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บทคัด้ย่อ
การวิิจััยในี้ครั�งนี้้�เป็็นี้การวิิเคราะห้์ตัวิบท (Textual Analysis) และการวิิเคราะห้์เนี้่�อห้า (Content
Analysis) โด้ยมีุ่งเนี้้นี้ในี้การวิิเคราะห้์เก้�ยวิกับตัวิละครรูป็ร่างอ้วินี้วิ่ามี้อิทธีิพลอย่างไรต่อบทละครโทรทัศึนี้์
ผู่วิ้ จัิ ยั ได้้ทาำ การคัด้เล่อกละครโทรทัศึนี้์ทไ�้ ด้้รบั ควิามีนี้ิยมีอย่างแพร่ห้ลาย ออกอากาศึในี้ป็ีพ.ศึ. 2553 - 2560 ด้ังนี้้�
1) สาวิใชิ้ไฮเทค (2553) 2) คมีพยาบาท (2557) 3) นี้ำา� เซื้าะทราย (2560) โด้ยใชิ้แนี้วิคิด้เก้ย� วิกับรูป็ลักษณ์และ
แนี้วิคิด้เร่อ� งควิามีภาคภูมีใิ จัในี้ตนี้เองมีาเป็็นี้แนี้วิทางในี้การศึึกษาและสนี้ับสนีุ้นี้ผ่ลการวิิเคราะห้์ รวิมีถุึงได้้นี้าำ
ทฤษฎี้องค์ป็ระกอบข้องละครโทรทัศึนี้์และทฤษฎี้การสร้างตัวิละครมีาป็ระยุกต์ใชิ้เพ่อ� สร้างสรรค์บทละครโทรทัศึนี้์
ผ่ลการวิิจััยพบวิ่า ละครโทรทัศึนี้์ไทยท้�มี้ตัวิละครรูป็ร่างอ้วินี้สามีารถุแบ่งออกเป็็นี้ 4 ป็ระเด้็นี้ ด้ังนี้้�
1) โครงเร่�องท้�พบเห้็นี้ได้้มีากท้�สุด้ค่อ ด้รามี่า (Drama) และโรแมีนี้ติก-คอมีเมีด้้� (Romantic-Comedy)
ในี้แต่ละเร่�องนี้ั�นี้มี้การเร้ยงลำาด้ับเร่�องราวิท้�ค่อนี้ข้้างชิัด้เจันี้
2) บทบาทข้องตัวิละครท้�มี้รูป็ร่างอ้วินี้พบเห้็นี้ได้้มีากท้�สุด้เป็็นี้ตัวิละครท้�มี้จัิตใจัด้้ และอ้กห้นี้ึ�งบุคลิก
ลักษณะท้�มี้ควิามีตรงกันี้ข้้ามีค่อชิ่างป็ระจับสอพลอ ป็ากร้าย แต่ท�งั สองอุป็นี้ิสัยจัะเห้็นี้ได้้วิ่าตัวิละครรูป็ร่าง
อ้วินี้มีักจัะไมี่มี้ควิามีรู้เชิ่นี้เด้้ยวิกันี้ เนี้่�องจัากเป็็นี้คนี้ยากจันี้ พ่�นี้เพมีาจัากต่างจัังห้วิัด้เข้้ามีาป็ระกอบอาชิ้พ
ใชิ้แรงงานี้ ซื้ึ�งส่วินี้ให้ญ่จัะเป็็นี้คนี้รับใชิ้ห้ร่อภารโรงท้�มี้สถุานี้ภาพด้้อยกวิ่าตัวิละครห้ลัก ในี้ส่วินี้ข้องควิามี
สัมีพันี้ธี์ข้องตัวิละครท้�มี้รูป็ร่างอ้วินี้ท้�มี้ต่อตัวิละครห้ลักนี้ั�นี้มีักทำาห้นี้้าท้�มี้บทบาทรองคอยสนี้ับสนีุ้นี้และ
ส่งเสริมีผ่ลักด้ันี้ให้้ตัวิละครห้ลักได้้ด้ำาเนี้ินี้เร่�องไป็
3) ควิามีสำาคัญข้องการป็รากฎีตัวิข้องตัวิละครรูป็ร่างอ้วินี้จัึงมี้เพ่�อผ่่อนี้เนี้่�อห้าอันี้ตึงเคร้ยด้ข้อง
บทละครให้้เบาลง คอยสร้างส้สนี้ั ให้้กบั เนี้่อ� เร่อ� งได้้มีค้ วิามีสนีุ้กสนี้านี้ มีุกตลกเบาสมีองสอด้แทรกเข้้าไป็ด้้วิย
4) บทบาทการแสด้งข้องตัวิละครรูป็ร่างอ้วินี้ พบวิ่าเนี้่�องจัากการท้�ตัวิละครรูป็ร่างอ้วินี้ไมี่เคยได้้รับ
บทบาทห้ลักในี้การด้ำาเนี้ินี้เร่�อง อาจัทำาให้้ผู่้ชิมีพอคุ้นี้ห้นี้้าคุ้นี้ตานี้ักแสด้งอยู่บ้างแต่มีักเกิด้ข้ึ�นี้จัากการรับ
บทบาทเด้ิมีอย่างต่อเนี้่�อง แต่จัะไมี่ได้้รับภาพจัำาท้�ด้้เฉกเชิ่นี้นี้ักแสด้งผู่้ได้้รับบทบาทห้ลัก ท้�มี้รูป็ร่างห้นี้้าตา
ตรงตามีอุด้มีคติข้องสังคมี
คำาสื่ำาคัญ: ห้ญิงอ้วินี้, ละครโทรทัศึนี้์ไทย
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Abstract
This research is textual and content analysis that emphasizes the influence of fat characters. The creator has chosen the popular television dramas that on air during 2010-2017 which
are 1) Hi-tech Housekeeper (2010) 2) Vengeful (2014) 3) Whisper of the Sea (2017) that use
appearance and self-satisfied concept as study guidelines and to support the results. Along
with television drama elements and character creation theories to create the screenwriting.
From the results found that Thai dramas with fat characters can be divided to 4 matters which are
1) Fat characters mostly found in Drama and Romantic-Comedy categories and each of the
drama has arranged in a clear order.
2) The roles of fat characters found as the good-hearted characters and on the contrary,
flattering and bad-mounting kind. However, both habits show that fat characters don’t have much
knowledge because they’re poor and came from out of town to become a labor in Bangkok. They
mostly work as a housekeeper or janitor which inferior comparing to the main character. For the
relationship part, fat characters tend to support the main character in order to carry on with the
story.
3) The importance of fat characters are to relieve the stress, brighten up the story and as well
as their lighthearted jokes.
4) Fat characters rarely get the main roles, the audience may feel familiar with the actors/
actresses but they seem to get the same old roles and get recognized poorly comparing to the
main character that fits the beauty standard.
Keywords: Fat female, Thai Television Dramas
บทนำา
ค่านี้ิยมีข้องสังคมีในี้ยุคป็ัจัจัุบันี้ได้้เข้้ามีามี้บทบาทเก้�ยวิกับเร่อนี้ร่างท้�เห้มีาะสมีข้องผู่ค้ นี้ แมี้วิ่าจัะมี้งานี้
วิิจััยทางการแพทย์ท้�กล่าวิถุึงผ่ลกระทบท้�มี้ต่อคนี้อ้วินี้จัากคนี้ในี้สังคมีไมี่มีากนี้ัก แต่สังคมีโด้ยทั�วิไป็ต่างให้้
การยอมีรับบุคคลท้�มี้รูป็ร่างผ่อมีบาง โด้ยเฉพาะผู่้ห้ญิงท้�มีักจัะถุูกคาด้ห้วิังเร่�องรูป็ลักษณ์ภายนี้อกมีากกวิ่า
ผู่ชิ้ าย ผู่ห้้ ญิงจัึงข้าด้ควิามีมีันี้� ใจัในี้ตนี้เองถุ้าห้ากมี้นี้าำ� ห้นี้ักเกินี้มีาตรฐานี้ และมี้รป็ู ลักษณ์ภายนี้อกท้ไ� มี่สมีส่วินี้
ต้องพยายามีป็รับป็รุงตัวิตามีมีาตรฐานี้ท้ส� งั คมีมีอบให้้อย่างไมี่มีท้ างห้ล้กเล้ย� ง (จัุฬาลักษณ์ อภัยรัตนี้์, 2549)
Silvestein, Perdue และ Kelly, 1996, as cited in Myers & Biocca, 1992 (อ้างถุึงในี้กรรณิการ์
ชิ่�นี้ชิูผ่ล, 2549) เสนี้อวิ่าส่�อเป็็นี้ตัวิกำาห้นี้ด้สร้ระข้องผู่้ห้ญิงให้้มี้ควิามีผ่อมีบางมีากข้ึ�นี้ ตามีอุด้มีคติข้องสังคมี
ไมี่วิา่ จัะเป็็นี้นี้ักแสด้ง นี้างแบบมีักถุูกนี้ำาเสนี้อในี้ส่อ� โทรทัศึนี้์ถุงึ รูป็ร่างท้ผ่� อมีบาง สมีส่วินี้ รวิมีถุึงห้นี้้าตาสะสวิย
และส่�อท้�มี้อิทธีิพลต่อสังคมีไทยและสามีารถุเข้้าถุึงผู่้ชิมีได้้มีากท้�สุด้คงห้นี้้ไมี่พ้นี้ส่�อละครโทรทัศึนี้์ ท้�ซื้ึ�ง
เต็มีไป็ด้้วิยนี้ักแสด้งรูป็ร่างสมีส่วินี้ตรงตามีอุด้มีคติข้องสังคมีโลด้แล่นี้ผ่่านี้ห้นี้้าจัอโทรทัศึนี้์ให้้แก่ผู่้ชิมี
จัากป็ระเด้็นี้ด้ังกล่าวิพบวิ่าภาพลักษณ์ข้องคนี้ในี้อุด้มีคติข้องสังคมีไทยจัะไมี่นี้ิยมีบุคคลท้�มี้รูป็ร่าง
อ้วินี้ โด้ยทัศึนี้คติส่วินี้มีากท้�มีองวิ่าควิามีอ้วินี้นี้ั�นี้เกิด้จัากการไมี่ดู้แลตนี้เอง กินี้จัุและไมี่ออกกำาลังกาย
ป็ล่อยป็ละละเลยต่อรูป็ร่าง เมี่�อบุคคลท้�มี้รูป็ร่างอ้วินี้ป็รากฎีอยู่ในี้ละครโทรทัศึนี้์ไทยจัึงมีักได้้รับบทบาท
รอง ภาพลักษณ์ตลกโป็กฮา โด้ยส่วินี้มีากจัะค่อนี้ข้้างไมี่มี้ควิามีรู้ไมี่ทันี้คนี้ ถุ้าได้้รับบทบาทเป็็นี้

162
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2565)

ตัวิละครท้มี� ค้ วิามีร้ายกาจัก็จัะไมี่มีค้ วิามีนี้่ากลัวิ ทัง� นี้้เ� พ่อ� สร้างเส้ยงห้ัวิเราะและเพิมี� อรรถุรสในี้การรับชิมีละคร
นี้อกจัากนี้้�ยังป็ฏิเสธีไมี่ได้้วิ่าตัวิละครท้�มี้รูป็ร่างอ้วินี้ได้้เข้้ามีามี้บทบาทเพ่�อข้ับควิามีโด้ด้เด้่นี้ให้้กับตัวิละค
รห้ลักท้�มี้ห้นี้้าตาห้ล่อเห้ลาสวิยงามี รูป็ร่างสมีส่วินี้ตรงตามีอุด้มีคติข้องคนี้ในี้สังคมี เป็ร้ยบเสมี่อนี้เป็็นี้ข้้อ
เป็ร้ยบเท้ยบควิามีแตกต่างระห้วิ่างควิามีผ่อมีและควิามีอ้วินี้ ในี้ข้ณะท้�ละครโทรทัศึนี้์บางเร่�องจัะมี้ตัวิละคร
รูป็ร่างอ้วินี้ในี้การสร้างส้สนี้ั เร้ยกเส้ยงห้ัวิเราะให้้กบั เร่อ� งราวิ เพ่อ� ผ่่อนี้ป็รนี้เนี้่อ� เร่อ� งข้องละครท้ต� งึ เคร้ยด้ให้้เบาลง
ด้้วิยเห้ตุผ่ลด้ังท้ก� ล่าวิมีาข้้างต้นี้ ผู่วิ้ จัิ ยั จัึงมี้ควิามีสนี้ใจัต่อการวิิเคราะห้์บทบาทข้องตัวิละครท้มี� ร้ ป็ู ร่างอ้วินี้
จัากส่อ� ละครโทรทัศึนี้์ไทยเพ่อ� ศึึกษาบริบทต่าง ๆ ท้ภ� าพลักษณ์ข้องควิามีอ้วินี้ได้้มีอ้ ทิ ธีิพลต่อผู่ชิ้ มีในี้สังคมีไทย
วิัตถุปีระสื่งค์ในการศึกษา
เพ่อ� ศึึกษาวิิเคราะห้์บทบาทข้องตัวิละครท้มี� ร้ ป็ู ร่างอ้วินี้ท้ถุ� กู นี้ำาเสนี้อผ่่านี้ละครโทรทัศึนี้์ภายในี้ป็ระเทศึไทย
โด้ยคำาจัำากัด้ควิามีข้องคำาวิ่า “อ้วินี้” นี้ันี้� ห้มีายถุึงบุคคลท้มี� ร้ ป็ู ร่างไมี่สมีส่วินี้ มี้นี้าำ� ห้นี้ักตัวิเกินี้มีาตรฐานี้ ไมี่ตรงตามี
เร่อนี้ร่างในี้อุด้มีคติข้องคนี้ในี้สังคมีซื้ึง� ตรงกันี้ข้้ามีกับบุคคลท้มี� ร้ ป็ู ร่างสมีส่วินี้ห้ร่อบทละครโทรทัศึนี้์ได้้กล่าวิถุึง
ตัวิละครท้มี� ร้ ป็ู ร่างสมีส่วินี้ นี้ำา� ห้นี้ักอยูใ่ นี้เกณฑ์์มีาตราฐานี้ กล้ามีเนี้่อ� กระชิับ มี้เร่อนี้ร่างท้ต� รงตามีอุด้มีคติข้องคนี้ในี้สังคมี
แนวิคิด้ทฤษฏิีที�ใช่้
1. ทฤษฎี้เร่�ององค์ป็ระกอบข้องละครโทรทัศึนี้์ โด้ยทั�วิไป็เค้าโครงเร่�องเริ�มีจัาก (Theme)
สาระสำาคัญข้องเร่�อง ซื้ึ�งป็รากฏอยู่ในี้ป็ระโยคเด้้ยวิ เชิ่นี้ ควิามีอิจัฉาริษยา ทำาให้้เร่�องเราวิได้้ด้ำาเนี้ินี้
ต่อไป็ต่อไป็ โด้ยองค์ป็ระกอบข้องโทรทัศึนี้์สามีารถุจัำาแนี้กออกได้้เป็็นี้ 8 ข้้อ การเป็ิด้เร่�อง (Exposition), แก่นี้เร่�อง (Theme), ควิามีข้ัด้แย้ง (Conflict), ตัวิละคร (Character), บทสนี้ทนี้า (Dialogue),
ฉาก (Setting), จัุด้ย่นี้ข้องผู่้เล่า (Point of View) และบทเพลงป็ระกอบ (Original Soundtrack)
2. แนี้วิคิด้เก้ย� วิกับรูป็ลักษณ์ (Body Image) ค่อควิามีรูส้ กึ รับรูข้้ องบุคคลเก้ย� วิร่างกาย นี้ำา� ห้นี้ัก และรูป็ร่างข้องตนี้เอง
รวิมีทัง� ทัศึนี้คติตอ่ บุคลิกภาพควิามีสามีารถุต่อตนี้เอง เป็็นี้การเร้ยนี้รูส้ วิ่ นี้ตัวิ เกิด้จัากการเร้ยนี้รูผ่้ า่ นี้ค่านี้ิยมีทางสังคมี
เป็็นี้การแสด้งควิามีรูส้ กึ ข้องบุคคลต่อรูป็ร่างห้นี้้าตา ด้ังนี้ันี้� การป็ระเมีินี้ข้องแต่ละ่ คนี้วิ่านี้่าพึงพอใจัห้ร่อไมี่ จัึงไมี่
จัำาเป็็นี้จัะต้องมี้รป็ู ลักษณ์ตามีมีอุด้มีคติข้องสังคมีไทยเสมีอไป็ แต่อยูก่ บั ควิามีรูส้ กึ นี้ึกคิด้และจัินี้ตนี้าการข้องบุคคลนี้ันี้�
3. แนี้วิคิด้ทฤษฏ้เก้�ยวิกับควิามีภาคภูมีิใจัในี้ตนี้เอง อับราฮัมี มีาสโลวิ์ (Abraham Maslow) เป็็นี้
ผู่้วิางรากฐานี้จัิตวิิทยามีนีุ้ษย์นี้ิยมี มี้แนี้วิคิด้วิ่ามีนีุ้ษย์มี้ควิามีต้องการอยู่ตลอด้เวิลา ควิามีต้องการข้องมีนีุ้
ษย์นี้ั�นี้มี้ลำาด้ับข้ั�นี้ตอนี้ก่อนี้ห้ลัง มี้ควิามีสัมีพันี้ธี์เชิ่�อมีโยงกันี้ ด้ังนี้้� ควิามีต้องการทางสร้ระ (Physiological
Needs), ควิามีต้องการควิามีมีั�นี้คงป็ลอด้ภัย (Safety Needs), ควิามีต้องการทางสังคมี (Social Needs),
ควิามีต้องการภาคภูมีิใจั (Esteem Needs) และควิามีต้องการสมีห้วิังในี้ชิ้วิิต (Self-Actualization Needs)
4. แนี้วิคิด้และทฤษฎี้พฤติกรรมีผู่้บริโภค ได้้กล่าวิวิ่า พฤติกรรมีข้องผู่้บริโภค (Customer Behavior) เป็็นี้การกระทำาโด้ยมีนีุ้ษย์ท้�แสด้งออกโด้ยไมี่รู้ตัวิ การกระทำาห้ร่อการแสด้งออกโด้ยธีรรมี
ชิาติข้องมีนีุ้ษย์สามีารถุส่งผ่ลต่ออิทธีิพลทางการตลาด้ได้้ Foxall & Sigurdsson, 2013 (อ้างถุึงในี้
ณัฐณิชิา พิพิธีวิณิชิการ, 2562) ทั�งนี้้�การกระตุ้นี้จัากสิ�งเร้าภายนี้อกล้วินี้มี้ผ่ลต่อการตัด้สินี้ใจัข้อง
ผู่้บริโภค อันี้ป็ระกอบไป็ด้้วิยป็ัจัจััยทางด้้านี้วิัฒนี้ธีรรมี ทางสังคมี ทางส่วินี้บุคคล และทางจัิตวิิทยา
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ขอบเขตของการวิิจ๊ัย
ในี้การศึึกษาครั�งนี้้�ผู่้วิิจััยใชิ้การวิิจััยเชิิงคุณภาพ (Qualitative Research) โด้ยผู่้วิิจััยได้้ทำาการ
คัด้เล่อกกลุ่มีตัวิอย่างละครโทรทัศึนี้์แบบเฉพาะเจัาะจังท้�ตรงกับวิัตถุุป็ระสงค์ข้องการศึึกษา ด้ังนี้ั�นี้จัากการ
ทบทวินี้วิรรณกรรมีบทละครโทรทัศึนี้์ท�งั 3 เร่�องท้�ได้้นี้ำามีาทำาการวิิเคราะห้์ตัวิละครท้�มี้รูป็ร่างอ้วินี้นี้ั�นี้ได้้แก่
1) ละครโทรทัศึนี้์เร่�อง สาวิใชิ้ไฮเทค (2553)
2) ละครโทรทัศึนี้์เร่�อง คมีพยาบาท (2557)
3) ละครโทรทัศึนี้์เร่�อง นี้ำ�าเซื้าะทราย (2560)
ละครโทรทัศึนี้์ทผ่�้ วิู้ จัิ ยั ได้้ทาำ การคัด้เล่อกมีานี้้ล� วิ้ นี้มี้ตวิั ละครท้มี� ร้ ป็ู ร่างอ้วินี้อยูภ่ ายในี้เร่อ� ง และทัง� 3 เร่อ� งนี้ันี้�
เป็็นี้ละครโทรทัศึนี้์ทไ้� ด้้รบั ควิามีนี้ิยมีอย่างแพร่ห้ลายภายในี้ป็ระเทศึไทยออกอากาศึในี้ป็ีพ.ศึ. 2553 - 2560 เพ่อ� ท้�
ผู่วิ้ จัิ ยั จัะได้้ทาำ การวิิเคราะห้์เก้ย� วิกับอิทธีิพลข้องตัวิละครท้มี� ร้ ป็ู ร่างอ้วินี้ได้้แก่ 1. บทบาทข้องตัวิละครท้มี� ร้ ป็ู ร่างอ้วินี้
2. สถุานี้ภาพทางสังคมีข้องตัวิละครท้มี� ร้ ป็ู ร่างอ้วินี้ 3. ควิามีสัมีพันี้ธี์ข้องตัวิละครรูป็ร่างอ้วินี้ต่อตัวิละครห้ลัก
4. ควิามีสำาคัญข้องการป็รากฏตัวิข้องตัวิละครท้มี� ร้ ป็ู ร่างอ้วินี้ 5. บทบาทการแสด้งข้องตัวิละครรูป็ร่างอ้วินี้ท้มี� ต้ อ่ ผู่ชิ้ มี
สื่รุปีผ่ล่การศึกษา
ผ่ลการวิิเคราะห้์บทบาทข้องตัวิละครท้�มี้รูป็ร่างอ้วินี้จัากส่�อละครโทรทัศึนี้์ไทยทั�ง 3 เร่�อง
โด้ยผู่้วิิจััยได้้แนี้วิคิด้เก้�ยวิกับรูป็ลักษณ์ แนี้วิคิด้ทฤษฏ้เก้�ยวิกับควิามีภาคภูมีิใจัในี้ตนี้เอง และแนี้วิคิด้
และทฤษฎี้พฤติกรรมีผู่้บริโภค นี้ำามีาแบ่งป็ระเด้็นี้การสรุป็ผ่ลการวิิจััยออกเป็็นี้ 5 ส่วินี้ด้้วิยกันี้ ด้ังต่อไป็นี้้�
1. บทบาทข้องตัวิละครท้�มี้รูป็ร่างอ้วินี้ในี้ละครโทรทัศึนี้์ท้�พบเห้็นี้ได้้มีากท้�สุด้ค่อเป็็นี้ตัวิละครท้�มี้
จัิตใจัด้้ ซื้่�อสัตย์ แต่จัะไมี่ค่อยมี้ควิามีรู้มีากนี้ัก เพราะไมี่ได้้รับการศึึกษา ได้้แก่ตัวิละครรูป็ร่างอ้วินี้จัาก
ละครเร่�องสาวิใชิ้ไฮเทคและนี้ำ�าเซื้าะทราย อ้กบทบาทห้นี้ึ�งสิ�งท้�คล้ายคลึงกับบทบาทท้�กล่าวิมีาข้้างต้นี้ค่อ
จัะไมี่ได้้รับการศึึกษาและไมี่ค่อยมี้ควิามีรู้แต่จัะมี้อุป็นี้ิสัยตรงกันี้ข้้ามีค่อ ป็ากจััด้ ไมี่ยอมีคนี้ ชิ่างป็ระจับ
สอพลอ
2. สถุานี้ภาพทางสั ง คมี ตั วิ ละครท้� มี้ รู ป็ ร่ า งอ้ วิ นี้ในี้ละครโทรทั ศึ นี้์ นี้ั� นี้ ไมี่ มี้
ควิามีแตกต่างกันี้ กล่าวิค่อ ทุกคนี้ล้วินี้เป็็นี้ยากจันี้ ไมี่ได้้รับการศึึกษาและมี้พ่�นี้เพมีาจัาก
ต่างจัังห้วิัด้จัึงเข้้ามีาป็ระกอบอาชิ้พใชิ้แรงงานี้ เชิ่นี้ คนี้รับใชิ้ในี้บ้านี้คนี้มี้ฐานี้ะ เป็็นี้ภารโรงตามีสถุานี้ศึึกษา
3. ควิามีสัมีพันี้ธี์กับตัวิละครห้ลักข้องตัวิละครท้�มี้รูป็ร่างอ้วินี้นี้ั�นี้มี้ควิามีใกล้ชิิด้กับตัวิละครห้ลัก
ต่างกันี้ท้�ละครโทรทัศึนี้์เร่�องสาวิใชิ้ไฮเทค (2553) และละครโทรทัศึนี้์เร่�องนี้ำ�าเซื้าะทราย (2560)
จัะได้้รับบทบาทมี้ควิามีสัมีพันี้ธี์ด้้านี้บวิกกับตัวิละครห้ลัก คอยส่งเสริมีเป็็นี้ท้�ป็รึกษา เผ่ยให้้รู้ควิามีจัริง
ผ่ลักด้ันี้ทำาให้้ตัวิละครห้ลักด้ำาเนี้ินี้เร่�องต่อไป็ได้้แต่ในี้ละครโทรทัศึนี้์เร่�องคมีพยาบาท (2557) กลับมี้
ควิามีสัมีพันี้ธี์ในี้ด้้านี้ลบกับตัวิละครห้ลัก ไมี่ส่งเสริมีแต่คอยถุางถุากพูด้จัาให้้ร้ายกับตัวิละครห้ลัก
ส่งผ่ลให้้ตัวิละครห้ลักเผ่ยด้้านี้ลบออกมีาและทำาให้้ตัวิละครห้ลักทำาห้นี้้าท้�ด้ำาเนี้ินี้เร่�องต่อไป็ได้้เชิ่นี้เด้้ยวิกันี้
4. ควิามีสำาคัญข้องการป็รากฏตัวิข้องตัวิละครท้�มี้รูป็ร่างอ้วินี้ การป็รากฏตัวิข้องตัวิละครท้�มี้รูป็ร่าง
อ้วินี้มีักส่งผ่ลอย่างมีากกับตัวิละครห้ลัก เพราะคอยส่งเสริมีและผ่ลักด้ันี้ตัวิละครห้ลักอยู่เสมีอ ทำาให้้
ตัวิละครห้ลักได้้ลวิ่ งรูค้ วิามีลับท้ต� นี้ไมี่ได้้รู้ คอยเป็ิด้เผ่ยควิามีจัริงต่าง ๆ ให้้ตวิั ละครห้ลักทำาห้นี้้าท้ด้� าำ เนี้ินี้เร่อ� ง
ต่อไป็ ทัง� นี้้ต� วิั ละครท้มี� ร้ ป็ู ร่างอ้วินี้ถุูกสร้างมีาเพ่อ� ทำาให้้เนี้่อ� เร่อ� งข้องละครท้เ� ข้้มีข้้นี้ (Drama) เบาบางลง เพ่อ� ไมี่
ให้้ผ่ชิู้ มีรูส้ กึ ตึงเคร้ยด้กับเนี้่อ� ห้าละครมีากเกินี้ไป็ และสร้างส้สนี้ั ให้้เนี้่อ� เร่อ� งมี้ควิามีสนีุ้กสนี้านี้แทรกเข้้าไป็ด้้วิย
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5. บทบาทการแสด้งข้องตัวิละครรูป็ร่างอ้วินี้ท้�มี้ต่อผู่้ชิมี จัากผ่ลการวิิเคราะห้์นี้ักแสด้งท้�มี้รูป็ร่าง
อ้วินี้มีักถุูกจัด้จัำาในี้ชิ่�อตัวิละครท้�นี้ักแสด้งอ้วินี้ได้้รับบทบาทมีากกวิ่าชิ่�อจัริง เนี้่�องจัากไมี่ได้้เป็็นี้นี้ักแสด้
งห้ลักและไมี่ได้้มี้รูป็ร่างห้นี้้าตาตามีอุด้มีคติข้องผู่้ชิมี ถุึงแมี้จัะมี้ชิ่�อในี้และรูป็ในี้การให้้เครด้ิตจัากละคร
โทรทัศึนี้์ แต่ด้้วิยตัวิละครท้�มี้รูป็ร่างร่างอ้วินี้มีักได้้รับบทบาทท้�สร้างส้สันี้ให้้กับเนี้่�อห้าข้องละครโทรทัศึนี้์
ทำาให้้ผู่้ชิมีพอคุ้นี้ห้นี้้าคุ้นี้ตานี้ักแสด้งท้�มี้รูป็ร่างอ้วินี้อยู่บ้าง และส่งผ่ลให้้นี้ักแสด้งท้�มี้รูป็ร่างอ้วินี้มีักได้้รับ
บทบาทแบบเด้ิมีซื้ำา� แล้วิซื้ำา� เล่าวินี้เวิ้ยนี้ไป็มีา และยังคงได้้เห้็นี้ผ่ลงานี้ข้องนี้ักแสด้งอ้วินี้ต่อเนี้่อ� งมีาจันี้ถุึงป็ัจัจัุบนี้ั
จัากการวิิเคราะห้์บทบาทข้องตัวิละครท้มี� ร้ ป็ู ร่างอ้วินี้ในี้ละครโทรทัศึนี้์แต่ละเร่อ� ง สามีารถุสรุป็ออกมีาได้้ตามีตาราง
ด้ังนี้้�

จัากตาราง พบวิ่าบทบาทข้องตัวิละครท้�มี้รูป็ร่างอ้วินี้ในี้ละครโทรทัศึนี้์แต่ละเร่�องล้วินี้เป็็นี้
ตัวิละครท้�มี้บทบาทรอง คอยชิ่วิงส่งเสริมีตัวิละครห้ลักทั�งในี้เร่�องข้องภาพลักษณ์ด้้วิยเห้ตุผ่ลท้�
วิ่าตัวิละครอ้วินี้นี้ั�นี้มี้รูป็ร่างไมี่ตรงตามีอุด้มีคติข้องคนี้ในี้สังคมี ในี้ข้ณะเด้้ยวิกันี้ตัวิละครห้ลักท้�มี้
รูป็ร่างผ่อมีบาง สมีส่วินี้ การมี้อยู่ข้องตัวิละครอ้วินี้นี้ั�นี้จัึงสร้างควิามีโด้ด้เด้่นี้ให้้ตัวิละครห้ลักชิัด้เจันี้ข้ึ�นี้
ในี้ข้ณะเด้้ยวิกันี้สถุานี้ภาพทางสังคมีข้องตัวิละครอ้วินี้โด้ยส่วินี้ให้ญ่แล้วิจัะเห้็นี้วิ่าอยูใ่ นี้ระด้ับท้ด้� อ้ ยกวิ่าตัวิ
ละครห้ลักและตัวิละครส่วินี้ให้ญ่ในี้เร่อ� ง ไมี่วิา่ จัะเป็็นี้คนี้ใชิ้ภายในี้บ้านี้และภารโรงตามีสถุานี้ศึึกษา นี้อกจัากนี้้�
พ่นี้� เพข้องตัวิละครยังเป็็นี้คนี้ต่างจัังห้วิัด้ท้เ� ข้้ามีาอาศึัย ห้างานี้ทำาในี้กรุงเทพฯ มี้การศึึกษานี้้อยห้นี้้าท้ก� ารงานี้จัึง
ด้้อยลงมีาด้้วิย ชิ้ชิ� ด้ั ให้้เห้็นี้ถุึงภาพลักษณ์ข้องคนี้ในี้สังคมีท้มี� องวิ่าตัวิละครอ้วินี้นี้ันี้� ถุูกลด้ทอนี้คุณค่าในี้ตนี้เองลงมีา
ห้ากในี้ส่วินี้ข้องควิามีสำาคัญข้องบทบาทตัวิละครอ้วินี้นี้ั�นี้ยังส่งผ่ลต่อเนี้่�อเร่�อง จัึงสามีารถุ
สรุป็ได้้วิ่าละครโทรทัศึนี้์ในี้ป็ระเทศึไทยเล็งเห้็นี้ควิามีสำาคัญข้องทุกบทบาทและทุกตัวิละครเพ่�อส่ง
ผ่ลไป็ถุึงการด้ำาเนี้ินี้ให้้เร่�องราวิได้้ไป็ต่อข้้างห้นี้้า ทั�งในี้ส่วินี้ข้องป็มีควิามีข้ัด้แย้งและอุป็สรรคต่างๆ
ถุึงแมี้วิ่าบทบาทข้องตัวิละครท้�มี้รูป็ร่างอ้วินี้จัะมี้ส่วินี้สำาคัญต่อการด้ำาเนี้ินี้เร่�องแต่ยังได้้รับ
การให้้เครด้ิตนี้ักแสด้งเป็็นี้ตัวิละครท้�มี้ควิามีสำาคัญนี้้อยกวิ่าตัวิละครส่วินี้ให้ญ่ ยกตัวิอย่างเร่�อง
สาวิใชิ้ไฮเทค (2553) ถุึงกับไมี่ได้้มี้การให้้เครด้ิตนี้ักแสด้งรูป็ร่างอ้วินี้ท้�รับบทบาทตัวิละครแมี้วิ่าจัะมี้
ส่วินี้สำาคัญในี้การด้ำาเนี้ินี้เร่�องก็ตามี ทั�งนี้้�ตัวิละครรูป็ร่างอ้วินี้ยังมี้อิทธีิพลต่อผู่้ชิมีทั�งในี้ทางท้�ชิ่วิยทำาให้้
เร่�องราวิมี้ส้สันี้ให้้กับการด้ำาเนี้ินี้เร่�อง ห้ร่อคอยผ่่อนี้คลายอารมีณ์ท้�ตึงเคร้ยด้ไป็กับเนี้่�อเร่�องท้�กำาลังเข้้มีข้้นี้
ผู่ชิ้ มีจัึงติด้ภาพตัวิละครท้มี� ร้ ป็ู ร่างอ้วินี้ในี้ฐานี้ะบทบาทรองท้ชิ� วิ่ ยสร้างส้สนี้ั ให้้กบั บทละครโทรทัศึนี้์ในี้เร่อ� งต่างๆ

165
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2565)

การอภิปีรายผ่ล่
ผ่ลการวิิเคราะห้์บทบาทข้องตัวิละครท้มี� ร้ ป็ู ร่างอ้วินี้จัากส่อ� ละครโทรทัศึนี้์ไทยทัง� 3 เร่อ� ง สามีารถุป็ระมีวิลได้้ ด้ังต่อไป็นี้้�
1) บทบาทข้องตัวิละคร
บทบาทข้องตัวิละครท้�มี้รูป็ร่างอ้วินี้ในี้ละครโทรทัศึนี้์ไทยท้�พบเห้็นี้ได้้มีากท้�สุด้ค่อเป็็นี้ตัวิละคร
ท้�มี้จัิตใจัด้้ ซื้่�อสัตย์ แต่จัะไมี่ค่อยมี้ควิามีรู้มีากนี้ัก เพราะไมี่ได้้รับการศึึกษา พูด้มีากพูด้เร่�อยเป็ื�อย
เป็็นี้ตัวิตลกทำาให้้ตัวิละครอ่�นี้ในี้เร่�องไมี่ให้้ควิามีสำาคัญมีากนี้ัก ได้้แก่ตัวิละครรูป็ร่างอ้วินี้จัากละคร
เร่อ� งสาวิใชิ้ไฮเทค (2553) และนี้ำา� เซื้าะทราย (2560) อ้กบทบาทห้นี้ึง� สิง� ท้ค� ล้ายคลึงกับบทบาทท้ก� ล่าวิมีาข้้าง
ต้นี้ค่อจัะไมี่ได้้รบั การศึึกษา ไมี่คอ่ ยมี้ควิามีรู้ แต่จัะมี้อป็ุ นี้ิสยั ตรงกันี้ข้้ามีค่อ ป็ากจััด้ ข้้ฟ� อ้ งข้้นี้� นี้ิ ทา ไมี่ยอมีคนี้
ชิ่างป็ระจับสอพลอ เป็็นี้บทบาทท้�มี้ควิามีร้ายกาจัแต่จัะไมี่มี้นี้ักแสด้งคนี้ไห้นี้ในี้เร่�องเกรงกลัวิ เพราะเป็็นี้
ควิามีร้ายกาจัแบบโง่เข้ลาเบาป็ัญญา ไมี่มีท้ างชินี้ะตัวิละครอ่นี้� ได้้เลยนี้ันี้� ค่อจัากละครเร่อ� งคมีพยาบาท (2557)
ตามีทฤษฎี้ข้อง กฤษด้า ศึิรามีพุชิ (2548) ได้้กล่าวิถุึงผ่ลกระทบข้องควิามีอ้วินี้ทางด้้านี้สังคมีวิ่า บุคคลท้มี� ้
รูป็ร่างอ้วินี้มีักถุูกล้อเล้ยนี้กลันี้� แกล้งให้้เกิด้ควิามีอายและข้าด้ควิามีมีันี้� ใจั นี้อกจัากนี้้ย� งั มี้ผ่ลการวิิจัยั ท้พ� บวิ่า
ผู่ห้้ ญิงท้มี� ร้ ป็ู ร่างอ้วินี้มี้อตั ราการแต่งงานี้ท้ต� าำ� กวิ่าผู่ห้้ ญิงท้มี� ร้ ป็ู ร่างผ่อมี ซื้ึง� ในี้ผู่ชิ้ ายจัะไมี่พบป็ัญห้านี้้ไ� ด้้มีากเท่าผู่ห้้ ญิง
จัึงสังเกตได้้วิ่าสังคมีมีองผู่้ห้ญิงท้�มี้รูป็ร่างอ้วินี้ด้้อยกวิ่าผู่้ห้ญิงท้�มี้รูป็ร่างป็กติ เป็็นี้สาเห้ตุท้�ส่งผ่ลมีาถุึง
การรับบทบาทในี้ละครโทรทัศึนี้์ข้องนี้ักแสด้งท้�มี้รูป็ร่างอ้วินี้ท้�ต้องได้้บทบาทรองลงมีา ไมี่ใชิ่ตัวิละคร
ห้ลักท้�มี้ควิามีสำาคัญห้ร่อส่งผ่ลต่อผู่้ชิมีได้้มีากเท่านี้ักแสด้งท้�มี้ลักษณะภายนี้อกตามีอุด้มีคติข้องผู่้ชิมี
2) สถุานี้ภาพทางสังคมี
ตัวิละครท้�มี้รูป็ร่างอ้วินี้ในี้ละครโทรทัศึนี้์นี้ั�นี้มี้สถุานี้ะทางสังคมีแบบเด้้ยวิกันี้ กล่าวิค่อในี้ละคร
ทัง� 3 เร่อ� งทุกคนี้ล้วินี้เป็็นี้คนี้ยากจันี้ ไมี่ได้้รบั การศึึกษาและมี้พนี้�่ เพมีาจัากต่างจัังห้วิัด้จัึงเข้้ามีาป็ระกอบอาชิ้พ
ใชิ้แรงงานี้ เชิ่นี้ คนี้รับใชิ้ในี้บ้านี้คนี้มี้ฐานี้ะ เป็็นี้ภารโรงตามีสถุานี้ศึึกษา ถุ้ามี้สามี้จัะเป็็นี้คนี้ยากจันี้
ไมี่ได้้รับการศึึกษาเชิ่นี้กันี้ มี้อาชิ้พเป็็นี้คนี้ข้ับรถุห้ร่อคนี้สวินี้จัากละครเร่�องคมีพยาบาท (2557) ถุ้ามี้
สามี้ก็จัะถุูกทำาร้ายร่างกายถุูกนี้อกใจับ่อยครั�งจัากละครเร่�องนี้ำ�าเซื้าะทราย (2560) และด้้วิยควิามีท้�
ตัวิละครมี้รูป็ร่างอ้วินี้อาจัจัะส่งผ่ลให้้ไมี่มี้ใครมีาสนี้ใจัอยู่เป็็นี้โสด้จัากละครเร่�องสาวิใชิ้ไฮเทค (2553)
สอด้คล้องกับกันี้ต์ฤทัย แสงส้จัิราภัทร (2553) ได้้ทำาการศึึกษาเร่�อง การต่อรองอัตลักษณ์ข้อง
ผู่้ห้ญิงอ้วินี้ในี้พ่�นี้ท้�สาธีารณะกรณ้ศึึกษา การป็ระกวิด้ราชิินี้้ชิ้าง ได้้อธีิบายวิ่า ถุ้าผู่้ห้ญิงคนี้ไห้นี้มี้
รูป็ร่างอ้วินี้การให้้คุณค่าและควิามีสามีารถุต่าง ๆ ท้�เธีอมี้จัะถุูกลด้ทอนี้คุณค่าไป็ในี้ทันี้ท้ ในี้เมี่�อสังคมีไมี่ให้้
คุณค่ากับผู่้ห้ญิงอ้วินี้ห้ร่อมีักให้้ควิามีห้มีายข้องผู่้ห้ญิงอ้วินี้ผู่กติด้ไวิ้กับควิามีห้มีายในี้ด้้านี้ลบต่าง ๆ เชิ่นี้
ควิามีอุ้ยอ้าย อ่ด้อาด้เคล่�อนี้ไห้วิชิ้า เป็็นี้ต้นี้ เนี้่�องจัากสังคมีไมี่ได้้ให้้คุณค่ากับผู่้ห้ญิงอ้วินี้ทำาให้้ตัวิละคร
ท้�มี้รูป็ร่างอ้วินี้ในี้ละครโทรทัศึนี้์ไทยล้วินี้มี้บทบาทเด้้ยวิกันี้ในี้ทุก ๆ เร่�อง ไมี่มี้ควิามีแตกต่างห้ร่อซื้ับซื้้อนี้
คาด้เด้าง่าย สถุานี้ภาพทางสังคมียากจันี้เห้มี่อนี้กันี้ เป็็นี้รูป็แบบและได้้รับการผ่ลิตซื้ำ�าเห้มี่อนี้กันี้ทุกเร่�อง
3) ควิามีสัมีพันี้ธี์กับตัวิละครห้ลัก
ควิามีสัมีพันี้ธี์กับตัวิละครห้ลักข้องตัวิละครท้�มี้รูป็ร่างอ้วินี้นี้ั�นี้มี้ควิามีใกล้ชิิด้กับตัวิละครห้ลัก
ต่างกันี้ตรงท้� ละครโทรทัศึนี้์เร่อ� งสาวิใชิ้ไฮเทค (2553) และละครโทรทัศึนี้์เร่อ� งนี้ำา� เซื้าะทราย (2560) บทบาทมี้
ควิามีสัมีพันี้ธี์ด้้านี้บวิกกับตัวิละครห้ลัก คอยส่งเสริมี ผ่ลักด้ันี้ ป็กป็้องเป็็นี้ท้�ป็รึกษา เผ่ยให้้ตัวิละครห้ลัก
ล่วิงรู้ควิามีลับท้�ถุูกป็กป็ิด้ ผ่ลักด้ันี้ทำาให้้ตัวิละครห้ลักด้ำาเนี้ินี้เร่�องต่อไป็ได้้แต่ในี้ละครโทรทัศึนี้์เร่�อง
คมีพยาบาทกลับมี้ควิามีสัมีพันี้ธี์ในี้ด้้านี้ลบกับตัวิละครห้ลัก ไมี่ส่งเสริมีแต่คอยถุางถุากพูด้จัาให้้ร้ายกับ
ตัวิละครห้ลักส่งผ่ลให้้ตวิั ละครห้ลักเผ่ยด้้านี้ลบออกมีาและทำาให้้ตวิั ละครห้ลักทำาห้นี้้าท้ด้� าำ เนี้ินี้เร่อ� งต่อไป็ได้้เชิ่นี้เด้้ยวิกันี้
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ผู่้วิิจััยพบวิ่าตัวิละครท้�มี้รูป็ร่างอ้วินี้เมี่�อป็รากฎีตัวิอยู่ใกล้กับตัวิละครห้ลัก จัะทำาให้้เกิด้ข้้อ
เป็ร้ยบเท้ยบได้้อย่างชิัด้เจันี้ ไมี่วิา่ จัะด้้วิยรูป็ร่างท้แ� ตกต่างกันี้จัะชิ่วิยข้ับควิามีโด้ด้เด้่นี้ให้้กบั ตัวิละครห้ลักท้มี� ห้้ นี้้าตา
สะสวิย ห้ล่อเห้ลาและรูป็ร่างท้�ด้้ สมีส่วินี้
ผ่ลการวิิเคราะห้์บทบาทตัวิละครท้มี� ร้ ป็ู ร่างอ้วินี้ด้ังท้ไ� ด้้กล่าวิมีาข้้างต้นี้สอด้คล้องกับแนี้วิคิด้พัฒนี้าการข้อง
รูป็ลักษณ์ในี้ชิ่วิงวิัยผู่้ให้ญ่ ซื้ึ�งจัุฬาลักษณ์ อภัยรัตนี้์ (2549) ได้้กล่าวิเอาไวิ้วิ่าในี้ชิ่วิงวิัยผู่ใ้ ห้ญ่ท�ไ้ ด้้กล่าวิวิ่า
รูป็ลักษณ์นี้นี้ั� มี้ควิามีสำาคัญอย่างยิง� ต่อผู่ห้้ ญิง สังคมีมีักจัะป็ระเมีินี้คุณค่าข้องผู่ห้้ ญิงในี้ชิ่วิงวิัยผู่ใ้ ห้ญ่ตอนี้ต้นี้ท้ค� วิามีงามี
ข้องรูป็ลักษณ์ได้้ป็รากฏในี้ชิ่วิงวิัยนี้้เ� ส้ยส่วินี้ให้ญ่ ทัง� ห้มีด้ท้ไ� ด้้กล่าวิมีานี้้ส� ง่ ผ่ลต่อภาพลักษณ์ข้องคนี้อ้วินี้ท้ป็� รากฏ
อยูบ่ นี้ละครโทรทัศึนี้์และภาพยนี้ตร์ภายในี้ป็ระเทศึไทยซื้ึง� ให้้ควิามีสำาคัญกับรูป็ลักษณ์ภายนี้อกมีากกวิ่าสุข้ภาพ
ตัวิละครท้มี� บ้ ทบาทห้ลักจัึงเต็มีไป็ด้้วิยนี้ักแสด้งท้มี� ร้ ป็ู ร่างตามีอุด้มีคติข้องคนี้ในี้สังคมีอันี้ได้้แก่ สวิย ข้าวิ ผ่อมีรูป็ร่างด้้
4) ควิามีสำาคัญข้องการป็รากฏตัวิข้องตัวิละครท้�มี้รูป็ร่างอ้วินี้
การป็รากฏตัวิข้องตัวิละครท้�มี้รูป็ร่างอ้วินี้มีักส่งผ่ลอย่างมีากกับตัวิละครห้ลัก เพราะคอยส่งเสริมี
และผ่ลักด้ันี้ตัวิละครห้ลักอยู่เสมีอ ทำาให้้ตัวิละครห้ลักได้้ล่วิงรู้ควิามีลับท้�ตนี้ไมี่ได้้รู้ คอยเป็ิด้เผ่ยควิามี
จัริงต่าง ๆ ให้้ตัวิละครห้ลักทำาห้นี้้าท้�ด้ำาเนี้ินี้เร่�องต่อไป็ ห้ร่อคอยสร้างควิามีข้ัด้แย้งให้้กับตัวิละครห้ลัก
ทั�งนี้้�ตัวิละครท้�มี้รูป็ร่างอ้วินี้ถุูกสร้างมีาเพ่�อทำาให้้เนี้่�อเร่�องข้องละครท้�เข้้มีข้้นี้ (Drama) เบาบางลง เพ่�อไมี่ให้้
ผู่้ชิมีรู้สึกตึงเคร้ยด้กับเนี้่�อห้าละครมีากเกินี้ไป็ และสร้างส้สันี้ให้้เนี้่�อเร่�องมี้ควิามีสนีุ้กสนี้านี้แทรกเข้้าไป็ด้้วิย
ผ่ลจัากการวิิเคราะห้์นี้ักแสด้งท้�รูป็ร่างอ้วินี้ทั�ง 3 เร่�องสอด้กับกรรณิการ์ ชิ่�นี้ชิูผ่ล (2549) ท้�ได้้กล่าวิถุึง
แนี้วิคิด้ควิามีควิามีภาคภูมีใิ จัในี้ตนี้เองเอาไวิ้วิา่ ในี้อิทธีิพลข้องการยอมีรับค่านี้ิยมีควิามีผ่อมีในี้อุด้มีคติและ
ข้นี้าด้รูป็ร่างข้องนี้างแบบในี้งานี้โฆษณาต่อการเกิด้ควิามีไมี่พงึ พอใจัในี้รูป็ร่าง, ควิามีภาคภูมีใิ จัในี้ รูป็ร่างตนี้เอง
และการมี้พฤติกรรมีการกินี้ท้�ผ่ิด้ป็กติล้วินี้เก้�ยวิข้้องกับแนี้วิคิด้ควิามีภาคภูมีิใจัในี้ตนี้เอง (Self - esteem)
กล่าวิค่อควิามีภาคภูมีใิ จัในี้ตนี้เองเป็็นี้ห้นี้ึง� ในี้ควิามีต้องการข้ันี้� พ่นี้� ฐานี้ลำาด้ับท้� 4 ค่อทฤษฎี้แรงจัูงใจัข้องมีาสโลวิ์
ลำาด้ับข้องควิามีต้องการต่างๆ ข้องมีนีุ้ษย์ต้องเป็็นี้ไป็ตามีลำาด้ับข้ั�นี้ตอนี้ตามีควิามีสำาคัญและสามีารถุ
ย่ด้ห้ยุนี้่ ได้้เสมีอ เมี่อ� ควิามีต้องการเบ่อ� งต้นี้ได้้รบั การตอบสนี้องแล้วิมีนีุ้ษย์จัะให้้ควิามีสนี้ใจักับควิามีต้องการท้เ� พิมี�
มีากข้ึ�นี้เป็็นี้ไป็ตามีลำาด้ับ เนี้่�องจัากมีนีุ้ษย์นี้�นี้ั ต้องการเติบโตและด้ำารงชิ้วิิตอยูใ่ นี้สังคมีอย่างมี้ควิามีสุข้ และ
ไมี่วิา่ จัะเกิด้มีามี้รป็ู ร่างอ้วินี้ก็อยากได้้รบั ควิามีรัก อยากมี้ทย�้ นี้่ ในี้สังคมี อยากมี้ตวิั ตนี้มี้ควิามีสำาคัญไมี่เล่อนี้ห้ายไป็
5) บทบาทการแสด้งข้องตัวิละครรูป็ร่างอ้วินี้ท้�มี้ต่อผู่้ชิมี
ผ่ลการวิิเคราะห้์นี้กั แสด้งท้มี� ร้ ป็ู ร่างอ้วินี้มีักถุูกจัด้จัำาในี้ชิ่อ� ตัวิละครท้นี้� กั แสด้งอ้วินี้ได้้รบั บทบาทมีากกวิ่า
ชิ่อ� เส้ยงเร้ยงนี้ามีแต่ละบุคคล เนี้่อ� งจัากไมี่ได้้เป็็นี้นี้ักแสด้งห้ลักและไมี่ได้้มีร้ ป็ู ร่างห้นี้้าตาตามีอุด้มีคติข้องผู่ชิ้ มี ถุึงแมี้
จัะมี้ชิอ่� ในี้และรูป็ในี้การให้้เครด้ิตจัากละครโทรทัศึนี้์ แต่ด้วิ้ ยตัวิละครท้มี� ร้ ป็ู ร่างร่างอ้วินี้มีักได้้รบั บทบาทท้ส� ร้างส้สนี้ั ให้้
กับเนี้่อ� ห้าข้องละครโทรทัศึนี้์ ทำาให้้ผ่ชิู้ มีพอคุนี้้ ห้นี้้าคุนี้้ ตานี้ักแสด้งท้มี� ร้ ป็ู ร่างอ้วินี้อยูบ่ า้ ง ส่งผ่ลให้้นี้กั แสด้งท้มี� ร้ ป็ู ร่างอ้วินี้
มีักได้้รบั บทบาทแบบเด้ิมีซื้ำา� แล้วิซื้ำา� เล่าวินี้เวิ้ยนี้ไป็มีา และยังคงได้้เห้็นี้ผ่ลงานี้ข้องนี้ักแสด้งอ้วินี้ต่อเนี้่อ� งมีาจันี้ถุึงป็ัจัจัุบนี้ั
ป็ัจัจััยทางสังคมี มี้ส่วินี้สำาคัญอย่างมีากต่อการเล่อกรับชิมีละครโทรทัศึนี้์ ตามีแนี้วิคิด้และ
ทฤษฎี้พฤติกรรมีผู่้บริโภค ท้�ได้้กล่าวิถุึงสิ�งเร้าภายนี้อกท้�มี้อิทธีิพลต่อการตัด้สินี้ใจัข้องผู่้บริโภค
อันี้ได้้แก่ป็ัจัจััยทางด้้านี้วิัฒนี้ธีรรมี พฤติกรรมีส่วินี้ให้ญ่ท�้ได้้รับการยอมีรับจัากผู่้คนี้ในี้สังคมี กล่าวิค่อ
ถุ้าสังคมีนี้ิยมีชิมีชิอบการท้�คนี้เรามี้รูป็ร่างด้้ ดู้แลตนี้เอง ออกกำาลังกายเป็็นี้ป็ระจัำา ก็จัะส่งผ่ลให้้บุคคลท้�
ป็ฏิบตั ติ นี้ด้ังกล่าวิกลายเป็็นี้ท้ชิ� นี้่� ชิอบ ในี้ทางกลับกันี้นี้ันี้� คนี้ท้มี� ร้ ป็ู ร่างอ้วินี้ ป็ล่อยป็ละละเลยไมี่ยอมีดู้แลตนี้เอง
ก็จัะไมี่ได้้รับควิามีสนี้ใจัมีากเท่ากลุ่มีบุคคลรูป็ร่างด้้ตรงตามีภาพในี้อุด้มีคติข้องคนี้ในี้สังคมี
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ข้้อเสนี้อแนี้ะสำาห้รับการศึึกษาในี้ครั�งต่อไป็
1.ผู่้สนี้ใจัศึึกษาเก้�ยวิกับป็ระเด้็นี้เร่�องนี้ักแสด้งรูป็ร่างอ้วินี้ในี้ครั�งต่อไป็อาจัมี้กระบวินี้การศึึกษาในี้
รูป็แบบข้องการสัมีภาษณ์นี้ักแสด้งท้�มี้รูป็ร่างอ้วินี้ เพ่�อทำาการวิิเคราะห้์อย่างเจัาะลึกท้�อาจัได้้รับมีุมีองท้�
แตกต่างไมี่วิ่าจัะเป็็นี้ในี้เร่�องข้องควิามีรู้สึกข้องการรับทบาทในี้ละคร
2.ผู่้ท้�สนี้ใจัศึึกษาเก้�ยวิกับเร่�องนี้ักแสด้งรูป็ร่างอ้วินี้อาจัทำาการสอบถุามีควิามีคิด้เห้็นี้ข้องผู่้ชิมีท้�ได้้
รับชิมีบทละครโทรทัศึนี้์ท้�มี้นี้ักแสด้งรูป็ร่างอ้วินี้ป็รากฎีอยู่ในี้เร่�อง ด้้วิยป็ระเด้็นี้เก้�ยวิกับควิามีคิด้เห้็นี้
การสร้างอิทธีิพลต่อผู่้ชิมีและค่านี้ิยมีต่างๆ ท้�ป็รากฎีในี้ละครโทรทัศึนี้์
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