http://e-jodil.stou.ac.th
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558

การเปิ ดรับโทรทัศน์ และการรั บรู้ ความเป็ นจริงทางสั งคมของนักศึกษาหญิง
Exposure to Television and Perception of Social Reality Among Female Students

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ วิเศษสังข์
ภาควิชาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
pong.w@bu.ac.th

บทคัดย่อ
อิทธิ พลของโทรทัศน์ในการสร้างการรับรู้ความเป็ นจริ งในสังคมเป็ นประเด็นหนึ่งที่ได้รับความ
สนใจมากในตะวันตก แต่การศึกษาประเด็นนี้ในประเทศไทยยังมีอยูจ่ ากัด งานวิจยั ชิ้นนี้เป็ นการวิจยั เบื้องต้น
(Pilot study) มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับโทรทัศน์กบั การรับรู ้ความจริ งในสังคม 2 ประเด็น 1)
ความสาเร็ จในชี วิตของผูห้ ญิงอยู่ที่ความสวยงามของรู ปร่ างหน้าตา และ 2) ผูช้ ายมีความสามารถในปฏิบ ัติ
หน้าที่เป็ นแพทย์ นักธุ รกิจ และนักการเมืองมากกว่าผูห้ ญิง โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาหญิงปี
1ใน 4 มหาวิทยาลัยที่เลื อกมาอย่างเจาะจงจาก 4 ภาคของประเทศไทย ผลการศึ กษาพบว่าความถี่ ในการ
เปิ ดรับโทรทัศน์มีความสัมพันธ์กบั ระดับการรับรู ้ความเป็ นจริ งทางสังคมว่าความสาเร็ จของผูห้ ญิงขึ้นอยูก่ บั
ความสวยงามของรู ปร่ างหน้าตา แต่ในประเด็นหลังพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ ถึงแม้ผลการศึกษาครั้งนี้อาจไม่
ชัดเจนนัก และไม่ยืนยันสมมติฐานในทฤษฎีการปลูกฝัง (Cultivation theory) แต่ก็ยืนยันให้เห็นว่านักศึกษา
หญิ งให้ความสาคัญกับ เรื่ องของความสวยความงาม และการมี อาชี พ อันจะนาไปสู่ ค วามส าเร็ จในชี วิ ต
อย่างไรก็ตามหากจะได้แต่งงานกับผูช้ ายที่มีฐานะทางการเงินดีก็จะยิง่ ดี แต่จากการศึกษาพบว่าในสังคมที่มี
ความเป็ นกลุ่มก้อน (Collectivism) ไม่เพียงแต่การเปิ ดรั บโทรทัศน์เท่านั้นที่มีผลต่อการรั บรู ้ ในประเด็นที่
ศึกษา แต่แหล่งกาเนิดของกลุ่มตัวอย่างก็มีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ในประเด็นนั้น ๆ เช่นกัน
คาสาคัญ: การเปิ ดรั บโทรทัศน์ การรั บรู ้ ความจริ งทางสังคม โทรทัศน์กบั การรั บรู ้ การรั บรู ้ ความส าเร็ จ
ในชีวติ
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Abstract
Television viewing and its effects on perception of social reality among receivers is one of the most
interesting topics that gained attention in the west. In Thailand, on the contrary, studies on the effects of
television viewing on perception of receivers in this aspect are very scarce. This research is a pilot study
aims to investigate the correlation between television viewing and the perception of social reality among
female university students in two aspects: 1) beauty leads to success of women’s lives, and 2) men are more
capable in holding professions of medicine doctor, business and politics. Four hundred samples were
purposively selected from 4 universities in 4 parts of the country to answer the 5-scale questionnaire. The
findings of the first aspect partially support the hypothesis that is stipulated in the Cultivation theory that
television viewing is related to perception of female students. The findings reveal that beauty can lead
women to success. However, the samples don’t seem to perceive the second aspect as a practice in the real
world. Even though the findings of this research are not quite impressive, but they confirm that female
students perceive reality that beauty and career are important variables that can lead them to success.
However, they also perceive that if they have a chance to be married to a well-off man, life will be better.
One variable that can’t be discarded from the analysis of the perception of television viewers in a
collectivistic society is the habitat of the viewers. This research finds that the habitat of the television
viewers is significantly related to their perception of the two aspects.
Key words: television viewing, perception of social reality, television and perception, perception of success
in lives
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในโลกของระบบทุ นนิ ยม และโลกของเทคโนโลยีการสื่ อสาร โทรทัศน์เป็ นแหล่ งข้อมูลสาคัญ
สาหรับเด็ก ๆ เนื่องจากพ่อแม่ตอ้ งใช้เวลาอยูน่ อกบ้าน ห่างไกลจากผูเ้ ป็ นลูกเพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ
และสังคม ทาให้เด็กและเยาวชนต้องแสวงหาแหล่งการเรี ยนรู ้อื่น ๆ มาทดแทน โทรทัศน์ซ่ ึ งเป็ นสื่ อที่มีอยูใ่ น
ทุกบ้านจึงกลายเป็ นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิสาหรับเด็กและเยาวชน โดยไม่ตระหนักว่าสื่ อมีความสามารถใน
การสร้างการรับรู ้ความจริ งทางสังคมให้กบั ผูร้ ับสารที่ไม่รู้เท่าทันได้ (Searle, J. R., 1995) เด็กและเยาวชนมี
เสรี ภาพในการเลื อกเปิ ดรั บ ตามความต้องการและความพึ งพอใจของตนเอง และใช้เวลาจานวนมากอยู่
หน้าจอโทรทัศน์ ถึงแม้ผลการสารวจในพบว่าเด็กและเยาวชนใช้หน้าจอโทรทัศน์นอ้ ยลง เนื่องจากมีสื่อใหม่
เข้ามาแทรก แต่การสารวจในประเทศสหรัฐอเมริ กาในปี ค.ศ. 2014 ก็ยงั พบว่าในแต่ละวันผูร้ ับสารที่มีอายุ
ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไปใช้เวลาอยูห่ น้าจอโทรทัศน์ประมาณ 2.8 ชัว่ โมง และนับว่าเป็ นเวลาส่ วนใหญ่ที่ผรู ้ ับสารใช้
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เป็ นกิจกรรมยามว่าง (American Time Use Survey Summary, 2014) งานวิจยั ในประเทศไทยก็พบว่าวัยรุ่ นใช้
เวลาค่อนข้างมากเช่นกัน อาทิ ผลการสารวจของนิดา้ โพลพบว่าผูร้ ับสารโทรทัศน์ในประเทศไทยส่ วนใหญ่มี
อายุต่ ากว่า 25 ปี ใช้เวลาในการเปิ ดรับสื่ อโทรทัศน์ประมาณ 3- 5 ชัว่ โมงต่อวัน และมักเปิ ดรับตั้งแต่เวลา
20.00 น. เป็ นต้นไป (“เจาะลึกพฤติกรรมการชมโทรทัศน์ของไทย”, 2558) การที่ผรู ้ ับสารใช้เวลามากกับการ
เปิ ดรับสารจากโทรทัศน์ ปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดการเรี ยนรู ้และการเลียนแบบพฤติกรรมของ
ผูร้ ับสาร สิ่ งนั้น คือ การรับรู ้ และเป็ นการรับรู ้ที่เชื่ อว่าสิ่ งที่ได้เห็นในโทรทัศน์เป็ นความจริ งที่สังคมคิดและ
ปฏิบตั ิกนั (perception of social reality)
การรับรู้ (perception) เป็ นกระบวนการการตีความสารที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว เมื่อมีสิ่งเร้า (stimulus)
มากระทบประสาทสัมผัส เพื่อทาความเข้าใจ ก่อนจะนาเข้าสู่ ระบบการจดจาไปใช้ประโยชน์เมื่ อถึ งเวลา
จาเป็ น (Malott, R.W., & Shane, J.T., 2014) ในยุคโทรทัศน์เฟื่ องฟู การรับรู ้ของผูร้ ับสารเกี่ยวกับเหตุการณ์
ต่าง ๆ รอบตัว และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัฒนธรรม ค่านิ ยม และรสนิ ยม มาจากโทรทัศน์เป็ นหลัก (พงษ์
วิเศษสังข์, 2557) ซึ่ งอิทธิ พลของโทรทัศน์ต่อการรับรู ้ปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ในสังคมปรากฏให้เห็นค่อนข้าง
ชัด โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ 1960 การศึกษาเกี่ยวกับอิทธิ พลของสื่ อโทรทัศน์ต่อการรับรู ้ของผูร้ ับสารใน
หลาย ๆ บริ บ ท ในหลากหลายประเด็ น ก็ เ ริ่ ม ถู ก น าออกเผยแพร่ ใ ห้ สั ง คมได้รั บ รู ้ (Sanson, A., March
2013). ในประเทศไทยก็มีการศึ กษาเกี่ ยวกับอิ ทธิ พลของสื่ อโทรทัศน์ต่อผูร้ ั บสารอยู่จานวนหนึ่ งเช่ นกัน
(ปาริ ช าต สถาปิ ตานนท์, กิ ตติ กันภัย , พัฒนพงส์ จาติ เกตุ และปิ ยะนารถ จาติ เกตุ , 2546) อย่า งไรก็ ตาม
การศึกษาเกี่ยวกับการรับรู ้ของผูห้ ญิงเกี่ยวกับความสาเร็ จในชี วิตของเพศหญิงในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากยุค
อนาล็อกไปสู่ ยคุ ดิจิตอล ตลอดจนการรับรู ้เกี่ยวกับความสามารถในการประกอบอาชีพที่เคยเป็ นของผูช้ ายยัง
ไม่มี ประกอบกับความสาคัญของสื่ อโทรทัศน์ก็ถูกสื่ อใหม่แย่งชิ งไปอย่างมีนยั สาคัญ ทาให้เกิดข้อสงสัยว่า
อิทธิ พลของสื่ อโทรทัศน์ต่อการรับรู ้ผรู ้ ับสารจะยังคงหนักแน่นอย่างเช่นในอดีตหรื อไม่
การรับรู ้ ของคนในแต่ละสังคมเกี่ ยวกับปรากฏการณ์ ต่าง ๆ มีความเชื่ อในสิ่ งที่สังคมสร้ างขึ้นและ
ถ่ายทอดต่อ ๆ กันมาเป็ นพื้นฐานของการตีความ เมื่อเวลาผ่านไปหากไม่มีขอ้ มูลใหม่เข้ามาแทนที่ คนก็มกั
เชื่อว่าความเชื่ อนั้น คือ ความจริ ง และเป็ นความจริ งที่เป็ นจริ งตามธรรมชาติ ตรงกับภาษากับภาษาอังกฤษว่า
actual truth เช่น ผูห้ ญิงในอดีตเชื่อในความจริ งว่าเกิดมาเป็ นลูกผูห้ ญิงต้องแต่งงานมีครอบครัว ลูกผูห้ ญิงเป็ น
สมบัติของพ่อแม่ จะยกให้เป็ นภรรยาของใครก็ได้ (อภิวนั ทน์ อดุ ลย์ภิเชฎฐ์, 2544) แต่ในเมื่อสื่ อโทรทัศน์
กลายเป็ นสื่ อที่ถ่ายทอดปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ให้ผรู ้ ับสารได้รับรู ้ สิ่ งที่ผรู ้ ับสารได้รับรู ้ จากสื่ อโทรทัศน์ซ้ า ๆ
อย่างต่อเนื่อง จึงกลายเป็ นความจริ ง (actual truth) ขึ้นมาเช่นกัน ซึ่ ง จอร์ จ เกิร์บเนอร์ (George Gerbner) และ
ลาร์ รี่ กรอส (Larry Gross) (Gerbner, G. & Gross, L., 1976b) แสดงทัศนะเกี่ ยวกับการรับรู ้ ความจริ งที่ผรู ้ ับ
ได้รับจากสื่ อไว้ในทฤษฎีการปลูกฝัง (Cultivation theory) ว่า คนเรามักสับสนระหว่างความจริ งที่สื่อสร้าง
ขึ้น (media-constructed reality) และความจริ งที่เป็ นจริ ง (actual reality)
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ทฤษฏีการปลูกฝัง (Cultivation theory)
จอร์ จ เกิ ร์บเนอร์ เริ่ มศึกษาอิทธิ พลของโทรทัศน์ต่อการรับรู ้ ความเป็ นจริ งในสังคมของผูร้ ั บสาร
ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1960 และตั้งชื่อทฤษฏีวา่ ทฤษฎีการปลูกฝัง (Cultivation theory) แต่งานของเขามา
ได้รับความสนใจและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเมื่อเขามี ลาร์ รี่ กรอส มาร่ วมพัฒนาทฤษฎี ในหนัก
แน่ นมากขึ้ น และลงตี พิมพ์เผยแพร่ ในบทความ ชื่ อ “Living with Television: The Violence Profile” ในปี
1976 (Gerbner, G. & Gross, L., 1976a) จากนั้นมาทฤษฏี การปลู กฝั งก็ได้รับความนิ ยมในระดับต้นๆ จาก
นักวิชาการและผูท้ ี่สนใจในการนาไปเป็ นกรอบของการศึกษาที่เกี่ยวกับอิทธิ พลของสื่ อโทรทัศน์ตลอดจน
สื่ ออื่น ๆ (Infante, D., Rancer, A., & Womack, D., 1993)
กรณี ศึกษาหนึ่งที่เกิร์บเนอร์ และคณะได้ศึกษา คือ ละครซี รีส์ออกอากาศระหว่าง ปี ค.ศ. 1969 - 1976
ชื่อ “คุณหมอมาร์ คสั เวลบี้” (Marcus Welby, M.D.) โดยมีนกั แสดงชื่อ นายโรเบิร์ต ยัง (Robert Young) รับ
บทเป็ นคุณหมอ เวลบี้ ปรากฏว่า นายโรเบิร์ต ยัง ได้รับจดหมายจากแฟนละครเป็ นจานวนหลายแสนฉบับ
และข้อความในจดหมายส่ วนมากเป็ นข้อความขอคาแนะนาทางการแพทย์ (Infante, D. et al, 1993) ชี้ให้เห็น
ว่าแฟนรายการเชื่ อว่า นายโรเบิ ร์ต ยัง มี ความเชี่ ยวชาญทางการแพทย์จริ ง ๆ ซึ่ งในทฤษฎี การปลูกฝั งมี
เงื่ อนไขสาคัญที่เกิ ร์บเนอร์ ใช้เป็ นตัวแปรหลักในการศึกษาอิทธิ พลต่อการรับรู ้ ความเป็ นจริ งในสังคม คือ
การใช้เวลาในการเปิ ดรับสื่ อของผูร้ ับสาร จอร์ จ เกิร์บเนอร์ เรี ยกผูร้ ับสารที่ใช้เวลาในการเปิ ดรับสื่ อโทรทัศน์
ในแต่ละวันตั้งแต่ 4 ชัว่ โมงขึ้นไปว่า Heavy viewers และเรี ยกผูท้ ี่ใช้เวลาเปิ ดรับสื่ อโทรทัศน์ไม่เกินวันละ 2
ชั่วโมงว่า Light viewers ซึ่ งจอร์ จ เกิ ร์บเนอร์ และคณะพบว่าผูร้ ั บสารกลุ่ มที่ เปิ ดรั บสารจากโทรทัศน์มาก
(heavy viewers) มีการรับรู ้วา่ โลกนี้ น่ากลัวและอันตรายสู งกว่าผูร้ ับสารกลุ่มที่เปิ ดรับสารจากโทรทัศน์น้อย
กว่า ในงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้แบ่งช่วงเวลาการเปิ ดรับโทรทัศน์ในแต่ละวันให้แคบลง เป็ น 1-2 ชัว่ โมง 3-4
ชัว่ โมง 5-6 ชัว่ โมงและตั้งแต่ 7 ชัว่ โมงเป็ นต้นไป
อย่างไรก็ตาม เกิร์บเนอร์ และกรอส (1976b) พบว่าอิทธิ พลของโทรทัศน์เกี่ยวกับการรับรู ้ความเป็ น
จริ งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั อายุของผูร้ ับสารด้วย โดยผูท้ ี่มีอายุมากกว่า 30 ปี จะได้รับอิทธิ พลน้อยกว่าผูท้ ี่มีอายุต้ งั แต่ 30
ปี ลงไป งานวิจยั นี้ เป็ น pilot study จึงเลือกศึกษากับนักศึกษาหญิงที่กาลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาชั้นปี ที่ 1
ซึ่ งมีอายุเฉลี่ยประมาณ 18 ปี ในงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเพียงกลุ่มอายุเดียว ทาให้
ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุเท่า ๆ กัน จึงไม่นามาเป็ นตัวแปรในการศึกษา
ไม่เพียงแต่รายการโทรทัศน์ทวั่ ๆ ไปเท่านั้น ที่ เกิร์บเนอร์ และคณะได้ศึกษา เกิร์บเนอร์ และคณะยัง
ได้ศึกษาและพบว่าเนื้อหาในละครน้ าเน่ามีอิทธิ พลต่อการรับรู ้โลกแห่งความเป็ นจริ งของผูร้ ับสารเช่นกัน ซึ่ ง
ละครภาคค่าก็ เป็ นรายการโทรทัศน์ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในประเทศไทย (“10 อันดับ เรตติ้งรายการ
โทรทัศน์ ประจาสัปดาห์ 16/11/2015 – 22/11/2015”, 23 พฤศจิกายน 2558) สร้างรายได้ให้กบั สถานีได้อย่าง
เป็ นกอบเป็ นกา และรู ปแบบละครที่เป็ นที่ชื่นชอบแก่ผรู ้ ับสารเป้ าหมาย ซึ่ งเป็ นเพศหญิงทุกเพศทุกวัย คือ
ประเภทชิงรักหักสวาท เนื้อหาหลัก ๆ อยูท่ ี่ตวั ละครหญิงสาวทั้งหลายต้องการแต่งงานกับพระเอกซึ่ งทั้งหล่อ
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รวย และมีสถานภาพทางสังคมสู งส่ ง ทาให้ตวั ละครหญิงต่างให้ความสาคัญกับความสวยของตนเองที่จะ
ดึงดูดความสนใจของพระเอก พร้อมกับความเชื่ อของสังคมที่ให้ความสาคัญกับคาที่วา่ “ความสุ ขอยูท่ ี่เงิน”
และ “ความสาเร็ จของลูกผูห้ ญิงอยูท่ ี่ได้แต่งงานกับผูช้ ายมีฐานะ” ซึ่ ง เกิร์บเนอร์ และกรอส (Infante, D. et al,
1993) ได้แสดงทัศนะไว้ว่ารายการโทรทัศน์โดยเฉพาะละครน้ าเน่ ามักนาเสนอความเชื่ อเดิ ม ๆ ของสังคม
ผ่านเรื่ องราวที่น่าสนใจ ซึ่ งอาจทาให้ผรู ้ ับสารเกิดการรับรู ้ความเป็ นจริ งดังที่ได้เห็นในละคร เช่น ความสวย
นางเอก และตัวนาหญิงในละครถูกสร้างมาให้เ ป็ นตัวแทนของความสวยงาม ที่พระเอกและผูช้ ายเห็ นแล้ว
ต้องหลงรักทันที ดังนั้น คนที่จะมาเป็ นนักแสดงนาในละครโทรทัศน์ตอ้ งสวยในทุกอิริยาบถ และทุกบริ บท
ไม่ว่าจะหลับ จะตื่น หรื อต้องต่อสู ้ ภยั อันตรายในป่ า ตกน้ า ความสวยต้องคงอยู่บนจอให้ผูร้ ับสารได้รับ รู ้
พร้อมกันนั้น เมื่อไม่ได้อยูใ่ นละครนักแสดงแสดงเหล่านั้นสามารถหาเงิ นได้เป็ นล่ าเป็ นสันจากการเป็ นพรี
เซ็นเตอร์ ให้กบั สิ นค้า พิธีกร แขกรับเชิ ญในรายการต่าง ๆ และงานทัว่ ไป ทาให้สามารถยกฐานะทางสังคม
ของแต่ละคนได้อย่างรวดเร็ ว อาจเป็ นการถ่ วงดุ ลน้ าหนักของการรับรู ้ ของผูร้ ับสารได้ อาชี พ เพศชายมัก
ได้รั บ บทของผู ้เ ชี่ ย วชาญในละครหลัง ข่ า วภาคค่ า มากกว่ า เพศหญิ ง ไม่ ว่ า เป็ นแพทย์ นัก ธุ ร กิ จ หรื อ
นักการเมือง ไม่วา่ บทบาทนั้นจะเป็ นทางส่ งเสิ รม หรื อไม่ส่งเสิ รมสังคม อย่างไรก็ตาม ในรายการอื่น ๆ ใน
ปั จจุบนั มีการนาเสนอแพทย์หญิง นักธุ รกิจหญิง นักการเมืองหญิง ที่มีบทบาททางสังคม และได้รับการยก
ย่องในผลงานที่ได้นาสู่ สายตาสังคมค่อนข้างมาก อาจเป็ นข้อมูลที่ช่วยถ่วงดุลการรับรู ้ของผูร้ ับสารไม่ให้รับรู ้
ความเป็ นจริ งทางสังคม เช่นเดียวกับการเปิ ดรับจากละครหลังข่าวภาคค่าเพียงอย่างเดียว
ดังนั้น การเปิ ดรับรายการโทรทัศน์ ตลอดจนถึงละครโทรทัศน์อาจเป็ นตัวแปรสาคัญที่ก่อให้เกิดการ
รั บ รู ้ แก่ นัก ศึ ก ษาหญิ ง ซึ่ ง อยู่ใ นวัย ที่ กาลังเรี ย นรู ้ ความเป็ นจริ งของการเติ บโตเป็ นผูใ้ หญ่ ใ นสั งคม ไม่ ว่า
เกี่ยวกับเรื่ องของความสาเร็ จในชีวติ ของผูห้ ญิงที่ได้มาจากรู ปร่ างหน้าตาที่สวยงามหรื อความสามารถในเรื่ อง
ของอาชีพ งานวิจยั ชิ้นนี้จึงมีพ้ืนฐานมาจากสมมติฐานที่วา่ ผูท้ ี่เปิ ดรับโทรทัศน์มากกว่าจะรับรู ้โลกแห่ งความ
เป็ นจริ งว่าเหมือนกับที่ได้เห็นบนจอโทรทัศน์มากกว่า
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิ ดรับโทรทัศน์กบั การรับรู ้ของนักศึกษาหญิงต่อ
ความสาเร็ จในชีวติ ของเพศหญิงที่ได้มาจากความสวยงามของรู ปร่ างหน้าตา
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิ ดรับโทรทัศน์กบั การรับรู ้ของนักศึกษาหญิ งว่า
ผูช้ ายมีความสามารถในการประกอบอาชีพแพทย์ นักธุ รกิจ และนักการเมืองสู งกว่าผูห้ ญิง
3. เพื่อศึ กษาการรั บรู ้ ของนักศึ กษาหญิ งที่ ใช้เวลาในการเปิ ดรั บโทรทัศน์แตกต่างกันต่อประเด็ น
ความสาเร็ จในชีวติ ของเพศหญิงมาจากความสวยงามของรู ปร่ างหน้าตา
4. เพื่อศึกษาการรับรู ้ของนักศึกษาหญิงที่ใช้เวลาในการเปิ ดรับโทรทัศน์แตกต่างกันต่อประเด็นผูช้ าย
มีความสามารถในการประกอบอาชีพที่ตอ้ งอาศัยความเชี่ยวชาญสู งกว่าผูห้ ญิง
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5. เพื่อทดสอบความเป็ นจริ งของทฤษฏีการปลูกฝังในบริ บทสังคมไทย
นิยามศัพท์
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาเพศหญิง ระดับอุดมศึกษาปี 1
การรับรู้ หมายถึง การตีความของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามถึงความเป็ นจริ งของประเด็นที่ถูก
ถามในแบบสอบถาม ซึ่ งการวัดการรับรู ้ในงานวิจยั นี้ แบ่งออกได้เป็ น 5 ระดับ ประกอบด้วย ไม่จริ งเลย (1.0
– 1.8) จริ งน้อย (1.9 – 2.6) จริ งปานกลาง (2.7 – 3.4) จริ งมาก (3.5 – 4.2) และ จริ งที่สุด (4.3 – 5.0)
ความจริ ง หมายถึ ง ภาพที่ นักศึ กษาหญิ ง ปี 1 เห็ นและเชื่ อว่าประเด็นที่ ต้ งั ในแบบสอบถามเป็ น
ปรากฏการณ์ที่เป็ นที่ยอมรับในทางปฏิบตั ิในสังคม
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
1. ผูว้ จิ ยั จะได้นาข้อมูล และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการวิจยั ครั้งนี้ไปปรับปรุ งเพื่อการวิจยั ที่นามาซึ่ ง
ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือมากกว่านี้
2. ผูท้ ี่สนใจต่อยอดองค์ความรู ้ สามารถนาข้อค้นพบไปเป็ นพื้นฐานของการวิจยั ในประเด็นอื่น ๆ
ทางสังคมต่อไป
3. องค์กรสื่ อ และองค์กรภาคสังคมสามารถใช้ขอ้ มูลขั้นพื้นฐานนี้ เป็ นแนวทางในการเฝ้ าระวังการ
ปฏิบตั ิงานของสื่ อโทรทัศน์
วิธีการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเบื้องต้น (Pilot study) เชิ งปริ มาณ มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่งการ
เปิ ดรับโทรทัศน์กบั การรับรู ้ความเป็ นจริ งทางสังคมของนักศึกษาหญิง และการรับรู ้ความเป็ นจริ งทางสังคม
ของนักศึกษาหญิงที่เปิ ดรับโทรทัศน์ดว้ ยความถี่ที่แตกต่างกัน โดยใช้แบบสอบถาม Likert scale 5 ระดับ (ไม่
จริ งเลย ไม่จริ ง จริ งปานกลาง จริ งมาก จริ งที่ สุด) สารวจการรั บรู ้ จากนักศึกษาหญิ งระดับอุ ดมศึกษา ปี 1
จานวน 400 คน กาหนดตามตาราง Krejcie and Morgan (Krejcie and Morgan, 1970) โดยคัดเลื อกด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จาก 4 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชี ยงใหม่
มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น จัง หวัด ขอนแก่ น มหาวิ ท ยาลัย กรุ ง เทพวิ ท ยาเขตรั ง สิ ต จัง หวัด ปทุ ม ธานี และ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แห่งละ 100 คน ระหว่างวันที่ 5 - 15 ธันวาคม 2557
แบบสอบถามประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก คือ การรับรู ้เกี่ยวกับความสาเร็ จในชี วิตของผูห้ ญิงที่ได้
จากความสวยงามของรู ปร่ างหน้าตา จานวน 4 ข้อ และการรั บรู ้ ความสามารถของผูช้ ายในการประกอบ
อาชี พ แพทย์ นัก ธุ ร กิ จ และนัก การเมื อ ง จ านวน 3 ข้อ โดยท าการ pre-test เพื่ อ หาค่ า ความเชื่ อ มั่น ของ
แบบสอบถามกับนักศึกษาหญิงระดับอุดมศึกษา ปี 1 ที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 20 คน ได้ค่า Cronbach
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alpha เท่ากับ 0.79 และการวัดค่าความเชื่ อมัน่ หลังจากเก็บแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุ ด ได้ค่า Cronbach
alpha ที่ 0.75 ซึ่ งประเด็นในแบบสอบถามมีดงั นี้
ความสาเร็ จในชี วิตของเพศหญิง
1. ความสาเร็ จในชีวติ ของผูห้ ญิงอยูท่ ี่ได้แต่งงานกับผูช้ ายที่มีฐานะทางการเงินดี
2. ผูห้ ญิงสวยไม่จาเป็ นต้องทางาน ก็สามารถประสบความสาเร็ จในชีวติ เนื่องจากจะได้สามีรวย
3. ความสวยความงามจะทาให้ผหู้ ญิงประสบความสาเร็ จในชีวติ การทางาน
4. ผูห้ ญิงไม่จาเป็ นต้องเรี ยนสู งนัก เนื่องจากในอนาคติจะต้องแต่งงานและทางานบ้าน
ความสามารถในการประกอบอาชี พที่ต้องใช้ ความเชี่ ยวชาญ
5. ผูช้ ายมีความสามารถในการบริ หารธุ รกิจสู งกว่าผูห้ ญิง
6. ผูช้ ายมีความสามารถทางการเมืองสู งกว่าผูห้ ญิง
7. ผูช้ ายมีความสามารถในการเป็ นแพทย์สูงกว่าผูห้ ญิง
การวิเคราะห์เริ่ มด้วยการหาค่าความถี่ของการเปิ ดรับโทรทัศน์ของกลุ่มตัวอย่างและค่าเฉลี่ยของการ
รั บ รู ้ ต่อประเด็ นในแบบสอบถาม ก่ อนนาเข้า สู่ ก ารวิเคราะห์ ด้วย Correlation เพื่ อหาความสัมพันธ์ และ
ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบระดับการรับรู ้ ของนักศึกษาที่เปิ ดรับโทรทัศน์ดว้ ยความถี่ที่ต่างกัน การวิเคราะห์
ทางสถิติครั้งนี้ยอมรับความคลาดเคลื่อนของผลลัพธ์ที่ 0.05
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจัย
ผลการสารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เปิ ดรับโทรทัศน์ทุกวันเป็ นกลุ่มที่มากที่สุด (ร้อยละ 34.0) กลุ่มที่
เปิ ดรับ 1-2 วันต่อสัปดาห์มีปริ มาณรองลงมา (ร้ อยละ 31.8) ตามด้วยกลุ่มที่เปิ ดรับ 3-4 วันและ 5-6 วันต่อ
สัปดาห์ (ร้ อยละ 24.0 และ 10.2 ตามลาดับ) ส่ วนการสารวจความถี่ การเปิ ดรับโทรทัศน์แต่ละวันของกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่ากลุ่มที่เปิ ดรับวันละ 1-2 ชัว่ โมงและกลุ่มที่เปิ ดรับวันละ 3-4 ชัว่ โมง คือ ร้อยละ 39.0 ในขณะที่
กลุ่มที่เปิ ดรับ 5-6 ชัว่ โมง และตั้งแต่ 7 ชัว่ โมงขึ้นไปมีจานวนร้ อยละ 14.8 และ 7.3 ตามลาดับ ชี้ ให้เห็ นว่า
โทรทัศน์ยงั เป็ นสื่ อที่นกั ศึกษาใช้เปิ ดรับข่าวสารค่อนข้างสู ง นอกจากนี้ ผลจากการสารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
เปิ ดรั บ ชมละครหลัง ข่ า วภาคค่ า 1-2 วันต่ อสั ป ดาห์ ม ากที่ สุ ด (ร้ อยละ 39.5) เปิ ดรั บ 3-4 วันต่ อสั ป ดาห์
รองลงมา (ร้อยละ 29.0) เปิ ดรับทุกวัน ร้อยละ 22.3 และร้อยละ 9.3 เปิ ดรับ 5-6 วันต่อสัปดาห์
เมื่อวิเคราะห์แต่ละประเด็นในแบบสอบถาม พบว่าค่าเฉลี่ยของการรับรู ้ ต่อประเด็นความสาเร็ จใน
ชี วิตของผูห้ ญิงมาจากความสวยงามของรู ปร่ างหน้าตา ผลมีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 2.79 เป็ นการรับรู ้ ความเป็ นจริ ง
ระดับปานกลาง (2.7 – 3.4) ค่อนมาทางการรับรู ้วา่ ไม่จริ ง ส่ วนการรับรู ้เกี่ยวกับความสามารถในอาชีพแพทย์
นักธุ รกิจ และนักการเมือง ผลวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้เฉลี่ยระดับปานกลางเช่นกัน ( = 3.00)
(ดูตารางที่ 1)
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เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อเกี่ ยวกับความสวยและความสาเร็ จในชี วิต จากผลสารวจชี้ ให้เห็ นว่ากลุ่ ม
ตัวอย่างมีการรับรู ้วา่ ความสาเร็ จในชี วิตของผูห้ ญิงอยูท่ ี่ได้แต่งงานกับผูช้ ายที่มีฐานะทางการเงินดีในระดับ
ปานกลาง ( = 3.35) ค่อนไปทางจริ งมาก (3.5 – 4.2) อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างรับรู ้
ว่าไม่จริ ง ( = 2.51) ที่ผหู ้ ญิงสวยไม่ตอ้ งทางาน ก็สามารถประสบความสาเร็ จในชี วิตได้ เนื่ องจากจะได้
สามีรวย แต่กลุ่มตัวอย่างก็ยงั รับรู ้ความจริ งในระดับปานกลางค่อนมาทางจริ งมากว่าความสวยความงามจะ
ทาให้ผหู้ ญิงประสบความสาเร็ จในชีวิตการทางาน ( = 3.16) ถึงจะสวยแต่กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้วา่ ผูห้ ญิง
ต้องหมัน่ ศึกษา เนื่องจากผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ต่อประเด็นที่ผหู ้ ญิงไม่จาเป็ นต้องเรี ยน
สู งนัก เนื่ องจากในอนาคตจะต้องแต่งงานและทางานบ้านว่าจริ งน้อย ( = 2.15) หรื อกล่าวให้เข้าใจง่าย ๆ
ว่ากลุ่มตัวอย่างรับรู ้วา่ การที่ผหู ้ ญิงมีความสวยแต่ไม่มีอาชี พแล้วจะประสบความสาเร็ จในชี วิตนั้นไม่จริ ง แต่
หากสวยและมีอาชีพแล้วได้แต่งงานกับผูช้ ายที่มีฐานะดีก็ถือว่าประสบความสาเร็ จในชีวติ ของผูห้ ญิง
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยของการรับรู ้ของกลุ่มตัวอย่าง
ประเด็นคาถามในแบบสอบถาม
การรับรู้
ความสาเร็ จในชีวติ ของผูห้ ญิงอยูท่ ี่ได้แต่งงานกับผูช้ ายที่มีฐานะทางการเงินดี
3.35
ผูห้ ญิงสวยไม่จาเป็ นต้องทางานก็ประสบความสาเร็ จในชีวติ เนื่องจากจะได้สามีรวย
2.51
ความสวยความงามจะทาให้ผหู้ ญิงประสบความสาเร็ จในชีวติ การทางาน
3.16
ผูห้ ญิงไม่จาเป็ นต้องเรี ยนสู งนัก เนื่องจากในอนาคตจะต้องแต่งงานและทางานบ้าน
2.17
เฉลี่ย
2.79
ผูช้ ายมีความสามารถในการบริ หารธุ รกิจสู งกว่าผูห้ ญิง
3.10
ผูช้ ายมีความสามารถทางการเมืองสู งกว่าผูห้ ญิง
3.13
ผูช้ ายมีความสามารถในการเป็ นแพทย์สูงกว่าผูห้ ญิง
2.79
เฉลี่ย
3.00
เฉลี่ยของทั้ง 7 ข้อ
2.90
การรั บรู ้ เช่ นนี้ สัมพันธ์ กบั การเปิ ดรั บโทรทัศน์และการเปิ ดรั บละครหลังข่าวอย่างมี นัยสาคัญ (ดู
ตารางที่ 2 ตารางที่ 3 และตารางที่ 4)
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของการรับรู ้กบั ความถี่ของการดูโทรทัศน์ต่อสัปดาห์
P
V6
Pearson Correlation
1 .161**
ค่าเฉลี่ยของการรับรู ้ (P)
Sig. (2-tailed)
.001
N
400
400
Pearson Correlation
.161**
1
จานวนวันของการดูโทรทัศน์ต่อสัปดาห์
Sig. (2-tailed)
.001
(V6)
N
400
400
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของการรับรู ้กบั จานวนชัว่ โมงของการเปิ ดรับโทรทัศน์ต่อวัน
P
V7
Pearson Correlation
1 .155**
ค่าเฉลี่ยของการรับรู ้ (P)
Sig. (2-tailed)
.002
N
400
400
Pearson Correlation
.155**
1
จานวนชัว่ โมงของการดูโทรทัศน์ต่อวัน
Sig. (2-tailed)
.002
(V7)
N
400
400
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของการรับรู ้กบั จานวนวันของการดูละครหลังข่าวภาคค่าต่อสัปดาห์
P
V9
Pearson Correlation
1 .145**
ค่าเฉลี่ยของการรับรู ้ (P)
Sig. (2-tailed)
.004
N
400
400
Pearson Correlation
.145**
1
จานวนวันของการดูละครหลังข่าวภาคค่า
Sig. (2-tailed)
.004
ต่อสัปดาห์ (V9)
N
400
400
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
ในแบบสอบถามผูว้ ิจยั ไม่ได้ต้ งั คาถามว่าเวลาที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการเปิ ดรับโทรทัศน์น้ นั เป็ นการ
เปิ ดรับเฉพาะรายการละครหลังข่าวภาคค่ าหรื อไม่ แต่ผลการวิเคราะห์ เบื้ องต้นชี้ ให้เห็ นว่าความถี่ ในการ
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เปิ ดรับโทรทัศน์ และความถี่ในการเปิ ดรับละครหลังข่าวภาคค่ากับการรับรู ้เกี่ยวกับการรับรู ้วา่ ความสวย การ
มี อาชี พ และการได้แต่ ง งานกับผูช้ ายที่ มี ฐานะทางการเงิ นดี สั มพันธ์ กนั แต่ เมื่ อนาเข้า การวิเคราะห์ ด้วย
ANOVA เพื่อหาค่าความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่เปิ ดรับด้วยความถี่ที่ไม่เท่ากัน (ดูตารางที่ 5, 6, 7, 8, 9 และ
ตารางที่ 10) พบว่า การเปิ ดรับโทรทัศน์ดว้ ยความถี่ที่ต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ ของแต่ละกลุ่มที่ต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ .05
ตารางที่ 5 แสดงการผลการเปรี ยบเทียบระดับการรับรู ้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีความถี่ในการเปิ ดรับโทรทัศน์ต่อ
สัปดาห์ต่างกันต่อความสาเร็ จในชีวติ ผูห้ ญิงว่ามาจากความสวยความงามทางรู ปร่ างและหน้าตา
จานวนวันในการเปิ ดรับ
Sum of
df
Mean
F
Sig.
โทรทัศน์แต่ละสัปดาห์
Squares
Square
Between Groups
9.057
3
3.019 5.486 .001
Within Groups
217.923
396
.550
Total
226.980
399
ตารางที่ 6 เปรี ยบเที ยบรายคู่ของการรั บรู ้ ของกลุ่ ม ตัวอย่างที่ มีความถี่ ในการเปิ ดรั บ โทรทัศน์ ต่อสั ป ดาห์
ต่างกันต่อความเป็ นจริ งว่าความสาเร็ จในชีวิตผูห้ ญิงอยูท่ ี่ความสวยความงาม
จานวนวันในการเปิ ดรับโทรทัศน์ 1-2 วัน 3-4 วัน 5-6 วัน ทุกวัน
แต่ละสัปดาห์
1-2 วัน
-.298*
.028
-.297*
3-4 วัน
.327*
.002
5-6 วัน
-.325*
ตารางที่ 5 และตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีจานวนวันของการเปิ ดรับโทรทัศน์ต่อ
สัปดาห์ที่มากกว่ามีระดับการรับรู ้ความจริ งว่าความสาเร็ จในชีวติ ของผูห้ ญิงมาจากความสวยความงามทาง
รู ปร่ างและหน้าตาของตนเองสู งกว่ากลุ่มที่เปิ ดรับน้อยกว่า อย่างมีนยั สาคัญ (F = .001) และเมื่อเปรี ยบเทียบ
รายคู่ดว้ ย LSD พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เปิ ดรับโทรทัศน์ 1-2 วันต่อสัปดาห์มีการรับรู ้ต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่
เปิ ดรับโทรทัศน์ 3-4 วัน/สัปดาห์ และ กลุ่มที่เปิ ดทุกวันอย่างมีนยั สาคัญ และกลุ่มที่เปิ ดรับ 3-4 วันต่อสัปดาห์
มีการรับรู ้ต่างจากกลุ่มที่เปิ ดรับทุกวันอย่างมีนยั สาคัญ และเมื่อเปรี ยบเทียบการรับรู้ความเป็ นจริ งทางสังคม
โดยวิเคราะห์จากความถี่เป็ นชัว่ โมงของการเปิ ดรับโทรทัศน์ในแต่ละวันพบว่า กลุ่มที่เปิ ดรับ 1-2 ชัว่ โมงต่อ
วันมีการรับรู ้ความเป็ นจริ งในประเด็นความสาเร็ จของผูห้ ญิงมาจากความสวยความงามต่ากว่ากลุ่มที่เปิ ดรับ
ตั้งแต่ 5 ชัว่ โมงต่อวันอย่างมีนยั สาคัญ (ดูตารางที่ 7 และ 8)
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ตารางที่ 7 ผลการเปรี ยบเทียบการรับรู ้ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เวลาในการเปิ ดรับโทรทัศน์ในแต่ละวันต่างกัน
ต่อความสาเร็ จในชีวติ ของเพศหญิงมาจากความสวยงามของรู ปร่ างหน้าตา
Sum of
df
Mean Square
F
Sig.
Squares
Between Groups
5.744
3
1.915
3.427 .017
Within Groups
221.236
396
.559
Total
226.980
399
ตารางที่ 8 ผลการเปรี ยบเทียบรายคู่ระหว่างการรับรู ้ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เวลาในการเปิ ดรับโทรทัศน์ในแต่
ละวันต่างกันต่อความสาเร็ จในชีวติ ของเพศหญิงมาจากความสวยงามของรู ปร่ างหน้าตา
จ านวนชั่ ว โมงของการเปิ ดรั บ 1-2
3-4
5-6 7 ชัว่ โมง
โทรทัศน์ในแต่ละวัน
ชัว่ โมง ชัว่ โมง ชัว่ โมง ขึ้นไป
1-2 ชัว่ โมง
-.135
-.323* -.310*
3-4 ชัว่ โมง
-.188
-.175
5-6 ชัว่ โมง
.013
ขณะที่ผลการวิเคราะห์การรับรู ้จากการเปิ ดรับละครหลังข่าวภาคค่าต่อสัปดาห์ ก็พบว่าแต่ละกลุ่มมี
การรับรู ้ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (F = .005) เช่นกัน
ตารางที่ 9 การรับรู ้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีความถี่ในการเปิ ดรับละครโทรทัศน์หลังข่าวภาคค่าต่อสัปดาห์
ต่างกันต่อความจริ งที่วา่ ความสาเร็ จของผูห้ ญิงมาจากความสวยงามของรู ปร่ างหน้าตา
Sum of Squares df Mean Square
F
Sig.
Between Groups
3.465
3
1.155
4.375 .005
Within Groups
104.548
396
.264
Total
108.012
399
ตารางที่ 10 ผลการเปรี ยบเทียบรายคู่การรับรู ้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีความถี่ในการเปิ ดรับละครโทรทัศน์หลัง
ข่าวภาคค่าต่อสัปดาห์ต่างกันต่อความจริ งที่วา่ ความสาเร็ จของผูห้ ญิงมาจากความสวยงามของรู ปร่ างหน้าตา
ความถี่ ข องการเปิ ดรั บ ละครหลัง 1-2 วัน 3-4 วัน 5-6 วัน ทุกวัน
ข่าวต่อสัปดาห์
1-2 วัน
-.135
-.323* -.310*
3-4 วัน
-.188
-.175
5-6 วัน
.013

11
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ส่ วนการวิเคราะห์การรับรู ้เกี่ยวกับผูช้ ายมีความสามารถในการประกอบอาชี พแพทย์ นักธุ รกิจ และ
นักการเมือง สู งกว่าผูห้ ญิงนั้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้วา่ เป็ นจริ งในระดับปานกลาง ( = 3.10, 3.13
และ 2.79 ตามลาดับ) และเมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับและการรับรู ้ในประเด็นนี้ พบว่า
ไม่สัมพันธ์ กนั และเมื่ อทดสอบสมมติ ฐานด้วย ANOVA พบว่า มี เพียงข้อมูลของการเปิ ดรั บด้วยความถี่
จานวนวันต่อสัปดาห์ที่มีการรับรู ้ของกลุ่มตัวอย่างในประเด็นความสามารถในการปฏิบตั ิอาชี พแต่งต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญ (ดูตารางที่ 11)
ตารางที่ 11 เปรี ย บเที ย บการรั บ รู ้ ค วามสามารถในการประกอบอาชี พ ที่ ต้องใช้ความเชี่ ย วชาญของกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีความถี่ในการเปิ ดรับโทรทัศน์ต่อสัปดาห์ต่างกัน
Sum of
Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between
4.991
3
1.664 2.803 .040
Groups
Within Groups
234.992
396
.593
Total
239.982
399
จากการวิเคราะห์รายคู่ดว้ ย LSD พบว่า กลุ่มที่เปิ ดรับทุกวันมีการรับรู ้ต่างจากกลุ่มที่เปิ ดรับ 1-2 วัน
ต่อสัปดาห์ และกลุ่มที่เปิ ดรับ 5- 6 วัน อย่างมีนยั สาคัญ (ดูตารางที่ 12)
ตารางที่ 12 ผลการเปรี ยบเทียบรายคู่ระหว่างระดับการรับรู ้ของกลุ่มตัวอย่างที่เปิ ดรับโทรทัศน์ต่อสัปดาห์ต่อ
ความสามารถในการประกอบแพทย์ นักธุ รกิจ และนักการเมือง
จานวนวันในการเปิ ดรั บ โทรทัศ น์ 1-2 วัน 3-4 วัน 5-6 วัน ทุกวัน
แต่ละสัปดาห์
1-2 วัน
-.138
.106
-.217*
3-4 วัน
.244
-.079
5-6 วัน
-.323*
แสดงว่าต้องมีตวั แปรอื่นที่มีผลต่อการรับรู ้ ซึ่ งจากการวิเคราะห์ดว้ ยลักษณะประชากรอื่น ๆ (อยูก่ บั
ใคร รายได้ข องครอบครั ว สถานภาพสมรสของผู ้ป กครอง ศาสนา และแหล่ ง ก าเนิ ด ) พบว่ า มี เ พี ย ง
แหล่งกาเนิดเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้อย่างมีนยั สาคัญ (ดูตารางที่ 13)
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ตารางที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยการรับรู ้ความสามารถในการเป็ นแพทย์ นักธุ รกิจ และนักการเมือง
กับแหล่งกาเนิด
การรับรู้ แหล่งกาเนิด
ความสามารถใน
อาชีพ
1
.145**
การรับรู้ Pearson Correlation
ความสามารถ Sig. (2-tailed)
.004
ในอาชีพ
N
400
400
Pearson Correlation
.145**
1
แหล่งกาเนิด Sig. (2-tailed)
.004
N
400
400
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
เมื่ อ วิ เ คราะห์ เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งในการรั บ รู ้ ด้วย ANOVA และ LSD พบว่า มี ค วาม
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ (F = .000) (ดูตารางที่ 16) โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีแหล่งกาเนิ ดในภาคอีสานมีการรับรู ้
ว่ า จริ ง ที่ ผู ้ช ายมี ค วามสามารถในการเป็ นแพทย์ นัก ธุ ร กิ จ และนัก การเมื อ งสู ง จากกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ มี
แหล่งกาเนิ ดในภาคเหนื อ แต่มีการรับรู ้ ว่าจริ งต่ ากว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีแหล่งกาเนิ ดในภาคใต้ และภาคกลาง
อย่างมีนยั สาคัญ (ดูตารางที่ 17)
ตารางที่ 16 การเปรี ยบเทียบการรับรู ้ความเป็ นจริ งในสังคมของกลุ่มตัวอย่างที่มีแหล่งกาเนิ ดที่แตกต่างกัน
แหล่งกาเนิดของ
Sum of
df
Mean Square
F
Sig.
กลุ่มตัวอย่าง
Squares
Between Groups
11.058
3
3.686 15.055
.000
Within Groups
96.954
396
.245
Total
108.012
399
ตารางที่ 17 การเปรี ยบเทียบรายคู่ของการรับรู ้ความเป็ นจริ งในสังคมของกลุ่มตัวอย่างที่มีแหล่งกาเนิดที่
แตกต่างกัน
แหล่งกาเนิดของกลุ่มตัวอย่าง
ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคกลาง
ภาคเหนือ
-.120
-.327*
.136
ภาคใต้
.447*
.256
ภาคอีสาน
-.191*
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อภิปรายผล
โดยรวม ผลการวิเคราะห์ท้ งั หมดไม่สนับสนุ นสมมติฐานในทฤษฎีการปลูกฝัง (Cultivation theory)
อาจเนื่ อ งจากบริ บ ททางสั ง คมที่ สั ง คมตะวัน ตกมี ค วามเป็ นปั จ เจกบุ ค คล (Individualism) สู ง ในขณะที่
สังคมไทยมีความเป็ นกลุ่มก้อน (Collectivism) สู ง ความคิดและพฤติกรรมของกลุ่มเป็ นเรื่ องจาเป็ นระดับ
หนึ่ งในการดารงชี วิตของคนในกลุ่ ม และความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความเชื่ อของแต่ละภาคอาจเป็ น
พื้นฐานของความแตกต่างทางความคิดและพฤติกรรมของนักศึกษา ทาให้อิทธิ พลของการเปิ ดรับโทรทัศน์
ต่อการรับรู ้ความเป็ นจริ งในสังคมแตกต่างไปจากการศึกษาในตะวันตก
นอกจากด้วยภูมิทศั น์สื่อที่เปลี่ยนไป ทาให้นกั ศึกษาซึ่ งอยูใ่ นวัยที่ให้ความสนใจกับสื่ อใหม่ค่อนข้าง
สู ง เปิ ดรับสารจากแหล่งอื่นนอกจากโทรทัศน์มากขึ้น ทาให้ได้รับข้อมูลที่แตกต่างไปจากที่โทรทัศน์นาเสนอ
ซึ่ งเกิร์บเนอร์ และกรอส (Infante, D. et al, 1993) ได้แสดงทัศนะไว้วา่ โทรทัศน์มกั ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่เน้นย้า
ความเชื่อเดิมๆ แต่ในสื่ อใหม่ ผูส้ ่ งสารเป็ นใครก็ได้ มีความคิดเช่นใดก็ได้ และนักศึกษาสามารถเลือกเปิ ดรับ
ได้อย่างมีเสรี ภาพตามความประโยชน์และความพึงพอใจที่ตนเองต้องการ (Ruggiero, T., 2000) การ
วิพากษ์วจิ ารณ์เนื้อหาในสื่ อมีให้เปิ ดรับได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่ งอาจเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ทาให้อิทธิ พลของการ
เปิ ดรับโทรทัศน์ต่อการรับรู ้ความเป็ นจริ งในสังคมไม่เป็ นไปตามทฤษฏีการปลูกฝัง
ถึงแม้ผลลัพธ์ของงานวิจยั ชิ้นนี้ ซึ่ งเป็ นการวิจยั เบื้องต้น (pilot study) ไม่ชดั เจน และลึกซึ้ งนัก แต่ก็
พอเป็ นข้อมูลพื้นฐานให้เข้าใจว่าเหตุใดมีผหู ้ ญิงบางกลุ่มนิยมแต่งงานกับผูช้ ายจากประเทศที่เป็ นที่ยอมรับว่า
เจริ ญและมี สถานะทางเศรษฐกิ จดี ซึ่ งการรั บรู ้ ถึงความร่ ารวยของคนในประเทศนั้นส่ วนหนึ่ งมาจากการ
เปิ ดรับรายการข่าวและรายการบันเทิงทางสื่ อต่าง ๆ โทรทัศน์ก็เป็ นแหล่งหนึ่ งที่นาเสนอรายการท่องเที่ยว
และวิถีชีวิตของคนในประเทศที่เจริ ญแล้ว ทาให้ผหู ้ ญิงบางคนเกิ ดการรับรู ้ วา่ คนทุกคนในประเทศนั้น ๆ มี
สถานะทางเศรษฐกิ จดี ซึ่ งบางคนก็อาจได้เจอความจริ ง (actual truth) ว่าไม่เหมื อนกับที่ ได้พบเห็ นในสื่ อ
(media-constructed truth)
อย่างไรก็ตาม มีผลลัพธ์ในงานวิจยั ชิ้นนี้ ที่ยืนยันได้วา่ นักศึกษาในปั จจุบนั มีการรับรู ้ถึงศักยภาพใน
การปฏิ บ ัติ ง านของตนเองสู ง เท่ า ผูช้ าย ถึ ง แม้บ ริ บ ททางการเมื อ งไทยยัง มี นัก การเมื อ งหญิ ง น้ อ ยกว่ า
นักการเมืองชายอยูห่ ลายเท่า แต่ปริ มาณของนักการเมืองหญิงทั้งในท้องถิ่นและในระดับชาติสูงขึ้นอย่างเห็น
ได้ชดั หากทาการวิจยั เชิ งลึกอย่างต่อเนื่ อง กิจการโทรทัศน์ไทยอาจได้ขอ้ มูลที่ช่วงส่ งเสริ มให้การรับรู ้ความ
จริ ง (actual truth) ให้ปรากฏในสื่ อได้ อันจะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาสังคม และประเทศ
ถึงแม้วา่ จะมีการกล่าวถึงอิทธิ พลของสื่ อใหม่ที่มีต่อเด็กและเยาวชนอย่างกว้างขวาง แต่ก็จะละเลยไม่
ใส่ ใจกับอิทธิ พลของสื่ อโทรทัศน์ ซึ่ งมีท้ งั ภาพและเสี ยง และมีพฒั นาการเข้าสู่ ระบบดิ จิตอล ทาให้มีความ
เหมื อ นจริ ง มากขึ้ น ไม่ ไ ด้ เนื่ อ งจากโทรทัศ น์ ย งั คงเป็ นสื่ อ ส าคัญ ที่ ทุ ก บ้า นยัง มี อ ยู่ใ นห้ อ งรั บ แขก หรื อ
ห้องนอน ที่มีผสู ้ ่ งสารพร้อมจะส่ งข้อมูลมาถึงผูร้ ับสารทันทีที่เครื่ องรับโทรทัศน์น้ นั ถูกเปิ ด
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