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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิ จัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth 
Interview)  การวิเคราะห์เนื้อหา  (Textual Analysis) ซึ่งได้ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิต
รายการ  และ ศึกษาวิเคราะหรู์ปแบบและเนื้อหาการน าเสนอจิตส านึกรักชาติของ “รายการวิถีคนกล้า”  
ที่ออกอากาศทุกเช้ าวันอาทิตย์ที่ 1, 2 และ 3 ของเดือนในปี พ.ศ.2550 เวลา 06.30 น.-07.00 น. ทาง
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ .5) โดย รายการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น ช่องทางใน การ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของทหารและเป็นการปลูกจิตส านึกรักชาติให้กับประชาชน ซึ่งท าให้
เป็นที่น่าสนใจว่า เน้ือหาของรายการแท้จริงแล้วเพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกรักชาติอย่างแท้จริง หรือ
เพียงเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กองทัพผ่าน การสื่อสารการเมือง โดยใช้ การสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) เพื่อศึกษาวิเคราะห์การ รับรู้ของผู้ชมที่ มีต่อการสร้างจิตส านึกรักชาติในรายการอีก
ด้วย 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุ ประสงค์เพื่อ  1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตรายการ
โทรทัศน์  “รายการวิถีคนกล้า ”  2) เพื่อศึกษารูปแบบและเนื้อหาการน าเสนอจิตส านึกรักชาติใน 
“รายการวิถีคนกล้า ”  3)  เพื่อศึกษาการรับรู้ของผู้ชมที่มีต่อการสร้างจิตส านึกรักชาติใน “รายการ    
วิถีคนกล้า” โดยท าการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตรายการฯ  การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหา
รายการจากเทปรายการและบทโทรทัศน์   และการวิ เคราะห์การรับรู้ของผู้ชมโดยแยกเปรียบเทียบ
การตีความจิตส านึกรักชาติจากทั้งก่อนและหลังรับชมรายการ 

 ผลการวิจัยพบว่า รายก าร “วิถีคนกล้า” มีรูปแบบเป็นรายการสารคดีเชิงประวัติศาสตร์
การทหารซึ่งมีการ ท าถ่ายท าทั้งในสตูดิโอและนอกสถานที่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความ
สามัคคีและปลูกจิตส านึกรักชาติ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย  1) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตรายการ
โทรทัศน์ “รายการวิถีคนกล้า” พบว่ามีทั้งปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ นโยบายของสถานี ความทันสมัย
ของเคร่ืองมือ ก าลังพล และความสามารถด้านวิชาชีพ  ส่วนปัจจัยภ ายนอกองค์กร  ได้แก่   รัฐบาล   
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คู่แข่ง  หน่วยงานด้านข้อมูลข่าวสาร และผู้โฆษณา  ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบในด้ านลบต่อการผลิต
รายการ คือ หน่วยงานด้านข้อมูลข่าวสาร นโยบายสถานี และเจ้านวนเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่าย
บริหารคิดว่าได้ให้การสนับสนุนอย่างดีที่สุดแล้ว  แต่ส าหรับทีมผลิตรายการนั้นยังถือว่าไม่ดีพอ  2) 
รูปแบบและเนื้อหาการน าเสนอจิตส านึกรักชาติใน “รายการวิถีคนกล้า ” พบว่ามีรูปแบบและเน้ือห า
ที่เร้าให้เกิดจิตส านึกรักชาติได้  แต่ควรได้ออกอากาศในช่วงเวลาที่เหมาะสมกว่านี้ 3) การรับรู้ของ
ผู้ชมที่ต่อการสร้างจิตส านึกรักชาติของ “รายการวิถีคนกล้า ”  สามารถเกิดได้ทันที อันจะเห็นได้จาก
การตีความหมายที่ลึกซึ้งขึ้นต่อจิตส านึกรักชาติผู้ของชมหลังจากได้รับชมรายการ 

 จากผลการวิจัยสรุปว่า 1 ) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตรายการโทรทัศน์ “รายการวิถี
คนกล้า” โดยส่วนใหญ่ปัจจัยจะมาจากกองทัพ โดยไม่มีความมุ่งหวังที่จะให้เกิดการสร้างจิตส านึก
รักชาติอย่างแท้จริง หากแต่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของทหารผ่านสื่อเนื่องจากเหตุการณ์ ปฏิรูป
ทางการเมืองโดยทหารในปี พ.ศ. 2549 ดังจะเห็นได้จากช่วงเวลาที่มีนโยบายให้ผลิตรายการในปี พ.ศ. 
2550 และความไม่ต่อเน่ืองของรายการที่ต้องยุติลงเมื่อหมดปี พ.ศ. 2550  2) รูปแบบและเนื้อหาการ
น าเสนอจิตส านึกรักชาติใน  “รายการวิถีคนกล้า ”  นั้น มีรูปแบบและเน้ือหาเพื่ อปลูกจิตส านึกชาติ
อย่างแท้จริงแต่อาจควรปรับเร่ืองความยาวรายการให้สั้นลงแต่ออ กอากาศให้บ่อย ขึ้นเพื่อเป็นการ
ตอกย้ าให้ผู้ชมตระหนักถึงจิตส านึกรักชาติ อีกทั้งควร ใช้เพลงประกอบที่เน้นความรู้สึกให้มากกว่า
เพลงมาร์ชของทหารเพื่อการเข้าถึงอรรถรสที่ดีกว่า  3) การรับรู้ของผู้ชมที่มีต่อการสร้างจิตส านึกรัก
ชาติของ  “รายการวิถีคนกล้า”  นั้นสามารถกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ได้ทันที   เพราะเร่ืองของจิตส านึก
รักชาติน้ันเป็นเร่ืองที่เราคนไทยทุกคนถูกปลูกฝังมาตัง้แต่ยังเด็ก จึงไม่มีความรู้สึกโต้แย้งหรือปิดกั้น
แต่อย่างใด 
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ABTRACT 

 
   This research is the qualitative research by means of In-Depth Interview, Textual 
Analysis regarding the factors affecting the program production and study of format and content 
presentation of the conscious nationalism: “Path of the Brave” broadcasting on the 1st, 2nd and 3rd 
Sunday morning of the month in 2007 at 06.30 am -07.00 am on TV5. The program objectives 
are to make the public relations about the military good image and to cultivate the conscious 
nationalism for people. It is interesting that the real content is to create the real conscious 
nationalism or to create the army’s good image via the political communication applying focus 
group in order to study the audiences’ awareness of the conscious nationalism in program as well. 
  
 This research has the following objectives; 1) To study the factors affecting the 
program production: “Path of the Brave” 2) To study format and content presentation of the 
conscious nationalism: “Path of the Brave” 3) To study the audiences’ awareness of the conscious 
nationalism: “Path of the Brave” by means of analysis of the factors affecting program 
production, the format and content from tape and television scripts and the audiences’ awareness 
divided in comparison of  interpretation of conscious nationalism before and after watching the 
program. 

 
The research is found that the program “Path of the Brave” is the format of the 

military historical documentary filming in both studio and outdoor with the objectives to create 
unity and conscious nationalism. They are 1) The factors affecting program production: “Path of 
the Brave”, found that there are internal factors of organization: station policy, instrument 
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modernization, manpower and media professional; external factors: government, competitors, 
information agencies, and advertisers. The negative factors to program production are information 
centers, station policy and number of staffs. Although the administration believed that they are 
best supported, the production team is not yet good enough. 2) The format and content 
presentation of the conscious nationalism: “Path of the Brave” found that they can motivate the 
conscious nationalism but it should be broadcasted at more appropriate time.  3) The audiences’ 
awareness of the conscious nationalism: “Path of the Brave” can be immediately occurred 
because of the profound interpretation of the audiences’ conscious nationalism after watching the 
program.  

  
 Due to concluded findings 1) The most factors affecting program production: “Path of 
the Brave” are the army which has no expectation to create the real conscious nationalism 
sincerely, but it is to create the army’s good image via media owing to the incidents of political 
reformation by military coup in 2006. It can be seen that the period of program production policy 
in 2007 and the discontinuity of program were ceased in 2007. 2) The format and content 
presentation of the conscious nationalism: “List Path of the Brave” is to create the real conscious 
nationalism but the program length should be concise but it is frequently broadcasted to stimulate 
the audiences’ awareness of the conscious nationalism. Furthermore it should be applied with 
soundtrack focusing on the feelings stronger than military marching song for better sentimental 
words. 3) The audiences’ awareness of the conscious nationalism: “Path of the Brave” can 
motivate the sudden awareness because the conscious nationalism is what all Thai people have 
been cultivated since they were young without opposition or obstruction in any way.  
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