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ประกอบอาชีพที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่น รายการ ซูมอินจ็อบส์ (Zoom In Jobs) ในรูปแบบของ
รายการโทรทัศน โดยการศึกษาไดมุงเนนการผลิตรายการโทรทัศนในทุกข้ันตอนการผลิต เริ่มจาก
การศึกษาวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ ดวยการส ารวจและวิเคราะหรายการโทรทัศนที่มี
รูปแบบและเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะน าอาชีพ มีการสัมภาษณเชิงลึกผูผลิตรายการโทรทัศนที่เกี่ยวข้อง
กับอาชีพ จ านวนทั้งสิ้น 2 ทาน และมีการส ารวจความคิดเห็นของกลุมเปาหมายวัยรุ่นที่มีอายุ 
ระหว่าง 13-19 ป ีหรือผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา จ านวน 100 คน เพื่อน าขอมูลที่ได
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สาระบันเทิงน าเสนอการประกอบอาชีพที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่น  รายการ Zoom In Jobs 
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รูปแบบและเนื้อหาของรายการ โดยใหเหตุผลวา รูปแบบรายการมีความน่าสนใจเหมาะสมกับกลุ่ม
วัยรุ่น  มีการน ากราฟิกต่างๆเข้ามาช่วยท าให้รายการไม่จริงจังจนเกินไป ซึ่งท าให้เด็กมัธยมได้รับทั้ง
ความรู้และความเพลิดเพลิน การน าเสนอถึงการประกอบอาชีพของงานก็มีความละเอียดและ
น่าเช่ือถือเป็นอย่างมาก การเช่ือมโยงในแต่ละช่วงถือว่ามีความต่อเนื่องและเหมาะสม   ลีลาการ
น าเสนอของผู้ด าเนินรายการก็มีความน่าสนใจ พูดจาชัดถ้อยชัดค า คล่องแคล่ว สนุกสนาน เหมาะสม
กับรายการเป็นอย่างดี อีกทั้งวิธีการน าเสนอของรายการยังมีความเหมาะสมกับเนื้อหา ซึ่งใหทั้งสาระ
ความรูและความบันเทิงควบคูกันไป 
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อาจารยผููควบคุมดูแลจุลนิพนธ ที่คอยใหคําปรึกษา แนะนําแนวทางแกไข ชวยปรับเปลี่ยนและช้ีแนะ
ในจุดบกพร่องต่างๆให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบคุณทุกความชวยเหลือของอาจารยที่มีตอลูกศิษย
อยางลนเหลือ ขอขอบคุณอาจารยที่คอยเสียสละเวลาในการมาชวยตรวจงานและแกไขขอผิดพลาดูู
ตางๆ ขอขอบพระคุณที่คอยอบรมสั่งสอนลูกศิษยใหไดรับความรููและความเข้าใจในช้ินงานของตนเอง
มากขึ้น สามารถทําใหเกิดเปนจลุนิพนธเลมนี้ได และขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่คอยชวย
เหลือในการตรวจงานจุลนิพนธนี้จนสุดความสามารถ ขอขอบพระคุณอาจารยที่เสียสละเวลาอันมีููููู
คามาชวยเหลือลูกศิษยในการทําจุลนิพนธเลมนี้ ขอขอบพระคุณสําหรับกําลังใจดีๆที่มีให้กับลูกศิษย์
เสมอมา ทั้งหมดนี้ถ้าไม่มีดร.ธํารง รัตนภรานุเดช และคณะกรรมการทุกท่านคอยชวยเหลือนั้น ก็คงไม
สามารถเกิดเปนจุลนิพนธเลมนี้ได ขอขอบคุณอาจารยที่ทําใหจุลนิพนธฉบับนี้ สําเร็จไดดวยดี  

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร ที่ไดประสิทธประสาทวิชาความรููจนทําใหศิษยคนนี้ประสบความสําเร็จไดดวยดี หากไมมีููู
ทานอาจารยที่คอยอบรมสั่งสอนใหความรู นักศึกษาก็คงไมสามารถนําความรูมาใชในการผลิตรายการ
รายการสาระบันเทิงนําเสนอการประกอบอาชีพที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่นน้ีได้  

ขอขอบคุณคุณธวัช รัตตะชัย นักพากย์มืออาชีพ ที่สละเวลาอันมีค่ามาเป็นแขกรับเชิญใน
การสร้างสรรค์รายการสาระบนัเทงินําเสนอการประกอบอาชีพที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่น และยังให้
ความช่วยเหลือในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ถ่ายทํา ข้อมูลความรู้ รวมถึงคําแนะนําต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์และสามารถนํามาใช้ในการผลิตรายการ ส่งผลให้จุลนิพนธ์สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอขอบคุณเพื่อนๆคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร หากไม
มีเพื่อนคอยชวยเหลือในการถายทํารายการจุลนิพนธ ไมวาจะเปนการชวยเหลือในดานการถายทํา 
การชวยเหลือในดานการจัดหาผู้ดําเนินรายการ การเสียสละเวลา คําแนะนําต่างๆ รวมถึงทุกกําลังใจ
ของเพื่อนๆ  ซึ่งนับวามีคาย่ิงที่ทําใหจุลนิพนธนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี  

สุดทายขอกราบขอบพระคุณครอบครัวที่คอยมอบความรัก กําลังใจ กําลังทรัพย์และ
สนับสนุนการศึกษามาโดยตลอดจนทําใหลูกมีได้ความสําเร็จในวันน้ี หากไมมีครอบครัวที่เปนกําลังใจ
สําคัญที่สุด รายการจุลนิพนธครั้งนี้ก็จะไมสามารถสําเร็จไปดวยดีได  

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ให้การสนับสนุนและให้กําลังใจอย่างดีย่ิงเสมอมา  
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บทที่  1 

บทน ำ 
 
ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การประกอบอาชีพเป็นที่มาของรายได้เพื่อน าไปใช้จ่ายในการด ารงชีวิต  ซึ่งจ าเป็นต้อง
อาศัยปัจจัยสี่ ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค แต่ปัจจุบันการด ารงชีวิตของคน
ในสังคมได้เปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการต่างๆในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งเข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลอย่าง
มาก การจับจ่ายใช้สอยเงินตราเป็นมากกว่าแค่การแลกเปลี่ยนเพื่อปัจจัยสี่ การประกอบอาชีพจึงเป็น
สิ่งที่ส าคัญยิ่งในการด ารงชีวิตและสร้างมาตรฐานที่ดีให้แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม อาชีพในสังคม
ของเรานั้นมีอยู่หลากหลายรูปแบบซึ่งแตกต่างกันไปตามความถนัดและความสามารถ  โดยหลัก
พื้นฐาน ควรพิจารณาเลือกประกอบอาชีพที่ตนเองมีความถนัดและมีความสนใจ รวมถึงมีความมั่นคง
ในชีวิตและมีรายได้เพียงพอเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว การประกอบอาชีพจึงมีความส าคัญมีความ
จ าเป็นอย่างมาก โดยสามารถจ าแนกได้ดังนี้  

1. เพื่อตนเอง เป็นการประกอบอาชีพเพื่อให้ได้เงินหรือรายได้มาจับจ่ายใช้สอย ส าหรับ
การด าเนินชีวิต และตอบสนองความต้องการของตนเอง นอกเหนือจากปัจจัยสี่แล้วยังรวมถึงการซื้อ
สิ่งสร้างความบันเทิงและการพักผ่อนให้กับตนเอง ตลอดจนซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย 

2. เพี่อครอบครัว ครอบครัวเป็นหน่วยสังคมที่เล็กที่สุด สมาชิกของครอบครัว
ประกอบด้วยพ่อ แม่ ลูก ซึ่งมีภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อกัน เช่น พ่อ-แม่ ซึ่งมีหน้าที่เลี้ยงดูลูกและ
คอยให้การศึกษา เพื่อประกอบอาชีพในอนาคต ลูกมีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนจนส าเร็จการศึกษา แล้ว
แสวงหาอาชีพเพื่อหารายได้มาเลี้ยงดูตนเอง พ่อ-แม่และทุกคนในครอบครัว ให้มีมาตรฐานความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

3.  เพื่อชุมชน ครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคม หากสมาชิกแต่ละครอบครัว
ประกอบอาชีพที่สุดจริตถูกต้องตามกฎหมายและมีอาชีพที่มั่นคง รายได้ดีและมีโอกาสก้าวหน้าภายใน
ชุมชน ท าให้ชุมชนเข้มแข็ง และเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

4.  เพื่อประเทศชาติ   เมื่อประชาชนในชาติมีการประกอบอาชีพ มีรายได้มาเลี้ยงตนเอง
และครอบครัว ท าให้อัตราการว่างงานลดน้อยลง ย่อมเป็นการแก้ไขปัญหาสังคมให้กับรัฐบาล สังคมมี
ความเป็นอยู่ที่ดี รายได้เกิดการหมุนเวียน ส่งผลให้เศรษฐกจิโดยรวมของประเทศก้าวหน้า และผลจาก
การที่ประชาชนประกอบอาชีพมี มีรายได ้สามารถช าระภาษีให้แก่รัฐ เพื่อรัฐจะได้น าไปพัฒนประเทศ
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ในด้านต่างๆ การประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชนและในประเทศ จึงเป็นการช่วยพัฒนา
ประเทศชาติได้อีกทางหนึ่ง (สุรนาถ ปูชนียพงศกร 2552) 

การประกอบอาชีพ จัดเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต เมื่อเราได้ก้าวเข้าสู่วัยที่
จะต้องท างานแล้ว เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตก็จะต้องทุ่มเทให้กับการท างานในอาชีพที่เลือก (อย่างต่ า 8 
ชม. ต่อวัน) ดังนั้นการตัดสินใจเลือกอาชีพนับว่าเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งในชีวิตของมนุษย์ อาจกล่าวได้
ว่า “งานคือชีวิต” ถ้าตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนแล้ว จะท าให้เรามีความสุขและมี
ความก้าวหน้าในชีวิตประจ าวัน แต่หากตัดสินใจผิดพลาดหรือมารู้ตัวทีหลังว่าอาชีพที่เลือกไม่ใช่สิ่งที่
เหมาะกับตนก็จะสร้างผลเสยีและก่อใหเ้กิดปญัหาตามมาซึ่งสุดทา้ยแล้วอาจลงเอยด้วยการลาออกจาก
งานในที่สุด การตัดสินใจจึงเป็นสิ่งส าคัญและหลีกเลี่ยงไม่ได้ การตัดสินใจที่ดีต้องรู้หลักการ วิธีการ 
ข้ันตอน เพื่อจะได้ตัดสินใจให้ดีที่สุด การฝึกการตัดสินใจเรื่องอาชีพต้องเรียนรู้กระบวนการตัดสินใจ
เลือกอาชีพ รู้วิธีการ และปฏิรูปแบบของการตัดสินใจเลือกอาชีพ ดังนั้นจ าเป็นต้องมีการเริ่มต้นด้าน
การวางแผนชีวิตด้านอาชีพ ตั้งแต่วัยเรียน ซึ่งเป็นการวางแผนระยะยาวที่ต้องใช้เวลานานจะอาศัย
ความพยายามอย่างมาก แต่ทั้งนี้ด้วยความที่วัยรุ่นยังเป็นวัยที่มีประสบการณ์ชีวิตไม่มากนัก  การ
ตัดสินใจเลือกอาชีพจึงเป็นเรื่องยากและอาจถือเป็นปัญหาใหญ่ที่จ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือ  (สุทธิ
รักษ์ เสมอกัน 2552) 
 

กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ เป็นกระบวนการที่บุคคลจะพิจารณาเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ ถือเป็นกระบวนการที่สลับซับซ้อน เช่น ต้องพิจารณาค่านิยม ความสนใจ ความถนัด และ
คุณสมบัติอื่นๆ การตัดสินใจสัมพันธ์กับทักษะที่ได้เรียนรู้ ในการตัดสินใจเราต้องรู้จักความสามารถ 
ความสนใจ ค่านิยมของตนเองและรู้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง น าความรู้ไปพิจารณาตัวเลือกต่างๆ ถ้า
ได้ข้อมูลมากเท่าใด บุคคลนั้นก็มีโอกาสได้ผลที่พึงปรารถนามากข้ึนเท่านั้น ข้อมูลจากการประเมิน
น าไปสู่การอภิปรายลักษณะพิเศษของบุคคลที่สามารถเช่ือมโยงกับความต้องการทางการศึกษาและ
อาชีพ ซึ่งกระบวนการต่างๆนั้นล้วนซับซ้อนและจ าเป็นต้องอาศัยความเข้าใจอย่างมาก โดยเฉพาะใน
กลุ่มวัยรุ่นที่มักปัญหาการตัดสินใจเลือกสายการเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับสายงานอาชีพต่างๆ โดย
ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบก่อนการตัดสินใจเลือกอาชีพก็คือ 

1. ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการประกอบอาชีพต่างๆ ขาดทักษะและรายละเอียดข้อมลู
เกี่ยวกับโลกอาชีพ 

2. ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา แนะน า แนะแนวอาชีพ การเตรียม
ตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

3. ขาดการรู้จักตนเอง ด้านความสามารถ สติปัญญา ความถนัด ความสนใจในอาชีพที่
เหมาะสมกับตัวเรา (สุทธิรักษ์ เสมอกัน 2552) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



3 

จากปัญหาข้างต้น จึงถือเป็นเรื่องส าคัญที่สังคมหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้การ
ช่วยเหลือ เพราะการขาดความรู้ความรู้ใจในด้านอาชีพของวัยรุ่นหรือเด็กนักเรียนโดยเฉพาะช้ัน
มัธยมศึกษา ซึ่งเป็นรอยต่อไปสู่ช่วงมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวเข้าสู่ชีวิตการท างาน  ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่
ตนเองยังไม่รู้ว่าอยากท าอะไรหรือชอบอะไร รวมถึงกรณีที่รู้แล้วว่าอยากเป็นอะไรนั้น ส่วนมากยังคงมี
ค าถามที่ตนเองก็ยังไม่สามารถตอบได้อย่างชัดเจนเพราะการไม่รู้อย่างแท้จริงว่าอาชีพเหล่านั้นจริงๆ
แล้วท าหน้าที่อะไรบ้าง มีข้ันตอนกระบวนการท างานอย่างไร และต้องพบเจอปัญหา อุปสรรคและ
ข้อจ ากัดขนาดไหน งานบางงานเราอาจเห็นว่าผู้อื่นท าแล้วมีความสุข สนุกกับการท างาน ท าให้เรา
อยากที่จะท าอาชีพนั้นบ้าง แต่เมื่อได้เข้าไปสัมผัสกับงานนั้นจริงๆแล้ว มันอาจท าให้เรารู้สึกไม่ดี ไม่
ชอบหรือไม่มีความสุขกับการท างานก็เป็นได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาหลายด้านโดยเฉพาะ
ความสุขในการท างาน จนสุดท้ายอาจลงเอยด้วยการออกจากงานกลายเป็นปัญหาที่ตามมาอีก ดังนั้น
หากเด็กนักเรียนได้มีโอกาสสร้างความรูค้วามเข้าใจในอาชีพที่ตนสนใจมากข้ึนหรือละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
ก็จะช่วยให้การตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองเป็นไปได้ด้วยดี (ประสานพร มณฑลธรรม 
2547) โดยในปัจจุบัน อาชีพที่ได้รับความนิยมหรือเป็นอาชีพในฝันของวัยรุ่นส่วนมากนั้น  มักเป็น
อาชีพที่มีมาต้ังแต่ยุคสมัยก่อนเก่า  จากผลส ารวจของเว็บไซต์ชุมชนการศึกษาช่ือดังของไทย "เอดูโซน" 
ในปี  2554 ระบุว่า อาชีพในฝันยอดฮิตตลอดกาล ได้แก่ หมอ ครู แอร์โฮสเตจ สจ๊วต วิศวกร 
พยาบาล นักธุรกิจ เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าอาชีพส่วนมากนั้น มักเป็นอาชีพที่มีการประกอบกิจการกัน
มาอย่างยาวนานหลายยุคสมัยแล้ว และเป็นอาชีพใกล้ตัวที่รู้จักกันดีและสามารถพบเห็นได้ทั่วไป 
สะท้อนให้เห็นว่าอิทธิพลในการเลือกอาชีพในฝันของวัยรุ่นเด็กนักเรียน ส่วนหนึ่งมาจากความใกล้ตัว
และการได้พบเห็นอยู่บ่อยครั้งของอาชีพนั้นๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีอาชีพอีกมากมายที่ได้รับความสนใจ
จากวัยรุ่นเด็กนักเรียน ซึ่งพบว่าเป็นอาชีพที่เกิดจากการปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย
ต่างๆ ไม่ได้ยึดติดอยู่กับค่านิยมที่ได้รับมาจากยุคก่อน และอาชีพเหล่านี้ ส่วนมากแล้วจะขาดพื้นที่ใน
การสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท างานต่างจากอาชีพยอดฮิตที่นิยมท ากันมาอย่างยาวนาน 
นอกจากนี้ยังพบว่าช่องทางที่ช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องอาชีพที่มีความใกล้ชิดกับวัยรุ่น
นักเรียนมากที่สุดคือ วิชาแนะแนวตามโรงเรียนต่างๆ ซึ่งนักเรียนมักจะต้องเข้าร่วมอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่
นั่นก็อาจไม่เพียงพอที่จะสรา้งความรู้ความเข้าใจได้อย่างแท้จริง ฉะนั้นแล้ว จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มีช่องทางอื่นๆ ที่มีอิทธิพลมากพอที่จะมาช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกอบอาชีพ
ต่างๆ เพื่อให้วัยรุ่นเด็กนักเรียนได้เกิดการรับรู้และสามารถเข้าใจได้ลึกซึ้งและครบถ้วน 
 

สื่อวิทยุโทรทัศน์เป็นสือ่ที่มีอทิธิพลและได้รับความนิยมจากผู้คนมากกว่าสื่อประเภทอื่นๆ 
ทั้งนี้เป็นเพราะความสามารถในการรับรู้เห็นภาพและได้ยินเสียงไปในขณะเดียวกัน ซึ่งสามารถเข้าถึง
กลุ่มผู้ชมได้ทุกหนทุกแห่งและได้รับอรรถรสในการรับชมอย่างมาก  (ศิริกาญจน์ ยิ้มประยัติ 2548) 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่วัยรุ่น การรับชมโทรทัศน์นั้นได้รับความนิยมและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมอย่าง
สูง จากการส ารวจของเอแบคโพลล์ ปี 2554  พบว่า กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนตัวอย่าง อายุ  12-24 ปี 
จ านวน 1,815  คน ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 90.5% แสดงให้เห็นว่าสื่อ
โทรทัศน์ เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนได้เป็นอย่างดี สิ่งที่ปรากฏอยู่บนจอโทรทัศน์
จึงสามารถช้ีน าและส่งผลถึงพฤติกรรม ค่านิยมและความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่าง
มาก ด้วยเหตุน้ีจึงมีการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์มากมายที่มีความหลากหลายทั้งเนื้อหาสาระและ
รูปแบบการน าเสนอ โดยในบรรดารายการต่างๆนั้นก็ยังมีหลายรายการที่ให้ความส าคัญกับวัยรุ่นใน
ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา สุขภาพ นันทนาการ เป็นต้น และด้วยความที่วัยรุ่นเหล่า คือวัยที่จะ
ก้าวข้ึนไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตและจะเป็นเสาหลักของชาติต่อไป จึงมีรายการโทรทัศน์ที่เลือกน าเอา
เรื่องราวของอาชีพต่างๆ มาน าเสนอเพื่อให้ผู้ชมและกลุ่มเป้าหมายได้ท าความรู้จักกับหน้าที่การงาน
ของอาชีพต่างๆในสังคม จากการศึกษารายการที่มีการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนั้น 
พบว่ามีรายการที่มีเนื้อหาดังกล่าวคือ รายการประสบการณ์ล้านอาชีพ กบนอกกะลา เด็กแนว อาชีพ
นอกกระแส ดิไอดอล(คนบันดาลใจ) ก่อการสนุก รายการหนึ่งสมองสองมือ เป็นต้น ซึ่งรายการที่กล่าว
มาส่วนมากนั้น นิยมน าเสนอในรูปแบบของรายการสารคดี ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สาระความรู้อย่าง
จริงจัง ซึ่งถือเป็นช่องทางที่ดีส าหรับวัยรุ่นในการสร้างความเข้าใจเรื่องอาชีพ แต่จากการศึกษาพบว่า 
รายการที่เกี่ยวข้องกับอาชีพต่างๆนั้น ส่วนมากมักไม่ได้มุ่งเน้นไปที่อาชีพที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่น
นักเรียนแบบเจาะจง แต่เป็นการน าเสนอเรื่องราวของการประกอบอาชีพต่างๆในสังคมแบบกว้าง ซึ่ง
ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายโดยทั่วไป ถึงกระนั้นก็ยังมีบางรายการที่มุ่งเน้นน าเสนอเนื้อหาสาระเพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจให้กลุ่มวัยรุ่นในเรื่องอาชีพด้วยเช่นกัน แต่ก็ไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของตัวอาชีพที่ตรงตาม
ความสนใจของกลุ่มเป้าหมายมากนัก ด้วยความที่มีรูปแบบของรายการสารคดีซึ่งมีความจริงจังในการ
น าเสนอ เน้นเนื้อหาสาระแบบเน้นๆ จึงไม่เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นมากนัก ทั้งนี้มูลนิธิมวลชนศึกษาเผย
ว่าวัยรุ่นปัจจุบันมีพฤติกรรมการท าอะไรได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน  มีความอดทนน้อยและไม่
สามารถจดจ่อกับอะไรได้นานๆ การน าเสนอรายการที่มุ่งเน้นให้สาระความรู้เพื่อวัยรุ่นในจึงควรมี
ความน่าสนใจและมีความหลากหลาย ดังนั้นรูปแบบรายการที่มีความเหมาะสมกับการน าเสนอ
ลักษณะนี้ จึงเหมาะที่จะเปน็รายการที่ผสมผสานเนื้อหาสาระเข้ากับความบันเทิงควบคู่กันไป เป็นการ
ถ่ายทอดความรู้สอดแทรกกับความบันเทิงหรือเรียกว่าเป็นสาระบันเทิง ที่ผู้ชมหรือกลุ่มเป้าหมายจะ
ได้รับในเวลาเดียวกัน 
 

สาระบันเทิง หรือ “Edutainment” คือกลยทธ์ุในการผสมผสานขอมูล ขาวสารและ
ความรูในดานตางๆเขากับความบันเทิง โดยเจตนามีเปาหมายชัดเจนและน าเสนอผานทางสื่อบันเทิง
รูปแบบตางๆ เปนการเปลี่ยนมุมมองของบุคคลจากเดิมที่มักแบงแยกความคิดเรื่องความรูและความ
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บันเทิงออกจากกันมาสูความคิดที่วา เราสามารถบริโภคขาวสารความรูและความบันเทิงไดอยาง
สนุกสนานในเวลาเดียว นอกจากนี้ยังเปันการน าจุดเดนของการศึกษาและความบันเทิงมาประสาน
ประโยชนรวมกัน น าเสนอเนื้อหาสาระในรูปแบบที่ผูบริโภคตองการกระตุนใหผูบริโภคสนใจติดตาม
และน าเนื้อหาสาระที่ไดรับไปสูการปฏิบัติและน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมในทางที่ดีข้ึน อีกทั้ง
ยังสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้ชม (ปาริชาต สถาปตานนท 2543) ดังนั้นการถ่ายทอดเรื่องราวของ
การประกอบอาชีพเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่วัยรุ่น โดยน าเสนอผ่านรูปแบบของรายการ
สาระบันเทิงที่เป็นการผสมผสานสาระความรู้เข้ากับความบันเทิง ถือเป็นโอกาสและช่องทางที่ดีที่จะ
สามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความสนใจและติดตามชมได้ 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนั้น ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นความส าคัญการในสร้างสรรค์
รายการสาระบันเทิงที่เป็นช่องทางในการสร้างความรู้และความเข้าใจในด้านอาชีพ เพื่อให้วัยรุ่นเด็ก
นักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้มีแนวทางในการตัดสินใจและตอบค าถามกับตนเองในเรื่อง
อาชีพได ้การผลิตรายการช้ินน้ีจงึเป็นการสรา้งสรรค์รายการสาระบันเทิงที่น าเสนออาชีพที่อยู่ในความ
สนใจของวัยรุ่น โดยมีเนื้อหาเจาะลกึเกีย่วกับอาชีพที่กลุ่มเปา้หมายใหค้วามสนใจและอยากจะเลือกท า
ในอนาคต ด้วยการแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ ข้ันตอนการท างาน อุปสรรคปัญหาในการท างาน 
รวมถึงแนวทางและข้อแนะน าทางการศึกษาที่เกี่ยวโยงกับอาชีพ โดยมีรูปแบบการน าเสนอที่สอดรับ
และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยการน าเสนอเนื้อหาสาระที่ผสมผสานกับความบันเทิงในการ
น าเสนอ เพื่ออรรถสที่ครบถ้วน รวมถึงสามารถน าความรู้ความเข้าใจในอาชีพที่ตนเองสนใจไปใช้
ประกอบการตัดสินใจถึงความเหมาะสมของตนได้ 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตและการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์รูปแบบสาระบันเทิง 
2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในทุกขั้นตอนของการผลิต 
3. เพื่อสร้างสรรค์รายการที่เป็นประโยชน์แก่วัยรุ่น ในการสร้างความรู้และความเข้าใจถึง

กระบวนการท างานของอาชีพต่างๆ 
 

ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 
ศึกษาการผลิตรายการรูปแบบสาระบันเทิงที่น าเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์แก่

วัยรุ่นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มุ่งเน้นเรื่องของการประกอบอาชีพ ทั้งบทบาทหน้าที่ กระบวนการ
ท างาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆรวมถึงแนวทางและข้อแนะน าทางการศึกษาที่เช่ือมโยงกับอาชีพ 
โดยเป็นอาชีพที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่นซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจในเรื่องของการประกอบอาชีพในอนาคต  รูปแบบการ
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น าเสนอเป็นการให้สาระความรู้ที่สอดแทรกความบันเทิงเ ข้าไปในเวลาเ ดียวกันเพื่อเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด มีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ วัยรุ่น อายุ  13 - 19 ป ีรายการมีความยาว 25 
นาที ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ทุกวันศุกร์ เวลา 23.00 – 23.30 น. 
 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 

การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการน าเสนอในรูปแบบรายการสาระบันเทิงที่น าเสนอความอาชีพ
ในความสนใจของวัยรุ่น เพื่อเป็นช่องทางในการส่งเสริมให้วัยรุ่นได้มีโอกาสสร้างความรู้ความเข้าใจ
อย่างแท้จริงในการประกอบอาชีพต่างๆ ที่พวกขาสนใจ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 : กำรศึกษำและวำงแผนกำรวิจัย 
     1. ศึกษารายการสาระบันเทิงและศึกษาเกี่ยวกับอาชีพที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่น 
     2. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร บุคคลและสื่อต่างๆเกี่ยวกับการประกอบ 

อาชีพเพื่อใช้ประกอบการผลิตรายการ 
     3. ศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการประเภทสาระบันเทิง 
     4. ศึกษาพฤติกรรมการเลือกเปิดรับสื่อของวัยรุ่น 
     5. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่น 
ขั้นตอนท่ี 2 : กำรด ำเนินงำนก่อนกำรผลิตรำยกำร (Pre-production) 
     1. น าข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์เพื่อเขียนรูปแบบรายการและจัดท า Proposal  
     2. น าข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์เพื่อเขียนโครงร่างรูปแบบรายการ และบทรายการที่

อากาศทางโทรทัศน์ 
     3. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆเพื่อผลิตรายการ 
     4. จัดหาผู้ด าเนินรายการและบุคคลผู้จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของอาชีพนั้นๆ 
ขั้นตอนท่ี 3 : กำรด ำเนินงำนผลิตรำยกำร (Production)  

ด าเนินการถ่ายท ารายการตามตารางการท าางานที่วางแผนไว้ 
ขั้นตอนท่ี 4 : กำรด ำเนินงำนหลังกำรผลิตรำยกำร (Post-production) 

1. เข้ากระบวนการล าดับภาพและเสียง 
2. การจัดท าไตเติ้ล (Title) และกราฟิก (Graphic) ของรายการ 

ขั้นตอนท่ี 5 : กำรประเมินผล 
1. น าเสนอรายการสาระบันเทิงที่เกี่ยวกับอาชีพ ซึ่งผลิตข้ึนต่อกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ

น าไปประเมินผลงานและประสิทธิภาพของรายการที่ผลิตข้ึน 
2. วิเคราะห์ผลงาน สรุปและอภิปรายผลการศึกษาและผลการท างาน 
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3. น าข้อมูลทั้งหมดรวบรวมเป็นรูปเล่ม พร้อมตัวอย่างรายการสาระบันเทิง น าเสนอ
เรื่องราวอาชีพที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่นที่เสร็จสมบูรณ์ 

 
แผนกำรด ำเนินงำน 

ต่อไปนี้เป็นการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 1-1 ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ศ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
ศึกษาและวางแผนการ
วิจัย 

         

ก าหนดเนื้อหาและ
รูปแบบการน าเสนอ 

         

เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้า 

หมายโดยใช้
แบบสอบถาม 

         

วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล
เพื่อน ามาใช้ในการ
เขียนบทและ 
Proposal รายการ 

         

เตรียมสถานที่และ
อุปกรณ์ในการผลิต
รายการ 

         

หาผู้ด าเนินรายการและ
บุคคลต้นแบบอาชีพ 

         

ด าเนินการผลิตรายการ          
ล าดับภาพ เสียง และ
กราฟิก  

         

ทดลองน าเสนองาน          

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วิเคราะหผ์ลงาน 
อภิปรายผล สรุปผล
การศึกษาและการ
ท างาน 

         

รวบรวมเอกสารและ
จัดท ารปูเล่มจุลนพินธ์ 

         

ตรวจรปูเล่มครัง้ที่ 1          
ตรวจรปูเล่มครัง้ที่ 2          
ตรวจรปูเล่มครัง้ที่ 3          
ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1. ทราบถึงข้ันตอนและกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์รูปแบบสาระบันเทิง ตั้งแต่
ข้ันตอนก่อนการถ่ายท า การถ่ายท า และหลังการถ่ายท า ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 

2. สามารถสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์รูปแบบสาระบันเทิง ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในด้านอาชีพที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่นได้ 

3. ท าให้กลุ่มเป้าหมายได้รับสารประโยชน์ควบคู่ไปกับความบันเทิง ในเรื่องราวของการ
ประกอบอาชีพต่างๆ ที่จะสามารถน าไปช่วยในการตอบค าถามกับตัวเองถึงอาชีพในอนาคตได้ 
 
นิยำมศัพท์ 

อำชีพ (Occupation) หมายถึง การท ามาหากินจากการท างานหรือกิจกรรมใดๆ ที่
ก่อให้เกิดผลผลิตและรายได้เพื่อน าไปใช้จ่ายในการด ารงชีวิต แรกเริ่มสิ่งของต่างๆเหล่านี้เป็นหน้าที่
ของพ่อแม่ในการจัดหาให้แก่สมาชิกในครอบครัว  แต่เมื่อสมาชิกในครอบครัวเติบโตและได้รับ
การศึกษามาอย่างเพียงพอแล้ว ความรู้ที่ได้รับจะเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ เพื่อให้มีรายได้มา
แลกเปลี่ยนปัจจัยสี่และสิ่งของอื่นๆ ในการด ารงชีวิตและสร้างมาตรฐานที่ดีให้แก่ตนเอง  ครอบครัว
และสังคม   

วัยรุ่น (Teenager) ในจุลนิพนธ์นี้หมายถึง กลุ่มประชากรในช่วงอายุระหว่าง 13-19 ปี 
ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรืออยู่ในช่วงที่จะต้องเริ่มค้นหาตัวเองถึงความชอบ และอนาคตการ
ท างาน ว่ามีความสนใจที่จะประกอบสายงานอาชีพในด้านใด เพื่อจะน าไปเป็นข้อมูลในการเลือกสาขา
สายการเรียนที่เกี่ยวข้องในระดับต่อไป โดยกลุ่มประชากรในช่วงนี้ถือว่ายังมีประสบการณ์ชีวิตไม่มาก
และยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านอาชีพ จึงมักมีความลังเลใจและอาจยังไม่ทราบถึงความชอบและ
ความถนัดของตัวเองว่าเหมาะสมกับอาชีพใด 

   ส
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สำระบันเทิง (Edutainment) หมายถึง รูปแบบรายการที่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ชมได้รับ
สาระความรู้ในเรื่องต่างๆโดยผสมผสานกับความบันเทิง เพื่อไม่ท าให้รู้สึกเบื่อหน่าย แต่กลับให้
ความรู้สึกเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ 

รายการสาระบันเทงิทีน่ าเสนออาชีพในความสนใจของวัยรุ่น หมายถึง รายการที่น าเสนอ
เรื่องราวของอาชีพที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาชีพ ข้ันตอน
กระบวนการท างาน รวมถึงอุปสรรคและปัญหาที่พบเจอในการประกอบอาชีพนั้นๆ ซึ่งจะเป็นพื้นที่ใน
การส่งเสริมให้วัยรุ่นมีความรู้ความเข้าใจในด้านอาชีพและน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจถึงอาชีพที่
เหมาะสมกับตนเอง    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



 

บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การสร้างสรรค์รายการสาระบันเทิงที่น าเสนออาชีพในความสนใจ

ของวัยรุ่น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ บทบาทหน้าที่ ข้ันตอนการท างาน ปัญหาและ
อุปสรรคที่ต้องพบเจอในแต่ละอาชีพ ผู้จัดท าโครงการได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจน
รายการที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการดังนี้ 
 
แนวคิดและทฤษฎี 

1. แนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสาร 
                    1.1 ความหมายของการสื่อสาร 
                    1.2 องค์ประกอบของการสื่อสาร 
                    1.3 หลักส าคัญในการสื่อสาร 
                    1.4 วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 
                        1.5 อิทธิพลของการสื่อสารต่อสังคม 
  2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ 
                    2.1 รูปแบบของรายการโทรทัศน์ 
                    2.2 แนวคิดเกี่ยวกับรายการสาระบันเทิง 
                    2.3 กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
      2.4 แนวคิดเกี่ยวกับหลักการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ 
  3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุ่นและพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อ 
      3.1 ทฤษฎีการเปิดรับสื่อและแสวงหาข่าวสาร 
                    3.2 แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่น 
ผลงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร 

การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่
ตลอดเวลา การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งซึ่งได้ช่ือว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ ยุคของข้อมู ล

   ส
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ข่าวสารและการสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่บุคคลและสังคม การสื่อสารนี้เกิดจากแนวความคิดที่ว า
การสื่อสารเปนกระบวนการแลกเปลี่ยนโดยมีสาระส าคัญที่วา   ผูสื่อสารท าหนาที่ทั้งผูสงและผูรับขาว
ในช่วงขณะเดียวกัน ไมอาจระบุวาการสื่อสารเริ่มตนและสิ้นสุดจุดใดเพราะถือวาการสื่อสารมีลักษณะ
เปนวงกลม และไมมีที่สิ้นสุด ผูรับขาวและผูสงขาวนอกจากจะท าหนาที่ทั้งการเขารหัสและถอดรหัส
แล้วยังเป็นผู้กอใหเกิดขาวสารและก าหนดพฤติกรรม โดยมีแนวคิดและทฤษฎีดังต่อไปนี้ 
 
1.1 ความหมายของการสื่อสาร 

การสื่อสาร เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งโดยเฉพาะปัจจุบันที่ได้ช่ือว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ คือการเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร การ
สื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่บุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น การสื่อสารเป็นกระบวนการทีท่ าให้สังคมเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ท าให้มนุษย์สามารถสืบ
ทอดและมีการพัฒนาการเรียนรู้และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้ การสื่อสารจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญในการพัฒนาประเทศและสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชนและสังคมในทุกด้าน 

ค าว่า การสื่อสาร (communications) มีที่มาจากรากศัพท์ภาษาลาตินว่า Communis 
หมายถึง ความเหมือนกันหรือร่วมกัน การสื่อสาร (communication) หมายถึงกระบวนการถ่ายทอด
ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการจากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อ
ต่างๆที่อาจเป็นการพูด การเขียน สัญลักษณ์อื่นใด การแสดงหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ไปยังผู้รับสาร 
ซึ่งอาจจะใช้กระบวนการสื่อสารที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม หรือความจ าเป็นของตนเองและ
คู่สื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการรับรู้ร่วมกันและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกัน บริบททางการ
สื่อสารที่เหมาะสมเป็น ปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การสื่อสารสัมฤทธ์ิผล (สุปรีดี สุวรรณบูรณ์ 2547) 
 
1.2 องค์ประกอบของการสื่อสาร  

องค์ประกอบที่ส าคัญของการสื่อสาร มี  4 ประการ ดังนี ้
                1.2.1 ผู้ส่งสาร (sender) หรือ แหล่งสาร (source) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือ 
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสาร
นั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างข้ึนแทนความคิด ได้แก่ ภาษาและอากัปกิริยาต่างๆ เพื่อ
สื่อสารความคิด ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการ
ใดๆ หรือส่งผ่านช่องทางใดก็ตาม ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม 
                1.2.2 สาร (message) หมายถึง เรื่องราวที่มีความหมายหรือสิ่งต่างๆ ที่อาจอยู่ในรูป
ของข้อมูล ความรู้ ความคิด ความต้องการ อารมณ์ ฯลฯ ซึ่งถ่ายทอดจากผู้ส่งสารไปยังผู้รั บสารให้
ได้รับรู้ และแสดงออกมาโดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่สามารถท าให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้ 
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                 1.2.3 สื่อหรือช่องทาง (media or channel) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการ
หนึ่งในการสื่อสาร หมายถึง สิ่งที่เป็นพาหนะของสาร ท าหน้าที่น าสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ผู้ส่ง
สารต้องอาศัยสื่อหรือช่องทางท าหน้าที่น าสารไปสู่ผู้รับสาร            
                 1.2.4 ผู้รับสาร (receiver) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือมวลชนที่รับเรื่องราว
ข่าวสารจากผู้ส่งสารและแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) ต่อผู้ส่งสารหรือส่งสารต่อไปถึงผู้รับ
สารคนอื่นๆ ตามจุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร 
 
1.3 หลักสําคัญในการสื่อสาร  

วิจิตร อาวะกุล (2525) ได้กลาวถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิผลจะตองมีองคหลักส าคัญใน
การสื่อสารด้วยกัน 7 ประการคือ 
                1.3.1 ความนาเช่ือถือ (Credibility) การสื่อสารจะไดผลนั้นตองมีความเช่ือถือของใน
เรื่องของผูใหขาวสารแหลงขาวเพื่อใหเกิดความมั่นใจหรือเต็มใจรับฟงขาวสารนั้น 

1.3.2 ความเหมาะสม (Context) การสื่อสารที่ดีตองมีความเหมาะสม และกลมกลืนกับ
วัฒนธรรมของสังคม เครื่องมือสื่อสารนั้นเปนเพียงสิ่งประกอบ แตความส าคัญอยูที่ทาทีทาทาง ภาษา
ค าพูดที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมสังคมหมูชนหรือสภาพแวดลอมนั้นๆ 

1.3.3 เนื้อหาสาระ (Content) ขาวสารที่ดีจะต้องมีความหมายส าหรับผูรับมีและสาระ 
ประโยชนแกกลุมชนหรือมีสิ่งที่เขาจะไดผลประโยชนจึงนาสนใจ บางครั้งสิ่งที่เปนประโยชนต่อกลุม 
ชนกลุมหนึ่งแตอาจจะไมมีสาระส าหรับคนบางกลุ ม ในเรื่องนี้จึงตองใช้การพิจารณากลุ่มชน
เป้าหมายดวย 

1.3.4 บอยและสม่ าเสมอตอเนื่องกัน (Continuity and Consistency) การสื่อขาวสาร
จะไดผลตองสงบอยๆ ติดตอกันหรือมีการย้ าหรือซ้ าเพื่อเตือนความทรงจ าหรือเปลี่ยนทัศนคติและมี
ความสม่ าเสมอเสมอตนเสมอปลาย มิใชสงขาวสารชนิดขาดๆ หายๆ ไมเที่ยงตรงแน่นอน 

1.3.5 ชองทางขาวสาร (Channels) ขาวสารจะเผยแพรได้นั้นจะต้องสงให้ถูกชองทาง
ของการสื่อสารนั้นๆ โดยมองหาชองทางที่เปดรับขาวสารที่เราจะสงและสงถูกสายงานกรม กองหนวย
หรือโดยวิทยุโทรทัศนหนังสือพมิพฯลฯ สงถึงตัวบุคคลโดยตรงจะรวดเร็วกว่าหรือสงที่บานไดรับเร็วกว
าการสงไปใหที่ท างานเราควรเลือกชองทางที่ไดผลเร็วที่สุด 

1.3.6 ความสามารถของผูรับขาวสาร (Capability of Audience) การสื่อสารที่ถือวาได
ผลนั้นตองใชความพยายามหรือแรงงานนอยที่สุด การสื่อสารจะงายสะดวกก็ข้ึนอยู่กับความสามารถ
ในการรับของผูรับซึ่งข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน สถานที่ โอกาสอ านวย นิสัย ความรูพื้นฐานที่จะ   
ชวยใหเขาใจ เปนตน 
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1.3.7 ความแจมแจงของขาวสาร (Clarity) ขาวสารตองงายและใชภาษาที่ผูรับสามารถ   
เขาใจคือใช้ภาษาของเขาศัพทที่ยากและสูงไมมีประโยชน์ควรตัดออกใหหมดใหชัดเจนเขาใจงาย มี
ความมุงหมายเดียวอยาใหคลุมเครือหรือมีความหมายหลายแงหรือตกหลนขอความบางตอนที่ส าคัญ
ไป 
 
1.4 วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 

การสื่อสารถือเปน็สิ่งที่มีความส าคัญในการติดต่อร่วมกันบนสังคม และในการด าเนินชีวิต
แต่ละวันน้ันก็ย่อมมีการติดต่อสื่อสารกันในรูปแบบต่างๆนับไม่ถ้วน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายของการสื่อสารที่
แตกต่างกันไปตามวาระ โอกาสและสถานการณ์ โดยวัตถุประสงค์ของการสื่อสารนั้น สามารถจ าแนก
ได้  ดังนี้ (สุปรีดี สุวรรณบูรณ์ 2547) 

1.4.1 เพื่อแจ้งให้ทราบ (inform) ในการท าการสื่อสารต่างๆ ผู้ท าการสื่อสารควรมีความ
ต้องการที่จะบอกกล่าวหรือช้ีแจงข่าวสาร เรื่องราว เหตุการณ์ หรือสิ่งอื่นใดให้ผู้รับสารได้รับทราบ 

1.4.2 เพื่อสอนหรือให้การศึกษา (teach or education) ผู้ท าการสื่อสารนั้น อาจมี
วัตถุประสงค์เพื่อจะถ่ายทอดวิชาความรู้หรือเรื่องราวเชิงวิชาการ เพื่อให้ผู้รับสารนั้นได้มีโอกาสพัฒนา
ความรู้ให้เพิ่มพูนย่ิงข้ึน 

1.4.3 เพื่อสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง (please of entertain) ผู้ท าการสื่อสาร
อาจใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพื่อสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิงแก่ผู้รับสาร โดยอาศัยสารที่
ตนเองส่งออกไป ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด การเขียนหรือการแสดงกิริยาต่างๆ 

1.4.4 เพื่อเสนอหรือชักจูงใจ (Propose or persuade) ผู้ท าการสื่อสารอาจสามารถใช้
วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพือ่ให้ข้อเสนอแนะหรอืชักจูงใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อผู้รบัสารและอาจชักจูงใจ
ให้ผู้รับสารมีความคิดคล้อยตาม หรือยอมปฏิบัติตามการเสนอแนะของตน 

1.4.5 เพื่อเรียนรู้ (learn) วัตถุประสงค์นี้ มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ที่ได้รับสาร การ
แสวงหาความรู้ของผู้รับสารโดยอาศัยลักษณะของสาร  ในกรณีนี้มักจะเป็นสารที่มีเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับวิชาความรู้ เป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสาร โดยที่
ผู้ท าการสื่อสารถ่ายทอดมาถึงตน 

1.4.6 เพื่อกระท าหรือตัดสนิใจ (dispose or decide) ในการด าเนินชีวิตของคนเรามี สิ่ง
หนึ่งที่ต้องกระท าอยู่เสมอก็คือ การตัดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งการตัดสินใจนั้นอาจได้รบั
การเสนอแนะ หรือชักจูงใจให้กระท าอย่างนั้นอย่างนี้จากบุคคลอื่นอยู่เสมอ ทางเลือกในการตัดสินใจ
ของเราจึงข้ึนอยู่กับข้อเสนอแนะนั้น 
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1.5 อิทธิพลของการสื่อสารต่อสังคม 
แรงผลักดันที่มีผลกระตุ้นต่อพฤติกรรมและทัศนคติของมนุษย์อันมีผลต่อการด ารงชีวิต

ถูกเรียกว่า อิทธิพล ซึ่งอิทธิพลต่างๆนั้น มีทั้งในแง่บวกและลบเป็นการแสดงบทบาทและการกระท า
ผ่านสื่อต่างๆถ่ายทอดมายังประชาชน ซึ่งอาจมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมของมนุษย์โดย
เปรียบเสมือนเป็นดาบสองคมที่ให้ทั้งคุณและโทษ การท างานสื่อมวลชนก็เหมือนกับการท า
อัตวินิบาตกรรมเพราะการไร้สื่อจะท าให้วิวัฒนาการแห่งความเป็นมนุษย์สิ้นสุดลงไปด้วย คุณค่าและ
อิทธิพลของสื่อมวลชนจึงมีต่อสังคมอย่างมาก อันเนื่องมาจาก 

1.5.1 การสื่อสาร ไม่เพียงแต่เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการกระจายสารสนเทศเท่านั้น สื่อ
ยังมีความส าคัญในแง่ที่เป็นนวัตกรรมทางสังคมอีกด้วย การเป็นนวัตกรรมในที่นี้ มิได้มีความหมายแต่
เพียงการกระจายข่าวสารสนเทศที่เป็นนวัตกรรมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการที่สื่อมวลชนขยายขอบข่าย
ไปยังผู้เปิดรับสารใหม่ๆได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งท าให้สื่อมวลชนกลายเป็นนวัตกรรมของผู้รับสารอีกส่วนหนึ่ง
อยู่เสมอ 

1.5.2 คุณสมบัติที่แตกต่างกันของสื่อ ในการแพร่กระจายสารสนเทศออกไปอย่างไม่เท่า
เทียมกัน โดยเหตุที่สื่อมวลชนแต่ละประเภทมีภาระหน้าที่ (function) ที่แตกต่างกันไปในสังคม จึงยิ่ง
ท าให้สังคมมีความหลากหลายสูง หน้าที่ของสื่อมวลชนก็จะแตกต่างกันไปตามการเปิดรับสื่อของกลุ่ม
บุคคลที่หลากหลาย 

1.5.3 สื่อแต่ละประเภทไม่เคยหยุดยิ่ง หรือพัฒนาไปโดยล าพังของสื่อนั้นๆ หาก
สื่อมวลชนมักเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาพร้อมกันไปเสมอ ดังนั้น จึงไม่มีสื่อมวลชนใดสื่อมวลชนหนึ่งที่
พัฒนาออกไปอย่างโดดเดี่ยวอย่างเต็มที่ แต่กลับต้องพึ่งพิงและทดแทนกันในบางส่วน 

1.5.4 แม้ว่าเราจะเห็นความแตกต่างทางด้านสังคม วัฒนธรรม และการเมืองอย่างชัดเจน
ในแต่ละสังคม แต่สื่อมวลชนกลับมีวัฒนาการในทุกแห่งทุกแนวทางที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้เพราะเหตุว่า 
สื่อมวลชนเป็นผลสะท้อนของการสื่อสารที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อภาพรวมของมนุษย์ไม่ได้
แตกต่างไปจากอดีต จึงพลอยท าให้สื่อมวลชนมีหน้าที่เช่นเดิม อันได้แก่ การสอดส่อง การให้ความ
คิดเห็น การให้ความรู้ และการให้ความบันเทิง เป็นต้น 

1.5.5 การสื่อสาร มิใช่เป็นเพียงพาหะในการสื่อความหมายอย่างธรรมดาเท่านั้น หากแต่
การสื่อสารสามารถช่วยสร้างกรอบความคิด การปฏิรูป การประดิษฐ์ และการสื่อความใดๆด้วย ซึ่ง
หมายความว่า โครงสร้างของการสื่อสารเป็นตัวก าหนดรูปแบบของสารสนเทศ สามารถท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางความคิด และการรักษาดุลยภาพของระบบสังคมอันเนื่องมาจากการสื่อความหมาย
ดังกล่าว 

1.5.6 โทรทัศน์เป็นการสื่อสารที่ส าคัญมากกว่าสื่อใดๆ ที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องจากโทรทัศน์
สามารถเพิ่มพูนผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมได้มากกว่าเมื่อเทียบกับสื่อมวลชนแขนงอื่น โดย
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อาจสังเกตได้จากปริมาณโฆษณาทางโทรทัศน์ของบริษัทผู้ผลิต และผู้จัดจ าหน่ายสินค้าสูงมากกว่า
สื่อมวลชนประเภทต่างๆ ทั้งนี้เป็นเพราะโทรทัศน์ซึ่งมีทั้งภาพ เสียง สีและความเคลื่อนไหวพร้อมกัน
ไป สามารถโน้มน้าวใจได้ชัดเจนมากกว่า 

1.5.7 การสื่อสาร มีศักยภาพในการแสดงบทบาทด้านข่าวสารในการส่งเสริมกิจกรรม
ของสังคม อิทธิพลของสื่อมวลชนข้ึนอยู่กับลักษณะพิเศษของสื่อซึ่งสะท้อนได้จากความส าเร็จในด้าน
กระบวนการกล่อมเกลาสังคม โดยเฉพาะการเรียนรู้และพฤติกรรมการเลียนแบบของผู้รับสารซึ่ง
สังเกตได้ว่าทักษะของบุคคลจะแตกต่างกันเมื่อมีอัตราการเปิดรับสื่อต่างกัน ดังเช่น ข้อแตกต่าง
ระหว่างชาวชนบทและชาวเมือง อันเนื่องมาจากช่องว่างทางการสื่อสาร 

 
จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร สามารถน ามาเช่ือมโยงและใช้กับรายการ

สาระบันเทิงที่ต้องการน าเสนออาชีพที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่นนักเรียนได้ เพราะการสร้างสรรค์
รายการโทรทัศน์นั้น จะต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงความหมายและสิ่งส าคัญในการสื่อสาร เพื่อน า
ความเข้าใจไปถ่ายทอดตามเนื้อหาและจุดประสงค์ของรายการไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด 
รวมถึงน าเอาองค์ประกอบของการสื่อสารซึ่งเป็นหลักการเบื้องต้นในการสื่อสารไปใช้ และยังสามารถ
น ากลยุทธ์ต่างๆจากทฤษฎีข้างต้นมาปรับใช้ในการน าเสนอได้ 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ 

รายการโทรทัศน์ จัดเป็นสื่อแขนงใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อประชาชนอย่างสูงและเป็นช่องทาง
ส าคัญในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆไปยังประชาชน ผู้ชมและผู้ฟัง ซึ่งจุดมุ่งหมายของรายการโทรทัศน์
แต่ละรายการนั้นย่อมมีความแตกต่างกัน และส่งผลให้เกิดรูปแบบและลักษณะการน าเสนอที่แตกต่าง
กันอีกด้วย โดยในปัจจุบัน การสร้างสรรค์หรือผลิตรายการโทรทัศน์จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่
ลึกซึ้งเพื่อถ่ายทอดวัตถุประสงค์ทีร่ายการต้องการส่งไปถึงผู้ชม ดังนั้นการเกิดเป็นรายการหนึ่งรายการ
ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอโทรทัศน์ได้น้ัน ต้องมีทฤษฎี แนวคิดและกระบวนการที่ควรเรียนรู้หลายอย่าง 
ดังต่อไปนี ้
 
2.1 รูปแบบของรายการโทรทัศน์ 

รายการโทรทัศน์เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการน าเสนอบนสื่อโทรทัศน์ เป็นส่วนประกอบ
ที่ส าคัญที่ท าให้สื่อโทรทัศน์มีอิทธิพลและได้รับความนิยมจากผู้ชม ซึ่งรายการบนโทรทัศน์นั้นมีอยู่
หลากหลายรูปแบบและมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน โดยรูปแบบของรายการโทรทัศน์ที่ถือว่าได้รับ
ความนิยมกันอย่างแพร่หลาย (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, นิคม ทาแดงและไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ 2547: 
149-155) สามารถแบ่งได้ ดังนี้  
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2.1.1 พูดคุย รายการพุดคุย (Talk Programme) เป็นรูปแบบรายการที่เป็นผู้มาปรากฏ
ตัวเพื่อพูดคุย กับผู้ชม โดยการหยิบยกเอา ประเด็นเกี่ยวกับข่าวสาร  ความเคลื่อนไหว เหตุการณ์ 
สาระความรู้หรือความบันเทิงที่ก าลังอยู่ในความสนใจของผู้ชมรายการมาน าเสนอและพูดคุยกับผู้ชม
โดยตรง ในสหรัฐอเมริกา นิยมเรียกว่ารายการทอล์คโชว์ (Talk Show) ลักษณะการน าเสนอรายการ
พุดคุย มีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปแต่เดิมจะใช้การน าเสนอด้วยการพูดเป็นหลักและมีภาพประกอบ
เพื่อจะได้ไม่เห็นหน้าผู้พูดตลอดรายการ ในระยะหลังเริ่มใช้รูปแบบอื่นๆ มาผสมผสาน เช่น การ
สัมภาษณ์ การสนทนา ฯลฯ การพูดคุยสามารถสอดแทรกความบันเทิง ซึ่งอาจจะเป็นการแสดงดนตรี 
แสดงตลก หรือแสดงมายากล เพียงแต่การแสดงเหล่าน้ีถือเป็นส่วนประกอบของรายการเท่านั้นโดยที่
ถือว่าการพูดคุยเป็นจุดเด่นกว่า รายการพุดคุยจะมีคุณภาพและน่าสนใจยิ่งข้ึนหากผู้ด าเนินรายการ
หรือผู้ที่จะท าหน้าที่พูดคุยกับผู้ชม เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการพูดและการน าเสนอเนื้อหาของ
รายการสามารถด าเนินรายการได้อย่างราบรื่นและเป็นธรรมชาติ 

2.1.2 สนทนา รายการสนทนา (Conversational programme) เป็นรูปแบบรายการที่
มีคนมาพูดคุยกัน 2 หรือ 3 คน โดยมีคนหนึ่งเป็นผู้ด าเนินรายการ หรือด าเนินการสนทนา ส่วนบุคคล
ที่เหลือจะเป็นผู้ร่วมสนทนา ผู้ด าเนินรายการจะท าหน้าที่น าการสนทนา และคอยควบคุมการสนทนา
ให้เป็นไปตาม ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของรายการคอยเช่ือมโยงประเด็นการสนทนา เพื่อไม่ให้ผู้ชม
เกิดความสับสนกับประเด็นที่สนทนาผู้ด าเนินการสนทนาอาจร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยการพูดคุย 
กับผู้ร่วมรายการในขณะเดียวกันก็จะต้องคอยพูดคุยกับผู้ชมรายการด้วย โดยเฉพาะในช่วงต้น ที่ต้อง
เปิดประเด็นการสนทนาและช่วงท้ายที่ต้องสรุปประเด็นการสนทนา รายการสนทนา แตกต่างกับ
รายการพูดคุย กล่าวคือรายการพุดคุยเป็นการพูดคุยกับผู้ชมโดยตรงในขณะที่รายการสนทนามิใช่เป็น
การพูดคุยกับผู้ชมโดยตรง แต่เป็นการสนทนากันระหว่างผู้รว่มรายการการน าเสนอรายการสนทนาทีด่ี 
มิใช่เพียงการน าเสนอภาพผู้ร่วมสนทนาตัดสลับกันไปมาเท่านั้น หากแต่ควรจะต้องมีภาพเหตุการณ์
หรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือประเด็นที่ก าลังสนทนามาตัดต่อประกอบกับรายการด้วย 

2.1.3 อภิปราย รายการอภิปราย (Discussion Programme) เป็นรูปแบบรายการ
พูดคุยลักษณะหนึ่ง แต่ไม่ใช่เป็นการพูดคุยกับผู้ชมโดยตรง หากแต่เป็นการพูดคุยระหว่างผู้ด าเนินการ
อภิปราย หรือผู้ด าเนินรายการกับผู้ร่วมรายการ ซึ่งอาจจะมีตั้งแต่ 2-4 คน ผู้ร่วมรายการมักจะเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถมีประสบการณ์ มีความเช่ียวชาญหรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
อภิปราย ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชิญมาร่วมรายการแต่ละครั้งควรมีความหลากหลายเพื่อผู้ชมจะได้รับรู้ใน
ทรรศนะหรือมุมมองที่แตกต่างกันไป โดยหัวข้อที่หยิบยกมาอภิปรายในรายการ ควรเป็นหัวข้อที่ก าลัง
เป็นที่สนใจ ของสังคมในขณะนั้น ซึ่งผู้จัดรายการ จะต้องเป็นผู้ก าหนดข้ึนมา ผู้ด าเนินรายการจะเป็น
ผู้ท าหน้าที่พูดกล่าวน าถึงหัวข้อที่หยิบยกมาอภิปราย คอยป้อนประเด็นค าถามให้ผู้ร่วมรายการแต่ละ
คน ได้ร่วมแสดงทรรศนะคติและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทีละคน อย่างมีกติกาและมารยาทและต้อง
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คอยควบคุมการอภิปรายให้อยู่ในขอบเขตของประเด็นที่ก าหนดไว้ ผู้ด าเนินรายการจะท าหน้าที่เป็น
เพียงผู้น าการอภิปรายและสรปุความคิดเหน็ของผูร้ว่มอภิปราย ในช่วงจังหวะที่เหมาะสมเท่านั้น จะไม่
ร่วมแสดงทรรศนะและความคิดเห็นเหมือนอย่างรายการสนทนา วัตถุประสงค์ของรายการอภิปราย
ส่วนใหญ่ต้องการให้เป็นเวทีแสดงทรรศนะหรือความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนแนวความคิดระหว่างผู้
ร่วมรายการหากเป็นรายการอภิปรายที่ถ่ายทอดสด (live) อาจเปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านร่วมแสดง
ความคิดเห็นด้วยหัวข้อหรือประเด็นทีอ่ภิปราย มักเป็นเรื่องที่มสีาระทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมส่วนรวม ไม่เป็นเรื่องไร้สาระ 

2.1.4 สัมภาษณ์ รายการสัมภาษณ์ (Interview Programme) เป็นรูปแบบรายการที่มี
บุคคล 2 คนหรือมากกว่ามาร่วมพูดคุยซักถามปัญหา ข้อสงสัยหรือช้ีแจงข้อเท็จจริง ตามหัวข้อที่
ก าหนดในแต่ละรายการ โดยมีผู้ด าเนินรายการเพียง 1 คน ท าหน้าที่สัมภาษณ์หรือซักถามและผู้ร่วม
รายการหรือผู้ใหส้ัมภาษณ์เปน็ผู้ตอบหรอืช้ีแจงข้อเท็จจรงิต่อข้อค าถาม ซึ่งอาจจะมีจ านวนคนมากกว่า 
1 คน ซึ่งทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของเวลาและขอบข่ายเนื้อหาของหัวข้อที่สัมภาษณ์ว่ามีมาก
น้อยเพียงใด 

2.1.5 สาธิตและทดลอง รายการสาธิตและทดลอง (Demonstration and 
Experimental Programme) เป็นรูปแบบรายการที่น าเสนอด้วยการอธิบายกรรมวิธี เทคนิค วิธีการ 
กระบวนการและข้ันตอนหรอืรายละเอียดอื่นๆ ของการกระท าหรือการประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ด้วยการ
น าเสนอภาพและเสียงประกอบการสาธิตและทดลองในแต่ละเทคนิค แต่ละวิธีการหรือแต่ละข้ันตอนที่
เป็นรูปธรรม สามารถน าไปปฏิบัติหรือท าได้จริง เช่น การสาธิตการเสริมสวย การท าผม การแต่งหน้า 
การสาธิตการปรุงอาหาร การสาธิตการประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ เป็นต้น 

2.1.6 ข่าว รายการข่าว (News Programme) เป็นรูปแบบรายการที่น าเสนอเหตุการณ์ 
เรื่องราว ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็น ที่น่าสนใจ มีความสดใหม่ มีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ 
หรือมีองค์ประกอบข่าวอื่น ๆ โดยใช้วิธีการน าเสนอทั้งในลักษณะของการประกาศ การอ่านค า
บรรยายข่าวประกอบภาพโดยผู้ประกาศข่าว การรายงานพิเศษหรือการสัมภาษณ์ โดยผู้สื่อข่าว หรือ
ผู้รายงานข่าวในสถานที่จริง หรือลักษณะอื่นๆ 

2.1.7 สารคดี รายการสารคดี (Documentary Programme) เป็นรูปแบบรายการที่
น าเสนอเรื่องราว ที่เป็นจริงหรือมีพื้นบานอยู่บนข้อเท็จจริง ไม่ใช่จากเรื่องที่แต่งข้ึนหรือจากนวนิยาย 
หรือจากจิตนาการ ส่วนใหญ่จะเป็นเรือ่งทีผู่กพนักับเหตุการณ์และบคุคลจริง เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับ
มนุษย์ อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นการน าเสนอเรื่องจริง แต่การน าเสนอจะต้องมีลักษณะสร้างสรรค์ไม่ใช่
ลอกเลียนแบบจากของจริงทั้งหมดโดยไม่มีการตกแต่ง การน าเสนอเนื้อหาสาระ ในรายการสารคดี
โดยทั่วไป อาจเสนอด้วยภาพและเสียงบรรยายตลอดรายการโดยไม่มีผู้ด าเนินรายการปรากฏตัวเพื่อ
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คอยพูดเกริ่นน าหรือเช่ือมโยงรายการ หรืออาจมีผู้ด าเนินรายการปรากฏตัวและท าหน้าที่พูดน าเข้าสู่
รายการ คอยพูดเช่ือมโยงรายการในแต่ละช่วงแต่ละตอน และคอยพูดสรุปในช่วงท้ายของรายการ  

2.1.8 ละคร รายการละคร (Drama Programme) เป็นรูปแบบรายการที่น าเสนอ
เรื่องราวโดยใช้การแสดงตามบทบาทในเรื่องราวที่แต่งข้ึนหรือดัดแปลงจากเรื่องจริง  เพื่อสื่อสาร
ความหมายที่มีความเกี่ยวกับสาระ ข้อคิด คติเตือนใจ และความบันเทิงไปสู่ผู้ชมรายการ โดยอาศัย
องค์ประกอบและเทคนิคทางการละคร ศิลปะการแสดง เทคนิคการถ่ายท า การตัดต่อล าดับภาพ และ
การให้เสียงดนตรีและเสียงประกอบ เพื่อให้เรื่องราวมีความสมจริงสมจัง ผู้ชมชมแล้วมีอารมณ์ร่วม 
และเกิดความรู้สึกคล้อยตาม 

2.1.9 สาระละคร รายการสาระละคร (Docudrama Programme) เป็นรูปแบบรายการ
ที่น าเสนอโดยอาศัยรูปแบบสารคดีผสมผสานกับรูปแบบละคร เป็นน าเอารูปแบบของละครมาใช้เพื่อ
สื่อความหมายถ่ายทอดสาระความรู้ หรือสะท้อนปัญหาด้านๆ โดยการผูกเรื่องราวเป็นละครที่สะท้อน
ให้ผู้ชมตระหนักและรับรู้ถึงปัญหา สาเหตุของปัญหา และอาจรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหานั้นๆ 
และมีผู้ด าเนินรายการเป็นผู้ท าหน้าที่เกริ่นน า อธิบายหรือขยายสาระ และสรุปประเด็น 

2.1.10 เพลงและดนตรี รายการเพลง (Music Programme) เป็นรายการที่น าเสนอ
เพลงหรือการแสดงดนตรี ซึ่งสามารถจัดน าเสนอในลักษณะเป็นเพลงที่มีภาพประกอบเป็นเรื่องราว
ตามเนื้อหาของเพลงที่เรียกว่า มิวสิควิดีโอ (Music Video) หรือเป็นการจัดแสดงดนตรีที่เรียกว่าเป็น
การแสดงคอนเสิร์ต ซึ่งอาจจะเป็นการบันทึกเทปโทรทัศน์ไว้ล่วงหน้าก่อนออกอากาศแพร่หลายหรือ
เป็นการถ่ายทอดสด โดยมีพีธีกรหรือผู้ด าเนินรายการเป็นผู้พูดเปิดน ารายการ พูดเช่ือมโยงเข้าสู่เพลง
หรือการแสดงดนตรีของนักร้อง และพูดปิดรายการ 

2.1.11 นิตยสาร รายการนิตยสาร (Magazine Programme) เป็นรูปแบบรายการที่
น าเสนอเนื้อหาสาระที่หลากหลาย ซึ่งอาจจัดแบ่งเป็นเรื่องย่อยต่างกันหลายๆเรื่อง แต่ละเรื่องจะเป็น
แนวเดียวกัน หรือต่างแนวกันก็ได้และใช้รูปแบบการน าเสนอที่หลากหลายในรายการเดียวกัน เช่น 
อาจเริ่มด้วยรายการเพลง สลับด้วยรายการสัมภาษณ์ รายการสารคดี รายการสนทนา หรือรายการ
ละคร แต่สิ่งส าคัญของรูปแบบนิตยสารก็คือการเช่ือมโยงหรือการร้อยเรียงแต่ละเรื่องย่อยหรือแต่ละ
ตอน ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความสอดคล้องและกลมกลืนกัน 

2.1.12 ปกิณกะ รายการปกิณกะ (Variety Programme) หรือที่นิยมเรียกว่า    รายการ
วาไรตี้ (variety) เป็นรูปแบบรายการที่มุ่งเน้นน าเสนอความบันเทิง หลายเรื่อง หลายรส โดยใช้
รูปแบบการน าเสนอ ที่หลากหลายคล้ายๆ กับรายการนิตยสารต่างกันเพียงรายการปกิณกะไม่
จ าเป็นต้องเช่ือมโยง หรือร้อยเรียงแต่ละช่วงแต่ละตอนของรายการให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รายการ
ปกิณกะจึงมีความหลากหลายทั้งในด้านเนื้อหารายการ และรูปแบบการน าเสนอด้วยความมุ่งหวังที่จะ
สร้างความ พึงพอใจ สร้างความสนุกสนานบันเทิงเริงใจ ให้กับกลุ่มผู้ชมรายการที่มีความชอบแตกต่าง
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กัน รูปแบบรายการที่มักปรากฏในรายการปกิณกะได้แก่ รายการแสดงดนตรีและร้องเพลง รายการ
แสดงตลกหรือละครตลกเบาสมองรายการสัมภาษณ์นักร้องหรือนักแสดงที่มีช่ือเสียง พร้อมการแสดง
ความสามารถพิเศษ ฯลฯ และองค์ประกอบหนึ่งที่มคีวามส าคัญในการสรา้งสรรค์รายการปกิณกะก็คือ
พิธีกรประจ ารายการผู้ท าหน้าที่เหมือนตัวแทนของผู้ชมรายการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถใน
ด้านการน าเสนอ มีไหวพริบดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งและมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับกลุ่มผู้ชม
เป้าหมาย  

2.1.13 เกมโชว์  รายการเกมโชว์ (Game Show Programme) เป็นรูปแบบรายการที่
จัดให้มีการแข่งขันกันระหว่างผู้ร่วมรายการด้วยการเล่นเกมหรือตอบปัญหาที่ผู้จัดรายการก าหนดข้ึน
ภายใต้เงื่อนไขของกฎและกติกาที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า เกมหรือกิจกรรมที่จัดอาจเป็นการแข่งขันทาง
ร่างกาย หรือใช้สติปัญญาระหว่างผู้เข้าร่วมแข่งขัน ฝ่ายชนะจะได้รับรางวัลเป็นเงินหรือของรางวัลที่มี
มูลค่าจ านวนมาก ในขณะที่ผู้แพ้จะได้รับเงินหรือของรางวัลตอบแทน โดยมีพีกรหรือผู้ด าเนินรายการ 
เป็นผู้อธิบายช้ีแจงกติกาคอยด าเนินการและควบคุมการแข่งขัน ให้เกิดความสนุกสนานและยุติธรรม 
ในกรณีที่เป็นการแข่งขันตอบปัญหาโดยตรงอาจเรียกว่าเป็นรายการตอบปัญหา (Quiz Programme) 
ซึ่งมักเป็นการทดสอบความรู้หรือเชาว์ปัญญาในเรื่องต่างๆ 

2.1.14 สปอต รายการสปอต (Spot Programme) เป็นรูปแบบรายการที่น าเสนอ
เนื้อหาสาระที่ผ่านกระบวนการผูกเรื่องและเรียบเรียงให้สั้นกะทัดรัดและใช้ศิลปะการน าเสนอด้วย
ภาพ และเสียงที่สอดคล้องและกลมกลืนกับเนื้อหาสาระโดยใช้ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 30-60 วินาที 
วัตถุประสงค์ของการน าเสนอในรูปแบบสปอตวิทยุโทรทัศน์ก็เพื่อจะตอกย้ าซ้ าเตือน ด้วยการ
ออกอากาศแพร่ภาพบ่อยครั้ง เช่น สปอตประชาสัมพันธ์ สปอตโฆษณา หรือสปอตรณรงค์ในเรื่องราว
หรือประเด็นปัญหาหนึ่งของสังคม ซึ่งผู้รณรงค์ต้องการโน้มน้าวหรือชักจูงใจให้ประชาชนทั่วไปได้รับ
รู้ และร่วมมือกันปฏิบัติตาม 
 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับรายการประเภทสาระบันเทิง 

สาระบันเทิง หรือ“Edutainment” คือกลยทธุในการผสมผสานขอมูลขาวสารและความ
รูในดานตางๆ เขากับความบันเทิงโดยเจตนามีเปาหมายชัดเจนและน าเสนอผานทางสื่อบันเทิง
รูปแบบตางๆ โดยมีวัตถุประสงคใหบุคคลไดรับความรูมีทัศนคติและพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค 
และในขณะเดียวกันก็ไมรูสึกเบื่อหนายกับการบริโภคขาวสารดังกลาว 

เอดูเทนเมนต์ (Edutainment)   เปนค าศัพทภาษาอังกฤษรวมสมัย โดยเกิดจากการ
สนธิค าศัพท 2 ค าคือว่า “เอดูเคชัน”(Education) ซึ่งหมายถึงสาระความรู กับ “เอนเตอรเทนเมนต์” 
(Entertainment) ซึ่งหมายถึงความบันเทิง กลายเปนค าศัพท์ใหมวา “เอดูเทนเมนต์” โดยอาจแปล 
เปนภาษาไทยว่า “สาระบันเทิง” โดยรวมค าวา “ขาวสาร” กับ“ความบันเทิง”การผสมผสานขอมูล  
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ขาวสารความรูและความบันเทิงเขาด้วยกันโดยเจตนา จึงเปนการเปลี่ยนมุมมองของบุคคลจากเดิมที่
มักแบงแยกความคิดเรื่องความรูและความบันเทิงออกจากกัน มาสูความคิดที่วาเราสามารถบริโภค   
ขาวสารความรูและความบันเทิงไดอยางสนุกสนานในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้แนวคิดดังกลาวยังเป็น
การน าจุดเดนของการศึกษาและความบันเทิง มาประสานประโยชนรวมกันน าเสนอเนื้อหาสาระใน
รูปแบบที่ผูบริโภคตองการกระตุนใหผบูริโภคสนใจติดตาม แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่เกี่ยวข้องในหมู
ผูบริโภคด้วยกันและน าเนื้อหาสาระที่ไดรับไปสูการปฏิบัติและน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในทางที่ดีข้ึน โดยแนวคิดดังกลาวมักปรากฏในรูปแบบของนิทานพื้นบาน นิยายปรัมปรา นิทานอีสป 
ในประเทศตางๆทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดคานิยม ความเช่ือศีลธรรม 
ประเพณีสูบุคคลในสังคม ซึ่งกิจกรรมดังกลาวเปนสวนหนึ่งของระบบการเรียนรูในลักษณะที่ไม่เป็น
ทางการจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุ่นหนึ่ง ถึงแมวาแนวคิดพื้นฐานของเอดูเทนเมนตไมใชเรื่องใหม แต่
การริเริ่มผสมผสานความรูกับความบันเทิง ผานทางสื่อมวลชนสมัยใหมเกิดข้ึนในชวงไม่กี่ทศวรรษที่  
ผานมาในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน อาทิ สื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ ฯลฯ  เริ่มเขามามีบทบาทใน
สังคมทั้งนี้เนื่องจากสื่อบันเทิงมีลักษณะเดนในดานตางๆ อาทิ การเปนสื่อที่ไดรับความนิยมสูง 
(Popular) สรางความรูสึกสวนตัวให้กับผู้บริโภค (Personal) โดยผู้ชมมักเกิดความรูสึกรวม รูสึก
สนุกสนานโศกเศราต่ืนเต้นไปกับตัวละคร นอกจากนี้สื่อบันเทิงยังเปนสื่อที่แพรหลายทั่วไป สามารถ 
โนมนาวใหผู้บริโภคสามารถเปลีย่นแปลงความรูสกึนึกคิด หรือพฤติกรรมต่างๆได ตลอดจนสามารถท า
ผลก าไรให้กับผูผลิตไดเปนอยางดี (ปาริชาต สถาปตานนท 2543) 

 
2.3 กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 

การผลิตรายการโทรทัศน์เปรียบไปคงคล้ายกับการท าอาหาร นั่นคือจะปรุงอย่างไรให้
อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการอาหารทั้งคาวหวานแต่ละชนิดต้องใช้อะไรเป็นส่วนผสม แต่ละชนิด
ต้องใช้ปริมาณเท่าไร จะหาได้จากที่ไหน  มีขั้นตอนการปรุงอย่างไรรสชาติจึงจะถูกปาก  ทุกๆข้ันตอน
ต้องมีการวางแผน เช่นเดียวกันกับการผลิตรายการโทรทัศน์ เพราะถ้าหากได้มีการวางแผนเตรียมการ 
ทุกข้ันตอนไว้ดีแล้ว  ก็จะสามารถจินตนาการถึงเรื่องราวตอนจบได้เลย การถ่ายท าและการตัดต่อก็จะ
ไม่สะดุด ไม่ต้องมาเสียเวลาถกเถียงกันภายหลัง ซึ่งจะท าให้มีผลกระทบด้านอื่นๆตามมา ทุกข้ันตอน
ของการผลิตรายการ  มีปัจจัยมีองค์ประกอบมีรายละเอียดต่างๆ  ทั้ งเรื่องคน วัสดุอุปกรณ์ 
งบประมาณ การจัดการ รวมทั้งเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง (สมเจตน์ เมฆพายัพ 2547) ได้อธิบายข้ันตอน
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้ 

2.3.1 การเตรียมงาน (Pre-production) ในข้ันตอนน้ี คือจุดเริ่มต้นของการท างาน หาก
มีการวางแผนเตรียมงานไว้ดีมีรายละเอียดข้ันตอน วิธีการท างานชัดเจน แม้จะต้องใช้งบประมาณใช้
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เวลามากกว่าข้ัน ตอนอื่นๆก็คุ้มค่า เพราะจะท าให้การท างานในข้ันตอนอื่นๆสะดวกรวดเร็วและลด
ปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยมีรายละเอียดในแต่ละหัวข้อดังนี้ 

        - การวางแผน (Plan) คือ การก าหนดทิศทางข้ันตอนในการท างานว่าจะท า
อะไร จะท าอย่างไรและจะได้อะไรเป็นการตั้งค าถามและหาค าตอบ หาข้อสรุปให้ใกล้เคียงกับค าถาม
ได้มากที่สุด โดยมีหัวข้อไว้ตั้งค าถามหลักๆ 7 หัวข้อคือ 5W+2H 

        - การจัดท าเนื้อหา (Content) เมื่อตั้งค าถามและหาค าตอบได้แล้ว ก่อนที่จะผลิต
รายการ จ าเป็นที่จะต้องมีเนื้อหาส าหรับใช้เขียนบทที่มีความถูกต้องชัดเจนและมีความเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายเนื้อหาจะต้องไม่ส่งผลกระทบในทางที่เสื่อมเสียต่อสังคม มีสาระที่ให้ข้อคิดที่ดีมี
ประโยชน์ต่อผู้ชมโดยมีที่มาของแหล่งข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ 

        - เ ขียนบท (Script) บทเป็น เสมือนแผนที่ เดินทางหรือแบบแปลนการ
ก่อสร้าง หากมีรายละเอียดชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจก็จะท าให้การถ่ายท าสะดวกและรวดเร็วข้ึน 

        - การประสานงาน (Co-ordinate) ในการท างานเป็นกลุ่ม เรื่องการประสานงาน
ถือเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก ต้องให้ทุกคนในกลุ่มรู้และเข้าใจตรงกัน การสื่อความหมายต้องชัดเจนไม่
คลุมเครือ มีการก าหนดนัดหมายประชุมวางแผนข้ันตอนการท างาน ใครมีหน้าที่ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร 
อย่างไร เพื่อให้ทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตการท างานของตนเอง ผู้ที่ท าหน้าที่
นี้จึงมีความส าคัญมาก เพราะหากผิดพลาดก็จะกลายเป็นการประสานงาน 

2.3.2 การผลิตหรือถ่ายท า (Production) เมื่อถึงข้ันตอนน้ี นั่นคือการน าแผนที่คิดไว้มา
ปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม แม้จะไม่ตรงตามแผนที่คิดไว้ทั้งหมดแต่ก็ต้องพยายามเดินตามแผนให้
ได้มากที่สุด (ยืดหยุ่นในการปฏิบัติแต่ยืนหยัดในหลักการ) และในการถ่ายท านั้นควรเลือกใช้อุปกรณ์ให้
มีความเหมาะสมกับรูปแบบของรายการได้ดังนี้ 

        - การถ่ายท าในสถานที่ (Studio) มีข้อได้เปรียบคือ สามารถควบคุมแสง เสียง 
และจัดตกแต่งฉากได้โดยไม่ต้องกังวลกับสภาพดินฟ้าอากาศฝนตก อากาศร้อน หนาว สามารถ
ควบคุมได้ทั้งหมด ถ่ายท าได้รวดเร็วเพราะมีกล้องมากกว่าหนึ่งตัว (ส่วนมากจะมีไม่ต่ ากว่าสามกล้อง) 
จะท าให้ถ่ายท าได้อย่างต่อเนื่องจากหลายมุมมอง 

        - การถ่ายท านอกสถานที่ (Outdoor)  
2.3.3 การตัดต่อและร้อยเรียงรายการ (Post-Production) การตัดต่อเป็นงานข้ัน

สุดท้ายที่ส าคัญมาก แม้การถ่ายท ามาจะดีเพียงใดแต่ถ้าหากตัดต่อไม่ดีรายการก็จะขาดความสมบูรณ์
และไม่น่าสนใจ ข้ันตอนน้ีจึงต้องพิถีพิถันทั้งด้านเทคนิคและศิลปะ ซึ่งมีล าดับข้ันตอนการท างานดังนี้ 

        - ตัดต่อแบบ (วิธี) Offline เป็นการตัดต่อที่ยังไม่ต้องเน้นเทคนิคและคุณภาพ ตัด
เพื่อดูความต่อเนื่อง ความยาวในแต่ละ Shot ให้ตรงกับเนื้อหาตามบทเท่านั้น มีอุปกรณ์ให้เลือกใช้ได้ 
สองแบบคือ  
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        - ตัดต่อแบบ (วิธี) online เป็นข้ันตอนที่น าข้อมูลรายละเอียดจากวิธี Offline มา
จัดท าเทคนิคพิเศษ เช่น ซ้อนตัวอักษรพลิกเปลี่ยนภาพ Dissolve Wipe จัดท าไตเติ้ล (Title) เครดิต 
(credit) ท้ายรายการเพื่อแสดงความรับผิดชอบผลงานและเป็นประวัติไว้สืบค้นได้ บันทึกเสียง
บรรยายเสียงประกอบเสียงดนตรี โดยเน้นคุณภาพที่สมบูรณ์และถูกต้องก่อนที่จะน าไปใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ต่อไป เลือกใช้อุปกรณ์ได้สองแบบเช่นเดียวกันคือ 
 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับหลักการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ 

โทรทัศน์เป็นสื่อที่ใหท้ั้งภาพและเสยีง ดังนั้น การเขียนบทส าหรับรายการโทรทัศน์จงึต้อง
เขียนให้มีมิติทั้งภาพและเสียงควบคู่การไป รวมถึงลักษณะและวิธีการเขียนจะต้องสื่อสารออกไปอย่าง
สมบูรณ์ครบถ้วนและมีความน่าสนใจ การเขียนส าหรับโทรทัศน์จึงควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

2.4.1 เขียนโดยใช้ส านวนสนทนาภาษาที่ใช้ส าหรับการพูดคุย มิใช่เขียนในแบบของ
หนังสือวิชาการ (text book) จึงเขียนส าหรับให้ทั้งดูและฟัง ไม่เขียนในรูปแบบซึ่งเร้าใจให้อ่าน 

2.4.2 เขียนโดยเน้นภาพให้มาก ดังค าขงจื้อที่ว่า “คิดให้กระจ่างชัดดังเป็นภาพ รายการ
โทรทัศน์จะไม่บรรจุค าพูดไว้ทุกๆ วินาที แบบรายการวิทยุ” 

2.4.3 เขียนอธิบายแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ก าลังพูดถึง ไม่เขียนและบรรยายโดยปราศจาก
ภาพประกอบ  

2.4.4 เขียนเพื่อเป็นแนวทางให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมแต่ละกลุ่ม ผู้ซึ่งเป็น
เป้าหมายในรายการของท่าน มิใช่เขียนส าหรับผู้ชมโทรทัศน์ส่วนใหญ่ 

2.4.5 พยายามใช้ถ้อยค าส านวนที่สามารถเข้าใจกันในยุคนั้นไม่ใช้ค าที่มีหลายพยางค์ ถ้า
มีค าเหมือน ๆ กันให้เลือก จงเลือกใช้ค าที่เข้าใจได้ง่ายกว่า  

2.4.6 เขียนเรื่องที่น่าสนใจและต้องการเขียนจริงๆ ไม่พยายามเขียนเรื่องซึ่งอาจท าให้เกดิ
ความน่าเบื่อหน่ายเพราะความน่าเบื่อจะปรากฏบนจอโทรทัศน์  

2.4.7 เขียนโดยพัฒนารูปแบบการเขียนของตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบการเขียนของคนอืน่  
2.4.8 ค้นคว้าวัตถุดิบต่าง ๆ เพื่อจะมาใช้สนับสนุนเนื้อหาในบทอย่างถูกต้องไม่เดาเอา

เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีข้อเท็จจริงเข้าไปเกี่ยวข้อง 
2.4.9 เขียนบทเริ่มต้น (opening) ให้น่าสนใจและกระตุ้นให้ผู้ชมอยากชมต่อไป 
2.4.10 เขียนโดยเลือกใช้อารมณ์แสดงออกในปัจจุบัน ไม่เป็นคนล้าสมัย 
2.4.11 ไม่เขียนเพื่อรวมจุดสนใจทั้งหมดไว้ในฉากเล็กๆ ในห้องที่ มีแสงไฟสลัว ผู้ชม

ต้องการมากกว่าน้ัน  
2.4.12 ใช้เทคนิคประกอบพอควร ไม่ใช้เทคนิคประกอบมากเกินไปจน เป็นสาเหตุให้

สูญเสียภาพที่เป็นส่วนส าคัญที่ต้องการ ให้ผู้ชมได้เข้าใจได้เห็น 
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2.4.13 จงให้ความเช่ือถือผู้ก ากับรายการว่าสามารถแปลและสร้างสรรค์ภาพออกมาได้
ตามค าอธิบายและค าแนะน าของผู้เขียน ผู้ก ากับจะตัดทอนบทให้เข้ากับเวลาที่ออกอากาศและไม่ต้อง
แปลกใจ ถ้าบรรทัดแรกๆ ของบทถูกตัดออก หรืออาจผิดไปจากช่วงต้นๆที่เขียนไว้ ต้องให้ความ
เช่ือถือผู้ก ากับรายการและไม่พยายามจะเป็นผู้ก ากับรายการเสียเอง  

2.4.14 ไม่ลืมว่าผู้ก ากับจะแปลความเร้าใจของผู้เขียนบทออกมาได้จากค าอธิบาย และ
ค าแนะน าที่ผู้เขียนเขียนเอาไว้ในบท  

2.4.15 ผู้เขียนบทต้องแจ้งให้ทราบถึงอปุกรณ์ที่ต้องใช้เป็นพิเศษ ซึ่งจ าเป็นและอาจหาได้
ยาก เวลาเ ขียนควรค านึ งด้วย ว่าอุปกรณ์ที่ ใ ช้ประกอบนั้น เป็นอุปกร ณ์ซึ่ ง ไม่สิ้ น เปลือ ง
จนเกินไป ค่าใช้จ่ายมากเกินไป และอุปกรณ์นั้นต้องหาได้ 

 
การใช้ภาษาในการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ 
การใช้ภาษาในการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์โดยทั่วไปมีลักษณะคล้ายกับการใช้ภาษาในการ

เขียนบทวิทยุกระจายเสียง ต่างกันที่การใช้ภาษาในการเขียนบทวิทยุกระจายเสียง เป็นการใช้ภาษา 
เพื่อการฟังเพียงอย่างเดียว แต่การใช้ภาษาในการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ เป็นการใช้ภาษาเพื่อการดู
และการฟังประกอบกัน ทั้งนี้เพราะวิทยุโทรทัศน์เป็นสื่อที่สามารถสื่อสารด้วยวัจนภาษาได้แก่ ค าพูด 
ค าอ่าน ค าบรรยาย และอวัจนภาษา ได้แก่ ภาพ การเคลื่อนไหว แสง สี เสียงดนตรี เสียงประกอบ 
และความเงียบได้อย่างชัดเจน (ภิญโญ ช่างสาน 2542) ได้กล่าวถึงการใช้ภาษาในการเขียนบทวิทยุ
โทรทัศน์ ไว้ดังนี้ 

1) ใช้ภาษาส านวนสนทนาที่ง่าย กระชับ ชัดเจน สื่อได้ทั้งเสียงและภาพประกอบกัน
อย่างกลมกลืน  

2) ใช้ถ้อยค าภาษาให้สอดคล้องกับรูปแบบรายการ และเหมาะสมกับผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย   
3) ใช้ภาษาที่สุภาพ ไม่ใช้ถ้อยค าที่ส่อไปในทางหยาบคายหรือลามกอนาจาร  
4) ใช้ภาษาที่สร้างสรรค์ ไม่ใช้ถ้อยค าย่ัวยุ บิดเบือน หรือเสียดสีผู้อื่น จนก่อให้เกิดความ 

สับสน หรือเกิดความแตกแยกข้ึนในสังคม  
5) ใช้ภาษาที่แสดงความใกล้ชิด และเป็นกันเองกับผู้ชมรายการทั้งผู้ ชมในห้องส่งและ

ผู้ชมทางบ้าน  
6) ใช้ค าที่ออกเสียงได้ง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ค าที่ออกเสียงยากหรือท าให้พูดลิ้นพันกัน ถ้า

จ าเป็น ต้องใช้ค าที่อ่านยากควรเขียนค าอ่านไว้ในวงเล็บด้วย  
7) ใช้ศัพท์เทคนิคในการถ่ายภาพได้ถูกต้อง เพื่อจะได้ระบุลงไปให้แน่ชัดว่าในแต่ละชอต 

(shot) ในแต่ละฉาก (scene) ควรจะสื่อด้วยภาพอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ และน่าสนใจ
ยิ่งขึ้น 
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จากแนวคิดและทฤษฎีข้างต้น สามารถน ามาเช่ือมโยงกับการสร้างสรรค์รายการที่ศึกษา
ได้โดยเฉพาะแนวความคิดเกี่ยวกับสาระบันเทิง ซึ่งเป็นรูปแบบของรายการที่มุ่งหวังจะผลิตและ
สร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังสามารถน าเอาแนวคิดเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ต่างๆมาปรับใช้ในรายการ
เพื่อน าเสนอได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของรายการโทรทศัน์หรือแม้แต่กระบวนการผลิตซึ่งเป็นกล
ยุทธ์และแนวทางส าคัญที่จะช่วยให้การผลิตรายการโทรทัศน์ด าเนินไปได้ด้วยดี รวมถึงหลักในการ
เขียนบทซึ่งสามารถน าไปเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์บทเพื่อให้ตรงกับความสนใจของ
กลุ่มเป้าหมายได้อีกด้วย 
 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 

แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ เป็นการศึกษากระบวนการและลักษณะที่เป็นปัจจัยส่งผล
ต่อการเปิดรับต่างๆ ซึ่งพฤติกรรมการเปิดรับสารนั้น ย่อมมีที่มาที่ไปอันข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆมากมาย 
อาทิ เพศ อายุ การศึกษา ค่านิยม วัฒนธรรม เป็นต้น โดยพฤติกรรมการเปิดรับสื่อจัดเป็นสิ่งส าคัญ
อย่างยิ่งที่ถือเป็นแนวทางเพื่อน ามาประยุกต์และปรับใช้ส าหรับสร้างสื่อไปยังผู้รับ ซึ่งแนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ มีดังนี้ 
 
3.1 การเปิดรับสื่อและแสวงหาข่าวสาร 

การเลือกเปิดรับสารข้ึนอยู่กับปัจจัยซับซ้อนหลายประการ นอกจากปัจจัยเชิงกายภาพ 
อันได้แก่ ความสะดวกหรือการหาได้ง่ายของการสื่อสาร ความเด่นหรือความน่าสนใจเมื่อเทียบกับ
สภาพแวดล้อมรอบๆ แล้ว การศึกษาและสถานภาพทางสังคมของผู้รับสาร ประสบการณ์ที่ผ่านมา
ของผู้รับสารก็ยังมีอิทธิพลต่อทัศนคติ ค่านิยม และความต้องการเปิดรับสารและการรับรู้สารของแต่
ละคนด้วย แต่ถ้าผู้รับสารมีลักษณะพื้นฐานคล้ายคลึงกันในด้านอายุ เพศ เช้ือชาติ ศาสนา ค่านิยม 
การศึกษา เศรษฐกิจฐานะ อาชีพและวัฒนธรรม จะมีความต้องการและการรับรู้สารที่คล้ายๆกัน  

ปัจจุบันข่าวสารเป็นสิ่งส าคัญต่อมนุษย์ในชีวิตประจ าวัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ประกอบการตัดสินใจพฤติกรรมของผู้รับสารในการเปิดข่าวสารจากสื่อมวลชน ปัจจัยต่างๆที่มีผลการ
รับรู้ข่าวสารของกลุ่มผู้รับสาร แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการรับข่าวสารนี้สามารถพิจารณาใน
หัวข้อ (พีระ จิระโสภณ  2548) ดังนี ้

3.1.1 การเลือกสรรในการรับสาร ปัจจัยในการสื่อสารที่เป็นตัวก าหนดความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวของการสง่สารไปยังผู้รบัสาร นั่นก็คือ กระบวนการเลือกสรรของผู้รับสาร ข่าวสารต่างๆ
แม่ว่าจะได้รับการตระเตรียมมาอย่างพิถีพิถัน ใช้ผู้ถ่ายทอดที่มีความสามารถและความน่าเช่ือถือสูง 
หรือใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพมากก็ตาม แต่สิ่งเหล่าน้ีก็มิได้ประกันความส าเร็จของการสื่อสารไปยังผู้รับ
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สารตามที่ผู้ส่งสารต้องการได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้เพราะผู้รับสารจะมีกระบวนการเลือกรับรู้ข่าวสารที่
แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ ความต้องการ ความเช่ือ ตามทัศนคติ ที่ไม่เหมือนกัน 

3.1.2 กระบวนการเลือกสรรเปรียบเสมือนเครื่องกรองข่าวสารในการรบัข้อมูลของมนุษย์
เรา ซึ่งประกอบด้วยการกลั่นกรอง 3 ข้ันดังนี้ 
                       - การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ หมายถึง แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือ
เลือกรับข่าวสารที่สอดคลอ้งกับความคิดเห็น ความสนใจที่มีอยู่เดิมและพยายามหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่
สอดคล้องกับทัศนคติและความคิดเดิมของตน ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับการรับรู้ 
ความเข้าใจหรือทัศนคติที่มีอยู่เดิมก็จะก่อให้เกิดภาวะความไม่สมดุลทางจิตใจ ซึ่งบุคคลอาจลดภาวะ
ความไม่สมดุลนี้ได้โดยการเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้หรือพฤติกรรมการแสดงออกหรือเลือกสรรเฉพาะ
ข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเดิมของตน 
                       - การเลือกรับรูห้รอืตีความ หมายถึง เมื่อผู้รับสารเลอืกเปิดรบัข่าวสารจากแหล่งใด
แหล่งหนึ่งแล้ว ผู้รับสารแต่ละคนอาจจะตีความหมายของสารนั้นตามประสบการณ์ ทัศนคติ ความเช่ือ 
ความต้องการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะร่างกายหรือแม้แต่ตามสภาวะของอารมณ์ในขณะนั้น
อีกด้วย ดังนั้น ผู้รับสารจะตีความผิดพลาดหรือบิดเบือนข่าวสารให้มีทิศทางที่ตนเองพึงพอใจให้
สอดคล้องกับความคิดเห็น ความสนใจหรือทัศนคติที่มีอยู่เดิม 
                       - การเลือกจดจ า เป็นแนวโน้มในการเลือกจดจ าข่าวสารต่างๆ เฉพาะส่วนที่ตรงกับ
ความในใจ ความต้องการ ทัศนคติ ของผู้รับสารเองและมักจะลืมในส่วนที่ตนเองไม่สนใจหรือไม่เห็น
ด้วยได้ง่ายกว่า ดังนั้น การเลือกจดจ าเนื้อหาของสารที่ได้รบัจึงเปน็การช่วยเสริมทัศนคติหรือความเช่ือ
เดิมของผู้รับสารให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น 
 
3.2 แนวคิดเก่ียวกับวัยรุ่น 

สุพัตรา สุภาพ (2525) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมวัยรุ่น ว่าเป็นวัยที่เริ่มแตกเนื้อหนุ่มสาว 
(Puberty) จนกระทั่งบรรลนุิติภาวะ ซึ่งมีผลกระทบกระเทือนต่อความเจริญด้านอื่นๆ ด้วย เช่น มีการ
แปรปรวนทางอารมณ์ เป็นเหตุหนึ่งที่ท าให้มีพฤติกรรมแปลกๆ เช่น รักหรือชอบอะไรก็รักจนหลง 
ชอบจนคลั่ง ที่เป็นเช่นน้ี เพราะมีอารมณ์อ่อนไหวง่าย ถ้าผิดหวังหรือไม่ได้ดังใจจะเสียใจมาก หรือมี
เรื่องกระทบกระเทือนเล็กน้อยก็จะหนีออกจากบ้าน บางรายถึงกับแสดงความอาฆาตพยาบาทหรือ
โต้ตอบอย่างรุนแรงถึงขนาดยกพวกตีกัน ซึ่งบางครั้งผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ ท าให้เกิดปัญหาในการมี
ความสัมพันธ์ต่อกัน 

โยธิน ศันสนยุทธ (2533) ได้กล่าวถึง วัยรุ่นเป็นวัยที่เริ่มในช่วงอายุตั้งแต่เด็กมีการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย (12-13 ปี) จนอายุที่เด็กสามารถมีงานท า ซึ่งในแต่ละสังคมจะสิ้นสุดระยะ
อายุไม่เท่ากัน อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปวัยรุ่นจะสิ้นสุดระยะอายุประมาณ 20 ปี วัยรุ่นเป็นวัยที่เด็กมี
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พัฒนาการที่รวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย การ
เปลี่ยนแปลงกลุม่ของสังคมหรอืการเปลี่ยนแปลงทางสติปัญญา การเปลี่ยนแปลงที่รวดเรว็นี้ท า ให้เด็ก
ต้องปรับตัว ซึ่งการปรับตัวน า มาซึ่งความวิตกกังวล ความเครียดของอารมณ์ ความโกรธฯลฯ 
นักจิตวิทยา Stangley Hall เรียกระยะวัยรุ่นว่าเป็นวัยพายุบุแคม (Storm and Stress) นั่นก็คือ เด็ก
วัยรุ่นจะไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีความขวัญผวาของอารมณ์ และอารมณ์ก็มักจะเป็นอารมณ์ที่
รุนแรง มีความกดดันสูง และในสายตาของคนโดยทั่วไปก็เรียกว่า วัยรุ่น เป็นวัยของปัญหาวัยอลวน
วัยรุ่น เพราะฉะนั้นวัยรุ่นจึงจัดเป็นวัยหนึ่งที่บุคคลในสังคมให้ความสนใจและคิดว่าเป็นปัญหา
พฤติกรรมส่วนหนึ่งของสังคม 

สุชา จันทน์เอม (2533) กล่าวถึง วัยรุ่นไว้ว่าเป็นวัยที่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่าย ความ
เช่ือมั่น ความต้องการ ตลอดจนความปรารถนาต่าง ๆ เป็นไปอย่างรุนแรงปราศจากความยั้งคิด ชอบ
ท า อะไรตามใจหรือตามความนึกคิดของตน ต้องการเป็นที่ยอมรับนับถือในหมู่เพื่อนฝูง โดยพยายาม
ท าอะไรให้คล้ายๆกัน เลียนแบบตามกัน จึงมีวัยรุ่นเป็นจ านวนไม่น้อยที่มีปัญหาและอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เลวร้าย ได้ตกเป็นทาสของยาเสพติดจากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า วัยรุ่น เป็นวัยที่
เริ่มตั้งแต่อายุ 12-20 ปี มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา จากการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วหรือที่เรียกว่าพายุบุแคม (Strom and Stress) นี้ ส่งผลต่อการปรับตัว ความ
วิตกกังวล ความเครียดทางอารมณ์ท าให้แสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาโดยไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม
หรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนน่ันเอง 
 
3.3 ช่วงอายุของวัยรุ่น 

ส าหรับการแบ่งช่วงอายุของวัยรุ่นนั้น แม้ว่าโดยทั่วไปวัยรุ่นเริ่มจากการมีวุฒิภาวะทาง
เพศ คือ ชายและหญิงมีเพศสัมพันธ์และก าเนิดบุตรได้ จนถึงช่วงที่สามารถดูแลรับผิดชอบตัวเอง เป็น
อิสระจากการปกครองของผู้ใหญ่ ซึ่งแต่ละคนก็บรรลุนิติภาวะได้ไม่พร้อมกัน แต่การใช้อายุเป็นเกณฑ์
ในการตัดสินก็ถือเป็นวิธีที่นักจิตวิทยาและนักการศึกษาเห็นพ้องกันมากที่สดุ (พรพิมล เจียมนาครินทร์ 
2539) โดยพิจารณาวัยที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจนถึงอายุที่ถือว่าบรรลุนิติภาวะ ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ววัยรุ่น
คือ ช่วงอายุประมาณ 13-21 ปี โดยวัยรุ่นสามารถแบ่งช่วงพัฒนาการได้เป็น 3 ตอนคือ 

วัยรุ่นตอนต้น เด็กหญิงจะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นก่อนเด็กชายโดยจะเข้าสู่อายุวัยรุ่นตอนต้น
ระหว่าง  13-15 ปี และเด็กชายจะอยู่ในช่วงอายุ 15-17 ปี เป็นช่วงที่ร่างกายของเด็กชายและ
เด็กหญิงมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมบูรณ์ข้ึนมาก 

วัยรุ่นตอนกลาง เด็กหญิงจะมีอายุระหว่าง 15-18 ปี เด็กชายจะมีอายุระหว่าง 17-19 ปี 
มีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายลดน้อยลง แต่จะเพิม่ด้านเจตคติและความรู้สกึนึกคิด ในลักษณะที่ค่อย
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เป็นค่อยไป มีลักษณะบุคลิกภายนอกที่ดึงดูดความสนใจต่อเพศตรงข้ามมากข้ึน เช่น ใบหน้าอิ่มเอิบ 
ดวงตาเป็นประกาย ผมด านุ่มสลวย มีลักษณะของความเป็นหญิงและความเป็นชายที่เด่นชัด 

วัยรุ่นตอนปลาย เด็กหญิงจะมีอายุระหว่าง 18-20 ปี เด็กชายจะมีอายุระหว่าง 19-21 ปี
เป็นระยะที่พัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะสมบูรณ์แบบ พัฒนาการด้านอารมณ์และความรู้สึกนึก
คิด และสติปัญญาจะเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ เด็กวัยนี้มีความพยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม 
พยายามหัดคิดและตัดสินใจในเรื่องต่างๆด้วยตนเอง แก้ปัญหาด้วยตนเอง มีความกระตือรือร้นที่จะ
แสดงให้เห็นว่าตนไม่ใช่เด็กอีกต่อไป มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ และ
พิสูจน์ให้เห็นความสามารถว่าตนเองท าได้และต้องการสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ 

ด้วยความที่วัยรุ่นมีพัฒนาการด้านอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด และสติปัญญายังไม่
เจริญเติบโตอย่างเต็มที่ พื้นฐานพฤติกรรมตามธรรมชาติที่วัยรุ่นนั้นไม่มีทิศทางของบุคลิกภาพและ
จิตใจที่มั่นคงแน่นอน มีลักษณะอ่อนไหวต่อการเปิดรับการขัดเกลาทางสังคมจากกลุ่มอ้างอิงต่างๆ ท า
ให้เกิดความสับสนและแปรเปลี่ยนในบุคลิกภาพได้ง่าย  
 
3.3 พฤติกรรมวัยรุ่น 

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีโอกาสเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนได้ง่ายมากที่สุด พฤติกรรมเบี่ยงเบนของ
วัยรุ่นมีตั้งแต่ความเบี่ยงเบนระดับน้อยๆ เช่น ดื้อรั้น ก้าวร้าว จนกระทั่งพฤติกรรมเบี่ยงเบนระดับสูง 
เช่น การกระท าผิดของเด็กและเยาวชน นักจิตวิทยาได้ท าการสรุปพฤติกรรมของวัยรุ่น   เนื่องมาจาก
ความต้องการ 3 ประการได้แก่ (สุชา จันทน์เอม 2533)  

1. ความต้องการทางกาย หรือความต้องการทางสรีระ ได้แก่ ความต้องการข้ันพื้นฐาน
ของชีวิต เช่น ความต้องการอาหารเพื่อบรรเทาความหิวกระหาย ความต้องการขับถ่ายของเสีย แต่ถ้า
เขาไม่ได้รับการตอบสนองจนเป็นที่พอใจ ก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาเพื่อให้ได้สิ่งที่ยังขาดอยู่ 

2. ความต้องการทางสังคม เพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม จึงต้องอยู่รวมกันเป็นสังคมแต่
ละอย่างเป็นเหตุให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ 

3. ความต้องการทางใจ เป็นความต้องการที่เกิดความคิดมั่นใจว่าตนจะมีชีวิตอยู่รอดได้
แล้ว ซึ่งเป็นผลมาจากความคิดหรือเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การต้องการความรัก ความมั่นคง
ปลอดภัย ความยกย่องนับถือ ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ และความต้องการเป็นอิสระ 
เป็นตัวของตัวเองความต้องการของวัยรุ่น 

วัยรุ่นมีความต้องการทางด้านจิตใจหรือความต้องการด้านอารมณ์ ความต้องการทางกาย
และความต้องการทางสังคมแตกต่างไปจากเด็กเล็กและผู้ใหญ่ (ฉวีวรรณ สุขพันธ์โพธาราม 2527) ซึ่ง
ความต้องการที่ถือว่าส าคัญมีดังต่อไปนี้  

1. ความต้องการอยากรู้อยากเห็น 
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2. ความต้องการความรัก 
3. ความต้องการความปลอดภัย 
4. ความต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคม 
5. ความต้องการได้รับอิสระ 
6. ความต้องการที่จะหาเลี้ยงตนเอง 
7. ความต้องการปรัชญาชีวิตที่น่าพอใจ 

 
3.4 ความสนใจของวัยรุ่น 
             วัยรุ่นมีความสนใจสิ่งต่างๆรอบตัวอยู่ตลอดเวลา จะมีมากโดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นกลุ่ม
เพื่อนด้วยกัน ซึ่งจะถือเป็นการสร้างประสบการณ์และบังเกิดผลดีในด้านการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์  (ฉวีวรรณ สุขพันธ์โพธาราม 2527) ซึ่งความสนใจของวัยรุ่นมีดังนี้  

1. สนใจเรื่องสุขภาพ 
2. สนใจเรื่องเพศ  
3. สนใจการเลือกอาชีพ 
4. สนใจสันทนาการ 
5. สนใจค้นคว้า 
6. สนใจสร้างนิสัยการเรียนดี 
7. สนใจเรื่องคุณสมบัติส่วนตัว 
8. สนใจเรื่องปรัชญาชีวิต 
จากลักษณะความต้องการและความสนใจของวัยรุ่นที่กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าวัยรุ่น

เป็นระยะของการมีสภาพหลักการเหตุผล เขาต้องการให้ผู้ใหญ่มีหลักการเช่นเดียวกับเขาในบางครั้ง
ความคิด ความปรารถนาที่จะให้ผู้ที่ตนรักและสนใจ เป็นเช่นที่เขาปรารถนา วัยรุ่นจะแสดงออกใน
ลักษณะก้าวร้าว ดึงดัน ประชดประชันต่าง ๆ จนกลายเป็นพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน เช่น วัยรุ่นต้องการ
อยู่ในครอบครัวอบอุ่น รักปรองดองกัน ถ้าพ่อแม่มีปากเสียงกันจะเห็นว่าวัยรุ่นจะมีปฏิกิริยาความรู้สึก
โต้ตอบรุนแรง เป็นการแสดงให้เห็นถึงการถูกขัดขวางความคิด ปรารถนาของ วัยรุ่นขัดใจและแสดง
ปฏิกิริยาต่อต้าน ถ้าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ ใช้การบีบบังคับโดยไร้เหตุผล ยิ่งท า ให้วัยรุ่นเกิดความคับข้องใจ
มากข้ึน จึงแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนออกมา เช่น หนีไปมั่วสุมกับเพื่อนชอบเที่ยวไม่อยากอยู่บ้าน 
ส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา 
 

จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุ่นและการเปิดรับสารนั้น สามารถน ามาเช่ือมโยงและ
เป็นข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการสร้างสรรค์รายได้ เพราะการผลิตรายการที่น าเสนออาชีพในความสนใจ
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ของวัยรุ่นนั้น มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กวัยรุ่นวัยเรียน ดังนั้นการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นจะช่วย
สามารถน าเสนอและถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ตรงกับบุคลิกลักษณะ และความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายได้ นอกจากนี้ยังน าทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อมาใช้เป็นพื้นฐานในการ
สร้างเนื้อหาเพื่อน าเสนอได้อีกด้วย 

 
 

ผลงานท่ีเกี่ยวข้อง 
1. ประสบการณ์ล้านอาชีพ 
ออกอากาศ : ทุกวันอาทิตย์ ทางสถานีโทรทัศน์ช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี 
เวลา : 21.30 - 22.30 น.         
ความยาว :  60 นาที 
ประเภท : รายการเรียลลิตี้สารคดี 
Concept : ถ่ายทอดประสบการณ์อาชีพที่หลากหลาย    ด้วยการเข้าไปสัมผัสกับการ

ประกอบอาชีพจริงๆ 
เนื้อหารายการ : เป็นรายการที่พิธีกรต้องพาตัวเองเข้าไปสัมผัสประสบการณ์การท างาน

ของแต่ละอาชีพแบบชนิดเอาตัวเข้าไปแลก ฝึกฝนและเรียนรู้ทักษะความเช่ียวชาญรวมไปถึงการใช้
ชีวิตอย่างผู้ประกอบอาชีพนั้นๆ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้คนดูได้รู้จักศาสตร์และศิลป์ของแต่ละ
อาชีพและท าความเข้าใจถึงวิถีชีวิตของผู้ประกอบอาชีพนั้น 

โครงสร้างรายการ 
1. ไตเติ้ลรายการ 
2. พิธีกรเปิดรายการในสตูดิโอ 
3. เกริ่นข้อมูลของอาชีพที่จะพาไปท าความรู้จัก 
4. ตัวแทนพิธีกรในแต่ละสัปดาห์บุกลงพื้นที่ไปยังสถานที่ประกอบอาชีพและท าความรูจ้กั

กับอาชีพผ่านบุคคลผู้ประกอบอาชีพนั้น 
5. ตัวอย่างช่วงต่อไป 
6. พิธีกรพาไปท าความรู้จักกับบทบาทหน้าที่ ข้ันตอนกระบวนการท างาน 
7. สัมภาษณ์ผู้ที่ท าอาชีพนั้นไปพร้อมๆกับภาพการประกอบอาชีพจริง 
8. เชิญบุคคลผู้เป็นตัวแทนของอาชีพมาพูดคุยในสตูดิโอ 
9. ตัวอย่างช่วงต่อไป 
10. พิธีกรผู้ลงพื้นที่พาไปดูสถานที่การท างานอีกครั้ง 
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11. พิธีกรลองสัมผัสการท างานจริงๆ โดยมีตัวแทนผู้ประกอบอาชีพคอยให้ความ
ช่วยเหลือและให้ค าแนะน า 

11. พิธีกรที่อยู่ในสตู รับชมภาพของพิธีภาคสนามแล้วตั้งประเด็นพูดคุยซักถามกับแขก
รับเชิญ 

12. พิธีการที่ลงพื้นที่กลับเข้ามาที่สตูดิโอพร้อมพูดคุยถึงประสบการณ์การท างาน 
13. สรุปเรื่องราวของอาชีพที่พาไปท าความรู้จัก 
14. ปิดรายการ 
จากการรับชมรายการพบว่า รายการมีการน าเสนอที่น่าสนใจ เป็นการให้สาระความรู้แก่

ผู้ชมโดยสอดแทรกความบันเทิงลงไป ท าให้การรับชมเป็นไปอย่างเพลิดเพลิน และในขณะเดียวกันก็
ยังได้รับสารประโยชน์ไปด้วย แต่การน าเสนอยังขาดความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของแต่ละช่วง เนื้อหา
ไม่ได้เรียงร้อยไปตามล าดับข้ันตอน แต่เป็นการน าเสนอในประเด็นต่างๆไปเรื่อย จึงอาจสร้างความ
สับสนแก่ผู้ที่รับชมได้ 
 

2. คนหัวรั้น 
ออกอากาศ : ทุกวันอาทิตย์  ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
เวลา : 22.30 - 23.00 น.         
ความยาว :  30 นาที 
ประเภท : รายการสาระบันเทิง 
Concept : การท าตามกฎเกณฑ์เป็นเรื่องดีอยู่แล้ว แต่การท าอะไรที่แปลกออกไปอย่า

สร้างสรรค์ก็ไม่ใช่เรื่องผิด 
เนื้อหารายการ : เป็นรายการโทรทัศน์ที่รวมเอาความคิดรั้นๆของผู้ประกอบการเพื่อ

สังคม ที่น าเอาความถนัดของตนเองมาใช้ท างานที่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งมีความท้าทายในการหารายได้เชิงธุรกิจ และเป็นความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์
สิ่งดีๆให้สังคม 

โครงสร้างรายการ 
1. ไตเติ้ลรายการ 
2. พิธีกรเปิดรายการในสถานที่ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของตอน 
3. เกริ่นข้อมูลของเนื้อหาประจ าตอน 
4. มุมมองความคิดเห็นของผู้ประกอบการรายย่อยหรือผู้บริโภคในธุรกิจนั้นๆ 
5. สัมภาษณ์กับผู้ประกอบการต้นเรื่องในหัวข้อที่มาและจุดเริ่มต้น 
6. เกร็ดความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและผลผลิตของการประกอบการนั้นๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



31 

7. พิธีกรลงพื้นที่พาไปพบกับสถานที่อันเป็นแหล่งด าเนินการของธุรกิจนั้นๆ 
8. แนะน าแขกรับเชิญผู้ประกอบการ และพูดคุยในประเด็นต่างๆทั่วไป 
9. สัมภาษณ์ผู้ประกอบการเจาะลึกในเชิงข้ันตอนการท างาน 
10. สอดแทรกความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องราวนั้นๆ 
11. ผู้ประกอบการพาไปชมผลผลิตของธุรกิจ และทดลองบริโภคพร้อมๆกัน (สอดแทรก

ภาพกระบวนการท างาน) 
12. สัมภาษณ์ผู้ประกอบการในประเด็นของจุดเด่น   ความพิเศษและบทบาทของธุรกิจ

นั้นๆที่มีต่อสังคม 
13. กราฟิกถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ของธุรกิจและผู้ประกอบการ เพื่อสังคมให้

เข้าใจอย่างง่ายๆ 
14. ผู้ประกอบการบอกเล่าสิ่งที่ต้องการให้สังคมรับรู้ถึงธุรกิจเพื่อสังคมนั้นๆ 
15. พิธีกรสรุปการประกอบการของธุรกิจรวมถึงสิ่งที่สังคมได้รับ 
16. ปิดรายการ 
จากการรับชมรายการพบว่า รายการมีลูกเล่นการน าเสนอที่สามารถดึงดูดกลุ่มผู้ชม เป็น

การน าเสนอเนื้อหาสาระที่ใช้กราฟิกและอนิเมช่ันมาเป็นตัวช่วยให้การถ่ายทอดนั้นเข้าใจง่ายและมี
ความน่าสนใจ เนื้อหาของรายการมีการเจาะลึกชัดเจนดีมาก แต่ขาดความชัดเจนในการเสนอในแต่ละ
ช่วง ไม่มีล าดับหรือจัดกลุ่มของประเด็นการน าเสนอ ซึ่งท าให้การรับชมเหมือนไร้จุดหมาย 
สะเปะสะปะ ดูไปเรื่อยๆ 
 

3. Career Player 
ออกอากาศ : ทางสื่อออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ http://www.careerplayer.com/ 
ความยาว :  15 - 20 นาที 
ประเภท : รายการสารคดี 
Concept : มือที่คอยให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองจบแล้วจะท าอะไรที่

ไหนยังไง  
เนื้อหารายการ : เป็นรายการสารคดีที่ออกอากาศบนสื่อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์   Career    

Player ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นมือที่คอยให้ความช่วยเหลืออย่างสุดก าลัง เพื่อแนะน าแนวทางให้ผู้ที่
ต้องการหาอาชีพที่เหมาะกับตัวเอง แต่ยังไม่รู้จะท าอะไรและไปอยู่ตรงไหน รายการจะไปเปิดโลกทัศน์
ผ่านบุคคลวงในที่คว่ าหวอดอยู่ในอุตสาหกรรมอาชีพนั้นๆ 
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โครงสร้างรายการ 
1. เปิดรายการด้วยภาพแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าตาของอาชีพ 
2. ถ่ายทอดความหมายของอาชีพนั้นๆโดยมุมมองของผู้ประกอบอาชีพหลายๆคน 
3. ภาพกระบวนการข้ันตอนการท างานแบบคร่าวๆ 
4. น าเสนอบทบาทหน้าที่ของอาชีพนั้นๆในแต่ละบริษัทว่าท าอะไรบ้าง 
5. ให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบการท างานของอาชีพที่แตกต่างกัน 
6. มุมมองด้านความส าเร็จและผลตอบแทนของอาชีพว่าให้อะไรกับผู้ประกอบการ 
7. ปิดรายการด้วยประเด็นความส าคัญของอาชีพที่มีต่อสังคม 
จากการรับชมรายการพบว่า   รายการได้เน้นน าเสนอมุมมองความคิดของผู้ที่ประกอบ

อาชีพนั้นๆ ซึ่งมีหลายคนและมาจากหลายบรษัิท ซึ่งท าให้ผู้ชมได้มองเห็นอะไรหลายๆด้าน นอกจากนี้
การน าเสนอยังเป็นการสัมภาษณ์ที่มีประเด็นค าถามที่ชัดเจนและน่าสนใจ ซึ่งถ่ายทอดออกมาได้ดีและ
สอดแทรกด้วยภาพบรรยากาศการท างานของอาชีพนั้นๆ โดยคุณภาพของภาพนั้นมีความสวยงาม
สากล แต่สิ่งหนึ่งที่ท าให้รายการขาดความน่าสนใจคือการด าเนินรายการไปเรื่อยๆ ด้วยการสัมภาษณ์
ตัดสลับกับภาพการท างาน ซึ่งขาดความหลากหลายและท าให้เกิดความรู้สึกเบื่อได้ 
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บทที่  3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง “การสร้างสรรค์รายการสาระบันเทิงน าเสนอการประกอบอาชีพที่อยู่ใน
ความสนใจของวัยรุ่น” เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปสู่การผลิตรายการ โดยมุ่งเน้น
ศึกษาในเรื่องของรูปแบบรายการ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอ ตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้ผลิตรายการที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ เพื่อให้ได้แนวทางในการผลิตรายการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มผู้ชมเป้าหมายมากที่สุด รวมถึงการสร้างสรรค์รายการสาระบันเทิงน าเสนอการประกอบ
อาชีพที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่น 

รูปแบบในการศึกษาวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  
ข้ันตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูล  
การน าเสนอข้อมูล  
การวางแผนผลิตช้ินงาน  

 
รูปแบบในการศึกษาวิจัย 

การศึกษาและการสร้างสรรค์รายการสาระบันเทิงที่น าเสนอการประกอบอาชีพที่อยู่ใน
ความสนใจของวัยรุ่นครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงประยุกต (Applied Research) ผ่านการ
ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และการท าส ารวจจากการแจกแบบสอบถาม 
(Questionnaire) มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษาวิจัย หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้
ทั้งหมดมาวิเคราะห์ ประเมินผลและประยุกต์ใช้ในการวางแผนด าเนินการผลิตรายการสาระบันเทิงที่
น าเสนอการประกอบอาชีพที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่น โดยให้สอดคล้องต่อความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงช้ินงานให้ดีย่ิงข้ึนไป  
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร (Population) หมายถึง ประชากรทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษาและการผลิต
รายการครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ และประชากรที่เป็น
ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ดังนี้  
                   1.1 ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง กลุ่มคนในช่วงวัยรุ่นที่มีอายุ
ระหว่าง 13 – 19 ปี รวมถึงผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
                   1.2 ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และประชากรที่มีความเช่ียวชาญหรือมี
ความเกี่ยวข้องกับการผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพ 

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 
                   2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นทั้งเพศชายและหญิงที่มี
อายุระหว่าง  13 – 19 ปี รวมถึงผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อาศัยอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จ านวนทั้งสิ้น 100 คน  
                   2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ หมายถึง กลุ่มผู้ผลิตรายการที่เกีย่วข้องกับการแนะน า
อาชีพ ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายการโทรทัศน์ที่ให้สาระความรู้ทางด้านการประกอบอาชีพต่างๆ 
จ านวน 2 รายการ คือ รายการอาชีพนอกกระแส ทางสถานีโทรทัศน์ช่องทรูปลูกปัญญา และรายการ
ก่อการสนุก ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง  Apple One     
                   2.3 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประเมินผลรายการ หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นทั้งเพศชายและหญิง
ที่มีอายุระหว่าง  13 – 19 ปี รวมถึงผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ที่อาศัย
อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มาร่วมสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) จ านวน 5 คน เพื่อ
ประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงให้แนวทางและข้อเสนอแนะในการน าไปพัฒนา
และปรับปรุงรายการต่อไป  
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 

ในการศึกษาและการสร้างสรรค์รายการสาระบันเทิงน าเสนอการประกอบอาชีพที่อยู่ใน
ความสนใจของวัยรุ่นน้ัน ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือในการศึกษาวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
หลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้  

1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
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                   1.1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์เพื่อเจาะข้อมูล
เชิงลึกโดยใช้ค าถามที่เปนปลายเปด (Open-end Question) เพื่อใหกลุมเปาหมายสามารถตอบ
ค าถามไดอยางละเอียดและหลากหลาย โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่มีสวนเกี่ยวของในการ
ผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ จ านวน 2 คน โดยผู ศึกษาไดรางแบบค าถาม
แบ่งเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

        1.1.1 ค าถามเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับรายการแนะน าอาชีพ 
                                - แนวคิดหรือแรงบัลดาลใจในการสร้างสรรค์รายการ 
                                - องค์ประกอบที่จ าเป็นของรายการที่แนะน าอาชีพ 
                                - ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการแนะน าอาชีพในปัจจุบัน 
                                - เป้าหมายหลักที่ต้องการให้ผู้ชมได้รับจากรายการ 

        1.1.2 ค าถามเกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอส าหรับวัยรุ่น 
                                - รูปแบบของรายการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมวัยรุ่น 
                                - การสร้างเอกลักษณ์ในการดึงดูดกลุ่มผู้ชมวัยรุ่น 
                                - การจัดล าดับเนื้อหาของรายการ 
                                - ขอบเขตของเนื้อหาการประกอบอาชีพ 

        1.1.3 ค าถามด้านการผลิตและเทคนิคการน าเสนอ 
                               - เทคนิคการตัดต่อที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมวัยรุ่น 
                               - องค์ประกอบเสริมที่ช่วยเพิ่มอรรถรสในการรับชม                                                 
                               - สิ่งที่ควรให้ความส าคัญในการตัดต่อ ล าดับภาพและเสียงของรายการที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพ 

        1.1.4 ค าถามด้านอื่นๆ 
                                - บุคลิก ลักษณะของผู้ด าเนินรายการที่สามารถดึงดูดผู้ชมวัยรุ่น 
                                - ข้อจ ากัดหรืออุปสรรคที่ต้องพบเจอในการถ่ายท ารายการ 
                                - ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการผลิตรายการเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
                   1.2 แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้ส าหรับสอบถามกลุ่มเป้าหมายของรายการ 
เพื่อน าค าตอบมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ช้ินงานที่ตอบสนองต่อความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย 
โดยค าถามส่วนมากจะมีตัวเลือกค าตอบให้เพื่อง่ายต่อการท าความเข้าใจ และสะดวกต่อการท า
แบบสอบถามในระยะเวลาที่จ ากัด โดยผู้ศึกษาได้ร่างแบบสอบถามเอาไว้ ดังนี้ 
                        1.2.1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 
                                - เพศ 
                                - อายุ 
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                                - การศึกษา 
                                - รายได ้
                        1.2.3 ด้านพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพ 
                                - ท่านเคยรับชมรายการเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
                                - รายการเกี่ยวกับการแนะน าอาชีพที่ท่านช่ืนชอบ 
                                - อาชีพที่ท่านสนใจ 
                        1.2.4 ความคิดเห็นต่อเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอของ "รายการสาระบันเทิง
น าเสนอการประกอบอาชีพที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่น" 
                                - ปัจจัยใดที่ท าให้ท่านมีความสนใจจะเลือกรับชมรายการที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
                                - ความยาวของรายการ 
                                - จ านวนผู้ด าเนินรายการ 
                                - คุณสมบัติของผู้ด าเนินรายการ 
                                - ช่วงวัน เวลาที่เหมาะสมในการออกอากาศ 
                                - เนื้อหาด้านใดที่ท่านสนใจอยากรับชมในรายการ  
                        1.2.5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ "การสร้างสรรค์รายการ
สาระบันเทิงน าเสนอการประกอบอาชีพที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่น" 
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังการผลิตรายการ หลังจากที่รายการเสร็จสมบูรณ์
แล้ว ผู้ศึกษาจะท าการประเมินผลโดยใช้เครื่องมือวิจัยด้านการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยให้
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผลรายการที่ผลิตข้ึน เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการ
อภิปรายผลที่สมบูรณ์ รวมถึงการประเมินผลรายการว่าสามารถตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้หรือไม่ 
และมีผลตอบรับโดยรวมอย่างไร โดยมีแนวค าถามดังนี้  
                   2.1 รูปแบบรายการ (Format)  
                        - ด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบรายการในแต่ละช่วง  
                        - ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบรายการเรื่องด้านความยาวของรายการและ
ความยาวของแต่ละช่วง  
                   2.2 เนื้อหาของรายการ (Content)  
                        - ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการในแต่ละช่วง  
                        - ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการ 
                   2.3 วิธีการน าเสนอ (Style)  
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                        - ด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อลีลาการน าเสนอผู้ด าเนินรายการ  
                        - ด้านความเช่ือมโยงของรายการในแต่ละช่วง  
                        - ด้านการตัดต่อและล าดับภาพรายการ  
                        - ด้านของเพลงและดนตรีประกอบรายการ  
                   2.4 ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ (Overview)  
                   2.5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรายการ 
 
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ในการศึกษาข้อมูลและการสร้างสรรค์รายการสาระบันเทิงน าเสนอการประกอบอาชีพที่
อยู่ในความสนใจของวัยรุ่นนั้น ผู้ศึกษาด าเนินข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
ดังนี้  

1.ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ  
                  ข้ันตอนที่ 1  ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากหนังสือ
และเอกสารทางด้านวิชาการ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย ตลอดจนบทความต่างๆทางอินเตอร์เน็ตที่
เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการผลิตรายการสาระบันเทิงน าเสนอการประกอบอาชีพที่อยู่ในความ
สนใจของวัยรุ่น โดยมีการศึกษารวบรวมข้อมูลในส่วนของรายการ โดยรวบรวมข้อมูลทั้งในด้าน
รูปแบบและวิธีการน าเสนอ สัดส่วนของรายการ เนื้อหาที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ การใช้เนื้อหาและ
ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการประกอบอาชีพให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับตัวรายการ เพื่อนามาใช้เป็น
แนวทางในการสร้างสรรค์รายการสาระบันเทิงน าเสนอการประกอบอาชีพที่อยู่ในความสนใจของ
วัยรุ่น ต่อไป  
                  ข้ันตอนที่ 2 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์รายการโทรทัศน์ที่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการ
แนะน าอาชีพที่ออกอากาศผ่านทั้งฟรีทีวีและช่องเคเบิ้ล ทั้งนี้ผู้ ศึกษาจะรับชมผ่านวัน เวลาที่
ออกอากาศ รวมถึงดูรายการย้อนหลังทางช่อง Youtube ด้วย จ านวนทั้งหมด 2 รายการ ดังต่อไปนี้  
                   - คนหัวรั้น ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ 22.30 น. ความยาว 30 นาที ทางช่องThaiPBS 
                   - Career Player บนเว็บไซต์ careerplayer.com ความยาว 15 - 20 นาที 

โดยผู้ศึกษาได้น ารายการแต่ละรายการมาวิเคราะหใ์นส่วนของเนื้อหา รูปแบบและวิธีการ
น าเสนอในแต่ละรายการว่ามีลักษณะอย่างไร มีจุดเด่นหรือความน่าสนใจอย่างไร ตลอดจนการใช้
เทคนิคต่างๆ ทั้งด้านการถ่ายท า มุมกล้อง ด้านตัดต่อภาพและเสียง ด้านกราฟิก เป็นต้น เพื่ อศึกษา
กลวิธีการน าเสนอของผู้ผลิตรายการทั้งในส่วนที่ดีและส่วนที่บกพร่อง เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
สร้างสรรค์รายการสาระบันเทิงน าเสนอการประกอบอาชีพที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่น ต่อไป  
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                  ข้ันตอนที่ 3 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) เพื่อสอบถาม
ข้อมูล ทัศนคติ ความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะที่มีต่อการผลิตรายการเกี่ยวกับอาชีพจากกลุ่มผู้ผลิต
รายการหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตรายการแนะน าอาชีพ โดยเป็นการสัมภาษณ์ข้อมูลแบบ
เจาะลึกรายละเอียดในด้านต่างๆ ของการผลิตรายการ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงรายการ
ให้ดีย่ิงข้ึนไป 
                  ข้ันตอนที่ 4 ผู้ศึกษาได้ใช้1วิธีแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ให้กลุ่มตัวอย่าง
ตามกลุ่มเป้าหมายของรายการ คือ กลุ่มวัยรุ่นทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 13–19 ปี รวมถึงผู้
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จ านวนทั้งสิ้น 100 คน ทั้งนี้ได้น าผลการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางด้านเอกสาร ตลอดจนผล
จากการวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการในด้านเนื้อหาและ
รูปแบบของรายการ เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายต่อไป  
                  ข้ันตอนที่ 5 ผู้ศึกษาได้เตรียมการก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production) โดยน า
ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากเครื่องมือในการวิจัย มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรปูแบบของการสร้างสรรค์
รายการสาระบันเทิงน าเสนอการประกอบอาชีพที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่น (proposal) และหา
ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพเพื่อน ามาเขียนบทรายการ (script) รวมถึงการเตรียมสถานที่และ
อุปกรณ์ในการผลิตรายการ ติดต่อบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตรายการ ตลอดจนจัดท าตาราง
การด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด  

2. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ  
    ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน   การสร้างสรรค์รายการสาระบนัเทิงน าเสนอการประกอบ

อาชีพที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่น ต่อกลุ่มเป้าหมายจ านวน 5 คน ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตข้ึน ทั้งในด้านของเนื้อหา
การน าเสนอ รูปแบบรายการ เนื้อหาแต่ละช่วง ตลอดจนเทคนิคต่างๆ ทั้งนี้จะน าไปสู่การปรับปรุง
แก้ไขช้ินงานให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 
 
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด แบ่งเป็น 3 ข้ันตอน ดังนี้  
1. ผู้ศึกษาได้ท าการส ารวจด้วยการรับชมรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ผ่าน

ทางช่องเคเบิลทีวี ช่องฟรีทีวี และ Youtube ตามระยะเวลาที่ออกอากาศจริง และดูรายการย้อนหลัง
โดยใช้เวลาในการศึกษาและรับชมรายการทั้งสิ้นเป็น เวลาประมาณ 1 เดือน  
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2. การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ ผู้ผลิต
รายการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีการจดบันทึกข้อมูล เพื่อที่น ามาวิเคราะห์และเป็นแนวทางใน
การผลิตช้ินงาน โดยเริ่มตั้งแต่ข้ันตอนก่อนการถ่ายท า (Pre-Production) ไปถึงข้ันตอนการถ่ายท า 
(Production) และข้ันตอนหลังการถ่ายทา (Post - Production) โดยจะใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ 

3. แจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้ ศึกษาได้ท าการแจกแบบสอบถามให้
กลุ่มเป้าหมายตัวอย่างของรายการได้ท า และมีการประเมินผลการท าแบบสอบถามและน ามา
วิเคราะห์เพื่อปรับใช้ในการผลิตรายการทั้งด้านเนื้อหา รูปแบบและเทคนิคต่างๆ โดยจะใช้เวลา
ประมาณ 1 สัปดาห์ 

4. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้ศึกษาจะท าการสัมภาษณ์และสอบถามส าหรับ
การสนทนากลุ่มจ านวนทั้งสิ้น 5 คน หลังจากที่การผลิตรายการเสร็จสมบูรณ์แล้ว และน าข้อมูลที่ได้ 
หลังจากการประเมินผลรายการ มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ชม 
เป้าหมายมากที่สุด ใช้เวลาประเมินผลประมาณ 1-2 วัน  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนาไปใช้ใน
การผลิตรายการ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิต
รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ  

1. การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ  
                   ข้ันตอนที่ 1 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านจากการรับชมรายการโทรทัศน์ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ โดยการน าเนื้อหาและวิธีการน าเสนอของรายการต่างๆที่รับชม มา
จ าแนกเป็นลักษณะของรูปแบบและเนื้อหา เพื่อน ามาวิเคราะห์ให้เห็นถึงข้อดีและข้อบกพร่อง เป็น
แนวทางน ามาปรับใช้ในการผลิตรายการต่อไป 
                   ข้ันตอนที่ 2 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกจาก
กลุ่มผู้ผลิตและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการแนะน าอาชีพ โดยน าค าตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วย
วิธีการบันทึกเสียงสนทนา มาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาช้ินงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
                   ข้ันตอนที่ 3  ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติข้ันพื้นฐาน โดยการน า
ค าตอบที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม มาประเมินผลด้วยการค านวณทางสถิติ เพื่อหา
ค่าเฉลี่ยและแจกแจงความถ่ี ทั้งด้านประชากรศาสตร์ ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ ยว การเปิดรับชม
โทรทัศน์ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงการน าเอาข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็นต่างๆ มาพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลในการผลิตรายการ 
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2. การวิเคราะห์รายการหลังการผลิตรายการ  
                   ผู้ศึกษาจะใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อท าการประเมินผลรายการที่ได้  
ผลิตเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยใช้เป็นกลุ่มตัวแทนจ านวนทั้งหมด 5 คน และน าค าตอบที่ได้มาศึกษา
วิเคราะห์และประเมินผล เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารายการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด  
การน าเสนอข้อมูลและชิ้นงาน  

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและช้ินงานที่ได้ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการผลิตรายการ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ  

1. การน าเสนอข้อมูลในข้ันตอนก่อนการผลิตรายการ  
                   ข้อมูลในข้ันตอนก่อนการผลิตรายการนั้นเก็บรวบรวมขึ้นเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางใน  
การผลิตรายการ ดังต่อไปนี้  
                   ส่วนที่ 1 น าเสนอผลจากการวิเคราะห์รายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะน า
อาชีพ จ านวนทั้งหมด  3 รายการ เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบ เนื้อหา จุดเด่น จุดด้อย และความแตกต่าง
ของแต่ละรายการ เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป  
                   ส่วนที่ 2 น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In– Depth Interview) ตามประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงและเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รายการสาระบันเทิงน าเสนอการประกอบอาชีพที่อยู่ใน
ความสนใจของวัยรุ่น 
                   ส่วนที่ 3 น าเสนอผลจากการรวบรวมแบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะห์ผลที่
ได้ในด้านต่างๆ รวมถึงความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทาง
ในการผลิตรายการให้มีรูปแบบและเนื้อหาที่น่าสนใจ ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมาก
ที่สุด  

2. การน าเสนอข้อมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิตรายการ  
                   ข้อมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิตรายการนั้น  เก็บรวบรวมข้ึนเพื่อน ามาใช้ในการวาง
แผนการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้  
                   ส่วนที่ 1 น าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบ (Proposal) ของรายการ ซึ่งจะ 
ประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการ 
น าเสนอที่จะท าการผลิตข้ึนในแต่ละตอนของรายการ 
                   ส่วนที่ 2  น าเสนอบทรายการ (Script) ทั้งสิ้น 1 ตอน ซึ่งจะประกอบไปด้วยบทพูด
ของผู้ด าเนินรายการ รวมถึงดนตรีหรือเพลงประจ าของรายการ 
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                   ส่วนที่ 3 น าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อให้ 
ทราบถึงระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลไปจนถึงการประเมินผล 
รายการ 

3. การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์  
                   น าเสนอตัวรายการสาระบันเทิงน าเสนอการประกอบอาชีพ  ที่อยู่ในความสนใจของ
วัยรุ่นที่เสร็จสมบูรณ์ โดยมีความยาวรายการ 25 นาที จ านวนทั้งสิ้น 1 ตอน 

4. การน าเสนอผลการประเมินรายการ  
                   น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม 
ข้อมูลแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์
สาระที่ได้รับจากการชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย แล้วน าผลที่ได้รับมาสรุปตามประเด็นเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนารายการให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 
 
การวางแผนการผลิตชิ้นงาน 

ผู้ศึกษาได้วางแผนการในการผลิตรายการสาระบันเทิงน าเสนอการประกอบอาชีพทีอ่ยู่ใน
ความสนใจของวัยรุ่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. รวบรวมผลการวิจัยที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-depth Interview) และ
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้และน าผลลัพธ์มาจัดท าโครงร่างของ
รายการในข้ันตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) รวบไปถึงการเตรียมงานก่อนการถ่ายท า จัดท า
โครงสร้างและโครงร่างรูปแบบ (Proposal) ของรายการ 

2. แก้ไขตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อให้ทราบถึง
ระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงานที่แท้จริง ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลไปจนถึงการประเมิน
รายการ 
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บทที่  4 

ประมวลผลวิจัย 
 

การศึกษาและสร้างสรรค์ “รายการสาระบันเทิงน าเสนอการประกอบอาชีพที่อยู่ในความ
สนใจของวัยรุ่น” เพื่อศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการน าเสนอ ที่ปรากฏในรายการ
โทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะน าอาชีพ ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ผลิตในด้าน
ต่างๆจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) และวิเคราะห์ผลสรุปที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง (Survey) เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รายการสาระบันเทิง
น าเสนอการประกอบอาชีพที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดยแบ่งการน าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการออกเป็น 
3 ข้ันตอน ดังนี้  
 
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ  

1.บทวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอจากเทปบนัทึกภาพรายการโทรทัศนที่ 
มีเนื้อหาและรูปแบบเกี่ยวกับการแนะน าอาชีพ ระยะเวลา 1 เดือน  

2.บทวิเคราะหการสัมภาษณผผูลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหา และรูปแบบเกี่ยวกับการ
แนะน าอาชีพ จ านวน 2 รายการ ได้แก่ รายการอาชีพนอกกระแส และรายการก่อการสนุก 

3.ผลการส ารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะน า
อาชีพ และความตองการในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลมุเปาหมายที่มตีอรายการโทรทัศน จากการ 
ตอบแบบสอบถาม จ านวน 100 ชุด  

4.การน าเสนอโครงรางและบทรายการโทรทัศน์ 
 
ผลการวิจัย ( กอนการผลิตรายการ )  

1. ผลการวิจัยจากการวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการนําเสนอท่ีปรากฏใน
รายการ โทรทัศนเกี่ยวกับการแนะนําอาชีพ 
                   ผศึูกษาไดท าการศึกษาและวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอที่เกิดข้ึนใน 
รายการโทรทัศนเกี่ยวกับการแนะน าอาชีพ เปนระยะเวลา1เดือนจ านวน ทั้งสิ้น 2 รายการ ดังนี้  
                   1. รายการประสบการณ์ล้านอาชีพ 
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                   2. รายการ Career Player 
ผศึูกษาจะท าการวิเคราะหแยกรายการโทรทัศนเกี่ยวกับการแนะน าอาชีพ โดยแบ่งออก

เปนแตละสวน ดังนี้  
สวนที่  1 รูปแบบ ( Format ) ของรายการ  
สวนที่  2 เนื้อหา ( Content ) ของรายการ  
สวนที่ 3 ลีลาและวิธีการน าเสนอ ( Style and Presentation ) ของผูด าเนินรายการ  

 
รายการประสบการณ์ล้านอาชีพ 

รายการ “ประสบการณ์ลา้นอาชีพ” เปนรายการโทรทัศนเกีย่วกับการพอไปท าความรูจ้กั
กับการท างานของอาชีพต่างๆในสังคม โดยออกอากาศทางช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี ทุกวันอาทิตย  เวลา 
21.30 น. มีผูด าเนินรายการ 4ทาน แบ่งเป็นพิธีกรหลัก 1 ท่าน และนักเปิดประสบการณ์ 3 ท่าน โดย
มีลักษณะตางๆของรายการดังนี้  

1. รูปแบบ (Format) ของรายการ  
    รายการประสบการณ์ล้านอาชีพ เปนรายการโทรทัศนที่พาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับการ

ท างานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของอาชีพทั่วฟ้าเมืองไทย โดยมีผูด าเนินรายการ 4 ทาน ซึ่งแบ่ง
ออกเป็นพิธีกรหลัก  1 ท่าน และนักเปิดประสบการณ์ผู้ที่จะพาไปสัมผัสกับอาชีพต่างๆอีกจ านวน 3 
ท่าน โดยประเด็นหรือเนื้อหาที่น ามาเสนอน้ัน จะเป็นการพาผู้ชมไปสัมผัสกับการท างานในอาชีพต่างๆ
ทุกแขนง และไม่ใช่แค่พาไปดูแต่จะมีการทดลองท าโดยนักเปิดประสบการณ์ของรายการด้วย ซึ่งจะได้
ทดลองท าในทุกข้ันตอนของการประกอบอาชีพเลย 

    ในช่วงต้นรายการจะเปิดด้วยไตเติ้ล และการพูดเปิดด้วยพิ ธีกรและนักเปิด
ประสบการณ์จ านวน 3 – 4 คน  โดยจะพูดคุยกันถึงอาชีพประจ าตอนที่จะพาไปสัมผัสกัน ลักษณะ
การพูดคุยเป็นเชิงตั้งค าถามให้ตอบกันเองเพื่อเป็นการเกริ่น จากนั้นนักเปิดประสบการณ์ประจ าตอน
จะพาผู้ชมลงไปยังสถานที่ท างานของอาชีพนั้น และลงไปเรียนรู้การท างานจริงโดยมีผู้ประกอบอาชีพ
คอยให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพนั้นๆ โดยผู้เปิดประสบการณ์จะต้องลงมอืทดลองประกอบอาชีพนั้นๆด้วย 
ระหว่างนั้นก็จะตัดสลับกับพิธีกรและนักเปิดประสบการณ์คนอื่นที่คอยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
อาชีพนั้นๆ นอกจาน้ีจะมีผู้ที่ประกอบอาชีพเข้ามาร่วมพูดคุยในห้องส่งด้วย ในช่วงสุดท้ายก่อนจบก็จะ
สรุปถึงเรื่องของอาชีพนั้นๆ 
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ตารางที่ 4-1 รูปแบบรายการประสบการณ์ล้านอาชีพ 
ช่วงของรายการ รูปแบบการดาํเนินรายการ 

ช่วงเริ่มรายการ 
เปิดไตเติล้รายการ พิธีกรพูดเปิดรายการพร้อม 
เกริ่นถึงอาชีพประจ าตอนและให้ตัวแทนนกัเปิด
ประสบการณ์พาไปลงพื้นที่จริง 

ช่วงกลางรายการ 

นักเปิดประสบการณ์พาไปสัมผัสกับการประกอบ
อาชีพประจ าตอนน้ันๆ ผา่นการดสูถานที่การ
ท างาน ดูเบื้องหลังการท างาน และพูดคุยกบัผูท้ี่
ประกอบอาชีพนั้นๆ 

ช่วงท้ายรายการ 

นักเปิดประสบการณ์ทดลองประกอบอาชีพ
ประจ าตอนโดยมผีู้ประกอบอาชีพตัวจริงคอยให้
ความช่วยเหลือ มีการเชิญผู้ประกอบอาชีพเข้ามา
ในห้องส่งรายการเพื่อพูดคุยไปพร้อมๆกัน เสรจ็
แล้วก็พูดสรุปอาชีพและปิดรายการ 

   
2. เนื้อหา (Content) ของรายการประสบการณ์ล้านอาชีพ 
รายการประสบการณ์ล้านอาชีพ เปนรายการที่เนนเนื้อหาทางดานการพาไปสัมผัสกับ

การท างานของอาชีพต่างๆในสังคมไทย โดยเน้นพาไปท าความรู้จักทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของการ
ท างาน ไม่ใช่แค่ดูแต่ยังมีตัวแทนที่จะทดลองท าอาชีพเหล่านั้นด้วย สามารถวิเคราะห และจ าแนก
เนื้อหาของรายการได ดังนี้  

กระบวนการท างาน นักเปิดประสบการณ์จะเปน็ผู้พาลงไปยังสถานที่การท างานจริง เพื่อ
ไปท าความรู้จักกับลักษณะการท างานของอาชีพต่างๆ ซึ่งจะมีผู้ที่ประกอบอาชีพตัวจริงเป็นผู้แสดงให้
เห็นถึงการท างาน จะมีการซักถามข้อมูลต่างๆของการท างานโดยนักเปิดประสบการณ์ มีการพาไปดู
ข้ันตอนการท างานแบบของจริง 

การทดลองประกอบอาชีพ นักเปิดประสบการณ์จะต้องทดลองสัมผัสกับการท าอาชีพ
ต่างๆ โดยมีผู้ประกอบอาชีพตัวจริงคอยให้ความช่วยเหลือ คอยสอน ตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่การเตรียม
ตัวจนส าเร็จออกมา 

สรุปเนื้อหาของรายการประสบการณ์บ้านอาชีพจึงเป็นการพาไปสัมผัสการท างานของ
อาชีพต่างๆทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ที่ไม่ใช่แค่การไปดูแต่ยังเห็นการทดลองประกอบอาชีพ ซึ่งจะมี
ประสบกาณ์ตรงโดยผู้ประกอบอาชีพตัวจริงคอยถ่ายทอดทักษะความรู้ การเตรียมความพร้อมในการ
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ประกอบอาชีพในแต่ละครั้ง  ซึ่งจะท าให้ผู้ชมได้สัมผัสและรับรู้ถึงการประกอบอาชีพต่างๆ อย่าง
แท้จริง 

 
3. ลีลาและวิธีการน าเสนอ ( Style and Presentation ) ของผูด าเนินรายการ 
   ลีลาดานการน าเสนอของผดู าเนินรายการประสบการณ์ล้านอาชีพ จะมีวิธีโดยการเน้น

ไปที่ความเป็นกันของพิธีกรและนักเปิดประสบการณ์ การสร้างบรรยากาศสนทนาให้มีความ
สนุกสนาน เพื่อสร้างความน่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดสนิทสนม มีการหยอกล้อและการ
พูดคุยที่ไม่จริงจังจนเกินไป ในส่วนของนักเปิดประสบการณ์ที่ลงพื้นที่ไปทดลองประกอบอาชีพในแต่
ละตอน จะมีลักษณะในการสื่อสารกับผู้ประกอบอาชีพจริงแบบสนุกสนาน พูดคุยแบบเป็นกันเองแต่
ยังคงไว้ซึ่งสาระที่จะส่งไปถึงผู้ชม 

   สรุปได้ว่าลีลาและวิธีการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการจะเน้นความเป็นกันเองให้ผู้ชม
ได้รู้สึกสนุกตามไปกับการสัมผัสการท างานของอาชีพต่างๆ บทสนทนาพูดคุยจะเน้นความเป็น
ธรรมชาติและไม่จริงจังจนเกินไป เพื่อผ่อนคลายสาระที่มีความจริงจังอยู่แล้วให้ติดตามได้ง่ายข้ึน 
 
รายการสารคดี Career Player 

รายการ Career Player เป็นรายการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ careerplayer.com ซึ่งมี
เนื้อหาเกี่ยวกับการแนะน าอาชีพแก่ผู้ที่พึ่งจบใหม่ให้ได้รู้ถึงลักษณะของงานอาชีพต่างๆ โดยน าเสนอ
ผ่านวิดีโอความยาว 10 – 15 นาที จัดเป็นสารคดีที่เน้นการสัมภาษณ์ผู้ที่ประกอบอาชีพต่างๆให้เห็น
ถึงมุมมองความคิดเห็นหรือทัศนคติ โดยมีผู้ที่มาให้ค าตอบมากกว่าหนึ่งคน 

1. รูปแบบ (Format) ของรายการ  
                   รายการ Career Player เป็นรายการสารคดีที่ไม่มีผู้ด าเนินรายการ แต่จะมีแขกรับ
เชิญซึ่งเป็นคนในแวดวงอาชีพประจ าตอนน้ันๆ จ านวนมากกว่า 3 ท่าน มาคอยตอบค าถามต่างๆที่เป็น
การเจาะลึกอาชีพ โดยเน้นน าเสนอมุมมองความคิดเห็นและทัศนคติเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนั้นๆ  
ในช่วงต้นรายการจะเปิดด้วยไตเติ้ล ต่อด้วยการเกริ่นถึงอาชีพนั้นด้วยภาพบรรยากาศการท างานของ
อาชีพ มักเป็นผลงานหรือช้ินงานที่ได้มากจากการประกอบอาชีพนั้น และมีสอดแทรกด้วยความ
คิดเห็นสั้นๆหรือค านิยามของอาชีพโดยผู้ประกอบอาชีพเอง เสร็จแล้วก็จะด าเนินรายการยาวไปจนจบ
ด้วยแบบสัมภาษณ์มุมมองความคิดเห็นเกี่ยวกับอาชีพนั้นๆ 
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ตารางที่ 4-2 รูปแบบรายการ Career Player 
ช่วงของรายการ รูปแบบการดาํเนินรายการ 

ช่วงเริ่มรายการ 
เปิดไตเติล้รายการ เกริ่นอาชีพด้วยผลงานหรอื
ช้ินงานที่ได้จากการท าอาชีพนั้นๆ 

ช่วงกลางจนถึงช่วงท้ายรายการ 

ยิงค าถามต่างๆเกี่ยวกับอาชีพนั้นๆ เช่น โฆษณา
คืออะไร โฆษณามีประโยชน์อย่างไร โฆษณาให้
อะไรกับคุณบ้าง เป้นต้น โดยมีผูป้ระกอบอาชีพ
จ านวนหนึ่งเป็นผู้มาแสดงความคิดเห็นมุมมอง
โดยหยิบยกค าตอบมาจากประสบการณ์ในการ
ท างานของพวกเขา 

2. เนื้อหา (Content) ของรายการ Career Player 
    รายการCareer Player มีเนื้อหาที่มุ่งเน้นให้เห็นถึงมุมมองและทัศนคติของผู้

ประกอบอาชีพผ่านประสบการณ์ท างานทีห่ลากหลายมุมมองจากหลากหลายบุคคล ซึ่งสิ่งที่พวกเขาได้
ให้สัมภาษณ์ไปนั้น ล้วนเป็นสิ่งที่หยิบยกมาจากประสบการณ์ในการท างานจริงของพวกเขา ซึ่งจะ
แสดงให้เห็นถึงแก่นแท้และความเป็นจริงของการประกอบอาชีพต่างๆ โดยรายการจะมีการยิงค าถาม
ที่เหมือนกัน แต่มีจ านวนคนตอบหลายคน เพื่อแสดงให้เห็นถึงมุมมองหลายๆด้านจากผู้ประกอบอาชีพ
นี้ เช่น โฆษณาคืออะไร? โฆษณาให้ประโยชน์อะไร? ท าไมต้องมีโฆษณา? เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะได้
รับรู้ถึงความคิดแล้ว รายการยังน าเสนอภาพการท างานในสถานที่จริงสอดแทรกลงไปด้วย เพื่อให้ผู้ชม
ได้จินตนาการตามได้อย่างง่าย 

3. ลีลาและวิธีการน าเสนอ (Style and Presentation) ของผูด าเนินรายการ 
                   ลีลาดานการน าเสนอของผูด าเนินรายการ เนื่องจากรายการนี้ไม่มีพิธีกรหรือผู้ด าเนิน
รายการ ดังนั้นผู้ด าเนินรายการจึงกลายเป็นแขกรบัเชิญแทน ซึ่งแขกรับเชิญจะมจี านวนประมาณ 4 -5 
ท่านต่อตอนหรืออาชีพ ซึ่งจะเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพนั้นๆโดยตรง ไม่ว่าจะเพิ่งเข้าท างานหรือท ามา
นานแล้ว โดยในการตอบสัมภาษณ์ของแขกรับเชิญนั้น จะเป็นในลักษณะของการตอบจากความรู้สึก
จริงๆของพวกเขา ไม่มีบทหรือสคริปต์ใดๆ ดังนั้นค าตอบที่ได้ก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันไป แล้วแต่
สถานะและประสบการณ์จากการท างานที่แต่ละคนพบเจอมา การตอบจะค่อนข้างกระชับ ไม่ยืดเยื้อ 
เว่ินเว้อ เน้นให้เห็นภาพความเป็นจริง ซึ่งจะถือว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ชมอย่างมากที่สุด 
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2. วิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิต และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการโทรทัศน์ท่ีมี
เนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนําอาชีพ 

    ผศึูกษาไดท าการสัมภาษณแบบเชิงลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
สร้างสรรค์รายการสาระบันเทิงน าเสนอการประกอบอาชีพที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่น จากผูผลิต
รายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะน าอาชีพ จ านวน 2 รายการ ดังนี้  

    1. รายการอาชีพนอกกระแส 
        - คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ (Producer) 
    2. รายการก่อการสนุก 
        - คุณวิทวัส ชัชวาลย์ปรีชา (Producer) 
ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหา กลวิธี 

ในการสื่อสารของผูด าเนินรายการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตางๆในการผลิตรายการที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการแนะน าอาชีพ และน าขอมูลที่ไดทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทางใน
การผลิตรายการ ผูศึกษาจึงไดท าการวิเคราะห แยกบทสัมภาษณแตละทาน ดังนี้  

 
1. แนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับรายการแนะนําอาชีพ  

                   คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า รายการที่เกี่ยวกับการแนะน าอาชีพ โดยเฉพาะ
รายการอาชีพนอกกระแสนั้น มีที่มาที่ไปจากการต้องการท ารายการที่จะเหมาะสมกับทุกวัย และเน้น
ให้ความรู้ ปกติที่ท างานของตนเองเป็นโปรดัคช่ัน เฮ้าส์ สิ่งที่คุ้นเคยอยู่กับมันหรือแม้กระทั่งอาชีพที่ท า 
ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะหรือความเป็น craft-man ทั้งนั้น จึงอยากจะผลิตรายการดีๆที่มีสาระ 
ก็เลยกลายมาเป็นรายการกึ่งสารคดี นอกจากนี้ก็ต้องการมีภาพที่สวยบวกกับการตัดต่อที่ดี ที่ท าให้คน
ดูรายการแล้วรู้สึกมีอารมณ์ร่วมไปด้วย รู้สึกได้อะไรจากรายการมากกว่าการนั่งดูแล้วเปิดผ่านไป 

เนื้อหาสาระในรายการจะเน้นสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชม ดูแล้วเกิดแรงบันดาลใจ
อยากลองท าอะไรใหม่ๆ หรือเป็นแนวทางให้กับเยาวชนที่สนใจ ซึ่งจริงๆแล้วอาชีพในสายต่างๆมัน
สามารถแตกแขนงได้อีกมากมาย มีอาชีพแปลกๆอีกเยอะแยะที่เราอาจจะไม่เคยรู้จักหรือมองข้ามไป 
หรือไม่คิดว่ามันจะเป็นอาชีพได้ อีกสิ่งหนึ่งที่เน้นคือเรื่องคุณธรรมในตัวบุคคล เพราะทุกคนที่ประกอบ
อาชีพต่างก็มีมุมมองในชีวิตที่ต่างกันออกไป จึงต้องการน าเสนอให้ทุกคนเห็นว่าเส้นทางชีวิตเราไม่ได้
โรยด้วยกลีบกุหลาบ ไม่ใช่ทุกคนที่จะท างานทุกอย่างได้อย่างราบรื่น แต่อยู่ที่เราจะมีสติ หรือแต่ละคน
จะมีวิธีการใช้ชีวิตให้ข้ามผ่านอุปสรรคเหล่าน้ันไปได้อย่างไร 

รายการนี้จึงเน้นเรื่องของการแบ่งปันแรงบันดาลใจ แบ่งปันกระบวนการคิด การท างาน
ให้ทุกคนได้รู้จักกับอาชีพต่างๆอย่างหลากหลายมากข้ึนที่นอกเหนือจากอาชีพทั่วไปที่สมัยเด็กๆเรา
รู้จักกัน เช่น หมอ พยาบาล คุณครู เป็นต้น 
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องค์ประกอบที่จ าเป็นในการผลิตรายการแนะน าอาชีพ ต้องข้ึนอยู่กับว่ากลุ่มเป้าหมาย
เป็นใคร ผลิตรายการเพื่อให้ใครดู สิ่งไหนที่ต้องการสื่อให้คนดูรู้สึก ก่อนที่จะผลิตต้องเตรียมการผลิต
มาก่อน อย่างก่อนที่อาชีพนอกกระแสจะลงตัวอย่างทุกวันน้ี ก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมาก แต่
เดิมก่อนที่จะท า ทีมงานก็ท าการบ้านกันหนักมาก สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ Team work ทุกคนต้องเรียนรู้
ที่จะท างานเป็นทีม ต้องคุยกัน สื่อสารกัน เพื่อให้งานเกิด และรับผิดชอบในต าแหน่งหน้าที่ของตัวเอง 
เช่น อยากได้ภาพสวย ช่างภาพก็ต้องขยันท าการบ้าน หา reference คิดshotที่จะถ่ายเอาไว้ให้พร้อม 
ต าแหน่ง Creative ต้องหาข้อมูลอย่างหนัก ต้องรู้จักแก้ปัญหาหน้ากอง ต้องพูดคุยกับแขกรับเชิญให้
เขาคุ้นชินกับทีมงาน เพื่อที่เวลาถ่ายจะได้ไม่เกร็ง หรือแม้แต่ Editor ได้ฟุตเทตมา จะตัดยังไงให้เล่า
เรื่อง ซึ่งความยากอีกอย่างของรายการแนะน าอาชีพคือ อาชีพในแต่ละเทปต่างกัน อารมณ์แขกรับ
เชิญไม่เหมือนกัน สิ่งที่อยากจะสื่อออกไปก็ต่างกันไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น ช่างท านาฬิกา กับ Sound 
Designer Sound Design เป็นอาชีพที่สนุก ตอนไปถ่ายก็สนุกสนานกัน อยากให้คนดูสนุกไปด้วยกัน 
จึงต้องเล่าเรื่องให้สนุก แต่กับช่างท านาฬิกา เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาอยู่กับมัน ต้องมีการเล่าเรื่องอีกแบบ
หนึ่งที่ท าให้คนดูได้ใช้เวลาอยู่กับรายการให้ได้ 

อีกสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นคือ ต้องท าให้คนดูเข้าใจในอาชีพ ในเมื่อรายการต้องการจะแนะน า
อาชีพ แนะน าแนวการศึกษาไปสู่อาชีพ การตัดต่อเล่าเรื่องจึงเป็นสิ่งส าคัญ เนื้อหาที่พูดในรายการก็
ส าคัญ เพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนในกระบวนการมันส าคัญหมด องค์ประกอบต่างๆในรายการแม้กระทั่ง
เสียงเพลง หรือ Ambience ก็เป็นสิ่งส าคัญในการสร้างอารมณ์ให้คนดูด้วย 
 

คุณวิทวัส ชัชวาลย์ปรีชา  กล่าวว่า รายการจะมีจุดเริ่มต้นมาจากแนวคิดเกี่ยวกับการ
น าเสนอให้เห็นถึงความยากง่ายของแต่ละอาชีพ ความจ าเป็นและความส าคัญที่แตกต่างกัน ก็ต้องการ
น าเสนอมุมมองไปสู่คนดูว่าแต่ละอาชีพก็มีเหตุมีผลของมัน โดยใช้พิธีกร เป็นตัวแทนในการทดลองท า
เพื่อให้เข้าใจความรู้สึกและมุมมองทั้งก่อนท าและหลังท า เช่น รายการจะพาไปดูอาชีพคนเก็บขยะ 
ก่อนท าพิธีกรอาจมีความรู้สึกกับอาชีพนี้ในแง่ลบ แต่หลังได้สัมผัสจริงๆแล้ว เขาอาจมีความรู้ความ
เข้าใจที่ดีข้ึน มีความเข้าอกเข้าใจมากขึ้น นี่คือสิ่งที่เป็นแนวคิดของรายการที่ต้องการสื่อออกไปให้ผู้ชม
ได้รับ 

องค์ประกอบที่จ าเป็นส าหรบัการผลิตรายการแนะน าอาชีพ โดยส่วนตัวจะดูอย่างแรกคือ
ตัวอาชีพ ว่าอาชีพที่จะน าเสนอมันมีเหตุผล มีความขัดแย้งกับคนทั่วไปยังไง มีหลายสิ่งที่คนอื่นอาจไม่
เข้าใจ เช่น อาชีพไปรษณีย์ ท าไมเขาต้องขับรถเร็ว บีบแตรเสียงดัง อาชีพคนเก็บขยะ ท าไมต้องท ากัน
ตั้งแต่เช้าตรู่ ในแต่ละอาชีพจะมีวิธีการและข้อจ ากัดต่างกัน ซึ่งมุมมองของคนอื่นก็จะไม่เข้าใจว่าท าไม
เขาต้องท าแบบนี้  หลักๆเราต้องหาข้อมูลก่อน สิ่งที่ขาดไม่ได้คือเราต้องรู้ก่อนว่าจะท ารายการนี้ให้ใคร
ดู กลุ่มเป้าหมายคือใคร พอเรารู้แล้วก็ต้องวิเคราห์อุปนิสัย บุคลิกลักษณะ ความชอบ ความไม่ชอบ
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ต่างๆ เพื่อน ามาปรับใช้ในรายการให้ตรงกับความต้องการของคนดู ส าหรับรายการแนะน าอาชีพใน
ปัจจุบันที่เป็นการพาไปเรียนรู้กระบวนการท างานจริงๆนั้น ส่วนตัวมองว่ายังมีไม่มาก ส่วนมากจะผิว
เผิน ไม่ได้มีแบบลงไปท าด้วยจริงๆ 

 
2. เนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอสําหรับกลุ่มผู้ชมวัยรุ่น  
    คุณวิทวัส ชัชวาลย์ปรีชา  กล่าวว่า โดยส่วนตัวจะน าลักษณะการเล่าเรื่องมาเป็นจุด

หลัก  เช่น การน าเรื่องด้วยละคร อาจจะให้พิธีกรเล่นละครเกริ่นตอนต้น มีเนื้อเรื่องพอประมาณที่
เกี่ยวกับอาชีพนั้น ผูกเรื่องแล้วค่อยโยงเข้าเรื่องอาชีพ นอกจากละครนี้ก็จะมีส่วนของตัดต่อ จะมีการ
ใส่ดนตรี ใส่ Text เข้าไปเพื่อช่วยดึงดูดให้เกิดความน่าสนใจหรือการติดตาม ไม่ใช่การถ่ายไปแบบนิ่งๆ 
จะมีการตัดต่อที่สลับกันไป เร็วบ้าง ช้าบ้าง แทรกภาพบ้าง แล้วแต่ส่วนของเนื้อหาที่ก าลังด าเนินไปใน
ขณะนั้น วัยรุ่นส่วนมากก็ดูรายการมาเยอะแล้ว ดังนั้นไม่ควรท าอะไรที่ยืดเยื้อ 

ส าหรับขอบเขตและเนื้อหาของอาชีพที่เหมาะส าหรับวัยรุ่น ถ้าคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ 
สัดส่วนของเนื้อหาควรจะอยู่ที่ 70 % อีก 30 %  เป็นสีสันของรายการที่เติมลงไปเพื่อกระตุ้นและ
ดึงดูดให้รายการมีความน่าดูและคาดเดาไม่ได้ แต่สุดท้ายแล้วก็จะข้ึนอยู่กับการตัดต่อด้วย 
ส าหรับผู้ด าเนินรายการ ก็ควรมีบทบาทที่แตกต่างกันไปเพื่อความสมดุลในการน าเสนอหรือเล่า
เรื่องราว ซึ่งตัวของ Producer ก็ต้องกระตุ้นพิธีกรให้น าเสนอออกมาให้ตรงกับความต้องการของ
รายการมากที่สุด  

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า รูปแบบลักษณะรายการอาชีพที่เหมาะกับวัยรุ่น คือ 
ต้องสนุก แต่ก็ต้องแทรกสาระมีช่วงให้วัยรุ่นได้หยุดคิดบ้าง วัยรุ่นสมัยนี้เขาก็ไม่ได้ต้องการให้ใครมานั่ง
สอน นั่งช้ีว่าเขาต้องท าอย่างนั้นอย่างนี้ แต่มันอยู่ที่ว่าจะท ายังไงให้วัยรุ่นสนใจรายการเอง ถ้าเขาเกิด
ความสนใจเขาก็จะดูรายการ จึงต้องมาน่ังคิดต่อว่า วัยรุ่นกลุ่มไหนที่ต้องการท าให้ดู เพราะไม่ใช่ทุกคน
ที่จะสนใจในทุกอาชีพ คนที่ดูรายการแนะน าอาชีพส่วนมาก ก็อยากดูอาชีพที่ตัวเองสนใจเป็นหลัก 
หรือบางคนก็อยากได้แง่คิดที่ต่างออกไปจากอาชีพอื่นๆ ก็ต้องเอาตัวเองแทนคนดู เพราะวัยของน้องๆ
ยังเป็นวัยรุ่น น้องอยากดูแบบไหน ลองคิดท าแบบที่ตัวเองดูแล้วชอบออกมาก่อนแล้วถามความ
คิดเห็นจากเพื่อนน ามาปรับใช้ และอีกสิ่งหนึ่งคือการเล่าเรื่อง องค์ประกอบทุกอย่างที่อยู่ในรายการ 
จะท ายังไงให้คนดูดูรายการเราได้ทั้งรายการโดยไม่เปลี่ยนช่องไปไหน มันต้องมีช่วงสนุก มีช่วงให้คิด มี
ช่วงผ่อนคลาย ก็คงเหมือนกับอารมณ์ของวัยรุ่นที่แปรปรวนง่าย ก็ต้องท ารายการที่ให้วัยรุ่นได้ปรับ
อารมณ์ไปตามช่วงต่างๆของรายการบ้าง เหมือนกับการดูหนัง 1 เรื่อง 
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3. เทคนิคการถ่ายทําและตัดต่อ 
                    คุณวิทวัส ชัชวาลย์ปรีชา กล่าวว่า เทคนิคการตัดต่อเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก ถ้าเล่าเรื่อง
ดี วางโครงดี แต่ตัดต่อไม่ดีมันก็ไม่มีประโยชน์ และสมัยนี้คนเราดูแต่ภาพอย่างเดียวอาจจะสื่อได้ไม่
ชัดเจน มันต้องมีกราฟิก มีค าพูดเป็นบุคคลที่สาม หนึ่งคือพิธีกร สองคือแขกรับเชิญ สามคือแทนตัว
เรา เป็นบุคคลที่สาม แทนมุมมองของคนดู ซึ่งตรงนี้เป็นหน้าที่ของ Producer ที่จะคิด Text ข้ึนมา 
โดยจะต้องมานั่งดูรายการก่อน แล้วช่วงไหนควรจะใส่ค าว่าอะไรก็เขียนเอาไว้ให้คนตัดต่อ กราฟฟิก
พวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยย้ า ซ้ าและท าให้คนดูเกิดความจ าในสารที่แขกรับเชิญหรือพิธีกรก าลังสื่อ
ออกมา ส าหรับภาพที่ถ่ายท าออกมา ก็ถือว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องสวยด้วย คนดูชอบอะไรที่มีความ 
Real มากกว่าอะไรที่ปรุงแต่งหรือสร้างขึ้นมา  และในส่วนของคนตัดต่อ สิ่งที่สร้างความล าบากมาก
ที่สุดคือ เสียง เพราะภาพมายังพอแก้ได้ แต่เสียงนี่แก้ล าบาก ดังนั้นตอนถ่ายจะต้องมีแหล่งเสียง
ส ารองเอาไว้ ทั้งจากไวเลส จากหน้ากล้อง หรือแม้แต่กล้องตัว  Insert ก็ต้องเปิดบันทึกไว้ด้วย เพื่อ
น ามาปรับใช้ได้ในการตัดต่อ 

ในการตัดต่อล าดับเสียงก็ถือว่าส าคัญ รายการทีวีในบ้านเราก็จะต้องระวังในส่วนของ
ลิขสิทธ์ิกันอย่างมาก ดังนั้นการเลือกใช้เพลงหรือดนตรีประกอบจะหลีกเลี่ยงการใช้เพลงตลาดที่ได้รับ
ความนิยม เทคนิคการเลือกดนตรีให้เหมาะคือจะต้องเข้ากับอารมณ์ของภาพที่ก าลังด าเนินในรายการ
ขณะนั้น เช่น ช่วงสนุกก็ต้องเลือกดนตรีที่ให้อารมณ์สนุก มีจังหวะ ชวนให้ติดตาม ถือเป็นหลักง่ายๆที่
เหมือนกันทุกที่ สมัยนี้ไม่จ าเป็นต้องเปิดเพลงคลอตลอด จังหวะที่เน้นก็ค่อยใส่ลงไป ไม่วางดนตรี
สะเปะสะปะ 

การถ่ายท าส่วนมากจะถ่ายช่วงเช้าและเสร็จภายในวันน้ัน แต่ก็ข้ึนอยู่กับแต่ละอาชีพว่ามี
เนื้อหาให้น าเสนอมากน้อยแค่ไหน ซึ่งการถ่ายท าจะออกมาดีหรือไม่ ก็ข้ึนอยู่กับการวางแผนเตรียม
งาน ดังนั้นเราต้องติดต่อวางแผนให้ครอบคลุมและมีแผนส ารองป้องกันไว้เผื่อมีความผิดพลาดเกิดข้ึน 
ทีมงานก็จะเป็นทีมเล็กๆ มีกล้อง 2 ตัว มี Producer กับCo-Producer แล้วก็พิธีกรอีก 2 คน ในการ
ถ่ายท าก็จะมีฟุตเทตเยอะมาก ถ่ายออกมา 2-3 ช่ัวโมง แต่ต้องน ามาตัดต่อให้เหลือ 25 นาที ดังนั้นจึง
ต้องวางแผนโครงการถ่ายให้ดี ไม่ให้เกิดความยาวจนเกินไป เพราะหากต้องตัดออกเยอะๆ จะส่งผลถึง
ปัญหาในความต่อเนื่อง  

 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการถ่ายทํา 
    คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า ทุกข้ันตอนการท างานมันก็จะมีอุปสรรค ไม่ว่าจะ

ตอนเตรียมงานจนกว่าจะขายผ่าน กว่าจะขายเทปแรกให้ตรงตามที่ช่องต้องการได้ หรือแม้กระทั่ง
ตอนโพสมันก็มีปัญหาอีก ถ้าเราต้องท างานกับคนที่ไม่เคยท าด้วยมาก่อน เช่น ท างานกับฟรีแลนซ์ 
กว่าที่สไตล์หลายๆอย่างจะมาปรับตรงกันก็ต้องใช้เวลา อยู่ที่ว่าจะท ายังไงให้พบกันครึ่งทาง โดยที่
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ยังคงเป็นรายการที่มีสไตล์ มีลายเซ็นเป็นของตัวเอง แต่ก็ให้คนที่ท างานร่วมกันไม่ล าบากไปด้วย แต่
ปัญหาหลักๆที่พบบ่อยและทุกคนจะเจอคือปัญหาหน้ากอง แม้ว่าจะเตรียมตัวมาดีแค่ไหน แต่ปัญหา
หน้ากองเกิดข้ึนได้เสมอ เพราะการออกกองก็เหมือนกับการออกไปเผชิญหน้ากับอุปสรรค ถ้าไม่มี
ปัญหาการถ่ายท าราบรื่นก็ดีไป แต่ถ้าเกิดปัญหาไม่คาดคิด ยกตัวอย่างเช่น พิธีกรมาสาย ได้เริ่มถ่าย
งานเลททั้งที่มีเวลาจ ากดัเท่าเดิม มีเวลาท างานน้อยลงในขณะที่การท างานเท่าเดิมหรือต้องเร่งกว่าเดิม 
วิธีแก้ปัญหาของกรณีนี้คือ ต้องสลับเบรคดาวน์หรือแผนถ่ายท า ระหว่างที่พิธีกรยังไม่มา อาจถ่ายเก็บ
อะไรไปก่อนบ้าง  ทุกอย่างคือค่าใช้จ่ายที่บานปลายออกมา ก็จะต้องคุมให้อยู่ให้ได้ หรือ ปัญหาคนใน
กองสติหลุด แก้ปัญหาไม่ได้ ก็ต้องรีบมารวมตัวคุยกันแล้วจัดการแกป้ัญหาให้เร็วที่สุด การคุยกันมากๆ 
การท างานเป็นทีมเวิร์ค ถือเป็นสิ่งส าคัญในการท างานร่วมกับผู้อื่นเช่นกัน ถ้าไม่สื่อสารกัน ต่างคนต่าง
คิดเอง สุดท้ายเข้าใจไม่ตรงกัน งานก็จะออกมาสะเปะสะปะ หรือแม้กระทั่ง ปัญหาที่ไม่คาดคิดที่สุด
อย่างเช่นดินฟ้าอากาศ สองสามวันก่อนถ่าย อากาศเป็นใจ ฟ้าสวย แดดแรง แต่วันถ่ายจริงฝนตก 
แก้ปัญหาอย่างไรได้บ้าง ย้ายที่ถ่ายได้ไหม ถ้าไม่ได้ก็จะโทรไปเช็คพยากรณ์เลย ฝนจะหยุดตกกี่โมง 
ตอนฝนตกปรับถ่ายอะไรได้บ้าง ท ายังไงก็ได้ไม่ให้งานเสีย เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็น
สิ่งส าคัญ สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้ อยู่ที่ประสบการณ์และการเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดข้ึน
เหล่าน้ีด้วยส่วนหนึ่ง คือ ถ้าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ แล้วเรียนรู้การแก้ปัญหาจากมัน รู้จักพลิกวิกฤติ
เป็นโอกาส การท างานในครั้งต่อๆไป ถ้าเจอปัญหาแบบนี้หรือคล้ายคลึงแบบนี้อีกก็จะสามารถผ่านพ้น
มันไปได้ง่ายข้ึน อีกส่วนหนึ่งคือ สติ ต้องมีสติตลอดเวลา ต้องควบคุมอารมณ์ ต้องผ่านทุกอย่างไปให้
ได้ ถ้าท าแบบนี้ได้ ก็ไม่มีปัญหาอะไรที่ยากเกินการแก้ไข 

คุณวิทวัส ชัชวาลย์ปรีชา กล่าวว่า ข้ึนอยู่กับอาชีพที่เลือกมาน าเสนอในแต่ละตอน ส่วน
ใหญ่แต่ละอาชีพจะไม่มีปัญหามากนักหากเราเตรียมการมาพร้อม ดังนั้นก่อนถ่ายท าจึงควรเตรียมงาน
ให้ดี ติดต่อกับแขกรับเชิญที่จะมาแนะน าในรายการ พูดคุยกับเขาให้เกิดความเคยชินและพยายาม
กระตุ้นให้เขาสามารถพูดคุยในสิ่งที่มาจากตัวเขาจริงๆ เพราะไม่อย่างนั้นจะเกิดปัญหาคือ แขกรับเชิญ
ไม่กล้าพูด พูดน้อย หรือพูดไม่ได้ตามเป้าหมายที่รายการวางไว้ ส่วนของการเตรียมความพร้อมนี่ก็ถือ
เป็นเรื่องส าคัญ นอกจากนี้ก็มีเรื่องของสถานที่ซึ่งจะต้องก าหนดขอบเขตที่เราจะถ่ายท าให้ละเอียด 
ป้องกันปัญหาความเข้าใจผิด และอาจจะไม่ได้ถ่ายในส่วนที่ต้องการถ่าย 

 
5. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับ "การสร้างสรรค์รายการสาระบันเทิง

นําเสนอการประกอบอาชีพท่ีอยู่ในความสนใจของวัยรุ่น" 
   คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กล่าวว่า อยากดูรายการที่ดูแล้วอินไปด้วย รายการที่

เหมือนกับเราดูหนัง 1 เรื่อง อยากจะแนะน าในส่วนของพิธีกรว่า เมื่อมันเป็นรายการแนะน าอาชีพ ก็
อยากให้ปรับลุคพิธีกรให้ดูน่าเช่ือถือนิดนึง คือสามารถมีช่วงสนุกได้และก็มีช่วงที่ต้องเป็นสาระด้วย 
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อยากให้พิธีกรไม่ใช่แค่คนมาถามค าถาม แต่อยากให้มี Input ไปกับแขกรับเชิญ เข้าถึงแขกรับเชิญ 
ความโชคดีของรายการมีพิธีกรคือ พิธีกรดี รายการก็ดี แต่ความโชคร้ายมันก็อยู่ในนี้เหมือนกัน คือ
อยากให้มีส่วนในการพูดคุยกับแขกรับเชิญเพื่อที่จะได้ความเป็นธรรมชาติ ความจริงใจ ถ้าท ารายการ
ด้วยความตั้งใจ ความจริงใจ สิ่งที่มันสะท้อนออกมาเมื่อรายการเสร็จสมบูรณ์ คนดูก็จะสัมผัสได้ คนดู
เองก็อยากดูรายการที่จริงใจกับคนดู สะท้อนให้คนดูเห็นอาชีพนั้นจริงๆ และที่ส าคัญคือมันก็ต้องเป็น
รายการที่ท าแล้วมีความสุขที่จะท า ก็เหมือนกับคนที่ท าอาชีพทุกคนที่ท างานด้วยความสุข พอเรามี
ความสุขกับรายการตัวเอง ก็จะไม่มองว่ามันคืองาน ไม่มองว่าน่ีคือสิ่งที่ต้องท า แต่เป็นสิ่งที่เราอยากท า  
ไม่มองว่ามันคือจุลนิพนธ์ แต่จะมองว่าได้ท าในสิ่งที่ตัวเองรักและอยากท ามันมาโดยตลอด แล้วสุดท้าน
ก็จะท ามันออกมาได้ดีที่สุดเอง 

คุณวิทวัส ชัชวาลย์ปรีชา กล่าวว่า ในส่วนของการสอดแทรกการแนะน าแนวทาง
การศึกษา ควรจะน าเสนอแบบไม่ตรงเกินไป เพราะวัยรุ่นสมัยนี้อาจไม่ชอบการถูกยัดเยียดตรงๆ ก็
น าเสนอไปว่า เช่น หากจะท าอาชีพ Creative ก็ดูว่าอาชีพนี้มีความโดดเด่นในส่วนไหน ควรจะมี
ลักษณะยังไง ควรจะต้องชอบคิดไหม ชอบคิดแตกยอดเป็นรากแก้วไปเรื่อยๆ ในรายการก็อาจเริ่มด้วย
ละครก็ได้ มีคนนั่งมองล้อรถ อาจเป็นล้อแมกซ์ ก็จะท ายังไงให้สื่อถึงความเป็นอาชีพ Creative เรา
สามารถน าเสนอว่าคนๆนั้นก าลังวาดรูปล้อรถตาม แล้วก็มีการระบายสี เปลี่ยนส่วนโน้นส่วนน้ีไปเรื่อย 
เอาความโดดเด่นของอาชีพนั้นมาน าเสนอเป็นละครเล็กๆ ให้เกิดความคิดตามไปกับรายการ ไม่ใช่เปิด
มาถึงก็แนะน าอาชีพเลย มันอาจจะตลกและเชยไปส าหรับยุคนี้แล้ว อยากแนะน าให้เตรียมตัวหา
ข้อมูล บางอย่างคิดว่าเตรียมดีแล้ว แต่ไปหน้างานอาจไม่ใช่ ดังนั้นเราต้องท าความเข้าใจกับงานให้ดี
ที่สุดเพื่อที่จะเตรียมตัวได้รัดกุมที่สุด หน้างานกับหน้าคอมต่างกันมาก ที่ส าคัญคือการพูดคุยกับ
ทีมงานให้เข้าใจงานตรงกันให้มากที่สุด เช่น อยากได้ภาพแบบนั้นแบบนี้ ก็ต้องคุยกับช่างภาพให้
ชัดเจนที่สุด 
 

3.  ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ท่ีเกี่ยวกับการแนะนํา
อาชีพและความต้องการในด้านรูปแบบ และเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อรายการสาระบันเทิง 
ท่ีนําเสนอการประกอบอาชีพท่ีอยู่ในความสนใจของวัยรุ่น 
                     ผู้ ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่าง โดยเน้นที่
กลุ่มเป้าหมายของรายการ คือวัยรุ่น อายุ 13-19 ปี หรือผู้ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า แบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 100 คน โดยที่ผู้ศึกษาได้น าค าตอบที่ได้มาประมวลผลทางสถิติ
เพื่อวัดผลทางสถิติเพื่อวัดผลของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ และความต้องการทั้งใน
ด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รายการสาระบันเทิงน าเสนอ
การประกอบอาชีพที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่น ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  

   ส
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การแจกแบบสอบถามนั้นผู้ศึกษาได้สุ่มตัวอย่างจากทางการท าแบบสอบถาม ผ่านวิธีการ
ออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.surveycan.comทั้งหมดจ านวน 100 คน ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 กันยายน 
พ.ศ.2556 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 10 วัน 

ผลจากการส ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะ
แสดงผลออกมาดังตารางต่างๆ ต่อไปนี้  
 
ตารางที่ 4-3 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 
หญิง 76 76 
ชาย 24 24 
รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-3 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิง มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
76 อันดับรองลงมาคือ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 24  
 
ตารางที่ 4-4 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับอายุ   

ระดับอาย ุ จํานวน (คน) ร้อยละ 
13 – 15 ป ี 20 20 
16 – 18  ปี 41 41 
19 – 21 ป ี 23 23 
22  ปีข้ึนไป 16 16 

รวม 100 100 
จากตารางที่ 4-4 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างระดับอายุ 16 - 18ปี มีจ านวนมากที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 41 อันดับรองลงมาคือระดับอายุ  19 – 21   คิดเป็นร้อยละ 23 รองลงมาคือ ระดับ
อายุ 13 – 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 ระดับอายุ 22 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 16 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



54 

ตารางที่ 4-5 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา  
ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ 

มัธยมศึกษาตอนต้น 21 21 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 50 50 

อนุปรญิญาหรือเทียบเท่า - - 
ปริญญาตร ี 29 29 

สงูกว่าปริญญาตร ี - - 
รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-5 แสดงให้เห็น ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดอยู่ในช่วง 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
คิดเป็นร้อยละ 21 และระดับปริญญาตรี ร้อยละ 29 ตามลาดับ  
 
ตารางที่ 4-6 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ  

อาชีพ จํานวน (คน) ร้อยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 100 100 

ข้าราชการ - - 
พนักงานรฐัวิสาหกิจ - - 

พนักงานเอกชน - - 
รับจ้างทั่วไป - - 
ธุรกิจส่วนตัว - - 

อื่นๆ - - 
รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-6 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดประกอบอาชีพเป็นนักเรียน
นักศึกษา ร้อยละ 100 เต็ม 
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ผลจากการส ารวจพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพ จะ
แสดงผลออกมาดังตารางต่างๆต่อไปนี้  

 
ตารางที่ 4-7 แสดงค่าร้อยละของพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ที่มีรูปแบบหรื อเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับการแนะน าอาชีพ 

การรับชมรายการโทรทัศน์ท่ีมีรปูแบบหรือเนื้อหาท่ี
เกี่ยวข้องกับการแนะนาํอาชีพ 

จํานวน (คน) ร้อยละ 

เคย 76 76 
ไม่เคย 24 24 
รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-7 แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ที่มีรูปแบบหรือ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแนะน าอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง โดยพบว่ามีร้อยละ 76 เคยรับชมรายการ
โทรทัศน์ที่มีรูปแบบหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแนะน าอาชีพ และไม่เคยรับชมโทรทัศน์ที่มีรูปแบบ
หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแนะน าอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 24 
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ตารางที่ 4-8 แสดงค่าร้อยละของรายการทีม่ีรปูแบบหรอืเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแนะน าอาชีพที่กลุ่ม
ตัวอย่างช่ืนชอบ 

รายการท่ีมีรูปแบบหรือเนื้อหาท่ีเกีย่วข้อง
กับการแนะนาํอาชีพท่ีชืน่ชอบมากท่ีสุด 

จํานวน (คน) ร้อยละ 

คนกล้าฝัน 2 2 
ประสบการณ์ล้านอาชีพ 2 2 

อาชีพนอกกระแส 18 22 
ก่อการสนุก 1 1 

เด็ก(มันส)์แนว 4 5 
ดิไอดอล คนบันดาลใจ 20 24 
ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร 3 4 
อายุน้อยร้อยล้าน 18 22 
อาชีพนี้คุณท าได ้ 2 2 
หนึ่งสมองสองมือ 9 11 

อื่นๆ 3 4 
รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-8 แสดงความช่ืนชอบรายการที่มีรูปแบบหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการ
แนะน าอาชีพ มากที่สุด คือ ร้อยละ 20 ได้แก่ รายการดิไอดอล คนบันดาลใจ รองลงมา คิดเป็นร้อย 
ละ 18 มี 2 รายการที่มีค่าร้อยละเท่ากัน ได้แก่ อาชีพนอกกระแส และ อายุน้อยร้อยล้าน รองลงมา 
คือ รายการหนึ่งสมองสองมือ คิดเป็นร้อยละ 9 รายการเด็ก(มันส์)แนว คิดเป็นร้อยละ 4 ตามล าดับ 
รายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละครและรายการอื่นๆ มีค่าร้อยละเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 3 ตามมาด้วย
รายการอาชีพนี้คุณท าได้ คนกล้าฝันและประสบการณ์ล้านอาชีพที่มีร้อยละเท่ากันคือ ร้อยละ  2 และ
ล าดับสุดท้ายคือรายการก่อการสนุก คิดเป็นร้อยละ  1 
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ตารางที่ 4-9 แสดงค่าร้อยละของอาชีพที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจและต้องการท าความรู้จัก  
อาชีพท่ีกลุ่มตัวอย่างสนใจและต้องการทําความรู้จัก ร้อยละ 

เชฟ/กุ๊ก 13 
นักพากย ์ 24 
นักสืบ 18 

นักข่าว / ผู้ประกาศข่าว 3 
ดีไซเนอรเ์สือ้ผ้า 11 

ครีเอทฟี 21 
นักพัฒนาเกมส ์ 12 

สัตวแพทย ์ 5 
บรรณาธิการ / นักเขียน / นักแปล 16 

นักออกแบบอนิเมชัน 13 
ไกด์น าเที่ยว 15 
ช่างแต่งหน้า 11 

ผู้ดูแลคนป่วยทางจิต 16 
นักออกแบบบ้านและอาคาร 13 

นักร้อง / นักดนตรี 11 
ทนายความ 3 

อื่นๆ 20 
จากตาราง 4-9 แสดงค่าร้อยละของอาชีพที่กลุ่มตัวอย่างสนใจและต้องการท าความรู้จัก

มากที่สุด คือ อาชีพนักพากย์ คิดเป็นร้อยละ24 รองลงมาคืออาชีพครีเอทีฟ คิดเป็นร้อยละ 21ตามมา
ด้วยอาชีพนักสืบ ร้อยละ 18 บรรณาธิการ / นักเขียน / นักแปล และผู้ดูแลคนป่วยทางจิต มีค่าร้อย
ละที่เท่ากันคือ ร้อยละ 16 อาชีพไกด์น าเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 15 นักออกแบบบ้านและอาคาร นัก
ออกแบบอนิเมชันและเชฟ มีค่าร้อยละที่เท่ากันคือ ร้อยละ 13 อาชีพนักพัฒนาเกมส์ มีกลุ่มตัวอย่าง
เลือกคิดเป็นร้อยละ 12 อาชีพนักร้องนักดนตรี ช่างแต่งหน้าและดีไซเนอร์เสื้อผ้า มีค่าร้อยละเท่ากันที่
ร้อยละ 11 อาชีพสัตวแพทย์มีค่าร้อยละ 5 และสุดท้ายอาชีพทนายความและนักข่าว มีค่าร้อยละน้อย
ที่สุด คือร้อยละ 3 นอกเหนือจากนี้อาชีพอื่นๆที่กลุ่มตัวอย่างเลือก มีค่าร้อยละ  20 
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ผลจากการส ารวจความคิดเห็นต่อเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอของ "รายการ
สาระบันเทิงน าเสนอการประกอบอาชีพที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่น" จะแสดงผลออกมาดังตาราง
ต่างๆ ต่อไปนี้  

 
ตารางที่ 4-10 แสดงค่าร้อยละของปัจจัยที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจจะเลือกรับชมรายการที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
ปัจจัยท่ีทําให้สนใจเลือกรับชมรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการประกอบ

อาชีพ 
ร้อยละ 

เนื้อหาและข้อมลู 58 
รูปแบบการนําเสนอ 69 

ผู้ด าเนินรายการ 13 
เทคนิคการถ่ายท า / ตัดต่อภาพและเสียง 24 

อื่นๆ 2 
จากตาราง 4-10 แสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่ท าให้กลุ่มตัวอยากสนใจเลือกรับชมรายการที่มี

เนื้อหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ มากที่สุด คือปัจจัยด้านรูปแบบการน าเสนอ คิดเป็นร้อยละ  69 
รองลงมาคือ ปัจจัยด้านเนื้อหาและข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 58 ตามด้วยปัจจัยด้านเทคนิคการถ่ายท า 
ร้อยละ  24 ปัจจัยด้านผู้ด าเนินรายการ ร้อยละ 13 และปัจจัยอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดับ 
 
ตาราง 4-11 แสดงค่าร้อยละของเนื้อหาที่สนใจอยากรับชมในรายการ 

เนื้อหาท่ีสนใจรับชมในรายการสาระบันเทิงนําเสนอการ
ประกอบอาชีพท่ีอยู่ในความสนใจของวัยรุ่น 

ร้อยละ 

บทบาท หน้าท่ี / กระบวนการทํางาน 60 
สังคมและบรรยากาศในการท างาน 43 

มุมมองและทัศนคติจากผู้ประกอบอาชีพ 52 
ข้อดีและข้อด้อยของอาชีพ 50 

แนวทางการศึกษาและการเตรียมความพร้อม 54 
อื่นๆ 2 

    จากตาราง 4-11 แสดงให้เห็นว่าเนื้อหาที่กลุ่มตัวอย่างสนใจรับชมมากที่สุดในรายการ
สาระบันเทิงน าเสนอการประกอบอาชีพที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่น คือ เนื้อหาด้านบทบาท หน้าที่
และกระบวนการท างาน คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือ แนวทางการศึกษาและการเตรียมความ
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พร้อม คิดเป็นร้อยละ 54 ตามมาด้วยมุมมองและทัศนคติจากผู้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 52 ข้อดีและ
ข้อด้อยของอาชีพ ร้อยละ 50 สังคมและบรรยากาศการท างาน คิดเป็นร้อยละ 43 และอื่นๆ ร้อยละ 2 
 
ตาราง 4-12 แสดงค่าร้อยละของความยาวรายการที่สนใจจะรับชม 

ความยาวรายการ จํานวน (คน) ร้อยละ 
5 นาท ี 2 2 
10 นาท ี 7 7 
15 นาท ี 8 8 
20 นาท ี 28 28 
25 นาท ี 8 8 
30 นาที 31 31 

30 นาทีขึ้นไป 16 16 
รวม 100 100 

จากตาราง 4-12 แสดงให้เห็นถึงความยาวของรายการทีก่ลุม่ตัวอย่างสนใจจะรับชม มาก
ที่สุด ได้แก่ ความยาว 30 นาที คิดเป็นร้อยละ 31 รองลงมา คือ 20 นาที คิดเป้นร้อยละ 28 ตามด้วย
ความยาว 30 นาทีขึ้น คิดเป็นร้อยละ  16 ความยาว 15 นาทีและ 25 นาที มีค่าร้อยละที่เท่ากันคือ 
ร้อยละ 8 และรั้งท้ายด้วยความยาว  10 นาที ร้อยละ  7 ความยาว 5 นาที ร้อยละ  2 ตามล าดับ 
 
ตาราง 4-13 แสดงค่าร้อยละของจ านวนผู้ด าเนินรายการที่เหมาะสมต่อรายการ 

จํานวนผู้ดาํเนินรายการ จํานวน (คน) ร้อยละ 
1 51 51 
2 47 47 
3 2 2 

รวม 100 100 
จากตาราง 4-13 แสดงให้เห็นถึงจ านวนของผู้ด าเนินรายการที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่ามีความ

เหมาะสมต่อรายการ มากที่สุด ได้แก่ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมาคือ 2 คน ร้อยละ 47 
และล าดับสุดท้าย 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2 
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ตาราง 4-14 แสดงค่าร้อยละของคุณสมบัติของผู้ด าเนินรายการที่เหมาะสมต่อรายการ 
คุณสมบัติของผู้ดาํเนินรายการ ร้อยละ 
อารมณข์ัน สนุกสนาน เฮฮา 58 

คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง กล้าหาญ 38 
สุขุม เรียบรอ้ย อ่อนโยน 4 
ฉลาด รอบรู้ ไหวพริบด ี 48 

อื่น 1 
จากตาราง 4-14 แสดงให้เห็นถึงความต้องการของกลุ่มเป้ามายในเรื่องคุณสมบัติของผู้

ด าเนินรายการ ซึ่งมากที่สุดคือ อารมณ์ขัน สนุกสนาน เฮฮา คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมาคือ ฉลาด 
รอบรู้ ไหวพริบดี คิดเป็นร้อยละ 48 ตามด้วย คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง กล้าหาญ ร้อยละ 38 และ
สขุุม เรียบร้อย อ่อนโยน คิดเป็นร้อยละ 4 ในขณะที่ตัวเลือกอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 1 เท่านั้น 
 
ตาราง 4-15 แสดงค่าร้อยละของช่วงวันที่เหมาะสมในการออกอากาศรายการ 

ช่วงวันท่ีเหมาะสมในการออกอากาศ จํานวน (คน) ร้อยละ 
วันจันทร ์ 6 6 
วันอังคาร - 0 

วันพุธ 1 1 
วันพฤหัสบด ี 4 4 

วันศุกร์ 13 13 
วันเสาร ์ 38 38 

วันอาทิตย์ 29 29 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 9 9 

รวม 100 100 
จากตาราง  4-15 แสดงให้เห็นถึงช่วงวันที่กลุ่มเป้าหมายเลือกว่าเหมาะสมแก่การ

ออกอากาศมากที่สุด ได้แก่ ช่วงวันเสาร์ คิดเป็นร้อยละ  38 รองลงมาคือวันอาทิตย์ ร้อยละ 29 ตาม
ด้วย วันศุกร์ ร้อยละ  13 วันจันทร์ ร้อยละ 6 วันพฤหัสบดี ร้อยละ 4 และวันพุธ ร้อยละ 1 ตามล าดับ 
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ตาราง 4-16 แสดงค่าร้อยละของช่วงเวลาที่เหมาะสมในการออกอากาศของรายการ 
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการออกอากาศ จํานวน (คน) ร้อยละ 

06.01 – 09.00 น. 1 1 
09.01 – 12.00 น. 11 11 
12.01 – 15.00 น. 13 13 
15.01 – 18.00 น. 13 13 
18.01 – 21.00 น. 28 28 
21.01 – 00.00 น. 33 33 
00.01 – 03.00 น. 1 1 
03.01 – 06.00 น. - 0 

รวม 100 100 
จากตาราง 4-16 แสดงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการออกอากาศที่กลุ่มเป้าหมายเลือก มาก

ที่สุดได้แก่ ช่วงเวลา 21.01 – 00.00 น. คิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมาคือ เวลา 18.01 – 21.00 น. คิด
เป็นร้อยละ 28 ตามมาด้วยเวลา 12.01 -15.00 น. และ 15.01 – 18.00 น. ที่มีค่าร้อยละเท่ากันที่ 
ร้อยละ13 ส่วนเวลา 09.01 – 12.00 น. มีกลุ่มเป้าหมายเลือกร้อยละ 11 สุดท้าย เวลา  06.01  – 
09.00 น. และ 00.01 – 03.00 น. มีค่าร้อยละที่เท่ากันคือร้อยละ 1 
 
ตาราง 4-17 แสดงค่าร้อยละของจ านวนแขกรับเชิญที่เป็นผู้ประกอบอาชีพ 

จํานวนแขกรับเชญิ จํานวน (คน) ร้อยละ 
1 37 37 
2 40 40 
3 9 9 

3 คนข้ึนไป 14 14 
รวม 100 100 

จากตาราง 4-17 แสดงให้เห็นถึงความต้องการของจ านวนแขกรับเชิญที่เป็นผู้ประกอบ
อาชีพของกลุ่มเป้าหมาย มากที่สุด ได้แก่ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ 1 คน ร้อยละ 
37 ตามด้วยจ านวน 3 คนข้ึนไป ร้อยละ  14 และจ านวน 3 คน ร้อยละ 9 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ "การสร้างสรรค์รายการสาระบันเทิงนําเสนอ
การประกอบอาชีพท่ีอยู่ในความสนใจของวัยรุ่น"  

- น าเสนอว่าแต่ละอาชีพมีความเป็นมาและบทบาททางสังคมที่แท้จริงเป็นอย่างไร 
เพราะบางอาชีพก็ยังไม่รู้ว่าตกลงแล้วจริงๆ ท าอะไร 

- น าเสนออาชีพที่ไม่ค่อยมีคนรู้กระบวนการ ไม่ใช่อาชีพที่วัยรุ่นรู้จักกันดีแล้ว เช่น แพทย์ 
เภสัช ครู ต ารวจ 

- น าเสนอหลายๆมุมมองของอาชีพนั้นๆ เพราะแต่ละคนก็มองแต่ละอาชีพไม่เหมือนกัน 
รวมถึงอาชีพเดียวกันเอง 

- ควรมีช่วงที่แนะน าวัยรุ่นที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอ 
- สามารถแนะแนวนักเรียนได้ บอกถึงสายการเรียน ข้อมูลของเรื่องที่เรียน และการ

เตรียมตัวสอบเข้าคณะที่สามารถท าอาชีพนั้นๆได ้
- รายการควรไม่เครียดจนเกินไป สอดแทรกความสนุก เฮฮา เพื่อเหมาะกับวัยรุ่น 
- วิธีการน าเสนอยังไงไม่ให้น่าเบื่อ น่าจะเป็นเรื่องส าคัญที่สุดในการที่วัยรุ่นจะดูหรือไม่ดู 

ถ้าเป็นรายการที่ได้ความรู้ด้วย สนุกและเข้าใจง่ายด้วย จะสนใจเป็นพิเศษ 
 

 
การวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนํา

การประกอบอาชีพ และความต้องการท้ังในด้านเนื้อหาและรูปแบบท่ีมีต่อรายการสาระบันเทิง
นําเสนอการประกอบอาชีพท่ีอยู่ในความสนใจของวัยรุ่น จากแบบสอบถาม 100 ชุด สามารถสรุป
ผลได้ ดังนี้  

จากผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 16-18 ปี มี
การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา 

ในด้านพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพ พบว่าส่วนใหญ่ 
เคยรับชมรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาและรปูแบบเกี่ยวกับการแนะน าอาชีพ โดยรายการที่เกี่ยวข้องกับ
การแนะน าอาชีพที่ได้รับความช่ืนชอบมากที่สุด คือ รายการดิไอดอล คนบันดาลใจ ส่วนอาชีพที่สนใจ
และต้องการรู้จักมากที่สุดคือ อาชีพนักพากย์ 

ในด้านความคิดเห็นต่อเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอของ "รายการสาระบันเทิง
น าเสนอการประกอบอาชีพที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่น" พบว่าปัจจัยส่วนใหญ่ที่ท าให้ผู้ชมสนใจ
รับชมรายการที่มีเนื้อหาและรูปแบบเกี่ยวกับการแนะน าอาชีพ คือ รูปแบบการน าเสนอ โดยเนื้อหาที่
ผู้ชมวัยรุ่นสนใจจะรับชมจากรายการประเภทนี้มากที่สุดคือ เนื้อหาด้านบทบาท หน้าที่และ
กระบวนการท างาน รวมถึงแนวทางการศึกษาและการเตรียมความพร้อมด้วย ทั้งนี้ความยาวที่
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กลุ่มเป้าหมายตัวอย่างสนใจจะรับชม คือความยาว 30 นาที และควรออกอากาศในวันเสาร์ ช่วงเวลา 
21.01 – 00.00 น.  

ในรายการสาระบันเทิงที่น าเสนอการประกอบอาชีพที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่น พบว่า
ส่วนใหญ่ ต้องการให้มีผู้ด าเนินรายการจ านวนเพียง 1  คน โดยคุณสมบัติของผู้ด าเนินรายการนั้น 
ควรมีอารมณ์ขัน สนุกสนาน เฮฮา และควรฉลาด รอบรู้ ไหวพริบดีด้วย นอกจากนี้ จ านวนของแขก
รับเชิญที่เป็นผู้ประกอบอาชีพนั้นๆ  ควรมี 2 คน เพื่อแสดงให้เห็นถึงมุมมองและทัศนคติที่หลากหลาย
ได ้

ในส่วนของข้อแนะน าและความคิดเห็นที่มีต่อรายการสาระบันเทิงน าเสนอการประกอบ
อาชีพที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่น ส่วนใหญ่ต้องการให้การน าเสนอมีรูปแบบที่น่าสนใจและแตกต่าง 
สามารถดึงดูดผู้ชมวัยรุ่นได้ ดังนั้นการน าเสนอจึงไม่ควรเคร่งเครียด เน้นพิธีกรให้สร้างบรรยากาศที่
สนุกสนานน่าติดตาม ส่วนของเนื้อหาก็ต้องการให้น าเสนอแนวทางที่เกี่ยวกับการศึกษาให้วัยรุ่นได้มี
การเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะไปประกอบอาชีพเหล่านั้น นอกจากนี้ก็เน้นไปที่บทบาทและ
กระบวนการท างานของอาชีพ แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วอาชีพนั้นๆท าอะไรกันแน่ เพราะหลายๆอาชีพ
คนนอกก็ยังไม่ทราบว่าท าอะไร ที่ส าคัญคือควรเลือกอาชีพที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักกระบวนการท างาน ไม่
ควรเลือกอาชีพที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว เช่น ครู หมอ ต ารวจ วิศวกร เป็นต้น  

 
การนําเสนอชิ้นงานรายการสาระบันเทิง นําเสนอการประกอบอาชีพท่ีอยู่ในความ

สนใจของวัยรุ่น "Coming Zoom” 
การวางแผนการผลิตช้ินงาน  
ผู้ศึกษาได้วางแผนการในการสร้างสรรค์รายการสาระบันเทิงน าเสนอการประกอบอาชีพ

ที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่น "Coming Zoom” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
จัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ โดยมีองค์ประกอบต่างๆต่อไปนี้  

ช่ือรายการ : Coming Zoom 
                สโลแกน :    ทุกอาชีพที่วัยรุ่นสนใจ เราจะพาไปซูม พาไปส่อง และพาไปขยายให้เห็นถึง
การประกอบอาชีพอย่างแท้จริง 

วัตถุประสงค์ :  
                1. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการประกอบอาชีพที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่น 
                2. เพื่อแนะน าแนวทางและการเตรียมตัวทางด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพต่างๆ 

กลุ่มเป้าหมาย : วัยรุ่น อายุ 13-19 ปี หรือผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า 
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วันเวลาออกอากาศ : สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ทุกวันเสาร์ เวลา 23.00 น. 
ความยาว 25 นาที 

แก่นรายการ (Theme) : ขยายโลกทัศน์แห่งการประกอบอาชีพที่วัยรุ่นสนใจ 
แนวคิด (Concept) : รายการที่จะพาไปเจาะลึกและส่องขยายการประกอบอาชีพต่างๆ

ที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่น รวมถึงแนะน าแนวทางการศึกษาที่เช่ือมโยงกับอาชีพเหล่าน้ัน 
เนื้อหารายการ : รายการสาระบันเทิงที่น าเสนอเรื่องราวของการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็น

อาชีพที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่น โดยผู้ด าเนินรายการจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกและส่องขยายสร้าง
ความรู้ความความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น บทบาทหน้าที่ กระบวนการท างาน 
อุปสรรคและปัญหาที่พบเจอ รวมถึงสังคมและบรรยากาศการท างานในสถานที่ปฏิบัติงานจริง 
ตลอดจนการแนะน าแนวทางการศึกษาและการเตรียมความพร้อม นอกจากนี้ ยังมีการตอบค าถาม
ของวัยรุ่นเกี่ยวกับอาชีพนั้นๆ โดยผู้ประกอบอาชีพตัวจริงอีกด้วย 

ผู้ด าเนินรายการ : คุณอรรณพ ทองบริสุทธ์ิ (ปอ) 
แขกรับเชิญ : คุณต่อ ธวัช รัตตชัย (นักพากย์ช่องสาม / ThaiPBS/ RoseMedia) 
 
โลโก้รายการ : Zoom In Jobs (ซูมอินจ็อบส์) 

               
 
 
 
 
 
                            ภาพที่ 4-1 แสดงสัญลักษณ์ประจ ารายการ 
 

โครงสร้างรายการ  
ช่วงที่ 1 เปิดรายการ+เกริ่นเนื้อหาประจ าตอน 

                          - เปิดรายการด้วยพิธีกร พูดประโยคเปิดประจ ารายการ 
                          - ไตเติ้ลรายการ 
                          - พิธีกรพูดถึงอาชีพประจ าตอน โยนเข้า VTR 
                            (VTR = Stock Shot บทบาทหน้าที่ กระบวนการท างาน ช้ินงาน / Voxpop 
วัยรุ่นเกี่ยวกับอาชีพนั้น) 
                          - พิธีกรพูดเกริ่นถึงบทบาทของอาชีพนั้นในสังคม 
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                          - พิธีกรเดินทางไปยังสถานที่ในการประกอบอาชีพ 
                          - พิธีกรพาไปพบกับแขกรับเชิญ (แต่ยังไม่เข้าไปทักทาย) 
                          - พิธีกรโยนเข้าเบรค 
                          - SHOT INFO GRAPHIC (เกร็ดความรู้หรือข่าวการศึกษาที่เช่ือมโยงกับอาชีพ) 
                            (เบรค) 
 

ช่วงที่ 2 ขยายการประกอบอาชีพ 
                          - พิธีกรท าความรู้จักกับแขกรับเชิญ (พูดคุยข้อมูลในการประกอบอาชีพ) 
                            * ผลงานเด่นๆในวงการนักพากย์ 
                          - พิธีกรส่งมอบแว่นขยายให้แขกรับเชิญพาไปส่องขยายกระบวนการท างานใน
ทุกข้ันตอน ตั้งแต่เริ่มจนจบออกมาเป็นผลงาน 1 ช้ิน  
                            * พาไปชมห้องและเครื่องมือในการท างาน 
                            * ข้ันตอนและกระบวนการท างาน เช่น การแคสติ้งเสียง การแบ่งบท  การ
ดีไซน์เสียง การอัดเสียง เป็นต้น 
                            * ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอ เช่น ปัญหาสุขภาพเสียงความไม่สมดุลของบท
พากย์กับปาก การตัดทอนค า การแสดงอารมณ์ตัวละคร เป็นต้น 
                          - ตัดสลับกับการให้สัมภาษณ์ของนักพากย์ โดยมีประเด็นสัมภาษณ์ คือ 
                             (มีเบรคค่ัน) 
                          - เข้ารายการด้วยเหตุการณ์ต่อจากช่วงก่อนหน้า พาไปเจาะลึก ส่องขยาย
กระบวนการท างานต่อไป  
                          - เสร็จสิ้นกระบวนการท างาน พิธีกรและแขกรับเชิญมานั่งพูดคุยกันในช่วงท้าย 
                          - พิธีกรยิงค าถามเกี่ยวกับอาชีพนั้นๆที่มาจากวัยรุ่น โดยมีแขกรับเชิญตอบ
ค าถาม 
                          - พิธีกรขอบคุณแขกรับเชิญและพูดสรุปปิดรายการ 
                          - ปิดท้ายรายการด้วยแขกรับเชิญ แสดงทัศนคติความเห็นในหัวข้อ 
                            "หากไม่มีอาชีพนี้  โลกจะเป็นอย่างไร” 
                          - END CREDIT 
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บทรายการโทรทัศน์สาระบันเทิงนําเสนอการประกอบอาชีพท่ีอยู่ในความสนใจของวัยรุ่น  
ตารางที่ 4-18 : บทรายการ “Zoom In Jobs” 
ตอนที่ 1 :  นักพากย ์
พิธีกร : อรรณพ ทองบริสุทธ์ิ 
ความยาว : 25 นาที 
วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ เวลา 23.00 น. ทางช่อง 5 
 
ลําดับ ภาพ เสียง ความยาว 

1 เปิดตัวพิธีกร 
- ELS พิธีกรเดินมาหน้ากล้อง 
(พื้นหลังตึกกระจก) 
- CU รองเท้า, เข็มขัด, เสื้อ 

ดนตรีประกอบรายการ 0.03 min. 

2 LSพิธีกรพูดเปิดรายการพร้อมชู
แว่นขยาย 

พิธีกร : ทุกอาชีพที่วัยรุ่นสนใจ เราจะพาไป 
ซูม  !!! เอ่อ งงกันมั้ยครับ อะไรซูม ซูมท าไม ? 

0.07 min. 

3 Title รายการ ดนตรีประกอบรายการ 0.15 min. 
4 พิธีกรแนะน ารายการคร่าวๆ  พิธีกร : สวัสดีครบั ตอนนี้เราก าลงัอยู่ใน 0.30 min. 

 

 
 
 
พูดเกริ่นอาชีพประจ าตอนและ
พูดโยนเข้า VTR อาชีพ ประจ า
ตอน 

รายการ "ซูมอินจ็อบส"์ทุกอาชีพที่วัยรุ่นสนใจ 
เราจะพาไปซมู พาไปสอ่งและพาไปขยายให้
เห็นถึงการประกอบอาชีพอย่างแท้จริงครับ  
         ....ว่าแต่อาชีพแรกที่เราจะพาไปซูม
กันเนี่ย มันคืออาชีพอะไร ? ผมเองก็ยังไม่รู้
ครับ เอาเป็นว่า เดี๋ยวเราไปชม VTR ของ
อาชีพที่จะมาประเดิมตอนแรกนี้พร้อมๆกัน
เลยดีกว่าครบั 

 

5 

VTR เกี่ยวกับอาชีพประจ าตอน 
ประกอบไปด้วย Stock Shot 
- ช้ินงานหรอืผลงาน และ
บทบาทของอาชีพนักพากย์ใน
สังคม (คนในสังคมทีบ่ริโภค
ผลงานพากย์ในรปูแบบต่างๆ) 

ดนตรีประกอบรายการ 
 
 
 
 
 

0.40 min. 
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ลําดับ ภาพ เสียง ความยาว 

 

- การปฏิบัติงานของอาชีพนั้น
แบบไม่เปิดเผยใหเ้ห็นชัดเจน 
(น าภาพการประกอบอาชีพ
ในช่วงที่สองมาใส่แทรกไว้ด้วย) 
 
ตัดสลบักับค าตอบ VOXPOP 
วัยรุ่น ในหัวข้อค าถาม "เมื่อพูด
ถึง นักพากย ์คุณนึกถึงอะไร?” 
 

 
 
 
เสียง  VOXPOP ของวัยรุ่น 

 

6 พิธีกรพูดถึงอาชีพประจ าตอน
และพาออกเดินทางไปยัง
สถานที่ในการซูม 
 
 
 
 

พิธีกร : แหม ่อาชีพที่เราจะพาไปซมูกันใน
วันน้ี ก็อยู่ใกล้ตัวแค่นี้เองนะครบั ผมเช่ือว่าใน
ชีวิตประจ าวันของพวกเราจะต้องเคยรบัชม
ภาพยนตร์ การ์ตูนหรือซรีี่ส์ต่างประเทศกันมา
บ้าง ใช่ไหมครับ? และส่วนใหญ่คงจะคุ้นเคย
กับการรับชมในแบบเสียงพูดตัวละครที่เป็น
ภาษาไทย เพราะว่าสะดวกและง่ายต่อการท า 
ความเข้าใจเรือ่งราว ซึ่งผู้ทีท่ าหน้าที่ให้เสียง
ภาษาไทยเหล่าน้ี ก็คือ "นักพากย์”นั่นเอง
ครับ 
 
        และจาก VTR เมื่อสักครู่นี ้จะเห็นว่า
น้องๆวัยรุ่น มีความเข้าใจเกี่ยวกบัอาชีพนัก
พากย์ที่แตกต่างกันไป ซึ่งก็ไมรู่้นะครบั ว่าจะ
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงแค่ไหน ดังนั้น ถึง
เวลาแล้วครบั ที่เราจะไปซูม และไปสอ่งขยาย
การประกอบอาชีพนักพากย์ที่แทจ้รงิ เราจะ
ไปดูกันครับว่าอาชีพนักพากย ์จะใช่และ
เหมาะสมกับตัวเรามากน้อยแค่ไหน เอาเป็น
ว่า ออกเดินทางไปซูมมมม ! กันเลยดีกว่าครับ 
!!!! 

1 min.  
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ลําดับ ภาพ เสียง ความยาว 
7 ภาพการเดินทางไปยังสถานที่ที่

ใช้ในการประกอบอาชีพนัก
พากย ์ 
*ห้องอัดเสียง "ดิจิตรอน” 
(ทาวน์อินทาวน)์ 

ดนตรีประกอบรายการ 

0.05 min. 

8 พิธีกรแนะน าสถานทีท่ี่พาไปซมู พิธีกร : เอาละ่ครับ ตอนนี้เรากอ็ยู่กันที ่ดิจิต
รอน โซลูชัน ทาวน์อินทาวน ์ที่นี่แห่งนี้แหละ
ครับ เป็นสถานที่ในการอัดเสียง พากยเ์สียง 

0.30 min. 

  ต่างๆ ทั้งงานภาพยนตร ์ซีรีส่์และการ์ตูน 
เดี๋ยวเราเข้าไปพบกบันักพากย์มืออาชีพทีจ่ะ
พาเราไปซูมกันในวันน้ีเลยดีกว่าครบั  

 

9 พิธีกรพาเข้าไปภายในอาคาร
และตามหาแขกรับเชิญ 

ดนตรีประกอบรายการ 0.05 min. 

10 พิธีกรพาไปพบกับแขกรับเชิญ 
 
 

พิธีกร : พี่ครับ! สวัสดีครบั (พูดคุยทักทาย) 
**แขกรับเชิญช่ือ พี่ต่อ 
แขกรับเชิญ : (ทักทาย) 

4 min. 

 พูดคุยสัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้น
คร่าวๆ 
Insert ภาพที่เกี่ยวข้องกับ
ค าตอบของแขกรบัเชิญ 
(ข้ึนกราฟิกช่วยย้ าค าตอบใน
ประโยคหรอืค าที่เป็นประเด็น
หลัก) 

 
พิธีกรพูดคุยกับแขกรับเชิญ เพื่อท าความรู้จกั
กัน ในหัวข้อค าถามเบื้องต้น เช่น ผลงานเด่นๆ 
(ช่ือเรื่องหรือตัวละคร) 
 
พิธีกร : เอาละ่ครับ ท าความรู้จักกับพี่ต่อกัน
ไปพอสมควรแล้ว ตอนนี้เช่ือว่าน้องๆคง
อยากจะเข้าไปซูมการประกอบอาชีพของนัก
พากย์กันแล้วใช่มั้ยครบั ถ้าอย่างงั้นผมขอมอบ
เครื่องมือการซูมให้พี่ต่อเลยดีกว่า เอาล่ะครบั 
เดี๋ยวช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปซมู ไปส่อง และไป
ขยายกันอย่างเต็มอิ่มแน่นอน ส่วนตอนน้ีเรา
ไปพักกันสักครู่ครับ 
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ลําดับ ภาพ เสียง ความยาว 
11 แขกรับเชิญพาไปดูกระบวนการ

ท างานในทุกขั้นตอน ตั้งแต่
เริ่มต้นจนจบออกมาเป็นผลงาน 
1 ช้ิน โดยมีพิธีกรแอบดูและเข้า
ไปป่วนซักถามในบ้างครัง้ 

 
 

แขกรับเชิญพาไปซมูการท างานของอาชีพนัก
พากย ์โดยมีแนวทางในการน าเสนอคือ "กว่า
จะเป็นงานพากยห์นึ่งช้ิน” 
 
- พาไปชมห้องและเครื่องมือในการท างาน 
- ข้ันตอนและกระบวนการท างาน เช่น การ
แคสติ้งเสียง การแบ่งบท  การดีไซนเ์สียง การ 

10 min. 

 สัมภาษณ์นักพากย์มืออาชีพใน
ประเด็นต่างๆเกี่ยวกับอาชีพ 

 
 
 
 

พิธีกรพูดเป็นผูป้ลกุเร้าผู้ชมให้
ติดตามต่อในช่วงหน้า 

อัดเสียง เป็นต้น 
- ปัญหาและอปุสรรคที่พบเจอ เช่น ปัญหา
สุขภาพเสียงความไม่สมดลุของบทพากย์กับ
ปาก การตัดทอนค า การแสดงอารมณ์ตัว
ละคร เป็นต้น 
ตัดสลบักับการใหส้ัมภาษณ์ของนักพากย ์โดย
มีประเด็นสัมภาษณ์ คือ 
- นิยามของนักพากย ์
- คุณสมบัติของการเป็นนักพากย ์
- ความโดดเด่นของอาชีกนักพากย ์

 

  - ความสุขที่ได้รับ 
 
*จะตัดเข้าโฆษณา ในช่วงที่ก าลังเกิดปญัหา 
อุปสรรคในการท างาน หรือสถานการณ์ที่หยุด
ไว้ 
พิธีกร : (พูดกระตุ้นผู้ชมให้เกิดความสงสัยและ
อยากชมช่วงหน้า) เช่น เอาแล้วไงครับ เกิด
ปัญหาซะแล้ว ไม่รู้นะครับว่าเขาจะ
แก้ปัญหานี้กันยังไง ช่วงหน้าเรามาติดตามดู
กันครับ  สักครู่เดียว!! 

 

12 Hilight ช่วงหน้า ดนตรีประกอบ 0.05 min. 
13 Key Scene  ปิดช่วง ดนตรีประกอบ 0.03 min. 
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ลําดับ ภาพ เสียง ความยาว 
14 Key Scene  เปิดช่วง ดนตรีประกอบ 0.03 min. 
15 กลับเข้าช่วงด้วยการย้อนภาพ

เหตุการณ์จากช่วงก่อนเล็กน้อย 
และเดินหน้าต่อไปด้วยการ
เรียนรู้ข้ันตอนกระบวนการ
ท างาน 

เหตุการณ์ต่อจากช่วงกอ่นหน้า พาไปเจาะลึก 
ส่องขยายกระบวนการท างานต่อไป จนได้
ผลงานการพากย์ออกมา 1 ช้ิน 
ตัดสลบักับการใหส้ัมภาษณ์ของนักพากย ์โดย
มีประเด็นสัมภาษณ์ คือ 

5 min. 

 พากย ์1 ช้ิน 
 
สัมภาษณ์นักพากย์มืออาชีพใน
ประเด็นต่างๆเกี่ยวกับอาชีพ 

- ความยากของการเป็นนักพากย ์
- ความสุขที่ได้จากอาชีพนักพากย ์

 

16 พิธีกรและแขกรับเชิญพูดคุย
เกี่ยวกับงานพากย ์
 
 
 
 

พิธีกร : โอโห พาไปซูมกันอย่างหมดเปลือก
เลยนะครับพี่ต่อ นี่ถ้าผมไม่ได้มาดูด้วยตา
ตัวเอง ก็คงไม่รู้นะครับว่านักพากย์จริงๆแล้ว
ต้องท าอะไรบ้าง แล้วนี่ใช้เวลาไปแค่ 3 ชม. ก็
พากย์เสรจ็ไปเรื่องนงึแล้ว ถือว่าเร็วเป็นมือ
อาชีพมากๆ   

0.45 min. 

17 พิธีกรพูดคุยกับแขกรับเชิญ โดย
ยิงค าถามที่สง่ตรงจากวัยรุ่นให ้

พิธีกร : เป็นไงบ้างพี ่เหนื่อยไหมครับวันน้ี พา
ไปซูมกันจนหมดเปลือกเลย แถมพามารูจ้ักกบั 

10 min. 

 แขกรับเชิญร่วมตอบ สถานที่ดีๆแบบนี้ด้วย 
แขกรับเชิญ : (ตอบ) 
พิธีกร : ครับผม มาถึงตอนนี้กเ็ข้าสู่ช่วงท้าย
ของรายการเราแล้วนะครบั ตามธรรมเนียม
ครับพี ่เรามีค าถามทีส่่งตรงมาจากวัยรุ่นที่เขา
อยากจะเป็นนักพากย ์ซึ่งพีจ่ะต้องตอบตาม
ความเป็นจริงเลยนะครับ สัญญากับผมนะ 
แขกรับเชิญ : ได้เลยครับ 
พิธีกร : พร้อมนะครับ ถ้าอย่างงั้น เริม่กันเลย
ครับ ! 
(พิธีกรยิงค าถามที่สง่ตรงจากวัยรุ่น) 
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ลําดับ ภาพ เสียง ความยาว 
  1. อาชีพนักพากย ์ต้องใช้เส้นใช่หรือไม ่? 

2. เงินเดือนสูงถึงหกหลกัใช่หรือไม ่? 
3. กว่าจะเป็นนักพากย์ได้ต้องฝึกงานเป็นปี
หรือรอจนกว่านักพากย์คนเก่าๆจะปลดเกษียร
ใช่หรือไม ่? 

4. แค่เสียงหล่อ เสียงสวยก็เป็นนักพากย์ได ้
แล้วใช่หรือไม?่ 
 แขกรับเชิญ : (ตอบ) 

 

18 พิธีกรพูดสรุปรายการ และให้
แขกรับเชิญแนะน าการเตรียม
ความพร้อมเพื่อมาประกอบ
อาชีพนักพากย ์
 
 
 
ข้ึน  Text Graphic ค าแนะน า
จากแขกรบัเชิญ 

พิธีกร : และทัง้หมดนีก่็คือการซูมของเราใน
วันน้ีนะครับ ไม่เช่ือว่าว่าน้องๆคงจะมีความ
เข้าใจในการประกอบอาชีพนักพากย์กันมาก
ข้ึนนะครับ 
         หวังว่าการซูมในครัง้นี้จะช่วยให้น้องๆ
เข้าใจตัวเองมากขึ้น และสามารถน าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจเลือกอาชีพในอนาคต
ของน้องๆได้นะครับ 
          ส าหรับวันน้ีต้องขอขอบคุณพี่ต่อ
มากๆเลยนะครับ ที่มาพาน้องๆไปซูมอาชีพ
นักพากย์กันในวันน้ี ขอบคุณครับ 

2 min. 

19 พิธีกรพูดปิดรายการ พิธีกร : สัปดาห์หน้า รายการของเราเราจะพา
ไปซูมอาชีพอะไร จะใช่อาชีพที่น้องๆเล็งไว้รึ
เปล่า ต้องติดตามครบั ส าหรับวันน้ีลากันไป
ก่อน หมดเวลาของการซูมแล้ว สวัสดีครบั 

0.30 min 

20 ค าสัมภาษณ์จากแขกรบัเชิญ 
กับค าถามปิดท้ายประจ า
รายการ “หากไม่มอีาชีพนี้ โลก
จะเป็นอย่างไร” ตัดสลับกบั
ภาพการเสพผลงานจากอาชีพ
นักพากย์ของคนในสงัคม 
 

แขกรับเชิญแสดงทัศนคติแบบกระชับ 
 
 
 
(ดนตรีประกอบ) 

0.20 min. 
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ลําดับ ภาพ เสียง ความยาว 
 ข้ึน Text Graphic ประโยค

ค าตอบของแขกรบัเชิญ 
  

21 End Credit ดนตรีประกอบ 0.15 min. 
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บทที่  5 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาและสร้างสรรค์ “รายการสาระบันเทิงน าเสนอการประกอบอาชีพที่อยู่ในความ
สนใจของวัยรุ่น" รายการซูมอินจ็อบส์ ไดใชวิธีการประเมินผล (Evaluation Research) โดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อประเมินผลช้ินงานรายการสาระบันเทิงน าเสนอการประกอบอาชีพที่อยู่ในความสนใจของ
วัยรุ่นที่ผูศึกษาไดผลิตข้ึน ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอเรื่อง “ความพึงพอใจและ
ประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการสาระบนัเทิงน าเสนอการประกอบอาชีพที่อยู่ในความสนใจของ
วัยรุ่น” เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนรวมถึงขอเสนอแนะที่ไดรับจากการ
รับฟงรายการของกลุมเปาหมาย ซึ่งจะน าไปสูการสรุปและการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิต
ช้ินงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ ไดใชกลุ่มตัวอยางที่ศึกศึกอยู่ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษา หรือผู้ที่มีอายุระหวาง 13-19 ป โดยใชหลักการของทฤษฎีการใชสื่อเพื่อประโยชนและ
ความพึงพอใจ ที่มองวาบุคคลจะใชสื่อเพื่อตอบสนองความตองการของตนเองดวยเหตุผลที่แตกตาง
กัน จากนั้นจึงน าขอมูลที่ไดมาสรุปผลการประเมินรายการตอไป  
  
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลรายการ   

1. เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรบั
จากการรับชมรายการสาระบันเทิง  น าเสนอการประกอบอาชีพที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่น”   ของ 
กลุมตัวอยางบุคคลที่ศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา หรือชวงอายุ 13-19 ป จ านวน 5 ทาน  

2. สรุปผลการประเมินสิทธิผลรายการ 
 
เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ  

เครื่องมือที่ใชในเปนขอค าถามในการสนทนากลุมจะแบงขอค าถามออกเปน 6  สวนได 
ดังนี้  

สวนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format) 
สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ (Content) 
สวนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลีลาการน าเสนอรายการ (Style) 
สวนที่ 4 ความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 
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สวนที่ 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรายการ  
 

1. ผลการประเมินประสิทธิผลรายการสาระบันเทิงน าเสนอการประกอบอาชีพท่ีอยู่ใน
ความสนใจของวัยรุ่น 
                   1.1 ผลการวิเคราะหการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับ
จากการรับชมรายการสาระบันเทิง น าเสนอการประกอบอาชีพที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่น”ของกลุ
มตัวอยางบุคคลที่ศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา หรือชวงอายุ 13-19 ป จ านวน 5 ทาน ผู้ศึกษาได
ท าการวิเคราะหผลการสนทนากลุ่มเพื่อเปนการประเมินผลรายการที่ผลิตข้ึน ท าใหไดขอมูลทางดาน 
ความคิดเห็น ความพึงพอใจ ประโยชนและขอแกไขที่กลุมเปาหมายในชวงอายุ 13-19 ป ไดรับจาก
การรับชมรายการ จ านวนทั้งสิ้น 5 ทานดังนี้  
                        1. นางสาวธัญพร     นุชศิริกฤชฐา      อายุ 16 ปี     ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
                        2. นางสาวธัชชรี      หาริกุล             อายุ 16 ปี     ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4       
                        3. นางสาวฐิติรัตน์    ไชยวิริยะคุณ      อายุ 17 ปี     ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
                        4. นายธวัชธนนต์     รัชตธิรโพธ์ิ         อายุ 16 ปี    ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
                        5. นายภานุพงศ์       เพ่งผล             อายุ 16 ปี     ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

สวนท่ี 1 ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอยางเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ  
                ด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบรายการในแต่ละช่วง โดย กลุมตัวอย
างรูสึกพึงพอใจกับรูปแบบของรายการ โดยใหเหตุผลวา รูปแบบรายการมีความน่าสนใจเหมาะสมกับ
กลุ่มวัยรุ่น แต่ละช่วงมีการแบ่งให้ข้อมูลที่ละเอียดถ่ีถ้วนชัดเจนดี มีการน ากราฟิกต่างๆเข้ามาช่วยให้
รายการไม่จริงจังจนเกินไป ท าให้เด็กมัธยมได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน กลุ่มเป้าหมายช่ืน
ชอบการที่ผู้ด าเนินรายการได้มีโอกาสทดลองประกอบอาชีพแต่ควรมีมากกว่านี้ ส่วนที่ยังต้องปรับปรุง
แก้ไขอื่นๆอีก คือตอนท้ายของช่วงสองควรมีการเกริ่นถึงช่วงต่อไปหรือสร้างความน่าสนใจมากข้ึนเพื่อ
ดึงดูดผู้ชม นอกจากนี้กลุ่มเป้าหมายยังมีความเห็นว่าการสัมภาษณ์วัยรุ่นในช่วงเกริ่นอาชีพควรมีความ
ยาวมากกว่าน้ี 

ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบความยาวของรายการ และความยาวของแต่ละช่วง 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมก าลังดีแล้ว แต่ละช่วงให้ข้อมูลได้ชัดเจน ละเอียด น่าติดตาม 
ไม่น่าเบื่อ หรือว่ายืดจนเกินไป ความยาวโดยรวมก็ถือว่าไม่นานเกินไปหรือสั้นเกินไป  
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สวนท่ี 2 ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการในแต่ละช่วง กลุ่มตัวอย่างรู้สึกช่ืนชอบเนื้อหาของรายการใน
แต่ละช่วง โดยให้เหตุผลว่ารายการมีการแบ่งเนื้อหาที่เฉลี่ยกันได้ดี ไม่รู้สึกว่ามีช่วงไหนหนักหรืออ่อน
จนเกินไป มีการเกริ่นถึงอาชีพและสอบถามความคิดเห็นของวัยรุ่น และมีการเล่าประวัติได้ละเอียด
และชัดเจนดี ช่วงที่น าเสนอถึงการประกอบอาชีพของงานถือว่าละเอียดและน่าเช่ือถือเป็นอย่างมาก 
ส่วนช่วงสุดท้ายที่เป็นการตอบค าถามนั้น ถือว่าเลือกค าถามมาได้ดี เป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจ แต่
ความยาวของการตอบค าถามท าให้บางช่วงมีความน่าเบื่อ นอกจากนี้กลุ่มเป้าหมายยังมีความเห็นว่า
ควรเพิ่มข้อมูลในช่วงแรกที่เกริ่นอาชีพให้มากขึ้นด้วย 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการ กลุ่มตัวอย่างรู้สึกว่ารายการมีประโยชน์ต่อวัยรุ่น
เป็นอย่างมาก โดยได้แสดงความคิดเห็นว่า การรับชมรายการนี้ท าได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของ
อาชีพนักพากย์ ได้รู้ถึงข้ันตอนวิธีการท างาน และระบบการท างานของการพากย์เสียง  ถือเป็นแรง
บันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่อยากจะประกอบอาชีพนี้ กลุ่มตัวอย่างรู้สึกว่าได้ท าความรู้จักกับ
อาชีพมากยิ่งขึ้น เป็นการเปลี่ยนมุมมองความคิดเกี่ยวกับอาชีพที่น าเสนอเลยก็ว่าได้ เพราะก่อนหน้านี้
ตนยังไม่รู้ว่าคนที่ท าอาชีพนี้เขาท ากันอย่างไร พอได้รับชมรายการก็ท าให้ได้สัมผัสกับบรรยากาศของ
การท างานจริงๆท าให้เข้าใจกระจ่างว่า ไม่ใช่แค่มีเสียงหล่อและสวยก็ประกอบอาชีพนี้ได้ เพราะการ
พากย์จริงนั้นยากมาก 
 

สวนท่ี 3 ผลการวิจัย ความคิดเห็นเกี่ยวกับลีลาการน าเสนอรายการ 
ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อลีลาการน าเสนอผู้ด าเนินรายการ กลุ่มตัวอย่างมี

ความพึงพอใจต่อลีลาการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการเป็นอย่างมาก โดยให้เหตุผลว่า ผู้ด าเนิน
รายการมีความคล่อง ไม่ติดขัด พูดจาชัดเจน ชัดถ้อยชัดค า มีความสดใสและสอดแทรกมุขหรือท่าทาง
ที่ตลกลงไปท าให้รายการไม่น่าเบื่อ สามารถรับชมได้อย่างเพลิดเพลิน มีการเล่นโต้ตอบกับกราฟิก ซึ่ง
น่าสนใจดูแล้วไม่เกิดความเครียด แต่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้ผู้ด าเนินรายการมีส่วนร่วมกับอาชีพ
มากกว่าน้ี และท่าทางบางอย่างอาจส่งผลให้เกิดข้อติเล็กน้อยจากบางกลุ่มชนได ้

ความเช่ือมโยงของรายการในแต่ละช่วง กลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีความคิดเห็นว่าการ
เช่ือมโยงในแต่ละช่วงมีความต่อเนื่องและเหมาะสม เริ่มต้นด้วยการเกริ่นน าเกี่ยวกับอาชีพ เข้าสู่
เนื้อหา แล้วปิดท้ายด้วยการสรุปแบบการตอบค าถาม ซึ่งค าถามในตอนท้ายก็เช่ือมโยงกับช่วงเกริ่ น 
สามารถแก้ไขสงสัยที่มีในการรับชมช่วงแรกๆได้ แต่สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือ มีความรู้สึกวนไปวนมา
เล็กน้อย ควรแบ่งการเช่ือมโยงให้ชัดเจนกว่านี้ โดยใช้กราฟิกเข้ามาช่วย จะท าให้รายการมีความ
ต่อเนื่องมากกว่าน้ี 
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การตัดต่อและล าดับภาพรายการ กลุ่มตัวอย่างรู้สึกช่ืนชอบการตัดต่อและล าดับภาพของ
รายการ โดยให้ความเห็นไว้ว่า การตัดต่อดูทันสมัย เรียงล าดับภาพได้ดี เรื่องราวมีความสอดคล้องกัน 
เข้าใจง่ายและไม่สับสน ภาพและมีกล้องมีความน่าสนใจ มีกราฟิกและอนิเมชันเข้ามาช่วยท าให้
รายการน่าสนใจ โดยรวมน่าสนใจและไม่วิชาการมากจนเกินไป 
ดนตรีประกอบรายการ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในดนตรีประกอบของรายการ โดยให้เหตุผลว่า 
เพลงประกอบเลือกได้ลงตัวดี ไม่ท าให้รู้สึกเบื่อหรือว่าแรงจนเกินไป สอดคล้องกับเนื้อหาและเข้ากับ
รายการได้เป็นอย่างดี ท าให้ดูตื่นเต้น น่าติดตาม แต่มีบางช่วงที่รู้สึกว่าดนตรีดังเกินไป ท าให้ ได้ยิน
เสียงของผู้พูดไม่ชัดเท่าไหร่ 
 

สวนท่ี 4 ผลการวิจัย ความพึงพอใจท่ีมีตอภาพรวมของรายการ 
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าภาพรวมของรายการถือว่าน่าพึงพอใจ รายการมีการน าเสนอที่น่าสนใจ 
ภาพสวยและคอนเซปต์รายการถือว่าดีมาก เช่ือว่ารายการจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคน
โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นวัยเรียน เพราะทุกวันน้ีการค้นหาอาชีพท่ีตนเองสนใจเป็นอุปสรรคของเด็กมัธยม
ทุกคน และรายการนี้ก็น าเสนอออกมาได้ดี เนื้อหาครบชัดเจน น่าเช่ือถือ มีการน าเสนอบรรยากาศใน
การท างานและการด าเนินรายการไม่น่าเบื่อ รับชมแล้วได้รับทั้งความสนุกและความรู้ แต่เ นื้อหาใน
บางช่วงอาจเจาะถึงกลุ่มวัยรุ่นไม่ได้มาก โดยรวมถือว่ามอบประโยชน์ในอนาคตส าหรับคนวัยรุ่นที่
จะต้องวางแผนเกี่ยวกับอาชีพได้เป็นอย่างมาก 
 

สวนท่ี 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรายการ  
1. เพิ่มเติมเรื่องของแนวทางการศึกษา 
2. เพิ่มเติมการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมส าหรับคนที่อยากประกอบอาชีพนี้ 
3. น าเสนออาชีพอื่นๆ ที่วัยรุ่นสนใจอยากท า หรืออาชีพที่ยังไม่ค่อยมีการพูดถึง 
4. เพิ่มบทบาทของผู้ด าเนินรายการให้มีส่วนร่วมกับการประกอบอาชีพมากข้ึน 
5. เพิ่มภาพหรือข้อมูลในช่วงแรกที่เกริ่นอาชีพประจ าตอน 
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาและวิจัยการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ ในหัวข้อ “การสร้างสรรค์รายการ
สาระบันเทิงน าเสนอการประกอบอาชีพที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่น” เป็นการศึกษาวิจัยและผลิต
ช้ินงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์เนื้อหา วิธีการน าเสนอที่ปรากฏในรายการแนะน าอาชีพ 
รวมถึงการจัดท าแบบสอบถามเพื่อส ารวจส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการแนะน าอาชีพ และความต้องการในด้านเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์
แนะน าอาชีพ เพื่อให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
มากที่สุด ตลอดจนการประเมินผลช้ินงานที่ผู้ศึกษาได้ท าการผลิตข้ึน ด้วยวิธีการตอบค าถามแบบ
สนทนากลุ่ม ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาผลการวิจัยดังกล่าวนั้น ท าให้สามารถสรุป 
อภิปรายผลและอธิบายข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 
  
 
สรุปผลการศึกษาวิจัย  
1. การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอท่ีปรากฏในรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับ
การแนะน าอาชีพ จ านวน 2 รายการ  

จากการศึกษาวิเคราะห์ การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอที่เกิดข้ึน
ในรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการแนะน าอาชีพ ที่ออกอากาศทางฟรีทีวี (Free TV) และอินเตอร์เน็ต
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Careerplayer อันได้แก่ รายการประสบการณ์ล้านอาชีพ ทางช่องโมเดิร์นไนน์
ทีวี และรายการCareer Player ทางเว็บไซต์ Careerplayer.com โดยรับชมย้อนหลังในช่วงเดือน
กันยายน พ.ศ. 2556  
 
ส่วนท่ี 1 รูปแบบ (Format) ของรายการโทรทัศน์ท่ีเกี่ยวกับการแนะน าอาชีพ 

รูปแบบของรายการนั้น จะมีรูปแบบที่พาไปพูดคุยสัมภาษณ์กับผู้ที่ประกอบอาชีพต่าง
นั้นๆ เป็นการให้ข้อมูลความรู้ที่มีลักษณะเน้นไปทางสารคดี โดยส่วนใหญ่รูปแบบการน าเสนอจะเล่า
เรื่องผ่านบุคคลผู้เป็นต้นแบบหรือตัวอย่างของอาชีพนั้นๆ มีการพาไปดูสถานที่การท างานและดู
บรรยากาศการท างานจริง น าเสนอมุมมองความคิดเห็นต่างในด้านการท างานที่มาจากประสบการณ์ 
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ของผู้ที่ประกอบอาชีพนั้นๆ ซึ่งจะมีความจริงจังและน่าเช่ือถือเป็นอย่างมาก  โดยมีการทดลอง
ประกอบอาชีพแบบเล็กๆน้อยๆ โดยอาชีพส่วนมากที่น ามาเสนอก็จะเป็นอาชีพทั่วไปแบบกว้างๆใน
สังคม ไม่ได้มีการเลือกอาชีพเฉพาะแต่อย่างใด ถือเป็นการแนะน าอาชีพโดยรวมของสังคม 
 
ส่วนท่ี 2 เนื้อหา (Content) ของรายการโทรทัศน์ท่ีเกี่ยวกับการแนะน าอาชีพ 

รายการโทรทัศน์ที่เกีย่วกับการแนะน าอาชีพนั้น ส่วนมากมีการน าเสนอเนื้อหาทีค่ล้ายกนั 
เนน้เนื้อหาในการให้ข้อมูล ความรู้และวิธีการท างานของอาชีพ ซึ่งจะต้องมีความน่าเช่ือถือ นอกจากนี้
มักจะน าเสนอมุมมองความคิดเห็นของผู้ที่ประกอบอาชีพนั้นๆ โดยเนื้อหาของค าถามจะเน้นไปที่
ประสบการณ์การท างานที่ผ่านมาของผู้ประกอบอาชีพ เช่น ที่มาที่ไปของการมาประกอบอาชีพ ความ
ยากของอาชีพ อาชีพนี้ท าอะไร ผลงานที่ผ่านมา เป็นต้น เนื้อหาของรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับการ
แนะน าอาชีพส่วนมากจะมุ่งเน้นสาระความรู้เป็นหลักส าคัญที่สุด 
 
ส่วนท่ี 3 ลีลาและวิธีการนาเสนอ (Style and Presentation) ของผู้ด าเนิน รายการโทรทัศน์ท่ี
เกี่ยวกับการแนะน าอาชีพ 
      ผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับการแนะน าอาชีพนั้น ส่วนมากจะต้องมีบุคลิกที่
น่าเช่ือถือ พูดจาชัดถ้อยชัดค า ด าเนินรายการได้อย่างคล่องแคล่ว มีความเป็นกันเองกับผู้ชมและ
เข้าถึงได้ง่าย ทั้งนี้สาเนียงภาษาและวิธีการพูดคุยต้องไม่เป็นทางการจนเกินไป และสามารถโน้มน้าว
ผู้ชมได้ สามารถปรับตัวให้เข้ากับอาชีพต่างๆได้เป็นอย่างดี 
 
2. วิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิต  และผูมีส่วนเกี่ยวของกับรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การแนะน าอาชีพ จ านวน 2 ท่าน 

จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิต รายการ
โทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะน าอาชีพ จากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการแนะน าอาชีพ ที่
ออกอากาศทาง ฟรีทีวี (Free TV) และเคเบิ้ลทีวี (Cable TV) อันได้แก่ ผู้ผลิตรายการก่อการสนุก 
ออกอากาศทางช่อง Apple One, ผู้ผลิตรายการอาชีพนอกกระแส ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
ช่องทรูปลูกปัญญา สามารถสรุปผลได้ดังนี้  
 
ส่วนท่ี 1 แนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับรายการแนะน าอาชีพ  
                ผู้ผลิตรายการ มีความเห็นว่า แนวคิดของรายการแนะน าอาชีพ มีที่มาจากความต้องการ
การน าเสนอให้เห็นถึงความยากง่ายของแต่ละอาชีพ ความจ าเป็นและความส าคัญที่แตกต่างกันของแต่
ละอาชีพ เน้นสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชม ดูแล้วเกิดแรงบันดาลใจ อยากลองท าอะไรใหม่ๆหรือเป็น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



79 

แนวทางให้กับเยาวชนที่สนใจ เป็นการแบ่งปนแรงบันดาลใจ แบ่งปนกระบวนการคิด การท างานให้
ทุกคนได้รู้จักกับอาชีพต่างๆอย่างหลากหลายมากขึ้นที่นอกเหนือจากอาชีพทั่วไปที่สมัยเด็กๆ เรารู้จัก
กัน  
 
ส่วนท่ี 2 เนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอส าหรับกลุมผูชมวัยรุน  
                ส่วนของเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมวัยรุ่นนั้น ผู้ผลิต
ให้ความเห็นไว้ว่า ขอบเขตและเนื้อหาของอาชีพที่เหมาะส าหรับวัยรุ่น ถ้าคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ 
สัดส่วนของเนื้อหาควรจะอยู่ที่ 70 % อีก 30 % เป็นสีสันของรายการที่เติมลงไปเพื่อกระตุ้นและ
ดึงดูดให้รายการมีความน่าดูและคาดเดาไม่ได้  ต้องสนุก แต่ก็ต้องสอดแทรกสาระ มีช่วงให้วัยรุ่นได้
หยุดคิดบ้าง  

น าลักษณะการเล่าเรื่องมาเป็นจดุหลกั เช่น การน าเรื่องด้วยละคร อาจให้พิธีกรเล่นละคร
เกริ่นตอนต้น มีเนื้อเรื่องพอประมาณที่เกี่ยวกับอาชีพนั้น ผูกเรื่องแล้วค่อยโยงเข้าเรื่องอาชีพ นอกจาก
ละครนี้ก็จะมีส่วนของตัดต่อ จะมีการใส่ดนตรี ใส่ Text เข้าไปเพื่อช่วยดึงดูดให้เกิดความน่าสนใจหรือ
การติดตาม ไม่ใช่การถ่ายไปแบบนิ่งๆเรื่อยๆ มีการตัดต่อที่สลับกันไป เร็วบ้าง ช้าบ้าง แทรกภาพบ้าง 
แล้วแต่ส่วนของเนื้อหาที่ก าลังด าเนินไปในขณะนั้น วัยรุ่นส่วนมากก็ดูรายการมาเยอะแล้ว ดังนั้นไม่
ควรท าอะไรที่ยืดเยื้อ  
 
ส่วนท่ี 3 เทคนิคการถายท าและตัดตอ  
                ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับการแนะน าอาชีพต่างให้ความเห็นว่า การตัดต่อถือเป็น
สิ่งที่ส าคัญมาก ถ้าเล่าเรื่อง ดี วางโครงดี แต่ตัดต่อไม่ดี มันก็ไม่มีประโยชน์ และสมัยนี้คนเราดูแต่ภาพ
อย่างเดียวอาจจะสื่อได้ไม่ ชัดเจน มันต้องมีกราฟก มีค าพูดเป็นบุคคลที่สาม หนึ่งคือพิธกี ร สองคือ
แขกรับเชิญ สามคือแทนตัวเรา เป็นบุคคลที่สาม แทนมุมมองของคนดู ซึ่งตรงนี้เป็นหน้าที่ของ 
Producer  

ในการตัดต่อล าดับเสียงก็ถือว่าส าคัญ รายการทีวีในบ้านเราก็จะต้องระวังในส่วนของ 
ลิขสิทธ์ิกันอย่างมาก ดังนั้นการเลือกใช้เพลงหรือดนตรีประกอบจะหลีกเลี่ยงการใช้เพลงตลาดที่ได้รับ 
ความนิยม เทคนิคการเลือกดนตรีให้เหมาะคือจะต้องเข้ากับอารมณ์ของภาพที่ก าลังด าเนินในรายการ 
ขณะนั้น เช่น ช่วงสนุกก็ต้องเลือกดนตรีที่ให้อารมณ์สนุก มีจังหวะ ชวนให้ติดตาม ถือเป็นหลักง่ายๆที่ 
เหมือนกันทุกที่ จังหวะที่เน้นก็ค่อยใส่ลงไป ไม่วางดนตรีสะเปะสะปะ  

การถ่ายท าส่วนมากจะถ่ายช่วงเช้าและเสร็จภายในวันน้ัน แต่ก็ข้ึนอยู่กับแต่ละอาชีพ ว่า
มีเนื้อหาให้น าเสนอมากน้อยแค่ไหน ซึ่งการถ่ายท าจะออกมาดีหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับการวางแผน เตรียม
งาน ดังนั้นเราต้องติดต่อวางแผนให้ครอบคลุมและมีแผนส ารองป้องกันไว้เผื่อมีความผิดพลาด เกิดข้ึน  
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ส่วนท่ี 4 ปัญหาและอุปสรรคในการถายท า  
ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการถ่ายท า ผู้ผลิตได้ให้ข้อแนะน าไว้ว่าข้ึนอยู่กับอาชีพที่

เลือกมาน าเสนอในแต่ละตอน ส่วนใหญ่แต่ละอาชีพจะไม่มีปญหามากนักหากเราเตรียมการมาพร้อม 
ดังนั้นก่อนถ่ายท าจึงควรเตรียม งานให้ดี ติดต่อกับแขกรับเชิญที่จะมาแนะน าในรายการ พูดคุยกับเขา
ให้เกิดความเคยชินและพยายาม กระตุ้นให้เขาสามารถพูดคุยในสิ่งที่มาจากตัวเขาจริงๆ เพราะ
ไม่อย่างนั้นจะเกิดปญหาคือ แขกรับเชิญ ไม่กล้าพูด พูดน้อย หรือพูดไม่ได้ตามเป้าหมายที่รายการวาง
ไว้ ส่วนของการเตรียมความพร้อมนี่ก็ถือเป็นเรื่องส าคัญ นอกจากนี้ก็มีเรื่องของสถานที่ ซึ่งจะต้อง
ก าหนดขอบเขตที่เราจะถ่ายท าใหล้ะเอียด ป้องกันปญหาความเข้าใจผิด และอาจจะไม่ได้ถ่ายในส่วนที่
ต้องการถ่าย  
 
ส่วนท่ี 5 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับ "การสรางสรรครายการสาระบันเทิงน าเสนอการ
ประกอบอาชีพท่ีอยูในความสนใจของวัยรุน"  
                ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการสาระบันเทิงน าเสนอการประกอบอาชีพที่
อยู่ในความสนใจของวัยรุ่นน้ัน ผู้ผลิตรายการให้ค าแนะน าว่าต้องเตรียมตัวหาข้อมูล บางอย่างคิดว่า
เตรียมดีแล้ว แต่ไปหน้างานอาจไม่ใช่ ดังนั้นเราต้องท าความเข้าใจกับงานให้ดีที่สุดเพื่อ ที่จะเตรียมตัว
ได้รัดกุมที่สุดหน้างานกับหน้าคอมต่างกันมากที่ส าคัญคือการพูดคยุกับทีมงานให้เข้าใจ งานตรงกันให้
มากที่สุด เช่น อยากได้ภาพแบบนั้นแบบนี้ ก็ต้องคุยกับช่างภาพให้ชัดเจนที่สุด  
 
3. ผลการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะน าอาชีพ 
และความตองการในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเป้าหมายท่ีมีตอรายการสาระบันเทิงน าเสนอ
การประกอบอาชีพท่ีอยูในความสนใจของวัยรุน  

ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง โดยเน้นที่กลุ่มเป้าหมายของ
รายการคือ วัยรุ่น อายุ 13-19 ปี หรือผู้ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา    ซึ่งแจกแบบสอบถาม 
จ านวนทั้งสิ้น 100 คน ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 กันยายน พ.ศ.2556 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 10 วัน ซึ่ง
สามารถสรุปผลได้ดังนี้  
 
ส่วนท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
                จากผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 16-18 ปี มี 
การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา  
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ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพ  
                ในด้านพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพ พบว่าสว่นใหญ่ 
เคยรับชมรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาและรปูแบบเกี่ยวกับการแนะน าอาชีพ โดยรายการที่เกี่ยวข้องกับ 
การแนะน าอาชีพที่ได้รับความช่ืนชอบมากที่สุดคอื รายการดิไอดอลคนบันดาลใจสว่นอาชีพที่สนใจ 
และต้องการรู้จักมากที่สุดคือ อาชีพนักพากย์  
 
ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นต่อเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอของ "รายการสาระบันเทิงน าเสนอ การ
ประกอบอาชีพท่ีอยู่ในความสนใจของวัยรุ่น"  
                ในด้านความคิดเห็นต่อเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอของ "รายการสาระบันเทิง
น าเสนอการประกอบอาชีพที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่น" พบว่าปจจัยส่วนใหญ่ที่ท าให้ผู้ชมสนใจ
รับชมรายการที่มีเนื้อหาและรูปแบบเกี่ยวกับการแนะน าอาชีพคือ รูปแบบการน าเสนอ โดยเนื้อหาที่
วัยรุ่นสนใจจะรับชมจากรายการประเภทนี้มากที่สุดคือ เนื้อหาด้านบทบาท หน้าที่และกระบวนการ
ท างาน รวมถึงแนวทางการศึกษาและการเตรียมความพร้อมด้วย ทั้งนี้ความยาวที่กลุ่มเป้าหมาย
ตัวอย่างสนใจจะรับชม คือความยาว 30 นาที และควรออกอากาศในวันเสาร์ ช่วงเวลา 21.01  – 
00.00 น.  

ในรายการสาระบันเทิงน าเสนอการประกอบอาชีพที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่น พบว่า 
ส่วนใหญ่ต้องการให้มีผู้ด าเนินรายการจ านวนเพียง1คน   โดยคุณสมบัติของผู้ด าเนินรายการควรมี
อารมณ์ขัน สนุกสนาน เฮฮา และควรรอบรู้ ไหวพริบดีด้วย   นอกจากนี้ จ านวนของแขกรับเชิญ ที่
เป็นผู้ประกอบอาชีพนั้นๆ ควรมี 2 คน เพื่อแสดงให้เห็นถึงมุมมองและทัศนคติที่หลากหลายได้ 

 
ส่วนท่ี 4 ข้อแนะน าและความคิดเห็นท่ีมีต่อ "รายการสาระบันเทิงน าเสนอการประกอบอาชีพท่ีอยู่
ในความสนใจของวัยรุ่น" 
                ข้อแนะน าและความคิดเห็นที่มีต่อ "รายการสาระบันเทิงน าเสนอการประกอบอาชีพที่อยู่
ในความสนใจของวัยรุ่น" ส่วนใหญ่ต้องการให้การน าเสนอรูปแบบที่น่าสนใจและแตกต่าง สามารถ
ดึงดูดผู้ชมวัยรุ่นได้ ดังนั้นการน าเสนอจึงไม่ควรเคร่งเครียด เน้นพิธีกรให้สร้างบรรยากาศที่สนุกสนาน
น่าติดตาม ส่วนของเนื้อหาก็ต้องการให้น าเสนอแนวทางที่เกี่ยวกับการศึกษาให้วัยรุ่นได้มีการเตรียม
ความพร้อมเพื่อที่จะไปประกอบอาชีพเหล่าน้ัน นอกจากนี้ก็เน้นไปที่บทบาทและกระบวนการท างาน
ของอาชีพ แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วอาชีพนั้นๆท าอะไรกันแน่ เพราะหลายๆอาชีพ คนนอกก็ยังไม่
ทราบว่าท าอะไรที่ส าคัญคือควรเลอืกอาชีพที่ไม่ค่อยมีใครรู้จกักระบวนการท างาน ไม่ควรเลือกอาชีพที่
รู้จักกันดีอยู่แล้ว เช่น ครู หมอ ต ารวจ วิศวกร เป็นต้น สุดท้ายคือการแสดงมุมมอง ทัศนคติของผู้
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ประกอบอาชีพควรมีความหลากหลาย ไม่ ใช่จากใครเพียงคนเดียว เพราะเหล่านี้ ข้ึนอยู่กับ
ประสบการณ์ที่พบเจอมาดังนั้นจึงควรน าเสนอในหลายๆด้านหลายๆมุมมอง  
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ในหัวข้อ "ความพึงพอใจและประโยชน ท่ีไดรับจาก
การรับชมรายการสาระบันเทิงน าเสนอการประกอบอาชีพท่ีอยู่ในความสนใจของวัยรุ่น” 

ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลช้ินงานรายการสาระบันเทิงที่น าเสนอการประกอบอาชีพที่
อยู่ในความสนใจของวัยรุ่น Zoom In Jobs ด้วยการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโย
ชนที่ไดรับจากการรับชมรายการสาระบันเทิงน าเสนอการประกอบอาชีพที่อยู่ในความสนใจของ
วัยรุ่น” ของกลุมตัวอยางบุคคลที่ศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา หรือชวงอายุ 13-19 ป จ านวน 5  
ทาน สามารถสรุปผลได้ดังนี้  
 
สวนท่ี 1 ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอยางเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format)  
                ด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบรายการแต่ละช่วง กลุ่มตัวอยาง รูสึก
พึงพอใจกับรูปแบบของรายการ โดยใหเหตุผลวา รูปแบบรายการมีความน่าสนใจเหมาะสมกับกลุ่ม
วัยรุ่น แต่ละช่วงมีการแบ่งให้ข้อมูลที่ละเอียดถ่ีถ้วนชัดเจนดี มีการน ากราฟิกต่างๆเข้ามาช่วยให้
รายการไม่จริงจังจนเกินไป ท าให้เด็กมัธยมได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน กลุ่มเป้าหมายช่ืน
ชอบการที่ผู้ด าเนินรายการได้มีโอกาสทดลองประกอบอาชีพแต่ควรมีมากกว่าน้ี ส่วนที่ยังต้องปรับปรุง
แก้ไขอื่นๆอีก คือตอนท้ายของช่วงสองควรมีการเกริ่นถึงช่วงต่อไปหรือสร้างความน่าสนใจมากข้ึนเพื่อ
ดึงดูดผู้ชม นอกจากนี้กลุ่มเป้าหมายยังมีความเห็นว่าการสัมภาษณ์วัยรุ่นในช่วงเกริ่นอาชีพควรมีความ
ยาวมากกว่าน้ี 

ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบความยาวของรายการและความยาวของแต่ละช่วง 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมก าลังดีแล้ว แต่ละช่วงให้ข้อมูลได้ชัดเจน ละเอียด น่าติดตาม 
ไม่น่าเบื่อ หรือว่ายืดจนเกินไป ความยาวโดยรวมก็ถือว่าไม่นานเกินไปหรือสั้นเกินไป  
 
สวนท่ี 2 ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ (Content)  
                ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการในแต่ละช่วง กลุ่มตัวอย่างรู้สึกช่ืนชอบเนื้อหา
ของรายการในแต่ละช่วง โดยให้เหตุผลว่ารายการมีการแบ่งเนื้อหาที่เฉลี่ยกันได้ดี ไม่รู้สึกว่ามีช่วงไหน
หนักหรืออ่อนจนเกินไป มีการเกริ่นถึงอาชีพและสอบถามความคิดเหน็ของวัยรุ่น และมีการเล่าประวัติ
ได้ละเอียดและชัดเจนดี ช่วงที่น าเสนอถึงการประกอบอาชีพของงานถือว่าละเอียดและน่าเช่ือถือเป็น
อย่างมาก ส่วนช่วงสุดท้ายที่เป็นการตอบค าถามนั้น ถือว่าเลือกค าถามมาได้ดี เป็นประเด็นที่มีความ
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น่าสนใจ แต่ความยาวของการตอบค าถามท าให้บางช่วงมีความน่าเบื่อ กลุ่มเป้าหมายยังมีความเห็นว่า
ควรเพิ่มข้อมูลในช่วงแรกที่เกริ่นอาชีพให้มากขึ้นด้วย 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการ กลุ่มตัวอย่างรู้สึกว่ารายการมีประโยชน์ต่อวัยรุ่น
เป็นอย่างมาก โดยได้แสดงความคิดเห็นว่า การรับชมรายการนี้ท าได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของ
อาชีพนักพากย์ ได้รู้ถึงข้ันตอนวิธีการท างาน และระบบการท างานของการพากย์เสียง  ถือว่าเป็นแรง
บันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่อยากจะประกอบอาชีพนี้ กลุ่มตัวอย่างรู้สึกว่าได้ท าความรู้จักกับ
อาชีพมากยิ่งขึ้น เป็นการเปลี่ยนมุมมองความคิดเกี่ยวกับอาชีพที่น าเสนอเลยก็ว่าได้ เพราะก่อนหน้านี้
ตนยังไม่รู้ว่าคนที่ท าอาชีพนี้เขาท ากันอย่างไร พอได้รับชมรายการก็ท าให้ได้สัมผัสกับบรรยากาศของ
การท างานจริงๆท าให้เข้าใจกระจ่างว่า ไม่ใช่แค่มีเสียงหล่อและสวยก็ประกอบอาชีพนี้ได้ เพราะการ
พากย์จริงนั้นยากมาก 

 
สวนท่ี 3 ผลการวิจัย ความคิดเห็นเกี่ยวกับลีลาการน าเสนอรายการ (Style)  
                ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อลีลาการน าเสนอผู้ด าเนินรายการ กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจต่อลีลาการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการ โดยให้เหตุผลว่าผู้ด าเนินรายการมีความคล่อง 
ไม่ติดขัด พูดจาชัดเจน ชัดถ้อยชัดค า มีความสดใสและสอดแทรกมุขหรือท่าทางที่ตลกลงไปท าให้
รายการไม่น่าเบื่อ สามารถรับชมได้อย่างเพลิดเพลิน มีการเล่นโต้ตอบกับกราฟิก ซึ่งน่าสนใจดูแล้วไม่
เกิดความเครียด แต่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้ผู้ด าเนินรายการมีสว่นร่วมกับอาชีพมากกว่าน้ี และท่าทาง
บางอย่างอาจส่งผลให้เกิดข้อติเล็กน้อยจากบางกลุ่มชนได้ 

ความเช่ือมโยงของรายการในแต่ละช่วง กลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีความคิดเห็นว่าการ
เช่ือมโยงในแต่ละช่วงมีความต่อเนื่องและเหมาะสม เริ่มต้นด้วยการเกริ่นน าเกี่ยวกับอาชีพ เข้าสู่
เนื้อหา แล้วปิดท้ายด้วยการสรุปแบบการตอบค าถาม ซึ่งค าถามในตอนท้ายก็เช่ือมโยงกับช่วงเกริ่น 
สามารถแก้ไขส่งสัยที่มีในการรับชมช่วงแรกๆได้ แต่สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือ มีความรู้สึกวนไปวนมา
เล็กน้อย ควรแบ่งการเช่ือมโยงให้ชัดเจนกว่านี้ โดยใช้กราฟิกเข้ามาช่วย จะท าให้รายการมีความ
ต่อเนื่องมากกว่าน้ี 

การตัดต่อและล าดับภาพรายการ กลุ่มตัวอย่างรู้สึกช่ืนชอบการตัดต่อและล าดับภาพของ
รายการ โดยให้ความเห็นไว้ว่า การตัดต่อดูทันสมัย เรียงล าดับภาพได้ดี เรื่องราวมีความสอดคล้องกัน 
เข้าใจง่ายและไม่สับสน ภาพและมีกล้องมีความน่าสนใจ มีกราฟิกและอนิเมชันเข้ามาช่วยท าใ ห้
รายการน่าสนใจ โดยรวมน่าสนใจและไม่วิชาการมากจนเกินไป 

ดนตรีประกอบรายการ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในดนตรีประกอบของรายการ โดย
ให้เหตุผลว่า เพลงประกอบเลือกได้ลงตัวดี ไม่ท าให้รู้สึกเบื่อหรือว่าแรงจนเกินไป สอดคล้องกับเนื้อหา
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และเข้ากับรายการได้เป็นอย่างดี ท าให้ดูตื่นเต้น น่าติดตาม แต่มีบางช่วงที่รู้สึกว่าดนตรีดังเกินไป ท า
ให้ได้ยินเสียงของผู้พูดไม่ชัดเท่าไหร่ 

 
สวนท่ี 4 ผลการวิจัย ความพึงพอใจท่ีมีตอภาพรวมของรายการ (Overview)  

กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าภาพรวมของรายการถือว่าน่าพึงพอใจ รายการมีการน าเสนอ
ที่น่าสนใจ ภาพสวยและคอนเซปต์รายการถือว่าดีมาก เช่ือว่ารายการจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆ
คนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นวัยเรียน เพราะทุกวันนี้การค้นหาอาชีพท่ีตนเองสนใจเป็นอุปสรรคของเด็ก
มัธยมทุกคน และรายการนี้ก็น าเสนอออกมาได้ดี เนื้อหาครบชัดเจน น่าเช่ือถือ มีการน าเสนอ
บรรยากาศในการท างานและการด าเนินรายการไม่น่าเบื่อ รับชมแล้วได้รับทั้งความสนุกและความรู้ 
แตเ่นื้อหาในบางช่วงอาจเจาะถึงกลุ่มวัยรุ่นไม่ได้มาก โดยรวมถือว่ามอบประโยชน์ในอนาคตส าหรับคน
วัยรุ่นที่จะต้องวางแผนเกี่ยวกับอาชีพได้เป็นอย่างมาก 

 
สวนท่ี 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรายการ  

- เพิ่มเติมเรื่องของแนวทางการศึกษา 
- เพิ่มเติมการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมส าหรับคนที่อยากประกอบอาชีพนี้ 
- น าเสนออาชีพอื่นๆ ที่วัยรุ่นสนใจอยากท า หรืออาชีพที่ยังไม่ค่อยมีการพูดถึง 
- เพิ่มบทบาทของผู้ด าเนินรายการให้มีส่วนร่วมในการประกอบอาชีพมากข้ึน 
- เพิ่มภาพหรือข้อมูลในช่วงแรกที่เกริ่นอาชีพประจ าตอน  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอที่ปรากฏในรายการ  
โทรทัศนแนะน าอาชีพ การวิเคราะหบทสัมภาษณจากผูผลิตรายการโทรทัศน รวมถึงการวิเคราะหผล
การเปิดรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะน าอาชีพ และความตองการในดานรูปแบบ
และเนื้อหาของกลุมเป้าหมายที่มีตอรายการสาระบันเทิง น าเสนอการประกอบอาชีพที่อยู ในความ
สนใจของวัยรุน ตลอดจนการวิเคราะหผลการประเมินประสิทธิผลรายการ Zoom In Jobs ที่ผูศึกษา
ไดผลิตข้ึนน้ัน สามารถท าการอภิปรายผล การศึกษาวิจัยไดดังนี้  

การสื่อสารถือเปน็สิ่งที่มีความส าคัญในการติดต่อร่วมกันบนสังคม และในการด าเนินชีวิต
แต่ละวันน้ันก็ย่อมมีการติดต่อสื่อสารกันในรูปแบบต่างๆนับไม่ถ้วน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายของการสื่อสารที่
แตกต่างกันไปตามวาระ โอกาสและสถานการณ์ โดยวัตถุประสงค์ของการสื่อสารนั้น สามารถจ าแนก
ได้  ดังนี้ (สุปรีดี สุวรรณบูรณ์ 2547) 
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1. เพื่อแจ้งให้ทราบ (inform) ในการท าการสื่อสารต่างๆ ผู้ท าการสื่อสารควรมีความ
ต้องการที่จะบอกกล่าวหรือช้ีแจงข่าวสาร เรื่องราว เหตุการณ์ หรือสิ่งอื่นใดให้ผู้รับสารได้รับทราบ 

2. เพื่อสอนหรือให้การศึกษา (teach or education) ผู้ที่ท าการสื่อสารนั้น อาจจะมี
วัตถุประสงค์เพื่อจะถ่ายทอดวิชาความรู้หรือเรื่องราวเชิงวิชาการ เพื่อให้ผู้รับสารนั้นได้มีโอกาสพัฒนา
ความรู้ให้เพิ่มพูนย่ิงข้ึน 

3. เพื่อสร้างความพอใจหรอืให้ความบนัเทิง (please of entertain) ผู้ท าการสื่อสารอาจ
ใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพื่อสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิงแก่ผู้รับสาร โดยอาศัยสารที่
ตนเองส่งออกไป ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด การเขียนหรือการแสดงกิริยาต่างๆ 

4. เพื่อเสนอหรือชักจูงใจ (Propose or persuade) ผู้ท าการสื่อสารอาจสามารถใช้
วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพือ่ให้ข้อเสนอแนะหรอืชักจูงใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อผู้รับสารและอาจชักจูงใจ
ให้ผู้รับสารมีความคิดคล้อยตาม หรือยอมปฏิบัติตามการเสนอแนะของตน 

5. เพื่อเรียนรู้ (learn) วัตถุประสงค์นี้ มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ที่ได้รับสาร การ
แสวงหาความรู้ของผู้รับสารโดยอาศัยลักษณะของสาร ในกรณีนี้มักจะเป็นสารที่มีเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับวิชาความรู้ เป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสาร โดยที่
ผู้ท าการสื่อสารถ่ายทอดมาถึงตน 

6. เพื่อกระท าหรือตัดสินใจ (dispose or decide) ในการด าเนินชีวิตของคนเรามี สิ่ง
หนึ่งที่ต้องกระท าอยู่เสมอก็คือ การตัดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งการตัดสินใจนั้นอาจได้รับ
การเสนอแนะ หรือชักจูงใจให้กระท าอย่างนั้นอย่างนี้จากบุคคลอื่นอยู่เสมอ ทางเลือกในการตัดสินใจ
ของเราจึงข้ึนอยู่กับข้อเสนอแนะนั้น 
 

จากแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในสื่อสารข้างต้นนั้น แสดงให้เห็นว่า
การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์นั้นจ าเป็นต้องค านึงถึงสิ่งต่างๆหลายประการ เพราะจุดประสงค์ที่
สื่อสารออกไปยังผู้รับสารหรือผู้ชมนั้น มีอิทธิผลและผลกระทบในหลายๆด้าน ทั้งนี้รายการ
สาระบันเทิงที่น าเสนอการประกอบอาชีพที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่น หรือรายการ Zoom In Jobs 
นั้นก็ได้ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร รายการ Zoom In Jobs   ได้ถ่ายทอดเรื่องราวเชิง
วิชาการเพื่อให้ผู้ชมนั้นได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ในเรื่องของอาชีพต่างๆให้มากขึ้น เป็นการสร้างความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาของสารให้ผู้ชม และสร้างความบันเทิงหรือความพอใจให้ผู้ชมในขณะรับชม
รายการ ซึ่ง รายการสาระบันเทิงที่น าเสนอการประกอบอาชีพที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่น เป็น
รายการที่มีรูปแบบการน าเสนอแบบการให้สาระความรู้และความบันเทิงควบคู่กันไป เพราะมี
กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา หรือวัยรุ่น อายุระหว่าง 13  – 19 ปี ซึ่งมักไม่นิยมรับชม
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รายการที่มีความจริงจังหรือเน้นสาระความรู้มากจนเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดเกี่ยวกับ
รายการประเภทสาระบันเทิง 

สาระบันเทิง หรือ“Edutainment” คือกลยทธุในการผสมผสานขอมูลขาวสารและความ
รูในดานตางๆ เขากับความบันเทิงโดยเจตนามีเปาหมายชัดเจนและน าเสนอผานทางสื่อบันเทิง
รูปแบบตางๆ โดยมีวัตถุประสงคใหบุคคลไดรับความรูมีทัศนคติและพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค 
และในขณะเดียวกันก็ไมรูสึกเบื่อหนายกับการบริโภคขาวสารดังกลาว 

เอดูเทนเมนต์ (Edutainment)   เปนค าศัพทภาษาอังกฤษรวมสมัย โดยเกิดจากการ
สนธิค าศัพท 2 ค าคือว่า “เอดูเคชัน”(Education) ซึ่งหมายถึงสาระความรู กับ “เอนเตอรเทนเมนต์” 
(Entertainment) ซึ่งหมายถึงความบันเทิง กลายเปนค าศัพท์ใหมวา “เอดูเทนเมนต์” โดยอาจแปล  
เปนภาษาไทยว่า “สาระบันเทิง” โดยรวมค าวา “ขาวสาร” กับ“ความบันเทิง”การผสมผสานขอมูล     
ขาวสารความรูและความบันเทิงเขาด้วยกันโดยเจตนา จึงเปนการเปลี่ยนมุมมองของบุคคลจากเดิมที่
มักแบงแยกความคิดเรื่องความรูและความบันเทิงออกจากกัน มาสูความคิดที่วาเราสามารถบริโภค       
ขาวสารความรูและความบันเทิงไดอยางสนุกสนานในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้แนวคิดดังกลาวยังเป็น
การน าจุดเดนของการศึกษาและความบันเทิง มาประสานประโยชนรวมกันน าเสนอเนื้อหาสาระใน
รูปแบบที่ผูบริโภคตองการกระตุนใหผบูริโภคสนใจติดตาม แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่เกี่ยวข้องในหมู
ผูบริโภคด้วยกันและน าเนื้อหาสาระที่ไดรับไปสูการปฏิบัติและน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในทางที่ดีข้ึน โดยแนวคิดดังกลาวมักปรากฏในรูปแบบของนิทานพื้นบาน นิยายปรัมปรา นิทานอีสป 
ในประเทศตางๆทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดคานิยม ความเช่ือศีลธรรม 
ประเพณีสูบุคคลในสังคม ซึ่งกิจกรรมดังกลาวเปนสวนหนึ่งของระบบการเรียนรูในลักษณะที่ไม่เป็น
ทางการจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุ่นหนึ่ง ถึงแมวาแนวคิดพื้นฐานของเอดูเทนเมนตไมใชเรื่องใหม แต่
การริเริ่มผสมผสานความรูกับความบันเทิง ผานทางสื่อมวลชนสมัยใหมเกิดข้ึนในชวงไม่กี่ทศวรรษที่  
ผานมาในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน อาทิ สื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ ฯลฯ  เริ่มเขามามีบทบาทใน
สังคมทั้งนี้เนื่องจากสื่อบันเทิงมีลักษณะเดนในดานตางๆ อาทิ การเปนสื่อที่ไดรับความนิยมสูง 
(Popular) สรางความรูสึกสวนตัวให้กับผู้บริโภค (Personal) โดยผู้ชมมักเกิดความรูสึกรวม รูสึก
สนุกสนานโศกเศราต่ืนเต้นไปกับตัวละคร นอกจากนี้สื่อบันเทิงยังเปนสื่อที่แพรหลายทั่วไป สามารถ  
โนมนาวใหผู้บริโภคสามารถเปลีย่นแปลงความรูสกึนึกคิด หรือพฤติกรรมต่างๆได ตลอดจนสามารถท า
ผลก าไรให้กับผูผลิตไดเปนอยางด ี

การผลิตรายการโทรทัศน์เปรียบไปคงคล้ายกับการท าอาหาร นั่นคือจะปรุงอย่างไรให้
อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการอาหารทั้งคาวหวานแต่ละชนิดต้องใช้อะไรเป็นส่วนผสม แต่ละชนิด
ต้องใช้ปริมาณเท่าไร จะหาได้จากที่ไหน  มีขั้นตอนการปรุงอย่างไรรสชาติจึงจะถูกปาก ทุกๆข้ันตอน
ต้องมีการวางแผน  เช่นเดียวกันกับการผลิตรายการโทรทัศน์  เพราะถ้าหากได้มีการวางแผน
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เตรียมการทุกข้ันตอนไว้ดีแล้ว  ก็จะสามารถจินตนาการถึงเรื่องราวตอนจบได้เลย การถ่ายท าและการ
ตัดต่อก็จะไม่สะดุด ไม่ต้องมาเสียเวลาถกเถียงกันภายหลัง ซึ่งจะท าให้มีผลกระทบด้านอื่นๆตามมา 
ทุกข้ันตอนของการผลิตรายการ  มีปัจจัยมีองค์ประกอบมีรายละเอียดต่างๆ ทั้งเรื่องคน วัสดุอุปกรณ์ 
งบประมาณ การจัดการ รวมทั้งเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง ได้อธิบายข้ันตอนกระบวนการผลิตรายการ
โทรทัศน์ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้ 

1. การเตรียมงาน  (Pre-production) ในข้ันตอนน้ี คือจุดเริ่มต้นของการท างาน หากมี
การวางแผนเตรียมงานไว้ดีมีรายละเอียดข้ันตอน วิธีการท างานชัดเจน แม้จะต้องใช้งบประมาณใช้
เวลามากกว่าข้ัน ตอนอื่นๆก็คุ้มค่า เพราะจะท าให้การท างานในข้ันตอนอื่นๆสะดวกรวดเร็วและลด
ปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

2. การผลิตหรือถ่ายท า (Production) เมื่อถึงข้ันตอนนี้ นั่นคือการน าแผนที่คิดไว้มา
ปฏิบัตใิห้เกิดผลเป็นรูปธรรม แม้จะไม่ตรงตามแผนที่คิดไว้ทั้งหมดแต่ก็ต้องพยายามเดินตามแผนให้
ได้มากที่สุด (ยืดหยุ่นในการปฏิบัติแต่ยืนหยัดในหลักการ) 

3. การตัดต่อและร้อยเรียงรายการ (Post-Production) การตัดต่อเป็นงานข้ันสุดท้ายที่
ส าคัญมาก แม้การถ่ายท ามาจะดีเพียงใดแต่ถ้าหากตัดต่อไม่ดีรายการก็จะขาดความสมบูรณ์และไม่
น่าสนใจ ข้ันตอนน้ีจึงต้องพิถีพิถันทั้งด้านเทคนิคและศิลปะ 

แนวคิดของกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ข้างต้น สอดคล้องกับผลสรุปการวิเคราะห์
บทสัมภาษณ์เชิงลึกที่ได้จากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการแนะน าอาชีพ ข้ันตอนการการ
ผลิตรายการโทรทศัน์ทั้งสามข้ันตอนต่างกม็ีความส าคัญ ส าหรบัข้ันตอนการเตรยีมงานกอ่นการถ่ายท า
ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะต้องใช้เวลาด าเนินงานยาวนาน ทั้งนี้เพราะหากการเตรียมงานมีความละเอียด
รอบคอบมากเท่าไหร ่การท างานในข้ันตอนต่อไปก็จะมีความสะดวกราบลืน่และเกิดปัญหาน้อยเทา่น้ัน 
ในข้ันตอนของการถ่ายท า หากเราเตรียมการมาเป็นอย่างดี ต่อให้เกิดปัญหาข้ึนก็จะสามารถหาทาง
แก้ไขได้ไม่ยาก  แต่สิ่งที่ส าคัญคือการให้ความส าคัญกับการท าความเข้าใจรายการของทีมงานทุกส่วน 
เพราะการที่ทีมงานมีความเข้าใจในรายการตรงกัน ก็จะท าให้แต่ละคนรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองได้ 
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความผิดพลาดน้อย และในข้ันตอนสุดท้ายหรือข้ันตอนการตัดต่อร้อยเรียงรายการ 
สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการเล่าเรื่อง หากฟุตเทตภาพที่ถ่ายท ามาดี แต่น ามาตัดต่อเล่าเรื่องได้ไม่ดี ก็ไร้
ประโยชน์ ดังนั้นการตัดต่อจึงจ าเป็นต้องใช้เทคนิคการน าเสนอและเล่าเรื่องให้เหมาะสมและเข้ากับ
รายการ ค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก ส าหรับรายการสาระบันเทิงน าเสนอการประกอบอาชีพที่อยู่
ในความสนใจของวัยรุ่น หรือรายการ  Zoom In Jobs ก็ต้องด าเนินการผลิตรายการโทรทัศน์โดย
ค านึงถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งก็คือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา หรือวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 13-19 ปี จาก
กลุ่มเป้าหมายน้ี ท าให้ผู้ผลิตต้องน าแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นมาใช้ควบคู่กับการผลิตรายการ
ในทุกขั้นตอน 
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ส าหรับการแบ่งช่วงอายุของวัยรุ่นนั้น แม้ว่าโดยทั่วไปวัยรุ่นเริ่มจากการมีวุฒิภาวะทาง
เพศ คือ ชายและหญิงมีเพศสัมพันธ์และก าเนิดบุตรได้ จนถึงช่วงที่สามารถดูแลรับผิดชอบตัวเอง เป็น
อิสระจากการปกครองของผู้ใหญ่ ซึ่งแต่ละคนก็บรรลุนิติภาวะได้ไม่พร้อมกัน แต่การใช้อายุเป็นเกณฑ์
การตัดสินก็เป็นวิธีที่นักจิตวิทยาและนักการศึกษาเห็นพ้องกันมากที่สุด (พรพิมล เจียมนาครินทร์ 
2539 : 22-24) โดยพิจารณาวัยที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจนถึงอายุที่ถือว่าบรรลุนิติภาวะ ซึ่งโดยเฉลี่ย
แล้ววัยรุ่นคือ ช่วงอายุประมาณ 13-21 ปี โดยวัยรุ่นสามารถแบ่งช่วงพัฒนาการได้เป็น 3 ตอนคือ 

วัยรุ่นตอนต้น เด็กหญิงจะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นก่อนเด็กชายโดยจะเข้าสู่ อายุวัยรุ่นตอนต้น
ระหว่าง  13-15 ปี และเด็กชายจะอยู่ในช่วงอายุ 15-17 ปี เป็นช่วงที่ร่างกายของเด็กชายและ
เด็กหญิงมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมบูรณ์ข้ึนมาก 

วัยรุ่นตอนกลาง เด็กหญิงจะมีอายุระหว่าง 15-18 ปี เด็กชายจะมีอายุระหว่าง 17-19 ปี 
มีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายลดน้อยลง แต่จะเพิม่ด้านเจตคติและความรู้สกึนึกคิด ในลักษณะที่ค่อย
เป็นค่อยไป มีลักษณะบุคลิกภายนอกที่ดึงดูดความสนใจต่อเพศตรงข้ามมากข้ึน เช่น ใบหน้าอิ่มเอิบ 
ดวงตาเป็นประกาย ผมด านุ่มสลวย มีลักษณะของความเป็นหญิงและความเป็นชายที่เด่นชัด 

วัยรุ่นตอนปลาย เด็กหญิงจะมีอายุระหว่าง 18-20 ปี เด็กชายจะมีอายุระหว่าง 19-21 ปี  
เป็นระยะที่พัฒนาการด้านต่างๆ เข้าสู่วุฒิภาวะสมบูรณ์แบบ พัฒนาการด้านอารมณ์และความรู้สึกนึก
คิด และสติปัญญาจะเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ เด็กวัยนี้มีความพยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม 
พยายามหัดคิดและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ด้วยตนเอง แก้ปัญหาด้วยตนเอง มีความกระตือรือร้นที่จะ
แสดงให้เห็นว่าตนไม่ใช่เด็กอีกต่อไป มีความต้องการในการสร้างความประทับใจในเรื่องต่างๆ และ
พิสูจน์ให้เห็นความสามารถว่าตนเองท าได้และต้องการสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ 

ด้วยความที่วัยรุ่นมีพัฒนาการด้านอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด และสติปัญญายังไม่
เจริญเติบโตอย่างเต็มที่ พื้นฐานพฤติกรรมตามธรรมชาติที่วัยรุ่นนั้นไม่มีทิศทางของบุคลิกภาพและ
จิตใจที่มั่นคงแน่นอน มีลักษณะอ่อนไหวต่อการเปิดรับการขัดเกลาทางสังคมจากกลุ่มอ้างอิงต่างๆ ท า
ให้เกิดความสับสนและแปรเปลี่ยนในบุคลิกภาพได้ง่าย 

วัยรุ่นมีความสนใจสิ่งต่างๆรอบตัว จะมีมากโดยเฉพาะกิจกรรมเป็นกลุ่มเพื่อนที่เป็นการ
สร้างประสบการณ์และบังเกิดผลดีด้านการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ (ฉวีวรรณ สุขพันธ์โพธาราม 
2527 : 131-132) ซึ่งความสนใจของวัยรุ่นไว้ดังนี้ 

1. สนใจเรื่องสุขภาพ 
2. สนใจเรื่องเพศ 
3. สนใจการเลือกอาชีพ 
4. สนใจสันทนาการ 
5. สนใจค้นคว้า 
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6. สนใจสร้างนิสัยการเรียนดี 
7. สนใจเรื่องคุณสมบัติส่วนตัว 
8. สนใจเรื่องปรัชญาชีวิต 
จากลักษณะความต้องการและความสนใจของวัยรุ่นที่กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าความ

สนใจของวัยรุ่นมีความสอดคล้องกับรูปแบบและเนื้อหาของรายการ  Zoom In Jobs เพราะวัยรุ่นมี
ความสนใจในการเลือกอาชีพ การสร้างสรรค์รายการสาระบันเทิงน าเสนอการประกอบอาชีพที่อยู่ใน
ความสนใจของวัยรุ่น จึงเป็นการผลิตรายการที่มุ่งเน้นเพื่อให้วัยรุ่นได้มีพื้นที่หรือช่องทางในสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาจะต้องตัดสนิใจในอนาคต การเลือก
อาชีพจึงเป็นสิ่งส าคัญที่สังคมควรให้ความสนใจ และจากการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ
โทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะน าอาชีพ ของกลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา หรือ
วัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 13 – 19 ปี จ านวน 100 คน พบว่า อาชีพที่กลุ่มเป้าหมายต้องการท าความรู้จัก
นั้นมีความหลากหลายและเปลี่ยนไปตามค่านิยมของสังคม ซึ่งรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการ
แนะน าอาชีพในปัจจุบัน ส่วนมากไม่ได้ผลิตออกมาตอบสนองความต้องการของวัยรุ่นโดยตรงนัก และ
รูปแบบของรายการลักษณะนี้ส่วนใหญ่ก็มีความจริงจังจนเกินไป ไม่เหมาะสมกับพฤติกรรมและความ
สนใจของวัยรุ่น รายการ Zoom In Jobs จึงให้ความส าคัญในการด าเนินการผลิตที่มีความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นกลุ่มนี้เป็นหลัก 
 

จากการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ท าให้ผู้ศึกษาได้เห็นถึงทฤษฎีต่างๆที่ได้
น ามาใช้ในการสร้างสรรค์และผลิตรายการสาระบันเทิงน าเสนอการประกอบอาชีพที่อยู่ในความสนใจ
ของวัยรถ่น ซึ่งทฤษฎีนั้นต่างมีความสอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรายการ
โทรทัศน์แนะน าอาชีพ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากที่ท าให้รายการสาระบนัเทงิน าเสนอการประกอบ
อาชีพที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่น บรรลุวัตถุประสงค์และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี 
 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะส าหรับการสร้างสรรค์รายการสาระบันเทิงน าเสนอการประกอบ
อาชีพท่ีอยู่ในความสนใจของวัยรุ่น 
                   1.1 รูปแบบของรายการในช่วงที่พาไปดูกระบวนการท างานจริง ควรให้ผู้ด าเนิน
รายการเข้าไปมีส่วนร่วมในการทดลองประกอบอาชีพมากข้ึน 
                   1.2 การเกริ่นเพื่อเช่ือมโยงในช่องสองไปช่วงสาม ควรมีความน่าสนใจหรือมีความ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึนเพื่อให้ผู้ชมติดตามดูในช่วงต่อไป 
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                   1.3 ช่วงสัมภาษณ์ความคิดเห็นของวัยรุ่นเกี่ยวกับอาชีพ ควรมีมากกว่านี้ อาจเพิ่ม
ค าถามหรือจ านวนผู้ถูกสัมภาษณ์ให้มากขึ้น เพื่อให้ได้ค าตอบที่หลากหลายกว่าเดิม 
                   1.4 ช่วงค าถาม-ค าตอบท้ายรายการ มีบางจุดที่น่าเบื่อนิดหน่อย อาจต้องเพิ่มเทคนิค
หรือลูกเล่นเข้าไปช่วยให้ผู้ชมเกิดความสนใจ 
 

2. ขอเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 
                    2.1 เพิ่มหน้าที่หรือบทบาทของผู้ด าเนินรายการให้มีส่วนร่วมกับอาชีพในแต่ละตอน
มากยิ่งข้ึน เช่น ภารกิจที่จะต้องท าให้ส าเร็จในการลงไปทดลองท าอาชีพต่างๆ 
                    2.2  เพิ่มเนื้อหาสาระในด้านการแนะแนวทางการศึกษาและการเตรียมความพร้อม
ในการประกอบอาชีพเข้าไปในรายการให้มากกว่าเดิม เพื่อเป็นประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด 
                    2.3  การเพิ่มเรื่องราวหรือข้อมูลในการเกริ่นถึงอาชีพในช่วงแรก เช่น เหตุการณ์ หรือ
สถานการณ์สมมติที่ท าให้ผู้ด าเนินรายการต้องพาไปเจาะลึกอาชีพนั้นๆ 
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ตารางการด าเนินงาน 
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ตารางที ่1ข้ันตอนการด าเนินงานตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 จนถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ศ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
ศึกษาและวางแผนการวิจัย          

ก าหนดเน้ือหาและรูปแบบ
การน าเสนอ 

         

เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้า 

หมายโดยใช้แบบสอบถาม 

         

วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลเพื่อ
น ามาใช้ในการเขียนบท
และ Proposal รายการ 

         

เตรียมสถานที่และอุปกรณ์
ในการผลิตรายการ 

         

หาผูด้ าเนินรายการและ
บุคคลต้นแบบอาชีพ 

         

ด าเนินการผลิตรายการ          

ล าดับภาพ เสียง และ
กราฟิก  

         

ทดลองน าเสนองาน          

วิเคราะห์ผลงาน อภิปราย
ผล สรุปผลการศึกษาและ
การท างาน 

         

รวบรวมเอกสารและจัดท า
รูปเล่มจุลนิพนธ์ 

         

ตรวจรูปเล่มครั้งที่ 1          

ตรวจรูปเล่มครั้งที่ 2          

ตรวจรูปเล่มครั้งที่ 3          
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ภาคผนวก ข 

ตัวอยางแบบสอบถามการส ารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหา
เกี่ยวกับการแนะน าอาชีพ  และความตองการในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย 

ท่ีมีตอรายการแนะน าอาชีพ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการสาระบันเทิง 
น าเสนอการประกอบอาชีพท่ีอยู่ในความสนใจของวัยรุ่น 

เอกวิทยุและโทรทัศน์ สาขานิเทศศาสตร ์
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศลิปากร 

___________________________________________________ 
 

ค าชี้แจง โปรดท าเครือ่งหมาย     ลงใน       หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจรงิ  

 

ตอนท่ี 1 :  ข้อมูลท่ัวไป (ประชากรศาสตร)์ 
1. เพศ 

        ชาย              หญิง 

2. อายุ.....................ป ี

3. ระดับการศึกษา 

        ประถมศึกษา                                         มัธยมศึกษาตอนต้น 

        มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า              อนุปริญญาหรอืเทียบเท่า 

        ปริญญาตร ี                                           ปริญญาตรีข้ึนไป 

4. รายได้ต่อเดือน 

        ต่ ากว่า 8,000 บาท                                  8,001 – 12,000 บาท 

        12,001 – 16,000 บาท                             16,001 – 20,000 บาท 

        20,001 – 24,000 บาท                             24,001 – 28,000 บาท 

        28,001 บาทข้ึนไป 

 

ตอนท่ี 2 : พฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์ท่ีมเีนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพ 

1. ท่านเคยชมรายการโทรทัศน์ที่มรีูปแบบหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแนะน าอาชีพ โดยตรงหรอืไม ่ 

        เคย                    ไม่เคย (ข้ามไปแบบสอบถามตอนที่ 3) 
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2. รายการทีม่ีรปูแบบหรอืเนื้อหาทีเ่กี่ยวข้องกบัการแนะน าอาชีพที่ท่านช่ืนชอบมากที่สุด 

        คนกล้าฝัน 

        ประสบการณ์ล้านอาชีพ 

        อาชีพนอกกระแส 

        ก่อการสนุก 

         ดิ ไอดอล (คนบันดาลใจ) 

         ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร 

        อายุน้อยร้อยล้าน 

        อาชีพนี้คุณท าได้ 

        เด็ก(มันส)์แนว 

        หนึ่งสมองสองมือ 

        อื่นๆ (โปรดระบ)ุ........................................................ 

 

3. อาชีพที่ท่านสนใจหรอืต้องการท าความรูจ้ัก (เลือกตอบได้มากกว่าหนึ่งค าตอบ) 

         เชฟ/กุ๊ก 

         ช่างภาพ 

         นักพากย ์

         นักสบื 

         นักข่าว / ผู้ประกาศข่าว 

         ครีเอทีฟ 

         ดีไซเนอร์เสื้อผ้า 

         นักพัฒนาเกมส ์

         บรรณาธิการ / นักเขียน / นักแปล 

         นักออกแบบอนเิมช่ัน 
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         ช่างแต่งหน้า 

         ไกด์น าเที่ยว 

         นักอุตุนิยมวิทยา 

         ศิลปิน / นักร้อง / นักดนตร ี

         ทนายความ 

         อื่นๆ โปรดระบ.ุ..................................................................................................... 

 

ตอนท่ี 3 : ความคิดเห็นต่อเนื้อหาและรปูแบบการน าเสนอของ "รายการสาระบนัเทิงน าเสนอการ
ประกอบอาชีพท่ีอยู่ในความสนใจของวัยรุ่น" 

1. ปัจจัยใดทีท่ าให้ท่านมีความสนใจจะเลือกรบัชมรายการทีม่ีเนื้อหาเกี่ยวกบัการประกอบอาชีพมาก
ที่สุด 

         เนื้อหาและข้อมูล                     รูปแบบการน าเสนอ 

         ผู้ด าเนินรายการ                      เทคนิคการถ่ายท าและตัดต่อ 

         อื่นๆ (โปรดระบ)ุ ........................................................... 

 

2. ความยาวของรายการที่ท่านสนใจจะรับชม 

         5 นาที                                10 นาที                               15 นาที 

         20 นาที                               25 นาที                               30 นาท ี

         30 นาทีขึ้นไป 
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3. จ านวนของผู้ด าเนินรายการที่ท่านคิดว่าเหมาะสมต่อรายการ 

         1 คน                                  2 คน                                  3 คน 

 

 

4. คุณสมบัติของผู้ด าเนินรายการที่ท่านคิดว่าเหมาะสมต่อรายการ (เลือกได้มากกว่าหนึ่งค าตอบ) 

          อารมณ์ขัน สนุกสนาน เฮฮา 

          คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง กล้าหาญ 

          สุขุม เรียบรอ้ย อ่อนโยน  

          ฉลาด รอบรู ้ไหวพริบด ี

          อื่นๆ (โปรดระบ)ุ ........................................................... 

 

5. ท่านคิดว่าช่วงวันใดที่เหมาะสมในการออกอากาศของรายการสาระบันเทงิน าเสนอการประกอบ
อาชีพที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่น 

         จันทร ์                               อังคาร                                  พุธ    

         พฤหสับด ี                           ศุกร์                                     เสาร ์

         อาทิตย์                               วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 

6. ท่านคิดว่าช่วงเวลาใดที่เหมาะสมในการออกอากาศของรายการสาระบันเทงิน าเสนอการประกอบ
อาชีพที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่น 

         06.01 – 09.00 น.                 09.01 – 12.00 น.                    12.01 – 15.00 น. 

         15.01 – 18.00 น.                 18.01 – 21.00 น.                    21.01 – 00.00 น. 

         00.01 – 03.00 น.                 03.01 – 06.00 น. 

 

7. เนื้อหาด้านใดที่ท่านสนใจอยากรบัชมในรายการสาระบันเทิงน าเสนอการประกอบอาชีพที่อยู่ใน
ความสนใจของวัยรุ่น (เลอืกได้มากกว่าหนึ่งค าตอบ) 
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          บทบาท หน้าที ่/ กระบวนการท างาน 

          สังคมและบรรยากาศในการท างาน 

          มุมมองและทัศนคติจากผู้ประกอบอาชีพ 

          ข้อดีและข้อด้อยของอาชีพ 

          แนวทางการศึกษาและการเตรียมความพร้อม 

          อื่นๆ (โปรดระบ)ุ................................................. 

 

ตอนท่ี 4 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ  "การสร้างสรรค์รายการสาระบนัเทิงน าเสนอ
การประกอบอาชีพท่ีอยู่ในความสนใจของวัยรุ่น" 

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ...................................

......................................................................... .......................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

...................................................................................................................................... ..........................

......................................................................................................... .......................................................

............................................................................................................................. ................................... 
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ภาคผนวก ค 

ตัวอยางแบบสอบถามเจาะลึก 
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แบบสัมภาษณเจาะลึก  

1. ค าถามเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับรายการแนะน าอาชีพ  

- แนวคิดหรือแรงบลัดาลใจในการสร้างสรรค์รายการ  

- องค์ประกอบทีจ่ าเป็นของรายการที่แนะน าอาชีพ  

- ความคิดเห็นเกี่ยวกบัรายการแนะน าอาชีพในปจัจุบัน  

- เปาหมายหลักที่ต้องการใหผู้้ชมได้รบัจากรายการ  

2. ค าถามเกี่ยวกับเนือ้หาและรปูแบบการน าเสนอส าหรบัวัยรุ่น  

- รูปแบบของรายการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมวัยรุ่น  

- การสร้างเอกลักษณ์ในการดงึดูดกลุ่มผู้ชมวัยรุ่น  

- การจัดล าดับเนื้อหาของรายการ  

- ขอบเขตของเนื้อหาการประกอบอาชีพ  

3. ค าถามด้านการผลิตและเทคนิคการน าเสนอ  

- เทคนิคการตัดต่อที่เหมาะสมกบักลุ่มผู้ชมวัยรุ่น  

- องค์ประกอบเสรมิที่ช่วยเพิ่มอรรถรสในการรับชม เช่น กราฟฟก ดนตรีประกอบ  

- สิ่งที่ควรให้ความส าคัญในการล าดับภาพและเสียงของรายการที่มเีนื้อหาเกี่ยวกบัอาชีพ  

4. ค าถามด้านอื่นๆ  

- บุคลิก ลักษณะของผู้ด าเนินรายการที่สามารถดึงดูดผู้ชมวัยรุ่น  

- ข้อจ ากัดหรืออปุสรรคที่ต้องพบเจอในการถ่ายท ารายการ  

- ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการผลิตรายการเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



104 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ตัวอยางแบบสอบถามการสนทนากลุ่ม 
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แบบสอบถามการสนทนากลุ่ม 

"ความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดจากการรับชม  

รายการสาระบันเทิงน าเสนอการประกอบอาชีพ ท่ีอยู่ในความสนใจของวัยรุ่น"  

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับรปูแบบของรายการ (Format)  

    - ความคิดเห็นและความพึงพอใจทีม่ีต่อรปูแบบรายการในแต่ละช่วง  

    - ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบรายการด้านความยาวของรายการและความยาวของ    

      แต่ละช่วง  

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนือ้หาของรายการ (Content)  

    - ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการในแต่ละช่วง  

    - ประโยชน์ที่ได้รบัจากการรับชมรายการ  

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับลีลาการน าเสนอรายการ (Style)  

    - ความคิดเห็นและความพึงพอใจทีม่ีต่อลลีาการน าเสนอผู้ด าเนินรายการ  

    - ความเช่ือมโยงของรายการในแตล่ะช่วง  

    - การตัดต่อและล าดับภาพรายการ  

    - ดนตรีประกอบรายการ  

4. ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ (Overview)  

5. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรายการ  
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