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whom being the member of housewives formal group in Bangkok.
Results indicated that the housewife audiences were unsatisfied with Thai television
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and unsatisfied with the effects to their succeeding generation. These unsatisfaction was not
the cause of exiting behavior according to exit behavior theory by Hirschman in 1970. Results
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since they wanted to view Thai television drama serials eventhough they were not satisfied.
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บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันเปนที่ทราบกันดีวา การดําเนินงานในหนวยธุรกิจ หรือองคกรประเภทตาง ๆ
การผลิตสินคาที่เกิดขึ้น ลวนแลวแตเปนสินคาทางธุรกิจ ( Economic Commodity ) แทบทั้งสิ้น กลาวคือ
มีการดําเนินงานภายใตการแสวงหากําไรสูงสุด
ภาวะการแขงขันที่เกิดขึ้นของหนวยธุรกิจหรือองคกร
ประเภทตาง ๆ จึงจําเปนตองมีการปรับตัวอยูเสมอเพือ่ ความอยูรอดของธุรกิจ และสามารถสรางสินคา
เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดสูงสุด ดังนั้นเพื่อความอยูร อดของธุรกิจจึงอาจนํามาซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของสินคาและบริการที่เกิดขึ้น
ซึ่งอาจทําใหผูบริโภคเกิดความรูส ึกวาสินคาที่ตน
กําลังบริโภคอยูม ีคุณภาพที่ลดนอยลง อันอาจนํามาซึ่งสาเหตุแหงความไมพึงพอใจตอการที่จะเลือกซื้อ
สินคาหรือบริการนั้นตอไป
ดวยสภาวะการณที่เปนอยูดังกลาวนี้เอง ผูว จิ ัยจึงไดมีการศึกษาแนวคิดทฤษฎีของเฮอร
ซแมน ( Hirschman 1970 ) ซึ่งไดเสนอเปนครั้งแรกไวในหนังสือชื่อ Exit Voice and Loyalty เปน
ทฤษฎีที่นํามาใชอธิบายพฤติกรรมการปรับตัวของหนวยธุรกิจ และองคกรประเภทตาง ๆ ทั้งแวดวงการ
ปกครองประเทศและแวดวงสังคม อันเปนผลเนื่องมาจากการแสดงออกของผูเปนลูกคา หรือสมาชิก
องคกรตาง ๆ ที่มีความรูสึกตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสินคาชนิดหนึ่ง ๆ ในกลุมผูบริโภค และเพื่อ
ใชเปนเครื่องมือในการควบคุมการดําเนินงานหรือการใหบริการของหนวยธุรกิจ ซึง่ การแสดงออกของ
ผูบริโภคหรือผูใ ชบริการจะมีการแสดงปฏิกิริยาตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพของสินคา
และบริการเกิดขึ้นใน 2 ลักษณะคือ
1. การถอนตัวจากการรับบริการหรือซือ้ สินคาดังกลาว ( Exit Option )
2. ยังคงรับบริการหรือซือ้ สินคาดังกลาวตอไป พรอม ๆ กับแสดงความไมพอใจออกมา เพื่อให
หนวยธุรกิจรับทราบถึงความไมพอใจนั้น ๆ ( Voice Option )
การแสดงปฏิกิริยาของผูบริโภคหรือผูใชบริการทั้ง 2 ลักษณะจึงเปนกลไกหนึ่งที่สําคัญ
ในการใชควบคุมหนวยธุรกิจใหมีพฤติกรรมที่สนองตอบตอความตองการของผูบริโภค ซึ่งกลไกนี้จะมี
ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดยอมสัมพันธกบั คุณภาพของสินคาที่ผูบริโภคพึงไดรับจากผูผ ลิตหรือผู
ใหบริการนั่นเอง
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นักวิชาการของไทย ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท
อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ( วารสารเศรษฐศาสตรจุฬาลงกรณ : 2533 ) ยังไดใหความสนใจในทฤษฎีการ
ถอนตัวและการโวยวาย ของ Hirschman 1970 เพื่อนํามาประยุกตมโนทัศน ( concepts ) ในบริบทของ
เศรษฐกิจเปนหลักภายใตกรอบของทฤษฎีดังกลาว
โดยเนนการวิเคราะหสถานการณในรูปของการ
เปลี่ยนแปลงทางดานคุณภาพของสินคาเปนหลัก โดยมองวาปฏิกิริยาของผูบริโภคจะเปนไปในลักษณะใด
ขึ้นอยูกับประเภทของสินคาทดแทนที่สามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดมากนอย
เพียงใด
ในตางประเทศ Juliet Kemp นักศึกษาคณะรัฐศาสตร Nuffield College , Oxford
University ไดมีการนํากรอบทฤษฎีของ Hirschman 1970 มาใชในงานวิจัยภายใตหัวขอเรือ่ ง " Exit,
Voice, & Loyalty : Labour Party members' reactions to their disagreements with the New
Labour Leadership " ซึ่งเปนการนําทฤษฎีมาประยุกตใชในบริบททางการเมือง โดยพิจารณาปฏิกิริยา
การแสดงความไมพอใจ / ไมเห็นดวย ของสมาชิกพรรคที่มีตอหัวหนาพรรคการเมือง โดยมองวาการที่
สมาชิกพรรคจะแสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะใด ( exit , voice or loyalty ) ขึ้นอยูกับทางเลือกที่มี
อยูสําหรับสมาชิก, ปจจัยที่มีผลกระทบ, ผลประโยชนที่จะไดรับ ซึ่งเปนองคประกอบที่สมาชิกพรรคจะ
นํามาพิจารณากอนตัดสินใจเลือกแสดงพฤติกรรม
ดังนั้นจากแนวคิดทฤษฎีของ Hirschman 1970
และการนําทฤษฎีดังกลาวมา
ประยุกตใชทั้งในบริบทเศรษฐศาสตร และบริบททางการเมือง
จึงเปนสิ่งที่ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะนํา
แนวคิดทฤษฎีการถอนตัว ( exit ) และการเอะอะโวยวาย ( voice ) ของเฮอรซแมน มาประยุกตใชใน
บริบทของธุรกิจความบันเทิง ทั้งนี้เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมในการถอนตัวและการโวยวายของผูชมละครที่
อาจเกิดขึ้นภายใตกรอบทฤษฎีดังกลาว ซึง่ ผูวิจยั ตระหนักวาพฤติกรรมดังกลาวของผูชมละครโทรทัศน
ยังคงมีปรากฏใหเห็นอยูในปจจุบัน
โดยในการศึกษาครั้งนี้ผวู ิจัยไดมองวา " ละครโทรทัศน "
เปรียบเสมือนเปนสินคาประเภทหนึ่งในธุรกิจการผลิตละครที่อยูภายใตการดําเนินธุรกิจการคา
เพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูช มละครเปนหลักเชนเดียวกับองคกรธุรกิจอืน่ ๆ
ละครโทรทัศนเปนหนึ่งในรูปแบบความบันเทิงที่ผูชมไดรับจากสื่อโทรทัศน ซึ่งมีอยู
แทบทุกสถานี ซึ่งอันที่จริงสาระบันเทิงที่คนเราไดรับจากละครโทรทัศนนั้น เปนวิถีทางหนึ่งที่ชวยใหผูชม
หลีกหนีจากความทุกขชั่วขณะหนึ่ง อันเนือ่ งมาจากละครโทรทัศนสามารถใหความเพลิดเพลินสนุกสนาน
ผอนคลายความตึงเครียดจากปญหาในชีวิตประจําวันและหนาที่การงาน บางครั้งก็ใหคติและแนวคิดที่
สรางสรรค และสามารถสรางฝนจินตนาการของผูชมไดชั่วขณะหนึ่ง อีกทั้งละครโทรทัศนยังเปนสื่อเพื่อ
ความบันเทิงที่หางายและราคาถูก
ซึ่งคุณลักษณะเหลานี้เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหละครโทรทัศนกลายเปน
รายการที่ไดรับความนิยมสูงสุดจากผูชมโทรทัศน ( ดังตารางที่ 1.1 ) ตราบจนทุกวันนี้
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ตารางที่1.1 ผลสํารวจพฤติกรรมและความนิยมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอรายการ
โทรทัศน ระหวางวันที่ 25 เม.ย. - 7 พ.ค. 2544
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการบันเทิงที่ติดตามชมจากโทรทัศน
ละคร
เกมโชว
รายการเพลง
วาไรตี้ ทอลคโชว
ภาพยนตรฝรัง่
ภาพยนตรจีน
ภาพยนตรญี่ปุน

คารอยละ
76.2
60.4
52.6
52.6
37.9
29.4
10.1

ที่มา : สํานักวิจยั เอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พ.ศ. 2544
ในเมื่อละครโทรทัศนกลายเปนรายการที่ไดรบั ความนิยมสูงสุด จึงเปนเหตุผลสําคัญ
ที่ทําใหผูผลิตละครคายตาง ๆ มุงเนนผลิตละครเพื่อสนองตอบตอความตองการของผูชมสวนใหญ ภายใต
ภาวะการแขงขันสูง และเงื่อนไขของเวลา การผลิตละครโทรทัศนแตละเรื่องจึงเปนธุรกิจการคาอยางเต็ม
ตัวและสมบูรณแบบ แทบจะทุกขั้นตอนจะตองมีผลประโยชนและผลกําไรเขามาเกี่ยวของ แมการผลิต
ละครโทรทัศนจะเปนการทํางานทางดานศิลปะ แตเมื่อการผลิตละครโทรทัศนกลายเปนเรื่องธุรกิจการคา
และมีเรื่องผลประโยชนเขามาเกี่ยวของ งานศิลปะจึงไมเปนศิลปะที่บริสุทธิ์ รูปแบบของละครโทรทัศนที่
เกิดขึ้นจึงเปนไปเพื่อผลกําไรที่จะไดรับ ดวยเหตุดังกลาวการดําเนินธุรกิจภายใตระบบการแขงขันของ
การผลิตละครโทรทัศน จึงเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรคเนือ้ หาเพื่อแยงชิง
ตลาดผูดูผูชมในยุคปจจุบัน
ทุกวันนี้หากพิจารณาละครโทรทัศนแทบทุกเรื่องที่ไดแพรภาพออกอากาศ
ละคร
โทรทัศนสวนใหญมักจะมีลักษณะเปนละครประโลมโลก ( Melodrama ) หรืออยางที่เราเรียกกันวา “
ละครน้ําเนา ” แทบทั้งสิ้น กลาวคือเปนละครที่ใหภาพชีวิตเพอฝน หางไกลจากความเปนจริง มีความ
ดีเดนในเชิงศิลปและวรรณคดีนอยมากหรือไมมีเลย ( ดวงทิพย วรพันธุ, 2527 : 24 ) แตละครน้ําเนาก็
ยังคงมีเสนหที่สามารถมัดใจผูชมอยูไดในปจจุบัน โดยเฉพาะผูชมกลุมแมบานที่ยังคงชอบติดตามละคร
แนวนี้ คงเปนสิ่งที่สะทอนประเด็นอะไรบางอยางในสังคมไดเปนอยางดี ดังที่อริสรา กําธรเจริญ ( ดารา
นักแสดง ) ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับละครน้ําเนาไววา “ ละครน้ําเนาสะทอนชีวิตของคน เพราะละคร
คือการเลียนแบบชีวิตจริง สะทอนสังคม วิถีชีวิตของคน การที่คนไทยชอบดูละครแนวนี้มากอาจเปน
เพราะชีวิตคนเราเครียดมากอยูแลว วัน ๆ ก็เจอกับปญหา เลยอยากหลบไปอยูในโลกของละคร โลกของ
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ละครสรางรอยยิ้ม สรางเสียงหัวเราะ สรางน้ําตาใหคนดูได และบางทีในละครอาจเจอปญหาอะไรที่ใหญ
กวาเรา มากกวาเรา ตรงนี้เองอาจทําใหคนดูมีกําลังใจในการตอสูเมื่อเห็นคนลําบากกวาเรา ยังไงคนก็หลีก
หนีละครน้ําเนาไมพน ” ( ทีวีพูล, 566 : 57 )
ดวยเหตุดังกลาว จึงอาจเปนเหตุผลใหผูผลิตละครตางมุงสรางแตละครประเภทน้ําเนา
ออกมาแขงขันกันอยางตอเนือ่ ง ยิ่งถาสามารถสรางละครใหกระตุนอารมณของผูชมไดมากเทาใด จนทํา
ใหผูชมมีการแสดงพฤติกรรมวิพากษวิจารณดาทอตัวละครออกมาได ละครน้ําเนาเรื่องนั้นก็จะยิ่งถือวา
ประสบความสําเร็จ
ดังนั้นละครโทรทัศนไทยจึงมีสัดสวนของละครน้ําเนาเปนสวนใหญตามกระแส
ความนิยมของคนดูที่เกิดขึ้นนั่นเอง แตทั้งนี้ก็มิไดหมายความวา การที่มีเรื่องผัว ๆ เมีย ๆ ปรากฏใน
ละครโทรทัศนนั่นหมายถึง ละครจะตองน้ําเนาเสมอไป แตทั้งนี้ตองดูวาผูผลิตมีวิธีการนําเสนอที่เนาหรือ
เปลา ดังคํากลาวของคุณถกลเกียรติ วีรวรรณ ที่วา ละครบางเรื่องเนือ้ เรือ่ งอาจจะเนาสนิท แตกระบวนการ
ในการผลิตทําอยางประณีต
อยางไรก็ตาม ละครโทรทัศนไทยก็ยังคงมีกระแสการวิพากษวิจารณในประเด็นตาง ๆ
อยูอีกมาก ซึ่งสวนใหญมักจะเปนเรื่องของความไมเหมาะสมของการแสดงพฤติกรรมของตัวละคร เชน
ละครเรื่องนี้มีคาํ หยาบมากไป, การตบตีดาทอของตัวละคร , การเนนบทเลิฟซีน หรือการแสดงออกดวย
พฤติกรรมที่รุนแรงตาง ๆ ของตัวละคร อันเปนพฤติกรรมที่บมเพาะ ชี้นํา และกระตุนใหผูชมยึดถือ
แบบอยางตามละครโดยไมรูตวั ซึ่งความไมเหมาะสมของพฤติกรรมดังกลาวก็ยังคงมีสอดแทรกในละคร
โทรทัศน เพื่อเนนถึงความสมจริงสมจัง ( realistic ) ของการสรางละคร ที่อาจทําใหผูชมละครเกิด
ความรูสึกไมเห็นดวยกับความสมจริงที่เกินขอบเขตปรากฏผานสื่อโทรทัศน จึงเปนสาเหตุประการหนึ่ง
ตอการเกิดพฤติกรรมความไมพึงพอใจที่มีตอละครโทรทัศนนั่นเอง
นอกจากนี้ กระแสของผูชมเขียนติติงสะทอนผานคอลัมน หนาขาวบันเทิงหลายสํานัก
อาทิเชน “ ดาราหนาซ้ํา ๆ ดาราซ้ํา ๆ หนา อาการแบบนี้กําลังเกิดขึ้นกับคนดูทีวีบางสวน ที่รูสึก
หงุดหงิดจนทนไมไหวกับความซ้ําซากมากมายของดาราบางคน ตอนนี้เริม่ มีขอเขียนติติงกันบางแลว ดู
ทีวีชองไหน ๆ ก็เจอแตหนาเดิม ๆ หนาซ้ํา ๆ ดูละครชองนี้ก็เจอ ดูละครชองโนนก็เจอ พอหันไปดูเกมโชว
/ วาไรตี้แกเลี่ยน…ก็ดันเจออีกแลว ” ( ทีวีพูล, 576 : 40 ) ปรากฏการณความซ้ําซากที่เกิดขึ้น นับเปนสวน
หนึ่งที่ทําใหผูชมเริ่มมีกระแสวิพากษวิจารณเกิดขึ้น
ตามความเปนจริงแลว รูปแบบของละครโทรทัศน ยังคงมีพื้นฐานอยูบนความซ้ําซาก
จําเจ ไมวาจะเปนละครเรื่องที่เอามาจากเรื่องเกาที่ประสบความสําเร็จมาสรางใหม เปนวังวนอยูเสมอจน
ผูชมแทบจะจําไดทุกตอน แตในความเปนจริงความซ้ําซากที่เกิดขึ้นกลับทําใหผูชมมีการติดตามสนใจดู
เสมือนเปนเรื่องแปลกใหม ทั้งนี้เพราะแตละยุคสมัยของการสรางละครก็จะมีการเปลี่ยนวิธีการนําเสนอ
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แบบใหม ๆ เขามาตามสไตลของผูจัดละครแตละคน ซึ่งจะมีเอกลักษณเปนของตนเอง ไมวาจะเปนการ
ปรับเปลี่ยนโครงเรือ่ ง / บท ตามยุคสมัยมากยิ่งขึ้น , การเปลี่ยนตัวดารานักแสดง , การสรางฉากที่สมจริง
สมจังมากขึ้น หรือเทคนิควิธีการถายทําที่ทันสมัย เปนตน เหลานี้ลวนแลวแตเปนสิ่งที่สรางแรงจูงใจให
ผูชมสนใจอยากติดตามชมละคร แมละครโทรทัศนจะมีความซ้ําซากเกิดขึ้นก็ตาม
สถานการณดังกลาวที่เปนอยูของละครโทรทัศน
แมจะยังคงปรากฎเปนขอ
วิพากษวิจารณกันอยางตอเนือ่ งทั้งจากผูชมและสื่อมวลชนดวยสาเหตุหลายประการ โดยเฉพาะประการ
สําคัญในแงคุณภาพเนื้อหาละครโทรทัศน ซึ่งนับเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมของ
ผูชมละคร สวนหนึ่งของคํารองเรียนหรือขอเรียกรองจากผูชมกลุมนี้มักจะไมไดรับการสนองตอบจาก
ผูผลิตละครมากนัก คําเรียกรองของผูชมจึงยังคงมีปรากฏอยูตลอดเวลา
เห็นไดจากในคอลัมน
หนังสือพิมพรายวัน เชน คอลัมน “ ทีวีบันเทิง ” ( แจวริมจอ, ไทยรัฐ ) คอลัมน “ ทีวีฟรีสไตล ” ( แกว
แวววับ, เดลินิวส ) ไดกลาวถึงประเด็นความไมพึงพอใจของผูชมละครในลักษณะตาง ๆ อาทิเชน การ
ไมยอมพัฒนาละครของตัวเองใหทันกระแสของคนดูสมัยนี้ การไมพัฒนาแงคิดและพฤติกรรมตัวละคร
การที่ตัวละครย่ําอยูกับที่แทบจะไมมีความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไปสูความคิดสรางสรรค หรือการนําเสนอ
ละครตองมีความหลากหลาย คนดูตองการความบันเทิงหลาย ๆ รูปแบบ จากขอเรียกรองเหลานี้เปน
ตัวอยางที่สะทอนความคิดเห็นของผูชม เพือ่ ใหผูผลิตละครไดทราบถึงประเด็นตาง ๆ ที่เปนกระแสความ
ไมพึงพอใจของผูชมละครที่ยังคงปรากฏผานสื่อมวลชนจนทุกวันนี้
นอกจากนี้ ยังมีการติติงประเด็นบางประการเกี่ยวกับละครโทรทัศนไปยังผูผลิตละคร
หรือสถานีโทรทัศนโดยตรง รวมถึงรูปแบบใหมของการติชมรายการ โดยการรองเรียนผานเว็บไซตทาง
อินเตอรเน็ตไปยัง Webeditor เชน http://www.thaitv3.com/webeditor/tichom_main.html
http://www.ch7.com/f_kratoo.html นับเปนมิติใหมของกระแสการวิพากษวิจารณของผูชมที่พยายาม
เรียกรองใหผูผลิตมีการปรับปรุงรูปแบบของละครอีกแนวทางหนึ่ง ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
แมแตการทําสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนของทางสถานีโทรทัศน
เองก็ตาม ก็จะมีปรากฏขอคิดเห็นของประชาชนตอรายการละครโทรทัศนของทางสถานี อาทิเชน
" ทางชองควรจะมีรูปแบบละครที่หลากหลายกวานี้ ตอนนี้สว นใหญจะมีแตละคร
แนวผัวเมียตบตีแยงชิงกันตลอดเวลา นาเบื่อ… "
" ดาราหนาตาซ้ําซากนาเบื่อ เห็นบอย ๆ จนทําใหเกิดความรูสึกไมอยากดู "
" ผูจัดบางคนเอาแตลูกหลานตัวเองมาเลน แลวแสดงก็ไมไดเรื่อง คงไมตอ งบอก
นะวาใคร "
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" เนื้อเรือ่ งละครที่นํามาออกอากาศเครียดเกินไป ไมอยากดู เพราะชีวิตทุกวันนี้ก็
เครียดพออยูแลว และทุกวันนี้ที่ดูโทรทัศนก็เพราะตองการผอนคลาย ไมใชยิ่งดูยิ่งเครียดไป
กวาเดิม "
( ผลสํารวจพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศนชอง 3 , 20-31 สิงหาคม 2544 )
คํารองเรียนขอวิจารณเสนอแนะของผูชมเหลานี้ เปนหลักฐานยืนยันวาละครโทรทัศนที่
ปรากฏในปจจุบันนั้นยังมีประเด็นที่ไมเปนที่พึงประสงคของผูชม
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความหยอน
ประสิทธิภาพทางดานการผลิตและการจัดการ
ตลอดจนขาดการควบคุมคุณภาพเนื้อหาละครในเชิง
สรางสรรค อันจะนํามาซึ่งการแสดงความไมพึงพอใจในลักษณะตาง ๆ ของผูชมที่มีตอละคร ไมวาจะเปน
การเขียนจดหมายผานคอลัมนหนังสือพิมพ การวิพากษวิจารณเกี่ยวกับละคร หรือแมแตการถอนตัวจาก
การเปดรับชมละคร ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวจะเกิดขึ้นเฉพาะกลุมผูชมที่มีการตื่นตัว ( Active Audience )
เทานั้น แมจะเปนเพียงผูชมสวนนอย แตก็นับวาเปนกลุมผูชมที่มีความสําคัญในการควบคุมหรือกระตุน
ใหหนวยธุรกิจมีพฤติกรรมที่ตอบสนองตอเจตนารมยและความตองการของผูบริโภค มิใหเปนเพียงการ
นําเสนอในสิ่งที่ผูชมละครไมอาจมีทางเลือกที่หลากหลายเมื่อตนรูสึกไมพึงพอใจละครโทรทัศน
และ
จําตองทนกับการยัดเยียดรับสภาพตามที่ผูผลิตละครนําเสนอเรือ่ ยมา
ดังนั้นดวยลักษณะพฤติกรรมที่
หลากหลายของผูชมละครที่อาจจะเกิดขึ้น จึงเปนสิ่งที่องคกรการผลิตละครจําเปนตองมีการปรับตัวอยู
เสมอเพื่อใหเขากับสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อความอยูร อดของผูเปนเจาของธุรกิจการผลิต
ละครนั่นเอง
ทุกวันนี้แมละครโทรทัศนจะเปนรูปแบบความบันเทิงที่เปดกวางขึ้นสําหรับคนทุกเพศ
ทุกวัย มิไดเปนเพียงละครสําหรับกลุมแมบานเชนในอดีต แตเนื้อหาละครโทรทัศนก็ยังคงใหความสําคัญ
กับผูชมที่เปนผูหญิง เนื่องจากผูหญิงคือกลุมเปาหมายหลักที่ติดตามละครอยางเหนียวแนน ( loyalty ) จาก
การที่ผูหญิงเปนกลุมคนดูหลักของโทรทัศนนี่เอง ไดมีการศึกษาเนื้อหาของละครในประเด็นที่เกี่ยวของ
กับผูหญิง เชน แคนเตอร และพินกรี ( Cantor and Pingree 1983 : 23,95 ) พบวา เนื้อหาของละครเบา
สมองนั้น มักวนเวียนอยูแตเรื่องราวที่เกี่ยวของกับบทบาททางเพศ โดยมีโครงสรางและรูปแบบในการ
นําเสนอที่มีลักษณะสมจริง ( realistic ) และใชวิธีดําเนินเรื่องชา ๆ เพื่อใหผูชมนั้นยังคงสามารถติดตาม
เรื่องราวไปไดตลอด แมจะทํากิจกรรมอื่นอยูก ็ตาม เชน ทํางานบาน เลี้ยงลูก หรือทํางานอดิเรกตาง ๆ เปน
ตน ดวยคุณลักษณะเนื้อหาของละครดังกลาว เห็นไดวาจะสอดคลองตอการดําเนินชีวติ ประจําวันของ
บรรดากลุมแมบานที่มักจะเปดรับสื่อเพื่อความบันเทิงขณะประกอบกิจกรรมตาง ๆ ภายในบาน ประกอบ
กับการมีเวลาในการเปดรับสื่อมากกวาผูชมกลุมอื่นๆ ฉะนั้นในชีวิตประจําวันบรรดากลุม แมบานยอมจะ
ไมสามารถหลีกหนีการรับชมละครไดอยางแนนอน
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จากการสัมภาษณคอลัมนนิสตบันเทิง ไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมคนดูละคร
ไววา" คนดูทุกวันนี้มีการตื่นตัวมากพอสมควรในสิ่งที่เขาอยากไดรับและตรงกับความตองการของเขามาก
ขึ้น มีการสะทอนอะไรไปใหผูผลิตไดเห็นเยอะขึ้น ไมเหมือนกับสมัยกอนที่เขาผลิตอะไรออกมาแลวเขาก็
ตองเสพตองดูอยางเดียว เดี๋ยวนี้เขามีการสะทอนออกมาวาเขาตองการอยางนี้นะ ละครแนวนี้นะ จุดนี้เปน
การพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของคนดูละครในบานเรา " ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวที่เกิดขึ้น สวนใหญพบวามัก
เปนบรรดากลุมแมบาน และกลุมคนทํางานที่มีการเรียกรองในประเด็นตางๆ เกี่ยวกับละครโทรทัศนผาน
สื่อ เนื่องจากคนกลุมนี้เปนเปาหมายหลักของผูสรางละคร ฉะนั้นจึงเปนธรรมดาที่จะมีจดหมายของคน
กลุมนี้จะเขามาเยอะ ( แจวริมจอ, ไทยรัฐ ) จะเห็นไดวาแมบานในยุคปจจุบัน มีความตื่นตัวและกลาแสดง
พฤติกรรมในลักษณะตาง ๆ ตอสิ่งที่เขาตองการมากขึ้น ดังนั้นจึงเปนประเด็นที่นาสนใจวา เมื่อละคร
โทรทัศนมีประเด็นตางๆ ที่ไมสามารถสนองความตองการ กลุมแมบานจะมีพฤติกรรมตอการเปดรับชม
ละครในลักษณะใด ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวมีปรากฏในงานวิจัยของ ม.ร.ว.จิยากร เสสะเวช ( 2539 ) ได
ศึกษาเรื่องพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการชมรายการโทรทัศนของพนักงานการไฟฟานครหลวง พบวาพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงรายการโทรทัศนที่ไมพึงประสงคแสดงออกได 5 รูปแบบ คือ การเปลี่ยนชองสถานี การปด
เครื่องรับ การเปดโทรทัศนไวแตทํากิจกรรมอยางอื่นแทน การทนดูเพื่อสมาชิกในครอบครัว และความ
ตองการที่จะรองเรียน
นอกจากนี้ จากการศึกษาพฤติกรรมเบื้องตนของผูชมละครของ นุชรี ตันติวจิ ิตร ( 2537
) ไดศึกษาการรับรูประโยชนจากละครโทรทัศนของผูหญิงในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูชมหญิงจะเลือก
เปดรับชมละครโดยคํานึงถึงเนื้อหาเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด ( 69.7% ) รองลงมาคือการชื่นชอบนักแสดง (
42.7% ) และมีเหตุผลในการเปดรับชมเพื่อความบันเทิงมากเปนอันดับหนึ่ง ( 44.6 % ) สวนเนื้อหาที่ชื่น
ชอบมักเปนเนื้อหาแนวตลกเบาสมอง ( 41.8 % ) และเนื้อหาดานชีวิตรักมากเปนอันดับ 2 ( 18.0% ) จาก
คาสถิติแสดงใหเห็นวา ผูชมละครจะมีการเลือกเปดรับชมละครแตกตางกันตามความตองการของแตละ
ปจเจกบุคคล นอกจากจะเปดรับชมละครเพื่อความบันเทิงแลว บางคนจะมีการเปดรับชมละครดวยเหตุผล
ที่ตางกันไมวาจะเปน แนวละคร , ดารานักแสดง หรือคุณคาของละครที่จะไดรับ ซึ่งสิ่งเหลานี้ยอมเปนสิ่ง
ที่ทําใหผูชมแตละคนพึงมีรูปแบบพฤติกรรมที่แตกตางกัน เมื่อละครเรื่องหนึ่ง ๆ ไมสามารถสนองความ
ตองการ
อยางไรก็ตาม ลักษณะพฤติกรรมการเลือกรับชมละครโทรทัศนของผูชมนั้น ยังคงเปน
ประเด็นที่นาสงสัย ทั้ง ๆ ที่ในการรับชมละครจะมีทั้งผูชมที่ชอบละครบางไมชอบบาง บนบาง ชมบาง
แตทําไมผูชมจึงยังคงเปดรับชมละครโทรทัศนนั้นอยู ทั้ง ๆ ที่ผูชมมีวิธีการแสวงหาความบันเทิงไดหลาย
รูปแบบ จากการศึกษาของไศลทิพย จารุภูมิ ( 2535 ) ไดศึกษาความพึงพอใจที่ไดรับจากละครโทรทัศน
และคนหาคําตอบไวใหสวนหนึ่งโดยไดทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูหญิงในเขต
กรุงเทพมหานครจํานวน 30 คนพบวา กลุมตัวอยางมีความตั้งใจมากที่จะดูละครโทรทัศน มีการ
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วิพากษวิจารณบทบาทการแสดงของตัวละครหรือเนือ้ เรือ่ งในขณะที่ดู
และไดนําละครไปใช
อรรถประโยชนทางสังคมโดยนําไปเปนประเด็นสนทนา และเปนสื่อกลางในการเขารวมกลุม ความพึง
พอใจที่ไดรับจากละครโทรทัศนคือ ความสนุกสนานเพลิดเพลินจากเนื้อเรือ่ ง ดารา ฉาก และเครื่องแตง
กาย การผอนคลาย หรือหลีกหนีจากความเครียดในปญหาชีวิตประจําวัน การสํารวจความเปนจริง และ
การไดรับคําแนะนํา ซึ่งจากการศึกษาเปนเครื่องบงชี้ประการหนึ่งวาละครโทรทัศนสามารถตอบสนอง
ความตองการของแตละปจเจกบุคคลไดหลากหลายแงมุม
ผูชมจึงยังคงมีพฤติกรรมเปดรับชมละคร
โทรทัศนอยู แตในขณะเดียวกันผูชมก็จะมีกระบวนการในการเลือก รับ หรือปฏิเสธตอละครโทรทัศน
เพื่อสนองความตองการของตนเองในลักษณะที่แตกตางกันไปดวยเชนเดียวกัน
ดังนั้นหากจะกลาววา
องคประกอบในการผลิตละครโทรทัศนมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการแสดงออกของผูชมคงไมผิดแตประการใด ซึ่งความสัมพันธระหวางละครโทรทัศนกับผูชม
นั้นเปนเรื่องของอุปทาน ( supply ) และอุปสงค ( demand ) ที่จะตองมีความสัมพันธกัน เมื่อใดที่
ความสัมพันธระหวางกลไกการผลิตและความตองการขาดดุลยภาพลง ยอมนําไปสูการเรียกรองเพือ่ ใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง ดวยเหตุดังกลาวจึงทําใหมีกลุมผูชมมีการแสดงพฤติกรรม การถอนตัวและการโวยวาย
ตอละครโทรทัศนเกิดขึ้น อันเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคสําหรับผูผลิตละครทั้งสิ้น
แมวาจะไดมีผูทําการศึกษาเกี่ยวกับละครโทรทัศนมากมาย แตสวนใหญแลวการศึกษาที่
ผานมานั้น มักจะเนนศึกษาในประเด็นของบทบาทและอิทธิพลที่สื่อมีตอผูช ม หรือศึกษากระบวนการใน
การผลิตรายการเปนสําคัญ ซึ่งเปนการศึกษาที่ไมไดใหความสําคัญกับผูชมในฐานะองคประกอบหลักของ
การสื่อสารที่มบี ทบาทเปนผูกําหนดหรือกระทําการสื่อสาร ดังนั้นมิติการศึกษาที่นาสนใจคือการศึกษาใน
มุมกลับกันวาผูชมแสดงพฤติกรรมอะไรกับสื่อมวลชนบาง
เพราะอันที่จริงผูชมมีศักยภาพในอันที่จะ
กําหนดสิ่งที่นําเสนออยูไมนอ ยเชนเดียวกัน
ดวยเหตุนี้ ละครโทรทัศนแมจะยังคงเปนรายการที่มีการวิพากษวิจารณกันอยูมาก ไมวา
จะเปนการวิจารณในรูปแบบของการสนทนาพูดคุยในชีวิตประจําวัน หรือในรูปแบบของคอลัมนวิจารณ
ละครตามหนาหนังสือตาง ๆ และเปนที่แนนอนวาทัศนะในการวิจารณนั้นไมจําเปนตองถูกตอง หรือ
ไดรับความเห็นชอบจากทุกคน ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนประเด็นที่ทําใหผูวิจัยมุง ศึกษาพฤติกรรมของผูร ับสาร
หลักของละครโทรทัศนโดยตรง คือกลุมแมบานวามีประเด็นความไมพึงพอใจ ( voice ) ตอละครในเรื่อง
ใดบาง และประเด็นความไมพึงพอใจดังกลาวนําไปสูพฤติกรรมการถอนตัว ( exit ) จากการเปดรับชม
ละครหรือไม ซึ่งผลการศึกษานี้อาจนําไปประยุกตใช เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการผลิตละคร
โทรทัศนในเชิงสรางสรรคขึ้นสําหรับผูผลิต
โดยที่สามารถตอบสนองความตองการของผูชมละคร
โทรทัศนไดอยางแทจริง
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ปญหานําวิจัย
1. กลุมแมบานมีประเด็นการไมพึงพอใจตอละครโทรทัศนในเรื่องใดบาง ที่มีผลทํา
ใหเกิดพฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายในการเปดรับชมละครโทรทัศน
2. กลุมแมบานมีพฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายเกิดขึ้นในลักษณะใด
ละครโทรทัศนที่นําเสนอไมสามารถสนองความตองการ

เมื่อ

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อทราบถึงประเด็นความไมพึงพอใจของผูชมกลุมแมบาน ที่มีพฤติกรรม การ
ถอนตัวและการโวยวายในการเปดรับชมละครโทรทัศน
2. เพื่อวิเคราะหถงึ ลักษณะพฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายของผูชมกลุม
แมบาน
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเฉพาะผูชมละครโทรทัศนกลุมแมบานที่มีการจัดตั้งกลุมขึ้น
อยางเปนทางการ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะทําการศึกษาผูชมกลุมแมบานที่ติดตามชมละครโทรทัศน
ที่แพรภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 , สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 และ
สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 เปนหลัก โดยไมจํากัดชวงเวลาในการออกอากาศ และปที่ออกอากาศ
ทั้งนี้เพื่อใหนึกถึงภาพของละครโทรทัศนไทยโดยรวม และการศึกษาครั้งนี้จะไมรวมถึงการศึกษากลุม
ผูชมแมบานที่มีปจจัยแวดลอมอื่นเขามาเกี่ยวของ อันทําใหเกิดพฤติกรรม การถอนตัว กลาวคือ การไมมี
เวลาในการเปดรับชมละคร , การรับสัญญาณโทรทัศนไมชัดเจน
ขอตกลงเบื้องตน
พฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายของผูช มกลุมแมบานมีอิทธิพลตอการปรับปรุง
คุณภาพละครโทรทัศนของผูผลิตคายตาง ๆ
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ขอสันนิษฐาน
1. ผูชมละครโทรทัศนกลุมแมบานที่มีพฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายตอละคร
โทรทัศนจะมีประเด็นการไมพึงพอใจแตกตางกันไปตามความตองการที่ไมพึงประสงคของแตละบุคคล
2. ผูชมละครโทรทัศนกลุมแมบานจะมีพฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายเกิดขึ้น
ในลักษณะใด ขึ้นอยูกับสินคาทดแทนและความเหนียวแนน ( Loyalty ) ตอละครโทรทัศนของผูชม อัน
จะเปนสิ่งบงชี้ถึงลักษณะพฤติกรรมของผูชมที่แตกตางกัน
นิยามศัพทเฉพาะ
ผูชมกลุมแมบาน

หมายถึง

กลุมผูชมละครหญิง ที่มีการรวมกลุมจัดตัง้ เปนกลุมแมบานอยาง
เปนทางการ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีการเปดรับเนื้อหาใน
รูปแบบตาง ๆ ของละครโทรทัศนอยางตอเนื่อง อยางเปนกิจวัตร

ละครโทรทัศน

หมายถึง

องคประกอบเนื้อหาของละครเรือ่ งยาวหลายตอนจบ ที่มีการดําเนิน
เรื่องราวติดตอกัน
โดยใชผูแสดงชุดเดียวกันตลอด
ซึ่ง
สถานีโทรทัศนหรือผูผลิตละคร นําเสนอผานทางสถานีโทรทัศน 3
สถานี ไดแก สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3, สถานีโทรทัศนสี
กองทัพบกชอง 5, สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 โดยไมจํากัด
ชวงเวลาในการออกอากาศ

พฤติกรรมการถอนตัว หมายถึง

การกระทําหรือการแสดงออกของผูชม เมื่อไมตองการชมละคร
โทรทัศนเรื่องหนึ่ง ๆ โดยจะแสดงพฤติกรรมในลักษณะการเลิก
เปดรับชมละครโทรทัศน เมื่อมีกิจกรรมอยางอื่นทดแทน หรือ
เปลี่ยนไปเปดรับละครชองอื่นหรือรายการโทรทัศนอื่น ๆ แทน

พฤติกรรมการโวยวาย หมายถึง

การกระทําหรือการแสดงออกของผูชม เมื่อไมพึงพอใจตอการเปด
รับชมละครโทรทัศนในลักษณะตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนการ
เขียนจดหมายใหผูผลิตทราบโดยตรง
หรือผานทางคอลัมน
หนังสือพิมพ ตลอดจนการวิพากษวิจารณละครในประเด็นตาง ๆ
ขณะชมหรือหลังชมละคร
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สินคาทดแทน

หมายถึง

รูปแบบรายการ หรือชองทางสื่ออื่น ๆ ที่เขามาทดแทนการเปด
รับชมละครโทรทัศนเรื่องที่ไมพึงประสงค
อาจจะเปนละคร
โทรทัศนเรื่องอืน่ , รายการโทรทัศนอื่น ๆ หรือสือ่ เพื่อความบันเทิง
อื่น ๆ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อเปนแนวทางใหผูผลิตไดทราบสาเหตุแหงความไมพอใจของผูชมกลุมแมบาน
ที่มีตอการเปดรับชมละคร อันจะเปนแนวทางในการปรับปรุงเนื้อหาละครใหเปนประโยชนแกผูชมยิ่งขึ้น
2. เพื่อเขาใจกลไกการแสดงพฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายของผูชมละคร
โทรทัศน กลุมแมบาน อันจะเปนสิ่งที่ชวยกระตุนใหเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการผลิตละครตอไป

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง " พฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายของกลุม แมบานผูชม
ละครโทรทัศนไทย ” ผูวิจยั ตองการศึกษาประเด็นความไมพึงพอใจของผูชมกลุมแมบานที่เกิดขึ้น อัน
นํามาซึ่งการเกิดพฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวาย
ในเมื่อละครโทรทัศนเปนเสมือนหนึ่งไดถูก
กําหนดใหเปน “ สินคาในตลาด ” ผูผลิตละครจึงจําเปนตองใหความสนใจในความตองการและ
พฤติกรรมของผูชมที่มีตอละครโทรทัศน ความตองการของผูชมสวนใหญมักจะเลือกเปดรับชมละครที่
สามารถสนองความพึงพอใจของตนเองเปนหลัก
แตถาละครขาดคุณสมบัติบางประการที่ไมสามารถ
สนองความพึงพอใจของผูดูผชู มได
ยอมเปนที่ประจักษวาตองมีกลุม บุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมการ
เรียกรองหรือถอนตัวจากการเปดรับชมละคร อันจะเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของผูผลิตละคร ซึ่ง
พฤติกรรมดังกลาวจะแสดงออกมาในลักษณะใดขึ้นอยูกับความพึงพอใจ ความคาดหวัง และสิ่งที่เขามา
ทดแทนการเปดรับชมละครของผูชม ดังนั้นในการศึกษาพฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายของกลุม
แมบานผูชมละครโทรทัศนไทย จึงจําเปนตองนําแนวคิดทางทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับผูชมมาใชเปน
กรอบในการวิเคราะห เพื่อทําความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวาย ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งเรากับการตอบสนอง ( Stimulus - Response )
ทฤษฎีความคาดหวังคุณคา ( Expectancy - Value Theory )
แนวคิดเกี่ยวกับกฎแหงการทดแทน ( Law of Substitution )
ทฤษฎีการถอนตัว ( Exit ) การโวยวาย ( Voice ) และความเหนียวแนน ( Loyalty )
งานวิจัยที่เกี่ยวของ

แนวคิดเกีย่ วกับสิ่งเรากับการตอบสนอง
S - R Model ( Stimulus - Response )
แนวคิดเรื่อง S - R Model เปนแนวคิดทางจิตวิทยา ซึ่งเปนสวนหนึ่งในกระบวนการ
เรียนรู การเขาใจกระบวนการนี้จะเปนกุญแจสําคัญที่จะเขาใจพฤติกรรมของมนุษยที่เกิดขึ้น เนื่องจาก
พฤติกรรมทุกอยางมีสาเหตุ สาเหตุที่ทําใหเกิดพฤติกรรมคือ " สิ่งเราหรือสิง่ กระตุน " ( Stimulus ) สวน
การกระทําที่ตอบสนองตอสิ่งเราเรียกวา " ปฏิกิริยาตอบสนอง " ( Response ) การศึกษาพฤติกรรมในเชิง
จิตวิทยาจึงเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางสิ่งเรากับปฏิกิริยาตอบสนอง
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สิ่งเรามีอิทธิพลตอการเกิดพฤติกรรม เมื่อถูกเราหรือกระตุนบุคคลยอมแสดงปฏิกิริยา
ตอบสนองอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งตัวการสําคัญที่กระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาอยูเสมอ ก็คือ
แรงจูงใจและความตองการ ( Motivation and Need ) ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลนั่นเอง ในทางจิตวิทยามักให
ความสนใจตอพฤติกรรมที่ซบั ซอน อันเกิดจากสิ่งเรามากสิ่ง ขบวนการตอบสนองที่เกิดขึ้นก็จะซับซอน
ดวย กลาวคือ เมื่อบุคคลไดรับสิ่งเรา แลวอาศัยความคิด ความเขาใจ อาศัยประสบการณ และบางครั้งก็
กระทําไปโดยมีอารมณประกอบ เปนพฤติกรรมที่มีความมุงหมาย ซึ่งจะกระทําออกมาในรูปแบบใดมัก
ขึ้นอยูกับการรับรูของคน ๆ นั้นวารับรูสิ่งเรานั้นอยางไร ดังนั้นคนเราจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองหรือ
แสดงพฤติกรรมอยางไรขึ้นอยูก ับการรับรูของคน ๆ นั้นที่มีตอสิ่งเรา
จากแนวคิดดังกลาว
สามารถนํามาศึกษาถึงลักษณะการพฤติกรรมของผูชมละคร
โทรทัศนตามแนวทฤษฎีสิ่งเรา - การตอบสนอง ดังแผนภาพของการเกิดพฤติกรรม ดังนี้
แผนภาพที่ 2.1 แสดงรูปแบบลักษณะการเกิดพฤติกรรม
ความคิด
ความคาดหวัง
เกี่ยวกับผล

A

และความสามารถ
ของตนเองที่จะ
แสดงพฤติกรรม

A = Activators
B = Behavior
C = Consequences

B

C

++++
+++
-- - - - -

ไดแก ตัวกระตุนหรือสัญญาณที่มากอนพฤติกรรม
ไดแก พฤติกรรม
ไดแก ผลตอบสนองตอพฤติกรรมที่ทําไป

จากแผนภาพนี้สามารถอางอิงเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของผูชมละครโทรทัศนได เชน
ในการเปดรับชมละครโทรทัศน ตัวกระตุน ( A ) ที่จะมีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมอาจเปน ดารา
นักแสดง , แนวละคร , เนื้อหาละคร , ฉาก ฯลฯ ซึ่งเหลานี้จะเปนตัวกระตุนใหผูชมมีการแสดงพฤติกรรม
ตางกัน ขึ้นอยูกับความคาดหวังหรือเปาหมายในการเปดรับชมละคร ถาผูชมคาดหวังในการเปดรับชม
ละครเพื่อตองการดูดาราที่ตนชื่นชอบ ถาละครเรื่องนั้นมีการคัดเลือกนักแสดงไมตรงกับความตองการ
ผูชมอาจมีผลของพฤติกรรมที่ไมนาพอใจได ( C- ) การแสดงพฤติกรรมของผูชมที่เกิดขึ้น จึงอาจเปนการ
ปฏิเสธที่จะเลือกรับชมละครเรื่องนั้นตอไป
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ดังที่กลาวมาแลวเกี่ยวกับทฤษฎี S-R ผูวิจัยสามารถนํามาเปนกรอบแนวคิดโดยรวม
เพื่ออางอิงถึงลักษณะปฏิกิริยาตอบสนองอยางใดอยางหนึ่งของผูร ับสารที่มีตอสื่อ
ซึ่งจะเปนไปตาม
แรงจูงใจและความตองการ ( Motivation and Need ) ที่เกิดขึ้นในแตละบุคคล โดยการแสดงพฤติกรรม
จะออกมาในลักษณะใด บุคคลจะมีกระบวนการเลือกรับในสิ่งที่เขาคาดหวังและตรงกับความตองการของ
แตละบุคคล นั่นเอง
ทฤษฎีความคาดหวังคุณคา
( Expectancy - Value Theory )
ทฤษฎีความคาดหวังคุณคา ( Expectancy - Value Theory ) เปนทฤษฎีที่พัฒนามา
จากทฤษฎีพฤติกรรมและแรงจูงใจ ( action / motivation perspective ) คือ เนนการใชสื่อวาเปน
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นอยางมีเปาหมายและเหตุผล ดังที่ Alfred Schutz ( 1972 ) ไดเสนอทฤษฎีเชิง
โครงสราง ( อางในยุบล เบ็ญจรงคกิจ, 2534 : 91 ) วา พฤติกรรมมนุษยลวนแลวแตเปนพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นโดยตั้งใจ เนื่องจากกอนมนุษยจะลงมือทําสิ่งใดจะตองวาดภาพไวในใจกอนแลววานี่คือสิ่งที่ตน
ตองการจะทํา
ทฤษฎีความคาดหวังตอการใชสื่อจึงเปนแนวคิดที่นาสนใจ
โดยอาศัยแนวความคิด
พื้นฐานมาจากทฤษฎีการใชสื่อและความพึงพอใจ ( Uses & Gratifications ) ซึ่งไดมุงความสนใจที่จะ
ศึกษาแรงจูงใจ ( Motivation ) ของบุคคลในการใชสื่อ ซึ่งแรงจูงใจในการเลือกใชสื่อนัน้ เกิดมาจากการที่
บุคคลจะตองมีแรงจูงใจ หรือมีความคาดหวังตอสื่อนั้นกอน นั่นยอมหมายถึง ผูร ับสารมีจุดมุงหมายอยูใน
ใจตอผลลัพธที่จะเกิดขึ้นกอนที่จะนําไปสูพฤติกรรมการเปดรับสื่อการบริโภคสื่อ ดังแบบจําลองทฤษฎี
ความคาดหวังจากสื่อ ( อางในยุบล เบ็ญจรงคกิจ, 2534 ) ดังนี้
แผนภาพที่ 2.2

แรงจูงใจ
( Motive )

แสดงแบบจําลองของทฤษฎีความคาดหวังจากสื่อ
การคาดคะเน
ผลประโยชนที่จะ
ไดรับจากสื่อ
Anticipated
outcomes ( media
expectations )

พฤติกรรมการ
เปดรับสื่อ
( Media
Exposure )
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นอกจากนี้ แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวังการใชสื่อ นําไปสูการคนหาวาเนื้อหาสาร (
content ) แบบใดที่ไดรับการแสวงหาโดยผูรบั สารเพื่อความพึงพอใจ ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัย 2 ประการคือ
1. การคาดหวัง ( expectancy ) เปนความเชื่อหรือการรับรูต ามความจริงที่สิ่ง ๆ หนึ่งจะมี
คุณสมบัติเฉพาะ หรือรับรูว าพฤติกรรมแบบอยางจะใหผลเฉพาะอยางตามมา
2. การประเมินผล ( evaluation ) เปนการประเมินทางอารมณ ตามความชอบในทางบวกหรือ
ลบจากสิ่งที่เราคาดหวังไว หรือผลลัพธของพฤติกรรม
Palmgreen & Rayburn ( 1985 ) ไดรวมศึกษาเกี่ยวกับการใชสื่อและความพึงพอใจ
และไดสรางแบบจําลองขึ้นมาแบบหนึ่ง เพื่ออธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ซึ่งก็คือ ทฤษฎี
ความคาดหวัง ( Expectancy - Value Theory ) ดังแผนภาพที่ 2.3
แผนภาพที่ 2.3 แสดงแบบจําลองความคาดหวังของการแสวงหาความพึงพอใจ และความพึง
พอใจที่ไดรับ ( Palmgreen and Rayburn , 1985 อางใน McQuail , 2000 )

ความเชื่อ

X

การแสวงหาความ
พึงพอใจจากสือ่
( GS )

การใช
สื่อ

การรับรูความพึง
พอใจที่ไดรับ
( GO )

การประเมินผล
สื่อในอดีต

จากแผนภาพที่ 2.3 Palmgreen และคณะอธิบายวา การที่บุคคลจะคนหาความพึง
พอใจจากสื่อหนึ่ง ๆ ( รายการ, ชนิดของรายการ, เนื้อหาบางอยาง, หรือสือ่ ทั้งสื่อ ฯลฯ ) นั้นมาจากความ
เชื่อหรือความคาดหวัง ( Expectancy ) วาสื่อชนิดนั้นมีคุณสมบัติเฉพาะ ผสมผสานกับการประเมินคา (
Evaluation ) ทางอารมณเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะที่มีอยูในสื่อนั้นเปนแรงจูงใจที่จะแสวงหาความพึง
พอใจ กอใหเกิดการตัดสินใจที่จะบริโภคสื่อนั้น ๆ ทําใหไดรับความพึงพอใจ และจะเปนผลยอนกลับไปที่
ความเชื่ออีกครัง้ หนึ่ง ดังสามารถเขียนในรูปสมการความคาดหวัง ไดดังนี้
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Gsi = bi eI
โดยที่ Gsi = การแสวงหาความพึงพอใจจากสื่อ ( Gratification Sought ) จาก X (
สื่อบางสื่อ รายการ ชนิดของเนื้อหา ฯลฯ )
bi = ความเชื่อ ( belief ) สวนตัววา X มีคุณสมบัติเฉพาะ หรือเชื่อวา
พฤติกรรมที่เกีย่ วของกับ X จะใหผลบางอยาง
ei = การประเมินทางอารมณ ( evaluation ) เกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะ
หรือผลลัพธบางประการที่จะไดมา
สมการนี้สามารถอธิบายไดวา ถา X ไมถูกรับรูวามีคุณสมบัติเฉพาะแลว หรือ X ถูกมอง
วามีคุณสมบัติในทางลบ ก็จะไมมีการแสวงหาความพึงพอใจ ( ความคาดหวัง ) ใน X นี้ ถาเชื่อวา X มี
คุณสมบัติเฉพาะ และมีการประเมิน X ในทางบวกแลว ก็จะมีการแสวงหาความพึงพอใจ ( ความคาดหวัง )
จาก X นี้ ซึ่งความพึงพอใจที่ไดรับจากสื่อที่แตกตางกัน จะสงผลใหมีการเปดรับสื่อเหลานั้นแตกตางกัน
ดวย กลาวคือ ยิ่งระดับความพึงพอใจที่ไดรบั ( Gratification Obtained ) มีมากกวาความพึงพอใจที่
แสวงหา ( Gratification Sought ) ก็จะยิ่งทําใหผูรับสารมีความพึงพอใจใน X ระดับสูงมาก ในทาง
กลับกันหากความพึงพอใจที่ไดรับนอยกวาทีค่ าดหวังไว ผูรบั สารก็จะไมพอใจในการเลือกใชสื่อ ( X ) นั้น
ผลที่ปรากฏออกมาอาจเปนการที่ rating ตกลง หรือการเปลี่ยนชองไปดูชองอื่น ๆ แทนในกรณีของ
โทรทัศน
สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําทฤษฎีความคาดหวังคุณคาจากสื่อมาเปนแนวทาง
ในการประยุกตใช เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายของกลุมแมบาน สืบเนื่องจากความ
เชื่อและการประเมินผลในอดีตของกลุมแมบานแตละบุคคล อันเปนตัวกําหนดความพึงพอใจที่จะบริโภค
สื่อนั้น ๆ
แนวคิดเกีย่ วกับกฎแหงการทดแทน ( Law of Substitution )
“อรรถประโยชน” ( Utility ) ในทางเศรษฐศาสตร หมายถึง ปริมาณความพอใจที่คนเรา
ไดรับจากสินคาและบริการชนิดหนึ่งในเวลาหนึ่ง
เชนเดียวกับการที่ผูชมเปดรับชมละครเรื่องหนึ่งก็เพื่อความพอใจที่จะไดรับความบันเทิง
จากการบริโภคละครเรื่องนั้น ซึ่งเราไมอาจวัดความพอใจของคนเราไดวามีมากนอยเพียงใด แตเมื่อผูชม
สูญเสียความพอใจ ( Lost of Satisfaction ) ที่มีตอสินคา จึงเปนเหตุผลที่นํามาสูการบริโภคสินคา
ทดแทนตาม กฎแหงการทดแทน ( Law of Substitution ) กลาวคือ การที่ผูบริโภคสรรหาทางเลือกเพื่อ
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บริโภคตามที่ตนพึงพอใจมากที่สุด ดวยการลดปริมาณการบริโภคสินคาชนิดหนึ่ง และไปเพิ่มการบริโภค
สินคาอีกจํานวนหนึ่งบนเสนแหงความพอใจเทากัน
ดังนั้นเพื่อแสดงถึงระดับความพอใจของสิ่งตาง ๆ ที่เราตองการ เสนความพอใจเทากัน
จึงมีหลายเสน โดยลักษณะของเสนความพอใจเทากันจะแสดงใหเห็นถึงอัตราการทดแทนกัน เชนเดียวกับ
การที่ผูชมละครมีการถอนตัวจากการรับชมละครเรื่องหนึ่งก็ตอเมื่อผูชมสามารถหาความบันเทิงรูปแบบ
อื่นเขามาแทนที่ไดดวยระดับความพึงพอใจเทากัน ดวยลักษณะดังกลาวเสนความพอใจเทากันของผูชม
ละครแตละคนยอมแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากผูชมมีระดับความพอใจในสินคาทดแทนแตละชนิดแตกตาง
กัน ไมวาจะเปนการเปดรับชมละครเรื่องอื่นแทน หรือความบันเทิงในรูปแบบอื่น ๆ ก็ตาม
ทฤษฎีการถอนตัว ( Exit ) การโวยวาย ( Voice ) และความเหนียวแนน ( Loyalty )
เฮอรซแมน ( Hirschman 1970 ) เปนผูนําเสนอทฤษฎี Exit , Voice and Loyalty
โดยนํามาอธิบายลักษณะของผูบริโภคที่มีความรูสึกไมพึงพอใจตอคุณภาพของสินคา อันจะเปนเครื่องมือ
สําคัญในการควบคุมการดําเนินงานของหนวยธุรกิจใหเกิดการปรับตัวอยูเสมอ
เพื่อใหเขากับ
สภาพแวดลอมของธุรกิจการคา ทั้งนี้เพื่อความอยูร อดของผูเปนเจาของกิจการ การปรับตัวจะเกิดขึ้น
กอนที่สถานการณจะเขาสูสภาพที่สุดจะแกไขนั่นเอง
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําทฤษฎีมา
ประยุกตใชกับธุรกิจบันเทิงดานการผลิตละคร ในที่นี้หมายถึง หนวยธุรกิจการผลิตละครโทรทัศนตอง
พยายามแกไขสถานการณบางประการ
อันเนื่องมาจากการแสดงความไมพึงพอใจของผูชมตอการเปด
รับชมละครในประเด็นตาง ๆ จนเกิดพฤติกรรมการวิพากษวจิ ารณในลักษณะตาง ๆ หรือการถอนตัวจาก
การรับชมละคร ดวยพฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายที่เกิดขึ้นจะเปนแนวทางหนึ่งในอันที่จะสราง
ผลกระทบไปยังผูผลิตละครนัน่ เอง
ภาวะความเสื่อมศรัทธาที่มีตอการเปดรับชมละครนี้ อาจเปนผลสืบเนื่องมาจากผูผลิต
ขาดการตระหนักถึงคุณภาพเนื้อหาของละครเปนสําคัญ ซึ่งมักจะคํานึงถึงผลประโยชนมากกวาคุณคาที่
ผูชมละครควรจะไดรับ แตทั้งนี้ความเสื่อมศรัทธาเปนสถานการณที่เกิดขึ้นไดเสมอและแกไขใหดีขึ้นได
ถามีแรงกระตุนจากผูบริโภค ( ผูชมละคร ) ซึ่งผูชมละครจะสามารถแสดงปฏิกิริยากระตุนตอสถานการณ
เชนนี้ไดใน 2 ลักษณะคือ
1. ถอนตัวจากการเปดรับชมละครโทรทัศน ( Exit Option )
2. ยังคงเปดรับชมละครตอไปพรอม ๆ กับ แสดงความไมพอใจออกมา เพื่อใหฝายจัดการของ
หนวยธุรกิจรับทราบถึงสถานการณอันไมสบอารมณนั้น ๆ ( Voice Option )
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ภาวะการถอนตัวของผูบริโภค ( Exit Option )
การที่ผูบริโภคจะเลิกเปดรับชมละครที่มีคุณภาพดานเนื้อหาที่ไมพึงพอใจนั้น ขึ้นอยูกับ
ประเภทของสินคาที่ใชทดแทน ถายิ่งมีสินคาที่สามารถทดแทนได ( substitutes ) มากประเภทเทาไร
โอกาสที่ผูบริโภคจะหันไปเปดรับชมละครเรื่องอื่น หรือรายการอื่น ๆ ที่มีคุณภาพใกลเคียงกัน ก็ยอมมีมาก
เปนสัดสวนตามตัวดวย นัน่ คือผูบริโภคก็จะมีโอกาสถอนตัวไดงาย เพราะมีสินคาประเภทอื่นเขามา
ทดแทนสินคาที่ตนไมพอใจในคุณภาพได เมื่อผูบริโภคมีการถอนตัวจากสินคามากขึ้น ก็ยอมทําใหมี
ผลกระทบตอรายรับของหนวยธุรกิจ ผูผลิตจึงตองมีการปรับตัวเพื่อรักษากลุมผูบริโภคใหคงอยูตอไป
แตทั้งนี้กลไกการถอนตัวของผูบริโภคที่จะมีผลกระทบตอผูผลิตอาจจะใชไมไดผลใน
กรณีดังนี้
1. การเปนธุรกิจแบบผูกขาด ซึ่งอาจจะมีผลทําใหผูบริโภคไมเกิดการถอนตัวในการ
เลิกชมละครโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้เพราะผูบริโภคไมสามารถหาสินคาอื่นทดแทนได ภายใตการสรรหาความ
บันเทิงอยางงาย ดวยการไมเสียคาใชจายในการเปดรับชม
2. จํานวนการเลิกซื้อสินคาหรือบริการของผูบริโภค ในที่นี้หมายถึงการถอนตัวจาก
การเปดรับชมละครโทรทัศนมีจํานวนไมมากพอที่จะทําใหรายรับของธุรกิจเปลี่ยนแปลงจนเดือดรอนดาน
การเงิน เมื่อการถอนตัวของผูบริโภคไมเปนผล จากเหตุดังกลาวผูบริโภคยอมตกอยูในสภาพที่ตองซื้อ
สินคาหรือบริการนั้นตอไป ทําใหหนวยธุรกิจไมไดรับผลกระทบตอรายได และไมทราบวาคุณภาพของ
สินคาที่ตนผลิตออกมานั้นตกต่ําลง ดังนั้นผูผ ลิตก็จะไมมีความปรารถนาที่จะแกไขปรับปรุงการผลิตเพื่อ
เพิ่มคุณภาพของสินคาแตอยางใด
ภาวะการโวยวายของผูบริโภค ( Voice Option )
ภาวะการโวยวายของผูบริโภคเปนการแสดงพฤติกรรมของผูบริโภค
โดยเนนการ
แสดงออกซึ่งความไมพอใจ
ซึ่งพฤติกรรมอาจเปนไปในรูปแบบใดก็ตามที่ไมใชการถอนตัวออกจาก
องคการ ทั้งนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณที่ไมพึงปรารถนาใหดีขึ้น เชน การเขียนจดหมายรองเรียนใน
หนาหนังสือพิมพ การวิพากษวิจารณซึ่งแสดงออกดวยวิธีการตาง ๆ ฯลฯ
ลักษณะการเกิดพฤติกรรมโวยวาย ( voice ) ของผูบริโภคนั้น จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อ
ผูบริโภคไมมีสนิ คาที่จะเขามาทดแทนสิ่งที่ผูบริโภครูสึกไมตองการ
เชนเดียวกับการเปดรับชมละคร
โทรทัศน การที่ผูชมละครจะแสดงพฤติกรรมโวยวายออกมา นั่นแสดงถึงผูชมไมมีละครเรื่องอื่นหรือ
ทางเลือกอื่นใหเลือกดูแทนละครที่ตนรูสึกไมพึงพอใจนั่นเอง โดยที่ระดับการแสดงความไมพอใจของ
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ผูชมจะขึ้นอยูกับการขาดโอกาสที่จะถอนตัวเลิกชมละคร กลาวคือยิ่งถาผูช มละครมีสินคาอื่น ๆ เขามา
ทดแทนนอยหรือไมมีเลย ก็จะยิ่งทําใหผูชมละครจําตองบริโภคละครเรื่องนั้นตอไป อันกอใหเกิด
พฤติกรรมในการแสดงความไมพึงพอใจตอละครเรื่องนั้น ๆ จะมากนอยแตกตางกันไปตามความตองการ
ของผูชมแตละคน
เมื่อผูบริโภคตองจํายอมตอการเปดรับชมละครที่เสื่อมคุณภาพดานเนื้อหานั้นตอไปเรื่อย
ๆ ความพยายามที่จะแสดงปฏิกิริยาในรูปแบบตาง ๆ เพื่อทําใหละครมีคุณคาในเชิงสรางสรรคยอมมี
โอกาสเกิดขึ้น แตทั้งนี้ภาวะการโวยวายของผูบริโภคในลักษณะผานสื่อมวลชนหรือตอสาธารณชนจะ
เกิดขึ้นก็ตอเมื่อ
1. การประเมินโอกาสที่จะทําใหหนวยธุรกิจผูผลิตละครเกิดการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงในเชิงสรางสรรค
2. พฤติกรรมที่แสดงออกซึง่ ความไมพอใจนั้นคุมคาพอกับการที่ผูบริโภคละคร
จะตองเสียเวลาในการแสดงความไมพอใจใหเปนที่ปรากฏแกสังคมหรือไม เชน เสียเวลาเขียนจดหมาย
รองเรียน
ซึ่งการแสดงความไมพอใจที่เกิดขึ้นนั้นมิไดมีอะไรเปนหลักประกันวา การที่ผูบริโภค
ละครแสดงความไมพอใจออกไปนั้นจะประสบความสําเร็จ
ทําใหหนวยธุรกิจการผลิตละครเกิดการ
ปรับตัวแกไขสถานการณใหดีขึ้น
สวนประสิทธิภาพของการแสดงความไมพอใจของผูชมละครนั้นจะไดผลก็ตอเมื่อการ
แสดงความไมพอใจนั้นนําไปสูผลอะไรบาง และผลดังกลาวมีสวนกระทบตอฐานะทางการเงินของหนวย
ธุรกิจการผลิตละครหรือไม ถาการเรียกรองนําไปสูการสูญเสียรายรับหรือกําไรของหนวยธุรกิจยิ่งมาก
เทาใด การปรับตัวของหนวยธุรกิจก็ยอ มจะเกิดขึ้นไดรวดเร็วเทานั้น
ความสัมพันธระหวางกลไกการถอนตัวและการโวยวาย
กลไกการถอนตัวและการโวยวายของผูบริโภคนั้น เปนกลไกที่สามารถใชทดแทนกัน
ไดสําหรับการแสดงปฏิกิริยาของผูบริโภคที่มีความรูสึกตอการภาวะการเสือ่ มคุณภาพของสินคา ในที่นี้
หมายถึงผูชมละครอาจอยูในภาวะของการถอนตัวหรือการโวยวายจากการเปดรับชมละครเมื่อใดก็ได
ขึ้นอยูกับความพึงพอใจที่ไดรบั ตอละครเรื่องหนึ่ง ๆ ที่นําเสนอ ดังนั้นหากพิจารณาพฤติกรรมโดยสวน
ใหญของผูชมละครแลว ผูชมละครมักจะมีการตัดสินใจเลือกที่จะแสดงความไมพอใจตอละครเรื่องหนึ่ง ๆ
มากกวาการถอนตัวเลิกชมละคร ดวยเหตุที่วาการถอนตัวเลิกเปดรับชมละคร ผูชมละครยอมกระทําได
ทันที หากแตการตัดสินใจเชนนี้เทากับเปนการปดโอกาสของการแสดงความไมพอใจที่มีตอละครเรื่อง
หนึ่ง ๆ ในทางตรงกันขามหากผูชมละครตัดสินใจจะเลือกแสดงความไมพอใจตอละครเรือ่ งหนึ่ง ก็แสดง
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วาผูชมละครยังไมปดทางที่จะถอนตัวเลิกชมละครอยางสิ้นเชิง จนกวาจะถึงที่สุด ผูบริโภคยังมีโอกาสที่จะ
ถอนตัวเลิกชมละครเรื่องนั้น ๆ อีก
จะเห็นไดวาการตัดสินใจถอนตัวเลิกชมละครเปนการตัดสินใจที่รุนแรงกวา หากไม
จําเปนแลวผูบริโภคจะมีแนวโนมที่จะเลือกวิธีการแสดงความไมพอใจมากกวาการถอนตัวจากการเปด
รับชมละคร
อันเนื่องมาจากวาผูบริโภคยังมีแนวความเชื่อที่วาวิธกี ารแสดงความไมพอใจนี้ จะมี
ประสิทธิผลในการชักจูงใหหนวยธุรกิจเกิดการปรับปรุงคุณภาพของสินคาใหดีขึ้นได อยางไรก็ตาม การ
เลือกวิธีการแสดงความไมพึงพอใจนั้น แมจะงายในแงที่วายังมีโอกาสที่จะถอนตัวเลิกซือ้ เมื่อใดก็ได แตก็
มีโอกาสเสี่ยงตอความลมเหลว เพราะวิธีการนี้อาจไมนําไปสูการปรับตัวใหดีขึ้นของหนวยธุรกิจก็ได
ในการวิเคราะหวิธีการถอนตัวเลิกชมละคร
และการแสดงความไมพึงพอใจของ
ผูบริโภคในแงของกลไกที่มีประสิทธิภาพ จะมีผลเกื้อกูลตอกัน สวนหนึง่ ของผูบริโภคที่ออนไหวตอการ
เปลี่ยนแปลงในดานคุณภาพนั้น มักจะเปนผูบริโภคที่จะมีปฏิกิริยาแสดงออกมาในรูปของการแสดงความ
ไมพึงพอใจมากกวาการถอนตัวเลิกชมละคร เหตุผลที่เปนเชนนี้เพราะวา โดยปกติแลวผูบ ริโภคกลุมนี้จะ
เลือกเปดรับชมละครเรื่องใดเรือ่ งหนึ่งโดยจะพิจารณาคุณภาพเปนหลัก เมื่อละครที่เปดรับชมมีคุณภาพลด
นอยลง ผูบริโภคเหลานี้จะสามารถสังเกตเห็นไดและเริ่มไมพอใจกับสถานการณที่เกิดขึ้น และมีปฏิกิริยา
ในรูปของการแสดงความไมพอใจออกมา เชน จะเอะอะขึ้นมาดวยการเขียนจดหมายไปยังหนวยธุรกิจ
ผูผลิตสินคานั้นโดยตรง หรือโดยออมในรูปของจดหมายตีพมิ พในหนาหนังสือพิมพ แตถาเมื่อใดก็ตามถา
มีสินคาที่มีคุณภาพใกลเคียงกันหรือดีกวามาทดแทนได
ผูบริโภคเหลานี้จะผละไปซื้อสินคาอื่นอยาง
รวดเร็ว นั่นคือ ผูบริโภคเหลานี้จะเลือกใชวิธีการถอนตัวเลิกซื้อสินคาที่ดอยคุณภาพนั้นทันที แตจะมุงไป
ซื้อสินคาที่คุณภาพสูงกวาแมจะตองจายเงินมากขึ้นก็ตาม เชนเดียวกับกลุมธุรกิจละครโทรทัศน เมื่อใดก็
ตามที่ผูชมละครรูสึกวาละครที่เรารับชมอยูมีคุณภาพเนื้อหาไมเหมาะสม ประกอบกับมีปจจัยตาง ๆ ที่
เอื้ออํานวยตอการหาสินคาอื่นทดแทน ผูชมก็จะยอมเสียคาใชจายเพิ่มเพื่อเลือกหาความบันเทิงที่มีคุณภาพ
ดีกวา เชน จากเคเบิ้ลทีวี ( cable TV )
กลาวโดยสรุป การถอนตัวและการแสดงความไมพอใจ เปนกลไกที่ใชควบคุมหนวย
ธุรกิจใหมีพฤติกรรมที่สนองตอบตอเจตนารมณ
และความตองการของผูบริโภค
แตกลไกนี้จะมี
ประสิทธิภาพเพียงใดยอมสัมพันธกับคุณภาพของสินคาที่ผูบริโภคพึงไดรบั เมื่อคุณภาพของสินคาเสื่อม
ลง การตัดสินใจแสดงพฤติกรรมของผูบริโภคจะขึ้นอยูกบั “ สินคาที่ใชทดแทน ” เมื่อใดที่มีสินคา
ทดแทนกันได การถอนตัวเลิกซื้อของผูบริโภคก็จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว แตถาสินคาที่ใชทดแทนกันได
มีนอยหรือไมมเี ลย การใชวธิ ีการแสดงความไมพอใจจะเกิดขึ้นในระดับสูง ซึ่งประสิทธิผลของการใช
วิธีการถอนตัวเลิกซื้อกับวิธีการแสดงความไมพอใจ ยังขึ้นอยูกับเปาหมายของหนวยธุรกิจวาเปนหนวย
ธุรกิจที่ออนไหวตอระดับกําไรหรือไม เพราะกําไรเปนทรัพยากรที่จะชวยเกื้อหนุนใหหนวยธุรกิจอยูร อด

21

ไดและขยายตัวตอไป ดังนั้นการถอนตัวหรือการแสดงความไมพอใจโดยการเอะอะโวยวายของผูบริโภค
จะเกิดขึ้นไดงายหรือยากนั้น ยอมขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม และเงื่อนไขของบริบทนั้น ๆ ดวย
ภาวะความเหนียวแนนตอสินคา ( Loyalty )
แนวคิดของการความเหนียวแนนตอสินคา ( Loyalty ) เปนการสรางความเขาใจ
ระหวางการถอนตัว ( exit ) และการโวยวาย ( voice ) ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยความเหนียวแนนของ
ผูบริโภค ( Loyalty ) จะทําใหการถอนตัวลดนอยลง แตจะเปนการเพิ่มขอบเขตของการแสดงความไม
พอใจมากขึ้น ซึ่งความเปนไปไดของการเพิ่มการแสดงความไมพอใจจะมีความสัมพันธกับระดับ Loyalty
ของผูบริโภค เมื่อใดที่ผูบริโภคมี Loyalty มากขึ้น นั่นคือผูบริโภคมีแนวโนมที่แสดงความไมพอใจ
มากกวาการถอนตัว ดวยวิธกี ารทําใหตนเองมีอิทธิพลโดยสรางผลกระทบใหเกิดกับองคกรผูผลิต ทั้งนี้
ดวยความเชื่อของผูบริโภคที่วา การที่จะรอใหทุกอยางดีขึ้นมันเปนสิ่งที่ยาก หากแตตองมีการกระตุนดวย
การเขาไปมีอิทธิพลของกลุมผูบ ริโภค ดังนั้นผูบริโภคที่มี Loyalty จะยังไมถอนตัวจากการบริโภคสินคา
แตจะเลือกใชการแสดงความไมพอใจแทน
แนวความคิดดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาของ ชนิดา วิบูลยกิจวรกุล ( 2539 ) ได
ศึกษาวิจัยเรื่อง “ การศึกษาอกลักษณของตราสินคาของผูผลิตละครโทรทัศนหลังขาว พ.ศ. 2539 ” พบวา
ตราสินคาของผูผลิตละครโทรทัศนหลังขาวแตละตราจะมีเอกลักษณของสินคาเปนของตนเอง และตรา
สินคายังมีบทบาทตอผูชมละครโทรทัศนในเรื่องเกี่ยวกับการรับประกันคุณภาพ การเปดรับชมซ้ํา และ
การสรางภาพลักษณ แสดงวาแนวโนมของกลุมผูชมที่มีความจงรักภักดีตอ ตราสินคาของผูผลิต จะเปน
สิ่งที่ทําใหพฤติกรรมของผูชมละครจะยังคงไมถอนตัว ( exit ) จากการบริโภคละครในทันที แตจะแสดง
ความไมพอใจโดยการแสดงออกดวยการโวยวาย ( voice ) แทน
จากแนวความคิดตามทฤษฎีเฮอรซแมน ( Hirschman ) ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ จึงนํามา
ประยุกตใชกับการศึกษาพฤติกรรมของผูชมละครกลุมแมบาน
ในฐานะที่เปนผูบริโภคสินคาละคร
โทรทัศน โดยจะเปนการศึกษาวา เมื่อเนื้อหาของละครโทรทัศนไมเปนไปตามที่ตนความคาดหวัง ผูชม
กลุมแมบานจะมีทางออกโดยการถอนตัว ( Exit Option ) ไมดูละครเรื่องนั้น หรือยังคงดูละครเรื่องนัน้
ตอไปแตมีการแสดงการโวยวาย ( Voice Option ) โดยที่พฤติกรรมของผูชมกลุมแมบานจะแสดงออกใน
ลักษณะใดนั้น ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับสินคาทดแทน และความเหนียวแนน ( Loyalty ) ของผูชมแตละบุคคลดวย
ซึ่งจะเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกชมละครของผูชม ในอันที่จะเลือกแสดงพฤติกรรมออกมา
ในลักษณะใดก็ตาม
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โดยสรุปก็คือ
บุคคลจะเปดรับสื่ออะไรก็ตาม
บุคคลนั้นจะตองมีความตองการ
แรงจูงใจ มีการแสวงหาความพึงพอใจ หรือคาดหวังตอสื่อมวลชนกอนวาตนจะไดรับประโยชนหรือ
ความพึงพอใจอะไรจากการเปดรับสื่อบาง แลวจึงนําไปสูการบริโภคสื่อ ( Media Consumption ) อันจะ
นําไปสูความพึงพอใจที่ไดรับการตอบสนองความตองการ นอกจากนั้นบุคคลจะมีกระบวนการเลือกสรร
ในการเปดรับสื่อ ( Selective Process ) ที่แตกตางกันไปในแตละคน ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลมีความตองการ
ของตนเองที่จะเลือก และการตัดสินใจเลือกที่จะแสดงพฤติกรรมยังขึ้นอยูก ับ " สินคาทดแทน " ของแต
ละบุคคล อันจะนําไปสูการเพิ่มระดับการตัดสินใจตอการเลือกแสดงพฤติกรรมการถอนตัว ( Exit ) หรือ
การโวยวาย ( Voice ) เมื่อการเปดรับสื่อไมเปนไปตามความคาดหวังหรือความตองการนัน่ เอง
เมื่อนําแนวคิดและทฤษฎีขางตนมาผสมผสานเขากันแลว สามารถกําหนดเปนกรอบ
เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาพฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายของกลุม แมบานผูชมละครโทรทัศน
ไทยไดดังนี้ ( แผนภาพที่ 2.4 )

แผนภาพที่ 2.4 แสดงแบบจําลองการศึกษาพฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายของกลุมแมบานผูช มละครโทรทัศนไทย

ผูชม

ความคิด

องคประกอบ
เนื้อหาใน
" ละครโทรทัศน "

องคประกอบในการผลิตละคร
- ฉาก
- ดารานักแสดง
- แนวละคร
- เนื้อหาละคร
- ผูกํากับ ฯลฯ

ความคาดหวัง

พฤติกรรม ( การตอบสนอง )

การโวยวาย
( Voice )

ดูตอไป
( Loyalty )
ผูชม

แรงจูงใจ ( สิ่งเรา

ในสิ่งที่ตองการ
และความ
สามารถของ
ตนเองที่จะ
แสดง

ถอนตัว
( Exit )

การถอนตัว
( Exit )

ดูตอไป
( Loyalty
)

สินคาทดแทน

สินคาทดแทน
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
อภิญญา ศรีรัตนสมบุญ ( 2534 ) ศึกษาเรื่อง " การวิเคราะหละครโทรทัศนชุด คูกรรม
ในการถายทอดความเชื่อและคานิยมในสังคมไทย " ผลการวิจัยพบวา ละครโทรทัศนไมใชเปนเพียงสื่อที่
ทําหนาที่เพื่อความบันเทิงเทานั้น แตยังทําหนาที่สําคัญในการถายทอดความเชื่อและคานิยมใหแกสมาชิก
ในสังคมอีกดวย และเนื้อหาของการวิจยั สวนหนึ่งเกี่ยวกับการวิเคราะหองคประกอบแหงความสําเร็จของ
ละครโทรทัศนชุดคูกรรม ตามความคิดเห็นของผูรับสาร ซึ่งสามารถนํามาใชกับละครเรื่องอื่น ๆ ได
พบวามีองคประกอบสําคัญดังตอไปนี้ คือ ความดังของบทประพันธ , สํานวนภาษาที่กินใจใหอารมณ
สะเทือนใจ , เนื้อเรือ่ งที่แตกตางจากละครโทรทัศนทั่วไป , ตัวละครที่ผูชมชื่นชอบ รวมทั้งการสรางและ
ถายทําละครอยางประณีต และคํานึงถึงรายละเอียดเพื่อความสมจริง
นุชรี ตันติวิจิตร ( 2536 ) ไดศึกษา "การรับรูประโยชนจากละครโทรทัศนของผูหญิง
ในกรุงเทพมหานคร " พบวา ในการเปดรับชมละครโทรทัศน ผูชมหญิงจะมีความตองการในเรื่องของ
ความบันเทิง เพื่อผอนคลายความตึงเครียด ละครโทรทัศนไดพยายามสอดแทรกเนื้อหาสาระตาง ๆ มาก
ขึ้น ในดานเนื้อหา คําพูดของตัวละคร สามารถถายทอดการรับรูประโยชนในดานตาง ๆ ไดแก ในดาน
คุณลักษณะสวนตัว ดานชีวิตและครอบครัว และดานการมีสวนรวมในสังคม จึงกอใหเกิดพฤติกรรมการ
เปดรับและนําไปสนทนาในหมูเพื่อนและครอบครัว ทําใหเกิดการรับรูประโยชนและความพึงพอใจจาก
การชมละครโทรทัศนได
Palmgreen and Rayburn ( 1979 ) ไดวิจยั เกี่ยวกับการใชสื่อเพื่อประโยชนและความ
พึงพอใจในการเปดรับสื่อโทรทัศนของรัฐ ( Public Television ) โดยศึกษาความคาดหวังและความพึง
พอใจในการชมโทรทัศนดานการศึกษาในรัฐเคนตักกี้ ดวยการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณทางโทรศัพท
จากกลุมตัวอยางชายหญิงรวม 526 คน โดยวัดคาความคาดหวังจากการชมโทรทัศนวา รายการโทรทัศน
จะใหการผอนคลายความเครียด การเรียนรูส ิ่งตาง ๆ การใชประโยชนในการใชสื่อสัมพันธ การชวยให
ลืมปญหาตาง ๆ เพื่อเปนการฆาเวลา เพื่อความเปนเพื่อนแกเหงา และเพื่อความบันเทิง พบวาความ
คาดหวังและความพึงพอใจของผูชมมีความแตกตางกันสูง กลาวคือ ระดับคาเฉลี่ยของความคาดหวังจาก
โทรทัศน ( Gratification Obtained ) ทั้งในผูที่ชม และผูที่ไมชม และพบวาความคาดหวังกับความพึง
พอใจมีความสัมพันธกันเชิงลบ คือ ความคาดหวังสูง - ความพึงพอใจต่ํา
Ranald J. Compesi ( 1980 ) ศึกษาถึง ผูชมรายการโทรทัศนภาคกลางวัน โดยใช
วิธีการจัดกลุมของความพึงพอใจที่ไดรับจากผูชมทั้งหมด 52 รายการ เพื่อจัดรวมเปน 7 กลุมใหญ ๆ และ
ตีความหมายความสําคัญของแตละกลุม รวมทั้งความสัมพันธกับกลุมตัวอยางอื่น ๆ หาคาเฉลี่ยของแตละ
กลุมปจจัยบนฐานของคาเฉลี่ยปจจัยทั้งหมด ไดผลคือ กลุมปจจัยที่จัดแบงไดเปน 7 กลุมใหญ คือ ผูชมที่
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ชมเพื่อ 1. ไดรบั ความบันเทิง 2. ชมเพราะเปนนิสัย เปนกิจวัตรอยางหนึ่งในชีวิตประจําวัน 3. ดูเพราะอยู
ในชวงเวลาที่สะดวกจะดู 4. ดูเพื่อนําไปใชประโยชนทางสังคม ในการติดตอกับคนอื่น 5. ดูเพื่อเปนการ
พักผอน หรือหลีกหนีจากปญหา เพื่อลดความตึงเครียด 6. เพื่อหลีกเลี่ยงความเบื่อหนาย ดูเพราะเบื่อไมมี
อะไรทํา หรือไมมีรายการที่มีคาพอจะดูในเวลาเดียวกันนั้น 7. ดูเพื่อสํารวจความเปนจริง หรือเพื่อหา
คําแนะนําเพื่อชวยแกปญหาในชีวิตของผูดู หรือใชเปนแหลงอางอิงที่เปนบุคคล ชวยใหผูดูเขาใจชีวิตของ
ตนเองและชีวิตคนอื่น ๆ หรือใชสะทอนความเปนจริงทางสังคม กลุมของความพึงพอใจตาง ๆ เหลานี้ จะ
ชวยเปนตัวอยางที่ชี้ใหเห็นวา
ผูชมรายการโทรทัศนที่เปนรายการชุดนั้นชมรายการเหลานั้น
เพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจดานใดบาง
Babrow ( 1989 ) ไดทําการศึกษาเรื่องการวิเคราะหความคาดหวังตอละครโทรทัศน
ของนักศึกษา ซึ่งละครโทรทัศนประกอบดวยรายการที่เปนที่นิยมในชวงกลางวัน โดยทําการสุมตัวอยาง
จากนักศึกษาปริญญาตรีจํานวน 371 คน การศึกษาพบวา ความตองการเรียนรู ( Desires for Learning )
และความรูสึกโรแมนติค ( Romantic Fantasy ) มีบทบาทเล็กนอยในการทํานายระดับการเปดรับสื่อ
ในขณะที่ตัวแปรความคาดหวังในเรื่องความบันเทิง ( Anticipated Entertainment ) และความคาดหวัง
ในเรื่องการนําไปปฏิสัมพันธทางสังคม ( Social Interaction ) เปนตัวแปรที่มีอํานาจมากในการทํานาย
การเปดรับสื่อ ( Media Exposure ) นอกจากนั้น ปจจัยทางดานความชอบ ( Affective ) และการรับรู (
Cognitive ) ก็มีสวนรวมกระทํากับตัวแปรความคาดหวังที่ไดสงผลตอการเปดรับสื่อดวย
Babrow ( 1987 ) ไดทําการศึกษาแรงจูงใจในการดูละครโทรทัศนของนักศึกษา โดย
ไดทําการสุมตัวอยางนักศึกษาจํานวน 301 คน ไดแบบสอบถามที่สมบูรณ 286 ชุด ผลการวิจัยพบวา
แรงจูงใจในการดูละครโทรทัศนของนักศึกษาอันดับแรกก็คือ ปจจัยเรือ่ งเวลา ( Time Consideration ) ซึ่ง
กลุมตัวอยางใหเหตุผลในการดูละครวา ไมมีอะไรที่นาทําไปกวาการดูละครในวันนั้น และเหตุผลตอมาก็
คือ การดูเพื่อการผอนคลาย ( Relaxation ) และผลการวิจยั พบวา การแสวงหาความพึงพอใจ (
Gratification Sought ) และความคาดหวังตอเหตุการณที่ตามมา ( Expected Consequences ) ไม
แตกตางกัน และพบวาความคาดหวังในตัวแปรเรื่องคุณภาพ ( Quality ) ไดรับการประเมินในสวนของ
ความคาดหวังตอผลลัพธที่จะเกิดตามมา ( Expected Outcomes ) เนื่องจากในการประเมินการแสวงหา
ความพึงพอใจ ( Gratification Sought ) นั้น กลุมตัวอยางไดมีการพิจารณาถึงความนาจะเปนของคุณภาพ
ที่ออกมา ( Probabilistic Consideration ) แตในขณะที่ความคาดหวังตอผลลัพธที่เกิดตามมานั้น (
Expected Outcomes ) กลุมตัวอยางจะพิจารณาไดแคความนาจะเปนของผลลัพธที่จะออกมา (
Probabilistic Outcomes ) เพียงอยางเดียวเทานั้น Babrow ยังกลาววาบางครั้งการพิจารณาความชอบ (
Affective Consideration ) มีความสําคัญมากในการประเมินตัวแปรเรื่องคุณภาพ
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สรุปกรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวาย
ของกลุมแมบานผูชมละครโทรทัศนไทยไดวา แนวคิดและทฤษฎีตลอดงานวิจัยที่เกี่ยวของนี้ เปนแนวคิด
และทฤษฎีสําคัญในการวิจัย เริ่มจากแนวคิดสิ่งเรา-การตอบสนอง เปนกรอบแนวคิดหลักโดยรวมเพือ่
ศึกษาถึงพฤติกรรมพื้นฐานของมนุษย
โดยมองวาการที่คนเราจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองออกมาใน
ลักษณะอยางไรนั้น สิ่งเราจะเปนตัวกระตุนที่สําคัญในอันที่จะกอใหเกิดพฤติกรรม
จากนั้นอาศัยทฤษฎีความคาดหวังคุณคา ซึ่งสามารถอธิบายใหเห็นถึงความตองการเลือก
เปดรับสื่อของผูชม อันเกิดมาจากความเชื่อและการประเมินผลในอดีตของผูชมที่ตอเนื้อหารายการของสื่อ
กลาวคือ เมื่อกลุมแมบานมีความเชื่อและการประเมินผลตอละครโทรทัศนตามที่เคยรับรูเนื้อหารายการนัน้
มาอยางไร กลุมแมบานก็จะแสดงความคาดหวังโดยอาศัยความเชื่อและการประเมินผลในอดีตของกลุม
แมบานแตละบุคคล อันเปนตัวกําหนดความพึงพอใจที่จะบริโภคสื่อนั้น ๆ ที่แตกตางกัน ซึ่งจะเห็นไดวา
ทฤษฎีความคาดหวังคุณคา จะสนับสนุนการศึกษาตามขอสันนิษฐานที่วา " ผูชมละครโทรทัศนกลุม
แมบานที่มีพฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายตอละครโทรทัศน
จะมีประเด็นความไมพึงพอใจ
แตกตางกันไปตามความตองการที่ไมพึงประสงคของแตละบุคคล "
จากนั้นอาศัยทฤษฎีการถอนตัว การโวยวาย และความเหนียวแนน ของเฮอรซแมน
1970 และแนวคิดเกี่ยวกับกฎแหงการทดแทน ซึ่งจะสามารถนํามาเปนกรอบในการวิเคราะหถึงลักษณะ
การเกิดพฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายของกลุมแมบานในอันที่จะเกิดขึ้น วาเปนไปตามทฤษฎีการ
ถอนตัวเลิกซือ้ สินคาของ เฮอรซแมน 1970 เนื่องจากภาวะของสินคาทดแทนและความเหนียวแนนของ
ผูบริโภคหรือไม ซึ่งจะเห็นไดวากรอบทฤษฎีการถอนตัว การโวยวาย และความเหนียวแนนของเฮอร
ซแมน 1970 จะสนับสนุนการศึกษาตามขอสันนิษฐานที่วา " กลุมแมบานจะมีพฤติกรรมการถอนตัวและ
การโวยวายเกิดขึ้นในลักษณะใด ขึ้นอยูกับสินคาทดแทนและความเหนียวแนน ( Loyalty ) ตอละคร
โทรทัศนของกลุมแมบาน อันจะเปนสิ่งบงชี้ถึงลักษณะพฤติกรรมของกลุมแมบานทีแตกตางกัน " ดังนั้น
ผูวิจัยจึงเห็นวาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังที่กลาวมาขางตน เปนกรอบแนวคิดทฤษฎีที่สําคัญ
สําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ พฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายของกลุม แมบานผูชม
ละครโทรทัศนไทย ” เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research ) ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
จึงมุงวิเคราะหผูรับสาร ( Audience Analysis ) ที่มีปฏิกิริยาความไมพึงพอใจตอการเปดรับชมละคร
โทรทัศน โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก ( In-depth Interview ) กลุมผูใหขอมูลหลัก เปนวิธีการ
หลักในการเก็บขอมูล เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายของผูชมกลุมแมบาน
อันจะเปนแนวทางใหผูผลิตไดนําไปปรับปรุงเนื้อหาละครใหเปนประโยชนแกผูชมละครโทรทัศนยิ่งขึ้น
แหลงขอมูล
ขอมูลประเภทบุคคล ( Key Informants )
ในการวิจัยครั้งนี้ แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาพฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวาย
ของผูชมกลุมแมบานนั้น ผูวิจัยใชแหลงขอมูลประเภทบุคคล ( Key Informants ) เปนหลัก โดยจะทํา
การสัมภาษณแบบเจาะลึก ( In-depth Interview ) ดวยตนเองในผูชมกลุมแมบานที่มีการจัดตั้งกลุมขึ้น
อยางเปนทางการ ในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 30 คน
ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวา ผลการวิจัยสามารถสะทอนพฤติกรรมของผูชมละครโทรทัศนกลุม
แมบานที่มีพฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายไดอยางแทจริง การคัดเลือกแหลงขอมูลในการศึกษา
เรื่องนีจ้ ึงจําเปนตองเขาถึงกลุมผูชมเปาหมาย โดยผูว ิจัยกําหนดเกณฑในการคัดเลือกแหลงขอมูลดังนี้
1. ตองยอมรับวาเปนผูที่ดูโทรทัศนเปนประจําทุกวัน วันละไมนอยกวา 3 ชั่วโมง
2. ตองเปนผูที่เคยติดตามดูละครโทรทัศนไมต่ํากวา 5 ป เพื่อตองการไดผูชมที่ดูละครโทรทัศน
มาอยางตอเนื่อง และสามารถบงบอกถึงประเด็นความไมพึงพอใจที่มีตอละครโทรทัศนได
3. ตองยอมรับวาเคยมีพฤติกรรมการถอนตัว ( เลิกดูละครบางเรื่อง / เปลี่ยนชอง ) หรือการ
โวยวาย ( เขียนจดหมาย / วิพากษวิจารณ ) เมื่อละครโทรทัศนไมเปนที่พึงประสงค
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก ( Indepth Interview ) ดวยตัวเองในแหลงขอมูลดังกลาวขางตน ซึ่งผูวิจัยมีวิธกี ารในการคัดเลือกแหลงขอมูล
เบื้องตน โดยการสอบถามไปยังสํานักงานเขตตาง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อทราบขอมูลของกลุม
แมบานที่มีในแตละเขตพื้นที่ แลวผูวิจัยพยายามเขาถึงแหลงขอมูลบุคคลผานประธานกลุมแมบานของแต
ละเขต เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายของกลุมแมบานตามเกณฑที่ผูวิจัย
กําหนดไว โดยผูว ิจัยเลือกสุมเขตพื้นที่กระจายรอบเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อคัดเลือกกลุมเปาหมายที่
แทจริงจํานวน 30 คน ดังรายละเอียดการเขาถึงแหลงขอมูลบุคคลดังนี้
1. กลุมแมบานเขตตลิ่งชัน
ผูวิจัยเริ่มตนการเขาถึงแหลงขอมูลโดยการสอบถามไปยังฝายพัฒนาชุมชน
ของ
สํานักงานเขตตลิ่งชัน เพื่อขอทราบหมายเลขโทรศัพทของประธานกลุม และผูวิจัยไดดําเนินการติดตอไป
ยังคุณจุฑาทิพย ( ประธานกลุม ) และไดเดินทางไปที่บานเพื่อแนะนําตนเอง และขอความรวมมือในการ
เขาถึงสมาชิกกลุมแมบาน
โดยใหชวยแจกแบบสํารวจพฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศนเบื้องตนให
สมาชิกกรอกขอมูล จํานวนประมาณ 10 ชุด เนื่องจากไดสอบถามขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการรวมกลุม
แมบาน ทราบวาปจจุบันมิไดมีการรวมกลุมสมาชิกเพื่อทํากิจกรรม นอกจากมีการประชุมที่สํานักงานเขต
เพียงเดือนละครั้งเทานั้น จากขอมูลในแบบสํารวจดังกลาวผูวิจัยดําเนินการคัดเลือก และโทรศัพทเพื่อ
ยืนยันขอมูลถึงลักษณะพฤติกรรม ผูวิจยั สามารถคัดเลือกแหลงขอมูลบุคคลไดจํานวน 3 คน ดัง
รายละเอียดดังนี้
1. คุณสุชาดา เหมือนโพธิ์
สัมภาษณเมื่อ 20 กุมภาพันธ 2545
คุณสุชาดา เหมือนโพธิ์ อายุ 48 ป ปจจุบันเปนสมาชิกกลุมแมบานเขตตลิ่งชัน คุณ
สุชาดาติดตามชมละครโทรทัศนตอเนื่องมานับ 10 ป การขอนัดสัมภาษณเปนไปอยางราบรื่น เมื่อผูวิจัย
ติดตอตามหมายเลขโทรศัพทที่ระบุในแบบสํารวจ ในวันเดียวกันนั้นคุณสุชาดาใหความรวมมือเปนอยาง
ดี โดยเลื่อนเวลาทําธุระเพื่อใหผูวิจัยไดเดินทางไปสัมภาษณคุณสุชาดาที่บาน เนื่องจากเห็นวาตนเองอยู
บานไมคอยเปนเวลา โดยปกติคุณสุชาดาจะเปนคนคัดเลือกละครในการดูเพื่อลูกเปนสวนใหญ โดยให
เหตุผลวาละครบางเรื่องอาจสอดแทรกสิ่งที่เปนโทษตอเด็กอยูดวย การดูละครโทรทัศนสวนใหญจึงมักจะ
ดูกับลูก และสอนลูกไปดวยในขณะเดียวกัน ซึ่งตามปกติคุณสุชาดาจะติดตามละครหลังขาวในทุกวัน
สวนละครชวงกลางวันและชวงเย็นมีโอกาสไดติดตามเปนบางครั้งบางคราว อยางไมตอเนื่อง นอกจากนี้
คุณสุชาดายังสามารถติดตามชมละครโทรทัศนไดทุกสถานี ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาตนเองชอบและสนใจเรื่องใด
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อยูในขณะนั้น โดยมักชื่นชอบละครแนวสะทอนชีวิตครอบครัว ที่สามารถใหขอคิดนํามาสอนลูกได
หากแตวาการชมละครโทรทัศนจะนึกถึงหลักความเปนไปไดควบคูไปดวยเสมอ
2. คุณบุญสม โชติเสน
สัมภาษณเมื่อ 6 มีนาคม 2545
คุณบุญสม โชติเสน อายุ 47 ป ปจจุบันเปนสมาชิกกลุมแมบานเขตตลิ่งชัน คุณบุญสม
ติดตามชมละครโทรทัศนมานานมากกวา 20 ป การติดตอนัดสัมภาษณมีอุปสรรคเล็กนอย เนื่องจากคุณ
บุญสมอาศัยอยูคนเดียว และจะทําสวนอยูบริเวณหลังบาน เมื่อผูวจิ ัยโทรศัพทไปจะไมมีใครรับโทรศัพท
แตเมื่อผูวิจัยสามารถติดตอได คุณบุญสมใหผูวิจัยกําหนดวันเวลาตามที่ผูวิจัยสะดวก เนื่องจากคุณบุญสม
จะอยูบานเสมอ คุณบุญสมใหความรวมมือเปนอยางดี และความเปนกันเองตลอดเวลาการสัมภาษณ คุณ
บุญสมไมไดติดอยูกับละครของสถานีใดสถานีหนึ่ง จะชมไดทุกชองสถานี โดยจะเลือกชมละครตามความ
ตองการของตนเอง และพิจารณาเนื้อหาในการเลือกชม อะไรที่เห็นวาเกินความจริงก็จะไมดู ชอบละครที่
สรางสรรคในสิ่งที่เปนไปได มีสาระแกการดู โดยเฉพาะละครแนวเบาสมอง ดูแลวคลายเครียด คุณบุญ
สมยังเปนผูที่จิตใจออนไหวงาย ฉะนั้นละครที่สรางความหวาดเสียว นากลัว จึงไมพึงประสงคจะเปดดู
3. คุณอุษา ดิษฐรักษ
สัมภาษณเมื่อ 8 มีนาคม 2545
คุณอุษา ดิษฐรักษ อายุ 48 ป ปจจุบันเปนสมาชิกกลุมแมบานเขตตลิ่งชัน คุณอุษาชื่น
ชอบละครโทรทัศนและติดตามมานานตั้งแตสมัยเด็ก
ตอนนี้ยังติดตามอยูสม่ําเสมอ ในการขอนัด
สัมภาษณคุณอุษา ไมมีอุปสรรคใด ๆ เมื่อผูวิจัยโทรไปนัดก็ไดรับความรวมมือเปนอยางดี คุณอุษากลาววา
สมัยกอนชอบชมละครชอง 7 แตปจจุบันชื่นชอบละครโทรทัศนของทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3
โดยใหเหตุผลวาชอง 3 ดารามีความหลากหลาย ประกอบกับมีการสรางสรรคละครที่ดีขึ้น นาติดตาม แต
คุณคุณอุษาก็ไมไดติดอยูกับสถานีใดสถานีหนึ่ง ยังสลับกันดูไปมาไดทั้งชอง 3 และชอง 7 ซึ่งตามปกติ
คุณอุษาจะเลือกชมละครตามลูก แตก็จะมีการสอนลูกไปดวยเสมอ สวนตัวคุณอุษาชอบละครแนวสนุก
กุกกิ๊กนารัก มีความตลกโปกฮาสอดแทรก แตจะไมชอบแนวชีวิต เศรา ๆ สะเทือนอารมณ
2.

กลุมแมบานเขตบางคอแหลม

ผูวิจัยสอบถามไปยังฝายพัฒนาชุมชน ของสํานักงานเขตบางคอแหลม ทราบวากลุม
แมบานเขตบางคอแหลมยังมิไดมีการรวมกลุม เพื่อจัดทําผลิตภัณฑตาง ๆ มีเพียงการประชุมสมาชิกกลุม
แมบานทุกพุธตนเดือน ผูวิจัยจึงนัดหมายกับคุณเอก ( เจาหนาที่ฝายพัฒนาชุมชน ) เพื่อขอความรวมมือ
ในการพบสมาชิกกลุมแมบาน เนื่องจากชวงที่ผูวิจัยติดตอไปพึ่งจะผานการประชุมกลุมไปไมนาน จึงตอง
รอรอบการประชุมถัดไปในเดือนกุมภาพันธ 2545 ซึ่งผูวิจยั ไดรับความรวมมือเปนอยางดี ไดมีโอกาสเขา
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รวมการประชุมสมาชิกกลุมแมบานเพื่อแนะนําตนเอง และชี้แจงวัตถุประสงคของการเก็บขอมูล ซึ่งใน
การประชุมมีสมาชิกเขารวมประชุมประมาณ 35 คน จากจํานวนสมาชิกดังกลาวผูว ิจัยสามารถคัดเลือก
แหลงขอมูลบุคคลไดจํานวน 7 คน ดังนี้
1. คุณมาลี โตสกุล
สัมภาษณเมื่อ 19 กุมภาพันธ 2545
คุณมาลี โตสกุล อายุ 58 ป ปจจุบันเปนสมาชิกกลุมแมบานเขตบางคอแหลม คุณมาลี
ติดตามชมละครโทรทัศนตอเนื่องมาเปนเวลาประมาณ 12 ปแลว ตั้งแตลาออกจากงานเนื่องจากสุขภาพ
ไมแข็งแรง ทําใหคุณมาลีมีเวลาติดตามชมโทรทัศนมากขึ้น การติดตอขอนัดสัมภาษณคุณมาลีเปนความ
บังเอิญ เนื่องจากชวงเชาวันนั้นผูวิจัยไดโทรศัพทขอนัดสัมภาษณคุณมาลีไป แตไมอยู จึงติดตอขอนัด
สัมภาษณคุณสุมลแทน เนื่องจากบานอยูในละแวกเดียวกัน การเขาไปสัมภาษณคุณสุมลครั้งนี้ ทําให
ผูวิจัยมีโอกาสไดสัมภาษณทั้งคุณมาลี และคุณบุญนองดวย คุณมาลีกลาววาทุกวันนี้ติดตามชมละคร
โทรทัศนชอง 3 เปนประจํา ทั้ง ๆ ที่เมื่อกอนเคยติดละครชอง 7 โดยใหเหตุผลวา ละครชอง 7 มักน้ําเนา
และมีความเกินจริงมาก ซึ่งคุณมาลีไมชื่นชอบละครที่มีความเกินจริง และซ้ําซาก จําเจ สวนชอง 5 มักจะ
ติดตามเปนขาวมากกวาละคร ตามปกติคุณมาลีติดตามละครโทรทัศนไดทุกแนวเรื่อง แตชอบละครที่มี
เนื้อหาเบา ๆ สอดแทรกตลกอยูดวย การดูละครของคุณมาลีจึงไมติดกับดาราวาใครจะแสดง มักให
ความสําคัญกับเนื้อหาของเรือ่ งมากกวา
2. คุณสุมล บุญมี
สัมภาษณเมื่อ 19 กุมภาพันธ 2545
คุณสุมล บุญมี อายุ 50 ป ปจจุบันเปนสมาชิกกลุมแมบานเขตบางคอแหลม คุณสุมล
ติดตามชมละครโทรทัศนมานานแลวประมาณ 30 กวาป การติดตอขอสัมภาษณผูวิจัยไดสัมภาษณคุณสุมล
ที่บานคุณบุญนอง เนื่องจากบานคุณบุญนองจะอยูริมทาง สะดวกในการใหสัมภาษณ การสัมภาษณไมมี
อุปสรรคแตอยางใด ซึ่งคุณสุมลใหความรวมมือในการตอบคําถามเปนอยางดี คุณสุมลติดตามชมละคร
โทรทัศนทางชอง 7 และชอง 3 เปนประจํา ซึ่งคุณสุมลจะดูสลับกันไปมา ระหวางสองสถานีนี้โดยเฉพาะ
ชวงที่มีโฆษณา ตามปกติคุณสุมลมักจะชื่นชอบละครแนวตลก แตจะไมชื่นชอบละครที่สื่อถึงความ
รุนแรงของจิตใจ
3. คุณบุญนอง สมอ
สัมภาษณเมื่อ 19 กุมภาพันธ 2545
คุณบุญนอง สมอ อายุ 56 ป ปจจุบันเปนประธานกลุมแมบานเขตบางคอแหลม เคย
ติดตามชมละครโทรทัศนมานานแลว แตปจจุบันมีความชื่นชอบในละครนอยลง โดยใหเกตุผลวาละคร
คอนขางไรสาระ คุณบุญนองจึงสนใจติดตามชมละครอยางไมตอเนื่อง หากติดตามชมโดยมากมักเปน
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ละครหลังขาวภาคค่ํา การนัดสัมภาษณคุณบุญนองเปนไปดวยความบังเอิญ เนื่องจากผูว ิจัยนัดหมายเขาไป
สัมภาษณคุณสุมล แตบังเอิญผูวิจัยมีโอกาสไดพบเจอกับคุณบุญนองดวย อยางไรก็ตาม การสัมภาษณก็
เปนไปดวยดี คุณบุญนองกลาววา ไมไดติดอยูกับละครของสถานีใดสถานีหนึ่ง จะเปลี่ยนชองการดูไป
เรื่อย ๆ หากละครเรื่องนั้นเปนที่สนใจ โดยมักชื่นชอบละครแนวสรางสรรคสําหรับเด็ก
4. คุณองุน อาเมนเจริญ
สัมภาษณเมื่อ 8 กุมภาพันธ 2545
คุณองุน อาเมนเจริญ อายุ 57 ป ปจจุบันเปนสมาชิกกลุมแมบานเขตบางคอแหลม
ติดตามชมละครโทรทัศนมานานแลวประมาณเกือบ 40 ป การติดตอขอสัมภาษณ ผูวิจัยไดมีโอกาสรูจกั
และพูดคุยกับคุณองุนที่การประชุมกลุมแมบานสํานักงานเขตบางคอแหลม ทราบวาคุณองุนมีประเด็น
ความไมพึงพอใจตอละคร คุณองุนนัดใหผูวิจัยไปสัมภาษณที่แผงขายอาหารที่ชุมชนมาตานุสรณ การ
สัมภาษณดําเนินไปพรอม ๆ กับการที่ลูกคามาสั่งอาหารเปนระยะ ๆ แตการสัมภาษณไมไดมีการ
หยุดชะงัก เนื่องจากคุณองุนใหคนอื่นชวยประกอบอาหารแทน การสัมภาษณเปนไปอยางราบรื่น ซึ่งเมื่อ
สัมภาษณเสร็จ ผูวิจัยก็รับประทานอาหารเที่ยงที่แผงขายอาหาร คุณองุนติดตามชมละครโทรทัศนของทุก
สถานี ไมไดเจาะจงสถานีใดเปนพิเศษ หากเรื่องใดไมชื่นชอบ สรางความรําคาญก็จะไมติดตามชม จะ
เลือกชมละครเรื่องที่เห็นวานาสนใจ คุณองุนชื่นชอบละครยอนยุค เปนละครประวัติศาสตรมีเจาเมือง และ
ไมชอบละครที่เกินความจริง และคุณองุนยังอาศัยตัวแสดงนําเปนปจจัยในการเลือกชมละครโทรทัศน
5. คุณเรียม สมานวิบูลย
สัมภาษณเมื่อ 1 มีนาคม 2545
คุณเรียม สมานวิบูลย อายุ 52 ป ปจจุบันเปนสมาชิกกลุมแมบานเขตบางคอแหลม
ติดตามชมละครโทรทัศนมาอยางสม่ําเสมอเปนเวลาประมาณ 20 ปแลว การติดตอขอนัดสัมภาษณคุณ
เรียมนั้นเปนไปไดดวยดี
คุณเรียมนัดใหผูวิจัยไปสัมภาษณที่บาน ซึ่งหนารานเปดขายเครื่องดื่ม
ตลอดเวลาการสัมภาษณมีลูกคามาเปนระยะ ทําใหการสัมภาษณมีการหยุดชะงักบาง แตก็ไมไดทําใหการ
สัมภาษณติดขัดแตอยางใด คุณเรียมใหความรวมมือและความเปนกันเองกับผูวิจัยมาก ละครโทรทัศนที่
คุณเรียมชื่นชอบและติดตามอยางสม่ําเสมอนัน้ สวนใหญเปนละครทางชอง 7 และชอง 3 ซึ่งคุณเรียมจะดู
สลับกันไปมาระหวางสองชองนี้ โดยปกติ คุณเรียมดูละครโทรทัศนไดทุกแนวเรื่อง แตจะเลือกติดตาม
ชมละครเรื่องใดนั้นพิจารณาถึงเนื้อหาเปนสําคัญ และคุณเรียมยังใหความสําคัญกับชื่อเรื่อง และนักแสดง
อีกดวย โดยจะชื่นชอบนักแสดงที่เคยติดตามดูบทบาทการแสดงมาแลว คุณเรียมไดยกตัวอยางเชน คุณ
แอนดริว และคุณพีท ทองเจือ
6. คุณทิพรัตน พรรณสังข
สัมภาษณเมื่อ 24 มีนาคม 2545
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คุณทิพรัตน พรรณสังข อายุ 56 ป ปจจุบันเปนสมาชิกกลุมแมบานเขตบางคอแหลม
ติดตามชมละครโทรทัศนมากนานกวา 30 ปแลว การติดตอขอสัมภาษณคุณทิพรัตน ผูวิจัยไดมโี อกาส
รูจักและพูดคุยกับคุณทิพรัตนที่การประชุมกลุมแมบานสํานักงานเขตบางคอแหลม
และไดติดตอขอ
หมายเลขโทรศัพทไวเพื่อนัดสัมภาษณตอไป ผูวิจัยไปทําการสัมภาษณที่บานของคุณทิพรัตน คุณทิพรัตน
มักจะอาศัยตัวแสดงนําเปนปจจัยหลักในการเลือกชม แมละครเรื่องนั้นจะไมชื่นชอบก็ตาม ละครที่คุณทิพ
รัตนชื่นชอบจะเปนละครแนวตลก ดูแลวไมเครียด คุณทิพรัตนกลาววาชื่นชอบติดตามชมละครโทรทัศนที่
นําเสนอทางชอง 3 โดยใหเหตุผลวามีความรวดเร็วดี แตคุณทิพรัตนก็ไมไดยึดอยูกับละครชอง 3 เทานั้น หาก
ละครเรื่องใดนาสนใจ คุณทิพรัตนก็จะเลือกติดตามชมเชนกันไมวาจะเปนสถานีชองใดก็ตาม

7. คุณทวน ศรีวิชา
สัมภาษณเมื่อ 6 กุมภาพันธ 2545
คุณทวน ศรีวิชา อายุ 60 ป ปจจุบันเปนสมาชิกกลุมแมบานเขตบางคอแหลม ติดตาม
ชมละครมาแลวไมต่ํากวา 30 ป การติดตอขอสัมภาษณ ผูวิจัยรูจักคุณทวนที่การประชุมกลุมแมบาน
สํานักงานเขตบางคอแหลม ในวันเดียวกันนัน้ หลังจากที่ผูวจิ ัยสอบถามขอมูลเบื้องตนแลว เห็นวาคุณทวน
มีความไมพึงตอละครโทรทัศน จึงขอทําการสัมภาษณคุณทวนที่สํานักงานเขตภายหลังเลิกประชุม คุณ
ทวนใหความรวมมือเปนอยางดี การสัมภาษณเปนไปอยางราบรื่น คุณทวนชื่นชอบละครแนวชีวิตและ
แนวบู หากละครเรื่องนั้น ๆ คุณทวนไมพอใจจะยังคงติดตามชม แตมักจะนําไปวิจารณกับเพื่อนบานเสมอ
คุณทวนชื่นชอบและติดตามชมละครโทรทัศนของทุกสถานี โดยจะสลับกันดู โดยเฉพาะเมื่อมีโฆษณา
หากแตเรื่องใดในตอนนั้นกําลังสนุกเขมขนชวนติดตาม คุณทวนก็จะชมเรื่องนั้นโดยไมเปลี่ยนชองไปดู
เรื่องอื่น ถึงแมจะมีธุระก็จะรีบกลับมาติดตามชมเสมอ
3. กลุมแมบานเขตจอมทอง
ผูวิจัยสอบถามไปยังฝายพัฒนาชุมชน ของสํานักงานเขตจอมทอง ไดรับการแนะนําให
เขาไปเก็บขอมูลกลุมแมบานชุมชนอุดมสิน 2 ซึ่งเปนกลุมแมบานที่ยังมีการรวมตัวกันจัดทําผลิตภัณฑอยู
แตเนื่องจากปญหาดานชองทางการจัดจําหนายสินคา ทําใหการรวมกลุมเกิดขึ้นไมบอยครั้งนัก เฉพาะเมื่อ
มีการจัดงานเทานั้น ผูวิจัยไดทราบหมายเลขโทรศัพทของคุณปาปราณี ( ประธานกลุม ) แลวไดติดตอนัด
หมายเขาไปที่ชุมชนอุดมสิน 2 ซึ่งคุณปาชวยนัดหมายกับสมาชิกในกลุมไดจํานวน 8 คน ผูวิจัยไดแนะนํา
ตนเอง และพูดคุยสอบถามสมาชิกทุกคนถึงพฤติกรรมการเปดรับชมละครโทรทัศนดวยความเปนกันเอง
จากจํานวนสมาชิกดังกลาวผูวจิ ัยสามารถคัดเลือกแหลงขอมูลบุคคลไดจํานวน 2 คน ดังรายละเอียดดังนี้
1. คุณกิมเหรียญ เผาพันธสร
สัมภาษณเมื่อ 8 กุมภาพันธ 2545
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คุณกิมเหรียญ เผาพันธสร อายุ 62 ป ปจจุบันเปนสมาชิกกลุมแมบานเขตจอมทอง
ชุมชนอุดมสิน 2 ติดตามชมละครโทรทัศนมาแลวกวา 30 ป การติดตอขอนัดสัมภาษณคุณกิมเหรียญ
ไดรับความชวยเหลือจากคุณปราณี ซึ่งเปนประธานกลุมแมบาน การสัมภาษณไดรับความรวมมือเปนอยาง
ดี คุณกิมเหรียญกลาวา ชอบดูละครที่นําเสนอทางชอง 7 ซึ่งสวนใหญจะติดตามชมละครทางสถานีนี้ จะ
มีบางครั้งที่เปลี่ยนไปชมละครทางชอง 3 หรือชอง 5 หากละครเรื่องนั้นนาสนใจ โดยละครที่ชื่นชอบเปน
ละครแนวบู โดยคุณกิมเหรียญใหเหตุผลวา มันสอนใหผูหญิงอยางเราไดรจู ักการตอสู ในทางกลับกันคุณ
กิมเหรียญจึงไมชื่นชอบละครชีวิต หรือละครแนวรัก ๆ ใคร ๆ
2. คุณกอบกุล ศรสืบสิน
สัมภาษณเมื่อ 8 กุมภาพันธ 2545
คุณกอบกุล ศรสืบสิน อายุ 49 ป ปจจุบันเปนสมาชิกกลุมแมบานเขตจอมทอง ชุมชน
อุดมสิน 2 ติดตามชมละครโทรทัศนมาอยางสม่ําเสมอเปนเวลาประมาณ 30 กวาปแลว การติดตอขอนัด
สัมภาษณคุณกอบกุล ไดรับความชวยเหลือจากคุณปราณี ซึ่งเปนประธานกลุมแมบาน ละครโทรทัศนที่
คุณกอบกุลชื่นชอบและติดตามอยางสม่ําเสมอ สวนใหญจะเปนละครทางชอง 3 และชอง 7 ซึ่งคุณกอบกุล
มักจะสลับกันดูไปมา
ดารเลือกชมละครคุณกอบกุลเลือกตามความสนใจของตนเองและพิจารณาถึง
เหตุผลเปนสําคัญ โดยมักชื่นชอบละครที่สอดแทรกแงคิด คติสอนใจ โดยปกติคุณกอบกุลจะติดตามชม
ละครหลังขาวเปนประจําทุกวัน สวนละครภาคกลางวันจะมีโอกาสไดติดตามบาง อยางไมตอเนื่อง
4. กลุมแมบานเขตราษฎรบูรณะ
ผูวิจัยสอบถามไปยังฝายพัฒนาชุมชน ของสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ ไดทราบ
หมายเลขโทรศัพทของคุณจุไรรัตน ( เลขากลุมแมบานเขตราษฎรบูรณะ ) ผูวิจัยไดติดตอและนัดหมายการ
เขาไปเก็บขอมูล ซึ่งการเขาไปเก็บขอมูลในครั้งนี้ ผูวจิ ยั ทราบวากลุมแมบานเขตราษฎรบูรณะยังมีการ
รวมกลุมกันอยูม ักจะเปนชวงเวลาวันหยุด เนือ่ งจากสมาชิกบางคนตองทํางานประจํา แตทั้งนี้การรวมกลุม
ก็เกิดขึ้นไมบอยครั้งนัก เฉพาะชวงมีการจัดงานซึ่งจะไดรบั แจงจากเขตลวงหนาการรวมกลุมจึงจะมีขึ้น
จากการสอบถามพูดคุยกับสมาชิกที่มีโอกาสไดเจอในครั้งนี้จาํ นวน 5 คน
ผูวิจัยสามารถคัดเลือก
แหลงขอมูลบุคคลไดจํานวน 1 คน ดังรายละเอียดดังนี้

1. คุณเอกษยา เกงวิบูลย
สัมภาษณเมื่อ 9 กุมภาพันธ 2545
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คุณเอกษยา เกงวิบูลย อายุ 53 ป ปจจุบันเปนสมาชิกกลุมแมบานเขตราษฎรบูรณะ
ติดตามชมละครโทรทัศนมานานกวา 20 ปแลว การติดตอขอนัดสัมภาษณคุณเอกษยา ไดรับความ
ชวยเหลือจากคุณจุไรรัตน ซึ่งเปนเลขานุการกลุมแมบาน โดยผูวิจยั ไดรับการนัดหมายใหไปสัมภาษณที่
ชุมชนวัดสน ในชวงเย็นหลังเวลา 18.00 น. แมการสัมภาษณจะคอนขางดึกเกินไป และตลอดเวลาการ
สัมภาษณคุณเอกษยาจะเริ่มดื่มสิ่งมึนเมา แตก็ไมทําใหการสัมภาษณติดขัดแตอยางใด ผูวิจัยไดรับความ
รวมมือเปนอยางดี คุณเอกษยาเปนผูที่ไมคอยชื่นชอบในการติดตามชมละคร โดยใหเหตุผลวา เบื่อละคร
ซ้ําซาก และไมชื่นชอบตัวแสดง คุณเอกษยาจะติดตามชมละครเฉพาะละครหลังขาวเทานั้น หากแตละคร
ไมชอบก็จะไมดูเลย มักจะไปเปดฟงวิทยุแทนเสมอ
5. กลุมแมบานเขตดอนเมือง
ผูวิจัยสอบถามไปยังฝายพัฒนาชุมชนของสํานักงานเขตดอนเมือง ไดรับการแนะนําและ
ไดหมายเลขโทรศัพทของกลุมแมบาน 2 กลุมคือ กลุมแมบานอยูเจริญ และกลุมแมบานปนเจริญ 3 ซึ่ง
ผูวิจัยไดเขาไปเก็บขอมูลทั้ง 2 กลุม โดยมีวิธกี ารเขาถึงแหลงขอมูลทั้ง 2 กลุมดังนี้
-

กลุมแมบานอยูเ จริญ

ผูวิจัยไดรับทราบหมายเลขโทรศัพทของคุณนฤมล ( ผูประสานงานกลุมแมบาน ) และ
ไดติดตอนัดหมายเขาไปเก็บขอมูล ซึ่งการเขาไปเก็บขอมูลในครั้งนี้ ทราบวาสมาชิกอยูในหมูบานเดียวกัน
การรวมกลุมเกิดขึ้นไดงาย ถึงแมจะมีการรวมกลุมเกิดขึ้นก็ไมเปนที่แนนอน ขึ้นอยูกับยอดสั่งทําสินคา
ดังนั้นผูวิจยั จึงเก็บขอมูลเปนรายบุคคล การเขาไปเก็บขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดรับความรวมมืออยางดีจาก
คุณนฤมลชวยนัดหมายสมาชิกไดจํานวน 8 คนเพื่อใหขอมูลกับผูวิจัย
ซึ่งผูวิจัยสามารถคัดเลือก
แหลงขอมูลบุคคลไดจํานวน 3 คน ดังรายละเอียดดังนี้
1. คุณขนิษฐา เวชสวัสดิ์
สัมภาษณเมื่อ 21 มกราคม 2545
คุณขนิษฐา เวชสวัสดิ์ อายุ 37 ป ปจจุบันเปนสมาชิกกลุมแมบานเขตดอนเมือง (
หมูบานอยูเจริญ ) ติดตามชมละครโทรทัศนตั้งแตสมัยวัยรุนเปนเวลาประมาณ 20 ปแลว สวนใหญมัก
ติดตามชมละครหลังขาวเปนประจํา โดยคุณขนิษฐาจะใหความสําคัญในการคัดเลือกละครเพื่อลูก การ
ติดตอขอนัดสัมภาษณคุณขนิษฐาไดรับความชวยเหลือจากคุณนฤมล ซึ่งเปนผูประสานงานกลุมแมบาน
คุณขนิษฐาใหความรวมมือเปนอยางดี การสัมภาษณจึงเปนไปอยางราบรื่น คุณขนิษฐากลาววาจะติดตาม
ละครโทรทัศนของทุกสถานี แลวแตวาชอบเรื่องใด หากแตจะใหความสําคัญกับเนื้อหาละคร ตัวแสดง
รวมถึงบทบาทการแสดงควบคูไปดวยเสมอ โดยจะติดตามชมละครโทรทัศนทุกเรื่องที่ พีท ทองเจือ
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แสดง คุณขนิษฐายังชื่นชอบละครแนวชีวิตครอบครัว โดยใหเหตุผลวา ดูแลวจะไดเปนแนวทางในการ
สอนตนเอง เชน เรื่อง " น้ําพุ "
2. คุณนฤมล กรพันธ
สัมภาษณเมื่อ 21 มกราคม 2545
คุณนฤมล กรพันธ อายุ 34 ป ปจจุบันเปนสมาชิกกลุมแมบานเขตดอนเมือง ( หมูบาน
อยูเจริญ ) ติดตามชมละครโทรทัศนไมนาจะต่ํากวา 20 ปแลว การติดตอขอนัดสัมภาษณคุณนฤมล ผูวิจัย
ไดหมายเลขโทรศัพทจากฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตดอนเมือง เมื่อผูว ิจยั ติดตอไป คุณนฤมลไดนัดให
ผูวิจัยไปทําการสัมภาษณในสนามเด็กเลนกลาง ของหมูบานอยูเจริญ เนื่องจากจะไดนัดหมายสมาชิกคน
อื่น ๆ ไดดวย ผูวิจัยก็ไดรับความรวมมือจากคุณนฤมลเปนอยางดียิ่ง การสัมภาษณจึงเปนไปอยางราบรื่น
คุณนฤมลกลาววา ถาเปนละครจะเลือกติดตามชอง 3 และชอง 7 สวนใหญมักติดตามชมละครหลังขาว
ภาคค่ํา คุณนฤมลชื่นชอบละครที่มีขอคิดคติสอนใจ
3. คุณโสภา วงศศิริวิบูลย
สัมภาษณเมื่อ 21 มกราคม 2545
คุณโสภา วงศศิริวิบูลย อายุ 58 ป ปจจุบันเปนสมาชิกกลุมแมบานเขตดอนเมือง (
หมูบานอยูเจริญ ) ติดตามชมละครโทรทัศนมาแลวกวา 30 ป การติดตอขอนัดสัมภาษณคุณโสภาไดรับ
ความชวยเหลือจากคุณนฤมล ( ผูประสานกลุมแมบาน ) ในการแนะนําใหรูจักกับคุณโสภา ผูวิจัยไดพูดคุย
เพื่อสรางความรูจักและคุนเคย การสัมภาษณผูวิจัยก็ไดรบั ความรวมมือเปนอยางดี คุณโสภาชอบและ
ติดตามชมละครโทรทัศนทางชอง 7 เปนสวนใหญ โดยใหเหตุผลวาติดตามมานานหลายปแลวจนเปน
ความเคยชิน สวนชองอื่นจะเลือกชมตามที่คุณโสภาเห็นวานาสนใจ
-

กลุมแมบานปนเจริญ 3

ผูวิจัยไดรับทราบหมายเลขโทรศัพทของคุณสุภาพร ( ประธานกลุมแมบาน ) และได
ติดตอนัดหมายเขาไปเก็บขอมูลหลายครั้ง เนือ่ งจากการรวมกลุมจะมีเฉพาะทุกพฤหัสที่ 2 และ 4 ของเดือน
เพื่อสอนการทําน้ํายาปรับผานุม เมื่อผูวิจยั ติดตอไปเพื่อนัดหมายเปนชวงที่คุณสุภาพรปวย ทําใหไมมีการ
รวมกลุมเกิดขึน้ ผูวิจัยจึงไปเก็บขอมูลแมบานกลุมอื่นกอน แตเมื่อผูวิจัยเขาไปเก็บขอมูลจริงก็มีโอกาสได
พบผูใหขอมูลทั้งหมด 4 คน และไดพูดคุยสอบถามขอมูลจากทุกคน
ซึ่งผูวิจัยสามารถคัดเลือก
แหลงขอมูลบุคคลไดจํานวน 2 คน
1. คุณสุภาพร เจตนสมบูรณ
สัมภาษณเมื่อ 9 มีนาคม 2545
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คุณสุภาพร เจตนสมบูรณ อายุ 54 ป ปจจุบันเปนประธานกลุมแมบานเขตดอนเมือง (
หมูบานปนเจริญ 3 ) ติดตามชมละครโทรทัศนมาแลวประมาณ 20 กวาป การติดตอขอนัดสัมภาษณคุณ
สุภาพร ผูวิจัยไดหมายเลขโทรศัพทจากฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตดอนเมือง เมื่อผูวิจัยดําเนินการ
ติดตอ ทราบวาคุณสุภาพรมีประเด็นความไมพึงพอใจเกี่ยวกับละครโทรทัศน ผูวิจัยจึงขอนัดสัมภาษณ คุณ
สุภาพรใหความรวมมือเปนอยางดีในการแนะนําใหรูจักกับสมาชิกคนอื่น ๆ ดวย การสัมภาษณเปนไป
อยางราบรื่น คุณสุภาพรจะชื่นชอบละครที่มีคติสอนใจ และการชมละครโทรทัศนจะนึกถึงหลักความ
เปนไปได อิงกับความเปนจริงควบคูไปดวยเสมอ โดยปกติ คุณสุภาพรจะติดตามละครโทรทัศนทางชอง
3 และชอง 7 โดยจะสับเปลี่ยนกันดู
2. คุณอรชพร มหิวันต
สัมภาษณเมื่อ 9 มีนาคม 2545
คุณอรชพร มหิวันต อายุ 42 ป ปจจุบันเปนสมาชิกกลุมแมบานเขตดอนเมือง (
หมูบานปนเจริญ 3 ) ติดตามชมละครโทรทัศนอยางสม่ําเสมอมากวา 20 ป การติดตอขอนัดสัมภาษณ
คุณอรชพรผูวิจยั ไดรับความชวยเหลือจากคุณสุภาพร ( ประธานกลุมแมบาน ) ในการแนะนําใหรูจักกับ
คุณอรชพร การสัมภาษณมีอุปสรรคเล็กนอย เนือ่ งจากคุณอรชพรกําลังประกอบอาหารอยูในขณะนั้น
ผูวิจัยตองรอคุณอรชพรประกอบอาหารเสร็จ ซึ่งใชเวลาไมนานมากนัก คุณอรชพรใหความรวมมือเปน
อยางดี โดยปกติ คุณอรชพรจะติดตามชมละครโทรทัศนของทุกสถานี โดยจะสลับกันดู หากละครเรื่องใด
ไมพอใจคุณอรชพรมักจะพูดคุย วิพากษวิจารณถึงละครเรื่องนั้นไปดวยเสมอ แตยังคงติดตามชม ซึ่ง
บางครั้งหากพลาดการติดตามชมคุณอรชพรจะมีการสอบถามเนื้อเรือ่ งจากผูอ ื่น เพื่อจะไดติดตามละคร
เรื่องนั้นตอในตอนตอไป
6. กลุมแมบานเขตบึงกุม
ผูวิจัยสอบถามไปยังฝายพัฒนาชุมชน ของสํานักงานเขตบึงกุม ไดทราบหมายเลข
โทรศัพทของศูนยเด็กเล็กซอนตา เพื่อสอบถามขอมูลของกลุมแมบาน
ผูวิจัยไดติดตอตามหมายเลข
ดังกลาว และไดนัดหมายเพื่อเขาไปดําเนินการเก็บขอมูล ครั้งแรกผูว ิจัยไดเขาไปแนะนําตัวเองและพูดคุย
กับคุณวิไลพร ( ผูประสานงานกลุมแมบาน ) โดยขอความรวมมือใหชวยแจกแบบสํารวจพฤติกรรมการ
รับชมละครโทรทัศนใหสมาชิกกรอกขอมูล จํานวน 10 ชุด หลังจากนั้นผูวิจัยไดนัดหมายกับคุณวิไลพร
อีกครั้งเพื่อเขาไปเก็บขอมูล โดยคัดเลือกขอมูลในแบบสํารวจ เพื่อดําเนินการสัมภาษณ แตเมื่อไดเก็บ
ขอมูลกับผูใหขอมูล 2 คนปรากฏวายังมิใชกลุมเปาหมายที่แทจริง ครั้งตอมาไดเขามาเก็บขอมูลเพิ่มเติม
สัมภาษณสมาชิกเพิ่มอีก 4 คน ก็ปรากฏวาผูวจิ ัยสามารถคัดเลือกแหลงขอมูลบุคคลไดจํานวน 1 คน ดัง
รายละเอียดดังนี้
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1. คุณวิไลพร โรจนพงศเกษม
สัมภาษณเมื่อ 1 กุมภาพันธ 2545
คุณวิไลพร โรจนพงศเกษม อายุ 46 ป ปจจุบันเปนสมาชิกกลุมแมบานชุมชนสุวรรณ
ประสิทธิ์ 2 ติดตามชมละครโทรทัศนตั้งแตสมัยเด็กประมาณ 20 กวาปแลว คุณวิไลพรชื่นชอบ
ภาพยนตรเปนชีวิตจิตใจมากกวาการติดตามชมละคร การติดตอขอนัดสัมภาษณคุณวิไลพร ผูวิจัยไดติดตอ
ตามหมายเลขโทรศัพทที่ไดรับจากฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตบึงกุม ผูวิจัยเขาไปเก็บขอมูลหลายครั้ง
ทําใหยิ่งรูจักและคุนเคยกับคุณวิไลพร ประกอบกับคุณวิไลพรจะเปนผูชวยเหลือแนะนําใหผูวิจัยรูจักกับ
สมาชิกคนอื่น ๆ โดยปกติคุณวิไลพรจะไมชื่นชอบความรุนแรง นากลัว การเลือกชมละครของคุณวิไลพร
จึงไมชื่นชอบละครแนวรุนแรง ทารุณทรมาน แตกลับชื่นชอบจะเปนละครแนวกุกกิ๊ก หวานแหวว โดยให
เหตุผลวาเพื่อตองการพักผอน เปดรับสิ่งที่เบา ๆ สมอง ไมเครียด คุณวิไลพรมักจะติดตามชมละคร
โทรทัศนที่นําเสนอทางชอง 3 เปนประจํา แตก็จะติดตามชมละครชองอื่นดวยที่คิดวานาสนใจ หากละคร
เปนเรื่องซ้ําจะอาศัยตัวแสดงนําเปนปจจัยในการเลือกชม
7. กลุมแมบานเขตหวยขวาง
ผูวิจัยไดทราบขอมูลจากคุณนฤมล ( แมบานเขตดอนเมือง ) วาที่อาร.ซี.เอ มีการออ
กรานจําหนายผลิตภัณฑของกลุมแมบานเขตตาง ๆ ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนโครงการตลอดป ผูวิจยั
ไดเขาไปเก็บขอมูล แตมีรานคาเปดนอยมาก เพราะมีหลายเขตถอนตัวไปแลว แตผูวิจัยก็สอบถามขอมูล
จากผูจําหนายเขตหวยขวาง ไดรับการแนะนําใหไปเก็บขอมูลคุณสมใจ เขตหวยขวาง ผูวิจัยจึงลอง
โทรศัพทไปที่ฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตหวยขวาง ไดทราบหมายเลขโทรศัพทของคุณสมใจ จึง
ดําเนินการติดตอและเขาไปเก็บขอมูล แตก็พบวาไมมีการรวมกลุมอยางจริงจัง ผูวิจัยมีโอกาสเจอสมาชิก
5 คน และสามารถคัดเลือกแหลงขอมูลบุคคลไดจํานวน 2 คน
1. คุณวรรณา คําโสภา
สัมภาษณเมื่อ 28 มกราคม 2545
คุณวรรณา คําโสภา อายุ 47 ป ปจจุบันเปนสมาชิกกลุมแมบานเขตหวยขวาง ชุมชน
หลังโรงเรียนไทย-ญี่ปุน คุณวรรณาชื่นชอบและติดตามชมละครโทรทัศนตอเนื่องมานานกวา 30 ป การ
สัมภาษณคุณวรรณาผูวิจยั ไดรบั ความชวยเหลือจากคุณสมใจ ( ประธานกลุมแมบาน ) ชวยแนะนําใหรูจัก
ผูวิจัยไดสัมภาษณคุณวรรณาที่บานของคุณสมใจ เนื่องจากคุณวรรณามาซื้อขนมที่บานคุณสมใจพอดี ซึ่ง
คุณวรรณาใหความรวมมือในการสัมภาษณเปนอยางดี
ละครที่คุณวรรณาชื่นชอบจะเปนละครแนว
สนุกสนาน ดูแลวคลายเครียด โดยปกติจะติดตามชมละครโทรทัศนที่นําเสนอทางชอง 7 และมักไม
เปลี่ยนชองไปชมสถานีอื่น โดยใหเหตุผลวา ละครชอง 7 มีความหลากหลาย และเปนความเคยชินที่ดู
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ตอเนื่องมาเรือ่ ย ๆ แตอาจจะมีการเปลี่ยนไปชมละครโทรทัศนของสถานีอื่นบางชั่วขณะเทานั้น และจะ
ติดตามชมละครโทรทัศนทุกเรื่องที่ อภิรดี แสดง
2. คุณสุดใจ ลาน้ําเที่ยง
สัมภาษณเมื่อ 28 มกราคม 2545
คุณสุดใจ ลาน้ําเที่ยง อายุ 40 ป ปจจุบันเปนสมาชิกกลุมแมบานเขตหวยขวาง ชุมชน
หลังโรงเรียนไทย-ญี่ปุน คุณสุดใจไมคอยชื่นชอบการชมละครโทรทัศน เนื่องจากคุณสุดใจกลาววา เมื่อ
ประมาณ 20 ปกอนจะติดตามชมละครโทรทัศน แตหลังจากแตงงานไดระยะหนึ่งคุณสุดใจก็ลาออกจาก
งานเพื่อเลี้ยงดูบุตร จึงเกิดความคิดขึ้นมาใหมไมดูละครโทรทัศน โดยคุณสุดใจใหเหตุผลวา เด็กยัง
แยกแยะสิ่งตาง ๆ ไมได จึงมีการคัดเลือกละครสําหรับลูกทุกเรื่อง การติดตอขอสัมภาษณผูวิจัยไดรับความ
ชวยเหลือจากคุณสมใจ ( ประธานกลุมแมบาน ) ชวยแนะนําใหรูจัก ผูวิจยั ไดไปสัมภาษณคุณสุดใจที่บาน
ซึ่งอยูในละแวกใกลบานคุณสมใจ คุณสุดใจจะชื่นชอบสิ่งที่มีความรูสําหรับลูก เชน สารคดี มากกวาการ
ติดตามชมละคร ซึ่งถาเปนละครก็จะเนนเฉพาะละครแนวตลก และตองคัดเลือกแลววาเหมาะสม ควรแก
การดูไดเทานั้น
8. กลุมแมบานเขตสวนหลวง
ผูวิจัยไดรูจักกับคุณสุนียที่งานออกรานจําหนายสินคาของกลุมแมบานที่อาร.ซี.เอ. และ
ไดทราบวาที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยมีงานออกรานของกลุมแมบานเชนกัน จึงตั้งใจจะไปเก็บขอมูล
แตก็มีเพียง 3-4 กลุมเทานั้น ผูวิจัยไดมโี อกาสพูดคุยทําใหไดรับการแนะนําและ ทราบหมายเลขโทรศัพท
ของคุณสาวิตรี ( ประธานกลุมแมบานชุมชนวัดใต เขตสวนหลวง ) จึงไดดําเนินการติดตอและนัดหมาย
เพื่อเขาไปเก็บขอมูล เมื่อผูวิจยั เขาไปเก็บขอมูลในขณะที่มีการรวมกลุมทําดอกไมประดิษฐกันอยู และได
พูดคุยกับสมาชิกจํานวน 4 คน ผูวิจัยสามารถคัดเลือกแหลงขอมูลบุคคลไดจํานวน 3 คน
1. คุณสาวิตรี เกิดโพธา
สัมภาษณเมื่อ 28 มกราคม 2545
คุณสาวิตรี เกิดโพธา อายุ 50 ป ปจจุบันเปนประธานกลุมแมบานเขตสวนหลวง
ชุมชนวัดใตคุณสาวิตรีไมคอยสนใจการติดตามชมละครมากนัก เนื่องจากคุณสาวิตรีชื่นชอบรายการที่จะ
เกี่ยวของกับการสงเสริมกลุมอาชีพเพื่อนํามาพัฒนากลุม
คุณสาวิตรีติดตามชมละครโทรทัศนมาแลว
ประมาณไมต่ํากวา 10 ป โดยจะเลือกชมตามความตองการของตนเอง เนื่องจากบอยครั้งที่ทัศนะไมตรงกัน
ในการเลือกชม จึงแยกตัวมาดูคนเดียว ซึ่งคุณสาวิตรีจะติดตามชมละครเฉพาะชวงเวลาหลังขาวเทานั้น
การติดตอขอสัมภาษณคุณสาวิตรี ผูวจิ ัยไดหมายเลขโทรศัพทจากแมบานทานหนึ่ง เมื่อผูวจิ ัยติดตอไป คุณ
สาวิตรีนัดหมายใหผูวิจัยเขาไปสัมภาษณที่บานประมาณชวงบายโมง ซึ่งการสัมภาษณมีอุปสรรคเล็กนอย
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เนื่องจากคุณสาวิตรีออกไปติดตอธุระกับทางเขต ผูวิจัยจึงตองรอคุณสาวิตรี ไดสัมภาษณประมาณชวงบาย
สองโมง คุณสาวิตรีใหความเปนกันเองในการพูดคุย และไดแนะนําผลิตภัณฑของชุมชนใหผูวิจัยทราบ
การสัมภาษณเปนไปอยางราบรื่น สวนใหญคุณสาวิตรีจะติดตามชมละครโทรทัศนทางชอง 7 มากที่สุด
นอกจากนี้ยังติดตามละครชอง 3 เชนกัน แตเลือกชมเปนบางเรื่อง ซึง่ ตัวแสดงนําจะเปนปจจัยในการ
เลือกชม
2. คุณเกศริน กุลเกศ
สัมภาษณเมื่อ 28 มกราคม 2545
คุณเกศริน กุลเกศ อายุ 22 ป ปจจุบันเปนสมาชิกกลุมแมบานเขตสวนหลวง ชุมชน
วัดใต คุณเกศรินชื่นชอบและติดตามชมละครโทรทัศนมาแลวไมต่ํากวา 10 ป การเลือกดูละครคุณเกศริน
จะคํานึงถึงเนื้อหาละครเปนสําคัญ ในการสัมภาษณคุณเกศรินไดรับความชวยเหลือจากคุณสาวิตรี ในการ
ชวยแนะนําใหรูจักกับคุณเกศริน
การขอสัมภาษณเนื่องจากเปนเวลางาน คุณเกศรินตองทําดอกไม
ประดิษฐไปดวย การสัมภาษณจึงดําเนินไปพรอม ๆ กับการทําดอกไมประดิษฐ แตก็ดําเนินไปไดดวยดี
คุณเกศรินใหความรวมมือในการตอบคําถามเปนอยางดี ละครโทรทัศนที่คุณเกศรินชื่นชอบจะเปนละคร
แนวบูนิด ๆ กุกกิ๊กหนอย ๆ โดยตัวแสดงนําตองมีลักษณะเฉลียวฉลาดดวย ตามปกติคุณเกศรินจะติดตาม
ชมละครไดทุกชองสถานี โดยจะเลือกชมละครตามที่ตนเองสนใจ หากคุณเกศรินไมพึงพอใจจะไมทนดู
เนื่องจากมีทางเลือกอื่นทดแทน
3. คุณชุลัย วรรณอุน
สัมภาษณเมื่อ 28 มกราคม 2545
คุณชุลัย วรรณอุน อายุ 49 ป ปจจุบันเปนสมาชิกกลุมแมบานเขตสวนหลวง ชุมชน
วัดใต คุณชุลัยติดตามชมละครโทรทัศนมาแลวประมาณ 25 ป โดยปกติการเลือกชมละครโทรทัศน คุณ
ชุลัยจะพิจารณาเนื้อเรื่อง และผูผลิตละครเปนสําคัญ โดยชื่นชอบละครแนวอิงชีวิตจริง ซึ่งดูแลวเปนคติ
สอนใจใหกับชีวิต การติดตอสัมภาษณคุณชุลัย ผูวิจัยไดรับความชวยเหลือจากคุณสาวิตรี ในการชวย
แนะนําใหรูจักกับคุณชุลัย การสัมภาษณคุณชุลัยดําเนินไปพรอม ๆ กับการทํางานเชนเดียวกับคุณเกศริน
ซึ่งคุณชุลัยใหความรวมมือเปนอยางดี คุณชุลัยไมติดอยูกับละครของสถานีชองใดชองหนึง่ เพราะคุณชุลัย
จะชมละครของทุกชอง หากคุณชุลัยสนใจก็จะเลือกดูกอน หากแตละครเรื่องนั้นไมนาสนใจ ก็จะดูจนจบ
แตจะมีการวิพากษวิจารณละครไปดวย

9. กลุมแมบานเขตลาดพราว
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ผูวิจัยนัดหมายกับคุณนฤมล ( แมบานเขตดอนเมือง ) ที่ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต
เพื่อจะเขาไปเก็บขอมูลเพิ่มเติม ปรากฏวามีการแจงยกเลิก ผูวิจัยจึงเดินดูในงานวันนักประดิษฐ ปรากฏวา
มีกลุมแมบานประมาณ 3 กลุม ผูวิจัยไดสอบถามขอมูลเบื้องตน และไดพูดคุยกับประธานกลุมแมบาน
โรงเรียนลอยสายอนุสรณ ทราบวามีประเด็นความไมพึงพอใจเกี่ยวกับละครมาก จึงขอหมายเลขโทรศัพท
เพื่อติดตอนัดหมาย และผูวจิ ัยไดเขาไปเก็บขอมูลพูดคุยกับสมาชิกกลุมจํานวน 6 คน ผูวิจยั สามารถ
คัดเลือกแหลงขอมูลบุคคลไดจํานวน 3 คน ดังรายละเอียดดังนี้
1. คุณชลธร อัศวเพชรกูล
สัมภาษณเมื่อ 27 กุมภาพันธ 2545
คุณชลธร อัศวเพชรกูล อายุ 43 ป ปจจุบันเปนประธานกลุมแมบานโรงเรียนลอยสาย
อนุสรณ เขตลาดพราว ติดตามชมละครโทรทัศนอยางสม่ําเสมอมาเปนเวลาประมาณ 20 ปแลว การติดตอ
ขอสัมภาษณคุณชลธร ไมมีอุปสรรคใด ๆ เนื่องจากผูว ิจัยขอติดตอสัมภาษณภายหลังการจัดงานโรงเรียน
เสร็จสิ้นแลว เมื่อผูวจิ ัยโทรศัพทไปนัดหมายสัมภาษณ คุณชลธรใหผูวิจยั ไปสัมภาษณที่โรงเรียนลอยสาย
อนุสรณในชวงเวลาหลังเลิกเรียน ซึ่งผูวิจัยไดรับความเปนกันเอง และไดรับความรวมมือเปนอยางดี คุณ
ชลธรไมคอยชืน่ ชอบการติดตามชมละครโทรทัศนมากนัก โดยใหเหตุผลวา ละครโทรทัศนหลายเรือ่ งจะมี
การนําเสนอสิ่งที่ไมเหมาะสมแกเด็ก จึงเปนการสรางภาระใหคุณชลธรมากขึ้น เพื่อคัดเลือกละครสําหรับ
ลูกและการใหคําอธิบายตาง ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาละคร ละครที่คุณชลธรติดตามจึงไมเจาะจงสถานีใดเปน
พิเศษ โดยจะติดตามชมละครที่คิดวานาสนใจและเหมาะสมสําหรับบุตรเทานั้น ซึ่งปกติคุณชลธรจะ
ติดตามชมละครโทรทัศนเฉพาะชวงเวลาหลังขาว โดยจะติดตามไปพรอม ๆ กับบุตรเสมอ
2. คุณจุมพล สมอคอร
สัมภาษณเมื่อ 27 กุมภาพันธ 2545
คุณจุมพล สมอคอร อายุ 52 ป ปจจุบันเปนสมาชิกกลุมแมบานโรงเรียนลอยสาย
อนุสรณ ติดตามชมละครโทรทัศนมานานกวา 20 ป การติดตอขอสัมภาษณคุณจุมพล ผูวิจัยไดรับความ
ชวยเหลือจากคุณชลธรในการแนะนําใหรูจัก คุณจุมพลไมคุนเคยในการใหสัมภาษณ ผูวิจัยจึงใชเวลาใน
การพูดคุยเพื่อใหเกิดความสนิทสนมคุยเคย และในที่สุดก็ไดสัมภาษณ ซึ่งคุณจุมพลก็ใหความรวมมือใน
การตอบคําถามเปนอยางดี คุณจุมพลกลาววาตนเองชื่นชอบการชมรายการมวยเปนพิเศษ สวนละครก็จะ
ติดตามชมเชนเดียวกันมักเปนชวงละครหลังขาว ละครที่คุณจุมพลชื่นชอบจึงเปนละครแนวบู โดยคุณ
จุมพลใหเหตุผลวา นางเอกเกง รูจักการตอสูปองกันตัวเอง คุณจุมพลละครติดตามจะชมละครของทาง
ชอง 3 และชอง 7 สลับกันดูไปมา
3. คุณวารี หลิมสวาท
สัมภาษณเมื่อ 27 กุมภาพันธ 2545
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คุณวารี หลิมสวาท อายุ 43 ป ปจจุบันเปนสมาชิกกลุมแมบานโรงเรียนลอยสาย
อนุสรณ และเปนครูโรงเรียนลอยสายอนุสรณดวย คุณวารีติดตามชมละครโทรทัศนมาแลวประมาณ 20
ป คุณวารีกลาววา ตนเองไมชื่นชอบติดตามชมละครมากนัก โดยใหเหตุผลวา สวนใหญละครโทรทัศน
มักจะเปนเรื่องที่ผานมาแลว และยิ่งมีผลกระทบตอเด็กมาก ประกอบกับไมคอยมีเวลาดวย ตามปกติคุณ
วารีจะติดตามชมเฉพาะละครโทรทัศนหลังขาวเทานั้น การติดตอขอสัมภาษณคุณวารี ผูวิจัยไดรับการ
ชวยเหลือจากคุณชลธรในการชวยแนะนําใหรูจัก ซึ่งการสัมภาษณมีอุปสรรคเล็กนอย เนือ่ งจากคุณวารีไม
คอยจะมีเวลา เพราะตองสอนพิเศษในชวงเย็นของวันนั้น แตคุณวารีก็ใหความรวมมือเปนอยางดี เสียสละ
เวลาใหผูวิจยั ไดสัมภาษณกอนจะสอนพิเศษ คุณวารีไมติดอยูกับละครของสถานีใดสถานีหนึ่ง จะชม
ละครของทุกชอง บอยครั้งที่จะไมเลือกเปดรับชมละครโทรทัศน หากจะเลือกดูภาพยนตรตางประเทศ
มากกวา
4. คุณวรรณ ประจักษวรวิทย
สัมภาษณเมื่อ 27 กุมภาพันธ 2545
คุณวรรณ ประจักษวรวิทย อายุ 37 ป ปจจุบันเปนสมาชิกกลุมแมบานโรงเรียนลอย
สายอนุสรณ ติดตามชมละครโทรทัศนมาแลวไมต่ํากวา 10 ป การติดตอขอสัมภาษณ ผูวิจัยไดรับความ
ชวยเหลือจากคุณชลธรในการชวยแนะนําใหรูจัก ผูวิจยั สัมภาษณคุณวรรณขณะรอรับบุตรหลังเลิกเรียน
คุณวรรณเปนผูที่ไมคอยสนใจกับการติดตามชมละครโทรทัศนมากนัก โดยคุณวรรณใหเหตุผลวา ตนเอง
รูสึกเบื่อหนายกับละครหลายเรื่อง ซึ่งมักไมคอยมีแนวสรางสรรค การเลือกติดตามชมละคร คุณวรรณ
มักจะพิจารณาถึงเนื้อเรื่องที่เหมาะสมกับบุตรเปนสําคัญ โดยสวนใหญคุณวรรณจะติดตามชมละครของ
ทางชอง 3 มากวาชอง 7 โดยใหเหตุผลวา ชอง 3 รูสึกเขมขนกวา และนําเสนอดาราที่ตนเองชอบ
10. กลุมแมบานเขตบางพลัด
จากการที่ผูวิจัยไปงานออกรานจําหนายสินคาของกลุมแมบานที่อาร.ซี.เอ.
ผูวจิ ัยยัง
ไดรับการแนะนําและทราบหมายเลขโทรศัพทของคุณเลิศมณีฉัตร ( ประธานกลุมแมบานชุมชนวัดภาณุ
รังษี เขตบางพลัด ) ผูวจิ ัยไดติดตอและนัดหมายหลายครั้ง เนื่องจากมีงานออกรานอยูเสมอทําใหผูวิจัยไม
สามารถเขาไปเก็บขอมูลได ประกอบกับการรวมกลุมเปนลักษณะการกระจายงานไปทําที่บานของตนเอง
คุณเลิศมณีฉัตรจึงใหหมายเลขโทรศัพทของคุณฐิติพร เพื่อชวยประสานงานติดตอกับกลุมสมาชิกคนอื่น
แตเมื่อเขาไปเก็บขอมูลผูวิจัยไดสัมภาษณเฉพาะคุณฐิติพรเพียงคนเดียวเทานั้น แตทั้งนี้คุณฐิติพรก็แนะนํา
ใหผูวิจัยเขาไปเก็บขอมูลในชุมชนวัดเทพากร ซึ่งอยูในละแวกใกลเคียง ในวันเดียวกันนัน้ ผูวิจัยก็เขาไป
เก็บขอมูลกลุมแมบานชุมชนวัดเทพากร สามารถคัดเลือกแหลงขอมูลบุคคลไดเพิ่มอีก 1 คน
1. คุณฐิติพร อินโท
สัมภาษณเมื่อ 7 มีนาคม 2545
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คุณฐิติพร อินโท อายุ 46 ป ปจจุบันเปนสมาชิกกลุมแมบานเขตบางพลัด ชุมชนวัด
ภาณุรังษี ติดตามชมละครโทรทัศนมานานตั้งแตชั้นมัธยมไมนาจะต่ํากวา 30 ปแลว การติดตอขอ
สัมภาษณผูวิจัยไดหมายเลขโทรศัพทของคุณฐิติพรจากคุณเลิศมณีฉัตร ซึ่งเปนประธานกลุมแมบาน เมื่อ
ติดตอคุณฐิติพรทราบวาคุณฐิติพรมีความไมชื่นชอบละคร จึงขอนัดสัมภาษณ ผูวิจัยไดรบั ความรวมมือเปน
อยางดี ทั้งยังไดรับการแนะนําใหไปเก็บขอมูลชุมชนวัดเทพากรอีกดวย คุณฐิติพรจะชื่นชอบละครแนว
สอนชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องดิ้นรนตอสูชีวิต และการทํามาหากิน ซึ่งโดยปกติละครที่คุณฐิติพรชื่นชอบและ
ติดตามเสมอนั้นสวนใหญเปนละครทางชอง 3 และชอง 7 โดยจะการเลือกละครทางชองใดนั้น ขึ้นอยูกับ
วาตนเองชื่นชอบละครเรื่องใดกอน ก็จะติดตามทางสถานีนั้นอยางตอเนือ่ งมากกวา
2. คุณชฎา เตาสุวรรณ
สัมภาษณเมื่อ 7 มีนาคม 2545
คุณชฎา เตาสุวรรณ อายุ 67 ป ปจจุบันเปนสมาชิกกลุมแมบานเขตบางพลัด ชุมชน
วัดเทพากร ติดตามชมละครโทรทัศนมานานแลว 30 กวาป การติดตอขอสัมภาษณคุณชฎา ผูวิจัยเขาไป
สอบถามขอมูลที่บานคุณชฎาดวยตนเอง โดยมิไดรูจักใครในชุมชน คุณชฎาใหความเปนกันเองและความ
รวมมือเปนอยางดี โดยคุณชฎาชื่นชอบละครที่ดูแลวไมเครียด ไมชอบการฆาฟน เรื่องที่สื่อถึงความ
รุนแรง การสัมภาษณราบรื่น ไมมีอุปสรรคแตอยางใด คุณชฎาชื่นชอบติดตามทางสถานีชอง 7 เปนพิเศษ
และละครที่ผลิตโดยบริษัทกันตนา และดาราวิดีโอ โดยคุณชฎาใหเหตุผลวา ละครดี นาติดตาม และมี
คุณภาพ อีกทั้งที่บานของคุณชฎา ไมสามารถรับสัญญาณของชอง 3 ไดดี และคุณชฎาจะติดตามชมละคร
ทุกเรื่องที่คุณบุษกรแสดง
การเก็บขอมูลในการวิจัยครัง้ นี้ ผูวิจัยคัดเลือกแหลงขอมูลบุคคล ดวยการเขาไปพูดคุย
สอบถามขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับชมละครโทรทัศนของแหลงขอมูลทุกคนดวยตนเอง จากนั้น
ไดศึกษาขอมูลดวยวิธีสัมภาษณเจาะลึกเกี่ยวกับความตองการคาดหวัง และความไมพึงพอใจตอการชม
ละครโทรทัศน ตลอดจนการศึกษาพฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายที่เกิดขึ้น เมื่อพบเนื้อหาที่ไมพึง
ประสงค
ในการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก ( Key Informant ) ครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณซึ่งมี
ลักษณะคําถามปลายเปดในการเก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อเปดกวางใหผูใหขอมูลแสดงคําตอบใหไดมาก
ที่สุด โดยมีแนวคําถามที่ใชในการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักดังนี้
แนวคําถามในการสัมภาษณแบบเจาะลึก ( In-depth Interview )
- การแบบแผนการเปดรับชมละครโทรทัศนในแงชวงเวลา
- ชองทางอื่น ๆ ในการเปดรับชมโทรทัศน เชน Cable TV
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-

ความคาดหวังตาง ๆ ในการเลือกชมละครโทรทัศน
ละครโทรทัศนลักษณะใดที่ไมเปนที่พึงประสงค
ลักษณะพฤติกรรมการถอนตัว ( exit ) เชน การปดเครื่องรับ , การเปลี่ยนชอง
ลักษณะพฤติกรรมการโวยวาย ( voice ) เชน การเขียนจดหมาย , การวิพากษวิจารณ
ความเหนียวแนน ( Loyalty ) ตอละครโทรทัศน
การตัดสินใจการเลือกชมละครโทรทัศน แมละครจะมีลักษณะไมพึงประสงค

ในการเก็บรวบรวมขอมูลครัง้ นี้ ผูวิจัยใชเครื่องมือประกอบการสัมภาษณดังนี้
1. การจดบันทึก เนื่องจากในการสัมภาษณนั้น ผูวิจัยตองการรวบรวมความคิด และจด
บันทึกสรุปใจความสําคัญจากคําตอบของผูใหสัมภาษณ
เพื่อเปนประโยชนในการที่จะซักคําถามที่
ตอเนื่องกันใหลึก และเอียดมากยิ่งขึ้น และทําใหสามารถซักคําถามที่ตรงประเด็นมากกวา
2. เทปบันทึกเสียง เปนวิธีการที่จะเก็บรวบรวมขอมูลใหไดมากที่สุด และสามารถนํามา
ถอดความได เพราะฉะนั้นเทปบันทึกเสียงจะมีศักยภาพในการรวบรวมคําพูดที่ถูกตองไมเสียความหมาย
ไดทั้งหมด และเมื่อนําไปใชควบคูกับการจดบันทึกก็จะไดขอมูลที่ถูกตองมากที่สุด
การวิเคราะหขอ มูล
การวิจัยครัง้ นี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่มุงศึกษาพฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวาย
ของกลุมแมบานผูชมละครโทรทัศนไทย หลังจากที่ไดเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก
แลว ผูวิจยั อาศัยกรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของมาเปนกรอบในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. วิเคราะหประเด็นความไมพึงพอใจที่มีตอการเปดรับชมละครโทรทัศน โดยอาศัย
ขอมูลจากประวัติการดูละครของกลุมแมบานในการเปดรับชมละครโทรทัศน เพื่อทราบถึงความตองการ
และความคาดหวัง ซึ่งจะมีอิทธิพลตอการเกิดประเด็นความไมพอใจตาง ๆ เกี่ยวกับละครโทรทัศน
ตลอดจนการนําไปสูการเกิดพฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวาย
2. การวิเคราะหพฤติกรรมการถอนตัว ( exit ) และการโวยวาย ( voice ) ของกลุม
แมบานในการเปดรับชมละครโทรทัศน
ซึ่งจะวิเคราะหภายใตกรอบของทฤษฎีการถอนตัวและการ
โวยวายของเฮอรซแมน ( Hirschman , 1970 ) โดยจะศึกษาวา เมื่อกลุมแมบานพบประเด็นที่ไมพึง
ประสงคจากละคร จะนําไปสูการเกิดพฤติกรรมการถอนตัว ( Exit ) หรือการโวยวาย ( Voice )หรือไม
และพฤติกรรมดังกลาวแสดงออกในรูปแบบใดบาง
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3. วิเคราะหภาวะสินคาทดแทน และความเหนียวแนน ( Loyalty ) ตอละครโทรทัศน
ของกลุมแมบาน ภายใตกรอบของทฤษฎีการถอนตัวและการโวยวายของเฮอรซแมน 1970 โดยจะศึกษา
วากลุมแมบานมีการเลือกใชสินคาทดแทนในลักษณะใด
เมื่อกลุม แมบานรูสึกไมพึงพอในตอละคร
โทรทัศนเรื่องนั้น ๆ และกลุมแมบานมีความเหนียวแนน ( Loyalty ) มากนอยเพียงใด นําไปสูพฤติกรรม
การถอนตัว หรือการโวยวายหรือไม
การนําเสนอขอมูล
การนําเสนอขอมูลในการวิจัยเรื่อง " พฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายของกลุม
แมบานผูชมละครโทรทัศนไทย " นั้น ไดนําเสนอขอมูลเชิงพรรณนาวิเคราะห ( Analytical Description )
เกี่ยวกับประเด็นความไมพึงพอใจของกลุมแมบาน
อันนําไปสูการเกิดพฤติกรรมการถอนตัวและการ
โวยวาย
ขั้นตอนแรก นําเสนอประเด็นความไมพึงพอใจของกลุมแมบาน อันเกิดจากความเชื่อ
และการประเมินผลในอดีต
ซึ่งจะเปนตัวกําหนดความพึงพอใจที่จะเปดรับชมเนื้อหาละครโทรทัศนที่
แตกตางกัน โดยจะนําเสนอในบทที่ 4
ขั้นตอนที่สอง นําเสนอรูปแบบพฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายของกลุมแมบาน
วาเกิดขึ้นในลักษณะใดบาง ซึ่งพฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายที่เกิดขึ้นนั้น สืบเนื่องจากภาวะของ
สินคาทดแทน และความเหนียวแนนตอละครโทรทัศนของกลุมแมบาน ซึ่งจะเปนไปตามทฤษฎีของเฮอร
ซแมน 1970 หรือไม โดยจะนําเสนอในบทที่ 5
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึก ( In-depth
Interview ) จากผูใหขอมูลหลัก ซึ่งเปนกลุมแมบานที่มีการจัดตั้งกลุมขึ้นอยางเปนทางการ โดยผูวจิ ยั
คัดเลือกกลุมแมบานตามเกณฑที่ผูวิจัยกําหนดไว แตเนื่องจากขอจํากัดทางดานการรวมกลุมของแมบาน
ทําใหผูวิจัยไมสามารถเก็บขอมูลขณะที่มีการรวมกลุมจริงได การเก็บขอมูลจึงแยกเก็บขอมูลเปนเฉพาะ
รายบุคคล ซึ่งในการวิเคราะหขอมูลในบทตอ ๆ ไป เปนการวิเคราะหโดยอาศัยขอมูลประวัติการชมละคร
ของกลุมแมบานแตละบุคคล เพื่อทราบถึงขอมูลเบื้องตน ตลอดจนความคาดหวังของกลุมแมบานที่มีตอ
ละครโทรทัศน อันนําไปสูการวิเคราะหถึงประเด็นความไมพึงพอใจ และพฤติกรรมการถอนตัวและการ
โวยวายของกลุม แมบาน

บทที่ 4
ประเด็นความไมพึงพอใจของละครโทรทัศนที่กลุมแมบานไมพงึ ประสงค
ผูชมในฐานะเปนผูรับสาร
โดยสวนใหญมักจะเลือกเปดรับชมรายการที่สามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจและความตองการของตนเอง และจะถอนตัวหรือวิพากษวิจารณการเปดรับชม
รายการที่ไมคุนเคย หรือคาดวาไมอาจสนองความตองการหรือความพึงพอใจตามที่ไดคาดหวังไว ดวย
เหตุนี้จึงอาจกลาวไดวา โดยปกติแลว ผูชมจะมีจุดมุงหมายในการเปดรับสื่อ และสามารถเปนผูกําหนด
ความตองการบนพื้นฐานของความสนใจ แรงจูงใจ ประสบการณในชีวิต และปริบทสภาพแวดลอมทาง
สังคม ทั้งนี้เพื่อที่จะไดมีโอกาสเลือกประเภทเนื้อหา ขอมูลขาวสารที่ใหประสบการณทางออมเกี่ยวกับ
โลกภายนอกรอบตัว ไดรับความรู ความพอใจ การตอกย้ําความเชื่อคานิยม เพื่อใหเกิดความมั่นใจใน
บทบาทและสถานภาพ หรือแมกระทั่งความรูสึกมีสวนรวมทางอารมณ เพื่อเปนสวนที่ชวยเชื่อมโยงตนเอง
กับครอบครัว เพื่อนฝูง สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนการนําสิ่งตางๆ เหลานี้มา
ปรับใชใหเขากับการดําเนินชีวิตประจําวันในอีกรูปแบบหนึ่ง
สภาพชีวิตของผูคนในสังคมปจจุบัน จากสภาพความเครียดของชีวิตในระหวางวันซึ่ง
ผูกพันอยูกับภาระทางเศรษฐกิจนั้น ก็นับวาหนักหนาสาหัสพอสมควรแลว ผูคนสวนใหญจึงมักเลือกที่จะ
เปดรับสื่อเพื่อความบันเทิงมากกวาสิ่งอื่นใด ดวยการสรรหาความบันเทิงภายในบาน และความบันเทิง
หลักสวนใหญก็มักเปนการติดตามละครโทรทัศน ซึ่งถูกกําหนดใหอยูกับความบันเทิงจากจอโทรทัศน
หลายชวงเวลาในแตละวัน ฉะนั้นความตองการที่ผูชมสวนใหญคาดหวังจากการติดตามชมละครโทรทัศน
ในทางจิตวิทยาสามารถแยกพิจารณาไดเปน 2 ประเภทหลักคือ (1) ความตองการสาระประโยชนและ
ความรู ( Instrumental ) เพื่อนําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันของตน กับ (2) ความตองการความ
บันเทิงสนุกสนานสวนตัวหรือความรูสึกผอนคลายจากปญหาในชีวิตประจําวัน ( Consumatory )
ความตองการที่ผูชมสวนใหญคาดหวังจากละครโทรทัศนทั้ง 2 ประการดังกลาวขางตน
นับวามีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการกอใหเกิดแรงจูงใจในการการเปดรับสารจากสื่อมวลชน และทั้งนี้
กลุมแมบานที่มีการจัดตั้งกลุมอยางเปนทางการ ซึ่งเปนผูใหขอมูลหลักในการวิจัยครัง้ นี้ ตางก็มีความ
ตองการซึ่งเปนความคาดหวังจากการเปดรับชมละครเพื่อที่จะไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และใน
ขณะเดียวกันก็ตองการไดสาระความรูอันเปนคติ ขอคิด เพื่อนําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันไดอกี
ดวย ความคาดหวังดังกลาวจึงเปนพื้นฐานตอความสนใจในการเลือกติดตามชมละครโทรทัศนของกลุม
แมบาน

47

ดวยเหตุนี้ ในการวิเคราะหถงึ พฤติกรรมการบริโภคสาร ประเภทเนื้อหาละครที่ไมพึง
ประสงคของกลุมแมบาน หรือพฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายตอการเปดรับชมละครโทรทัศน จึง
จําเปนตองนําเอาปจจัยดานสภาพแวดลอม ตลอดจนวิถชี ีวิตประจําวันของกลุมแมบานโดยสังเขป ซึ่งมี
อิทธิพลตอการกําหนดลักษณะพฤติกรรมในอันที่จะเกิดขึ้นเขามาชวยประกอบการพิจารณา กลาวคือ
ในกรุงเทพมหานครมีการแบงเขตการปกครองเปน 50 เขตพื้นที่ สวนใหญพบวาในแต
ละเขตจะมีกลุมแมบานหลายกลุม ลักษณะการรวมตัวของกลุมแมบานมักจะเปนการรวมตัวของคนที่อยู
ในชุมชนเดียวกัน หมูบานเดียวกัน หรือเขตพื้นที่เดียวกัน สวนใหญจะมีสมาชิกจํานวน 10 คนขึ้นไป
ทั้งนี้มีเปาหมายเพื่อเปนการสงเสริม พัฒนาชุมชนใหเกิดความสามัคคีระหวางคนในชุมชน โดยมีกิจกรรม
รวมกัน เปนชุมชนเขมแข็ง ปลอดยาเสพติด อีกทั้งยังเปนการสงเสริมรายไดใหกับกลุมแมบานอีกดวย จะ
เห็นไดวา แมบานก็มิไดรับภาระหนาที่เฉพาะงานบานเพียงอยางเดียวเชนในสมัยกอนเทานั้น หากแตยังมี
การตื่นตัวในการรวมกลุมกอตัง้ กลุม เพื่อรวมกันดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อันเปนประโยชนแกสังคมและ
ชุมชนมากขึ้น
กลุมแมบานผูใหขอมูลหลักในการวิจัยครัง้ นี้ เปนกลุมแมบานที่มีการจัดตั้งกลุมขึ้นมา
อยางเปนทางการ ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการจัดตั้งตําแหนงในการดําเนินงาน ประสานงาน และทํา
กิจกรรมตาง ๆ รวมกันของสมาชิกในกลุม ซึ่งการจัดตั้งกลุมขึ้นอยางเปนทางการนี้จะไดสิทธิประโยชน
ในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของทางสํานักงานเขต , สํานักงานพัฒนาชุมชน หรือกรุงเทพมหานคร ใน
การออกรานจําหนายผลิตภัณฑของกลุมแมบาน ตามแตวาระหรือชวงเทศกาลงานตาง ๆ ที่หนวยงาน
รัฐบาลไดจัดขึ้น
การจัดหาชองทางการจัดจําหนายของกลุมแมบาน เปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่ง ที่ทํา
ใหเกิดปญหาในการรวมกลุมไมแนนแฟน แมในป 2545 รัฐบาลจะไดมีการสงเสริมจัดตั้งโครงการหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ เปนการเพิ่มขยายชองทางการจัดจําหนายใหกลุมแมบานในชุมชนไดมีตลาดในการ
ระบายสินคา โดยการออกรานจําหนายผลิตภัณฑในงานตาง ๆ แตทั้งนี้มิไดหมายความวา แมบานทุกกลุม
จะไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมตามที่ทางหนวยงานรัฐบาลจัดขึ้น กลุมแมบานหลายกลุมจึงกลายเปนกลุมที่
มีการรวมกลุมอยางเปนทางการ แตไมมีการรวมกลุมเพื่อจัดทําผลิตภัณฑอยางสม่ําเสมอ การรวมกลุมจะ
เกิดขึ้นเฉพาะเปนบางชวง บางโอกาสเทานั้น อาทิ กลุมแมบานเขตตลิ่งชัน, กลุมแมบานเขตจอมทอง,
กลุมแมบานเขตราษฎรบูรณะ, กลุมแมบานเขตดอนเมือง ( หมูบานอยูเจริญ ) อยางไรก็ตาม ถึงแมจะเปน
กลุมแมบานที่มีการรวมกลุมทําผลิตภัณฑอยางสม่ําเสมอ แตก็พบวามีลักษณะการรวมกลุมอยางไมเปน
ทางการ เนื่องจากลักษณะของงานสามารถจะกระจายความรับผิดชอบเฉพาะบุคคลได แตจะเปนเพียงการ
นําผลิตภัณฑมารวมกันเพื่อจําหนายเทานั้น อยางการทําดอกไมประดิษฐชนิดตาง ๆ อาทิ การรวมกลุม
ของแมบานเขตบางพลัด ( ชุมชนวัดภาณุรังษี ) นอกจากนี้ บางกลุมก็จะเปนการรวมกลุมเพียงเพื่อการทํา
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กิจกรรมกลุมรวมกันเทานั้น เชน การออมทรัพย การจัดสัมมนา ดูงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน
เปนตน แตไมมีการจัดทําผลิตภัณฑ อาทิ กลุมแมบานเขตบางคอแหลม
สภาพของสังคมในกรุงเทพฯ เปนสังคมเมือง การดําเนินชีวิตเปนลักษณะตางคนตางอยู
อาศัย ถึงแมจะอยูหมูบานจัดสรรเดียวกัน ชุมชนเดียวกัน แตความสัมพันธก็เปนแบบหลวม ๆ การที่จะ
ทุมเทแรงกาย แรงใจ เพื่อการทํากิจกรรมกลุม จริง ๆ จึงเกิดขึ้นไดนอยมาก มักจะคํานึงถึงผลประโยชนที่จะ
ไดรับมากกวาการเสียสละเพื่อสวนรวม ประกอบกับแตละชุมชนตางอยูใกลแหลงความเจริญ ผลิตภัณฑที่
จัดทําขึ้นมาไมมีตลาดรองรับ ขาดมาตรฐานในเรื่องคุณภาพสินคา ทําใหการจัดจําหนายสินคาของกลุม
แมบานเปนไปไดยากกวาสินคาจากโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากปจจัยทางดานเงินทุนเปนสําคัญ
แมสถานภาพและบทบาทของแมบานจะเปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นไดชัด มีการรวมกลุม
กอตั้งเปนกลุมแมบานเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม การดําเนินชีวิตประจําวันของกลุมแมบาน ก็คือความสําคัญ
ในเรื่องการดูแลความเรียบรอยตาง ๆ ภายในบานมิใหขาดตกบกพรอง การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
ตางคนตางมีภาระกิจของตนเองที่ตองกระทํา ซึ่งจะใชเวลาสวนใหญอยูที่บานนอกเหนือจากภาระกิจอื่น ๆ
เมื่อเสร็จภาระกิจในงานประจําวันของตน ก็เปนชวงเวลาที่ตนเองและครอบครัวจะไดอยูรวมกัน เพื่อ
พักผอน โดยใชโทรทัศนเปนสื่อกลางในการสรางปฏิสัมพันธรวมกันของคนในครอบครัว แมบานมักจะ
ชื่นชอบติดตามชมละครโทรทัศน เนื่องจากละครโทรทัศนเปนเครื่องมือเพื่อชวยใหเกิดความรูสึกผอน
คลายความตึงเครียด สนุกสนานเพลิดเพลินใจ หรือหลีกหนีความเหนื่อยลาจากการทํางานและความตึง
เครียดที่ตองพบเจออยูในชีวิตประจําวัน และเนื้อหาในละครยังสะทอนเรือ่ งราวตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตคน
ในสังคมที่หลากหลายแงมุมอีกดวย
บทบาทหนาที่อีกประการหนึง่ ที่สําคัญที่สุดของแมบาน คือ บทบาทในการอบรมเลี้ยง
ลูกบุตรหลานใหเปนคนดี ฉะนั้นเรื่องราวตาง ๆ ที่ปรากฏในละครโทรทัศน แมบานมักจะคาดหวังสิ่งที่
เปนสาระประโยชน เพื่อจะไดนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิตและชี้แนะบุตรหลานได ซึ่งบางครั้งการ
เลือกชมละครโทรทัศนของกลุมแมบานจึงอาจเปนไปเพื่อบุตรหลานมากกวาการเลือกชมเพื่อตนเอง
เนื่องจากเห็นวา ละครโทรทัศนเปนสิ่งที่สรางความบันเทิงแตขณะเดียวกันก็สอดแทรกสิ่งที่เปนโทษตอ
เด็กอยูดวยขณะเดียวกัน ฉะนั้นหากกลุมแมบานมีบุตรหลานขณะชมละครโทรทัศนอยูดวยก็มักจะมีการ
คัดเลือกละครเพื่อบุตรหลานเสมอ หากละครโทรทัศนเรื่องใดที่ปรากฏวามีการนําเสนอเนื้อหาในสิง่ ที่
แมบานเห็นวาไมมีความเหมาะสมควรคาแกการที่บุตรหลานจะรับรู กลุมแมบานยอมแสดงความไมพึง
พอใจตอประเด็นดังกลาวทันที
เนื่องจากความเกรงกลัววาละครโทรทัศนจะสรางผลกระทบไปสูบุตร
หลานโดยไมรตู ัว นอกจากนี้แมบานอีกสวนหนึ่งอาจไมตองมีความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูบุตรหลาน
การตัดสินใจเลือกชมละครโทรทัศนจึงเปนไปตามความตองการของตนเองเปนหลัก
แตทั้งนี้ก็มิใชวา
ละครโทรทัศนจะสามารถตอบสนองตอความตองการของบรรดากลุมแมบานไดเสมอไป
หากกลุม
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แมบานเห็นวาละครโทรทัศนเรื่องนั้น ๆ ไมสามารถตอบสนองตอความตองการของตนเองได แมบานก็
ยอมเกิดความไมพึงพอใจไดเชนเดียวกัน
เมื่อพิจารณาจากสภาพการรวมกลุมของแมบานในเขตกรุงเทพมหานคร สภาพปญหาที่
เกิดขึ้นอันเปนอุปสรรคตอการรวมกลุม ตลอดจนการดําเนินชีวิตประจําวัน จึงสงผลใหการเก็บขอมูลของ
ผูวิจัยจึงตองดําเนินการแยกเก็บขอมูลเปนรายบุคคล อีกทั้งยังทําใหผูวิจัยทราบขอมูลเบื้องตนวา การที่กลุม
แมบานมีพฤติกรรมไมพึงพอใจตอการเปดรับชมละครนั้น นอกจากความไมพึงพอใจสวนบุคคลแลว สวน
หนึ่งมาจากความตองการคัดเลือกละครเพื่อบุตรหลาน เพื่อแสดงบทบาทหนาที่ของมารดาในการเลี้ยงดู
และอบรมสั่งสอนบุตรใหเปนคนดีอีกดวย
อยางไรก็ตาม ประเด็นความไมพอใจของกลุม แมบานมิไดเกิดขึ้นมาลอย ๆ กลาวคือมิใช
วาอยู ๆ กลุมแมบานจะเกิดความไมพึงพอใจตอละครโทรทัศนโดยไมมีสาเหตุ หากแตปจจัยสําคัญอันเปน
องคประกอบที่ทําใหเกิดความไมพึงพอใจตอละครนั้นมีผลสืบเนื่องมาจากคุณภาพเนื้อหาละครโทรทัศน
อันมีอิทธิพลตอการเกิดพฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวาย จากการวิจัยพบวา ประเด็นความไมพึง
พอใจของกลุมแมบานที่มีตอละครโทรทัศนนั้น เกิดขึ้นจากความไมพึงพอใจดวยสาเหตุ 2 ประการ
กลาวคือ ประเด็นความไมพึงพอใจอันเกิดจากองคประกอบในการผลิตละครโทรทัศน และประเด็นความ
ไมพึงพอใจอันเกิดจากผลกระทบที่มีตอบุตรหลาน ซึ่งประเด็นความไมพึงพอใจดังกลาว ลวนแลวแตเกิด
จากกลุมแมบานมีความเชื่อ ความคาดหวังใหละครโทรทัศนเปนไปตามความคิดของตนเองเปนสําคัญ
เมื่อละครโทรทัศนไมสอดคลองกับความคิดความคาดหวังของตน นั่นแสดงวาความพึงพอใจที่ไดรับจริง
ยอมนอยกวาที่กลุมแมบานคาดหวังเอาไว ดังนั้นจึงนํามาสูการเกิดประเด็นความไมพึงพอใจตอการเลือก
ติดตามชมละครโทรทัศนซึ่งจากการศึกษาเรื่องประเด็นความไมพึงพอใจที่กลุมแมบานมีตอละคร
โทรทัศน สามารถแยกศึกษาไดเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ประเด็นความไมพึงพอใจอันเกิดจาก
องคประกอบในการผลิตละครโทรทัศน และสวนที่ 2 คือ ประเด็นความไมพึงพอใจอันเกิดจากผลกระทบ
ที่มีตอบุตรหลาน จากการสอบถามและสัมภาษณกลุมแมบาน ทําใหทราบประเด็นความไมพึงพอใจของ
กลุมแมบานที่มีตอการติดตามชมละครโทรทัศน ดังนี้
1. ประเด็นความไมพึงพอใจอันเกิดจากองคประกอบในการผลิตละครโทรทัศน
ในการผลิตละครโทรทัศนแตละเรื่อง มิใชวาจะเกิดขึ้นไดเพียงแตการเขียนบทละคร
โทรทัศน แลวใหผูแสดงแสดงไปตามบทบาทเทานั้น หากแตตองมีการดําเนินงานอยางละเอียดทุกขั้นตอน
เพื่อใหไดผลงานออกมาใหเปนที่ประทับใจคนดู และสอดคลองกับความตองการของผูชม ละครโทรทัศน
จึงเปนการแขงขันกันเองในกลุมผูผลิตรายการละครโทรทัศนดวยกัน ตั้งแตในขั้นตอนของการเลือกเรื่องที่
จะมาทําเปนละครโทรทัศน ก็จําเปนตองเปนเรื่องที่ทุกคนสามารถเขาถึงได สอดคลองกับรสนิยมของคน
ไทย ซึ่งเนื้อหาของละครโทรทัศนสวนใหญ มักจะหลีกหนีเรื่องชีวิตหรือที่เรียกกันวา เรื่องน้ําเนาไมพน
อยางละครเรือ่ ง สุสานคนเปน ผูชมบางกลุมอาจจะวิจารณไปในทางลบ แตละครเรื่องนี้ก็เปนละครที่มี
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จํานวนผูชมสูงสุด จะเห็นไดวาผูชมสวนใหญของไทย ก็ยังคงมีความตองการที่จะชมละครโทรทัศนที่มี
เนื้อหาเชนนี้อยู ผูผลิตจึงมักตอบสนองตอความตองการของเปนผูชมหมูมากเปนหลัก หรือองคประกอบ
อื่น ๆ ไมวาจะเปนผูเขียนบทละครโทรทัศน ผูกํากับละครโทรทัศน แมแตการกําหนดตัวผูแสดงที่กําลัง
เปนที่นิยมในขณะนั้น แตเปนที่นาสังเกตวา จะไมคอยมีการแขงขันกันทางดานคุณภาพของการผลิต ที่จะ
ผลิตละครใหไดมาตราฐานหรือละเอียดลึกซึง้ อยางที่ควรจะเปน
จากการศึกษาพบวา กลุมแมบานสวนใหญระบุประเด็นความไมพึงพอใจอันเกิดจาก
องคประกอบในการผลิตละครโทรทัศน อันประกอบดวยประเด็นการไมพัฒนาตัวละคร ประเด็นบทละคร
โทรทัศนมีความเกินจริง ประเด็นความซ้ําซาก ประเด็นความยืดเยื้อ และประเด็นการขาดความตอเนื่อง
ของฉากและเครื่องแตงกาย
ประเด็นการไมพัฒนาตัวละคร
เนื่องจากความตองการของกลุม แมบานคาดหวังที่อยากจะใหการดูละครสามารถนํามา
ปรับใชในชีวิตประจําวันได ไดประโยชนในการสงเสริมอาชีพ ชีวิตความเปนอยู ดูแลวไดนํามาพัฒนา
ตนเอง กลุมแมบานสวนใหญจึงเห็นวา สิ่งหนึ่งที่ละครโทรทัศนนําเสนอมักเปนภาพเดิม ๆ ของบทบ
าทนางเอกที่ไมมีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยกลับนํามาเสนออีก ซึ่งประเด็นดังกลาวอาจจะเปน
ที่ยอมรับในสมัยกอนเพื่อตองสรางภาพของนางเอก ใหเปนบุคคลที่ตองมีบุคลิกภาพออนชอย เปนกุลสตรี
หามโตเถียง ยอมรับตอความขมขื่นทรมานจิตใจภายใตการขมเหงของผูทรี่ ับบทเปนนางราย แตเมื่อยุค
สมัยเปลี่ยนไปผูหญิงมีบทบาทและสถานภาพทางสังคมมากขึ้น
ภายใตความเปลี่ยนแปลงของสังคม
ตลอดจนภาระกิจตาง ๆ ที่ตองเผชิญในแตละวัน เหลานี้ตางมีสวนผลักดันใหผูหญิงเปนบุคคลที่เขมแข็ง
ขึ้น ไมยอมตอการถูกกดขี่ขมเหง ดังนั้นการแสดงความออนแอของตัวละคร จึงเปนสิ่งที่กลุมแมบานเห็น
วาไมมีประโยชนประการใดตอการเลือกติดตามชม เนื่องจากไมไดสอนใหคนดูเขมแข็ง รูจักแนวทางใน
การแกไขปญหาใหกับตนเอง ซึ่งประเด็นการไมพัฒนาตัวละครในที่นี้หมายถึง ความออนแอ การถูกขม
เหง หรือบทโง ๆ ของนางเอก
จากการศึกษาพบวา กลุมแมบานมีความเชื่อ ความคาดหวังใหตัวละครเปนไปตาม
ความคิดของตนเอง โดยกลุมแมบานจะมีการสรางภาพของผูซึ่งรับบทเปนพระเอกนางเอกตามความคิด
ของตนเอง เมื่อละครโทรทัศนนําเสนอภาพความออนแอจนเกินไปของตัวละคร กลุม แมบานจึงแสดง
ความไมพึงพอใจในประเด็นการไมพัฒนาตัวละคร โดยระบุถึงความไมพึงพอใจวามีความขัดแยงกับความ
เปนจริงในชีวิตของคนเรา ซึ่งประเด็นความไมพึงพอใจดังกลาวพบทั้งตัวละครเพศหญิงและเพศชาย
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อยางในกรณีของคุณบุญสม โชติเสน อายุ 47 ป ติดตามชมละครโทรทัศนมานานกวา
20 ป การเลือกชมละครโทรทัศนมักเปนไปตามความตองการของตนเอง และใหความสําคัญตอเนื้อหา
และจะเลือกชมละครที่มีสาระแกการดู ซึ่งคุณบุญสมกลาววา
" บางทีนางเอกก็แหยเกินกวาเหตุนะ คือไมโตตอบอะไร ใครจะทําอะไรฉันก็เฉย อยาง
เรื่อง บานทรายทอง 1 นางเอกก็หงอ ไมโตตอบอะไร….คนเราความจริงมันจะมานั่งเฉยอยูตลอดเวลา
นาจะเปนไปไมได ถาอยางเราใครมาขมเหงเรามาก ๆ เราก็ไมยอม…ถึงจะเปนละครก็นาจะอิงกับความจริง
มีโตตอบอะไรบาง ถาเจอแนวอยางนี้กจ็ ะรูสกึ วามันน้ําเนา ก็ไมอยากดู มันดูแลวรูสึกไมไดประโยชน
สาระ ตองมานั่งหงอเขาตลอดเวลา ถึงจะเปนนางเอกมันก็ตองสูบาง ไมใชยอมเขาอยูตลอดเวลามันก็แย พี่
วามันยังมีเรือ่ งลักษณะนี้เยอะที่วาประเภทนางเอกตองยอมตลอดเวลา ตั้งแตไหนแตไรมา นางเอกก็ตอง
ยอมตลอด ซึง่ จะมาสบายเอาก็ตอนสุดทาย พอเราดูเราก็รูแลว นึกในใจออกเลยวาบั้นปลายชีวิตนางเอกก็
คงจะสบายก็ตอนสุดทายนั่นแหละ " ( บุญสม โชติเสน, สัมภาษณ 6 มีนาคม 2545 )
คุณเอกษยา เกงวิบูลย ยังใหเหตุผลสนับสนุนคุณบุญสมเกี่ยวกับประเด็นความออนแอ
ของนางเอก อีกวา " บางทีนางเอกก็โง ๆ ขนาดแกลงโงจนดักดาน ความเปนจริงมันไมใช แสดงแตความ
โง ๆ ออกมา คนมีปญญา มีสมองทําไมตองมาดักดาน อยางพระเอกไมชอบคนนี้นะ พอนางอิจฉาชวนแต
ก็ไป ชีวิตเรามันไมใชหนัง ฉันไมชอบเธอ เขาจะฉุดเราจูงเรา เราก็ไมไป พระเอกเหมือนคนโงก็ตามไป
กวาเรื่องจะจบนางเอกเกือบจะตาย เรื่องจริงมันไมมีหรอกมันยุคไหนแลว..แลวเรือ่ งจริง ๆ มันเปนไป
ไมได " ( เอกษยา เกงวิบูลย, สัมภาษณ 9 กุมภาพันธ 2545 )
เชนเดียวกับคุณชฎา เตาสุวรรณ ยังกลาวสนับสนุนในทํานองเดียวกันวา " บางทีมันเกิน
ความเปนจริงแบบนางเอกมันก็ปญญาออนเกินไป ไมตอสู นาจะพูดสักนิดนึง ดีกวาเงียบ ไมแสดงถึงความ
ฉลาดเลย เปนนางเอกตองมีฉลาดบางไมใชโง ยอมเขาทุกอยาง " ( ชฎา เตาสุวรรณ, สัมภาษณ 7
มีนาคม 2545 )
จะเห็นไดวากลุม แมบานไมพึงพอใจตอความออนแอจนเกินไปของนางเอกที่ปรากฏใน
ละคร หากเปรียบเทียบกับชีวิตจริงคงไมเปนเชนนั้น ไมมีการกระทําใด ๆ โตตอบ ยอมใหคนอื่นรังแก
เพียงฝายเดียว ซึ่งกลุมแมบานเห็นวาการกระทําดังกลาวดูแลวไมเกิดคุณคา สาระประโยชนแตอยางใด

1

บานทรายทอง ละครโทรทัศนทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 3 ป 2542 - 2543 นําแสดงโดย รินลณี
ศรีเพ็ญ, ศรราม เทพพิทักษ
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ภาพลักษณของตัวละครที่ปรากฏบอยครั้งของคุณกบ สุวนันท ผูซึ่งรับบทเปนนางเอกที่
มีความออนแอเปนประจํา เปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นถึงความไมพัฒนาตัวละครที่กลุมแมบานไดนํามายก
เปนตัวอยาง คุณขนิษฐา เวชสวัสดิ์ กลาววา
" อยางกิ๊ก สุวจั นี เขาไมพอใจเขาก็ตบสุวนันทเลยนะ สุวนันทก็นั่งหลบ ๆ มันนางเอก
เกินไป มันยอมเกินไป เขามาตบมาตีไมหนีไมอะไรเลย ไดแตหลบ ๆ เอามือปองอยางเดียว มันเหมือนกับ
วาคุณดีเกินไป รูสึกหมั่นไส " ( ขนิษฐา สวัสดิ์เวช, สัมภาษณ 21 มกราคม 2545 )
คุณสาวิตรี เกิดโพธา ยังใหเหตุผลซึ่งสอดคลองกับคุณขนิษฐาอีกวา " ถาเรื่องเกินความ
เปนจริงก็ไมอยากดู ประเภทนางเอกโดนเขาขมเหงอยูนั่นแหละ อยางเรือ่ ง ดอกแกว 2 ที่กบ สุวนันทเลน
เปนนางเอกจริง ๆ ก็ไมตอบโตเลย เปนคนดีมาก เปนไปไดเหรออยางนั้น วัน ๆ ก็เอาแตนั่งรองไห น้ําตา
ไหลทั้งวัน อยางนี้ไมอยากดูเลย ขนาดโดนตี โดนตบ จะดูอีกทีชวงจบไปเลย หมั่นไสนางเอก ดังนั้นถา
เรื่องอะไรที่เกินขอบเขต เกินความเปนจริง ก็จะไมอยากดู " ( สาวิตรี เกิดโพธา, สัมภาษณ 31 มกราคม
2545 )
คุณวรรณา คําโสภา กลาวแสดงความเห็นในกรณีนี้วา ผูเขียนบทนาจะมีการเขียนบทให
มีการพัฒนาตัวละครมากกวาที่เปนอยู
" นางเอกบางครั้งมันเซื่องเกินไป โงเกินไป มันออนแอเกินไป ทั้ง ๆ ที่มันไมนาจะ
ออนแอ อยางเรื่อง ใครกําหนด 3 แหม! นางเอกมันไรเดียงสาเกินไป ในบทตัวละครมันผานรอนผาน
หนาวมาเยอะ หลายปแลว แตมันก็ยังโงอยูอ ยางนั้น…นาจะเขียนบทใหนางเอกพัฒนาขึ้นมาอีกนิด ไมใช
โงซ้ําซากอยูอ ยางนั้น " ( วรรณา คําโสภา, สัมภาษณ 28 มกราคม 2545 )
จากประเด็นความไมพึงพอใจดังกลาว ยังเปนการสรางอารมณความขัดแยงในใจของ
กลุมแมบาน อันทําใหเกิดความรูสึกไมพึงพอใจตอตัวละครดวยการแสดงอารมณความรูสึกตาง ๆ ซึ่งเปน
การแสดงออกทางความคิดโดยสวนมาก เชน หมั่นไส รูส ึกเซ็ง รําคาญ ไมไดดั่งใจ ขัดใจกับการ
กระทําของตัวละคร เมื่อประเด็นดังกลาวไมเปนไปตามความคาดหวังของกลุมแมบาน โดยเฉพาะภาพของ

2

ดอกแกว

3

ใครกําหนด

ละครโทรทัศนทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ป 2539 นําแสดงโดย สุวนันท คงยิ่ง,
สวิช เพ็ชรวิเศษศิริ
ละครโทรทัศนทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ป 2545 นําแสดงโดย วรนุช วงษ
สวรรค , เขตต ฐานทัพ
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นางเอกในความคิดของกลุมแมบานตองเปนผูมีความสามารถรอบดาน เกง ฉลาดหลักแหลม รูจักเอาตัว
รอด เพื่อเปนแบบอยางใหกับผูชม
คุณเกศริน กุลเกศ กลาววา " เปนอะไรที่ดูแลวมันขัดใจเรา…นางเอกออนแอตลอด เขา
ทําอะไรก็สูไมได ดูโง ๆ อยาง แฝดลองหน 4…มันไมใชความเปนจริง ไมใชจะออนแอปลอยใหเขาทําราย
ฝายเดียว " ( เกศริน กุลเกศ , สัมภาษณ 31 มกราคม 2545 )
คุณฐิติพร อินโท กลาวแสดงความรูสึกวา " ไมชอบตอนที่นางเอกชอบที่จะยอม
เหมือนเขาออนแอเกินไป แลวก็โดนขมเหง คือดูแลวรําคาญ ไมไดดั่งใจ ดูแลวรูสึกเขาโดนรังแกมาก
เกินไป จริง ๆ เขานาลุกขึ้นมาสูบาง ดูแลวรูสึกหงุดหงิดใจ ดูแลวรูสึกมันจะเกินความเปนจริง อะไรมันจะ
ยอมไปหมดเสียทุกเรื่อง ทําใหเซ็ง บางทีรําคาญมากก็อาจจะเปลี่ยนชองเลย " ( ฐิติพร อินโท, สัมภาษณ
7 มีนาคม 2545 )
คุณปาทวน ศรีวิชา ยังแสดงความรูสึกไมพึงพอใจอยางมาก เห็นไดจากคํากลาวที่วา "…
เวลาเขาดาทําไมนางเอกไมตอบไปบาง ทําไมนางเอกไมตบไปบาง ใหเขาทําคนเดียว ดูแลวหมั่นไส
นางเอก " ( ทวน ศรีวิชา, สัมภาษณ 6 กุมภาพันธ 2545 )
ในกรณีของคุณสุดใจ ลาน้ําเที่ยง เปนอีกตัวอยางหนึ่ง ที่แสดงใหเห็นลักษณะการไม
พัฒนาตัวละครไดอยางชัดเจน ซึ่งคุณสุดใจเห็นวาการเขียนบทที่ไมพัฒนาตัวละครมิไดจํากัดอยูเฉพาะ
บทบาทของตัวแสดงที่เปนเพศหญิงเทานั้น หากแตลักษณะความโง ความออนแอยังปรากฏในการกระทํา
ของบทบาทเพศชายอีกดวย คุณสุดใจไดยกตัวอยางประกอบจากละครพื้นบานเรื่อง " นางอุทัยเทวี " โดย
กลาววา
" ถาหากจะเขียนบทละครก็เอาใหมันเหมือนชีวิตจริงบาง ไมใชวานางเอกจะลําบาก
ตลอด แลวทําตามเอาไมทันตลอด เปนเหมือนผูหญิงโง มันเปนอะไรที่มันไมใชแบบนั้น แลวก็ผูชายก็โง
เหมือนกัน….อยางเรื่อง นางอุทัยเทวี 5 นาจะเปลี่ยนรายการไปเลย ไมใชสอนใหกษัตริยโงนะคะ กษัตริย
เปนอะไรที่โงมาก ๆ เลย ทําใหเด็กดูแลวคิดวาขนาดผูนําประเทศยังไมมีความฉลาดอยูในตัวเองเลย
บางครั้งดูแลวถาโงนักก็อยามาเปนกษัตริยมันเลย คือมันไมใชโงแบบทั้ง ๆ ที่เราสมควรที่จะไตรตรองได
4

แฝดลองหน

5

นางอุทัยเทวี

ละครโทรทัศนทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ป 2545 นําแสดงโดย อิศริยา สายสนั่น
, เอกรัตน สารสุข
ละครพื้นบานทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ป 2545 นําแสดงโดย รติพงษ ภูมาลี,
มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์
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อยางนางเอกถูกกลั่นแกลงก็ตองพิจารณาแลววาทําไมเขาถึงไดถูกกลั่นแกลง ตองรูสาเหตุ เพราะอะไร บาง
ทีไมยอมไตถามอะไรก็หาวานางเอกผิดแลว เชื่อคนขาง ๆ มากไป " ( สุดใจ ลาน้ําเที่ยง, สัมภาษณ 28
มกราคม 2545 )
จากขอมูลที่กลาวมาในประเด็นการไมพัฒนาตัวละครจะเห็นไดวา กลุมแมบานไดรับ
ความไมพึงพอใจจากละครโทรทัศน เมื่อละครโทรทัศนมีการนําเสนอบทบาทของตัวละครเอกทั้งเพศ
จนบางครั้งทําใหแมบานเกิดอารมณความรูสึก
หญิงและชายในภาพลักษณท่ีออนแอมากจนเกินไป
หงุดหงิด อึดอัด รําคาญใจกับการกระทําของตัวละคร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับในชีวิตจริงกลุมแมบานเห็น
วาคงไมเปนเชนการกระทําของตัวละคร และอยากจะใหตัวละครกระทําตามความรูสึกที่ตนเองตองการ
โดยผูเขียนบทนาจะมีการพัฒนาบทบาทของตัวละครใหมากกวาที่เปนอยู
ประเด็นบทละครโทรทัศนเกินความเปนจริง
ผูเขียนบทมีหนาที่ตอการสรางเสริมเหตุการณ ( incident ) ขึ้นมาใหสอดคลอง
กลมกลืน โดยยึดเอาบุคลิกของตัวละครเปนพื้นฐานสําคัญ หรืออาศัยบางเหตุการณเพียงเล็กนอยมาเติม
แตงใหเปนเหตุการณชวนติดตามตอไป หากแตการสรางเสริมเหตุการณที่เกินความเปนจริงไปก็เปนสิ่งที่
กลุมแมบานแสดงความไมพึงประสงคเชนเดียวกัน เนื่องจากกลุมแมบานคาดหวังใหเรือ่ งราว หรือ
เหตุการณในละครอิงกับความเปนจริงที่เกิดขึ้น มีความเปนไปไดในเหตุการณจริง อยางสมเหตุสมผล
คุณเอกษยา เกงวิบูลย ไดกลาวถึง ประเด็นความไมพึงพอใจของตนเองตอเหตุการณที่
ปรากฏในละครวา " ละครไทยทุกเรื่องพี่จะเกลียดที่สุดคือตอนที่ตอสูกนั ผูรายกับตํารวจยิงกันสนั่นลัน่
เมือง เมื่อไหรมันจะตายสักที….มันยืดเยื้อ กระสุนหมดไปเปนลังแลวผูรายยังไมตายเลย…ความเปนจริง
มันเปนไปไมไดไง บางทียิงใกล ๆ มันยังไมตายเลย.…พอมันดูมานานแลวมันเบื่อ มันซ้ําซากอยูอยางนัน้ "
( เอกษยา เกงวิบูลย, สัมภาษณ 9 กุมภาพันธ 2545 )
หรืออีกเหตุการณหนึ่งซึ่งคุณชฎา เตาสุวรรณ ใหเหตุผลสอดคลองกับคุณเอกษยาอีกวา
" บางเรื่องมันเกินความจริงไป สิ่งที่ควรจะเร็วกลับชา สิ่งที่ควรจะชากลับเร็ว คือมันไมสมเหตุสมผล อยาง
คนเจ็บโดนยิง กวาคนตั้ง 4 -5 คนจะชวยก็มัวแตพูดกันอยูนนั่ แหละ ถาเปนเหตุการณอยางในละครจริง ๆ
คงตายไปแลว บางทีทั้งโดนซอม คนทั้งแตะทั้งตอยเยอะแยะ ไมเปนอะไร ยังลุกขึ้นมาได อยางนี้แหละ
ลักษณะน้ําเนาเลย บทบาทเวอรเกินความเปนจริงไป ควรอิงกับความเปนจริง ใหมันสมเหตุสมผลหนอย "
( ชฎา เตาสุวรรณ, สัมภาษณ 7 มีนาคม 2545 )
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จะเห็นไดวา ละครบางเรื่องกลุมแมบานไมพึงพอใจตอการสรางเสริมเหตุการณที่เกิน
ความจริงมากเกินไปของผูเขียนบท ความบอยครั้งที่กลุมแมบานรับรูถึงความเกินจริง ( over )ที่เกิดขึ้นใน
ละครโทรทัศน มีสวนทําใหแมบานเกิดความเบื่อหนาย และไมตองการติดตามชม
นอกจากนี้ บทละครโทรทัศนสวนมากแสดงถึง สภาพครอบครัวที่มีความเปนอยูดี หรือ
นําเสนอภาพในลักษณะที่แสดงความฟุงเฟอโออาของบุคคลในสังคมชั้นสูง ซึ่งคุณเรียม สมานวิบูลย
คาดหวังใหดูละครแลวไดขอคิด มีสวนของความเปนจริงที่เกิดขึ้น ไดระบุถึงประเด็นความไมพึงพอใจ
เกี่ยวกับบทละครโทรทัศนที่มักมีการนําเสนอเรื่องราวเกินความเปนจริงที่มากจนเกินไปวา
" บางครั้งเนื้อหาละครมันก็แตงเรื่องเวอรมากไป อยางที่ละครออกมาไมเคยเจอ สวน
ใหญมักเปนเรื่องการที่คนรวยใชเงินแบบ 50 80 ลาน อวดอางการมีเงินของตัวเองจนเวอรซะ แลวเรือ่ ง
ความมั่งคั่งของวงศตระกูล หรือวาเปนคุณหญิงคุณนาย ใสเครื่องเพชร เครือ่ งทอง ทําตัวเวอรเปนลิเก " (
เรียม สมานวิบูลย, สัมภาษณ 1 มีนาคม 2545 )
กรณีความเหลื่อมล้ําของตัวละครที่ปรากฏในละครโทรทัศนอยูเสมอ เปนความเกินจริง
อีกประการหนึง่ ที่สรางความไมพึงพอใจใหกับกลุมแมบาน ดังที่คุณฐิติพร อินโท ไดแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นดังกลาวไววา
" บางทีในละครมันสรางความแตกตางเหลื่อมล้ํามากเกินไป แบบไมนาเปนไปได เขา
แตงเนื้อเรื่องออกมาแบบวานางเอกมันรวยเกินไป พระเอกก็จนซะไมมี…คือเรื่องจริงคงเปนไปไมไดเลยที่
พอแมนางเอกจะมายอมรับ สมัยใหมคงไมยอมรับอยูแลว มันเหมือนน้ําเนา มันไมนาแตงเปนเรื่องขึ้นมา
ใหดู ซึ่งถาเจอแนวนี้พี่ก็ไมอยากดูเหมือนกัน มักเปนหนังเกามากกวาที่ชอบใหมีความเหลื่อมล้ํา ยุคสมัยนี้
การสรางละครไมนา เอาแบบนี้มาแลว " ( ฐิติพร อินโท, สัมภาษณ 7 มีนาคม 2545 )
จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา
กลุมแมบานจะแสดงความไมพึงพอใจหากละคร
โทรทัศนมีการแตงเรื่องที่เกินความจริง ( over ) หรือการนําเสนอภาพความแตกตางเหลื่อมล้ําระหวางชน
ชั้นของตัวละคร ซึ่งความไมพึงพอใจดังกลาวขัดแยงกับประสบการณเดิม หรือการรับรูถึงความเปนจริง
ของกลุมแมบาน
จิตรลดา ดิษยนันท ( 2538 ) กลาวถึงวา ความบันเทิงเปนสิ่งที่ละครโทรทัศนทุกเรื่อง
จะตองคํานึงถึงเปนหลัก ดังนั้นจะเห็นไดวาละครโทรทัศนสวนใหญจะไมคอยมีเนื้อหาเทาไร แตจะเนน
ไปที่ความสนุกสนานไปในแตละวัน เชน ผูการเรือเร พอปลาไหลแมพังพอน หรือเปนลักษณะที่มีเนื้อหา
เพอฝน เปนไปไมได เชน สุสานคนเปน ละครประเภทจักร ๆ วงศ ๆ เปนตน ลวนแลวแตเนนความบันเทิง
เปนหลักทั้งสิ้น
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จากการศึกษายังพบวา ละครโทรทัศนที่มีลักษณะเนื้อหาเพอฝน เปนไปไมได อยางกรณี
เรื่องสุสานคนเปนนั้น กลุมแมบานสวนหนึ่งมักไมตองการติดตามชม เนื่องจากคาดหวังใหละครอิงกับ
ความเปนจริงมากกวาเนนการนําเสนอความบันเทิงเพียงอยางเดียว
ดังนั้นกลุมแมบานจึงมีความไมพึง
พอใจตอการนําเสนอเนื้อเรื่องที่มีลักษณะเกินความเปนจริง เพอฝน เปนไปไมได โดยใหเหตุผลวาไมมี
ประโยชนตอการติดตามชม
อยางในกรณีของคุณสุชาดา เหมือนโพธิ์ แมบานเขตตลิ่งชันใหเหตุผลในการเลือกชม
ละครแตละเรื่องวามักจะคํานึงถึงหลักความเปนไปไดควบคูไปดวยเสมอ คุณสุชาดากลาววา
" อยางเรือ่ ง สุสานคนเปน 6 พี่วา ในยุคนี้สมัยนี้มันไมนาเอาเรือ่ งแบบนี้มาฉาย มันเปนไป
ไมไดแลว วิทยาศาสตรสมัยนี้ ไมนาจะเอาเรื่องแบบนี้ขึ้นมาอีก.…มันเปนไปไมไดที่วามันจะตายแลวมัน
มาฟนใหม หรืออยาง แฝดลองหน 7 มันเปนไปไมไดที่มีเงามาวับ ๆ ที่หนาตาง มาพูดดวย ลองหนมา ใน
สมัยกอนก็ไมนา จะมี ถาอยางเรื่อง กระสือ 8 พี่เชื่อวามันมีจริงสมัยกอน บางคนอาจจะจินตนาการวานี่คือ
ละครก็อาจจะดูไปได ดูเพื่อเบาสมอง แตมันไมมีสาระอะไรเลย จริง ๆ มันเปนไปไมได สําหรับพี่ถาเปน
แนวเรื่องประเภทอยางนี…
้ คือไมดูแลวก็จะไมสนใจวาเรื่องอะไร หลักจริง ๆ ถาดูแลวรูสึกวาเปนเรื่องที่
เปนไปไมไดก็อยาไปดูมันเลย ไปดูชองอื่นดีกวา " ( สุชาดา เหมือนโพธิ์, สัมภาษณ 20 กุมภาพันธ 2545
)
นอกจากนี้คุณอุษา ดิษฐรักษ ยังใหเหตุผลซึ่งสอดคลองกับคุณสุชาดาเกี่ยวกับความเกิน
จริงของเนือ้ เรือ่ ง ที่เปนไปไมไดอีกวา " อยาง สุสานคนเปน 9 ก็ไมชอบ รําคาญเพราะเคยดูมาแลว แลวมัน
ก็เกินความจริงดวย คนอะไรมันจะฟนขึ้นมาได ถาเนื้อเรื่องมันเปนไปไมไดแลว ก็ไมอยากดู….คนตายจะ
มาทําแบบนั้นไดยังไง มันเกินความจริงที่จะเกิดขึ้นแลว เราอายุปานนี้ เราก็รูวาอันนี้มันควรจะเปนหรือ ไม
ควรเปนไหม " ( อุษา ดิษฐรักษ, สัมภาษณ 8 มีนาคม 2545 )
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ละครโทรทัศนทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ป 2545 นําแสดงโดยสิเรียม-บิลลี่ โอ
แกน
เรื่องเดียวกัน
ละครโทรทัศนทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ป 2537 นําแสดงโดยศตวรรษ ดุลย
วิจิตร , รัชนีกร พันธุมณี
เรื่องเดียวกัน
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เชนเดียวกับคุณองุน อาเมนเจริญ แมบานเขตบางคอแหลมที่ไมชื่นชอบเรื่องที่มีความ
เกินจริง โดยใหเหตุผลสนับสนุนวา " อยางละครเรื่อง แฝดลองหน 10 มันก็เกินความเปนจริง มันอะไรโลก
สมัยนี้ยังจะมีแฝดลองหนอีกเหรอ...มันเกินไปเปนเรื่องเปนราว…คือเพอเจออะไรไปอยางนั้นแหละ นึก
ไปเราก็ไมดู มันเกินปจจุบันที่จะเปนไปได มันแตงเกินเหตุไป " ( องุน อาเมนเจริญ, สัมภาษณ 8
กุมภาพันธ 2545 )
จะเห็นไดวาแมในความเปนจริงละครโทรทัศนก็คือโลกแหงจินตนาการของผูเขียน ที่มี
การนําเคาโครงเรื่องมาจากขาว หรือเหตุการณตาง ๆ ที่เคยเกิดขึ้น แลวก็เอามาผูกเปนเรื่องราวบนพื้นฐาน
ของความเปนจริง หากแตกลุม แมบานมักจะคาดหวังใหละครอิงกับความเปนจริง มีความเปนไปไดอยาง
ในชีวิตจริงมากกวาเพียงเพื่อความบันเทิง ดังนั้นหากละครโทรทัศนเรื่องใดที่มีเนื้อหาที่เพอฝน เปนไป
ไมได เกินความเปนจริงที่จะเกิดขึ้น กลุมแมบานยอมแสดงความไมพึงพอใจในประเด็นดังกลาว และไม
ตองการติดตามชม เนื่องจากอาจเปนความไมถูกอกถูกใจกับเรื่องราวที่เกินความจริงตามความรูสึกสวนตัว
และการไมรับรูถึงคุณคาที่จะไดรับจากละครเรื่องนั้น
ประเด็นความซ้ําซาก
จากการศึกษาพบวา กลุมแมบานไดรับความไมพึงพอใจเกี่ยวกับความซ้ําซากของละคร
โทรทัศน ซึ่งพบในประเด็นความซ้ําซากของเนื้อเรือ่ ง / บทละคร ความซ้ําซากของดารานักแสดง และ
ความซ้ําซากของสถานที่ / ฉาก ซึ่งแมบานสวนใหญระบุถึงความไมพึงพอใจวา เนื่องจากเคยมีการติดตาม
ชมละครโทรทัศนที่เปนบทประพันธที่มีชื่อเสียง หรือไดรับความนิยมมาแลวหลายครัง้ จนสามารถจดจํา
เนื้อเรือ่ งในละครเหลานั้นได จึงเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหกลุมแมบานเกิดความเบื่อหนายตอการติดตามซ้ํา
อยูเรือ่ ย ๆ อีกทั้งยังใหเหตุผลวาไมมีการพัฒนาเนื้อเรื่องนําไปสูสิ่งใหม ๆ กลาวคือ การสรางละครยังย่ําอยู
กับที่ วนเวียนอยูที่เดิม จะมีบางก็เปนเพียงการดัดแปลงเอาของเกามาทําใหม ใสเทคนิค เปลี่ยนตัวละคร
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนรายละเอียดตาง ๆ ใหเขากับยุคสมัยนั้น ๆ เทานั้นเอง

ความซ้ําซากของเนื้อเรื่อง / บทละคร
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จากการศึกษาพบวา กลุมแมบานสวนใหญไดรับความไมพึงพอใจเกี่ยวกับประเด็นความ
ซ้ําซากของเนื้อเรื่องและบทละครโทรทัศน โดยระบุถึงความไมพึงพอใจวา ความซ้ําซากในเนื้อเรือ่ ง / บท
ละครมักเปนเรื่องเกานํามาทําใหม สรางมาหลายครั้ง ทําใหกลุมแมบานสามารถคาดเดาเรื่องได จึงมิได
เปนการสรางสิ่งแปลกใหมจากประสบการณที่มีอยูเดิมของกลุมแมบาน ซึ่งไดเรียนรูสิ่งเหลานั้นมาแลว
คุณอุษา ดิษฐรักษ กลาววา " พี่ไมชอบละครที่สรางมาหลายครั้งแลว ฉายแลวฉายอีก
อยางเรือ่ ง แผลเกา 11 ไมชอบดู เรารูเรือ่ งแลว เรารูวามันตองลงเอยดวยแบบนี้ แมนาคพระโขนง 12 ก็บอย
เหลือเกิน ตั้งแตเราเด็ก ๆ มานะ แมนาคไมรูกี่นาคแลว แลวก็ กระสือ13 บานทรายทอง14 มันผานมาหลาย
ครั้งแลว พอเรารูเนื้อเรือ่ งแลว ทําใหเราไมอยากดู มันเปนแบบนี้เดี๋ยวมันก็ตองลงเอยดวยแบบนี้ พี่ชอบดู
เรื่องใหม ๆ จะไดติดตาม เพราะเรายังไมรูเนื้อเรื่อง " ( อุษา ดิษฐรักษ, สัมภาษณ 8 มีนาคม 2545 )
ละครโทรทัศนที่นํามาสรางแลวหลายครั้งจะทําใหแมบานสามารถคาดเดาเรื่องไดมัน
เหมือน ละครน้ําเนา ซึ่งคุณเรียม สมานวิบูลย กลาววา " ละครหลายเรื่องที่น้ําเนาเกินไป คือเราคาดเดา
เรื่องไดเลยอยางนี้ก็ไมอยากดูเลย น้ําเนามากเลย เดี๋ยวฟาครึม้ ฝนตก นาเบื่อนะ " ( เรียม สมานวิบูลย,
สัมภาษณ 1 มีนาคม 2545 )
คุณวารี หลิมสวาท ยังกลาวแสดงเหตุผลที่ตนไมชื่นชอบละคร เนื่องดวยละครสวนใหญ
มักเปนเรื่องที่เคยดูผานมาแลว ซึ่งคุณวารีกลาววา " สวนมากหลัง ๆ มันจะเปนละครที่พี่ผานมาแลว เคยดู
มาแลว ฉะนั้นพี่จะไมคอยอยากดูอีก ละครมันซ้ํา ๆ ซาก ๆ จากที่ผานมาบางเรื่องมันไมรจู ะกี่ครั้งเลย 4-5
ครั้งยังมีเลย พีจ่ ะดูแความันเปนเรื่องนี้นะ เดีย๋ วมันก็ตองเปนแบบนี้ คาดเดาเรื่องไดเลย ถาเปนเรื่องทีพ่ ี่รู
เรื่องแลวพี่จะไมคอยไดดู " ( วารี หลิมสวาท, สัมภาษณ 27 กุมภาพันธ 2545 )

11

แผลเกา

ละครโทรทัศนทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ป 2545 นําแสดงโดย เข็มอัปสร สิริสุขะ
, ธีรเดช วงศพัวพันธ
12
แมนาคพระโขนง ละครโทรทัศนทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ป 2543 นําแสดงโดย พัชราภา ไชย
เชื้อ, พีท ทองเจือ
13
กระสือ
ละครโทรทัศนทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ป 2537 นําแสดงโดยศตวรรษ ดุลย
วิจิตร , รัชนีกร พันธุมณี
14
บานทรายทอง เรื่องเดียวกัน
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คุณกอบกุล ศรสืบสิน ยังกลาวอีกวา " ละครซ้ําซากมันทําใหเราเบื่อ ไมอยากดู มัน
เหมือน ๆ กัน ถาเรื่องไหนเอามาฉายซ้ํา มักจะไมดู เพราะเราดูมาแลว อยางเรื่อง แผลเกา 15 จะดูไมตอเนื่อง
บางทีก็จะดูแคตอน สองตอน เพราะเรารูเรือ่ งแลว " ( กอบกุล ศรสืบสิน, สัมภาษณ 8 กุมภาพันธ 2545 )
คุณฐิติพร อินโท แมบานเขตบางพลัด ยังแสดงความเชื่อสวนตัววา การที่ละครสามารถ
คาดเดาเรื่องไดนั้น สวนหนึ่งเปนเพราะคนประพันธยังไมสรางสรรคการเขียนบท ใหเกิดความแปลกใหม
" ถาเปนเรื่องที่คาดเดาเรื่องได ดูแลวก็รําคาญนะ เบื่อดูแลวเหมือนเรารูบทหมด เดี๋ยว
ดําเนินเรื่องไปยังไง มันงายเกินนะ แสดงวาคนประพันธไมเกงในการเขียนบท แลวทําใหคนดูไดคิด เดา
ไมถูก " ( ฐิติพร อินโท, สัมภาษณ 7 มีนาคม 2545 )
นอกจากนี้กลุมแมบานยังแสดงความรูสึกไมพึงพอใจตอประเด็นความซ้ําซากอีกวา เกิด
จากการที่ละครไมยอมพัฒนาเนื้อหาไปสูสิ่งใหม ๆ ซึ่งโดยปกติแมบานมักจะชื่นชอบละครเรื่องที่ยังไม
เคยติดตามชมมากอนมากกวาละครเรื่องซ้ําซาก เนื่องจากเห็นวาละครที่สรางสรรคขึ้นมาใหมจะเปนการ
สรางประสบการณใหม ๆ นอกเหนือจากสบการณเดิมที่ตนเคยรับรูมาแลว
คุณสุดใจ ลาน้ําเที่ยง กลาววา " ทําไมตองเอาบทละครเรื่องนี้ สมัยเมื่อ 10 กวาปที่แลว
อยางเรือ่ ง บานทรายทอง 16 แผลเกา 17 ฉันก็ดูแลวนะ พอมาปจจุบันก็ยังเอามาเลนอีกไมยอมเปลี่ยนเนื้อหา
ไมยอมเปลี่ยนเรื่อง ไมนําสื่อใหม ๆ ออกมา มีแตเรื่องซ้ําซาก บทละครควรจะมีการเปลี่ยนแปลงบาง ทํา
อะไรที่มันไมใชเปนการซ้ําซาก ตองอิงนิยายอยางเดียว " ( สุดใจ ลาน้ําเที่ยง, สัมภาษณ 28 มกราคม
2545 )
คุณชลธร อัศวเพชรกูล ยังใหเหตุผลสอดคลองกับคุณสุดใจเชนเดียวกันวา " อยางบาง
เรื่องเขาทําแลวก็ทําอีก เรามีความรูสึกวา เนือ้ เรือ่ งเอามามันก็เกา ทําไมไมรูจักพัฒนา…ไมใชอันนี้มันดี
แลวก็เอามันมาทําซ้ําอยูอยางนัน้ อยางเรื่อง พจมานสวางวงศ ก็ Copy อยูอ ยางนั้น แคเปลี่ยนตัวแสดง แต
บทละครก็ยังเดิม ๆ ไมมีอะไรเลย แลวเราก็รอู ยูแลววาเนื้อเรือ่ งมันจะเปนยังไง ก็มีความรูสกึ วาเสียเวลา "
( ชลธร อัศวเพชรกูล, สัมภาษณ 27 กุมภาพันธ 2545 )
จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา กลุมแมบานไมชื่นชอบการติดตามชมละครโทรทัศนที่มี
ความซ้ําซาก เนื่องจากเคยติดตามชมมาแลวหลายครั้ง จนสามารถจดจําเนื้อเรือ่ งและคาดเดาเรื่องไดวาจะ
15

แผลเกา
เรื่องเดียวกัน
16
บานทรายทอง เรื่องเดียวกัน
17
แผลเกา
เรื่องเดียวกัน
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ดําเนินเรื่องตอไปอยางไร จนบางครั้งทําใหแมบานรูสึกเบื่อหนายและรําคาญ หากมีการนําเสนอละคร
โทรทัศนเรื่องใหม ๆ ที่แมบานยังไมเคยติดตามชมมากอน กลุมแมบานมักจะเลือกสนใจติดตามชม
เนื่องจากเปนการสรางประสบการณใหม ๆ นอกเหนือจากสบการณเดิมที่ตนเคยรับรูมาแลว
นอกจากนี้ยังพบอีกวา ความซ้ําซากในเนื้อหาหรือบทละครโทรทัศน เมื่อมีการดัดแปลง
เอาของเกามาทําใหมเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ยังเปนประเด็นที่ทําใหเกิดขอเปรียบเทียบระหวางละคร
เรื่องใหมกับละครเรื่องเกา หากแมบานรูสึกวาสิ่งใหมทําไดไมดีเทาเกา ยอมนําไปสูการวิพากษวิจารณหรือ
การแสดงความไมพึงพอใจ แตปจจัยที่ทําใหกลุมแมบานตัดสินใจเลือกชมละครเรื่องที่ซา้ํ ซากหรือไมนนั้
ยังขึ้นอยูกับปจจัยดานตัวแสดง และบทบาทการแสดงเปนสําคัญ
คุณวรรณา คําโสภา แมบานเขตหวยขวาง ใหเหตุผลในการเลือกชมละครที่ซ้ําซากวาจะ
ดูละครถาตัวแสดงถูกใจ และอยากดูบทบาทการแสดงของดาราใหม ๆ ดวย คุณวรรณากลาววา " ละครเกา
เอามาทําใหม ปามักไมเปดดู ขึ้นอยูกับดารา แลวก็บทบาทดวย หากตัวแสดงมันไมไดอยางใจ มันก็ทําให
เราไมอยากดู เพราะเรารูเรือ่ งแลว เราอยากดูบทบาทของดาราใหม ๆ ที่เขาแสดง อยาง บานทรายทอง 18
ลาสุดจะไมคอยดู เพราะนางเอกเขาแสดงบทบาทไมคอยดี แลวรูปรางนางเอกมันไมเหมาะสมกับนางเอก
เรื่องนี้ มันตองตัวเล็ก ๆ บาง ๆ หนอย อยางนี้แลวมาถักเปย มันก็ไมนาดูแลว…ภาพพจนละครตอนแรกเขา
มาดี พอมาเจอตรงนี้เขาถอยไป 70 % เลย " ( วรรณา คําโสภา, สัมภาษณ 28 มกราคม 2545 )
คุณเอกษยา เกงวิบูลย ยังใหเหตุผลสนับสนุนคุณวรรณาในทํานองเดียวกัน หากจะเลือก
ดูละครซ้ํา ตองเปนนักแสดงที่ถูกใจ มีรูปรางหนาตาดี กลาวคือพระเอกตองหลอ นางเอกตองสวยเทานั้น
โดยจะนําไปเปรียบเทียบกับละครเรื่องเดิมแลวจะนํามาพิจารณาในการเลือกดู
" บางครั้งมันเอาเรื่องเกามาสรางใหม คือเราดูแลวเรารูแลว เราจึงไมอยากดู เรื่องซ้ําซาก
ทําใหเราไมชอบ แลวทําใหเรามีขอเปรียบเทียบ อยางเรื่อง น้ําเซาะทราย19 พี่วาสมัยกอนพระเอกหลอ
นางเอกสวย แตพอมารุนหลัง พระเอก นางเอกสวยหลอไมสะใจเรา ก็ทําใหเราไมอยากดู " ( เอกษยา เกง
วิบูลย, สัมภาษณ 9 กุมภาพันธ 2545 )

18

บานทรายทอง เรื่องเดียวกัน
19
น้ําเซาะทราย ละครโทรทัศนที่ผูชมกลาวเปรียบเทียบระหวางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 เมื่อป 2536
นําแสดงโดย ปรียานุช ปานประดับ, ศรัณยู วงศกระจาง, สินจัย หงษทัย กับสถานีโทรทัศน
ไทยทีวีสีชอง 3 เมื่อป 2544 นําแสดงโดย จันจิรา จูแจง, ฉัตรชัย เปลงพานิช, จริยา แอนโฟเน
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เชนเดียวกับคุณโสภา วงศศิริวบิ ูลย หากไมชื่นชอบนักแสดงแลว ละครเรื่องที่ซ้ําซากนั้น
ก็ไมมีความตองการติดตามชม " บางทีเบื่อละครที่ซ้ําซาก ฉายแลวฉายอีก ก็เบื่อไมอยากดูเหมือนกัน คือดู
หลายครั้งแลว พอรูเนือ้ เรือ่ งแลว ดูจนจําไดแลว ก็ไมอยากดูอีก แตถานักแสดงที่ถูกใจ แมนํามาฉายใหมก็
จะดู แตถาไมชอบนักแสดงก็จะไมดู อยางเรื่อง แฝดลองหน 20 ของกันตนา ไมชอบดาราก็จะไมดูเลย
สวนมากปาจะชอบดาราเกา ๆ มากกวา อยาง ชไมพร พิสมัย เปนความชอบสวนตัวนะ " ( โสภา วงศศิริ
วิบูลย, สัมภาษณ 21 มกราคม 2545 )
นอกจากกลุมแมบานจะเปรียบเทียบถึงตัวแสดงแลว หากบทบาทการแสดงไมเปนที่
ถูกใจ กลุมแมบานก็ไมพึงประสงคตอการติดตามชมละครซ้ําซากเชนเดียวกัน
คุณมาลี โตสกุลใหเหตุผลเกีย่ วกับบทบาทการแสดงวา " ละครบางเรื่องเลนแลวเอา
กลับมาเลนอีก แตวาเปลี่ยนคนเลน ก็จะดูวาเปลี่ยนแลว ใครแสดง เอามาเปรียบเทียบกันระหวางคนเกา คน
ใหม บางครั้งเราก็รับไมได บทบาทเขามักแสดงไมสมจริงสมจัง ก็จะไมอยากดู " ( มาลี โตสกุล,
สัมภาษณ 19 กุมภาพันธ 2545 )
คุณจุมพล สมอคอร ยังคํานึงถึงบทบาทการแสดงเชนเดียวกับคุณมาลีอีกวา " ถาเรื่อง
ใหม ๆ ที่เอามาฉายซ้ํา คือตัวละครมันแสดงไดไมดีเทาเรื่องเกา ๆ ก็ทําใหเราไมอยากดู มันซ้ําซาก ตีบทไม
แตก จริง ๆ นักแสดงรุนใหมเขาก็แสดงดี แตวาเขาไมถึงบทเหมือนที่เราเคยดูผานมา เราเปรียบเทียบกับ
นักแสดงเกา ๆ ปายังติดกับนักแสดงรุนเกา " ( จุมพล สมอคอร, สัมภาษณ 27 กุมภาพันธ 2545 )
เชนเดียวกับคุณชฎา เตาสุวรรรณ ใหเหตุผลในการเลือกชมละครเรื่องที่ซ้ําซากวาจะ
เปรียบเทียบถึงบทบาทการแสดงเปนสําคัญ และตองไมแตงเติมเรื่องมากจนเกินความเปนจริงไป คุณชฎา
กลาววา " ถามันซ้ําซาก เอาแตของเกามาทําใหม…อยางเรือ่ ง สุสานคนเปน 21 มันหลายรอบแลว บางทีก็
จะดูบทบาทของนักแสดงใหมเหมือนกัน วาเขาแสดงดีเหมือนกับคนเดิมไหม เปรียบเทียบไง แลวก็วิจารณ
วาเขาแสดงดีไหม…มันสรางแลวไมดีเหมือนเกา ของเกามันดีกวาตรงที่เขาไมตกแตงอะไรมากจนเกิน
ความเปนจริง อยางการแตงหนาวิญญาณลั่นทม มันพอกหนาขาวมากไป มันเจาะจงจนดูเกินความจริงไป
แลวตอนเปนวิญญาณมันลองไปโนนไปนี่ตามหลักของวิญญาณมันไมใชแบบนี้ " ( ชฎา เตาสุวรรณ,
สัมภาษณ 7 มีนาคม 2545 )
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จะเห็นไดวาเหตุผลประการสําคัญที่ทําใหกลุมแมบานตัดสินใจพิจารณาเลือกชมละคร
เรื่องที่ซ้ําซากหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยดานตัวแสดง และบทบาทการแสดงเปนสําคัญ กลาวคือเมื่อเปน
ตัวแสดงที่ชื่นชอบ หรือเคยชื่นชอบผลงานการแสดงมาแลวก็จะสนใจติดตามชม หากเปนนักแสดงใหมก็
จะดูบทบาทเปรียบเทียบกับนักแสดงคนเกาที่เคยดูผานมา
ภาวะความซ้ําซากของการนําเนื้อหา / บทละครกลับมาฉายใหมนั้น จะเห็นไดวา
เหมือนกับเปนการถูกบังคับใหดู เพราะผูชมจะมีโอกาสเลือกไดนอยมาก การเลือกเปดรับชมละครเรื่อง
ซ้ําซากนั้น กลุมแมบานมักจะเลือกติดตามกอนวาเรือ่ งเกาที่นํามาสรางใหมนั้นดีกวาเดิมหรือไม ซึง่ จุด
หนึ่งที่เปนขอไดเปรียบของการนําละครเรื่องเกามาสรางใหมคือ ความนิยมชมชอบที่มาแตครั้งอดีต ซึ่งมี
อิทธิพลตอการเปดรับชมซ้ําหากผูชมเคยชื่นชอบเรื่องนั้นมาแลว แตทั้งนี้การผลิตละครซ้ําก็มีขอควรระวัง
อยางมาก ซึ่งอาจเกิดขอเปรียบเทียบไดงาย กลาวคือ หากผูช มรูสึกไมประทับใจหรือชื่นชอบเทาละครเรื่อง
เกา ยอมเกิดความไมพึงพอใจตอละครเรื่องนัน้ ซึ่งปจจัยดานนักแสดง และบทบาทการแสดง จะมีอิทธิพล
ทําใหกลุมแมบานมีความตองการติดตามชมละครโทรทัศนเรื่องนั้นตอไปแมจะมีความซ้ําซากเกิดขึ้นก็ตาม
ความซ้ําซากของดารานักแสดง
ความชื่นชอบดารานักแสดงเปนคานิยมทางวัตถุชนิดหนึ่ง ซึ่งกลุมแมบานบางคนแสดง
ความคิดเห็นตอประเด็นดังกลาวในเชิงลบ โดยไมพึงพอใจที่นํานักแสดงหนาเดิม ๆ มาวนอยูในจอทีวีแทบ
ทุกชอง ความซ้ําซากมากมายของดาราบางคน คือ ประเด็นที่แมบานสวนหนึ่งรูสึกไมพึงพอใจ จาก
การศึกษาพบวา ประเด็นดังกลาวเปนเพียงกระแสชวงหนึ่งที่เกิดขึ้น ที่เกิดจากตัวแสดงรับบทซ้ําในละคร
หลาย ๆ เรื่องที่ออกอากาศในชวงเดียวกัน
ซึ่งประเด็นดังกลาวอาจสรางความไมพึงพอใจใหกับกลุม
แมบานไดเชนเดียวกัน โดยเฉพาะเปนการสรางอารมณความรูสึกหงุดหงิด รําคาญใจที่เห็นแตดาราคน
เดิม ๆ
อุษา ดิษฐรักษ กลาววา " บางทีก็เบื่อดาราเหมือนกัน ซ้ํา ๆ ซาก บางทีเลนเรื่องนี้
แลวก็ไปเลนเรือ่ งนั้นอีกแลว ทําใหเราเบื่อ อยาง " กบ สุวนันท " อะไรก็กบยันเลย แลวอยางตัวโกงที่เห็น
บอย ๆ เลยก็ " กิ๊ก สุวัจนี " มันโกงชอง 7 ไมพอยังตามมาโกงชอง 3 อีกดวย คิดวามันนาจะเปลี่ยนบางนะ
ดาราซ้ํา ๆ หนากันบอย ๆ ก็เซ็งเหมือนกันนะ มันเพิ่งเลนไปหยก ๆ ก็เห็นอีกแลว ถาเนือ้ เรือ่ งไมดีก็ไม
อยากดู " ( อุษา ดิษฐรักษ, สัมภาษณ 8 มีนาคม 2545 )
คุณบุญนอง สมอ ยังระบุถึงประเด็นความไมพึงพอใจเชนเดียวกับคุณอุษาวา " ละคร
หลายเรือ่ งตัวแสดงมักซ้ําซาก อยางที่เห็นบอย ๆ กิ๊ก สุวัจนี ดาราเลนก็เปนเรื่อง ๆ ไป ไมใชวาเลนชองนี้
แลวก็ไปเลนอีกชองหนึ่งอยางนี้มันซ้ําซากไป แลวมันจะแสดงเหมือน ๆ กันดวย แสดงเปนตัวไมดีเหมือน
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ๆ กัน มันก็ทําใหเบื่อกับนักแสดงคนนั้นไปเลย ทั้ง ๆ ที่บทบาทเขาอาจจะแสดงดีก็ทําใหเราเบื่อได
เหมือนกัน " ( บุญนอง สมอ, สัมภาษณ 19 กุมภาพันธ 2545 )
อยางไรก็ตาม
ในการวางตัวแสดงก็เปนสิ่งที่ผูผลิตจําเปนตองคํานึงถึงรายการละคร
โทรทัศนของคูแขง โดยเฉพาะที่ออกอากาศอยูในวันเวลาเดียวกัน วาในละครเรื่องอื่น ๆ เขามีผูแสดงเปน
ใครอยางไรบาง เพื่อที่จะใชในการพิจารณาในการวางตัวแสดงมิใหเกิดการซ้ําซากจําเจ ที่จะใหผูชมเห็น
ดาราหนาซ้ํา ๆ กันปรากฏในละครทุกเรื่องทุกชอง จะเห็นไดวาประเด็นดังกลาวกลุมแมบานแสดงความไม
พึงพอใจเปนการสวนตัว ดวยอารมณความรูส ึกความรําคาญใจ และเบื่อหนายตอนักแสดง ซึ่งกลุมแมบาน
อาจไมมีความประสงคตอการเลือกติดตามชมละครเรื่องนั้นตอไปไดเชนเดียวกัน
ความซ้ําซากของสถานที่ / ฉาก
ความสําคัญของการคัดเลือกสถานที่ หรือฉากในการถายทําละครโทรทัศน มีอิทธิพลตอ
การสรางแรงจูงใจในการเลือกติดตามชมละคร กลาวคือ เมื่อเปนฉากที่มีวิวทิวทัศนสวย ไมซ้ําซากก็จะ
สนใจติดตามชม แตถาเปนฉากเดิม ๆ ซ้ําซากก็จะไมนาสนใจ ซึ่งบางครั้งการดูละครของกลุมแมบานจะ
พิจารณาถึงฉากที่ปรากฏในละครดวย
จากการศึกษาพบวา กลุมแมบานจะแสดงความไมพึงพอใจเกีย่ วกับประเด็นความซ้ําซาก
ของสถานที่ / ฉาก โดยระบุถึงความไมพึงพอใจวา ละครมักนําเสนอความซ้ําซากของฉากบันไดวน และ
ฉากหนาบาน ซึ่งเปนจุดเดนของสถานที่นั้น ๆ เปนสวนใหญ ซึ่งมีปรากฏในละครหลาย ๆ เรื่อง
ตัวอยางของคุณวรรณา คําโสภา ซึ่งไดอธิบายลักษณะความซ้ําซากของสถานที่ / ฉากที่
ปรากฏในละครบอยครั้ง โดยกลาววา " ถาเปนฉากบานมักจะซ้ําซาก อีตรงที่บานนี้ก็ถายเรื่องนี้ เรือ่ งนี้ก็
ถายอีกแลว โดยเฉพาะฉากที่มันเปนบันไดวน มันจะไปเนนอีตรงบันไดดวย แลวก็ฉากหนาบานที่มันจะมี
บันไดเหมือนเราเดินขึ้นไปบนปราสาท แลวมันก็ไปเจาะจงอีตรงทางเขาบาน กับอีตรงบันไดวน ตรงนี้มนั
เปนจุดเดนไง แลวละครหลายเรื่องก็จะถายแตสถานที่เดียวกัน พอเห็นบานเราเริ่มรูสึกวาหลังนี้อีกแลว ดู
จนจําได จุดนี้เปนจุดหนึ่งที่เบื่อเหมือนกัน…เบื่อกับสถานที่ ที่มันจําเจไป " ( วรรณา คําโสภา, สัมภาษณ
28 มกราคม 2545 )
จะเห็นไดวาความซ้ําซากของฉาก / สถานที่ ที่ใชถายทําซ้ํา ๆ กันในละครหลายเรื่อง เปน
จุดหนึ่งที่สรางอารมณความรูส ึกใหกลุมแมบานเกิดความเบื่อหนาย
และไมตองการติดตามชมได
เชนเดียวกัน
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ประเด็นความยืดเยือ้
บอยครั้งหากละครโทรทัศนเรื่องนั้น ๆ ไดรับความนิยมขึ้นมา ผูสรางละครก็จะเพิ่ม
จํานวนตอนของเรื่องขึ้นไป ซึ่งผูชมเห็นวาเปนการยืดเรือ่ ง ดึงเรื่องโดยไมมีความจําเปน จากการศึกษา
พบวา กลุมแมบานที่ระบุวาไดรับความไมพึงพอใจประเด็นความยืดเยื้อ เนื่องจากมีการดึงเรือ่ งใหยืด
ออกไปก็ตอนใกลจบเรื่อง บทจะซ้ําไปซ้ํามา สรางความรําคาญในการติดตามชม
คุณวรรณา คําโสภา กลาววา " ละครบางเรื่องยืดเยื้อ แตก็มีไมมากเทาไร ไอที่ยืดเยื้อคิด
วาบางทีเพื่อเอาโฆษณามาเยอะ ๆ ก็อาจจะตอหนังออกไป บางทีเราคิดวามันนาจะจบแลว มันก็ยังไมจบ
แตเราก็จําเปนตองดูไง เพราะตองการรูว ามันจะจบยังไง บางทีเราดูวามันไมมีสาระแลว อยางเรือ่ ง สุสาน
คนเปน 22 ตอนนี้เริ่มยืดแลว มันจะซ้ําอยูที่เดียวไง ผีหลอกก็จะหลอกอยูนั่นแหละ แทนที่จะรายไปทีเดียว
เลย ดูหลายครัง้ แลวก็ยังหลอกอยูนั่นแหละ มันทําใหเรารําคาญ แทนที่วามันจะไปถึงไหน ๆ แลว " (
วรรณา คําโสภา, สัมภาษณ 28 มกราคม 2545 )
คุณเรียม สมานวิบูลย ใหเหตุผลซึ่งสอดคลองกับคุณวรรณาอีกวา " ถาเปนเรื่องที่อืดอาด
ยืดยาด มันเยิ่นเยอกวาจะพูดออกมา ก็จะไมดูดีกวา มันอืดจนมันรําคาญ เหมือนกับละครที่มันใกลจะจบ
แลวมันก็ตองยืดออกไป รําคาญมาก ซ้ําซากบทนั้นอยูนั่นแหละ แลวบางทีพระเอกนางเอก ก็งอนกันไป
งอนกันมา ทําใหเราเบื่อที่จะดูเหมือนกัน " ( เรียม สมานวิบูลย, สัมภาษณ 1 มีนาคม 2545 )
จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา กลุมแมบานจะแสดงความไมพึงพอใจ หากละครบาง
เรื่องใกลจบเรือ่ งแลวมีการยืดเรื่อง ดึงเรื่องออกไปโดยไมมีความเปน ซึ่งจะเปนการสรางอารมณความรูสึก
รําคาญใจใหกับผูชม
ประเด็นการขาดความตอเนื่องของฉาก และเครื่องแตงกาย
เนื่องจากการจัดเตรียมเสื้อผาและเครื่องแตงกายในการถายทําละครโทรทัศน จะแบง
เหตุการณออกเปน "วัน" และ "เวลา" ทั้งนี้เพราะการถายทําไมไดถายเรียงตามลําดับฉากและเหตุการณที่
เกิดขึ้น ความผิดพลาดในเรื่อง "ความตอเนื่อง" อาจเกิดขึ้นไดเนื่องจากวัน เวลา สถานที่ในการถายทําละคร
ขาดความตอเนื่องในวันเดียวกัน ดังนั้นจึงตองมีการจดความตอเนื่องของเสือ้ ผา การแตงกายของตัวละคร
ทุกตัว หรือแมแตอุปกรณประกอบฉาก
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จากการศึกษาพบวา มีกลุมแมบานระบุวาไดรับความไมพึงพอใจประเด็นการขาดความ
ตอเนื่องฉาก และเครื่องแตงกาย เนื่องจากเห็นวาประเด็นดังกลาวเปนการขาดความประณีตในการผลิต
ละคร เกิดจากความมักงายของผูผลิตที่ขาดความสนใจตอความผิดพลาดเกิดขึ้น
ตัวอยางที่เห็นไดชัด ในกรณีของคุณสุภาพร เจตนสมบูรณ ซึ่งเปนผูมีความรู และ
ประสบการณเดิมทางดานการผลิตละคร ทําใหการชมละครจะพิจารณาถึงองคประกอบฉากและเครื่องแตง
กาย คุณสุภาพรกลาววา " อยางเรื่อง แผลเกา 23 มันยอนยุคมาก พระเอกจะไปใสเสื้อเหมือนละครแนว
ปจจุบัน เพราะคน ๆ เดียวกันแสดง แลวเสือ้ ตัวเดียวกันอะไรอยางนั้น ก็ยงั ดูไดแตไมคอยพึงพอใจ อาจ
เพราะเราเรียนมาทางนี้ เลยรูสึกวามันทําไมถูกนะ เหมือนคนดูเปนอะไร อยางวันนั้นพอบานบอกวา ทําไม
ขับรถ Benz กลายเปน Volvo ไปไดหละมาระหวางทาง ถึงคนไมไดเรียนมายังรูเลย มันหรอก
ประชาชน.… เขามักงาย เพราะตอนที่เรียนอาจารยสอนเสมอวา Script เกินตองจดใหไดวา วันนั้นเล็บ
สั้น–ยาว ทาสีอะไร ลิปสติกสีอะไร อาเชโดวสีอะไร เสือ้ ผาแบบไหน สีอะไร มาถายวันตอมาซึ่งเปนเรื่อง
ตอเนื่องในฉากเดียวกัน แตมันถายคนละวันตองใหเสื้อผาทุกอยางเหมือนเดิม คือไมหลอกลวงประชาชน
คิดวาประชาชนคงไมรูแบบขอผานไปทีแปบเดียว " ( สุภาพร เจตนสมบูรณ , สัมภาษณ 9 มีนาคม 2545
)
จะเห็นไดวา
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในประเด็นการขาดความตอเนื่องของฉากและ
เครื่องแตงกายที่ปรากฏในละครโทรทัศน เปนสิ่งที่กลุมแมบานเห็นวา เปนความมักงายของผูผลิต และการ
ขาดความประณีตในการผลิตละครโทรทัศน
แมจะเปนขอผิดพลาดเพียงเล็กนอยก็ไมควรจะละเลย
เสมือนเปนการหลอกลวงประชาชน
2. ประเด็นความไมพึงพอใจอันเกิดจากผลกระทบที่มีตอบุตรหลาน
โทรทัศนเปนสื่อมวลชนที่ใกลชิดกับคนในสังคมเมืองเปนอยางมาก จนอาจกลาวไดวา
โทรทัศนเปนสวนหนึ่งในชีวิตของคนและครอบครัวในเมือง
ดังนั้นโทรทัศนจึงมักจะถูกกลาวถึงหรือ
วิพากษวิจารณอยูเสมอเกีย่ วกับอิทธิพลที่มีตอผูชมโดยเฉาะอยางยิ่งตอเด็ก
กลุมแมบานในฐานะผูมี
บทบาทในการเลือกสรรเนื้อหาจากสื่อเพื่อบุตรหลาน มักจะคิดหรือมีความรูส ึกกันเอาเองวาโทรทัศนนั้นมี
อิทธิพลในการสรางความรูสึก นิสัย ทัศนคติ และการกระทําที่ไมดีงามใหเกิดขึ้นแกจิตใจและพฤติกรรม
ของเด็กอยางรายกาจ เปนตัวการที่ทําใหเด็กมีนิสัยกาวราว มีความประพฤติเกเร และมีจิตใจหยาบกระดาง
หากแตสิ่งตาง ๆ เหลานี้เปนการพูดลอย ๆ โดยอาศัยแตเพียงความคิดหรือความรูสึกเปนเครื่องตัดสินโดย
อางอิงจากปญหาสังคมที่เกิดขึ้นในปจจุบัน หรือพฤติกรรมรุนแรงของเด็กที่เกิดขึ้น เกิดเปนความเกรง
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กลัววาภัยจากสือ่ โทรทัศนจะมีอิทธิพลตอการบมเพาะและสรางพฤติกรรมทีไ่ มเหมาะสมตาง ๆ ตอเด็ก
นานาประการ
จากการคนควาวิจัยทางดานนิเทศศาสตรที่นักวิจัยไดทําเอาไว ( ปรมะ สตะเวทิน อางใน
15 ป นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ) กลาวถึงอิทธิพลของโทรทัศนที่มีตอเด็กไววา โทรทัศนสามารถ
กระตุนหรือสงเสริมใหเด็กกระทําอยางใดอยางหนึ่งได เมื่อเด็กมีความโนมเอียงที่จะทําเชนนั้นอยูแลว การ
ที่เด็กเลียนแบบ หรือจดจําการกระทําตางๆ ที่เกิดขึ้นในจอโทรทัศน แลวนําไปปฏิบัติในเวลาตอมานั้นก็
เนื่องจากวาเด็กเหลานี้มีนิสัย มีความชอบหรือมีปญหาสวนตัวที่เก็บกดเอาไว และพรอมที่จะแสดงออกซึ่ง
ความกาวราวรุนแรง หากโอกาสหรือเหตุการณเอื้ออํานวย ซึ่งปญหาตางๆ อาจเกิดจากการขาดความ
อบอุนจากพอแม การทะเลาะเบาะแวงในครอบครัว การอยูใ นสภาพแวดลอมที่ไดพบเห็น ตลอดจนการ
คบเพื่อที่เกเร เหลานี้ลวนแตมีอิทธิพลในการทําใหเด็กกลายเปนเด็กเกเรมากกวารายการโทรทัศนที่เด็กดู
ทั้งนั้น โทรทัศนเปนเพียงตัวกระตุนจิตใตสํานึกหรือความโนมเอียงที่จะกระทําความชั่วเทานั้น
อยางไรก็ตาม เหลาบรรดากลุม แมบานที่มีบุตรหลานก็ยังคงมีความเชื่อตามความคิดของ
ตนเองวา หากละครโทรทัศนนําเสนอภาพที่ไมเหมาะสมตาง ๆ ก็ยอมทําใหเด็กเกิดการจดจํา และนําไป
ประพฤติปฏิบัติตามเลียนแบบอยางตัวแสดง ซึ่งจากความเชื่อดังกลาวทําใหการตัดสินใจเลือกชมละคร
โทรทัศนของกลุมแมบาน จะใหความสําคัญกับการพิจารณาคัดเลือกเนื้อหาละครโทรทัศนเพื่อบุตรหลาน
เปนสําคัญ
อันอาจกลาวไดวาเปนภาระหนาที่อีกประการหนึ่งของแมบานเมื่อตองการเปดรับชมละคร
โทรทัศน และมักจะไดรับความไมพึงพอใจเสมอ หากละครโทรทัศนมีการนําเสนอเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
ควรคาแกการที่เด็กจะรับรู
ความคาดหวังประการสําคัญของแมบานกลุมนี้ จึงมักจะตระหนักถึงอิทธิพลของละคร
โทรทัศนที่มีผลกระทบตอเด็กเมื่อมีการนําเสนอสิ่งที่ไมเหมาะสม อันอาจทําใหเด็กไมสามารถแยะแยะสิ่ง
ถูกผิดได ฉะนั้นการติดตามชมละครโทรทัศนของกลุมแมบาน สวนหนึ่งจึงคาดหวังใหละครโทรทัศน
นาจะพิจารณาถึงสิ่งที่มีคุณคาสําหรับเด็กสอดแทรกในละครดวย เสมือนเปนแมพิมพในการใหศึกษาแก
เด็ก ตลอดจนการแนะนําสอนสั่งบุตรหลานในแนวทางที่ถูกตองเหมาะสม อันจะเปนสาระประโยชน
สําหรับเด็กมากขึ้น
คุณบุญนอง สมอ เปนประธานกลุมแมบานเขตบางคอแหลม โดยปกติคุณบุญนองจะ
เปนผูคอยแนะนําสั่งสอนบุตรหลานใหกับคนในชุมชน
คุณบุญนองกลาวแสดงความคาดหวังเกี่ยวกับ
ละครโทรทัศนวา
" อยากใหเขาเลนละครใหสรางสรรคเด็ก บางทีเห็นแลวก็ไมอยากดูนะ มันน้ําเนา แม
กินเหลา ลูกไปติดยา อะไรตออะไร มันหมดศรัทธา ไมคอยอยากดู โดยมากจะคํานึงถึงเรื่องเด็กมากกวา
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อยากจะใหเขามีละครที่สรางสรรคเด็กมากกวา เพราะตอนนี้เด็กเขาไดรับความกระทบกระเทือนมาก แลว
ก็การศึกษาอีกอยางหนึ่งควรจะมีสอดแทรกใหแกเด็ก " ( บุญนอง สมอ, สัมภาษณ 19 กุมภาพันธ 2545 )
คุณมาลี โตสกุล มักใหความสําคัญกับเนื้อหาของละคร และการชมละครมักจะนั่งดู
รวมกับเด็ก ๆ ในบานและคอยชี้แนะ คุณมาลีไดใหเหตุผลซึ่งสอดคลองกับคุณบุญนองวา
" เด็กสมัยนี้อยูในวัยเรียนมาก นาจะมีสื่อการสอนสอดแทรกลงไปในละคร ถาเปดดู
ละครเรื่องนี้แลวมีจุดเหลือ่ มล้ําทางสังคมก็จะบอกวา เรื่องนีน้ ากลัวนะตองจําไวเปนตัวอยางนะ เรื่องนี้ไมดี
ในละครจริงอยูท ี่อาจจะมีคนนั้น คนนี้มาชวย แตชีวิตจริง ๆ หละ จะไมโชคดีอยางนี้ มันอาจทําใหเราตอง
เสียเปรียบฝายตรงขาม ละครนี้ก็เหมือนกับตามใจคนแตงวาเดี๋ยวตองมีคนนั้น คนนี้มาชวย เราก็สอนเด็ก
ไปดวย " ( มาลี โตสกุล, สัมภาษณ 19 กุมภาพันธ 2545 )
กลุมแมบานยังมองถึงภัยอันตรายที่สอดแทรกในละครโทรทัศน จึงมีความคาดหวังให
ละครโทรทัศนนําเสนอสิ่งที่มีสาระประโยชนแกเด็กมากกวาที่เปนอยู แตเมื่อความคาดหวังเหลานั้นไมได
รับการตอบสนอง อยางในกรณีของคุณชลธร อัศวเพชรกูล ที่มักจะติดตามชมละครโทรทัศนพรอมกับ
บุตรเสมอ และคัดเลือกละครที่ตนเองคิดวานาสนใจและเหมาะสมสําหรับลูกเทานั้น หากแตคุณชลธรได
กลาวกับผูวิจัยไววา ตนเองไมตองการแสดงความคาดหวังใด ๆ เนื่องจากเคยสูญเสียความคาดหวังที่มีตอ
ละครมาแลวในอดีต ซึ่งคุณชลธรไดกลาวไววา
" ความคาดหวังของพี่เกี่ยวกับละครคอนขางสูญหาย เคยคิดวามันนาจะมีละครที่เปนการ
สรางสรรคเด็กจริง ๆ ละครตอนนี้ 20.30 น. ก็มีแลว เด็กยังไมนอน การที่เราจะมาบอกวาปดทีวีแลวไมให
เด็กดูเปนไปไมได ละครบางครั้งพี่มีความรูสกึ วาพี่ดูได แตมันไมเหมาะกับเด็ก ๆ บางครั้งพี่ก็รูสึกเพลินดี
เหมือนกับดูไปเรื่อย ๆ ถึงจะไมมีสาระแตก็แกเหงาได แตมันไมเหมาะกับเด็ก ๆ เพราะในความรูสึกวาเรา
ตองมานั่งอธิบายทุกฉากของละคร ยิ่งถาเปนละครหลังขาวมันเปนละครที่ไมเหมาะกับเด็กที่จะนั่งดูโดย
ลําพัง พี่จึงรูสึกวามันเปนภาระมาก เคยคิดวาเขานาจะมีการทําละคร ซึ่งเราดูแลวไดประโยชน อยางนอยก็
ไดประโยชนในการประกอบอาชีพ พัฒนาตัวเรา ปรับปรุงอาชีพ ปรับปรุงการพูดจา หรือบุคลิกของเราที่
แทรกอยูในละคร….มันกลับมีแตคําพูดจาที่ออกจะรุนแรง แลวก็ลอแหลม สอดเสียด กระแนะกระแหน
เปนคําพูดจาที่เราไมอยากจะไดยิน คือเราอาจจะตองไดยินในการดําเนินชีวิตของเรา แตเรามีความรูสึกวา
มันพอแลว มันพอที่เราจะจบอยูแคตรงนั้น พอมาดูละครเราไมอยากไดดูอกี แลว เราอยากจะไดยินอะไรที่
มันฟงดูดีทําใหเราเพลิดเพลิน ไมใชวาบางคนจะมาวาละครมันก็เหมือนกับชีวิตจริง พี่มีความรูสึกวาเรา
ตองดําเนินชีวิตจริงจากปจจุบนั ชวงเชาถึงเย็นมันมากพอแลวที่เราจะโดนแรงกระแทกตรงนั้น
เวลา
พักผอนของเราไมใชวายังเจออยางนี้อีก มันอาจจะเปนเรื่องจริงแตวามันไมควร มันเลยไมมีสาระ ไมมี
ประโยชนกับเราแลวกับลูกดวย " ( ชลธร อัศวเพชรกูล, สัมภาษณ 27 กุมภาพันธ 2545 )
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จะเห็นไดวา กลุมแมบานที่มีบุตรหลานมักใหความสําคัญกับเนื้อหาของละครโทรทัศน
และคาดหวังใหละครเปนตนแบบในนําเสนอสิ่งที่สรางสรรคประโยชนเพื่อเด็ก ซึ่งละครบางเรื่องเปนสิ่งที่
ผูใหญดูได แตไมเหมาะสมสําหรับเด็กดู หากละครนําเสนอสิ่งที่สรางสรรคอยูแลวจะไดไมเปนภาระของ
แมบานมากขึ้น สําหรับการใหคําอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไมเหมาะสมกับเด็ก ในขณะที่กลุมแมบาน
ตองการไดรับความบันเทิงและพักผอนหลังจากภาระกิจประจําวัน
การเลือกเปดรับชมละครโทรทัศนของกลุมแมบาน จึงขึ้นอยูกับคุณคาสาระที่จะไดรับ
จากละครโทรทัศนเพื่อบุตรหลานเปนสําคัญ ดังนั้นการตัดสินใจเลือกชมละครโทรทัศนของกลุมแมบาน
ที่มีประเด็นความไมพึงพอใจอันเกิดจากผลกระทบตอบุตรหลาน
จึงกระทําไปตามบทบาทหนาที่ของ
มารดาผสมผสานในเรื่องของความตองการความรูไปใชประโยชนควบคูไปกับความบันเทิง
พักผอน
หยอนใจ ซึ่งจากการศึกษาพบวา กลุมแมบานมีประเด็นความไมพึงพอใจอันเกิดจากผลกระทบตอบุตร
หลาน ซึ่งพบในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
ประเด็นพฤติกรรมไมเหมาะสม
ละครโทรทัศนที่มีการนําเสนอรูปแบบพฤติกรรมไมเหมาะสม เปนประเด็นสําคัญที่
กลุมแมบานแสดงความไมพึงประสงคตอเนื้อหาในละครโทรทัศน เนื่องจากภาระหนาที่ประการหนึ่งของ
กลุมแมบาน คือการอบรมเลีย้ งดูบุตรหลาน ดวยสาเหตุดงั กลาว กลุมแมบานจึงใหความสําคัญตอการ
พิจารณาคัดเลือกเนื้อหาละครโทรทัศนเพื่อบุตรหลานมากกวาเรื่องอื่นใด โดยกลุมแมบานเชื่อวา สื่อละคร
โทรทัศนเปนสิ่งที่บมเพาะพฤติกรรมใหเด็กเกิดการจดจําไดงาย และรวดเร็ว อันจะกอใหเกิดคานิยม
เลียนแบบอยางไมรูตัว โดยเฉพาะสังคมการเรียนรูในปจจุบันที่เด็กมักจะใชเวลาสวนใหญในการเปดรับ
สื่อโทรทัศน ฉะนั้นอิทธิพลของสื่อจึงมีผลกระทบตอเด็กอยางมาก กลุมแมบานจึงมีประเด็นความไมพึง
พอใจในเรื่องการนําเสนอพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมผานละครโทรทัศน
จากการศึกษาพบวา กลุมแมบานระบุวาไดรับความไมพึงพอใจในประเด็นพฤติกรรมไม
เหมาะสมในเรื่องการแตงกาย บทเลิฟซีน การพูดจา และสิ่งอบายมุข ซึ่งมีผลใหกลุมแมบานมีการ
คัดเลือกละครโทรทัศนสําหรับบุตรหลานตามความเหมาะสม เนื่องจากความไมตองการใหบุตรหลานเกิด
ความสัมพันธในการเลียนแบบพฤติกรรมตัวแสดง
การแตงกาย
การนําเสนอภาพการแตงกายไมเหมาะสมผานละครโทรทัศน ยังเปนสิ่งที่กลุมแมบาน
เชื่อวา วัยรุนมีการแตงกายในลักษณะไมเหมาะสมเลียนแบบอยางตามดารา ซึ่งบางครั้งการแตงกายมีความ
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ลอแหลมเกินไป ไมเหมาะสม แตเด็กจะคิดวาการแตงกายตามแบบอยางดารา เปนสิ่งที่ควรคาแกความ
นิยม
คุณมาลี โตสกุล มักจะติดตามชมละครรวมกับเด็ก ๆ ในบานและคอยชี้แนะ คุณมาลี
กลาววา " บางครั้งการแตงตัวก็ลอแหลม ทั้งสั้น แลวก็ลึก บางทีก็เปดหมดเลยแผนหลัง บางทีก็ควาน ดึง
หนาอกขึ้นมา..ดึงซะจนกระทั่งมันลนออกมาเปนกอน อยาใหมันถึงกับขนาดทะลักออกมา ดูนาเกลียด
ไมไดสวยงามเสียเลย ทําใหเด็กที่มันเห็นแลวมันก็อยาก แลวเรามาเปรียบเทียบกับเด็กสมัยนี้ การใสเสื้อ
นักเรียนไปโรงเรียน ทั้งเนน ทั้งดึง รัดซะนาเกลียด เห็นดาราทําก็จะทําบาง จริง ๆ มันไมเหมาะสมเอาเลย
ตองบอกลูกวามันอันตรายสําหรับเราที่ตองเดินเขาออกซอย….ก็จะสอนเด็ก ๆ ไปดวย " ( มาลี โตสกุล,
สัมภาษณ 19 กุมภาพันธ 2545 )
คุณชุลัย วรรณอุน ยังใหเหตุผลซึ่งสอดคลองกับคุณมาลีอีกวา " บางทีการแตงกายไม
เหมาะสม ประเภทโชวสะดือ สายเดี่ยว มันเกินไป บางทีมันเกินไปตรงที่วา วัยรุนเขาจะทําตามดารา เด็ก
วัยรุนบานเรามักจะเลียนแบบการแตงกายตามดาราเอามาเปนตัวอยาง แลวมักคิดวาสิ่งนีด้ ี สวย ใคร ๆ ก็
นิยมใสกัน " ( ชุลัย วรรณอุน, สัมภาษณ 31 มกราคม 2545 )
อยางกรณีของคุณสุดใจ ลาน้ําเที่ยง ยังเชื่อวาลูกยังแยกแยะสิ่งตาง ๆ ไมได จึงมีการ
คัดเลือกละครสําหรับลูกทุกเรื่อง โดยคุณสุดใจจะไมติดตามชมละครที่ตัวแสดงมีการแตงกายไมเหมาะสม
โดยใหเหตุผลวาการแตงกายที่ปรากฏในละครมักเปนการเอาอยางตะวันตก ซึ่งเปนการทําลายวัฒนธรรม
ประเพณีของคนไทย
แทนที่ดาราจะนําเอาวัฒนธรรมของไทยในเรื่องการแตงกายมานําเสนอเปน
แบบอยางแทนการแตงกายสมัยนิยม โดยคุณสุดใจกลาวไววา
" เดี๋ยวนี้การแตงกายมันเปนการยั่วยุผูชายมากจนเกินไป แลวมันไมสื่อวัฒนธรรม
ประเพณีของคนไทยออกมา มันจะออกไปทางตะวันตกมากเกินไป อยางสายเดี่ยว เกาะอก มันไมสุภาพ
แลวเด็กวัยรุนมักจะเอาตามอยางดาราที่สุดเลย แทนที่จะเอาวัฒนธรรมของเราออกมาใส แลวใหเด็กดู…
ไมใชนุงสั้นจนเกินไปจนแทบเห็นกางเกงใน " ( สุดใจ ลาน้ําเที่ยง, สัมภาษณ 28 มกราคม 2545 )
คุณองุน อาเมนเจริญ กลาววาตนจะชื่นชอบละครยอนยุค ซึ่งการแตงกายในยุคนั้นจะมี
ความเรียบรอย ชวยเสริมบุคลิกใหกับตัวละคร ทําใหตนรูสึกชื่นชอบตัวละครนั้นไปดวย โดยคุณองุน
กลาววา " สมัยกอนการแตงตัวดูดี ยิ่งเปนการเสริมบุคลิก ดูอยางตัวแสดงสมัยกอนสิ เขาใสเสื้อผาที่ดู
แลวเรียบรอย สุภาพ พอละครเดี๋ยวนี้การแตงเนื้อแตงตัวไมเหมาะสม ตัวแสดงมักแตงตัวเปนแบบอยาง
อาจจะเปนรสนิยมสมัยใหม แตวามันก็เกินไป ปาดูแลวปาไมชอบ.…ปาจะหามไมใหเด็กดูละครที่มันแยว
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ๆ ใสสายเดี่ยว นมออกนมเขา ดูแลวนาเกลียดที่สุด " ( องุน อาเมนเจริญ, สัมภาษณ 8 กุมภาพันธ 2545
)
จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา กลุมแมบานใหความสําคัญในเรื่องการแตงกายที่ปรากฏ
ในละครโทรทัศน เนื่องจากเด็กมักมีการแตงกายไมเหมาะสมเลียนแบบอยางตามดารา โดยเชื่อวาการแตง
กายของดาราเปนสิ่งที่ควรคาแกความนิยม จนขาดเอกลักษณของความเปนไทยในเรื่องการแตงกาย
บทเลิฟซีน
การแสดงฉากรัก หรือ บทเลิฟซีน กลุมแมบานแสดงความไมพึงพอใจเชนเดียวกับการ
แตงกาย กลาวคือความไมตองการใหบุตรหลานเกิดความสัมพันธในการเลียนแบบพฤติกรรมตัวแสดง
โดยระบุถึงความไมพึงประสงคในประเด็นดังกลาววา ละครมักจะมีการนําเสนอบทเลิฟซีนมากเกินกวาที่
เด็กควรจะรับรู ซึ่งเปนสิ่งที่กลุมแมบานเห็นวาไมมีความเหมาะสม และไมมีความจําเปนที่ตองแสดงฉาก
เหลานั้นออกมาอยางโจงแจง และเกินขอบเขต
เพียงแตเปนการนําเสนอในลักษณะการเริ่มตน
ความสัมพันธ แลวปลอยใหผชู มสรางจินตนาการถึงเหตุการณตอนตอไปเอง นาจะเปนการเพียงพอแลว
คุณขนิษฐา เวชสวัสดิ์ เปนผูใหความสําคัญในการคัดเลือกละครเพื่อลูก ฉะนั้นหากคุณ
ขนิษฐาเห็นวาในละครมีการแสดงออกทางอารมณเกินขอบเขต ก็จะไมตองการใหลูกติดตามชม คุณ
ขนิษฐากลาววา
" ในการดูละคร อาจเปนเพราะเราเปนแมบาน เรามีลูก เราคิดถึงวาถาตัวแสดงนั้นมันมา
เกี่ยวของในชีวติ ของลูกเรา…มันรุนแรงมากไปเราก็ไมอยากใหลูกดู…การแสดงถาแสดงออกในทาง
อารมณวาบหวิวมาก เลิฟซีนมากเกินไป พี่ไมพอใจเลย พี่คิดวาถาเขาจะมีบทบนเตียงกัน อะไรอยางนี้ แค
เขาโอบกอดกัน ก็ตัดภาพไปไดเลย เรารูอยูแลวขั้นตอนตอไปมันจะเปนยังไง แตไมจําเปนตองฉายใหดูวา
ตองมีการประกบปากกัน มันไมจําเปน ยิ่งถาถึงขนาดวาถอดเสื้อผา นอนคลอเคลียกัน เห็นเลยวาทั้งหญิง
ทั้งชายไมไดใสเสื้อผา ไอนั่นกันอยูบนเตียง พี่ก็ไมทนดูแลว..โอย อะไรจะขนาดนั้น ถึงจะบังกลองยังไงก็
แลวแต พี่วามันก็ไมควร ถาเปนแคการกอดกัน หอมแกมกัน จูจี๋กันอะไรประมาณนี้ มันเปนเรื่องปกติ ดู
แลวมันไมยั่วยุไง…เราดูอยู ลูกเราก็ดูอยูดว ย เราไมอยากใหลูกเขาเห็นมากเกินไป " ( ขนิษฐา สวัสดิ์เวช,
สัมภาษณ 21 มกราคม 2545 )
คุณกอบกุล ศรสืบสิน ยังใหเหตุผลซึ่งสอดคลองกับคุณขนิษฐาอีกวา " ละครโดยมากมัก
เปนแบบ sex ไมอยากใหเด็กดู อยางมันสอนใหเด็กทําทาปฏิบัติ บางทีมันกอดรัดฟดเหวี่ยงกันเลย เลาโลม
จูบจากซอกคอถึงหนาถึงตา ซึ่งจริง ๆ มันเปนของที่ตองรักนวลสงวนตัว มันสะทอนถึงบทนี้ ฉากนี้มาก

71

เกินไป มันไมดี ทําใหเด็กคิดอยากลองบาง โดยอางวาในหนังเขายังมีเลย จุดนี้เราอธิบายลําบากดวย แลว
มันเปนไปไดงายดวย " ( กอบกุล ศรสืบสิน, สัมภาษณ 8 กุมภาพันธ 2545 )
จากละครเรื่อง คนเริงเมือง 24 คุณวรรณา คําโสภา เห็นวาไมเหมาะสมที่เด็กจะดูโดย
กลาววา " บางทีฉากรักมันไมเหมาะสม ถานิด ๆ หนอย ๆ มันก็ดูนารัก บางทีมันถอดเสื้อ มีปลุกปล้ําขึ้นมา
ใหเห็นวับ ๆ แวม ๆ มันหวือหวาเกินไปสําหรับเด็กไง แลวเด็กกําลังจํา อยางเรือ่ ง คนเริงเมือง มันจะเปน
ละครแนวโป ๆ ทั้งเรื่องเลย มีแตโชวสัดสวน หลานดูอยูดว ยก็จะเปลี่ยนดีกวา " ( วรรณา คําโสภา,
สัมภาษณ 28 มกราคม 2545 )
เชนเดียวกับคุณวิไลพร โรจนพงศเกษม ที่ใหเหตุผลสนับสนุนคุณวรรณาวา " ถามันมี
ฉากรักมาก ๆ พี่ก็ไมดู คนเราเปนปุถุชน พอเห็นภาพอยางนั้นมันก็ยั่วยุเหมือนกันนะ ถามีนิดหนอยไม
เปนไร บางทีในละครวันหนึ่งมีตั้ง 2-3 ฉาก มันรูสึกเกินแลว เหมือนตั้งใจจะสื่อใหคนดูเห็นภาพกามารมย
อยางเรือ่ ง คนเริงเมือง 25 มันกลายเปนวาเราขาย sex ใหคนดูในเรื่องนี้ก็วาได " ( วิไลพร โรจนพงศ
เกษม, สัมภาษณ 1 มีนาคม 2545 )
จะเห็นไดวา จากตัวอยางละครเรือ่ ง "คนเริงเมือง" เปนตัวอยางละครที่กลุมแมบานเห็น
วามีการนําเสนอบทเลิฟซีนอยางเกินขอบเขต โจงแจง และยั่วยุอารมณเกินกวาที่เด็กควรจะรับรู แมวาบท
เลิฟซีนจะเปนฉากสําคัญในละครที่แทบจะขาดเสียมิได
เพื่อสรางอารมณความรูส ึกของผูชมใหชวน
ติดตามชมละครก็ตาม แตกลุมแมบานกลับเห็นวา ฉากเหลานั้นนาจะเปนเพียงการนําเสนอในลักษณะการ
เริ่มตนความสัมพันธ แลวปลอยใหผูชมสรางจินตนาการถึงเหตุการณตอนตอไปเอง
นาจะเปนการ
เพียงพอแลว
นอกจากนี้ กลุมแมบานยังแสดงความไมพึงพอใจเกี่ยวกับ
ชวงระยะเวลาในการ
นําเสนอ กลาวคือบางครั้งการที่ละครโทรทัศนมีการแสดงฉากรักออกอากาศนานเกินไป เปนสิ่งที่ไมมี
ความจําเปน และไมสมควรเปนอยางยิ่ง เนือ่ งจากในชวงเวลาขณะนั้นเด็กยังติดตามชมละครอยูดว ย
คุณฐิติพร อินโท กลาววา " บทเลิฟซีนไมนามีมาก..ขั้นที่แบบมันเปลือย เลาโลมกันมาก
เกินไปบนเตียง พี่ไมชอบทาทางที่แสดงออกมา บางทีมันเกินกวาความจําเปนที่ตองแสดงออกมาขนาดนั้น
แหม! ตองเลาโลมซะ มันรูแลววาตองมีอะไรเกิดขึ้น ไมใชปลอยไปจนหมดซีน จนมีโฆษณา แคแสดงออก

24

คนเริงเมือง

25

คนเริงเมือง

ละครโทรทัศนทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 5 ป 2545 นําแสดงโดย ใหม เจริญปุระ,
โอลิเวอร พูพารต
เรื่องเดียวกัน
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นิดหนอย แลวผานไปก็พอ ใหมีแคนิดเดียวก็รูแลว เพราะเด็กชวงนั้นเขาก็ยังดูอยู " ( ฐิติพร อินโท,
สัมภาษณ 7 มีนาคม 2545 )
จะเห็นไดวา ชวงระยะเวลาในการนําเสนอบทเลิฟซีนก็มีความสําคัญตอการรับรู และ
จดจําทาทางเลียนแบบตัวละครในเรื่องของเด็ก
ซึ่งกลุมแมบานจะแสดงความไมพึงพอใจหากละคร
นําเสนอฉากเลิฟซีนที่เกินขอบเขต และใชชวงระยะเวลานําเสนอนานเกินไป เนื่องจากยิง่ ชวงระยะเวลา
นําเสนอฉากเลิฟซีนนาน ก็จะยิ่งทําใหภาพที่ปรากฏออกมารุนแรงมากขึ้นตามลําดับ
การพูดจา
กลุมแมบานแสดงไมพึงพอใจในประเด็นการพูดจาไมเหมาะสม โดยระบุถงึ ความไมพึง
พอใจวา คําพูดที่รุนแรงที่กลุมแมบานแสดงความไมพอใจ มักเปนคําพูดที่หยาบโลน จากการยกตัวอยาง
คําพูดจะมักจะปรากฏคําวา " อี " เปนคําตน ประกอบดวยคําลงทายในหลายลักษณะ เชน อีกะหรี่ อีนาง
ตอแหล อีเวร เปนตน สวนการคําพูด " อาย อี มึง กู " หากเปนละครยอนยุคกลุมแมบานแสดงความเห็นวา
ไมมีความรุนแรง
แตถาเปนฉากที่มีการแสดงอารมณจะเปนคําพูดที่ไมเหมาะสมใหปรากฏในละคร
เนื่องจากเด็กมักจะมีการเลียนแบบลักษณะคําพูดที่ไมเหมาะสมเหลานั้นจากตัวแสดงในละครโทรทัศนมา
ใชในชีวิตประจําวัน
คุณอุษา ดิษฐรักษ มักจะเลือกชมละครตามลูก แตก็จะมีการสอนลูกไปดวยเสมอหาก
ละครเรื่องนั้นมีการใชคําพูดรุนแรง คุณอุษาจะเกิดความเกรงกลัววาลูกจดจําเลียนแบบคําพูดเหลานั้นมาใช
โดยกลาววา " บางเรื่องถาเปนแนวอิจฉามักจะมีการใชคําพูดรุนแรง ตลาดเกินไป พูดคําหยาบ ดากันแรง ๆ
อยางเชน อีเวร มึง ไอลูกกระจอก อีขี้ขา อีลูกกาฝาก นังลูกไพร นังลูกชู ทําใหเรารูสึกวามันดาเกินไป
นะเดี๋ยวเด็กมันก็พูดตาม เลียนแบบ ทะเลาะกันก็เอาคําพูดเหลานี้มาพูดใสกัน " ( อุษา ดิษฐรักษ,
สัมภาษณ 8 มีนาคม 2545 )
เชนเดียวกับคุณวรรณ ประจักษวรวิทย ที่ใหเหตุผลทํานองเดียวกับคุณอุษาเกี่ยวกับการ
ชอบเลียนแบบคําพูดของเด็กวา " ละครเดี๋ยวนี้ชอบดากัน ชอบพูดหยาบ จะไมคอยดู การใชคําพูดไม
สุภาพ อยาง อีเวร.. ไมนาจะเอามาลงในจอได….เพราะเด็ก ๆ เดี๋ยวนี้ชอบเลียนแบบ เหมือนกับเขาดากัน
เด็กเขาก็จะตาม แทนที่จะไดไปทําอยางอื่น บางทีเขาดูบางเรื่องที่มีการดากัน ก็ตองคอยเตือนลูกวามันพูด
ไมไดนะ ไมเพราะนะ เราตองมีภาระมาก ยิ่งทําใหเราไมชอบละครเขาไปใหญ " ( วรรณ ประจักษวรวิทย
, สัมภาษณ 27 กุมภาพันธ 2545 )
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คุณชฎา เตาสุวรรณ ยังกลาวแสดงความเห็นกรณีการใชคําพูดจาไมเหมาะสมอีกวา "
บางทีการแสดงในละครมันทําลายคุณลักษณะของหญิงไทย คือ มันตลาดเกินไป อยางคุณกิ๊ก สุวัจนี เธอใช
คําพูดที่แรงเหมือนกัน…อีผูหญิงหากิน อีลูกเมียนอย อีเวร บางครั้งมันมากกวานี้ แตไมรูจะบรรยายยังไง
…แลวมันเปนการสรางลักษณะนิสัยคนดูใหคลอยตาม อยางบางทีเด็กจะถามถึงคําพูดที่ไมสุภาพเหลานั้น "
( ชฎา เตาสุวรรณ, สัมภาษณ 7 มีนาคม 2545 )
หรือจากกรณีตัวอยางละครเรื่อง "คนเริงเมือง" นอกจากจะมีการแสดงบทเลิฟซีนที่กลุม
แมบานเห็นวาเกินขอบเขตที่เด็กจะรับรูแลว แมแตการใหคําพูดจาในละครเรื่องนี้ กลุมแมบานยังเห็นพอง
กันวาไมมีความเหมาะสมที่เด็กจะรับรูเชนเดียวกัน ดังที่คุณมาลี โตสกุลไดใหเหตุผลไววา
" คําพูดจาในเรื่อง คนเริงเมือง 26 โอโห! ทําไมถึงกลาใหออกทีวีอยางนี้ ใชคําพูดจาที่
หยาบมาก ..อีกะหรี่ อันนี้ไมตองฟงจนจบเลย " ( มาลี โตสกุล, สัมภาษณ 8 มีนาคม 2545 )
จากละครเรื่องเดียวกันนี้ คุณนฤมล กรพันธ ยังเสริมคําพูดเพิ่มเติมวา " ละครเรื่อง คน
เริงเมือง 27 พี่จะไดยินเขาพูด..ไอชอคโกลี มึงแยงผัวกู พี่กว็ ามันแรงแลวนะ ถาเปนละครยอนยุคการใช
คําพูดมึงกู คงดูไมแรง แตนี่เปนการแสดงอารมณที่ฟงแลวคอนขางแรง พี่กไ็ มคอยชอบเลย " ( นฤมล กร
พันธ, สัมภาษณ 21 มกราคม 2545 )
คุณขนิษฐา สวัสดิ์เวช ยังกลาวสนับสนุนในประเด็นเดียวกันอีกวา "อยางคนเริงเมือง 28
พริ้งดาแมผัวใชคํารุนแรงเกินไป ซึ่งพี่วาถานึกถึงความเปนจริง เราเปนคนไทย ยังไง ๆ คงไมหยาบคายถึง
ขนาดนั้น เชน เขาดา อีดอก อีฉิบหาย อีแก เราดูปากเราก็รูไง ถึงจะมีการเซ็นเซอร ...เด็ก ๆ มันดู เขายัง
แยกแยะไมถูกไง…ถึงพริ้งจะเปนลูกสะใภก็จริง แตไปดาแมผัว เขาแสดงทั้งกริยาและคําพูดไมเหมาะสม
อยางใชคําพูดวา เดี๋ยวกูจะตบมึงให รวมถึงกริยาทาทางการยกมือขึ้นจะตบคนแก หรือการตอปากตอคําก็
เหมือนกัน ก็มกั จะไดยินกูอยางนั้น..กูอยางนี้ " ( ขนิษฐา สวัสดิ์เวช, สัมภาษณ 21 มกราคม 2545 )
จะเห็นไดวา
กลุมแมบานไมตองการใหบุตรหลานติดตามชมละครที่มีการใชคําพูด
รุนแรง เนื่องจากเกรงกลัววาเด็กจะจดจํา เลียนแบบคําพูดเหลานั้นไปใชทางที่ไมถูกตอง แมคําพูดรุนแรง
ของตัวละครจะเปนการแสดงอารมณเพื่อใหเขาถึงบทบาทและความเปนจริงในเหตุการณนั้น ๆ แตกลุม
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แมบานกลับเห็นวาไมควรปรากฏคําพูดเหลานั้นเปนแบบอยางใหเด็ก เนื่องจากเด็กยังไมสามารถแยกแยะ
ถึงความเหมาะสมของการใชคําพูดได
นอกจากนี้ การใชคําพูดภาษาไทยไมถูกตอง ยังเปนสิ่งที่ทําใหกลุมแมบานแสดงความ
ไมพอใจอีกดวย ซึ่งการพูดจาไมเหมาะสมในที่นี้มิไดจํากัดอยูเพียงแตการแสดงคําพูดจาที่รุนแรงเทานั้น
หากแตการใชคําพูดภาษาไทยของเด็กที่ผิดเพี้ยนไป ลวนแลวแตเปนคําพูดที่เกิดจากการเลียนแบบลักษณะ
คําพูดของดาราที่ปรากฏในละครโทรทัศนเชนเดียวกัน
คุณสุชาดา เหมือนโพธิ์ กลาววา " เด็กเดี๋ยวนี้เขาเอาแบบดารา ตั้งแตการแตงตัว ทรงผม
การพูดจา ยิ่งการพูดจา วัยรุนติดแบบอยางในละครมากเลย คําไหนฮิตออกมา วัยรุนเอามาใชแลว เชน
ภาษาในโทรศัพท เมื่อกอนมี ฮะ…ฮะ ออกมา แลวเดี๋ยวนี้มี อือฮึ…อือฮึ สวนมากก็เอามาจากการเลียนแบบ
ดาราทั้งนั้น " ( สุชาดา เหมือนโพธิ,์ สัมภาษณ 20 กุมภาพันธ 2545 )
คุณสุดใจ ลาน้ําเที่ยง ยังใหเหตุผลซึ่งสอดคลองกับคุณสุชาดาเกี่ยวกับการใชคําพูด
ภาษาไทยของเด็กอีกวา " การใชคําพูดภาษาไทยไมเหมาะสม แลวเด็กวัยรุน จะเอาคําพูดจากในละครมาใช
ภาษาไทยก็เลยผิดเพี้ยน เชน ดิฉัน ก็กลายเปนเดี๊ยน ซึ่งจริง ๆ คําพูดนี้ไมเหมาะสมเด็กก็เอาไปใช สวนมาก
ละครทีวีมักจะใหตัวละครใชคําพูดที่กาวราวผูใหญ แลวใชคําพูดภาษาไทยที่ผิด ๆ จะไมชัดถอยชัดคําเปน
ภาษาไทยที่แผลง ๆ เชน ฉันนี่เกานะ เทหนะ แตจริง ๆ แลวสื่อตรงนี้พอเด็กเอาไปใช มันเปนการสื่อให
ผูใหญเห็นวา เด็กคนนี้ไมไดรับการอบรมที่ดีเลย " ( สุดใจ ลาน้ําเที่ยง, สัมภาษณ 28 มกราคม 2545 )
จะเห็นไดวา ทั้งการใชคําพูดที่รุนแรง และการใชภาษาไทยผิดเพี้ยน ลวนแลวแตเปนสิ่ง
ที่กลุมแมบานเชื่อวา สวนหนึง่ เด็กไดเรียนรูคําพูดที่ไมเหมาะสม และการใชภาษาที่ไมถูกตองมาจากคําพูด
ของตัวละครในละครโทรทัศน อันเปนผลกระทบสวนหนึ่งที่เด็กไดรับจากละครโทรทัศนที่สรางความไม
พึงพอใจใหกับกลุมแมบาน

สิ่งอบายมุข
กลุมแมบานแสดงไมพึงพอใจในประเด็นการนําเสนอสิ่งอบายมุขในละครโทรทัศน
โดยระบุถึงความไมพึงพอใจวาการนําเสนอประเด็นดังกลาวเปนการชักนําเด็กใหเขาถึงสิ่งอบายมุขตางๆ
มากขึ้น โดยเด็กจะมีพฤติกรรมเลียนแบบการกระทําของตัวแสดง เกี่ยวกับทาทางการปฏิบัติมากกวาที่จะ
เปนเพียงการสะทอนสังคมในอีกแงมุมหนึ่ง ซึ่งในที่นี้หมายถึง การกินเหลา การสูบบุหรี่ ยาเสพติด และ
การพนัน อันเปนสิ่งที่กลุมแมบานเห็นวาไมมีความเหมาะสม
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คุณชลธร อัศวเพชรกูล มักจะคัดเลือกละครที่เหมาะสมสําหรับบุตร โดยจะติดตามไป
พรอม ๆ กับบุตรเสมอ คุณชลธรกลาววา " ฉากที่มีการใชยาเสพติดอะไรพวกนี…
้ ถาละครมีเรื่องยาเสพติด
หรืออะไรพวกนี้ที่เขาบอกวาสะทอนสังคมออกมา เพื่อที่จะสอน ถาพี่ดูคนเดียวก็จะรูสึกวา เราอายุขนาดนี้
เราเห็นมาเยอะมาก คําสอนตรงนี้มันไมไดเหมาะกับผูใหญขนาดวัยอยางเรา เรารูแลว มันเหมาะสําหรับ
สอนเด็ก แตการที่เด็กดูเขาสื่อออกมาตรงนั้นก็ตองมีผูใหญคอยนั่งอยูดวย เพราะเด็กจะไมเขาใจเหมือน
ดาบสองคม….แมละครพวกนี้จะมีบทสรุป บทจบของมันแตมันยาวและนาน เด็กอาจไมดูถึงตรงนั้น แต
เขาจะรูวาเขาตองทําอยางไร พี่วามันเปนสิ่งที่นากลัวกับเด็ก " ( ชลธร อัศวเพชรกูล, สัมภาษณ 27
กุมภาพันธ 2545 )
คุณทวน ศรีวิชา ยังใหเหตุผลสนับสนุนคุณชลธรอีกวา " บางเรื่องไมสมควรนํามาแสดง
ใหเด็กดู พวกเรือ่ งยาเสพติด การเสพยา เพราะเด็กรุนนี้มันมีอยูแลวตามตรอกซอกซอย มันยิ่งทําใหเด็กเอา
อยาง จําเปนภาพติดตาเลยวาเขาทํากันยังไง อยางการเปาบองกัญชา ฉีดยาเขาเสน อะไรพวกนี้ แคกินเหลา
ก็รูแลววาคนเมาเปนยังไง ทําไมตองเอายามา ยาเสพติดอะไรพวกนี้ประกอบดวย เด็กมันดูมนั ก็คิด เออ! มี
พวกนี้มันก็สนุกดีนิ ดีกวากินเหลาเฉย ๆ มันยิ่งสงเสริมใหญเลย มันแคเห็นมันก็อยากจะลอง อยากจะเอา
ไปเปนตัวอยางแลว ละครไมควรทําใหเห็นเปนตัวอยางเลย มันเปนแบบนี้ก็เลยไมคอยชอบที่จะดู " ( ทวน
ศรีวิชา, สัมภาษณ 6 กุมภาพันธ 2545 )
จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา กลุมแมบานไมตองการติดตามชมละครสะทอนสังคม
เกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องจากกลุมแมบานเห็นวาละครแนวนี้เปนเสมือนดาบสองคม กลาวคือในทางหนึ่งจะ
เกิดประโยชนหากเด็กไดรับการชี้แนะจากผูใหญที่ถูกตอง หรือติดตามจนถึงบทสรุปของเรื่องซึง่ จะไดรับ
ขอคิด คติเตือนใจ สวนในอีกแนวทางหนึ่งหากไมมีผูใหญคอยชี้แนะ มันจะเปนสิ่งที่ชักนําเด็กใหเขาถึงสิ่ง
อบายมุขมากกวา เนื่องจากเด็กยังไมสามารถแยกแยะถึงความถูกตองได แตกลับมีการจดจําภาพเหลานั้น
ไปใชหากมีโอกาสเอื้ออํานวย
การแสดงความไมพึงพอใจตอประเด็นพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมดังที่กลาวมาแลวนั้น
กลุมแมบานยังแสดงความคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ " ชวงเวลาทีอ่ อกอากาศ " กลาวคือ ละครโทรทัศนหลัง
ขาวภาคค่ําจะนําเสนอในชวงเวลา 20.30 น. ซึ่งแมบานเห็นวายังไมมีความเหมาะสม เนื่องจากชวงเวลา
นั้นเด็กยังไมนอน นาจะมีการนําเสนอในชวงเวลาที่ดึกกวานั้น ในกรณีของคุณชลธร อัศวเพชรกูล ได
แสดงความไมพึงพอใจในประเด็นดังกลาวไววา
" ละครบางครั้งพี่มีความรูสกึ วาพี่ดูได แตมันไมเหมาะสมกับเด็ก พี่รูสึกวามันเปนภาระ
มาก ในความรูสึกวาเราตองมานั่งอธิบายทุกฉากของละคร
ถาเปนละครหลังขาวมันเปนละครที่ไม
เหมาะสมกับเด็กที่จะนั่งดูโดยลําพัง คือบางครั้งเราดูวามันไมรุนแรงเปนแคบทกอดจูบธรรมดา แตเด็กเล็ก
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ๆ เขาจะไมเขาใจ เขาจะดูแลวนําไปเปนพฤติกรรมเลียนแบบ…เราเปนผูใหญเราไมคิดอะไร แตเด็กเขาก็จะ
มองอีกอยางหนึ่ง ฉะนั้นละครพวกนี้มันไมเหมาะกับเด็ก พี่จึงติละครพวกนี้เรื่อง เวลา ฉากคุณจะเปนยังไง
ก็ไดสําหรับผูใหญ ไมใชเวลา 20.30 น. อยางนอยคือ 21.30 น. เพราะเด็กเล็กจะนอนแลว " ( ชลธร อัศว
เพชรกูล, สัมภาษณ 27 กุมภาพันธ 2545 )
กลาวโดยสรุป
กลุมแมบานแสดงทัศนะในเชิงลบตอประเด็นการนําเสนอรูปแบบ
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมจากการติดตามชมละครโทรทัศน กลาวคือ ประเด็นความไมพึงพอใจของกลุม
แมบานมีความสัมพันธโดยตรงกับการเลียนแบบพฤติกรรมของเด็กที่ไดรับจากละครโทรทัศน ไมวาจะ
เปนการแตงกาย การพูดจา การแสดงฉากรัก การมั่วสุมสิง่ อบายมุข ตลอดจนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
บางประการ
จึงเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหกลุมแมบานตัดสินใจไมเลือกชมสิ่งที่ไมเหมาะสมในละคร
โทรทัศนเรื่องนั้นๆ ในอันที่จะเปนโทษสําหรับเด็ก โดยเชื่อวาเด็กยังไมสามารถแยกแยะไดวาสิ่งใดเปนสิ่ง
ที่ถูกหรือสิ่งใดเปนสิ่งที่ผิด อันจะทําใหเด็กเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ
ประเด็นบทบาทตัวละครเกินจริง
จากการศึกษาพบวา กลุมแมบานสวนใหญมีความไมพึงพอใจในประเด็นบทบาทตัว
ละครเกินจริง โดยระบุถึงความไมพึงพอใจวา บทบาทตัวละครเกินจริงมักจะปรากฏควบคูกับบุคลิกของ
ตัวละครซึ่งรับบทเปนตัวรายเสมอ เชน รายเกินไป อิจฉาเกินไป เกินกวาความเปนจริงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งทํา
ใหกลุมแมบานเกิดความรูสึกถึงความเกินจริง ( over ) และอาจไมชื่นชอบตัวแสดงนั้นไปดวย อีกทั้ง
พฤติกรรมดังกลาวยังอาจเปนการบมสรางนิสัยทาทางอยางไมเหมาะสมใหกับเด็กอีกดวย
กรณีของคุณกิ๊ก สุวัจนี ผูซึ่งมักรับบทรายเปนประจํา และมักจะเอาจริงเอาจังสมบทบาท
กับการแสดงทุกครั้ง เปนตัวอยางนางรายคนหนึ่งที่คุณขนิษฐา สวัสดิ์เวช กลาวแสดงความไมพึงพอใจ
เกี่ยวกับบทบาทที่รายมากจนเกินความจําเปนของคุณกิ๊ก สุวัจนี ไววา
"…บางทีเราก็ไมอยากดูดาราคนนี้อีกเลย ถึงขนาดนั้นเลยนะ อยางใหม เจริญปุระ แลวก็
กิ๊ก สุวัจนี มันรายเกินไป เขาโมโหใครก็จะเขาไปตบไปตี อยางนางเอกแมแตนองตัวเอง ไมพอใจก็เขาไป
ตบ ไปลุยเลย ไมมีเหตุผล คนเราทุกคนการที่เราจะทํารายใครมันตองถึงขีดสุดของเราแลวใชไหม ! ไมใช
วาไมพอใจเราก็จะตบจะตีเขาอยางเดียวเลย แมพระเอกก็ไมไว เรียกจิกหัว ในตัวพี่ชีวิตจริงยังไมเคยเจอ
มันเกินไปคนที่จะรายไดขนาดนั้น " ( ขนิษฐา สวัสดิ์เวช , สัมภาษณ 21 มกราคม 2545 )
คุณสุชาดา เหมือนโพธิ์ เปนแมบานที่คาดหวังใหละครนําเสนอในสิ่งที่อิงกับความเปน
จริง ใหเหตุผลสนับสนุนคุณขนิษฐาเชนเดียวกันวา " ละครบางครั้งก็เอามาจากชีวิตจริงเหมือนกัน แต
บางครั้งบทบาทมันก็เกินไป อยางบทนางรายที่มักแสดงออกถึงการกระทําตาง ๆ อยางมีการลงไมลงมือ
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โดยไมฟงเหตุผลเลย นักแสดงบางคน จะแสดงทาทาง กิริยามารยาท มันเกินกวาความเปนจริงเอามาก ๆ
อยางกิ๊ก สุวัจนี จะเห็นบอย รูสึกวาเขาใชอารมณ ลีลาทาทางการแสดงออกดูแลวมันไมเหมาะสม ใน
ความรูสึกเรากับเหตุการณที่เกิดขึ้นมันอินใสกับบทบาทมากเกินไป มันไมถึงขนาดนี้ก็จะสอนลูก วัยรุน
ดูแลวอาจคิดวามันเปนสิ่งที่ดี แตจริง ๆ แลวไมสมควรที่วัยรุน ควรจะทําอยางนั้น " ( สุชาดา เหมือนโพธิ์
, สัมภาษณ 20 กุมภาพันธ 2545 )
คุณอุษา ดิษฐรักษ ยังกลาวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทตัวละครที่เกินจริงอีกวา
" ละครบางเรื่องยิ่งถาเปนเรื่องแนวอิจฉา ริษยา แบบนั้นไมชอบ แบบอิจฉากรี๊ด ๆ มันกรี๊ดเกินไป แลว
ทาทางที่มันเลนหูเลนตา กระแนะกระแหน กิริยาทาทางที่มันดัดจริต กระแดะจนเกินไป ทําใหหมั่นไส
เด็กบางคนมันจะเลียนแบบอยางเวลาไมชอบใครก็จะทํากิริยาทาทางตาม ทีนี้เราก็เลยไมชอบ " ( อุษา
ดิษฐรักษ, สัมภาษณ 8 มีนาคม 2545 )
เชนเดียวกับคุณทิพรัตน พรรณสังข กลาววา " เรื่องที่อิจฉาตารอนมากจนเกินเหตุ มัน
เกินกวาความเปนจริงไป อยาง สุสานคนเปน 29 ก็อิจฉาเกินไป ไอโรสอิจฉาลัน่ ทม เขาพยายามแสดงใหถึง
บทถึงบาท ทั้งทาทาง หนาตามันกระแดะเกินไป แลวก็ แฝดลองหน 30 อยางพี่นองมันไมนา อิจฉากันมาก
ขนาดนั้นเกินไป…ไมอยากใหเด็ก ๆ ตองมานั่งอิจฉากันเอง….พี่ไมชอบก็จะไมดูเลยทั้งเรื่อง มันอิจฉากัน
ระหวางพี่นอง มันเปนไปไมไดเลย ไมนาจะถึงขนาดนั้น ยิ่งฝาแฝดมันยิ่งตองรักกัน มันอิจฉาเสียเกินเหตุ
มันก็น้ําเนานั่นแหละ " ( ทิพรัตน พรรณสังข, สัมภาษณ 24 มีนาคม 2545 )
การแสดงความไมพึงพอใจตอบทบาทเกินความจริงของตัวรายนั้น กลุม แมบานยังมี
ความเห็นวา การแสดงกิริยาทาทางของตัวรายมันเกินกวานิสัยของคนเราธรรมดาที่จะเปน ดังคํากลาวของ
คุณโสภา วงศศิริวิบูลย ที่ใหเหตุผลวา " บางทีมันเกินไป อิจฉาเกินกวานิสัยของคนเราธรรมดา มันมาก
เกินไปจนมันออกหนาออกตา เหมือนกับใหคนเขารูวา แหม! ฉันนี้รายจริง ๆ มักแสดงออกทางสีหนา ทํา
หนาทําตาแบบนาเกลียด " ( โสภา วงศศิริวิบูลย, สัมภาษณ 21 มกราคม 2545 )
และคุณขนิษฐา สวัสดิ์เวช ยังใหเหตุผลสนับสนุนคุณโสภาในทํานองเดียวกันวา " บาง
ทีเราไมอยากดูเพราะบางทีตัวแสดงมันกาวราวเกินไป เขาใสบทบาทมากเกินไป เกินความจําเปนซึ่งคน
จริง ๆ ไมนาจะเปนมากขนาดนั้น " ( ขนิษฐา สวัสดิ์เวช, สัมภาษณ 21 มกราคม 2545 )
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จะเห็นไดวา เมื่อตัวแสดงแสดงตามบทบาทที่ไดรับอยางสมจริง เพือ่ ใหเขาถึงบทบาท
รายนั้น กลุมแมบานจะมีความไมพึงพอใจตอบทบาทของตัวละครตัวราย โดยแสดงความรูสึกไมชอบหรือ
เกลียดการกระทําที่ตัวรายแสดงกิริยาทาทางมากเกินกวาความจําเปนที่จะเกิดขึ้นในเหตุการณนั้น ๆ โดยไม
มีเหตุผล ซึ่งกลุมแมบานเกรงวาเด็กอาจจะเลียนแบบกิริยาทาทางของตัวรายในละครเปนแบบอยาง เมื่อ
ตองการแสดงความไมพอใจตอบุคคลรอบขาง
ประเด็นความรุนแรง โหดราย นากลัว
ลักษณะเนื้อหาของละครโทรทัศนที่แสดงความรุนแรง โหดราย นากลัว มีอิทธิพลตอ
ความรูสึกทางดานจิตใจของกลุมแมบาน กลาวคือเนื้อหาที่แสดงถึงความทารุณ การตามลา หรือการฆากัน
อยางนากลัว เปนประเด็นที่กอใหเกิดความเครียด ซึ่งโดยปกติกลุมแมบานมักจะคาดหวังและชื่นชอบละคร
ที่ใหสาระ ความบันเทิงแบบเบา ๆ สมอง ไมเครียด เพื่อหลีกเลี่ยงกับการรับรูปญหาตาง ๆ ที่สรางความตึง
เครียดในชีวิตประจําวันอยูแลว
หากแตกลุมแมบานพบเจอเนื้อหาละครที่ตอกย้ําใหเกิดความกลัว
ความเครียด เพิ่มขึ้นก็จะหลีกเลี่ยงไมตองการชม
จากการศึกษาพบวา
กลุมแมบานไดรับความไมพึงพอใจในประเด็นความรุนแรง
โหดราย นากลัวจากการชมละครโทรทัศน เนื่องจากปจจัยดานบุคลิกภาพและจิตวิทยาสวนบุคคล กลาวคือ
แมบานแตละคนมีความแตกตางเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากลักษณะการ อบรมเลี้ยงดูที่
แตกตางกัน และการดํารงชีวิตในสภาพแวดลอมทางสังคมที่ตางกัน
อยางในกรณีของคุณบุญสม โชติเสน เปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนถึงความ
ไมตองการติดตามชมละครที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่นากลัว หวาดเสียว เนือ่ งจากปจจัยดานบุคลิกภาพและ
จิตวิทยาสวนบุคคล ซึ่งคุณบุญสมเปนคนหวาดกลัวงาย และอยูอาศัยโดยลําพัง ทําใหคุณบุญสมไมชื่นชอบ
ละครที่มีความนากลัว แนวผี ๆ คุณบุญสมกลาววา
" อะไรที่หวาดเสียวเกินไปพี่ก็ไมชอบ ถาเรื่องที่สื่อออกมาในลักษณะที่หวาดเสียว ก็ไม
นาดู อยูดี ๆ มันก็มีอะไรโผลพรวดพราดออกมา มันสรางความตื่นเตน ตกใจเกินไป อยาง สุสานคนเปน 31
พี่จะไมดูเพราะมันเปนแนวผี ๆ แลวบางฉากอยู ๆ นางลั่นทมก็โผลออกมาแบบนากลัว ดูแบบไมทันตั้งตัว
อยูคนเดียวก็เลยไมอยากดู มันทําใหเราคิดไง " ( บุญสม โชติเสน, สัมภาษณ 6 มีนาคม 2545 )
คุณสุมล บุญมี ผูซึ่งติดตามชมละครโทรทัศนมากนานกวา 30 ปแลว มักชื่นชอบละคร
แนวตลกเบาสมอง
หากละครเรื่องใดที่สื่อถึงความรุนแรงคุณสุมลมักเลือกที่จะไมติดตามชมมาตลอด
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เนื่องจากจิตใจไมชอบความรุนแรง คุณสุมล กลาววา " ถาเรื่องมันรายเกินไป อิจฉาริษยาเกินเหตุ ทั้งการ
แสดงออกทางสีหนาและการกระทํา โดยเฉพาะการตบตี ทํารายรางกาย ทารุณ กลั่นแกลงนางเอก พี่ไมเอา
เลย อยางเรือ่ ง อาญารัก 32 ที่แมนางเอกกับนางเอกโดนทํารายรางกายไง พี่ไมชอบนะ ถึงคนเขาจะติดกัน
เต็มบานเต็มเมือง ถารายแบบดาทอพอรับไหว แตถารายแบบตองฆาแกง ทํารายอีกฝายใหเจ็บตัว ไมชอบดู
แลวมันรูสึกไมสบายใจ เครียด..จิตใจไมชอบแบบนี้ ก็เลยไมอยากดู " ( สุมล บุญมี, สัมภาษณ 19
กุมภาพันธ 2545 )
จะเห็นไดวา ปจจัยดานบุคลิกภาพและจิตวิทยาสวนบุคคลของแมบาน มีสวนกําหนด
พฤติกรรมการเลือกเปดรับชมละครโทรทัศน กลาวคือหากจิตใจไมชื่นชอบความรุนแรง กลุมแมบานก็จะ
ไมเลือกชมละครที่มีเนื้อหารุนแรง อันเปนความตองการที่แตกตางเฉพาะบุคคล
นอกจากความไมชื่นชอบละครที่มีเนื้อหาความรุนแรง นากลัวเปนการสวนตัวแลว คุณ
วิไลพร โรจนพงศเกษม ยังใหเหตุผลเพิ่มเติมถึงประเด็นความรุนแรง อีกวาอาจเปนสิ่งที่ซึมซับใหกับผูชม
ทั้งเด็กและผูใหญอยางไมรูตัว จนกระทั่งสิ่งเหลานั้นกลายเปนเรื่องปกติ
" พี่เปนคนไมชอบอะไรรุนแรง ถาอะไรที่มนั รุนแรงพี่จะไมดูเลย ละครอะไรก็บงบอก
ถึงความรุนแรง คือหมายถึงการฆาฟน มีการทรมาน พี่จะไมชอบดูเลย แคชกกันหรือบูแอคชั่น ยิง ๆ โปง
เดียว แลวก็ตายไปเลยไมเปนไร แตถาทรมานแบบเอามีดไปกีดไปเฉือนแลวเอาน้ํามันกรอกปาก ตีกันเลือด
สาด พี่ก็ไมเอาเลย อะไรที่มันสื่อไปในทางความรุนแรงของจิตใจ…จริง ๆ รูวาในความจริง ๆ นะมันเปน
แตถามวาจะมีใครสักกี่คนที่อยากรูเรื่องความเปนจริงตรงนั้นออกมาผานจอละคร
มันนอยไง…ความ
รุนแรงของละครที่สงผลออกมา พี่กลัววาเด็กจะซึมซับ หรือแมแตตัวเราเองก็อาจจะไมรูตัว คือมัน
เหมือนกับเราเห็นแตสิ่งรุนแรงจนกลายเปนเรื่องปกติ แทนที่วามันไมใชเรื่องธรรมดา มันกลายเปนความ
เคยชินที่เราไดเห็นทุกวัน ถาพี่เห็นวามันไมเหมาะสมมาก ๆ พี่จะเปลี่ยนทันทีไมอยากดูแลว " ( วิไลพร
โรจนพงศเกษม, สัมภาษณ 1 มีนาคม 2545 )
จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา กลุมแมบานจะแสดงความไมพึงพอใจในประเด็นความ
รุนแรง โหดราย นากลัว ที่นําเสนอในละครโทรทัศน สวนหนึ่งเกิดจากปจจัยทางบุคลิกภาพและจิตวิทยา
สวนบุคคล และนอกจากนี้ความไมพึงพอใจยังเกิดจากความไมตองการใหเด็กไดรับการซึมซับถึงความ
รุนแรงเหลานั้นอยูทุกเมื่อเชื่อวันอยางไมรูตวั
จนกลายเปนความเคยชินที่เปนเรื่องปกติและไมอาจ
หลีกเลี่ยงได
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ละครโทรทัศนทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ป 2544 นําแสดงโดย สิริยากร พุกกะเวช,
ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ, กมลชนก เขมะโยธิน
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ประเด็นการสอดแทรกคานิยมไมถูกตอง
คานิยมของบุคคลไดมาจากประสบการณหรือความจริงที่ไดรบั จากการรับรูและเรียนรู
ซึ่งจะมีผลกระทบตอการแปลความและพฤติกรรมของบุคคล เนื่องจากการศึกษาที่ผานมาเชื่อวา ละคร
โทรทัศนมีอิทธิพลตอคนดู เปนแหลงผลิตและถายทอดอุดมการณสูผูชม โดยเฉพาะเด็กจะเปดรับและ
เรียนรูสงิ่ ตาง ๆ จากละครโทรทัศนไดงาย และนํามาประพฤติเปนแบบอยาง
จากการศึกษาพบวา กลุมแมบานแสดงความไมพึงพอใจตอการนําเสนอภาพในละครที่
อาจทําใหเด็กไดรับคานิยมที่ผิด ๆ และเกิดการเลียนแบบในเรื่องความฟุมเฟอย ฟุงเฟอ การอยากเปนตัว
รายมากกวาการเปนคนดีของนางเอก เพราะตัวรายสบาย สวนการเปนนางเอกตองไดรับความลําบาก
ตลอดจนคานิยมเรื่องการสํานึกผิด
คุณชลธร อัศวเพชรกูล ไดกลาวแสดงความไมพึงพอใจเกี่ยวกับคานิยมเรื่องความ
ฟุงเฟอ โดยเห็นวาละครมักนําเสนอใหเห็นแตสิ่งอํานวยความสะดวกอันมีผลกระทบตอเด็กในวัยที่อาจถูก
ชักจูงไดงาย เนื่องจากเด็กยังไมมีประสบการณพอที่จะแยกความตองการและความจําเปนได คุณชลธร
กลาววา " เด็กวัยรุนสมัยนี้แตงตัวออกที่จะนากลัว ใชมือถือ ใชโทรศัพท ใชอะไรที่อํานวยความสะดวก
ใหกับตัวเองมาก เปนสิ่งที่สรางความฟุมเฟอย ฟุงเฟอใหแกเด็ก ก็กลายเปนวาละครหลายเรื่องของเราก็ยัง
ไมควรใหเด็กดู " ( ชลธร อัศวเพชรกูล, สัมภาษณ 27 กุมภาพันธ 2545 )
คุณสุดใจ ลาน้ําเที่ยง ไดกลาวแสดงความไมพึงพอใจเกี่ยวกับละครอาจสอดแทรก
คานิยมทางความคิดเรื่องการเปนตัวอิจฉามากกวาการเปนคนดีของนางเอก คุณสุดใจกลาววา " ผลสุดทาย
ของละคร เมื่อเปรียบเทียบบทนางรายกับบทนางเอก นางเอกสบายฉากเดียว ตัวรายสบายตลอดเรือ่ ง พอ
เด็กวัยรุนดู ก็จะคิดวาฉันเปนนางตัวรายดีกวา มันเหมือนเปนแมพิมพใหเด็กวัยรุนดู ตัวรายสบาย อยาง
เรื่อง แฝดลองหน 33 อะไรจะมาสบายเทานางรายเปนไปไมไดตรงนี้แหละจึงตัดสินใจวาอยาดูเลยลูก " (
สุดใจ ลาน้ําเที่ยง, สัมภาษณ 28 มกราคม 2545 )
หรือในกรณีตัวอยางของคุณสุภาพร เจตนสมบูรณ
ที่แสดงความเห็นวา ละครยัง
สอดแทรกคานิยมทางความคิดอยางไมถูกตอง อันจะเปนสิ่งที่ชักนําเด็ก คุณสุภาพรกลาววา " ละครหลาย
เรื่องแทนที่จะเปนการแนะนําเด็ก กลับเปนการชี้แนะเด็กใหทําชั่วตอไป เพราะเด็กคงจะคิดวาเดี๋ยวตอน
สุดทายพอแมคงใหอภัยเหมือนในละคร แทนที่จะรีบกลับตัวกลับใจ โอย ! ในละครชั่วมาทั้งเรื่อง พอตอน
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จะตายถึงจะกลับตัวกลับใจได มันไมนาจะมีแนวนี้ออกมา ควรจะเอาสวนที่ดีมากกวาสวนไมดีมาเผยแพร
ถาจะนําเสนอสวนที่ไมดีก็ใหมันสั้นหนอย ไมใชเอาจนจบเลย แลวมาดีตอนทาย ไออยางนี้มันชักนําเด็ก
มากกวา " ( สุภาพร เจตนสมบูรณ , สัมภาษณ 9 มีนาคม 2545 )
จะเห็นไดวาละครโทรทัศนหลายเรื่องที่กลุมแมบานยังเห็นวา มีอิทธิพลตอการสราง
คานิยมทางความคิดใหกับเด็กในทางที่ไมถูกตอง ซึ่งอาจเปนความไมตั้งใจของผูผลิต ซึง่ คานิยมดังกลาว
อาจเปนการสรางผลกระทบใหกับเด็กในระยะยาว ซึ่งมิไดเกิดขึ้นในชวงเวลาขณะนั้น และมิไดเปนความ
คาดหวังที่กลุมแมบานพึงไดรับจากการติดตามชมละคร
จากขอมูลเหลานี้ ไมวาจะเปนความไมพึงพอใจอันเกิดจากองคประกอบในการผลิต
ละคร หรือ ความไมพึงพอใจอันเกิดจากผลกระทบที่มีตอบุตรหลาน เปนสิ่งที่ยืนยันวาในการเปดรับชม
ละครโทรทัศนของผูชมนั้น
ไดสรางใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนองในการรับรูถงึ คุณภาพเนื้อหาจากละคร
โทรทัศนอันเปนสิ่งเรา ซึ่งผูชมสามารถเปนผูกําหนดความตองการ และเลือกเปดรับชมตามความสนใจ
โดยใชแรงจูงใจ ประสบการณชีวิต ทั้งในดานการทํางานและชีวิตสวนตัว รวมทั้งสังคมแวดลอม เพื่อให
ไดสาระความรูไปใชในการดํารงชีวิตประจําวัน ควบคูไปกับการไดรับความบันเทิง สนุกสนาน อันจะชวย
ใหหลีกหนีไปจากสภาพที่รุมลอมรอบตัว เพียงแตสัดสวนของในสิ่งที่เปน " สาระ " และ " ความบันเทิง "
ของละครโทรทัศนแตละเรื่องอาจมีมากนอยแตกตางกันไป
อันเปนสิ่งที่สรางความไมพึงพอใจใหกับ
กลุมแมบานในประเด็นที่แตกตางกันไป ตามความตองการของแตละบุคคล ดังผลการวิเคราะหที่ไดกลาว
มาแลวขางตน
กลาวโดยสรุปแลว
ประเด็นความไมพึงพอใจที่กลุมแมบานไดรับจากการชมละคร
โทรทัศน พบวา กลุมแมบานมีประเด็นความไมพึงพอใจเกิดขึ้นสําหรับละครบางเรื่องเทานั้น โดยการ
พิจารณาจะใหความสําคัญในสวนเนื้อหาเปนหลัก ถึงแมจะมีประเด็นความไมพึงพอใจเกิดขึ้น แตทั้งนี้
กลุมแมบานก็มิไดหมายความวา ละครโทรทัศนเรื่องนั้นจะไมมีคุณภาพ หากแตละครโทรทัศนแตละเรื่อง
อาจใหสาระประโยชนมากนอยตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการรับรูและตีความของแมบานแตละบุคคล ซึ่งโดย
ธรรมชาติบุคคลจะมีความตองการที่แตกตางกันไปตามความรู ความเชื่อ ทัศนคติ และประสบการณเดิม
กอใหเกิดการรับรูตีความที่แตกตางกัน
การตัดสินใจเลือกเปดรับชมละครโทรทัศนของกลุมแมบาน จึงขึ้นอยูกับความเชื่อ และ
ความคาดหวังสวนตัวที่มีตอองคประกอบเนื้อหาละครที่คาดหวังไวกอนลวงหนา หากละครโทรทัศนเรื่อง
นั้นไมสอดคลองกับประสบการณและความคิดเดิมที่มีอยู หรือขัดแยงกับความคาดหวังของตน ทําให
ความคาดหวังของตนไมไดรับการตอบสนอง กลุมแมบานก็อาจเกิดพฤติกรรมการถอนตัวหรือการโวยวาย
ในลักษณะที่แตกตางกันไป โดยการเลือกรับละครเรื่องใดหรือไมนั้น สวนใหญจะผสมผสานในเรื่องของ
ความตองการความรูไปใชประโยชนควบคูไปกับความบันเทิง พักผอนหยอนใจ ซึ่งกระบวนการเลือกสรร
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ดังกลาวนี้เองที่ทําใหกลุมแมบานมีประเด็นไมพึงประสงค อันจะนําไปสูการเกิดพฤติกรรมการถอนตัว
หรือการโวยวาย สืบเนื่องมาจากเนื้อหาของละครโทรทัศนเรื่องนั้น ๆ ทําใหเกิดความรูสึกอึดอัด เครียด
ไมสบายใจ หรือคิดวาไมสามารถนําไปใชประโยชนไดตามที่คาดหวังไวนั่นเอง

บทที่ 5
พฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายการเปดรับชมละครโทรทัศน
การเปดรับสื่อของผูชมนั้น ยอมเปนไปตามความตองการและความคาดหวังที่จะไดรับ
ความพึงพอใจในเนื้อหาที่ตรงกับความตองการ
โดยมีอสิ ระในการเลือกที่จะเปดรับหรือหลีกเลี่ยงการ
เปดรับละครโทรทัศนที่มีลักษณะเนื้อหาไมพึงประสงค หรือเนือ้ หาที่ผูชมเห็นวาไมสอดคลองกับความคิด
ความตองการ หรือความเชื่อเดิมที่มีอยูแลว และไมสามารถนํามาใชประโยชนใหกับผูชมได เชน มิไดให
ความรูที่จะชวยเปนแนวทางชวยตัดสินใจแกไขปญหา พัฒนาตนเอง หรือปรับปรุงชีวิตความเปนอยูใหดี
ขึ้นได
หรือมิอาจตอบสนองตอความสนใจในอันที่จะไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินไปใน
ขณะเดียวกัน ผูชมก็จะเลือกแสดงพฤติกรรมการถอนตัวหรือการโวยวายในการเปดรับชมละครโทรทัศน
เรื่องนั้น ๆ แตอยางไรก็ตาม ผูชมอาจยอมเปดรับละครเรื่องนั้นตอไปเพื่อตองการความบันเทิง ในขณะที่
ไมสามารถหารายการอื่น ๆ มาทดแทนได หรือประเมินเปรียบเทียบระหวางการเสียเวลาดูละครเรื่องนี้ แต
ตองมานั่งใหคําอธิบายลูกแทบทุกตอน เพื่อสาระคุณคาที่จะไดเพียงนิดเดียว ผูชมก็อาจยอมที่จะเลิกเปด
รับชมละครเรื่องนั้นไปเลย
องคประกอบของเนื้อหาละครที่ไมพึงประสงค นับเปนปจจัยสําคัญที่นําไปสูการแสดง
พฤติกรรมการถอนตัว หรือการโวยวายตอละครเรื่องนั้น ทั้งนี้ก็สุดแทแตระดับความมากนอยของสิ่งที่ไม
พึงปรารถนาในเนื้อหาละครโทรทัศนแตละเรื่อง อาทิเชน ความไรสาระ ความน้ําเนา หรือการมีแตสาระ
ที่เครงเครียดแตไรซึ่งความบันเทิง เนื้อหาละครที่นําผูชมไปสูความรูสึกเศราหมอง หดหู โหดราย รุนแรง
หรือเกิดความรูส ึกเบื่อหนาย ตึงเครียด เปนตน
จากการศึกษากลุมแมบานที่มีการจัดตั้งกลุมอยางเปนทางการ จํานวน 30 คน เมื่อ
ละครโทรทัศนไมเปนไปตามที่ตนคาดหวัง ทําใหไมสบอารมณ และไมพึงประสงคที่จะเปดรับชม
แมบานแตละคนก็จะแสดงพฤติกรรมไดหลาย ๆ รูปแบบประกอบกัน
ทั้งนี้ขึ้นอยูก บั ปฏิสัมพันธ
ระหวางปจจัยทางจิตวิทยา เชน ความคาดหวัง กับองคประกอบเนื้อหาของละครโทรทัศนในแตละเรื่องที่
มีสวนสัมพันธตอความตองการแสดงพฤติกรรมของกลุมแมบาน ซึ่งพฤติกรรมที่กลุมแมบานแสดงออก
เมื่อมีประเด็นความไมพึงพอใจเกิดขึ้นจากการเปดรับชมละครโทรทัศน อาจแยกพิจารณาออกไดใน 2
ลักษณะคือ
1. การถอนตัว ( Exit Option ) ดวยการเลิกเปดรับชมละครโทรทัศนเรื่องนั้น เมื่อมี
ละครโทรทัศนชองอื่น รายการอื่น ๆ หรือกิจกรรมอยางอื่นทดแทน
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2. การโวยวาย ( Voice Option ) โดยยังคงดูละครโทรทัศนเรื่องนั้นตอไปแตมี
พฤติกรรมการวิพากษวิจารณละครในประเด็นตาง ๆ ขณะชมหรือหลังชม ตลอดจนการเขียนจดหมาย
รองเรียน
ภาวะการแสดงปฏิกิริยาทั้ง 2 ลักษณะดังกลาว เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจาก
การแสดงความไมพึงพอใจที่มีตอการเปดรับชมละครโทรทัศน
ซึ่งจากการศึกษาพฤติกรรมของกลุม
แมบานสามารถจําแนกลักษณะพฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายของกลุมแมบานไดดังตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1

แสดงรูปแบบพฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายในลักษณะตาง ๆ
ลักษณะ
พฤติกรรม

พฤติกรรม
การเปดรับ

ชมละคร

การถอนตัว ( Exit )

การโวยวาย
( Voice )

แบบถาวร

แบบชั่วคราว

A1

A2

B

- เปลี่ยนชอง ไป
ชมละครเรื่องอืน่
รายการอื่น
- ยอนกลับมาดู
หลายครั้ง

- เปลี่ยนชองรอใหฉาก
นั้นผานไปกอน
- ละความสนใจชั่วขณะ
- ดูตนเรื่อง แลวมาดูทาย
เรื่อง

- ทนดูไปจนจบ
เรื่องทั้ง ๆ ที่ไมชอบ
- วิจารณกับเพื่อน
บาน / คนใน
ครอบครัว

C
เลิกชมละคร

-

-

- ไมทนดู เปลี่ยนชอง
ทันที
- ปดเครื่องรับโทรทัศน
- ทํากิจกรรมอยางอื่น
- เปดเครื่องรับทิ้งไว

-

= ไมปรากฏวาเปนพฤติกรรมที่พบในกลุมแมบาน

จากตารางจะแสดงใหเห็นวา พฤติกรรมการถอนตัวของกลุม แมบาน ไมปรากฏพบการ
ถอนตัวโดยสิ้นเชิง แตการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมการถอนตัวของกลุมแมบานนั้น พบวามีการแสดง
พฤติกรรมการถอนตัวใน 3 ลักษณะคือ
1. รูปแบบพฤติกรรม A 1 หมายถึง

พฤติกรรมไมชอบก็จะไมดูเลย เปลี่ยนไปดูละครชองอื่น
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( ไมดูเรื่องเดิม แตดูเรื่องอื่น )
2. รูปแบบพฤติกรรม A 2 หมายถึง

1) พฤติกรรมไมดูแคเปนบางฉาก บางตอน แลวเปลี่ยนไปดู
ละครชองอื่น หรือรายการอื่น แตก็จะกลับมาดูเรื่องเดิม
( กลับมาดูเรื่องเดิม )
2) พฤติกรรมดูตนเรื่อง แลวก็มาดูตอนทายเรื่อง

3. รูปแบบพฤติกรรม C หมายถึง

พฤติกรรมไมชอบก็จะไมดูเลย หากิจกรรมอยางอื่น หรือดู
รายการอื่น ( ทําอยางอื่น ดูอยางอื่น ไมดลู ะคร )

สวนรูปแบบพฤติกรรมการโวยวายจากตารางแสดงใหเห็นวา
กลุมแมบานไมมี
พฤติกรรมการโวยวายหากไมมีการติดตามชมละครโทรทัศน แสดงวาพฤติกรรมการโวยวายจะเกิดขึ้นก็
ตอเมื่อกลุมแมบานมีการเปดรับชมละครโทรทัศน ซึ่งปรากฏพบ 1 ลักษณะ กลาวคือ
1. รูปแบบพฤติกรรม B หมายถึง

พฤติกรรมการวิพากษวิจารณละครขณะชม หรือหลังชม
ประเภทดูไป วิจารณไป แตก็ดูจนจบเรื่อง (ดูไป วิจารณไป)

พฤติกรรมการถอนตัวของกลุมแมบาน
Hirschman ( 1970 ) กลาววา การที่ผูชมจะถอนตัวจากสินคาที่มีคุณภาพไมพึงพอใจ
นั้น ขึ้นอยูกับประเภทของสินคาที่ใชทดแทน ยิ่งมีสินคาที่สามารถทดแทนไดมากเทาไร โอกาสที่ผูชมจะ
หันไปเปดรับสินคาอื่นที่มีคุณภาพใกลเคียงกัน ก็ยอมมีมากเปนสัดสวนตามตัว กลาวคือ ผูชมมีโอกาสที่
จะถอนตัวไดงาย หากมีสินคาประเภทอื่นเขามาทดแทนสินคาที่ตนไมพึงพอใจในคุณภาพ
ในธุรกิจความบันเทิงการผลิตละครโทรทัศนนั้น ทฤษฎีวาดวยพฤติกรรมของผูบริโภค
เนนการแสดงออกซึ่งความไมพอใจในรูปการถอนตัวเลิกซือ้ สินคาของเฮอรซแมนนั้น
มิอาจนํามา
ประยุกตใชในบริบทความบันเทิงไดโดยสมบูรณ เนื่องจากละครโทรทัศนเปนสินคาที่มีความแตกตางจาก
สินคาในธุรกิจประเภทอื่น ๆ กลาวคือ ละครโทรทัศนเปนรายการบันเทิงรูปแบบหนึ่งที่ผูชมไดรับจากสื่อ
โทรทัศน และสามารถสนองตอบตอความตองการของผูช มทางดานจิตใจมากกวาวัตถุนิยม
ละคร
โทรทัศนจึงเปนรายการที่ไดรบั ความนิยมสูงสุดที่ผูชมมิอาจปฏิเสธได เนื่องจากผูชมตองการหลบหลีกจาก
ภาวะความตึงเครียด ปญหาที่รุมเลานานาประการในชีวิตประจําวัน อันเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเหลาบรรดา
ผูชมกลุมแมบานหลีกหนีมาอยูใ นโลกของละครโทรทัศน เพื่อตองการพักผอนคลายอารมณดวยการเฝาดู
ชีวิตสมมติของตัวละคร แมจะเปนเพียงชวงเวลาหนึ่งแตละครโทรทัศนก็ชวยใหคนดูลืมชีวิตประจําวันอัน
นาเบื่อหนายได แตเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาในธุรกิจประเภทอื่น ๆ อันเปนการตอบสนองดานวัตถุนิยม
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สวนมาก หากผูบริโภคไมพอใจในคุณภาพของสินคาเกิดขึ้น ก็ยังมีสินคาอื่นที่ใชทดแทนกันไดอยู ทําให
การถอนตัวเลิกซื้อของผูบริโภคยังคงเกิดขึ้นได มากนอยเทาใดนั้นสุดแลวแตประเภทของสิ่งที่ใชทดแทน
กันได
ในเมื่อละครโทรทัศนเปนรายการบันเทิงที่สามารถตอบสนองตอความตองการดาน
จิตใจของผูชมไดเปนอยางดี และเปนความตองการที่เกิดขึ้นอยูทุกเมื่อเชื่อวันจนเปนปกตินิสัย ยอมเปนสิ่ง
ที่ทําใหผูชมไมสามารถหลีกหนีจากการติดตามชมละครโทรทัศนไดอยางแนนอน แมละครโทรทัศนบาง
เรื่องจะมีองคประกอบของเนื้อหาที่ไมพึงประสงค และไมสามารถตอบสนองตอความคาดหวังของกลุม
แมบานก็ตาม การเกิดภาวะการถอนตัวของกลุมแมบาน จึงเปนเพียงการถอนตัวในลักษณะชั่วคราวเทานั้น
สืบเนื่องมาจากเนื้อหาของละครโทรทัศนเรื่องนั้น ๆ ทําใหเกิดความรูสึกอึดอัด เครียด ไมสบายใจ หรือคิด
วาไมสามารถนําไปใชประโยชนไดตามที่คาดหวังไว แตอยางไรก็ตาม กลุม แมบานก็ไมสามารถถอนตัว
เลิกชมละครโทรทัศนไดอยางสิ้นเชิง เนื่องดวยคุณลักษณะของละครโทรทัศนหลายประการที่ผูชมยังคงมี
ความตองการอยูนั่นเอง
จากการศึกษาพฤติกรรมของกลุมแมบาน อันเกิดจากประเด็นความไมพึงพอใจที่มีตอ
การเปดรับชมละครโทรทัศน พบวา กลุมแมบานสวนใหญมีพฤติกรรมการถอนตัวจากการเปดรับชม
ละครโทรทัศน ซึ่งพบพฤติกรรมการถอนตัวใน 3 รูปแบบ กลาวคือ รูปแบบพฤติกรรมแรก การเปลี่ยน
ชองสถานีเมื่อพบเนื้อหาไมพึงประสงค โดยไมกลับมาเปดรับชมละครเรื่องเดิมอีก แตจะเลือกชมละคร
เรื่องอื่น รูปแบบพฤติกรรมที่สอง การเปลี่ยนชองสถานีชั่วคราว ไมชมเปนบางฉาก บางตอนเทานั้น สวน
รูปแบบพฤติกรรมที่สาม ไมตองการติดตามชมละครเรื่องนั้นอีก โดยหันไปทํากิจกรรมอื่นแทน หรือชม
รายการอื่น
ซึ่งพฤติกรรมการถอนตัวจะแสดงออกมาในลักษณะใด ขึ้นอยูกับคุณภาพเนื้อหาละคร
โทรทัศน และความตองการที่ไมพึงประสงคของแมบานแตละบุคคล
1. รูปแบบพฤติกรรมแรก ( A 1 ) คือ การเปลี่ยนชองสถานีทันทีที่พบเนื้อหาไมพึง
ประสงค และไมสบอารมณ โดยไมกลับมาชมเรื่องเดิมอีก จะเลือกชมเรือ่ งอื่นตอไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวามี
เรื่องอะไรนาสนใจติดตามชมหรือไม
จากการศึกษาพบวา กลุมแมบานมีพฤติกรรมไมกลับมาชมละครเรื่องเดิมอีก แตจะ
เปลี่ยนชองสถานีไปเปดรับชมละครเรื่องอื่น หากไมมีละครเรือ่ งใดนาสนใจกลุมแมบานก็จะเลือกไปเปด
รับชมรายการอืน่ หรือการทํากิจกรรมอยางอืน่ ทดแทนการดูละครเรื่องที่ไมพึงประสงคนั้น ซึ่งพฤติกรรม
ดังกลาวปรากฏพบในละครบางเรื่องเทานั้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการที่ไมพึงประสงคของแมบานแตละ
บุคคล พฤติกรรมดังกลาวพบในประเด็นการไมพัฒนาตัวละคร ประเด็นบทละครโทรทัศนเกินจริง และ
ประเด็นความซ้ําซากของเนื้อเรือ่ ง ( ขึ้นอยูกับปจจัยตัวแสดง )
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การแสดงพฤติกรรมการถอนตัวของกลุมแมบาน สวนหนึ่งเกิดจากความไมชื่นชอบ
เนื้อหานั้นเปนการสวนตัว ตามความชอบของแมบานแตละบุคคล ประเด็นความออนแอของตัวละคร เปน
ประเด็นหนึ่งที่กลุมแมบานเห็นวา มีความขัดแยงกับความเปนจริงที่เกิดขึ้น และไมมีสาระประโยชนแก
การดู
อยางในกรณีของคุณบุญสม โชติเสน แมบานเขตตลิ่งชัน ใหเหตุผลในการเลือกชม
ละครแตละเรื่องโดยพิจารณาถึงเนื้อหาเปนสําคัญ ชอบละครที่สรางสรรคในสิ่งที่เปนไปได มีสาระแกการ
ดู อะไรที่เห็นวาเกินความจริงน้ําเนาเกินไปก็จะไมดู
" ถาเปนเรื่องเกินความจริงมาก ๆ น้ําเนาเกินไป ประเภทนางเอกแหยจนเกินเหตุ
ออนแอ ไมสูเลย ยุคสมัยนี้มนั ไมนาจะมีแลว เราเลือกได เราก็ไมเลือกไมดูก็จะลองเปลี่ยนไปดูละครชอง
อื่นกอนที่มันเบาสมอง ถาไมมกี ็จะเปลี่ยนไปดูรายการอื่น ๆ เชนพวกสัตวโลก ชอง 9 ก็ยังมีทางเลือกอื่น
เยอะถาจังหวะชอง 3 ทุมครึ่งแลว รายการ " ที่นี่ประเทศไทย " ( ชอง 5 ) ก็จะเปนอีกทางเลือกหนึ่ง เปน
รายการที่ดี เร็วมาก และก็มีสาระเยอะ ก็จะดูตรงนั้นแทนละครที่รูสึกไมชอบ " ( บุญสม โชติเสน,
สัมภาษณ 6 มีนาคม 2545 )
เชนเดียวกับคุณฐิติพร อินโท จะชื่นชอบละครที่สอดแทรกขอคิด ไมไรสาระเกินไป
โดยเฉพาะบทบาทนางเอกตองมีความฉลาด ดูแลวจะไดเกิดประโยชนกับตัวเอง คุณฐิติพรกลาววา " พี่จะ
ไมชอบเอามาก ๆ เลย โดยเฉพาะตอนที่นางเอกออนแอเกินไป ดูแลวรูสึกหงุดหงิดใจ เคยโมโห ไมชอบ
เรื่องนี้ตอนนี้ สงสัยไมดีทั้งเรือ่ งเลยมัง้ บางทีรําคาญมากก็เปลี่ยนชองเลย ไปดูละครชองอื่น เปลี่ยนไป
เรื่อย ๆ บางทีชอง 9 ชอง11 ไอทีวี " ( ฐิติพร อินโท, สัมภาษณ 7 มีนาคม 2545 )
จะเห็นไดวาพฤติกรรมการชมละครของกลุมแมบานจะมีการเปลี่ยนชองไปเรื่อย ๆ หาก
ไดรับความไมพึงพอใจ หรือไมสบอารมณ ดังนั้นเมื่อละครไมสนองตอบตอความคาดหวังของกลุม
แมบาน ยอมนําไปสูการเกิดพฤติกรรมการถอนตัว ซึ่งบางครั้งหากดูแลวไมสบอารมณมาก ๆ กลุมแมบาน
อาจจะไมตองการติดตามชมละครเรื่องนั้นอีกตอไป แตจะเลือกไปเปดรับชมละครเรื่องที่ถูกใจ หรือ
รายการอื่นทดแทนในขณะนั้น
แมแตบทละครโทรทัศนที่มีความเกินจริง เปนไปไมได อาจเปนที่ไมตองการติดตามชม
ของกลุมแมบานไดเชนเดียวกัน เนื่องจากเห็นวาความเกินจริงในละคร ไมมีสาระประโยชนตอการเลือก
ติดตามชม อยางกรณีตัวอยางเรื่อง "แฝดลองหน"
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คุณองุน อาเมนเจริญ ติดตามชมละครโทรทัศนมานานกวา 40 ป หากละครเรื่องใดไม
ชื่นชอบสรางความรําคาญก็จะไมดูเลย โดยเฉพาะเรื่องที่มันเกินจริง จะเลือกชมเรื่องที่เห็นวานาสนใจ คุณ
องุนกลาววา " อยางเรือ่ งแฝดลองหน มันเกินความจริงเอามาก ๆ เลย ก็จะไมดูเลย รําคาญ ก็จะเปลี่ยนไปดู
ละครชองอื่น ถามันถูกใจก็ดูไป ถามันไมถูกใจก็ไมดู…..ถาชอบจะอยูชองไหนก็ไดก็จะติดตามดูตลอด "
( องุน อาเมนเจริญ, สัมภาษณ 8 กุมภาพันธ 2545 )
คุณกิมเหรียญ เผาพันธศร ใหเหตุผลสนับสนุนเชนเดียวกับคุณองุนวา " ถาเรื่องไหนเราดู
แลวมันมีสาระหนอยเราก็ดู ถามันไมมีสาระ อยางเรือ่ งแฝดลองหน คนหนึง่ มันก็ลองไดทาํ ได อีกคนหนึ่ง
มันทําอะไรไมไดเลย เราก็จะไมดูเลย คือมันเลนเกินความเปนจริง จะเปลี่ยนไปดูละครชองอื่น ดูสิ่งที่เรา
ชอบ หรืออาจจะไปเลือกดูรายการอื่นที่นาสนใจ " ( กิมเหรียญ เผาพันธสร, สัมภาษณ 8 กุมภาพันธ
2545 )
ความซ้ําซากของละคร ก็เปนอีกประเด็นหนึ่งที่นําไปสูการเกิดพฤติกรรมการถอนตัว
เมื่อกลุมแมบานพิจารณาแลวเห็นวา ละครโทรทัศนเรื่องนั้นเคยดูมาแลว ประกอบกับนักแสดงไมเปนที่ชื่น
ชอบ ก็จะไมตองการติดตามชม แตก็จะเลือกไปดูละครชองอื่นที่มีความแปลกใหมแทน หากไมมีละคร
โทรทัศนเรื่องที่นาสนใจ จึงจะเลือกไปหาทางเลือกอื่นทดแทน
อยางในกรณีของคุณเกศริน กุลเกศ เปนสมาชิกกลุมแมบานเขตสวนหลวง ชุมชนวัดใต
หากคุณเกศรินไมพึงพอใจละครเรื่องใดก็จะไมทนดู จะหันไปเปดรับความบันเทิงจากทางเลือกอื่นทดแทน
" ถาเปนละครที่เราเคยดูมาแลว จะไมชอบติดตาม ( นอกจากชอบดารา ) แลวก็จะไมนั่ง
ทนดู มักจะเปลี่ยนชองไปเลือกดูละครชองอืน่ กอน แตถาดูแลวไมมีเรือ่ งอะไรจะดู ก็จะไปดู UBC หรือ
วิดีโอหาทางเลือกอื่น ๆ ที่มีเนื้อหานาสนใจแทน " ( เกศริน กุลเกศ , สัมภาษณ 31 มกราคม 2545 )
พฤติกรรมการถอนตัวของกลุม แมบานจะเกิดขึ้นทันที หากกลุมแมบานพบวาละครของ
สถานีชองอื่นมีการนําเสนอละครที่ไมซ้ําซากจากเรื่องเดิม ๆ ที่เคยมีมาแลว
คุณอุษา ดิษฐรักษ กลาววา " ละครถามันซ้ํา ๆ กัน มันไมรูจะเอาอะไรมาแตงแลว มัน
เลยทําใหเราเบื่อ แตเดี๋ยวนี้เขาก็พยายามเอาเขียนใหม ทําใหมเหมือนกัน เสริมขึ้นมาบาง ก็ดูได แตไมคอย
ชอบเทาไหร ถามีละครเรื่องอืน่ ที่มันใหม ๆ กวา พี่ก็จะเลือกไปดูละครเรื่องอื่นแทน " ( อุษา ดิษฐรักษ,
สัมภาษณ 8 มีนาคม 2545 )
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คุณสุภาพร เจตนสมบูรณ ยังใหเหตุผลสนับสนุนคุณอุษาเชนเดียวกันวา " ถาเรื่องมัน
ซ้ําซากในเรื่องที่เราเคยดูมาแลว บางทีก็ไมดู ถาชองอื่นมีเรือ่ งใหมกวาที่มันยังไมเคยแพรภาพออกอากาศ
เราก็เลือกดูชองนั้น " ( สุภาพร เจตนสมบูรณ , สัมภาษณ 9 มีนาคม 2545 )
นอกจากนี้ ยังพบวากลุมแมบานจะยังไมตองการถอนตัวจากการเปดรับชมละครเรื่อง
หนึ่ง ๆ หากแตแมบานจะยังคงมีการยอนกลับมาเปดรับชมละครเรื่องที่ตนไมพึงพอใจนั้น จนกวาจะแนใจ
วาละครเรื่องนัน้ ไมสามารถสนองตอความพึงพอใจของตนได เมื่อนั้นแมบานจึงเกิดพฤติกรรมการถอนตัว
โดยไมกลับมาเปดรับชมละครเรื่องเดิมอีกนั้น อยางในกรณีของคุณขนิษฐา สวัสดิ์เวช กลาววา
" ละครบางเรื่องจะไมกลับมาดูอีกเลย อยางเรื่อง แฝดลองหน เคยเปดกลับมาดูหลายครั้ง
แลว ไมชอบไมประทับใจ ก็จะไมดอู ีกเลย สวนใหญก็จะไปดูสารคดี ขาว หรือละครเรื่องอื่น อาจจะไม
นาสนใจเทาไหร แตมีเนื้อหาไมสอมาทางนี้ เราก็จะหันไปดูทางนั้นมากกวา " ( ขนิษฐา สวัสดิ์เวช,
สัมภาษณ 21 มกราคม 2545 )
จะเห็นไดวา
ในความเปนจริงกลุมแมบานยังคงมีความตองการติดตามชมละคร
โทรทัศนอยู จึงมีพฤติกรรมยอนกลับมาเปดรับชมอีกแมจะรูสึกไมพึงพอใจตอละครเรื่องนัน้ ก็ตาม แตเมื่อ
มีการเปดรับชมซ้ําหลายครั้ง กลับพบวาละครเรือ่ งนั้นไมเปนที่ชื่นชอบ เมื่อนั้นแมบานจึงเกิดพฤติกรรม
การถอนตัวจากละครเรื่องนั้น โดยไมตองการกลับมาเปดรับชมอีก
แตทั้งนี้ภาวะของสินคาทดแทนที่เกิดขึ้น แมกลุมแมบานจะสูญเสียความพอใจที่มีตอ
ละครเรื่องเดิม แตการเลือกสินคาทดแทนของกลุมแมบานอาจจะไมอยูในระดับที่สรางความพึงพอใจเทา
ละครเรื่องเดิม กลาวคือ ละครเรื่องใหมอาจจะไมนาสนใจเทาละครเรื่องเดิม แตแมบานก็เลือกที่จะเปด
รับชม ดังนั้นอาจสรุปไดวา ในกรณีการเลือกสินคาทดแทนของกลุมแมบานไมเปนไปตามแนวคิดเกี่ยวกับ
กฏแหงการทดแทน เนื่องจากการเลือกเปดรับชมละครโทรทัศนของกลุมแมบานมักจะเลือกเปดรับชม
ละครเรื่องที่ตนชื่นชอบมากที่สุดกอน โดยคัดเลือกจากละครหลายชองที่นําเสนอในชวงเวลาเดียวกัน แต
เมื่อละครเรื่องนั้นเริ่มมีเนื้อหาที่กลุมแมบานไมชื่นชอบ การเลือกที่จะไปเปดรับชมละครเรื่องอื่นทดแทน
บางครั้งจึงเกิดขึ้นเพราะความจํายอม

รูปแบบพฤติกรรม ( A 2 ) คือ การเปลี่ยนชองสถานีทันทีที่พบเนื้อหาที่ไมพึงประสงค
และไมสบอารมณในลักษณะชั่วคราว กลาวคือ จะเลิกดูแคเปนบางฉาก บางตอนที่มีลักษณะเนื้อหาไมพึง
ประสงคเทานั้น หรือละความสนใจชั่วขณะ ตลอดจนลักษณะพฤติกรรมการชมละครตนเรื่อง แลวก็มา
ติดตามชมตอนทายเรื่อง

90

จากการศึกษาพบวา กลุมแมบานสวนใหญมีพฤติกรรมการเปลี่ยนชองไปเลือกดูละคร
เรื่องอื่น หรือรายการอื่น ๆ แทนการเปดรับชมละครเรื่องที่ไมพึงประสงคเพียงชั่วขณะ โดยจะไมชมแค
เปนบางฉาก บางตอนที่ไมพึงพอใจ หรือละความสนใจชั่วขณะ แลวจะยอนกลับมาชมละครเรื่องนัน้
ตอไป และยังพบพฤติกรรมดูตนเรื่อง แลวก็มาดูตอนทายเรื่อง ซึง่ พฤติกรรมดังกลาวปรากฏพบใน
ประเด็นบทบาทตัวละครเกินความจริง
ประเด็นไมพัฒนาตัวละคร ประเด็นความโหดราย รุนแรง
ประเด็นพฤติกรรมไมเหมาะสม ประเด็นความซ้ําซากของเนื้อเรือ่ ง และประเด็นความยืดเยื้อ
การแสดงบทบาทของตัวละครที่เกินความจริง เปนประเด็นหนึ่งที่กลุมแมบานแสดง
ความไมพึงพอใจตอกิริยาทาทาง การกระทําที่มากเกินไปของตัวละคร
คุณอุษา ดิษฐรักษ กลาววา " บางเรื่องบางทีมันอิจฉาเกินไป แบบอิจฉากริ๊ด ๆ มันกริ๊ด
เกินไป ก็ทําใหไมอยากดู ดูแลวเครียด ถาเจอก็ไมคอยติดตามเทาไหร สวนมากจะเปลี่ยนชองไป แลวคอย
กลับมาดูใหพนฉากนั้นไปกอน " ( อุษา ดิษฐรักษ, สัมภาษณ 8 มีนาคม 2545 )
คุณจุมพล สมอคอร กลาววา " พอถึงตอนตอแหลมาก ๆ ดูแลวมันเกินไป ก็กดไปที่อื่น
ไมดูแคฉากนั้นตอนนั้น เดี๋ยวคอยกลับมาใหม ก็ดูจนจบนั่นแหละ บางตอนเราไมชอบเราก็กดเปลี่ยน " (
จุมพล สมอคอร, สัมภาษณ 27 กุมภาพันธ 2545 )
คุณขนิษฐา สวัสดิ์เวช กลาววา " อยางถาถึงตอนที่ไมชอบ บางตอนที่เราเห็นวามัน
รุนแรงเกินไป อยางโมโหใครก็จะเขาไปตบไปตี ลุยเลย จิกหัว มันไมเหมาะสมที่เด็กจะดู เราก็ไมอยากดู
แตพอนาน ๆ เราอาจจะยอนกลับมาดูเขาอีกนิดนึง อาจเปนตอนอื่นวาเขาดําเนินเรื่องไปถึงไหนแลว " (
ขนิษฐา สวัสดิ์เวช , สัมภาษณ 21 มกราคม 2545 )
จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา กลุมแมบานมีพฤติกรรมการถอนตัว เมื่อพบประเด็น
การแสดงบทบาทของตัวละครที่เกินความจริง โดยพฤติกรรมการถอนตัวที่เกิดขึ้นจะไมดูเฉพาะบางฉากที่
ไมชื่นชอบ สืบเนื่องมาจากความไมชื่นชอบการกระทําของตัวละครที่เกินความจริง เชน อิจฉาเกินไป
ตอแหลเกินไป หากแตยังคงมีความตองการติดตามชมละครเรื่องนั้นอยู และอยากรูวาเรือ่ งจะดําเนินตอไป
อยางไร
นอกจากนี้ กรณีที่นางเอกออนแอ หรือไมแสดงการโตตอบใด ๆ ก็เปนอีกประเด็นหนึ่ง
ที่ทําใหกลุมแมบานรูสึกหงุดหงิด รําคาญใจ และอึดอัดกับการกระทําของตัวละครที่เปนคนดี ความไมชื่น
ชอบที่เกิดขึ้นก็เปนสาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทําใหกลุมแมบานเกิดพฤติกรรมการถอนตัว

91

คุณสาวิตรี เกิดโพธา มีบทบาททางสังคมเปนประธานกลุมแมบานเขตสวนหลวง จึงชื่น
ชอบรายการเกีย่ วกับการสงเสริมอาชีพ คุณสาวิตรีจะเลือกชมละครโทรทัศนเปนบางเรื่อง โดยอาศัยตัว
แสดงนําเปนปจจัยในการเลือกชม คุณสาวิตรีกลาววาตนเองจะชื่นชอบ กบ สุวนันทเปนการสวนตัว
บอยครั้งที่กบ สุวนันทมักรับบทเปนนางเอกที่ออนแอ ทําใหตนรูสึกหมั่นไส ไมอยากดู
" ไอเรือ่ งนางเอกโดนขมเหงมาก อยางเรือ่ ง ดอกแกว ที่กบ สุวนันทแสดง ไมยอม
โตตอบ ขนาดโดนตี โดนตบ ดูแลวหมั่นไสนางเอก ก็ไมอยากดูแลว ก็จะเปลี่ยนชองไปดูละครเรื่องอื่น
กอน ถาไมถูกใจก็จะเปลี่ยนไปดูรายการอื่น ๆ ที่คลายเครียด หรือดูขาว พอบทเขาชนะแลวเราก็เปลี่ยนมาดู
ใหม " ( สาวิตรี เกิดโพธา, สัมภาษณ 31 มกราคม 2545 )
คุณเกศริน กุลเกศ ใหเหตุผลสนับสนุนคุณสาวิตรีเกี่ยวกับความไมชื่นชอบละครที่สราง
ความขัดใจใหกับตนเองวา " ถาเรื่องอะไรที่มันดูแลวขัดใจเรา อยางนางเอกออนแอ ไมชอบเอาเลย จะไม
ดูเฉพาะชวงที่เราไมชอบเทานั้น แลวเดี๋ยวจะกลับมาดูเรื่องนั้นตอ สวนมากประเด็นที่ไมชอบก็จะเปนแค
บางฉาก บางตอนไมไดเหมาเอาวาทั้งเรื่อง " ( เกศริน กุลเกศ , สัมภาษณ 31 มกราคม 2545 )
นอกจากพฤติกรรมการเปลี่ยนชองชั่วขณะแลว ยังพบอีกวา แมบานสวนหนึ่งจะไมมี
พฤติกรรมเปลีย่ นชอง หากแตจะละความสนใจจากเรื่องทีไ่ มพึงพอใจชั่วขณะเทานั้น คุณ วรรณา คํา
โสภา กลาววา " นางเอกบางครัง้ มันเซื่องเกินไป โงเกินไป ..ไมพัฒนาตัวนางเอกเลย แตก็อยากดูตอ เพราะ
ตองการอยากรูว าตอนจบจะเปนยังไง สวนใหญจะเดินไปทําอยางอื่นกอน กลัวพลาดอีกตอนตอไป จะละ
ความสนใจสักพัก เดี๋ยวกลับมาดูใหม ไมเปลี่ยนชอง " ( วรรณา คําโสภา, สัมภาษณ 28 มกราคม 2545
)
คุณชฎา เตาสุวรรณ ยังแสดงความเห็นสอดคลองกับคุณวรรณาอีกวา " ถาทั้งเรื่องไมได
สื่อไปในลักษณะรุนแรงก็ดูได พอถึงฉากทีน่ างเอกมันปญญาออนเกินไป ยอมเขาทุกอยางในเรื่องที่เราดูอยู
คนอื่นเขาดูอยูดวย ปาก็จะหาอยางอื่นทําชั่วคราว อยางนั่งอานหนังสือพิมพ จะเปนอยางนั้น " ( ชฎา เตา
สุวรรณ, สัมภาษณ 7 มีนาคม 2545 )
จะเห็นไดวา หากกลุมแมบานไมชื่นชอบการกระทําของตัวละคร สวนใหญมักจะมี
พฤติกรรมการเปลี่ยนชองชั่วคราว หรือละครความสนใจชั่วขณะ แตกลุมแมบานก็ยังมีความตองการ
กลับมาเปดรับชมละครเรื่องเดิมตอไป แสดงวา ภาวะการถอนตัวที่เกิดขึ้นของกลุมแมบาน จึงมิไดเปนการ
ถอนตัวโดยแทจริง เพียงแตเปนความไมสบอารมณเกี่ยวกับการกระทําของตัวละครเพียงบางชวงที่ปรากฏ
ในละครเทานั้น
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นอกจากพฤติกรรมการเปลี่ยนชองสถานี หรือการละความสนใจชั่วขณะแลว ยังปรากฏ
พบพฤติกรรมดูตนเรื่อง แลวก็มาดูตอนทายเรื่อง อยางในกรณีของคุณนฤมล กรพันธ กลาววา ตนเองชื่น
ชอบละครที่มีสาระประโยชน คติสอนใจ คุณนฤมลกลาววา
" หากเรื่องเกินความจริง over เกินคนธรรมดา อยากบทคนใชมันเกินไปที่ตองพูดเลนหู
เลนตา แจนเกินกวานายจาง ยุเรื่องนายจางมากไป สมัยกอนสรางบทไมอยางนี้ พี่ไมดูเลย พอดูตอนตน
แลวรูว าไมคอยดี ไมชอบ ก็จะเปลี่ยนไปชองอืน่ เลย แลวก็ไมดูอีกเลย อาจจะไปดูอีกทีก็ตอนอวสานเทานั้น
สวนละครชองอื่นก็จะไมคอยดู พอเปดไปแลวก็ไมคอยดี..ก็จะไปดูรายการอื่น " ( นฤมล กรพันธ,
สัมภาษณ 21 มกราคม 2545 )
คุณอรชพร มหิวันต ยังใหเหตุผลสอดคลองกับคุณนฤมลอีกวา " ถาเรื่องอิจฉามาก
เกินไป ตอแหลไป พี่ก็จะไมดู อยางเรือ่ ง แฝดลองหน พีด่ ูซะที่ไหน ดูก็ตอนสุดทายเอง ที่ดูเพราะชอบ
นางเอกมัน แลวจะดูวานางอิจฉามันจะตายยังไง เพราะมันตองเลิกอิจฉา " ( อรชพร มหิวันต, สัมภาษณ 9
มีนาคม 2545 )
จะเห็นไดวา พฤติกรรมการดูตนเรื่อง แลวมาดูทายเรื่องของกลุมแมบาน แสดงใหเห็นวา
การที่กลุมแมบานยังคงมีความตองการกลับมาเปดรับชมละครเรือ่ งเดิมนั้น สวนหนึ่งเกิดจากความชื่นชอบ
ตัวแสดงนํา และอีกสวนหนึ่งเปนความตองการอยากรูว าตอนจบของเรื่องจะเปนอยางไร หากแตภาวะการ
ถอนตัวชั่วคราวของกลุมแมบานที่เกิดขึ้น สวนหนึ่งเปนความไมชื่นชอบบทบาทตัวละครที่เกินจริง ซึ่ง
ขัดแยงกับความตองการของแมบานเปนการสวนตัว
โดยปกติกลุมแมบานที่มีการเปดรับชมละครรวมกับบุตรหลาน การเลือกชมละครสวน
หนึ่งจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของเนื้อหาสําหรับเด็กเปนประการสําคัญ หากกลุมแมบานพบวาละครมี
เนื้อหาไมเหมาะสมสําหรับเด็ก จึงเปนสาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทําใหกลุมแมบานเกิดพฤติกรรม การถอน
ตัวแบบชั่วคราวไดเชนเดียวกัน
คุณมาลี โตสกุล มักจะดูละครรวมกับเด็ก ๆ ในบาน และคอยใหคําชี้แนะ คุณมาลีกลาว
วา " บางครั้งเจอคําพูดรุนแรง อันนี้ไมตองฟงจนจบเลย เพราะมีเด็กอยูดวย ก็จะเปลี่ยนชองทันที " ( มาลี
โตสกุล, สัมภาษณ 19 กุมภาพันธ 2545 )
คุณโสภา วงศศิริวิบูลย โดยปกติจะดูละครกับหลาน และสามารถเลือกชมไดตามความ
ตองการของตนเอง คุณโสภากลาววา " ถาการแตงกายไมเหมาะสม ลอแหลมเกินไป ก็ไมคอยอยากดู ถา
ไมชอบในบางฉากก็จะเปลี่ยนชองไปเลือกดูละครชองอื่นกอน แตสักพักก็จะยอนกลับมาชมละครเรื่อง
เดิมอีก " ( โสภา วงศศิริวิบูลย, สัมภาษณ 21 มกราคม 2545 )
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เชนเดียวกับคุณวรรณา คําโสภา กลาววาตนเองมักจะดูละครดวยกันกับหลาน หากเห็นวา
ฉากใดไมเหมาะสมก็จะเปลี่ยนชอง " บางทีฉากรักมันไมเหมาะสม หลานดูอยูดวยก็จะเปลี่ยนดีกวา ดูชองอื่นกอน
สักครูเราก็จะกลับมาดูชองเดิม " ( วรรณา คําโสภา, สัมภาษณ 28 มกราคม 2545 )

คุณวรรณ ประจักษวรวิทย ยังใหเหตุผลซึ่งสอดคลองกับคุณวรรณาอีกวา " สวนมากจะ
ดูละครกับลูก ถามีฉากโปมากก็ไมดู ชอบดากัน พูดหยาบ ก็จะเปลี่ยนไปเลย ไมใหดูบางตอนที่เราเห็นวา
ไมเหมาะสม เปลี่ยนไปดูชองอื่นกอน แลวก็จะกลับมาเปดเรื่องเดิมอีก " ( วรรณ ประจักษวรวิทย,
สัมภาษณ 27 กุมภาพันธ 2545 )
จะเห็นไดวา หากกลุมแมบานดูละครรวมกับบุตรหลาน การตัดสินใจเลือกชมละครสวน
หนึ่งจะพิจารณาถึงความเหมาะสมที่เด็กพึงไดรับ มากกวาการเลือกชมละครตามความตองการของตนเอง
นั่นแสดงวาบุตรหลานมีอิทธิพลตอการเลือกเปดรับชมละครของกลุมแมบาน ซึ่งความไมชื่นชอบละคร
ดวยเหตุผลนานาประการของกลุมแมบาน ลวนแตเปนผลสืบเนื่องมาจากบุตรหลานเปนสําคัญ
นอกจากนี้พฤติกรรมการถอนตัวของกลุมแมบาน ยังเกิดจากประเด็นความซ้ําซากของ
เนื้อเรือ่ ง เมื่อแมบานสามารถคาดเดาการดําเนินเรื่องในละครได ความสนใจที่อยากจะติดตามละครเรื่อง
นั้นก็นอยลง
กรณีของคุณเรียม สมานวิบูลย ติดตามชมละครโทรทัศนมาสม่ําเสมอเปนเวลาประมาณ
30 กวาปแลว ดูละครไดทุกแนวหากชื่นชอบเนื้อเรือ่ ง และตัวแสดง คุณเรียมกลาววา บางครั้งตนรูสึกเบื่อ
กับความน้ําเนาของละคร ดูแลวก็สามารถคาดเดาเรื่องได
" ละครหลายเรื่องที่น้ําเนา คาดเดาเรื่องไดเลยอยางนี้ก็ไมอยากดูเลย..นาเบื่อนะแตก็ดู
ความสนใจในชวงนั้น ฉากนั้นก็จะนอยลง จะไปหาอะไรทํากอน แตจะเปดทิ้งไว จะไมเปลี่ยนไปเปดชอง
อื่น เพราะเวลาดูละครพี่จะดูเปนเรื่อง ๆ ไป ถาเผื่อวามีเรือ่ งทีเ่ รา spare ไวที่พอดูได พี่ก็จะเปลี่ยนไปดู แต
ถาไมมีเรื่อง spare อะไรดู พี่ก็จะไปทําอยางอื่นกอน จะไปทําโนนทํานี่ เชน เขาหองน้ํา ,หาของกิน ปลอย
ใหผานชวงเนา ๆ นั้นไปกอน แตก็จะยอนกลับมาดูเรื่องที่ชอบนั้นอีก " ( เรียม สมานวิบูลย, สัมภาษณ 1
มีนาคม 2545 )
ความยืดเยื้อของละครโทรทัศน ยังเปนสาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทําใหกลุมแมบานเกิด
ความรูสึกรําคาญใจ และแสดงพฤติกรรมการถอนตัวชัว่ ขณะ กลาวคือ การละความสนใจจากเรื่องนัน้
ชวงหนึ่ง หรือ อาจเปลี่ยนชองชั่วคราว
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คุณวรรณา คําโสภา กลาววา " ละครบางเรื่องยืดเยื้อเกินไปแทนที่จะสรุป คลาย ๆ กับมัน
น้ําเนา คือตรงนี้จะเจอไมเจอ มันทําใหเรารําคาญ ก็จะดูผาน ๆ หรือบางทีก็เดินไปโนนไปนี่ แลวก็จะมาดู
ตอนจบ " ( วรรณา คําโสภา, สัมภาษณ 28 มกราคม 2545 )
คุณเรียม สมานวิบูลย ยังกลาวแสดงความไมตองการติดตามชมละครที่มีความยืดเยื้ออีก
วา " หากเปนเรื่องที่ยืดยาด เยิ่นเยอ ก็จะไมอยากดู มันอืดจนมันรําคาญ รําคาญมากก็เปลี่ยนไปดูอยางอื่นซะ
โละใหชวงนั้นผานไปกอนแลวคอยมาดูใหม " ( เรียม สมานวิบูลย, สัมภาษณ 1 มีนาคม 2545 )
รูปแบบพฤติกรรม ( C ) คือ เมื่อพบเนื้อหาไมพึงประสงค และไมสบอารมณ ก็ไม
ตองการติดตามชมละครเรื่องนัน้ อีก
การแสดงพฤติกรรมจะแสดงออกในลักษณะการเปลี่ยนชองไปดู
รายการอื่นทันที ปดเครื่องรับโทรทัศน หรือเปดเครื่องรับโทรทัศนทิ้งไว โดยหันไปทํากิจกรรมอื่นแทน
เชน การอานหนังสือ หรือฟงเพลง ไมมีความประสงคจะดูละครชวงนั้นตอไป
จากการศึกษาพบวา กลุมแมบานมีพฤติกรรมในรูปแบบดังกลาว โดยพฤติกรรมของ
แมบานกลุมนี้มักไมยอมทนนั่งดูละครที่เนื้อหาไมพึงประสงค เพราะแมบานกลุมนี้คาดหวังในประโยชน
สาระมากกวาความบันเทิง ประกอบกับมีทางเลือกอื่นทดแทน
ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวปรากฏพบใน
ประเด็นบทบาทตัวละครเกินความจริง และประเด็นความซ้ําซากของเนื้อเรือ่ ง
โดยปกติพฤติกรรมการเลือกชมละครโทรทัศนของกลุมแมบาน จะมีการพิจารณาเรื่อง
โดยการเลือกเปดรับดูกอน หากชื่นชอบละครเรื่องใดก็จะสนใจติดตามชมเรื่องนั้นตลอด หากพิจารณา
แลวไมชื่นชอบ กลุมแมบานมักจะมีพฤติกรรมการเปลี่ยนชองไปเรื่อย ๆ และจะสนใจเลือกชมรายการที่
สามารถสรางความพึงพอใจใหกับตนเอง ประเด็นบทบาทตัวละครเกินความจริง เปนประเด็นหนึ่งที่กลุม
แมบานแสดงความไมพึงพอใจตอละครโทรทัศน ซึ่งความไมพึงพอใจในประเด็นดังกลาว ทําใหแมบาน
เกิดพฤติกรรมการถอนตัว โดยมักเปลี่ยนชองไปเลือกดูรายการที่ชื่นชอบทดแทน
คุณทิพรัตน พรรณสังข ชื่นชอบละครแนวตลก ดูแลวไมเครียด และจะไมชื่นชอบละคร
ที่อิจฉากันมาก คุณทิพรัตนกลาววา " ปกติพ่จี ะดูละครเปนเรื่อง ๆ ไป ถาเรื่องนั้นมันอิจฉาตารอนเกินกวา
เหตุ มันเกินกวาความเปนจริงไป เราดู1-2 ตอนแลวไมชอบก็จะไมดูเลย ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ตามใจเรา
ชอบเพลงก็ดูเพลง หรือรายการอื่น , UBC ดูอะไรที่เราชอบแทน " ( ทิพรัตน พรรณสังข, สัมภาษณ 24
มีนาคม 2545 )
คุณสุมล บุญมี ยังใหเหตุผลสนับสนุนคุณทิพรัตนในประเด็นเดียวกันอีกวา " ถาเรื่องมัน
รายเกินไป รายสุด ๆ ก็ไมชอบ มันเกินความจริงไป ทั้งการแสดงออกทางทาทาง และการกระทํา ดูแลวมัน
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รูสึกเครียด ไมคอยชอบ บางทีก็ไปนอนเลย คนอื่นเขาจะดูก็ดูไป เราก็ไปทําอยางอื่น ถายังไมอยากนอนก็
จะไปดูโทรทัศนอีกเครื่องแทน เปลี่ยนไปดูรายการอื่น หรือ UBC ดูอะไรที่สบายใจ " ( สุมล บุญมี,
สัมภาษณ 19 กุมภาพันธ 2545 )
จะเห็นไดวา กลุมแมบานจะปฏิเสธจากความตองการติดตามชมละครเรื่องนัน้ ทันที โดย
การเปลี่ยนชองไปเลือกรับชมรายการอื่นทดแทน เมื่อกลุมแมบานเห็นวาละครเรื่องนั้นมีการกระทําของตัว
ละครที่เกินความจริงไป อันเปนการสรางอารมณความรูสึกตึงเครียดใหกับกลุมแมบานในขณะที่ตองการ
ความบันเทิง
ความซ้ําซากในละครโทรทัศน
ยังเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่กลุมแมบานไมพึงประสงค
เชนเดียวกัน อันนําไปสูการเกิดพฤติกรรมการถอนตัว สืบเนื่องมาจากกลุม แมบานมีสินคาทดแทนอื่น ๆ
อาทิ รายการสารคดี หนังสือพิมพ เปนทางเลือกในการตัดสินใจไมเปดรับชมละครเรื่องนัน้
คุณมาลี โตสกุล จะชมละครโทรทัศนรวมกับบุคคลในครอบครัว และจะไมชื่นชอบ
ความซ้ําซากจําเจที่ปรากฏในละคร คุณมาลีกลาววา " ถาเริ่มเกิดความรูสึกวาละครซ้ําซากในฉากเดียวกัน
ประเภทเดี๋ยวตองมาเจอกัน แลวตบตีกัน พูดจากันในลักษณะที่ไมดีอะไรแบบนี้ ถารับไมไดก็ลุกไปเลย
บางทีก็จะเปดโทรทัศนทิ้งไวอยางนั้นแหละ พอจบแลวก็รอดูรายการอื่น " ( มาลี โตสกุล, สัมภาษณ 19
กุมภาพันธ 2545 )
เชนเดียวกับคุณวารี หลิมสวาท เปนแมบานที่ไมคอยชื่นชอบการติดตามชมละครมาก
นัก เนื่องดวยสาเหตุจากความซ้ําซากในละคร คุณวารีกลาววา " สวนใหญพี่ไมคอยดูละครเทาไรหรอก
บอกตรง ๆ วาไมคอยชอบดูละคร มันเปนละครที่พี่ผานมาแลว เคยดูมาแลว ฉะนั้นพี่จะไมคอยไดดูอีก จะ
ดูแความันเปนเรื่องนี้นะ เดี๋ยวมันตองเปนแบบนี้ ถาเปนเรื่องที่พี่รูเรื่องแลวพี่จะไมคอยไดดู พี่จะหันไปดู
สารคดีมากกวา " ( วารี หลิมสวาท, สัมภาษณ 27 กุมภาพันธ 2545 )
คุณวรรณ ประจักษวรวิทย ยังใหเหตุผลถึงความไมคอยอยากติดตามชมละครของตนวา
ละครไทยไมคอยมีแนวสรางสรรคมากนัก ทําใหรูสึกเบื่อละคร " เดี๋ยวนีด้ ูละครก็ดูไปอยางนั้นแหละ ไม
คอยสนใจเทาไหร เพราะมันเบื่อ มันเดิม ๆ เหมือนกับเราดูแลวเดาออกเลยวาตองเปนแบบนี้นะ ก็ไมคอย
อยากดูแลว ปกติพี่รับหนังสือพิมพทุกวันบางทีเราอานในหนังสือพิมพก็ไมอยากเปดดูละครแลว สวนมาก
จะไมดูเลย พี่จะไปทํางานอยางอื่น " ( วรรณ ประจักษวรวิทย, สัมภาษณ 27 กุมภาพันธ 2545 )
จะเห็นไดวา หากกลุมแมบานเกิดการรับรูวาละครเรื่องนั้นซ้ําซาก เนื้อหาเดิม ๆ ไมมี
อะไรแปลกใหม
ซึ่งขัดแยงกับความตองการของกลุมแมบานที่ตองการรับรูประสบการณใหม
ๆ
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นอกเหนือจากสิ่งที่เคยรับรูมาแลว ก็จะหันไปหาทางเลือกอื่นทดแทนการเปดรับละครเรื่องที่ซ้ําซากนั้น
อยางกรณีของคุณวรรณ ไมตองการเปดรับชมละครซ้ําซาก โดยใหเหตุผลวารูสึกเบื่อ แตคุณวรรณเลือกที่
จะอานหนังสือพิมพเรื่องนั้นทดแทน แสดงวาคุณวรรณยังคงมีความตองการติดตามเนื้อเรือ่ งของละคร
โทรทัศนเรื่องนั้นอยู เพียงแตเปนการปฏิเสธเพื่อเปนการกลาวอางเทานั้น
อยางไรก็ตาม การที่กลุมแมบานไมพึงพอใจตอการเปดรับชมละครโทรทัศนในเรื่องใด
ๆ บอยครั้ง เปนสาเหตุประการสําคัญที่ทําใหแมบานเกิดการรับรูและตีความเนื้อหาของละครโทรทัศนที่
ไมพึงพอใจเหลานั้นในภาพเชิงลบ อันกอใหเกิดพฤติกรรมการถอนตัว แตการถอนตัวที่เกิดขึ้นก็มิใชเปน
การถอนตัวจากละครโดยสิ้นเชิง แตจะเลือกเปดรับโดยคัดเลือกละครเปนบางเรื่อง แมจะมีนอยเรือ่ งที่เห็น
วาเหมาะสม แตก็ยังมีความตองการติดตามชมละคร ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวมักจะเกิดขึ้นกับกลุมแมบานที่มี
ประเด็นความไมพึงพอใจอันเกิดจากผลกระทบที่มีตอบุตรหลาน
อยางในกรณีของคุณสุดใจ ลาน้ําเที่ยง ไมชื่นชอบการชมละครโทรทัศน การเลือกเปด
รับชมละครจะคัดเลือกละครสําหรับลูกทุกเรื่อง
บอยครั้งที่คุณสุดใจเห็นวาละครมักนําเสนอสิ่งที่ไม
สรางสรรคสําหรับเด็ก
" ไมคอยชอบดูละคร เพราะเห็นวาละครยังไมสรางสรรค เด็กดูแลวจะมีพฤติกรรม
เลียนแบบในทางที่ไมถูกตอง แลวก็มันเกินความจริงไมคอยอิงกับชีวิตจริงเพื่อเปนขอคิดในการดํารงชีวิต
มีแตเรื่องซ้ํา ๆ ซาก ๆ แนวเดิม ๆ ทําใหพี่รูสึกเบื่อหนายละคร ไมคอยอยางดู ถาเปนประเภทแนวเมีย
หลวง-เมียนอย ตบตี แยงชิงผูชาย ก็จะไมดูเลยปดเครื่องไปเลย จะเลือกดูเฉพาะบางเรื่องที่สมควรดู แลวก็
จะใหลูกดูดวย " ( สุดใจ ลาน้ําเที่ยง, สัมภาษณ 28 มกราคม 2545 )
เชนเดียวกับคุณชลธร อัศวเพชรกูล ติดตามชมละครพรอมกับบุตรเสมอ และจะเลือกชม
ละครที่คิดวานาสนใจและเหมาะสําหรับบุตรเทานั้น โดยใหเหตุผลซึ่งสอดคลองกับคุณสุดใจอีกวา
" พี่จะคัดละครใหลูกดูในเรื่องที่พี่วาเด็กดูได พี่จะเลือกละครที่สอนลูก ละครที่พอจะมี
สาระอยูบางเราก็คัดเลือกแลว อยางเรือ่ ง บอดี้การดสาว แตถาอยางคนเริงเมือง พี่ไมดูเลย จะไมเปดดูอีก
เลย ถาบังเอิญเปดมาเจอก็จะเปลี่ยนชองทันที หรือแนวเรือ่ งประเภทยิงกันทั้งเรื่อง พูดจาหยาบคาย กินกัน
แตเหลา อะไรอยางนี้พี่จะไมเอาเลย ถาไมมลี ะครดูจริง ๆ ซึ่งบางครั้งจะมีความรูสึกวามันไมดีเลยสักเรือ่ ง
บางทีก็เปดทีวีทิ้งไว บางครั้งเราก็เซ็งกับทีวีมากจริง ๆ พี่ก็จะใชการเปดหาขาวไอทีวี จะเปนทางเลือก
นอกจากละครในทีวี " ( ชลธร อัศวเพชรกูล, สัมภาษณ 27 กุมภาพันธ 2545 )
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จะเห็นไดวา พฤติกรรมการถอนตัวไมตองการชมละครโทรทัศนของกลุมแมบานมิได
เกิดจากความตองการของตนเองเปนหลัก
แตสวนหนึ่งเกิดจากความไมตองการใหบุตรหลานซึมซับ
พฤติกรรมบางอยางที่กลุมแมบานเห็นวาไมเหมาะสมในเนื้อหาละครโทรทัศนมากกวา ซึ่งความไมชื่น
ชอบละครดวยเหตุผลนานาประการของกลุมแมบาน ลวนแตเปนผลสืบเนื่องมาจากบุตรหลานเปนสําคัญ
นอกจากนี้
การเกิดพฤติกรรมการถอนตัวจะเกิดขึ้นเมื่อแมบานมีการประเมิน
เปรียบเทียบระหวางความคุมคาในการเสียเวลา กับการรับรูถึงคุณคาที่จะไดจากละคร กลาวคือ ถาดูละคร
แลวตองเสียเวลามานั่งใหคําอธิบายแทบทุกตอน เพียงเพื่อแลกกับการสอนลูกเพียงนิดเดียว แมบานก็อาจ
ยอมจะเลิกเปดรับชมละครเรื่องนั้นไปเลย อยางในกรณีของคุณชลธร กลาววา
" อยางสุสานคนเปน พี่มีความรูสึกวามันไมไดประโยชนอะไรกับพี่ ไมไดประโยชน
อะไรกับเด็ก ยอมรับวาบางฉากบางตอนอาจจะดึงขึ้นมาไดวา การที่คนนี้เขาอิจฉา จะทําใหเขาเปนทุกข
แตบทบาทที่เขาแสดงออกมามันไมคุมกับการที่ลูกจะดู แลวสอนลูกแคตรงนั้นนิดเดียว พี่ก็ตัดละครเรื่อง
นั้นออกไปวาไมดูเลย " ( ชลธร อัศวเพชรกูล, สัมภาษณ 27 กุมภาพันธ 2545 )
หากกลุมแมบานประเมินเปรียบเทียบระหวางความคุมคาในการเสียเวลา กับการรับรูถึง
คุณคาที่จะไดจากละครแลวเห็นวา เปนภาระของตนเองมากกวาการไดขอคิดจากละครเรื่องนั้น กลุม
แมบานยอมมีพฤติกรรมถอนตัวจากละครเรื่องดังกลาว
ปจจัยที่มีองคประกอบตอการเกิดพฤติกรรมการถอนตัว
กอนที่กลุมแมบานจะตัดสินใจถอนตัวจากละครเรื่องหนึ่ง ๆ นั้น นั่นคือกลุมแมบานตอง
พิจารณาแลวเห็นวาละครโทรทัศนเรื่องนั้นไมสามารถตอบสนองความคาดหวังได จากการศึกษาพบวา
ปจจัยดานตัวแสดง มีอิทธิพลตอการเลือกเปดรับชมละครโทรทัศนเรื่องนั้น ๆ ซ้ําอีก หากกลุมแมบานเห็น
วาเปนตัวแสดงที่ตนเองชื่นชอบ
วิไลพร โรจนพงศเกษม โดยสวนตัวคุณวิไลพรชื่นชอบการฟงเพลง และชื่นชอบ
ภาพยนตรมากกวาละคร โดยใหเหตุผลวา ละครมักจะวนเวียนตามความตองการของตลาด ชอบยังไงก็ยัง
ทําอยูอยางนั้น สวนภาพยนตรมันยังฉีกแนวไปบาง บางครั้งคุณวิไลพรจึงตัดสินใจเลือกไมชมละคร เนื่อง
ดวยมีสินคาทดแทน เชน UBC วิทยุ หากเปนละครเรื่องซ้ําคุณวิไลพรจะอาศัยตัวแสดงเปนปจจัยนําใน
การเลือกชมละคร
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" ถาถามจริง ๆ เนื้อเรื่องละครมันก็วนเวียน เรื่องครอบครัว เรื่องรักๆ ใคร ๆ ชิงรักหัก
สวาท แยงชิงสมบัติ อะไรพวกนี้แหละ บางครั้งพี่จึงไมดูละคร กลับมาดูขาว แลวก็เปดเพลง FM 105.5
ฟง บางที UBC มีหนังดี ๆ ที่พี่ยังไมเคยดู ไมคอยติดตามละครเทาไหร นอกจากชอบดาราจริง ๆ อยาง
เรื่อง ฟาเพียงดิน " ( วิไลพร โรจนพงศเกษม, สัมภาษณ 1 มีนาคม 2545 )
คุณเอกษยา เกงวิบูลย โดยสวนตัวชื่นชอบการฟงเพลงลูกทุง ในการเลือกชมละครจะ
อาศัยตัวแสดงเปนปจจัยนําเชนเดียวกับคุณวิไลพร " ถาเรื่องนั้นไมชอบแลวก็จะไมดูเลย จะเปลี่ยนไปดู
ขาว รายการอืน่ ๆ หรือฟงเพลง ถาเรื่องใหมมาจะเปดดูกอนวาเราชอบไหม ถาไมชอบ เราเคยดูแลว มัน
สรางมาแลว ถาตัดใจไมชอบ คือไมชอบดาราแลวก็จะไมดูตลอด บางทีเรื่องนี้จะจบเขาบอกตองดูใหไดนะ
ก็ไมจําเปน ก็ไมสนใจเลย " ( เอกษยา เกงวิบูลย, สัมภาษณ 9 กุมภาพันธ 2545 )
จะเห็นไดวา ปจจัยดานตัวแสดง มีอิทธิพลอยางมากตอการเลือกเปดรับชมละครซ้ํา แม
จะมี UBC วิทยุ หรือรายการขาวทดแทน แตกลุมแมบานก็เลือกที่จะติดตามชมละครหากตัวแสดงเปนที่
ชื่นชอบ หากขาดปจจัยดังกลาวแลวการเกิดพฤติกรรมการถอนตัวจะเกิดขึ้นไดงาย
อยางในกรณีของคุณบุญนอง เมื่อเห็นวาละครมีความซ้ําซาก แลวตัวแสดงยังไมเปนที่
ชื่นชอบอีก บางครั้งคุณบุญนองตัดสินใจปดเครื่องรับโทรทัศนเมื่อไมพึงพอใจ สืบเนื่องมาจากคุณบุญนอง
มีวิทยุเปนทางเลือกทดแทน
" บางทีเนื้อหาของเรื่อง เราดูปุบเราก็รูแลววาเรื่องนี้ตองเปนแบบนี้นะ มันน้ําเนา ทําให
เราพอคาดเดาเรื่องได ก็ไมอยากดูแลว พี่ก็จะเปลี่ยนไปเปดดูชองอื่นกอนวามีอะไรนาดูไหม บางทีก็ไปดู
ชอง 9 สัตวโลก ถาเปนชวงที่มีละครเหมือน ๆ กัน แลวยิง่ เจอตัวแสดงตัวเดียวซ้ํา ๆ กันอีก พี่ก็ไมดู เบื่อ
บางทีก็ปดเลย มาฟงวิทยุแทน " ( บุญนอง สมอ, สัมภาษณ 19 กุมภาพันธ 2545 )
นอกจากนี้การที่แมบานตัดสินใจแสดงพฤติกรรมถอนตัวเลิกชมละครเรื่องนั้น ยังขึ้นอยู
กับปจจัยดานบุคลิกภาพและจิตวิทยาสวนบุคคล อยางในกรณีของคุณบุญสม โชติเสน เปนคนหวาดกลัว
งาย ไมชอบอะไรที่หวาดเสียวเกินไป ประกอบกับคุณบุญสมอาศัยอยูคนเดียว ซึ่งปจจัยดังกลาวมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเลือกชมละครโทรทัศน คุณบุญสม กลาววา
" อยางเรือ่ ง สุสานคนเปน พี่จะไมดู เพราะมันเปนมันเปนแนวผี ๆ อยูคนเดียวก็เลยไม
อยากดู ดูแลวมันทําใหเราคิดไง " ( บุญสม โชติเสน, สัมภาษณ 6 มีนาคม 2545 )
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คุณสุมล บุญมี โดยสวนตัวไมชื่นชอบละครที่นําเสนอเกี่ยวกับความรุนแรง คุณสุมลก
ลาววา " พี่เปนคนไมชอบเรื่องที่รุนแรง แตบางทีเราดูแลวมันเกินไป มันโหดเกินไป ก็ทําใหใจเราไม
อยากดู จิตใจมันไมชอบแบบนี้ดวย " ( สุมล บุญมี, สัมภาษณ 19 กุมภาพันธ 2545 )
คุณวิไลพร โรจนพงศเกษม โดยสวนตัวไมชนื่ ชอบเนื้อหาประเภทความรุนแรง ดังนั้น
ปจจัยดานบุคลิกภาพและจิตวิทยาสวนบุคคล จึงมีสวนกําหนดพฤติกรรมการถอนตัว กลาวคือ จิตใจไมชื่น
ชอบเนื้อหาแบบใด ก็จะไมตองการเปดรับละครที่มีเนื้อหานั้น คุณวิไลพรกลาววา
" พี่เปนคนไมชอบอะไรรุนแรง ถาอะไรที่มันรุนแรงพี่จะไมดูเลย อยางเชนมีการฆาฟน
มีการทรมาน ถาถึงตอนอะไรที่มันรุนแรงพี่จะไมดูเลย จะไมดูแคชวงนั้นที่เราไมชอบ จะเปลี่ยนชองไป
เลือกดูละครชองอื่นกอน แตกจ็ ะกลับมาดูอีกถาฉากนั้นผานไปแลวนะ " ( วิไลพร โรจนพงศเกษม,
สัมภาษณ 1 มีนาคม 2545 )
จะเห็นไดวา ปจจัยดานบุคลิกภาพและจิตวิทยาสวนบุคคล เปนสิ่งที่ทําใหบุคคลแตละ
คนมีความแตกตางกัน อันมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการกําหนดความตองการรับรูเนื้อหา และการตัดสินใจ
เลือกชมละคร โดยแมบานจะเลือกเปดรับชมละครที่สอดคลองกับความตองการของตนเองเปนสําคัญ
กลาวโดยสรุป ดังที่กลาวมาแลวขางตน ภาวะการถอนตัวของผูบริโภคตามทฤษฎีเฮอร
ซแมน ( 1970 ) มิอาจนํามาประยุกตใชในบริบทของละครโทรทัศนไดโดยสมบูรณ เนื่องจากการถอนตัว
ของกลุมแมบานที่พบ มิใชเปนการถอนตัวเลิกชมละครโทรทัศนไดโดยสิ้นเชิง แมจะมีสินคาอื่นทดแทน
สําหรับกลุมแมบานก็ตาม แสดงวากลุมแมบานมีความเหนียวแนน ( Loyalty ) ตอละครโทรทัศนสูง
ความไมชื่นชอบละครโทรทัศนของกลุมแมบานเปนเพียงละครโทรทัศนบางเรื่อง หรือบางฉาก บางตอน
เทานั้น เมื่อพิจารณาแลวเห็นวาไมมีคุณคา เชน ไมมีสาระ น้ําเนา หรือไมใหประสบการณใหม ๆ
นอกเหนือสิง่ ที่เคยเรียนรูมาแลว เปนตน ถึงแมจะมีประเด็นไมพึงพอใจตอละครโทรทัศนก็ตาม แตกลุม
แมบานก็ยังคงมีความตองการติดตามชมละครโทรทัศนอยูทุกเมื่อเชื่อวัน เนื่องดวยคุณลักษณะของละคร
โทรทัศนที่เปนรายการบันเทิงหลัก ที่สามารถตอบสนองความตองการทางดานจิตใจไดเปนอยางดียิ่งใน
ยามที่ตองการพักผอน หลีกหนีจากภาวะความตึงเครียดนานาประการ ละครโทรทัศนจึงเปนสิ่งที่กลุม
แมบานไมสามารถหลีกหนีไดอยางแนนอน
ดังนั้นพฤติกรรมการถอนตัว ( Exit ) ของกลุมแมบานจากการเปดรับชมละครโทรทัศน
ที่เกิดขึ้น จะเห็นไดวาเปนภาวะการถอนตัวในลักษณะชั่วคราวเทานั้น หากแตกลุมแมบานยังคงมีความ
ตองการติดตามชมละครโทรทัศน
โดยที่ไมสามารถถอนตัวจากการเปดรับชมละครไดอยางแทจริง
ทางเลือกอื่นทดแทน เชน UBC วิทยุ การอานหนังสือพิมพ หรือการทํากิจกรรมอยางอื่น เปนเพียงสิ่ง
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ทดแทนบางขณะ เพื่อทดแทนความไมตองการรับรูเรื่องราวที่ไมสบอารมณ
คาดหวังของกลุมแมบานนั่นเอง

หรือไมเปนไปตามความ

นอกจากนี้จากการศึกษายังพบอีกวา การเกิดพฤติกรรมการถอนตัวชัว่ คราวของกลุม
แมบานมีสาเหตุสําคัญ 3 ประการ กลาวคือ ประการแรก ภาวะการมีสินคาทดแทน ประการที่สองมีการ
ประเมินเปรียบเทียบความคุมคาในการเสียเวลากับการรับรูถึงคุณคาที่จะไดรับจากละครโทรทัศน
ประการที่สาม พฤติกรรมการถอนตัวและยังไมเกิดขึ้นโดยทันที หากแตจะมีการยอนกลับมาเปดรับชมซ้ํา
จนกวาจะแนใจวาละครเรื่องนัน้ ไมสามารถสนองตอความพึงพอใจได เมื่อนั้นจึงเกิดพฤติกรรมการถอนตัว
โดยไมกลับมาเปดรับชมละครเรื่องเดิมอีก แตทั้งนี้การถอนตัวที่เกิดขึ้นก็มิใชเปนการถอนตัวจากละคร
โทรทัศนอยางสิ้นเชิง และปจจัยอันเปนองคประกอบสําคัญตอการเกิดพฤติกรรมการถอนตัว 2 ปจจัยคือ
ปจจัยดานตัวแสดง และปจจัยดานปจจัยดานบุคลิกภาพและจิตวิทยาสวนบุคคล
พฤติกรรมการโวยวายของกลุมแมบาน
Hirschman ( 1970 ) กลาววา การที่ผูชมจะแสดงพฤติกรรมการโวยวายเมื่อสินคามี
คุณภาพไมพึงพอใจนั้น จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อผูชมไมมีสินคาอื่นเขามาทดแทนสิ่งที่ผูบริโภครูสึกไมตองการ
ได กลาวคือยิ่งผูชมมีสินคาอื่นเขามาทดแทนนอยหรือไมมเี ลย ก็จะยิ่งทําใหผูชมจําตองชมละครเรื่องนัน้
ตอไป เนื่องจากไมสามารถหาสินคามาทดแทนละครเรื่องที่ตนเองรูสึกไมพึงพอใจไดในระดับเดียวกัน
นั่นเอง
จากการศึกษาพฤติกรรมของกลุมแมบาน อันเกิดจากประเด็นความไมพึงพอใจที่มีตอ
การเปดรับชมละครโทรทัศน พบวา กลุมแมบานมีพฤติกรรมการโวยวายจากการเปดรับชมละคร เมื่อพบ
ประเด็นไมพึงประสงค ซึ่งพบพฤติกรรมการโวยวาย 1 รูปแบบ กลาวคือ ผูชมจะมีพฤติกรรมการ
วิพากษวิจารณละครขณะชมหรือหลังชม แตยังคงมีการติดตามละครเรื่องนัน้ ตอไปจนจบเรื่องทั้ง ๆ ที่ไม
ชอบ
รูปแบบพฤติกรรม ( B ) คือ การวิพากษวจิ ารณละครขณะชมหรือหลังชม เมื่อพบ
เนื้อหาไมพึงประสงค และไมสบอารมณ แตยังคงมีการติดตามละครเรื่องนั้นตอไปจนจบเรื่องทั้ง ๆ ที่ไม
ชอบ
จากการศึกษา พบวา กลุมแมบานจะแสดงพฤติกรรมการโวยวายโดยการวิพากษวิจารณ
กับเพื่อนบาน หรือบุคคลในครอบครัว เนื่องจากความไมพึงพอใจตอเนื้อหาที่ปรากฏในละคร หากแตมี
ความประสงคจะติดตามเนื้อหาตอไป พฤติกรรมการแสดงออกจึงเปนการวิพากษวิจารณพรอมกับการเปด
รับชมละครไปดวย ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวปรากฏพบในประเด็นบทบาทตัวละครเกินความจริง การไม
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พัฒนาตัวละคร ประเด็นความซ้ําซากของฉาก / สถานที่ และประเด็นการขาดความตอเนื่องของฉาก /
เครื่องแตงกาย แตไมปรากฏพบวา กลุมแมบานมีความตองการที่จะรองเรียนไปยังผูจัด
บทบาทตัวละครเกินความจริง และความออนแอของนางเอก เปนสาเหตุหนึ่งที่กลุม
แมบานแสดงความไมพึงพอใจตอละครโทรทัศน โดยมีการแสดงออกทางคําพูด คือโตตอบหรือพูดขึน้ มา
ขณะชมละคร และมีการวิพากษวิจารณถึงละครดวยกัน
อรชพร มหิวนั ต ติดตามชมละครโทรทัศนอยางสม่ําเสมอมากกวา 20 ป มักกลาว
วิพากษวิจารณละครขณะชมเสมอ โดยเฉพาะฉากที่มีบทนางตอแหลซึ่งคุณอรชพรไมชื่นชอบ แตก็ดูไป
วิจารณไป เนื่องดวยติดละครเรื่องนั้น คุณอรชพร กลาววา
" บางทีเจอฉากมันอิจฉาเกินไป ก็จะดาไปดวย แมง!ไมนาดู ตอแหลฉิบหาย แตสวน
ใหญพี่ก็จะดูของพี่ไปอยางนั้นแหละ ดูไปดวย ดาไปดวย แตดูจนจบเรื่องในวันนั้น ก็ไมรูจะดูอะไร ติด
เรื่องนี้แลวก็อยากดูจนจบ บางทีก็เปลี่ยนชองไปแวบนึบ พอใหพี่หายดาทั้งนอกจอ และในจอเสร็จ เดี๋ยวพี่
ก็จะกลับมาดูเหมือนเดิม อยางเรื่อง คมพยาบาท มันก็อิจฉาเกินไป พี่ก็จะดาไปดวย แตพี่ก็ดูจนจบนะ " (
อรชพร มหิวันต, สัมภาษณ 9 มีนาคม 2545 )
เชนเดียวกับชุลัย วรรณอุน มักจะเลือกชมละครที่ตนชื่นชอบกอนเสมอ หากไดรับความ
ไมพึงพอใจจากละครตอนใด มักนํามาวิพากษวิจารณกับเพื่อนรวมงาน แตยังคงติดตามละครเรื่องนั้นไป
เรื่อย ๆ จนจบ คุณชุลัย กลาววา
" เราชอบชองไหนเราก็จะดูชองนั้น เรื่องไหนที่ชอบมากก็จะเลือกดูกอน จะดูก็ติดตาม
ไปเรื่อย ๆ ถาเรื่องที่มันเกินความเปนจริง over ถึงเราจะไมพอใจเราก็ดู ดูจนจบแหละคะ แตก็จะนํามา
วิจารณพูดคุยกับเพื่อนที่รวมงานกันวา แบบนี้มันเกินไปนะ นางเอกก็โง..โง ยอมเขาอยูได ไมรูจักโตตอบ
อะไรบาง เปนนางเอกเสียจริง ๆ เลย บางทีก็มานั่งดานางอิจฉากัน หรือบางมันมันเวอรจนขนาดอะไรแม
กับลูกจะจํากันไมได แคแตงหนาเขม หางหายกันไปแคไมกี่วันเอง " ( ชุลัย วรรณอุน, สัมภาษณ 31
มกราคม 2545 )
คุณทวน ศรีวิชา ยังใหเหตุผลสนับสนุนในทํานองเดียวกันอีกวา " ละครที่นางเอกเซื่อง
เกินไปยอมใหพี่รังแกทุกอยาง อยางเรื่อง ใครกําหนด ไมเถียงไมสูอะไรเลย เวลาดูไปก็วิจารณกับหลานไป
วา ทําไมไมสูวะ ไมพอใจแตก็ดูนะ บางทีก็จะวิจารณกับเพื่อนบานบาง นางเอกสมควรจะพูดบางตอสูบาง
ทําไมถึงรักพี่รกั นองขนาดนั้น พี่นองจริง ๆ เขาจะรักกันเหมือนพี่นองในละครเรื่องนี้ไหม คงจะไมละมั่ง
ผูหญิงที่ดีแบบนี้คงไมมีหละ จะตองยอมใหเขาจับไปใหคนโนนที คนนี้ที ทําไมเขาตองแสดงจนเกินไป "
( ทวน ศรีวิชา, สัมภาษณ 6 กุมภาพันธ 2545 )
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จะเห็นไดวา พฤติกรรมของกลุมแมบานเวลาชมละครโทรทัศน เปนการแสดงออกที่
ผูชมรับรูและกระทําฝายเดียว กลาวคือ ผูชมจะมีอารมณรว มตามเรื่องที่เกิดขึ้นในละคร หากตัวละครราย
มากจนเกินไป ผูชมก็จะวิพากษวิจารณโตตอบทันที หรือการโตตอบแทนอีกฝายที่กําลังเสียเปรียบ ซึ่งเปน
การแสดงออกทางความอารมณดวยคําพูดของกลุมแมบานที่สามารถกระทําไดในขณะนั้น หากแตยังคงมี
ความตองการติดตามชมละครเรื่องนั้นตอไป
นอกจากนี้ สาเหตุอีกประการหนึ่งที่กลุมแมบานเกิดพฤติกรรมการโวยวาย คือการพูดคุย
ถึงขอผิดพลาดในประเด็นการขาดความตอเนื่องของฉาก / เครื่องแตงกายกับบุคคลในครอบครัว ในกรณี
ของ คุณสุภาพร เจตนสมบูรณ กลาววา
" อยางเรือ่ ง แผลเกา มันยอนยุคมาก พระเอกจะไปใสเสื้อเหมือนละครแนวปจจุบัน
เพราะคน ๆ เดียวกันแสดง แลวเสื้อตัวเดียวกันอะไรอยางนั้น ก็ยังดูไดแตไมคอยพึงพอใจ บางครั้งก็จะ
พูดคุยกับพอบานวา ดูสิอยางนี้มันหรอกประชาชน มันทําไมถูกนะ เหมือนคนดูเปนอะไร " ( สุภาพร
เจตนสมบูรณ , สัมภาษณ 9 มีนาคม 2545 )
จะเห็นไดวา การขาดความตอเนื่องของฉาก / เครื่องแตงกายที่ปรากฏในละครโทรทัศน
เปนสิ่งที่ตองใชการพิจารณาและสังเกต บางครั้งผูชมสามารถสังเกตเห็นถึงความผิดพลาดในการสราง
ความตอเนื่องของฉากและเครื่องแตงกายโดยมิไดเกิดจากความตั้งใจ
หากพบประเด็นดังกลาวผูชมมัก
แสดงออกทางคําพูดกับบุคคลรอบขางที่รวมชมละครดวยกัน เพื่อชี้ใหเห็นถึงการขาดความประณีตในการ
สรางละคร เสมือนเปนการจับผิดละคร
ความตองการสวนหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจของแมบานใหติดตามชมละคร ก็คือ ฉาก ซึ่ง
คุณมาลี โตสกุล ไดกลาววา " ดูละครเห็นวิวสวย ๆ ก็จะคุยกันในครอบครัววานาจะหาเวลาวางไปกันสักที
" หากละครมีความซ้ําซากของฉาก / สถานที่ ก็เปนสวนประกอบอยางหนึ่งที่ทําใหแมบานเกิดความรูสึก
เบื่อหนายกับความซ้ําซาก จําเจ ของสถานที่หรือฉากเดิม ๆ ที่ปรากฏพบเจอในละครหลายเรื่อง
คุณวรรณา คําโสภา กลาววา " ถาเปนฉากตางจังหวัดไมคอยซ้ําซาก แตถาเปนฉากบาน
มักซ้ําซาก ถายแลวถายอีก อันนี้ก็เปนสวนประกอบที่ทําใหเราเบื่อละคร เบื่อกับสถานที่ ที่มันจําเจ ตรงนี้ก็
ไมไดเปลี่ยนชองนะ เราชอบเนื้อหาสาระ แตกจ็ ะบน ๆ กับหลานวา อีตรงนี้อีกแลว " ( วรรณา คําโสภา,
สัมภาษณ 28 มกราคม 2545 )
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สวนการแสดงความไมพึงพอใจของกลุมแมบาน พบวาไมมีการพฤติกรรมการรองเรียน
ไปยังผูจัด เพียงแตเคยคิดเทานั้น ในกรณีของคุณโสภา บอยครั้งที่ไมชื่นชอบละคร เคยคิดที่จะโทรไปถึง
ผูผลิต คุณโสภากลาววา
" บางทีปาเคยคิดที่จะโทรไปถึงผูผลิตเหมือนกัน แตยังไมเคยทํา ไมรูโทรไปแลวเขาจะ
รับฟงเราหรือเปลา ก็อยากจะบอกในเรื่องดารามั่ง ความน้ําเนามั่ง แตพอเบื่อหนายเต็มทีก็จะเปลี่ยนไปดู
อยางอื่นเทาที่มีใหดูแทน " ผูวจิ ัยถามตอไปวา แลวไมเขียนจดหมายไปละคะ คุณโสภา ใหเหตุผลวา " ก็ยงั
ไมไดเขียนสักที กลัวไมถึง ไมรูเขาจะอานหรือสนใจหรือเปลา " ( โสภา วงศศิริวิบูลย, สัมภาษณ 21
มกราคม 2545 )
กลาวโดยสรุป
การที่กลุมแมบานมีพฤติกรรมการโวยวาย ( Voice ) จากละคร
โทรทัศนนั้น ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อหาละครโทรทัศนเรื่องนั้น ๆ ที่กลุมแมบานเลือกเปดรับไมสามารถ
ตอบสนองความตองการตามที่กลุมแมบานความคาดหวังจากการเปดรับชมละครโทรทัศนได
ซึ่งจาก
การศึกษาพบวา กลุมแมบานมีพฤติกรรมการโวยวาย เกิดขึ้นลักษณะเดียวคือ ในรูปแบบของการโตตอบ
หรือพูดขึ้นมาขณะชมละคร และมีการวิพากษวิจารณถึงละครหลังชมดวย
แมจะมีการโตตอบหรือ
วิพากษวิจารณบาง แตกลุมแมบานก็ยังคงมีความตองการติดตามชมละครเรื่องนั้นตอไปจนจบเรื่องทั้ง ๆ ที่
ไมชอบ แตไมปรากฏพบพฤติกรรมการรองเรียนไปยังผูจ ดั
เนื่องจากความไมมั่นใจวาจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตอการที่เรียกรองไปหรือไม
จากการวิเคราะหพฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวาย อันเกิดจากประเด็นความไมพึง
พอใจของกลุมแมบานที่มีตอการเปดรับชมละคร สามารถจําแนกประเด็นความไมพึงพอใจไดกับการเกิด
พฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายไดดงั ตารางที่ 5.2

ตารางที่ 5.2 แสดงความสัมพันธประเด็นไมพึงพอใจกับการเกิดพฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวาย
ลักษณะพฤติกรรม
พฤติกรรม
การเปดรับ

การถอนตัว ( Exit )
แบบถาวร

แบบชั่วคราว

การโวยวาย
( Voice )
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ชมละคร

A1

A2

B

- ไมพัฒนาตัวละคร
- บทละครเกินจริง
- ความซ้ําซาก

- บทบาทตัวละคร
เกินจริง
- ไมพัฒนาตัวละคร
- ความรุนแรง โหดราย
นากลัว
- พฤติกรรมไมเหมาะสม
- ความซ้ําซาก
- ความยืดเยื้อ

- บทบาทตัวละคร
เกินจริง
- ไมพัฒนาตัวละคร
- ขาดความตอเนื่อง
ของฉาก / เครื่อง
แตงกาย
- ความซ้ําซาก
( สถานที่ )

C
เลิกชมละคร

หมายเหตุ :

-

- บทบาทตัวละคร
เกินจริง
- ความซ้ําซาก

-

- = ไมปรากฏวาเปนพฤติกรรมที่พบในกลุมแมบาน

จากตารางจะแสดงใหเห็นวา ประเด็นความไมพึงพอใจอันเกิดจากองคประกอบในการ
ผลิตละครโทรทัศน และประเด็นความไมพึงพอใจอันเกิดจากผลกระทบที่มีตอบุตรหลาน ลวนแลวแต
สามารถนําไปสูการเกิดพฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายของกลุมแมบาน แตจะสังเกตไดวา ประเด็น
ความซ้ําซาก และประเด็นเกินความจริง ( บทละคร และบทบาทตัวละครเกินความจริง ) พบในทุกรูปแบบ
พฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวาย แสดงวา กลุมแมบานจะไมชื่นชอบและตองการติดตามชมละครที่
มีความซ้ําซาก และมีความเกินจริง เนือ่ งจากประเด็นดังกลาวอาจนํามาซึ่งความเบื่อหนาย และการไมรับรู
ถึงคุณคาที่กลุมแมบานพึงไดรับจากละครโทรทัศน
เปนที่นาสังเกตวา พฤติกรรมการถอนตัวที่เกิดขึ้นจากประเด็นความไมพึงพอใจทั้งสอง
ประการดังที่กลาวมาแลวขางตนนั้น
ในความเปนจริงลวนแลวแตเปนการถอนตัวในลักษณะชั่วคราว
ทั้งสิ้น กลาวคือ กลุมแมบานจะมีการถอนตัวเลิกชมละครเพียงบางเรื่อง หรือบางฉาก บางตอน ที่กลุม
แมบานเห็นวาไมสบอารมณ และไมสนองตอบตอพึงพอใจเทานั้น แตก็ยังคงมีความตองการเปดรับชม
ละครโทรทัศนอยางไมสามารถจะหลีกหนีไดโดยสิ้นเชิง ซึ่งจากขอมูลในตารางยังเปนสิ่งที่ยืนยันใหเห็น
วา พฤติกรรมการถอนตัวเลิกชมละครแบบถาวรไมปรากฏพบในกลุมแมบาน กลาวคือ กลุมแมบานจะไม
เลิกชมละครโทรทัศนโดยสิ้นเชิง และยังพบวากลุมแมบานจะไมแสดงพฤติกรรมการโวยวายเกิดขึ้น หาก
ไมมีการติดตามชมละครโทรทัศนมากอน
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นอกจากนี้ หากพิจารณาพฤติกรรมโดยสวนใหญของกลุมแมบานเมื่อไดรับประเด็น
ความไมพึงพอใจเกิดขึ้นจากการเปดรับชมละครโทรทัศนแลว กลุมแมบานมักจะมีการตัดสินใจเลือกแสดง
พฤติกรรมการถอนตัวในลักษณะชั่วคราว และการแสดงพฤติกรรมโวยวายดวยการวิพากษวิจารณตอละคร
เรื่องหนึ่ง ๆ ดวยเหตุที่วา เมื่อไดรับความไมพึงพอใจจากละครโทรทัศนเรื่องหนึ่ง ๆ การถอนตัวเลิกชมใน
ลักษณะชั่วคราวยอมกระทําไดทันที โดยการเปลี่ยนชอง ละความสนใจชั่วขณะ หรือไปทํากิจกรรมอยาง
อื่นกอน ซึง่ เปนการเลือกรับที่กลุมแมบานสามารถกระทําไดงายในขณะที่ไมตองการเปดรับเนื้อหาสวน
นั้น ๆ ที่สรางความไมพึงพอใจ เชนเดียวกับการเกิดพฤติกรรมโวยวาย เมือ่ กลุมแมบานไดรับความไมพึง
พอใจจากละครโทรทัศน
ความไมสบอารมณที่เกิดขึ้นจึงนําไปสูการแสดงปฏิกิริยาในรูปแบบการ
วิพากษวิจารณละครขณะชมหรือหลังชม แมจะมีสินคาอื่นทดแทนสําหรับกลุมแมบานก็ตาม หากแตกลุม
แมบานก็ยังคงมีความตองการติดตามเรื่องตอไป ซึ่งความตองการติดตามชมละครที่เกิดขึ้น บางครั้งจึง
เกิดขึ้นดวยภาวะจํายอม
ภาวะการมีสินคาทดแทน
เมื่อพิจารณาภาวะการมีสินคาทดแทนของกลุมแมบาน
เมื่อละครโทรทัศนไมพึง
ประสงค แมบานแตละคนจะมีทางเลือกทดแทนมากนอยตางกัน กลาวคือ แมบานบางคนจะมีโทรทัศน
ระบบเสียคาสมาชิก ( เคเบิลทีวี ) เครื่องเลนวิดีทัศน เครื่องเลนแผนซีวีดี ในขณะที่แมบานบางคนมี
เพียงทางเลือกทดแทนเปนรายการของสถานีอื่นในระบบฟรีทีวี ( ชอง 3, 5, 7, 9, 11 และ ไอทีวี )
อยางไรก็ตาม สินคาทดแทนที่กลุมแมบานเลือกทดแทนการเปดรับชมละครโทรทัศนเรื่องที่ไมพึงประสงค
นั้นพบวา การเลือกใชสินคาทดแทนไมตางกัน เนื่องจากแมบานสวนใหญจะพึงพอใจตอการเลือกเปดรับ
รายการตาง ๆ ที่มีอยูในโทรทัศน ทั้งที่มีสื่อเพื่อความบันเทิงอื่น ๆ ภายในบาน
จึงเปนที่นาสังเกตวา ทางเลือกทดแทนที่กลุมแมบานสวนใหญเลือก คือการรายการตาง
ๆ เทาที่มีอยูในโทรทัศนขณะนั้น เพื่อทดแทนการเปดรับละครเรื่องที่ไมพึงประสงค ทั้งที่มีสื่อเพื่อความ
บันเทิงอื่น ๆ ภายในบาน เปนสิ่งที่บงชี้ประการหนึ่งวา โทรทัศนมีอิทธิพลตอผูชมสูงสุด เนื่องดวย
โทรทัศนมีความหลากหลายของรูปแบบและเนื้อหาสําหรับใหกลุมแมบานเลือกชม สามารถเปดรับไดงาย
และไมตองเสียคาใชจายแตประการใด
กรณีของคุณวรรณา คําโสภา เปนกรณีตัวอยางของกลุมแมบานที่เห็นไดชัด คุณวรรณา
กลาววา " มี VDO แตสวนใหญมักไมคอยชอบดู ถาจะดู VDO ตองนั่งดูจริง ๆ จนกวาจะจบถึงจะรูเรือ่ ง
ตอเนื่อง ถาเปนทีวีเราประติดประตอได VDO ก็จะชอบแตสวนใหญจะนอยกวา ดูทีวีบางทีมันมีสาระตรง
กับที่เราตองการดู มีตัวเลือกได เบื่อชองนี้ก็มาดูชองนี้ได เราสามารถเปลี่ยนได และชองเทาที่มีอยูก็พอกับ
ความตองการของเรา " ( วรรณา คําโสภา , สัมภาษณ 28 มกราคม 2545 )
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คุณเรียม สมานวิบูลย ยังกลาววา " ที่บานมี UBC, VDO , VCD สวนใหญมักจะเลือกดู
รายการตาง ๆ ในโทรทัศนกอน ไมชอบชองนี้ก็จะเปลี่ยนไปดูชองอื่น ถาจะมาเลือกดู UBC จริง ๆ มักเปน
หนัง, สารคดี ที่มันเปนเรื่อง ๆ ไป แตจะดู UBC ไมทุกวัน " ( เรียม สมานวิบูลย, สัมภาษณ 1 มีนาคม
2545 )
จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา กลุมแมบานยังมีความพึงพอใจตอการเลือกเปดรับชม
รายการตาง ๆ ของสถานีอื่นทดแทน แมจะมีทางเลือกที่เปนสื่อเพื่อความบันเทิงอื่น ๆ ภายในบานก็ตาม
ภาวะการมีความเหนียวแนน ( Loyalty )
เมื่อพิจารณาภาวะการมีความเหนียวแนน( Loyalty ) ของกลุมแมบานตอการเปดรับชม
ละครโทรทัศนนั้น พบวา การที่กลุมแมบานยังคงมีความตองการติดตามชมละครโทรทัศน แมจะไดรับ
ความไมพึงพอใจเกิดขึ้น นั่นแสดงใหเห็นวา กลุมแมบานมีความเหนียวแนนตอละครโทรทัศนสูง ซึ่ง
ภาวะการมีความเหนียวแนนตอละครโทรทัศนของกลุมแมบาน จะมีผลทําใหพฤติกรรมการถอนตัวของ
กลุมแมบานลดนอยลง กลาวคือ พฤติกรรมการถอนตัวของกลุมแมบานที่เกิดขึ้นเปนเพียงการถอนตัวแบบ
ชั่วคราวเทานั้น แตโดยความเปนจริงกลุมแมบานก็ยังมีความตองการติดตามชมละครโทรทัศน
คุณขนิษฐา สวัสดิ์เวช กลาววา " อยางถาถึงตอนที่ไมชอบ บางตอนที่เราเห็นวามัน
รุนแรงเกินไป อยางโมโหใครก็จะเขาไปตบไปตี ลุยเลย จิกหัว มันไมเหมาะสมที่เด็กจะดู เราก็ไมอยากดู
แตพอนาน ๆ เราอาจจะยอนกลับมาดูเขาอีกนิดนึง อาจเปนตอนอื่นวาเขาดําเนินเรื่องไปถึงไหนแลว " (
ขนิษฐา สวัสดิ์เวช , สัมภาษณ 21 มกราคม 2545 )
จากกรณีตัวอยางของคุณขนิษฐาจะเห็นไดวา พฤติกรรมการยอนกลับมาเปดรับชมละคร
เรื่องเดิมตอไป แมไดรับความไมพึงพอใจ แสดงใหเห็นวา กลุมแมบานยังมีความเหนียวแนน ( Loyalty )
ตอละครโทรทัศนอยู การถอนตัวจากละครเรื่องนั้นจึงไมเกิดขึ้นโดยสิ้นเชิง แตทั้งนี้ระดับ Loyalty ของ
กลุมแมบานแตละคนจะมีความมากนอยตางกัน กลาวคือ หากกลุมแมบานรับรูถึงความไมพึงพอใจนัน้
บอยครั้ง อาจทําใหระดับ Loyalty ของกลุมแมบานตอละครโทรทัศนนอยลงเปนสัดสวนตามตัวดวย
กรณีของคุณมาลี โตสกุล กลาววา ตนมักจะดูละครรวมกับบุคคลในครอบครัว การ
เปลี่ยนชองมักจะลงความเห็นดวยกัน โดยไมคอยขัดแยง หากเปนความซ้ําซากจําเจของละครมักจะมีการ
เปลี่ยนชองเสมอ
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" ถาเริ่มเกิดความรูสึกวาละครซ้ําซากในฉากเดียวกัน ประเภทเดี๋ยวก็ตองมาเจอกัน แลว
มาตบตีกัน พูดจาดากัน อันนี้เราก็เริ่มเบื่อแลว เราก็ยังนั่งดูอยูก อน ถาฉากตอไปมีการเปลี่ยนเปนอยางอื่นก็
จะนั่งดูอยูอีกหนอย บางทีเราลองเปลี่ยนไปดูชองอื่นสักพักมันก็เปนแนวนี้อีก จบลงดวยการที่เราเริ่มลุก
ออกไปทีละคนสองคนไปหากิจกรรมของตัวเองทํา แยกยายกันไป พอจบแลวก็รอดูรายการอื่น " ( มาลี
โตสกุล, สัมภาษณ 19 กุมภาพันธ 2545 )
อยางไรก็ตาม ถึงแมกลุมแมบานจะมีระดับ Loyalty มากนอยตางกัน แตกลุมแมบานก็
ยังคงมีความตองการติดตามชมละครโทรทัศน เพียงแตความบอยครั้งของการรับรูสิ่งที่ไมชนื่ ชอบ จะมีผล
ทําใหกลุมแมบานเกิดความรูสึกไมตองการติดตามชมละครเรื่องนั้น ๆ มากขึ้น
นอกจากนี้ ภาวะการมี Loyalty ของกลุมแมบานจะเปนการเพิ่มขอบเขตของการแสดง
ความไมพึงพอใจมากขึ้นแทนการถอนตัว นัน่ คือ แมบานจะติดตามชมละครตอไป ทั้ง ๆ ที่มีความไมพึง
พอใจ โดยจะวิพากษวิจารณละครดวยการแสดงออกทางคําพูด คือโตตอบหรือพูดขึน้ มาขณะชมละคร
และมีการวิพากษวิจารณถึงละครแทนการถอนตัวเลิกชมละครเรื่องนั้น
อยางกรณีตัวอยางของคุณทวน ศรีวิชา กลาววา " ละครที่นางเอกเซื่องเกินไปยอมใหพี่
รังแกทุกอยาง อยางเรือ่ ง ใครกําหนด ไมเถียงไมสูอะไรเลย เวลาดูไปก็วิจารณกับหลานไปวา ทําไมไมสูวะ
ไมพอใจแตก็ดูนะ บางทีก็จะวิจารณกับเพื่อนบานบาง นางเอกสมควรจะพูดบางตอสูบาง ทําไมถึงรักพี่รกั
นองขนาดนั้น พี่นองจริง ๆ เขาจะรักกันเหมือนพี่นองในละครเรื่องนี้ไหม คงจะไมละมั่ง ผูหญิงที่ดีแบบนี้
คงไมมีหละ จะตองยอมใหเขาจับไปใหคนโนนที คนนี้ที ทําไมเขาตองแสดงจนเกินไป " ( ทวน ศรีวิชา,
สัมภาษณ 6 กุมภาพันธ 2545 )
จะเห็นไดวา กรณีตัวอยางของคุณทวน เปนแมบานที่มีความเหนียวแนน ( Loyalty ) ตอ
การติดตามชมละครโทรทัศนมาก เปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นเดนชัดวา ถึงแมกลุมแมบานจะไดรับความ
ไมพึงพอใจจากละคร แตความมี Loyalty และความตองการติดตามเรื่องในละครโทรทัศน สงผลใหการ
แสดงออกซึ่งความไมพึงพอใจปรากฏในรูปการวิพากษวิจารณ หรือการพูดโตตอบโดยมีอารมณรวมขณะ
ชมแทนการถอนตัวเลิกชมละคร
อยางไรก็ตาม การเกิดรูปแบบพฤติกรรมของกลุมแมบานยังไมสามารถสรุปไดอยางแน
ชัด เนื่องจากปจจัยทางดานองคประกอบเนื้อหาของละครแตละเรื่อง มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่แตกตางกันไป เพียงแตกลาวไดวา หากกลุมแมบานพบลักษณะเนื้อหาที่ไมพึงประสงค และ
ไมสบอารมณ สวนใหญจะมีพฤติกรรมการถอนตัวจากการรับชมละครโทรทัศนในลักษณะการเปลี่ยน
ชองสถานีชั่วคราว กลาวคือ จะเลิกดูแคเปนบางฉาก บางตอนที่มีลักษณะเนื้อหาไมพึงประสงคเทานั้น แต
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ก็ยังคงมีความตองการติดตามชมละครโทรทัศนอยู การถอนตัวที่เกิดขึ้นจึงมิใชการถอนตัวโดยปฏิเสธ
ความตองการชมละครโทรทัศนโดยสิ้นเชิง ตามทฤษฎีการถอนตัวของเฮอรซแมน
สวนการแสดงพฤติกรรมการโวยวายของกลุม แมบานนั้น พบวา กลุมแมบานจะมีการ
วิพากษวิจารณเกิดขึ้น หากกลุมแมบานพบลักษณะเนื้อหาที่ไมพึงประสงค และไมสบอารมณ แตก็ยังคง
ปรารถนาที่จะติดตามตอไป ดวยความตองการติดตามเรื่องจนจบ แตไมปรากฏพบพฤติกรรมการโวยวาย
โดยการรองเรียนไปยังผูจัด เนื่องจากกลุมแมบานไดเปรียบเทียบถึงผลตอบแทนกับการลงทุนที่จะตอง
เสียเวลาเขียนจดหมายหรือติดตอแลวมีความเห็นวาตนมีทางเลือกอื่นที่พอจะทดแทนได เชน การเปดรับ
รายการอื่น เคเบิลทีวี หรือการอานหนังสือ ซึ่งเปนทางเลือกทดแทน โดยไมตองใชความพยายามในการ
สรรหา และไมเดือดรอน

บทที่ 6
บทสรุป และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง " พฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายของกลุมแมบานผูชมละคร
โทรทัศนไทย " เปนการศึกษาผูรับสาร ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงประเด็นความไม
พึงพอใจของกลุมแมบานที่มีตอละครโทรทัศน ตลอดจนวิเคราะหถึงรูปแบบพฤติกรรมการถอนตัวและ
การโวยวายของกลุมแมบานที่เกิดขึ้น จากองคประกอบของเนื้อหาอันไมพึงประสงค โดยไดเลือกศึกษา
ผูชมที่เปนตัวแทนของกลุมแมบานที่มีการจัดตั้งกลุมอยางเปนทางการ จํานวน 30 คน โดยใชวิธีการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก ( depth-interview ) เพื่อใหไดขอมูลที่สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมการถอนตัวและ
การโวยวายของกลุมแมบานใหไดมากที่สุด และเพื่อใหผลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย ไดนําทฤษฎี
และแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งเรากับการตอบสนอง กฎแหงการทดแทน ทฤษฎีความคาดหวังคุณคา และทฤษฎี
การถอนตัว การโวยวาย และการเหนียวแนน ( Exit Voice & Loyalty ) มาเปนกรอบแนวทางในการศึกษา
ในการวิจัยดังกลาว เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดทําโดยเก็บขอมูลดวยการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก ซึ่งขอมูลสวนนี้ ผูวจิ ัยไดนํามาประกอบการวิเคราะหลักษณะพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
โดยเริ่มศึกษาประเด็นความไมพึงพอใจอันเกิดจากความคาดหวังของกลุมแมบานที่มีตอละครโทรทัศน
และจากประเด็นความไมพึงพอใจนําไปสูการวิเคราะหพฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายของกลุม
แมบานที่มีตอการเปดรับชมละครโทรทัศน
การศึกษาเริ่มจากการที่ผูวิจัย
ทําการศึกษาถึงประวัติการชมละครของกลุมแมบาน
เพื่อที่จะศึกษาวากลุมแมบานเปาหมาย เปนผูที่ชมละครอยางสม่ําเสมอตอเนื่องหรือไม มีความชื่นชอบ
และความตองการตอละครเกิดขึ้นในลักษณะใด
รวมถึงปจจัยดานสภาพแวดลอม
ตลอดจนวิถี
ชีวิตประจําวันของกลุมแมบานโดยสังเขป ซึ่งมีอิทธิพลตอการกําหนดลักษณะพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้น เขา
มาชวยประกอบการพิจารณา จากการศึกษา ไดเนนกลุมแมบานที่มีประเด็นความไมพึงพอใจตอละคร
โทรทัศนเกิดขึ้นสม่ําเสมอ และตองยอมรับวาเปนผูที่เคยมีพฤติกรรมการถอนตัวหรือการโวยวายเกิดขึน้
เมื่อละครโทรทัศนไมเปนที่พึงประสงค
เมื่อพิจารณาถึงประวัติการชมละครของกลุมแมบาน
และปจจัยดานสภาพแวดลอม
ตลอดจนวิถีชีวติ ประจําวันของกลุมแมบานโดยสังเขปแลว การตัดสินใจเลือกชมละครโทรทัศนของกลุม
แมบานสามารถแยกพิจารณาได 2 สวน กลาวคือ สวนหนึ่งกลุมแมบานจะเลือกชมละครโทรทัศนตาม
ความตองการของตนเองเปนหลัก อีกสวนหนึง่ กลุมแมบานจะคัดเลือกละครโทรทัศน โดยพิจารณาถึงบุตร
หลานเปนสําคัญ สืบเนื่องจากการกระทําหนาที่ตามบทบาทของมารดา หากละครโทรทัศนเรื่องใดที่
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ปรากฏวามีการนําเสนอเนื้อหาในสิ่งที่แมบานเห็นวาไมมีความเหมาะสมควรคาแกการที่บุตรหลานจะรับรู
กลุมแมบานยอมแสดงความไมพึงพอใจตอประเด็นดังกลาวทันที ดังนั้นในการศึกษาประเด็นความไมพึง
พอใจของกลุมแมบานที่มีตอละครโทรทัศนนั้น สามารถสรุปไดวา เกิดขึ้นจากความไมพึงพอใจดวย
สาเหตุ 2 ประการ กลาวคือ
1.
ประเด็นความไมพึงพอใจอันเกิดจากองคประกอบในการผลิตละครโทรทัศน
สามารถสรุปประเด็นไดดังนี้
ประเด็นการไมพัฒนาตัวละคร
กลุมแมบานมีความไมพึงพอใจในประเด็นการไมพัฒนาตัวละครทั้งเพศหญิงและเพศ
ชาย โดยระบุถงึ ความไมพึงพอใจวา ละครมักนําเสนอความออนแอจนเกินไปของตัวละคร มีความขัดแยง
กับความเปนจริงในชีวิตของคนเรา
ซึ่งกลุมแมบานตองการใหภาพลักษณของตัวละครเปนผูที่มีความ
เขมแข็ง ฉลาดมากกวาความเปนจริงที่เกิดขึ้นในสมัยกอน
ประเด็นบทละครโทรทัศนมีความเกินจริง
ละครบางเรื่องกลุมแมบานไมพึงพอใจตอการสรางเสริมเหตุการณที่เกินความจริงมาก
เกินไปของผูเขียนบท หรือการสรางเนือ้ เรือ่ งที่มีลักษณะเกินความเปนจริง เพอฝน เปนไปไมได ความ
บอยครั้งที่กลุมแมบานรับรูถึงความเกินจริง ( over ) ที่เกิดขึ้นในละครโทรทัศน ทําใหกลุมแมบานมีความ
ไมพึงพอใจเกิดขึ้น โดยใหเหตุผลวาไมมีประโยชนตอการติดตามชม
ประเด็นความซ้ําซาก
กลุมแมบานสวนใหญไดรับความไมพึงพอใจเกี่ยวกับความซ้ําซากของละครโทรทัศน
โดยระบุถึงความไมพึงพอใจวา เนื่องจากเคยมีการติดตามชมละครโทรทัศนที่เปนบทประพันธที่มีชื่อเสียง
หรือไดรับความนิยมมาแลวหลายครั้ง จนสามารถจดจําเนื้อเรื่องในละครเหลานั้นได จึงเปนสาเหตุสําคัญที่
ทําใหกลุมแมบานเกิดความเบื่อหนายตอการติดตามซ้ําอยูเรื่อย ๆ อีกทั้งยังใหเหตุผลวาละครไมมีการ
พัฒนาเนื้อเรื่องนําไปสูสิ่งใหม ๆ ที่สรางสรรคสําหรับคนดู หากแตเปนเพียงการดัดแปลงเอาของเกามาทํา
ใหม ใสเทคนิค เปลี่ยนตัวละครไปตามยุคสมัยเทานั้น ซึ่งความเปนจริงเนื้อหาก็ยังคงเปนแนวเรือ่ งเดิม ๆ ที่
ผูชมสามารถคาดเดาเรื่องได จากการวิจัยปรากฏประเด็นความซ้ําซาก ดังนี้คือ ความซ้ําซากของเนื้อเรือ่ ง
ความซ้ําซากของนักแสดง และความซ้ําซากของสถานที่ / ฉาก ซึ่งประเด็นเหลานี้กลุมแมบานเห็นวามิได
มีประโยชนตอการติดตามชม นอกจากนี้การที่กลุมแมบานจะตัดสินใจเลือกชมละครเรือ่ งซ้ําซากหรือไม
ยังขึ้นอยูกับปจจัยดานตัวแสดง บทบาทการแสดงเปนสําคัญ
ประเด็นความยืดเยื้อ

111

กลุมแมบานที่ระบุวาไดรับความไมพึงพอใจประเด็นความยืดเยื้อ เนื่องจากมีการดึงเรือ่ ง
ใหยืดออกไปก็ตอนใกลจบเรื่อง บทจะซ้ําไปซ้ํามา สรางความรําคาญในการติดตามชม
ประเด็นการขาดความตอเนื่องของฉากและเครื่องเตงกาย
กลุมแมบานระบุวาไดรับความไมพึงพอใจประเด็นการขาดความตอเนื่องฉาก
และ
เครื่องแตงกาย เนื่องจากเห็นวาประเด็นดังกลาวเปนการขาดความประณีตในการผลิตละคร เกิดจากความ
มักงายของผูผลิตที่ขาดความสนใจตอความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
2.

ประเด็นความไมพึงพอใจอันเกิดจากผลกระทบที่มีตอบุตรหลาน

สามารถสรุป

ประเด็นไดดังนี้
ประเด็นพฤติกรรมไมเหมาะสม
กลุมแมบานระบุวาไดรับความไมพึงพอใจในประเด็นพฤติกรรมไมเหมาะสมในเรื่อง
การแตงกาย บทเลิฟซีน การพูดจา และสิ่งอบายมุข ซึ่งมีผลใหกลุมแมบานมีการคัดเลือกละครโทรทัศน
สําหรับบุตรหลานตามความเหมาะสม เนื่องจากความไมตองการใหบุตรหลานเกิดความสัมพันธในการ
เลียนแบบพฤติกรรมตัวแสดง
ประเด็นบทบาทตัวละครเกินจริง
กลุมแมบานสวนใหญมีความไมพึงพอใจในประเด็นบทบาทตัวละครเกินจริง โดยระบุ
ถึงความไมพึงพอใจวา บทบาทตัวละครเกินจริงมักจะปรากฏควบคูกับบุคลิกของตัวละครซึ่งรับบทเปนตัว
รายเสมอ เชน รายเกินไป อิจฉาเกินไป เกินกวาความเปนจริงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งทําใหกลุมแมบานเกิด
ความรูสึกถึงความเกินจริง ( over ) และอาจไมชื่นชอบตัวแสดงนั้นไปดวย อีกทั้งพฤติกรรมดังกลาวยัง
อาจเปนการบมสรางนิสัยทาทางอยางไมเหมาะสมใหกับเด็กอีกดวย
ประเด็นความรุนแรง โหดราย นากลัว
กลุมแมบานไดรับความไมพึงพอใจในประเด็นความรุนแรง โหดราย นากลัวจากการชม
ละครโทรทัศน เนื่องจากปจจัยดานบุคลิกภาพและจิตวิทยาสวนบุคคลเปนสําคัญ และความรุนแรงที่
ปรากฏอาจสรางผลกระทบใหเด็กอยางไมรูตวั

ประเด็นการสอดแทรกคานิยมไมถูกตอง
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กลุมแมบานแสดงความไมพึงพอใจตอการนําเสนอภาพในละครที่อาจทําใหเด็กไดรับ
คานิยมที่ผิด ๆ และเกิดการเลียนแบบในเรื่องความฟุมเฟอย ฟุงเฟอ การอยากเปนตัวรายมากกวาการเปน
คนดีของนางเอก ตลอดจนคานิยมเรื่องการสํานึกผิด
พฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายการเปดรับชมละครโทรทัศน
พฤติกรรมที่กลุม แมบานแสดงออกจากการเปดรับชมละครโทรทัศน อาจแยกพิจารณา
ออกไดเปนแนวคิดหลัก 2 ประการคือ
1. การถอนตัว ( Exit Option ) ดวยการเลิกเปดรับชมละครโทรทัศนเรื่องนั้น เมื่อมีละคร
โทรทัศนชองอืน่ รายการอื่น ๆ หรือกิจกรรมอยางอื่นทดแทน
2. การโวยวาย ( Voice Option ) ยังคงดูละครโทรทัศนเรื่องนั้นตอไป แตมีดวยการ
วิพากษวิจารณละครในประเด็นตาง ๆ ขณะชมหรือหลังชม ตลอดจนการเขียนจดหมายรองเรียน
รูปแบบพฤติกรรมการถอนตัวของกลุมแมบานจากการเปดรับชมละครโทรทัศน พบ
พฤติกรรมการถอนตัวใน 3 รูปแบบ กลาวคือ รูปแบบพฤติกรรมแรก การเปลี่ยนชองสถานีเมื่อพบเนื้อหา
ไมพึงประสงค โดยไมกลับมาเปดรับชมละครเรื่องเดิมอีก แตจะเลือกชมละครเรือ่ งอื่น รูปแบบพฤติกรรม
ที่สอง การเปลี่ยนชองสถานีชวั่ คราว ไมชมเปนบางฉาก บางตอนเทานั้น สวนรูปแบบพฤติกรรมที่สาม ไม
ตองการติดตามชมละครเรื่องนัน้ อีก โดยหันไปทํากิจกรรมอืน่ แทน หรือชมรายการอื่น ซึง่ พฤติกรรมการ
ถอนตัวจะแสดงออกมาในลักษณะใด ขึ้นอยูกับคุณภาพเนื้อหาละครโทรทัศน และความตองการที่ไมพึง
ประสงคของแมบานแตละบุคคล
การเกิดภาวะการถอนตัวของกลุมแมบานทั้ง 3 รูปแบบดังกลาวขางตน เปนเพียงการ
ถอนตัวในลักษณะชั่วคราวเทานั้น สืบเนื่องมาจากเนื้อหาของละครโทรทัศนเรื่องนั้น ๆ ทําใหเกิด
ความรูสึกอึดอัด เครียด ไมสบายใจ หรือคิดวาไมสามารถนําไปใชประโยชนไดตามที่คาดหวังไว ทําให
การปฏิเสธเลิกชมละครของกลุมแมบานที่เกิดขึ้นเปนเพียงละครบางเรื่อง หรือบางฉาก บางตอนเทานั้น
แตอยางไรก็ตาม กลุมแมบานก็มิไดถอนตัวเลิกชมละครโทรทัศนโดยสิ้นเชิง แมจะมีสินคาอื่นทดแทน
สําหรับกลุมแมบานก็ตาม แสดงวากลุมแมบานมีความเหนียวแนน ( Loyalty ) ตอละครโทรทัศนสูง
ดังนั้นในธุรกิจความบันเทิงการผลิตละครโทรทัศน
ทฤษฎีวาดวยพฤติกรรมของผูบริโภคเนนการ
แสดงออกซึ่งความไมพอใจในรูปการถอนตัวเลิกซื้อสินคาของเฮอรซแมนนั้น มิอาจนํามาประยุกตใชใน
บริบทความบันเทิงไดโดยสมบูรณ
นอกจากนี้จากการศึกษายังพบอีกวา การเกิดพฤติกรรมการถอนตัวชัว่ คราวของกลุม
แมบานมีสาเหตุสําคัญ 3 ประการ กลาวคือ ประการแรก ภาวะการมีสินคาทดแทน ประการที่สอง การมี
ขอเปรียบเทียบระหวางความคุมคาในการเสียเวลากับการรับรูค ุณคาที่จะไดรับจากละครโทรทัศน และ
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ประการสุดทาย พฤติกรรมการถอนตัวและยังไมเกิดขึ้นโดยทันที หากแตจะมีการยอนกลับมาเปดรับชม
ซ้ํา จนกวาจะแนใจวาละครเรื่องนั้นไมสามารถสนองตอความพึงพอใจได เมื่อนั้นจึงเกิดพฤติกรรมการ
ถอนตัว โดยไมกลับมาเปดรับชมละครเรื่องเดิมอีก นอกจากนี้ยังพบอีกวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือก
แสดงพฤติกรรมการถอนตัวของกลุมแมบาน คือ ปจจัยดานตัวแสดง และปจจัยดานบุคลิกภาพและ
จิตวิทยาสวนบุคคล
สวนรูปแบบพฤติกรรมการโวยวายของกลุมแมบานจากการเปดรับชมละครโทรทัศน
เมื่อพบประเด็นไมพึงประสงค กลุมแมบานจะมีพฤติกรรมการโวยวาย โดยมีการแสดงออกทางคําพูด คือ
โตตอบหรือพูดขึ้นมาขณะชมละคร หรือการวิพากษวิจารณถึงละครหลังชม เมื่อพบเนื้อหาไมพึงประสงค
และไมสบอารมณ แตยังคงมีการติดตามละครเรือ่ งนั้นตอไปจนจบเรื่องทั้ง ๆ ที่ไมชอบ แตไมปรากฏพบ
พฤติกรรมการรองเรียนไปยังผูจัด เนื่องจากความไมมั่นใจวาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตอการที่เรียกรองไป
หรือไม
ภาวะการมีสินคาทดแทนของกลุมแมบาน เมื่อละครโทรทัศนไมพึงประสงค แมบาน
แตละคนจะมีทางเลือกทดแทนมากนอยตางกัน
แตสินคาทดแทนที่กลุมแมบานเลือกทดแทนการเปด
รับชมละครโทรทัศนเรื่องที่ไมพึงประสงคนั้นพบวา การเลือกใชสินคาทดแทนไมตางกัน เนื่องจากแมบาน
สวนใหญจะพึงพอใจตอการเลือกเปดรับรายการตาง ๆ ที่มีอยูในโทรทัศน ทั้งที่มีสื่อเพื่อความบันเทิงอื่น ๆ
ภายในบาน และเมื่อพิจารณาพฤติกรรมการถอนตัว ( Exit ) ของกลุมแมบานที่เกิดขึ้น เปนภาวะการถอน
ตัวในลักษณะชั่วคราวเทานั้น ภาวะการมีสินคาทดแทนของกลุมแมบาน ไมวาจะเปน UBC วิทยุ การ
อานหนังสือพิมพ หรือการทํากิจกรรมอยางอื่น จึงเปนเพียงทางเลือกทดแทนชั่วขณะเพื่อไมตองการรับรู
เรื่องราวที่ไมสบอารมณ
หรือไมเปนไปตามความคาดหวัง โดยที่กลุมแมบานก็ยังคงมีความตองการ
ติดตามชมละครโทรทัศน และไมสามารถถอนตัวจากการเปดรับชมละครไดอยางแทจริง
สวนภาวะการมีความเหนียวแนน ( Loyalty ) การที่กลุมแมบานยังคงมีความตองการ
ติดตามชมละครโทรทัศน แมจะไดรับความไมพึงพอใจเกิดขึ้น นั่นแสดงใหเห็นวา กลุมแมบานมีความ
เหนียวแนนตอละครโทรทัศนสูง ซึ่งภาวะการมี Loyalty ของกลุมแมบานตอละครโทรทัศนจะมีผลทําให
พฤติกรรมการถอนตัวของกลุม แมบานลดนอยลง กลาวคือ พฤติกรรมการถอนตัวของกลุมแมบานที่
เกิดขึ้นเปนเพียงการถอนตัวแบบชั่วคราวเทานั้น

ขอจํากัดในการศึกษาวิจัย
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1) การวิจัยครัง้ นี้เนื่องจากเปนการศึกษากลุมแมบานที่มีการจัดตั้งกลุมอยางเปนทางการ
แตเนื่องจากขอจํากัดทางดานลักษณะการรวมกลุมของแมบานที่มิไดเกิดขึ้นอยางบอยครั้ง และมีรูปแบบ
กระจายการทํางานมากกวาการรวมกลุม ผูว ิจัยจึงไมสามารถเก็บขอมูลในระหวางที่มีการรวมกลุมจริงได
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงทําการศึกษาและเก็บขอมูลเปนเฉพาะรายบุคคล
ซึ่งอาจทําใหขอมูลที่ไดไม
ครอบคลุมประเด็นความไมพึงพอใจของกลุมแมบาน ซึ่งอาจมีประเด็นตาง ๆ เพิ่มเติมในระหวางมีการ
รวมกลุมจริง
2) เนื่องจากผูวิจัยมิไดกําหนดชวงระยะเวลาของละครโทรทัศนที่ออกอากาศ ทั้งนี้
เพื่อใหกลุมแมบานเห็นภาพโดยรวมของละครโทรทัศน และสามารถระบุถึงประเด็นความไมพึงพอใจได
อยางหลากหลาย หากแตการใหขอมูลในระดับลึกของกลุมแมบานมีขอจํากัดในเรื่องของการจดจําขอมูล
ซึ่งอาจทําใหขาดละเอียดที่ชี้ชัดของละครโทรทัศนในบางเรื่องที่ผานไปแลว
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต
1. เนื่องจากการวิจยั เรือ่ ง " พฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายของกลุม แมบานผูชม
ละครโทรทัศนไทย " เปนการศึกษาที่เนนตัวผูรับสารเทานั้น ดังนั้น จึงควรที่จะมีการศึกษาเชิงวิเคราะห
เนื้อหา เพื่อทราบถึงองคประกอบที่ปรากฏอยูใน " สาร " ที่มีผลทําใหผูชมตองแสดงพฤติกรรมการถอนตัว
และการโวยวายตอการเปดรับสารนั้นดวย เพื่อจะไดนําผลของการศึกษาดังกลาวสะทอนกลับใหผูสงสาร
ไดปรับปรุงการผลิตเนื้อหาสารใหตอบสนองความตองการของผูชมไดอยางแทจริง
2. ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาพฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายเฉพาะผูชม
กลุมแมบานเทานั้น ซึ่งการศึกษาตอไปอาจทําการศึกษาพฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายของกลุม
ผูชมละครโทรทัศนกลุมอื่น ๆ ดวย ทั้งนี้เพื่อจะไดทราบประเด็นความไมพึงพอใจของผูชมละครโทรทัศน
ในลักษณะที่หลากหลายมากขึ้น
3. เนื่องจากการวิจยั ครั้งนี้ มีขอจํากัดในเรื่องการรวมกลุมของแมบาน อันอาจมีอิทธิพล
ตอความถูกตองของผลการวิจยั
ดังนั้น จึงควรไดมีการทําการศึกษากลุมแมบานที่มีการรวมกลุม ทํา
กิจกรรมอยางแทจริงเพิ่มเติม เพื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยดังกลาวดวย
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