประเภทสื�อใหม่ตามลกัษณะการใช้งานได ้6 ประเภท 
ดงันี�  

1) ระบบเวบ็ (The Web)  
ระบบเวบ็เป็นสื�อที�ผูบ้ริโภคให้การยอมรับ (Adoption) อยา่งรวดเร็วกวา่สื�ออื�น เช่น 

กรณีสหรัฐอเมริกา ผูบ้ริโภคให้การยอมรับระบบเวบ็ภายใน X ปีเท่านั�น ขณะที�โทรศพัทใ์ชเ้วลา yV 
ปี โทรทศัน์ใช้เวลา 26 ปี และโทรศพัท์มือถือใช้เวลา 13 ปี กว่าผูบ้ริโภคจะให้การยอมรับโดยมี
ประชากรทั�วโลกเชื�อมต่อระบบเวบ็กวา่ 1.2 พนัลา้นคนในปี UzzX 

ทั�งนี� ระบบเวบ็มีววิฒันาการอยา่งต่อเนื�อง 3 ยุค ซึ� ง อา้งอิงตามวิวฒันาการของระบบ
เวบ็ (Stage of Web Development) ที�คิดคน้โดย Kent Wertimeand Lan Fenwick (อา้งถึงใน ภทัรภร 
เสนไกรกุล, 2551) ไดแ้ก่ ยุค Web1.0 ซึ� งเป็นระบบที�ผูส้ร้างเวบ็ไซตห์รือผูเ้ผยแพร่ขอ้มูลถือตนเอง
เป็นศูนยก์ลาง เผยแพร่ขอ้ที�ตนตอ้งการสื�อสารไปยงัผูบ้ริโภค โดยที�ผูบ้ริโภคทาํไดเ้พียงเขา้คน้หา
ขอ้มูลเท่านั�น จากนั�นเขา้สู่ยุค Web 2.0 ที�อนุญาตให้ผูบ้ริโภคสร้างชุมชน (Community) และสร้าง
เนื�อหา (Content) ของตนเองบนเวบ็ไซตไ์ด ้ซึ� งเป็นระบบที�ก่อใหเ้กิดการสื�อสารเชิงปฏิสัมพนัธ์ เกิด
การรวมกลุ่ม และเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆ ที�จะทาํใหเ้วบ็มีอิทธิพลต่อกลุ่มผูใ้ชอ้ยา่งสูงสุดก่อนจะ
เขา้สู่ยุค Web 3.0 ที�จะพฒันาต่อไปในอนาคต ซึ� งมีลกัษณะยึดผูใ้ชเ้ป็นศูนยก์ลาง มากกวา่ Web 2.0 
โดยเรียนรู้การใช้งานของผูใ้ช้ เช่น ดาวน์โหลดอะไร ส่งอีเมล์ถึงใคร ใช้งานอะไรบา้งในช่วงที�
ออนไลน์ แล้วทาํความเขา้ใจถึงสิ� งที�ผูใ้ช้พึ� งพอใจ นอกนั�นจะทาํการแทนผูใ้ช้ เช่น เลือกเพลงที�
ตอ้งการมาใหโ้ดยที�ผูใ้ชอ้าจทาํสิ�งอื�นอยู ่หรือไม่ไดท้าํการเชื�อมต่อใดๆ เลย 
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U) โฆษณาทางอินเตอร์เน็ต (Internet Advertising)  
โฆษณาทางอินเตอร์เน็ต เป็นสื�อเติมเต็มผูบ้ริโภค ที�นอกจากราคาถูกแลว้ ยงัช่วยลด

ความสับสนในการเปิดรับมากกว่าสื�อดั�งเดิมที�ทาํหน้าที�เป็นเพียงตวัส่งสาร อีกทั�งมีผลกระทบต่อ
ผูบ้ริโภคดีกว่าสื�อดั�งเดิมด้วย ซึ� งลกัษณะเฉพาะของสื�ออินเตอร์เน็ตที�ใช้เพื�อการโฆษณา คือ การ
เขา้ถึงขอ้มูลเป็นรายบุคคล (Indivdualization) และการเป็นสื�อปฏิสัมพนัธ์ (Interactivity)  

ด้านการเข้าถึงขอ้มูลเป็นรายบุคคล ผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตจะเป็นผูค้วบคุมทิศทางการ
ไหลเวียนของขอ้มูลข่าวสาร เลือกเปิดรับหรือสร้างสรรคข์อ้มูลข่าวสารดว้ยตนเองไดซึ้� งเป็นผลให้
ขอ้มูลข่าวสารที�เลือกเปิดรับ สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคที�มีความเกี�ยวพนัไดโ้ดยตรง 

ดา้นการเปิดสื�อปฏิสัมพนัธ์ ผูเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารจะอนุญาตให้ผูใ้ช้อินเตอร์เน็ต
เลือกขอ้มูลที�ตอ้งการรับรู้ ซึ� งมีความเกี�ยวพนักบัตวัผูใ้ช ้ทั�งยงัสามารถโตต้อบกนัระหวา่งผูเ้ผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารและผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ต ทาํใหเ้กิดการสื�อสารแบบสองทาง (Two-way Communication)  

y) เกม (Game)  
ปัจจุบนันี� ดิจิตอลเกมไม่ไดจ้าํกดัแค่เพียงเด็กหรือวยัรุ่นที�ชอบเล่นเกมเท่านั�น แต่เป็น

สื�อที�กาํลงัแพร่ไปสู่กลุ่มคนส่วนใหญ่ในสังคมในฐานะความบนัเทิงรูปแบบหนึ�ง โดยแบบประเภท
ของเกมออกเป็น U ประเภท 

เกมพื�นฐาน (Casual games) ส่วนใหญ่เป็นเกมที�สร้างมาจากการเล่นแบบดั�งเดิม
อยา่งเกมหมากกระดาน (Board Games) หรือเกมไพ่ (Card Game) เช่น Solitaire หรือ Minesweeper 
ที�คิดมากบัระบบคอมพิวเตอร์ไมโครซอฟต์ แต่นัจจุบนัเกมพื�นฐานหลายเกมถูกสร้างให้เล่นใน
ระบบออนไลน์ไดแ้ลว้ 

เกมเพื�อการโฆษณา (Advergames) เป็นเกมที�นกัการตลาดและนกัโฆษณาให้ความ
สนใจมากที�สุด เพราะสามารถสร้างทุกสิ�งทุกอยา่งที�เกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์หรือตราสินคา้ให้อยูใ่นเกม
ไดท้ั�งหมด ทาํใหส้ามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้ายขึ�น เป็นวิธีผสานระหวา่งความบนัเทิงและการตลาด 
โดยเกมเพื�อการโฆษณาส่วนใหญ่จะมีใหด้าวน์โหลดฟรี ขณะที�บางส่วนจะขายเกมพร้อมผลิตภณัฑ์
ของตนเอง เหตุผลที�นกัการตลาดตอ้งให้ความสําคญักบัเกมเพื�อการโฆษณาเพราะผูบ้ริโภคใชเ้วลา
ในการเล่นเกมค่อนขา้งมากทาํให้เกิดประสบการณ์ขึ� นกบัผลิตภณัฑ์หรือตราสินค้า อีกทั�งยงันํา
ผูบ้ริโภคไปสู่เวบ็ไซตห์รือกิจกรรมต่างๆ ที�จะจดัขึ�นต่อไป ซึ� งจะส่งผลให้เกิดการบริโภคสินคา้มาก
ขึ�น อีกทั�งการสร้างหรือพฒันาเกมเพื�อการโฆษณาก็มีการจดัการที�ง่ายและมีการบอกต่อกนัเองของ
ผูบ้ริโภคในวงกวา้งอีกดว้ย 
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W) เนื�อหาที�สร้างสรรคโ์ดยผูบ้ริโภค (Consumer-Created Content: CCC) 
หมายถึงกลุ่มผูบ้ริโภคที�ต้องการสร้าง เปลี�ยนแปลง แก้ไขผลงานที�ปรากฏอยู่

ประกอบขึ�นโดยวตัถุดิบที�ตนเองสร้างขึ�น โดยอาศยัระบบ WebU.z หรืออินเตอร์เน็ตในยุคปัจจุบนั
ช่วยเอื�อในกระบวนการจดัการ อาจเรียกอีกชื�อหนึ�งว่า เนื�อหาที�สร้างขึ�นโดยผูใ้ช้ (User-Generated 
Content: UGC) ซึ� งก็คือกลุ่มผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตในลักษณะเพื�อการสื� อสารในสังคม (Social 
Communication) ที�เรียกกนัวา่เวบ็ไซตส์ังคมเครือข่าย (Social Network Site) ที�ผูใ้ชส้ามารถแสดง
ขอ้มูลส่วนตวัของตน ตลอดจนสามารถแลกเปลี�ยนเนื�อหาที�มีความแตกต่างกนัได้ เช่น รูปภาพ 
เพลง บนัทึกประจาํวนั ขอ้ความ วิดีโอ ฯลฯ เป็นการสร้างการบอกต่อจากคนหนึ�งไปสู่ผูค้นจาํนวน
มากไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

V) ป้ายดิจิตอล (Digital Signage)  
เป็นการสื�อสารโดยอาศยัการส่งสัญญาณด้วยระบบดิจิตอลที�มีอยู่หลายรูปแบบ

ดว้ยกนั ซึ� งจาํแนกเป็น U ประเภทตามสถานการณ์ที�ติดตั�ง ดั�งนี�  
(1) ในตาํแหน่งตลาด (In-market) ไดแ้ก่ จอภาพในลิฟต ์(In-lift Screens) ในรถ

แท็กซี�  สถานีบริการนํ� ามนั บนเครื�องบิน ข้างถนน จอภาพขนากใหญ่ใจกลางแหล่งศูนยก์ารค้า 
จอภาพเคลื�อนไหว (ติดขา้งรถบสั) จอเอทีเอ็ม เครื�องจาํหน่ายสินคา้แบบหยอดเหรียญ และตูคี้ออส 
ซึ� งจอภาพเหล่านี�ลว้นสามารถส่งขอ้ความโฆษณาระบบสัญญาณดิจิตอลไปสู่ผูบ้ริโภคไดต้ามความ
เหมาะสมของสถานการณ์ และยงัเปลี�ยนแปลงขอ้มูลให้มีความทนัสมยัไดอ้ยา่งรวดเร็วแบบอิสระ
ดว้ย 

(2) ในหา้งร้าน (In-store/Malls) ไดแ้ก่ สื�อวทิยใุนหา้งสรรพสินคา้ จอภาพขนาด
เล็กบนชั� นวางสินค้า ป้ายเมนูอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่ใช้ในธุรกิจฟาสต์ฟู้ ด เพื�อง่ายต่อการ
ปรับเปลี�ยนเมนูและโปรโมชั�นของแต่ละวนั 

�) โทรทศัน์รูปแบบใหม่ (Television) 
หมายถึงการสร้าง IPTV ขึ�นมา เป็นการชมรายการโทรทศัน์ผา่นอินเตอร์เน็ตไดท้นัที

โดยไม่ตอ้งดาวน์โหลด แมใ้นช่วงสิบปีที�ผา่นมา IPTV จะยงัไม่ประสบความสําเร็จในการเขา้ถึง
ผูบ้ริโภคมากนกั เพราะยงัไม่มีเทคโนโลยีรองรับ และไม่อยู่ในความสนใจเพียงพอ แต่ปัจจุบนัก็มี
การเขา้ถึงผูใ้ชม้ากขึ�น เพราะมีการรองรับเทคโนโลยีที�ตอบสนองต่อความตอ้งการที�จะเลือกเปิดรับ
เฉพาะรายการที�ตนเองสนใจได ้

โทรทศัน์ผา่นอินเทอร์เน็ตนวตักรรมการสื�อสารที�แพร่อิทธิพลเขา้มาสู่ประเทศไทย
ในปัจจุบนัที�เห็นไดช้ดั คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือที�เรารู้จกักนัในชื�อ “อินเทอร์เน็ต” ซึ� งไดเ้ขา้มา
มีส่วนร่วมในสังคม ของประทศไทยอย่างหลีกเลี�ยงไม่ได ้แนวโน้มของสื�ออินเทอร์เน็ตกาํลงัจะ
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กลายเป็นสื�อที�แพร่หลายและครอบคลุมในวงกวา้งขวางยิ�งขึ�นโดยเฉพาะในวงการธุรกิจที�ตอ้งขยาย
การตลาดการคา้ให้กวา้งขึ�น เช่น เพื�อส่งเสริมภาพลกัษณ์ขององคก์รและการประชาสัมพนัธ์สินคา้
หรือบริการ เป็นตน้ 

การสื�อสารผ่านสื�อกลางคอมพิวเตอร์ เป็นสิ�งใหม่ที�มุ่งให้เกิดความสัมพนัธ์ ทาง
สังคม (Socially Oriented) ความไม่เจาะจงในการสื�อสารโดยผ่านตวักลางคอมพิวเตอร์ ทาํให้เกิด 
ความเปลี�ยนแปลงในการสื�อสารทางสังคม วสันต์ หลีกลี�ภยั (อา้งถึงใน ทศพร กลิ�นหอม, 2551) 
มองโทรทศัน์ยุคสื�อใหม่ในการให้สัมภาษณ์ในคอลมัน์จุดประกายหนงัสือพิมพก์รุงเทพ ธุรกิจว่า 
สื�อใหม่ (New Media) ส่วนหนึ�งเป็นเครื�องมือ ส่วนหนึ�งเป็นวิถีใหม่ ซึ� งมีผลต่อทุกอยา่ง รวมถึงผล
ต่อสื�อดั�งเดิม อย่างวนันี� คนส่วนหนึ� งฟังวิทยุทางอินเทอร์เน็ต ฟังไปเสิร์ซ (Search) เน็ตไป หรือดู
ข่าวอ่านข่าวทางเน็ต ในอนาคตคนอาจจะดูรายการบางรายการ หรือกระทั�งติดตามข่าวสาร ดว้ยการ
ดาวน์โหลดคอนเทนท์มาลงอุปกรณ์ส่วนตวัไม่ว่าจะเป็น ไอพอด (iPod) หรือ มือถือ ชีวิตก็
เปลี�ยนไป   

สาํหรับรูปแบบของการดาํเนินธุรกิจโทรทศัน์ที�ไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อธุรกิจโทรทศัน์
ในประเทศไทยในปัจจุบนัคือการใช้ระบบการเก็บเงินค่าชมและธุรกิจใหม่คือ การทาํรายการ
โทรทศัน์หรือรายงานขอ้มูลข่าวสาร นาํเสนอทางสื�อใหม่ดว้ย เวิร์ล ไวด์ เว็บ  ในระบบเครือข่าย 
เช่น อินเทอร์เน็ต เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการสื�อสารพฒันามากยิ�งขึ�นทาํให้
ประเทศไทยมีการเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และมีการใช้อย่างแพร่หลายในปี พ.ศ. 
2547 โดยเฉพาะอยา่งยิ�งบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต หรือ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จึงทาํให้เกิดการตั�ง
สถานีโทรทศัน์บนอินเทอร์เน็ต ซึ� งแบ่งเป็นหลายรูปแบบ เช่น  

สถานีโทรทศัน์บนอินเทอร์เน็ตที�ถ่ายทอดโดยเจา้ของสถานีเอง เช่น www.mcot.net 
ถ่ายทอด รายการจากโมเดิร์นไนน์ทีว ีwww.nationchannel.com ถ่ายทอดรายการจากสถานีโทรทศัน์
ไทยทีวแีนชั�นแชลแนล สถานีข่าว UW ชั�วโมง   

จุดเด่นของสถานีโทรทศัน์ผ่านอินเทอร์เน็ต ที�นอกจากจะสามารถแพร่ภาพ แบบ
เรียลไทม ์เหมือนโทรทศัน์แลว้ยงัสามารถเรียกดูยอ้นหลงัไดต้ามสะดวก ทั�งยงัมีความเป็น อินเตอร์
แรคทีฟ หรือระบบที�ผูช้มสามารถมีส่วนร่วม และสามารถกาํหนดทิศทางรายการไดดว้ย เพราะมี
โปรแกรมแชต (Chat) โพสท์ (Post) และโหวต (Vote) เวลานี� ยกัษ์ใหญ่แห่งวงการเทคโนโลยี
สื�อสารและ อิเล็กทรอนิกส์หลายแห่งต่างก็มุ่งหนา้ไปยงัถนนสายไอพีทีวี ยกตวัอยา่งเช่น “อินเทล” 
ผูลิ้ตชิพ คอมพิวเตอร์เบอร์ 1 ของโลก อยู่ระหว่างการผลิตชิพสําหรับใช้กบัไอพีทีวีโดยเฉพาะ 
ขณะเดียวกัน เว็บไซต์ผูใ้ห้บริการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตใหญ่ๆ ของโลก ไม่ว่าจะเป็น 
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google.com หรือ yahoo.com ก็มีแผนจะพฒันาโปรแกรมเพื�อส่งขอ้มูลรายการโทรทศัน์ผ่าน
อินเทอร์เน็ตเช่นกนั  (สรรพชัญ ์เจียระนานนท,์ UVV], น. yy) 

จากการจาํแนกช่องทางสื�อใหม่มาทั�งหมดนี�  สรุปไดว้่าสื�อใหม่ทาํให้การสื�อสารสองทาง 
(Two-Way Communication) มีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น อีกทั�งยงัสามารถปรับปรุงเปลี�ยนแปลง แกไ้ข
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี� ยงัทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถควบคุมการไหลเวียนของข้อมูล
สารสนเทศดว้ยตนเองไดย้ิ�งกวา่อดีต 
 

2.2 แนวคดิของผู้ดําเนินรายการ 
 

2.2.1 ความหมายของผู้ดําเนินรายการ 

คาํวา่ “พิธีกร” ตรงกบัคาํภาษาองักฤษวา่ Master of Ceremonies นิยมพูดเป็นคาํยอ่วา่ MC 
ในภาษาองักฤษ Oxford Advance Learner’s Dictionary of Current English ไดใ้ห้ความหมายวา่ 
“Person who superintends the forms to be observed on various social occasion, eg. a public 
banquet” (บุญศรี ปราบณศกัดิ� , 2538)  

พิธีกร (Master of Ceremonies)คือ ผูที้�ดาํเนินรายการในงานพิธีการต่างๆ หรือเพื�อ
ออกอากาศทางโทรทศัน์ ตั�งแต่เริ�มจนจบรายการ โดยการจะเป็นพิธีกรนั�นหลกัสําคญัก็คือความ
เขา้ใจในกระบวนการสื�อสาร หรือบุคคลเหล่านี� จะตอ้งสื�อสารให้เป็นและตระหนกัถึงองคป์ระกอบ
ของการสื� อสารว่ามีอะไรบ้าง เช่น มีผู ้ส่งสาร สื� อ สาร ผู ้รับสาร รวมทั� งปฏิกิริยาตอบกลับ 
(Feedback) ดว้ย ตลอดจนรู้ขั�นตอนหรือรายละเอียดทั�งหมดของงานล่วงหนา้ สามารถพูดตามลาํดบั
ขั�นตอนของงานแต่ละโอกาสไดอ้ยา่งเหมาะสมตั�งแต่ตน้จนจบงาน ตลอดจนควบคุมสถานการณ์ได ้
ดูบรรยากาศของงานเพื�อหาสิ�งเพิ�มหรือตดัทอนบางสิ�งบางอยา่งออกไป หากผูที้�เป็นพิธีกรจะตอ้งให้
คนฟังเห็นตวั การแต่งกายจาํเป็นจะต้องสวยงามเหมาะสมกับโอกาสแต่ละงาน และจะต้องมี
บุคลิกภาพดี มีไหวพริบ สามารถแกไ้ขสถานการณ์ต่างๆได ้และควรมาถึงงานก่อนเวลาเริ�มงาน 
นอกจากนี�พิธีกรจะตอ้งสามารถประสานงานกบัเจา้หนา้ที�ทุกฝ่ายได ้ทั�งนี�พิธีกรตอ้งควบคุมเวลาให้
งานแต่ละขั�นตอนสามารถดาํเนินไปได้อย่างกระชบั น่าสนใจ โดยการกล่าวเปิดรายการเกริ�นนาํ 
ร้อยเรียงและกล่าวปิดรายการ ที�มีการเชื�อมโยงซึ� งกันและกนัอย่างราบรื�น (ณุชชนา วุฒิโอฬาร, 
2552) 
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2.2.2 คุณสมบัติที�ดีของผู้ดําเนินรายการ 

ผูด้าํเนินรายการ หรือ พิธีกร  คือ องค์ประกอบสําคญัที�ส่งผลต่อความสําเร็จหรือความ
ลม้เหลวของรายการ เพราะผูด้าํเนินรายการหรือพิธีกร คือ ผูที้�ทาํหนา้ที�เชื�อมระหวา่งเนื�อหาและคน
ดู นอกจากนี� ยงัถือเป็นสัญลกัษณ์ส่วนหนึ� งของรายการที�จะสะทอ้นให้เห็นบุคลิกเฉพาะของแต่ละ
รายการดว้ย ซึ� งโดยทั�วไปแลว้หน้าที�ของพิธีกรนั�นเป็นงานที�ตอ้งการความสามารถและคุณสมบติั
หลายประการจึงจะทาํหนา้ที�ไดอ้ยา่งประสบความสาํเร็จ โดยบุคคลที�จะสามารถทาํหนา้ที�ของพิธีกร
ที�ดีได ้ควรมีคุณสมบติัดงันี�  (Hilliard, 1978 อา้งถึงใน อาทิตยา ทรัพยสิ์นววิฒัน์, 2554)  

1) มีทกัษะในการสื�อสาร คือ สามารถสื�อสารได้อย่างถูกตอ้งและชัดเจน โดยใช้
ทกัษะการพดู ฟัง อ่าน และเขียนไดถู้กตอ้งตามหลกัภาษาและอกัขรวธีิ 

2) บุคลิกดี แต่งกายดี สุขภาพร่างกายดี ซึ� งเป็นคุณลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล 
พิธีกรที�มีบุคลิกและการแต่งกายดีเป็นสิ�งที�จาํเป็นประการหนึ� งที�จะช่วยให้รายการน่าประทบัใจ
ยิ�งขึ�น 

3) มีความรู้ในด้านต่างๆ คือ นอกจากพิธีกรจะต้องมีความรู้ทั�วไปแล้วยงัต้องมี
ความรู้ในเรื�องที�จะสัมภาษณ์และขอ้มูลเกี�ยวกบัแขกรับเชิญที�จะมาสัมภาษณ์ในรายการเป็นอยา่งดี 

4) ความมั�นใจในตนเอง เป็นสิ�งที�จะทาํให้รายการดาํเนินไปไดด้ว้ยดี ถา้พิธีกรขาด
ความมั�นใจในตนเองแลว้ อาจแสดงออกมาทางการพดู นํ�าเสียงช่วย ท่าทาง ทาํให้เกิดความประหม่า 
ดงันั�นผูที้�เป็นพิธีกรควรมีความมั�นใจว่าตนมีความสามารถในการดาํเนินรายการที�จะช่วยทาํให้
โอกาสผดิพลาดต่างๆลดนอ้ยลง 

5) ความตั�งใจจริงและความรับผดิชอบ คุณภาพและคุณค่าของบรรยากาศในรายการ
จะขึ�นอยู่กบัความมุ่งมั�นตั�งใจของพิธีกรว่าจะมีความพยายามเต็มที�หรือมีการเตรียมความพร้อม
เพียงใด พิธีกรที�ดีจึงควรมีความมุ่งมั�นและความรับผดิชอบใหร้ายการสาํเร็จไดด้ว้ยความราบรื�น  

6) มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี การดําเนินรายการอาจมีปัญหาหรือ
อุปสรรค ซึ� งเป็นเหตุการณ์ที�ไม่อาจคาดคิดเกิดขึ�น พิธีกรจึงตอ้งเป็นผูที้�สามารถใชป้ฏิภาณไหวพริบ
ในการตดัสินใจแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งสุขมุรอบคอบ 

7) มารยาทดี สุภาพ ให้เกียรติ พิธีกรควรแสดงออกด้วยกิริยาที�สุภาพ อ่อนน้อม 
รักษามารยาทและใหเ้กียรติแขกรับเชิญและผูช้มรายการทางบา้น 

�) ยิ�มแยม้แจ่มใส เป็นกนัเอง หน้าที�ของพิธีกรประการหนึ� ง คือสร้างบรรยากาศ
ความเป็นกนัเองในรายการ เพื�อให้เกิดความรู้สึกเหมือนพูดคุยกนัมากกว่าเป็นการสัมภาษณ์ ซึ� ง
พิธีกรตอ้งยิ�มแยม้แจ่มใส เป็นมิตรและควบคุมอารมณ์ไดดี้ 
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9) มีอารมณ์ขนัที�สุภาพ หากพิธีกรเป็นผูมี้อารมณ์ขนัจะช่วยทาํใหก้ารดาํเนินรายการ
มีชีวิตชีวามากขึ�น แต่อารมณ์ขนันั�นตอ้งมีความสุภาพ ควรหลีกเลี�ยงการใช้ถอ้ยคาํ สํานวนสร้าง
อารมณ์ที�อาจไม่สุภาพ 

10) นํ� าเสียงดี มีลีลาในการพูด พิธีกรควรมีนํ� าเสียงดี ไม่แหบหรือแหลมจนเกินไป 
สร้างเอกลกัษณ์ในการพดูอยา่งมีจงัหวะจะโคน พดูไม่เร็วหรือชา้เกินไป 
 

2.2.3 ความรับผดิชอบของผู้ดําเนินรายการ 
1) ผูด้าํเนินรายการตอ้งมีความรับผิดชอบในฐานะผูส่้งสาร คือ ควรรู้จกัผูรั้บสารว่า

เป็นใคร ชอบหรือไม่ชอบอะไร (Must Be Consider The Audience) รวมไปถึงตอ้งมีความเขา้ใจใน
สาร พยายามสื�อสารแนวคิดหลกัไปยงัผูช้ม-ผูฟั้ง (Understand Meaning of Message) และจะตอ้ง
รับผดิชอบสิ�งที�พดูหรืออ่านออกอากาศ 

2) ผูด้าํเนินรายการตอ้งมีความรับผิดชอบต่อสถานี/หน่วยงาน เนื�องด้วยผูด้าํเนิน
รายการเป็นภาพลกัษณ์ของสถานีหรือรายการนั�นๆ ดงันั�นควรประพฤติตวัให้ไม่ให้เสียชื�อเสียง มี
ความรับผดิชอบต่อการประกอบธุรกิจ และรับผดิชอบต่ออุปกรณ์ของสถานี 

3) ผูด้าํเนินรายการตอ้งมีความรับผดิชอบต่อสังคมผูด้าํเนินรายการมีอิทธิพลต่อผูช้ม 
ผูฟั้ง ดงันั�นจึงควรใชอิ้ทธิพลไปในทางชี�นาํใหเ้กิดสิ�งที�ดี ทั�งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น เป็น
ตวัแทนการรณรงคเ์พื�อสังคมเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะ บาํเพญ็ประโยชน์ 
 

2.2.4 พื8นฐานที�จําเป็นสําหรับผู้ดําเนินรายการ (Requirement for Moderator) 
1) ความรู้ Educationผูด้าํเนินรายการควรหมั�นศึกษาหาความรู้ ติดตามขอ้มูลข่าวสาร

เป็นประจาํ ต่อเนื�อง 
2) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical) 

(1) เสียงน่าฟัง  เดิมผู ้จ ัดรายการควรมีนํ� า เ สียงสุขุม นุ่ม ลึก แต่ปัจจุบัน 
หลากหลายมากขึ�น 

(2) มีหนา้ตา ท่าทางดี และการแต่งกาย เสื�อผา้ หนา้ ผมที�เหมาะสม 
(3) Energetic-on-air กรณีตอ้งจดัรายการนาน ผูด้าํเนินรายการจึงควรมีสีหน้า

ท่าทางที�สดชื�นตลอดเวลา บุคลิกภาพดี 
(4) สุขภาพดี มีแรงกาย สมองที�จะจดัการงานที�แข่งกบัเวลา เนื�องจากผูด้าํเนิน

รายการอาจตอ้งทาํงานทุกวนั 



23 

3) อารมณ์ ผูด้าํเนินรายการควรสามารถทาํงานภายใตภ้าวะกดดนั ตึงเครียดเพราะ
สื�อวทิยกุระจายเสียงและสื�อวทิยโุทรทศัน์ เป็นงานที�ตอ้งเกี�ยวพนักบัเวลาจาํกดั และถูกคาดหวงัจาก
ผูช้ม ผูฟั้งเสมอ 

4) ประสบการณ์ผูด้าํเนินรายการควรมีประสบการณ์ ซึ� งเริ�มจากการปฏิบติังานใน
สถานีทอ้งถิ�น ไปสู่สถานีใหญ่ระดบัชาติ เพราะยิ�งมีประสบการณ์จะไดรั้บการยอมรับจากทั�งเจา้ของ
รายการสถานี และจากผูช้ม ผูฟั้ง 

นอกจากนี� สิ�งที�ผูด้าํเนินรายการควรมี คือ Art of Moderator หรือพรสวรรค ์บุคลิกภาพ และควร
ควบคุมความตื�นเตน้ไดดี้ สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ขณะออกอากาศที�เกิดจากสาเหตุต่างๆไดเ้ป็น
อย่างดี เช่น คนที�ร่วมรายการ สภาพแวดล้อม ปัญหาเทคนิคต่างๆ นอกจากนี� ผู ้ด ําเนินรายการ
เปรียบเสมือน Brand of Sation หรือตวัแทนของสถานี/รายการ ดงันั�นจึงควรพฒันาตนเองมีความสัมพนัธ์อนัดี
กบัผูช้ม ผูฟั้ง และควรประพฤติตวัดีทุก  ๆดา้น  เพราะหากผูด้าํเนินรายการไดรั้บการยอมรับมากเท่าไร จะยิ�ง
ส่งผลถึงความมั�นคงในอาชีพในอนาคต  

จากแนวคิดเกี�ยวกับคุณสมบติัที�ดีของผูด้าํเนินรายการทาํให้ผูว้ิจยัทราบว่า บุคคลที�จะ

สามารถทาํหนา้ที�ของผูด้าํเนินรายการที�ดีได ้ควรมีคุณสมบติัดงัที�กล่าวมา และสามารถนาํมาสร้าง

กรอบของแบบสอบถาม เพื�อหาคาํตอบและนาํมาวเิคราะห์บริบทของทกัษะการสื�อสารของผูด้าํเนิน

รายการในรายการเจาะข่าวตื�น และรายการวีอาร์โซ (VRZO) ที�มีการใช้ผูด้าํเนินรายการเป็นส่วน

หนึ� งของการผลิตรายการ โดยการศึกษาครั� งนี� ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาถึงกระบวนการสื�อสารและการ

สร้างคาแรกเตอร์ของผูด้าํเนินรายการ ซึ� งสิ�งสําคญัของการสื�อสารก็คือความสามารถในการสื�อสาร 

ดงันั�นแนวคิดทฤษฎีต่อไปที�ผูว้ิจยัจะนาํเสนอ คือ แนวคิดความสามารถในการสื�อสารของพิธีกร

โทรทัศน์ ที�ผู ้วิจ ัยจะนํามาใช้ศึกษาเปรียบเทียบ กับการสื� อสารของผู ้ดําเนินรายการในสื� อ

อินเทอร์เน็ตวา่มีความแตกต่างหรือสอดคลอ้งกนัอยา่งไร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

2.3 แนวคดิเกี�ยวกบัความสามารถในการสื�อสารของพธีิกรโทรทศัน์ 

 
2.3.1 ความเข้าใจธรรมชาติของสื�อโทรทัศน์และทกัษะการพูดผ่านสื�อโทรทศัน์ 
การปรากฏตวัทางรายการโทรทศัน์หมายถึงการที�บุคคลต่างๆ ไม่วา่จะเป็นผูด้าํเนินรายการ 

พิธีกร ผูป้ระกาศ ผูร่้วมรายการหรือแขกรับเชิญในรายการต่างๆ มาปรากฏตวับนเวที ฉาก หรือ
สถานที�อื�นๆ ตามลกัษณะรายการที�กาํหนด และสื�อข่าวสาร ทั�งสาระและบนัเทิงไปยงัผูช้มทางบา้น
ที�มีเครื�องวิทยุโทรทศัน์ไม่ว่าจะเป็นการประกาศข่าว ดาํเนินรายการ ตอบคาํถาม สัมภาษณ์ หรือ
รูปแบบการสื� อสารอย่างอื�น การปรากฏตัวทางโทรทัศน์จึงถือเป็นเรื� องของการสื� อสารผ่าน
สื�อมวลชนซึ�งจะมีประชาชนจาํนวนมากเห็นภาพเหล่านั�นพร้อมๆกนั ผูที้�ปรากฏตวัทางรายการทาง
โทรทัศน์จึงต้องมีความรับผิดชอบต่อการสื� อสารทั�งรูปแบบวจันะ และอวจันภาษา อาทิ การ
เลือกสรรถอ้ยคาํ การพูดหรืออ่านอยา่งถูกตอ้งตามหลกัภาษาไทย การแต่งหนา้ ทาํผม การวางตวั สี
หนา้ ท่าทาง และบุคลิกภาพดา้นอื�น(สุกญัญา สมไพบูลย ์และปอรรัชม ์ยอดเณร, 2551) 

การพูดทางโทรทศัน์ ผูพู้ดควรตระหนกัว่าไม่ไดพู้ดต่อหน้าผูฟั้งจาํนวนมากในที�เดียวกนั 
แต่เป็นการพูดกับในแต่ละคนที�อยู่ในที�ต่างๆ กระจดักระจายกนัไป เพราะฉะนั�นจึงควรพูดใน
ลักษณะสนทนากับผู ้ฟัง  ให้ความรู้สึกเป็นกันเอง ด้วยนํ� า เสียงปกติเหมือนการพูดคุยใน
ชีวติประจาํวนั แต่ต่างจากการพดูส่วนตวัคือการใชค้าํสุภาพ การนาํเสนอเนื�อหาสาระก็ตอ้งคาํนึงถึง
ประโยชน์สาธารณะชน ไม่พดูในเรื�องส่วนตวัที�ไม่เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมดว้ย 
 

2.3.2 ความสามารถในการจัดเตรียมข้อมูล  
ตามปกติในการนาํเสนอขอ้มูลผา่นรายการโทรทศัน์จะมีทั�งขอ้มูลที�เขียนเป็นบท(Scripted) 

และการนําเสนอข้อมูลที�ไม่มีบทให้ (Unscripted) ลักษณะแรกคือแบบที�มีบทให้ มกัพบในการ
ประกาศข่าวหรือเล่าข่าว โดยอยา่งแรกอ่านตามบทที�กาํหนด ส่วนการเล่าข่าวมกัแสดงความคิดเห็น
เพิ�มเติมดว้ย ซึ� งสองลกัษณะนี� ผูที้�อ่านข่าวหรือเล่าข่าวจะตอ้งเตรียมพร้อมในเรื�องขอ้การอ่านออก
เสียงอย่างถูกตอ้ง เป็นธรรมชาติและสื�อข่าวสารไปสู่ผูช้มทางบา้นไดอ้ย่างถูกตอ้งส่วนลกัษณะที�
สองคือแบบที�ไม่มีบทใหแ้ต่จะมีหวัขอ้หรือประเด็นคร่าวๆให้ ดงันั�นผูที้�ตอ้งนาํเสนอขอ้มูลไม่วา่จะ
เป็นผูด้าํเนินรายการหรือผูร่้วมรายการจะตอ้งคน้ควา้หรือหาขอ้มูลข่าวสาร หลกัฐานต่างๆ มาเป็น
อยา่งดี ซึ� งในปัจจุบนัในฝ่ายผูด้าํเนินรายการนั�นนอกจากจะตอ้งเป็นผูที้�มีความรู้รอบตวัหรือคน้ควา้
หาขอ้มูลอยา่งสมํ�าเสมอดว้ยตวัเองแลว้ ก็จะมีผูช่้วยคือทีมงานของรายการในการคน้ควา้และเรียบ
เรียงขอ้มูลให้ ในส่วนผูร่้วมรายการหรือแขกรับเชิญก็เช่นเดียวกนัจะตอ้งมีความรู้หรือความเขา้ใจ
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ในเรื�องราวที�จะตอ้งไปนาํเสนอหรือถูกสัมภาษณ์ ซึ� งมกัจะมีเอกสารติดตวัไปในรายการดว้ย เพื�อใช้
ในกรณีที�ตอ้งอา้งอิงหรือป้องกนัความผิดพลาดในการนาํเสนอขอ้มูล(ณุชชนา วฒิุโอฬาร, 2552) 

โดยทั�วไปจะมีการเตรียมด้านข้อมูล (Information) และเนื�อหาเกี�ยวกบัประเด็นดงักล่าว
เหล่านั�น และการเตรียมความคิดเห็น (Opinion) ที�นอกเหนือจากขอ้มูลทั�วไป ซึ� งจะเป็นส่วนสําคญั
ที�ทาํใหผู้ช้มสนใจติดตามเพื�อทราบขอ้สรุปของประเด็นต่างๆ 

ผูที้�ปรากฏตวัทางรายการโทรทศัน์ ทั�งผูด้าํเดินรายการแลว้ผูร่้วมรายการที�ตอ้งแสดงความ
คิดเห็น มักจะเป็นรายการที�นําเสนอประเด็นร้อนหรือเรื� องราวที�เป็นที�สนใจในสังคมปัญหา
บา้นเมืองหรือปัญหาของบุคคลและนาํประเด็นเหล่านั�นมานาํเสนอและอภิปรายร่วมกนั ผูด้าํเนิน
รายการต้องมีความรู้ในเรื� องดังกล่าวเป็นอย่างดี เพื�อที�สามารถตั�งประเด็นคาํถามหรือเชื�อมโยง
ระหว่างการสนทนา และควรมีความเป็นกลาง เพื�อที�จะเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้ชี� แจง เป็นการ
เพิ�มเติมข้อมูลข่าวสารให้กับผูช้มรายการทางบ้านมากยิ�งขึ� นส่วนผูร่้วมรายการก็มกัจะเป็นผูที้�
เกี�ยวขอ้งหรือมีส่วนไดส่้วนเสียกบัเรื�องดงักล่าว ดงันั�นการแสดงความคิดเห็นจึงควรเลือกใช้คาํที�
สุภาพ และควบคุมอารมณ์ในการแสดงออก อีกทั�งในการแสดงความคิดเห็นควรตั�งอยูบ่นหลกัการ
ของเหตุผลและบรรทดัฐานทางสังคมมากกวา่การใชอ้ารมณ์และตอ้งการเอาชนะเป็นหลกั 

การเตรียมขอ้มูลในการนาํเสนอที�ตอ้งอา้งอิงหลกัฐานในการนาํเสนอขอ้มูลนั�นอาจใช้
หลกัฐานไดห้ลายประเภท ดงัเช่นหลกัฐานต่อไปนี�  

1) หลกัฐานทั�วไป (General) คือความรู้ ขอ้เท็จจริงต่างๆ ที�สามารถคน้หารหรืออ่าน
จากหนงัสือ อินเตอร์เน็ต หรือจากหนงัสือพิมพ์และสื�อสิ�งพิมพอื์�นๆ รวมทั�งสิ�งที�ได้รับทราบจาก
วทิยกุระจายเสียงและโทรทศัน์ 

2) หลกัฐานจากผูรู้้ ผูเ้ชี�ยวชาญ (Authority) เป็นการอา้งอิงคาํกล่าวของผูรู้้ที�มีความ
เชี�ยวชาญและความชาํนาญ มีชื�อเสียงเป็นที�ยอมรับของคนทั�วไปในเรื�องที�นาํมาอา้งอิง 

3) หลักฐานจากสถิติ (Statistics) เป็นการนําเสนอตวัเลขเชิงปริมาณ เพื�อให้เห็น
จาํนวนหรือแนวโนม้ของสิ�งต่างๆ ชดัเจนขึ�น ทั�งนี�ตอ้งพิจารณาระยะเวลา จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งและ
แหล่งที�มาที�น่าเชื�อถือดว้ย 

4) หลกัฐานจากการเทียบเคียง (Analogy) เป็นการเปรียบเทียบ โดยนาํสิ� งหนึ� งไป
เปรียบเทียบกบัอีกสิ�งหนึ�ง โดยอาจใชภ้าพพจน์เพื�อให้เห็นภาพอีกดา้นหนึ�งไดอ้ยา่งชดัเจนขึ�น หรือ
ใช้เปรียบเทียบสองสิ�งที�มีโครงสร้างคล้ายกนั หากสิ�งหนึ� งใช้อย่างหนึ� งได ้อีกสิ� งหนึ� งก็น่าจะใช้
ไดผ้ล 



26 

5) หลักฐานจากกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบงัคบั (Principles) เป็นการอ้างกฎเกณฑ ์
กฎหมาย ขอ้บงัคบัหรือระเบียบ ที�ไดมี้การประกาศใชแ้ละคนในสังคมหรือในกลุ่มดงักล่าวรับทราบ
ทั�วกนั 
 

2.3.3 ความสามารถในการใช้ภาษา 
2.3.3.1 การใชว้จันภาษา 
ภาษา คือ สิ�งที�มนุษยต์กลงกนัว่าจะใช้เป็นเครื�องมือในการสื�อสาร โดยแต่ละชาติก็

จะกาํหนดระบบภาษาของตน แลว้ตกลงกนัในชาติของตน โดยจดัระบบเสียงหรือตวัอกัษรให้เป็น
หน่วยต่างๆ ที�ใหญ่ขึ�นไป เป็นคาํ เป็นประโยค เพื�อใช้สื�อสารกนั ไวยากรณ์ หรือจะเรียกว่าหลกั
ภาษา ลักษณะ หรือโครงสร้างภาษา ก็คือกฎเกณฑ์ของภาษานั�นเอง ทุกภาษามีกฎเกณฑ์และ
ภาษาไทยก็เช่นกนั มีหลกัมีไวยากรณ์เป็นของตนเอง 

กฎเกณฑ์หรือหลกัของภาษาเป็นสิ�งที�จะช่วยให้คนในชาติสื�อสารกนัไดช้ดัตรงกนั 
เมื�อคนไทยจะสื�อสารกบัคนไทยดว้ยกนั ก็ตอ้งใชภ้าษาไทย แต่ภาษาไทยมีหลายทอ้งถิ�นมีศพัทแ์ละ
สาํเนียงแตกต่างกนั การที�จะให้คนไทยสื�อสารกนัไดรู้้เรื�องเรื�องทั�งประเทศ จาํเป็นตอ้งมีภาษากลาง
ที�เรียกวา่ภาษามาตรฐานเพื�อให้คนไทยทั�งประเทศใชเ้หมือนๆกนั ดงันั�นในเวลาที�จะสื�อสารกบัคน
ภาคอื�นๆ ให้รู้เรื�องจึงตอ้งใชภ้าษากลางถึงจะรู้เรื�องเขา้ใจได ้ซึ� งชาติไทยไดเ้ลือกภาษากรุงเทพ เป็น
ภาษากลาง ดงันั�น ภาษากรุงเทพ จึงเป็นภาษากลางที�พิธีกรตอ้งออกเสียงและเลือกคาํเลือกขอ้ความ
มาใชสื้�อสารในงานต่างๆ ให้ถูกตอ้งเหมาะสมกบับุคคล เหมาะสมกบักาลเทศะเหมาะสมกบับริบท 
(Context) และเหมาะสมกบัความรู้สึกดว้ย ดงันั�นผูที้�ทาํหนา้ที�เป็นพิธีกรก็จะตอ้งคาํนึงถึงความจริง
เรื�องการใชภ้าษาไทยดว้ย อยา่งที�กล่าวไวข้า้งตน้แลว้ พิธีกรจึงควรเป็นผูที้�ใชภ้าษาไทยเพื�อสื�อสาร
กบัผูฟั้ง (ผูดู้) ไดบ้รรลุวตัถุประสงค ์จึงควรใชภ้าษาไทยใหถู้กตอ้ง 

2.3.3.2 การใชอ้วจันภาษา 
1) การใชเ้สียงพดูเพื�อประสิทธิภาพในการสื�อสาร 
ความชีวิตชีวาและพลงัเสียง (Vitality and Energy) การสร้างความชีวิตชีวา

และพลงัเสียงนี�  Hyde(]���)มีขอ้แนะนาํที�น่าสนใจและสามารถฝึกปฏิบติัตามไดด้งันี�  
(1) ใชร้ะดบัความดงัหรือพลงัเสียงที�เหมาะกบัตวัเอง ไม่ลาํบากในการ

ออกเสียง 
(2) พยายามปรับพลัง หรือการเน้นย ํ� าความสําคัญของเสียงไปตาม

อารมณ์ของเรื�องหรือสิ�งสําคญัที�เรากาํลงัพูดอยู ่การพยายามทาํเสียงสดชื�นตลอดเวลาไม่ถือว่าเป็น
ขอ้ดีเสมอไป เพราะตอ้งขึ�นอยู่กบัอารมณ์และบริบทของเนื�อหา อาทิ ผูป้ระกาศข่าวที�ตอ้งอ่านข่าว
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เครียดหรือสลด พิธีกรที�จะนาํเขา้สู่เรื�องราวที�น่าสะเทือนใจจะตอ้งปรับเสียงและอารมณ์ให้ค่อยขา้ง
นิ�งและสุขุม แต่ทั�งนี� ทั�งนั�นก็ไม่จาํเป็นตอ้งแสดงอากาศโศกเศร้า พูดเสียงเบา พร่า สั�น หรือร้องไห้
ไปดว้ย 

(3) ไม่จาํเป็นตอ้งบงัคบัตวัเองหรือเลียนแบบตามผูด้าํเนินรายการหรือ
บุคคลที�ชื�นชอบ หากแต่ดูเป็นตวัอย่างและเลือกขอ้ดีมาปรับใช ้เพื�อให้เขา้กบัตวัเราและเป็นตวัเรา
มากที�สุด 

(4) โดยปกติในการพูดทางรายการโทรทัศน์มักจะมีอาการตื�นเต้น
ประหม่า และความเชื�อมั�นจะลดลง อีกทั�งพลงัและความมีชีวิตชีวาในนํ� าเสียงก็จะลดลงดว้ย ดงันั�น
จึงควรฝึกพูดดว้ยการเน้นย ํ�าคาํ ขอ้ความ และใส่ใจกบัสิ�งที�พูด และตระหนกัวา่กาํลงัพูดคุยกบัผูช้ม
แต่ละคนที�อยูบ่า้นของตนเอง เพื�อทาํใหเ้กิดความเป็นธรรมชาติและลดความตื�นเตน้ลง 

เทคนิคการใชเ้สียงของพิธีกร (มลัลิกา คณานุรักษ,์ 2551, น. 73)การใชเ้สียง
ของพิธีกร แบ่งไดเ้ป็น y อยา่ง คือ  

1) การใชพ้ื�นเสียงของพิธีกร 
พื�นเสียง หมายถึง เสียงที�เป็นธรรมชาติประจาํตวัของแต่ละคน แก้ไข

ไม่ได ้เช่น บางคนมีพื�นเสียงใหญ่ บางคนมีพื�นเสียงห้าว บางคนมีพื�นเสียงแหบ บางคนมีพื�นเสียง
แหลม บางคนมีพื�นเสียงทุม้ พิธีกรคนใดมีพื�นเสียงอยา่งไรก็พูดไปตามพื�นเสียงของตวัเอง อย่าดดั
เสียง เช่น เสียงใหญ่ก็อยา่ดดัเสียงใหเ้ล็ก เสียงหา้วก็อยา่ดดัเสียงให้แหลม ไม่วา่พูดที�ไหน เมื�อไร ใน
งานแบบไหน ไม่ว่าจะเป็นงานพิธีการ หรือไม่เป็นพิธีการ ก็ตอ้งพูดดว้ยพื�นเสียงแท้ๆ  ของตนเอง
เพียงแต่จะตอ้งพดูใหเ้ตม็เสียง และพดูใหช้ดัเจนถูกตอ้ง 

2) การใชน้ํ�าเสียงของพิธีกร 
นํ� าเสียง หมายถึง เสียงที� เป็นส่วนสําคัญในการแสดงอารมณ์ แสดง

ความรู้สึก เช่น นํ�าเสียงอ่อนโยน นํ�าเสียงกระแทกแดกดนั นํ� าเสียงดุดนั นํ� าเสียงห้วนแบบมะนาวไม่
มีนํ� า นํ� าเสียงเนือยๆ เฉื�อยๆ ไร้อารมณ์ นํ� าเสียงสามารถแก้ไขให้ดีได้ พึงตระหนักว่านํ� าเสียงจะ
เปลี�ยนไปตามอารมณ์ของผูพ้ดูเสมอ 

3) การใชเ้สียงในการออกเสียงของพิธีกร 
แต่ละชาติแต่ละภาษาจะมีการกาํหนดตายตวัว่ามีเสียงอะไร และจะตอ้ง

ออกเสียงที�ชาติตนเองมีอยูน่ั�นอยา่งไร จึงจะเขา้ใจตรงกนัทุกคนในชาติ 
ชาติไทยไดก้าํหนดใหเ้สียงของภาษากรุงเทพ เป็นเสียงภาษามาตรฐานที�

จะใหทุ้กคนในชาติสื�อสารกนัรู้เรื�องและเขา้ใจ ดว้ยเหตุนี�พิธีกรในงานแบบเป็นพิธีการและงานแบบ
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กึ�งพิธีการจึงตอ้งใชก้ารออกเสียงมาตรฐาน คือ เสียงที�คนกรุงเทพ สื�อสารกนั ส่วนงานแบบไม่เป็น
พิธีการ อาจจะใชก้ารออกเสียงอยา่งที�คนทอ้งถิ�นสื�อสารกนัมาพดูได ้

เสียง ก็คือ สําเนียง เสียงสามารถบอกสถานภาพในสังคมของคนพูดได ้
เมื�อใดที�พิธีกรพูดออกเสียงมาตรฐานไม่ได ้มีเสียงภาษาแม่หรือภาษาที�ใช้อยู่ในชีวิตประจาํวนัใน
ทอ้งถิ�นของตนปนออกมา เรียกวา่ เสียงเพี�ยน คือ เสียงเพี�ยนจากมาตรฐานนั�นเอง ที�นิยมเรียกกนัวา่ 
ออกเสียงเหน่อนั�นเอง ซึ� งคนในภาคใตที้�ออกเสียงเพี�ยนจากเสียงมาตรฐาน ก็เรียกว่าเป็นการออก
เสียงทองแดง 

ดงันั�นผูท้าํหน้าที�เป็นพิธีกรจึงควรใช้เสียงในการออกเสียงให้จดัเจนแบบ
เสียงมาตรฐานและต้องแสดงกิริยามารยาทท่าทางให้ดีเหมาะสมกับงานในแต่ละโอกาสด้วย 
โดยเฉพาะเสียง ร,ล เสียงควบกลํ�านั�นคนเป็นพิธีกรตอ้งออกเสียงให้ได ้และควรออกเสียงอกัขรวิธี
ใหถู้กตอ้งชดัเจนดว้ย 

2) การแต่งกาย การแต่งหนา้และการจดัแต่งทรงผม 
ในการปรากฏตัวทางรายการโทรทัศน์นั� น องค์ประกอบสําคัญที� ช่วย

ส่งเสริมบุคลิกภาพและภาพลกัษณ์ที�ดีให้กบัผูที้�ปรากฏตวั นั�นก็คือ การแต่งกาย การแต่งกายและ
การจดัแต่งทรงผม ซึ� งก็คือรูปร่างหน้าตาและการจดัแต่งบุคลิกภายนอกโดยรวมทั�งหมด(Physical 
Appearance) โดยสิ� งเหล่านี� จะขึ� นอยู่กับลักษณะประเภทและรูปแบบของรายการ(Dresses 
Appropriately to the Story) อาทิ รายการข่าว การอภิปราย การสนทนาเชิงสาระ ผูด้าํเนินรายการ
และผูร่้วมรายการก็มกัจะแต่งกายอยา่งเป็นทางการและสุภาพ รวมทั�งการแต่งหนา้ทาํผมดว้ย ส่วน
รายการประเภทที�เน้นความบนัเทิง การแต่งกาย แต่งหน้าทาํผม ก็จะเน้นสีสันที�สวยงาม มีความ
หรูหรา หรืออาจจะลาํลอง และลดความเป็นทางการได ้

3) การแสดงออกทางสีหนา้และสายตา (Facial and Eye Expression) 
การแสดงออกทางสีหน้าจะทาํให้ผูอื้�นทราบถึงความรู้สึกนึกคิดที�แทจ้ริง

ประกอบกบัคาํพดูใหช้ดัเจนยิ�งขึ�น ใบหนา้ที�แสดงออกถึงความเป็นมิตร เช่น ยิ�มแยม้แจ่มใส หนา้ไม่
งอหรือบึ�งตึง จะเป็นการแสดงออกถึงความเปิดเผย และพร้อมใหค้วามร่วมมือ ซึ� งยอ่มจะสร้างความ
พึงพอใจให้กบัผูที้�พบเห็นไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยแบบเห็นหน้าค่าตากนัหรือการปรากฏตวัผ่าน
รายการโทรทศัน์ ทั�งนี� จะตอ้งทาํด้วยความจริงใจ เนื�องจากคนที�แสร้งยิ�มหรือปิดบงัความรู้สึกที�
แทจ้ริง จะพบวา่ในแววตาจะปราศจากรอยยิ�มแต่จะเตม็ไปดว้ยความกงัวลหรือไม่สบายใจ 

ดงัไดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้วา่สีหน้าและสายตาจะส่งผลต่ออารมณ์และเน้นย ํ�าเนื�อหาสารที�
สื�อออกไป ดงันั�นการฝึกวางสีหนา้ใหเ้ขา้กบับริบทของเรื�องอยา่งเป็นธรรมชาติจึงเป็นสิ�งสําคญั อาทิ 
เมื�อมีการอภิปรายเกี�ยวกบัปัญหาสังคมที�หนกัหรือเรื�องที�ค่อยขา้งเครียด สีหนา้และสายตาควรจะนิ�ง
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และขรึมหรือแสดงความห่วงใย เห็นอกเห็นใจ แต่ถา้ในประเด็นที�พูดเป็นเรื�องของการแก้ปัญหา
หรือแนวทางเพื�อยุติกรณีเหตุการณ์ต่างๆสีหน้าและสายตา อาจจะแสดงออกถึงความมั�นใจความ
กระตือรือร้นที�จะช่วยเหลือมีลู่ทางให้เห็น การแสดงสีหนา้และแววตาที�กงัวล ขมวดคิ�ว กม้หนา้ลง
ตํ�ารวมทั�งพดูเสียงเบาตะกุกตะกกั ก็แสดงใหเ้ห็นถึงความไม่จริงใจและความไม่มั�นใจ   

 

2.4 กรอบแนวคดิด้านสัญศาสตร์ (Semiotics) 
 

สัญศาสตร์ไดรั้บการนิยามในฐานะที�เป็นศาสตร์ของเรื�องเครื�องหมาย (The Science of 
Signs) สัญศาสตร์เสนอวา่การสื�อสารทั�งมวลไดว้างอยูบ่นรากฐานของระบบเครื�องหมายต่างๆ ซึ� ง
ทาํงานโดยผา่นกฎเกณฑแ์ละโครงสร้างบางอยา่ง 

เครื�องหมาย (Sign) ต่างๆทาํงานบนพื�นฐานที�วา่ทาํหนา้ที�เป็นตวัแทนหรือยืนยนัถึงบางสิ�ง
บางอยา่ง เช่น ความหมาย (Meaning) แนวความคิด (Concept) หรือไอเดีย (Idea) ในสิ�งซึ� งมนัอา้งอิง
ถึง ทุกๆเครื�องหมายจะประกอบดว้ย Signifier และ Signified 

สําหรับ Signifier คือ “รูปสัญญะ” หรือรูปแบบอะไรก็ตามที�ถูกนาํมาใช้เพื�อถ่ายทอด
ความหมาย เช่น ตวัหนังสือ ภาพ เสียง และอื�นๆ ส่วน Signified คือ “ความหมายสัญญะ” หรือ
แนวความคิด (Concept) ที�ภาพ เสียง หรือตวัหนงัสือสื�อออกมา 
 
 
 
ภาพที� 2.1 องคป์ระกอบของเครื�องหมาย (Sign) 
 

เครื�องหมายมีองคป์ระกอบของ “รูปสัญญะ” และ “ความหมายสัญญะ” นอกจากนี�
เครื�องหมาย ยงัสื�อสารโดยผา่นความหมายตรง (Denotation) และความหมายแฝง (Connotation) 

โรล็องด ์บาร์ตส์ (1915-1980)เสนอวา่ จากสิ�งที�เราเรียกหรือเขียนถึงกบัสิ�งที�เป็นความหมาย
ที�สื�อออกมา มีสิ�งที�เรียกวา่สัญญะ (Sign) เกิดขึ�นในภาษา โดยเป็นตวัเชื�อมโยงความคิด (Concept) 
เขา้กบัภาพ (Image) ดงันั�น สัญญะจึงเป็นการสื�อความหมายทางภาษาในสังคมสมยัใหม่ มนุษยส์ร้าง
สัญญะขึ� นมาเพื�อสื�อความหมายทางวฒันธรรม หรือ “มายาคติ” (Mythologie) เป็นการสื� อ
ความหมายดว้ยคติความเชื�อทางวฒันธรรมซึ�งถูกกลบเกลื�อนใหม่เป็นที�รับรู้เสมือนวา่เป็นธรรมชาติ 
เป็นสิ�งประกอบสร้างทางวฒันธรรม เป็นกระบวนการสื�อความหมายที�อาศยัการเขา้ไปยึดครอง 
(Appropriation) วตัถุโดยพิจารณาประโยชน์ใชส้อย (Function) ของวตัถุควบคู่ไปกบัคุณลกัษณะ

Sign ........................... Signifier + Signified 
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ของวตัถุซึ� งเป็น “ความหมายเบื�องตน้”แลว้สวมใส่ความหมายทางวฒันธรรมทบัลงไปบนวตัถุนั�นๆ 
โดยมายาคติดงักล่าวเชื�อมโยงไปถึงแนวคิดดา้นอุดมการณ์ (Ideology) ในฐานะที�เป็นชุดโครงสร้าง
ของระบบความคิด วิธีการในการมองโลกของคน  การที�จะอ่านหรือตีความหมายอุดมการณ์นั�น
สามารถกระทาํได้ด้วยการคน้หาโครงสร้างของความหมายที�แฝงเร้นอยู่ในตวับท เพื�อให้เขา้ใจ
กลไก กฎเกณฑ์ การจัดโครงสร้างของภาษาหรือสาร ว่ามีการจัดระบบอย่างไร โดยมุ่งไปที�
ความหมายโดยนยั ซึ� งเป็นความหมายที�สังคมส่วนใหญ่เชื�อ หรือมายาคตินั�นเอง 
 

2.5 แนวคดิด้านบุคลกิภาพ 
 

นอกจากความสามารถด้านภาษาและอวจันภาษาแล้ว สิ� งสําคญัอีกประการหนึ� งคือเรื� อง
บุคลิกภาพ ดงัจะอธิบาย ดงัต่อไปนี�  

บุคลิกภาพ (Personality) มาจากภาษาลาตินวา่ Persona แปลวา่หนา้กาก (Mask) ที�นกัแสดง
โบราณได้ใช้สวมบทต่างๆ บทบาทที�แสดงออกมานั� นต้องเป็นไปตามหน้ากากที�สวมอยู่มี
นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ “บุคลิกภาพ” แต่งต่างกนัออกไปดงันี�  

Murphy (อา้งถึงใน ฉนัทนิช อศัวนนท,์2543, น. 2) กล่าววา่ บุคลิกภาพคือ ความโดดเด่น
ประจาํตวัของแต่ละบุคคล ซึ� งอาจบอกถึงความแตกต่างกบับุคคลอื�นๆได้ในรูปแบบของปริมาณ
และคุณภาพในลกัษณะเด่นนั�นๆ 

Michel (1986 อา้งถึงใน วภิาพร มาพบสุข, 2542, น. 368) กล่าววา่ บุคลิกภาพ คือ แบบแผน
ของพฤติกรรม (รวมทั�งความคิดและอารมณ์ต่างๆ) ที�ทาํใหบุ้คคลสามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์
ต่างๆได ้

โดยสรุปแลว้บุคลิกภาพคือ คุณลกัษณะที�ทาํใหบุ้คคลเป็นที�สะดุดตาแก่ผูอื้�นและช่วยให้เขา
มีอิทธิพลเหนือผูอื้�น บุคลิกภาพจึงมีบทบาทสําคญัอยา่งมากในการติดต่อสื�อสารระหวา่งบุคคลและ
การเป็นสารที�สื�อไปถึงมวลชนดว้ย (นงนุช ศิริโรจน์, 2547, น. 15) 
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2.5.1 องค์ประกอบของบุคลกิภาพ 
1) ลกัษณะบุคลิกภาพทางกาย เป็นลกัษณะที�มองเห็นไดโ้ดยง่าย ซึ� งประกอบดว้ย 

(1) รูปร่าง หน้าตา เป็นลกัษณะภายนอกที�ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่บุคคล
รอบขา้ง และผูที้�มาติดต่อ บุคคลที�มีรูปร่างหนา้ตาดียอ่มไดเ้ปรียบบุคคลอื�น แต่จะตอ้งอาศยัลกัษณะ
อยา่งอื�น เช่น กิริยามารยาทดีมีความเป็นกนัเอง มีนํ� าใจเอื�อเฟื� อเผื�อแผแ่ละความสามารถในการพูดที�
ดีเป็นส่วนประกอบดว้ย 

(2) การแต่งกาย ผูที้�มีบุคลิกภาพดีจะตอ้งแต่งกายให้ถูกกาลเทศะ มีรูปแบบของ
เสื�อผา้และสีสันที�เหมาะสมตลอดจนมีความสะอาดสะอา้น การแต่งกายเป็นตวัแทนอย่างหนึ� งของ
คนซึ� งสามารถปรับปรุงเปลี�ยนแปลงได้ง่ายและรวดเร็ว รวมทั�งเครื� องแต่งกายเป็นตัวกาํหนด
ระเบียบของสังคม การแต่งกายใหเ้หมาะสมเป็นการใหเ้กียรติกนั และใหค้วามเคารพต่อสถานที� 

(3) ความสะอาดและสุขภาพอนามยั อวยัวะส่วนต่างๆ ในร่างกายนับตั�งแต่
ศีรษะ จรดปลายเทา้จะตอ้งสะอาดทุกๆ ส่วน ซึ� งจะส่งผลใหสุ้ขภาพอนามยัดีมีความสมบูรณ์ 

(4) กิริยาท่าทาง เป็นลักษณะอย่างหนึ� งซึ� งจะสามารถสร้างความประทบัใจ
ให้กบัผูพ้บเห็นหรือมาติดต่อไดด้งันั�นบุคคลจึงควรจะมีกิริยาท่าทางที�แสดงออกถึงความรวดเร็ว 
คล่องแคล่ววอ่งไว 

2) บุคลิกภาพทางอารมณ์และจิตใจ เป็นสิ�งที�ส่งเสริมใหบุ้คลิกภาพทางกายให้
งดงาม น่าศรัทธาเชื�อถือมากยิ�งขึ�น จึงควรมีบุคลิกภาพดงันี�  

(1) ความสามารถในการควบคุมอารมณ์คือความสามารถในการควบคุมอารมณ์ 
โลภ โกรธ หลงไม่ให้เกิดขึ�นเพราะหากไม่สามารถควบคุมความโลภของตนเองไวไ้ดก้็จะเกิดการ
คดโกงหรือหากเกิดอารมณ์โกรธจะเกิดอาการหงุดหงิดไม่สามารถควบคุมสติขาดการย ั�งคิดก็อาจจะ
ทาํให้การตดัสินใจผิดพลาด หรือทาํงานบกพร่อง และการหลงงมงายในอบายมุข สิ�งเสพติด จะทาํ
ให้ละทิ�งหน้าที�การงานละทิ�งครอบครัวจนอาจทาํให้ครอบครัวแตกแยกในที�สุด ดงันั�นบุคคลที�
สามารถควบคุมอารมณ์ไดจ้ะเป็นผูที้�มีอารมณ์ดียิ�มแยม้แจ่มใสและมีมนุษยส์ัมพนัธ์ดีต่อคนใกลชิ้ด
และคนรอบขา้ง 

(2) มีทศันคติที�ดีต่อการปฏิบติังาน การที�บุคคลมีทศันคติที�ดีต่องาน จะทาํให้มี
จิตมุ่งมั�นในการทาํงาน ทุ่มเทในการทาํงานทั�งร่างกายและจิตใจและพร้อมที�จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ 
ทาํงานดว้ยใจรักและทาํงานโดยไม่หวงัสิ�งตอบแทนใดๆ ก็ยอ่มได ้

(3) มีความสามารถในการตดัสินใจ บุคคลที�มีความสามารถในการตดัสินใจ
ส่วนใหญ่ จะเป็นผูที้�มีประสบการณ์ในดา้นต่างๆ รู้บทบาทหนา้ที�ของตนเอง มองเห็นผลที�จะเกิดขึ�น
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ตามมาจาก การตดัสินใจของตนซึ� งส่วนใหญ่จะให้เกิดความเสียหายน้อยที�สุดหรือองค์กรได้รับ
ผลประโยชน์สูงสุด 

3) บุคลิกภาพทางวาจา ลกัษณะทางวาจาที�ดีควรมี 
(1) วาจาสุภาพนุ่มนวล การพูดที�ดีจะตอ้งพูดสุภาพนุ่มนวล และมีหางเสียง จะ

ทาํใหเ้ป็นที�ชื�นชมรักใคร่ของคนทั�วไป และสามารถทาํใหเ้กิดมนุษยสัมพนัธ์ที�ดีต่อทุกคน 
(2) ใช้ภาษาที�เขา้ใจง่ายและจดจาํได้ง่าย บุคคลที�จะตอ้งติดต่อพบปะกบัผูอื้�น 

จ ํานวนมากจําเป็นต้องสื� อสารให้ผู ้อื�นเข้าใจและแปลความหมายได้อย่างถูกต้อง จดจําง่าย 
จาํเป็นตอ้งใชภ้าษาหรือคาํพูดที�เหมาะสมกบัผูฟั้ง จะทาํให้เขา้ใจไดง่้ายไม่สับสน หรืออาจจะตอ้งมี
ศิลปะในการจูงใจเป็นการสร้างบุคลิกภาพในการพดูไดอ้ยา่งดียิ�ง 

(3) นํ� าเสียงและคาํพูดที�เหมาะสม เป็นสิ�งที�สําคญัอีกอย่างหนึ� งที�ผูพู้ดจะตอ้ง
ระมัดระวงัให้อยู่ในลักษณะที�พอดี ไม่แข็งกระด้างหรืออ่อนหวานเกินไป เช่น กระด้าง จน
เหมือนกบัการเกรี� ยวกราด หรือนุ่มนวลมากจนเหมือนการเสแสร้งมีจริตมายาเกินพอดีซึ� งจะเป็น
ผลเสียต่อผูพ้ดูและจะตอ้งเลือกใชค้าํพดูที�เหมาะสมสุภาพไม่กระทบต่อจิตใจของผูฟั้ง 

(4) ใชภ้าษาที�เหมาะสม การพูดกบัผูอื้�นไม่วา่จะต่างสถานะกนัอยา่งไรก็จะตอ้ง
ใชน้ํ�าเสียงหรือภาษา ที�เหมาะสมกบับุคคลนั�น จะตอ้งรู้วา่สิ�งใดควรพูด สิ�งใดไม่ควรพูดและในการ
พดูจะตอ้งเลือกภาษาที�ถูกตอ้งและเหมาะสมกบับุคคลและสถานการณ์ในขณะนั�น 

จากคาํจาํกดัความและความหมายของ "บุคลิกภาพ" ที�กล่าวมา สรุปไดว้า่บุคลิกภาพ คือตวั
บุคคลโดยส่วนรวม ทั�งลกัษณะทางกายซึ�งสังเกตไดง่้าย อนัไดแ้ก่รูปร่างหนา้ตากิริยาท่าทาง นํ� าเสียง 
คาํพูด ความสามารถทางสมอง ทักษะการทาํกิจกรรมต่างๆ และลักษณะทางจิต ซึ� งสังเกตได้
ค่อนขา้งยาก ไดแ้ก่ ความรู้สึกนึกคิด เจตคติ ค่านิยม ความสนใจ ความมุ่งหวงั อุดมคติ เป้าหมาย 
และความสามารถในการปรับตวั ให้เขา้กบัสิ�งแวดลอ้ม โดยบุคลิกภาพถือเป็นสิ�งสําคญัประการ
หนึ� งที�ผลต่อความสําเร็จต่อการสื�อสาร ผูว้ิจยัจึงใช้แนวคิดเรื� องบุคลิกภาพมาเป็นกรอบอธิบาย
บุคลิกภาพที�มีส่วนในการสร้างความสําเร็จในการสื�อสารและสร้างความโดดเด่ดให้กบัผูด้าํเนิน
รายการ อีกทั�งยงัเป็นส่วนประกอบสําคญัในการประกอบสร้างเป็นคาแรกเตอร์ (Character )ที�
หมายถึง ลกัษณะหรือคุณลกัษณะที�ชดัแจง้ของบุคคล หรือกลุ่ม โดยทั�งนี�สารานุกรมWikipediaให้
ความหมาย“Character” ไวห้ลายนยัดงันี�  

Character หมายถึง ลกัษณะร่วมของคุณลกัษณะหรือคุณภาพที�แสดงวา่เป็นบุคคลนั�น กลุ่ม
นั�นหรือสิ�งนั�นที�แตกต่างจากสิ�งอื�น 

Character หมายถึง ลักษณะหรือคุณลกัษณะที�ชัดแจง้ของบุคคลกลุ่ม หรือ จุดแข็งเชิง
ศีลธรรมหรือเชิงจริยธรรม 
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BBC English Dictionary (1993, p. 117) ให้ความหมายคาํว่า “Character” หมายถึง 
คุณลกัษณะของบุคคลประกอบดว้ยคุณค่าทั�งหมดที�เขามีซึ� งทาํใหเ้ขาแตกต่างจากคนอื�น 

Webster’s New World Students’ Dictionary (1996, p. 141) ให้คาํจาํกดัความ “Character” 
หมายถึง ทุกสิ�งที�ทาํใหบุ้คคลหรือสิ�งนั�นแตกต่างไปจากคนอื�นหรือสิ�งอื�น 

A Dictionary of English Collocations with Thai Translations (2543, p. 103) กล่าว 
“Character” หมายถึงนิสัย ลกัษณะ ชื�อเสียง หรือคนที�มีเอกลกัษณ์ความมีศีลธรรมอยา่งแรงกลา้ 

The Basic Newbury House Dictionary of American English (1998, p. 61) กล่าวว่า 
“Character” หมายถึงความดีหรือความเลวโดยทั�วไปของพฤติกรรมบุคคล 

ในทางการนาํมาใชใ้นสื�อโทรทศัน์มีการนิยามคาํวา่ Character ที�แตกต่างออกไป เนื�องจาก
โทรทศัน์เป็นสื�อชนิดหนึ� งที�ตอ้งการจะถ่ายทอดสารไปยงัผูรั้บ พิธีกรหรือผูด้าํเนินรายการจึงเป็น
เครื�องมือหนึ� งที�นาํมาใช้ถ่ายทอดสาร มีการแบ่งเป็น U ส่วนทั�งวจันะภาษา และอวจันภาษา โดย
ทางอวจันะภาษานั�นก็คือ ลกัษณะนิสัย หรือ Character ของผูด้าํเนินรายการนั�นเอง อาจเป็นการ
สร้างขึ�นมา หรือเป็นลกัษณะนิสัยพื�นฐานของผูด้าํเนินรายการก็ได ้ทั�งนี� เพื�อมีจุดมุ่งหมายที�ชดัเจน
และสอดคลอ้งกบัเนื�อหาและประเภทของรายการ และมุ่งไปสู่วตัถุประสงค์เดียวกนัของรายการ 
ดว้ยเหตุผลนี� อริสโตเติลเรียกบุคลิกของตวัละครว่า “ตวัแทนของการกระทาํ” (Agents of the 
Action) (บรรจง โกศลัวฒัน์, ม.ป.ป., น. 42-43) 

ในงานวิจยัชิ�นนี�  ผูว้ิจยันําแนวคิดเรื� องคาแรกเตอร์ (Character) มาใช้วิเคราะห์ผูด้าํเนิน
รายการดว้ย เพราะผูด้าํเนินรายการก็เป็นหนึ� งในเครื�องมือหลกัขององคป์ระกอบการสื�อสาร ที�จะ
สามารถทําให้การสื� อสารสําฤทธิ� ผลหรือไม่ โดยผู ้ดําเนินรายการมักจะต้องสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์ของรายการนั�นๆ เพื�อให้เกิดการหลอมรวมเป็นหนึ� งเดียวกบัเนื�อหาสาร สร้างความ
ร่วมมือของเครื�องมือแต่ละส่วนเขา้ดว้ยกนั 
 

2.6 งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 

2.6.1 งานวจัิยที�เกี�ยวกบัการสื�อสาร 
อาทิตยา ทรัพยสิ์นววิฒัน์ (2554) ศึกษาเรื�อง กระบวนการเลือกและคุณสมบติัพิธีกรรายการ

โทรทศัน์รูปแบบสนทนาบนัเทิง ประเด็นที�น่าสนใจคือเรื� องของคุณสมบติัของพิธีกรรายการ
สนทนาบนัเทิงที�ตอ้งมี คือ ทกัษะทางการสื�อสารที�ดี โดยเฉพาะการสื�อสารระหวา่งผูด้าํเนินรายการ
และแขกรับเชิญ บุคลิกภาพที�ดี ใช้นํ� าเสียงลีลา การดาํเนินรายการที�เหมาะสมกบัรูปแบบรายการ มี
ความตั�งใจจริงและมีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี นอกจากนี� จะต้องเป็น
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ผู ้รับผิดชอบต่อสังคมและนําเสนอในสิ� งที� เกิดคุณค่าเป็นประโยชน์และสะท้อนให้เกิดการ
เปลี�ยนแปลงที�ดีขึ� นทางด้านความคิดและการเปลี�ยนแปลงของสังคม ซึ� งคุณสมบติัของพิธีกร
ดงักล่าว สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดเรื�องทกัษะการสื�อสารและคุณสมบติัของพิธีกร งานวิจยัชิ�นนี�
จึงช่วยสนบัสนุนกรอบในการตั�งคาํถามการวจิยัของผูว้จิยัได ้

ช่อผกา วิริยานนท์ (2539) ศึกษาเรื� อง กระบวนการสร้างและรักษาความนิยมของพิธีกร
โทรทศัน์ พบว่า กระบวนการสร้างความนิยมของพิธีกรโทรทศัน์ประกอบไปด้วย บุคลิกภาพ
ส่วนตวั สิ�งแวดลอ้มในการทาํงาน การสร้างภาพลกัษณ์ และความสามารถเฉพาะบุคคลในดา้นการ
สื� อสารที�จะต้องมีวิธีการนําเสนอในแบบฉบับเฉพาะของตัวเอง นอกจากนี� ย ังต้องเป็นผู ้มี
ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและเรียงลําดับข้อมูลในการนําเสนอที�จะต้องมี
ความสามารถในการเรียงร้อยถอ้ยความ และการจดัลาํดบัขอ้ความในการพดู  

ณุชชนา วฒิุโอฬาร (2552) ศึกษาเรื�อง ความสามารถทางการสื�อสารของพิธีกรยอดนิยมใน
รายการโทรทศัน์ พบวา่ ความสามารถร่วมทางการสื�อสารของพิธีกรที�ระบุตรงกนัมากที�สุดจากการ
รับรู้ของกลุ่มตวัอยา่ง ดงันี�  เรื�องการทาํหนา้ที�หลกัของพิธีกร คือการสร้างพลงัดึงดูดให้ผูช้มติดตาม
รายการและทาํหน้าที�เป็นสัญลกัษณ์ของรายการซึ� งผูช้มจะนึกถึงทนัทีเมื�อนึกถึงรายการนั�นๆ ใน
เรื� องความสามารถในการจัดเตรียมข้อมูล คือการมีความรู้รอบตัวและการพิจารณาข้อมูลให้
เหมาะสมกบัเวลา ในเรื�องความสามารถด้านภาษาและอวจันภาษาคือการแต่งกายเหมาะสมกับ
รายการ ในเรื�องบุคลิกภาพ คือการมีรูปร่าง หนา้ตาดี มีเสน่ห์ชวนมองและการดูเป็นบุคคลที�มีความรู้
ความสามารถ ในเรื�องความสามารถในการสัมภาษณ์ และสนทนา คือการพูดคุยอย่างเป็นกนัเอง
และสามารถเปิดประเด็นในการซกัถามหรือพดูคุยได ้ 

จากงานวิจยัที�เกี�ยวกบัการสื�อสารเบื�องตน้จะเห็นได้ว่าบุคลิกภาพ ความสามารถในการ
ถ่ายทอดขอ้มูลและความสามารถทางการสื�อสารของพิธีกรนั�น มีผลต่อความนิยมในตวัพิธีกรดว้ย 
ดงันั�นจึงเกี�ยวเนื�องกบักรอบการวิจยัในครั� งนี� ของผูว้ิจยัที�ตอ้งการศึกษาเรื� องกระบวนการสื�อสาร
และการสร้างคาแรกเตอร์ของผูด้าํเนินรายการ 

 
2.6.2 งานวจัิยที�เกี�ยวกบัสื�อใหม่ 
กานต์รวี ชมเชย (2556) ศึกษาเรื�อง ภาษาไทยเน็ตภาษาเฉพาะกลุ่มของคนไทยรุ่นใหม่ใน

การสื�อสารทางอินเตอร์เน็ต พบวา่ภาษาไทยเน็ตเป็นวิธภาษาใหม่ของภาษาไทยที�ไม่ไดเ้กิดจากการ
ผสมผสานระหวา่งภาษาเขียนและภาษาพูด แต่เกิดขึ�นในฐานะภาษาที�ตอบสนองความตอ้งการของ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ในการสื�อสารกนัผา่นหนา้จอคอมพิวเตอร์ดว้ยการพิมพ ์จาํแนกได ้6 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
1) การแปรดา้นการสะกดคาํ 2) การพิมพแ์บบพิเศษ 3) การใชส้ัญรูป 4) การสร้างคาํใหม่ 5) การใช้
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เครื�องหมาย และ 6) การใชภ้าษาองักฤษปนภาษาไทยภาษาไทยเน็ตที�พบในภาษาสื�อมวลชนใชเ้พื�อ
สื�อความหมายเชิงเสียดสี ลอ้เลียน สร้างความสนุกสนานและดึงดูดความสนใจ ส่วนในวรรณกรรม
รักวยัรุ่นมีการใชส้ัญรูปเพื�อแสดงสีหนา้ อารมณ์ของตวัละคร และการพิมพซ์ํ� าเพื�อแสดงเสียงต่างๆ  
ภายในเรื� องานวิจัยชิ�นนี� จึงมีความน่าสนใจในแง่ที�แสดงให้เห็นถึงวตัถุประสงค์ของการใช้
ภาษาไทยเน็ตในการสื�อสารกบัผูรั้บสารในสื�อยคุใหม่ 

สริยกานต ์ยี�เก็งเอี�ยม และรังสรรค ์นยัพรม (2555) เป็นการศึกษากลวิธีการใชภ้าษาและการ
ประกอบสร้างอาํนาจของวาทกรรมในรายการภาษา PLAZA ผลการศึกษา พบว่า 1) ด้านกล
วธีิการใชภ้าษา ประกอบดว้ย (]) วจันภาษา ไดแ้ก่ การใชค้าํ พบ � ลกัษณะคือ การแปลงรูป การลด
รูป การเพิ�มรูป การใชส้ัทพจน์ การสร้างคาํใหม่ คาํสัมผสั คาํซํ� า คาํทบัศพัทแ์ละคาํที�มีความหมาย
ตรงกนัขา้ม การใชส้าํนวน พบ U ลกัษณะ คือ การใชส้ํานวนเดิม และการใชส้ํานวนโดยการเปลี�ยน
สาํนวนใหม่ การใชป้ระโยค พบ y ลกัษณะ คือ การแจง้ใหท้ราบ การถามใหต้อบและการบอกให้ทาํ 
และรูปเรียงทางภาษา พบ U ลกัษณะ คือ ภาษาแบบเคียงรูป และภาษาแบบบิดรูปและ (U) อวจั
นภาษา พบ y ลกัษณะ ไดแ้ก่การใชก้ริยาท่าทาง การแต่งกาย และการใชภ้าษาภาพที�เป็นสัญลกัษณ์ 
U) ดา้นการประกอบสร้างอาํนาจของวาทกรรม พบ V ลกัษณะ ไดแ้ก่วาทกรรมความรู้วาทกรรมชน
ชั�น วาทกรรมเรื�องเพศ วาทกรรมบริโภคนิยม และวาทกรรมความงาม 

จากวารสารวิชาการ เรื�องโทรทศัน์อินเทอร์เน็ตกบัการบริโภคสื�อใหม่ในยุคสังคมข่าวสาร
Internet Television and New Media Consumption in the Information Age ของสมเกียรติ เหลือง
ศกัดิ� ชยั (2553) การบริโภคสื�อ (Media Consumption) จดัเป็นความจาํเป็นของมนุษยใ์นยุคสังคม
ข่าวสาร(Information Society) ที�ตอ้งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื�อนํามาใช้ในการดาํเนิน
ชีวิตประจาํวนัเช่น การแสวงหาปัจจยัสี�  (อาหาร เครื� องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที�อยู่อาศยั) ที�มี
คุณภาพดีสําหรับการบริโภคด้วยการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื�อแบบดั� งเดิมโดยผ่านทางสื� อ
สิ� งพิมพ์ สื� อวิทยุกระจายเสียง และสื�อวิทยุโทรทศัน์ แต่ในปัจจุบนัมนุษยส์ามารถเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารไดอ้ย่างรวดเร็วยิ�งขึ�นจากการคน้หาขอ้มูลข่าวสารผ่านทางสื�ออินเทอร์เน็ต เช่น การอ่าน
หนงัสือพิมพอ์อนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต การรับฟังรายการวิทยุผ่านทางอินเทอร์เน็ต และการ
รับชมรายการโทรทัศน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้นการเปิดรับชมรายการโทรทศัน์ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตก็เช่นเดียวกัน เป็นปรากฏการณ์ในยุคสังคมข่าวสารที�ทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลง
ประสบการณ์การบริโภคสื�อใหม่ของคนในสังคม ซึ� งสามารถสรุปได ้y ประการ คือ]) คุณลกัษณะ
สาํคญัของสื�อแบบใหม่ (New Media) มีผลต่อการเปลี�ยนแปลงประสบการณ์การบริโภคสื�อของคน
ในสังคม U) ปัจจยัดา้นการแพร่กระจายนวตักรรม (Diffusion of Innovations) มีผลต่อการบริโภค
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สื�อใหม่ของคนในสังคม y) เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) ช่วยสนบัสนุนการหลอมรวม
สื�อ (Media Convergence) ใหเ้กิดการพฒันาธุรกิจสื�อแบบใหม่ 



บทที� 3 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

การศึกษาวจิยัเรื�อง“กระบวนการสื�อสารและการสร้างคาแรกเตอร์ของผูด้าํเนินรายการเจาะ
ข่าวตื#น และ รายการวีอาร์โซ (VRZO)” เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) และการวเิคราะห์เนื#อหา (Content Analysis) ทั#งนี# มุ่งศึกษาทกัษะการสื�อสารของผูด้าํเนิน
รายการ ที�ถามเฉพาะเจาะจงในเรื�องของทกัษะการสื�อสารและการสร้างคาแรกเตอร์ของผูด้าํเนิน
รายการบนสื�อออนไลน์ 
 

3.1 กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 3.1 กรอบแนวคิดการวจิยั  

คาแรกเตอร์ของผูด้าํเนิน
รายการอินเทอร์เน็ตทีวี 

ผูด้าํเนินรายการ 
เจาะข่าวตื#น 

ผูด้าํเนินรายการวี
อาร์โซ (VRZO) 

ผูรั้บสารรายการ 

ยอด View 

การแสดงความ
คิดเห็นต่อผู ้
ดาํเนินรายการ

รูปแบบการ
นาํเสนอรายการ 

ประเด็น 
วิธีการ

นาํเสนอ 
ช่องทาง
นาํเสนอ 

การใชภ้าษาของผูด้าํเนินรายการ 

วจันภาษา 
1.การสร้างคาํใหม่ 
2.การเสียดสีประชดประชนั 
3.การใชค้าํกาํกวม 
4.การใชค้าํไม่สุภาพ 
5.การใชค้าํในกระแส 
6.การใชค้าํถูกตอ้งตามหลกัภาษา 

อวจันภาษา 
1.ท่าทาง 
2.สีหนา้ 
3.นํ# าเสียง 
4.จงัหวะในการพูด 
5.การแต่งกาย 
6.ภาษาที�เป็นสัญลกัษณ์ภาพ 
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ตารางที� 3.1 โครงสร้างวตัถุประสงคแ์ละความสัมพนัธ์ของแนวคิดทฤษฎี และวธีิการดาํเนินงาน 
 

ปัญหานําวจิยั แนวคดิทฤษฎ ี ระเบียบวธีิวจิยั 

กลุ่มเป้าหมาย วธีิการวจิยั 

1. รายการเจาะข่าวตื#นและ
รายการวอีาร์โซ (VRZO) 
มีกระบวนการสื�อสารและ
การสร้างคาแรกเตอร์
ใหก้บัผูด้าํเนินรายการ
อยา่งไร 
 
 
 

- แนวคิดสื�อใหม่ (New 
Media) 
- แนวคิดเกี�ยวกบัผูด้าํเนิน
รายการ (ความหมาย 
บทบาท และคุณสมบติั) 
- แนวคิดเกี�ยวกบั
ความสามารถในการ
สื�อสารของพิธีกร
โทรทศัน ์
- แนวคิดดา้นบุคลิกภาพ
และแนวคิดเกี�ยวกบัคา
แรกเตอร์ (Character) 

-วญิ^ู  วงศสุ์รวฒัน์ 
- ณฐัพงศ ์เทียนดี 
- สุรบถ หลีกภยั 
- มลัลิกา หลีกภยั 
 
 

- การสมัภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) 
- การวเิคราะห์เนื#อหา 
(Content Analysis) 
 

2. องคป์ระกอบของการ
สร้างคาแรกเตอร์ของผู ้
ดาํเนินรายการเจาะข่าวตื#น
และรายการ 
วอีาร์โซ (VRZO) ไดแ้ก่
อะไร 
 

- แนวคิดสื�อใหม่ (New 
Media) 
- แนวคิดเกี�ยวกบั
ความหมาย บทบาท และ
คุณสมบติัของผูด้าํเนิน
รายการ 
- แนวคิดดา้นบุคลิกภาพ
และแนวคิดเกี�ยวกบัคา
แรกเตอร์ (Character) 
- กรอบแนวคิดดา้น 
สญัศาสตร์ (Semiotics) 

-วญิ^ู  วงศสุ์รวฒัน์ 
- ณฐัพงศ ์เทียนดี 
- สุรบถ หลีกภยั 
- มลัลิกา หลีกภยั 
 

- การสมัภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) 
- การวเิคราะห์เนื#อหา( 
Content Analysis) 
 

 
งานวจิยันี#ประกอบไปดว้ย 2 ประเด็นที�จะศึกษาวจิยั คือ 
ประเด็นที�หนึ�งรายการเจาะข่าวตื#นและรายการวอีาร์โซ (VRZO) มีกระบวนการสื�อสารและ

การสร้างคาแรกเตอร์ใหก้บัผูด้าํเนินรายการอยา่งไร 
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ประเด็นที�สององคป์ระกอบของการสร้างคาแรกเตอร์ของผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื#นและ
รายการวอีาร์โซ (VRZO) ไดแ้ก่อะไร 
 

3.2 วธีิการวจัิยและวเิคราะห์ข้อมูล 
 

3.2.1 การสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) 
ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื#น และรายการวีอาร์โซ (VRZO) เพื�อ

รวบรวมขอ้มูลจากคาํตอบของผูส้ัมภาษณ์ในประเด็นเกี�ยวกบัทกัษะการสื�อสารและการสร้างคาแรก
เตอร์ของผูด้าํเนินรายการ โดยการสัมภาษณ์ครั# งนี# เป็นการสัมภาษณ์แบบกึ� งมาตรฐาน (Semi 
Standardized Interview) โดยการเตรียมคาํถามไวล่้วงหน้า ขณะเดียวกนัระหว่างการสัมภาษณ์ ผู ้
สัมภาษณ์มีอิสระในการซักถาม เจาะลึก นอกเหนือจากแนวคิดที�ไดก้าํหนดไว ้และผูส้ัมภาษณ์ก็มี
อิสระในการแสดงความคิดเห็น 

 
3.2.2 การวเิคราะห์เนื@อหา (Content Analysis) 
เป็นกระบวนการวิเคราะห์เนื#อหาในทุกรูปแบบของการสื�อสารและการสร้างคาแรกเตอร์

ของผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื#น และ รายการวีอาร์โซ (VRZO) ผ่านสื�ออินเทอร์เน็ตทีวี (Internet 
Television) ไดแ้ก่ ภาษา รูปภาพ และคลิปวิดิโอ โดยการเก็บขอ้มูล และนาํมาวิเคราะห์วา่เนื#อหามี
ลกัษณะสอดคลอ้งกนัอยา่งไร 
 

3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

กลุ่มประชากรสาํหรับงานวิจยันี#ไดแ้บ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม ดงันี#  

1) ผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื#น 
คุณวญิ^ูวงศสุ์รวฒัน์ สัมภาษณ์วนัที�19 สิงหาคม 2558 
คุณณฐัพงศ ์เทียนดี สัมภาษณ์วนัที�19 สิงหาคม 2558 

2) ผูด้าํเนินรายการวอีาร์โซ (VRZO) 
คุณสุรบถ หลีกภยั สัมภาษณ์วนัที� 1 กรกฎาคม2558 
คุณมลัลิกาหลีกภยั สัมภาษณ์วนัที� 1 กรกฎาคม2558 
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3.4 เครื�องมอืที�ใช้ในการวจัิย 
 

จากการวิจยัเรื�อง“กระบวนการสื�อสารและการสร้างคาแรกเตอร์ของผูด้าํเนินรายการเจาะ
ข่าวตื#น และ รายการวีอาร์โซ (VRZO)” ผูว้ิจยั ใช้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
ดงัต่อไปนี#  

1) การศึกษารายการที�ออกอากาศบนอินเทอร์เน็ตโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) โดยเลือกจากรายการที�มีลกัษณะที�คลา้ยกนั 

2) การวเิคราะห์เนื#อหารายการ (Content Analysis) 
ในส่วนอุปกรณ์ที�ใชป้ระกอบเครื�องมือในการวจิยั ไดแ้ก่อุปกรณ์ประกอบการสัมภาษณ์เชิง

ลึก (In-depth Interview) 1) เครื�องอดัเสียงและ 2) สมุดจดบนัทึก 
 

3.5 การทดสอบคุณภาพเครื�องมอื 

 
จากการวิจยั“การสื�อสารและการสร้างคาแรกเตอร์ของผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื#น และ 

รายการวอีาร์โซ (VRZO)”ผูว้จิยัใชก้ารทดสอบคุณภาพตามขั#นตอนดงัต่อไปนี#  
1) ออกแบบคาํถามตามกรอบแนวคิดทฤษฎี 
2) ส่งใหอ้าจารยที์�ปรึกษาตรวจสอบ และปรับขอ้มูลคาํถาม 
3) ใชเ้ครื�องมือเก็บขอ้มูลจริง 

 

3.6 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
เก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่างวนัที�วนัที� 1 มิถุนายน 2557-1 มกราคม 2558 รวมระยะเวลา 8 

เดือน โดยการวิเคราะห์ขอ้มูล และการสัมภาษณ์เชิงลึกผูด้าํเนินรายการ จาํนวน 4 คน ชนิดแบบกึ�ง
มาตรฐาน (Semi Standardized Interview) โดยผูว้จิยัไดก้าํหนดกรอบคาํถามในแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
ไวด้งันี#  
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3.6.1 กระบวนการสื�อสารของผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื#นและรายการวีอาร์โซ (VRZO) 
ถามผูด้าํเนินรายการ 

1) มีการเตรียมบทพูดและบทสัมภาษณ์ในรายการอย่างไรมีทีมงานกี�คนในการ
เตรียมสคริปทแ์ละระยะเวลาที�ใชใ้นการเขียนสคริปท ์

2) ทกัษะเรื�องการพดู การจดัรายการ เป็นอยา่งไร 
3) เคยถูกร้องเรียนหรือกล่าวตาํหนิเรื�องของการนาํเสนอหรือการใชภ้าษาในรายการ

หรือไม่อยา่งไร, และมีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาอยา่งไร (เช่น ขดัต่อเกณฑ์การเป็นผูป้ระกาศข่าว
ของ กสทช.) 

2) กระบวนการสร้างคาแรกเตอร์ของผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวจื#นและรายการวีอาร์
โซ (VRZO) 

ถามผูด้าํเนินรายการ 
1) มีกระบวนการคิด หรือการสร้างคาแรกเตอร์ของการเป็นผูด้าํเนินรายการอยา่งไร 

(ทั# งในแง่ของการใช้ภาษาและอวจันภาษาต่างๆ เช่น การแต่งกายการแต่งหน้าทาํผมและการ
แสดงออกทางท่าทาง) 

2) มีการนาํเสนอตวัเองอยา่งไร 
3) คุณสมบติัของการเป็นผูด้าํเนินรายการบนสื�อกระแสหลกักบัสื�ออินเทอร์เน็ตทีวีมี

ความแตกต่างกนัอยา่งไร 
4) มีการวดัผลหรือกระแสตอบรับจากผูช้มรายการหรือไม่ อยา่งไร 
5) ในฐานะที�เป็นผูด้าํเนินรายการที�ไดรั้บความนิยมในอินเทอร์เน็ตทีวีปัจจุบนั ท่าน

นบัเป็นตวัแทน หรือไอดอลใหก้บัสังคมในดา้นใด 
 

3.7 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 

 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลขอ้มูลในการศึกษาเรื� อง “การสื�อสารและการสร้างคา

แรกเตอร์ของผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื#น และ รายการวีอาร์โซ (VRZO)”ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลที�ไดจ้าก
การเก็บขอ้มูล โดยดาํเนินการดงันี#  

 
3.7.1 การวเิคราะห์เนื#อหา (Content Analysis) 
3.7.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลที�ไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก เอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง โดย

ผูว้จิยัจะนาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการวเิคราะห์ โดยดาํเนินการดงันี#  
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1) นาํมาถอดเทปสรุปประเด็น 
2) จดัขอ้มูลเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นการสัมภาษณ์ 
3) ตีความหาวิธีการสื�อสารและการสร้างคาแรกเตอร์ของผูด้าํเนินรายการโดยนาํ

คาํตอบจากกการถอดเทปสัมภาษณ์มาประกอบกับข้อมูลที�ได้จากการวิเคราะห์เนื#อหา เพื�อหา
ขอ้สรุปถึงการสื�อสารและการสร้างคาแรกเตอร์ของผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื#นและรายการวีอาร์โซ 
(VRZO) 
 

3.8 การนําเสนอผลการวจัิย 
 

ในการศึกษาครั# งนี# เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ดังนั#นผูว้ิจยัจึงได้นําเสนอข้อมูลที�ได้จาก
การศึกษาในแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์โดยการถอดเทปที�ได้ทาํการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที�
เกี�ยวข้อง โดยประกอบแนวคิดและทฤษฎีที�ใช้เป็นกรอบแนวทางในการวิจยั และนําเสนอผล
การศึกษาตามวตัถุประสงคที์�ตั#งไว ้โดยผูว้จิยัแบ่งการนาํเสนอเป็น 2 บท ไดแ้ก่ 

3.8.1 บทที� 4 ผลการวจิยั นาํเสนอขอ้มูล 2 ส่วน คือ 
1) วเิคราะห์การนาํเสนอขอ้มูลเกี�ยวกบักระบวนการสื�อสารของผูด้าํเนินรายการเจาะ

ข่าวตื#น และรายการวอีาร์โซ (VRZO) 
2) วิเคราะห์การนาํเสนอขอ้มูลเกี�ยวกบักระบวนการสร้างคาแรกเตอร์ของผูด้าํเนิน

รายการเจาะข่าวตื#น และ รายการวอีาร์โซ (VRZO) 
3.8.2 บทที� 5 สรุปผล อภิปราย และขอ้เสนอแนะ 



บทที� 4 
 

ผลการวจิยั 
 

การวิจยัเรื�อง “กระบวนการสื�อสารและการสร้างคาแรกเตอร์ของผูด้าํเนินรายการเจาะข่าว
ตื น และ รายการวีอาร์โซ (VRZO)” มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาถึงกระบวนการสื�อสารของผูด้าํเนิน
รายการเจาะข่าวตื นและรายการวีอาร์โซ (VRZO )เพื�อศึกษากระบวนการสร้างคาแรกเตอร์ของผู ้
ดาํเนินรายการเจาะข่าวตื นและรายการวอีาร์โซ (VRZO) 

การศึกษาครั งนี ใช้การศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการวิเคราะห์เนื อหา (Content Analysis) เป็นเครื�องมือหลกั
สําคญัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลของงานวิจยัที�จะแสดงให้เห็นถึงการสื�อสารและการสร้างคาแรก
เตอร์ของผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื นและรายการวีอาร์โซ (VRZO) ซึ� งนําเสนอรายการในสื� อ
อินเทอร์เน็ต ซึ� งจะแบ่งการนาํเสนอออกเป็น2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที� 1 กระบวนการสื�อสารและการ
สร้างคาแรกเตอร์ของผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื น และส่วนที� 2 กระบวนการสื�อสารและการสร้าง
คาแรกเตอร์ของผูด้าํเนินรายการวอีาร์โซ (VRZO) รายละเอียดดงัต่อไปนี  

4.1 กระบวนการสื�อสารและการสร้างคาแรกเตอร์ของผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื น 
4.2 กระบวนการสื�อสารและการสร้างคาแรกเตอร์ของผูด้าํเนินรายการวีอาร์โซ (VRZO) 

 

4.1 กระบวนการสื�อสารและการสร้างคาแรกเตอร์ของผู้ดําเนินรายการเจาะข่าวตื$น 
 
ปัจจุบนัการทาํรายการผา่นทางอินเทอร์เน็ตทีวมีีการพฒันาในขณะเดียวกนัก็ตอ้งแข่งขนักนั

มากขึ น ทั งนี เพื�อตอบสนองผูช้มยุคใหม่ ซึ� งผูด้าํเนินรายการถือเป็นองคป์ระกอบสําคญัของรายการ

บนอินเทอร์เน็ตทีวีที�นอกจากจะช่วยถ่ายทอดขอ้มูลไปสู่ผูรั้บชมแลว้ยงัเปรียบเสมือนตวัแทนของ

รายการผูที้�จะทาํหนา้ที�ตรงนี จึงจะตอ้งอาศยัปัจจยัและองค์ประกอบหลายอย่างร่วมกนั เพื�อจะช่วย

ดึงดูดความสนใจจากผูช้มคนรุ่นใหม่ที�เขา้ถึงอินเทอร์เน็ตทีว ีซึ� งการศึกษากระบวนการสื�อสาร 
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และการสร้างคาแรกเตอร์ของผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื น มีองค์ประกอบหลกัอยู่ 3 ส่วนที�ตอ้ง
พิจารณา คือ 1) รูปแบบการนาํเสนอของรายการ 2) การใชภ้าษาทั งวจันภาษาและอวจันภาษา และ 
3) การมีส่วนร่วมของผูรั้บสาร 

 
4.1.1 รูปแบบการนําเสนอของรายการ 
การศึกษารูปแบบการนาํเสนอของรายการ เป็นการศึกษาที�ให้ความสําคญักบัประเด็นการ

นาํเสนอ, ช่องทางและระยะเวลาการนาํเสนอของรายการที�มีผลต่อกระบวนการสื�อสารและการ
สร้างคาแรกเตอร์ของผูด้าํเนินรายการโดยจากการสัมภาษณ์เจาะลึกผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื นและ
การวิเคราะห์เนื อหารายการทางสื�ออินเทอร์เน็ตในช่วงระหว่างวนัที� 1 มิถุนายน2557–1 มกราคม 
2558 ร ว ม ร ะ ย ะ เ วล า  8 เ ดือ น  พ บ ว่า ร า ย ก า ร เ จา ะ ข่ า ว ตื น มี รูป แ บ บ เ ป็ น ร า ย ก า ร
สนทนา (Conversational Programme) ที�เป็นการพูดคุยกนัระหวา่งผูร่้วมรายการตั งแต่ 2 คนขึ นไป 
โดยคอยควบคุมใหก้ารสนทนาเป็นไปตามแนวอยูใ่นขอบเขต และคอยนาํการสนทนาจากเรื�องหนึ�ง
ไปอีกเรื� องหนึ� งจากหัวขอ้หนึ� งไปสู่อีกหัวข้อหนึ� ง อย่างมีระเบียบ โดยตลอดระยะเวลา 8 เดือน
รายการเจาะข่าวตื นมีจาํนวนตอนที�อพัโหลดลงทางอินเตอร์เน็ตทีวีทั งหมด 14 ตอน โดยแต่ละตอน
มีประเด็นในการนาํเสนอดงัตารางที� 4.1  

 
ตารางที� 4.1 สรุปประเด็นการนาํเสนอของรายการเจาะข่าวตื น ระหวา่งวนัที� 1มิถุนายน 2557– 
 1 มกราคม 2558 (ณ วนัที� 21 มิถุนายน 2558) 

 
 

ลาํดบั วนัที� ชื�อตอน ประเดน็ในการนําเสนอ ความยาว
(นาที) 

ยอดชม 

(View) 

1. 20 มิถุนายน
2557 

Ep.132 : เจาะไข่ตื น
กบัอนนัดา (Full 
Version) 

นาํเสนอเกี�ยวกบัประเด็นของศาลอินเดียกบั
ความเชื�อของการมีอยู,่ เรื�องการกดขี�ของ
คนที� มีปืนมากกว่าในตะวันออกกลาง, 
ประวติัของนิกายซุนหนี�และชีอะห์และ
เรื�องเรือยางอเมริกนัที�องคก์รการเฝ้าติดตาม
ของสหรัฐอเมริกาซื อเรือตรวจการมูลค่า
กว่า 370,000ดอลล่าสหรัฐ ให้กับรัฐบาล
อฟักานิสถาน 

15.45 143,466 
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ตารางที� 4.1 (ต่อ) 

 
 
 
 

ลาํดบั วนัที� ชื�อตอน ประเดน็ในการนําเสนอ ความยาว
(นาที) 

ยอดชม 

(View) 

2. 18 กรกฎาคม 
2557 

Ep.133 :ประหาร
ชีวติรักษาทุกโรค 
 

นํา เ ส น อ เ กี� ย ว กับ ป ร ะ เ ด็ น ก า ร ป ฏิ รู ป
การศึกษาดว้ยวชิาลูกเสือเนตรนารี และการ
ตอ้งจ่ายค่าประกนัสุขภาพฯ และเรื�องโทษ
ประหารอย่างเร่งด่วนว่ามันจะช่วยแก้ไข
ปัญหาอะไรไดบ้า้ง  

16.35 136,306 

3. 25 กรกฎาคม 
2557 

Ep.134 :เราจะงาม
ตามสญัญา ขอเวลา
อีกไม่นาน 
 

นําเสนอประเด็น นางงามจากเวทีมิสยูนิ
เวิร์ส ไทยแลนด์ 2557 โดนปลดเพราะเคย
ถ่ายรูปเซ็กซี�  

22.12 183,616 

4. 5กนัยายน
2557 

Ep.135 :เจาะครม. 
สะโพกดินระเบิด 

ประเด็นของศาลแบบไทยๆ ที�เพิ�งตดัสินคดี
การฆาตกรรมเมื�อปีที�ผ่านมา, เรื� องความ
ยอ้นแยง้ของโลก ทั งเกาหลีเหนือ อเมริกา 
ยิ ว  ก า ซ่ า  แ ล ะ ว ก ม า ซี เ รี ย แ ล ะ เ รื� อ ง
คณะรัฐมนตรีที�มาจากการแต่งตั งและได้
เป็นขา้ราชการประจาํ  

16.22 131,079 

5. 3 ตุลาคม
2557 

Ep.136 :ตอ้งดู ! 
ตอนนี ออกสอบ
แน่นอน 

นําเสนอประเด็นเรื� องราวของกองกําลัง
ต่างชาติหลายกองในไทย ไม่ว่าจะเป็นที�
หลกัสี� ราชประสงค ์เกาะเต่า ขา้วสาร, เรื�อง
ผลโพลล์ความสุขของคนไทย และตาํรา
เรียนวชิาประวติัศาสตร์ชั นมธัยมที�น่าสนใจ 

27.24 169,465 

6. 
 

17 ตุลาคม
2557 

Ep.137 :เจาะมอ็บ
เหลืองฮ่องกง 
 

นําเสนอประเด็นการอุทานออกทีวี, การ
เมินเฉยต่อการทาํร้ายประชาชนจากทหาร 
ความรํ� ารวยที�ไม่มีที�มาที�ไป การเอากฎ
อยัการศึกมาโปรโมทการท่องเที�ยว คุณภาพ
ความตรงไปตรงมาของกระบวนการ
ยติุธรรม  

26.12 118,432 
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ตารางที� 4.1 (ต่อ) 

 

 

 

ลาํดบั วนัที� ชื�อตอน ประเดน็ในการนําเสนอ ความยาว
(นาที) 

ยอดชม 

(View) 

7. 29 ตุลาคม
2557 

Ep.138 :ชะลอการ
ขายขา้วกบัจาํนาํ
ขา้วต่างกนัยงัไง??? 

นาํเสนอประเด็นความประหลาดที�คนดีไม่
ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน ประหลาดที� มี
โครงการชะลอการขายขา้วฯ ที�ต่างกบัการ
จาํนาํขา้ว แถมชะลอขา้วไดไ้ม่มีใครเหมือน 
ประหลาดที�อาจจะมีการลงทุนสามล้าน
ล้ า น  แ ล ะ ป ร ะ ห ล า ด ที� เ ด็ ก ไ ท ย ยัง มี
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ตํ�า  

16.31 97,130 

8. 7 พฤศจิกายน 
2557 

Ep.139: ถึงเวลา
ปฏิรูปแลว้นะฮา้วฟ์ 

นาํเสนอประเด็นเรื�องคณะกรรมการยกร่าง
9 รัฐธรรมนูญตื�นรู้ที�จะเขา้มาแกไ้ขปัญหา
คอรัปชั�นของบ้านเ มืองให้หมดไป มา
พิจารณาว่าใครเป็นใคร มาจากไหน ได้
อยา่งไร  

36.02 118,021 

9. 21
พฤศจิกายน
2557 

Ep.140 :ปรส. VS 
จาํนาํขา้วเหยดแหม๋ 
 

เป็นการนําเสนอประเด็นเรื�องการขาดทุน
ของโครงการรับจํานําข้าวของรัฐบาลยิ�ง
ลกัษณ์ และประเด็น ปรส. 

21.52 179,843 

10. 25
พฤ ศ จิ ก า ย น
2557 

Ep.141 :รัฐบาล
แอบดูไลน์
ประชาชนไดจ้ริง
หรือ? 

นําเสนอเรื� องป่วงๆ ของรัฐบาลประเทศ
ไทยที�ประกาศต่อประชาชีวา่ วี อา วอ๊ด ชิ�ง 
ยู เรื� องราวเหล่านั นจะจริงหรือไม่ ได้แค่
ไหน  

9.23 93,317 

11. 14 มกราคม 
2558 

Ep. 142 : เจาะร่าง 
พรบ.ความมั�นคงไซ
เบอร์ 
 

นาํเสนอประเด็น พรบ.ความมั�นคงไซเบอร์ 
ที�จะมาเจาะตื นๆ วา่เคา้เป็นใครมาจากไหน 
และจะมาสร้างความปั� นป่วนกับเหล่า
ชาวเน็ตอยา่งไรบา้ง  

7.58 105,157 

12. 16 ม ก ร า ค ม 
2558 

Ep. 143 :ปูวเ์สร็จ
แน่ ! จาํนาํขา้ว 
"ส่อ" ทุจริต ! 

นําเสนอการพิจารณาคดีจํานําข้าว วาระ
แห่งชาติ สาเหตุแห่งความโกรธแค้นรับ
ไม่ได้ของมวลมหาประชาชน จากห้อง
ประชุมสภานิบญัญติัแห่งชาติ มาดูกนัวา่   

12.14 118,130 
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ตารางที� 4.1 (ต่อ) 

 
จากการวิเคราะห์เนื อหารายการเจาะข่าวตื นทั งหมด 14 ตอน ผูว้ิจยัพบวา่ประเด็นหลกัที�

รายการไดห้ยบิยกขึ นมานาํเสนอ คือ  ประเด็นการเมืองและสังคม ซึ� งในส่วนที�เป็นประเด็นการเมือง
ผูด้าํเนินรายการจะกล่าวถึงนโยบายหรือการบริหารงานของรัฐบาล ไดแ้ก่ การตรวจสอบคดีจาํนาํ
ขา้ว ในสมยัรัฐบาลของนางสาวยิ�งลกัษณ์ ชินวตัร หรือ กฎหมายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล เป็นตน้
ในขณะที�ประเด็นดา้นสังคมจะกล่าวถึงปัญหาต่างๆ ที�เกิดขึ นภายในสังคมปัจจุบนั  ไดแ้ก่ กรณีที�
นางงามจากเวทีมิสยนิูเวิร์ส ไทยแลนด์ 2557 โดนปลดเพราะเคยถ่ายรูปเซ็กซี� เป็นตน้ โดยผูด้าํเนิน
รายการจะวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนั นดว้ยการใช้วิธีการย่อยเรื� องยากให้เป็น
เรื�องง่าย ผา่นการใชภ้าษาที�สั น กระชบั และเขา้ใจไดง่้าย  เนื�องจากปัจจุบนัเป็นยุคของสภาวะขอ้มูล
ลน้เกิน (Information Overload) ทาํให้คนไม่มีสมาธิกบัอะไรนานๆ เนื อหาหรือประเด็นที�นาํเสนอ
จึงตอ้งสั น ใชเ้วลาไม่นานจนเกินไป ดงัที� ณัฐพงศ์ เทียนดี (สัมภาษณ์,19 สิงหาคม,2558) กล่าวว่า 
“เราต้องคิดว่าจะทาํยงัไงให้คนดู ติดตามหรือสนใจในประเด็นหรือสิ� งที�เราพูดไปเรื� อยๆ ต้อง
นาํเสนออย่างกระชบั ถา้คนดูรู้สึกว่าสิ�งที�ดูอยู่มนัยาก มนัน่าเบื�อ มนัช้าเคา้ก็สามารถกดเปลี�ยนได้
ทนัที หรือหากความเร็วบนอินเทอร์เน็ตไม่ดี ชา้ คนดูก็อาจเปลี�ยนหรือเลิกดูไดท้นัทีการทาํออนไลน์
อุปสรรคเยอะกวา่การทาํทีว”ี 

นอกจากนี ยงัมีการตั งชื�อตอนให้มีความน่าสนใจและสร้างสรรค์ดว้ยภาษาไม่เป็นทางการ 
หรือนาํคาํที�นิยมอยู่ ณ ขณะนั นมาประกอบใช้ในการตั งชื�อตอน   เช่น ตอน ถึงเวลาปฏิรูปแลว้นะ

ลาํดบั วนัที� ชื�อตอน ประเดน็ในการนําเสนอ ความยาว
(นาที) 

ยอดชม 

(View) 

   กลโกงของฝ่ายจาํเลยและหลกัฐานสําคญั
ของทางโจทกคื์ออะไร  

  

13. 23 ม ก ร า ค ม 
2558 

Ep.144 :ไม่มีเจ๊ปูวส์
แลว้!! เลือกตั งไทย
สไตลเ์ยอรมนั ฉลุย 
!! 
 

นํา เสนอประเด็นที� ไม่มีนายกฯ ชื� อ  ยิ� ง
ลกัษณ์ ชินวตัร เป็นรอบที�สาม กบัเรื�องดูถูก
สติปัญญาของ "การเลือกตั งระบบเยอรมนั" 
วา่ระบบที�วา่นี ดีอยา่งไร มีตน้กาํเนิดมาจาก
ไหน และเกร็ดตื นๆ ที�ไม่เกินเจ็ดบรรทัด
เกี�ยวกบั "เผด็จการรัฐสภา"  

10.53 116,805 

14. 30 มกราคม 
2558 

Ep.145 :ตกใจกบั 
พรบ.ไซเบอร์ฯ อีก
ซกัรอบ !! 

นํา เ สน อ เ รื� อ ง ชุ ด ก ฎ ห ม า ย  " ส่ ง เ ส ริ ม
เศรษฐกิจดิจิตอล" จาํนวนแปดฉบบั  

14.45 148,169 
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ฮา้วฟ์หรือตอน  ปรส. VS จาํนาํขา้วเหยดแหม๋ ซึ� งเป็นการนาํเสนอประเด็นเรื�องการขาดทุนของ
โครงการรับจาํนาํขา้วของรัฐบาลยิ�งลกัษณ์ ที�นาํคาํวา่ “นะฮาวฟ์” และคาํวา่ “เหยดแหม๋” ที�เป็นภาษา
วยัรุ่น หรือคาํที�ไม่เป็นทางการมาใช้สื�อสารกบักลุ่มผูช้มที�เป็นคนรุ่นใหม่มาประกอบใช้ในการตั ง
ชื�อซึ� งถือเป็นกลยทุธ์การออกแบบเนื อหาที�สาํคญัอยา่งหนึ�งที�นาํเรื�องความเกี�ยวขอ้ง (Relevancy) กบั
ผูรั้บสารมาใช ้ 

ทั งนี ผูว้ิจยัขอนาํเสนอตวัอย่างจากประเด็นที�ผูช้มสนใจมากที�สุด คือ ตอน เราจะงามตาม
สัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน (ออกอากาศวนัที� 25 ก.ค. 2557 ) ซึ� งมียอดชมสูงสุดถึง 183,616 ครั ง  โดย
เป็นตอนที�นาํเสนอประเด็นเกี�ยวกบัสังคม เรื�องที�นางงามจากเวทีมิสยนิูเวิร์ส ไทยแลนด์ 2557โดน
ปลดเพราะเคยถ่ายรูปเซ็กซี�ตามที�จะไดเ้ห็นจากตาราง4.2 
 
ตารางที� 4.2 ตวัอยา่งบทพดูของผูด้าํเนินรายการเกี�ยวกบัประเด็นสังคม (เทปวนัที� 25 ก.ค. 2557) 
 

(07.00) เนื$อหา 

จอห์น ล่าสุดครับนางงามโดนปลดเพราะเคยถ่ายรูปเซ็กซี�วะเฮย้ โอโ้หเคา้บอกทาํตวัแบบนี มนัไม่
เหมาะกบัวฒันธรรมไทยรู้ไม๊ 

แอม้ ครับผม ไอว้ฒันธรรมไทยเนี�ยมนัเป็นของแปลกมากเลยนะครับ กเูพิ�งรู้เหมือนกนัวา่การเอา
ผูห้ญิงมานุ่งชุดวา่ยนํ า เดินโชวแ์ลว้ตดัสินวา่ใครสวยสุดเนี�ย มนัเป็นวฒันธรรมไทยดว้ย(ตบ
โต๊ะ) 

จอห์น แลว้มีติดเบอร์ดว้ยนะครับ แม่งติดเบอร์แบบสาธารณะดว้ยนะครับ ถ่ายทอดสดฟรีทีวีดว้ย 
ปกติเนี�ยติดเบอร์เคา้ตอ้งอยูใ่นที�มิดชิด ไม่ใหถ่้ายรูปออกทีวี จะบา้เหรอ 

แอม้ ชาวเน็ตอ่ะ 
จอห์น ชาวเน็ตเนี�ย อื อฮือ ความเห็นเยอะนะเนี�ย 
แอม้ ใช่ซิ�ปกติไม่ค่อยไดแ้สดงความเห็นไง อยูบ่า้นแลว้ค่อยแสดงความเห็น ปิดบา้นมิดชิดแลว้ก็

ด่าคน 
จอห์น ครับผม 
แอม้ เฮี ย ไม่เหมือนเรา ถ่ายเลย (หวัเราะ) 
จอหืน (หวัเราะ) ออนแอร์บนเน็ตดว้ย เออ 

 
จากตวัอยา่งเบื องตน้จะเห็นวา่ผูด้าํเนินรายการหยิบยกประเด็นที�กาํลงัไดรั้บความนิยมของ

สังคมอยู่ในตอนนั นมาพูดถึง ซึ� งก็คือเรื�องที�กองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ มีคาํสั�งปลด "นํ า
เพชร สุณณัณิการ์"หรือ "เอมี� นํ าเพชร" หรือ "สุณัณณิภาร์ กฤษณสุวรรณ"พน้จากตาํแหน่งรองมิส
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ยนิูเวิร์สไทยแลนด์ 2014 เนื�องจากมีภาพฉาว แนวเซ็กซี�  ซึ� งไม่เหมาะกบัตาํแหน่งนางงามที�ไดรั้บ
โดยผูด้าํเนินรายการนาํประเด็นที�เกิดขึ นดงักล่าวมานาํเสนอดว้ยการวิเคราะห์พร้อมสอดแทรกความ
คิดเห็นส่วนตวั โดยการเสียดสี ประชดประชนัเรื�องที�พูดถึงวา่“…การเอาผูห้ญิงมานุ่งชุดวา่ยนํ า เดิน
โชวแ์ลว้ตดัสินวา่ใครสวยสุดเนี�ย มนัเป็นวฒันธรรมไทยดว้ย” นอกจากนี ระหวา่งที�ผูด้าํเนินรายการ
กาํลงัพูดถึงประเด็นที�นาํเสนออยู่นั น จะมีการนาํองค์ประกอบภาพในส่วนของการผลิตรายการ 
อยา่งเช่น ภาพกราฟฟิก แสดงเป็นรูปภาพ หรือคาํพดู เพื�ออธิบายในสิ�งที�ผูด้าํเนินรายการพูด  เพื�อให้
ผูช้มเขา้ใจในสิ�งที�ผูด้าํเนินรายการตอ้งการสื�อสารมากขึ น 

ดงัที� วญิzู วงศสุ์รวฒัน์ (สัมภาษณ์, 19 สิงหาคม 2558) กล่าววา่  
 
การนาํเสนอเนื อหาของรายการนั น หากอธิบายใหก้นัฟังซึ� งๆหนา้ก็เขา้ใจยากแลว้ แต่การจะ
ทาํผ่านรายการเรานั นยากกว่า แล้วยงัมีเรื� องของการประชดประชันเข้ามาอีก แต่เราก็
สามารถแทรกภาพ เสียง หรือวิดิโอเขา้ไปดว้ย เลยทาํให้คนดูเขา้ใจง่ายขึ น…อยา่งเช่นบาง
ตอนมีการพูดหรือใช้ชื�อย่อ ซึ� งคนอาจจะไม่รู้ว่าหมายถึงใคร การใช้กราฟฟิกก็ทาํให้คนดู
เขา้ใจมากขึ น 
 
“กราฟฟิกที�ใชส่้วนใหญ่จะเนน้ไปทางลอ้เลียน แนวน่ารักๆ ที�ตอ้งการทาํขึ นมาเพื�อช่วยใน
การสื�อสารดว้ย”(ณฐัพงศ ์เทียนดี, สัมภาษณ์, {| สิงหาคม 2558) 
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ภาพที� 4.1 ภาพผูด้าํเนินรายการขณะเล่าข่าวในประเด็นที�นางงามจากเวทีมิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด ์

2557 ซึ� งโดนปลดเพราะเคยถ่ายรูปเซ็กซี�จากตอนเราจะงามตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่
นาน (ออกอากาศวนัที�25 กรกฎาคม 2557) 

 
อีกตวัอยา่งคือ ตอน ปรส. VS จาํนาํขา้วเหยดแหม๋ (ออกอากาศวนัที� 21 พ.ย. 2557) ประเด็น

การเมืองที�ผูช้มสนใจรองลงมาเป็นอนัดบัสอง ซึ� งมียอดชมสูงสุดถึง 179,843ครั ง โดยเป็นตอนที�
นาํเสนอประเด็นเรื� องการขาดทุนของโครงการรับจาํนําขา้วของรัฐบาลยิ�งลกัษณ์ และประเด็น
องคก์ารเพื�อการปฏิรูประบบสถาบนัการเงินหรือ ปรส.ตามที�จะไดเ้ห็นจากตารางที� 4.3 
 
ตารางที� 4.3 ตวัอยา่งบทพดูของผูด้าํเนินรายการเกี�ยวกบัประเด็นการเมือง (เทปวนัที� 21 พ.ย. 2557) 
 

(1.50) เนื$อหา 

จอห์น ในที�สุดครับตวัเลขการการทุนของโครงการรับจาํนาํขา้วทุกเมด็ของรัฐบาลสมหญิง ยิ�งเลิฟเนี�ยนะ ก็
ไดถู้กประกาศออกมาแลว้นะฮา้วฟ์ โดยมือเศรษฐกิจแห่งครม. ประยุทธ์ 1.หม่อมราชวงศ์ ปรีดียา
ธรณ์ เทวกลุ เลขที�ออก 6,820,000,000,000 บาท (ลากเสียง)  หลายคนก็มีขอ้กงัขานะครับวา่ ไอเลข
นี�เนี�ย ไปดึงออกมาจากแอสของใคร มนัมาไดย้งัไง หกแสนกว่าลา้น ขา้วที�รับจาํนาํไวอ่้ะขายได้
หมดแลว้เหรอถึงมาบอกวา่ขาดทุนอ่ะฮะ 

แอม้ เห้ย เคา้เรียกขาดทุนบญัชีเวย้ จาํเลยสังคมคนดีทางฝั�งพรรคเพื�อไทยเคา้ตอ้งสวนกลบัมาอยูแ่ลว้ว่า
เนี�ยคือการขาดทุนทางบญัชี เป็นตวัเลขที�สมมุติขึ นเพื�อที�จะปิดบญัชีให้ได ้พูดง่ายๆก็คือถึงรอขาย
ขา้วหมดก่อนค่อยปิดบัญชีเนี�ย ก็พอดีครับ ชาติหน้า 25 นอมันต้องประมาณเอาแล้วล่ะตอนนี  
เพราะวา่ไม่งั นมนัไม่จบไง ไม่จบมนัก็จะเริ�มเอาเงินมาแดก เอย้! พอไม่จบมนัก็จะเริ�มขอเงินอนัใหม่
มาไม่ไดไ้ง 

จอห์น อ๋อ โอเค พดูใหดี้ๆนะเวย่ เออ.. 
แอม้ เขา้ใจไม๊ แต่เคา้ไม่ไดม้ั�วนิ�ม ไม่ไดเ้มคตวัเลขขึ นมาเวอ่ร์ๆ เคา้ยืนยนัมาว่าเคา้ใชว้ิธีการทางบญัชีที�

ถูกตอ้ง  
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ตารางที� 4.3 (ต่อ) 

 

(1.50) เนื$อหา 

 โอเคปะ!  
จอห์น ซึ� งเรื� องนี เนี� ยจะเป็นความจริงหรือไม่อย่างไรเนี�ยนะครับ ชาวบ้านอย่าเราๆเนี�ยละครับหรือ

แมก้ระทั�งสื�อครับ (หัวเราะ) ก็ไม่มีวนัไดรู้้หรอกครับเพราะมนัเป็นความลบัสุดยอดห้ามบอกใคร
เขา้ใจไม ๊ (กระซิบ)หา้มบอกใครเป็นอนัขาดเลย ถา้ไม่มีเสน้ใหญ่ในกรมบญัชีกลางหรือวา่ ธกส.เนี�ย
นะครับ มึงอยา่งฝันเลยนะครับที�จะไดดู้รายงานตรวจตวัจริงๆครับ เคา้บอกมาวา่ยงัไงเนี�ยจริงไม่จริง
ไม่มีทางเช็คได ้แต่เฮย้! เดี}ยวก่อนกูไม่ไดบ้อกว่าโครงการจาํนาํขา้วไม่ขาดทุนนะเวย่ ขาดทุนชวัร์ 
ขาดทุนเยอะดว้ย ขาดทุนแบบเหยดแหม๋ ขาดทุนแบบเหนียวไข่ ไม่ใช่เหนียวไก่ (3.34) เหนียวไข่
เขา้ใจป่าว เออ..แค่ความจริงสุดทา้ยเนี�ยนะครับ มึงกบักไูม่มีทางไดเ้ห็นเหมือนกบัโครงการประกนั
ราคาขา้ว โครงการประกันยางพารา โครงการรับซื�อมนั โครงการอุม้ราคาไข่ ทุกโครงการทุก
รัฐบาลเคา้แถลงข่าวมาวา่เท่าไหร่ มึงก็ตอ้งพยกัหนา้ งึกๆงกัๆ ไปเท่านั นครับ โอเค๊! คาํถามมนัมีอยู่
แค่วา่ คุณมึงจะเกิดดีดดิ น เป็นเดือดเป็นร้อน ยอมไม่ได ้เหยดแหม๋กบัโครงการไหนขึ นมาเท่านั นแห
ล่ะครับ… 

 

จากตัวอย่างเบื องต้นจะเห็นว่าผู ้ด ําเนินรายการหยิบยกประเด็นเรื� องการขาดทุนของ
โครงการรับจาํนาํขา้วของรัฐบาลยิ�งลกัษณ์ มาวิเคราะห์โดยการนาํขอ้มูลเรื�องของตวัเลขมาอา้งอิง
เพื�อประกอบการนาํเสนอให้มีความน่าเชื�อถือมากขึ น ดงัตารางที� 4.3 ที�ผูด้าํเนินรายการพูดว่า 
“ตวัเลขการทุนของโครงการรับจาํนาํขา้วทุกเมด็ของ…ก็ไดถู้กประกาศออกมาแลว้นะฮา้วฟ์ โดยมือ
เศรษฐกิจแห่งครม. ประยทุธ์ 1.หม่อมราชวงศ ์ปรีดิยาธรเทวกุล เลขที�ออก 6,820,000,000,000 บาท”
ดว้ยการวิเคราะห์พร้อมสอดแทรกความคิดเห็นส่วนตวัที�ใช้การเสียดสีและประชดประชนัเรื�องที�
กาํลงันาํเสนอประกอบดว้ย โดยระหวา่งที�ผูด้าํเนินรายการกาํลงัพูดนั นจะมีการนาํองคป์ระกอบภาพ
ในส่วนของการผลิตรายการ อยา่งเช่น ภาพกราฟฟิก แสดงเป็นรูปภาพ หรือคาํพูด เพื�ออธิบายในสิ�ง
ที�ผูด้าํเนินรายการพดู ตามที�เห็นไดจ้ากรูปภาพที� 4.2 
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(1.55)  (2.08)  (4.42)   
 

 
ภาพที� 4.2 ภาพผูด้าํเนินรายการขณะเล่าข่าวในประเด็นการขาดทุนของโครงการรับจาํนาํขา้วของ

รัฐบาลยิ�งลกัษณ์ จากตอน ปรส. VS จาํนาํขา้วเหยดแหม๋ (ออกอากาศวนัที� 21 พ.ย. 
2557) 

 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเบื องตน้แสดงให้เห็นว่าประเด็นที�รายการเจาะข่าวตื นนาํมาเสนอ

นั นมีการพดูถึงประเด็นดา้นการเมืองและสังคมที�นาํเสนอกฎหมาย นโยบายหรือการบริหารงานของ
รัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ รวมไปถึงเรื�องราวที�เกี�ยวกบัสังคมปัจจุบนั ที�คนในสังคมให้ความสนใจหรือ
ติดตาม ซึ� งก็สอดคลอ้งกบัความตั งใจในการนาํเสนอประเด็นของผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื นจาก
บทสัมภาษณ์ที�กล่าววา่  

 
เราพยามจะพดูประเด็นเรืองการเมือง สังคมและวฒันธรรม เพื�อใหค้นมองวา่เป็นเรื�องที�ควร
รู้ และก็พยายามที�จะนาํเสนอดว้ยวธีิที�หลากหลาย ใชก้ารยอ่ยเรื�องที�ยากให้เป็นเรื�องง่าย ให้
คนเขา้ใจ ผมตั งใจจะนาํเสนอไปถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที�เป็นวยัรุ่น เพราะคนพวกนี คือคนที�ใช้
อินเทอร์เน็ตจริงๆ และถ้าถามผม ผมคิดว่าถ้าจะมีอิมแพคก็น่าจะมีอิมแพคกับคนรุ่นนี 
มากกวา่ซึ� งสิ�งที�เรานาํเสนอก็เป็นการนาํเสนอจากข่าวสารทั�วไปที�หลายๆสื�อเคา้นาํเสนอกนั 
แต่วา่มนัสามารถเช็คได ้เพียงแต่วา่เราแค่เอามายอ่ยใหค้นเขา้ใจง่ายขึ น เพราะฉะนั นก็คือสิ�ง
ที�เรานาํเสนอก็มาจากสิ�งเหล่านี แหล่ะครับ เพียงแต่เราอธิบายจากสิ�งที�ยากให้เป็นเรื�องง่าย
เท่านั นเอง หลายคนก็เลยมองวา่แรงจงั แต่จริงๆแลว้เนี�ยก็มาจากเนื อความที�เคา้เขียนกนั แต่
คุณไม่ไดอ่้าน  เราแค่แปลงไทยเป็นไทยให้เขา้ใจง่าย”(วิญzู วงศสุ์รวฒัน์, สัมภาษณ์, 19 
สิงหาคม 2558) 
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การเลือกประเด็น เลือกตามความสําคญัว่าควรจะพูดไม๊ ตามแต่วาระ ยกตวัอย่างประเด็น
ระเบิดที�ราชประสงคที์�คนส่วนใหญ่สนใจ แต่ขณะเดียวกนัประเด็นรัฐธรรมนูญก็ยงัทาํงาน
อยู ่ก็ยงัมีการดาํเนินต่อไป ซึ� งเราก็คิดวา่ประเด็นรัฐธรรมนูญก็สําคญั ซึ� งประเด็นระเบิดเรา
นั นเราไม่สามารถระบุไดว้า่เป็นใคร ขอ้มูลยงัไม่เพียงพอ พวกเราเสฟข่าวเยอะมากและตอ้ง
คุยกนัเรื�อยๆ วา่ประเด็นข่าวไหนที�น่าสนใจ ตอ้งคุยกนัเรื�อยๆ”(ณัฐพงศ ์เทียนดี, สัมภาษณ์, 
19 สิงหาคม 2558) 

 
นอกจากนี จากการศึกษายงัพบวา่การอพัโหลดลงทางอินเทอร์เน็ตทีวีของรายการเจาะข่าว

ตื นนั นไม่มีการกาํหนดวนัหรือเวลาในการอพัโหลดที�แน่นอน ดงันั นในแต่ละเดือนรายการเจาะข่าว
ตื นจึงมีจาํนวนตอนที�อพัโหลดลงทางอินเทอร์เน็ตทีวทีี�ไม่เท่ากนั ตามที�เห็นไดจ้ากตารางที� 4.4 

 

ตารางที� 4.4 สรุปจาํนวนของรายการเจาะข่าวตื น ระหวา่งวนัที� 1มิถุนายน 2557–1 มกราคม 2558 
 (ณ วนัที� 21 มิถุนายน 2558) 
 

เดือน จํานวนตอน 
มกราคม 2558 4 
ธนัวาคม 2557 0 
พฤศจิกายน 2557 3 
ตุลาคม 2557 3 
กนัยายน 2557 1 
สิงหาคม 2557 0 
กรกฎาคม 2557 2 
มิถุนายน 2557 1 

 
จากตารางเบื องต้นแสดงให้เห็นว่าเดือนที�รายการเจาะข่าวตื นมีการอัพโหลดลงทาง

อินเทอร์เน็ตทีวีมากที�สุดคือ เดือนมกราคม 2558 ซึ� งมีทั งหมด 4 ตอน  ในขณะที�รองลงมาคือเดือน 
พฤศจิกายน และเดือนตุลาคม2557 ซึ� งมีจาํนวนที�ออกอากาศเท่ากนัคือ 3 ตอน นอกจากนี ยงัพบว่า
ในเดือน ธนัวาคมและเดือนสิงหาคม 2557 รายการเจาะข่าวตื นไม่มีการอพัโหลดลงทางอินเทอร์เน็ต
ทีวีเลยแมแ้ต่ตอนเดียวการอพัโหลดรายการเจาะข่าวตื นผา่นช่องทางอินเทอร์เน็ตทีวีเบื องตน้แสดง
ให้เห็นว่าการนาํเสนอรายการผ่านอินเทอร์เน็ตทีวี เป็นช่องทางที�เปิดโอกาสให้ผูผ้ลิตสามารถ
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สามารถสร้างสรรคร์ายการและนาํเสนอผา่นทางอินเทอร์เน็ตทีวีไดอ้ยา่งอิสระ ต่างจากการนาํเสนอ
ผา่นสื�อกระแสหลกัอยา่งสื�อวิทยุและโทรทศัน์ที�มีขอ้จาํกดัของเวลาดว้ยเพราะการนาํเสนอผ่านสื�อ
วิทยุโทรทศัน์เป็นทื�อที�มีอายุสั น กล่าวคือผูช้มไม่สามารถยอ้นกลบัมาดูรายการไดอี้ก ต่างจากการ
นาํเสนอผา่นอินเทอร์เน็ตทีวี ที�ผูรั้บสารสามารถสืบคน้ขอ้มูลหรือเลือกเปิดชมรายการที�ตอ้งการได้
ตลอดเวลา 24 ชั�วโมง  นอกจากนี จากการสัมภาษณ์ผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื นยงัพบว่าสาเหตุที�
รายการเจาะข่าวตื นไม่มีการกาํหนดวนัหรือเวลาในการออกอากาศที�แน่นอนนั น ขึ นอยู่กบัความ
สะดวกของผูผ้ลิตรายการ เป็นสาํคญั ดงับทสัมภาษณ์ของผูด้าํเนินรายการที�กล่าววา่ 

 
การอพัโหลดเริ�มตน้จากตามสะดวก เช่นเดือนละครั ง หรือ บางเดือนมี 2 เทป แลว้ก็ไม่ได้
กาํหนดวนั ดูความสะดวกว่ามาถ่ายไดว้นันี  ตดัไดว้นันี  คิวห้องตดัว่างวนันี พอดีก็ลงวนันี  
แต่พอเริ�มมีคนนิยมมากขึ นก็เริ�มถี�ขึ น และพอเราทาํเวบ็ก็ทาํให้มีตารางเวลาที�ชดัเจนมากขึ น
(วญิzู วงศสุ์รวฒัน์, สัมภาษณ์, 19 สิงหาคม 2558) 

 
ในขณะที�คุณณัฐพงศ ์เทียนดี ผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื น ซึ� งทาํหนา้ที�ในการช่วยควบคุม

ฝ่ายโปรดกัชั�นรายการไดใ้หส้ัมภาษณ์เพิ�มเติมเกี�ยวกบัการออกอากาศวา่ 
 
เพราะลูกคา้ชอบถามหาผงั ซึ� งออนไลน์ไม่ไดมี้การทาํผงั เราก็เลยทาํเป็นตารางผงัแบบราย
เดือน ว่าในแต่ละเดือนเจาะข่าวตื นจะออกกี�ตอน เราก็เลยวางว่าเจาะข่าวตื น ควรมีอาทิตย์
เวน้อาทิตย ์แต่ถา้ลูกคา้ตอ้งการเยอะก็สัปดาห์ละสองครั ง เดือนนึงแปดครั ง เพื�อลูกคา้จะได้
มีผงั จะได้วางแผนโฆษณาซึ� งจริงๆตอนแรกเป็นตามสะดวก แล้วก็มาเป็นอาทิตย์เวน้
อาทิตย ์แลว้ก็ทุกอาทิตย ์แต่พอทุกอาทิตยค์นก็เบื�อ ดูนอ้ยลง เราเลยปรับให้เป็นอาทิตยเ์วน้
อาทิตยแ์บบเดิม บางทีเจอเรื�องรัฐประหารก็ไม่สามารถพูดอะไรได ้ก็เหลือเดือนละครั ง  ก็
ขึ นอยู่กบัสถานการณ์ ต่างๆ แต่ปัจจุบนัจะออกเป็นอาทิตยเ์วน้อาทิตย์(ณัฐพงศ์ เทียนดี, 
สัมภาษณ์, 19 สิงหาคม 2558) 
 
นอกจากนี จากการศึกษาทั ง 14 ตอน พบวา่ ในความยาวในการนาํเสนอแต่ละตอนจะไม่เกิน 

20 นาที  ทั งนี เนื�องจากเนื อหาที�ผูด้าํเนินรายการนาํเสนอส่วนใหญ่คือประเด็นเรื�องการเมืองสังคม 
ซึ� งจดัอยู่ในประเภทของข่าวหนกั หรือเรื�องที�เขา้ใจค่อนขา้งยาก ตอ้งอาศยัความคิด ความรู้ ความ
สนใจในภูมิหลงัเกี�ยวกบัเรื�องนั นๆพอสมควร ดงันั นในการนาํเสนอเนื อหาของผูด้าํเนินรายการจึง



55 

จาํเป็นจะตอ้งนาํเสนอเนื อหาให้สั นและกระชบั เพื�อผูช้มจะไดเ้ขา้ใจในเนื อหาและไม่รู้สึกเบื�อ ซึ� งก็
สอดคลอ้งกบัที�ผูด้าํเนินรายการไดใ้หส้ัมภาษณ์ไวว้า่  

 
ล่าสุดจะพยามยามไม่ให้เกิน 20 นาทีต่อตอน เพราะตอ้งมีการอพัโหลดลงเฟส      
บุ๊คดว้ย จะไดดู้ไดห้ลายช่องทาง ซึ� งแต่ก่อนเราทาํเป็นชั�วโมงเลย แต่มนัอพัโหลด
ลงเฟสบุ๊คไม่ได้…ต่างจากการทาํทีวีที�ไม่สามารถนาํเสนอเร็วได้ เพราะคนดูไม่
สามารถยอ้นกลบัมาดูไดแ้ต่ออนไลน์สามารถทาํได ้(ณัฐพงศ์ เทียนดี, สัมภาษณ์, 
19 สิงหาคม 2558) 
 
ลุคของจอห์น ในฟรีทีว ีหรือสื�อกระแสหลกัส่วนใหญ่ผมจะเป็นอีกแบบนึง แต่พอ
ทาํออนไลน์ผมตอ้งนําเสนอตวัเองในอีกรูปแบบนึง คือต้องพูดกระชับ ต้องไว 
ตรงไปตรงมา ไม่ต้องอ้อมค้อม จะรู้เลยว่าอนันี เป็นเนื อหาในการที�จะต้องไป
นาํเสนอบนออนไลน์ ส่วนอนันี ตอ้งไปนาํเสนอบนฟรีทีวี มนัคนละอารมณ์กัน  
การใช้ภาษาของออนไลน์ กับฟรีทีวีคนละแบบกัน โดยความยาวของการทํา
ออนไลน์ขึ นอยูก่บัเนื อหา ความอิ�ม พอดีและ ไม่ยืดไป ยาวไป (วิญzู วงศสุ์รวฒัน์, 
สัมภาษณ์, 19 สิงหาคม 2558) 
 
จากการศึกษาเบื องต้นผูว้ิจยัจึงสรุปได้ว่า ประเด็นที�รายการเจาะข่าวตื นนาํเสนอ คือ 1.

ประเด็นการเมืองสังคม ซึ� งมีปัจจยัดา้นความสดใหม่ และเป็นประเด็นที�ไดรั้บความนิยม หรืออยูใ่น
กระแสสังคมด้วยการใช้วิธีการย่อยเรื�องยากให้เป็นเรื� องง่าย ผ่านการใช้ภาษาที�สั น กระชับ และ
เขา้ใจไดง่้าย รวมถึงมีการนาํภาพกราฟฟิก แสดงเป็นรูปภาพ หรือคาํพูด เพื�ออธิบายในสิ�งที�ผูด้าํเนิน
รายการพูด  เพื�อให้ผูช้มเขา้ใจในสิ�งที�ผูด้าํเนินรายการตอ้งการสื�อสารมากขึ นซึ� งการนาํเสนอดว้ย
ประเด็นและรูปแบบดงักล่าวสามารถช่วยสร้างแรงกระตุน้ให้ผูช้มเลือกที�จะติดตามเนื อหาในแต่ละ
ประเด็นไดเ้ป็นอยา่งดี เห็นไดจ้ากจาํนวนผูเ้ขา้ชมซึ� งมียอดการเขา้ชมสูงสุดถึง 183,616 ครั งในขณะ
ที�ระยะเวลาหรือจาํนวนตอนในการออกอากาศจะไม่มีการกาํหนดวนัหรือเวลาในการออกอากาศที�
แน่นอน ทั งนี ขึ นอยูก่บัความสะดวกของผูผ้ลิตรายการและช่องทางการนาํเสนอเป็นสาํคญั 
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4.1.2 การใช้ภาษา 

ผูด้าํเนินรายการ คือตวัแทนที�จะถ่ายทอดเรื�องราวต่างๆ ให้กบัผูช้ม ดงันั นทกัษะทางดา้น
การใช้ภาษาของผูด้าํเนินรายการ ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบสําคญัที�ขาดไม่ได้ ซึ� งภาษาในการ
สื�อสารนั น คือ การที�ผูส่้งสารหรือผูด้าํเนินรายการ มีเจตนาจะถ่ายทอดความคิดและวตัถุประสงค์
ที�ตั งไวไ้ปยงัผูรั้บสาร ซึ� งก็คือผูช้มรายการ โดยใช้การสื�อสารผา่นวจันภาษา หรือภาษาที�ใช้ถอ้ยคาํ 
(Verbal Language) และอวจันภาษา หรือภาษาที�ไม่ใช้ถอ้ยคาํ (Non-verbal Language) โดยจาก
การศึกษาผูว้จิยัพบวา่ผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื น มีการใชภ้าษาในการสื�อสาร ดงันี  

4.1.2.1 การสื�อสารผา่นวจันภาษา 
วจันภาษา (Verbal Language) หมายถึง ภาษาถ้อยคาํที�ใช้ในการสื�อสารโดยใช้

ตวัอกัษร และถอ้ยคาํในการสื�อสารโดยการพูดระหวา่งผูส่้งสารกบัผูรั้บสาร  ทั งนี ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์
การใชว้จันภาษาของผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื นที�มีความโดดเด่นและเกิดความน่าสนใจในประเด็น
เรื�องการใชค้าํหรือภาษาในการสื�อสารกบัผูช้มรายการ คือ  

1) การใชภ้าษากาํกวม 
หมายถึง ความกาํกวมที�เกิดจากการใช้คาํใดคาํหนึ� งในประโยคที�สามารถ

ตีความไดม้ากกวา่หนึ� งความหมาย หรือ หมายถึงคลุมเครือ มีความหมายไดห้ลายนยั ตามที�เห็นได้
จากตารางที� 4.5 และ ตารางที� 4.6 

 

ตารางที� 4.5 ตารางตวัอยา่งบทสนทนาการใชภ้าษากาํกวมจากตอน 134 เราจะงามตามสัญญา ขอ
เวลาอีกไม่นาน 

 

 บทสนทนา อธิบาย 

แอม้  
จอห์น  
แอม้  
จอห์น  
 

อ๋อ คุณเป็นเป็นผูเ้ชี�ยวชาญดา้นพริตตี  
ออ้ใช่ๆ เรามีโอกาสไดร่้วมงานกบัเคา้เยอะครับ 
ร่วมงาน ไม่ไดร่้วมอยา่งอื�น 
ไม่ไดร่้วมครับ” (หวัเราะ) 
 

ผูด้ ําเนินรายการใช้คาํคลุมเครือ มี
ความหมายได้หลายนัย จากคําว่า 
“ร่วมงาน ไม่ได้ร่วมอย่างอื�น” ซึ� ง
สา ม า ร ถ ตี ค วา มห ม า ย ไ ด้ห ล า ย
ความหมาย  
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ตารางที� 4.6 ตารางตวัอยา่งบทสนทนาการใชภ้าษากาํกวมจากตอน 134 เราจะงามตามสัญญา ขอ
เวลาอีกไม่นาน 

 

 บทสนทนา อธิบาย 

แอม้  
 
จอห์น  
แอม้  
 
 
จอห์น : 

วนัก่อนครับ ผมเจอคนนึง เป็นคนรวยมาก เคา้ดูรายการเรา 
ไม่รู้จกัเรา 
(หวัเราะ) รวยแต่เขือ 
รวยจริง รวยแต่เคีย (หัวเราะ) เดินมาทกัผม อุย้ คุณพ่อหมอ 
ผมดูรายการดว้ยที�คุณทาํกบัจอห์น วิzูzูใช่ไม๊ ที�ทาํรายการ
ด่าคน กมีูชื�อรายการ เจาะข่าวตื น  
 (หวัเราะ) เออสรุปกเูป็นรายการด่าคน 

ผูด้าํเนินรายการมีการใชค้าํผวน
เพื�อใหผู้ช้มตีความไปในทาง
ความหมายเรื�องเพศ จากคาํวา่ รวย
แต่เขือ และ รวยแต่เคีย 
 

 
จากบทสนทนาเบื องต้นเห็นได้ว่าผูด้ ําเนินรายการทั งสองคน  ใช้ภาษา

กาํกวมที�สามารถตีความไดม้ากกวา่หนึ�งความหมาย หรือ หมายถึงคลุมเครือ มีความหมายไดห้ลาย
นัย  จากประโยค “ร่วมงาน ไม่ได้ร่วมอย่างอื�น” ซึ� งมีความหมายคลุมเครือ หรือสามารถ
ตีความหมายไดม้ากกวา่หนึ�งความหมาย อีกทั งยงัมีการใชก้ารผวนคาํ ที�ทาํให้ผูช้มตีความในเรื�องที�
พูดไปในอีกความหมายหนึ�ง จากประโยค  “ร่วมงานจนเบี ยนอ่ะครับ”, “รวยแต่เขือ” และ “รวยแต่
เคีย” 

2) การใชค้าํเสียดสี ประชดประชนั 
หมายถึง การกล่าวกระทบกระเทียบเหน็บแนมบุคคลใดบุคคลหนึ� งหรือ

เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ� งเพื�อชี ให้เห็นข้อผิดพลาดบางอย่างที� เห็นว่าเป็นเรื� องที�สําคัญ เช่น 
การเมือง กฎหมาย คุณธรรม หรือจรรยาบรรณโดยที�ไม่วิเคราะห์ วิจารณ์หรือกล่าวตาํหนิโดยตรง
ตามที�เห็นไดจ้ากตารางที� 4.7 และ 4.8 
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ตารางที� 4.7 ตารางตวัอยา่งบทสนทนาการใชภ้าษาเสียดสี ประชดประชนัจากตอน145 : ตกใจกบั 
พรบ.ไซเบอร์ฯอีกสักรอบ 

 
ตอนที� บทสนทนา อธิบาย 

แอม้  อ่านซิ�ครับ กฎหมายนะครับ คณะกรรมการรัฐมนตรีนะครับ นี�
คือผู ้ที� มีความรู้ความสามารถที�สุดของประเทศแล้วนะเว่ย 
เรียกว่าเป็นทีมงานคุณภาพไม่มีทางหาได้จากการเลือกตั ง
เด็ดขาดเลย เพราะนอกจากจะมีความรู้ อ่านหนังสือแตก
มากกวา่พวกนกัการเมืองน่าโง่แลว้ยงัเป็นคนดีมีศีลธรรมสูงกวา่
มนุษยท์ั�วๆไปอีกต่างหาก 

มีการใช้การกล่าวเสียดสี
แ ล ะ ป ร ะ ช ด ป ร ะ ชั น
รัฐบาลวา่เป็นผูที้�มีความรู้
ความสามารถกว่าบุคคล
ทั�วไป  

 
ตารางที� 4.8 ตารางตวัอยา่งบทสนทนาการใชภ้าษาเสียดสี ประชดประชนัจากตอน140 : ปรส. VS 

จาํนาํขา้วเหยดแหม๋ 

 

ตอนที� บทสนทนา อธิบาย 

แอม้  แสนประเสริฐและทรงประสิทธิภาพแบบไม่มีใครเกิน ขอ้
กล่าวหาก็คือ แหม๋! ทีจาํนาํขา้วเนี�ยทาํคดีไวยงักบัชิงคงัเซ็น
รุ่น 500 กิโลเมตรต่อชั�วโมงเลยนะคร้าบ แต่ทีคดีปรส. เนี�ย
ซึ� งมีเอี�ยวอยูก่บัพรรคประชาธิปัตย ์ไม่มีทางไหนก็ทางหนึ�ง
แม่งจะหมดอายุความอยูแ่ลว้ เอาไปฝังกลบอยู ่อยู่ อยูห่ลุม
ไหนนะเนี�ย นะนะนาน นานจริงๆครับ”  

มี ก า ร ใ ช้ ก า ร ป ร ะ ช ด
ประชนัรัฐบาลถึงการทาํ
คดีจํานําข้าวที�รวดเร็ว 
ใ น ข ณ ะ ที� อี ก ค ดี ห นึ� ง
กลบัไม่ดาํเนินการ 

 
ตวัอย่างขา้งตน้จะเห็นว่าผูด้าํเนินรายการต้องการกล่าวกระทบกระเทียบ

เหน็บแนมบุคคลใดบุคคลหนึ�งหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ�งเพื�อชี ให้เห็นขอ้ผิดพลาดบางอยา่งที�
เห็นว่าเป็นเรื� องที�สําคญัซึ� งตรงกบับทสัมภาษณ์ของผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื น ที�ให้สัมภาษณ์
เกี�ยวกบัการเลือกสื�อสารดว้ยการใชค้าํเสียดสี ประชดประชนั ในการดาํเนินรายการวา่ 
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ถา้จะสร้างความสงสัย ฉงน การเสียดสีหรือการประชดประชนัก็คงจะเป็นวิธีเดียวที�จะทาํ
ให้คนดูคิดซํ าอีกครั งว่ามนัหมายความว่าอย่างนั นจริงๆไม๊เอ๊ะยงัไง  หรือทาํให้คนดูเกิด
กระบวนการฉุกคิดขึ นมา ว่าเป็นสิ�งที�คุณควรตระหนักและให้ความสนใจกบัมนั (วิญzู 
วงศสุ์รวฒัน์, สัมภาษณ์, 19 สิงหาคม 2558) 

 
การพดูประชดประชนันั น เป็นแนวที�เราอยากจะทาํเพื�อประชดประชนั เพราะไม่มีวิธีไหนที�
จะไปได ้พดูตรงๆก็โกรธอีก ไร้สาระไปเลยก็บา้อีก แต่บางคนที�ไม่เขา้ใจก็จะคิดวา่สิ�งที�เรา
พูดเป็นการยุยง ทาํให้แตกแยก ซึ� งก็จะมีคนจาํนวนหนึ� งที�ไม่เขา้ใจถึงการประชดประชัน
หรือเสียดสี และก็อาจเชื�อไปเลยวา่ที�เราพดูเป็นสิ�งจริง ซึ� งในความเป็นจริงแลว้ เราเล่นใหญ่
มากเลยนะเล่นใหญ่เพื�อให้คนดูรู้ว่าประชดประชัน (ณัฐพงศ์ เทียนดี, สัมภาษณ์, 19 
สิงหาคม 2558) 

 
3) การสร้างคาํใหม่ 
คือ การสร้างกลุ่มคาํใหม่ ที�เกิดขึ นในวฒันธรรมการสื�อสารของรายการเจาะ

ข่าวตื น ซึ� งจากการศึกษาพบวา่ มีปรากฏการใชค้าํ ดงันี  
 

ตารางที� 4.9 แสดงการสร้างคาํใหม่ 
 

 
 

การสร้างคําใหม่ 

รูปศัพท์ ความหมาย 

นะฮา้วฟ์ นะครับ 
ฮาบ่เฮย้ เป็นคาํอุทานภาษาเหนือซึ� งแปลเป็นไทยได้

ความหมายวา่ "ไม่น่าพลาดเลยเรา"  
 

ทั งนี เพื�อใหเ้กิดความชดัเจนยิ�งขึ น ผูว้จิยัจึงยกตวัอยา่งบทสนทนาที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการสร้างคาํศพัทใ์หม่มาอธิบายประกอบ ดงัตวัอยา่ง 

 
จอห์น :และต่อไปนี นะครับ พบกบัพิธีกรที�เชื�อมั�นในคาํสัญญาของท่านนะ

ครับนายจูวญิญอน จอห์น วญิzู และพอ่หมอนะฮา้วฟ์” 
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ตวัอยา่งขา้งตน้เป็นการสร้างคาํศพัท์ขึ นใหม่ของผูด้าํเนินรายการเพื�อใชใ้น
การสื�อสาร รวมไปถึงเพื�อลดระดบัของคาํและเป็นการสร้างคาํเพื�อใชสื้�อสารเฉพาะกลุ่มซึ� งคาํวา่ นะ
ฮา้วฟ์ ที�หมายถึง นะครับ คือคาํที�พบวา่ผูด้าํเนินรายการใชพู้ดบ่อยที�สุด อีกทั งยงัถูกนาํไปใชใ้นการ
ตั งชื�อตอนของรายการเจาะข่าวตื น อย่างเช่น ตอน ถึงเวลาปฏิรูปแลว้นะฮา้วฟ์เห็นไดว้่าในแวดวง
สื�อสารมวลชนปัจจุบนัมกัปรากฏการสร้างศพัท์ใหม่เป็นจาํนวนมาก แสดงให้เห็นว่าภาษาไทยมี
ความเป็นพลวตั (Dynamic) คือมีการเปลี�ยนแปลงตลอดเวลาตามสภาพการณ์ทางสังคมอยู่
ตลอดเวลาสอดรับกบัผลการวิจยัที�ไดจ้ากการสัมภาษณ์วา่ ผูด้าํเนินรายการทั งสองคนมีการนาํคาํที�
นิยมอยูใ่นขณะนั น มาใชป้ระกอบการพูดเพื�อทาํให้รายการมีความน่าสนใจ และเขา้ถึงกลุ่มผูช้มซึ� ง
เป็นกลุ่มวยัรุ่น เพื�อเป็นการสร้างสีสันและเพื�อใหร้ายการสนุกยิ�งขึ น 

4) การใชค้าํไม่สุภาพ 
หมายถึงคาํที�สื�อถึงความไม่สุภาพ สื�อความความหมายในแง่ที�ไม่ดี หรือ ฟัง

ไม่ไพเราะ ซึ� งรวมถึงคาํที�สื�อเรื�องเพศ การด่าทอการดูหมิ�น โดยมารยาททางสังคม เช่น ไอ ้กู มึง เวย้ 
โวย้  ฯลฯ โดยการนาํเสนอของผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื น เป็นการนาํเสนอผา่นช่องทางออนไลน์ 
ซึ� งมีอิสระในการนาํเสนอ ต่างจากการนําเสนอผ่านช่องทางในสื�อกระแสหลกั ที�ตอ้งอยู่ภายใต้
ขอ้กาํหนดหรือการควบคุมของรัฐบาล ซึ� งสอดรับบทสัมภาษณ์ของผูด้าํเนินรายการวิญzู วงศ์
สุรวฒัน์(สัมภาษณ์, 19 สิงหาคม 2558) กล่าววา่ “วิธีการนาํเสนอของเราอาจจะฮาร์ดคอร์อยูบ่า้ง ใช้
คาํศพัท์วยัรุ๋นจ๋า หรืออาจใช้คาํหยาบบา้ง แต่ถา้เทียบกบัเมื�อก่อนน้อยลงเยอะ จะเน้นในส่วนของ
เนื อหาข่าวมากกว่า เน้นมุขตลกที�ดูแสบๆ กวนๆ ซึ� งในฟรีทีวีไม่มีหรืออาจจะตอ้งฉายหลงัสี� ทุ่ม 
หลงัเที�ยงคืน” 

 

ตารางที� 4.10 ตารางตวัอยา่งบทสนทนาการใชค้าํไม่สุภาพจากตอน134 : เราจะงามตามสัญญา ขอ
เวลาอีกไม่นาน 

 
 บทสนทนา อธิบาย 

จอห์น  
 

เฮย้ ผูห้ญิงครับ ชีวตินี รบกบัผูช้ายทั งพวกหื�น เจา้ชู ้ขี 
ตอแหลเอาเปรียบ กดขี�สารพดัยงัไม่พออีกเหรอครับ 
มึงจะกดขี�กนัเองไปถึงไหนครับอีบา้ 

คาํไม่สุภาพที�ผูด้าํเนินรายการ
ใช ้คือ คาํวา่ ตอแหล, มึง, อีบา้ 
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จากการสื� อสารของผู ้ดําเนินรายการเบื องต้น แสดงให้เห็นว่าผูด้ ําเนิน
รายการมีการเลือกใชค้าํที�ไม่สุภาพ ซึ� งหมายถึงคาํที�ฟังไม่ไพเราะหรือสื�อความความหมายในแง่ที�ไม่
ดี เพื�อใหก้ารนาํเสนอมีความน่าสนใจ และเขา้ถึงกลุ่มผูช้มวยัรุ่นผา่นการใชภ้าษาดงักล่าว จากคาํวา่ 
“ตอแหล”,“มึง” และคาํว่า “อีบา้”ซึ� งการใช้ภาษาในลักษณะดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าช่องทาง
ออนไลน์ ทาํให้ผูด้าํเนินรายการมีอิสระในการนาํเสนอไดม้ากกว่าการนาํเสนอผ่านช่องทางในสื�อ
กระแสหลกั ที�ตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดหรือการควบคุมของรัฐบาล 

5) การใชค้าํในกระแส 
ในที�นี ผูว้ิจยัหมายถึงการใช้คาํหรือประโยค ซึ� งเป็นที�นิยมหรือไดรั้บความ

สนใจจากเหตุการณ์ที�เกิดขึ นในช่วงเวลานั น ทั งนี อาจเป็นการนาํคาํหรือประโยคมาใชโ้ดยตรง หรือ
มีการดดัแปลง ลอ้เลียนไดด้งัที� ณัฐพงศ์ เทียนดี (สัมภาษณ์, 19 สิงหาคม 2558) กล่าววา่“คาํที�ฮิตๆ
หรือคาํที�คนนิยม อย่างคาํว่า ร้องไห้หนกัมาก นั นไม่ไดก้าํหนดวา่จะตอ้งพูด แต่เห็นวา่มนัฮิตดีเลย
นาํมาพดู”ตามที�เห็นไดจ้ากตารางที� 4.11 

 
ตารางที� 4.11 แสดงการใชค้าํในกระแส 
 

 
 
 
 
 
 
 

การใช้คาํในกระแส 

รูปศัพท์ ที�มา 

เหยดแหม๋ เป็นคาํอุทาน คาํพดูติดปากของคนใต ้ซึ� ง
ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์จากกรณี การ
แชร์คลิป “นอ้งล่า” วยัรุ่นสาวใตช้าวสตูล
อดัคลิปฉุนถูกขโมย “เหนียวไก่” (ขา้ว
เหนียวไก่ทอด)“เหยดแหม คนลกัเหนียว
ไก่” 

เราจะงามตามสญัญา ขอเวลาอีกไม่นาน เป็นการนาํขอ้ความจากเพลงคืนความสุข
ให้ประเทศไทย เพลง คสช. แต่งโดย 
พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา จากประโยค 
“เราจะทําตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่
นาน….” มาดดัแปลง ลอ้เลียน 

ร้องไหห้นกัมาก   เ ป็นคํานิยมมากในโลกออนไลน์  ที�
หมายถึง เสียใจมาก  
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ทั งนี เพื�อให้เกิดความชดัเจนยิ�งขึ น ผูว้จิยัจึงยกตวัอยา่งบทสนทนาที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการใชค้าํในกระแสมาอธิบายประกอบ ดงัตวัอยา่ง 
 

แอม้ : เหยดแหม๋! เอาเถอะครับเราไม่ไดม้าคุยกนัเรื�องขา้วหรอกครับ เรามา
คุยกนัเรื�อง ปรส.ต่างหาก 
 

ตวัอยา่งขา้งตน้เป็นการเป็นการนาํคาํหรือประโยคมาใชโ้ดยตรง หรือมีการ
ดดัแปลง ลอ้เลียนอย่างเช่นคาํว่า“เหยดแหม๋” ซึ� งเป็นการนาํคาํว่า เหยดแหม๋คาํอุทานของน้องลา 
วยัรุ่นสาวใตช้าวสตูลที�อดัคลิปตวัเองหลงัจากไม่พอใจที�ถูกขโมย “เหนียวไก่” (ขา้วเหนียวไก่ทอด) 
โดยคลิปดงักล่าวไดมี้การส่งต่อและพดูถึงมากในโลกออนไลน์ 

6) การใชภ้าษาที�ถูกตอ้งตามหลกัภาษาไทย 
การใช้ภาษาไดอ้ย่างถูกตอ้ง เที�ยงตรง ชดัเจนและสุภาพ ถือเป็นหนึ� งปัจจยั

สาํคญัในการสื�อสาร อีกทั งที�บ่งบอกของบุคลิกภาพเสียงที�ดีของผูพู้ด ซึ� งจากการศึกษาการใชภ้าษา
ของผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื นผูว้จิยัพบวา่ ผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื นไดใ้ห้ความสําคญักบัการใช้
ภาษาที�ถูกตอ้ง ทั งในเรื� องการออกเสียง ร. เรือ ล. ลิง หรือ การใช้คาํควบกลํ าที�ถูกตอ้งตามหลกั
ภาษาไทย ได ้ ดงัที� คุณวิญzู วงศสุ์รวฒัน์ (สัมภาษณ์, 19 สิงหาคม 2558) กล่าววา่“ผมคิดวา่การพูด
ชดัถอ้ยชดัคาํ เป็นสิ�งสําคญั ที�เราตอ้งสื�อสารให้กบัคนดูเขา้ใจให้ไดม้ากที�สุด ผมเคยดูตวัเองแล้ว 
รู้สึกวา่พูดไม่ชดัถอ้ยชดัคาํ เลยรู้สึกว่าคนดูก็จะไม่เขา้ใจในสิ�งที�เราพูด และหลายๆครั งคุณโรซี� (ผู ้
กาํกบัรายการ) ก็จะทกัวา่ตรงนี เร็วไป ตรงนี ไม่ไดเ้นน้นะ ควรจะรวบ ซึ� งเราก็ไดรั้บการแนะนาํจากผู ้
กาํกบั โดยเฉพาะสคริปทข์องเราค่อนขา้งจะมีความซบัซ้อน เพราะเนื อหาละเอียด เพราะฉะนั นการ
ที�จะตอ้งนาํเสนอใหถู้กตอ้ง ชดัถอ้ยชดัคาํมากที�สุดเป็นสิ�งสําคญั และสิ�งสําคญัคือจะตอ้งรู้สึกไปกบั
ผูช้มดว้ยวา่ที�ผมกาํลงัพดูเนี�ยเขา้ใจไมค๊รับ และมนัก็จะกาํลงัดาํเนินไปในภาคหนา้อยา่งนี นะครับ ซึ� ง
ผมจะตอ้งพาเขา้ไปในสิ�งที�ผมเล่าใหฟั้ง ซึ� งการนาํเสนอเนื อหาของรายการนั น หากอธิบายให้กนัฟัง
ซึ� งๆหน้าก็เขา้ใจยากแล้ว แต่การจะทาํผ่านรายการเรานั นยากกว่า แล้วยงัมีเรื� องของการประชด
ประชนัเขา้มาอีก การพดูเลยจาํเป็นตอ้งชดัและถูกตอ้งที�สุด แต่เราก็สามารถแทรกภาพ เสียง หรือวิดิ
โอเขา้ไปดว้ย เลยทาํใหค้นดูเขา้ใจง่ายขึ น”  

นอกจากนี อินเทอร์เน็ตทีวี ถือว่าเป็นสื�อทางเลือกหนึ� งที�ผูช้มสามารถเลือกรับชมไดอ้ย่าง
อิสระ สามารถดูได้ตลอด 24 ชั�วโมง อีกทั งยงัเป็นสื�อที�มีกลุ่มผูรั้บชมที�เป็นวยัรุ่นหรือคนรุ่นใหม่ 
ดงันั นหากใช้ภาษาที�เป็นประโยคยาวๆ หรือซับซ้อน ที�คนฟังตอ้งคิดตามหรือตอ้งถามจึงจะเขา้ใจ
ความหมายนั น ซึ� งก็อาจทาํให้คนฟังรู้สึกเบื�อ หรือเลือกที�จะไม่รับชม หรือเลือกที�จะไปชมรายการ
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อื�น ซึ� งภาษาที�ใช้เป็นภาษาที�เข้าใจง่าย ลักษณะประโยคควรสั น กระชับ และได้ใจความ ซึ� ง
สอดคล้องกบับทสัมภาษณ์ของผูด้าํเนินรายเจาะข่าวตื น ที�พูดถึงการใช้ภาษาในอินเทอร์เน็ตทีว ี
กล่าววา่ 

 
สําหรับการใช้ภาษาในสื�อออนไลน์ผมตอ้งนาํเสนอตวัเองในอีกรูปแบบนึง คือต้องพูด
กระชบั ตอ้งไว ตรงไปตรงมา ไม่ตอ้งออ้มคอ้ม จะรู้เลยวา่อนันี เป็นเนื อหาในการที�จะตอ้ง
ไปนาํเสนอบนออนไลน์ ส่วนอนันี ตอ้งไปนาํเสนอบนฟรีทีวี การนาํเสนอจะเป็นคนละ
อารมณ์กนั  การใช้ภาษาของออนไลน์กบัฟรีทีวีคนละแบบกนั หากจะเล่าเรื�องราวเรื�องนึง
ดว้ยความยาว 2 นาที สําหรับออนไลน์ตอ้งสั นกระชบั และไดใ้จความ แต่สําหรับทีวีไม่
สามารถนําเสนอเร็วได้ เพราะคนดูไม่สามารถยอ้นกลับมาดูได้ (วิญzู วงศ์สุรวฒัน์, 
สัมภาษณ์, 19 สิงหาคม 2558) 

 
สรุปไดว้า่รายการเจาะข่าวตื น เป็นรายการที�มีกลุ่มเป้าหมายหลกัคือวยัรุ่น ผูด้าํเนิน

รายการจึงจาํเป็นตอ้งใช้ภาษาพูดที�มีลกัษณะของความเป็นกนัเองสูง ซึ� งจากการใช้ภาษาดงักล่าว
ของรายการเจาะจ่าวตื น ทาํให้เกิดคาํศพัทแ์สลงหรือคาํศพัทใ์หม่ๆ ที�เป็นภาษาปากที�วยัรุ่นชอบพูด 
โดยคาํแสดงที�ปรากฏในรายการมีทั งคาํที�คนส่วนใหญ่เคยไดย้ินกนัมาบา้งอยูแ่ลว้ เช่น ร้องไห้หนกั
มาก (หมายถึงเสียใจมาก) หรือ เป็นคาํที�จาํกดัอยูเ่ฉพาะกลุ่ม เช่น คาํวา่ นะฮา้วฟ์ที�ผูด้าํเนินรายการใช้
พูดจนติดปาก  นอกจากนี�ยงัเกิดการใช้คาํที�ไม่สุภาพ ในที�นี อาจกล่าวรวมถึงคาํที�มีความหยาบคาย 
หรือคาํที�มีความสองแง่สองง่าม เช่นที�พบบ่อยๆ คือ คาํวา่ ไอ ้อี มึง กู โวย้ เป็นตน้ผูว้ิจยัพบวา่การใช้
ภาษาของรายการเจาะข่าวตื น มีบางส่วนที�ขดักบัหลกัเกณฑ์ของการทดสอบเพื�อออกใบรับรองเป็น
ผูป้ระกาศจากกรมประชาสัมพนัธ์ในอดีต ซึ� งไดถู้กยกเลิกเนื�องจากการมีผลบงัคบัใช ้พ.ร.บ. การ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 ที�ส่งผลให้อาํนาจของอธิบดีกรม
ประชาสัมพนัธ์ในฐานะเจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาติซึ� งกาํกบัดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง และ
วทิยโุทรทศัน์สิ นสุดลง 

4.1.2.2 การสื�อสารผา่นอวจันภาษา 
การใช้อวจันภาษา หมายถึง ภาษาที�ไม่ได้ปรากฏออกมาเป็นเสียงหรือถ้อยคํา 

ประกอบดว้ยการแสดงกริยาท่าทาง สายตา สัญลกัษณ์ต่างๆ แสง ภาพ และสี โดยจากการศึกษาตวั
บทพบการใชอ้วจันภาษาของผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื นใน 6 ลกัษณะ ดงันี  
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1) การแสดงออกท่าทาง 
การใชท้่าทาง หมายถึง การเคลื�อนไหวอวยัวะส่วนใดส่วนหนึ�งประกอบการ

พูดอย่างมีความหมาย เช่น การใช้มือ แขน ศีรษะ หรือไหล่เป็นตน้ เพื�อสื�อความหมายและเน้นย ํ า
เรื�องที�พูดให้เกิดความรู้ความเขา้ใจที� ชดัเจนยิ�งขึ น รวมทั งสร้างความสนใจให้กบัผูช้ม ทั งนี เพราะ
การใชกิ้ริยาท่าทางประกอบการพูดบา้ง จะช่วยสร้างความสนใจมากกวา่การนั�ง หรือยืนเฉย ๆ และ
การใชท้่าทางที�ดีจะช่วยใหก้ารพดูประสิทธิภาพดียิ�งขึ น 

โดยจากการศึกษาผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื นพบวา่ ผูด้าํเนินรายการทั งสอง
คนมีการแสดงออกผ่านการใช้กริยาท่าทางโดยที�เห็นได้ชดั คือ จะเน้นกริยาท่าทางที�ลน้เกินหรือ
เหนือจริงเป็นหลกั ทั งนี เพื�อไม่ใหร้ายการดูจริงจงัดา้นเนื อหาจนเกินไปทั งเป็นการดึงดูดความสนใจ
ของผูช้มรายการและเนน้ย ํ าเรื�องที�พดูใหเ้กิดความเขา้ใจที�ชดัเจนยิ�งขึ นดงัตวัอยา่ง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 4.3 ผูด้าํเนินรายการใชท้่าทางประกอบการพดูลอ้เลียนถึง บิ�กจิ}วหรือนายชวลิต ยงใจยทุธ 
โดยการใชมื้อที�สื�อความหมายวา่ “จิ}ว” 
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ภาพที� 4.4 ผูด้าํเนินรายการใชท้่าทางประกอบการพดูโดยการใชมื้อที�สื�อความหมายวา่“ไม่” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 4.5 ผูด้าํเนินรายการใชท้่าทางประกอบการพดูโดยการทาํท่า “ปรบมือ” 
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ภาพที� 4.6 ผูด้าํเนินรายการลุกขึ นเตน้ระหวา่งดาํเนินรายการ 
 

ตวัอยา่งที�ยกมาขา้งตน้ เป็นรูปแบบของการใชอ้วจันภาษา หรือ กริยาท่าทาง
ประกอบที�ช่วยเน้นให้เห็นภาพและทาํให้การสื�อสารในส่วนของวจันภาษาคือ ภาษาถอ้ยคาํที�เป็น
เรื�องเล่า มีความชัดเจนยิ�งขึ น เป็นที�น่าสังเกตว่ากริยาท่าทางประกอบการพูดของผูด้าํเนินรายการ
เจาะข่าวตื นทั งสองคนมกัแสดงออกมาในลกัษณะที�ลน้เกินหรือแบบไม่สมจริง ทั งนี เพื�อทาํให้เกิด
เสียงหวัเราะ ความขบขนั หรือความตอ้งการประชดประชนัในบางเรื�องทั งนี ยงัทาํให้รายการมีสีสัน 
และดึงดูดความสนใจของผูรั้บสารไดดี้อีกดว้ย 

2) การแสดงออกทางสีหนา้ 
การแสดงออกทางสีหน้า เป็นสิ� งสําคัญแสดงให้เห็นถึงบุคลิกลักษณะ

อารมณ์และความรู้สึกนึกคิดของผูพ้ดูไดเ้ป็นอยา่งดี โดยผูฟั้งสามารถอ่านสีหนา้ของผูพู้ดได ้การพูด
ดว้ยสีหนา้ที�ยิ มแยม้แจ่มใส เฉยเมย ไร้ชีวิตชีวา หรือบึ งตึงตึงเคร่งขรึมตลอดเวลา จะสื�อความหมาย
และความรู้สึกที�แตกต่างกนัออกไป  และการแสดงออกทางสีหนา้ยงัช่วยเนน้เรื�องราวและความคิด
ในการพดูดว้ย เช่น การพดูโดยเมม้ปาก เลิกคิ ว ยิ มอยา่งมีเลศนยั ทาํสายตาฉงน  หรือทาํสีหนา้อยา่ง
ใดอยา่งหนึ� ง ทาํให้ผูฟั้งทราบว่าเรื�องราวขณะนั นเป็นอย่างไร นอกจากนี การแสดงออกทางสีหน้า
อยา่งเหมาะสม จะทาํใหผู้ฟั้งมีอารมณ์ร่วมในเรื�องที�พดูและคลอ้ยตามผูพ้ดูไดเ้ป็นอยา่งดี 

โดยจากการศึกษาผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื นพบวา่ ผูด้าํเนินรายการทั งสอง
คนมีการแสดงออกผา่นการแสดงออกทางสีหนา้ที�เห็นไดช้ดั คือ การพูดที�แสดงออกทางสีหนา้เพื�อ
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สื�ออารมณ์ต่างๆ  เช่นดีใจ เสียใจ หรือ โกรธ ที�เนน้การแสดงออกที�ลน้เกินหรือเหนือจริงเป็นหลกัดงั
ตวัอยา่งภาพที� 4.7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที� 4.7 ผูด้าํเนินรายการแสดงออกทางสีหนา้(1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 4.8 ผูด้าํเนินรายการแสดงออกทางสีหนา้ (2) 
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ภาพที� 4.9 ผูด้าํเนินรายการแสดงออกทางสีหนา้ (3) 
 

3) การแสดงออกทางนํ าเสียง 
การใช้เสียงเป็นตวัสื�อสาร ผูรั้บสาร หรือผูฟั้งสามารถเขา้ใจเรื�องราวต่างๆ 

หรือสารที�มานั นได้มากน้อยขึ นอยู่กับคุณภาพของการกระจายเสียงที�ส่งออกไป และขึ นอยู่กับ
รูปแบบการนาํเสนอที�น่าสนใจของผูด้าํเนินรายการ ดงันั นนํ าเสียงจึงคือสิ�งที�สําคญัสําหรับการทาํ
หน้าที�ผูด้าํเนินรายการมากเช่นกนั ผูด้าํเนินรายการควรมีนํ าเสียงที�ดี เหมาะสม และสามารถสร้าง
เอกลกัษณ์ในการพูดได้อย่างมีจงัหวะจะโคนให้พอดี พูดไม่เร็วหรือช้าเกินไป และตอ้งเลือกใช้
นํ าเสียงที�เหมาะสมกบัเรื�องราวที�นาํเสนอหรือประเด็นที�สนทนา เช่น การใชเ้สียงเนน้หนกัเบาการ
เวน้จงัหวะ  การทอดเสียงสิ�งเหล่านี ทาํใหค้าํพูดเด่นชดัขึ นการพูดเร็วๆ รัวๆ การพูดที�หยุดเป็นช่วงๆ
เป็นตน้ นอกจากนี ผูด้าํเนินรายการแต่ละคนที�แตกต่างกนัไปก็จะมีลกัษณะนํ าเสียง ลีลาในการพูดที�
แตกต่างกนัไปเช่นกนั ผูด้าํเนินรายการที�ดีควรจะมีนํ าเสียง ลีลาในการพดูที�เป็นเอกลกัษณ์และไม่ไป
เลียนแบบใคร  

จากการวิเคราะห์เนื อหารายการเจาะข่าวตื น ผูว้ิจยัพบว่าในแต่ละตอนผู้
ดาํเนินรายการเจาะข่าวตื นมีการใช้เสียงสูงหรือเสียงดงัเพื�อสื�ออารมณ์ในทุกตอน จนกลายเป็น
ลกัษณะเฉพาะของตวัผูด้าํเนินรายการ โดยการที�ผูด้าํเนินรายการเลือกใช้นํ าเสียงสูงหรือเสียงดงั
มากกวา่ปกติ ช่วยทาํให้การสนทนาระหวา่งกนัไม่เนือยจนเกินไป และช่วยให้การพูดถึงเนื อหาใน
เรื�องต่างๆ มีชีวิตชีวามากขึ น  อีกทั งยงัสามารถบ่งบอกถึงอารมณ์ของผูด้าํเนินรายการไดดี้อีกดว้ย 
ยกตวัอยา่งจาก ตารางที� 4.12 และ 4.13 ดงัต่อไปนี  
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ตารางที� 4.12 ตารางตวัอยา่งการใชเ้สียงสูงหรือเสียงดงั เพื�อสื�ออารมณ์ 
 

 เสียง อธิบาย 

จอห์น เฉลิมฉลองสัปดาห์แห่งการปล่อยผีกบัพิธีกรฮาโล
วนี 
ตลอนกาลของท่าน นายจู วิน ยอน  จอห์น วิญzู 
และ พ่อหมอนะฮ้าว์ฟฟฟฟฟ(เสียงสูงและลาก
เสียง) 

ผู ้ด ํา เ นินรายการใช้การลาก
เสียงสูงในช่วงเปิดรายการเพื�อ
ดึงดูดความสนใจจากผูช้ม และ
เพื� อส ร้า ง เ อก ลัก ษ ณ์ ใ ห้ กับ
ตนเองและรายการ 

 

ตารางที� 4.13 ตารางตวัอยา่งการใชเ้สียงสูงหรือเสียงดงั เพื�อสื�ออารมณ์จากตอน ตอ้งดู ตอนนี ออก
สอบแน่นอน 

 

 เสียง อธิบาย 

จอห์น : ขอต้อนรับเข้าสู่เจาะข่าวตื นประจําวนัศุกร์ที�  3 
ตุลาคมพ.ศ.2557 สัปดาห์นี ครับไม่มีอะไรใหม่ทุก
อย่างเหมือนเดิมเลยครับ ประเทศไทยก็ยงัคงเป็น
ประเทศไทยเหมือนเดิมเป๊ะๆ เลยนะจ๊ะ ราวกับ
สเปิร์มแช่แข็งอ่ะครับ แต่เห้ย! (เสียงสูง) นี� เลย 
สัปดาห์นี ครับเรามี ผบ.ทบ. คนใหม่คร้าบ… (ลาก
เสียง) อา๊ย….(กรี�ด) 

ผู ้ด ํา เ นินรายการใช้การลาก
เสียงสูงในช่วงเปิดรายการเพื�อ
ดึงดูดความสนใจจากผูช้ม และ
ใช้การกรี� ดเพื�อสื� ออารมณ์ถึง
เรื�องที�พดู 

 
ความมีชีวิตชีวา มีพลังในการพูดโดยการใช้นํ าเสียงที�หลากหลายของผู ้

ดาํเนินรายการดังที�กล่าวไปทาํให้การพูดนั นชวนฟัง และเป็นองค์ประกอบอีกส่วนหนึ� งของ
บุคลิกภาพเสียงที�จะสื�อสารสู่ผูฟั้ง ซึ� งการใชเ้สียงที�ผูด้าํเนินรายการเลือกใช้สามารถถ่ายทอดไดถึ้ง
อารมณ์ ความกระฉบักระเฉง และความกระตือรือร้นที�จะนาํไปสู่ผูฟั้งไดเ้ป็นอยา่งดี ตรงกนัขา้มกบั
การนําเสนอของผูด้าํเนินรายการที�พูดจาเนือยๆ เสียงเรื� อยๆ หรือไม่มีชีวิตชีวาซึ� งไม่ชวนให้น่า
ติดตามการใชเ้สียงดงักล่าวของผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื น ถือเป็นการสื�อสารอยา่งไม่เป็นทางการ 
เพราะดว้ยรูปแบบของการใชเ้สียงในการดาํเนินรายการทางโทรทศัน์ทั�วไป จะไม่ค่อยปรากฏการใช้
เสียงสูงหรือดงัมากกวา่ปกติอยา่งที�ผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื นใชเ้ป็นประจาํ หรือถา้มีการใชร้ะดบั
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เสียงที�มากกวา่ปกติจะอยูใ่นอยูใ่นกรณีที�ผูด้าํเนินรายการตอ้งการแสดงอารมณ์บางอยา่งออกมาก แต่
อยา่งไรก็ตามระดบัเสียงที�ใชจ้ะไม่มากจนเกินไปตามความเหมาะสม 

4) จงัหวะในการพดู 
จงัหวะในการพูด  คือการใช้เสียงเน้นหนักเบา  การเวน้จงัหวะ  การ

ทอดเสียง การพูดเสียงสูงหรือ  ที�ทาํให้คาํพูดเด่นชดัขึ น ซึ� งการใชจ้งัหวะพูดของผูด้าํเนินรายการ
เจาะข่าวตื น ไดถู้กกาํหนด ให้มีการพูดในจงัหวะที�แตกต่างกนั ดว้ยเพราะรูปแบบรายการเจาะข่าว
ตื นเป็นรายการเล่าข่าวที�นาํเสนอเนื อหาทางดา้นการเมือง สังคม วฒันธรรมเป็นส่วนใหญ่ ดงันั นการ
นาํเสนอเนื อหารายการของผูด้าํเนินรายการจึงจาํเป็นจะตอ้งอยูใ่นความพอดี เพื�อผูช้มจะไดเ้ขา้ในสิ�ง
ที�ผูด้าํเนินรายการพูด โดยคุณวิญzู วงศ์สุรวฒัน์ มกัจะใช้การพูดด้วยจงัหวะที�เร็ว และกระชับ  
ในขณะที� คุณณฐัพงศ ์เทียนดี จะใชจ้งัหวะการพดูที�ชา้กวา่  

 
ดงัที�คุณวญิzู วงศสุ์รวฒัน์ และคุณณฐัพงศ ์เทียนดี ผูด้าํเนินรายการเจาะข่าว

ตื น ไดก้ล่าวถึงการใหค้วามสาํคญักบัการใชจ้งัหวะในการพดู ที�กล่าววา่ 
 
ความเร็วในการพดูของรายการออนไลน์ไม่เหมือนกบัรายการฟรีทีวี ความเร็วในการพูดบน
สื�อฟรีทีว ีตอ้งมีจงัหวะในการพูด มีรูปแบบของมนั  เนิ�บๆ สมํ�าเสมอ พูดชา้ๆ แบบคนดูไม่
จาํเป็นตอ้งตั งใจฟัง หรือเสียสมาธิไปสักพกั ก็สามารถเขา้ใจหรือประติดประต่อในสิ�งที�ผู ้
ดาํเนินรายการพูดได ้ แต่สมาธิของคนชมในสื�อออนไลน์ค่อนขา้งสั นกวา่ เราตอ้งคิดวะ่จะ
ทาํยงัไงให้คนดู ติดตามหรือสนใจในประเด็นหรือสิ�งที�เราพูดไปเรื�อยๆ ตอ้งนาํเสนออยา่ง
กระชบั แต่ตอ้งเขา้ใจ เพราะผมคิดวา่ถา้คนดูรู้สึกวา่สิ�งที�ดูอยูม่นัยาก มนัน่าเบื�อ มนัชา้เคา้ก็
สามารถกดเปลี�ยนไดท้นัที (วญิzู วงศสุ์รวฒัน์, สัมภาษณ์, 19 สิงหาคม 2558) 

 
สาํหรับผมใชก้ารจบัจงัหวะ ตดัจงัหวะ ดึงคาํพูด ค่อยๆอ่านตามสคริปท ์และรอจงัหวะของ
ผูด้าํเนินรายการอีกคนดว้ย ซึ� งการพูดในลกัษณะนี ช่วยให้การพูดชัดเจน และทาํให้ผูฟั้ง
เขา้ใจเรื�องที�พดูไดง่้ายสาํหรับมุขส่วนใหญ่ก็เป็นมุขสดๆ แต่เราก็มาเสริมๆให้ตลกขึ นบา้ง”
(ณฐัพงศ ์เทียนดี, สัมภาษณ์, 19 สิงหาคม 2558) 

 

5) การแสดงออกทางการแต่งกาย 
ในฐานะที�งานผูด้าํเนินรายการ เป็นงานของคนเบื องหนา้ ดงันั น บุคลิกภาพ

และการแต่งกาย จึงเป็นเป็นคุณสมบติัที�สําคญัของการทาํหนา้ที�ผูด้าํเนินรายการ โดยการแสดงออก
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ทางแต่งกายในทีนี  หมายถึงลกัษณะทางกายภาพของผูด้าํเนินรายการที�เกิดจากลกัษณะภายนอกของ
บุคคล ไดแ้ก่ รูปร่าง การแต่งกาย เครื�องประดบัและทรงผม  ที�แสดงออกถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของ
ผูด้าํเนินรายการ  

จากการศึกษาการแต่งกายของผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื น ผูว้ิจยัพบว่า
รูปแบบการแต่งกายของผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื นมีลักษณะตายตวั หรือเป็นการแต่งกายที�
เหมือนกันในทุกๆ ตอน ทั งนี การแต่งกายของผูด้าํเนินรายการดังกล่าวแสดงออกถึงความเป็น
เอกลกัษณ์และความมีคาแรกเตอร์ที�โดดเด่นที�สร้างการจดจาํไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัตวัอยา่งจากตารางที� 
4.14 

 
ตารางที� 4.14 ตวัอยา่งภาพเครื�องแต่งกายของผูด้าํเนินรายการ “เจาะข่าวตื น” 
 

 ภาพประกอบ เสื$อผ้าเครื�อง

แต่งกาย 

การแต่งหน้า-

ทรงผม 

เครื�องประดับ 

วิญzู วงศสุ์รวฒัน ์

 

ใส่เสื อเชิ ตและ
ส ว ม สู ท ห รื อ
แจค็เก็ตคลุม 

ท ร ง ผ ม เ นี ย บ 
จดัทรง 

แวน่ตาดาํ 

ณฐัพงศ ์เทียนดี 

 

ชุดพราหมณ์สี
ขาว 

ท ร ง ผ ม ตั ง จัด
ทรง 

แวน่ตาดาํทรง
กลม และ
สร้อยคอ 

 
จากเบื องตน้จะเห็นวา่การแต่งกายของรายการเจาะข่าวตื นมีรูปแบบการแต่ง

กายที�เหมือนเดิมในทุกๆตอน คือ คุณวิญzู วงศ์สุรวฒัน์ จะมีการแต่งกายที�เน้นความเรียบเท่  ดว้ย
การใส่เสื อเชิ ต และสวมสูทหรือแจค็เก็ตทบั โดยโทนสีส่วนใหญ่จะเนน้ไปทางสีนํ าเงิน สีเทา หรือสี
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ดาํและสิ�งที�ขาดไม่ไดคื้อการสวมแวน่ตาดาํในระหวา่งจดัรายการ การแต่งกายในลกัษณะดงักล่าวนี  
ทาํใหผู้ด้าํเนินรายการมีเอกลกัษณ์ และมีคาแรกเตอร์ที�สร้างการจดจาํใหก้บัผูช้มไดเ้ป็นอยา่งดี  

ส่วนคุณณัฐพงศ์ เทียนดีหรือ พ่อหมอ จะมีการแต่งกายที�มีลกัษณะที�โดด
เด่นและมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ดว้ยการใส่ชุดพราหมณ์สีขาว ที�แสดงออกถึงคาแรกเตอร์
ของพราหมณ์ หรือ พอ่หมอ ที�น่าสังเกตคือการแต่งกายดงักล่าวจะไม่เนน้ความสมจริงแบบสัจนิยม 
แต่จะเนน้ความลน้เกิน หรือการเลียนแบบเพื�อใหเ้ขา้กบัสถานการณ์การสื�อสารของผูด้าํเนินรายการ  
และสิ�งที�ขาดไม่ไดข้องผูด้าํเนินรายการเช่นเดียวกนัคือ แวน่ตาดาํ ที�ผูด้าํเนินรายการจะสวมทุกครั งที�
จดัรายการ ทั งนี ยงัมีเครื�องประดบัอยา่งสร้อยคอที�มีลกัษณะคลา้ยลูกประคาํก็ช่วยตอกย ํ าคาแรกเตอร์
พอ่หมอของผูด้าํเนินรายการใหช้ดัเจนยิ�งขึ น  

โดยการแต่งกายของผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื นตามที�กล่าวไปนั น ลว้นเกิด
จากความตั งใจที�ตอ้งการจะทาํให้การแต่งกายของผูด้าํเนินรายการทั งสองคนมีความเป็นเอกลกัษณ์ 
และสามารถสร้างการจดจาํให้กบัผูช้มได ้ ดงับทสัมภาษณ์ของผูด้าํเนินรายการที�กล่าวถึงการแต่ง
กายวา่ 

 
การแต่งกายเลียนแบบเป็นพ่อหมอนั นเกิดจากตอนเสื อเหลืองเสื อแดง ตั งแต่ปี 2553 ที�เสื อ
เหลืองเสื อแดงมีการใชพ้ราหมณ์ของแต่ละฝ่าย มาทาํพิธีก่อนขึ นเวที คุณโร่ซี� (ผูก้าํกบั) เลย
เอาคาแรกเตอร์นี มาลอ้ โดยวางคาแรกเตอร์นี ใหแ้สดงเป็นพ่อหมอ โดยเอาชุดคลุมอาบนํ าสี
ขาวที�ไดม้าจากฮนันีมูนมาใส่  แลว้ก็เอาแวน่มาใส่ แลว้ก็เขียนหนวดให้เป็นพ่อหมอ แลว้มา
เขา้ฉากโดยเล่นเป็นพ่อหมอ เป็นพราห์มผูชี้ นาํฝ่ายเหลืองฝ่ายแดง มายืนเฉยๆ ไม่ได้ทาํ
อะไร ยืนแคะขี มูกไปเรื� อยๆ ยืนเพื�อสร้างความฮาสร้างสีสันให้กับแต่ละตอน ซึ� งพอ
นาํเสนอพอ่หมอไปคนก็เริ�มชอบ เริ�มจาํได ้เลยเริ�มมีการให้พ่อหมอมามีบทพูดมากขึ น  เริ�ม
จากมานั�งเงียบๆก่อน พอเริ�มพูด เริ�มเล่นมุข คนก็เริ�มติด และก็มีแฟนคลบัของพ่อหมอแลว้ 
นั�นเลยเป็นจุดที�ทาํให้มีพ่อหมอเพิ�มขึ นมาในรายการ (ณัฐพงศ์ เทียนดี, สัมภาษณ์, 19 
สิงหาคม 2558) 

 
เช่นเดียวกนักบัการสวมแวน่ตาของผูด้าํเนินรายการที�เกิดจากความตั งใจเพื�อ

ตอ้งการสร้างเอกลกัษณ์และการจดจาํใหก้บัผูช้ม ดงับทสัมภาษณ์ที�กล่าววา่ 
 

สาํหรับการสวมแวน่ตาดาํนั น เริ�มตั งแต่เทปแรกๆเลย เพื�อให้ดูเป็นคาแรกเตอร์ เพื�อสร้างคา
แรกเตอร์นี ขึ นมาให้เป็นเจาะข่าวตื น ให้เห็นเป็นอีกคาแรกเตอร์หนึ�งที�จะไดเ้ห็นเราในลุคนี  
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โดยการใส่แวน่ดาํแลว้ก็มานาํเสนออะไรกนัไป ซึ� งหลงัจากนั นก็เปลี�ยนลุคมาเรื�อยๆ มีการ
เปลี�ยนจากเสื อยืดมาเป็นเสื อเชิ ต และผูก้าํกบั (คุณโรซี�) ก็อยากให้ดูดีขึ น เลยเริ�มใส่สูท ผูก
ไท เลยเป็นคาแรกเตอร์มาจนถึงปัจจุบนั นอกจากนี แวน่ดาํก็ช่วยให้อ่านสคริปทไ์ดม้ากขึ น 
ตาไม่หลุดเวลาอ่านข่าว อ่านกระดาษ สามารถหลอกตาคนไดแ้ต่ตอนแรกก็มีคนที�ไม่เห็น
ดว้ยหรือมาแซวๆ ที�ใส่แว่นตาดาํ แต่เราก็รู้สึกว่าออนไลน์คืออีกพื นที�นึงที�เปิดกวา้ง และ
สร้างสิ�งใหม่ๆขึ นมา เผลอๆอาจมีอิทธิพลกวา่สื�อกระแสหลกัในปัจจุบนอีกดว้ย และก็มาไว
กว่าเร็วกว่าอีกด้วย ซึ� งก็คงใช้มาตรฐานเดียวกนัไม่ได้หรอก แต่ก็อยู่บนพื นฐานของของ
ความเป็นตวัเองเพียงแต่ตอ้งปรับใหเ้ขา้กบัสื�อ หรือช่องทางที�เรานาํเสนอ ตอ้งรู้วา่พื นที�ของ
เราคืออะไร การใส่แว่นตาสําหรับผมจึงไม่ใช่เรื�องผิด(วิญzู วงศสุ์รวฒัน์, สัมภาษณ์, 19 
สิงหาคม 2558) 

 

6) ภาษาภาพที�เป็นสัญลกัษณ์ (Symbol) 
เป็นการใช้ภาพเพื�อสื�อถึงเอกลกัษณ์ของรายการโดยผูว้ิจยัได้พิจารณาจาก

สัญลกัษณ์ที�ถูกนาํมาใช้ในรายการ ซึ� งคาํว่าสัญลกัษณ์ในที�นี หมายถึงการสื�อสารผ่านเครื�องหมาย 
(Sign) ต่างๆ ซึ� งทาํงานบนพื นฐานที�วา่ มนัทาํหนา้ที�เป็นตวัแทนหรือยืนยนัถึงบางสิ�งบางอยา่ง เช่น 
ความหมาย (Meaning) แนวความคิด (Concept) หรือ ไอเดีย (Idea) ในสิ�งซึ� งมนัอา้งอิงถึง ทุกๆ
เครื�องหมายจะประกอบดว้ย Signifier คือ “รูปสัญญะ” หรือรูปแบบอะไรก็ตามที�ถูกนาํมาใช้เพื�อ
ถ่ายทอดความหมาย เช่น ตวัหนงัสือ ภาพ เสียง และอื�นๆ และ Signified คือ “ความหมายสัญญะ” 
หรือแนวความคิด (Concept) ที�ภาพ เสียง หรือตวัหนงัสือสื�อออกมา ดงันี  

 

 
ภาพที� 4.10 ตวัอย่างอุปกรณ์ประกอบฉากที�ใช้ในรายการ “เจาะข่าวตื น”แหล่งที�มา: ตอน ชะลอ

การขายขา้วกบัจาํนาํขา้วต่างกนัยงัไง 
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ตวัอยา่งขา้งตน้เป็นการนาํอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ ไมต้บยุง, มือตบ(ที�ใชต้อนหา
เสียงเลือกตั ง) นกหวีด เป็นมาใช้ประกอบการดาํเนินรายการ โดยอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั น ลว้นเกิด
จากการที�ผูด้าํเนินรายการและผูผ้ลิตตอ้งการที�จะใชป้ระกอบการการสื�อสาร ใชเ้พื�อสื�อถึงความเป็น
เอกลกัษณ์ รวมทั งการดึงดูดความสนใจของผูช้มรายการ 

 
ดงัที� ณฐัพงศ ์เทียนดี (สัมภาษณ์, 19 สิงหาคม, 2558) กล่าววา่ 
 

สาํหรับการนาํอุปกรณ์ต่างๆ มาใชใ้นรายการจริงๆก็มีเพราะอยากเปลี�ยนไปเรื�อยๆ เพื�อให้ดู
น่าสนใจ บางครั งก็มีคอ้น ของเล่นเด็กหรือนกหวีด มาใชป้ระกอบในรายการ เพื�อให้ดูสนุก
ขึ น ซึ� งทั งนี อุปกรณ์บางอย่างก็นาํมาใช้เพื�อตอ้งการสร้างเป็นอุปมา อุปมยั  ก็แลว้แต่ตอน 
ขึ นอยูก่บัประเด็นนั นๆ อิงกบักระแสนั นๆ เช่น มือตบ  ที�ช่วงเสื อเหลืองเสื อแดง เราเห็นวา่
มนักาํลงันิยม ก็เลยเอามาใชใ้นรายการ ใชใ้หค้นดูเห็น ซึ� งก็ทาํใหมี้สีสัน และน่าสนใจ 

 
ผมคิดวา่รายการไม่ไดอ้ยูที่�ตวัพิธีกร แต่อยูที่�องคป์ระกอบหลายๆอยา่ง ทั งเรื�องสคริปท ์การ
ตดัต่อ ภาพประกอบ เสียงประกอบ ทั งหมดแสดงให้เห็นว่าเป็นเจาะข่าวตื น (วิญzู วงศ์
สุรวฒัน์, สัมภาษณ์, 19 สิงหาคม 2558) 

 
4.1.2.3 การมีส่วนร่วมของผูรั้บสาร 
การมีส่วนร่วมของผูรั้บสารในสื�อออนไลน์ แสดงให้เห็นถึงการสื�อสารแบบ 2 ทาง 

ที�ผูผ้ลิต รวมถึงตวัผูด้าํเนินรายการสามารถติดต่อกบัผูรั้บสารไดโ้ดยตรง รวมไปถึงยงัสามารถเช็ค
เสียงตอบรับหรือ Feedback ไดอ้ย่างชดัเจน ต่างจากการนาํเสนอรายการผ่านสื�อดั งเดิมที�เป็นการ
สื�อสารทางเดียว ไม่สามารถติดต่อและตอบโต้กับผูรั้บสารได้โดยตรง รวมไปถึงไม่สามารถ
ตรวจสอบ Feedback ไดแ้ม่นยาํเหมือนสื�อใหม่ โดยจากการศึกษาการมีส่วนร่วมของรับชมรายการ
เจาะข่าวตื นผ่านทางสื�ออินเทอร์เน็ตทีวีทั งหมด 14 ตอน ในระยะเวลา 8 เดือน สามารถสะทอ้นให้
เห็นถึงการมีส่วนร่วมรวมไปถึงความสนใจของผูช้มได ้ตามตารางที� 4.15 
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ตารางที� 4.15 ตารางการมีส่วนร่วมของผูช้มรายการเจาะข่าวตื น 
 

ตอนที� ยอด View ชอบวดิิโอ ไม่ชอบวดิิโอ จํานวนความคิดเห็น 

132 143,466 1,313 61 153 
133 136,306 1,151 43 149 
134 183,616 1,523 38 153 
135 131,079 1,186 19 126 
136 169,465 2,092 62 229 
137 118,432 1,408 36 157 
138 97,130 1,605 39 366 
139 118,021 1,211 44 179 
140 179,843 2,070 60 156 
141 93,317 984 15 139 
142 105,157 1,633 15 336 
143 118,130 1,624 43 188 
144 116,805 1,761 41 208 
145 148,169 2,341 28 234 

 

จากตารางที� 4.15แสดงให้เห็นวา่ ตอนที�มีผูช้มมากที�สุดทั งหมด 3 ตอน โดยวดัจาก
ยอดชม (View) รายการ คือ 1) ตอนที� 134: เราจะงามตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน 2) ตอนที�140:
ปรส.VS จาํนาํขา้วเหยดแหม๋ และ 3) ตอนที� 136 :ตอ้งดูตอนนี ออกสอบแน่ในขณะที�ตอนที�ผู ้
ชมชอบมากที�สุด โดยการวดัจากการกดถูกใจรายการมากที�สุดทั งหมด 3 ตอน คือ 1)ตอนที�145 : 
ตกใจกบัพรบ. ไซเบอร์อีกสักรอบ 2) ตอนที�136 : ตอ้งดูตอนนี ออกสอบแน่ และ 3) ตอนที�140:
ปรส.VS จาํนาํขา้วเหยดแหม๋ส่วนตอนที�ผูช้มไม่ชอบมากที�สุด โดยการวดัจากการกดไม่ชอบรายการ
มากที�สุดทั งหมด 3 ตอน คือ1) ตอนที� 136 :ตอ้งดูตอนนี ออกสอบแน่ 2)ตอนที� 132 :เจาะไข่ตื น
กบัอนันดา 3)ตอนที� 140:ปรส.VS จาํนาํขา้วเหยดแหม๋และสําหรับตอนที�ผูช้มร่วมแสดงความ
คิดเห็นมากที�สุด โดยวดัจากจาํนวนผูช้มที�เขา้มาแสดงความคิดเห็นต่อตอนนั นๆทั งหมด 3 ตอน คือ 
1) ตอนที� 138 :ชะลอการขายขา้วกบัจาํนาํขา้วต่างกนัยงัไง 2) ตอนที�142 :เจาะร่าง พรบ.ความมั�นคง
ไซเบอร์ และ 3) ตอนที� 136 :ตอ้งดูตอนนี ออกสอบแน่ 
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โดยทั งนี ลกัษณะการแสดงความคิดเห็นของผูช้มรายการเจาะข่าวตื นในแต่ละตอนที�
ผูว้จิยัพบมากที�สุดคือ การแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นรายการทั งในเรื�องของความชอบในเนื อหา 
และการนาํเสนอของรายการเจาะข่าวตื นที�มีความโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์ ดงัตวัอยา่งตามภาพที� 
4.11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 4.11 แสดงความคิดเห็นของผูช้มที�มีต่อประเด็นรายการ 
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ภาพที� 4.11 (ต่อ) 
 

จากเบื องตน้จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของผูรั้บชมรายการผ่านอินเทอร์เน็ตทีว ี
สะทอ้นให้เห็นถึงการที�สื�อใหม่มีลกัษณะความเป็นปฏิสัมพนัธ์ (Interactive) และสะทอ้นให้เห็น
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคยุคใหม่ ที�ทาํให้เกิดกระบวนการสื�อสารในรูปของการแบ่งปัน (Like and 
Share) นอกจากนี ยงัสะทอ้นถึงรูปแบบรายการและการสื�อสารหรือการนาํเสนอเนื อหาของผูด้าํเนิน
รายการที�มีความเป็นเอกลกัษณ์และเป็นปัจจยัสําคญัที�ส่งผลต่อความชอบและการเลือกเปิดรับชม
รายการของผูช้ม ดงัที� วญิzู วงศสุ์รวฒัน์ (สัมภาษณ์, 19 สิงหาคม ����) กล่าววา่ 

 
ในความรู้สึกผมไม่ว่าจะเป็นรายการออนไลน์หรือรายการทีวีก็ตาม ถ้าคอนเท้นต์ไม่
แขง็แรงก็ไม่เวิร์คนะ เพราะถึงผมจะมีคาแรกเตอร์เด่นแค่ไหน พ่อหมอมีคาแรกเตอร์สุดแค่
ไหน แต่ถา้เนื อหาเบากลวงคนก็ไม่ดูนะครับ อยา่งทุกวนันี ผมทาํรายการบนดิจิทลัทีวี ดว้ย
เหมือนกนั ผมก็ดูรายการอื�นดว้ยว่ามีจุดไหนที�น่าสนใจ แต่ถา้คอนเทน้ต์มนัไม่เวิร์ค แล้ว
พิธีกรมีคาแรกเตอร์ขนาดไหน เป็นพิธีกรดงัปากจดัจา้น หรือเป็นพิธีการที�น่ารัก หล่อ คม
เหลือเกิน แต่ถา้เนื อหาไม่ดี ก็ไม่รอดอ่ะครับ…ผมคิดวา่คอนเทน้ต์เป็นหลกั ซึ� งอาจจะผิดก็
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ได ้จริงๆแลว้อาจจะมีคาแรกเตอร์ก็ขายของไดก้็พอ  แต่สาํหรับรายการเจาะข่าวตื นผมคิดวา่
คอนเทน้ต์สําคญัที�สุด เป็นหลกั ผมมองว่าคาแรกเตอร์ก็เป็นส่วนหนึ� ง แต่ที�ให้รายการน่า
จดจาํ ขึ นอยูก่บัหลายๆองคป์ระกอบรวมกนั ทั งเรื�องสคริปท ์การตดัต่อ ภาพประกอบ เสียง
ประกอบ ทั งหมดแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นเจาะข่าวตื น 

 
นอกจากนี การมีส่วนร่วมของผูช้มรายการยงัแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของสื�อใหม่และ

สื�อกระแสหลกัในเรื�องของเวลา ที�พบวา่การนาํเสนอรายการอินเทอร์เน็ตทีวีผา่นช่องทางออนไลน์
สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดทุ้กที�ทุกเวลา อีกทั งผูช้มรายการยงัสามารถสืบคน้ขอ้มูลหรือเลือก
เปิดชมรายการที�ตอ้งการได้ตลอดเวลา 24 ชั�วโมง และสามารถชมซํ า หรือสามารถกลบัมาชม
รายการยอ้นหลงัไดต้ลอดเวลา ซึ� งสอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์ของผูด้าํเนินรายการที�กล่าววา่ 

 

ยอดชมรายการเจาะข่าวตื นบางครั งบางตอนก็เพิ�มขึ นไปเรื�อยๆ เวลานานยอดก็ยิ�งเพิ�มขึ น 
เพราะคนดูสามารถยอ้นกลบัมาดูไดเ้รื�อยๆ ณฐัพงศ ์เทียนดี (สัมภาษณ์, 19 สิงหาคม ����) 

 

4.2 กระบวนการสื�อสารและการสร้างคาแรกเตอร์ของผู้ดําเนินรายการวอีาร์โซ (VRZO) 
 

4.2.1 ประเด็นการนําเสนอของรายการ 
รายการวีอาร์โซ (VRZO) เป็นรายการทางอินเทอร์เน็ตทีวีที�ออกอากาศทาง www.vrzo.tv

ปัจจุบนัรายการออกอากาศมาทั งสิ น 138 ตอน (เก็บขอ้มูลเมื�อวนัที� 8 สิงหาคม 2558) ผ่านช่องทาง
ใ น สื� อ อ อ น ไ ล น์ ทั ง  www.vrzo.tv, www.youtube.com/user/VrzoChannel แ ล ะ
https://www.facebook.com/VRZOclubโดยตลอดระยะเวลาระหว่างว ันที�  1 มิ ถุนายน 2557–1 
มกราคม 2558 มกราคม 2558  รวมระยะเวลา8 เดือน ผูว้ิจยัพบว่ารายการวีอาร์โซ (VRZO) มี
รูปแบบเป็นรายการสัมภาษณ์ (Interview Programme) ที�มีบุคคลตั งแต่ 2 คน ขึ นไปมาซกัถามปัญหา 
ขอ้ขอ้งใจ หรือประเด็นที�น่าสนใจอยู่ในขณะนั น ดว้ยการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ  โดยการ
ถามความคิดเห็น อารมณ์หรือถามความรู้สึก โดยตลอดระยะเวลา 8 เดือนรายการเจาะข่าวตื นมี
จาํนวนตอนที�อพัโหลดลงทางอินเตอร์เน็ตทีวีทั งหมด 8 ตอน โดยแต่ละตอนมีประเด็นในการ
นาํเสนอดงัตารางที� �.{5 
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ตารางที� 4.16 สรุปประเด็นการนาํเสนอของรายการวอีาร์โซ (VRZO) ระหวา่งวนัที� 1 มิถุนายน 
2557–1 มกราคม 2558 (ณ วนัที� 21 มิถุนายน 2558) 

 
ลาํดบั วนัที� ชื�อตอน ประเดน็ในการนําเสนอ ความยาว

(นาที) 
ยอดชม 

(View) 

1. 20 มกราคม 
2558 

Ep.136 :เมื�อรูปโปร
ไฟลห์ลอกลวง?! 

เป็นการนาํประเด็นเรื�องการใชรู้ป
ตัวเองที�สวย หล่อหรือดูดีกว่า
ความเป็นจริง 
มาตั งคาํถามว่ามีผลต่อการสร้าง
ความสัมพันธ์บนสื� อออนไลน์
หรือไม่ 

30.8 118,130 

2. 24ธนัวาคม 
2557 

Ep.135 :กญัชาควร
ถูกกฎหมายหรือ
เปล่า? 

เป็นการนําประเด็นเรื� องการสูบ
กญัชา ซึ�งเป็นเรื� องที�มีการพูดถึง
อยู่ในขณะนั น มาตั งคาํถามว่ามี
ความคิดเห็นวา่การสูบกญัชาเป็น
เรื� องที�ควรถูกกฎหมาย หรือไม่
ควรถูกกฎหมาย 

26.35 105,157 

3. 10ธนัวาคม 
2557 

Ep.134 :กินหมา
แมวไดม้ั ย? 

เป็นการนําประเด็นเรื� องการนํา
สัตว์เ ลี ยงมา รั บประทานเ ป็ น
อาหารมาตั งค ําถามว่ามีความ
คิดเห็นวา่ผิดหรือไม่ผิดอยา่งไร 

25.25 93,317 

4. 7 กนัยายน 2557 Ep.133 :Sex กบัรัก
เป็นของคู่กนัมั ย? 

เ ป็ น ก า ร ตั ง ค ํ า ถ า ม ถึ ง ค ว า ม
เหมาะสมเรื�องการมีเพศสัมพนัธ์
กบัความรัก 

23.34 179,843 
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ตารางที� 4.16 (ต่อ) 
 

ลาํดบั วนัที� ชื�อตอน ประเดน็ในการนําเสนอ ความยาว
(นาที) 

ยอดชม 

(View) 

5. 3 กนัยายน 2557 Ep.132 : ทาํดีแลว้
โดนด่า 

เป็นการตั งค ําถามเรื� องการทํา
ความดีแล้วโดนสังคมตาํหนิมา
ถามว่าถ้าคุณทาํความดีแลว้โดน
ตําหนิ คุณจะทําความดีต่อไป
หรือไม่ 

31.35 118,021 

6. 23 กนัยายน 
2557 

Ep.131 :ทะเลาะกบั
แฟนอยากใหเ้พื�อน
หา้มมั ย? 

เ ป็ น ก า ร ตั ง ค ํ า ถ า ม ว่ า ถ้ า คุ ณ
ทะเลาะกับแฟนคุณจะเลือกให้
เพื�อนเขา้มาช่วยห้าม หรือเลือกที�
จะแกปั้ญหาดว้ยตวัเอง 

24.25 1,208,530 

7. 16 กนัยายน 
2557 

Ep.130 :หนูรัก
คุณครูไม ๊

เป็นการตั งค ําถามว่าลูกศิษย์กับ
คุณครูสามารถรักกนัไดห้รือไม่ 

25.35 1,308,330 

8. 7 มิถุนายน 
2557 

Ep.127 : เปลี�ยน
คนขบัหรือปรับที�
รถเมล ์

เป็นการนําประเด็นปัญหาเรื� อง
ร ถ เ ม ล์ไ ท ย ใ น ปั จ จุ บัน ม า ตั ง
ค ําถามถึงปัญหาการให้บริการ
รถเมล์ในปัจ จุบัน  ว่าถ้า เ ลือก
เปลี�ยนไดจ้ะจะเลือกเปลี�ยนอะไร
ระหวา่งเปลี�ยนรถเมลเ์ป็นคนัใหม่ 
หรือเปลี�ยนคนขบัคนใหม่  

25.10 4,249,345 

 
จากการวิเคราะห์เนื อหารายการวีอาร์โซ (VRZO) ทั งหมด 8 ตอนนั น ผูว้ิจยัพบวา่ประเด็น

หลกัที�รายการหยิบยกขึ นมานาํเสนอส่วนใหญ่ เป็นประเด็นเกี�ยวกบัสังคมซึ� งพูดถึงปัญหาต่างๆที�
เกิดขึ นภายในสังคมปัจจุบนัโดยเน้นความบนัเทิงหรือผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผูช้มเป็นหลกั 
โดยใช้วิธีการตั งคาํถามเพื�อเปิดโอกาสให้ผูช้มมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และไดแ้ง่คิด
จากการตอบคาํถามในประเด็นนั นๆ  เช่น การตั งคาํถามในประเด็นเรื�อง ถา้คุณทะเลาะกบัแฟนคุณ
จะเลือกใหเ้พื�อนเขา้มาช่วยหา้ม หรือเลือกที�จะแกปั้ญหาดว้ยตวัเอง หรือตอนเปลี�ยนคนขบัหรือปรับ
ที�รถเมล์ซึ� งเป็นการนําเสนอมุมมองความเห็น ของกลุ่มตวัอย่าง 100 คน ว่ามีความคิดเห็นเห็น
อย่างไรกบัรถเมล์ไทยในปัจจุบนั ดว้ยการตั งคาํถามว่า คนส่วนใหญ่จะเลือกเปลี�ยนรถเมล์เป็นคนั



81 

ใหม่ไฉไลกว่าเดิม หรือเปลี�ยนคนขบัคนใหม่ มารยาทงาม และหลงัจากนั นก็จะมีการสรุปคาํตอบ
ของคนที�เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยวา่มีอตัราส่วนเท่าไร 

จะเห็นไดว้า่ประเด็นที�นาํมาเสนอนั นเน้นไปที�ประเด็นดา้นสังคมที�นาํเสนอเรื�องเพศเรื�อง
รอบตวัในชีวิตประจาํวนั หรือ เรื� องที�กาํลงัไดรั้บความนิยมอยู่ในขณะนั นซึ� งก็สอดคล้องกบับท
สัมภาษณ์ของ สุรบท หลีกภยั ผูด้าํเนินรายการและผูก่้อตั งรายการ ที�กล่าววา่ 

 

ผมจะทาํประเด็นที�อยากทาํ ทาํประเด็นที�อยากพูด ทาํประเด็นที�เราชอบ เราไม่คิดวา่ใครจะ
ชอบอะไร เอาที�เราชอบเป็นหลกั เราสงสัยอะไร เราอยากฟังอะไร เราอยากถามอะไรซึ� ง
ความชอบนั นตอ้งอยูใ่นสิ�งที�เรียกวา่มนัเป็นสิ�งที�ไปเบียดเบียนคนอื�น ไปสร้างความทุกขใ์ห้
คนอื�น ไปสร้างความเจ็บชํ านาํใจให้ผูอื้�น สําหรับการนาํเสนอประเด็นเกาะกระแสคือสิ�งที�
เราทาํมาตลอด แต่ตอ้งบอกก่อนวา่ที�เราทาํไม่ใช่เพราะอยากดงั เราทาํไม่ใช่เพราะวา่เรารู้สึก
วา่มนัเป็นกระแส ก็มีหลายอนัที�เป็นกระแส เราก็ไม่ไดไ้ปแตะตอ้งมนัเลย เพราะเราไม่ชอบ 
เราก็เลยไม่ทาํ แต่อนัไหนที�เราชอบเราจะทาํ คือพื นฐานเราตอ้งชอบหรืออยากรู้ หรืออยาก
ทาํก่อนเท่านั น  แต่ถ้าพูดถึงประเด็นที�คนสนใจมากที�สุด ส่วนใหญ่ไม่พน้เรื� องความรัก 
เรื�องเซ็กส์เรื�องเพศ เพราะเรื�องพวกนี จะเป็นเรื�องที�คนไม่ค่อยกลา้พูด แต่เราก็ไปทาํให้คน
พูดจนได ้คือเราจะมีหลกัการบิ วครับที�ทาํให้คนพูด คือถามจนแบบเคากลา้ที�จะตอบอะไร
อย่างนี  เพราะฉะนั นเรื� องเกี�ยวกบัประเด็นเรื�องเซ็กซ์ เรื� องความรักเลยเป็นประเด็นที�คน
ชอบที�สุด (สุรบท หลีกภยั, สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2558) 

 
ทั งนี ผูว้ิจยัขอนาํเสนอตวัอย่างจากประเด็นที�ผูช้มสนใจมากที�สุด คือ ตอน เปลี�ยนคนขบั

หรือปรับที�รถเมล ์(ออกอากาศวนัที� 7 มิ.ย. 2557) ซึ� งมียอดชมสูงสุดถึง 4,249,345 ครั ง โดยเป็นตอน
ที�นาํเสนอประเด็นเกี�ยวกบัความคิดเห็นเห็นของผูใ้ชบ้ริการรถเมล์ไทยในปัจจุบนั ตามที�จะไดเ้ห็น
จากตารางที� 4.16 
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ตารางที� 4.17 ตวัอยา่งบทพดูของผูด้าํเนินรายการเกี�ยวกบัประเด็นสังคม (เทปวนัที� 7 มิ.ย. 2557) 
 

(1.50) เนื$อหา 

ปลื ม สวสัดีครับตอนนี เราก็อยูก่นัที� 
ทบัทิม เซ็นทรัลเวลิดค์่ะ 
ปลื ม เรามาดูกนัดีกวา่ครับวา่ในคนดูดี 100 คนเนี�ยส่วนใหญ่แลว้เคา้จะเลือก 
ทบัทิม เปลี�ยนรถเมลเ์ป็นคนัใหม่ไฉไลกวา่เดิม 
ปลื ม หรือ เปลี�ยนคนขบัคนใหม่มารยาทงาม เพื�อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมกนัเลย

ครับ 
 

จากตวัอย่างเบื องตน้จะเห็นว่าประเด็นหลกัที�รายการหยิบยกขึ นมานาํเสนอคือประเด็น
เกี�ยวกบัสังคม ที�นาํเรื�องการใหบ้ริการของรถเมลไ์ทยในปัจจุบนัมาตั งคาํถามเพื�อเปิดโอกาสให้ผูช้ม
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น นอกจากนี ระหวา่งที�ผูด้าํเนินรายการกาํลงัสัมภาษณ์ก็จะมีการ
นาํองค์ประกอบของภาพอาทิ ภาพกราฟฟิก แสดงเป็นรูปภาพ หรือคาํพูด เพื�อส่งเสริมการสื�อ
อารมณ์ให้รายการมีความสนุกสนานและมีชีวิตชีวายิ�งขึ นดังที�  สุรบท หลีกภัย (สัมภาษณ์,                
1 กรกฎาคม 2558) กล่าววา่ 

 
การเอาคาํพดูมาใส่ในรายการนั นเกิดจากที�ไมคข์องเราไม่ค่อยดี เรามีไมคแ์ค่ตวัเดียว พอเรา
รู้สึกว่าไม่ดีเราเลยอยากจะใส่ขอ้ความตวัใหญ่ๆ เพราะเรากลวัเสียงมนัไม่ชดัเลยใส่ซบัไต
เติ ล (Subtitle) ตวัใหญ่ๆ เขา้ไป โดยเลือกตวัอกัษรที�มนัดูสนุก สีสันสดใสเหมาะกบัผูช้าย
และผูห้ญิงซึ� งพอใส่ไปแล้วมนัสวยดี เราก็เลยทาํ...โดยในยุคแรกๆ รายการ VRZO เป็น
รายการที�ถูกนาํไปเปิดเป็นตวัอย่างในบริษทัต่างๆ แบบเอาสไตล์นี  จงัหวะแบบนี  มีเสียง
แบบนี  ตดัแบบนี  ตวัรายการเป็นรายการแม่แบบของแนวรายการแบบนี ใหก้บัคนอื�นๆ 

 
กราฟฟิกทุกอยา่งที�อยูใ่นรายการคือทาํเองขึ นมาหมด วาดใหม่หมด ไม่ไดโ้หลดมาจากที�อื�น
เป็นกราฟฟิกที�เราคิดขึ นมาเอง มลัลิกา หลีกภยั, สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2558) 
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ภาพที� 4.12 ภาพผูด้าํเนินรายการขณะสัมภาษณ์ จากตอน เปลี�ยนคนขบัหรือปรับที�รถเมล ์(เทป

วนัที� 7 มิ.ย. 2557) 
 

นอกจากนี จากการศึกษายงัพบว่าการออกอากาศของรายการวีอาร์โซ (VRZO) มีความ
คลา้ยคลึงกนักบัรายการเจาะข่าวตื น คือ จะไม่มีการกาํหนดวนัหรือเวลาในการออกอากาศที�แน่นอน
ดงันั นในแต่ละเดือนรายการเจาะข่าวตื นจึงมีจาํนวนการออกอากาศที�ไม่เท่ากนั ตามที�เห็นไดจ้าก
ตารางที� 4.17 

 

ตารางที� 4.18 สรุปจาํนวนของรายการเจาะข่าวตื น ระหวา่งวนัที� 1 มิถุนายน 2557–1 มกราคม 2558 
 (ณ วนัที� 21 มิถุนายน 2558) 
 

เดือน จํานวนตอน 
มกราคม 2558 1 
ธนัวาคม 2557 2 
พฤศจิกายน 2557 0 
ตุลาคม 2557 0 
กนัยายน 2557 4 
สิงหาคม 2557 0 
กรกฎาคม 2557 0 
มิถุนายน 2557 1 

 
จากตารางเบื องตน้จะเห็นวา่เดือนที�รายการวีอาร์โซ (VRZO) มีการออกอากาศมากที�สุดคือ 

เดือนกนัยายน 2557 ซึ� งมีทั งหมด 4 ตอน ในขณะที�รองลงมาคือเดือน ธนัวาคม 2557 ซึ� งมีจาํนวนที�
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ออกอากาศ 2 ตอน นอกจากนี ยงัพบว่าในเดือนกรกฎาคมสิงหาคม ตุลาคมและพฤศจิกายน 2557 
รายการรายการวอีาร์โซ (VRZO) ไม่ไดมี้การออกอากาศเลยแมแ้ต่ตอนเดียว 
 

ซึ� งจากการสัมภาษณ์ถึงการออกอากาศรายการวีอาร์โซ (VRZO) ผ่านทางอินเทอร์เน็ตทีวี
พบว่าสาเหตุที�รายการไม่มีการกาํหนดวนัหรือเวลาในการออกอากาศที�แน่นอนนั นขึ นอยูก่บัความ
สะดวกของผูผ้ลิตรายการ เป็นหลกั ดงับทสัมภาษณ์ของผูด้าํเนินรายการที�กล่าววา่ 

 
ตามอารมณ์ครับ คือถา้เรารู้สึกวา่พร้อมปล่อยตอนนี ก็ปล่อยถา้ยงัทาํไม่เสร็จก็ยงัไม่ปล่อย 
คือไม่มีตารางที�ชดัเจนวา่ตอ้งปล่อยวนันี  เวลานี  สําหรับรายการ VRZO ก็ปล่อยในแต่ละ
เดือนไม่เท่ากนัเลย แลว้แต่อารมณ์ คนดูแรกๆก็งงเหมือนกนัวา่เราเป็นรายการอะไร จะดูได้
ช่วงไหน ซึ� งมนัขดักบัสิ�งที�คนเรียนการสื�อสารมา เพราะวา่คนที�เรียนพวกนี มาจะตอ้งมีระบุ
วนั เวลาที�แน่นอน เพื�อใหแ้ฟนหรือกลุ่มคนที�ชม สามารถที�จะติดตามได ้แต่เราทิ งตรรกะนี 
ไปทั งหมดเลยครับ เราไม่เคยมีตรรกะนี อยูเ่ลย และทาํไดไ้ม ๊ก็สามารถทาํได ้เพราะตรรกะที�
กล่าวไปนั น เป็นตรรกะแบบยุคเก่า เป็นตรรกะของยุคที�ตอ้งการทาํยอดบนทีวี ณ เวลานั น
ใหไ้ดม้ากที�สุด แยง่ช่องนั นใหม้ากที�สุด แต่รายการเราไม่แยง่กบัใครครับ เราปล่อยไปยงัไม่
มีใครดูวนันี  ก็ไม่เป็นไร รอดูพรุ่งนี  พรุ่งนี ยงัไม่มีใครดูก็ไม่เป็นไร อาทิตยนึ์งก็ไม่เป็นไร 
เดือนนึงก็ได ้คุณอยากดูตอนไหนก็ดูได ้เพราะวา่เราทาํธุรกิจแบบฝัง คือหวงัผลระยะยาวอยู่
แลว้ เราแค่รู้สึกวา่เราทาํปล่อยไปคุณวา่งดูเมื�อไรก็มาดู เราไม่จาํเป็นตอ้งมากาํหนดวนัเวลา  
เพราะมนัเป็นช่องทางออนไลน์ครับเลยสามารถทาํแบบนี ได ้ถา้เกิดวา่มนัไม่ใช่ออนไลน์เรา
ก็ไม่สามารถทาํแบบนี ได ้ถา้เราตอ้งไปลงทีวีก็ตอ้งเป็นอีกรูปแบบนึง ดว้ยความที�มนัเป็น
ออนไลน์เราก็เลยสามารถทาํแบบนี ได้ เพราะกลุ่มคนที�ติดตามเราประจาํอยู่แล้ว มนัจะ
กลายเป็นฟิลที�แบบลุน้ว่าจะมาเมื�อไร จะเป็นตอนอะไร”(สุรบท หลีกภยั, สัมภาษณ์, 1 
กรกฎาคม 2558) 

 
สรุปไดว้า่ประเด็นที�รายการวีอาร์โซ (VRZO) ตอ้งการที�จะนาํเสนอส่วนใหญ่ คือ ประเด็น

ทางสังคมที�พูดถึงปัญหาต่างๆภายในสังคมปัจจุบัน ซึ� งเน้นความบันเทิง หรือผลต่ออารมณ์
ความรู้สึกของผูช้มเป็นหลกั อาทิ เรื� องความรักและเรื� องเพศ ผ่านวิธีการตั งคาํถามเพื�อต้องการ
สะทอ้นมุมมองความคิดของคนในสังคมปัจจุบนั ซึ� งการนาํเสนอประเด็นดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่มี
ผูช้มรายการใหค้วามสนใจเป็นจาํนวนมากเห็นไดจ้ากยอดการเขา้ชมมากกวา่ 100,000 ครั งในแต่ละ
ตอน หรือบางตอนมียอดผูช้มยอดชมสูงสุดถึง 4,249,345 ครั ง  ในขณะที�ระยะเวลาหรือจาํนวนตอน
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ในการออกอากาศจะไม่มีการกาํหนดวนัหรือเวลาในการออกอากาศที�แน่นอน ทั งนี ขึ นอยูก่บัความ
สะดวกของผูผ้ลิตรายการ ประกอบกบัช่องทางการนาํเสนอที�เป็นการนาํเสนอผา่นอินเทอร์เน็ตทีว ี
ที�ผูผ้ลิตมีอิสระที�จะอพัโหลดขอ้มูลและนาํเสนอเนื อหาที�ฉีกจากกรอบของรายการโทรทศัน์ปกติอีก
ทั งยงัไม่มีขอ้จาํกดัในเรื�องของเวลา (Timeless) ที�เปิดโอกาสในการเขา้ถึง (Connect Anywhere) 
และสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ไดง่้ายและรวดเร็ว  
 

4.2.2  การใช้ภาษา 

4.2.2.1 การสื�อสารผา่นวจันภาษา 
จากการศึกษาวจันภาษา (Verbal Language) ที�หมายถึง ภาษาถอ้ยคาํที�ใช้ในการ

สื�อสารโดยใชต้วัอกัษร และถอ้ยคาํในการสื�อสารโดยการพดูระหวา่งผูส่้งสารกบัผูรั้บสารพบวา่การ
ใช้วจันภาษาของผูด้าํเนินรายการวีอาร์โซ (VRZO)ที�มีความโดดเด่นและเกิดความน่าสนใจใน
ประเด็นเรื�องการใชค้าํ หรือภาษาในการสื�อสารกบัผูช้มรายการ คือ  

1) การสร้างคาํใหม่ 
คือ การสร้างกลุ่มคาํใหม่ ที�เกิดขึ นในวฒันธรรมการสื�อสารของรายการวี

อาร์โซ(VRZO)ซึ� งจากการศึกษาพบวา่ มีปรากฏการใชค้าํใหม่ ดงันี  
 
ตารางที�4.19 แสดงการสร้างคาํใหม่ 
 

 
 

การสร้างคําใหม่ 

รูปศัพท์ ความหมาย 

“ขอ 3 คาํ”  หมายถึงให้บุคคลต่างๆ จํากัดความสิ� ง
เหล่านั นดว้ยคาํเพียง � คาํ 

 ตั�ลล๊าก น่ารัก 
 

จากเบื องตน้ เห็นไดว้า่ ผูด้าํเนินรายการมีการนาํคาํวา่ “น่ารัก” มาสร้างเป็น
คาํใหม่ว่า “ตั ลล๊าก” ซึ� งยงัคงความหมายเดิมอยู่ มาใช้ในรายการ  หรือ การสร้างคาํว่า “ขอ 3 คาํ” 
หรือ “ขอ 3 พยางค”์ที�เกิดจากการตั งหวัขอ้จากประเด็นที�น่าสนใจ แลว้ใหบุ้คคลต่างๆ จาํกดัความสิ�ง
เหล่านั นด้วยคาํเพียง 3 คาํ ซึ� งถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ� งของรายการ ที�ได้รับความนิยมจน
กลายเป็นวลีฮิตติดปากวยัรุ่น อีกทั งยงัถูกนาํไปใช้ในสื�อโฆษณาสื�อกระแสหลกัอย่างสื�อวิทยุและ
โทรทศัน์ดว้ย โดยผูว้ิจยัขอยกตวัอยา่งภาพจากหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐฉบบัวนัที� 6 พฤษภาคม  2555 
หนา้  ที�มีการนาํวลี “ขอ 3 คาํ” ไปทาํเป็นการ์ตูนลอ้เลียนการเมือง เห็นไดจ้ากรูปภาพที� 4.13 หรือ
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แมแ้ต่ถูกนาํไปใชใ้นการสัมภาษณ์ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ผูบ้ญัชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) รวม
ไปถึงการสัมภาษณ์นางสาวยิ�งลักษณ์ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยหนังสือพิมพ์มติชน-
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ที�ไดจ้บักระแสฮิตวยัรุ่นกบัวลี "ขอสามคาํ"  ที�ให้นางสาวยิ�งลกัษณ์ ชิน
วตัรฝากสามคาํถึงผูอ่้านมติชน-ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที�4.13 การ์ตูนลอ้เลียนการเมืองมีการนาํวลี “ขอ 3 คาํ” 
แหล่งที�มา: หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 2555. 
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ภาพที�G.H4 ข่าวรายการ VRZO 
แหล่งที�มา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2556. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 4.15 ข่าว “ขอ 3 คาํ จากนายก” 
แหล่งที�มา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2556. 
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ทั งนี ก็จากบทสัมภาษณ์ของผูด้าํเนินรายการวีอาร์โซ (VRZO) ไดพู้ดถึงที�มา
ของการสร้างคาํวา่“ขอ 3 คาํ” นี ขึ นมาใชใ้นรายการ กล่าววา่ 

 
คาํว่า ‘ขอ 3 คาํ’มาเริ�มใน ตอนที�4  มาจากสมยัที�เล่น BB(โทรศพัทมื์อถือ BlackBerry)ที�มี
คนส่งข้อความมาให้เล่นต่อนิทานกนั 3 คาํ ผมเลยรู้สึกว่ามนัสนุก กระชับ และได้โชว์
ไอเดียของแต่ละคน คือคนที�ส่งขอ้ความต่อก็จะมาโชวก์นัวา่จะต่อไดส้นุกแค่ไหน จะกวน
แค่ไหน ผมเลยรู้สึกว่ามนักระชบั และเหมาะกบัเรื�องหนึ� งเรื�อง ก็เลยเอาไอเดียนี มาใส่ใน
รายการ คาํวา่ ‘ขอ 3 คาํ’ ก็เลยฮิต กลายเป็นคาํที�คนทั งประเทศพูด  จนถึงขั นเอาไปถามใน
สภา จนถึงขั นเอาไปถามนายก สื�อกระแสหลกัหลายๆอยา่งก็เอาคาํนี ไปเล่นทั งในโฆษณา 
เอาไปเล่นในทุกอย่าง ซึ� งเราก็ไม่ได้บอกว่าคาํนี เป็นของเรา เพราะว่าจริงๆ 3 คาํมนัมีมา
ตั งแต่สมยัพอ่ขุนรามคาํแหงแลว้ เพียงแต่วา่เราเป็นตวัจุดประเด็น เป็นจุดความคิดอนันี  เรา
เป็นสร้างคาํนี ขึ นมามากกวา่ครับ (สุรบท หลีกภยั, สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2558) 

 
2) การใชค้าํไม่สุภาพ 
หมายถึงคาํที�สื�อถึงความไม่สุภาพ สื�อความความหมายในแง่ที�ไม่ดี หรือ ฟัง

ไม่ไพเราะ ซึ� งรวมถึงคาํที�สื�อเรื�องเพศ การด่าทอการดูหมิ�นโดยมารยาททางสังคม เช่น ไอ ้กู มึง เวย้ 
โวย้ฯลฯโดยการนําเสนอของผูด้าํเนินรายการวีอาร์โซ (VRZO) เป็นการนําเสนอผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ซึ� งมีอิสระในการนาํเสนอ ต่างจากการนาํเสนอผา่นช่องทางในสื�อกระแสหลกั ที�ตอ้งอยู่
ภายใตข้อ้กาํหนดหรือการควบคุมของ 

 
ตารางที� 4.20 ตารางตวัอยา่งบทสนทนาการใชค้าํไม่สุภาพจากตอนSex กบั รักเป็นของคู่กนัไม๊ 
 

ตอนที� บทสนทนา อธิบาย 

 ผูต้อบ :“คู่กนัครับ เพราะ…..”  
ปลื ม:“ขอ 3 พยางค ์ครับ” 
ผูต้อบ :“ก ูเงี�ยน มาก” 

มีการสร้างใช้คาํไม่สุภาพ คือ
คาํวา่  ก ูเงี�ยน 

 
จากการศึกษาการสื�อสารของผูด้าํเนินรายการวีอาร์โซ (VRZO) ผูว้ิจยัพบวา่

ในการสื�อสารของผูด้าํเนินรายการส่วนใหญ่จะใชค้าํที�สุภาพในการดาํเนินรายการเป็นหลกั หากแต่
ผูที้�ถูกสัมภาษณ์จะมีการตอบคาํถามหรือแสดงความคิดเห็นที�ไม่สุภาพซึ� งพบไดม้ากกวา่ดงัที� สุรบท 
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หลีกภยั (สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2558) กล่าววา่“ผมให้ความสําคญักบัอารมณ์ดี คือคาํพูดไหนที�
ตอบแลว้ทาํใหอ้ารมณ์ดีตลก มนัสร้างสรรค ์ก็ทาํไปแต่จะตอ้งถูกกาลเทศะดว้ย” 

นอกจากนี จากการวจิยัยงัพบวา่ในทุกๆ ตอนที�ถูกอพัโหลดรายการลงบนสื�อ
อินเทอร์เน็ตทีวีจะมีการแสดงคาํเตือนในตอนตน้รายการที�มีขอ้ความว่า “ รายการนี  เหมาะสมกบั
ผูช้มที�มีอายมุากกวา่หรือเท่ากบั 18 ปี ภายในรายการบางช่วงอาจมีเนื อหาหรือถอ้ยคาํที�ไม่เหมาะสม 
เยาวชนที�มีอายนุอ้ยกวา่ 18 ปีควรไดรั้บการแนะนาํจากผูที้�มีอายุมากกวา่หรือเท่ากบั 18 ปี เนื อหาใน
รายการเป็นเพียงความคิดเห็นของคนส่วนหนึ�ง ซึ� งถูกนาํเสนอเพื�อความบนัเทิงเท่านั น รายการนี จึง
ไม่เหมาะสมกบัผูที้�มีความอ่อนไหวกบัเนื อหาที�ตรงไปตรงมาและเป็นความจริงในสังคม”โดยทั งนี 
ผูด้าํเนินรายการก็มีความตระหนักและระมดัระวงักับการสื�อสารที�ทั งผูด้าํเนินรายการและผูถู้ก
สัมภาษณ์ใชใ้นการสื�อสารดว้ยการใชว้ธีิการต่างๆมากาํกบัดูแล ดงับทสัมภาษณ์ของผูด้าํเนินรายการ
ที�กล่าววา่ 

 
รายการของเราจะบอกเลยวา่รายการ VRZO มีคาํเตือนตั งแต่ตอนเริ�มแลว้ วา่มีเนื อหาและคาํ
ที�ไม่เหมาะสมกบัเยาวชนที�อายุต ํ�ากว่า {� ปี เรามีเตือนไวอ้ยู่แลว้ อนันี ก็ขอให้ผูป้กครอง
ช่วยกวดขนั หรืออาจจะนั�งดูด้วย ว่าเนื อหาอะไรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็จะได้ช่วย
เตือนได ้ส่วนเรื�องการใช้คาํหยาบไม่หยาบ ผมคิดว่าไม่ไดอ้ยูที่�คาํพูด แต่อยูที่�กิริยา เช่นพูด
คาํว่า ไอเหี ย ดว้ยนํ าเสียงต่างกนั ก็แตกต่างกนั ผูด้าํเนินรายการจะไม่ใชค้าํที�ไม่เป็นมิตร ดู
หยาบคาย ดูโลน พวกนี เราจะตดัทิ งหมดถา้จะเป็นคาํหยาบจะตอ้งเป็นคาํหยาบที�สร้างสรรค์
(สุรบท หลีกภยั, สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2558) 
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ภาพที� 4.16 ตวัอยา่งคาํเตือนก่อนรับชมรายการวอีาร์โซ (VRZO) 
 

3) การใชภ้าษาที�ถูกตอ้งตามหลกัภาษาไทย 
รายการวีอาร์โซ (VRZO) เป็นรายการที�ออกอากาศทางอินเทอร์เน็ตทีวี ที�

ผูช้มสามารถเลือกรับชมได้อย่างอิสระ สามารถดูได้ตลอด 24 ชั�วโมง อีกทั งยงัเป็นสื�อที�มีกลุ่มผู ้
รับชมหลกัเป็นวยัรุ่นหรือคนรุ่นใหม่ ดงันั นภาษาที�ใช้ในอินเทอร์เน็ตทีวีนั นควรเป็นภาษาที�เขา้ใจ
ง่าย ลกัษณะประโยคควรสั น กระชบั และไดใ้จความ และแมว้่ารายการวีอาร์โซ (VRZO) จะเป็น
รายการที�กลุ่มผูช้มส่วนใหญ่เป็นวยัรุ่น การใช้ภาษาที�ใช้ส่วนใหญ่จึงเป็นการใช้ภาษาที�ไม่เป็น
ทางการ สามารถสื�อสารและเขา้ถึงกลุ่มผูเ้ป้าหมายไดง่้าย หากแต่ในเรื�องของการใช้ภาษาไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง เที�ยงตรง ชดัเจนและสุภาพ ถือเป็นหนึ� งปัจจยัที�ผูด้าํเนินรายการให้ความสําคญัทั งในเรื�อง
การออกเสียง ร. เรือ ล. ลิง หรือ การใช้คาํควบกลํ าที�ถูกตอ้งตามหลกัภาษาไทย  ดงัที�ผูด้าํเนิน
รายการวอีาร์โซ (VRZO) ไดพ้ดูถึงการใหค้วามสาํคญักบัการใชภ้าษาวา่ 
 

สาํหรับทบัทิมคิดวา่การพดูจาชดัถอ้ยชดัคาํ คาํควบกลํ าถูกตอ้งสาํคญัมากกบัการเป็นพิธีกร 
ความเป็นพิธีกรเราตอ้งใชภ้าษาในการสื�อสาร เพราะฉะนั นภาษาจึงเป็นเรื�องสําคญั ฟังแลว้
มนัทาํใหไ้ดข้อ้มูลที�ครบถว้นและชดัเจน(มลัลิกา หลีกภยั, สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2558) 
ในขณะที�คุณสุรบท หลีกภยั ไดใ้หค้วามเห็นกบัเรื�องการใชภ้าษาวา่ “แต่ถา้ถามผม ผมวา่ไม่
สาํคญั ผมใหค้วามสาํคญักบัคาํวา่คาแรกเตอร์มากกวา่ ถา้คุณคิดวา่คุณทาํแลว้เป็นตวัคุณ จง
ทาํ แต่ถา้ถามในมุมคนดูถ้าคนดูชอบก็ดี แต่ถา้นบัเป็นเรื�องของภาษา ความชัดเจน ก็ไม่ดี 
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อย่างผมเป็นคนที�พูดไม่ชัดในบางคาํเหมือนกัน เช่นตวั ท ธ ถ ผมพูดไม่ชัด  แต่ถ้าผม
จะตอ้งพูดในรายการ ผมจะตอ้งเกร็ง และตั งสติในการพูด เพื�อจะไดใ้ห้การพูดนั นสื�อสาร
ออกมาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น ผมให้เกียรติกบัความเป็นคาแรกเตอร์สูง ผมเชื�อวา่ทุก
คนมีคาแรกเตอร์ของตวัเอง ผมให้เกียรติกบัเรื�องนี มาก(สุรบท หลีกภยั, สัมภาษณ์, 1 
กรกฎาคม 2558) 
 

รายการวีอาร์โซ(VRZO) มีรูปแบบเป็นรายการสัมภาษณ์ที�มีกลุ่มเป้าหมาย
หลกัคือวยัรุ่น โดยมีเนื อหาคือการสัมภาษณ์ความเห็นของคนดูดี 100 คน ในแต่ละหวัขอ้ที�แตกต่าง
กนัออกไป มีเอกลกัษณ์คือ การขอใหผู้ถู้กสัมภาษณ์พดูอะไรก็ไดเ้กี�ยวกบัประเด็นที�นาํมาถามภายใน 
3 พยางค์  ดงันั นในการสื�อสารของผูด้าํเนินรายการกบัผูถู้กสัมภาษณ์จึงจาํเป็นตอ้งใช้ภาษาพูดที�มี
ลกัษณะของความเป็นกนัเองสูง จากการใชภ้าษาดงักล่าวทาํให้ในรายการแต่ละตอน จึงมีคาํศพัท์
แสลงหรือคาํศพัทใ์หม่ๆ ที�วยัรุ่นชอบพูด รวมถึงการใชค้าํที�ไม่สุภาพ ในที�นี อาจกล่าวรวมถึงคาํที�มี
ความหยาบคาย หรือคาํที�มีความสองแง่สองง่าม  

4.2.2.2 การสื�อสารผา่นอวจันภาษา 
การใช้อวจันภาษา หมายถึง ภาษาที�ไม่ได้ปรากฏออกมาเป็นเสียงหรือถ้อยคํา 

ประกอบดว้ยการ แสดงกริยาท่าทาง สายตา สัญลกัษณ์ต่างๆ แสง ภาพ และสี โดยจากการศึกษาตวั
บทพบวา่ผูด้าํเนินรายการวอีาร์โซ (VRZO) มีการใชอ้วจันภาษาใน 5 ลกัษณะ ดงันี  

4) การแสดงออกท่าทาง 
จากการศึกษาผูว้ิจยัพบวา่ผูด้าํเนินวีอาร์โซ (VRZO) มีใชท้่าทาง เช่น การใช้

มือ แขน ศีรษะ หรือไหล่ เป็นตน้ เพื�อสื�อความหมายและเน้นย ํ าเรื�องที�พูด โดยการแสดงออกผ่าน
การใชก้ริยาท่าทางของผูด้าํเนินรายการทั งสองคนที�เห็นไดช้ดั คือ จะเนน้กริยาท่าทางที�ลน้เกินหรือ
เหนือจริงเป็นหลกั ทั งนี เพื�อไม่ให้รายการดูจริงจงัด้านเนื อหาจนเกินไป ทั งเป็นการดึงดูดความ
สนใจของผูช้มรายการและเนน้ย ํ าเรื�องที�พดูใหเ้กิดความเขา้ใจที�ชดัเจนยิ�งขึ น ดงัตวัอยา่งภาพที� 4.17 
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ภาพที� 4.17 ผูด้าํเนินรายการใชท้่าทางประกอบการพดูตอนเขา้รายการโดยใชท้่าทางการผายมือ  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพที�4.18 ผูด้าํเนินรายการใชท้่าทางประกอบการพดูสโลแกนรายการ “VRZO” 
 

จากเบื องตน้จะเห็นวา่การใชท้่าทาง ดว้ยการเคลื�อนไหวอวยัวะส่วนใดส่วน
หนึ� งประกอบการพูดอย่างมีความหมาย เช่น การใช้มือ แขน ศีรษะ หรือไหล่เป็นต้น เพื�อสื� อ
ความหมายและเนน้ย ํ าเรื�องที�พูดให้เกิดความรู้ความเขา้ใจที� ชดัเจนยิ�งขึ น รวมทั งสร้างความสนใจ
ให้กบัผูช้ม ทั งนี เพราะการใช้กิริยาท่าทางประกอบการพูด จะช่วยสร้างความสนใจมากกวา่การนั�ง 
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หรือยืนเฉยๆ และการใช้ท่าทางที�ดีจะช่วยให้การพูดประสิทธิภาพดียิ�งขึ นซึ� งการแสดงออกทาง
ท่าทางของรายการวอีาร์โซ (VRZO) นี  นอกจากจะเป็นการแสดงออกเพื�อสื�อความหมายและเนน้ย ํ า
เรื� องที�พูดให้เกิดความรู้ความเข้าใจที� ชัดเจนยิ�งขึ นแล้ว การแสดงออกทางท่าทางนี ยงัเป็นเป็น
ตวัแทนหรือสัญลกัษณ์ของรายการ ที�ผูผ้ลิตและผูด้าํเนินรายการมีความตั งใจที�จะใชใ้นการสื�อสาร 
ดงัที�ผูด้าํเนินรายการและผูผ้ลิตรายการ ไดก้ล่าวถึงที�มาของท่าประจาํรายการวอีาร์โซ (VRZO) วา่ 

 
ท่า VRZO เกิดจากการคิดหนา้กอง ดว้ยความบงัเอิญ ทุกอยา่งมนัมีแรงบลัดาลใจครับ โดย
ตวั V Reference คือตวั V เลยไดเ้ป็นตวั V  แลว้ทาํไมไม่ V นี  เพราะ V นี มนัหมายถึง
สันติภาพ มนั  Victory มนัเสี�ยว ไม่ชอบ มนัเก่าแลว้ แต่ถา้ V นี  มนัหยาบคาย มนักวนดี มนั
ดูหยาบ พอใหฝ้รั�งทาํแลว้กรี�ดกร๊าดส่วน Are ทาํไมตอ้งนิ วโป้งลงนิ วโป้งขึ น เพราะรายการ
เราจะไปสัมภาษณ์คนว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นดว้ย ก็เลยกลายเป็นท่านิ วโป้งคว ํ�า หงาย ที�
หมายถึงเห็นดว้ยไม่เห็นดว้ย ก็เลยเป็น VRZO ครับ ซึ� งผมคิดวา่การมีท่ารายการมนัทาํให้
รายการแขง็แรง และสร้างการจดจาํไดดี้(สุรบท หลีกภยั, สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2558) 

 
เรื�องท่าประจาํรายการ คิดว่ารายการเราสัมภาษณ์มาน่าจะมีสโลแกน ตอนถ่ายเทปแรกไป
แลว้ประมาณ 20 คน เลยคิดวา่เราควรน่าจะมีท่ารายการ เลยคิดตอนนั นเลย แลว้ก็เป็นที�มา
ของท่านี  ซึ� งหลงัจากมีท่ารายการ VRZO นี ออกไป รายการอื�นๆก็มีท่ารายการเยอะมาก 
เพราะเคา้ได้เรียนรู้แล้วว่าการมีท่ารายการมนัทาํให้รายการแข็งแรง และสร้างการจดจาํ
(มลัลิกา หลีกภยั, สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2558) 

 
5) การแสดงออกทางสีหนา้ 
การแสดงออกทางสีหน้า เป็นสิ� งสําคัญแสดงให้เห็นถึงบุคลิกลักษณะ

อารมณ์และความรู้สึกนึกคิดของผูพู้ดไดเ้ป็นอย่างดี โดยจากการศึกษาผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื น
พบวา่ผูด้าํเนินรายการทั งสองคนมีการแสดงออกผา่นการแสดงออกทางสีหนา้ที�เห็นไดช้ดั คือ การ
พดูที�แสดงออกทางสีหนา้เพื�อสื�ออารมณ์ต่างๆ เช่น ดีใจ เสียใจ หรือ โกรธ ที�เนน้การแสดงออกที�ลน้
เกินหรือเหนือจริงเป็นหลกัดงัตวัอยา่งภาพที� 4.19 
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ภาพที� 4.19 ผูด้าํเนินรายการแสดงออกทางสีหนา้ (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที�4.20 ผูด้าํเนินรายการแสดงออกทางสีหนา้ (2) 
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ภาพที�G.I1 ผูด้าํเนินรายการแสดงออกทางสีหนา้ (3) 
 

ประเด็นที�น่าสังเกตคือ ผูด้าํเนินรายการชาย (สุรบท หลีกภยั, วิญzูวงศ์
สุรวฒัน์, ณฐัพงศ ์เทียนดี) ทั งสองรายการ ไม่ไดน้าํการแสดงออกทางสีหนา้ดว้ยการใชส้ายตามาใช้
สื�อสาร ทั งนี เพราะผูด้าํเนินรายการสวมแว่นตาดาํ ซึ� งทาํให้บดบงัสายตาและอารมณ์ของผูด้าํเนิน
รายการผา่นการแสดงออกทางสีหนา้ในขณะที�พูด หากแต่ผูด้าํเนินรายการทั งสองรายการเลือกที�จะ
ใช้การสื�อสารดว้ยการใช้ท่าทาง ดว้ยการเคลื�อนไหวอวยัวะส่วนใดส่วนหนึ� งประกอบการพูดเช่น 
การใช้มือ แขน ศีรษะ หรือไหล่แทนการแสดงออกผ่านสายตา เพื�อใช้สื�อความหมายและที�พูดให้
เกิดความรู้ความเขา้ใจที� ชดัเจนยิ�งขึ น 

ดงัที�คุณสุรบท หลีกภยั ผูด้าํเนินรายการวีอาร์โซ (VRZO) ได้กล่าวถึงการ
แสดงออกผา่นท่าทางที�สามารถใชแ้ทนการแสดงออกทางสีหนา้ไดไ้วว้า่ 
 

เราสามารถสื�อสารทางอื�นได ้เช่นใช้มือ ใช้ปาก ท่าทาง เช่นเวลาเราไม่เขา้ใจเราเอียงหัว 
เวลาตกใจเราผงะไปขา้งหลงั  ผมคิดวา่นี�คือการสื�อสารที�เพียงพอแลว้กบัการที�ผมจะสื�อสาร 
ดวงตาเป็นหนา้ต่างของหวัใจ ใช่! แต่นั นคือสาํหรับคนอื�น สาํหรับผมหนา้ต่างของหวัใจผม
คือทั งตวัผม(สุรบท หลีกภยั, สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2558) 
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6) การแสดงออกทางนํ าเสียง 
จากการศึกษาการใชเ้สียงผูด้าํเนินรายการรายการวีอาร์โซ (VRZO)พบวา่ ผู ้

ดาํเนินรายการทั งสองคนมีการใชน้ํ าเสียงที�หลากหลาย โดยนํ าเสียงที�ใชบ้่อยๆ คือ  
การใชเ้สียงสูงและเสียงดงัเพื�อสื�ออารมณ์ 
การใช้สียงของผูด้าํเนินรายการส่วนใหญ่จะเน้นไปที�การใช้เสียงสูงและ

เสียงดงั เพื�อเป็นการแสดงอารมณ์ และช่วยให้การสื�อสารมีระดบัของนํ าสียงที�น่าสนใจ รวมถึงเป็น
การใชน้ํ าเสียงสงสัย ชวนใหคิ้ดตาม  หรือการใชเ้สียงลอ้เลียน เพื�อสื�ออารมณ์ของผูด้าํเนินรายการ ที�
จะช่วยทาํให้คาํพูดเด่นชัดขึ น อีกทั งช่วยให้เรื� องที�นําเสนอมีความน่าสนใจมากขึ น โดยจากก
การศึกษาพบว่า ผูด้าํเนินรายการชายคุณสุรบท หลีกภยั จะมีการใช้เสียงที�สูงและดงักว่า ผูด้าํเนิน
รายการหญิง มลัลิกา หลีกภยั  

 
ตารางที� 4.21 ตารางตวัอยา่งการใชเ้สียงสูงหรือเสียงดงั เพื�อสื�ออารมณ์จากตอน 136 : เมื�อรูปโปร

ไฟลห์ลอกลวง 

 
ตอนที� เสียง อธิบาย 

136 : เมื�อรูป
โปรไฟล์
หลอกลวง 

ปลื ม :“เอา้… (ลากเสียง เสียงสูง)ล่ะครับ 
ตอนนี เราก็อยูก่นัที�  
ทบัทิม :เซ็นทรัลเวลิดค์่ะ (ลากเสียง) 
ปลื ม : เราไปดูกนัดีกวา่วา่ในคนดูดี 100 คนเนี�ย
..ส่วนใหญ่เคา้จะเลือก 
ทบัทิม : ไม่เป็นไร (เสียงสูง) ดูที�ภายใน คุยกนั
ก่อนเลย้ (ลากเสียง) 
ปลื ม : บา๊ยบาย จา้..ลาก่อยๆ เพื�อไม่ใหเ้ป็นการ
ไม่เสียเวลาเราไปชมกนัเลย้ (ลากเสียง) 

ผู ้ด ํา เ นินรายการใช้การลาก
เสียงสูงในช่วงเปิดรายการเพื�อ
ดึงดูดความสนใจจากผูช้ม และ
เพื� อส ร้า ง เอ ก ลัก ษ ณ์ ใ ห้ กับ
ตนเองและรายการ 
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7) จงัหวะในการพดู 
จงัหวะในการพูด  คือการใช้เสียงเน้นหนักเบา  การเวน้จงัหวะ  การ

ทอดเสียง การพูดเสียงสูงหรือ  ที�ทาํให้คาํพูดเด่นชดัขึ น ซึ� งการใชจ้งัหวะพูดของผูด้าํเนินรายการวี
อาร์โซผูด้าํเนินรายการมีการพดูในจงัหวะที�แตกต่างกนั ดว้ยเพราะรายการมีรูปแบบรายการเป็นการ
สัมภาษณ์ ดงันั นจึงตอ้งมีการแบ่งจงัหวะ ในการถามและตอบ บวกกบัการเนน้เสียงหนกัเบา  เพื�อทาํ
ใหก้ารพดูกบัคู่สนทนามีความน่าสนใจ และชดัเจนขึ น 

ดงัที�ทบัทิม มลัลิกา ผูด้าํเนินรายการวีอาร์โซ (VRZO) ได้กล่าวถึงการให้
ความสาํคญักบัการใชจ้งัหวะในการพดู ที�กล่าววา่ 

 
ทบัทิมเป็นพิธีกรผูห้ญิง ที�หลายๆ คนมกัจะบอกวา่มนัแบ๊วๆ แต่ในความแบ๊วของทบัทิมไม่
แปลว่าพูดไม่ชัด จริงๆแล้วคือพูดชัด และจะตอ้งให้ขอ้มูลสําคญัที�ครบถ้วนโดยการใช้
วธีิการเนน้จงัหวะในการพดู  เพื�อใหผู้ฟั้ง ฟังแลว้ตามทนั และจะไม่พูดแบบลิ นเปรี ยะ แบบ
ลกัษณะของ MC เอิ�ม… แบบว่า… คาํลน้ๆ จะไม่ทาํไม่ชอบ  แต่ถา้ถามว่าทาํแลว้ผิดไม๊ ก็
ไม่ผิด เพราะมนัก็เป็นเอกลกัษณ์ของเคา้ เป็นสไตล์ของเคา้ (มลัลิกา หลีกภยั, สัมภาษณ์,           
1 กรกฎาคม 2558) 
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8) การแสดงออกทางการแต่งกาย 
 

ตารางที� 4.22 ตวัอยา่งภาพเครื�องแต่งกายของผูด้าํเนินรายการ “เจาะข่าวตื น” 
 

 ภาพประกอบ เสื$อผ้าเครื�อง

แต่งกาย 

การแต่งหน้า-

ทรงผม 

เครื�องประดับ 

สุรบท หลีกภยั 

 

ใส่เสื อยดืและ
สวมแจค็เก็ต
หนงัสีดาํหรือมี
ลายพริ ตเท่ๆ 
ทบั 

 แวน่ตาดาํ 
หมวกแก๊บ 

มลัลิกา หลีกภยั 
 
 
 
 
 

ใส่เสื อยดืและ
สวมเสื อแจค็
เก็ตหนงั ทบั 

ผกูแกะสองขา้ง 
หรือเกลา้ผม
รวบตึง 

แหวน, สร้อย
คอ,สร้อย
ขอ้มือ 
หมวก 

 
การแต่งกายของผูด้าํเนินรายการวีอาร์โซ (VRZO)  แสดงออกถึงความเป็น

เอกลกัษณ์ของผูด้าํเนินรายการผา่นเสื อผา้เครื�องแต่งกาย การแต่งหนา้-ทรงผม และเครื�องประดบั ที�
ช่วยให้ผูด้าํเนินรายการมีความโดดเด่นและเป็นที�จดจาํไดโ้ดยการแต่งกายของผูด้าํเนินรายการทั ง
สองคนจะเป็นการแต่งกายที�ลกัษณะที�มีความโดดเด่นเฉพาะตวัอยู่แล้ว คือ คุณสุรบท หลีกภยัจะ
เนน้การแต่งกายที�เรียบเท่  ดว้ยการใส่เสื อยืดและสวมสูทหรือแจ็คเก็ตลายพริ ตทบั โทนสีส่วนใหญ่
จะเนน้ไปทางสีดาํ และสิ�งที�คาดไม่ไดคื้อการสวมแวน่ตาดาํ และสวมหมวกแก๊บสีดาํจดัรายการ 

ส่วนผูด้าํเนินรายการหญิง คุณมลัลิกา หลีกภยั จะมีการแต่งตวัตามกระแส
แฟชั�นที�นิยม หรือเป็นสิ� งที�ตนชอบ ซึ� งจะเน้นไปที�กระโปรงสั น กับเสื อแจ็คเก็ตลายพริ ตเท่ๆ 
นอกจากนี ยงัมีเครื�องประดบัจาํพวก แหวน, สร้อยคอ, สร้อยขอ้มือ หรือหมวก เป็นตน้ และอีกสิ�ง
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หนึ�งที�เป็นเอกลกัษณ์คือ การทาํผมทรงเกลา้แกะสองขา้ง หรือการทาํทรงผมน่ารักๆ ที�แสดงออกถึง
ความเป็นตนของผูด้าํเนินรายการ 

การแต่งกายของผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื นตามที�กล่าวไปนั น ลว้นเกิดจาก
ความชอบ และความตั งใจที�ตอ้งการจะทาํใหก้ารแต่งกายของผูด้าํเนินรายการทั งสองคนมีความเป็น
เอกลกัษณ์ และสามารถสร้างการจดจาํให้กบัผูช้มได ้ อีกทั งยงัสะทอ้นความเป็นตวัตนของผูด้าํเนิน
รายการดงับทสัมภาษณ์ของผูด้าํเนินที�กล่าวถึงการแต่งกายวา่ 
 

คาแรกเตอร์ทั งหมดนี มาจากความชอบ ชอบแต่งตวัสไตลไ์หน อยา่งคุณปลื มก็จะแต่งสไตล์
นี อยู่แล้วคาแรกเตอร์เป็นเรื� องสําคัญมากซึ� งการแต่งตัวของทับทิมก็เป็นเรื� องบังเอิญ
เหมือนกนั คือตอนมาทาํเทปแรกคุณปลื มให้เสื อ VRZO  มา ซึ� งเป็นเสื อขาวดาํ แต่ดว้ย
ความที�เป็นผูห้ญิง เลยหาอะไรที�มาจบัคู่กบัเสื อสีขาวดาํดี บางทีก็กระโปรงเอวสูงบา้ง เป็น
กระโปรงหนงัดาํบา้ง ก็หาอะไรที�ให้มนัเขา้กบัเสื อ ซึ� งก็เลยกลายมาเป็นสไตล์การแต่งตวั
ของทบัทิม VRZOที�จะเป็นกระโปรง หรือเสื อแจ๊คเก็ตลายเท่ๆ น่ารักๆ มาจนถึงทุกวนันี 
ส่วนทรงผมที�ทบัทิมชอบผกูแกะ ก็เป็นทรงที�ทิมชอบมาตั งแต่เด็กๆแลว้ มนักระชบักระเฉง
ทาํง่าย เร็ว  มนัเป็นตวัเรา เลยทาํมาเรื�อยๆ ทุกอยา่งมาจากตวัเรา มาจากความชอบ  ต่างจาก
ทีวีที�จะมีการกาํหนดมาให้เลยวา่จะตอ้งใส่อะไร(มลัลิกา หลีกภยั, สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 
2558) 

 

ผมแต่งอยา่งนี มาตั งแต่มธัยมปลาย ผมแต่งสีดาํมาตั งแต่ อายุ 16 แลว้ก็แต่งอยา่งนี มาอยูแ่ลว้ 
คือเราไม่ไดม้าคิดวา่เราจะแต่งตวัอยา่งไรดี ใหม้นัฮิต ไม่ใช่ครับ เราก็แค่เป็นเรา ผมแต่งสีดาํ
อยูแ่ลว้ และก็เป็นอยา่งนี อยูแ่ลว้ และก็ใส่แวน่ดาํอยูแ่ลว้ เป็นทุนเดิม/ส่วนเรื�องใส่หมวกมา
จากการที�ขี เกียจเซ็ทผมครับ ก็จะมีเทปที�ใส่บา้งและไม่ใส่บา้ง 

 

นอกจากความชอบแล้ว ปัจจยัเรื� องสุขภาพของผูด้าํเนินรายการชายจาก
ปัญหาเรื�องสายตาที�ไม่สามารถสู้แสงได ้ก็เป็นอีกหนึ�งองคป์ระกอบที�ทาํให้ผูด้าํเนินรายการมีความ
จาํเป็นที�จะตอ้งสวมแวน่ในการดาํเนินรายการ   

 
ซึ� งสาเหตุที�ใส่แว่นดาํเพราะผมเคยเป็นนกัแข่งเจ็ทสกีอยู่นานมาก แลว้ก็โดนแดดโดนนํ า
ทะเล โดนลมเยอะ จนม่านตาบาง ผมเลยโดนแสงจา้ๆอยา่งแสง LED กลอ้งไม่ได ้หรือโดน
แสงพระอาทิตยจ์งัๆไม่ได ้ถา้ผมโดนแสงพวกนี ตาผมจะหยีตลอดเวลา เวลาสัมภาษณ์ตาก็
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จะหยีมาก และตาจะแดงผมเลยใส่แว่นดาํอยู่แลว้ ใส่ตลอดเวลา รวมไปถึงตอนออกหน้า
กลอ้ง ก็เลยกลายเป็นคาแรกเตอร์ของการใส่แวน่ดาํ คาแรกเตอร์ผมเลยชดัในแบบนี  (สุรบท 
หลีกภยั, สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2558) 
 

อีกประเด็นที�น่าสนใจคือ หากพูดถึงการใส่แว่นตาดาํในสื�อกระแสหลัก 
อยา่งรายการโทรทศัน์ ถือเป็นสิ�งที�ไม่ควรกระทาํ ทั งนี เนื�องจากการสวมแวน่ตาดาํ จะทาํให้บดบงั
สายตาและอารมณ์ของผูด้าํเนินรายการ หากแต่ผูด้าํเนินรายการก็ยงัคงเลือกที�จะสวมแว่นตาดาํใน
การจดัรายการ โดยมีการใหเ้หตุผลคือ 

 
ซึ� งสําหรับการสวมใส่แวน่ตาดาํในรายการทีวี หลายๆคนบอกว่าทีวีห้ามใส่แวน่ ซึ� งผมไม่
เห็นดว้ย เพราะสิ�งเดียวที�ผมคิดวา่ควรถอดแวน่คือการไปพบผูใ้หญ่ เพราะไม่สุภาพ การที�
เราไปงานที�ตอ้งพบผูใ้หญ่เยอะๆเราไม่ควรสวมแว่นกนัแดด  แต่การออกรายการที�บอกว่า
ไม่ควรใส่แวน่ เพราะมนัจะทาํใหไ้ม่เห็น Eye Contract นั นผมไม่เห็นดว้ย คือ ผมรู้สึกวา่คน
ไทยชอบใชต้รรกะที�คนอื�นตั งกนัมาแบบไม่มีเหตุผล คือทาํๆกนัมา ใครเป็นคนสั�งว่าห้าม
ใส่แว่นออกรายการ ผมรู้สึกว่ามนัไม่เกี�ยว ผมคิดว่าเราควรกลบัมาถามตวัเราเองเยอะๆ 
ดีกว่า ผมเป็นคนนึงครับ ที�เวลาจะทาํอะไรจะตอ้งกลบัมาถามตวัเอง แลว้มาตั งคาํถาม ว่า
จริงเหรอ ห้ามใส่แว่นจริงเหรอ เพราะอะไร เพราะมนัไม่ได ้Eye Contract เหรอ แต่เรา
สามารถสื�อสารทางอื�นได ้เช่นใช้มือ ใชป้าก ท่าทาง เช่นเวลาเราไม่เขา้ใจเราเอียงหัว เวลา
ตกใจเราผงะไปขา้งหลงั  ผมคิดว่านี�คือการสื�อสารที�เพียงพอแล้วกบัการที�ผมจะสื�อสาร 
ดวงตาเป็นหนา้ต่างของหวัใจ ใช่! แต่นั�นคือสาํหรับคนอื�น สาํหรับผมหนา้ต่างของหวัใจผม
คือทั งตวัผม (สุรบท หลีกภยั,สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2558) 

 
จากเบื องตน้เห็นไดว้า่ผูด้าํเนินรายการวีอาร์โซ (VRZO) ทั งสองคน ไดแ้ก่ สุ

รบถ หลีกภยัและมลัลิกา หลีกภยัมีทกัษะการสื�อสารที�มีความเป็นเอกลกัษณ์ผ่านการสื�อสารใน
รูปแบบต่างๆ ไม่วา่จะเป็นเรื�องการแสดงออกทางท่าทาง การแสดงออกทางสีหนา้ การแสดงออก
ทางท่านํ าเสียง รวมไปถึงการแสดงออกทางการแต่งกายในแบบฉบบัของตวัเองที�ชดัเจนทั งนี จึง
แสดงให้เห็นว่ากระบวนการสื�อสารต่างๆ ลว้นเป็นองค์ประกอบสําคญัที�ทาํให้ผูด้าํเนินรายการมี
ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัที�สามารถสร้างการจดจาํใหก้บัผูช้มได ้
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สมยัก่อนคนมกัจะเรียกผมว่า ปลื ม หลีกภยั  ลูกชวน ลูกนายก แต่พอมาทาํรายการนี ก็
กลายเป็น ปลื ม VRZO  มนัเป็นนามสกุลที�เราสร้างมากบัมือ มนัเป็นความภูมิใจ ที�คนจดจาํ
เราวา่เป็นปลื ม หรือ ทบัทิม VRZO เพราะเรามาทาํรายการนี  (สุรบท หลีกภยั,สัมภาษณ์, 1 
กรกฎาคม 2558) 

 

ทบัทิมภูมิใจนะที�คนเรียกวา่ ทบัทิม  VRZO เพราะมนัคือตวัเราจริงๆ ที�เราเป็น สิ�งที�เล่นใน
รายการมนัก็คือเราจริงๆ มนัไม่เหมือนสตอเบอร์รี� ชีสเคก้ที�เป็นคาแรกเตอร์ที�ไดปั้ นมา แลว้
ใหเ้ราเป็น (มลัลิกา หลีกภยั, สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2558) 
 

9) ภาษาภาพที�เป็นสัญลกัษณ์ (Symbol) 
จากการศึกษาพบวา่เนื�องจากรายการเนน้ความสนุกสนาน ผูด้าํเนินรายการ

จึงไดป้ระยุกตใ์ช้ไมคโ์ครโฟนไก่สีเหลืองที�ติดโลโกว้่า “VRZO” มาบีบให้มีเสียง เพื�อสร้างสีสัน
และสร้างอารมณ์ขนัในระหวา่งการสัมภาษณ์ และเพื�อสร้างการจดจาํใหก้บัผูช้มดงัที� สุรบท หลีกภยั
(สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม ����) กล่าววา่“ไมคไ์ก่ VRZO เกิดจากความบงัเอิญ ที�ผมเดินผา่นคลองถม
ซีคอนครับ แลว้ผมก็คิดวา่อยากเอาไก่ไปแกลง้ในรายการ แค่นั นเองครับ แลว้ก็ปรากฎวา่พอมาถือ 
แลว้ขามนัจบัไดเ้ป็นไมคพ์อดี ผมเลยรู้สึกวา่ งั นเอามนัมาเป็นไมคเ์ลยก็ได ้ก็เลยกลายมาเป็นไมคไ์ก่ 
VRZO แลว้มนัไม่มีไมคอ์ะไรบนโลกอีกแลว้ครับที�จะสามารถตบมุขไดเ้อง คือพอใครเล่นมุขปั�บผม
บีบแลว้มนัก็มีเสียงแลว้มนัก็ตบมุขไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งใส่ Sound ผมรู้สึกวา่ไม่มีไมคบ์นโลกแลว้ที�
ทาํไดแ้บนนี  ผมก็เลยใชม้นัเป็นไมคห์ลกั ซึ� งหลงัจากนั นก็นาํมาใชไ้ปเรื�อยๆ จนกลายเป็นสัญลกัษณ์
ของรายการ VRZO ถา้เห็นปุ๊บ ก็จะรู้ทนัทีวา่มาจากรายการ VRZO” 
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ภาพที� 4.22 รายการวอีาร์โซ (VRZO) ตอน หนูรักคุณครูไดไ้ม๊ 
แหล่งที�มา: บริษทั วอีาร์โซ โปรดกัชั�น จาํกดั, 2557. 
 

4.2.2.3 การมีส่วนร่วมของผูรั้บสาร 
จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของรับชมวอีาร์โซ (VRZO) ผา่นทางสื�ออินเทอร์เน็ตทีวี

ทั งหมด 14 ตอน ในระยะเวลา 8 เดือน สามารถสะทอ้นให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและความสนใจ
ของผูช้มได ้ตามตารางที� 4.23 

 

ตารางที� 4.23 ตารางการมีส่วนร่วมของผูช้มรายการวอีาร์โซ (VRZO) 
 

ตอนที� ยอด View ชอบวดิิโอ ไม่ชอบวดิิโอ จํานวนความคิดเห็น 

136 118,130 11,850 339 588 
135 105,157 13,218 431 1,927 
134 93,317 9,444 214 811 
133 179,843 11,897 325 975 
132 118,021 12,502 288 826 
131 1,208,530 13,893 302 938 
130 1,308,330 17,779 457 1,083 
127 4,249,345 32,340 1,078 2,307 
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จากตารางที� 4.23 แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของผูรั้บสารต่อการรับชมรายการวี
อาร์โซ (VRZO) ผ่านทางสื� ออินเทอร์เน็ตทีวี ซึ� งพบว่าจาํนวนรายการที�ถูกอัพโหลดลงบนสื� อ
อินเทอร์เน็ตทีวีทั งหมด 8 ตอนแสดงให้เห็นวา่ ตอนที�มีผูช้มมากที�สุดทั งหมด 3 ตอน คือ 1) ตอนที� 
127 : เปลี�ยนคนขบัหรือปรับที�รถเมล์ 2) ตอนที� 130 : หนูรักครูไดไ้ม๊ และ 3) ตอนที� 131 : ทะเลาะ
กบัแฟนอยากให้เพื�อนห้ามไม๊ในขณะที�ตอนที�ผูช้มชอบมากที�สุด โดยการวดัจากการกดถูกใจ
รายการมากที�สุดทั งหมด � ตอน คือ 1) ตอนที� 127 : เปลี�ยนคนขบัหรือปรับที�รถเมล์ 2) ตอนที� 130 : 
หนูรักครูไดไ้ม๊ และ 3) ตอนที� 131 : ทะเลาะกบัแฟนอยากให้เพื�อนห้ามไม๊ส่วนตอนที�ผูช้มไม่ชอบ
มากที�สุด โดยการวดัจากการกดไม่ชอบรายการมากที�สุดทั งหมด 3 ตอน คือ1) ตอนที� 127 : เปลี�ยน
คนขบัหรือปรับที�รถเมล์ 2) ตอนที� 130 : หนูรักครูไดไ้ม๊3) ตอนที� 135 : กญัชาควรถูกกฎหมายหรือ
เปล่าและสําหรับตอนที�ผูช้มร่วมแสดงความคิดเห็น โดยวดัจากจาํนวนผูช้มที�เขา้มาแสดงความ
คิดเห็นต่อตอนนั นๆทั งหมด 3 ตอน คือ1) ตอนที� 138 : ชะลอการขายขา้วกบัจาํนาํขา้วต่างกนัยงัไง2) 
ตอนที�135 : กญัชาควรถูกกฎหมายหรือเปล่า3) ตอนที� 130 : หนูรักครูไดไ้ม ๊

โดยทั งนี ลกัษณะการแสดงความคิดเห็นของผูช้มรายการวีอาร์โซ (VRZO) ในแต่ละ
ตอนที�ผูว้ิจยัพบมากที�สุดคือ การแสดงความคิดเห็นต่อผูด้าํเนินรายการ มากกว่าการแสดงความ
คิดเห็นต่อประเด็นรายการ ดงัตวัอยา่งตามภาพที� 4.21 
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ภาพที� 4.23 แสดงความคิดเห็นของผูช้มที�มีต่อประเด็นรายการ 
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จากเบื องต้นสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมของผูรั้บชมรายการวีอาร์โซ (VRZO) ผ่าน
อินเทอร์เน็ตทีวี สะทอ้นให้เห็นถึงรูปแบบรายการ การสื�อสารและคาแรกเตอร์ของผูด้าํเนินรายการ
ที�มีความเป็นเอกลกัษณ์ที�กลายเป็นหนึ�งในปัจจยัสาํคญัที�ส่งผลต่อความชอบและการเลือกเปิดรับชม
รายการของผูช้มรายการ นอกจากนี การมีส่วนร่วมของผูช้มรายการยงัแสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง
ของสื�อใหม่และสื�อกระแสหลกัในเรื�องของเวลา ที�พบวา่การนาํเสนอรายการอินเทอร์เน็ตทีวีผ่าน
ช่องทางออนไลน์สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดทุ้กที�ทุกเวลา อีกทั งผูช้มรายการยงัสามารถสืบคน้
ขอ้มูลหรือเลือกเปิดชมรายการที�ตอ้งการไดต้ลอดเวลา 24 ชั�วโมง  และสามารถชมซํ า หรือสามารถ
กลบัมาชมรายการยอ้นหลงัไดต้ลอดเวลา  
 



บทที� 5 
 

สรุป อภปิรายผลการวจิยั และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัเรื�อง“กระบวนการการสื�อสารและการสร้างคาแรกเตอร์ของผูด้าํเนินรายการเจาะ
ข่าวตื น และรายการวีอาร์โซ (VRZO)” มีวตัถุประสงค์เพื�อ 1) ศึกษาถึงกระบวนการสื�อสารของผู ้
ดาํเนินรายการเจาะข่าวตื นและรายการวีอาร์โซ (VRZO) 2) เพื�อศึกษาการสร้างคาแรกเตอร์ของผู ้
ดาํเนินรายการเจาะข่าวตื นและรายการวีอาร์โซ (VRZO) การวิจยันี เป็นวิจยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative 
Research) ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กบั ผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื น 
และรายการวีอาร์โซ (VRZO) จาํนวน 4 คน และการศึกษาโดยการวิเคราะห์เนื อหา (Content 
Analysis) ระยะเวลา 8 เดือน โดยตลอดระยะเวลา 8 เดือนรายการเจาะข่าวตื นมีจาํนวนทั งหมด 14 
ตอน ในขณะที�รายการวีอาร์โซ (VRZO) มีจาํนวนตอนทั งหมด 8 ตอน ผูว้ิจยัขอสรุปและอภิปราย
ผลได ้โดยแบ่งตามวตัถุประสงคง์านวจิยัดงัต่อไปนี  

 

5.1 สรุปผลการวจัิย 
 

5.1.1 กระบวนการสื�อสารของผู้ดําเนินรายการเจาะข่าวตื%นและรายการวอีาร์โซ (VRZO) 
จากการศึกษาการสื�อสารของผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื นและรายการวีอาร์โซ (VRZO) 

เป็นการศึกษาที�ให้ความสําคญักบัองค์ประกอบของการใช้พื นที�ในสื�อใหม่ (New Media) โดยที�ผู ้
ดาํเนินรายการในสื�ออินเทอร์เน็ตทีวีทั ง 2 รายการนั น คือรายการเจาะข่าวตื นและรายการวีอาร์โซ 
(VRZO) มีกระบวนการสื�อสาร 3 ประเด็นคือ 1) รูปแบบการการนาํเสนอของรายการ 2) การใช้
ภาษาของผูด้าํเนินรายการ (วจันภาษาและอวจันภาษา) และ 3) การมีส่วนร่วมของผูรั้บสารใน
รายการ 

5.1.1.1 รูปแบบการนาํเสนอของรายการ 
การศึกษารูปแบบการนําเสนอของรายการ เป็นการศึกษาที�ให้ความสําคัญกับ

ประเด็นการนาํเสนอ ช่องทางและระยะเวลาการนาํเสนอของรายการที�มีผลต่อกระบวนการสื�อสาร
และการสร้างคาแรกเตอร์ของผูด้าํเนินรายการ โดยจากการวเิคราะห์เนื อหารายการและการ 
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สัมภาษณ์เจาะลึกผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื นและผูด้าํเนินรายการวีอาร์โซ (VRZO) ผูว้ิจยัพบว่ามี
รูปแบบการนาํเสนอของรายการที�แตกต่างกนั คือ  ในรายการเจาะข่าวตื นมีรูปแบบเป็นรายการ
สนทนา (Conversational Programme) ที�เป็นการพดูคุยกนัระหวา่งผูร่้วมรายการตั งแต่ a คนขึ นไปที�
ต่างทาํหนา้ที�ควบคุมใหก้ารสนทนาเป็นไปตามขอบเขตของเรื�องที�นาํเสนอ และคอยนาํการสนทนา
จากเรื�องหนึ�งไปอีกเรื�องหนึ�ง อยา่งมีระเบียบ โดยเนื อหาหลกัๆ ที�รายการเจาะข่าวตื นจะนาํเสนอคือ 
ประเด็นเกี�ยวกบัการเมืองสังคม หรือนโยบายของรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่โดยผูด้าํเนินรายการมีวิธีการ
นาํเสนอดว้ยการยอ่ยเรื�องยากให้เป็นเรื�องง่าย  อาทิเช่น  การนาํประเด็นดา้นกฎหมาย พรบ.ไซเบอร์
มาอธิบายด้วยการใช้ภาษาที� เข้าใจง่าย ในขณะที�รายการวีอาร์โซ (VRZO) เป็นรายการที� มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นวยัรุ่นมีรูปแบบการนาํเสนอที�เป็นรายการสัมภาษณ์ (Interview Programme) ที�มี
บุคคลตั งแต่ 2 คน ขึ นไปมาซกัถามปัญหา ขอ้ขอ้งใจหรือประเด็นที�น่าสนใจอยูใ่นขณะนั น ดว้ยการ
สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ  โดยการถามความคิดเห็น อารมณ์หรือถามความรู้สึก โดยเนื อหา
หลกัๆ ที�จะนาํเสนอคือเน้นประเด็นเกี�ยวกบัสังคมที�เป็นประเด็นทั�วไปเขา้ใจง่าย เป็นเรื�องที�อยู่ใน
ความสนใจของวยัรุ่น อาทิ เนื อหาเกี�ยวกบัความรักมานาํเสนอความเห็นทั งด้านบวกและด้านลบ  
เช่นการตั งคาํถามถึงความเหมาะสมเรื�องการมีเพศสัมพนัธ์กบัความรัก โดยการสัมภาษณ์บุคคลที�มี
เอกลกัษณ์โดดเด่น  ซึ� งคือกลุ่มวยัรุ่น 100 คนที�มีหนา้ตาสวยหล่อหรือมีบุคลิกดี  ทั งนี แมรู้ปแบบการ
นาํเสนอของรายการทั ง 2 รายการมีความแตกต่างกนั แต่ดว้ยช่องทางนาํเสนอของทั งสองรายการ
นาํเสนอผ่านสื�ออินเทอร์เน็ต หรือ เรียกอีกทางหนึ� งว่า รายการทางอินเทอร์เน็ตทีวีส่งผลให้การ
นาํเสนอเนื อหาของผูด้าํเนินรายการจึงมีลกัษณะที�คลา้ยคลึงกนั กล่าวคือ เป็นการนาํเสนอเนื อหา
หรือประเด็นต่างๆ ดว้ยภาษาที�ไม่เป็นทางการ เขา้ใจง่าย ดว้ยวธีิการพดูคุยแบบเป็นกนัเอง   

นอกจากนี ผลการวจิยัยงัพบวา่ระยะเวลาในนาํเสนอของทั งสองรายการโดยเฉลี�ยจะมี
ความยาวประมาณ 20 นาทีต่อตอน ด้วยเพราะช่องทางการนาํเสนอของทั งสองรายการเป็นการ
นาํเสนอผา่นอินเทอร์เน็ตทีวี ที�ผูช้มส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวยัรุ่น ประกอบกบัปัจจุบนัมีขอ้มูลข่าวสารที�
ถูกผลิตขึ นในแต่ละวนัเป็นจาํนวนมาก ส่งผลให้ผูบ้ริโภคต้องใช้เวลามากในการเสพข้อมูลที�
นาํเสนอ ทางสื�ออินเทอร์เน็ต ทาํให้ผูบ้ริโภคสื�อมีทางเลือกที�จะเปิดรับไดม้าก หากไม่พอใจก็คลิก 
ไม่ชอบใจหรือเปลี�ยนหนา้เปลี�ยนเวบ็ไดท้นัที  ดงันั นเนื อหาที�นาํเสนอผา่นสื�อดงักล่าวจึงจะตอ้งสั น 
กระชบั และไดใ้จความ    

จากการศึกษาขอ้มูลการอพัโหลดเนื อหารายการทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวนัที� 1 
มิถุนายน 2557 ถึง วนัที� 1 มกราคม 2558 พบวา่ ตารางการออกอากาศหรือความถี�ในการอพัโหลด
รายการของทั งสองรายการจะไม่มีการกาํหนดวนัหรือเวลาในการอพัโหลดรายการลงบนช่องทาง
อินเทอร์เน็ตทีวีที�แน่นอน  ดงันั นจะพบวา่ในแต่ละเดือน รายการเจาะข่าวตื นและรายการวีอาร์โซ 
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(VRZO) จึงจะมีจาํนวนตอนรายการที�ไม่สมํ�าเสมอ ทั งนี ปัจจยัที�เป็นขอ้จาํกดัของการออกอากาศ
ของทั งสองรายการ คือ ความสะดวกในการถ่ายทาํของผูด้าํเนินรายการ ทั งเรื�องของเวลาและความ
พร้อมของผู ้ผลิตรายการเป็นหลัก  จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของการนําเสนอรายการผ่าน
อินเทอร์เน็ตทีวีเป็นช่องทางที�เปิดโอกาสให้ผูผ้ลิตสามารถสามารถสร้างสรรคร์ายการและนาํเสนอ
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตทีวีไดอ้ย่างอิสระ ต่างจากการนาํเสนอผ่านสื�อกระแสหลกัอย่างสื�อวิทยุและ
โทรทศัน์ที�อยูภ่ายใตข้อ้จาํกดัของเวลา เพราะมีเรื�องการออกอากาศที�ตอ้งส่งงานอยา่งสมํ�าเสมอตาม
ขอ้ตกลงของสถานี ทาํใหง้านแต่ละงานตอ้งมีการวางแผนงานเพื�อใหท้นัเวลาที�ไดก้าํหนดเอาไว ้ อีก
ทั งการนาํเสนอผา่นสื�อวทิยุโทรทศัน์เป็นสื�อที�มีอายุสั น ผูช้มไม่สามารถยอ้นกลบัมาดูรายการไดอี้ก 
ต่างจากการนาํเสนอผ่านอินเทอร์เน็ตทีวี ที�ผูรั้บชมสามารถสืบคน้ขอ้มูลหรือเลือกเปิดชมรายการที�
ตอ้งการไดต้ลอดเวลา 24 ชั�วโมง 

5.1.1.2 การใชภ้าษาของผูด้าํเนินรายการ 
ผูด้าํเนินรายการ คือตวัแทนที�จะถ่ายทอดเรื�องราวต่างๆ ให้กับผูช้ม ดงันั นทกัษะ

ทางดา้นการใชภ้าษาของผูด้าํเนินรายการ ถือไดว้า่เป็นองคป์ระกอบสําคญัที�ขาดไม่ได ้ซึ� งภาษาใน
การสื� อสารนั น คือ การที�ผู ้ส่งสารหรือผู ้ดําเนินรายการ มีเจตนาจะถ่ายทอดความคิดและ
วตัถุประสงคที์�ตั งไวไ้ปยงัผูรั้บสาร ซึ� งก็คือผูช้มรายการ โดยใชก้ารสื�อสารผา่นวจันภาษา หรือภาษา
ที�ใชถ้อ้ยคาํ (Verbal Language) และอวจันภาษา หรือภาษาที�ไม่ใชถ้อ้ยคาํ (Non-verbal Language) 

1) ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ผูด้าํเนินรายการทั งสองรายการมีการใชก้ารสื�อสาร
ผา่นวจันภาษาที�สามารถสร้างความน่าสนใจใหก้บัผูช้มที� ดงันี  

(1) การใชภ้าษาที�สั น กระชบั ไดใ้จความและเป็นกนัเองดว้ยเพราะการ
ใช้ภาษาบนสื�อออนไลน์กบัฟรีทีวีแตกต่างกนั โดยถา้หากจะเล่าเรื�องราวเรื�องหนึ� งดว้ยความยาว 2 
นาที สําหรับออนไลน์ตอ้งสั นกระชบั และไดใ้จความ แต่สําหรับรายการในโทรทศัน์กระแสหลกั
ไม่สามารถนาํเสนอเร็วได ้เพราะคนดูไม่สามารถยอ้นกลบัมาดูได ้ดงันั นหากใชภ้าษาที�เป็นประโยค
ยาวๆ หรือซบัซอ้นที�คนฟังตอ้งคิดตามหรือตอ้งถามจึงจะเขา้ใจความหมายนั น อาจทาํให้คนฟังรู้สึก
เบื�อ หรือเลือกที�จะไม่รับชม หรือเลือกที�จะไปชมรายการอื�น 

(2) การใช้ภาษาชัดถ้อยชัดคํา ครบถ้วนได้อย่างถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทย ทั งในเรื�องการออกเสียง ร. เรือ ล. ลิง หรือ การใชค้าํควบกลํ า คือ สิ�งที�ผูด้าํเนินรายการทั ง
สองรายการให้ความสําคญั โดยให้เหตุผลวา่แมจ้ะนาํเสนออยู่บนสื�ออินเทอร์เน็ตทีวีแต่การการพูด
ชดัถอ้ยชดัคาํ เป็นสิ�งสาํคญัที�ผูด้าํเนินรายการตอ้งสื�อสารใหค้นดูเขา้ใจไดม้ากที�สุด เพราะหวัใจหลกั
ของการเป็นผูด้าํเนินรายการคือการสื�อสาร ดงันั นภาษาจึงเป็นเรื�องสําคญัที�จะทาํให้ผูช้มฟังแลว้ได้
ขอ้มูลที�ครบถว้นและชดัเจน  



109 

(3) สําหรับการสื� อสารผ่านกลวิธีการใช้ภาษาที�หลากหลาย จาก
ผลการวจิยัพบวา่การใชก้ารสร้างคาํใหม่ ซึ� งเป็นการการสื�อสารที�ผูด้าํเนินรายการทั งรายการเจาะข่าว
ตื นและรายการวอีาร์โซ (VRZO) นาํมาใช ้อยา่งเช่นการนาํคาํวา่“นะฮา้วฟ์” ที�มาจากคาํวา่ “นะครับ” 
ที�ผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื น นาํมาใชสื้�อสารในรายการเพื�อสร้างสีสันใหก้บัรายการ อีกทั งยงัทาํให้
ผูช้มจดจาํ และกลายเป็นคาํเอกลกัษณ์ประจาํรายการ  หรือคาํวา่ “ขอ 3 คาํ”หรือ “ขอ 3 พยางค”์ของ
รายการวีอาร์โซ (VRZO) ที�เกิดจากการตั งหัวขอ้จากประเด็นที�น่าสนใจ แล้วสามารถส่งผ่านให้
บุคคลต่างๆ จาํกดัความสิ�งเหล่านั นดว้ยคาํเพียง 3 คาํ การสร้างคาํดงักล่าวขึ นมาถือเป็นเอกลกัษณ์
อยา่งหนึ�งของรายการ ที�ไดรั้บความนิยมจนกลายเป็นวลีฮิตติดปากวยัรุ่น อีกทั งยงัถูกนาํไปใชใ้นสื�อ
โฆษณาสื�อกระแสหลกัอย่างสื�อวิทยุและโทรทศัน์จากการส่งต่อขอ้มูลของผูช้ม จากการสร้างคาํ
ใหม่ของผูด้าํเนินรายการดงักล่าว ทาํให้เห็นวา่ในแวดวงสื�อสารมวลชนปัจจุบนั คาํศพัท ์หรือ วลี ที�
ปรากฏการสร้างศพัทใ์หม่เป็นจาํนวนมากนั นมาจากการสร้างของผูผ้ลิตรายการทางสื�ออินเตอร์เน็ต 
แสดงให้เห็นวา่ผูด้าํเนินรายการทางสื�ออินเตอร์เน็ตกลายเป็นผูมี้อิทธิพลในการสื�อสารผ่านการใช้
ภาษา หรือ วลีใหม่ๆที�สามารถสร้างกระแสการเปลี�ยนแปลงต่อสังคมได ้

(4) การใช้คาํเสียดสีประชดประชัน ที�หมายถึงการกล่าวกระทบกระ
เทียบเหน็บแนมบุคคลใดบุคคลหนึ� งหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ� งเพื�อชี ให้เห็นข้อผิดพลาด
บางอยา่งที�เห็นวา่เป็นเรื�องที�สาํคญั เป็นวธีิการใชภ้าษาที�ผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื นนาํมาใชใ้นการ
สื�อสารกบัผูช้ม ทั งนี ดว้ยเพราะผูด้าํเนินรายการไดมี้วิธีการในการใชภ้าษาที�เสียดสี ประชดประชนั 
เพื�อให้ผูช้มไดคิ้ดตามประเด็นที�นาํเสนอ ยกตวัอยา่งเช่น การนาํเสนอประเด็น พรบ.ความมั�นคงไซ
เบอร์ ที�ผู ้ด ําเนินรายการใช้การกล่าวเสียดสีและประชดประชันรัฐบาล ว่าเป็นผู ้ที� มีความรู้
ความสามารถกว่าบุคคลทั�วไป เป็นตน้ ซึ� งในทางกลบักนันั นหมายถึงว่า รัฐบาลไม่ควรควบคุม
กาํกบัสื�ออินเตอร์เน็ตโดยอา้งความมั�นคง 

(5) การใชภ้าษากาํกวม หมายถึง ความกาํกวมที�เกิดจากการใชค้าํใดคาํ
หนึ�งในประโยคที�สามารถตีความไดม้ากกวา่หนึ�งความหมาย หรือ หมายถึงคลุมเครือ มีความหมาย
ได้หลายนยั เป็นวิธีการใช้ภาษาที�ผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื นนาํมาใช้ในการสื�อสาร เพื�อสร้างมี
ความโดดเด่น และแตกต่างจากรายทั�วไป เช่น จากตอน เราจะงามตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน ที�ผู ้
ดาํเนินรายการหยิบยกเรื� องนางงามจากเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2557 โดนปลดเพราะเคยเป็น 
พริตตี และเคยถ่ายรูปเซ็กซี�มานาํเสนอ โดยในเนื อหาไดก้ล่าวถึงการร่วมงานของผูด้าํเนินรายการ
กบัพริ ตตี  จากประโยค “ร่วมงาน ไม่ไดร่้วมอยา่งอื�น” ซึ� งเป็นประโยคที�มีความหมายคลุมเครือหรือ
สามารถตีความหมายไดม้ากกวา่หนึ�งความหมาย  
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(6) การใช้คาํไม่สุภาพจากการศึกษา ผูว้ิจยัพบว่ารายการเจาะข่าวตื น
และรายการวอีาร์โซ (VRZO) มีการใชภ้าษาในการสื�อสารที�ไม่สุภาพ ในที�นี กล่าวรวมถึงคาํที�หยาบ
คาย หรือคาํที�มีความหมายสองแง่สองง่าม โดยจากการศึกษาการสื�อสารของผูด้าํเนินรายการเจาะ
ข่าวตื น ผูว้ิจยัพบว่ามีการใช้คาํที�ไม่สุภาพ หรือคาํที�ไม่สามารถออกอากาศได้ทางสื�อกระแสหลกั
อยา่งโทรทศัน์ ทั งนี ดว้ยเพราะเป็นการนาํเสนอรายการผา่นสื�อใหม่ (New Media) ซึ� งเป็นช่องทางที�
สามารถนาํเสนอเนื อหาไดอ้ยา่งอิสระ จึงทาํให้ผูด้าํเนินรายการสามารถใชภ้าษาไดห้ลากหลาย หรือ
ใชภ้าษาที�ไม่สุภาพ หรือมุขตลกที�ดูแสบๆ กวนๆ ไดโ้ดยที�ไม่มีหน่วยงานหรือองคก์รมาตรวจสอบ  

นอกจากนี ผลวิจยัยงัพบว่า มีปัจจยัมาจากการที�รายการเจาะข่าวตื นเป็น
การนาํเสนอเนื อหาที�เกี�ยวกบัการเมืองสังคม ดงันั นการนาํเสนอการใช้ภาษาในลกัษณะดงักล่าวจึง
ช่วยเพิ�มสีสันและความสนุกให้กบัผูช้มมากขึ น ในขณะเดียวกนัจากการศึกษาการสื�อสารของผู ้
ดาํเนินรายการวอีาร์โซ (VRZO) ผูว้จิยัพบวา่รายการวีอาร์โซ (VRZO) มีการใชค้าํที�ไม่สุภาพเช่นกนั 
แต่ทั งนี ในส่วนของผูด้าํเนินรายการพบวา่จะใชค้าํที�สุภาพในการดาํเนินรายการเป็นหลกั หากแต่ผูที้�
ถูกสัมภาษณ์จะมีการตอบคาํถามหรือแสดงความคิดเห็นที�ไม่สุภาพซึ� งพบไดม้ากกวา่ และในทุกๆ 
ตอนที�รายการถูกอพัโหลดลงบนสื�ออินเทอร์เน็ตทีวีจะมีการแสดงคาํเตือนในตอนตน้รายการที�มี
ขอ้ความเตือนผูรั้บชมวา่เนื อหาที�นาํเสนอเหมาะสมกบัผูช้มที�มีอายมุากกวา่หรือเท่ากนั 18 ปีบางช่วง
อาจมีเนื อหาหรือถ้อยคาํที�ไม่เหมาะสม เยาวชนที�มีอายุน้อยกว่า 18 ปีควรได้รับการแนะนาํ การ
แสดงคาํเตือนในตอนตน้ของรายการวีอาร์โซ (VRZO) สะทอ้นให้เห็นว่า แมว้่าผูผ้ลิตรายการมี
ความตระหนกัและระมดัระวงักบัการสื�อสารดว้ยการใชว้ิธีการดงักล่าวมากาํกบัดูแล  แต่พื นที�ทาง
อินเตอร์เน็ตก็เปิดเสรีทางการสื�อสารให้กบัผูรั้บสารไดใ้นทุกวยัซึ� งผูผ้ลิตรายการไม่สามารถที�จะไป
ตรวจสอบและกาํกบัผูเ้ขา้ชมได ้ 

ดว้ยช่องโหว่ทางกฎหมายการนาํเสนอรายการผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต
ทีวี เป็นช่องทางที�ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคมีอิสระในการนาํเสนอขอ้มูล ส่งผลให้ผูผ้ลิตและตวัผูด้าํเนิน
รายการจึงสามารถนาํเสนอขอ้มูลและเนื อหาไดอ้ยา่งอิสระ ดว้ยเพราะไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ
รัฐบาลหรืออยู่ภายใตก้ฎระเบียบมาตรฐานทางวิชาชีพของผูด้าํเนินรายการเฉกเช่นเดียวกบัการ
นําเสนอผ่านสื�อกระแสหลักอย่างสื� อวิทยุและโทรทศัน์ ทาํให้ผูด้ ําเนินรายการทั งสองรายการ
สามารถใชค้าํที�ไม่สุภาพ 

(7) การใช้คาํในกระแส เป็นวิธีการใชภ้าษาที�ผูด้าํเนินรายการเจาะข่าว
ตื นนํามาใช้ในการสื�อสาร ด้วยการนําคาํหรือประโยคซึ� งเป็นที�นิยมหรือได้รับความสนใจจาก
เหตุการณ์ที�เกิดขึ นในช่วงเวลานั น ทั งนี อาจเป็นการนาํคาํหรือประโยคมาใช้โดยตรง หรือมีการ
ดดัแปลง ลอ้เลียนเช่นคาํว่า“เหยดแหม๋” ซึ� งเป็นการนาํคาํวา่ เหยดแหม๋คาํอุทานของน้องลา วยัรุ่น
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สาวใตช้าวสตูลที�อดัคลิปตวัเองหลงัจากไม่พอใจที�ถูกขโมย “เหนียวไก่” (ขา้วเหนียวไก่ทอด) โดย
คลิปดงักล่าวไดมี้การส่งต่อและพดูถึงมากในโลกออนไลน์  

2) ในส่วนของการสื�อสารผา่นการใช้อวจันภาษา ที�หมายถึง ภาษาที�ไม่ได้
ปรากฏออกมาเป็นเสียงหรือถ้อยคาํ ประกอบดว้ยการแสดงกริยาท่าทาง สายตา สัญลกัษณ์ต่างๆ 
แสง ภาพ และสี สรุปไดว้า่ผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื นและผูด้าํเนินรายการวีอาร์โซ (VRZO) มีการ
สื�อสารผา่นอวจันภาษาที�โดดเด่นที�ระบุตรงกนั ดงันี  

(1) การแสดงออกทางท่าทาง 
การแสดงท่าทาง เป็นสิ�งที�ช่วยเสริมความเขา้ใจในความหมายของภาษา

พูดให้ดียิ�งขึ น อีกทั งยงัเป็นสิ�งที�ช่วยเพิ�มความมั�นใจให้กบัผูพู้ด โดยจากผลการวิจยัพบว่าผูด้าํเนิน
รายการทั งสองรายการมีการแสดงออกผา่นการใชก้ริยาท่าทาง โดยที�เห็นไดช้ดั คือ การใชมื้อ แขน 
ศีรษะ เพื�อสื�อความหมายและเน้นย ํ าเรื�องที�พูดให้เกิดความเขา้ใจที�ชดัเจนยิ�งขึ น ซึ� งการแสดงออก
ของผูด้าํเนินรายการทั งสี�คน จะเป็นการแสดงออกที�ค่อนขา้งเกินจริง (Overacting) เพื�อให้ผูช้มรู้สึก
สนุกไปกบัเรื�องที�นาํเสนอ รวมถึงเพื�อสื�อความหมายและเนน้ย ํ าเรื�องที�พดูใหเ้กิดความเขา้ใจที�ชดัเจน
ยิ�งขึ น นอกจากนี การแสดงออกทางท่าทางของรายการวีอาร์โซ (VRZO) ยงัเป็นการแสดงออกทาง
ท่าทางที�สื�อถึงการเป็นตวัแทนหรือลญัลกัษณ์ของรายการ ที�ผูผ้ลิตและผูด้าํเนินรายการมีความตั งใจ
ที�จะใช้การแสดงออกทางท่าทาง  เพื�อเป็นสัญลกัษณ์ประกอบกบัการพูดถึงชื�อรายการ VRZO ใน
การสื�อสารไปสู่ผูช้ม 

(2) การแสดงออกทางสีหนา้ 
ผลวจิยัพบวา่ผูด้าํเนินรายการทั งสี�คนมีการแสดงออกทางสีหนา้ที�เห็นได้

ชดั คือ การแสดงออกทางสีหนา้เพื�อสื�ออารมณ์ต่างๆ กล่าวคือการแสดงออกทางสีหนา้เพื�ออารมณ์ดี
ใจ เสียใจ หรือ โกรธ และการแสดงสีหนา้เพื�อประกอบการเล่าเรื�อง  ทั งนี การแสดงออกทางสีหน้า
ของผูด้าํเนินรายการดงักล่าวแสดงออกเพื�อทาํให้ผูช้มมีอารมณ์ร่วมและคลอ้ยตามในเรื�องที�ผูด้าํเนิน
รายการตอ้งการสื�อสารนอกจากนี ยงัพบวา่ผูด้าํเนินรายการชาย (สุรบท หลีกภยั, วิญpูวงศสุ์รวฒัน์, 
ณฐัพงศ ์เทียนดี) ของทั งสองรายการไม่ไดมี้การนาํการแสดงออกทางสีหนา้ดว้ยการใชส้ายตามาใช้
สื�อสาร ทั งนี เพราะผูด้าํเนินรายการทั งสามคนสวมแวน่ตาดาํ ซึ� งทาํให้บดบงัสายตาและอารมณ์ของ
ผูด้าํเนินรายการผา่นการแสดงออกทางสีหนา้ในขณะที�พูด หากแต่ผูด้าํเนินรายการเลือกที�จะใชก้าร
สื�อสารดว้ยการใช้ท่าทาง ดว้ยการเคลื�อนไหวอวยัวะส่วนใดส่วนหนึ� งประกอบการพูดเช่น การใช้
มือ แขน ศีรษะ หรือไหล่แทนการแสดงออกผ่านสายตา เพื�อใช้สื� อความหมายและที�พูดให้เกิด
ความรู้ความเขา้ใจที� ชดัเจนยิ�งขึ น 
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(3) การแสดงออกทางนํ าเสียง 
การใช้นํ าเสียง หมายถึง เสียงที� เป็นส่วนสําคัญในการแสดงอารมณ์ 

แสดงความรู้สึก ซึ� งจากผลการวิจัยพบว่าผู ้ด ําเนินรายการทั งสองรายการมีการใช้นํ าเสียงที�
หลากหลาย โดยลกัษณะนํ าเสียงของผูด้าํเนินรายการที�ปรากฏคือ การใชเ้สียงที�สูงและเสียงดงั เพื�อ
เป็นการเนน้ย ํ าบทพดูหรือเพื�อใหก้ารพดูในขณะนั นไม่ถูกลดความสนใจจากผูฟั้งหรือผูช้ม อีกทั งยงั
แสดงถึงความมีชีวติชีวาที�สามารถถ่ายทอดไดถึ้งอารมณ์ที�มีพลงัในการพดูและชวนให้ฟัง ซึ� งการใช้
เสียงของผูด้าํเนินรายการดงักล่าวถือเป็นองคป์ระกอบอีกส่วนหนึ�งของบุคลิกภาพเสียงที�จะสื�อสาร
สู่ผูฟั้ง การใชเ้สียงของผูด้าํเนินรายการในลกัษณะดงักล่าวถือเป็นการสื�อสารอย่างไม่เป็นทางการ
และมีความแตกต่างจากการใช้นาํเสียงของผูด้าํเนินรายการในสื�อโทรทศัน์ทั งนี ดว้ยเพราะรูปแบบ
ของการใช้เสียงในการดาํเนินรายการทางโทรทศัน์ทั�วไปจะไม่ค่อยปรากฏการใช้เสียงสูงหรือดงั
มากกวา่ปกติ  แต่อยา่งไรก็ตามระดบัเสียงที�ใชจ้ะไม่มากจนเกินไปตามความเหมาะสม 

นอกจากนี ผลวิจยัยงัพบวา่การให้ความสําคญักบัจงัหวะในการพูด  เช่น
การใช้เสียงเน้นนํ าหนกั หนักเบา  หรือการทอดเสียงของผูด้าํเนินรายการ คือสิ� งสําคญัที�จะถูก
นาํไปใชก้าํหนดลกัษณะการพดูของผูด้าํเนินรายการในรูปแบบรายการที�แตกต่างกนั ดงัเช่นรายการ
เจาะข่าวตื น ที�มีรูปแบบเป็นรายการเล่าข่าวที�นาํเสนอเนื อหาทางดา้นการเมืองสังคม เป็นส่วนใหญ่ 
ดงันั นการนําเสนอเนื อหารายการของผูด้าํเนินรายการจึงจาํเป็นจะต้องมีจงัหวะจะโคนในการ
นาํเสนอ เพื�อผูช้มจะไดเ้ขา้ใจในสิ�งที�ผูด้าํเนินรายการพูด ทั งนี อีกปัจจยัที�ควรให้ความสําคญั คือ
ช่องทางของการออกอากาศ ที�ผลการวิจยัทาํให้ทราบวา่ความเร็วในการพูดของผูด้าํเนินรายการใน
สื�อออนไลน์มีความแตกต่างกบัรายการฟรีทีวีด้วยเพราะความเร็วในการพูดบนสื�อฟรีทีวี ตอ้งมี
รูปแบบและจงัหวะชัดเจน  ประกอบกบัคนดูไม่จาํเป็นตอ้งตั งใจฟัง หรือเสียสมาธิไปสักพกั ก็
สามารถเข้าใจหรือประติดประต่อในสิ� งที�ผูด้ ําเนินรายการพูดได้  แต่สมาธิของคนชมในสื� อ
ออนไลน์ค่อนขา้งสั นกว่า ดงันั นการพูดของผูด้าํเนินรายการบนสื�อออนไลน์ ตอ้งนาํเสนออย่าง
กระชบั และเขา้ใจง่าย ทั งนี เพื�อใหเ้หมาะสมกบัช่องทางที�นาํเสนอ 

(4) การแสดงออกทางการแต่งกาย 
การแต่งกายของผูด้าํเนินรายการของทั ง 2 รายการ นอกจากสะทอ้นให้

เห็นถึงความเป็นตวัตนแลว้ ยงัเป็นส่วนประกอบสาํคญัที�ช่วยสร้างการรับรู้และสร้างการจดจาํให้กบั
ผูช้มไดเ้ป็นอยา่งดี ยกตวัอย่างเช่น เมื�อพูดถึงผูด้าํเนินรายการวีอาร์โซ (VRZO) ก็จะนึกถึงผูด้าํเนิน
รายการชายอย่าง คุณสุรบท หลีกภยั ที�มีลกัษณะเฉพาะด้วยการสวมแว่นตาดาํ ใส่เสื อคลุมหรือ
แจค๊เก็ตหนงัสีดาํ หรือผูด้าํเนินรายการหญิง คุณมลัลิกา หลีกภยั ที�มีลกัษณะเฉพาะดว้ยการเกลา้ผม
สูงหรือมดัผมสองขา้ง ในขณะเดียวกนัเมื�อพูดถึงผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื น ก็จะนึกถึงแว่นตาดาํ 
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เอกลักษณ์ที�เด่นชัดของคุณวิญpู วงศ์สุรวฒัน์ หรือการปรากฏตัวของผูด้ ําเนินรายการในชุด
พราหมณ์สีขาวในนาม “พ่อหมอ” ของคุณณัฐพงศ์ เทียนดี ซึ� งการแต่งกายของผูด้าํเนินรายการ
ดงักล่าวนี สะทอ้นใหเ้ห็นวา่บุคลิกภาพที�มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เป็นองคป์ระกอบสําคญัต่อ
การเป็นผูด้าํเนินรายการ อีกทั งยงัเป็นเสน่ห์อยา่งหนึ�งของผูด้าํเนินรายการบนสื�ออินเทอร์เน็ตทีวี ที�ผู ้
ดาํเนินรายการจะสามารถสร้างการจดจาํหรือเป็นที�นิยมไดน้ั นตอ้งมีบุคลิกที�โดดเด่นและไม่เหมือน
ใคร ประกอบกบัการนาํเสนอโดยการใช้ช่องทางผ่านสื�ออินเทอร์เน็ตนั นไม่มีขอ้จาํกดัในเรื�องของ
เวลาในการออกอากาศและไม่ตอ้งผ่านการตรวจสอบคุณสมบติัของผูด้าํเนินรายการตามมาตรฐาน
ขององค์กรหรือหน่วยงานที�กาํกบัดูแล ทาํให้ผูด้าํเนินรายการทั งสองรายการมีอิสระในการที�จะ
นาํเสนอเนื อหาและสร้างความเป็นตวัตนจากการเป็นผูด้าํเนินรายการอยา่งเตม็ที�    

(5) ภาษาภาพที�เป็นสัญลกัษณ์ (Symbol) 
จากการศึกษาพบว่ารายการวีอาร์โซ (VRZO) มีการประยุกต์ใช้

ไมคโ์ครโฟนไก่สีเหลืองที�ติดโลโกว้า่ “VRZO” มาบีบใหมี้เสียง เพื�อสร้างสีสันและสร้างอารมณ์ขนั
ในระหวา่งการสัมภาษณ์ และเพื�อสร้างการจดจาํให้กบัผูช้ม ในขณะเดียวกนัรายการเจาะข่าวตื นก็มี
การนาํอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที�แสดงถึงความหมายที�ผูด้าํเนินรายการตอ้งการสื�อสาร เช่น การนาํ
ไมต้บยงุหรือนกหวดี มาใชป้ระกอบการดาํเนินรายการ โดยอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั น ลว้นเกิดจากการ
ที�ผูด้าํเนินรายการและผูผ้ลิตตอ้งการที�จะใชป้ระกอบการการสื�อสารเพื�อสื�อถึงความเป็นเอกลกัษณ์ 
รวมทั งเพื�อดึงดูดความสนใจของผูช้มรายการ ซึ� งการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในรายการล้วนสามารถ
ถ่ายทอดความหมายหรือแนวความคิด (Concept) ที�ทาํให้ตวัรายการและผูด้าํเนินรายการมีความ
น่าสนใจ อีกทั งยงัช่วยสร้างการจดจาํให้กบัผูช้มไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากนี ยงัเปรียบเสมือนตวัแทน
หรือสัญลกัษณ์ของรายการอีกดว้ย 

5.1.1.3 การมีส่วนร่วมของผูรั้บสาร 

จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของผูรั้บชมรายการโดยศึกษาจากยอดการเข้าชม 
(View) การกดถูกใจรายการ การกดไม่ชอบรายการ และการเขา้มาแสดงความคิดเห็นต่อตอนนั นๆ 
ผ่านทางสื�ออินเทอร์เน็ตทีวี พบว่าการมีส่วนร่วมและความสนใจของผูช้มต่อรายการวีอาร์โซ 
(VRZO) ที�พบมากที�สุดคือการแสดงความคิดเห็นต่อผูด้าํเนินรายการในลกัษณะการชื�นชม ชื�นชอบ
ตวัผูด้าํเนินรายการ มากกว่าการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นรายการในแต่ละตอน ในขณะที�การ
แสดงความคิดเห็นของผูช้มรายการเจาะข่าวตื นที�ผูว้ิจยัพบมากที�สุดคือการแสดงความคิดเห็นต่อ
ประเด็นรายการเช่น การชื�นชมรายการที�นาํเสนอไดเ้ขา้ใจง่ายและมีรูปแบบที�สนุก เห็นไดว้่าการมี
ส่วนร่วมของผูรั้บชมรายการผ่านอินเทอร์เน็ตทีวี สะทอ้นให้เห็นถึงการที�สื�อใหม่มีลกัษณะความ
เป็นปฏิสัมพนัธ์ (Interactive) และสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคยุคใหม่ ที�ทาํให้เกิด
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กระบวนการสื�อสารในรูปของการแบ่งปัน (Like and Share) นอกจากนี ยงัสะทอ้นถึงรูปแบบ
รายการและการสื�อสารหรือการนาํเสนอเนื อหาของผูด้าํเนินรายการที�มีความเป็นเอกลกัษณ์ และ
เป็นปัจจยัสาํคญัที�ส่งผลต่อความชอบและการเลือกเปิดรับชมรายการของผูช้ม  นอกจากนี การมีส่วน
ร่วมของผูช้มรายการยงัแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของสื�อใหม่และสื�อกระแสหลกัในเรื�องของ
เวลา ที�พบวา่การนาํเสนอรายการอินเทอร์เน็ตทีวีผา่นช่องทางออนไลน์สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย
ไดทุ้กที�ทุกเวลา อีกทั งผูช้มรายการยงัสามารถสืบคน้ขอ้มูลหรือเลือกเปิดชมรายการที�ตอ้งการได้
ตลอดเวลา 24 ชั�วโมง  และสามารถชมซํ า หรือสามารถกลบัมาชมรายการยอ้นหลงัไดต้ลอดเวลา 
 

5.1.2 กระบวนการสร้างคาแรกเตอร์ของผู้ดําเนินรายการเจาะข่าวตื%นและรายการวีอาร์โซ 

(VRZO) 

จากการศึกษากระบวนการสร้างคาแรกเตอร์ของผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื นและรายการ    
วีอาร์โซ (VRZO) พบว่าองค์ประกอบที�มีส่วนในการสร้างคาแรกเตอร์ให้กบัผูด้าํเนินรายการคือ       
1) ช่องทางการสื�อสาร 2) รูปแบบการนาํเสนอรายการ 3) ผูรั้บสาร และ 4) การใชภ้าษาของผูด้าํเนิน
รายการ ดงัแผนภาพดงัต่อไปนี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 5.1 กระบวนการสร้างคาแรกเตอร์ของผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื นและรายการวีอาร์โซ (VRZO) 

ช่องทางการ
สื�อสาร 

รูปแบบการ
นาํเสนอ
รายการ 

ผูรั้บสาร 

การใชภ้าษาของผูด้าํเนินรายการ 

วจันภาษา อวจันภาษา 

คาแรกเตอร์ของผูด้าํเนินรายการ 
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จากแผนภาพ สรุปไดว้า่ช่องทางการสื�อสาร รูปแบบการนาํเสนอรายการและผูรั้บสาร เป็น
องค์ประกอบสําคญัที�ส่งผลต่อการสื�อสารของผูด้าํเนินรายการให้มีเอกลกัษณ์หรือมีคาแรกเตอร์ที�
โดดเด่น  กล่าวคือช่องทางการสื�อสารที�เป็นการนาํเสนอรายการผ่านสื�อใหม่ (New Media) เป็น
ช่องทางที�สามารถนาํเสนอเนื อหาผ่านทางอินเทอร์เน็ตทีวีไดอ้ย่างอิสระ จึงทาํให้ผูด้าํเนินรายการ
สามารถใชภ้าษาไดห้ลากหลาย โดยที�ไม่มีหน่วยงานหรือองคก์รมาตรวจสอบ รวมถึงลกัษณะการ
รับชมรายการผา่นอินเทอร์เน็ตทีวี ทาํให้ผูรั้บสารสามารถเลือกที�จะรับชมรายการยอ้นหลงั หรือชม
ซํ าไดต้ลอดเวลา ส่งผลให้การใช้ภาษาของผูด้าํเนินรายการจึงจาํเป็นจะตอ้งสื�อสารดว้ยภาษาที�สั น
กระชบั และไดใ้จความ เพราะหากใช้ภาษาที�คนดูตอ้งคิดตาม อาจทาํให้รู้สึกเบื�อและเลือกที�จะไม่
รับชม ในขณะเดียวกนัรูปแบบการนาํเสนอรายการก็เป็นส่วนสําคญัที�ส่งผลต่อการสื�อสารของผู ้
ดาํเนินรายการ ในการเลือกใช้ภาษาเพื�อให้สอดคล้องกบัรูปแบบรายการนั นๆ นอกจากนี ในเรื�อง
ขององคป์ระกอบของผูรั้บสารก็มีส่วนสําคญัเช่นกนั เนื�องจากรายการเจาะข่าวตื นและรายการวีอาร์
โซ (VRZO) เป็นรายการที�นาํเสนอผ่านอินเทอร์เน็ตทีวี ที�ผูช้มส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือ
วยัรุ่น ดงันั นเนื อหาที�นาํเสนอจึงจะตอ้งสั น กระชบัเพราะปัจจุบนัเป็นยุคของสภาวะขอ้มูลลน้เกิน 
(Information Overload) ทาํให้คนไม่มีสมาธิกบัอะไรนานๆ เนื อหาหรือประเด็นที�นาํเสนอจึงตอ้ง
สั น ใชเ้วลาไม่นานจนเกินไป 

เมื�อองค์ประกอบเรื�องช่องทางการสื�อสารรูปแบบการนาํเสนอรายการ และผูรั้บสารส่งผล
ต่อการใช้ภาษาของผูด้าํเนินรายการแลว้ ก็จะมีผลต่อการกาํหนดรูปแบบการสื�อสารทางวจันภาษา
และอวจันภาษาดว้ยเช่นกนั ซึ� งในส่วนของวจันภาษาของผูด้าํเนินรายการประกอบดว้ย 

1) ใชภ้าษาที�สั น กระชบั ไดใ้จความ 
2) การใชภ้าษาชดัถอ้ยชดัคาํ ครบถว้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัภาษาไทย 
3) การสร้างคาํใหม่ 
4) การใชค้าํเสียดสี ประชดประชนั 
5) การใชค้าํกาํกวม 
6) การใชค้าํไม่สุภาพ 
7) การใชค้าํในกระแส 

ในขณะที�การสื�อสารผา่นอวจันภาษาของผูด้าํเนินรายการ ประกอบดว้ย 
1) การแสดงออกทางท่าทาง 
2) การแสดงออกทางสีหนา้ 
3) การแสดงออกทางนํ าเสียง 
4) จงัหวะในการพดู 
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5) การแสดงออกทางการแต่งกาย 
6) การแสดงออกทางภาษาภาพที�เป็นสัญลกัษณ์ (Symbol) 

จากองคป์ระกอบเรื�องช่องทางการสื�อสารรูปแบบการนาํเสนอรายการ ผูรั้บสาร และ การใช้
ภาษาของผูด้าํเนินรายการ จึงสะทอ้นให้เห็นว่าองค์ประกอบดงักล่าวเป็นปัจจยัสําคญัที�ทาํให้เกิด
กระบวนการการสร้างคาแรกเตอร์ของผูด้าํเนินรายการทั งสองรายการมีบุคลิกภาพที�มีความเป็น
เอกลักษณ์และความเป็นตัวของตัวเอง  ต่างจากรายการบนสื�อกระแสหลักทางช่องโทรทัศน์
ภาคพื นดินที�ผูด้าํเนินรายการถูกลดทอนความเป็นตวัเอง เพื�อให้สอดคลอ้งกบัรูปแบบของรายการ 
อีกทั งให้ถูกตอ้งภายใตก้ารกฎระเบียบมาตรฐานทางวิชาชีพของผูด้าํเนินรายการที�มีองค์กรกาํกบั
ดูแล 

อย่างไรก็ดีจากผลการวิจยัยงัพบว่ารายการเจาะข่าวตื น ยงัให้ความสําคญักบัเนื อหาของ
รายการ เนื�องจากผูด้าํเนินรายการเป็นเพียงองคป์ระกอบหนึ�ง ซึ� งสอดรับกบัการบริโภคข่าวสารของ
ผูช้มยุคใหม่ที�มีช่องทางที�หลากหลาย ที�ผูผ้ลิตรายการไม่ว่าทางช่องทางสื�อกระแสหลกัหรือสื�อ
อินเทอร์เน็ต ยงัตอ้งใหค้วามสาํคญักบัเนื อหาตามที� Gates (1996) ไดก้ล่าวไวว้า่ “Content is King”  
 

5.2 อภิปรายผลการวจัิย 
 
ปัจจุบนัการทาํรายการผา่นทางอินเทอร์เน็ตทีวีมีการพฒันา ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งแข่งขนั

กนัมากขึ น ทั งนี เพื�อตอบสนองผูช้มยุคใหม่ ซึ� งผูด้าํเนินรายการถือเป็นองค์ประกอบสําคญัของ
รายการบนอินเทอร์เน็ตทีวีที�นอกจากจะช่วยถ่ายทอดข้อมูลไปสู่ผูรั้บชมแล้ว ยงัเปรียบเสมือน
ตวัแทนของรายการผูที้�จะทาํหนา้ที�ตรงนี จึงจะตอ้งอาศยัปัจจยัและองคป์ระกอบหลายอย่างร่วมกนั 
เพื�อจะช่วยดึงดูดความสนใจจากผูช้มคนรุ่นใหม่ที�เขา้ถึงอินเทอร์เน็ตทีวี ตามที�สมเกียรติ เหลืองศกัดิy
ชัย (2553) ที�กล่าวว่าการบริโภคสื�อ (Media Consumption) ในยุคสังคมข่าวสาร(Information 
Society) ที�ผูบ้ริโภคตอ้งการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ผา่นการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารจากการคน้หา
ขอ้มูลข่าวสารผา่นทางสื�ออินเทอร์เน็ต การเปิดรับชมรายการโทรทศัน์ผา่นทางอินเทอร์เน็ตก็ถือเป็น
เป็นปรากฏการณ์ในยคุสังคมข่าวสาร ที�ทาํใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงประสบการณ์การบริโภคสื�อใหม่
ของคนในสังคม ซึ� งสามารถสรุปได้ 3 ประการ คือ 1) คุณลกัษณะสําคญัของสื�อแบบใหม่ (New 
Media) มีผลต่อการเปลี�ยนแปลงประสบการณ์การบริโภคสื�อของคนในสังคม 2) ปัจจยัดา้นการ
แพร่กระจายนวตักรรม (Diffusion of Innovations) มีผลต่อการบริโภคสื�อใหม่ของคนในสังคม      
3) เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) ช่วยสนบัสนุนการหลอมรวมสื�อ (Media Convergence)
ใหเ้กิดการพฒันาธุรกิจสื�อแบบใหม่ 
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จากการศึกษาพบวา่ เนื�องจากรายการเจาะข่าวตื นและรายการวีอาร์โซ (VRZO) เป็นรายการ
ที�นาํเสนอผ่านสื�อใหม่ (New Media) ทาํให้ผูด้าํเนินรายการจึงมีอิสระในการนาํเสนอ โดยที�ไม่มี
หน่วยงานหรือองคก์รมาตรวจสอบ รวมถึงลกัษณะการรับชมรายการผา่นอินเทอร์เน็ตทีวี ทาํให้ผูรั้บ
สารสามารถเลือกที�จะรับชมรายการยอ้นหลงั หรือชมซํ าไดต้ลอดเวลา ซึ� งสอดคลอ้งกบัที� สรรพชัญ ์
เจียระนานนท ์(2551) กล่าวว่า สถานีโทรทศัน์ผ่านอินเทอร์เน็ต นอกจากจะสามารถแพร่ภาพแบบ
เรียลไทมเ์หมือนโทรทศัน์แลว้ยงัสามารถเรียกดูยอ้นหลงัไดต้ามสะดวก ทั งยงัมีการปฏิสัมพนัธ์กบั
ผูรั้บสาร หรือระบบที�ผูช้มสามารถมีส่วนร่วมและสามารถกาํหนดทิศทางรายการไดด้ว้ย เพราะมี
โปรแกรมแชต (Chat) โพสท ์(Post) และโหวต (Vote) ดงันั นจึงส่งผลให้การใช้ภาษาของผูด้าํเนิน
รายการจึงจาํเป็นจะตอ้งสื�อสารดว้ยภาษาที�สั นกระชบั และไดใ้จความ เพราะหากใช้ภาษาที�คนดู
ตอ้งคิดตาม อาจทาํใหรู้้สึกเบื�อและเลือกที�จะไม่รับชม  

การนาํเสนอรายการผ่านสื�อใหม่ (New Media) ส่งผลให้ผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื นและ
รายการวอีาร์โซ (VRZO) มีกระบวนการสื�อสารที�สามารถสร้างความน่าสนใจให้กบัผูช้มดว้ยการใช้
ภาษาที�ไม่เป็นทางการ ดว้ยวิธีการพูดคุยแบบเป็นกนัเอง  รวมไปถึงการใชค้าํโดนใจวยัรุ่นหรือคาํที�
เป็นภาษาเน็ต อย่างการใช้คาํในกระแสด้วยการนาํคาํหรือประโยคซึ� งเป็นที�นิยมหรือไดรั้บความ
สนใจจากเหตุการณ์ที�เกิดขึ นในช่วงเวลานั น ทั งนี อาจเป็นการนาํคาํหรือประโยคมาใชโ้ดยตรง หรือ
มีการดดัแปลง ลอ้เลียนรวมไปถึงการสร้างคาํใหม่อย่างเช่นการนาํคาํว่า “นะฮา้วฟ์” ที�มาจากคาํว่า 
“นะครับ” ที�ผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื น นาํมาใชสื้�อสารในรายการเพื�อสร้างสีสันให้กบัรายการ อีก
ทั งยงัทาํให้ผูช้มจดจาํและกลายเป็นคาํเอกลกัษณ์ประจาํรายการ  หรือคาํว่า “ขอ 3 คาํ”หรือ “ขอ 3 
พยางค”์ของรายการวีอาร์โซ (VRZO) ที�เกิดจากการตั งหัวขอ้จากประเด็นที�น่าสนใจ แลว้ให้บุคคล
ต่างๆ จาํกดัความสิ�งเหล่านั นดว้ยคาํเพียง 3 คาํ การสร้างคาํดงักล่าวขึ นมาถือเป็นเอกลกัษณ์อย่าง
หนึ� งของรายการ ที�ได้รับความนิยมจนกลายเป็นวลีฮิตติดปากวยัรุ่น อีกทั งยงัถูกนาํไปใช้ในสื�อ
กระแสหลกัอย่างสื�อวิทยุและโทรทศัน์จากการส่งต่อขอ้มูลของผูช้มการสร้างคาํใหม่ของผูด้าํเนิน
รายการดงักล่าว สอดคล้องกบังานวิจยัของการต์รวี ชมเชย (2556) ที�ศึกษาเรื� องภาษาเน็ต ภาษา
เฉพาะของกลุ่มของคนรุ่นใหม่ในการสื�อสารทางอินเตอร์เน็ต ซึ� งพบวา่ภาษาไทยเน็ตเป็นวิธภาษา
ใหม่ของภาษาไทยที�ไม่ได้เกิดจากการผสมผสานระหว่างภาษาเขียนและภาษาพูด แต่เกิดขึ นใน
ฐานะภาษาที�ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการสื�อสารกนั ทั งนี ภาษาเน็ตที�พบใน
การสื�อสารผ่านภาษาสื�อมวลชนใช้เพื�อสื�อความหมายเชิงเสียดสี ลอ้เลียน สร้างความสนุกสนาน
และดึงดูดความสนใจ   

ซึ� งการใช้คาํในกระแสและการสร้างคาํใหม่ของผูด้าํเนินรายการทั งสองรายการที�ถูก
นาํไปใชใ้นสื�อต่างๆ ผา่นการส่งต่อขอ้มูลของผูช้มยงัสะทอ้นให้เห็นถึงอิทธิพลของสื�อใหม่ที�ทาํให้
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เกิดการสื� อสารสองทาง (Two-way Communication)และความเป็นนวตักรรม (Innovative) 
สอดคลอ้ง กาญจนา แกว้เทพ (2555) ที�ไดใ้ห้คาํอธิบายถึง สื�อใหม่ไวว้า่ คือสื�อในรูปแบบดิจิทลั ที�มี
ความหลากหลายของสื�อในตวัเอง และมีความสามารถในการปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ชไ้ดเ้พื�อใชส่้งขอ้มูล
ข่าวสารไปยงั กลุ่มเป้าหมายทั งเฉพาะบุคคลและเครือข่ายอื�นๆทั งนี สื�อใหม่มีคุณลกัษณะหลาย
ประการที�ผดิแผกแตกต่างไปจากสื�อในรูปแบบเดิมจึงเป็นเหตุผลสาํคญัประการหนึ�งที�ทาํให้สื�อใหม่
เองปรับฐานะเป็น “วตัถุแห่งการศึกษา” สื�อใหม่จึงนบัวา่เป็น นวตักรรม (Innovation)  สอดคลอ้ง
กบัที� Rogers (1983, 11)ให้ความหมายของนวตักรรมที�หมายถึง “ความคิด การ ปฏิบติัหรือวตัถุที�
ผูน้ ําไปใช้คิดว่าเป็นสิ� งใหม่”ทั งนี คุณลักษณะสําคัญของสื� อใหม่คือ การมีปฏิสัมพนัธ์ได้ง่าย 
(Interactivity) เนื�องจากเป็นรูปแบบของการสื�อสารแบบสองทาง(Two-ways Communication) มี
ความสามารถเคลื�อนที�ไดสู้ง (Mobility) ทาํให้สะดวกต่อการพกพาไปในที�ต่างๆ (Compactable) 
สามารถดัดแปลงเปลี�ยนรูปได้ (Convertibility) ตลอดจนสามารถเชื�อมต่อกันโดยง่าย 
(Connectivity) ทั งยงัสามารถหาไดห้รือใชป้ระโยชน์ไดใ้นทุกที� (Ubiquity) มีความ รวดเร็วในการ
สื�อสาร (Speed of Communication) มีลกัษณะที�ไร้พรมแดน (Absence of Boundaries) และมีความ 
เป็นดิจิทลั (Digitalization) นอกจากนี จากการวิจยัยงัพบวา่การนาํเสนอผา่นช่องทางในอินเทอร์เน็ต
ทีวีเป็นช่องทางที�ให้อิสระในการนาํเสนอ ประกอบกบัเป็นช่องทางที�ไม่มีหน่วยงานหรือองคก์รมา
ตรวจสอบดูแล ส่งผลใหก้ารนาํเสนอรายการของรายการทั งสองรายการจึงมีการใชภ้าษาที�ไม่สุภาพ 
ในที�นี กล่าวรวมถึงคาํหยาบคาย หรือคาํที�มีความหมายสองแง่สองง่าม ซึ� งการใช้ภาษาในลกัษณะ
ดงักล่าวอาจส่งผลต่อผูช้มและผูผ้ลิตรายการ ต่อการสร้างค่านิยมที�ไม่เหมาะสมในระยะยาว  ทั งนี 
เพราะผูด้าํเนินรายการเปรียบเสมือน Brand of Station ดงันั นผูด้าํเนินรายการจึงควรมีความ
รับผิดชอบต่อการสื�อสาร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Hilliard (1978 อา้งถึงใน อาทิตยา ทรัพยสิ์น
ววิฒัน์, 2554) ที�กล่าวไวว้า่คุณสมบติัที�ดีของผูด้าํเนินรายการจะตอ้งเป็นผูมี้อารมณ์ขนัที�สุภาพ หาก
พิธีกรเป็นผูมี้อารมณ์ขนัจะช่วยทาํให้การดาํเนินรายการมีชีวิตชีวามากขึ น แต่อารมณ์ขนันั นตอ้งมี
ความสุภาพและควรหลีกเลี�ยงการใชถ้อ้ยคาํและสาํนวนสร้างอารมณ์ที�อาจไม่สุภาพ  

อีกประเด็นที�สะทอ้นการใช้ภาษาของรายการที�เกี�ยวกบัการสื�อสารทางวจันภาษาคือการ
เลือกใชค้าํที�ถูกตอ้งตามหลกัภาษาไทย ซึ� งการสื�อสารของผูด้าํเนินรายการทั งสองรายการแสดงให้
เห็นว่า แมว้่าการนาํเสนอรายการในช่องทางที�แตกต่างกันของสื�อออนไลน์และสื�อกระแสหลัก 
หากแต่การให้ความสําคญักบัการการใชค้าํที�ถูกตอ้งตามหลกัภาษาไทยทั งในเรื�องการออกเสียง ร. 
เรือ ล. ลิง หรือ การใชค้าํควบกลํ า เป็นสิ�งที�ควรใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ ทั งนี เพราะการพูดชดั
ถอ้ยชดัคาํ เป็นสิ�งสําคญัที�ผูด้าํเนินรายการตอ้งสื�อสารให้กบัคนดูเขา้ใจให้ไดม้ากที�สุด อีกทั งการ
เป็นผูด้าํเนินรายการหวัใจหลกั คือการสื�อสาร ดงันั นภาษาจึงเป็นเรื�องสําคญัมากกบัการเป็นพิธีกรที�
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จะทาํให้ผูช้มฟังแล้วได้ขอ้มูลที�ครบถว้นและชัดเจนซึ� งสอดคล้องกบัแนวคิดคุณสมบติัที�ดีของผู ้
ดาํเนินรายการของ Hilliard (1978 อา้งถึงใน อาทิตยา ทรัพยสิ์นวิวฒัน์, 2554) ที�กล่าววา่หนา้ที�ของ
พิธีกรนั นเป็นงานที�ต้องการความสามารถและคุณสมบติัหลายประการจึงจะทาํหน้าที�ได้อย่าง
ประสบความสําเร็จ โดยคุณสมบติัของการเป็นผูด้าํเนินรายการที�สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัเบื องตน้
คือ การมีทกัษะในการสื�อสาร คือ สามารถสื�อสารไดอ้ย่างถูกตอ้งและชดัเจน โดยใชท้กัษะการพูด 
ฟัง อ่าน และเขียนไดถู้กตอ้งตามหลกัภาษาและอกัขรวธีิ  

ในส่วนของการแสดงออกทางอวจันภาษาของผูด้าํเนินรายการที�เห็นไดช้ดัจากงานวิจยันี คือ 
การแสดงออกทางท่าทางและสีหนา้ในลกัษณะที�ลน้เกินหรือเหนือจริงเป็นหลกั (Over Acting) ทั งนี 
เพื�อไม่ให้รายการดูจริงจงัดา้นเนื อหาจนเกินไปและเป็นการเนน้ย ํ าเรื�อง หรือ ประเด็นที�สื�อสารกบั
ผูช้มให้เกิดความเขา้ใจที�ชดัเจนยิ�งขึ นและเพื�อทาํให้รายการมีสีสันและดึงดูดความสนใจของผูรั้บ
สารในขณะที�การใชเ้สียงของผูด้าํเนินรายการทั งสองรายการจะเนน้การใชเ้สียงสูงและเสียงดงั ต่าง
จากการใชเ้สียงในการดาํเนินรายการทางโทรทศัน์ทั�วไป ที�จะไม่ค่อยปรากฏการใชเ้สียงสูงหรือดงั
มากกวา่ปกติ ในขณะที�สุริยกานต ์ ยี�เก็งเอี�ยม และรังสรรค ์นยัพรม (2555) ไดศึ้กษาถึงกลวิธีการใช้
ภาษาและการประกอบสร้างอาํนาจของวาทกรรมในรายการภาษา PLAZA ที�ใชก้ลวิธีการใชภ้าษา 
ทั งวจันภาษาและอวจันภาษา ซึ� งมีการใช้กริยาท่าทาง การแต่งกาย และการใช้ภาษาภาพที�เป็น
สัญลักษณ์ ซึ� งสอดรับกับผลการวิจยัที�พบว่าการใช้ภาษาของผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื นและ
รายการวีอาร์โซ (VRZO) มีการใช้การสื�อสารผ่านวจันภาษาในประเด็นเรื� องการสร้างคาํใหม่ 
และอวจันภาษาในประเด็นเรื�องการใชก้ริยาท่าทาง การแสดงออกทางนํ าเสียง การแต่งกาย  และการ
ใชภ้าษาภาพที�เป็นสัญลกัษณ์ เช่นไมคไ์ก่ VRZO หรือการใชอุ้ปกรณ์ประกอบต่างๆของรายการเจาะ
ข่าวตื น 

ในฐานะที�งานผูด้าํเนินรายการ เป็นงานของคนเบื องหน้า ดงันั น บุคลิกภาพและการแต่ง
กาย จึงเป็นเป็นคุณสมบติัที�สําคญัของการทาํหนา้ที�ผูด้าํเนินรายการ โดยการแสดงออกทางการแต่ง
กายในทีนี  หมายถึงลกัษณะทางกายภาพของผูด้าํเนินรายการที�เกิดจากลกัษณะภายนอกของบุคคล 
ได้แก่ รูปร่าง การแต่งกาย เครื�องประดบัและทรงผม  ที�แสดงออกถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของผู ้
ดาํเนินรายการ ดงัที�สุกญัญา สมไพบูลย ์และปอรรัชม์ ยอดเณร (2551) ไดก้ล่าวถึงการปรากฏตวั
ทางโทรทศัน์ว่าเป็นเรื� องของการสื�อสารผ่านสื�อมวลชนซึ� งจะมีประชาชนจาํนวนมากเห็นภาพ
เหล่านั นพร้อมๆ กนั ผูที้�ปรากฏตวัทางรายการโทรทศัน์จึงตอ้งมีความรับผิดชอบต่อการสื�อสารทั ง
รูปแบบวจันะและอวจันภาษา อาทิ การเลือกสรรถ้อยคาํ การพูดหรืออ่านอย่างถูกตอ้งตามหลัก
ภาษาไทย การแต่งหนา้ ทาํผม การวางตวั สีหนา้ ท่าทาง และบุคลิกภาพดา้นอื�น   
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เช่นเดียวกันกับการปรากฏตัวทางสื� ออินเทอร์เน็ตทีวีของผูด้ ําเนินรายการ ที�ควรให้
ความสาํคญักบัความรับผดิชอบต่อการสื�อสาร ซึ� งผลวจิยัพบวา่ผูด้าํเนินรายการทั งสองรายการมีการ
ปรากฏผ่านอวจันภาษาทั งการแต่งหน้า ทาํผม การวางตวั สีหน้า ท่าทาง และบุคลิกภาพ ที�เกิดจาก
กระบวนการสร้าง หรือเกิดจากความตั งใจที�ตอ้งการจะทาํให้การแต่งกายและการแสดงออกทาง
ท่าทาง สีหนา้ นํ าเสียงของตนมีความเป็นเอกลกัษณ์ และสามารถสร้างการจดจาํให้กบัผูช้ม  ไม่ว่า
จะเป็นการแต่งกายของผูด้าํเนินรายการ คุณณัฐพงศ์ เทียนดี ที�เอาคาแรกเตอร์ของพราหมณ์มา
เลียนแบบจนกลายเป็นจุดที�ทาํใหพ้อ่หมอในรายการเจาะข่าวตื นเป็นที�รู้จกัและสร้างการจดจาํให้กบั
ผูช้มในฐานะ “พ่อหมอเจาะข่าวตื น” หรือการแต่งกายของทบัทิม มลัลิกา ผูด้าํเนินรายการวีอาร์โซ 
(VRZO) ที�นาํการแต่งกายในลกัษณะที�สะทอ้นความเป็นตวัเองมาใชใ้นรายการ 

สอดคล้องกบัวนัทนีย ์แสนภกัดี (2554) ที�ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของบุคลิกภาพของผุ ้
ดาํเนินรายการจาํเป็นจะตอ้งคาํนึงถึงบุคลิกภาพภายนอกและสะทอ้นลกัษณะประเภทและรูปแบบ
ของรายการ 

นอกจากนี จะเห็นไดว้า่การแสดงออกทางท่าทาง สีหนา้และนํ าเสียงของผูด้าํเนินรายการใน
ลักษณะเกินจริง (Over Acting) เพื�อให้ผูช้มรู้สึกสนุกไปกับเรื� องที�นําเสนอ รวมถึงเพื�อสื� อ
ความหมายและเน้นย ํ าเรื� องที�พูดให้เกิดความเขา้ใจที�ชัดเจนยิ�งขึ น นอกจากนี การแสดงออกทาง
ท่าทางของรายการวีอาร์โซ (VRZO) ยงัเป็นการแสดงออกทางท่าทางที�สื�อถึงการเป็นตวัแทนหรือ
สัญลกัษณ์ของรายการ ที�ผูผ้ลิตและผูด้าํเนินรายการมีความตั งใจที�จะใช้การแสดงออกทางท่าทาง 
เพื�อเป็นสัญลกัษณ์ประกอบกบัการพดูถึงชื�อรายการ VRZO ในการสื�อสารไปสู่ผูช้ม  

หรือแมก้ระทั�งการใส่แวน่ตาดาํในรายการของผูด้าํเนินรายการชายทั งสองรายการ ที�แมจ้ะ
ขดัต่อหลกัการหรือความถูกตอ้งของสื�อโทรทศัน์ ที�ถือวา่การสวมแวน่ตาดาํเป็นสิ�งที�ไม่ควรกระทาํ 
ทั งนี เนื�องจากการสวมแว่นตาดาํ จะทาํให้บดบงัสายตาและอารมณ์ของผูด้าํเนินรายการ หากแต่ผู ้
ดาํเนินรายการก็ยงัคงเลือกที�จะสวมแว่นตาดาํในการจดัรายการ ซึ� งการใส่แว่นตาดาํของผูด้าํเนิน
รายการที�ผิดแปลกไปจากสิ�งที�เป็นอยู่ กลบักลายป็นเอกลกัษณ์ ที�สร้างคาแรกเตอร์ (Character) ที�
หมายถึงลกัษณะหรือคุณลกัษณะที�ชดัแจง้ของบุคคลหรือกลุ่ม สอดคลอ้งกบัที� BBC English (1993, 
117) ให้ความความหมายของ “Character” หมายถึงคุณลักษณะของบุคคลประกอบด้วยคุณค่า
ทั งหมดที�เขา้มี ซึ� งทาํใหแ้ตกต่างจากคนอื�น  

ช่อผกา วิริยานนท์ (2539) ศึกษาเรื� อง กระบวนการสร้างและรักษาความนิยมของพิธีกร
โทรทศัน์ พบว่า กระบวนการสร้างความนิยมของพิธีกรโทรทศัน์ประกอบไปด้วย บุคลิกภาพ
ส่วนตวั สิ�งแวดลอ้มในการทาํงาน การสร้างภาพลกัษณ์ และความสามารถเฉพาะบุคคลในดา้นการ
สื�อสารที�จะตอ้งมีวิธีการนาํเสนอในแบบฉบบัเฉพาะของตวัเอง  แมว้่าผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื น
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และรายการวีอาร์โซ (VRZO) จะเป็นรายการทางอินเทอร์เน็ตทีวี แต่กระบวนการสื�อสารและการ
สร้างคาแรกเตอร์มีความสอดคล้องในประเด็นการสร้างความนิยมของผูด้าํเนินรายการและยงั
สามารถ สื�อสารกบัผูช้มเช่นเดียวกนั โดยเฉพาะในการถ่ายทอดขอ้มูลและสามารถนาํเสนอในแบบ
ฉบบัเฉพาะของตวัเอง   

เมื�อพิจารณาผลการวิจยักบัทฤษฎีและแนวคิดที�เกี�ยวขอ้งตามหลกันิเทศศาสตร์ สามารถ
อธิบายไดว้า่ในดา้นของการสร้างคาแรกเตอร์ของผูด้าํเนินรายการเจาะข่าวตื นและวีอาร์โซ (VRZO) 
พบว่า ผูด้าํเนินรายการทั งสองรายการมีบุคลิกภาพที�มีความเป็นเอกลกัษณ์และความเป็นตวัของ
ตวัเอง ตรงตามแนวคิดของ บุญศรี ปราบณศกัดิy  (2537) ที�กล่าวว่า พิธีกรเป็นสัญลกัษณ์ส่วนหนึ� ง
ของรายการ เมื�อเอ่ยชื�อรายการก็จะนึกถึงรูปร่างหนา้ตา ลีลาท่าทาง นํ าเสียง สํานวน บุคลิกการแต่ง
กาย การแสดงออกออกของพิธีกร หรือผูด้าํเนินรายการ ฉะนั นจึงกล่าวไดว้า่พิธีกรรายการวิทยุและ
รายการโทรทศัน์มีพลงัดึงดูดผูช้มใหติ้ดตามรายการหากเป็นผูมี้ความสามารถสูง 

เช่นเดียวกบัที� นงนุช ศิริโรจน์ (2547) กล่าววา่บุคลิกภาพคือคุณลกัษณะที�ทาํใหบุ้คคลเป็นที�
สะดุดตาแก่ผูอื้�นและช่วยให้เขามีอิทธิพลเหนือผูอื้�น บุคลิกภาพจึงมีบทบาทสําคญัอยา่งมากในการ
ติดต่อสื�อสารระหว่างบุคคลและการเป็นสารที�สื� อไปถึงมวลชน ซึ� งสอดคล้องกับแนวคิดเรื� อง
คุณสมบติัที�ดีของผูด้าํเนินรายการของ Hilliard (1978 อา้งถึงใน อาทิตยา ทรัพยสิ์นวิวฒัน์, 2554) ที�
กล่าววา่ผูด้าํเนินรายการถือเป็นสัญลกัษณ์ส่วนหนึ�งของรายการที�จะสะทอ้นให้เห็นถึงบุคลิกเฉพาะ
ของแต่ละรายการดว้ย 

สรุปได้ว่าผู ้ด ําเนินรายการทั งสองรายการมีแนวคิดในการสร้างสรรค์รายการและ
กระบวนการสื�อสารและการสร้างคาแรกเตอร์ที�ให้มุมมองแตกต่างจากรายการทั�วไป รวมถึงมีการ
นาํเสนอที�มีเอกลกัษณ์และความเป็นตวัเอง มีความทนัสมยั แปลกใหม่ทาํให้สามารถดึงดูดความ
สนใจของกลุ่มผูช้มยคุใหม่ ที�ใชช่้องทางการสื�อสารผา่นอินเทอร์เน็ตทีวเีป็นช่องทางในการแสวงหา
ขอ้มูลหรือเปิดรับสิ�งใหม่ๆ การศึกษากระบวนการสื�อสารและการสร้างคาแรกเตอร์ของผูด้าํเนิน
รายการเจาะข่าวตื นและรายการวีอาร์โซ (VRZO) จึงถือเป็นรายการต้นแบบที�ท ําให้ เห็น
กระบวนการสื�อสารและการสร้างคาแรกเตอร์ของผูด้าํเนินรายการในสื�ออินเทอร์เน็ต และสื�อ
กระแสหลกัที�มีความแตกต่างกนั โดยเฉพาะประเด็นสาํคญัคือการใชภ้าษาที�ไม่เป็นทางการและ การ
แสดงออกที�เกินจริง 
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5.3 ข้อจํากดัของการวจัิย 
 

การศึกษาวิจยัในครั งนี มีข้อจาํกัดในเรื� องของการเข้าถึงข้อมูลของผูช้มรายการทั งสอง
รายการ เนื�องจากเป็นรายการที�อยูบ่นสื�ออินเทอร์เน็ตทีวี ที�การไหลเวียนของขอ้มูลไม่มีความเสถียร 
บางครั งกลุ่มผูช้มที�เขา้ไปแสดงความคิดเห็นในช่วงที�ออกอากาศในระยะแรกอาจจะมียอดการเขา้
ชมไม่สูงมาก ซึ� งในขณะที�ที�ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลยอดการเขา้ชมอาจเพิ�มสูงขึ น ทั งนี เพราะผูช้มสามารถ
เขา้มารับชมยอ้นหลงัได ้โดยไม่จาํกดัจาํนวน 
 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
 

5.4.1 ผลวจิยัจากงานนี พบวา่องคป์ระกอบที�มีส่วนในการสร้างคาแรกเตอร์ให้กบัผูด้าํเนิน
รายการคือ ช่องทางการสื�อสาร ผา่นสื�ออินเทอร์เน็ต จะเป็นองคป์ระกอบที�สําคญัเนื�องจากมีพื นที�ใน
การแสดงออกอยา่งไม่จาํกดั ดงันั นควรมีการศึกษารูปแบบของผูด้าํเนินรายการบนสื�ออินเทอร์เน็ตที�
มีรูปแบบการสื�อสารและสร้างคาแรกเตอร์ของรูปแบบรายการประเภทอื�นๆ ที�มีผูรั้บสารให้ความ
สนใจ อาทิเช่น รายการศาสนา รายการสุขภาพหรือรายการทางเมือง 

5.4.2 จากการวิจยัพบว่าอิทธิพลของผูรั้บสารมีส่วนสําคญัในการสร้างคาแรกเตอร์ของผู ้
ดาํเนินรายการ ดงันั นจึงควรมีการวจิยัลงลึกถึงประเด็นการเปิดรับชมรายการและการมีส่วนร่วมของ
ผูรั้บสารในแต่ละกลุ่มช่วงอายผุา่นช่องทางสื�อใหม่ โดยเฉพาะทิศทางการรับชมผา่นโทรศพัทมื์อถือ
และการเชื�อมโยงแอพพลิเคชั�นต่างๆ 

5.4.3 เนื�องจากรายการเจาะข่าวตื นและรายการวีอาร์โซ (VRZO) เป็นรายการที�นาํเสนอ
ผ่านอินเทอร์เน็ตทีวี ทาํให้ผูผ้ลิตและตวัผูด้าํเนินรายการจึงมีอิสระในการนาํเสนอโดยที�ไม่มีการ
กลั�นกรอง เพราะนาํเสนอไดโ้ดยง่ายและไม่ตอ้งผา่นการตรวจสอบ ดงันั นจึงควรศึกษาแนวทางการ
ตรวจสอบมาตรฐานทางวิชาชีพของผูด้าํเนินรายการบนสื�ออินเทอร์เน็ตทีวีที�สอดรับกบับริบทของ
สังคมไทย  
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