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บทคัดย่อ
	 การศึกษาเรื่อง	 “เจตคติของผู้ชมสตรีต่อการนำาเสนอภาพลักษณ์สตรีในรายการข่าว	 และ	 รายการละครทางโทรทัศน์”	 มี

วัตถุประสงค์การวิจัย	 1.เพื่อศึกษาเจตคติของผู้ชมสตรีต่อการนำาเสนอภาพลักษณ์สตรีในรายการข่าว	 และรายการละครทางโทรทัศน์	

2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทฤษฎีสตรีศึกษากับเจตคติของผู้ชมสตรีต่อการนำาเสนอภาพลักษณ์สตรีในรายการข่าว	 และ

รายการละครทางโทรทัศน์	 3.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์ทางปรัชญาจากสำานักคิดของกลุ่มสตรีนิยมแต่ละปรัชญากับเจตคติ	

ของผู้ชมสตรีต่อการนำาเสนอภาพลักษณ์สตรีในรายการข่าวและรายการละครทางโทรทัศน	์ 4.เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะ

ทางประชากรศาสตร์ของผู้ชมสตรีที่มีต่อการแสดงเจตคติในการนำาเสนอภาพลักษณ์สตรีในรายการข่าว	และรายการละครทางโทรทัศน์

	 โดยในการศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรสตรีวัยทำางานที่มีอายุตั้งแต	่21	ป	ี-	60	ปี	อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร	ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธี

การสุ่มแบบง่าย	(Simple	Random	Sampling)	โดยทำาการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่มๆยึดตามเขตการปกครองในกรุงเทพมหานคร

และใช้วิธีการจับสลากเลือกเขต	 10	 เขตจากเขตการปกครองทั้งหมด	 51	 เขต	 จากนั้นผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบกำาหนดจำานวนตัวอย่าง	

(Quota	Sampling)	โดยกำาหนดจำานวนกลุ่มตัวอย่างเขตละ	40	คน	และใช้การเก็บข้อมูลแบบบังเอิญ	(Accidental	Sampling)	ในแหล่ง

ชุมชนจนครบจำานวน	400	ชุด

	 โดยผลการวิจัยพบว่า			

	 1.เจตคติของผู้ชมสตรีต่อการนำาเสนอภาพลักษณ์สตรีในรายการข่าวโทรทัศน์เป็นภาพผู้หญิงกล้า	 (Non	 Traditional)	 ร้อยละ	

4.24	และมีเจตคติต่อการนำาเสนอภาพลักษณ์สตรีในรายการละครโทรทัศน์เป็นภาพสัตว์โลกที่แสนสวย	(Sex	Object)	ร้อยละ	3.63

	 2.ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทฤษฎีสตรีศึกษากับเจตคติของผู้ชมสตรีต่อการนำาเสนอภาพลักษณ์สตรีในรายการข่าวและราย

การละครทางโทรทัศน	์ ผลการวิจัยพบว่าแนวคิดทฤษฎีสตรีศึกษากลุ่ม	 System	Approach	 มีความสัมพันธ์กับเจตคติของผู้ชมสตรีต่อ

รายการข่าวร้อยละ	25.6	และต่อรายการละครร้อยละ	14.1	และแนวคิดทฤษฎีสตรีศึกษากลุ่ม	Feminist	Approach	มีความสัมพันธ์กับ

เจตคติของผู้ชมสตรีต่อรายการข่าวร้อยละ	20.1	และต่อรายการละครร้อยละ16.3		
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ABSTRACT
	 The	objectives	of	the	study	of	“Females’	Attitudes	towards	Female	Images	Appearing	in	news	program	and	drama	

program	on	Television”	are	:		1)	to	investigate	the	attitudes	of	female	audiences	toward	the	presentation	of	women’s	

images	on	news	program	and	drama	program,	2)	to	study	the	relationship	between	women’s	study	theories	and	the	

attitudes	of	female	audiences	toward	the	presentation	of	women’s	images	on	news	program	and	drama	program,	3)	to	

study	the	relationship	between	the	philosophical	criteria	of	each	feminist	school	and	the	attitudes	of	female	audiences	

toward	the	presentation	of	women	images	on	news	program	and	drama	program,	and	4)	to	compare	demographical	

differences	amongst	the	female	audience	in	terms	of	their	attitudes	toward	the	presentation	of	women’s	images	on	news	

program	and	drama	program.	

	 The	population	and	sample	groups	used	in	this	study	were	working	women	aged	between	21	–	60	years	old,	

residing	in	Bangkok.	The	researcher	used	Simple	Random	Sampling	and	Quota	Sampling	methods	to	carry	out	population	

sampling	in	each	district	and	in	total	40	people	selected	from	each	district.	The	researcher	then	used	the	Accidental	

Sampling	method	to	collect	400	sets	of	data	from	the	communities.	

	 The	research	findings	were	as	follows:

	 1.	4.24	percent	of	the	female	audience	saw	the	images	of	women	presented	in	news	program	and	drama	

program	as	Non-traditional.	Also,	3.63	percent	of	the	audience	saw	females	portrayed	as	sex	objects.	

	 2.	Regarding	the	relationship	between	women’s	study	theories	and	the	attitudes	of	female	audiences,	it	was	

found	that	the	System	Approach	showed	a	correlation	with	the	attitudes	of	female	audiences	toward	TV	news	of	25.6	

percent,	and	towards	drama	program	of	14.1	percent.	The	Feminist	Approach	showed	a	correlation	for	news	program	of	

20.1	percent	and	for	drama	program	of	16.3	percent.

	 3.	In	terms	of	the	relationship	between	the	philosophical	criteria	of	each	feminist	school	and	the	attitudes	of	the	

female	audiences	toward	women’s	images	shown	on	news	program	and	drama	program,	the	research	revealed	that	the	

	 3.ความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์ทางปรัชญาจากสำานักคิดของกลุ่มสตรีนิยมแต่ละปรัชญากับเจตคติของผู้ชมสตรีต่อการนำาเสนอ

ภาพลักษณ์สตรีในรายการข่าวและรายการละครทางโทรทัศน์	ผลการวิจัยพบว่าสตรีกลุ่มเป้าหมายของการวิจัยมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ย

ต่อข้อคำาถามในการวัดเกณฑ์ทางปรัชญาจากสำานักคิดของกลุ่มสตรีนิยมแบบ	Essentialism	 ในระดับ	3.22	ความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์

ทางปรัชญาจากสำานักคิดของกลุ่มสตรีนิยมกลุ่ม	 Essentialism	 กับเจตคติของผู้ชมสตรีต่อการนำาเสนอภาพลักษณ์สตรีในรายการข่าว

โทรทัศน์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	43.14	และในรายการละครโทรทัศน์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	18.6		

	 4.ความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ชมสตรีที่มีต่อการแสดงเจตคติในการนำาเสนอภาพลักษณ์สตรีในราย	

การข่าวและรายการละครทางโทรทัศน์ผลการวิจัยพบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร	์	อันได้แก	่อาย	ุสถานภาพสมรส		ระดับการศึกษา		

อาชีพ	และรายได้ของผู้ชมสตรีไม่มีผลต่อการแสดงเจตคติของสตรีในการนำาเสนอภาพลักษณ์สตรีในรายการข่าวโทรทัศน	์ในขณะที่อายุ	

และรายได้ของผู้ชมสตรีที่แตกต่างกันมีผลต่อการแสดงเจตคติของสตรีในการนำาเสนอภาพลักษณ์สตรีในรายการละครโทรทัศน์

คำาสำาคัญ	:	เจตคติ	ภาพลักษณ	์รายการข่าว	รายการละคร	โทรทัศน์
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บทนำา
บทบาทของสตรีในสังคมไทยมีความโดดเด่นมากขึ้น

ตามลำาดับ	 	 จากการพัฒนาความรู้ความสามารถ	 และการบริหาร

จัดการของสตรี	 	 แสดงให้เห็นชัดเจนจากการที่สตรีได้เข้าไปเป็น

ส่วนหนึ่งในองค์กรต่างๆ	 	 ไม่เว้นแม้แต่องค์กรสื่อสารมวลชน	 	 ที่

สตรีได้เข้าไปมีบทบาทครอบคลุมทั้งกระบวนการสื่อสาร	 คือเป็นผู้

ส่งสาร	 เช่น	 เป็นนักเขียน	หรือเป็นพิธีกรรายการ	 	 เป็นส่วนหนึ่งใน

เนื้อหาสาระรายการ	 	 ที่ถูกส่งผ่านช่องทางการสื่อสารไปยังผู้รับสาร

ที่แน่นอนว่าส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มผู้รับสารสตรี	 	 การได้เข้าไปเกี่ยวข้อง

กับสื่อมวลชนในทุกกระบวนการสื่อสารดังที่กล่าวมา	 นอกจากจะ

เป็นผลในทางตรงที่ได้สะท้อนว่าสตรีมีการพัฒนาศักยภาพที่เปลี่ยน

รูปแบบไปจากอดีตที่สตรีเพียงมีขอบเขตทางเพศอยู่ในบ้าน	 	 ก้าว

มาสู่โลกภายนอกได้อย่างสง่าผ่าเผยในพื้นที่ของบุรุษ	 ยังปรากฏผล

ในทางอ้อมในอีกมุมหนึ่งที่ว่า	นอกเหนือจากความสามารถแล้ว	การ

แสดงออกของสตร	ี 	 ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ทางเพศปรากฏสู่สังคม

อย่างไร	 งานวิจัยชิ้นนี้ให้นำ้าหนักการศึกษาไปที่	 ภาพลักษณ์ของสตรี	

5	 ภาพลักษณ์ได้แก่ภาพลักษณ์สัตว์โลกที่แสนสวย	 (Sex	 Object)	

/	 ภาพลักษณ์กุลสตรี	 และแม่ศรีเรือน	(Traditional)	/	 ภาพลักษณ์

สิทธิสตรี	(Women	Rights)	/	 ภาพลักษณ์ผู้หญิงมหัศจรรย์	(Super	

Women)	/	และภาพลักษณ์ผู้หญิงกล้า	(Non	Traditional)	ที่ปรากฏ

ในรายการข่าว	และรายการละครทางโทรทัศน์	ทั้งนี้การแบ่งประเภท

รายการเป็น	 2	 ประเภทดังกล่าว	 พบว่ารายการมิได้ถูกแบ่งตาม

ลักษณะเนื้อหาที่นำาเสนออย่างเดียว	 แต่ทั้งสองรายการยังมีนัยยะ

แฝงเร้นด้านเพศอยู่เบื้องหลัง	(Gender	Label)	กล่าวคือรายการข่าว

เป็นรายการที่มีเนื้อหาการนำาเสนอความจริงสูงเร้าอารมณ์ตำ่า	 เป็น

รายการที่อยู่ในทัศนะ	และมีลักษณะพฤติกรรมของเพศชาย	ในขณะ

ที่รายการละคร	 เป็นรายการที่จัดอยู่ในประเภทความเป็นจริงตำ่าเร้า

อารมณ์สูง	 เป็นรายการที่อยู่ในทัศนะและมีลักษณะพฤติกรรมของ

เพศหญิง	 (กาญจนา	 แก้วเทพ,	 2542:	 147)	 อีกทั้งยังเป็นรายการที่

สำารวจแล้วพบว่ามีผู้รับสารเลือกรับชมมากที่สุดด้วย	 (สำานักงานสถิติ

แห่งชาติ,	2546:	8)	นอกจากนี้ผู้วิจัยยังใช้ทฤษฎีสตรีศึกษาที่แบ่งเป็น	

2	 กลุ่มทฤษฏี	 คือ	System	Approach	 ที่มีแนวคิดว่า	 ผู้หญิงอยู่ใน

ฐานะระบบย่อยของระบบใหญ	่ มีหน้าที่ที่ถูกกำาหนดมาให้เหมาะสม

กับเพศ	การแบ่งงานกันทำา	หรือการแบ่งความรับผิดชอบเป็นไปตาม

หลักชีววิทยา	 	 	 ทฤษฎีนี้เชื่อว่าถ้าทุกคนทำาตามหน้าที่ทางเพศแล้ว

สังคมจะมั่นคง	 และเกิดเสถียรภาพ	 	 รวมถึงเรียกร้องให้ผู้หญิงปรับ

ตัวตามสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป	และFeminist	Approach	ที่มีแนวคิด

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเพศชาย	 และเพศหญิงที่เชื่อ

ว่ามีลักษณะความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ	(กาญจนา	 	แก้วเทพ,	

2543:7)	 มาเป็นเกณฑ์ในการศึกษา	 รวมถึงการใช้เกณฑ์ทางปรัชญา

จากสำานักคิดสตรีนิยมที่แบ่งได้เป็น	2	 ประเภทใหญ่ๆ	 คือ	 ปรัชญา

แบบ	 Essentialism	 	 ที่มีความเชื่อว่าเพศชายและเพศหญิงมีความ

แตกต่างกันตามความเป็นจริงที่ดำารงอยู่ไม่ว่าเรื่องมุมมองทางเพศ	

หรือคุณค่าทางเพศและปรัชญาแบบ	Anti	 -	 Essentialism	 ที่ไม่เชื่อ

ว่ามีสาระที่แท้จริงดำารงอยู่ระหว่างความเป็นเพศชาย	 หรือความเป็น

เพศหญิง	 ความเป็นเพศชาย	 หรือหญิงล้วนแล้วแต่ถูกประกอบสร้าง

ขึ้นมาทั้งสิ้น	(กาญจนา		แก้วเทพ,	2549:479)		เพื่อเพิ่มนำ้าหนักและ

เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจัดกลุ่มสตรีที่เป็นกลุ่มประชากรในการ

target	female	audiences	expressed	their	opinions	regarding	the	Essentialist	criteria	at	a	level	of	3.22.	The	values	given	for	

the	relationship	between	Essentialist	criteria	and	the	attitudes	of	female	audiences	toward	the	presentation	of	women’s	

images	on	TV,	averaged	out	at	43.14	for	news	program	and	18.6	for	drama	program.

	 4.	With	regard	to	the	demographic	differences	among	the	female	audiences;	this	affected	their	attitudes	

toward	the	presentation	of	women’s	images	on	TV.	The	research	findings	showed	that	the	demographic	features	of	age,	

marital	status,	education	level,	occupation	and	income,	did	not	have	any	impact	on	the	attitudes	expressed	toward	the	

presentation	of	women’s	images	on	news	program,	whereas	the	differences	in	age	and	income	of	the	audience	affected	

their	attitude	towards	the	presentation	of	women’s	images	on	drama	program.	

KEYWORDS	:	Attitude,	Images,	News	program,	Drama	program,	Television
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ศึกษาครั้งนี้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
	 1.เพื่อศึกษาเจตคติของผู้ชมสตรีต่อการนำาเสนอภาพ	

ลักษณ์สตรีในรายการข่าว	และรายการละครทางโทรทัศน์

	 2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทฤษฎีสตรีศึกษา	

กับเจตคติของผู้ชมสตรีต่อการนำาเสนอภาพลักษณ์สตรีในรายการ

ข่าว	และรายการละครทางโทรทัศน์

	 3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์ทางปรัชญาจาก	

สำานักคิดของกลุ่มสตรีนิยมแต่ละปรัชญา	 	 กับเจตคติของผู้ชมสตรี

ต่อการนำาเสนอภาพลักษณ์สตรีในรายการข่าว	 และรายการละคร

ทางโทรทัศน์

	 4 . เพื่ อ เปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะทาง	

ประชากรศาสตร์ของผู้ชมสตรีต่อการแสดงเจตคติในการนำาเสนอ

ภาพลักษณ์สตรีในรายการข่าว	และ	รายการละครทางโทรทัศน์

ระเบียบวิธีวิจัย
 การศึกษาวิจัยเรื่อง	 “เจตคติของผู้ชมสตรีต่อการนำาเสนอ

ภาพลักษณ์สตรีในรายการข่าว	 และรายการละครทางโทรทัศน์”	

เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ	(Survey	Research)	โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือ	(Questionnaires)	กำาหนดขั้นตอน	และวิธีการดำาเนินการ

วิจัยการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามการเก็บรวมรวมข้อมูล	

และการวิเคราะห์ข้อมูล	โดยมีรายละเอียดขั้นตอน	และวิธีการดังนี้

	 1.ประชากรเป้าหมายเป็นสตรีวัยทำางานอาย	ุ 21-60	 ป	ี

(ครอบคลุมสตรีวัยทำางานทุกช่วงอายุตั้งแต่วัยทำางานตอนต้น	 วัย

ทำางานตอนกลาง	 และวัยทำางานตอนปลาย)	 ที่อาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร	 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบกำาหนดจำานวนตัวอย่าง	

(Quota	Sampling)	 โดยกำาหนดจำานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นตำ่าไว้ที	่400	

คนจากแต่ละเขต	เขตละ	40	คน

	 2.การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง	 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบอย่าง

ง่าย	(Simple	Random	Sampling)	แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มๆ	โดย

ยึดตามเขตการปกครองในกรุงเทพมหานคร	 จาก	 51	 เขต	 (ที่มา;	

กรมการปกครอง	 กระทรวง	 มหาดไทย,	 2550)	 และใช้วิธีการจับ

สลากเลือกเขตได	้10	เขต	ดังต่อไปนี้	 เขตบางกะปิ	 เขตบึงกุ่ม	 เขต

จตุจักร	เขตลาดพร้าว	เขตห้วยขวาง	 	เขตราชเทวี	เขตป้อมปราบ	

เขตวังทองหลาง	เขตสายไหม	และ	เขตมีนบุรี

	 3.การสุ ่มตัวอย่าง	 ผู ้วิจัยใช้วิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบ

บังเอิญ	(Accidental	Sampling)	 โดยเก็บข้อมูลในแหล่งชุมชนเช่น	

สถานที่ราชการ	ย่านธุรกิจการค้า	ห้างสรรพสินค้า	สถานศึกษา	โรง

พยาบาล	 โรงงาน	 และบริษัทต่างๆ	 ตามเขตการปกครองที่กำาหนด	

ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลทั้งสิ้น	41	วัน	ตั้งแต่วันที่	17	กรกฏาคม	2552	

-	26	สิงหาคม	2552

	 4.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 แบบสอบถามที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้น	 โดยลักษณะคำาถามเป็นคำาถามปลายปิด	(Close	-	Ended	

Questions)	ที่มีแนวคิดด้านสตรีนิยมกำากับอยู่	แบ่งออกเป็น	5	ตอน

ดังนี้	 ตอนที่	 1	 คำาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวได้แก่อาย	ุ สถานภาพ

สมรส		การศึกษา	อาชีพ	รายได	้ตอนที	่2	คำาถามที่ใช้วัดแนวคิดตาม

ทฤษฎีสตรีศึกษา	System			Approach		และFeminist	Approach	

ตอนที่	 3	 คำาถามที่ใช้วัดเกณฑ์ทางปรัชญาจากสำานักคิดของกลุ่ม

สตรีนิยม	Essentialism	และ	Anti	–	Essentialism	ตอนที่	4	คำาถาม

เกี่ยวกับเจตคติที่มีต่อภาพลักษณ์สตรีที่ถูกนำาเสนอในรายการข่าว

โทรทัศน์	และตอนที่	5	เป็นคำาถามเกี่ยวกับเจตคติที่มีต่อภาพลักษณ์

สตรีในรายการละครโทรทัศน์	

ผลการศึกษา
1.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นสตรีช่วงอายุระหว่าง	 21-40	

ปี	 ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เริ่มก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่	 ที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิต

การทำางาน	 	 ครอบคลุมจนถึงสตรีวัยกลางคน	 ซึ่งมีประสบการณ์ใน

การทำางาน	 อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร	 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด

จบการศึกษาในระดับปริญญาตร	ี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท

เอกชน	รับจ้าง	ข้าราชการ	และพนักงานรัฐวิสาหกิจ		มีรายได้อยู่ใน

ระดับ	8,000	-	15,000	บาทต่อเดือน

2 . เจตคติของสตรีแนวคิดทฤษฎีสตรีศึกษาSystem	

Approach	 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยที่ผู้หญิงไม่ควรหยุดพัฒนาตนเอง

เพราะผู้หญิงเองก็มีศักยภาพเท่าเทียมผู้ชาย	 รวมถึงเห็นด้วยกับการ

ที่ผู้หญิงควรควบคุมอารมณ	์ และเรียนรู้การยึดหลักการที่เป็นเหตุผล

มากกว่าการใช้อารมณ์	เนื่องจากสตรีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพนอกบ้าน	 จึงให้ความสำาคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการงาน

อาชีพแง่การพัฒนาศักยภาพของตนเองเมื่อเทียบกับผู้ชาย	 และให้

ความสำาคัญต่อการดำารงอยู่ด้วยการเรียนรู้การยึดหลักการที่เป็น

เหตุผล	 เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายต้องใช้ชีวิตในสังคมของการทำางาน	

นับเป็นผลการวิจัยที่ชี้ให้เห็นถึงการปรับตัว	 และการปรับความคิด
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ของสตรีในปัจจุบันที่มองเรื่องการดำารงอยู่ได้ในแง่การประกอบอาชีพ

ตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปรไป	 มากกว่ามุ่งเน้นเรื่องความสวยงาม		

การเลี้ยงดูบุตร	 หรือการบริหารเวลาเพื่อดูแลงานบ้านเป็นสำาคัญอัน

เป็นข้อคำาถามที่สตรีเลือกน้อยเป็นอันดับรองๆ	 ลงมา	 ผลการวิจัยมี

ความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีสตรีศึกษากลุ่ม	System	Approach	

ที่มีแนวคิดว่า	 	 ผู้หญิงอยู่ในฐานะระบบย่อยของระบบใหญ่	 มีหน้าที่

ที่ถูกกำาหนดมาให้เหมาะสมกับเพศ	การแบ่งงานกันทำา	หรือการแบ่ง

ความรับผิดชอบเป็นไปตามหลักชีววิทยา	ทฤษฎีนี้เชื่อว่าถ้าทุกคนทำา

ตามหน้าที่ทางเพศแล้วสังคมจะมั่นคง	 และเกิดเสถียรภาพ	 รวมถึง

เรียกร้องให้ผู้หญิงปรับตัวตามสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป		

3.เจตคติของสตรีตามแนวคิดทฤษฎีสตรีศึกษา	 Feminist	

Approach	 กลุ่มเป้าหมายเห็นด้วยกับการเพิ่มโทษการล่วงละเมิด

ทางเพศ	/	 การกระทำาอนาจาร	/	 การล่อลวง	/	 ข่มขืน	/	 หรือการ	

กระทำาใดๆ	ให้ผู้หญิงเสียหาย	โดยไม่มีการลดโทษ	รวมถึงการที่สามี

ไม่ควรระบายอารมณ์ด้วยการดุด่า	 ทุบตี	 เสมือนภรรยาเป็นที่รองรับ

อารมณ์	 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายสตรีให้ความสำาคัญกับสิทธิใน

การได้รับความปลอดภัยทางร่างกายทั้งนอกบ้าน	และในบ้าน	 	 โดย

มีความกังวลในแง่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ	 และการถูกกระทำา

รุนแรงทางเพศมากกว่าการเรียกร้องสิทธิเพื่อศักดิ์ศร	ี และความเท่า

เทียมจากสังคมแง่สิทธิในการเลือกใช้นามสกุล	 สิทธิการลาคลอด	

และสวัสดิการที่สังคมพึงมีหลังคลอดทั้งนี้เนื่องจาก	 กลุ่มเป้าหมาย

ส่วนใหญ่ทำางานนอกบ้าน	และมีสถานภาพเป็นโสด				

จากผลการวิจัยพบว่า	 สตรีกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยของ

เจตคติตามแนวคิดทฤษฎีสตรีศึกษา	System	Approach	อยู่ที่	4.21	

และมีค่าเฉลี่ยของเจตคติตามแนวคิดทฤษฎีสตรีศึกษา	 Feminist		

Approach	 อยู่ที	่ 4.27	 แสดงให้เห็นว่าในมิติของการดำารงชีพใน

ปริมณฑลภายนอกบ้านที่มีการทำางานเป็นส่วนสำาคัญของสตรี	 ยัง

คงให้ความสำาคัญกับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง	 เพื่อก้าวหน้า

ในการประกอบอาชีพให้ทัดเทียมกับเพศชาย	 รวมถึงเชื่อหลักการใช้

เหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์ซึ่งจะช่วยให้อยู่ในสังคมการทำางาน

นอกบ้านได้	 และในอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นมิติของครอบครัวอันเป็นการ

ดำาเนินชีวิตในขอบเขตปริมณฑลในบ้าน	 สตรีกลุ่มเป้าหมายยังคง

ให้ความสำาคัญกับเรื่องความปลอดภัยทางเพศ	 และการใช้ความ

รุนแรงทางเพศ	 	 จากการใช้ชุดคำาถาม	 2	 ชุดเพื่อวัดเจตคติของ

สตรีกลุ่มเป้าหมายตามแนวคิดสตรีศึกษา	System	Approach	 และ

แนวคิด	 Feminist	 	 Approach	 ซึ่งตามหลักการแล้วเป็นแนวคิดที่

อยู่ขั้วตรงข้ามกันแต่ผลการวิจัยพบว่าสตรีกลุ่มเป้าหมายให้ระดับผล

การวิจัยสูงทั้งสองแนวคิดคือ	 4.21	 และ4.27	 จึงอาจกล่าวได้ว่าผล

การวิจัยพิสูจน์แล้วว่าทั้งสองแนวคิดไม่ได้อยู่ตรงข้ามกันแบบ	 Binary	

Opposition	 หากแต่สตรีกลุ่มเป้าหมาย	 ต่างมีความต้องการที่แตก

ต่างกันตามบริบทที่ดำารงอยู่แตกต่างกัน

4.เกณฑ์ทางปรัชญาจากสำานักคิดของกลุ่มสตรีนิยม	 ผล

การวิจัยชี้ว่า	 สตรีกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยเจตคติอยู่ในระดับปาน

กลางวัดจากข้อคำาถามที่ส่วนใหญ่มีความโน้มเอียงเป็น	 Essentialism	

เช่นนิสัยชอบทำางานเป็นทีมเป็นผลมาจากความไม่มั่นใจในตนเอง

ของผู้หญิง	 	 	 ความสามารถด้านภาษาที่มีมากกว่าความสามารถ

ด้านคณิตศาสตร์	และวิทยาศาสตร์	หรือประเด็นด้านอุปนิสัยชอบให้

บริการ	 หรือความอดทนในการทำางานน่าเบื่อซ้ำาซากเป็นต้น	 จากผล

การวิจัยนำาไปสู่ข้อสรุปตามกรอบทฤษฎีที่ว่า	 สตรีกลุ่มเป้าหมายไม่

ได้มีแนวคิดหรือเห็นด้วยว่าเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกัน

ตามความเป็นจริงที่ดำารงอยู่	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมุมมองทางเพศหรือ

คุณค่าทางเพศ	อีกทั้งคุณลักษณะตามข้อคำาถามก็มิได้นำาพาสตรีไปสู่

ผลลบตามแนวคิด	Essentialism	และในขณะเดียวกันก็ไม่อาจปฏิเสธ

แนวคิดปรัชญาแบบ	Anti-Essentialism	เพราะคุณลักษณะด้อยต่างๆ	

ที่ผู้หญิงเป็นอยู่ก็ล้วนเป็นสิ่งที่เกิดจากการประกอบสร้างขึ้นจากการ

เลี้ยงดู	 การดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวและสภาพแวดล้อม	 ซึ่งมิใช่

ลักษณะทางธรรมชาติซึ่งตรงตามที่ทฤษฎีกล่าวไว้

5.เจตคติของผู้ชมสตรีต่อการนำาเสนอภาพลักษณ์สตรีใน

รายการข่าวโทรทัศน์พบว่าภาพผู้หญิงกล้าเป็นภาพลักษณ์ที่ผู้ชม

สตรีเห็นด้วยมากที่สุด	 รองลงมาเป็นภาพแม่ศรีเรือน	 และกุลสตรี	

โดยในภาพลักษณ์ผู้หญิงกล้านั้นสตรีกลุ่มเป้าหมายเห็นด้วยมาก

ที่สุดว่า	 ผู้ประกาศข่าวหญิงเป็นตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่ที่มั่นใจ

ในตัวเอง	 และประกอบอาชีพในแง่	 “ชายทำาได	้ หญิงก็ทำาได้”	 ใน

ขณะเดียวกันภาพของแม่ศรีเรือนและกุลสตรี	 สตรีกลุ่มเป้าหมาย

เห็นด้วยมากที่สุดว่าเป็นภาพลักษณ์ของสตรีที่ตกเป็นข่าวในแง่ของ

เหยื่ออาชญากรรม	 หรือถูกกระทำารุนแรงทางเพศ	 มักทำาให้ผู้ชมรู้สึก

สงสาร	 เห็นใจ	 มากกว่าที่ผู้ชมจะรู้สึกอยากซ้ำาเติม	 อธิบายได้ว่าใน

แง่ของการประกอบอาชีพผู้ประกาศข่าวในรายการข่าวโทรทัศน์	 ผู้

ประกาศข่าวหญิงสามารถก้าวเข้าสู่ปริมณฑลของงานข่าวซึ่งเป็น

อาณาจักรที่เพศชายถือครองมาก่อน	 (กาญจนา	 	 แก้วเทพ,	 2543:	

22	 )	 ได้อย่างสง่างาม	 แต่ในแง่ของการตกเป็นข่าวสตรีในภาพแม่

ศรีเรือน	 หรือกุลสตรีก็ยังคงครองพื้นที่ข่าวได้อย่างน่าสงสาร	 และ
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น่าเห็นใจ	 ในขณะเดียวกันภาพสัตว์โลกที่แสนสวยเป็นภาพที่ผู้ชม

สตรีเห็นด้วยน้อยที่สุด	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก	 รูปแบบการนำาเสนอ

รายการข่าวโทรทัศน์มีความเป็นทางการและสตรีในงานข่าวมีกรอบ

ในการแสดงออกจำากัดเช่นการแต่งกาย	สีหน้า	กิริยาอาการ	ถือเป็น

ลักษณะการนำาเสนอที่เป็นรูปแบบและ	สัญลักษณ์	(Symbolic)เฉพาะ	

ที่ผู้รับสารไม่เฉพาะแต่กลุ่มผู้ชมสตรี	ต่างซึมซับ	รับรู้	ดังนั้นผู้รับสาร

ในรายการข่าวโทรทัศน์โดยทั่วไปจึงไม่มีโอกาสเห็นสตรีในงานข่าวใน

ภาพลักษณ์สัตว์โลกที่แสนสวย	(Sex	Object)	 แต่อย่างไรก็ตามจาก

ข้อคำาถามที่ว่า	 ความสวยงามของหน้าตา	 และการแต่งกายของผู้

ประกาศข่าวหญิงมีส่วนช่วยดึงดูดให้ผู้รับสารที่ไม่ว่าจะเป็นชาย	หรือ

หญิง	 อยากติดตามการนำาเสนอรายการข่าวต่อไป	 ก็ยังคงเป็นข้อ

คำาถามที่สตรีกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยส่วนใหญ่เลือกตอบมากที่สุด

6.เจตคติของผู้ชมสตรีต่อการนำาเสนอภาพลักษณ์สตรีใน

รายการละครโทรทัศน์พบว่าภาพสัตว์โลกที่แสนสวยเป็นภาพลักษณ์

ที่ผู้ชมสตรีเห็นด้วยมากที่สุด	 รองลงมาเป็นภาพผู้หญิงมหัศจรรย์	 ที่

หมายถึงภาพผู้หญิงที่มีความสามารถก้าวออกสู่โลกภายนอกของตน

โดยการปรากฏตัวในวิชาชีพต่างๆในปริมณฑลของผู้ชาย	 พร้อมๆ	

กับการดูแลรับผิดชอบการบ้านการเรือนตามหน้าที่ทางเพศ	 ภายใน

บ้านควบคู่กันโดยไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ	 โดยสตรีกลุ่มเป้าหมายเห็น

ด้วยมากที่สุดต่อข้อคำาถามที่ว่า	 การแต่งกายสวยดูดีเป็นส่วนหนึ่งที่

ทำาให้นางเอกในละครโทรทัศน์ดูน่ามองยิ่งขึ้นอธิบายได้ว่าในแง่ของ

ภาพลักษณ์จากมุมมองภายนอกของผู้หญิงในรายการละครโทรทัศน	์

สตรีกลุ่มเป้าหมายมองว่าการแต่งกายของนางเอกละครโทรทัศน์

สำาคัญกว่า	 เป็นที่ดึงดูดความสนใจกว่าความสวยงามของหน้าตา	

หรือความสามารถทางการแสดง

7.ลักษณะทางประชากรศาสตร์กับเจตคติของสตรีต่อ

การนำาเสนอภาพลักษณ์สตรีในรายการข่าว	 และรายการละครทาง

โทรทัศน	์ ผลการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร	 อายุ/	

สถานภาพสมรส/	การศึกษา/	อาชีพ	และรายได้	 ไม่มีผลต่อเจตคติ

ในการนำาเสนอภาพลักษณ์สตรีในรายการข่าวโทรทัศน์	ทั้งนี้เนื่องจาก	

รายการข่าว	 และรายการละครทางโทรทัศน์มีวัตถุประสงค์การนำา

เสนอรายการ	กลวิธีการนำาเสนอรายการ	และเนื้อหารายการ	ที่ผู้รับ

สารจะใช้ระยะเวลา	 และอารมณ์ร่วมในการรับชมที่แตกต่างกัน	 ใน

ขณะที่ตัวแปรอายุ	และรายได	้มีความสัมพันธ์กับเจตคติของสตรีต่อ

การนำาเสนอภาพลักษณ์สตรีในรายการละครโทรทัศน์	 ทั้งนี้เนื่องจาก

ตัวแปรอายุที่ต่างกันมีความสัมพันธ์	 กับการตีความเนื้อหารายการ	

และตัวแปรรายได้ที่แตกต่างกันก็อาจมีความสัมพันธ์กับตำาแหน่ง	

หน้าที่การงาน	รสนิยม	การเลือกใช้สื่อที่แตกต่างกัน	เช่นกัน	

8.ลักษณะทางประชากรศาสตร์กับเจตคติของสตรีต่อ

การนำาเสนอภาพลักษณ์สตรีตามแนวคิดทฤษฎีสตรีศึกษา	 System	

Approach	 ผลการศึกษาพบว่าความแตกต่างของตัวแปรการศึกษา	

อาชีพ	 และรายได้	 มีผลต่อการแสดงเจตคติของสตรีต่อการนำาเสนอ

ภาพลักษณ์สตรีตามแนวคิดทฤษฎีสตรีศึกษา	 System	 Approach	

โดยผลการวิจัยระบุว่ายิ่งสตรีมีการศึกษายิ่งสูงก็จะยิ่งมีแนวคิดตาม

ทฤษฎีสตรีศึกษา	 System	 Approach	 มากขึ้น	 ทั้งนี้อาจเนื่องมา

จากระดับการศึกษาที่สตรีได้รับสูงขึ้น	 ทำาให้สตรีกลุ่มเป้าหมายมี

ประสบการณ์	และหน้าที่การงานอยู่ในระดับที่สูงขึ้น	อยู่บนความคาด

หวังที่สูงขึ้น	ย่อมต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะอยู่ให้ได้ในระบบสังคมได้

ดีขึ้น	 สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีสตรีศึกษา	System	Approach	ที่

มีความเชื่อว่าผู้หญิงอยู่ในฐานะระบบย่อยของระบบใหญ	่ และมีหน้า

ที่ที่ถูกกำาหนดมาให้เหมาะสมกับเพศตามหลักชีววิทยา	 ในส่วนของ

ตัวแปรอาชีพ	 ผลการวิจัยชี้ว่าอาชีพแม่บ้านมีความเชื่อตามแนวคิด

ทฤษฎีศึกษา	 System	 Approach	 มากที่สุด	 เป็นที่น่าสังเกตว่าใน

บรรดาอาชีพต่างๆ	ที่ถูกระบุในแบบสอบถามประกอบด้วย	อาชีพแม่

บ้าน	 เจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว	 รับจ้าง	 พนักงานบริษัท

เอกชน	ข้าราชการ	/	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	 และนักศึกษา	อาชีพแม่

บ้านเป็นอาชีพเดียวที่อยู่ในปริมณฑลภายในบ้าน	 และเป็นอาชีพที่

ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกปริมณฑลของตนน้อยที่สุด	 จากข้อ

สังเกตพบว่า	 อาชีพแม่บ้านมีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีศึกษา	

System	Approach	ที่อาจมองว่าแม่บ้านเป็นอาชีพอยู่ในฐานะระบบ

ย่อยของระบบสังคมใหญ	่ เมื่อมองจากองค์รวม	 โดยอาชีพแม่บ้าน

เป็นภาระ	 หน้าที่ที่ถูกประทับตราให้เป็นอาชีพของผู้หญิง	 และมีเนื้อ

งานที่ถูกกำาหนดมาให้เหมาะสมกับเพศหญิง	 ถือเป็นปริมณฑลของ

การแบ่งงานหรือการแบ่งความรับชอบในสังคมตามหลักชีววิทยา	

อาชีพแม่บ้านดูจะเป็นอาชีพที่น่าจะถูกเรียกร้องให้ปรับตัวตามระบบ

สังคมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดด้วยเช่นกัน	 สำาหรับตัวแปร

รายได้ที่มีผลการวิจัยระบุว่ายิ่งรายได้ยิ่งสูงสตรีกลุ่มเป้าหมายก็จะยิ่ง

มีแนวคิดตามทฤษฎีสตรีศึกษา	 System	 Approach	 มากขึ้น	 ทั้งนี้

อาจเนื่องมาจากรายได้ที่มากขึ้น	 มีความสัมพันธ์กับความรับผิดชอบ

ในหน้าที่การงานที่มากขึ้น	จึงย่อมต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะอยู่ให้ได้

ในระบบสังคมมากขึ้น	รายได้ที่สูงขึ้นของสตรีจึงไม่ต่างไปจากรางวัล

ที่สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับ	 เนื่องจากเธอสามารถปรับตัวตามระบบ
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สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งคงมีลักษณะที่ไม่ต่างกันจากตัวแปรการ

ศึกษาที่ชัดเจนว่ายิ่งการศึกษายิ่งสูงก็จะยิ่งมีแนวคิดตามทฤษฎีสตรี

ศึกษา	System	Approach	 มากขึ้นถือเป็นการปรับตัวของสตรีตาม

สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป	

9.ลักษณะทางประชากรศาสตร์กับเจตคติของสตรีต่อ	

การนำาเสนอภาพลักษณ์สตรีตามแนวคิดทฤษฎีสตรีศึกษา	 Feminist	

Approach	 ผลการศึกษาพบว่าตัวแปรสถานภาพสมรส	 การศึกษา	

และรายได้	 มีผลต่อการแสดงเจตคติของสตรีต่อการนำาเสนอภาพ

ลักษณ์สตรีตามแนวคิดทฤษฎีสตรีศึกษา	Feminist	Approach	 โดย

สตรีที่มีสถานภาพโสดมีระดับเจตคติสูงสุด	 เมื่อตีความตามกรอบ

แนวคิดทฤษฎีสตรีศึกษา	 Feminist	 Approachอาจเป็นได้ว่าสตรีที่มี	

สถานภาพโสดมีฐานความเชื่ออยู่แล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพศ

ชาย	 และเพศหญิงมีความไม่เท่าเทียมกัน	 และผู้หญิงเป็นฝ่ายถูก

กระทำาให้เสียเปรียบจากเพศชาย	 ในขณะที่สตรีกลุ่มเป้าหมายที่

มีการศึกษายิ่งสูงก็จะยิ่งมีแนวคิดตามทฤษฎีสตรีศึกษา	 Feminist	

Approach	 มากขึ้นด้วยเช่นกัน	 เนื่องมาจากระดับการศึกษาที่สตรี

ได้รับสูงขึ้น	ทำาให้สตรีกลุ่มเป้าหมายยิ่งมองเห็นความไม่เท่าเทียมกัน

ระหว่างเพศ	 โดยเฉพาะที่เพศหญิงเป็นฝ่ายเสียเปรียบ	 ในท่ามกลาง

บริบทสังคมที่สตรีกลุ่มเป้าหมายดำาเนินชีวิตอยู่จึงเรียกร้องให้สังคม

ปรับระบบต่างๆ	 เพื่อรองรับเพศหญิงบ้าง	 ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีความ

สอดคล้องกับทฤษฎีสตรีศึกษา	Feminist	Approach	 อย่างไรก็ดีข้อ

สังเกตที่ได้งานวิจัยชิ้นนี้พบว่า	 ตัวแปรการศึกษา	 และรายได้ที่สตรี

ได้รับยิ่งสูงขึ้นเพียงไรก็จะยิ่งทำาให้สตรีมีความเชื่อในแนวคิดทั้งแบบ	

System	Approach	 และทั้งแบบ	 Feminist	 Approach	 ควบคู่กัน	

จึงอาจอธิบายได้ว่าสตรีกลุ่มเป้าหมาย	 นอกเหนือจากจะได้รับการ

ศึกษา	และรายได้ที่สูงขึ้นแล้ว	ส่งผลให้สตรีมีวุฒิภาวะ	 ระดับหน้าที่

การงานที่สูงขึ้นอีกทั้งอยู่บนความคาดหวังที่สูงขึ้น	 และต้องเรียนรู้ที่

จะปรับตัวเองเพื่อที่จะอยู่ให้ได้ในระบอบสังคมในปริมณฑลของเพศ

ชายมากขึ้น	 อีกทั้งสตรียังต้องดำาเนินชีวิตตามความเชื่อที่ว่าสังคม

จะเกิดความมั่นคง	 และเกิดเสถียรภาพหากทุกคน	 ทุกเพศปฏิบัติ

ตามหน้าที่ทางเพศ	 และเรียกร้องให้เพื่อนสตรีในทุกระดับการศึกษา	

ทุกอาชีพ	 และทุกระดับรายได้ปรับตัวตามสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่ง

เป็นแนวคิดตามทฤษฎีสตรีศึกษา	 System	 Approach	 แต่ในขณะ

เดียวกัน	 การดำารงชีวิตในบริบทสังคมดังกล่าวเธอยังคงมองเห็นความ

เหล่ือม	 ลำ้าระหว่างเพศชายและเพศหญิง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เพศ

หญิงเป็นฝ่ายเสียเปรียบ	 จึงอดไม่ได้ที่จะออกปากเรียกร้องให้สังคม

ปรับระบบต่างๆ	 เพื่อรองรับเพศหญิงตามแนวคิดตามทฤษฎีสตรี

ศึกษา	Feminist	Approach	ด้วยเช่นกัน

10.ลักษณะทางประชากรศาสตร์กับเกณฑ์ทางปรัชญา

จากสำานักคิดสตรีนิยม	 พบว่าตัวแปรอาชีพ	 มีผลต่อระดับแนวคิด

ของสตรีตามเกณฑ์ทางปรัชญาจากสำานักคิดของกลุ่มสตรีนิยม	 โดย

อาชีพนักศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 และอาชีพแม่บ้านมีระดับค่าเฉลี่ย

รองลงมา	 ในขณะที่สตรีว่างงานมีค่าเฉลี่ยในระดับตำ่าสุด	 แสดงให้

เห็นชัดเจนว่าปริมณฑลที่กลุ่มอาชีพต่างๆดำารงอยู่	 และสถานภาพที่

สตรีได้รับในงานอาชีพมีผลต่อระดับแนวคิดของสตรีตามเกณฑ์ทาง

ปรัชญาจากสำานักคิดของกลุ่มสตรีนิยมแตกต่างกัน	

11.ความสัมพันธ์ของแนวคิดทฤษฎีสตรีศึกษา	 System	

Approach	 และ	Feminist	Approach	 และเกณฑ์ทางปรัชญาจาก

สำานักคิดสตรีนิยม	 กับเจตคติของสตรีต่อการนำาเสนอภาพลักษณ์

สตรีในรายการข่าวโทรทัศน์	 พบว่าสตรีกลุ่มเป้าหมายที่มีความเชื่อ

ตามแนวคิดทฤษฎีสตรีศึกษา	 System	Approach	 มีความ	 เห็นว่า

ภาพลักษณ์ของสตรีในรายการข่าวโทรทัศน์เป็นภาพผู้หญิงกล้า(Non	

Traditional)	 ซึ่งหมายถึงภาพผู้หญิงยุคใหม่หรือภาพผู้หญิงเก่งที่มี

ความมั่นใจในตัวเองทำาตัวเสมอเหมือนกับผู้ชายในแง่การงานอาชีพ

และแง่ความประพฤติ	 ในลักษณะผู้ชายทำาได	้ ผู้หญิงก็ทำาตามได้ใน

ส่วนของสตรีกลุ่มเป้าหมายที่มีความเชื่อตามแนวคิดทฤษฎีศึกษา	

Feminist	 Approach	 ผลการวิจัยออกมาว่า	 สตรีกลุ่มเป้าหมายมี

ความเห็นว่าภาพลักษณ์ของสตรีในรายการข่าวโทรทัศน์เป็นภาพแม่

ศรีเรือน	 และกุลสตรี	 (Traditional)	 ซึ่งหมายถึงภาพสตรีตามแบบ

ฉบับดั้งเดิม	 ที่แสดงความชอบธรรมของการแบ่งงานกันทำาตามเพศ	

เช่น	ภาพความเป็นแม่	เป็นภรรยา	และภาพแม่บ้าน	จากผลการวิจัย

อาจกล่าวได้ว่าภาพแม่ศรีเรือน	 และกุลสตรี	(Traditional)	 เป็นภาพ

ขั้วตรงกันข้ามกันกับภาพผู้หญิงกล้า	(Non	Traditional)

12.อิทธิพลของแนวคิดทฤษฎีสตรีศึกษา	 System	

Approach	 และFeminist	 Approach	 และเกณฑ์ทางปรัชญาจาก

สำานักคิดสตรีนิยม	 กับเจตคติของสตรีต่อการนำาเสนอภาพลักษณ์

สตรีในรายการข่าวโทรทัศน์	 ผลการวิจัยพบว่าการเปลี่ยนแปลง

เจตคติต่อภาพลักษณ์สตรีในรายการข่าวโทรทัศน์เป็นผลมาจาก

แนวคิดทฤษฎีศึกษา	 และเกณฑ์ทางปรัชญาจากสำานักคิดสตรีศึกษา	

โดยสตรีที่มีแนวคิดทฤษฎีสตรีศึกษาต่างกัน	 จะมีมุมมองต่อภาพ

ลักษณ์สตรีในรายการข่าวโทรทัศน์ต่างกัน

13.ความสัมพันธ์ของแนวคิดทฤษฎีสตรีศึกษา	 System	
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Approach	 และ	Feminist	Approach	 และเกณฑ์ทางปรัชญาจาก

สำานักคิดสตรีนิยม	 กับเจตคติของสตรีต่อการนำาเสนอภาพลักษณ์

สตรีในรายการละครโทรทัศน์	 ผลการวิจัยพบว่าสตรีกลุ่มเป้าหมายที่

มีความเชื่อตามแนวคิดทฤษฎีสตรีศึกษา	System	Approach	มีความ

เห็นว่าภาพลักษณ์ของสตรีในรายการละครโทรทัศน์เป็นภาพแม่ศรี

เรือน	และกุลสตรี	(Traditional)	ส่วนสตรีกลุ่มเป้าหมายที่มีความเชื่อ

ตามแนวคิดทฤษฎีสตรีศึกษา	 Feminist	 Approach	 มีความเห็นว่า

ภาพลักษณ์ของสตรีในรายการละครโทรทัศน์เป็นภาพสัตว์โลกที่แสน

สวย	(Sex	Object)	สำาหรับเกณฑ์ทางปรัชญาจากสำานักคิดสตรีนิยม	

กับเจตคติของสตรีต่อการนำาเสนอภาพลักษณ์สตรีในรายการละคร

โทรทัศน	์ผลการวิจัยพบว่าภาพสิทธิสตรี	ซึ่งสะท้อนภาพสตรีที่แสดง

สิทธิและเรียกร้องสิทธิตามบทบาทที่เปลี่ยนไปของสังคมตามสิทธิที่

พึงมีพึงเป็น	ซึ่งถือเป็นภาพกลางระหว่างภาพแม่ศรีเรือน	และกุลสตรี	

(Traditional)	และภาพผู้หญิงกล้า	(Non	Traditional)	เป็นภาพที่สตรี

กลุ่มเป้าหมายเห็นด้วยมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
1.	ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 ด้วยเหตุที่การนำาเสนอรายการโทรทัศน์	 มีส่วนในการ

กำาหนดภาพลักษณ์	 ที่อาจก้าวไปเป็นกติกาสังคม	 หรือการส่งทอด

ความหมายทางวัฒนธรรมในคนรุ่นสู่รุ่น	 จึงมีข้อเสนอแนะเป็นข้อ

สรุปดังนี้

1.1	 แม้ว่ารายการข่าว	 และรายการละครทางโทรทัศน์

ต่างมีรูปแบบการนำาเสนอที่เป็นสัญลักษณ์เฉพาะ	 แต่ผู้ผลิตรายการ

โทรทัศน์ควรให้ความสำาคัญต่อการคัดสรรการนำาเสนอภาพลักษณ์ที่

เป็นภาพลักษณ์ในอุดมคติ	 โดยไม่ก่อให้เกิดเจตคติในเชิงลบในกลุ่ม

เป้าหมายสตรีในทุกๆ	กลุ่ม

1.2	 ตามแนวคิดทฤษฎีความคาดหวังทางสังคม	 (Social	

Expectation	 Theory)	 ที่กล่าวถึงบทบาทของสื่อมวลชนว่าสื่อเป็นผู้

เลือกนำา	 เสนอความคิดหรือการกระทำาบางอย่างผ่านสื่อ	 ส่งผลให้

ผู้รับสารเกิดการเรียนรู้โดยสรุปได้ว่าคือกติกาสังคม	 และเกิดการ

สร้างแนวทางพฤติกรรม	 ผู้ผลิตรายการข่าว	 และรายการละครทาง

โทรทัศน์จึงควรตระหนักถึงนำ้าหนักการนำาเสนอภาพลักษณ์ทางเพศ

ของสตรีในบทบาทต่างๆ	ด้วย

1.3	 ด้วยเหตุที่สื่อมวลชนอยู่ในฐานะแหล่งความคาดหวัง

ของสังคม	 ที่กาญจนา	 แก้วเทพ	 (2552:	 223)	 กล่าวเป็นแนวคิดไว้

ว่าสื่อมวลชนเป็นแหล่งทรัพยากรในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 หรือ

แหล่งสร้างข้อมูล	 เป็นแหล่งจัดการแปรรูปข้อมูล	 (Information	

Processing)	 และทั้งเป็นแหล่งแพร่กระจายข้อมูลข่าวสาร	 ที่ทั้ง

ปัจเจกบุคคล	 และสังคมยึดถือ	 การสร้างจิตสำานึกในเรื่องของความ

เสมอภาคทางเพศไม่ว่าจะด้วยการสร้างข้อมูล	 แปรรูปข้อมูล	 และ

การกระจายข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตรายการควรตระหนัก

1.4	 การนำาเสนอสตรีในภาพลักษณ์สัตว์โลกที่แสนสวย	

(Sex	 Object)	 ในรายการละครโทรทัศน์	 ตามผลการวิจัยเป็นสิ่ง

สะท้อนให้เห็นว่า	 ผู้ผลิตรายการละครโทรทัศน์ไทยยังให้คุณค่าสตรี

ไทยเป็นเพียงวัตถุทางเพศ	 ที่ถูกตีราคาจากความงดงามของหน้าตา	

และเรือนร่าง	 และถูกตีราคาความสามารถจากเสน่ห์ยั่วยวนทาง

เพศเท่านั้น	 ซึ่งนอกจากจะไม่ได้ยกระดับการนำาเสนอเนื้อหาละคร

โทรทัศน์ไทยแล้ว	 ยังไม่เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์สตรีไทย	 ทั้งยัง

ขัดต่อสภาพความเป็นจริงของสตรีไทยที่เป็นอยู่อย่างสิ้นเชิง	 ผู้ผลิต

รายการละครโทรทัศน์ไทยจึงไม่ควรให้นำ้าหนักการนำาเสนอที่ลาดเท

ไปในพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งของสตรีโดยเฉพาะ	 หากแต่ควรปู

พื้นเรื่องอันเป็นที่มา	หรือเหตุและผลของพฤติกรรมดังกล่าว	เพื่อเปิด

โอกาสให้ผู้รับสารทำาความเข้าใจกับที่มาของพฤติกรรม

1.5	 จากทฤษฎีความคาดหวังทางสังคม	 (Social	

Expectation	 Theory)	 ที่กล่าวว่าเมื่อสื่อแสดงข้อมูล	 หรือกฏเกณฑ์

ของสังคมผ่านทางรายการ	 และผู้รับสารรับสื่อ	 และเกิดการจดจำา	

โดยการจดจำานั้นมีส่วนกำาหนดทิศทางการกระทำาของผู้รับสาร	 จึง

เป็นช่องทางที่สื่อโทรทัศน์สามารถสร้างสรรค์สังคมไทยด้วยการยก

ระดับเนื้อหา	 วิธีการนำาเสนอ	 รวมถึงการรื้อถอนมายาคติเดิมพร้อม

กับสร้างความคิด	ความเข้าใจใหม่บนพื้นฐานความเท่าเทียมทางเพศ

ในทุกภาคส่วนของสังคม	ซึ่งเป็นไปได้ว่าจะช่วยยกระดับคนในสังคม

ให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ได้

2.	ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัย

2.1	 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาภาพรวมของเจตคติของผู้ชม

สตรีในเขตกรุงเทพมหานคร	 หากต้องการผลการศึกษาที่มีการชี้ชัด

มากขึ้นควรขยายขอบเขตการวิจัยให้ครอบคลุมถึงกลุ่มตัวอย่างใน

ต่างจังหวัด	หรือทำาการสำารวจเจตคติของผู้ชมในกลุ่มบุรุษด้วย

2.2	การเพิ่มวิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์	 โดยเลือก

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่างๆ	 เช่นกลุ่มแม่

บ้าน	กลุ่มคนโสด	หรือกลุ่มคนสูงอายุ	น่าจะทำาให้นักวิจัยได้ข้อมูลใน
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เชิงลึกมากขึ้น

2.3	ภาพลักษณ์ผู้หญิงมหัศจรรย์	(Superwomen)	ซึ่งงาน

วิจัยชิ้นนี้กำาหนดนิยามศัพท์ปฏิบัติการว่าหมายถึง	 ภาพผู้หญิงที่มี

ความสามารถก้าวออกไปเปิดโลกภายนอกของตนโดยการปรากฏ

ตัวในวิชาชีพต่างๆ	 ในปริมณฑลของผู้ชาย	พร้อมๆ	กับการดูแลรับ

ผิดชอบการบ้านการเรือนตามหน้าที่ทางเพศภายในบ้านควบคู่กัน	

และภาพลักษณ์ผู้หญิงกล้า	 (Non	 Traditional)	 ที่ได้กำาหนดนิยาม

ศัพท์ปฏิบัติการว่าหมายถึง	 ภาพผู้หญิงยุคใหม่	 หรือภาพผู้หญิงเก่ง

ที่มีความมั่นใจในตนเองทำาตัวเสมอเหมือนกับผู้ชายในแง่อาชีพการ

ทำางาน	 และแง่ความประพฤติในลักษณะที่สิ่งใดที่ผู้ชายทำาได้ผู้หญิง

ก็ทำาตามได้เช่น	 การประกอบอาชีพนอกบ้าน	 หรือใช้ปริมณฑลนอก

บ้านของผู้ชายเป็นหลัก	 ยังเป็นการให้กรอบนิยามศัพท์ที่ค่อนข้าง

ใกล้เคียงกันมาก	 การเพิ่มเติมคำาอธิบายในนิยามศัพท์ทั้งสองน่าจะ

ทำาให้การอภิปรายผลกระจ่างชัดเจนขึ้น

2.4	 ควรมีการศึกษาข้อมูลที่ลงลึกไปถึงภาพลักษณ์ของ

ตัวละครในบทบาทต่างๆ	 ในรายการข่าวโทรทัศน์	 เช่น	 บทบาทผู้
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