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13530461 : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภาควิชาวิทยุและโทรทัศน์ 
เรื่อง : การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์วัยรุ่นที่น าเสนอกิจกรรมยามว่างที่เป็นประโยชน์ 

 
จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยรายการโทรทัศน์น าไปสู่การผลิตรายการ

โทรทัศน์วัยรุ่นที่น าเสนอกิจกรรมยามว่างที่เป็นประโยชน์ Adrenaline โดยการศึกษาในเล่มนี้ มุ่งเน้น
ข้ันตอนและกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ในทุกข้ันตอน เริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลก่อน
การผลิตรายการ ด้วยการส ารวจและวิเคราะห์รายการโทรทัศน์วัยรุ่น และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ผลิต
รายการโทรทัศน์วัยรุ่น จ านวน 2 คน อีกทั้งส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นอายุ 15-22 ปี 
จ านวน 100 คน เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้งหมด มาจัดท าโครงร่างรายการ และบทรายการ 
โดยให้ผู้เช่ียวชาญด้านการสื่อสารมวลชนช่วยในการตรวจสอบด้านโครงสร้างและเนื้อหารายการ 
จากนั้นจึงด าเนินผลิตรายการ “Adrenaline” จ านวน 1 ตอน ความยาว 20 นาที  และหลังจากผ่าน
ข้ันตอนผลิตรายการโทรทัศน์วัยรุ่นที่น าเสนอกิจกรรมยามว่างที่เป็นประโยชน์ รายการ Adrenaline 
แล้ว ผู้ศึกษาได้จัดท าการประเมินผลรายการ โดยการเปิดรายการ Adrenaline ให้กลุ่มเป้าหมาย
วัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปี จ านวน 10 คน ได้รับชมรายการจากนั้นจึงท าการสนทนากลุ่ม
ประเมินผลรายการในด้านต่าง ๆ  เพื่อน าผลการวิจัยและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

ผลการประเมินผลรายการ พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
และเนื้อหาของรายการ โดยให้เหตุผลว่ารายการมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย อัน
ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่น โดยกลุ่มเป้าหมายสามารถน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากรายการ Adrenaline ไปปรับ
ใช้ในด้านของกระบวนการคิดและมีทัศนคติที่ดีข้ึนต่อวัยรุ่น อีกทั้งเนื้อหาของรายการมีความเข้าใจง่าย 
รวมไปถึงข้อมูลที่น าเสนอมีความน่าเช่ือถือ ในส่วนของรูปแบบการน าเสนอของรายการ มีทั้งความ
บันเทิงและสาระที่ให้แง่คิดกับกลุ่มเป้าหมาย มีการน าเสนอที่เรียบง่ายแต่น่าสนใจ โดยการเลือกใช้
ภาพ การใช้เสียงว๊อยซ์ โอเว่อร์ ของพิธีกรที่น่าสนใจ กราฟิก และดนตรีประกอบในการสร้างสีสันให้
รายการน่าติดตาม อีกทั้งรายการโทรทัศน์วัยรุ่นในปัจจุบันมีแต่รายการที่ ให้ความบันเทิงเพียงอย่าง
เดียวแตใ่ห้สาระความรู้น้อย ดังนั้นรายการโทรทัศน์วัยรุ่นที่น าเสนอกิจกรรมยามว่างที่เป็นประโยชน์ 
จึงได้รับความช่ืนชอบและความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น 
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กิตตกิรรมประกาศ 
จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลลุ่วงด้วยดี เนื่องมาจากความร่วมมือ ความกรุณาและก าลังใจจาก

ผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งกับความกรณุาและความ
ช่วยเหลือจาก อาจารย์กังวาล ทิมพัฒนพงษ์ อาจารย์ผู้ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ที่ให้ค าปรึกษาและ
ค าแนะน าที่ดี อีกทั้งยังเป็นก าลังใจให้สามารถผลิตผลงานได้อย่างเต็มความสามารถ นอกจากนี้ ขอ
กราบขอบพระคุณอาจารย์ ผู้เป็นคณะกรรมการตรวจจุลนิพนธ์ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ผศ.โชติรส ทิมพัฒ
นพงษ์, อาจารย์มานิดา นฤภัทร, ดร.ทวีรักษ์ กลิ่นสุคนธ์ และอาจารย์สร้างสรรค์ สันติมณีรัตน์ ที่ให้
ค าแนะน า เพื่อแก้ไขส่วนที่บกพร่อง จนท าให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากรทุกท่านที่ได้ประสิทธ์ิประสาทวิชา ความรู้ จนท าให้ศิษย์คนน้ีประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 

นอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ
จากคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ ผู้ควบคุมการผลิตรายการเวทีปล่อยของ และคุณนันทนิษฎ์ ภัทร์ภีร
อนันต์ ผู้ควบคุมการผลิตรายการฮัลโหล เอเช่ียน ที่คอยช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานอย่างเตม็ที่
ในส่วนของการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์วัยรุ่นให้ส าเร็จไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณวงเลดี้ลัค โคฟ
เวอร์อาฟเตอร์สคูล ที่ให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือในด้านการผลิตรายการให้ประสบ
ความส าเร็จและผ่านไปด้วยดี รวมไปถึงต้องขอขอบคุณพิธีกร คุณภูกิจณัท กิจมณีมาศ ที่สละเวลา
พากย์เสียงว๊อยซ์ โอเว่อร์ท าให้รายการมีความสมบูรณ์และมีรูปแบบที่ดีมากขึ้น อีกทั้งยังตั้งช่ือรายการ
ให้มากมาย จนได้ออกมาเป็นช่ือสุดท้ายคือรายการ “Adrenaline” ซึ่งผู้ศึกษารู้สึกประทับใจกับความ
ร่วมมือ รวมทั้งขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นที่สละเวลาตอบแบบสอบถามและร่วมประเมินผล
รายการครั้งนี้ 

สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่ คุณแม่ บุคคลที่มีความส าคัญที่สุด โดยให้การ
สนับสนุนในทุกๆด้าน ทั้งด้านก าลังใจ และสนับสนุนด้านการศึกษาจนท าให้ประสบความส าเร็จใน
วันน้ี รวมไปถึงเพื่อนๆที่ช่วยเหลือด้านการติดต่อถ่ายท ารายการในครั้งนี้ ขอบคุณน้องฟันนี่ นางสาว
ชนกนาถ บ ารุงสุข และนางสาวกนกนันท์ อรุณวัฒนเดช ที่คอยประสานงานและอ านวยความสะดวก
ในเรื่องต่างๆ อีกทั้งต้องขอขอบคุณนางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์ นางสาวปุณญิสา รัศมี นางสาว
เบญจวรรณ ศรีลาเลิศ และนางสาวจุฑารัตน์ เอี่ยมจิตต์ ที่คอยให้ก าลังใจและให้ความช่วยเหลือใน
ด้านการถ่ายท า รวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นทั้งหมดที่มีต่อรายการ ท าให้ผู้ศึกษาได้แง่คิดและ
น าไปปรับปรุงรายการในทางที่ดีข้ึน ขอบคุณน้องๆที่ให้ก าลังใจ และให้ความร่วมมือในทุกๆเรื่อง  
สุดท้ายต้องขอขอบพระคุณทุกท่านจากใจจริง ส าหรับความช่วยเหลือและก าลังใจที่มีให้ ท าให้ผู้ศึกษา
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ในที่สุด 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
วัยรุน หมายถึง ชวงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจมาจากความเปนเด็ก

ไปสูความเปนผูใหญ และเปนระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่ตองพึ่งพาทางเศรษฐกิจไปสูภาวะ
ที่ตองรับผิดชอบและพึง่พาตนเอง (ผศ.เชาวลิต ภูมิภาคและกัลยภัฏร ศรีไพโรจน 2551: 11, อางถึงใน 
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 2551) โดยชวงวัยน้ีมักจะใชเวลาอยูกับเพื่อนเสียสวนใหญ จึงทําใหเกิด
สังคมในกลุมเพื่อนวัยรุนข้ึน 

สังคมของวัยรุนน้ัน มักจะเริ่มตนจากโรงเรียน สถานศึกษา คนวัยน้ีมักจะใชเวลากับเพื่อน
เปนสวนใหญ สังคมจะเปนชวงสําคัญ ที่วัยรุนใชเปนแหลงในการเรียนรูสิ่งตางๆ และเปนชวงในการ
คนหาตัวเองในสิ่งที่ชอบ 

เมื่อวัยรุนมีสังคมเปนของตัวเอง ชอบใชชีวิตอยูกับกลุมเพื่อนๆ จึงทําใหเกิดการรเิริม่ทีจ่ะทาํ
กิจกรรมตางๆรวมกัน เพื่อใชเวลาวางใหเกิดคุณคาและการสรางมิตรภาพใหมๆเพิ่มข้ึน โดยวัยรุนกลุม
เดียวกันก็มักจะทํากิจกรรมอยางเดียวกัน เชน การเลนกีฬา การเลนดนตรี การเตน เปนตน ทําให
วัยรุนน้ันมีการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

โดยมีผลสํารวจทางสํานักงานสถิติแหงชาติเรื่องการใชเวลาวางของเด็กและเยาวชน ป พ.ศ. 
2545 กลาววา การใชเวลาวางของเด็กและเยาวชน หมายถึง การใชเวลาที่นอกเหนือจากการเรียน
การทํางาน และการปฏิบัติภารกิจประจําวันในการทํากิจกรรมตาง ๆ โดยในการสํารวจไดกําหนดให 
บันทึกกจิกรรมที่ทําในเวลาวางไดไมเกิน 3 ประเภท โดยผลการสํารวจพบวา 
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ผลการสํารวจการใช้เวลาวา่งของเด็กและเยาวชน 

การชมโทรทัศน์หรือวิดีโอ

ฟังวิทยุ/เทป 

สังสรรค์กับเพือน 

อ่านหนงัสือ

เล่นกีฬา

ภาพที่ 1-1 แสดงถึงขอมูลผลสํารวจการใชเวลาวางของเด็กและเยาวชนอายุ 6 – 24 ป 
(http://service.nso.go.th/nso/data/02/child.html 20 กรกฎาคม 2556) 

จากแผนภูมิขางตนแสดงถึงขอมูลเด็กและเยาวชนอายุ 6 – 24 ป จํานวน 20.9 ลานคนน้ัน 
สวนใหญ รอยละ 87.0 ใชเวลาวางในการชมโทรทัศน วิดีโอมากที่สุด รองลงมาคือ ฟงวิทยุ/เทป 
สังสรรคกับเพื่อน อานหนังสือ และเลนกีฬาหรือออกกําลังกาย ตามลําดับ เมื่อพิจารณาการใชเวลา
วางของเด็กและเยาวชนชายและหญิง พบวา ทั้งชายและหญิงสวนใหญใชเวลาวางในการชมโทรทัศน 
วิดีโอ มากกวาการทํากิจกรรมอื่น ๆ และเปนที่นาสนใจวาเด็กและเยาวชนชายใชเวลาวางในการออก
กําลังกายและสังสรรคกับเพื่อนสูงกวาเด็กและเยาวชนหญิงมาก แตเด็กและเยาวชนหญิงจะใชเวลา
วางในการอานหนังสือพิมพมากกวาชาย และรายงานผลการสํารวจ ครั้งที่ 6/2551 เรื่องการใชเวลา
ของวัยรุน จากปญญาสมาพันธเพื่อการวิจัยความเห็นสาธารณะแหงประเทศไทย ในการสํารวจ
ประชามติ ครั้งที่ 6/2551 เปนการสํารวจการใชเวลาของวัยรุน โดยสอบถามวัยรุนไทยในการใชเวลา
โดยเฉลี่ยในแตละวันตลอด 24 ช่ัวโมง ดําเนินการสํารวจในวันที่ 20-24 สิงหาคม 2551 กับวัยรุนซึ่งมี
อายุ 13-24 ป ทั่วประเทศไทย โดยกลุมตัวอยางมีขนาดเทากับ 5,000 ตัวอยาง ซึ่งเปนวัยรุนในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 765 ตัวอยาง ดังน้ี 
บุคคลท่ีวัยรุนไทยใชเวลาสวนใหญอยูดวย 
  ในภาพรวมเมื่อสอบถามถึงบุคคลที่วัยรุนไทยใชเวลาสวนใหญอยูดวย พบวาวัยรุนไทยใช
เวลาสวนใหญอยูกบัเพือ่นมากทีสุ่ด รองลงมาใชเวลาสวนใหญอยูกับครอบครวั อยูคนเดียว อยูกับคน
รัก และอยูกับญาติ ตามลําดับ เมื่อพิจารณาในรายละเอยีดโดยจําแนกตามขอมลูทั่วไปของผูตอบ

พบวา วัยรุนไทยทุกภาคใชเวลาสวนใหญอยูกับเพื่อนมากที่สุด ยกเวนวัยรุนไทยภาคกลาง
ซึ่งใชเวลาสวนใหญอยูกับครอบครัว 

เมื่อจําแนกวัยรุนไทยตามระดับการศึกษาพบวาวัยรุนไทยที่ศึกษาอยูระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนใชเวลาสวนใหญอยูกับ ครอบครัวและเพื่อน มีสัดสวนที่ใกลเคียงกัน และเมื่อศึกษาในระดับที่
สูงข้ึนวัยรุนไทยจะใชเวลาสวนใหญอยูกับเพื่อนและใชเวลาอยูกับครอบครัวนอยลง ซึ่งสอดคลองกับ
อายุซึ่งวัยรุนไทยที่มีอายุมากข้ึนจะใชเวลาสวนใหญอยูกับเพื่อนมากข้ึนและใชเวลาอยูกับครอบครัว 
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นอยลง 
การใชเวลาในแตละวัน (24 ชั่วโมง) ของวัยรุนไทย กิจกรรมท่ีวัยรุนไทยทํากันมากท่ีสุด 

นอกจากกิจกรรมการนอน รับประทานอาหารที่วัยรุนไทยทํากันทุกคน และการเรียนใน
โรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยที่วัยรุนไทยทํารอยละ 96.3 จากการสํารวจพบวา กิจกรรมที่วัยรุน 
ไทยทํามากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก  
 - อันดับที่ 1 คุยโทรศัพทกับเพื่อน (รอยละ 71.2)  
 - อันดับที่ 2 ทําการบาน/อานหนังสือ/คนควาหาความรู (รอยละ 68.9)  
 - อันดับที่ 3 คุยโทรศัพทกับคนรัก (รอยละ 64.4)  
 - อันดับที่ 4 พักผอนอยูกับบาน (รอยละ 64.1)  
 - อันดับที่ 5 เลนกีฬา/เลนดนตรี/ออกกําลังกาย (รอยละ 60.7)  
 พิจารณาเปนรายกิจกรรมที่วัยรุนไทยทํากันมากที่สุด (5 อันดับแรก) นอกเหนือจากกิจกรรม
ที่เปนกิจวัตรประจําวันที่ตองทําอยูเปนประจําทุกวัน คือ นอน รับประทานอาหาร และเรียนใน
โรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย  
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การใชเ้วลาวา่งในแตล่ะ
วนัของวยัรุน่ไทย

1 คยุโทรศพัทก์บั
เพอืน 
ทําการบา้น อา่น
หนงัสอื
คุยโทรศพัทก์บั
คนรกั
พกัผอ่นอยูบ่า้น

เลน่กฬีา ออกกําลงั
กาย

 
ภาพที่ 1-2 แสดงการใชเวลาวางในแตละวันของวัยรุนไทย 
(http://www.wport.org/survey/detail/6 20 กรกฎาคม2556) 

กิจกรรมที่กําลังนิยมในวัยรุนปจจุบันนอกจากการเลนกีฬาน้ันคงหนีไมพนกิจกรรมการเตน 
ดวยอิทธิพลทางดานกระแสนิยมจากตางประเทศ ซึ่งมีตนแบบทั้งดานการรอง การเตน ที่นาสนใจ จึง
ทําใหเกิดกระแสนิยมการเตนเกิดข้ึนในหมูวัยรุน บางก็อยากเตนเลียนแบบศิลปนตางประเทศดวย
ความช่ืนชอบ บางก็อยากเตนเพื่อออกกําลังกาย ตัวอยางจากบทความในเว็บไซด www.mthai.com 
ในป 2012 กลาวไวในหัวขอ "เตน กิจกรรมหลังเลิกเรียน ยอดฮิตของวัยรุน โดยมีเน้ือหาดังน้ี 

ชวงน้ีกระแส เตน ๆ มาแรงมากจริงๆ ไมวาจะเปน Jazz Dance , Street Jazz , Hip-
Hop/Funk , B-Boy, K-Pop / Cover K-Pop , J-Pop , Tap , poppin’ & Lockin’ และ Free 
style แลวแตความชอบและความถนัดของแตละคนนะคะ วาจะชอบเตนแบบไหน หากเพื่อนๆคน
ไหน ชอบหรือสนใจ ก็สามารถ ไปรวมกลุมกับที่เขาเตนกันเปนประจําอยางเชน BTS มาบุญครอง 
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โรงเรียนสอนเตน ตางๆ ที่ เขาจะมีสอนทุกอยางที่นองๆอยากเรียน ซึ่งวันน้ี teen.mthai ก็ไม
พลาด เตน กิจกรรมหลังเลิกเรียน ยอดฮิตของวัยรุน กิจกรรมดีๆเด็ดๆแบบน้ี มาแนะนําทีม เตนข้ัน
เทพ อัพเดทใหเพื่อนๆไดดูกัน 

ทีม D maniac (ดีแมนิแอค) ตัวแทนทีม เตน วัยรุนประเทศไทย ทีมแรกของประเทศที่
สามารถเขารวมแขงขัน HIPHOP International 2012 ได บนเวทีฝนของนัก เตน ทั่วโลก สามารถ
ควารางวัล TOP 15 of the world จาก 64 ทีมทั่วโลก กลับมาประเทศไทยไดสําเร็จ แถมยังไดออก
รายการที่ดังที่สุดของ สหรัฐอเมริกา Dance on รายการ เตน ระดับประเทศ รวมตัวกันไดเพราะมี
แนวทางทัศนคติในการเตนคลายกัน และหาประสบการณ ฝกทักษะการ เตน จากการข้ึนเวทีประกวด
ไปเรื่อยๆ และซึ่งมีแรงบันดาลใจมาจาก ศิลปนตัวทอปจากฝงอเมริกา บียองเซ บริทนีย บลู ไมเคิล
แจคสัน และเริ่มเตนจากน้ันก็เริ่มเรียน เตน กันมาเรื่อยๆ“ครั้งน้ีพวกเราสามารถไตอันดับข้ึนมาเปน
อันดับที่15 ของโลก ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนและกําลังใจ ที่ทําใหพวกเราไดกลับไปบนเวทีน้ีอีกครั้ง 
พวกเราเช่ือวาแรงสนับสนุนจากทกุคน จะทําใหเวที Hip hop International เปดเพลงชาติไทยในสัก
วัน” 
(http://teen.mthai.com/variety/42108.html. 20 กรกฎาคม2556) 

จะเห็นไดวานอกจากกีฬาแลว การเตนก็เปนอีกกิจกรรมหน่ึงที่วัยรุนในปจจุบันใหความ
สนใจอยางมาก อาจเพราะจากกระแสนิยมตางประเทศหรือเพราะความชอบเหมือนกัน แตการเตนก็
เปนกิจกรรมอยางหน่ึงที่มปีระโยชนทั้งดานการออกกําลงักาย และเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
อีกดวย  โดยนอกจากกิจกรรมการเตนโคฟเวอรแลว ยังมีอีกกิจกรรมหน่ึงที่วัยรุนสมัยน้ีใหความสนใจ
กันมากเลยทีเดียว ซึ่งกิจกรรมน้ีมีช่ือวา "คอสเพลย" 

คอสเพลย (Cosplay) หมายถึงการแตงกายเลียนแบบตัวละครจากในเกมหรือการตูน โดย
อาจมีการแสดงทาทางหรือบุคลิกตามตัวละครน้ัน ๆ ดวย เดิมทีการแตงกายในลักษณะน้ียังไมมีคํา
ระบุเรียกอยางชัดเจน คําวาคอสเพลยน้ีถูกใชเปนครั้งแรกในประเทศญี่ปุน เพื่อใชการเขียนคอลัมนใน
นิตยสาร My Anime เมื่อป พ.ศ. 2525 โดยโนบุยุกิ ทากาฮาชิ ซึ่งมาจากการนําคํา 2 คํามาผสมกัน 
คือคําวา Costume และ Play 

ปจจุบันนิยามของคอสเพลยในปจจุบันไมไดมีเพียงการแตงกายเลียนแบบตัวละครการตูน
ญี่ปุนเทาน้ัน แตกินความหมายรวมไปถึงตัวละครในการตูน เกม และภาพยนตร ทั้งของญี่ปุนและของ
ประเทศอื่น ๆ ดวย และยังรวมไปถึงการแตงกายเลียนแบบการแตงกายของวงดนตรี J-Rock และ J-
Pop ที่มีรูปแบบแตกตางจากการแตงกายแบบปกติอยางชัดเจน ซึ่งอาจจะมีการรวมกลุมกันเพื่อรอง
เพลงหรือการเตน Cover ตามศิลปนที่ช่ืนชอบน้ันอีกดวย และการแตงกายแบบยอนยุค อยางเชนสมยั 
Gothic เปนตน 

สําหรับในประเทศไทยน้ัน จุดเริ่มตนของกิจกรรมการแตง Cosplay สวนหน่ึงจะมาจากผูที่
ช่ืนชอบ J-Rock ในสมัยที่ไดรับความนิยมสูงสุดในชวงป 30 กลายๆ อีกสวนหน่ึงคือผูที่ช่ืนชอบการตูน
ญี่ปุนและติดตามขอมูลโดยตรงจากทาง ญี่ปุน ก็ไดมีการรวมกลุมเล็กๆเพื่อจัดงานข้ึนมาเมื่อประมาณ 
พ.ศ. 2541 หลังจากน้ันสํานักพิมพการตูนญี่ปุนตางๆ เองก็ไดเริ่มใหความสนใจจัดกิจกรรมเพื่อ
ตอบสนองความช่ืนชอบในลักษณะของการประกวด Cosplay ข้ึนมาบาง ซึ่งจุดที่ทําให Cosplay เปน
ที่รูจักกันมากข้ึนในสังคมไทย เห็นจะเปนกระแสของเกมออนไลนตางๆ ที่เริ่มเขามาเมื่อชวงป พ.ศ. 
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2545 โดย Cosplay ก็เปนกิจกรรมหลักๆ ที่ผูนําเขาเกมสทุกบริษัทจะจัดข้ึนมาเพื่อสรางความคึกคัก
ใหกับตัวงาน โดยเฉพาะเกมสที่มีช่ือเสียงมากที่สุดอยาง Ragnarok Online ซึ่งสื่อตางๆ ก็ไดนําเอา
เรื่องของ Cosplay ไปเผยแพร จึงมีผลทําใหบคุคลทั่วๆไปไดรูจกักันมากย่ิงข้ึน จากที่แตเดิมน้ันจะเปน
รูจักเฉพาะในวงแคบๆ เทาน้ัน นับเปนงานอดิเรกอยางหน่ึงของวัยรุนสมัยน้ีเชนกัน โดยมีตัวอยางจาก
บทสัมภาษณวัยรุนคนหน่ึงที่แตงตัวเปนตัวการตูนคอสเพลยและไดรับรางวัลจากการประกวดมา
มากมายในเว็บไซด sanook.com วา 

มองเผินๆ นึกวา แอลหลุดจาก เดธ โนต มาเดินถนน แตไมใช เพราะน่ีคือ ภคนันท แสงซื่อ 
หรือ บิ๊ก นักศึกษาป 2 คณะวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร ม.ราชภัฏสวนดุสิต"การแตงคอสเพลยก็
เหมือนกับที่ผูหญิงชอบแตงตัวอารมณเดียวกันเลย เพียงแตวาผมเปนผูชาย" เด็กไทยใจคอสเพลยราย
น้ีบอกเลาดวยวา เขานะชอบแตงคอสเพลยมานานแลว แรกๆ พอกับแมก็ไมเห็นดวย กระทั่งเขาใจวา
คอสเพลยก็เปนอีกหน่ึงกิจกรรมเหมือนๆ กับการเลนกีฬา ดูหนัง หรือฟงเพลง จะตางออกไปบางก็
ตรงที่จะไดเห็นผูชายลุกข้ึนมาแตงหนาแตงตาแตงตัวก็เทาน้ัน บิ๊กซึ่งเปนผูชนะเลิศในการประกวด
เชนจ เดอะ เวิลด คอนเทสต ที่ภาพยนตรเรื่อง แอล เชนจ เดอะ เวิลด บอกดวยวาสําหรับเขาแลว 
การแตงคอสเพลยคือการไดทําในสิ่งที่ตัวเองชอบ การพบเพื่อนใหมที่มีความชอบและพูดคุยในเรื่อง
เดียวกัน อีกทั้งยังใหประสบการณใหมๆ ทําใหกลาแสดงออกและเปดโลกทรรศนใหกวางข้ึน ขณะที่
แจคเกอรบอกวา แมจะตองควักทุนถึง 3,000 บาท แตงเปนยมฑูตลุค แตก็คุมคา เพราะนอกจากจะ
สนุกสนานกับการตกแตงชุดแตงผมแตงหนาแลว เขายังควาทั้งรางวัลที่ 1 ประเภททีมและมีงานโชว
ตัวในอีเวนทตางๆ อีกดวย "ผมแตงคอสฯมา 6-7 ปแลวครับ แตงมาแลวแทบจะทุกตัว" แจคเกอรบอก 
และวาแรกๆ พอแมก็ไมเขาใจวาทําไมชอบแตงตัวแปลก แตพอรูวาเขาชอบ ก็ขอแคใหแบงเวลาใหถูก
วาเรียนคือเรียน แตงคอสฯคือแตงคอสฯ ก็ไมมีปญหา แถมบางครั้งพอกับยังชวยดูแลความเรียบรอย
เรื่องเครื่องแตงกายใหอีกตางหาก "แจคเกอรยังฝากไปถึงเพื่อนๆ นองๆ และทุกคนที่รักการแตงคอส
เพลยวา ทุกคนสามารถแตงคอสฯกันไดทั้งน้ัน แตขอใหแบงเวลาใหถูก และขอใหแตงคอสฯดวยความ
สนุก ไมใชมุงแตจะแขงขันกันอยางเดียว หรืออยากเดนอยากดังเพียงอยางเดียว" 
ที่มา: sanook.com.  วัยรุนไทยในโลกคอสเพลย.  เขาถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม2556.  เขาถึงไดจาก 
http://campus.sanook.com/911594/วัยรุนไทย-ในโลกคอสเพลย/ 

จะเห็นไดวากิจกรรมยามวางที่วัยรุนนิยมทําในปจจุบัน สวนใหญก็สงผลกระทบในเรื่องของ
ผูปกครองทางบานทีห่วงวาลกูหลานตนเองน้ันจะไมสนใจเรยีน มัวแตทํากิจกรรมไรสาระ และไมเขาใจ
วากิจกรรมที่วัยรุนทําน้ันไดประโยชนอะไร ซึ่งถามองในมุมกลับกัน กิจกรรมเหลาน้ีลวนใหประโยชน
หลายๆดานกับตัววัยรุนเชนกัน และถาไดรับการสงเสริมจากทางบานแลวน้ัน ก็จะย่ิงทําใหการทํา
กิจกรรมดําเนินไปไดดวยดี เพราะวัยรุนบางคนก็ไดรับรางวัลจากการประกวดตางๆมากมาย ดัง
ตัวอยางความสําเร็จของวัยรุนที่ทํากิจกรรมในบทความขางตน 

จากการวิเคราะหในเรือ่งของวัยรุนและการใชเวลาวางของวัยรุนในเรือ่งของกิจกรรมทีวั่ยรุน
นิยมทําในยามวางแลวทําใหทราบถึงในปจจุบันน้ันมีกิจกรรมที่หลากหลาย ลวนแตมีประโยชนที่
แตกตางกันไป ซึ่งบางครั้งผูชมเองอาจไมเขาใจถึงการที่วัยรุนน้ันเอาแตทํากิจกรรมอะไร และมองวา
เปนเรื่องไรสาระ จึงทําใหผูศึกษามีความประสงคที่จะผลิตรายการวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่
เปนประโยชน โดยมีรูปแบบการนําเสนอที่จะพาไปรูจักกลุมวัยรุนที่มีการทํากิจกรรมที่เปนประโยชน
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รวมกัน โดยนําเสนอถึงขอดีของการทํากิจกรรม ใหผูชมไดเห็นถึงประโยชนและความสําเร็จจาก
กิจกรรมน้ันและเปลี่ยนทัศนคติที่ไมดีตอวัยรุน ใหมีความเขาใจในตัววัยรุนมากข้ึน และเปนการ
สงเสริมใหวัยรุนหันมาทํากิจกรรมกันที่เปนประโยชนมากข้ึน 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาข้ันตอนและกระบวนการในการผลิตรายการโทรทัศนสําหรับวัยรุน 
2. เพื่อนําเสนอช้ินงานรายการโทรทัศน วัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชน 

ความยาว 20 นาที จํานวน 1 ตอน 
3. เพื่อสงเสริมการทํากิจกรรมยามวางของวัยรุนที่เปนประโยชน 
 

ลักษณะและขอบเขตของจุลนิพนธ  
ทําการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมที่วัยรุนนิยมทําในปจจุบัน โดยแบงรายการออกเปนตอน ซึ่ง

ในตอนแรกจะนําเสนอเรื่อง กลุมวัยรุนที่ทํากิจกรรมยามวางที่เปนประโยชน โดยมีเน้ือหาเกี่ยวกับการ
เตน Cover Dance โดยมีรูปแบบรายการที่สื่อใหผูชมเห็นถึงกิจกรรมที่เปนประโยชนของวัยรุน มี
กลุมเปาหมายหลักของรายการคือ วัยรุนอายุ15- 22 ป และนําเสนอรายการความยาว 20 นาที 
จํานวน 1 ตอน  
 
ขั้นตอนการศึกษา  

การสรางสรรครายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชน ดําเนิน
การศึกษาออกเปน 5 ข้ันตอนดังน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 : การศึกษาและวางแผนการวิจัย  

1. ศึกษาวิเคราะหขอมูลจากหนังสือ งานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวของและเว็บไซต ที่มีความ
เกี่ยวของกับเน้ือหารายการทั้งหมด  

2. ศึกษาพฤติกรรมของกลุมเปาหมายโดยวิธีการทําแบบสอบถามออนไลน โดยศึกษา
เกี่ยวกับ ความสนใจในเรื่องกิจกรรมยามวางของกลุมเปาหมาย 
ขั้นตอนท่ี 2 : การดําเนินงานกอนการผลิตรายการ (Pre-production)  

1. นําขอมูลที่ไดรับมาวิเคราะหเพื่อเขียนรูปแบบรายการและจัดทํา Proposal 
2. นําขอมูลที่ไดรับมาวิเคราะหเพื่อเขียนโครงรางรูปแบบรายการ และบทออกอากาศทาง

โทรทัศน  
3. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณตางๆเพื่อผลิตรายการ  
4. จัดหาผูดําเนินรายการและกลุมวัยรุนตัวอยาง 

ขั้นตอนท่ี 3 : การดําเนินงานผลิตรายการ (Production) 
ดําเนินการถายทําและผลิตรายการตามแผนงาน 

ขั้นตอนท่ี 4 : การดําเนินงานหลังการผลิตรายการ (Post-production)  
1. การเขากระบวนการลําดับภาพและเสียง  
2. การจัดทําไตเต้ิล (Title) และกราฟก (Graphic) ของรายการ 
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ขั้นตอนท่ี 5 : การประเมินผล สรุปผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูล 
1. นํารายการที่ผลิตเสร็จแลว มาประเมินผลกับกลุมเปาหมาย 
2. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและขอเสนอแนะตางๆที่ไดจากการศึกษา 
3. นําเสนอช้ินงานการผลิตรายการ 

 
แผนการดําเนินงาน 

ตอไปน้ีเปนการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
ตารางท่ี 1-1 แสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 2556 2557 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ศึกษาและเสนอ
หัวขอจุลนิพนธ 

          

ศึกษาและคนควา
รวบรวมขอมูล 

          

กระบวนการกอน
การผลิต 

          

กระบวนการผลิต           
กระบวนการหลัง
การผลิต 

          

สรปุผลการทํางาน 
และจัดทํารูปเลมให
สมบรูณ 

          

กรรมการตรวจ
รูปเลมจลุนิพนธ 

          

 
ขอจํากัดในการศึกษา 

1. เรื่องอุปกรณถายทําไมเพียงพอ 
2. งบประมาณในการผลิตรายการ 
3. ระยะเวลาผลิตรายการอาจไมเพียงพอ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ทราบถึงข้ันตอนและกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนสําหรับวัยรุน 
2. ทําใหวัยรุนหันมาทํากิจกรรมยามวางที่เปนประโยชนมากข้ึน 
3. ผูชมเปลี่ยนทัศนคติไปในดานดีตอวัยรุนและเขาใจวัยรุนมากข้ึน 
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นิยามศัพท 
1. วัยรุน หมายถึง วัยที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเขาสูวุฒิภาวะทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ และ

สังคม จึงนับวาเปนวิกฤติชวงหน่ึงของชีวิต เน่ืองจากเปนชวงตอของวัยเด็กและวัยผูใหญ 
2. กิจกรรมยามวาง หมายถึง การใชเวลาที่นอกเหนือจากการเรียนการทํางาน และการ

ปฏิบัติภารกิจประจําวันในการทํากิจกรรมตาง ๆ ในจุลนิพนธฉบับน้ีจะนําเสนอกิจกรรมยามวางคือ 
การเตนโคฟเวอรเกาหลี  

3. การเตนโคฟเวอรเกาหลี หมายถึง การเตนเลียนแบบศิลปนประเทศเกาหลี โดย
เลียนแบบทั้งทาเตน การแตงตัว การแสดงโชวตามตนแบบใหมีความเหมือนกันมากที่สุด  

4. คอสเพลย หมายถึง การแตงตัว แตงหนา เลียนแบบตัวละครจากในเกมสหรือการตูน
ญี่ปุนและประเทศอื่นๆ รวมไปถึงการแตงกายเลียนแบบการแตงกายของวงดนตรี J-Rock และ J-Pop 
ที่มีรูปแบบแตกตางจากการแตงกายแบบปกติอยางชัดเจน ซึ่งอาจจะมีการรวมกลุมกันเพื่อรองเพลง
หรือการเตน Cover ตามศิลปนที่ช่ืนชอบ และการแตงกายแบบยอนยุค อยางเชนสมัย Gothic เปน
ตน 
 
 
 
 
 

   ส
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บทที่ 2 

ทฤษฎีและผลงาน งานวิจัยหรอืความรูที่เกี่ยวของ 
 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การสรางสรรครายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปน
ประโยชน ผูศึกษาไดนําแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่มีความเกี่ยวของมาศึกษาและวิเคราะห 
เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการดังตอไปน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีดานการสื่อสาร 
2. แนวคิดทางสังคมและทฤษฎีสังคม 
3. แนวคิดการโนมนาวใจ 
4. แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน 
5. งานวิจัย วรรณกรรมและผลงานที่เกี่ยวของ 
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  ผู้สง่ ขอมูลข่าวสาร    สอื    ผู้ รับ 

1. แนวคิดทฤษฎีการสื่อสาร 
ความหมายของการสื่อสาร  
การสื่อสาร (Communication) คือกระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสารระหวางบุคคล

ตอบุคคลหรือบุคคลตอกลุม โดยใชสัญลักษณ สัญญาณ หรือพฤติกรรมที่เขาใจกัน  
องคประกอบและกระบวนการสื่อสาร 

 
 

ภาพที่ 2-1 แสดง Model การสื่อสาร 
จากแผนภาพขางตนแสดงใหเห็นวา ผูสงสารคือผูที่ทําหนาที่สงขอมูล สารไปยังผูรับสาร 

โดยผานชองทางที่เรียกวาสื่อ ถาหากเปนการสือ่สารทางเดียวผูสงจะทาํหนาที่สงเพียงประการเดียวแต
ถาเปนการสื่อสาร 2 ทาง ผูสงสารจะเปนผูรับในบางครั้งดวย ผูสงสารจะตองมีทักษะในการสื่อสาร มี
เจตคติตอตนเอง ตอเรื่องที่จะสง ตองมีความรูในเน้ือหาที่จะสงและอยูในระบบสงัคมเดียวกับผูรับก็จะ
ทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ 

ขาวสารในกระบวนการติดตอส่ือสารก็มีความสําคัญ ขาวสารที่ดีตองแปลเปนรหัส เพื่อสะดวกในการสง

การรับและตีความ เ น้ือหาสารของสารและการจัดสาร ก็จะตองทํา ใหการ ส่ือความหมายง าย ข้ึน 
สื่อหรือชองทางในการรับสารคือ ประสาทสัมผัสทั้งหา คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส และ
ตัวกลางที่มนุษยสรางข้ึนมาเชน สิ่งพิมพ กราฟก สื่ออิเล็กทรอนิกส ผูรับสารคือผูที่เปนเปาหมายของผู
สงสาร การสื่อสารจะมีประสิทธิภาพ ผูรับสารจะตองมีประสิทธิภาพในการรับรู มีเจตคติที่ดีตอขอมูล
ขาวสาร ตอผูสงสารและตอตนเอง (สมเกียรติ เหลืองศักด์ิชัย 2550: 10-11) 
ตัวอยางแบบจําลองทางการสื่อสาร  

 
ภาพที่ 2-2 แสดง รูปแบบจําลองเชิงวงกลมของออสกูดและชแรมม 
ที่มา: กิดานันท มลิทอง. เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม, กรุงเทพฯ: โรงพิมพรัตนสุวรรณ 2540 : 
245. 

ป 1954 Wilber schramm และ C.E. Osgood ไดสราง Model รูปแบบจําลองเชิงวงกลม
การสือ่สาร เปนรูปแบบของการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



11 
 

 

ภาพที่ 2-3 แสดง รูปแบบจําลองเชิงวงกลมชแรมม 
ที่มา: กิดานันท มลทิอง. เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม, กรุงเทพฯ: โรงพิมพรัตนสุวรรณ 2540 : 
245. 

ป 1954 Wilber schramm กลาวถึงพื้นฐานประสบการณรวม (Field of Experience) 
ระหวางผูสงสารและผูรับสารวาจะตองมีประสบการณรวมกนัเพื่อสือ่สารใหเขาใจตรงกัน 
 

     

ภาพที่ 2-4 แสดง รูปแบบจําลอง SMCR ของเบอรโล 
ที่มา: กิดานันท มลิทอง. เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม, กรุงเทพฯ: โรงพิมพรัตนสุวรรณ 2540 : 
245. 

ป 1960 แบบจําลอง SMCR ของเบอรโล (Berlo) ไดใหความสําคัญกับสิ่งตาง ๆ คือ  
1. ผูสงสาร (Source) ตองเปนผูที่มีความสามารถเขารหัส (Encode) เน้ือหาขาวสารไดมี

ความรูอยางดีในขอมูลที่จะสงสามารถปรับระดับใหเหมาะสมสอดคลองกับผูรับ 

   ส
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2. ขาวสาร (Message) คือเน้ือหา สัญลักษณ และวิธีการสง 
3. ชองทางการสื่อสาร (Channel) ใหผูรับไดดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 
4. ผูรับสาร (Receiver) ผูทีม่ีความสามารถในการถอดรหสั (Decode) สารที่รบัมาไดอยาง

ถูกตอง 
แบบจําลอง SMCR ของเบอรโล จะใหความสําคัญในปจจัยตาง ๆ ที่มีผลทําใหการสื่อสาร

ประสบผลสําเรจ็ไดแก ทักษะในการสื่อสาร ทัศนคติ ระดับความรู ระบบสงัคมและวัฒนธรรม ซึ่งผูรบั
ละผูสงตองมีตรงกันเสมอ โดยทั่วไปภาษาที่มนุษยใชในการสือ่สารจะมี 2 ประเภท คือ  

1. ภาษาที่ใชคําพูดหรือวัจนภาษา เชน ภาษาพูด หรือภาษาเขียน 
2. ภาษาที่ไมใชคําพูดหรืออวัจนภาษา เชน สัญลักษณ สัญญาณ หรืออากัปกิริยาตางๆ เชน

การย้ิม การขมวดค้ิว การโบกมือ การหาว การสงเสียงโหรอง เปนตน 
ในหลักการสื่อสารไมวาจะเปนการสื่อสารเชิงวัจนภาษาหรือเชิงอวัจนภาษาก็ตาม การ

สื่อสารจะสัมฤทธ์ิผลไดก็ตอเมื่อ การสื่อสารน้ันเปนที่เขาใจระหวางผูสงสารกับผูรับสารเปนสําคัญ 
ความสําคัญของการสื่อสาร 

หากพิจารณาถึงความสําคัญของการสื่อสารที่มีตอมนุษยแลวสามารถแบงไดเปน 5 ประการ 
คือ 

1. ความสําคัญตอความเปนสังคม การที่มนุษยจะอยูรวมกันเปนกลุมเปนสังคมได 
จําเปนตองอาศัยการสื่อสารเปนพืน้ฐาน เพราะการสื่อสารทาํใหเกดิความเขาใจ และทําความตกลงกัน
ได มีการติดตอสื่อสารเพื่อสรางระเบียบของสังคมใหเปนที่ยอมรับระหวางสมาชิก ทั้งน้ีเพื่อจะไดอยู
รวมกันอยางสงบสุขเปนสังคม 

2. ความสําคัญตอชีวิตประจําวัน การสื่อสารมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินชีวิตประจําวัน
ของเราเปนอยางมาก เรียกไดวาตลอดเวลาที่เราต่ืน เราจะทําการสื่อสารอยูตลอดเวลา ไมเวน
แมกระทั่งเวลาเราหลับอยู หากเราฝนหรือละเมอเรื่องใดก็ตาม น่ันก็ถือวาเปนการสื่อสารรูปแบบหน่ึง 
คือ การสื่อสารภายในตัวบุคคล (Intrapersonal Communication) 

3. ความสําคัญตออุตสาหกรรมและธุรกิจ ปจจุบันวงการอุตสาหกรรมมีการปฏิวัติทางดาน
เทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานทําใหตองอาศัยการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ทั้งน้ีเพราะโรงงานอุตสาหกรรมถือเปนองคกรหรือสถาบันหน่ึงที่ตองมีความ
รับผิดชอบตอสังคมและประชาชน โดยการสื่อสารที่นํามาใชสรางความสัมพันธกับบุคคลภายนอก
องคกร (ผูบริโภค, ชุมชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง หรือเจาหนาที่ของรัฐบาล ฯลฯ) ก็คือ "การ
ประชาสัมพันธ" ถือเปนการสื่อสารที่ชวยในการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับองคกร ลดปญหาความ
ขัดแยง และสรางความเขาใจที่ถูกตอง นอกจากน้ียังสามารถตรวจสอบประชามติ หรือความคิดเห็น
ของประชาชนกลุมตางๆ ที่มีตอองคกรไดอีกดวย 

4. ความสําคัญตอการปกครอง ไมวาจะเปนการปกครองในรูปแบบใดก็ตาม ยอมจะตอง
ประกอบไปดวยผูปกครองและผูถูกปกครองหรือประชาชน ดังน้ันการปกครองจะเปนไปอยางราบรื่น 
หรือเปนไปในทางที่ดีได ทั้งผูปกครองและผูถูกปกครองจะตองอาศัยการสื่อสารเขามาเปนตัวชวย 
โดยเฉพาะอยางย่ิงสังคมในระบอบประชาธิปไตย การสื่อสารจะเปนตัวสะทอนใหผูปกครองทราบวาผู
ถูกปกครองตองการอะไร อยากใหผูปกครองทําอะไร น่ันคือความสําคัญตอการปกครอง 
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5. ความสําคัญตอการเมืองระหวางประเทศ ในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ 
และนโยบายการเมืองระหวางประเทศตางๆ จําเปนตองอาศัยกระทรวงการตางประเทศ และสถานทูต
ตางๆ เขามารับผิดชอบทางดานการสื่อสารโดยตรง เพื่อทําหนาที่เผยแพรขาวสารเกี่ยวกับประเทศ
ของตน สรางความเขาใจอันดีกับประเทศอื่น ตลอดจนชักจูงใจใหไดรับความสนับสนุนจากประเทศอื่น 
และยังสามารถศึกษาถึงความรูสึกนึกคิดของประชาชนในประเทศน้ันที่มีตอประเทศของตนไดอีกดวย 
ทั้งน้ีโดยอาศัยสื่อชนิดตางๆ เชน สถานีวิทยุ VOA หรือ Voice of America ของสหรัฐอเมริกา หรือ  
สถานีวิทยุ BBC ของประเทศอังกฤษ เปนตน 
 

วัตถุประสงคของการสื่อสาร 
ในกระบวนการสื่อสารไมวาจะเปนการสื่อสารในระดับใดก็ตาม ทั้งผูสงสารและผูรับสารตาง

ก็มีวัตถุประสงคในการติดตอสื่อสารที่เหมือนกันหรือแตกตางกันก็ได เพราะฉะน้ันในการศึกษาเรื่อง
วัตถุประสงคของการสื่อสาร เราจึงสามารถแยกออกไดเปนวัตถุประสงคของผูสงสารกับวัตถุประสงค
ของผูรับสาร ถาวัตถุประสงคทั้ง 2 ฝายเหมือนกัน หรือสอดคลองกับผลของการสื่อสารในครัง้น้ันๆ จะ
สัมฤทธ์ิผลไดงาย ในทางตรงกันขามถาวัตถุประสงคของทั้ง 2 ฝายไมตรงกัน ผูรับสารอาจมีปฏิกิริยา
ตอสารผิดไปจากความต้ังใจของผูสงสารได ซึ่งจะทําใหการสื่อสารไมบรรลุตามเปาหมาย หรือตาม
เจตนารมณของผูสงสาร ทําใหการสื่อสารในครั้งน้ันๆ เกิดความลมเหลว (Communication 
Breakdown) 

 
2. แนวคิดทางสังคมและทฤษฎีสังคม  

แนวคิดทางสังคม (Social thought) หมายถึง ความคิดของมนุษยโดยมนุษยและเพื่อ
มนุษย ความคิดที่มนุษยประดิษฐคิดคนข้ึนมา จะกระทําโดยคนเดียวหรือหลายคนก็ได กรณีที่คิดคน
เดียวก็ตองเปนที่ยอมรับของผูอื่นดวย แมไมยอมรับทั้งหมดก็อาจยอมรับเพียงบางสวน ความคิดน้ันจึง
คงอยูได Emory Bogardus ไดใหความหมายแนวคิดทางสังคมวา “เปนความคิดเกี่ยวกับการ
สอบถามหรือปญหาทางสังคมของบุคคลตางๆไมวาจะเปนอดีตหรือปจจุบัน เปนการคิดรวมกันของ
เพื่อนหรือผูที่อยูในความสัมพันธ เปนความคิดของแตละคนและของกลุมคน ในเรื่องรอบตัวมนุษย ซึ่ง
มนุษยของสังคมแตละยุคแตละสมัยก็ตองคิด เพื่อหาทางแกปญหาหรือทําใหปญหาบรรเทาลง 
ความคิดความอานที่ไดประดิษฐคิดคนข้ึนมาแลว และใชการไดดี ก็จะไดรับการเก็บรักษาสืบทอดจาก
จุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง” อาจารยวราคม ทีสุกะ ใหความหมายวา “แนวคิดทางสังคมเปนความคิด
ของมนุษย เกิดจากการรวมกันเปนกลุมเปนกอนของมนุษย เปนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตมนุษยโดยทั่วไป 
และปญหาที่ประสบ ความคิดน้ีเปนที่ยอมรับกันในหมูมนุษย ไมสูญหาย มีการสืบความคิดกันตอไป” 
(http://library.vu.ac.th/km/wp-content/.../9510-3991.doc 20 กรกฎาคม 2556) 

 

ประเภทของแนวคิดทางสังคม 
ไดเรียบเรียงจากความคิดของ Bogardus ได 5 ประเภท เรียกวา “แนวทางหาสายของ

ความคิดมนุษย” (five lines of human thought) ดังน้ี 
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1. ความคิดเกี่ยวกับจักรวาล เปนความคิดของคนโบราณเกี่ยวของกับลักษณะของสากล 
จักรวาล และความสัมพันธระหวางมนุษยกับจักรวาล มนุษยยุคโบราณสนใจในศาสนา ในจิตและ
วิญญาณ มีความคิดความเช่ือในเรื่องเทพเจา ภูต ผี เทวดา ลัทธิศาสนาตางๆ เชน ลัทธิเทพเจาองค
เดียว (monotheism) ลัทธิเทพเจาหลายองค (polytheism) การปกครองโดยสงฆ (monotheism) 
สิ่งเหลาน้ีทําใหมนุษยเกิดความกลัวและความหวัง อุดมการณและการบูชายันตดวยชีวิต  

2. ความคิดเกี่ยวกับปรชัญา ในข้ันน้ีมีระดับความคิดเชิงปญญาสูงข้ึน แตก็ยังเปนความคิด
เกี่ยวกับความสัมพันธกับจักรวาลเกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต แตไมเกี่ยวกับศาสนาหรือไมใช
ความคิดที่สนองความจําเปนทางศาสนา ความเช่ือ มนุษยพยายามลดความคลุมเครือ หาความ
กระจางในสิ่งแวดลอมของจักรวาล 

เกณฑคําอธิบายตางๆอยางมีเหตุผล หาเอกภาพจากการเปลี่ยนแปลงและหาแกนสารใน
ความซับซอน มนุษยไดพบวาในยุคน้ีควรมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ เช่ือมั่นในความสามารถของ
มนุษย และรูวาในที่สุดทุกสิ่งจะตองแตกดับไป มนุษยพยายามสรางความหมายสูงสุดของสิ่งตางๆ
อยางไมมีอคติตามความรูความสามารถที่สูงข้ึนของตน 

3. ความคิดเกี่ยวกับตนเอง เมื่อมีความรูเกี่ยวกับจักรวาลและความรูทางปรัชญาเพียงพอ
แลว มนุษยก็หวนกลับมาคิดถึงตัวเอง คิดถึงบุคลิกลักษณะ โครงสรางและหนาที่ของการคิดการ
กระทําหรือการประพฤติปฏิบัติของตนเอง คิดถึงความฉลาด ความโง ความจํา ความฝนและสิ่งตางๆ
เกี่ยวกับตนเอง ซึ่งเปนที่มาของวิชาจิตวิทยาสมัยใหม 

4. ความคิดเกี่ยวกับวัตถุ ไดแกความรูสึกเกี่ยวกับ หิน ดิน นํ้า อากาศ ซึ่งเปนสิ่งที่อยูรอบตัว
มนุษย และมนุษยจําเปนตองรูจัด เพื่อปองกันอันตราย หรือใชประโยชนจากสิ่งเหลาน้ี การคิด
เกี่ยวกับเรื่องเหลาน้ี ทําใหมนุษยไดบอถานหิน บอนํ้ามัน บอแกส นํามาปรับปรุงการคมนาคมขนสง 
ความคิดความรูอันแยบยลของมนุษย ทําใหมนุษยรูจักใชประโยชนจากวัตถุตางๆ สามารถควบคุม
ธรรมชาติได น่ันคือที่มาของความคิดทางวิทยาศาสตร ที่ทําใหเกิดความสะดวกสบาย 

5. ความคิดเกี่ยวกับเพื่อนมนุษยหรือสังคมมนุษย ในประวัติศาสตรมนุษยมีความคิด
เกี่ยวกับเพื่อนมนุษยในลักษณะเปนกลุมนอย เมื่อเปรียบเทียบกับสัดสวนที่ทําใหกับเรื่องตางๆใน 4 
ขอแรก และไดหันมาสนใจเรื่องของเพื่อนมนุษยเมื่อไมนานมาน้ี โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร 
ไดแก ความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกัน ระหวางมนุษยกับสังคม ภาระหนาที่ความ
ผูกพันที่มีตอเพื่อนมนุษย ตอสังคม ลักษณะของชีวิตสังคม แนวโนมทางสังคม ปญหาสังคม หลักการ 
การศึกษาวิเคราะหสังคม อันเปนความคิดพื้นฐานของสังคมศาสตรในสังคมสมัยใหม 

ตัวอยางความคิดทางสังคม อาจแยกออกเปนกลุม ดังน้ี 
1. ปรัชญาชีวิต สังคมไทยหรือสังคมอื่นความคิดทางสังคมอาจแสดงออกในรูปของปรัชญา

ชีวิต หมายถึง เปาหมายสูงสุดของชีวิต รวมทั้งแนวทางการไปสูเปาหมาย สังคมแตละสังคมจะมี
ปรัชญาชีวิตของสังคมดวย เชน กรณีของสังคมไทย ปรัชญาชีวิตจะเปนแบบเรียบงาย รักอิสรเสรี โอบ
ออมอารี มีศีลธรรม 

2. ศาสนา ความคิดทางสังคมดูจากศาสนาประจําชาติ ประจําสังคม สังคมไทยคนสวนใหญ
นับถือศาสนาพุทธ เรียกวา พุทธศาสตร ครอบคลุมความคิดดานตางๆของสังคม ทั้งครอบครั ว 
เศรษฐกิจ การศึกษา หรือการเมืองการปกครอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



15 
 

3. ประวัติศาสตร เปนอีกแหลงหน่ึงที่จะสะทอนใหเห็นถึงความคิดทางสังคม เปนขอมูลที่
ประมวลเรื่องราวความเปนมาของชนชาติน้ันๆ เชน การจัดชุมชน การทํามาหากิน การปกครองบังคับ
บัญชา วิธีตอสู การปองกันการรุกราน  

4. วรรณคดี เปนอีกรูปแบบหน่ึงที่ใหขอมูลทางสังคม เปนการบันทึกเรื่องราวทั้งที่เปนลาย
ลักษณอักษร และไมเปนลายลักษณอักษร เชน นิทาน ตํานาน จะมีแงมุมแสดงใหเห็นถึงความ
ละเอียดลออตางๆ 

5. ภูมิปญญาไทย หรือความรูพื้นบาน ศึกษาไดจากดานอนามัย สาธารณสุข เชน ยา
สมุนไพร ความรูเกี่ยวกับฤดูกาล เกี่ยวกับตนไม เกี่ยวกับพันธุไม การชางประเภทตางๆ การรบ การ
กีฬา 

6. สุภาษิต เปนคติ คําพังเพย ปริศนาคําทาย มีอยูในแหลงตางๆทีเ่ปนสังคม ชุมชน 
 
ทฤษฎีสังคม (Social Theory) 
ความหมายของทฤษฎี คือ คําอธิบายสิ่ งหน่ึงสิ่ งใดหรือเรื่องห น่ึงเรื่องใดสําหรับ

นักวิทยาศาสตร ทฤษฎีจะตองเปนคําอธิบายตามหลักเหตุผลแสดงความสัมพันธระหวางสวนตางๆของ
สิ่งน้ันอยางมีระบบจนสามารถพยากรณสิ่งน้ันในอนาคตได 

ดังน้ัน ความหมายของทฤษฎีสังคม คือ คําอธิบายเรื่องของคนและความสัมพันธระหวางคน
ตามหลักเหตุผล และความสมัพันธระหวางสวนตางๆของคน หรือระหวางคนตอคน คนตอกลุม คนตอ
สภาพแวดลอม อยางมีระบบจนสามารถพยากรณได 

ทฤษฎีสังคมตามความหมายดังกลาว จึงมีขอบเขตกวางขวาง เปนคําอธิบายเกี่ยวกับคนแต
ละบุคคล กลุมคน ความสัมพันธระหวางคนตางๆรวมไปถึงคําอธิบายความสัมพันธระหวางคนกับ
สิ่งแวดลอมทั้งที่เปนสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต ขอสําคัญน้ันจะตองเปนไปตามหลกัเหตุผล มีระบบระเบียบ
พอที่จะเปนฐานในการพยากรณเรื่องทํานองเดียวกันในอนาคตได Jame Miley “โดยทั่วไป ความ
พยายามที่จะอธิบายสวนหน่ึงสวนใดของสังคม (Social life) ถือไดวาเปนทฤษฎีสังคม” และ Henry 
P Fairchild ใหความหมายวา “ทฤษฎีสังคม คือ การวางนัยทั่วๆไปหรือขอสรุปที่ใชไดทั่วไป เพื่อ
อธิบายปรากฏการณสังคมอยางใดอยางหน่ึง” 

ทฤษฎีทางสังคมกับแนวคิดทางสังคม มีความคลายคลึงกัน  แตไมเหมือนกัน ดังน้ี 
ประการแรก ทฤษฎีทางสังคมเปนคําอธิบายเรื่องเกี่ยวกับคน หรือความสัมพันธระหวางคน 

ซึ่งเปนการรูระดับหน่ึงที่ยังไมถึงข้ันอธิบาย 
ประการที่สอง ทฤษฎีทางสังคม แสดงความสัมพันธระหวางสวนตางๆของคนหรือระหวาง

คนตอคนอยางมีระบบ แตความคิดทางสังคมไมกําหนดวาตองเปนเชนน้ัน 
ประการที่สาม ทฤษฎีทางสังคมมีความสามารถพยากรณอนาคตได แตความคิดทางสังคม

ไมถึงข้ันน้ัน 
ประการที่สี่ ทฤษฎีทางสังคมอาจมีรูปของขอความที่เตรียมไวสําหรับการพิสูจนดวยขอมูล

ประจักษ ทฤษฎีทางสังคมอาจมีทั้งที่เคยตรวจสอบดวยขอมูลประจักษ หรือยังไมเคยผาน แตไดมีการ
เตรียมหรือมีลักษณะที่พรอมจะใหพิสูจน 
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กลาวโดยสรุป ทฤษฎีสังคม คือ คําอธิบายปรากฏการณสังคมอยางใดอยางหน่ึงตามหลัก
เหตุผล โดยแสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบของปรากฏการณสังคมน้ัน จนสามารถที่จะ
พยากรณปรากฏการณสังคมในอนาคตได ทฤษฎีสังคมมีความหมายกวางเปนทฤษฎีของจิตวิทยา ซึ่ง
อาจหมายถึงเรื่องของคนแตละคนก็ได (Psychology studies human interaction of individuals) 
หรืออาจหมายถึงทฤษฎีรัฐศาสตร ซึ่งเปนเรื่องของอํานาจของคนหลายคนที่เกี่ยวของกัน หรืออาจ
หมายถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตร อันเปนเรื่องของคนหลายคนกับวัตถุในการผลิตการจําหนายจายแจก
ผลิตภัณฑและบริการในการอุปโภคบริโภคได และอาจเปนทฤษฎีสังคมวิทยา เปนเรื่องของรูปแบบ
ความสัมพันธระหวางมนุษยหรืออาจจะเปนทฤษฎีของมานุษยวิทยาเปนเรื่องของคนที่มีแบบแผนการ
คิด การกระทําหรือวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ทฤษฎีทางสังคมจึงคลายกับแนวคิดทางสังคม ทีเ่กี่ยวของ
กับคนและความสัมพันธระหวางคน รวมทั้งระหวางคนกับสิ่งแวดลอม แตก็มีความแตกตางกันที่ทฤษฎี
เปนขอความที่เปนไปตามหลักเหตุผล มีระบบและพยากรณปรากฏการณในอนาคต 

 
3. แนวคิดการโนมนาวใจ 

การใชภาษาเพ่ือการโนมนาวใจ  
การโนมนาว ใจ คือ  การพยายามเปลี่ยนแปลง   ความเช่ือ ทัศนคติ การกระทําของบุคคล 

อื่นดวยกลวิธีที่เหมาะสม ใหมีผลกระทบใจผูน้ัน จนเกิดการ ยอมรับและเปลี่ยนตามผูโนมนาวใจ
ตองการ 
(http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter6-3.html. 20 กรกฎาคม 2556) 
วัตถุประสงคของการโนมนาวใจ 

การโนมนาวใจมีวัตถุประสงคสําคัญโดยทั่วไป  4  ประการ  คือ     
1. เพื่อชักนําหรือโนมนาวใจใหเกิดความเช่ือถือ ศรัทธาในเรื่องที่พูดหรือเขียน เชน การชัก

นําใหทําประกันชีวิต การโฆษณาคุณภาพของสินคา การโนมนาวใจใหศรัทธาในศาสนา เปนตน  
2. เพื่อกระตุนหรือเราใจใหเห็นความสําคัญของสิ่งใดสิ่งหน่ึง  เชน การพูดใหเห็น

ความสําคัญของปาไม การพูดใหเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมไทย การเขียนใหประทับใจในการ
ทํางานอยางเสียสละของตํารวจตระเวนชายแดน เปนตน      

3. เพื่อปลุกใจใหเกิดความสํานึกและปฏิบัติอยางใดอยางหน่ึง เชน การปลุกใจใหรัก
ชาติ การปลุกใจใชสินคาไทย การปลุกใจใหรวมพลังสามัคคี เปนตน  

4. เพื่อใหผูรับสารเกิดความรู ความเขาใจ มีความเห็นคลอยตามและนําไปปฏิบัติ เชน การ
โนมนาวใจใหรูจักการวางแผนครอบครัว การโนมนาวใจใหรูจักใชถุงยางอนามัยเพื่อ ปองกันการติด
เช้ือเอดส การเชิญชวนใหเลิกสูบบุหรี่ เปนตน  

 
หลักจิตวิทยาในการโนมนาวใจ 
ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว หรือที่เรียกกันวาทฤษฎีลําดับความตองการ (Hierarchy of 

Needs Theory)  เปนทฤษฎีการจูงใจที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง  มาสโลว ไดสรุปลักษณะ
การจูงใจไววา การจูงใจจะเปนไปตามลําดับของความตองการอยางมีระเบียบ   ซึ่งลําดับข้ันของความ
ตองการน้ีแบงออกเปน 5 ข้ัน ดังน้ี (ปฐนียา ศิริประพฤทธ์ิ 2548: 36-38)  
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1. ความตองการพื้นฐานทางรางกาย (The Physiological Needs) ความตองการในข้ันน้ี 
เปนความตองการเพื่อการมีชีวิตอยู เชน ตองการอาหาร อากาศ เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย เปนตน  

2. ความตองการความมั่นคง ปลอดภัย (The safety Needs) มนุษยตองการความ
ปลอดภัย และความมั่นคงในชีวิต เลน ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ โรคราย หรือจากภัยตางๆ และ
ความมั่นคงทางจิตใจ เชน ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ  

3. ความตองการความรักและการเปนเจาของ (The Belongingness and Love Need) 
ไดแกความตองการที่จะเขารวมและไดรับการยอมรับจากสังคม ความเปนมิตร และการยอมรับ และ
ความรัก จากเพื่อนรวมงาน รวมทั้งความเปนเจาของ 

4. ความตองการเกียรติยศช่ือเสียง (The Esteem Needs) ความตองการน้ีมีความสําคัญ
มากในการทํางาน ไดแก ความตองการไดรับความยกยองนับถือ และความตองการมีช่ือเสียง การมี
สถานภาพที่ดี มีตําแหนงอันเปนที่ยอมรับโดยทั่ว การมีความรูสึก วาตนเองเปนบุคคลสําคัญ 

5. ความตองการความสําเร็จในชีวิต (The Need for Self - Actualization) เปนความ
ตองการข้ันสูงสุด มนุษยตองการพัฒนาตนเองใหมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนเรื่อยไป ทําใหตัวเอง
ดีเดนที่สุด เปนคนที่มีความคิดสรางสรรคเกงที่สุด เปนตน มนุษยจะแสวงหาความตองการ ในข้ันน้ีก็
เมื่อความตองการทั้ง 4 ประการขางตนไดรับการตอบสนองแลว 

 
การใชภาษาในการโนมนาวใจ 
ควรใชภาษาในเชิงเสนอแนะ ขอรอง วิงวอน หรือเราใจ ซึ่งในการใชถอยคําใหเกิดนํ้าเสียง

ดังกลาว จะตองเลือกใชคําที่สื่อความหมายตามที่ตองการ โดยคํานึงถึง จังหวะและความนุนนวล ใน
นํ้าเสียง  

ลักษณะของสารโนมนาวใจ    
คําเชิญชวน เปนการแนะนําใหชวยกันกระทําการ  อยางใด อยางหน่ึง เพื่อใหเกิด 

ประโยชนสวนรวม  
มักจะพบในการเขียนคําขวัญ  แถลงการณ  เพลงปลุกใจ  บทความปลุกใจ  หรือการพูดใน

โอกาสตาง ๆ  ใบประกาศ แผนปลิว โปสเตอร หรือเปนการบอกกลาว  ทางวิทยุ โทรทัศน   ผูสงสาร
จะบอกจุดประสงค อยางชัดเจนและช้ีใหเห็นประโยชนรวมทั้งบอกวิธี ปฏิบัติดวย  โดยโนมนาวใหเกิด
ความภาคภูมิใจวาถาปฏิบัติตามคําเชิญชวนจะเปนผูทํา ประโยชนแกสวนรวม  เชน  การพูดปลุกใจให
ประชาชนรักชาติ  พูดจูงใจใหประชาชนออกไป ลงคะแนนเสียง เลือกต้ังสมาชิกผูแทนราษฎร  พูด
โนมนาวใจใหคนบริจาคโลหิต  พูดโนมนาวใจ ใหคนซื้อสินคา ที่ตนเองจําหนาย  พูดโนมนาวในใจให
ประชาชนชวยกันรักษาสิ่งแวดลอม  เปนตน 

โฆษณาสินคา หรือ โฆษณาบริการ มีลกัษณะดังน้ี  
1. ใชถอยคําที่แปลกใหม สะดุดห ูสะดุดตา ผูรับสาร  
2. ใชประโยค หรือวลีสั้น ๆ ที่ทําใหผูอื่นรบัรูไดอยางฉับพลัน 
3. เน้ือหาจะแสดงใหเห็นถึงคุณภาพอันดีเลิศของสินคา หรือบริการ 
4. ใชกลวิธีโนมนาวใจโดยช้ีใหเห็นประโยชนของสินคา 
5. เน้ือหาของสารโฆษณามกัขาดเหตุผลที่หนักแนนรัดกุม 
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6. การนําเสนอสารใชวิธีโฆษณาตามสื่อตาง ๆ ซ้ํา ๆ หลายวัน  
 
หลักในการเขียนโนมนาวใจ  
หลักการเขียนโนมนาวใจควรคํานึงถึงหลักตาง ๆ ดังน้ี 
1. การวิเคราะหผูอาน ผูเขียนจะตองวิเคราะหผูอานวา มีลักษณะอยางไร เชน เพศ วัย 

การศึกษา อาชีพ ฐานะทาเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม และคานิยม เปนตน การวิเคราะหผูอานจะชวย 
ใหผูเขียนสามารถกําหนด เน้ือหาและกลวิธีการนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

2. การใชหลักจิตวิทยา ผูเขียนจะตองอาศัยหลักจิตวิทยาในการเขียนโนมนาวใจเปนอยาง
มาก เน่ืองจากผูเขียนตองทําความเขาใจธรรมชาติ ความสนใจ และความตองการของผูอาน วานาจะ
เปน ไปในทิศทางใด แลวจึงนํามาเปนประโยชนในการเขียนโนมนาวใจตอไป  

3. การใหเหตุผล ผูเขียนตองพยายามหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิดเห็นของตน เหตุผลที่
นํามาอางน้ันควรนาเช่ือถือ มีนํ้าหนักเพียงพอ และเปนไปไดในทางปฏิบัติ ทั้งน้ีเพื่อใหผูอานเช่ือถือ 
และยอมรับ ตลอดจนมีปฏิกิริยาตอบสนองความตองการของผูเขียน 

4. การใชภาษา ภาษาทีใชในการเขียนโนมนาวใจควรเปนภาษาที่เราอารมณและความรูสึก
ของผู อาน ดังน้ันผูเขียนจึงตองมีศิลปะในการใชภาษา คือ รูจักเลือกสรรถอยคําที่สื่อความหมายได
ชัดเจน กอใหเกิดภาพ และกระตุนอารมณความรูสึกของผูอาน  
 

การพูดโนมนาวใจ  
การพูดโนมนาวใจเปนพฤติกรรมการสื่อสารอยางหน่ึง  คือ  การใชความพยายามเปลี่ยน

ความเช่ือ  ทัศนคติ  คานิยม และการกระทําของบุคคลอื่น โดยใชกลวิธีที่เหมาะสมใหมีผลกระทบใจ
บุคคล  ทั้งโดยใชวัจนภาษาและอวัจนภาษา จนเกิดการยอมรับและยอมเปลี่ยนตามที่ผูโนมนาวใจ
ประสงค หลักการสําคัญของการพูดโนมนาวใจ ไดแก การทําใหมนุษยประจักษวา  ถาเช่ือและเห็น
คุณคา หรือทําตามที่ ผูโนมนาวใจช้ีแจงหรือชักนําแลว  ก็จะไดรับผลที่ตอบสนองความตองการข้ัน
พื้นฐานของตนน่ันเอง แตตราบใดที่ความประจักษชัดยังไมเกิดข้ึน ก็ยังถือวาการโนมนาวใจยังไม
สัมฤทธ์ิผล ดังน้ันผูโนมนาวใจควรไดตระหนักถึงประเด็นของการนําเสนอเหตุผลเพื่อใหผู  รับสาร
เขาใจ  เห็นความสําคัญและยอมรับการโนมนาวใจ  
 
4. แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน 

วิทยุโทรทัศน เปนสื่อสารมวลชนประเภทหน่ึงที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็วและกาวกระโดด 
อีกทั้งยังไดรับความนิยมจากประชาชนอยางมาก ในทุกเพศ ทุกวัย เพราะเปนสื่อที่ใหทัง้ภาพและเสียง 
ซึ่งสามารถกระทําไดหลากหลายรูปแบบและมีปจจัยมากมายที่จะใชดึงดูดความสนใจของผูชม
ตลอดเวลา ทั้งยังทําใหผูชมเขาใจเรื่องราวไดดี พรอมทั้งรูสึกสนุกสนานขณะชมรายการ ดวยเหตุน้ี 
วิทยุโทรทัศนจึงเขาถึงผูชมไดมาก และสงผลใหสื่อวิทยุโทรทัศนมีอิทธิพลตอประชาชนในดานความคิด 
ความรูสึก และดานพฤติกรรมอยางมาก  

รายการวิทยุโทรทัศน หมายถึง รายการหน่ึงที่สมบูรณในตัวเองหรือครบถวนในตัวเอง เชน 
รายการแสดงประเภทละคร รายการสนทนา รายการอภิปราย รายการสารคดี เปนตน หรือหมายถึง 
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รายการที่สมบูรณในตัวเองซึ่งตองสัมพันธกับรายการยอยอื่น ๆ ที่ไดคัดเลือกนามาออกในรายการ
เดียวกัน เชน รายการคอนเสิรต รายการวิพิธทัศนา ซึ่งมีรายการเบ็ดเตล็ดตางๆ เขามาประกอบดวย
เพื่อนําออกแพรภาพทางวิทยุโทรทัศน (บุญเลิศ ศุภดิลก 2520: 248) 

 
วัตถุประสงคของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน 
1. เพื่อใหขาวสาร เปนวัตถุประสงคหลักของการสื่อสารในรูปแบบน้ี แตละสถานีวิทยุ

โทรทัศนจะมีนักขาวเพื่อสรรหาขาวมารายงานใหประชาชนไดทราบ โดยพยายามแขงขันกันเสนอขาว
ตางๆ ดวยความรวดเร็ว 

2. เพื่อถายทอดความรูและเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุโทรทัศนที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
ถายทอดความรูและเสนอความคิดเห็น ไดแก รายการที่ตองการใหประชาชนเปนคนทันสมัย ทัน
เหตุการณอยูเสมอ เชนรายการสารคดี รายการที่ใหประชาชนมีความรูทั่วไปในการดําเนินชีวิตใน
สังคมไดอยางมีความสุข เชน รายการความรูเกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายการที่ใหประชาชนได
ความรูอยางลึกซึ้งและไดทราบความคิดเห็นของบุคคลอื่นๆ ในเรื่องราวตางๆ เชน รายงานพิเศษ 
รายการวิเคราะหวิจารณขาว และรายการที่ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการในสาขาตาง ๆ 
เชน วิทยาศาสตร สังคมศาสตร เปนตน 

3. เพื่อใหความบันเทิง รายการที่จัดข้ึนเพื่อใหความบันเทิงมีหลายรูปแบบ เชน รายการเกม
โชว รายการเพลง รายการทอลกโชว ละครโทรทัศน ภาพยนตร รายการตลก รายการการตูน รายการ
สําหรับเด็ก เปนตน 

4. เพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ เปนสิ่งสําคัญและทําใหการดําเนินธุรกิจจัดรายการตางๆ 
ทางวิทยุโทรทัศนดําเนินไปดวยดี โดยบริษัทที่ผลิตสินคาและจัดจําหนายสินคาซื้อเวลาของสถานีมา
โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน ใหประชาชนไดรับทราบขอมูลสินคาและสงผลถึงการตัดสินใจซื้อสินคาและ
ใชบริการเหลาน้ันเพิ่มข้ึน นอกจากน้ียังอาจเปนการจัดรายการเฉพาะกิจเพื่อขอความรวมมือจาก
ประชาชน เชน รายการรับบริจาคเงิน ขาวของเครื่องใชสาหรับผูขาดแคลน เปนตน 

5. เพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ เชนรายการสารคดี พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หรือรายการที่ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดข้ึนเพื่อถวายพระพร เปนตน 

สรุปคือการสื่อสารเปนกระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารจากบุคคลหน่ึงที่เรียกวา ผูสง
สาร ไปยังบุคคลหน่ึงที่เรียกวา ผูรับสาร แตการสื่อสารจะสัมฤทธ์ิผลตอคนหมูมากก็ตอเมื่อสารไดถูก
นําเสนอผานชองทางสื่อที่เรยีกวาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน ดวยเหตุน้ีทางตัวผูศึกษาจึงไดนํา
ทฤษฎีการสื่อสารขางตนมาใชอางอิงขอมูลประกอบการจัดทํารายการทําอาหารโทรทัศน เพราะ
รายการทําอาหารจําเปนอยางย่ิงที่ตองใชการสื่อสารเพื่อใหผูชมทางบานไดเขาใจและสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริงในชีวิตประจําวันโดยอาศัยชองทางผานสื่อทางวิทยุโทรทัศน 
 
5. งานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

ในการศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสําหรับวัยรุนน้ันมีผลงานวิจัยหลายเรื่องที่มีสวน
เกี่ยวของกับการศึกษา ดังน้ี 
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1. การศึกษาการวิจัยเรื่อง "ทัศนคติและพฤติกรรมเลียนแบบที่มีตอศิลปนเกิรลกรุปเกาหลี
ของวัยรุนไทย" ของธนธิดา อยูคง (2555) ทําใหทราบถึงวัยรุนไทยมีพฤติกรรมการเลียนแบบศิลปน
เกิรลกรุปเกาหลีในระดับปานกลาง และพฤติกรรมการเลียนแบบสวนใหญมาจากสื่อบันเทิงเกาหลี
ทั้งสิ้น ซึ่งวัยรุนไทยมีความชอบในการแตงตัวตามศิลปนเกาหลีและเลียนแบบในเรื่องพฤติกรรมของ
ศิลปน ทั้งน้ีวัยรุนไทยยังไมคอยเห็นดวยในเรื่องความนิยมเรื่องศัลยกรรมในเกาหลีเทาที่ควร และมี
ทัศนคติตอศิลปนเกิรลกรุปเกาหลใีนระดับเหน็ดวยมากที่สุด เน่ืองดวยวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีที่
เขามามีอิทธิพลในประเทศไทยในปจจุบันน้ันสงผลใหเกิดการยอมรับและมีกระแสนิยมที่ดีอยาง
ตอเน่ือง จึงทําใหเห็นวาวัยรุนไทยปจจุบันใหความสําคัญกับวัฒนธรรมของเกาหลีและมีพฤติกรรมการ
เลียนแบบ 

2. การศึกษาการวิจัยเรื่อง "โครงการศึกษาปจจัยดานครอบครัวและกลุมเพื่อนที่เกี่ยวของ
กับพฤติกรรมการเสพยาบาของวัยรุน" ของ ผศ. ดร. นันทา สูรักษา (2546) ทําใหทราบวา ปจจัย
สําคัญที่อาจเปนสาเหตุใหวัยรุนหันไปเสพยาบาไดแก ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานโรงเรียน  ปจจัย
ดานชุมชน และปจจัยดานกลุมเพื่อนและตัวเด็กเอง ซึ่งตัวแปรเหลาน้ีเกี่ยวพันสงผลกระทบตอกันและ
กัน อีกทั้งยังเปนปจจัยเสริมซึ่งกันและกันอีกดวย ทั้งน้ีตัวแปรที่ทําใหวัยรุนเสพยาบามากที่สุดคือการ
คบเพื่อน จึงทําใหเห็นวาเพื่อน มีสวนสําคัญในชวงวัยรุน หากคบเพื่อนไมดีก็จะมีพฤติกรรมไมดีตาม
กัน แตถาหากคบเพื่อนดีก็จะทําใหมีอนาคตที่ดีได 

3. การศึกษาการวิจัยเรื่อง "ปฏิกิริยาของเยาวชน  ตอรายการโทรทัศนของนางสาวณัฐรดา 
ศิลปอุดม (2551) ทําใหทราบวาปจจุบันอิทธิพลของสื่อรายการโทรทัศนที่มีตอเยาวชนเกิดข้ึนมาจาก
ปจจัยหลักหลายๆอยาง เชน เสรีภาพในการนําเสนอขอมูลที่มีมากจนเกินไป  รูปแบบรายการ
โทรทัศนขาดความเหมาะสมตอเยาวชน สถานบันครอบครัว สถานศึกษา ภาครัฐและเอกชนยังขาด
การกําหนดแนวทางที่ถูกตองใหกับเยาวชนในการรับชมรายการโทรทัศน  การขาดจริยธรรมของ
ผูผลิตรายการ และเกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรมที่ผิดๆ ของเยาวชนจากการรับชมรายการ
โทรทัศน เปนตน จากปจจัยหลายๆอยางที่ เกิดข้ึนจึงนําไปสูปญหาหลักคือ พฤติกรรมการ
ลอกเลียนแบบของเยาวชน เชน พฤติกรรมการเสพอบายมุข การใชคําหยาบคาย และการแตงกายที
ไมสุภาพขัดตอวัฒนธรรมไทย ดัง น้ันควรรับชมรายการโทรทัศนอยางมีสติไมหลงเ ช่ือหรือ
ลอกเลียนแบบในสิ่งที่ไมถูกตอง สถานบันครอบครัวควรก็ควรมีสวนในการชวยสรางคานิยม ความคิด 
คุณธรรมจริยธรรมที่ถูกตองใหแกบุตรหลาน รวมไปถึงภาครัฐ เอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของควร
สงเสริมรายการที่มีความเหมาะสม และเห็นถึงคุณคาของวัฒนธรรม และผูผลิตรายการควรเพิ่ม
จรรยาบรรณในการนําเสนอรายการโทรทัศนใหมีความเหมาะสมกับเยาวชน โดยควรหลีกเลี่ยงการ
แสวงหาผลกําไรมากเกินไปจนทําใหเกิดผลเสียตอพฤติกรรมและความคิดของเยาวชน 
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ผลงานท่ีเก่ียวของ 
 

 
รายการ ไอ-ทีน 

 

 
ออกอากาศ วันเสาร เวลา 8.50 - 9.15 น. ทางชอง 5 ความยาวรายการ 25 นาที 

รูปแบบและวิธีการนําเสนอ 
เปนรายการพูดคุยที่มีพิธีกร 3 คน ที่ตางคาแร็กเตอรกัน เปนพิธีกรวัยรุนหญิง 2 คน พิธีกร

วัยรุนชาย 1 คน แบงรายการออกเปน 3 ชวงใหญๆ 
ชวงที่ 1 ชวง Idea I do เปดสมองจุดประกายทางความคิด ที่จะมานําเสนอ สิ่งของที่เกๆ 

ไอเดียแปลกๆในแตละสัปดาห และยังประกอบดวยชวง   So cool School แนวที่นําเสนอเกี่ยวกับ
การคนหาคนที่มีความสามารถและหนาตาดีที่ยังอยูในวัยเรียนตามโรงเรียนตางๆ 

ชวงที่ 2 ชวง I Search เปดประตูสูโลกกวาง ที่จะนําเสนอเกี่ยวกับเรือ่งราวหรอืกิจกรรมทีม่ี
ประโยชนและมีความแปลกใหมจากตางประเทศมาแนะนําใหรูจัก 3 เรื่องจากพิธีกร 3 คน 

ชวงที่ 3 ชวง I See เปดพลังทางปญญา นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวความรูที่มีประโยชน ไข
ขอสงสัยในประเด็นตางๆ และในบางตอนนําเสนอภาพบรรยากาศงานตางๆ เชน คอนเสิรตที่จัดข้ึนใน
ประเทศไทย และประชาสัมพันธคอนเสิรตตางประเทศที่จะมาจัดในประเทศไทยและมีแจกบัตร
คอนเสิรตใหผูชม นอกจากน้ียังมีชวงแทรกที่แนะนําเรื่องตัวอยางบุคคลที่จะสรางบันดาลใจใหกับผูชม 
สัมภาษณบุคคลที่มีผลงานที่มปีระโยชนและสรางแรงบันดาลใจใหผูชมได ช่ือชวง I-teen Inspire แรง
บันดาลใจดีๆสรางไดทุกวัน ตอในชวงทายจะมีการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆใหกับผูชมและแนะนํา
ใหไปรวมกิจกรรมดีๆ เชน กิจกรรมการประกวด Cover Dance เปนตน  

เน้ือหารายการ 
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แนะนําและประชาสัมพันธกิจกรรมที่มีประโยชนตอวัยรุน พรอมทั้งนําเสนอเรื่องราวและ
ขอมูลความรูตางๆจากทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ 

จุดแข็งของรายการ คือ เปนรายการที่แนะนํากิจกรรมดีๆและมีประโยชนใหกับวัยรุน โดย
เนนในเรื่องดีๆและมีประโยชน 

จุดที่จะนํามาปรับใช คือ กราฟกรายการที่ดูมีความเปนวัยรุน ทันสมัย และอยากนําชวง
ของการแนะนํากิจกรรมที่มีประโยชนกับวัยรุนมาใชแทรกในรายการ 

 
 
 
 
 
 
 

รายการ เก็ทกึ๋น The World Ideas 
 
 
 
 
 

(ออกอากาศต้ังแตป 2545 - 2555) ทางทรูวิชช่ัน ชองทรูอินไซด วันศุกร เวลา 22.15) 
ปจจุบันไดเปลี่ยนช่ือรายการและคอนเซปตรายการใหม ช่ือรายการวา สะดือไอเดีย 

ออกอากาศวันศุกร เวลา 21.30 น. ทางชองทรูอินไซด 
รูปแบบและวิธีการนําเสนอ 

นําเสนอโดยใชวิธี Voice Over ของพิธีกรในการดําเนินรายการ ในแตละตอนจะ
ประกอบดวยชวงที่ตางกันไป แตหลักๆแลวรายการจะแบงเปน 3 ชวง โดยเริ่มแรกจะมีตัวอยางในแต
ละชวงของรายการที่จะนําเสนอในตอนน้ันๆกอน 

โดยชวงแรกจะแนะนําและสัมภาษณการทํางานเบื้องหลังภาพยนตร โดยนําเสนอไอเดียดีๆ
ในการทํางานใหผูชมไดรูจัก ทายชวงมีการแทรกคําถามและความรูที่มีประโยชนที่เกี่ยวกับเรื่องราวที่
นําเสนอ พักเบรครายการ 
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กลับมาแทรกชวง Get Young Blood โดยแนะนําบุคคลที่มีความสามารถและสราง
ช่ือเสียงใหประเทศไทย สัมภาษณเรื่องราวความเปนมา ความสําเร็จของเขา จากน้ันกลับมาแนะนํา
รายการดีๆที่กลาวไวตนรายการ และทายชวงก็จะมีการแทรกคําถามและความรูที่มีประโยชนเกี่ยวกับ
รายการ  

ชวงสุดทายของรายการในบางตอนจะเปนชวง get special แนะนําเรื่องราวและพาไป
สถานที่ที่มีความพิเศษใหกับผูชม แตในบางตอนจะเปนการแนะนําเบื้องหลังการทํางานของโฆษณา 
หรือเอ็มวีแทน 

ซึ่งชวงที่แตกตางกันออกไปในแตละตอน ประกอบดวย 
ชวง Get out there นําเสนอเกี่ยวกับการพาไปแนะนําเรื่องราวที่เปนประโยชนใหผูชมได

รูจัก  
ชวง Get 1 Day With ตามติดชีวิตดารา 1 วัน 
ชวง Get young blood แนะนําบุคคลที่มีความสามารถและสรางช่ือเสียงใหประเทศไทย 
ชวง Get special แนะนําเรื่องราวและพาไปสถานที่ที่มีความพิเศษใหกับผูชม 
ชวง Get community ติดตามการทํากิจกรรมที่เปนประโยชนของสังคมวัยรุน ใหขอคิด

ตางๆกับผูชม 
เน้ือหารายการ 
รายการ Get กึ๋น The World Ideas รายการที่เจาะลึกและแนะนําทุกเรื่องราวของไอเดีย

ในวงการบันเทิงไมวาจะเปนหนัง เพลง เอ็มวี โฆษณา อีเวนท รายการทีวี เบื้องหลังการทํางานของ
วงการบันเทิง หรือชวงที่จะตามติดชีวิต 1 วัน ของเหลาคนบันเทิง ในชวง Get 1 Day With  

จุดแข็งของรายการ คือ เปนรายการเจาะลึกเรื่องราวที่เปนประโยชนตอวัยรุน ซึ่งนําเสนอ
หลากหลายเรื่องราว 

จุดที่จะนํามาปรับใช คือ การติดตามเจาะลึกเรือ่งราวที่เปนประโยชนตางๆ เชน การติดตาม
เจาะลึกเรื่องราวการทํากิจกรรมของเด็กวัยรุนกลุมหน่ึงในชวง Get community และวิธีการถายภาพ
ของรายการในชวงพาไปดูกิจกรรมของวัยรุน ซึ่งจะดูไมเปนทางการมากนัก 
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รายการ VRZO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกอากาศทางชองเวรี่ ทีวี ทรูวิช่ันส 85  
 
รูปแบบและวิธีการนําเสนอ   
เปนรายการวาไรต้ีที่มีเน้ือหาหลักคือการสัมภาษณความเห็นของคนดูดี 100 คนในแตละ

หัวขอที่แตกตางกันไปในแตละตอน มีพิธีกร 2 คน คือ ปลื้ม สุรบท หลีกภัย และ ทับทิม มัลลิการ 
โดยชวงที่สัมภาษณหนุมสาวที่ดูดี 100 คน โดยมีสถานที่ถายทําเชนสยามสแควร สยาม

พารากอน ทองหลอ เทอรมินัล 21 เซ็นทรัลเวิลด เปนตน โดยถามความคิดเห็นของคนเหลาน้ัน
เกี่ยวกับประเด็นที่กําลังนิยมในขณะน้ัน 

ชวงอื่นของรายการ เชน สาระมีอยูจริง , อิสระ ฮาตะ , วันเบาๆ ของ Ruby เปนชวงของ
มัลลิกา จงวัฒนา , ป.ปลื้ม เปนชวงที่สุรบถ หลีกภัย จะไปนิมนตทาน ว.วชิรเมธีมาเขารวมรายการ , 
Georgie's Heavy day เปนชวงของ ปรีด์ิโรจน เกษมสันต , จิ๋วจิ๋ว เอาจริง เปนชวงของ สิปโปทัย 
ฉันทะสิริวัฒน มีพี่ปลื้มเปนไอดอล แตไมไดชอบ และนิทานสอนใจ เปนชวงที่สรุบถ หลีกภัย จะมา
นําเสนอแงคิดตางๆในสังคมปจจุบัน ในรูปแบบของนิทาน รวมถึงในเทปแรก ๆ มีชวงที่มีบุคคลมี
ช่ือเสียงมาแสดงความเห็นประเด็นน้ัน เรียก เซเลบริเชียล ผูมารวมแสดงความเห็น เชน ประกาศิต โบ
สุวรรณ, โกะต๋ี อารามบอย,ปาณิสรา พิมพปรุ เปนตน นอกเหนือไปจากการสัมภาษณบุคคลที่
ดูดี 100 คนแลว เอกลักษณอีกอยางหน่ึงของรายการคือการขอใหผูถูกสัมภาษณพูดอะไรก็ไดเกี่ยวกับ
ประเด็นที่ถูกถามภายใน 3 พยางค จนทําใหวลี "ขอสามคํา" เปนที่นิยมมาก โดยเฉพาะในกลุมสังคม
ออนไลน  

เน้ือหารายการ 
ในชวงสาระมีอยูจริง นําเสนอขอมูลประวัติสิ่งตางๆที่ไมเคยรูมากอน 
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ชวง พูดถึงประเด็นรอนในสังคม โดยเลือกหาหนุมสาวหนาตาดีมาสัมภาษณความคิดเห็น 
100 คน ในบางหัวขอสัมภาษณแตผูชายหรือผูหญิงลวน ในบางหัวขอสัมภาษณทั้งชายและหญิงคละ
กันไป 

จุดแข็งของรายการ คือ เปนรายการที่ไดรับความนิยม เพราะเน้ือหารายการเนนความ
สนุกสนานแตมีประโยชนทางดานแงคิดในสังคมของวัยรุนในปจจุบัน และกลุมเปาหมายเปนวัยรุน
อยางชัดเจน 

จุดที่นํามาปรับใช คือ การใชกราฟก และเอฟเฟกตตางๆ การพูดของผูดําเนินรายการ 
 

 
 
 

 
 
 

 
รายการเวทีปลอยของ 

 

ออกอากาศทางชองทรูปลูกปญญา ทรูวิช่ันส ชอง 9 ทุกวันศุกร เวลา 20.00 - 20.30 น. 
รูปแบบและวิธีนําเสนอ 
เปนรายการที่เปดพื้นที่ใหเยาวชนที่มีความสามารถไดนําผลงานมาแสดงในทุกๆ ดาน รวม

พูดคุย เรียนรูวิธีคิด วิธีการสรางสรรคผลงาน จนเสร็จสิ้นกระบวนการ กับหยก อุดมพร หงษลัดดาพร 
เพื่อสงตอแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานใหกับเพื่อนๆ คนอื่นตอไป 

เน้ือหารายการ 
รายการเวทีปลอยของมีเน้ือหาที่เกี่ยวกับการนําเยาวชนที่มีความสามรถดานตางๆ และ

นํามาแสดงความสามารถใหผูชมไดเห็นและสรางแรงบันดาลใจใหกับวัยรุนที่อยากจะมีผลงานและมี
ความสามารถเชนเยาวชนที่นํามาออกรายการ โดยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับพิธีกร และมี
การแสดงความสามารถใหผูชมไดชม 
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จุดแข็งของรายการ คือ มีเน้ือหาที่ตรงประเด็น การถายภาพสวยมีความไมซ้ําซาก มี 
Mood & tone สวยงาม 

จุดที่จะนํามาปรับใช คือ อยากนําเทคนิคการถายภาพมาปรับใช รวมไปถึง Mood & tone 
ของภาพดวย 

   ส
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการผลติรายการ 

การศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชน เปน
การศึกษาและวิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปสูการผลิตรายการโทรทัศนวัยรุน โดยมุงเนนการศึกษาในเรื่อง
ของรูปแบบ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนสําหรับวัยรุนที่เหมาะสม ตลอดจนเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมาย และผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับวัยรุน เพื่อใหไดแนวทางในการ
ผลิตรายการโทรทศันใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายมากที่สุด รวมถึงวางแผนในการ
ผลิตรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชนอีกดวย 
 
1. รูปแบบในการศึกษาวิจัย  

การศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชนในครั้ง

น้ี ผูศึกษาไดนําวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงหวังการคนหา

ความรู เพื่อนําความรูที่ไดไปใชใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อผลิตรายการตอไป โดยผูศึกษาได

เลือกใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) รวมถึงการแจกแบบสอบถาม 

(Questionnaire) มาใชเปนเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากน้ันจึงนําขอมูลที่รวบรวมไดมา

วิเคราะหเพื่อเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนวัยรุนใหสอดคลองกับความตองการของ

กลุมเปาหมาย รวมถึงทําการประเมินผลรายการที่ผลิตข้ึนใหม ดวยวิธีการสนทนาแบบกลุม (Focus 

Group) เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขช้ินงานใหดีย่ิงข้ึนตอไป 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
2.1. ประชากร (Population) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งน้ี คือ ประชากรที่เปน

กลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปนผูผลิตรายการโทรทัศนและ/หรือประชากรที่มีความ
เช่ียวชาญดานเน้ือหาของรายการวัยรุน 

2.1.1. ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ หมายถึง กลุมผูชมทีเ่ปนวัยรุน มี
อายุระหวาง 15-22 ป และอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปรมิณฑล
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2.1.2. ประชากรที่เปนผูผลิตรายการโทรทัศนหรือประชากรที่มีความเช่ียวชาญหรอื
เกี่ยวของกบัการผลิตรายการวัยรุน 

2.2. กลุมตัวอยาง (Sampling) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งน้ี เก็บขอมูลโดยใช 
วิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งแบงออกเปน 3 กลุมดังน้ี  

2.2.1. กลุมตัวอยางท่ีใหสัมภาษณ หมายถึง กลุมของผูผลิตและผูดําเนินรายการวัยรุน
ทางโทรทัศน ทั้งหมด 2 รายการ ดังตอไปน้ีคือ 

1). รายการ Hello Asian ออกอากาศทางเคเบิล้ทีวี ชอง 33 
 คุณนันทนิษฎ ภัทรภีรอนันต ตําแหนงโปรดิวเซอรรายการ 

2). รายการเวทีปลอยของ ออกอากาศทางชองทรูปลูกปญญา ทรูวิช่ันสชอง  
 คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ ตําแหนงโปรดิวเซอรรายการ 

2.2.2. กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม หมายถึง กลุมผูชมที่เปนวัยรุน มีอายุ
ระหวาง 15-22 ป และอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 100 คน 
การสัมภาษณผูผลิตและผูดําเนินรายการวัยรุนทางโทรทัศนน้ัน จะสัมภาษณความคิดเห็นและขอมูล
เกี่ยวกับรายการวัยรุนทางโทรทัศนในปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาที่ดีเพื่อนําเสนอ
การมีสวนรวมของผูชม ตลอดจนสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการวัยรุนทางโทรทัศนในปจจุบัน 

2.2.3. กลุมตัวอยางท่ีเปนผูประเมินผลรายการ หมายถึง กลุมผูชม ที่เปนวัยรุน อายุ
ระหวาง 15-22 ป กับกลุมผูชมทั่วไปที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล จํานวน 10 คน 
ซึ่งจะแบงออกเปน 2 กลุม คือกลุมนักเรียน และกลุมนักศึกษา มาทําการสนทนากลุม (Focus Group) 
เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไป 
พัฒนาและปรบัปรุงรายการตอไป  
 
3. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย  

ในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชน” ผู
ศึกษาไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ 
ดังตอไปน้ี 

3.1. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ มีดังน้ี  
3.1.1. แบบสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ใชสําหรับการสัมภาษณ

ผูผลิตหรือผูดําเนินรายการวัยรุนทางโทรทัศนโดยมีแนวคําถามดังน้ีคือ  
คําถามท่ัวไปเก่ียวกับรายการวัยรุนทางโทรทัศนในปจจุบัน  
- ความนิยมของรายการวัยรุนทางโทรทัศนในปจจุบัน 
- คิดวารายการวัยรุนทางโทรทัศนปจจุบันในภาพรวมเปนอยางไร 
- ข้ันตอนและกระบวนการการผลิตรายการวัยรุนเปนอยางไร  
- ทําอยางไรจึงจะทําใหกลุมเปาหมายสนใจรายการที่ผลิตข้ึน ตองมีปจจัยอะไรบาง 
- รายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมที่เปนประโยชนนาสนใจหรือไม อยางไร 
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- แนวโนมของรายการวัยรุนในอนาคต 
- ปจจัยที่มีผลตอการรับชมรายการวัยรุนทางโทรทัศนมีอะไรบาง  

คําถามดานเน้ือหาของรายการ  
- ลักษณะเน้ือหาของรายการวัยรุนทางโทรทัศนที่ดี  
- ลักษณะเน้ือหารายการวัยรุนทางโทรทัศนแบบใดที่นาจะไดรับความนิยม 
- เน้ือหาของรายการวัยรุนทางโทรทัศน สวนใดที่ควรไดรับการพัฒนาเพิ่มมากข้ึน  

คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการ 
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการวัยรุนทางโทรทัศนที่นาสนใจและ 

แตกตางจากรายการอื่น  
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการวัยรุนทางโทรทัศนที่สามารถดึงดูด

กลุมเปาหมายใหสนใจรายการมากที่สุด 
- Mood and Tone ของรายการควรเปนแบบใด  

คําถามดานพิธีกร/ผูดําเนินรายการ  
- บุคลิกลักษณะของพิธีกร/ผูดําเนินรายการวัยรุนทางโทรทัศนที่ดี  
- พิธีกร/ผูดําเนินรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชนในความคิด 

ควรมีบุคลิกลักษณะอยางไรที่ทําใหรายการดูนาสนใจ  
คําถามดานปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการผลิตรายการ 

- ปญหาและอุปสรรคที่พบและแนวทางการแกไขในการผลิตรายการวัยรุนทางโทรทัศน  
- แนวทางแกไขปญหาการผลิตรายการวัยรุนทางโทรทัศน 
- คําแนะนําในการผลิตรายการวัยรุนทางโทรทัศน 

3.1.2. แบบสอบถาม (Questionnaire) ใชศึกษาถึงพฤติกรรมการเปดรับสื่อ ความ
คิดเห็นและความตองการในการรับชมรายการโทรทัศนของวัยรุน ทั้งดานเน้ือหาและวิธีการนําเสนอ
รายการวัยรุนทางโทรทัศนโดยมีแนวคําถามดังน้ี  

ตอนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  
ตอนที่ 2 : การเปดรับและพฤติกรรมในการรบัชมรายการโทรทัศนของวัยรุน 
ตอนที่ 3 : แบบสอบถามเกี่ยวกบัทัศนคติ และความตองการทางดานเน้ือหา  

และรูปแบบของรายการ 
 ตอนที่ 4 : ความตองการเกี่ยวกับเน้ือหารายการโทรทัศนวัยรุน  
 ตอนที่ 5 : ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อแนวทางในการคิดสรางสรรค 
รายการโทรทัศนวัยรุนที่เหมาะสม 
   

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ มีดังน้ี  
3.2.1. การสนทนากลุม (Focus Group) เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตรายการแลว ผู

ศึกษา ไดออกแบบแนวคําถามในการสนทนากลุม โดยแบงกลุมเปาหมายรายการออกเปน 2 กลุม กลุม
ละ 5 คน  คือกลุมนักเรียน และกลุมนักศึกษา โดยใหกลุมเปาหมายรับชม และรวมกันประเมินผล
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รายการที่ผลิตข้ึน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไข เพื่อหาบทสรุป และผลอภิปรายที่สมบูรณ โดยจะทํา
การสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดจากการรับชมรายการโทรทัศนวัยรุนที่
นําเสนอกิจกรรมที่เปนประโยชน” เพื่อใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่
ไดรับจากการรับชมรายการ รวมถึงไดขอเสนอแนะที่เปนประโยชนเพือ่นําไปปรบัปรุงและพัฒนารายการ
ในอนาคตได ซึ่งในการสนทนากลุมน้ัน จะประกอบดวยแนวคําถาม ดังตอไปน้ี 

1). ความพึงพอใจตอรูปแบบของรายการ (Format) 
2). ความพึงพอใจตอเน้ือหารายการ (Content) 
3). ความพึงพอใจตอพิธีกรและผูดําเนินรายการ (Host and Style) 
4). ความพึงพอใจดานเทคนิครายการ เชน กราฟก (Graphic) การตัดตอ  

(Editing) ภาพ ดนตรีและเสียงประกอบของรายการ (Music and Sound effect) 
5). ความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

   
4. การทดสอบเครื่องมือ  

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีไดใชการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) โดยใชเครื่องมือเปน
แบบสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปน
เครื่องมือหลักในการเก็บขอมูลกอนการผลิตรายการ และใชแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อ
ประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการที่ผลิตข้ึนมา โดยผูศึกษาไดมีการทดสอบเครื่องมือ โดยได
ทดสอบคาความตรง (Validity) และคาความเที่ยงตรง (Reliability) ของแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ 
รวมถึงแนวคําถามที่ใชในการสนทนากลุม โดยการใหกลุมผูเช่ียวชาญดานการสื่อสารมวลชน และกลุม
ผูผลิตรายการได ทดสอบความแมนยําของโครงสรางคําถาม เน้ือหารวมถึงภาษาที่ใชในการต้ังคําถาม 
เพื่อใหไดขอมูลครอบคลุมตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตองการ  
 
5. ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

ในการศึกษาและผลิตรายการในครัง้น้ี ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบงออกเปน 2 
ข้ันตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินผล
รายการ ดังตอไปน้ี 

5.1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ  
ข้ันตอนที ่1 ผูศึกษาไดทําการศึกษาคนควาเก็บรวบรวมขอมูล จากหนังสือและเอกสาร 

ทางดานวิชาการ บทความตางๆ ทางอินเตอรเน็ต วิทยานิพนธ ตลอดจนงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อ
นํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชน 

ข้ันตอนที ่2 ผูศึกษาไดทําการรับชมรายการวัยรุนทางโทรทัศน ทั้งที่ออกอากาศตามวัน
และเวลาปกติ รวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทางเว็บไซตของทางสถานี และเว็บไซตรายการดูยอนหลัง
ตางๆ จํานวนทั้งสิ้น 4 รายการดังน้ี   

- รายการไอทีน ออกอากาศทางชอง 5 วันเสาร เวลา 8.50 - 9.15 น.  
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- รายการเกท็กึ๋น The World Ideas ออกอากาศต้ังแตป 2545-2555 ทางทรูวิช่ันส 
ชองทรูอินไซด วันศุกร เวลา 22.15น.  

- รายการ VRZO ออกอากาศทางชองเวรี่ ทีวี ทรูวิช่ันส 85 
- รายการเวทีปลอยของ ออกอากาศทางชองทรูปลูกปญญา ทรูวิช่ันส ชอง 9 ทกุวนัศกุร์ 

เวลา 20.00 - 20.30 น. 

โดยการรับชมรายการเปนประโยชนในการนําขอมูลจากการรับชม มาวิเคราะหรูปแบบ 
เน้ือหาและวิธีการนําเสนอที่เกิดข้ึนในรายการวามีลักษณะอยางไรบาง โดยคนหากลวิธีการคัดเลือก
เน้ือหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอของผูผลิตและผูดําเนินรายการทั้งที่ดีและที่บกพรองหรือยังไม
ปรากฏในรายการ เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการวัยรุนทางโทรทัศนที่นําเสนอกิจกรรม
ยามวางที่เปนประโยชน 

ข้ันตอนที่3 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อขอ
ขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตและผูดําเนินรายการวัยรุนทางโทรทัศน ซึ่งไดนําผลการศึกษาคนควา
รวบรวบขอมูลจากเอกสารทางดานวิชาการ และงานวิจัย ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการวิเคราะหเน้ือหาของ
รายการมาเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบ
และเน้ือหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสาร ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการวัยรุนทางโทรทัศน 
แลวจึงทําการรวบรวมขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดาน
ตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ (Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิต
รายการโทรทัศนวัยรุน เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวาง
ที่เปนประโยชน 

ข้ันตอนที ่4 ผูศึกษาไดทําการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมาย
ของรายการ และเน่ืองจากกลุมตัวอยางเปนวัยรุน ซึ่งการแจกแบบสอบถามจะสุมแจกใหกับกลุม
ตัวอยางที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 100 คน โดยขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามน้ัน จะนําไปใชในการผลิตเน้ือหาและรูปแบบรายการใหสอดคลองกับความตองการของ
กลุมเปาหมาย 

ข้ันตอนที่ 5 ผูศึกษาไดเตรียมการกอนการผลิต (Pre-production) โดยนําขอมูลทั้งหมด
ที่วิเคราะหรวบรวมได มาจัดทําโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal) หาขอมูลเพื่อเขียนบท 
รายการ (Script) ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตรายการทั้งหมด 

5.2 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลรายการ  
ผูศึกษาจะนําเสนอผลงานการสรางสรรครายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยาม

วางที่เปนประโยชน ตอกลุมเปาหมายจํานวน 2 กลุม กลุมละ 5 คน โดยแบงเปนกลุมนักเรียน 5 คน 

และกลุมนักศึกษาจํานวน 5 คน ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ “ความพึงพอใจและ

ประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชน 
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6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล  
ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งน้ี ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมลูในแต

ละสวน ดังตอไปน้ี 
6.1. ผูศึกษาไดทําการรับชมรายการวัยรุนทางโทรทัศน ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ 

รวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทางเว็บไซตของทางสถานี และเว็บไซตรายการดูยอนหลังตางๆ จํานวน
ทั้งสิ้น 4 รายการในชวงเดือนกันยายน 2556 

6.2. ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตและผูดําเนิน
รายการวัยรุนทั้งหมด 2 รายการ ต้ังแตวันที่ 10 กันยายน – 17 กันยายน 2556 เปนระยะเวลา 1
สัปดาห 

6.3. ผูศึกษาไดทําการแจกแบบสอบถาม เพื่อทําการสํารวจถึงพฤติกรรมการเปดรับและความ
ตองการของกลุมเปาหมาย จํานวน 100 คน ต้ังแตวันที่ 9 - 15 กันยายน พ.ศ. 2556 เปนระยะเวลา 1 
สัปดาห จากทางการทําแบบสอบถามผานวิธีการออนไลนทางเว็บไซต www.gmail.com 

6.4. ผูศึกษาไดทําการเตรียมการผลิตรายการ ต้ังแตการวิเคราะหขอมูล จัดทําโครงสรางและ
โครงรางรปูแบบ (Proposal) ของรายการ หาขอมลูในเรื่องของเน้ือหา เขียนบทรายการ คัดเลือกเพลง 
และทําการผลิตรายการดวยวิธีการบันทึกภาพและเสียง ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
เปนระยะเวลา 2 เดือน  

6.5. ผูศึกษาไดทําการประเมินผลรายการ ดวยวิธีการสนทนากลุม ของกลุมเปาหมายจํานวน 
10 คน ในชวงเดือนมกราคม พ.ศ.2557 
 
7. การวิเคราะหขอมูล  

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งน้ี ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปใชในการ
ผลิตรายการ โดยใชสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) เปนสถิติพื้นฐานที่นาเสนอในการรวบรวม
ขอมูล แจกแจงขอมลู และการบรรยายคุณลักษณะของขอมูล โดยผลที่ไดจะสรปุบรรยายคุณลักษณะ
ของกลุมตัวอยางที่ศึกษา ซึ่งจะแบงการวิเคราะหขอมลูออกเปน 2 สวน คือ การวิเคราะหขอมูลกอนการ
ผลิตรายการ และการวิเคราะหขอมลูหลังจากการผลิตรายการ ดังตอไปน้ี 

7.1 การวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ  
ข้ันตอนที ่1 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการรับชมรายการวัยรุนทางโทรทัศน 

โดยการนําเน้ือหาและวิธีการนําเสนอของรายการทั้ง 3 รายการ มาจําแนกลักษณะของรูปแบบและ
เน้ือหา เพื่อวิเคราะหใหเห็นถึงขอดีและขอบกพรองที่สามารถนํามาปรับใชในการผลิตรายการได 

ข้ันตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) โดยการนําคําตอบของผูผลิตรายการโทรทัศนวัยรุนที่ประสบความสําเร็จ ทั้ง 2 ทาน ที่ได
จากการสัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาสรุปผลและวิเคราะหเน้ือหาจากการสัมภาษณผูผลิต
รายการโทรทัศนวัยรุน เพื่อมากําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยาม 
วางที่เปนประโยชนตอไป 
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ข้ันตอนที ่3 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมลูจากแบบสอบถาม (Questionnaire) 
จํานวน 100 คน โดยจะนําคําตอบที่ไดจากกลุมอยาง มาคํานวณผลทางสถิติ เพื่อนําผลที่ไดมาปรับใชใน
รายการที่ผลิตข้ึน พรอมทั้งนําขอเสนอที่เปนประโยชนตอรายการมาพจิารณาเพิ่มเติม 

7.2 การวิเคราะหขอมูลหลังจากการผลิตรายการ  
ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อประเมินผล

รายการที่ไดผลิตข้ึนโดยนําคําตอบที่ได ทั้งในดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับจาก
การรับชมรายการของกลุมเปาหมาย มาศึกษาวิเคราะห เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงรายการให
สอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด 
 
8. การนําเสนอขอมูลและชิ้นงาน  

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งน้ี ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและช้ินงานที่ไดจาก
การวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน ดังตอไปน้ี 

8.1. การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ  
ขอมูลในข้ันตอนกอนการผลิตรายการน้ัน เก็บรวบรวมข้ึนเพื่อนํามาใชเปนแนวทางใน

การผลิตรายการ ดังตอไปน้ี 
สวนที่ 1 นําเสนอรูปแบบ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอ กลยุทธและยุทธวิธีในการสื่อสาร

ของรายการวัยรุนทางโทรทัศน เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอ
กิจกรรมยามวางที่เปนประโยชน ตอไป  

สวนที่ 2 นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In–depth 
Interview) ของกลุมตัวอยางผูผลิตและผูดําเนินรายการวัยรุนทางโทรทัศน 2 ทาน ตามประเด็นคําถาม
ที่กําหนดไว เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการวัยรุนทางโทรทัศนในปจจุบัน กลวิธีในการ
คัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสารของผูดําเนินรายการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคใน
การผลิตรายการวัยรุนทางโทรทัศน เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนวัยรุนที่
นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชนตอไป 

สวนที่ 3 นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ของกลุมตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ จํานวน 100 คน เพื่อทราบถึงพฤติกรรม การเปดรับ
สื่อ ความตองการดานรูปแบบและเน้ือหาของรายการวัยรุนทางโทรทัศน ตลอดจนความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการผลิตรายการ 

8.2. การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ  
นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาทั้งหมด มาวางแผนเตรียมการผลิตรายการ ดังตอไปน้ี 

                  สวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวย
องคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เน้ือหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทําการ
ผลิตข้ึนในแตละตอนของรายการ 

สวนที่ 2 นําเสนอบทรายการ (Script)1 ตอน ความยาว 10 นาที (รวมโฆษณา)  
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สวนที่ 3 นําเสนอตารางการดําเนินงานในการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อให
ทราบถึงระยะเวลาและเปาหมายการดําเนินงาน ต้ังแตการเก็บรวบรวมขอมูล ไปจนถึงการประเมินผล
รายการ  

8.3. การนําเสนอรายการท่ีเสร็จสมบูรณ  
นําเสนอตัวรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชนที่เสร็จ

สมบูรณ ความยาว 10  นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 รายการ  
8.4. การนําเสนอผลการประเมินรายการ  

นําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมผูชมเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่
ไดรับจากการรับชมรายการของกลุมเปาหมายในดานของรูปแบบ เน้ือหา ผูดําเนินรายการ รวมถึงดนตรี
หรือเพลงประจํารายการ แลวนําผลที่ไดมาสรุปตามประเด็น เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข
รายการตอไป 
 
9. การวางแผนกอนการผลิตชิ้นงาน  

ผูศึกษาไดวางแผนกอนการผลิตรายการวัยรุนทางโทรทัศน โดยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี  
9.1. รวบรวมผลการวิจัยไดจากการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth interview) และการแจก

แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อวิเคราะหขอมูลและนําผลที่ไดมาจัดทําโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทโทรทัศน (Script) รวมไปถึงการเตรียมการถายทํา  

9.2. แกไขตารางการดําเนินงานในการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึงระยะเวลา
และเปาหมายการดําเนินงานที่แทจริง ต้ังแตการเก็บรวบรวมขอมูลไปจนถึงการประเมินรายการ 
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บทที ่4 

การผลิตรายการ 
 
การศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชน” ใช

วิธีการศึกษาและวิจัยแบบวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) เพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เน้ือหา 
วิธีการนําเสนอ ที่ปรากฏในรายการโทรทัศนวัยรุน ตลอดจนศึกษาและวิเคราะหขอมลูจากผูผลิต
รายการโทรทัศนวัยรุน  

เพื่อใหไดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนวัยรุน ใหสอดคลองกับความตองการของผูชม
มากที่สุด โดยแบงการนําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลติรายการออกเปน 3 ข้ันตอน ดังน้ี  

1. ข้ันตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลิตรายการ  
2. ผลการวิจัยกอนการผลิตรายการ  
3. การนําเสนอช้ินงานรายการโทรทัศนวัยรุนเพื่อนําเสนอกจิกรรมยามวางที่เปนประโยชน 

"Adrenaline" 
 

 1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ 

1. บทวิเคราะหรูปแบบ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอจากเทปบันทึกภาพรายการโทรทัศนที่มี
เน้ือหาและรูปแบบเกี่ยวกับวัยรุน ของทางฟรีทีวี (Free TV) และทางเคเบิ้ลทีวี (Cable TV) ทั้งที่
ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งการรับฟงยอนหลังผานทางเว็บไซดชมรายการยอนหลังตางๆ 
จํานวนทั้งสิ้น 4 รายการ 

2. บทวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนวัยรุนของทางฟรีทีวี (Free TV) และ
ทางเคเบิ้ลทีวี (Cable TV) จํานวนทั้งสิ้น 2 ทาน 

3. ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการในดาน
รูปแบบและเน้ือหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศนวัยรุน จากแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด 

4. การนําเสนอโครงรางและบทรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปน
ประโยชน "Adrenaline" 
 
2. ผลการวิจัย กอนการผลิตรายการ 

2.1. ผลการวิจัยจากการวิเคราะหรูปแบบ เน้ือหา และวิธกีารนําเสนอท่ีปรากฏใน
รายการโทรทัศนวัยรุน 

ผูศึกษาไดทําการรับชมรายการวัยรุนทางโทรทัศน ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ 
รวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทางเว็บไซตของทางสถานี และเว็บไซตรายการดูยอนหลังตางๆ ในชวง
เดือน 
กันยายน 2556 เปนระยะเวลา จํานวนทั้งสิ้น 4 รายการ ดังน้ี 

1. รายการไอทีน  
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2. รายการเก็ทกึ๋น The World Ideas  
3. รายการ VRZO 
4. รายการเวทปีลอยของ 

ผูศึกษาจะทําการวิเคราะหแยกรายการโทรทัศนวัยรุนออกเปนแตละสวน ดังน้ี 
สวนที ่1 รูปแบบ (Format) ของรายการ 
สวนที ่2 เน้ือหา (Content) ของรายการ  
สวนที ่3 ลีลาและวิธีการนําเสนอ (Style and Presentation) ของผูดําเนินรายการ 

รายการไอทีน 
รายการไอทีน เปนรายการสําหรับวัยรุน เกี่ยวกับการแนะนําและประชาสัมพันธกิจกรรมที่

มีประโยชนตอวัยรุน พรอมทั้งนําเสนอเรื่องราวและขอมูลความรูตางๆจากทั้งในประเทศไทยและ
ตางประเทศ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 วันเสาร เวลา 8.50 - 9.15 น. มีผู
ดําเนินรายการ 3 คนน่ังพูดคุยกัน และมีกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมวัยรุน โดยมีลักษณะตางๆของ
รายการดังน้ี 
1. รูปแบบ (Format) ของรายการไอทีน 

รายการไอทีน เปนรายการโทรทัศนวัยรุน ที่เนนเรื่องราวหรือกิจกรรมที่มีประโยชน ดวย
สโลแกนที่วา เปดสมอง จุดประกายความคิด โดยมผีูดําเนินรายการ 3 คน ไดแก 1. บีม รุสนันท ภวภู
ตานนท ณ มหาสารคาม  2. ทินกร ภูวศักดิวงศ 3. อุม ขจรกิต์ิ พนภัย จะทําหนาที่ดําเนินรายการ
หลักตลอดทั้งรายการ 

ในชวงเริ่มเขาสูรายการไอทีน จะมีไตเต้ิลรายการที่ทันสมัย และเพลงประกอบรายการ 
จากน้ันพิธีกรแนะนําตัวเองพรอมกับพูดถึงเน้ือหาในแตละชวงประจําวันน้ันๆ พรอมไฮไลท (Hilight) 
ประจํารายการ 

ในชวงแรกของรายการ คือ ชวง Idea I do เปดสมองจุดประกายทางความคิด อัพเดทของ
อินเทรนดประจําสัปดาห โดยเปดดวยวีทีอาร (VTR) เปดเขาชวงน้ัน จากน้ันเหลาผูดําเนินรายการจะ
มานําเสนอสิ่งของที่เกๆ ไอเดียแปลกๆในแตละสัปดาห โดยมีวีทีอาร (VTR) ประกอบสิ่งของน้ันดวย 
และยังมีการแนะนําสิ่งของเกๆที่เปนสปอนเซอร (Sponsor) ของรายการอีกดวย นอกจากน้ียังแนะนํา
กิจกรรมที่นาสนใจใหกับผูชม จากน้ันยังมีชวง So cool School แนว ที่นําเสนอเกี่ยวกับการคนหา
คนที่มีความสามารถและหนาตาดีที่ยังอยูในวัยเรียนตามโรงเรียนตางๆ โดยมีสกูป (Scoop) สั้นๆ
ประกอบกับการวอยซ โอเวอร (Voice Over) ในชวงน้ัน 

ชวงที่ 2 ชวง I Search เปดประตูสูโลกกวาง เปดดวยวีทีอาร (VTR) เปดเขาชวงน้ัน 
จากน้ันเหลาผูดําเนินรายการทัง้ 3 คนจะมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวหรือกิจกรรมที่มีประโยชนและมี
ความแปลกใหมจากตางประเทศมาแนะนําใหรูจัก 3 เรื่อง โดยมีวีทีอาร (VTR) ประกอบ  

ชวงที่ 3 ชวง I See เปดพลังทางปญญา เปดดวยวีทีอาร (VTR) เปดเขาชวงน้ัน และผู
ดําเนินรายการจะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวความรูที่มีประโยชน ไขขอสงสัยในประเด็นตางๆ และใน
บางตอนนําเสนอภาพวีทีอาร (VTR) จากบรรยากาศงานตางๆ เชน คอนเสิรตที่จัดข้ึนในประเทศไทย 
และประชาสัมพันธคอนเสิรตตางประเทศที่จะมาจัดในประเทศไทยและมีแจกบัตรคอนเสิรตใหผูชม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



37 

 

นอกจากน้ียังมีชวงสกูป (Scoop) แทรกที่แนะนําเรื่องตัวอยางบุคคลที่จะสรางบันดาลใจใหกับผูชม 
สัมภาษณบุคคลที่มีผลงานที่มปีระโยชนและสรางแรงบันดาลใจใหผูชมได ช่ือชวง I-teen Inspire แรง
บันดาลใจดีๆสรางไดทุกวัน ตอในชวงทายผูดําเนินรายการจะมีการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆใหกับ
ผูชมตามแตสปอนเซอร (Sponsor) และแนะนําใหไปรวมกิจกรรมดีๆ เชน กิจกรรมการประกวด 
Cover Dance เปนตน จากน้ันผูดําเนินรายการจะกลาวทิ้งทายและจบรายการ  
ตารางที่ 4-1 แสดงรูปแบบรายการไอทีน 

ชวงของรายการ รูปแบบการดําเนินรายการ 

ชวงเริ่มตนของรายการ  เปดไตเต้ิลประจํารายการพรอมเพลงประกอบรายการ
จากน้ันพิธีกรแนะนําตัวเองพรอมอธิบายเน้ือหาและไฮไลทใน
วันน้ันๆ และตอดวยเน้ือหาของรายการในชวงแรกเปนการ
อัพเดทสิ่ งของอินเทรนดและแนะนํากิจกรรมดีๆตาม
สปอนเซอรของในวันน้ันๆ ตอดวยสกูปแนะนําเยาวชนที่มี
ความสามารถในดานตางๆ  

ชวงกลางของรายการ พิธีกรจะเปดประเด็นเขาชวงตอไปของรายการ พูดถึงเน้ือหา
เกี่ยวกับเรื่องราวแปลกใหมจากตางประเทศ 

ชวงทายของรายการ ในชวงน้ีพิธีกรจะพูดถึงเรื่องราวที่เปนประโยชน และกิจกรรม
ตางๆตามสปอนเซอร และกลาวจบรายการ 

สรปุ รูปแบบรายการไอทีน จะเปนรปูแบบรายการวัยรุนที่นําเสนอเรื่องราวทีเ่ปนประโยชน
หลากหลาย มกีารนําเสนอเรือ่งราวที่ไมเคยรู สิ่งของเกๆ  และกิจกรรมทีเ่ปนประโยชนกบั
กลุมเปาหมาย ทั้งยังมีชวงทีส่รางแรงบันดาลใจใหวัยุรนนําไปเปนตัวอยางในการใชชีวิตอีกดวย สวน
องคประกอบและโทนสีของรายการมสีสีันสดใสเหมาะกบัวัยรุน 
2. เน้ือหา (Content) ของรายการไอทีน  

รายการไอทีนมีรูปแบบรายที่เปนรายการวัยรุนที่นําเสนอเรื่องราวที่เปนประโยชนสําหรับ
วัยรุน มีการนําเสนอแบบทันสมัย เปนรายการที่มีเน้ือหาที่เหมาะสําหรับวัยรุนโดยเฉพาะ ทั้งน้ียังมี
ตัวอยางบุคคลเยาวชนที่สรางแรงบันดาลใจในการใชชีวิตและการแสดงความสามรถตางๆ พรอม
ชักชวนวัยรุนทํากิจกรรมดีๆอีกดวย 

สรุปรายการไอทีนเปนรายการโทรทัศนวัยรุน ที่มีเน้ือหาสําหรับวัยรุน ในเรื่องการทํา
กิจกรรมดีๆรวมกันและชักชวนวัยรุนมาแสดงความสามารถที่เปนประโยชนในชีวิตประจําวันอีกดวย 
3. ลีลาและวิธีการนําเสนอ (Style and Presentation) ของผูดําเนินรายการไอทีน 

ลีลาดานการนําเสนอของผูดําเนินรายการไอทีน เปนรายการวัยรุนที่ทันสมัย ที่ผูดําเนิน
รายการจะมีการพูดคุยที่เปนกันเองและสนุกสนาน และในดานเทคนิคยังเลือกโทนสีใหมีสีสันสดใส 
เพื่อใหดูทันสมัยเหมาะกับวัยรุน เลือกใชสถานที่ถายทําในสตูดิโอ (Studio) เพื่อใหไดบรรยากาศใหมๆ 
มีสีสันเปนไปตามความตองการของรายการ ในบางชวงมีออกไปถายทําขางนอกบาง และมักมีการถาย
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ทําที่แตกตางไปจากเดิม เชน การใชกลองถายทําหลายกลอง ทําใหมีมุมกลองที่แตกตางไปจากเดิม ทํา
ใหไดภาพอีกอารมณหน่ีง การเลือกใชเสียงประกอบรายการ จะใชเสียงที่มีความสนุกสนานเขากับ
รายการ 

สรุปวาลีลาการนําเสนอของผูดําเนินรายการไอทีนน้ัน สามารถทําใหผูชมสนุกสนานไปกับ
รายการไดดี เน่ืองจากเปนรายการวัยรุน จึงจะตองมีความหลากหลายและสนุกสนาน นอกจากน้ีผู
ดําเนินรายการยังเปนคนที่พูดเกง สดใส สนุกสนานอยูแลว และไมแยงกันพูดจนเกินไป และสําหรับ
เทคนิคตางๆก็มีการเลือกมุมภาพและเสียงที่ทันสมัยเหมาะกับรายการวัยรุน 
รายการเก็ทก๋ึน The World Ideas 

รายการเก็ทกึ๋น The World Ideas เปนรายการที่เจาะลึกและแนะนําทุกเรื่องราวของ
ไอเดียในวงการบันเทิงไมวาจะเปนหนัง เพลง เอ็มวี โฆษณา อีเวนท รายการทีวี เบื้องหลังการทํางาน
ของวงการบันเทิง หรือชวงที่จะตามติดชีวิต 1 วัน ของเหลาคนบันเทิง ออกอากาศต้ังแตป 2545 - 
2555 ทางทรูวิชช่ัน ชองทรูอินไซด วันศุกร เวลา 22.15) ปจจุบันไดเปลี่ยนช่ือรายการและคอนเซ
ปตรายการใหม ช่ือรายการวา สะดือไอเดีย ออกอากาศวันศุกร เวลา 21.30 น. ทางชองทรูอินไซด 
โดยมีลักษณะตางๆของรายการดังน้ี 
1. รูปแบบ (Format) ของรายการเก็ทก๋ึน The World Ideas 

รายการเก็ทกึ๋น The World Ideas มีรูปแบบรายการสารคดี โดยเนนเรื่องราวที่ใหความรู
เจาะลึกทุกเรื่องราวที่มีประโยชนและแปลกใหม นําเสนอรายการดวยวิธีวอยซ โอเวอร (Voice Over) 
ของพิธีกรในการดําเนินรายการ ซึ่งในแตละตอนจะประกอบดวยชวงที่ตางกันไป แตหลักๆแลว
รายการจะแบงเปน 3 ชวง โดยเริ่มแรกจะมีตัวอยางสกูป (Scoop) นําเสนอในแตละชวงของรายการที่
จะนําเสนอในตอนน้ันๆกอน 

ในชวงแรกของรายการจะแนะนําและสัมภาษณการทํางานเบื้องหลังภาพยนตร โดย
นําเสนอไอเดียดีๆในการทํางานใหผูชมไดรูจัก ทายชวงมีการแทรกคําถามและทิปส (Tips) ความรูที่มี
ประโยชนที่เกี่ยวกับเรื่องราวที่นําเสนออีกดวย 

ชวงตอมามีสกูป (Scoop) ของชวง Get Young Blood โดยแนะนําบุคคลที่มี
ความสามารถและสรางช่ือเสียงใหประเทศไทย สัมภาษณเรื่องราวความเปนมาดวยวิธีการ วอยซ โอ
เวอร (Voice Over) สัมภาษณถึงความสําเร็จของเขา จากน้ันกลับมาแนะนําตัวอยางรายการดีๆที่
กลาวไวตนรายการ และทายชวงก็จะมีการแทรกคําถามและทิปส (Tips) ความรูที่มีประโยชนเกี่ยวกับ
รายการที่จะนําเสนอในตอนน้ันๆ 

ชวงสุดทายของรายการในบางตอนจะเปนชวง get special อาจแลวแตสปอนเซอร 
(Sponsor) ในตอนน้ันๆ ซึ่งจะแนะนําเรื่องราวและพาไปสถานที่ที่มีความพิเศษใหกับผูชม แตในบาง
ตอนจะเปนการแนะนําเบื้องหลังการทํางานของโฆษณา หรือเอ็มวีแทน ซึ่งชวงที่แตกตางกันออกไปใน
แตละตอน ประกอบดวย 

ชวง Get out there นําเสนอเกี่ยวกบัการพาไปแนะนําเรื่องราวที่เปนประโยชนใหผูชมได
รูจัก  

ชวง Get 1 Day With ตามติดชีวิตดารา 1 วัน 
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ชวง Get young blood แนะนําบุคคลที่มีความสามารถและสรางช่ือเสียงใหประเทศไทย 
ชวง Get special แนะนําเรื่องราวและพาไปสถานที่ที่มีความพิเศษใหกบัผูชม 
ชวง Get community ติดตามการทํากจิกรรมที่เปนประโยชนของสังคมวัยรุน ใหขอคิด

ตางๆกับผูชม 
ตารางที่ 4-2 แสดงรูปแบบรายการเกท็กึ๋น The World Ideas 

ชวงของรายการ รูปแบบการดําเนินรายการ 

ชวงเริ่มตนของรายการ เปดไตเ ต้ิลประจํารายการ มีสกูปแนะนํา
ตัวอยางของแตละชวงของรายการ จากน้ันพา
ไปแนะนําเบื้องหลังการทํางานของการถายทํา
ภาพยนตร 

ชวงกลางของรายการ ชวงตอมาพาไปชมเบื้องหลังการทํางานของ
การทํารายการ 

ชวงทายของรายการ แนะนําเรื่องราวและพาไปสถานที่ที่มีความ
พิเศษใหกับผูชม แตในบางตอนจะเปนการ
แนะนําเบื้องหลังการทํางานของโฆษณา 
หรือเอ็มวีแทน แลวแตสปอนเซอร 

สรุป รายการเก็ทกึ๋น The World Ideas มีรูปแบบรายการสารคดีเนนเรื่องราวที่ใหความรูเจาะลึกทุก
เรื่องราวที่มีประโยชน นําเสนอรายการดวยวิธีวอยซ โอเวอร (Voice Over) ของพิธีกร ซึ่งในแตละ
ตอนจะประกอบดวยชวงที่ตางกันไปตามสปอนเซอร (Sponsor) โดยเนนเน้ือหาที่มีความแปลกใหม
ดวยไอเดียความคิด 
2. เน้ือหา (Content) ของรายการเก็ทก๋ึน The World Ideas 

รายการเก็ทกึ๋น The World Ideas น้ันเปนรายการประเภทสารคดีที่นําเสนอเรื่องราว
เกี่ยวกับไอเดียดีๆ เจาะลึกเบื้องหลังวงการบันเทิง หรือบางตอนจะมีการตามติดชีวิตดาราที่นาสนใจ 
โดยนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนดานกระบวนการคิด การทํางานตางๆ เจาะลึกและแนะนําทุก
เรื่องราวของไอเดียในวงการบันเทิง 

สรุป รายการเก็ทกึ๋น The World Ideas เปนรายการสารคดีเพื่อผูชมทั่วไป ที่สนใจ
เกี่ยวกับไอเดียดีๆและการทํางานเบื้องหลังของวงการบันเทิง 
 3. ลีลาและวิธีการนําเสนอ (Style and Presentation) ของผูดําเนินรายการ 

รายการเก็ทกึ๋น The World Ideas ไมมีผูดําเนินรายการ แตใชการ วอย โอเวอร (Voice 
Over) แทน โดยลักษณะเสียงของผูดําเนินรายการเสียงจะมีนํ้าเสียงที่ฉะฉาน ฟงเขาใจงาย มีความ
เปนผูใหญ นํ้าเสียงโทนทุมและมีเอกลักษณการพูดเปนของตนเอง ทําใหฟงแลวเกิดความนาเช่ือถือ 

สรุปวาลีลาและวิธีการนําเสนอของผูดําเนินรายการเก็ทกึ๋น The World Ideas น้ันจะตอง
สามารถสรางความนาเช่ือถือใหกับผูชมได เน่ืองจากเปนรายการสารคดีที่ใหความรู ใหแงคิดที่มี
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ประโยชนแกผูชม มีเน้ือหารายการคอนขางมีความเปนขอเท็จจริงสูง เสียงของผูดําเนินรายการจึง
จําเปนตองสรางความนาเช่ือถือกับผูชมได 
รายการ VRZO 

รายการ VRZO เปนรายการวาไรต้ีบันเทิงสําหรับวัยรุนที่มีเน้ือหาหลักคือการสัมภาษณ
ความเห็นของคนดูดี 100 คน ในแตละหัวขอที่แตกตางกันไปในแตละตอน มีพิธีกร 2 คน คือ ปลื้ม สุ
รบท หลีกภัย และ ทับทิม มัลลิการ ออกอากาศทางชองเวรี่ ทีวี ทรูวิช่ันส 85 โดยมีลักษณะตางๆของ
รายการดังน้ี 
1. รูปแบบ (Format) ของรายการ VRZO 

รายการ VRZO เปนรายการวาไรต้ีบันเทิงสําหรับวัยรุน มีเน้ือหาหลักคือการสัมภาษณ
ความเห็นของคนดูดี 100 คน ในแตละหัวขอที่แตกตางกันไปในแตละตอน มีพิธีกร 2 คน คือ ปลื้ม สุ
รบท หลีกภัย และ ทับทิม มัลลิการ เปนผูดําเนินรายการหลักของรายการ โดยมีชวงที่สัมภาษณหนุม
สาวที่ดูดี 100 คน สถานที่ถายทําจะเปนสถานที่ขางนอกใจกลางเมือง เชน สยามสแควร สยามพารา
กอน ทองหลอ เทอรมินัล 21 เซ็นทรัลเวิลด เปนตน โดยถามความคิดเห็นของคนเหลาน้ันเกี่ยวกับ
ประเด็นที่กําลังนิยมในขณะน้ันดวยคําถามที่ตรงไปตรงมา และมักจะไดคําตอบที่ตรงไปตรงมาเชนกัน 
โดยจุดเดนของรายการคือ การขอสามคําจากผูที่ถูกสัมภาษณ 

ชวงเริ่มแรกของรายการจะมีไตเต้ิลรายการและเพลงประจํารายการ จากน้ันผูดําเนิน
รายการหลักแนะนําตัวและสโลแกนของรายการ พูดโฆษณาสินคาและแนะนํากิจกรรมของสปอนเซอร 
(Sponsor) รายการ พรอมบอกวาวันน้ีจะมีหัวขอสัมภาษณอะไร ในบางตอนจะมีแขกรับเชิญมาน่ัง
พูดคุยในชวงน้ีดวย ตอมาผูดําเนินรายการจะพูดเขาชวงสาระมีอยูจริง โดยมีวีทีอาร (VTR) ของชวงน้ี 
และใชการ วอย โอเวอร (Voice Over) ของผูดําเนินรายการหลักและทีมงานรวมกัน ชวงน้ีจะมี
เน้ือหาเกี่ยวกับความรูตางๆตางกันไปในแตละตอน  

ตอมาเขาสูชวงหัวขอที่จะสัมภาษณในวันน้ัน โดยมีวีทีอาร (VTR) และ วอยซ โอเวอร 
(Vioce Over) ประกอบ จากน้ันตามไปสัมภาษณคนดูดี 100 คน ตามสถานที่ขางนอก โดยผูดําเนิน
รายการหลักและบางครั้งเปนทีมงานแทน มีเทคนิคประกอบและเสียงเอฟเฟกตที่ทันสมัยทําใหผูชม
สนุกสนานเฮฮาตาม ตัดกลับมาที่ผูดําเนินรายการกับแขกรับเชิญที่ถายทําในสตูดิโอเหมือนชวงแรก
ของรายการ โดยผูดําเนินรายการจะสรุปผลจากการสัมภาษณ และพูดคุยถามความเห็นจากแขกรับ
เชิญดวย โดยมี (VTR) รวมคะแนน กับวอยซ โอเวอร (Voice Over) ประกอบ จากน้ันมีวีทีอาร (VTR) 
ของสปอนเซอร (Sponsor) ปดทายชวง 

ชวงทายมกีารเลานิทานสอนใจจากผูดําเนินรายการและทีมงาน โดยจะมีภาพที่วาดเองและ
นํามาใชแสดงประกอบการเลานิทานแบบงายๆ ซึ่งชวงทายน้ีอาจเปลี่ยนไปเปนชวงอื่นๆของรายการ
ตามสปอนเซอร (Sponsor) ในแตละตอน มีการใชเทคนิคและเสียงประกอบที่สนุกสนาน และปดชวง
ดวยวีทีอาร (VTR) จากสปอนเซอร (Sponsor) ตอดวยวีทีอาร (VTR) ช่ือวา VRZO Film แสดงละคร
โดยแขกรับเชิญ ผูดําเนินรายการ และทีมงานรวมแสดงดวย ซึ่งมีเน้ือหาเกี่ยวกับสปอนเซอร 
(Sponsor) ของรายการตอนน้ัน มีการวอยซ โอเวอร (Voice Over) ประกอบ และปดทายดวยวีทีอาร 
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(VTR) ของสปอนเซอร (Sponsor) ตอมาชวงสุดทายเปนชวงที่ไมซ้ํากันในแตละตอนของวันน้ันๆ ตัด
กลับมาที่ผูดําเนินรายการหลักกลาวขอบคุณสปอนเซอร (Sponsor) กับแขกรับเชิญกลาวปดรายการ 

ซึ่งชวงอื่นของรายการ ไดแก สาระมีอยูจริง, อิสระ ฮาตะ, วันเบาๆ ของ Ruby เปนชวงของ
มัลลิกา จงวัฒนา, ป.ปลื้ม เปนชวงที่สุรบถ หลีกภัย จะไปนิมนตทาน ว.วชิรเมธีมาเขารวมรายการ, 
Georgie's Heavy day เปนชวงของ ปรีด์ิโรจน เกษมสันต, จิ๋วจิ๋ว เอาจริง เปนชวงของ สิปโปทัย 
ฉันทะสิริวัฒน และนิทานสอนใจ เปนชวงที่สุรบถ หลีกภัย จะมานําเสนอแงคิดตางๆในสังคมปจจุบัน 
ในรูปแบบของนิทาน รวมถึงในเทปแรก ๆ มีชวงที่มีบุคคลมีช่ือเสียงมาแสดงความเห็นประเด็นน้ันอีก
ดวย 
ตารางที่ 4-3 แสดงรูปแบบรายการ VRZO  

ชวงของรายการ รูปแบบการดําเนินรายการ 

ชวงเริ่มตนของรายการ เปดไตเต้ิลประจํารายการ เขาสูชวงแรกพิธีกร
หลักเปดรายการพรอมเชิญแขกรับเชิญมา
พูดคุย 

ชวงกลางของรายการ ชวงตอมาเปนการสัมภาษณคนดูดี 100 คน ซึ่ง
จะมีหัวขอที่ตางกันไปในแตละตอน 

ชวงทายของรายการ มี ช ว ง ที่ ต า ง กั น ไ ป แล ว แต ส ป อ น เ ซ อ ร 
(Sponsor) ของรายการ จากน้ันตัดกลับมาที่ผู
ดําเนินรายการหลักกลาวขอบคุณสปอนเซอร 
(Sponsor) กับแขกรับเชิญกลาวปดรายการ 

สรุป รายการ VRZO มีรูปแบบรายการวาไรต้ีที่มเีน้ือหาหลากหลายและมีความสนุกสนาน แตก็มีสาระ
สอดแทรกอยูในชวงทายของรายการ นําเสนอรายการดวยพิธีกรที่มีบุคลิกเขากับวัยรุนและเปนคน
เฮฮาสนุกสนาน มีเอฟเฟกตเสียงและภาพที่เนนความบันเทิงเฮฮา สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหดู
รายการไดเปนอยางดี 
2. เน้ือหา (Content) ของรายการ VRZO 

รายการVRZO มีเน้ือหาหลักๆของรายการ คือ การสัมภาษณความเห็นของคนดูดี 100 คน 
ในแตละหัวขอที่แตกตางกันไปในแตละตอน โดยถามความคิดเห็นของคนเหลาน้ันเกี่ยวกับประเด็นที่
กําลังนิยมในขณะน้ันดวยคําถามที่ตรงไปตรงมาและเนนความสนุกสนานเรียกเสียงหัวเราะจากผูชม
ดวยมุกตลกของพิธีกรและเสียงเอฟเฟกตประกอบรายการ 

สรุป รายการ VRZO เปนรายการวาไรต้ีที่มีกลุมเปาหมายเปนวัยรุน และนําเสนอเน้ือหา
เกี่ยวกับความคิดเห็นของคนทั่วไปตอประเด็นดังๆในสังคมตอนน้ันๆ  
3. ลีลาและวิธีการนําเสนอ (Style and Presentation) ของผูดําเนินรายการ 

รายการ VRZO มีผูดําเนินรายการหลักทีม่ีบคุลิกทีส่นุกสนานเขากับกลุมเปาหมายไดดี จะมี
มุกตลกสอดแทรกอยูตลอด แตก็ไมไดมีแคพิธีกรหลักเทาน้ัน รายการน้ียังมีทีมงานที่เปนที่รูจักของ
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ผูชมที่ติดตามรายการน้ีอยูเสมอ ซึ่งทีมงานน้ีจะมาเปนพิธีกรภาคสนามแทนพิธีกรหลักในบางตอน 
และยังมีในชวงอื่นของรายการที่จะใชทีมงานเขามาพากยเสียงหรือรวมแสดงในตอนน้ันดวย  

สรุป ลีลาการนําเสนอของผูดําเนินรายการ VRZO มีบุคลิกลักษณะที่ดึงดูดกลุมเหมายได
เปนอยางดี เปนสวนชวยทําใหรายการมีความสนุกสนานมากข้ึน เน่ืองจากมีความเฮฮาเปนกันเอง 
ปลอยมุกตลกสรางเสียงหัวเราะใหผูชมไดเปนอยางดีทําใหรายการมีความสนุกสนาน ดึงดูดผูชมไดจน
จบรายการ 
รายการเวทีปลอยของ 

รายการเวทีปลอยของ เปนรายการสารคดีที่เปดพื้นที่ใหเยาวชนที่มีความสามารถไดนํา
ผลงานมาแสดงในทุกๆ ดาน รวมพูดคุย เรียนรูวิธีคิด วิธีการสรางสรรคผลงานเพื่อสงตอแรงบันดาลใจ
ในการสรางสรรคผลงานใหกับผูชม ออกอากาศทุกวันศุกร เวลา 20.00 - 20.30 น. (Rerun: วันเสาร 
11.30 น., วันจันทร 13.00 น., วันพุธ 01.30 น., และ วันพฤหัสบดี 00.00 น.)  ทางชองทรูปลูก
ปญญา ทรูวิช่ันส ชอง9 โดยมีลักษณะตางๆของรายการดังน้ี 
1. รูปแบบ (Format) ของรายการเวทีปลอยของ 

รายการเวทีปลอยของมีรูปแบบรายการเปนรายการสารคดีที่นําเสนอเกี่ยวกับการแสดง
ความสามรถของเยาวชนในดานตางๆ มีพิธีกรคือ หยก อุดมพร หงษลัดดาพร ที่จะพาผูชมไปพบกับ
เยาวชนที่มีความสามารถดานตางๆ ซึ่งในแตละตอนจะมีความแตกตางกันไป 

ชวงแรกของรายการจะเปดดวยไตเต้ิลของรายการ จากน้ันจะนําเสนอดวยภาพที่สวยงาม
ของเยาวชนที่มาแสดงความสามารถในตอนน้ัน โดยถายถึงบรรยากาศในสถานที่น้ัน อุปกรณการแสดง 
ผูแสดง โดยเลาออกมาจากภาพที่มีความสวยงาม มุมกลองที่นาชม แลมี Mood & Tone ทีเขากับ
บรรยากาศในตอนน้ัน 

ตอมาจะสัมภาษณความเปนมา กระบวนการทางความคิดของแขกรับเชิญ และใหแขกรับ
เชิญไดแสดงความสามารถของเขา โดยจะมีการวอยซ โอเวอร (Voice Over) ของพิธีกรแทรกลงไปใน
บางชวงของรายการ เพื่ออธิบายในสวนที่ตองเลาเรื่องดวยภาพใหมีความชัดเจนมากข้ึน 

ชวงสุดทายจะใหแขกรับเชิญฝากถึงผูชม และกลาวถึงสิ่งที่ตนเองไดทําวามีประโยชน
อยางไรและแนะนําผูชม โดยจะสรางแรงบันดาลใจใหกับผูชมที่อยากจะทํากิจกรรมแบบตนอีกดวย 
ชวงทายสุดของรายการพิธีกรจะวอยซ โอเวอร (Voice Over) สรุปในสิ่งที่ไดจากการพูดคุยกับแขกรับ
เชิญในวันน้ัน 
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ตารางที่ 4-4 แสดงรูปแบบรายการเวทีปลอยของ  

ชวงของรายการ รูปแบบการดําเนินรายการ 

ชวงเริ่มตนของรายการ เปดไตเต้ิลประจํารายการ เขาสูชวงแรก
พิธีกรแนะนําแขกรบัเชิญ และรวมพูดคุย
กับแขกรบัเชิญ 

ชวงกลางของรายการ สัมภาษณความเปนมาของแขกรบัเชิญ ให
แขกรับเชิญแสดงความสามารถ และมีการ
เลาเรื่องดวยภาพที่สวยงาม 

ชวงทายของรายการ ใหแขกรับเชิญฝากถึงผูชม พูดสรางแรง
บันดาลใจ 
ตอนชวงทายพิธีกรวอยซ โอเวอร (Voice 
Over) สรุปสิ่งที่ไดจากการพูดคุยกับแขก
รับเชิญในวันน้ัน 

สรุป รายการเวทีปลอยของเปนรายการสารคดีที่นําเสนอความสามารถของเยาวชน โดยมีการ
สัมภาษณ และแสดงใหผูชมเห็นถึงการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและรวมสรางแรงบันดาลใจใหกับ
ผูชมที่สนใจกิจกรรมน้ัน โดยมีการนําเสนอดวยภาพที่มีความสวยงามเปนหลัก 
2. เน้ือหา (Content) ของรายการเวทีปลอยของ 

รายการเวทีปลอยของมีเน้ือหาเกี่ยวกับการเปดพื้นที่ใหเยาวชนที่มีความสามารถมาแสดง
ความสามารถของตน และเลาเรื่องที่ไดพบเจอมาเพื่อรวมแชรประสบการณ และสรางแรงงบันดาลใจ
ใหกับผูชมที่สนใจ โดยแขกรับเชิญจะเปลี่ยนไปในแตละตอน 

สรุป รายการเวทีปลอยของมีเน้ือหาเกี่ยวกับประโยชนของการทํากิจกรรม การแสดง
ความสามารถและสรางแรงบันดาลใจใหผูชมหันมาทํากิจกรรมที่มีประโยชน 
3. ลีลาและวิธีการนําเสนอ (Style and Presentation) ของผูดําเนินรายการ 

รายการเวทีปลอยของมีวิธีการนําเสนอคือมีผูดําเนินรายการ 1 คน ที่เปนวัยรุนและมีความ
เปนตัวของตัวเอง ซึ่งผูดําเนินรายการจะมีหนาที่สัมภาษณความเปนมาของแขกรับเชิญและกลาว
สรุปผล โดยการวอยซ โอเวอร (Voice Over) สรุปในตอนทายของรายการ ซึ่งรายการเวทีปลอยของ
เปนรายการสารคดี ดังน้ันผูดําเนินรายการจึงไมจําเปนตองสนุกสนานเฮฮา แตตองมีวิธีการพูดที่
ชัดเจนและมีนํ้าเสียงที่นาฟงและนาสนใจแทน 

สรุป ลีลาการนําเสนอของผูดําเนินรายการเวทีปลอยของมีลักษณะไมเหมือนรายการวัยรุน
ทั่วไป โดยเนนไปทางเน้ือหาของสิ่งที่จะนําเสนอในรายการมากกวา พูดจาชัดถอยชัดคําและมี
เอกลักษณเปนของตนเอง  
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2.2. วิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตรายการโทรทัศนวัยรุน 
ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ผลิตรายการโทรทัศนวัยรุนจากผูผลิตรายการฮัลโหล เอเช่ียน และรายการเวทีปลอยของ ในวันที่ 10 
กันยายน – 17 กันยายน 2556 จํานวน 2 ทาน ดังน้ี 

1. รายการฮัลโหล เอเชี่ยน (Hello Asian) 
คุณนันทนิษฎ ภัทรภีรอนันต 
ผูควบคุมการผลิตรายการฮลัโหล เอเช่ียน 

2. รายการเวทีปลอยของ 
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ 
ผูควบคุมการผลิตรายการเวทปีลอยของ 

ทั้งน้ีเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหา กลวิธีใน
การสื่อสารของผูดําเนินรายการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการผลิตรายการโทรทัศนวัยรุน 
และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน
วัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชน “Adrenaline” ผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหแยก
บทสัมภาษณของผลิตรายการโทรทัศนวัยรุน จํานวนทั้งสิ้น 2 รายการ จํานวน 2 ทาน โดยแบงคําถาม
ออกเปน 5 หัวขอ และสรุปบทสัมภาษณทั้งหมด ไดดังน้ี 

1. คําถามท่ัวไปเก่ียวกับรายการวัยรุนทางโทรทัศนในปจจุบัน 
ความนิยมรายการวัยรุนทางโทรทัศนในปจจุบัน 
คุณนันทนิษฎ ภัทรภีรอนันต กลาววา ยังคงนิยมอยูแมวาจะสามารถเลือกชมทางอื่นได

งายกวา แตยังมีปจจัยสนับสนุนใหวัยรุนยังนิยมชมทางโทรทัศนไดอยู 
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กลาววา ปจจุบันวัยรุนสวนใหญดูโทรทศันนอยลง เพราะมีสื่อ

อินเตอรเน็ตมากข้ึน ซึ่งวัยรุนอยูกับสื่ออินเตอรเน็ตหรือเลนโทรศัพทมากกวาที่จะดูโทรทัศนหรือฟง
วิทยุเหมือนเมื่อกอน เพราะฉะน้ันการเปดรับสื่อของวัยรุนคอนขางแคบลง แตจะเปดกวางข้ึนถา
รายการน้ันออนแอรในอินเตอรเน็ต และชวงเวลาวันเสารอาทิตยวัยรุนก็ไมคอยไดอยูบาน ทําใหเวลา
ในการดูโทรทัศนของวัยรุนก็นอยลงตามไปดวย 

คิดวารายการวัยรุนทางโทรทัศนปจจุบันในภาพรวมเปนอยางไร 
คุณนันทนิษฎ ภัทรภีรอนันต กลาววา รายการวัยรุนในปจจุบันที่เห็นอยู คิดวาพยายาม

เขาถึงวัยรุนเปนกลุมๆ หลายๆรายการมักจะใหวัยรุนมสีวนรวมในรายการมากข้ึน เพื่อเพิ่มแรงจูงใจใน
การติดตามรายการ 

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กลาววา ในฐานะคนทํารายการมองวาวัยรุนตองการอะไรที่
เสพงาย อะไรที่ดูแลวสนุกเพลิดเพลนิ เขาใจงาย เพราะฉะน้ันรายการที่ออกมาสวนใหญก็จะมีรูปแบบ
ที่งายๆ มีกราฟก หรือมีอะไรที่เขาคิดวาดึงดูดกลุมวัยรุน วัยรุนสมัยน้ีเปลี่ยนไปจากสมัยกอน เพราะมี
สื่ออินเตอรเน็ตเขามา มีการรับรูมากข้ึน เปดรับสื่อตางประเทศมากข้ึน วัยรุนบางกลุมก็อยากเสพ
อะไรที่เปนความรูมากข้ึน เพราะฉะน้ันรายการที่เปนสารคดีก็จะเปนที่สนใจในการเปดรับของวัยรุนไป
ดวย 
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ข้ันตอนและกระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน  
คุณนันทนิษฎ ภัทรภีรอนันต กลาววา ข้ันแรกจะมีการหาขอมูลเพื่อดูกระแสความนิยม

ในชวงน้ันๆ เพราะเปนรายการนําเสนอตอสัปดาห เราก็จะดูกระแสความนิยมในชวงน้ันๆ จากน้ันก็จะ
หาขอมูลเพื่อนํามาจัดทําเปนสกูปนําเสนอ จัดเตรียม screen และสคริปตใหพิธีกร ถายทํา และ
ดําเนินการตัดตอ เพื่อนําเสนอตอไป 

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กลาววา ข้ันตอนแรกตองระดมความกันคิดกับทีมกอนวา เรา
จะทํารายการอะไรไปเสนอทางชอง คิดต้ังแตกลุมเปาหมายคือใคร ประเภทรายการเปนอยางไร 
รายการต้ังใจจะเลาอะไร เน้ือหารายการคราวๆเปนอยางไร มีกี่ชวง เวลาเทาไร จากน้ันทําเปน พร็อพ
เพอซอลไปเสนอชอง กลับมาเตรียมเขียนสคริปต เตรียมเรฟเฟอรเรนทไปขายทางชอง เปนการปรับ
จูนสิ่งที่ชองตองการกบัสิง่ทีท่างเราตองการจะพรีเซนทออกไปดวย ตองปรับจูนใหตรงกัน สคริปตเทป
แรกก็ทําเปนเดโม ทําเหมือนรายการที่ออกอากาศจริงแตเปนเดโมกอน เทปตอไปก็จะเปนอยางไรจะ
ข้ึนอยูกับเทปแรก ซึ่งเราจะเหน็รูปแบบรายการที่คอยชัดเจนข้ึนไปเรือ่ยๆจากเทปตอๆไป หลักๆคืออยู
ที่เน้ือหา ที่สคริปตแลวก็การเลาเรื่องในรายการของเราวาจะเลาออกมาในรูปแบบใด  

ทําอยางไรจึงจะทําใหกลุมเปาหมายสนใจรายการที่ผลิตข้ึน ตองมีปจจัยอะไรบาง 

คุณนันทนิษฎ ภัทรภีรอนันต กลาววา การเขาถึงความสนใจของกลุมเปาหมาย และให
กลุมเปาหมายรูสึกเหมือนมีสวนรวมในรายการ จะทําใหมีความสนใจในรายการมากข้ึน เชน รายการ
พี่เปนรายการเพลง และกิจกรรมของวัยรุน ก็จะมีการออกกองไปถายกิจกรรมของกลุมเปาหมายเพื่อ
มานําเสนอ และโปรโมทรายการไปในตัว 

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กลาววา กอนอื่นตองดูวากลุมเปาหมายรายการของเรา
ตองการอะไร เชน รายการสารคดี สวนใหญจะเปนวัยรุนกลุมมหาลัยหรือวัยทํางาน หรือเปนกลุมคนที่
อยูบานไมไดทําอะไรจะเสพสื่อแบบน้ีไดตลอด จากน้ันตองดูความตองการของกลุมเปาหมายหลาย
อยางประกอบกัน เชน ตองการความสนุกสนานหรอืความรูมากนอยแคไหน บางคนไมชอบเสพอะไรที่
เปนความรูนานๆไมได ก็ตองแทรกความสนุกเขาไป หรือบางคนที่เสพอะไรที่สนุกมากเกินไปไมได ก็
ตองแทรกเกร็ดความรูที่เปนสาระเขาไปดวย เพราะวาเมนหลักของรายการคือ ดูแลวเราตองไดอะไร
จากรายการน้ันเหมือนกัน 

รายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมทีเ่ปนประโยชนมคีวามนาสนใจหรือไม 
อยางไร 

คุณนันทนิษฎ ภัทรภีรอนันต กลาววา แนนอนวาตองเปนที่นาสนใจ เน่ืองจากวัยรุนใน
ปจจุบัน มีความคิดแยกแยะและมีการแสดงออกเพิ่มมากข้ึน การนําเสนอกิจกรรมตางๆ ในแตละ
สถานที่มักเปนที่นาสนใจ และเปนแรงจูงใจแกวัยรุนไดดี 

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กลาววา นาสนใจ เพราะวัยรุนเด๋ียวน้ีเคามีความอยากลอง 
อยากรูอะไรใหมๆที่ทาทาย ซึ่งเด๋ียวน้ีวัยรุนสวนใหญก็มักจะหางานอดิเรกทําในเวลาวางอยูแลว 
ยกตัวอยางรายการเวทีปลอยของ ก็จะมีในสวนของที่เปนการโชวความสามารถของวัยรุนเหมือนกัน 
คือเราก็นําเสนอในรูปแบบที่ทําใหคนดูรูสึกวาเท และนาลองและอยากทําตามได 

ปจจัยที่มีผลตอการรับชมรายการวัยรุนทางโทรทัศนมีอะไรบาง 
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คุณนันทนิษฎ ภัทรภีรอนันต กลาววา ปจจัยทีมีผลตอการรับชมรายการทางวัยรุน ใน
ปจจุบันนาจะเปนเรื่องของ ศิลปน นักแสดง หรือ ไอดอลที่เปนที่นิยม เปนที่ช่ืนชม และช่ืนชอบของ
วัยรุน 

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กลาววา 1. ดูแลวสนุก เพราะวัยรุนเปนวัยที่ตองเรียน และ
เครียดมากพออยูแลวก็คงอยากเสพอะไรที่มันสนุก 2. ต่ืนตาต่ืนใจ มีจุดเดนในรายการที่ดึงดูดที่ทําให
เห็นวามันนาสนใจ 3.สาระความรูที่จะแทรกลงไปแลวไมนาเบื่อ ดูแลวไมหลับ 

แนวโนมของรายการวัยรุนในอนาคต 
คุณนันทนิษฎ ภัทรภีรอนันต กลาววา วัยรุน มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึง

ปจจุบันการเขาถึงและการรับชม สิ่งตางๆจากสื่อทั่วโลกเปนไปไดงาย และรวดเร็ว คาดวาแนวโนม
ของรายการวัยรุนจะตองหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงใหไวตามความสนใจของวัยรุนใหได เพราะ
นอกจากโทรทัศนแลวตอนน้ีวัยรุนสามารถเสพสื่อจาก internet ไดรวดเร็วกวา และสามารถรับสื่อ
ตรงน้ีไดตลอดเวลาและงายกวาจะรับชมทางโทรทัศน  

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กลาววา คิดวาวัยรุนในอนาคตคงอยากลองทํารายการเอง
บาง เพราะดูมามากแลว จะเห็นไดจากรายการทางอินเตอรเน็ตมีมากข้ึน ทําเองลงเอง อยากรูอยาก
ลองก็เลยทํา เลยคิดวาในอนาคตรายการวัยรุนก็คงมีเยอะมากข้ึนเรื่อยๆ 

2. คําถามดานเน้ือหาของรายการ 
ลักษณะเน้ือหาของรายการวัยรุนทางโทรทัศนที่ดี 
คุณนันทนิษฎ ภัทรภีรอนันต กลาววา จะตองมีความทันสมัย update อยูตลอด และมี

ขอมูลนําเสนอที่ถูกตอง และไมพยายามยัดเยียดหรือมอมเมาจนเกินไป 
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กลาววา ตองเสพงาย ไมใชวาจะทําอะไรที่มันดูยากๆเทๆ แต

คนดูแลวมันไมใช ตองคิดถึงคนดูเปนหลัก ดูแลวเขาใจไปดวยสนุกไปดวย เพราะกลุมเปาหมาย
รายการเปนวัยรุน คือหลักๆเลยตองเขาใจงาย และคนดูตองไดอะไร 

ลักษณะเน้ือหาของรายการวัยรุนทางโทรทัศนแบบใดที่นาจะไดรับความนิยม 
คุณนันทนิษฎ ภัทรภีรอนันต กลาววา ตองเปนรายการที่สามารถเปดความรู และ

มุมมองที่วัยรุนสนใจไดในสวนที่เปนขอมูลและภาพที่วัยรุนไมสามารถเขาถึงไดงายๆ 
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กลาววา คลายๆกันคือตองเขาใจงายและเปนเรื่องใกลตัวของ

วัยรุน เชน พวกสตรีทอารตที่เคาชอบ หรือเปนเกระแสที่นิยมอยูตอนน้ัน หรือถาไมเปนเรื่องกิจกรรม
ยามวางก็อาจจะเปนเรื่องแฟช่ัน ความสวยความงาม เรื่องเกม ก็คือเปนเรื่องที่วัยรุนสนใจ สวนเรื่องที่
ไมเขากับวัยรุนก็จะเปนเรื่องการเมือง ศาสนา สังเกตวารายการพวกน้ีถาจะทําใหวัยรุนดูเราตองปรับ
วิธีการนําเสนอ เพราะถานําเสนอแบบที่เห็นกันทั่วไปวัยรุนก็ไมดูกัน เราตองมาปรับเปลี่ยนใหมีความ
สนุกและเขากับวัยรุนดวย รายการวัยรุนคือดูอยางไรก็ไดใหสนุก ตลก ผอนคลาย เชน รายการวาไรต้ี 
ก็จะไดรับความนิยมในวัยรุนมาก เพราะมีความสนุก 

เน้ือหาของรายการวัยรุนทางโทรทัศน สวนใดที่ควรจะไดรับการพัฒนาเพิ่มมากข้ึน 
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กลาววา คนไทยเรามองวาวัยรุนตองเสพอะไรงายๆ

ตลอดเวลา ซึ่งบางครั้งก็ไมจําเปน วัยรุนปจจุบันมีกระบวนการคิดมากข้ึน รูจักคิดมากข้ึน บางทีสื่อ
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อะไรที่มันตองใชความคิดวัยรุนก็อาจจะสนใจ ไมใชแคความสนุกอยางเดียว แตความรูรอบตัวก็เปนสิ่ง
สําคัญ เรื่องกราฟกสีสันก็มีสวนชวยใหรายการดูสนุกและนาต่ืนเตนมากข้ึน แตวัยรุนแตละคนก็
หลากหลายกันออกไป ไมใชทุกคนจะตองการเสพรายการแบบน้ี เพราะรายการวัยรุนปจจุบนัน้ีมีความ
คลายกันหมด เชน ตองเสพงาย เชน รายการแฟช่ัน ทุกคนก็จะพูดถึงแฟช่ันที่ถายคนแตงตัวแบบตางๆ 
และมาใหความรูเกี่ยวกับวาควรจะแตงตัวอยางไร ซึ่งมันก็เหมือนๆกันซ้ํากันแทบทุกรายการ อาจมี
ความตางกันแคเล็กนอย คือตองไมมีแตความสนุกอยางเดียว แตตองมีความรูแทรกเขาไปใหไดมาก
ที่สุด คนดูคงไมไดตองการแตความบันเทิง แตตองการความรูที่นํามาปรับใชในชีวิตประจําวันไดดวย 

3. คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการ 
ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการวัยรุนทางโทรทัศนที่นาสนใจและ

แตกตางจากรายการอื่น 
คุณนันทนิษฎ ภัทรภีรอนันต กลาววา รายการฮัลโหล เอเช่ียนจะแบงเปน 3 สวน ซึ่งจะ

มีสวนที่เปนการนําเสนอกจิกรรมที่ใหวัยรุนไดมาออกรายการ หรือมีสวนรวมในรายการดวย ซึ่งเปน
รายการแรกๆที่สนับสนุนกิจกรรมที่วัยรุนไดนําเสนอสิ่งที่ทําและสนใจ รวมถึงมีการจัดกจิกรรมนอก
สถานที่ มีการจัดการแขงขัน และสนับสนุนผูชนะการแขงขันไดทํากิจกรรมที่นาสนใจตอไป ทัง้ใน และ 
ตางประเทศ 

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กลาววา รายการวัยรุนสวนใหญก็จะเปนรายการวาไรต้ี คือ
ตองมีอะไรที่หลากหลาย ฉะน้ันรายการหน่ึงก็ตองหลากหลาย มีบางชวงทีส่นุก บางชวงที่เปนสาระ มี
บางชวงที่ใหแงคิด คือสามขอน้ีจะเปนหลกัที่ควรจะอยูในรายการวัยรุน แตข้ึนอยูกับวาเราจะนํามา
ปรับใชอยางไร เชน วัยรุนอาจจะตองการเรื่องของรายการทีม่ีภาพสวย หรอืเกี่ยวกบัการตัดตอ ซึ่งเปน
หลายปจจัยในการทํางานโปรดัคช่ันวาจะทําอยางไรใหเปนรายการที่คนตองการ บางทีอาจจะไมได
มุงเนนเรื่องกลุมเปาหมายแตอยูที่ตัวเราวาเราพอใจกบัรายการที่ออกไปมากนอยแคไหน 

ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการวัยรุนทางโทรทัศนทีส่ามารถดึงดูด
กลุมเปาหมาย 

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กลาววา รายการวัยรุนตองมีความสนุกมาเปนอันดับแรก ตอง
มีความรูแงคิดแทรกเขาไป ทําใหคนดูไดความรูในมมุที่ไมนาเบื่อ เชน รายการ VRZO เปนรายการที่มี
เน้ือหาเกี่ยวกับโพลสํารวจ แตเขามีการเลนมุก มีการตัดตอที่ดี กราฟกดึงดูดวัยรุนดูแลวไมนาเบื่อ 
สามารถดึงคนดูใหอยูกบัเขาไดภายในเวลาครึ่งช่ัวโมงใหอยูกบัแคโพลสํารวจหน่ึงรอยคนได ทั้งตัว
พิธีกร มุกตลก และมเีกร็ดความรูแทรกดวย ทําใหไดความรูดวยแลวก็มีความสนุกดวย มันตองอยูที่เรา
วา จะสามารถดึงดูดกลุมวัยรุนอยางไรใหจดจออยูกับรายการของเราไดต้ังแตตนจนจบ 

Mood & tone ของรายการควรเปนแบบใด 
คุณนันทนิษฎ ภัทรภีรอนันต กลาววา สดใส ทันสมัย และสนุกสนาน เพื่อใหความกบั

ความเปนวัยรุน 
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กลาววา ควรจะมีหลากหลาย กราฟกก็เปนสวนสําคัญที่ดึงดูด

วัยรุน ถาข้ึนเปนตัวหนังสือธรรมดาก็จะดูจืด ควรจะเอาสีสันเขามาชวย เรื่องของความสนุกถาเปน
รายการที่มีพิธีกร พิธีกรก็ตองคุยสนุก แตถาไมมีพิธีกรก็ข้ึนอยูกับเสียงผูบรรยายมีความนาสนใจมาก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



48 

 

นอยแคไหน แลวก็ข้ึนอยูกับองคประกอบหลายๆอยางในการทําโปรดัคช่ัน ถาเปนเสียงพิธีกรรายการ
วัยรุนก็ตองฟงแลวสนุกไมใชทองอาขยาน ฟงแลวไมงวง ถารายการออกแนวตลกก็ตองมีมุกตลกแทรก
ที่ฟงแลวตลกจริงๆไมใชตลกอยูคนเดียวหรือแคเพื่อนเราตลก ถาเปนรายการแนวสารคดีควรจะมี
ลักษณะเสียงที่ฟงแลวไมนาเบื่อ มันก็คงไมไดสนุกเหมือนรายการทั่วไปแตก็ตองมีนํ้าเสียงที่ดึงดูด อาจ
เปนเสียงที่คุนชินตามโทรทัศน หรือเปนเสียงที่เวลาเราฟงคนน้ีเลาเรื่องแลวมันสนุก 

4. คําถามดานพิธีกร/ผูดําเนินรายการ 
บุคลิกลักษณะพิธีกร/ผูดําเนินรายการวัยรุนทางโทรทัศนที่ดี 
คุณนันทนิษฎ ภัทรภีรอนันต กลาววา สิ่งสําคัญคือบุคลิก และจังหวะการนําเสนอ 

ผูดําเนินรายการตองมีบุคลิกที่เหมาะสมกับรายการ มีความรูในสิ่งที่จะนําเสนอ เพื่อใหการนําเสนอดู
นาเช่ือถือ และไมติดขัด รูจักพูดใหถูกจังหวะ สําหรับพี่สิ่งที่พิธีกรตองทําการบานมาเสมอคือ ตองรูจัก
สิ่งที่กําลังจะพูดออกไปใหผูชมไดรับ และช่ือเฉพาะ เชนช่ือคน ช่ือวง ช่ือสถานที่ ตองใหถูกตอง 

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กลาววา ถาเปนรายการที่มีพิธีกร พิธีกรจะตองมีสวนชวยใน
เรื่องของสคริปตคือไมใชมาถามเฉพาะคําถามตามสคริปตเทาน้ัน และพิธีกรตองเปนมิตรกับแขกรับ
เชิญ เปนกันเองทําใหแขกรับเชิญเปนตัวของตัวเองและมีความเปนธรรมชาติมากที่สุด พิธีกรตองเปน
ตัวชวยดวยสวนหน่ึงในการดึงคําตอบจากแขกรับเชิญดวยเชนกนั พิธีกรดีรายการก็ดีไปดวย 

ถาเปนรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมวัยรุนที่เปนประโยชนคิดวาควรมีพิธีกร
ลักษณะใด 

คุณนันทนิษฎ ภัทรภีรอนันต กลาววา ตองมีความกระตือรือรน และพยายามมีสวนรวม
ตอกิจกรรมตางๆ เพื่อสนับสนุนความนาสนใจของกิจกรรมที่เราจะนําเสนอ 

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กลาววา อยากใหพิธีกรมีสวนรวมกับแขกรับเชิญ แขกรับเชิญ
ทําอะไรก็ไปทําดวย เพราะพิธีกรก็เปนเหมือนตัวแทนคนดู อยูในสถานการณจริง ตองอยากรูอยาก
ลอง ถึงแมอาจจะไมไดทําไดทุกอยางแตแคมีสวนรวมบาง ถาใหเขาไดลองทํากิจกรรมรวมกับแขกรับ
เชิญพอคนดูเห็นวาพิธีกรทําได คนดูก็จะคิดวาเราก็คงทําได เปนการสรางแรงบนัดาลใจและใหคนดูหนั
มาสนใจกิจกรรมน้ันมากข้ึน 

ถารูปแบบรายการมีความเปนกึ่งสารคดี คิดวาควรมีพิธีกรหรือเสียงวอยซ โอเวอร 
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กลาววา พี่คิดวาตองมีทั้งสองอยางประกอบกัน ถารูปแบบ

รายการมีความเปนกึ่งสารคดีจะตองมีทั้งพิธีกรและผูพากย (วอยซ โอเวอร) เพราะพิธีกรจะชวยได

เพียงสวนหน่ึง แตบางสวนที่เปนความรูหรือสกูปตองใชวอยซโอเวอรชวย เพราะจะเปนสวนชวย
ใหสกูปน้ันนาเช่ือถือมากย่ิงข้ึน 

คิดวาพิธีกรกับคนที่วอยซโอเวอรควรจะเปนคนเดียวกันไหม 
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กลาววา อาจจะเปนคนเดียวกัน แตหากจะใชคนละคนตองมี

นํ้าเสียงและโทนเสียงที่ตางกันอยางชัดเจน เชน ถาพิธีกรเปนผูหญิงเสียงวอยซ โอเวอรก็ตองเปนเสียง
ผูชาย เปนตน 

5. คําถามดานปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการผลิตรายการ 
ปญหาและอุปสรรคที่พบและแนวทางแกไขในการผลิตรายการวัยรุนทางโทรทัศน 
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คุณนันทนิษฎ ภัทรภีรอนันต กลาววา เน่ืองดวยวัยรุนมีการเสพสื่อไดหลายชองทาง 
นอกเหนือจากโทรทัศน ดังน้ันความรวดเร็ว ความทันสมัยของขาว ขอมูล และกิจกรรมตางๆ ที่
นําเสนอ ไมสามารถถายทําเก็บไวเปนสตอกนานได เพราะจะไมเปนที่นาสนใจ ดังน้ันเราจึงตอง จัดทํา
ตรงน้ีใหใหมและนาสนใจอยูเสมอ มีการแขงขันสูง และผูสนับสนุนรายการสามารถเลือกได
หลากหลาย 

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กลาววา ยกตัวอยางรายการเวทีปลอยของ อันดับแรกคือตัว
พิธีกร คือเขาเปนคนที่เปนตัวของตัวเอง ตามสไตลที่อยากได แตเขาไมใชพิธีกรมืออาชีพ เพิ่งเปน
พิธีกรรายการแรก เลยจะคอนขางแข็ง และพูดทองตามสคริปต  คือรายการวัยรุนปจจุบันใครจะมา
เปนพิธีกรก็ได แลวก็จะพูดไมคอยเกง ถาเราอยากไดคนน้ีเปนพิธีกร แตถาเขาเปนไดไมดีเราก็เอาคนที่
เปนไดดีมาสนับสนุนรายการเราดีกวา ปญหาอีกอยางถาพูดทั้งรายการ คือเราตองมีจุดประสงคของ
รายการชัดเจน คือเราอยากใหผูชมดูทั้งรายการเพื่ออะไร อยางรายการเวทีปลอยของ อยากใหผูชมดู
ทั้งรายการเพื่อมาดูโชวที่เราถายใหกับแขกรับเชิญ เราตองมีจุดสําคัญวาเราอยากใหคนดูไดอะไรจาก
รายการเรา 

แนวทางแกไขปญหาการผลิตรายการวัยรุนทางโทรทัศน 
คุณนันทนิษฎ ภัทรภีรอนันต กลาววา ผูผลิตรายการวัยรุน ตองขยันหาขอมูล และ

พยายามนําเสนอสิ่งแปลกใหมใหแกวัยรุน นอกจากการนําเสนอสิ่งที่วัยรุนสนใจ ตองมีการนําเสนอสิ่ง
ที่จะสามารถดึงดูดใหวัยรุนสนใจใหได 

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กลาววา ข้ึนอยูกับคนกํากับอยางครีเอทีฟไดเร็กเตอร จะคุม
พิธีกรอยางไรใหไดอยางที่เราตองการ เพราะพิธีกรก็เหมือนนักแสดงคนหน่ึง ซึ่งตองเต็มรอยกับงาน 
พอมาถึงกระบวนการตัดตอ Editor ก็ตองมีสวนชวยที่จะทํายังไงก็ไดใหรายการสนุกไมนาเบื่อ หรือถา
เราจะเนนไปในทางเทๆก็คือตองใหไปในทิศทางเดียวกันทั้งรายการ ตองคุม Mood & Tone ใหอยู
ตามที่เราตองการ 

คําแนะนําในการผลิตรายการวัยรุนทางโทรทัศน 
คุณนันทนิษฎ ภัทรภีรอนันต กลาววา อยากใหสื่อที่ทําเกี่ยวกับวัยรุน มีความรับผิดชอบ 

ตอสิ่งที่จะนําเสนอมากกวาน้ี ขอมูลการนําเสนอควรมีการตรวจสอบ และมีความถูกตอง และไมมอม
เมาเยาวชน 

คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กลาววา สําหรับการทําจุลนิพนธ ทําอยางไรก็ไดใหตนเอง
สนุก ทําอยางที่เราอยากทําที่คิดวามีความสุขที่จะทํากับมัน เราอยากไดอะไรอยากใสอะไรลงไป 
ขอเสนอแนะของอาจารยก็มีสวนชวยในงานเราสวนหน่ึง แตสุดทายจุลนิพนธมันคืองานของเรา งาน
มันจะออกมาเปนอยางไรก็ข้ึนอยูกับเรา เราต้ังใจกับงานมากนอยแคไหนมันก็จะออกมากับผลงานที่
เราทํา 

การเชื่อมโยงผลการศึกษาท่ีไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
เพ่ือนําไปใชในการจัดทําโครงราง (Proposal) บทรายการ (Script) และการผลิตรายการ 
(Production) 
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ในคําถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการวัยรุนทางโทรทัศนในปจจุบัน ผูเช่ียวชาญไดใหคําแนะนําวา 
รายการโทรทัศนวัยรุนในปจจุบันยังมีความนิยมตอกลุมวัยรุนอยู แตดวยสื่ออินเตอรเน็ตที่เขามามี
บทบาทมากข้ึน ทําใหวัยรุนรับชมโทรทัศนนอยลงและหันไปรับชมทางอินเตอรเน็ตแทน ซึ่งผูผลิต
รายการมองวารายการที่จะเขาถึงกลุมวัยรุนไดน้ันจะตองเปนรายการที่เสพงาย ดูแลวสนุกเพลิดเพลิน 
แตก็ตองมีเน้ือหาสาระแทรกอยูบางในรายการ ซึ่งหากกลาวถึงรายการวัยรุนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับ
กิจกรรมยามวางที่เปนประโยชนก็มีความนาสนใจอยูไมนอย แตตองนําเสนอเน้ือหารายการใหมีความ
แปลกใหม ทันสมัย และไมนาเบื่อ 

ในคําถามดานเน้ือหาของรายการ ผูเช่ียวชาญไดใหคําแนะนําวา เน้ือหาของรายการ
โทรทัศนวัยรุนตองมีความทันสมัย เสพงาย แตดูแลวตองไดประโยชน อาจเปนเรื่องที่วัยรุนใหความ
สนใจในขณะน้ัน หรือเปนเรื่องที่ใกลตัววัยรุน 

ในคําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการ ผูเช่ียวชาญไดใหคําแนะนําวา รายการ
โทรทัศนวัยรุนควรจะมีความหลากหลายและมีความสนุกสนานแตตองไดประโยชน สวนใหญมักเปน
รายการประเภทวาไรต้ี สวนเรื่องกราฟกก็มีสวนสําคัญที่จะทําใหรายการดูสนุกสนานมากข้ึน เพราะ
รายการวัยรุนควรจะมีอะไรที่ดึงดูดใหผูชมสนใจและดูแลวไมเบื่อ ซึ่งการใสเสียงเอฟเฟกตก็จะชวย
สรางสีสันใหรายการมีความสนุกสนานไดเชนกัน 

ในคําถามดานพิธีกร/ผูดําเนินรายการ ผูเ ช่ียวชาญไดใหคําแนะนําวา พิธีกร/ผูดําเนิน
รายการตองมีบุคลิกที่นาสนใจ และดูมีความนาเช่ือถือ มสีวนชวยในเรื่องของสคริปตรายการ คือตอง
เปนตัวชวยดวยสวนหน่ึงในการดึงคําตอบจากแขกรับเชิญ เปนกันเองกับแขกรับเชิญ และมีความ
กระตือรือรน ตองฝกฝนการพูดและเตรียมตัวมาอยางดี และถารูปแบบรายการมีความเปนกึ่งสารคดี
ควรจะมีทั้งพิธีกรและผูพากย (วอยซ โอเวอร) สองอยางประกอบกัน เพราะพิธีกรจะชวยไดเพียงสวน
หน่ึง แตบางสวนที่เปนความรูหรือสกูปตองใชวอยซโอเวอรชวย เพราะจะเปนสวนชวยใหสกูปน้ัน
นาเช่ือถือมากย่ิงข้ึน 

ในคําถามดานปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการผลิตรายการ ผูเช่ียวชาญไดให
คําแนะนําวา ในดานของการทํารายการวัยรุน รายการตองมีความทันสมัยอยูตลอด และพิธีกรก็เปน
สวนที่จะชวยใหรายการมีความลื่นไหล หากพิธีกรดีรายการก็จะดีไปดวย สวนวิธีแกไขปญหาหากมี
ปญหาเกิดข้ึนในข้ันตอนการถายทํา ข้ันตอนการตัดตอก็จะมีสวนชวยไดมาก แตถาหากคนทํารายการ
มีการเตรียมขอมูลมาดี ก็จะมีความผิดพลาดเกิดข้ึนนอย 

ในดานโครงรางรายการ (Proposal) ผูจัดทําไดปรับแนวความคิดและธีมของรายการใหมี
ความเขากับรายการมากข้ึน และปรับวันและเวลาออกอากาศจากเดิมออกอากาศทางสถานีโทรทัศน
กองทัพบก ชอง 5 เปน ชอง Thai PBS แทน เพราะมีความเห็นวาประเภทและรูปแบบของรายการมี
ความเหมาะสมที่จะออกอากาศทางชองน้ีมากกวา เพราะเปนรูปแบบรายการกึ่งสารคดี 

ในดานบทรายการ (Script) ผูจัดทําไดวางแผนที่จะนําขอมูลที่จะนําเสนอรายการไปปรึกษา
กับผูเช่ียวชาญกอนเริ่มการผลิตรายการ (Production) เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและเหมาะสมของ
รายการ 
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ในดานการผลิตรายการ (Production) ผูจัดทําไดวางแผนเตรียมพรอมที่จะถายทําในดาน
ของสถานที่ และอุปกรณการถายทํา 
สรุปผลการวิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตรายการโทรทัศนวัยรุน 

การวิเคราะหบทสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนวัยรุน รายการฮัลโหลเอเช่ียน และ
รายการเวทีปลอยของ จํานวนทั้งสิ้น 2 ทานสามารถสรุปผลไดวา ในปจจุบันคนวัยรุนมีความสนใจ
เกี่ยวกับการรับชมรายการทางโทรทัศนที่นอยลง เน่ืองจากมีสื่อตางๆเขามามากข้ึน เชน สื่อ
อินเตอรเน็ต เปนตน และวัยรุนมักใชเวลาอยูกับสื่ออนิเตอรเน็ตมากกวาการรับชมโทรทัศน ดังน้ันตอง
ทํารายการที่สามารถเขาถึงกลุมวัยรุนไดงาย และรายการน้ันจะตองมีทั้งความสนุกสนานพรอมทั้งมี
สาระและประโยชนสอดแทรกไวดวยกัน เพื่อใหเกิดความหลากหลายในเน้ือหาและมีความสนุกสนาน
ในรายการ ดูแลวไมเบื่อแตไดรับประโยชนจากรายการน้ัน ในเรื่องของขอมูลขาวสารตองมีความทัน
ตอเหตุการณและเปนเรื่องที่นาสนใจในขณะน้ันหรือเปนเรื่องใกลตัวของวัยรุนจะไดรับความสนใจเปน
พิเศษ โดยรายการโทรทัศนวัยรุนควรจะมีสีสันที่สดใส ไมจืดชืดจนดูนาเบื่อ ในดานของพิธีกรรายการ 
จําเปนตองมีความเช่ือถือไดและมีความเปนเอกลักษณของตัวเองจะทําใหรายการมีความนาสนใจ ใน
เรื่องของกราฟกและเอฟเฟกตประกอบรายการก็มีสวนทําใหรายการดูสนุกสนานข้ึนไดมาก 

จากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในมุมมองการออกแบบรูปแบบรายการใหมีความ
ทันสมัย เน้ือหารายการเปนเรื่องที่เขากับกลุมเปาหมาย และมีกราฟกประกอบที่เรียบงายแตมีสีสันที่
เขากับกลุมเปาหมายของรายการ โดยรายการจะมีทั้งความสนุกสนานและสาระประโยชนรวมอยู
ดวยกัน สวนในดานพิธีกรจะใชการพากยเสียง(วอยซ โอเวอร) ประกอบรายการ ทั้งน้ีไมสอดคลองกับ
คําสัมภาษณของผูผลิตรายการเวทีปลอยของที่กลาววา รายการประเภทสารคดีควรมีทั้งพิธีกร
และวอยซโอเวอรประกอบกนั โดยทั้งสองอยางจะทําหนาทีร่วมกัน พิธีกรจะเปนผูสรางสสีนัใหรายการ 
สวนการวอยซโอเวอรจะมีสวนชวยทําใหขอมูลในรายการนาเช่ือถือมากข้ึน ซึ่งเหตุผลที่ผูวิจัยตองการ
ใชเพียงการวอยซโอเวอรประกอบรายการเพียงอยางเดียวเพราะตองการเนนดานเน้ือหาของรายการ 
และใหแขกรับเชิญเปนผูดําเนินเรื่องดวยตนเองมากกวาพิธีกร 

2.3. ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนท่ัวไป และความตองการใน
ดานรูปแบบและเน้ือหาของกลุมเปาหมาย ท่ีมีตอรายการโทรทัศนวัยรุน 

ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคาตอบเอง จาก
กลุมเปาหมายที่มีอายุระหวาง 15-22 ป ที่อาศัยอยูในกรุงเทพและเขตปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 100 
คน โดยที่ผูศึกษาไดนําคําตอบที่ไดมาประมวลผลทางสถิติเพื่อวัดผลทางสถิติเพื่อวัดผลของพฤติกรรม
การเปดรับชมรายการโทรทัศน และความตองการทั้งในดานเน้ือหาและรูปแบบของรายการ เพื่อเปน
แนวทางในการผลิตรายการโทรทศันวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชน ใหสอดคลองกับ
ความตองการของกลุมเปาหมาย  

การแจกแบบสอบถามน้ันผูศึกษาไดแจกแบบสอบถามผานวิธีการออนไลนทางเว็บไซต
www.gmail.com 
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การแจกแบบสอบถามน้ันผูศึกษาไดเริ่มตนจากการสุมตัวอยางกลุมเปาหมายในเขตและ
ปริมณฑล ทั้งหมดจํานวน 100 คน ต้ังแตวันที่ 9-15 กันยายน พ.ศ.2556 เปนระยะเวลาทั้งสิ้น 1 
สัปดาห 

ผลการสํารวจลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามจะ
แสดงผลออกมาดังตารางตางๆตอไปน้ี 
ตารางที่ 4-5 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกตามเพศ 
  เพศของกลุมตัวอยาง จํานวน (คน) รอยละ 
1. ชาย 
2. หญิง 

24 คน 
76 คน 

24 
76 

รวม 100 คน 100 
จากตารางที่ 4-5 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเปนวัยรุนเพศหญิง มี

จํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 76 อันดับรองลงมาเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 24 ตามลําดับ 
ตารางที่ 4-6 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกตามระดับอายุ 

ระดับอายุของกลุมตัวอยาง จํานวน (คน) รอยละ 
1. อายุ 15 - 19 ป 
2. อายุ 20 - 22 ป 

57 คน 
43 คน 

57 
43 

รวม 100 100 
จากตารางที่ 4-6 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนในระดับอายุ 15-19 ป มีมากทีสุ่ด คิด

เปนรอยละ 57 อันดับรองลงมาคือ ระดับอายุ 20-22 ป คิดเปนรอยละ 43 ตามลําดับ 
ตารางที่ 4-7 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
1. มัธยมศึกษาตอนตน 
2. มัธยมศึกษาตอนปลาย 
3. ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
4. สูงกวาปริญญาตร ี

1 คน 
19 คน 
78 คน 
2 คน 

1 
19 
79 
2 

รวม 100 100 
จากตารางที่ 4-7 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนในระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 79 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอย
ละ 19 รองลงมาคือ ระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 2 ตามลําดับ และนอยที่สุดคือ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 1 
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ตารางที่ 4-8 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ 

1. 5,000 - 10,000 บาท 
2. 10,000 - 15,000 บาท 
3. 15,000 – ข้ึนไป 

83 คน 
12 คน 
5 คน 

83 
12 
5 

รวม 100 100 
จากตารางที่ 4-8 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนมากที่สุดมีรายไดอยูที่ 5,000-10,000 

บาท คิดเปนรอยละ 83 รองลงมาคือ มีรายไดอยูที่ 10,000-15,000 บาท คิดเปนรอยละ 12 
ตามลําดับ และนอยที่สุดคือ มีรายไดอยูที่ 15,000 บาทข้ึนไป คิดเปนรอยละ 5  
ตารางที่ 4-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกตามอาชีพของกลุมตัวอยาง 

อาชีพของกลุมตัวอยาง จํานวน (คน) รอยละ 
1. นักเรียน/นักศึกษา 100 คน 100 

รวม 100 100 
จากตารางที่ 4-9 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนทุกคนมอีาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา 

คิดเปนรอยละ 100  
ตารางที ่4-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกตามกิจกรรมยามวางที่ชอบทํา 

กิจกรรมยามวางท่ีชอบทํา จํานวน (คน) รอยละ 
1. ฟงวิทยุ 
2. ดูโทรทัศน 
3. อานหนังสอื 
4. ออกกําลงักาย,เลนกีฬา 
5. คุยโทรศัพท 
6. เลนคอมพิวเตอร 
7. วาดรูป 
8. ถายรูป 
9. อื่นๆ 

26 คน 
66 คน 
46 คน 
29 คน 
22 คน 

       100 คน 
27 คน 
43 คน 
  5 คน 

7.14 
        18.13 

12.63 
  7.96 
  6.04 

        27.47 
  7.41 
 11.81 
  1.37 

รวม 364 100 
จากตารางที่ 4-10 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนมีกิจกรรมยามวางที่ชอบทํา มากที่สุด

คือ เลนคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 27.47 รองลงมาคือ ดูโทรทัศน คิดเปนรอยละ 18.13 รองลงมา
คือ อานหนังสือ คิดเปนรอยละ 12.63 รองลงมาคือ ถายรูป คิดเปนรอยละ 11.81 รองลงมาคือ ออก
กําลังกาย,เลนกีฬา คิดเปนรอยละ 7.96 รองลงมาคือ วาดรูป คิดเปนรอยละ 7.41 รองลงมาคือ ฟง
วิทยุ คิดเปนรอยละ 7.14 รองลงมาคือ คุยโทรศัพท คิดเปนรอยละ 6.04 ตามลําดับ และนอยที่สุดคือ 
อื่นๆ ประกอบดวย ช็อปปง, นอน, ซอมเตน, เลนเกมและฟงเพลง คิดเปนรอยละ 1.37 
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ตารางที่ 4-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกชวงวันที่เปดรับชมรายการโทรทัศน 
ทานเปดรับชมรายการโทรทัศนในชวงวันใด 

มากท่ีสุด 
จํานวน (คน) รอยละ 

1. วันธรรมดา วันจันทร - ศุกร 
2. วันเสาร - อาทิตย 
3. ทุกวัน 
4. ไมแนนอน 

3 คน 
22 คน 
32 คน 
43 คน 

3 
22 
32 
43 

รวม 100 100 
จากตารางที่ 4-11 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนมีการเปดรับชมรายการโทรทัศนที่ไม

แนนอน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 43 รองลงมาคือ เปดรับชมรายการโทรทัศนทุกวัน คิดเปนรอยละ 
32 รองลงมาคือ เปดรับชมรายการโทรทัศนในชวงวันเสาร- อาทิตย คิดเปนรอยละ 22 ตามลําดับ 
และนอยที่สุดคือ เปดรับชมรายการโทรทัศนชวงวันจันทร-ศุกร คิดเปนรอยละ 3 
ตารางที่ 4-12 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกชวงเวลาทีร่ับชมรายการโทรทัศนเปน
ประจํา 

ชวงเวลาที่ทานเปดรบัชมรายการโทรทัศนมากทีสุ่ด
หรือรับชมเปนประจําคือชวงเวลาใด 

จํานวน (คน) รอยละ 

1. 04.00 - 08.00 น.  
2. 08.01 - 10.00 น. 
3. 10.01 - 12.00 น. 
4. 12.01 - 15.00 น. 
5. 15.01– 18.00 น. 
6. 18.01 – 20.00 น. 
7. 20.01 - 22.00 น. 
8. 22.01 - 24.00 น.  
9. 24.01 - 02.00 น. 
10. 02.01 – 03.59 น. 

1 คน 
17 คน 
4 คน 
13 คน 
14 คน 
29 คน 
70 คน 
48 คน 
9 คน 
3 คน 

0.48 
8.17 
1.92 
6.25 
6.73 
13.94 
33.65 
23.07 
4.32 
1.44 

รวม 208 100 
จากตารางที่ 4-12 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนมีชวงเวลาที่เปดรับรายการโทรทัศน

มากที่สุดคือ ชวงเวลา 20.01-22.00 น. คิดเปนรอยละ 33.65 รองลงมาคือ ชวงเวลา 22.01-24.00 
น. คิดเปนรอยละ 23.07 รองลงมาคือ ชวงเวลา 18.01-20.00 น. คิดเปนรอยละ 13.94 รองลงมาคือ 
ชวงเวลา 08.01-10.00 น. คิดเปนรอยละ 8.17 รองลงมาคือ ชวงเวลา 15.01-18.00 น. คิดเปนรอย
ละ 6.73 รองลงมาคือ ชวงเวลา 12.01-15.00 น. คิดเปนรอยละ 6.25 รองลงมาคือชวงเวลา 24.01-
02.00 น. คิดเปนรอยละ 4.32 รองลงมาคือ ชวงเวลา 10.01-12.00 น. คิดเปนรอยละ 1.92 
รองลงมาคือ ชวงเวลา 02.01-03.59 คิดเปนรอยละ 1.44 ตามลําดับ และชวงเวลาที่วัยรุนเปดรับชม
รายการโทรทัศนนอยที่สุดคือ ชวงเวลา 04.01-08.00 น. คิดเปนรอยละ 0.48 
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ตารางที่ 4-13 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกตามสถานีโทรทัศนทีเ่ปดดูเปนประจํา 
สถานีโทรทัศนใดที่ทานเปดรบัชมมากที่สุดหรอืรบัชม

เปนประจํา 
จํานวน (คน) รอยละ 

1. ชอง 3 
2. ชอง 5 
3. ชอง 7 
4. ชอง 9 
5. ชอง 11 NBT 
6. ชอง Thai PBS 
7. True Vision 
8.  อื่นๆ 

82 คน 
27 คน 
34 คน 
26 คน 
1 คน 
9 คน 
35 คน 
8 คน 

36.93 
12.16 
15.31 
11.71 
0.45 
4.05 
15.76 
3.60 

รวม 222 100 
จากตารางที่ 4-13  แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนเปดรับชมสถานีโทรทัศนชอง 3 เปน

ประจํามากที่สุด คิดเปนรอยละ 36.3 รองลงมาคือชอง True Vision คิดเปนรอยละ 15.76 รองลงมา
คือ ชอง 7 คิดเปนรอยละ 15.31 รองลงมาคือ ชอง 5 คิดเปนรอยละ 12.16 รองลงมาคือ ชอง 9 คิด
เปนรอยละ 11.71 รองลงมาคือ ชอง Thai PBS คิดเปนรอยละ 4.05 รองลงมาคือ ชองอื่นๆ 
ประกอบดวย เคเบิ้ลทีวี และ Youtube คิดเปนรอยละ 3.60 ตามลําดับ และชองที่กลุมตัวอยางวัยรุน
เปดรับชมเปนประจํานอยที่สุดคือ ชอง 11NBT คิดเปนรอยละ 0.45 
ตารางที่ 4-14 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกตามประเภทของรายการที่ชอบรบัชม
มากที่สุด 

ประเภทรายการท่ีทานชอบรับชมมากท่ีสุด จํานวน (คน) รอยละ 
1. รายการขาว 
2. รายการบันเทิง 
3. รายการสนทนา 
4. รายการสารคดี 

32 คน 
90 คน 
14 คน 
21 คน 

20.38 
57.32 
8.91 
13.37 

รวม 157 100 
จากตารางที่ 4-14 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนรบัชมรายการประเภทรายการบันเทิง

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 57.32 รองลงมาคือ รายการประเภทรายการขาว คิดเปนรอยละ 20.38 
รองลงมาคือ รายการประภาทรายการสารคดี คิดเปนรอยละ 13.37 ตามลําดับ และประเภทรายการ
ที่กลุมตัวอยางวัยรุนเปดรบัชมนอยทีสุ่ดคือ รายการประเภทรายการสนทนา คิดเปนรอยละ 8.91 
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ตารางที่ 4-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกตามวัตถุประสงคทีร่ับชมรายการ
โทรทัศน 
ทานรับชมรายการโทรทัศนเพ่ือวัตถุประสงคใดมาก

ท่ีสุด 
จํานวน (คน) รอยละ 

1. เพ่ือความบันเทิง 
2. เพื่อรบัขอมลูขาวสาร 
3. เพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
4. อื่นๆ 

62 คน 
30 คน 
5 คน 
3 คน 

62 
30 
5 
3 

รวม 100 100 
จากตารางที่ 4-15 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนรับชมรายการโทรทัศนเพื่อความ

บันเทิงมากที่สุด คิดเปนรอยละ 62 รองลงมาคือ รับชมเพื่อรับขอมูลขาวสาร คิดเปนรอยละ 30 
รองลงมาคือ รับชมเพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชน คิดเปนรอยละ 5 ตามลําดับ และนอยที่สุดคือ 
อื่นๆ ประกอบดวย เพื่อความผอนคลาย เปดไวผานๆและเปดไวไมใหหองเงียบ คิดเปนรอยละ 3 
ตารางที่ 4-16 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกตามรายการโทรทัศนวัยรุนทีเ่คยรบัชม 

รายการโทรทัศนท่ีมีเน้ือหาเก่ียวของกับวัยรุน 
ท่ีทานเคยรับชม 

จํานวน (คน) รอยละ 

1. รายการ ไอทีน I-Teen ทางชอง 5 
2. รายการ VRZO 
3. รายการ Wake Club ทางชอง 5 
4. รายการ Strawberry Cheesecake ทางชอง 3 
5. รายการ Teen Plus Show ทางชอง 5 
6. รายการรถโรงเรียน ทางชอง 5 
7. อื่นๆ 

18 คน 
76 คน 
44 คน 
34 คน 
16 คน 
55 คน 
1 คน 

7.37 
31.14 
18.03 
13.93 
6.53 
22.54 
0.40 

รวม 244 100 
จากตารางที่ 4-16 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหา

เกี่ยวกับวัยรุนรายการ VRZO มากที่สุด คิดเปนรอยละ 31.14 รองลงมาคือ รายการรถโรงเรียน คิด
เปนรอยละ 22.54 รองลงมาคือ รายการ Wake Club คิดเปนรอยละ 18.03 รองลงมาคือ รายการ 
Strawberry Cheesecake คิดเปนรอยละ 13.93 รองลงมาคือ รายการไอทีน คิดเปนรอยละ 7.37 
รองลงมาคือ รายการ Teen Plus Show คิดเปนรอยละ 6.53 ตามลําดับ และรายการโทรทัศนที่มี
เน้ือหาเกี่ยวกับวัยรุนที่กลุมตัวอยางวัยรุนเคยรับชมนอยที่สุดคือ รายการอื่นๆ ประกอบดวย รายการ 
Music Korea คิดเปนรอยละ 0.40 
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ตารางที่ 4-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกตามความสนใจในการทํากจิกรรมยาม
วาง 
ทานมีความสนใจในการทํากิจกรรมยามวางหรือไม จํานวน (คน) รอยละ 

1. สนใจ 
2. ไมสนใจ 

94 คน 
6 คน 

94 
6 

รวม 100  100 
จากตารางที่ 4-17 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนมีความสนใจในการทํากิจกรรมยาม

วางมากที่สุด คิดเปนรอยละ 94 และไมสนใจในการทํากิจกรรมยามวาง คิดเปนรอยละ 6 
ตารางที่ 4-18 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกตามความสนใจรับชมรายการโทรทัศน
วัยรุนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับกจิกรรมของวัยรุน 

ทานสนใจหรืออยากรับชมกิจกรรมวัยรุน  
ประเภทใดบาง 

จํานวน (คน) รอยละ 

1.  Cover Dance 
2.  Cosplay 
3. กีฬาประเภท Extreme เชน สเก็ตบอรด จักรยาน       
    ผาดโผน 
4. Graffiti (นักพนกําแพง) 
5. Street Dance 
6. อื่นๆ 

53 คน 
19 คน 

37 คน 

 
21 คน 

36 คน 

12 คน 

29.77 
10.67 
20.78 

 
11.79 
20.22 
6.74 

รวม 178 100 
จากตารางที่ 4-18 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนมีความสนใจรับชมรายการโทรทัศน

วัยรุนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับกิจกรรมของวัยรุนระเภทกิจกรรม Cover Dance มากที่สุด คิดเปนรอยละ 
29.77 รองลงมาคือ กิจกรรมกีฬาประเภท Extreme เชน สเก็ตบอรด จักรยานผาดโผน คิดเปนรอย
ละ 20.78 รองลงมาคือ กิจกรรมประเภท Street Dance คิดเปนรอยละ 20.22 รองลงมาคือ 
กิจกรรมประเภท Graffiti (นักพนกําแพง) คิดเปนรอยละ 11.79 รองลงมาคือ กิจกรรมประเภท 
Cosplay คิดเปนรอยละ 10.67 ตามลําดับ และกิจกรรมที่กลุมตัวอยางวัยรุนสนใจรับชมนอยที่สุดคือ 
อื่นๆ ประกอบดวย กีฬาฟุตบอล, ทําขนม, ถายรูป, เลนดนตรี, เลนเกม, Graphic Designer, 
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม เปนตน คิดเปนรอยละ 6.74  
 
 
 
 
 
 

   ส
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ตารางที่ 4-19 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกการเคยรับชมรายการโทรทัศนที่
นําเสนอกจิกรรมวัยรุน 

ทานเคยรับชมรายการท่ีนําเสนอกิจกรรมวัยรุน
หรือไม 

จํานวน (คน) รอยละ 

1. เคย 
2. ไมเคย 

35 คน 
65 คน 

35 
65 

รวม 100  100 
จากตารางที่ 4-19 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนไมเคยรบัชมรายการที่นําเสนอเกี่ยวกบั

กิจกรรมวัยรุนมีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 65 และกลุมตัวอยางวัยรุนที่เคยรับชมรายการที่นําเสนอ
เกี่ยวกับกิจกรรมวัยรุนมีนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 35 
ชื่อรายการโทรทัศนวัยรุนท่ีนําเสนอเก่ียวกับกิจกรรมวัยรุนท่ีเคยรับชม 

1. รายการ Active Generation 
2. รายการ Wake club 
3. รายการ Strawberry Cheesecake 
4. รายการ Move to Dance 
5. รายการของชอง GMM One 
6. รายการ Teen Plus Show  
7. รายการปลอยของ ทางชอง 9 
8. รายการแมลงมัน ทางชอง 7 

ตารางที่ 4-20 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกตามความคิดเห็นในการทํากจิกรรมของ
วัยรุน 

ทานคิดวาวัยรุนบางกลุมในปจจุบันท่ีทํากิจกรรม
ยามวาง เชน การเตน การคอสเพลย กีฬาเอ็กซ 
ตรีม สตรีทแดนซ กราฟต้ี มีประโยชนหรือไม 

 

จํานวน (คน) รอยละ 

1. มี 
2. ไมมี ไรสาระ 

96 คน 
4 คน 

96 
4 

รวม 100  100 
จากตารางที่ 4-20 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนมีความคิดเห็นวากิจกรรมยามวาง 

เชน การเตน การคอสเพลย กีฬาเอ็กซตรีม สตรีทแดนซ กราฟต้ี มีประโยชนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
96 และไมมีประโยชน คิดเปนรอยละ 4 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกตามความสนใจตอรายการโทรทัศน
วัยรุนที่นําเสนอเรื่องราวของกลุมวัยรุนที่ทํากิจกรรมยามวางรวมกัน 

ถามีรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอเรือ่งราวของ
กลุมวัยรุนที่ทํากจิกรรมยามวางรวมกัน ทานสนใจ

หรือไม 

จํานวน (คน) รอยละ 

1. สนใจ 
2. ไมสนใจ 

92 คน 
8 คน 

92 
8 

รวม 100  100 
จากตารางที่ 4-21 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนมีความสนใจตอรายการโทรทัศนวัยรุน

ที่นําเสนอเรื่องราวของกลุมวัยรุนที่ทํากิจกรรมยามวางรวมกันมากที่สุด คิดเปนรอยละ 92 และไม
สนใจ คิดเปนรอยละ 8 
ตารางที่ 4-22 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกตามความคิดเห็นดานความยาวรายการ 
ทานคิดวารายการวัยรุนท่ีนําเสนอกิจกรรมยามวาง

ท่ีเปนประโยชนควรมีความยาวรายการเทาไหร 
จํานวน (คน) รอยละ 

1. 5 - 10 นาที 
2. 10 - 15 
3. 15 - 20 
4. 20 นาที ขึ้นไป 

2 คน 

28 คน 

29 คน 

41 คน 

2 
28 
29 
41 

รวม 100  100 
จากตารางที่ 4-22 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนมีความคิดเห็นดานความยาวรายการ

ควรมีความยาว 20 นาทีข้ึนไปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 41 รองลงมาคือ ความยาวรายการ 15-20 
นาที คิดเปนรอยละ 29 รองลงมาคือ ความยาวรายการ 10-15 นาที คิดเปนรอยละ 28 ตามลําดับ 
และมีความคิดเห็นดานความยาวรายการ 5-10 นาทีนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 2  
ตารางที่ 4-23 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกตามความคิดเห็นดานพิธีกรรายการ
โทรทัศนวัยรุน 

ทานคิดวาวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนวัยรุน 
ควรมีลักษณะอยางไร 

จํานวน (คน) รอยละ 

1. มีพิธีกรคนเดียว 
2. มีพิธีกรหลายคน 
3. ไมมีพิธีกร ใชการบรรยายเสียง (Voice Over) 
4. อื่นๆ 

20 คน 

70 คน 

10 คน 

0 คน 

20 
70 
10 
0 

รวม 100  100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที่ 4-23 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนมีความคิดเห็นดานพิธีกรรายการ
โทรทัศนวัยรุนวาควรมีพิธีกรหลายคน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 70 รองลงมาคือ มีพิธีกรคนเดียว คิด
เปนรอยละ 20 ตามลําดับ และนอยที่สุดคือ ไมมีพิธีกร ใชการบรรยายเสียง (Voice Over) คิดเปน
รอยละ 10 
ตารางที่ 4-24 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกตามรูปแบบรายการทีช่ื่นชอบมากที่สุด 

รูปแบบรายการวัยรุนแบบใดท่ีทานชื่นชอบมาก
ท่ีสุด 

จํานวน (คน) รอยละ 

1. รายการทีเ่นนสาระความรูเปนหลกั เปนการ
นําเสนอขอมูลขาวสาร ความรูคําแนะนําดานตางๆ
เกี่ยวกับวัยรุน 
2. รายการทีเ่นนดานความบันเทิง ไดแก เน้ือหาที่มี
ความสนุกสนานเปนหลกั  
3. รายการท่ีเนนท้ังสาระและความบันเทิง ไดแก 
เน้ือหาท่ีมีขอมูลขาวสารและความสนุกสนานอยู
ดวยกัน 
4. รายการสารคดี นําเสนอเรื่องราวชีวิตวัยรุน 
5. อื่นๆ 

12 คน 

 
 

24 คน 

 
 

56 คน 

  
8 คน 
0 คน 

12 
 
 

24 
 
 

56 
 
8 
0 

รวม 100  100 
จากตารางที่ 4-24 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนมีความคิดเห็นดานรปูแบบรายการโดย

ช่ืนชอบรายการที่เนนทั้งสาระและความบันเทิง ไดแก เน้ือหาที่มีขอมูลขาวสารและความสนุกสนาน
อยูดวยกัน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 56 รองลงมาคือ ช่ืนชอบรูปแบบรายการที่เนนดานความบันเทิง 
ไดแก เน้ือหาที่มีความสนุกสนานเปนหลัก คิดเปนรอยละ 24 รองลงมาคือ ช่ืนชอบรูปแบบรายการที่
เนนสาระความรูเปนหลัก เปนการนําเสนอขอมูลขาวสาร ความรูคําแนะนําดานตางๆเกี่ยวกับวัยรุน 
คิดเปนรอยละ 12 ตามลําดับ และช่ืนชอบรูปแบบรายการประเภทรายการสารคดี นําเสนอเรื่องราว
ชีวิตวัยรุนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 8 
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ตารางที่ 4-25 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกตามเน้ือหารายการโทรทัศนวัยรุนที่
ตองการรับชม 

เน้ือหารายการโทรทัศนวัยรุนแบบใดท่ีทาน 
ตองการรับชม 

จํานวน (คน) รอยละ 

1. แฟช่ัน การแตงตัว 
2. ขาวสารในวงการบันเทงิ 
3. สุขภาพและความงาม 
4. กิจกรรมยามวางที่นาสนใจ 
5. การทองเท่ียว 
6. การทําอาหาร 

56 คน 

44 คน 

37 คน 

59 คน 

71 คน 

52 คน 

17.55 
13.79 
11.59 
18.49 
22.25 
16.30 

รวม 319 100 
จากตารางที่ 4-25 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนตองการรับชมรายการที่มีเน้ือหา

เกี่ยวกับ การทองเที่ยว มากที่สุด คิดเปนรอยละ 22.25 รองลงมาคือ รายการที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับ
กิจกรรมยามวางที่นาสนใจ คิดเปนรอยละ 18.49 รองลงมาคือรายการที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับแฟช่ันการ
แตงตัว คิดเปนรอยละ 17.55 รองลงมาคือ รายการที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการทําอาหาร คิดเปนรอยละ 
16.30 รองลงมาคือ รายการที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับขาวสารในวงการบันเทิงคิดเปนรอยละ 13.79 
ตามลําดับ และรายการที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับสุขภาพและความงามเปนเน้ือหารายการที่กลุมตัวอยาง
วัยรุนตองการรับชมนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 11.59 
 
ขอเสนอแนะเพ่ือแนวทางในการคิดสรางสรรครายการโทรทัศนวัยรุนท่ีเหมาะสม 

1. ควรใชวิธีการแนะนําในสิ่งทีดีเพื่อใหวัยรุนลอกเลียนแบบ และควรใชพิธีกรที่เปนวัยรุน
เพราะจะไดเขาใจความรูสึกของวัยรุนไดดี มีการถายทอดอารมณไดอยางดีเย่ียม 

2. อยากเห็นรายการที่แปลก ตางจากที่มีอยูในปจจุบัน คิดวานาสนใจดีในการนําเสนอ
เกี่ยวกับวัยรุน 

3. มีเน้ือหาสาระที่ดี พรอมชักจูงวัยรุนใหใชเวลาใหเกิดผลดีและมีประโยชน 
4. ควรเปนกิจกรรมที่ทาํแลวเกดิประโยชนมากทีสุ่ด มีความสนุกสนาน และคลายเครียด ไม

เครียดจนเกินไปสําหรับวันรุน 
5. ตองมีความสรางสรรคเปนแบบอยางใหวัยรุนในทางที่ดี 
6. ควรใหโอกาสแกวัยรุนในยุคสมัยใหมใหดูชัดเจน นําเสนอตัวตนที่แทจริงของวัยรุน 
7. สะทอนปญหาวัยรุน แนวทางการแกไข และรณรงคหรือเสนอกิจกรรมดีๆและสรางสรรค

ใหวัยรุนสนใจที่จะรวมหรือทํากิจกรรม 
8. นําเสนอกิจกรรมที่นาสนใจแบบใหมๆ 
9. เปนกิจกรรมที่วัยรุนนิยมทํา สามารถนําไปสรางอาชีพได ทําใหผูปกครองเห็นวาเรื่องที่

เราทําไมใชเรื่องที่ไรสาระ 

   ส
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10. ทําใหสนุก เน้ือหานาติดตามและใหขอคิดแกผูชม 
11. รายการควรเปดกวาง ไมตีกรอบเกินไป เพื่อความบันเทงิและเน้ือหาที่วัยรุนควรรู 
12. อยากใหรายการมลีักษณะคลายกบัรายการในชอง Thai PBS ยกเวนรายการขาว 
13. ควรมีการนําเน้ือหาสาระทีเ่กี่ยวกบัการดูแลสุขภาพมาใหไดรับชม 
14. อยากใหคุยเรื่องที่วัยรุนไมสามารถคุยกับพอแมไดแลวก็อยากใหทาํรายการที่ใหกําลังใจ

กับวัยรุน 
15. พยายามสรรหาความบันเทิงและสาระในรายการและอยากใหมีรายการที่สะทอนความ

เปนจริงของวัยรุนและในดานของสังคมในปจจุบัน 
 

สรุปผลการวิเคราะหจากการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับสื่อและความตองการในดานเน้ือหาและ 

รูปแบบรายการท่ีมีตอรายการโทรทัศนวัยรุน  

ในดานขอมูลทั่วไปจากการสํารวจกลุมตัวอยางวัยรุน 100 คน ที่มีอายุระหวาง 15-22 ป ที่
มีอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา ซึ่งเปนกลุมเปาหมายของรายการ สวนใหญเปนวัยรุนเพศหญิง อายุ 
15-19 ป กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีรายไดอยูที่ 5,000-10,000 บาทตอเดือน 
มีกิจกรรมยามวางที่ชอบทํามากที่สุดคือ การเลนคอมพิวเตอร 

ในดานพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนสวนใหญรับชมรายการโทรทัศนที่ไม
แนนอน โดยสถานีโทรทัศนที่ไดรับความนิยมสูงสุด คือ สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 และเปดรับชม
รายการโทรทัศนชวงเวลา 20.01 - 22.00 น. มากที่สุด  

ในดานพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศันวัยรุน โดยประเภทรายการทีร่ับชมมากที่สุดคือ 
รายการประเภทรายการบันเทิง และวัตถุประสงคที่รับชมรายการโทรทัศนคือ เพื่อความบันเทิงมาก
ที่สุด โดยกลาวถึงรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวของกับวัยรุนที่เคยรับชมมากที่สุด คือ รายการ 
VRZO ทางชองเวรี่ ทีวี ทรูวิช่ันส 85 

ในดานพฤติกรรมการเลือกเปดรับชมรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่
เปนประโยชน กลุมเปาหมายวัยรุน พบวาวัยรุนมีความสนใจในการทํากิจกรรมยามวาง และอยาก
รับชมรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมประเภท Cover Dance มากที่สุด และสวน
ใหญเคยรับชมรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมของวัยรุนอยูแลว และสวนใหญมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมยามวางตางๆวาเปนเรื่องที่มีประโยชน 

ในดานของความตองการรปูแบบและเน้ือหาของรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรม
ยามวางที่เปนประโยชน กลุมเปาหมายวัยรุน มีความสนใจเน้ือหารายการที่นําเสนอเกี่ยวกับกิจกรรม
ยามวางของวัยรุนและควรมีความยาวรายการ 20 นาที ข้ึนไป โดยมีความคิดเห็นดานพิธีกรวา ควรมี
พิธีกรหลายคน มากที่สุด และรูปแบบรายการวัยรุนที่ช่ืนชอบ คือ รายการที่เนนทั้งสาระและความ
บันเทิง ไดแก เน้ือหาที่มีขอมูลขาวสารและความสนุกสนานอยูดวยกัน มากที่สุด และดานเน้ือหา
รายการโทรทัศนวัยรุนที่ตองการรับชมมากที่สุดเปนรายการประเภทรายการทองเที่ยว  

ในดานขอเสนอแนะในการผลิตรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปน
ประโยชน "Adrenaline" กลุมเปาหมายมีความตองการดานเน้ือหาเพิ่มเติม ดังน้ี 
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อยากใหมีรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอเน้ือหาสาระที่เปนประโยชน และสามารถนํามา
ปรับใชในจริงในชีวิตประจําวัน อาจเปนเรื่องที่สะทอนปญหาของสังคมในขณะน้ันหรือเปนเรื่องที่
วัยรุนใหความสนใจ โดยทําใหมีความสนุกสนานสอดแทรกไปดวย และอยากใหมีเน้ือหาของรายการที่
ทําใหผูชมมองวาวัยรุนไมไรสาระอยางที่คิด แสดงดานที่มีประโยชนออกมาใหผูชมเห็น เปนตน 
 
การเชื่อมโยงผลการศึกษาท่ีไดจากแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด เพ่ือนําไปใชในการจัดทําโครง
ราง (Proposal) บทรายการ (Script) และการผลิตรายการ (Production) 

การแจกแบบสอบถามเพื่อทําการสํารวจพฤติกรรมการเปดรบัสื่อและความตองการของ

กลุมเปาหมายจํานวน 100 คน ผูศึกษาไดผลการสํารวจลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง

ที่ตอบแบบสอบดังตอไปน้ี 

ในดานขอมูลทั่วไปจากการสํารวจกลุมตัวอยางวัยรุน 100 คน ที่มีอายุระหวาง 15-22 ป ที่
มีอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา ซึ่งเปนกลุมเปาหมายของรายการ สวนใหญเปนวัยรุนเพศหญิง อายุ 
15-19 ป กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีรายไดอยูที่ 5,000-10,000 บาทตอเดือน 
มีกิจกรรมยามวางที่ชอบทํามากที่สุดคือ การเลนคอมพิวเตอร 

ในดานพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนสวนใหญรับชมรายการโทรทัศนที่ไม
แนนอน โดยสถานีโทรทัศนที่ไดรับความนิยมสูงสุด คือ สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 และเปดรับชม
รายการโทรทัศนชวงเวลา 20.01 - 22.00 น. มากที่สุด  

ในดานพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศันวัยรุน โดยประเภทรายการทีร่ับชมมากที่สุดคือ 
รายการประเภทรายการบันเทิง และวัตถุประสงคที่รับชมรายการโทรทัศนคือ เพื่อความบันเทิงมาก
ที่สุด โดยกลาวถึงรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวของกับวัยรุนที่เคยรับชมมากที่สุด คือ รายการ 
VRZO ทางชองเวรี่ ทีวี ทรูวิช่ันส 85 

ในดานพฤติกรรมการเลือกเปดรับชมรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่
เปนประโยชน กลุมเปาหมายวัยรุน พบวาวัยรุนมีความสนใจในการทํากิจกรรมยามวาง และอยาก
รับชมรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมประเภท Cover Dance มากที่สุด และสวน
ใหญเคยรับชมรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมของวัยรุนอยูแลว และสวนใหญมี
ความคิดเหน็เกี่ยวกับกิจกรรมยามวางตางๆวาเปนเรื่องที่มีประโยชน 

ในดานของความตองการรูปแบบและเน้ือหาของรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรม
ยามวางที่เปนประโยชน กลุมเปาหมายวัยรุน มีความสนใจเน้ือหารายการที่นําเสนอเกี่ยวกับกิจกรรม
ยามวางของวัยรุนและควรมีความยาวรายการ 20 นาที ข้ึนไป โดยมีความคิดเห็นดานพิธีกรวา ควรมี
พิธีกรหลายคน มากที่สุด และรูปแบบรายการวัยรุนที่ช่ืนชอบ คือ รายการที่เนนทั้งสาระและความ
บันเทิง ไดแก เน้ือหาที่มีขอมูลขาวสารและความสนุกสนานอยูดวยกัน มากที่สุด และดานเน้ือหา
รายการโทรทัศนวัยรุนที่ตองการรับชมมากที่สุดเปนรายการประเภทรายการทองเที่ยว  

ในดานขอเสนอแนะในการผลิตรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปน
ประโยชน "Adrenaline" กลุมเปาหมายมีความตองการดานเน้ือหาเพิ่มเติม ดังน้ี 
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อยากใหมีรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอเน้ือหาสาระที่เปนประโยชน และสามารถนํามา
ปรับใชในจริงในชีวิตประจําวัน อาจเปนเรื่องที่สะทอนปญหาของสังคมในขณะน้ันหรือเปนเรื่องที่
วัยรุนใหความสนใจ โดยทําใหมีความสนุกสนานสอดแทรกไปดวย และอยากใหมีเน้ือหาของรายการที่
ทําใหผูชมมองวาวัยรุนไมไรสาระอยางที่คิด แสดงดานที่มีประโยชนออกมาใหผูชมเห็น เปนตน 

ในดานโครงรางรายการ (Proposal) ไดมีการปรับเปลี่ยนเวลาการออกอากาศเปนวันเสาร 
13.00 – 13.10 น. ทางสถานีโทรทัศนทางชอง Thai PBS โดยมีความยาว 10 นาที 

ในดานบทรายการโทรทัศน (Script) ที่จะสามารถสื่อถึงความหมายและประโยชนจาก
กิจกรรมที่วัยรุนทําได โดยมีทั้งความสนุกสนาน และมีวิธีการนําเสนอรายการแบบเรียบงาย  

ในดานการผลิตรายการ (Production) จะใชมุมภาพที่สื่อใหเห็นถึงความสมจริง เขากับ
รูปแบบรายการกึ่งสารคดี และมีการใชกราฟกแบบเรียบงายแตสามารถดึงดูดกลุมเปาหมายได 
 
การนําผลการวิจัยมาประยุกตใชและพัฒนารายการ 

การสัมภาษณผูผลิตรายการและผูดําเนินรายการโทรทัศนวัยรุน จํานวน 2 รายการ และ
การแจกแบบสอบถาม เพื่อสํารวจพฤติกรรมการเปดรับสื่อและความตองการของกลุมเปาหมาย 
จํานวน 100 คน ผูศึกษาไดนําผลการวิจัยดังกลาวมาประยุกตใชและพัฒนารายการ ในดานตางๆ ดังน้ี 

ในคําถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการวัยรุนทางโทรทัศนในปจจุบัน ผูเช่ียวชาญไดใหคําแนะนําวา 
รายการโทรทัศนวัยรุนในปจจุบันยังมีความนิยมตอกลุมวัยรุนอยู แตดวยสื่ออินเตอรเน็ตที่เขามามี
บทบาทมากข้ึน ทําใหวัยรุนรับชมโทรทัศนนอยลงและหันไปรับชมทางอินเตอรเน็ตแทน ซึ่งผูผลิต
รายการมองวารายการที่จะเขาถึงกลุมวัยรุนไดน้ันจะตองเปนรายการที่เสพงาย ดูแลวสนุกเพลิดเพลิน 
แตก็ตองมีเน้ือหาสาระแทรกอยูบางในรายการ ซึ่งหากกลาวถึงรายการวัยรุนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับ
กิจกรรมยามวางที่เปนประโยชนก็มีความนาสนใจอยูไมนอย แตตองนําเสนอเน้ือหารายการใหมีความ
แปลกใหม ทันสมัย และไมนาเบื่อ 

ผูศึกษาจึงไดนําเรื่องของการทํารูปแบบรายการใหมีความเขาถึงงาย มีทั้งสาระและความ
บันเทิง เหมาะสมกับความตองการของกลุมเปาหมาย ที่ไมชอบอะไรที่เขาถึงยากและมีความตึงเครียด
จนเกินไป  

ในคําถามดานเน้ือหาของรายการ ผูเช่ียวชาญไดใหคําแนะนําวา เน้ือหาของรายการ
โทรทัศนวัยรุนตองมีความทันสมัย เสพงาย แตดูแลวตองไดประโยชน อาจเปนเรื่องที่วัยรุนใหความ
สนใจในขณะน้ัน หรือเปนเรื่องที่ใกลตัววัยรุน 

ผูศึกษาจึงไดนําเรื่องของการนําเรื่องราวที่มีความนิยมอยูในสังคมขณะน้ันมาถายทอดเปน
เน้ือหารายการ ซึง่ก็คือ เรื่องราวของกลุมวัยรุนที่เตนโคฟเวอรแดนซ 

ในคําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการ ผูเช่ียวชาญไดใหคําแนะนําวา รายการ
โทรทัศนวัยรุนควรจะมีความหลากหลายและมีความสนุกสนานแตตองไดประโยชน สวนใหญมักเปน
รายการประเภทวาไรต้ี สวนเรื่องกราฟกก็มีสวนสําคัญที่จะทําใหรายการดูสนุกสนานมากข้ึน เพราะ
รายการวัยรุนควรจะมีอะไรที่ดึงดูดใหผูชมสนใจและดูแลวไมเบื่อ ซึ่งการใสเสียงเอฟเฟกตก็จะชวย
สรางสีสันใหรายการมีความสนุกสนานไดเชนกัน 
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ผูศึกษาจึงไดนําเรื่องของการทํารูปแบบรายการใหมีความหลากหลาย ทั้งสนุกสนานและได
ประโยชนเชนกัน ในเรื่องของกราฟกก็จะนํามาปรับใชใหรายการมีสีสันมากข้ึน 

ในคําถามดานพิธีกร/ผูดําเนินรายการ ผูเ ช่ียวชาญไดใหคําแนะนําวา พิธีกร/ผูดําเนิน
รายการตองมีบุคลิกที่นาสนใจ และดูมีความนาเช่ือถือ มสีวนชวยในเรื่องของสคริปตรายการ คือตอง
เปนตัวชวยดวยสวนหน่ึงในการดึงคําตอบจากแขกรับเชิญ เปนกันเองกับแขกรับเชิญ และมีความ
กระตือรือรน ตองฝกฝนการพูดและเตรียมตัวมาอยางดี และถารูปแบบรายการมีความเปนกึ่งสารคดี
ควรจะมีทั้งพิธีกรและผูพากย (วอยซ โอเวอร) สองอยางประกอบกัน เพราะพิธีกรจะชวยไดเพียงสวน
หน่ึง แตบางสวนที่เปนความรูหรือสกูปตองใชวอยซโอเวอรชวย เพราะจะเปนสวนชวยใหสกูปน้ัน
นาเช่ือถือมากย่ิงข้ึน 

ผูศึกษาจึงไดนําเรื่องของพิธีกรมาปรับใชกับรายการ โดยจะใชเพียงการวอยซ โอเวอรเพียง
อยางเดียว เพราะตองการใหกลุมวัยรุนเปนตัวดําเนินเรื่องหลัก 

ในคําถามดานปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการผลิตรายการ ผูเช่ียวชาญไดให
คําแนะนําวา ในดานของการทํารายการวัยรุน รายการตองมีความทันสมัยอยูตลอด และพิธีกรก็เปน
สวนที่จะชวยใหรายการมีความลื่นไหล หากพิธีกรดีรายการก็จะดีไปดวย สวนวิธีแกไขปญหาหากมี
ปญหาเกิดข้ึนในข้ันตอนการถายทํา ข้ันตอนการตัดตอก็จะมีสวนชวยไดมาก แตถาหากคนทํารายการ
มีการเตรียมขอมูลมาดี ก็จะมีความผิดพลาดเกิดข้ึนนอย 

ผูศึกษาจึงไดนําเรื่องของคําแนะนํามาปรับใชในดานของการเตรียมงาน วางแผนและตองมี
ความรับผิดชอบตองาน มีความทันสมัยของขอมูลและใชพิธีกรที่มีนํ้าเสียงเหมาะสมกับรายการ 

ในดานโครงรางรายการ (Proposal) ผูจัดทําไดปรับแนวความคิดและธีมของรายการใหมี
ความเขากับรายการมากข้ึน และปรับวันและเวลาออกอากาศจากเดิมออกอากาศทางสถานีโทรทัศน
กองทัพบก ชอง 5 เปน ชอง Thai PBS แทน เพราะมีความเห็นวาประเภทและรูปแบบของรายการมี
ความเหมาะสมที่จะออกอากาศทางชองน้ีมากกวา เพราะเปนรูปแบบรายการกึ่งสารคดี 

ในดานบทรายการ (Script) ผูจัดทําไดวางแผนที่จะนําขอมลูที่จะนําเสนอรายการไปปรึกษา
กับผูเช่ียวชาญกอนเริ่มการผลิตรายการ (Production) เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและเหมาะสมของ
รายการ 

ในดานการผลิตรายการ (Production) ผูจัดทําไดวางแผนเตรียมพรอมที่จะถายทําในดาน
ของสถานที่ และอุปกรณการถายทํา 

ในดานขอมูลทั่วไปจากการสํารวจกลุมตัวอยางวัยรุน 100 คน ที่มีอายุระหวาง 15-22 ป ที่
มีอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา ซึ่งเปนกลุมเปาหมายของรายการ สวนใหญเปนวัยรุนเพศหญิง อายุ 
15-19 ป กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีรายไดอยูที่ 5,000-10,000 บาทตอเดือน 
มีกิจกรรมยามวางที่ชอบทํามากที่สุดคือ การเลนคอมพิวเตอร 

ในดานพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนสวนใหญรับชมรายการโทรทัศนที่ไม
แนนอน โดยสถานีโทรทัศนที่ไดรับความนิยมสูงสุด คือ สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 และเปดรับชม
รายการโทรทัศนชวงเวลา 20.01 - 22.00 น. มากที่สุด  
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ในดานพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศันวัยรุน โดยประเภทรายการทีร่ับชมมากที่สุดคือ 
รายการประเภทรายการบันเทิง และวัตถุประสงคที่รับชมรายการโทรทัศนคือ เพื่อความบันเทิงมาก
ที่สุด โดยกลาวถึงรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวของกับวัยรุนที่เคยรับชมมากที่สุด คือ รายการ 
VRZO ทางชองเวรี่ ทีวี ทรูวิช่ันส 85 

ในดานพฤติกรรมการเลือกเปดรับชมรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่
เปนประโยชน กลุมเปาหมายวัยรุน พบวาวัยรุนมีความสนใจในการทํากิจกรรมยามวาง และอยาก
รับชมรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมประเภท Cover Dance มากที่สุด และสวน
ใหญเคยรับชมรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมของวัยรุนอยูแลว และสวนใหญมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมยามวางตางๆวาเปนเรื่องที่มีประโยชน 

ในดานของความตองการรูปแบบและเน้ือหาของรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรม
ยามวางที่เปนประโยชน กลุมเปาหมายวัยรุน มีความสนใจเน้ือหารายการที่นําเสนอเกี่ยวกับกิจกรรม
ยามวางของวัยรุนและควรมีความยาวรายการ 20 นาที ข้ึนไป โดยมีความคิดเห็นดานพิธีกรวา ควรมี
พิธีกรหลายคน มากที่สุด และรูปแบบรายการวัยรุนที่ช่ืนชอบ คือ รายการที่เนนทั้งสาระและความ
บันเทิง ไดแก เน้ือหาที่มีขอมูลขาวสารและความสนุกสนานอยูดวยกัน มากที่สุด และดานเน้ือหา
รายการโทรทัศนวัยรุนที่ตองการรับชมมากที่สุดเปนรายการประเภทรายการทองเที่ยว  

ในดานขอเสนอแนะในการผลิตรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปน
ประโยชน "Adrenaline" กลุมเปาหมายมีความตองการดานเน้ือหาเพิ่มเติม ดังน้ี 

อยากใหมีรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอเน้ือหาสาระที่เปนประโยชน และสามารถนํามา
ปรับใชในจริงในชีวิตประจําวัน อาจเปนเรื่องที่สะทอนปญหาของสังคมในขณะน้ันหรือเปนเรื่องที่
วัยรุนใหความสนใจ โดยทําใหมีความสนุกสนานสอดแทรกไปดวย และอยากใหมีเน้ือหาของรายการที่
ทําใหผูชมมองวาวัยรุนไมไรสาระอยางที่คิด แสดงดานที่มีประโยชนออกมาใหผูชมเห็น เปนตน 

ในดานโครงรางรายการ (Proposal) ไดมีการปรับเปลี่ยนเวลาการออกอากาศเปนวันเสาร 
13.00 – 13.10 น. ทางสถานีโทรทัศนทางชอง Thai PBS โดยมีความยาว 10 นาที 

ในดานบทรายการโทรทัศน (Script) ที่จะสามารถสื่อถึงความหมายและประโยชนจาก
กิจกรรมที่วัยรุนทําได โดยมีทั้งความสนุกสนาน และมีวิธีการนําเสนอรายการแบบเรียบงาย  

ในดานการผลิตรายการ (Production) จะใชมุมภาพที่สื่อใหเห็นถึงความสมจริง เขากับ
รูปแบบรายการกึ่งสารคดี และมีการใชกราฟกแบบเรียบงายแตสามารถดึงดูดกลุมเปาหมายได 

จากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในการออกแบบรูปแบบรายการโทรทัศนวัยรุนที่
นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชน โดยใหสามารถตอบสนองตอกลุมเปาหมายได คือ เปน
รายการวัยรุนที่มีเน้ือหาสาระที่เปนประโยชน โดยไมเนนดานความสนุกสนานจนเกินไป แตก็ไมตึง
เครียดจนเกินไป มีสาระและ ความบันเทิงรวมอยูดวยกันในรายการ โดยจะนําเสนอในตอนของ
กิจกรรม "Cover Dance" ที่มีความยาวรายการ 10 นาทีและนําเสนอรายการทางชอง Thai PBS มี
รูปแบบรายการกึ่งสารคดี นําเสนอเน้ือหาที่เปนประโยชนจากการทํากิจกรรมของวัยรุนกลุมหน่ึง รวม
ไปถึงเทคนิคการนําเสนอทางดานภาพและเสียงตางๆ ในการนํามาประยุกตใชในรายการ 
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3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนวัยรุนเพ่ือนําเสนอกิจกรรมยามวางท่ีเปนประโยชน 
"Adrenaline" 

การวางแผนการผลิตชิ้นงาน  
ผูศึกษาไดวางแผนการในการผลิตรายการโทรทัศนวัยรุนท่ีนําเสนอกิจกรรมยามวางท่ี

เปนประโยชน “Adrenaline” โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  
จัดทําโครงสรางและโครงรางรูปแบบของรายการ โดยมีองคประกอบตางๆตอไปน้ี  
ชื่อรายการ : Adrenaline 
ท่ีมาของรายการ จากพฤติกรรมการใชเวลาวางของวัยรุนปจจบุัน โดยวัยรุนมักมีกิจกรรมที่

ทํารวมกัน โดยกจิกรรมน้ันก็มหีลากหลายประเภท ทีท่ั้งไดประโยชนและไมไดประโยชน รายการน้ีจะ
กลาวถึงกจิกรรมที่ไดประโยชนและแสดงใหเห็นถึงประโยชนจากกจิกรรมน้ัน และเปนการสงเสริมให
วัยรุนหันมาทํากิจกรรมที่มปีระโยชนรวมกันมากข้ึน 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อสงเสรมิการทํากิจกรรมทีเ่ปนประโยชนในวัยรุน 
2. เพื่อใหผูชมเขาใจและเปลี่ยนทัศนคติที่ไมดีตอวัยรุน 
กลุมเปาหมาย 
1. กลุมเปาหมายหลัก คือ กลุมวัยรุน อายุ 15-22 ป 
2. กลุมเปาหมายรอง คือ ผูชมทั่วไป 
ออกอากาศ วันเสาร เวลา 13.00-13.20 น. ทางชอง Thai PBS 
Concept วัยรุนไทย ไมไรสาระ 
Theme วัยรุนทําอะไรไดมากกวาท่ีเห็น เพียงปรับมุมมองก็จะพบวา วัยรุนไมไรสาระ

อยางท่ีคิด 
รูปแบบรายการ รายการวัยรุนกึ่งสารคดีที่นําเสนอเรื่องราวการทํากิจกรรมของวัยรุน

ปจจุบัน โดยมีความยาว 10 นาที และมีการนําเสนอทั้งหมด 3 ชวง  
1. ชวงของการเปดตัวกลุมวัยรุน 
2. ชวงของการเลาเรื่อง 
3. ชวงโชวการแสดง พูดสรุปปดรายการ  
Mood & Tone ลักษณะภาพดูสมจริงคลาย Reality มีกราฟกเรียบๆแตทันสมัยและมี

การตัดตอไมซับซอน  
เน้ือหารายการ : นําเสนอเน้ือหารายการเกี่ยวกับวัยรุนที่ทํากิจกรรมยามวาง ซึ่งเปน

กิจกรรมที่มีประโยชน นอกจากน้ียังสามารถทําใหวัยรุนหันมาทํากิจกรรมที่มีประโยชนมากข้ึน และ
เปลี่ยนทัศนคติของผูชมที่ไมเขาใจวาวัยรุนทํากิจกรรมพวกน้ีเพราะอะไร 

ผูดําเนินรายการ (เสียงวอยซ โอเวอร) :  ภูกิจณัท กิจมณีมาศ 
ซึ่งมลีักษณะนํ้าเสียงของผูชายทีเ่ปนวัยรุนที่มีนํ้าเสียงลักษณะทุมๆอบอุนและนาเช่ือถือ 
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เปดรายการ 

ภาพการทํากจิกรรมของวัยรุน 

Title รายการ 

ประกอบกบัเสียง Voice Over ของพิธีกร 

ที่กลาวถึงความหมายของกจิกรรมน้ันในภาพรวม + 

ภาพการทํากจิกรรมของวัยรุนกลุมหน่ึง 

 

 

Vox pop วัยรุนทั่วไป + ภาพการทํากจิกรรมของวัยรุน

กลุมเดิมและสมัภาษณวัยรุนกลุมน้ัน 

ตัดกลับมาติดตามเรื่องราววัยรุนกลุมเดิม 

ซึ่งเปนชวงโชวการแสดง 

 

พิธีกร Voice Over สรปุเรื่องราวทั้งหมดในการมา

ติดตามวัยรุนกลุมน้ี + ภาพกิจกรรมทั้งหมด  

ปดรายการ (End Credit + เพลงประกอบรายการ) 

โลโกประจํารายการ : 
 
 
  

ดําเนินการเขียนบทรายการ (Script) : เขียนบทรายการในแตละตอน ซึ่งประกอบไปดวย
บทพูดของผูดําเนินรายการในแตละชวง และมมุภาพตางๆทีใ่ชในรายการ 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-1 แสดงโครงสรางรายการ Adrenaline 
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บทรายการโทรทัศนวัยรุนท่ีนําเสนอกิจกรรมยามวางท่ีเปนประโยชน "Adrenaline" 
ตารางที่ 4-25  บทรายการ “Adrenaline” 
พิธีกร (Voice Over) : ภูกิจณัท กิจมณีมาศ 
ความยาว : 20 นาที 
วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร เวลา 13.00-13.20 น. ทางสถานีโทรทัศน Thai PBS  
 
ลําดับ ภาพ เสียง เวลา 

1 Insert ภาพ โคฟเวอรแดนซวง
ตางๆ 

เพลงประกอบ 
VO : เมื่อกระแสวัฒนธรรมจากตางชาติ  
เขามามีบทบาทมากข้ึนในสังคมไทย ทําให
เกิดสังคมกลุมเล็กๆกลุมหน่ึง จากเด็กวัยรุน 
ยุคใหมที่มารวมตัวกัน  ดวยความช่ืนชอบ
ในสิ่งเดียวกัน วันน้ีกลุมเด็กวัยรุนยุคใหม
กลุมน้ี กําลังกอรางสรางวัฒนธรรมเปนของ
ตัวเอง และมีสังคมเปนของพวกเขาเอง ซึ่ง
เปนสังคมที่สรางสรรค สรางมิตรภาพ สราง
ตัวตน และสรางช่ือเสียงใหกับพวกเขา 
สังคมที่ไรพรมแดน แตไมไรสาระ อีกหน่ึง
สังคมที่เราอยากแนะนําใหคุณไดรูจักใน
อะดรีนาลีน  วันน้ีครับ 
Key scene  

60 s 

2 MLS ภาพหองซอมถายวงเลด้ีลัค 
-MS หยก 
Super : Yok-Ladyluck 
- ตัดสลบับรรยากาศในหองซอม 
-MS ตา 
Super : Taa-Ladyluck 
-MS ตุม 
Super : Tum-Ladyluck 
- ตัดสลบับรรยากาศในหองซอม 
 
 
 

เพลงประกอบ 
หยก : โคฟเวอรแดนซคือการเตนเลยีนแบบ
ศิลปนไมวาจะเปนไทย เกาหลี ญี่ปุน สากล 
ก็ คือ เตนให เหมือนที่สุด เลียนแบบให
เหมือนที่สุดน่ันคือการเตนโคฟเวอร 
ตา : มารวมตัวกันไดเพราะวาเหมือนเรา
ชวนเพื่อนของเพื่อนมาคะ เตนมานานแลว
ต้ังแต 5-6 ที่แลว รูจักคนเยอะก็เลยชวนมา
เตนอาฟเตอรสคูลกัน 
ตุม : จุดประสงคในการเตนโคฟเวอรแดนซ
ก็คือ อันดับแรก รักในศิลปน อันดับสองรัก
ในการเตน อันดับสามคือการใชเวลาวางให
เปนประโยชน ไมตองเอาเอาเงินไปใชจาย
ฟุมเฟอยกับอยางอื่นและไดทําในสิ่งที่เรารัก 

1 
min 
45s 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลําดับ ภาพ เสียง เวลา 

 -MS เมย 
Super : May-Ladyluck 
- ตัดสลบับรรยากาศในหองซอม 
-MS ฟนน่ี 
Super: Funny-Ladyluck 
- ตัดสลบับรรยากาศในหองซอม 
-MLSบรรยากาศขณะซอม 

เมย : ปกติคนแกะทาเปนพี่ตากับพี่ตุม พี่ตา
เปนหัวหนาวง พี่ตุมเปนนองพี่ตาสองคนน้ี
จะแกะทาแลวก็มาสอนมาปรับลายใหคนใน
วง  
ฟนน่ี : ก็เลิกเรียนคะ ไมก็วันเสารอาทิตย
ซะสวนใหญจะซอมเต็มวัน นัดต้ังแตสิบโมง
เลิกประมาณทุมนึง  
แตวาวันน้ีเลิกชาหนอยเพราะใกลจะมีงาน
แลว ก็เหน่ือยคะแตก็สู 
VO : เด็กวัยรุนกลุมน้ีพวกเขาเปนใคร และ
ทําไมถึงตองทุมเทใหกับการเตนโคฟเวอร
แดนซขนาดน้ี กลับมากันตอชวงหนาครับ 
Key scene 

 

โฆษณา 

3 Insert VTR + เพลงประกอบ 
-MLS : วัยรุนเดินสยาม 
Super : รูจัก Cover Dance 
ไหม? 
Super : มีความคิดเห็นเกี่ยวกบั 
Cover Dance อยางไร?  
-MS : สัมภาษณวัยรุน 
 

VOX POP วัยรุนที่สยามสแควร  
วัยรุนชาย1 : ผมวาก็ดีนะใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนดีถาไมเสียการเรียน 
วัยรุนหญิง1 : ก็แลวแตคนชอบคะ 
วัยรุนหญิง2 : ตองแบงเวลาใหเปนดวย
เปลาคะ ถาเวลาเรียนก็เรียนแตถาเวลาที่
วางจริงจริงๆคอยมาเตน อันน้ันคือไมไร
สาระ แตถาเรามีสอบแตเรามาเตนอันน้ีคือ
ไรสาระ 
วัยรุนชาย2 : ผมเฉยๆนะครับ ไดฝกทักษะ
ไปในตัวดวย ในสิ่งที่ชอบ ผมวามนัก็ไมใชแง
รายครับ 
วัยรุนหญิง3 : สนุกดีคะดูแลวเพลินเหมือน
คนไทยก็เกงในการเตนเหมือนกัน  
วัยรุนหญิง4 : เหมือนกับวาเรามี
ความสามารถก็เอามาโชวใหเห็นกันคะ 
วัยรุนหญิง5 : ก็ดีนะ รูสึกวาไดใชเวลาวาง
ใหมีประโยชน ไดทําในสิ่งที่เขาชอบ  
วัยรุนหญิง6 : ถาเขาชอบแลวไดทําในสิ่งที่  

1 
min 
15 s 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลําดับ ภาพ เสียง เวลา 

  เขาชอบก็ โอเค แตถ าให ไปทําก็ ไมทํ า 
เหมือนกัน รูสึกว าชอบศิลปนตนแบบ
มากกวา ก็มีประโยชนที่ไดออกกําลังกาย 
ไดอยูกับเพื่อนๆ วัยรุนหญิง5 : ไดทําอะไรที่
ชอบมันก็ดี ถาชอบ 

 

4 -MLSภาพเลด้ีลัคขณะซอมเตน
หนากระจก 

เพลงประกอบ 
VO : กลับเขาสูชวงที่สองของรายการ
อะดรีนาลีนครับ ชวงที่แลวเราไดรูจักกับ
เด็กวัยรุนกลุม น้ีกันไปบางแลว เรามา
ติดตามกันตอวา เด็กกลุมน้ีเปนใคร ทําไม
ถึงตองทุมเทใหกับการเตนแนวน้ี สิ่งที่พวก
เขามีคือการมีจุดประสงคเดียวกัน และสิ่ง
น้ันคืออะไร ติดตามกันตอในชวงน้ีครับ 

30 s 

5 -MS ฟนน่ี 
Super: Funny-Lady Luck 
-MS เมย 
Super: May-Lady Luck  
-แทรกภาพบรรยากาศงานที่เกท
เวยเอกมัย 
-MS หยก 
Super: Yok-Lady Luck 
-MLSภาพการซอมเตนหนากระจก
ของเลด้ีลัค 
-MS  แพร 
Super: Pear-Lady Luck 
-ตัดสลับภาพขณะซอม 
-MS ตา 
Super: Taa-Lady Luck 
-ตัดสลับภาพขณะซอม 
-MSตุม 
Super: Tum-Lady Luck 
-MLSภาพขณะซอมหนากระจก 
-MSตุม 
-แทรกภาพ MV First Love ของ 

ฟนน่ี : ก็เปนที่นิยมข้ึนเรื่อยๆคะเพราะวา
สังคมมันกวาง ข้ึน เด็กสมัยน้ีเขาก็กลา
แสดงออกที่จะมาเตนมากข้ึน 
เมย : ปกติซอมที่หนามาบุญครองบาง
บางครั้งก็วอเตอรเกทบาง สวนใหญงานที่
จัดก็จะเปน มาบุญครอง สยาม เกทเวยเอก
มัยประมาณน้ีคะ 
หยก : โคฟเวอรแดนซเมื่อกอนจะเปนการที่
เด็กลุมหน่ึงรักที่จะเหมือนศิลปนที่เขาชอบ 
แตโคฟเวอรแดนซในปจจุบันจะเปนการ
แขงขันซะสวนใหญ เพื่อลารางวัล 
แพร : ในการปกครองกันในวงจะชวยๆกัน
ดูแลกันมากกวาคะเหมือนพี่ดูแลนอง แลวก็
จะชวยกันออกความเห็นวาใครมีขอดอย
ขอเสียยังไงชวยๆกันดูแลชวยๆกันปรับคะ 
ตุมเปนคนแกะทาคะ และตุมกับพี่ตาก็จะ
เถียงกันตลอดเพราะวาสองคนน้ีเปนพี่นอง
กันเขาจะเถียงกันเรื่องทามากอนแลวก็มา
สอนเราอีกที แลวก็ชวยๆกันเก็บลายอีกที
คะ 
ตา : คะช่ือตาตานะคะ โคฟเวอรเปนจองอา 

5 
min 
30 s 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลําดับ ภาพ เสียง เวลา 

 ศิลปน After School-MLS 
บรรยากาศที่หองซอมโพลแดนซ 
-MS เมย 
-ตัดสลับบรรยากาศทีห่องซอมโพล
แดนซ 
-MSฟนน่ี 
-ตัดสลับบรรยากาศทีห่องซอมโพล
แดนซ 
-MSหยก 
-MS เมย 
-MS แพร 
-MS ตา 
-MS หยก 
-MS ตา 
-ภาพบรรยากาศงานรอบออดิช่ัน
โออิชิโคฟเวอรแดนซ 
-MLSภาพขณะซอมเตนหนา
กระจก 

ค ะ เ ล ด้ีลั คห มาย ถึ ง ว า  เ ทพี แห ง โ ชค 
เพราะวาเปดเพลงของอาฟเตอรสคูลฟง
แลวชอบความหมายดีเลยเอามาต้ังเปนช่ือ
วงคะ 
ตุม : คือตุมเปนคนแกะทา แตตาจะเปนคน
ชวยเก็บลายคะ เราสองคนพี่นองก็จะขลุก
อยูดวยกันเพื่อที่จะแกะทามาตอสมาชิกคน
อื่นในวงคะ 
ตุม : ศิลปนตนแบบคือ After School เขา
ออกเพลงลาสุดก็คือเพลง First Love คือ
เขาใชโพลแดนซในการแสดงคะ เราเปน
โคฟเวอรเราก็นาจะทําใหเหมือนเขาดทุก
อยาง เราก็เลยไปลองเรียนโพลแดนซคะ ก็
ไปลองดูวามันจะยากเกินความสามารถเรา
ไหม แตพอเราไปลองเรียนแลวรูสึกวามัน
สนุก ทุกคนก็จะพูดวาเกงจังตัวเล็กแคน้ีเอง
ข้ึนไปอยูบนเสาไดไง ก็รูสึกวามีกําลังใจใน
การเรียนตอคะ 
เมย : ถามวาโพลแดนซยากไหม โพลแดนซ
คอนขางที่จะยากสําหรับคนที่ ไม เคยมี
ทักษะ แตวาจริงๆไมมีทักษะก็เตนไดข้ึนอยู
กับความสามารถดานรางกายมากกวาแรง
ของแตละคนไมเหมือนกัน เพราะฉะน้ันบาง
คนอาจจะเตนแรงเยอะแตข้ึนเสาไมไดก็ม ี
หยก : ตอนแรกเปนจูยอนมันจะนอยมาก
เลย จะอยูสวนหลังๆเลย เราจะแคดึงคนดู
แคแปบเดียว แตถานานะเราตองเซ็กซี่
ตลอดเวลาเลย 
เมย : เปนนองเล็กของวงตอนน้ีอยูม.6 ถาม
วามีปญหาเรื่องการเรียนไหม ก็ไมคอยมี
เพราะแบงเวลาถูก แลวในวงไมรบกวนการ
เรียน ถามีวันซอมธรรมดาก็จะกลับไมดึกแต
สวนใหญก็จะซอมวันศุกรเสารอาทิตยคะ 
แพร : เราจะเก็บตังควันละ 20 บาท  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลําดับ ภาพ เสียง เวลา 

  รวมกันเปนรายอาทิตย 140 บาท โดยตุม
จะเปนคนเก็บเงินสวนน้ีไวแลวพอถึงเวลาที่
จะตองใชจายอยางเชน ซอมโพล ซอมเตน 
และคาใชจายเรื่องชุด ตุมจะเปนคนนําเงิน
ที่เราเก็บรวมวงสวนน้ีมาจายคะ 
ตา : ก็มีพี่ที่ทํางาน เขามองโคฟเวอรไร
สาระมาก จนตาเอาคลิปใหเขาดู วาความ
จริงมันไมไรสาระนะ มันมีสิ่งพิเศษอยางอื่น
ที่ทําใหคุณตองคิด คิดดูวากวาเราจะก็อปป
โคฟเวอรทั้งเน้ือรองทาเตนใหเหมือนมัน
ยากมากนะ อยากใหทุกคนยอมรับ อยาก
ไดรางวัล แตก็จะพยายามทําใหดีที่สุดคะ 
หยก : การเตนโคฟเวอรมันชวยอะไรเรา
หลายอยางนะ หน่ึงคือเราไดออกกําลังกาย 
หุนเราดีข้ึน เฟรมข้ึน ทุกอยาง สุขภาพดีข้ึน
ไมคอยปวยแลวก็มันสนุกนะ 
ตา : วันที่ 9 พฤศจิกายนน้ีจะมีการแสดงที่
เกทเวยเอกมัยคะเปนรอบชิงชนะเลิศ งาน
โออิชิไทยแลนดโคฟเวอรแดนซคะ อยากให
ทุกคนมาเชียรนะคะ เลด้ีลัคจะมีการข้ึนโพล
แดนซ ด ว ยค ะ  มี ก า ร โ ชว สุ ดพิ เ ศษ ที่
นอกเหนือจากเพลง First Love คะ 
เพลงประกอบ + Key Scene 

 

โฆษณา 

6 -VTR วงเลด้ีลัค 
-MLS : ภาพบรรยากาศงาน 
Super: Oishi Thailand Cover 
Dance 2013 (Final Round) 
09112013 @Gate way Ekamai 
-MLSภาพเลด้ีลัคขณะฝกซอมกอน
แสดงจริง 

เพลงประกอบ VO : กลับเขาสูชวงสุดทาย
ของรายการแลวนะครบั จากชวงที่แลว เรา
ไดรูจักเด็กวัยรุนกลุมน้ีกันไปแลว การ
ฝกซอมของพวกเธอถือวาหนักไมใชเลนเลย
ละครบั เรามาติดตามกันตอวา การแสดง
ของพวกเธอจะออกมาเปนอยางไร ความ
พยายามและการฝกซอมอยางหนักจะทําให
พวกเธอไดรับรางวัลอยางทีห่วังไวหรอืไม 
ติดตามตอไดในชวงน้ีครับ 

55 s 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลําดับ ภาพ เสียง เวลา 

7 -MLS บรรยากาศงานและ 
เลด้ีลัคขณะเตรียมตัวกอนการ
แสดงเริ่ม 
Super: 12.00 PM. 
-MS ตุม 
Super: Tum-Lady Luck 
-MS ฟนน่ี 
Super: Funny-Lady Luck 
-MS หยก 
Super: Yok-Lady Luck 
 

เพลงประกอบ 
ตุม : สวนใหญชางแตงหนาจะไมคอยรูหนา
เรา คือเราจะไมพอใจเพราะวาหนาเราแตง
บอยก็จะรูวาทําอยางน้ีสวยกเ็ลยแตงเอง
ดีกวาไปใหชางแตงให แลวกถ็าเราเขาราน
มันก็จะเปลืองเงินคะ 
ฟนน่ี : ก็มีนิดหนอยคะ คือมีกังวลกับเสา
นิดนึงแตวาก็มั่นใจกบัทาเตนที่ซอมมา 
หยก : ต่ืนเตนมากคะ ก็อยากทําใหออกมา
ดีที่สุด ก็เลยต่ืนเตนแลวก็ตองกดดันนิด
เดียว แตก็พยายามไมกดดันแลวเ เราตองรี
แล็กซเพราะวาจะข้ึนแลวมันตองต้ังใจ คิด
ซะวาเปนการซอมใหญ ตอนน้ีไมคิดถึง
รางวัลคิดถึงแควาเราตองไมพลาดอะไรสัก
จุด 

55s 

8 -ภาพกอนข้ึนแสดง 
Super: 05:00PM. 
-ภาพบนเวทีขณะแสดง 
Super: Oishi Thailand Cover 
Dance 2013 (Final Round) 
09112013 @Gate way Ekamai 

ภาพขณะแสดง 3 
min 

9 -MLSภาพบรรยากาศหลังจบการ
แสดง 
Super : 05:30PM. 
-MS ฟนน่ี 
-ตัดสลับภาพทีทุ่กคนกําลังน่ังดู
คลิปการแสดง 
-MS  ตองแตง 
Super: Tongteang-Lady Luck 
-MS ตา 
-MS หยก 
-MS ตุม 
 
 

ฟนน่ี : ก็ตอนที่เตนเสร็จแลวก็รูสึกวาสนุก 
รูสึกวาทําเต็มที่แลว แตพอมาน่ังดูคลิปก็
รูสึกวาเราทําไดดีกวาน้ี  
ตองแตง : หนูเตนเกินไปจังหวะหน่ึงแตหนู
ก็ปรับตัวทันแกไขเฉพาะหนาทันคะ 
ตา : การแสดงเมื่อกี๊ที่มีปญหาก็คือเวทีมัน
กวางแตไมลึก พอทําทาของโพลแดนซแลว
ขามันไปเตะไฟของงาน ก็แกไขปญหาโดย
การ เตะก็คือเตะไปเลย ยังไงมันก็เปนทา
ของเรา 
หยก : เหมือนมาน่ังดูคลิปยอนหลังแลว
สมาชิกมีผิดพลาดเล็กนอย เหมือนเราต้ัง
ความหวังเอาไวสูงวาไมอยากใหมีผิดพลาด 

1 
min 
35 s 
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ลําดับ ภาพ เสียง เวลา 

 -ภาพกอนฟงประกาศผล 
-ภาพขณะฟงประกาศผลบนเวท ี

เพราะเราก็เรียนโพลมาเยอะ มีอุปสรรค
เรื่องชุดดวยนะ เพราะนองเขาเห็นวามัน
หนีบเน้ือ แตเราไมเจ็บเลยถาไมบอกเรากไ็ม
รูเรื่อง 
ตุม : ตอนน้ีก็กําลังรอประกาศผลคะ รอเขา
เตนกันเสร็จ เด๋ียวทีมงานจะมาเรียกใหลง
ไปขางลางเพื่อฟงประกาศผลคะ ก็ต่ืนเตน
นิดนึงเพราะวาก็แอบหวังรางวัลเล็กๆคะ 
เพลงประกอบ 

 

10 -ภาพขณะเดินลงเวท ี เพลงประกอบ 
VO : แมความหวังของพวกเธอจะไมเปน
ผลสําเร็จ แตสิ่งที่ไดจากการรูจักกับพวก
เธอ ทําใหรูถึงวา อยางนอย การที่เราไดทํา
ในสิ่งที่ เรารัก มันก็มีความสุข ไมวาผลที่
ออกมาจะเปนอยางไร ขอเพียงอยาลมเลิก
ความพยายามครับ 

30 s 

11 End Credit รายการ เพลงประกอบ 25 s 
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บทที่ 5 

ผลการประเมินผลรายการ Adrenaline 

 

การประเมินผลช้ินงาน “รายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชน” 
รายการ Adrenaline ผู ศึกษาไดใชวิธีการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อประเมินผลช้ินงานรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชน
ที่ผูศึกษาไดผลิตข้ึน ดวยวิธีการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับจากการ
รับชมรายการโทรทัศนประเภทรายการวัยรุน รายการ Adrenaline”  เพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจ 
และความคิดเห็นของกลุมเปาหมายในดานตาง ๆ รวมถึงประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการของ
กลุมเปาหมาย และขอเสนอแนะตาง ๆ  จากน้ันผูศึกษาไดนําผลการวิจัยที่ไดมาวิเคราะหขอมูล และ
เปรียบเทียบผลการประเมินของแตละกลุมเปาหมาย รวมถึงขอเสนอแนะ ในดานตาง ๆ เพื่อนําไปสู
การสรุปผล การอภิปรายผลการวิจัย และการปรับปรุงแกไขช้ินงานตอไป  
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลรายการ Adrenaline 

1. เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ “ความพึงพอใจและ
ประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการโทรทัศนประเภทรายการวัยรุน รายการ Adrenaline” โดย
แบงกลุมเปาหมายออกเปน 2 กลุม คือ กลุมวัยรุน ที่กําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษา และมีอายุ
ระหวาง 15-18 ป จํานวน 5 ทาน และอีกกลุมเปนกลุมวัยรุน ที่กําลังศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษา 
และมีอายุระหวาง 19-22 ป จํานวน 5 ทาน รวมทั้งสิ้น 10 ทาน 

2. เปดรายการ Adrenaline ใหกลุมเปาหมายไดรับชมกอนเริ่มการสนทนากลุม (Focus 
Group) 

3. วิเคราะหและสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ Adrenaline 
เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ 

เครื่องมือท่ีใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม (Focus Group) โดยใหกลุมเปาหมาย
รับชมรายการ Adrenaline ซึ่งจะแบงคําถามออกเปน 5 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 ความพึงพอใจตอรูปแบบของรายการ Adrenaline (Format) 
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอเน้ือหารายการ Adrenaline (Content) 
สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอพิธีกรและผูดําเนินรายการ (Host and Style) 
สวนที่ 4 ความพึงพอใจตอกราฟก การตัดตอ (Editing) ภาพ ดนตรีและเสียงประกอบของ

รายการ Adrenaline (Music and Sound effect)  
สวนที่ 5 ความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ Adrenaline (Overview)  
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ผลการประเมินประสิทธิผลรายการโทรทัศนประเภทรายการวัยรุน รายการ Adrenaline 

1.1 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชน
ท่ีไดรับจากการรับชมรายการโทรทัศนประเภทรายการวัยรุน รายการ Adrenaline” ของกลุม
ตัวอยาง วัยรุน ท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษา และมีอายุระหวาง 15-18 ป 

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่
ไดรับจากการรับชมรายการโทรทัศนประเภทรายการโทรทัศนวัยรุน รายการ Adrenaline” เพื่อ
ประเมินผลรายการที่ผลิตข้ึน ทําใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่
กลุมเปาหมายในชวง 15-18 ป ไดรับจากการรับชมรายการ จํานวนทั้งสิ้น 5 ทาน ดังน้ี 

1. คุณวริศรา  กรีธาพล  
อายุ 17 ป ศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนหอวัง 

2. คุณนลินี ทองศร ี
อายุ 17 ป ศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 

3. คุณธารญา ต้ังศิริชูชวย 

อายุ 18 ป ศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนหอวัง 

4. คุณจินตศุภา เจริญศรี 
อายุ 17 ป ศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

5. คุณชวัลนุช นุมประสิทธิ์ 
อายุ 18 ป ศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนหอวัง 

 

สวนท่ี 1 ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางวัยรุน ท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษา เก่ียวกับ

รูปแบบของรายการ Adrenaline (Format) 

ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบของรายการน้ัน กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน 
รูสึกชอบในรูปแบบของรายการ Adrenaline โดยใหความเห็นวาการสัมภาษณทําใหเห็นถึงความคิด

ของแตละคนไดดี รายการมีความนาสนใจไมเคยมีที่ไหนมากอน และยังคอนขางคลายกับรายการมือ
อาชีพ ซึ่งนาสนใจ สนุกและนาติดตาม 

สําหรับความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอรายการ Adrenaline ในดานของความนาสนใจ
น้ัน กลุมเปาหมาย 1 ทานใหความเห็นวา นาสนใจ เพราะ เปนคนหน่ึงที่เตนโคฟเวอรอยูแลว สวน
กลุมเปาหมายทานอื่นใหเหตุผลวา เปนกิจกรรมที่มีประโยชน ไดรูถึงเบื้องหนาและเบือ้งหลงัของการเตน
โคฟเวอร สวนในดานตรงความสนใจหรือไม กลุมเปาหมาย 1 ทานใหความเห็นวาถึงแมจะนาสนใจ แต
ไมตรงกับความสนใจของตนเองเทาไหรนัก เพราะเตนไมเปนและชอบดูมากกวา 

 
สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอเน้ือหารายการ Adrenaline (Content)  

ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอเน้ือหาของรายการน้ัน กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน
ใหความเห็นวา ชอบ เพราะรายการมีการสัมภาษณเจาะลึก โดยใชคําถามที่หลากหลาย เรียบเรียงดี 
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และเขาใจงาย อีกทั้งไดเห็นพัฒนาการของวัยรุนกลุมน้ีต้ังแตการซอมจนถึงการประกวด โดยที่เน้ือหาไม
ยืดเย้ือเกินไปและนาสนใจ  

สําหรับในดานของรายการสามารถทําใหเห็นถึงประโยชนในการทํากิจกรรมไดหรือไม กลุม
ตัวอยางทั้ง 5 ทานใหความเห็นวา ได เพราะทําใหเห็นถึงความพยายามของวัยรุนกลุมน้ี และทําใหเห็น
วากิจกรรมน้ีเปนการออกกําลังกายและใชเวลาวางน้ันเกิดประโยชน 

สําหรับในดานของประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการ Adrenaline กลุมตัวอยางให

ความเห็นวาไดรับประโยชนปานกลางไปจนถึงไดรับประโยชนมาก เพราะทําใหไดความรูใหมๆเกี่ยวกับ

การเตนโคฟเวอร และไดเห็นถึงความคิดเห็นในอีกแงมุมหน่ึงของคนที่เตนโคฟเวอร 

สวนท่ี 3 ความพึงพอใจตอพิธีกรและผูดําเนินรายการ (Host and Style) 
ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอพิธีกรและผูดําเนินรายการ กลุมตัวอยาง 4 ทาน

ใหความเห็นวา ชอบ เพราะนํ้าเสียงนาฟง พูดชัดถอยชัดคํา ฟงแลวไมยืดเย้ือ ไมนาเบื่อ และมีความเปน
มืออาชีพ แตกลุมตัวอยางอีก 1 ทานใหความเห็นวา ตองการใหเปนเสียงของผูหญิงมากกวา 

สําหรับในดานความเช่ือมโยงของรายการ Adrenaline กลุมตัวอยางใหความเห็นวา รายการ

มีความเช่ือมโยงกันไดดี มีการจัดลําดับเหตุการณที่ตอเน่ืองกนัไปจนถึงมกีารกลาวถึงที่มาของการรวมตัว

ของวัยรุนกลุมน้ีอีกดวย 

สําหรับความเห็นในดานไตเต้ิลของรายการ Adrenaline กลุมตัวอยางใหความเห็นวา ชอบ 
เพราะมีการเกริ่นนําเขาเรื่องไดนาสนใจและนาติดตาม 
 

สวนท่ี 4 ความพึงพอใจตอกราฟก การตัดตอ (Editing) ภาพ ดนตรีและเสียงประกอบของรายการ 

Adrenaline (Music and Sound effect) 

ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอกราฟกและการตัดตอภาพของรายการ 
Adrenaline กลุมตัวอยาง 4 ทาน ใหความเห็นวา ชอบ เพราะการตัดตอไมติดขัด มีกราฟกที่เรียบงาย 
ภาพถายสวยและนาสนใจ สวนกลุมตัวอยางอีก 1 ทาน ใหความเห็นวา โดยรวมดูดีแตพอเริ่มเขาชวงที่ 
2 คอนขางธรรมดา 

สําหรับความพึงพอใจในดานดนตรีประกอบรายการ กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน ใหความเห็นวา 
ชอบ เพราะ เสียงเพลงไมดังกลบพิธีกร นอกจากน้ียังทําใหรายการมีชีวิตชีวา สนุกสนาน และเปนเพลง
ศิลปนเดียวกับเน้ือหาที่นําเสนอ ทําใหรายการนาสนใจ  
 
สวนท่ี 5 ความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ Adrenaline (Overview) 

ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอในชวงของรายการ กลุมตัวอยาง 3 ทาน ให
ความเห็นวาชอบชวงสุดทาย ที่มีการแสดงในงานประกวด เพราะเปนการแสดงถึงผลงานที่ต้ังใจฝกซอม
กันมา และถึงแมจะไมประสบความสําเร็จ แตสิ่งที่ไดรับกลับมาน้ันมันมากกวารางวัล ซึ่งไดทั้งประโยชน
จากการออกกําลังกาย ไดมิตรภาพ และไดใชเวลาใหเกิดประโยชนรวมกับเพื่อนในทีม นอกจากน้ีกลุม
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ตัวอยาง 1 ทาน ใหความเห็นวา ชอบชวงแรกที่เกริ่นเขารายการ เพราะทําใหเห็นถึงจุดประสงคของ
รายการน้ีอยางชัดเจน และกลุมตัวอยางอีก 1 ทาน ไดใหความเห็นวา ชอบชวงฝกซอม เพราะไดเห็นถึง
ความพยายามและไดรูถึงความคิดเห็นของแตละคนขณะสัมภาษณ 

สําหรับความคิดเห็นในดานความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ Adrenaline กลุมตัวอยาง
ใหความเห็นวา พอใจ เพราะไดรับสาระและประโยชน และไดเห็นมุมมองใหมๆที่คนทั่วไปอาจไมเคย
เห็นในสังคม เปนรายการที่เสมอืนรายการโทรทัศนจริงๆมีความเปนมืออาชีพ อีกทั้งสามารถรับชมไดทุก
วัย และยังเปนการกระตุนใหวัยรุนหันมาใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  

สําหรับความเห็นในดานความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ ถาหากเปนรายการเชนน้ีแต
นําเสนอการเตนแบบอื่น กลุมเปาหมาย 1 ทานใหความเห็นวา สนใจ เพราะชอบการเตน นอกจากน้ี 
กลุมเปาหมายทานอื่นๆยังใหเหตุผลวา สนใจ เพราะทําใหไดรับความรูใหมๆที่เกี่ยวกับการทํากิจกรรม
ของวัยรุน 

สําหรับขอเสนอแนะของรายการ กลุมตัวอยาง 1ทาน ใหความเห็นวา อยากใหทําเรื่องการ
เตนประเภทบีบอย และนอกจากน้ีกลุมเปาหมายทานอื่นไดใหความเห็นวา อยากใหนําเสนอวัยรุนกลุม
อื่นๆที่หลากหลายมากข้ึน 

1.2 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชน

ท่ีไดรับจากการรับชมรายการโทรทัศนประเภทรายการวัยรุน รายการ Adrenaline” ของกลุม

ตัวอยาง วัยรุน ท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษา และมีอายุระหวาง 19-22 ป 

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับ

จากการรับชมรายการโทรทัศนประเภทรายการโทรทัศนวัยรุน รายการ Adrenaline” เพื่อประเมินผล

รายการที่ผลิตข้ึน ทําใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่กลุมเปาหมาย

ในชวง 19-22 ป ไดรับจากการรับชมรายการ จํานวนทั้งสิ้น 5 ทาน ดังน้ี 

1. คุณจุฑารัตน เอ่ียมจิตต 

อายุ 21ป ศึกษาอยูในระดับช้ันปที่ 2 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

2. คุณนีรนุช ทารินทร 

อายุ 20 ป ศึกษาอยูในระดับช้ันปที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

3. คุณกิติยา สายสุด 

อายุ 21 ป ศึกษาอยูในระดับช้ันปที ่3 มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ 

4. คุณจุฑารัตน จ่ันงามขํา  
อายุ 20 ป ศึกษาอยูในระดับช้ันปที ่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร

เหนือ 
5. คุณปยะสุดา รัชตปกรณชัย 

อายุ 21 ป ศึกษาอยูในระดับช้ันปที ่3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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สวนท่ี 1 ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางวัยรุน ท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอุดมศึกษา เก่ียวกับ

รูปแบบของรายการ Adrenaline (Format) 

ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบของรายการน้ัน กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน 
รูสึกชอบในรูปแบบของรายการ Adrenaline โดยกลุมตัวอยาง 2 ทานใหความเห็นตรงกันวา ชอบ
เพราะเน้ือหารายการมีความเขาใจงาย เน้ือหารวบรัด และไมยืดเย้ือจนเกินไป นอกจากน้ีกลุมตัวอยาง
ทานอื่นใหความเห็นวา รายการ Adrenaline มีความคลายรายการประเภทเรียลลิต้ี มีความสนุกและนา
ติดตาม มีการนําเสนอกิจกรรมการใชเวลาวางของกลุมวัยรุนทําใหเห็นถึงประโยชนของการทํากิจกรรม
น้ัน 

สําหรับในดานความนาสนใจของรายการ กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน ใหความเห็นตรงกันวา มี
ความนาสนใจ แตคอนขางไมตรงกับความสนใจของตนเอง เพราะกลุมตัวอยาง เปนคนที่ไมไดชอบเรื่อง
การเตนสักเทาไหร แตก็ดูรายการเพื่อความสนุกและไดรับความรูเทาน้ัน 
 
สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอเน้ือหารายการ Adrenaline (Content)  

ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอเน้ือหาของรายการน้ัน กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน
ใหความเห็นวา ชอบ เพราะทําใหเห็นถึงความพยายามในการฝกซอมเพื่อจะไปประกวดของวัยรุนกลุมน้ี 
และเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และไดรูถึงวาการเตนโคฟเวอรไมใชเรื่องงาย 

สําหรับในดานของรายการสามารถทําใหเห็นถึงประโยชนในการทํากิจกรรมไดหรือไม กลุม
ตัวอยางทั้ง 5 ทานใหความเห็นวา ได เพราะรายการ Adrenaline ไดติดตามวัยรุนกลุมน้ีต้ังแตการ
ฝกซอมไปจนถึงการประกวด ทําใหเห็นอะไรหลายๆอยาง ทั้งความพยายามและความต้ังใจในการ
ฝกซอม การไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และไดเห็นถึงความเปนจริงของการเตนโคฟเวอรจากการ
ถายทอดออกมาของรายการในแตละชวง 

สําหรับในดานของประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการ Adrenaline กลุมตัวอยางให
ความเห็นวาไดรับประโยชนปานกลางไปจนถึงไดรับประโยชนมาก เพราะทําใหไดรูจักกลุมวัยรุนที่ทํา
กิจกรรมเหลาน้ีอยางเจาะลึก ไดขอคิดวาการทําอะไรควรแบงเวลาใหถูกตอง และไดรูถึงความพยายาม
ในการทํากิจกรรมและยังไดรับความรูใหมๆเพิ่มข้ึน 
 
สวนท่ี 3 ความพึงพอใจตอพิธีกรและผูดําเนินรายการ (Host and Style) 

ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอพิธีกรและผูดําเนินรายการ กลุมตัวอยางให
ความเห็นวา ชอบ เพราะเสียงมีพลัง ออกเสียงชัดเจน มีนํ้าหนักสูงตํ่า ซึ่งเหมาะสมกับรายการ มีความ
เขาใจงาย และทําใหอยากติดตามรายการตอไปเรื่อยๆ 

สําหรับในดานความเช่ือมโยงของรายการ Adrenaline กลุมตัวอยางใหความเห็นวา รายการ
มีความเช่ือมโยงกันดี มีการจัดลําดับเหตุการณในแตละชวง ใหเห็นถึงพัฒนาการของวัยรุนกลุมน้ีต้ังแต
ฝกซอมไปจนถึงการประกวด ซึ่งดูแลวเขาใจงายและมีความนาสนใจ 
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สําหรับความเห็นในดานไตเต้ิลของรายการ Adrenaline กลุมตัวอยางใหความเห็นวา ชอบ 
เพราะเหมาะสมกับรายการ ภาพและเสียงของพิธีกรเชิญชวนใหผูชมอยากติดตามรายการ และมีการนํา
เรื่องไดดี 
 

สวนท่ี 4 ความพึงพอใจตอกราฟก การตัดตอ (Editing) ภาพ ดนตรีและเสียงประกอบของรายการ 

Adrenaline (Music and Sound effect) 

ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอกราฟกและการตัดตอภาพของรายการ 
Adrenaline กลุมตัวอยางใหความเห็นวา ชอบ เพราะกราฟกน้ันมีความเรียบงาย ทําใหเขาใจงาย 
สื่อสารคนดูไดครบถวน และในดานของการตัดตอก็ตอเน่ืองกันดี มีการใสเพลงทําใหรายการน้ันมีความ
สนุกสนานมากข้ึน แตมีกลุมตัวอยาง 1 คน ใหความเห็นวา ในชวงที ่2 น้ันมีการตัดตอที่ไมรวบรัด ทําให
รายการมีการดําเนินเรื่องที่ชาลงและนาเบื่อ 

สําหรับความพึงพอใจในดานดนตรีประกอบรายการ กลุมตัวอยางใหความเห็นวา ชอบ ไป
จนถึงชอบมาก เพราะมีความเขากับรายการเปนอยางดี สามารถสื่ออารมณใหผูชมคลอยตามไปกับ
อารมณของรายการ ที่มีความหลากหลายในแตละชวงที่ตางกันไป ทําใหดูแลวไมเบื่อ  
 
สวนท่ี 5 ความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ Adrenaline (Overview) 

ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอในชวงของรายการ กลุมตัวอยาง 3 ทาน ให
ความเห็นวาชอบชวงสุดทาย ที่มีการแสดงในงานประกวด เพราะทําใหเห็นถึงความต้ังใจ และความ
พยายามของทุกคนในกลุม ถึงไมไดรับรางวัลแตทุกคนก็พยายามอยางที่สุดแลว สวนกลุมตัวอยางอีก 2 
คน ใหความเห็นวา ชอบชวงฝกซอม เพราะทําใหเห็นถึงความพยายามในการฝกซอม และอุปสรรคตางๆ
ที่พบกอนการแขงขัน ทําใหเขาใจวัยรุนกลุมน้ีมากข้ึน 

สําหรับความคิดเห็นในดานความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ Adrenaline กลุมตัวอยาง
ใหความเห็นวา ชอบ และพอใจ เพราะไดรูถึงเรื่องราวของวัยรุนกลุมน้ีที่ปกติไมไดเห็น และยังไดรูถึง
ประโยชนของการทํากิจกรรม นอกจากจะเปนการออกกําลังกายแลว ยังทําใหรูถึงประโยชนในดานอื่นๆ
อีกดวย 

สําหรับความเห็นในดานความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ ถาหากเปนรายการเชนน้ีแต
นําเสนอการเตนแบบอื่น กลุมเปาหมายใหความเห็นวา สนใจ เพราะจะทําใหรายการมีความหลากหลาย
มากข้ึน นาติดตาม และมีผูชมหลายกลุมมากข้ึน 

สําหรับขอเสนอแนะของรายการ กลุมตัวอยางใหความเห็นวา อยากใหติดตามแขกรับเชิญ

แบบเจาะลึกมากกวาน้ี และอยากใหรายการแบบน้ีออกอากาศจริงๆ เพราะเปนรายการสําหรับวัยรุน

และยังสามารถกระตุนใหวัยรุนหันมาทํากิจกรรมที่มีประโยชนได 

2. สรุปผลการวิเคราะหผลจากการสนทนากลุม (Focus Group) เพ่ือประเมินประสิทธิผลรายการ
ในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการโทรทัศนประเภทรายการ
โทรทัศนวัยรุน รายการ Adrenaline” 
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จากการที่ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลจากการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและ
ประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการโทรทัศนประเภทรายการโทรทัศนวัยรุน รายการ Adrenaline” 
ของกลุมตัวอยาง กลุมวัยรุน ที่กําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษา และมีอายุระหวาง 15-18 ป และกลุม
วัยรุน ที่กําลังศึกษาอยูในช้ันอุดมศึกษา และมีอายุระหวาง 19-22 ป จํานวนทั้งสิ้น 10 ทานน้ัน สามารถ
สรุปผลไดวา กลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม มีความพึงพอใจและช่ืนชอบวิธีการนําเสนอของรายการในแตละ
ชวง ซึ่งใหเหตุผลวา วิธีการนําเสนอของรายการมีความเหมาะสม เขาใจงาย มีความนาสนใจและนา
ติดตาม ทําใหไดเห็นถึงความคิดเห็นของแตวัยรุนในอีกแงมุมหน่ึงที่ไมเคยไดรูมากอน ถึงแมตนเองจะไม
คอยสนใจเกี่ยวกับการเตนสักเทาไหรแตก็ชอบดูรายการที่เขาใจงายและมีทั้งสาระและความสนุกควบคู
กัน 
ตารางที่ 5-1 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นและความพึงพอใจในดานรูปแบบรายการ 

กลุมวัยรุนอายุ 15-18 ป กลุมวัยรุนอายุ 19-22 ป 

- ชอบในรูปแบบของรายการ Adrenaline โดย
ใหความเห็นวาการสัมภาษณทําใหเห็นถึง
ความคิดของแตละคนไดดี  
- รายการมีความนาสนใจไมเคยมทีี่ไหนมากอน มี
ความนาสนใจ สนุกและนาติดตาม   
  
 

- ชอบรูปแบบของรายการ Adrenaline เพราะ
เน้ือหารายการมีความเขาใจงาย เน้ือหารวบรัด 
และไมยืดเย้ือจนเกินไป  
- รายการ Adrenaline มีความคลายรายการ
ประเภทเรียลลิต้ี มีความสนุกและนาติดตาม  
- มีการนําเสนอกิจกรรมการใชเวลาวางของกลุม
วัยรุนทําใหเห็นถึงประโยชนของการทํากิจกรรม 

2.1 ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอเน้ือหาของรายการในแตละชวงน้ัน 
กลุมเปาหมายมีความเห็นวาชอบ เพราะรายการมีการสัมภาษณที่เจาะลึก ทําใหเห็นถึงความคิดของ
วัยรุน และไดเห็นถึงประโยชนจากการทํากิจกรรม อีกทั้งยังไดเห็นถึงความพยายามของวัยรุนกลุมน้ี
ต้ังแตการฝกซอมไปจนถึงการประกวด ไดรับรูขอมูลใหมๆที่ไมเคยรูมากอน 

ตารางที่ 5-2 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นและความพึงพอใจในดานเน้ือหารายการ 

กลุมวัยรุนอายุ 15-18 ป กลุมวัยรุนอายุ 19-22 ป 

- ชอบ เพราะรายการมีการสัมภาษณเจาะลึก 
โดยใชคําถามที่หลากหลาย เรียบเรียงดี และ
เขาใจงาย อีกทั้งไดเห็นพัฒนาการของวัยรุนกลุม
น้ีต้ังแตการซอมจนถึงการประกวด โดยที่เน้ือหา
ไมยืดเย้ือเกินไปและนาสนใจ  
- ทําใหเห็นถึงความพยายามของวัยรุนกลุมน้ี 
และทําใหเห็นวากิจกรรมน้ีเปนการออกกําลังกาย
และใชเวลาวางน้ันเกิดประโยชน  
 

- ชอบ เพราะทําใหเห็นถึงความพยายามในการ
ฝกซอมเพือ่จะไปประกวดของวัยรุนกลุมน้ี และ
เปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และไดรูถึง
วาการเตนโคฟเวอรไมใชเรือ่งงาย  
- ไดประโยชน เพราะรายการ Adrenaline ได
ติดตามวัยรุนกลุมน้ีต้ังแตการฝกซอมไปจนถึงการ
ประกวด ทําใหเห็นอะไรหลายๆอยาง ทั้งความ
พยายามและความต้ังใจในการฝกซอม การไดใช  
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กลุมวัยรุนอายุ 15-18 ป                      กลุมวัยรุนอายุ 19-22 ป 
- ได รับประโยชนปานกลางไปจนถึงได รั บ
ประโยชนมาก เพราะทําใหไดความรู ใหมๆ
เกี่ยวกับการเตนโคฟเวอร และไดเห็นถึงความ
คิดเห็นในอีกแงมุมหน่ึงของคนที่เตนโคฟเวอร 

เวลาวางใหเกิดประโยชน และไดเห็นถึงความเปน
จริงของการเตนโคฟเวอรจากการถายทอด
ออกมาของรายการในแตละชวง  
- ไดรับประโยชนปานกลางไปจนถึงมาก เพราะ
ทําใหไดรูจกักลุมวัยรุนทีท่ํากจิกรรมเหลาน้ีอยาง
เจาะลึก ไดขอคิดวาการทําอะไรควรแบงเวลาให
ถูกตอง และไดรูถึงความพยายามในการทํา
กิจกรรมและยังไดรับความรูใหมๆ เพิม่ข้ึน 

2.2 ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอพิ ธีกรและผู ดําเนินรายการน้ัน 

กลุมเปาหมายสวนใหญไดใหความเห็นตรงกันวา ชอบ เพราะมีนํ้าเสียงไพเราะ ชัดเจน ฟงแลวเขาใจงาย 

ไมยืดเย้ือจนนาเบื่อ ทําใหผูชมคลอยตามไปกับรายการ และมีความเปนมืออาชีพ 

ตารางที่ 5-3 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นและความพึงพอใจในดานผูดําเนินรายการ 

กลุมวัยรุนอายุ 15-18 ป กลุมวัยรุนอายุ 19-22 ป 

- ชอบ เพราะนํ้าเสียงนาฟง พูดชัดถอยชัดคํา ฟง
แลวไมยืดเย้ือ ไมนาเบือ่  
- มีความเปนมืออาชีพ  
- ตองการใหเปนเสียงของผูหญงิมากกวา  

- ชอบ เพราะเสียงมพีลงั ออกเสียงชัดเจน มี
นํ้าหนักสงูตํ่า  
- เหมาะสมกับรายการ มีความเขาใจงาย 
- ทําใหอยากติดตามรายการตอไปเรื่อยๆ 

2.3 ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอกราฟก การตัดตอ ภาพ ดนตรีและเสียง

ประกอบของรายการ กลุมเปาหมายใหความเห็นวา พอใจ เพราะมีกราฟกที่เรียบงาย ไมมากเกินไป 

เหมาะสมกับรายการ การตัดตอไมขัดอารมณคนดูและรวบรัดดี แตในชวงที่ 2 มีการสัมภาษณมากไป 

เน้ือหาไมกระชับเทาที่ควร  

2.4 ในดานดนตรีประกอบรายการ กลุมเปาหมายใหความเห็นวา ชอบ เพราะทําใหรายการ

สนุกข้ึน ไมนาเบื่อ ทําใหผูชมคลอยตามไปกับอารมณของรายการ อีกทั้งยังเปนเพลงของศิลปนเดียวกับ

กลุมวัยรุนกลุมน้ีที่มาทําการเตนโคฟเวอรอีกดวย 

ตารางที่ 5-4 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นและความพึงพอใจในดานกราฟก การตัดตอภาพ และ
ดนตรีประกอบรายการ 

กลุมวัยรุนอายุ 15-18 ป กลุมวัยรุนอายุ 19-22 ป 

- ชอบ เพราะการตัดตอไมติดขัด มีกราฟกเรียบ
งาย  
- ภาพถายสวยและนาสนใจ 

- ชอบ เพราะกราฟกมีความเรียบงาย ทําใหเขาใจ
งาย สื่อสารคนดูไดครบถวน และในดานของการ
ตัดตอก็ตอเน่ืองกันดี  
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กลุมวัยรุนอายุ 15-18 ป กลุมวัยรุนอายุ 19-22 ป 
- โดยรวมดูดีแตพอเริ่มเขาชวงที่ 2 คอนขาง
ธรรมดา 
-เสียงเพลงไมดังกลบพิธีกร  
-รายการมีชีวิตชีวา สนุกสนาน  
-เปนเพลงศิลปนเดียวกับเน้ือหาที่นําเสนอ ทําให
รายการนาสนใจ 

- มีการใสเพลงทําใหรายการน้ันมีความสนุกสนาน
มากข้ึน  
- ในชวงที่ 2 น้ันมีการตัดตอที่ไมรวบรัด ทําให
รายการมีการดําเนินเรื่องที่ชาลงและนาเบื่อ  
-เพลงประกอบเขากับรายการเปนอยางดี สื่อ
อารมณใหผูชมคลอยตามไปกบัอารมณของ
รายการ ทีม่ีความหลากหลาย 

2.5 ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ Adrenaline น้ัน 

กลุมเปาหมายใหความเห็นวา พอใจ โดยสวนใหญช่ืนชอบในชวงการแสดงซึ่งเปนชวงสุดทายของ

รายการมากที่สุด เพราะทําใหเห็นถึงความพยายาม ความต้ังใจของวัยรุนกลุมน้ี และไดเห็นถึงประโยชน

จากกิจกรรมน้ี และหากมีรายการเชนน้ีแตนําเสนอในรูปแบบของการเตนแนวอื่น กลุมเปาหมายมีความ

สนใจ เพราะจะทําใหรายการมีความหลากหลาย ไมนาเบื่อ สวนในดานขอเสนอแนะ กลุมเปาหมาย

ตองการใหแนะนําการเตนแนวอื่นที่หลากหลายมากข้ึนและอยากใหมีรายการเชนน้ีออกอากาศอยูจริง 

ตารางที่ 5-5 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นและความพึงพอใจในดานภาพรวมของรายการ  

กลุมวัยรุนอายุ 15-18 ป กลุมวัยรุนอายุ 19-22 ป 

- ชอบชวงสุดทาย ที่มีการแสดง เพราะเปนการ

แสดงถึงผลงานที่ต้ังใจฝกซอมกันมา แมจะไม

ประสบความสําเร็จ แตสิง่ที่ไดรบักลบัมาน้ันมัน

มากกวารางวัล ซึ่งไดทั้งประโยชนจากการออก

กําลังกาย ไดมิตรภาพ และไดใชเวลาใหเกิด

ประโยชนรวมกับเพื่อนในทมี  

- ชอบชวงแรกทีเ่กริ่นเขารายการ เพราะทําให

เห็นถึงจุดประสงคของรายการน้ีอยางชัดเจน 

และ ชอบชวงฝกซอม เพราะไดเห็นถึงความ

พยายามและไดรูถึงความคิดเห็นของแตละคน  

- พอใจ เพราะไดรบัสาระและประโยชน และได
เห็นมมุมองใหมๆ ที่คนทั่วไปอาจไมเคยเห็นใน
สังคม  รับชมไดทกุวัย และยังเปนการกระตุนให
วัยรุนหันมาใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  

- ชอบชวงสุดทาย ที่มกีารแสดงในงานประกวด 
เพราะทําใหเห็นถึงความต้ังใจ และความพยายาม
ของทุกคนในกลุม ถึงไมไดรับรางวัลแตทุกคนก็
พยายามอยางทีสุ่ดแลว  
- ชอบชวงฝกซอม เพราะทําใหเห็นถึงความ
พยายามในการฝกซอม และอปุสรรคตางๆทีพ่บ
กอนการแขงขัน ทําใหเขาใจวัยรุนกลุมน้ีมากข้ึน  
- ชอบ และพอใจ เพราะไดรูถึงเรื่องราวของวัยรุน
กลุมน้ีที่ปกติไมไดเห็น และยังไดรูถึงประโยชนของ
การทํากจิกรรม นอกจากจะเปนการออกกําลงักาย
แลว ยังทําใหรูถึงประโยชนในดานอื่นๆอกีดวย 
- อยากใหติดตามแขกรับเชิญแบบเจาะลึกมากกวา
น้ี และอยากใหรายการแบบน้ีออกอากาศจริงๆ 
เพราะเปนรายการสําหรบัวัยรุนและยังสามารถ
กระตุนใหวัยรุนหันมาทํากิจกรรมที่มีประโยชนได     
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จากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในการประเมินผลรายการ เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น 
ความพึงพอใจ และประโยชนที่กลุมเปาหมายไดรับจากการรับชมรายการโทรทัศนวัยรุน ซึ่งจะนําไปสู
บทสรุปและการอภิปรายผลช้ินงานที่เสร็จสมบูรณ 
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บทที่ 6 

สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาและผลิตช้ินงานรายการ ในหัวขอเรื่อง “การสรางสรรครายการโทรทัศนวัยรุนที่
นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชน” เปนการศึกษาวิจัยและผลิตช้ินงาน ที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษารูปแบบ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอ ที่ปรากฏในรายการโทรทัศนวัยรุน ศึกษาขอมูลความ
คิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนวัยรุน รวมถึงสํารวจพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป 
และความตองการในดานรูปแบบและเน้ือหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนประเภท
รายการวัยรุน เพื่อใหไดแนวทางในการผลิตรายการใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย
มากที่สุด ตลอดจนประเมินผลช้ินงานรายการ ที่ผูศึกษาไดผลิตข้ึนดวยวิธีสนทนากลุม ซึ่งจากการเก็บ
รวบรวมขอมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกลาวน้ัน สามารถสรุปอภิปรายผล และอธิบายขอเสนอแนะ 
ไดดังน้ี 
สรุปผลการวิจัย 

1. การศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอท่ีปรากฏในรายการโทรทัศนวัยรุน ท่ี

ออกอากาศทางฟรีทีวีและเคเบ้ิลทีวี จํานวน 4 รายการ 

 จากการศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอที่เกิดข้ึนในรายการโทรทัศน
วัยรุน ที่ออกอากาศทางฟรีทีวี และทางเคเบิ้ลทวีี ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งการรับ
ฟงยอนหลังผานทางเว็บไซดชมรายการยอนหลังตางๆ จํานวนทั้งสิ้น 4 รายการ ในชวงเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2556 

สวนท่ี 1 รูปแบบบ (Fomat) ของรายการโทรทัศนวัยรุน 
รูปแบบของรายการวัยรุนในปจจุบันน้ัน สวนใหญมักเปนรูปแบบรายการวาไรต้ีที่มีเน้ือหา

หลากหลายและมีความสนุกสนาน แตก็มีสาระสอดแทรกอยูในรายการควบคูกันไป มีเอฟเฟกตเสียง
และภาพที่เนนความบันเทิงเฮฮา สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหดูรายการไดเปนอยางดี ตองเปน
รายการที่เขาใจงายและไมนาเบื่อ 

สวนท่ี 2 เน้ือหา (Content) ของรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว 
รายการโทรทัศนวัยรุนน้ัน มักจะมีการนําเสนอเน้ือหาของรายการทีม่ีความทันสมัยแตตองมี

ความเขาใจงาย ดูแลวไดประโยชนและมีความสนุกควบคูกนัไป ไมใชการนําเสนอเพียงเน้ือหาหรือ 
ความสนุกเพียงอยางเดียวเทาน้ัน 

สวนท่ี 3 ลีลาและวิธีการนําเสนอ (Style and Presentation) ของผูดําเนินรายการ

โทรทัศนวัยรุน 

ผูดําเนินรายการตองมีความนาเช่ือถือ อาจจะเปนไปตามรูปแบบของรายการ แตสวนใหญ

รายการโทรทัศนวัยรุนมักจะมีผูดําเนินรายการที่อยูในชวงอายุที่เปนวัยรุน มีบุคลิกที่เปนเอกลักษณ 
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พูดจาชัดถอยชัดคํา ไมนาเบื่อ มีมุกตลกสอดแทรกในรายการบาง เพื่อทําใหรายการมีความสนุกสนาน

มากข้ึน 

2. การวิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตรายการโทรทัศนวัยรุนท่ีออกอากาศทางทรูวิชชั่นสและ

เคเบ้ิลทีวี จํานวนท้ังสิ้น 2 ทาน 

จากการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตรายการ

โทรทัศนวัยรุนจากผูผลิตรายการโทรทัศนวัยรุน ที่ออกอากาศทางทรูวิชช่ันส และเคเบิ้ลทีวี อันไดแก 

รายการเวทีปลอยของ ออกอากาศทางทรูวิชช่ันส และผูผลิตรายการฮัลโหลเอเช่ียน ออกอากาศทาง

เคเบิ้ลทีวี ต้ังแตวันที่ 10 กันยายน – 17 กันยายน 2556 สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

สวนท่ี 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับภาพรวมและความนิยมของรายการโทรทัศนวัยรุน 
รายการโทรทัศนวัยรุนในปจจุบันยังมีความนิยมตอกลุมวัยรุนอยู แตดวยสื่ออินเตอรเน็ตที่

เขามามีบทบาทมากข้ึน ทําใหวัยรุนรับชมโทรทัศนนอยลงและหันไปรับชมทางอินเตอรเน็ตแทน ซึ่ง
ผูผลิตรายการมองวารายการที่จะเขาถึงกลุมวัยรุนไดน้ันจะตองเปนรายการที่เสพงาย ดูแลวสนุก
เพลิดเพลิน แตก็ตองมีเน้ือหาสาระแทรกอยูบางในรายการ ซึ่งหากกลาวถึงรายการวัยรุนที่มีเน้ือหา
เกี่ยวกับกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชนก็มีความนาสนใจอยูไมนอย แตตองนําเสนอเน้ือหารายการให
มีความแปลกใหม ทันสมัย และไมนาเบื่อ 

สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับเน้ือหาของรายการโทรทัศนวัยรุน 
เน้ือหาของรายการโทรทัศนวัยรุนตองมีความทันสมัย เสพงาย แตดูแลวตองไดประโยชน 

อาจเปนเรื่องที่วัยรุนใหความสนใจในขณะน้ัน หรือเปนเรื่องที่ใกลตัววัยรุน 
สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนวัยรุน 
รายการโทรทัศนวัยรุนควรจะมีความหลากหลายและมีความสนุกสนานแตตองไดประโยชน 

สวนใหญมักเปนรายการประเภทวาไรต้ี สวนเรื่องกราฟกก็มีสวนสําคัญที่จะทําใหรายการดูสนุกสนาน
มากข้ึน เพราะรายการวัยรุนควรจะมีอะไรที่ดึงดูดใหผูชมสนใจและดูแลวไมเบื่อ ซึ่งการใสเสียงเอฟ
เฟกตก็จะชวยสรางสีสันใหรายการมีความสนุกสนานไดเชนกัน 

สวนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับผูดําเนินรายการของรายการโทรทัศนวัยรุน 
ผูดําเนินรายการตองมีบุคลิกที่นาสนใจ และดูมีความนาเช่ือถือ มีสวนชวยในเรื่องของ

สคริปตรายการ คือตองเปนตัวชวยดวยสวนหน่ึงในการดึงคําตอบจากแขกรับเชิญ เปนกันเองกับแขก
รับเชิญ และมีความกระตือรือรน ตองฝกฝนการพูดและเตรียมตัวมาอยางดี และถารูปแบบรายการมี
ความเปนกึ่งสารคดีควรจะมีทั้งพิธีกรและผูพากย (วอยซ โอเวอร) สองอยางประกอบกัน เพราะพิธีกร
จะชวยไดเพียงสวนหน่ึง แตบางสวนที่เปนความรูหรือสกูปตองใชวอยซโอเวอรชวย เพราะจะเปนสวน
ชวยใหสกูปน้ันนาเช่ือถือมากย่ิงข้ึน 

สวนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการผลิตรายการ 
ดานปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการผลิตรายการ ผูเช่ียวชาญไดใหคําแนะนําวา 

ในดานของการทํารายการวัยรุน รายการตองมีความทันสมัยอยูตลอด และพิธีกรก็เปนสวนที่จะชวยให
รายการมีความลื่นไหล หากพิธีกรดีรายการก็จะดีไปดวย สวนวิธีแกไขปญหาหากมีปญหาเกิดข้ึนใน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



88 

 

ข้ันตอนการถายทํา ข้ันตอนการตัดตอก็จะมีสวนชวยไดมาก แตถาหากคนทํารายการมีการเตรียม
ขอมูลมาดี ก็จะมีความผิดพลาดเกิดข้ึนนอย 
อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะหรูปแบบ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอที่ปรากฏในรายการ
โทรทัศนวัยรุน การวิเคราะหบทสัมภาษณจากผูดําเนินรายการโทรทัศนวัยรุนรวมถึงการวิเคราะหผล
สํารวจพฤติกรรมในการเปดรบัชมรายการโทรทัศนวัยรุนทั่วไปและความตองการของกลุมเปาหมายทีม่ี
ตอรายการโทรทัศนประเภทรายการโทรทัศนวัยรุน ตลอดจนการวิเคราะหผลการประเมินประสิทธิผล
รายการ Adrenaline ที่ผูศึกษาไดผลิตข้ึน สามารถทําการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยได ดังน้ี 

รูปแบบของรายการโทรทัศนวัยรุนที่มีคุณภาพ ตองมุงเนนการนําเสนอเน้ือหาสาระที่เปน
ขอเท็จจริง และตองมีความเขาใจงาย และมีความสนุกสนาน ทั้งน้ียังตองสามารถดึงดูดความสนใจ
ของผูชม ใหรูสึกอยากติดตามอยูตลอดเวลา โดยประเภทของรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอน้ัน 
สวนใหญจะเปนรายการประเภทรายการวาไรต้ี ซึ่งคือ รายการที่มีทั้งสาระและความบันเทิงปะปนกัน
ไป หรือรายการที่อยูระหวางสาระและบันเทิงโดยใชสาระความจริงมาเสนอเพื่อความบันเทิงที่ทําให
เกิดประโยชนในการพัฒนาผูชมอยางมาก ดังน้ันการนําเสนอทั้งดานรูปแบบและเน้ือหาใหมีความ
เหมาะสมจึงความสําคัญมาก ไมวาจะเปนภาษาและการพูดของพิธีกรต้ังแตเริ่มเปดรายการ ในการ
นําเสนอเน้ือหาในแตละชวง จะตองครบถวนและมีการอธิบายที่เขาใจงาย โดยสามารถดึงดูดความ
สนใจจากการนําเสนอดวยภาพ และดนตรีประกอบซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อ
ความหมายทางโทรทัศนวา “ภาพหน่ึงภาพมีคาเทากับคําพูดนับพันคํา” (ชัยพล สุทธิโยธิน 2548: 
163) อีกทั้งดนตรีประกอบ จะมีสวนชวยในการสรางอารมณและความรูสึกในเน้ือหาของรายการ 
เพื่อใหผูชมรูสึกสนใจ สามารถเขาใจไดงายย่ิงข้ึนและไดรับประโยชนจากขอมูลที่นําเสนออยางเต็มที่ 
ทั้งยังสามารถนําไปปฏิบัติตามหรือไปประยุกตไดจริง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดที่ผลิตรายการวิทยุ
โทรทัศน วารายการวิทยุโทรทัศนเปนสื่อที่ใหทั้งภาพและเสียง ซึ่งสามารถกระทําไดหลากหลาย
รูปแบบและมีปจจัยมากมายที่จะใชดึงดูดความสนใจของผูชมตลอดเวลา ทั้งยังทําใหผูชมเขาใจ
เรื่องราวไดดี พรอมทั้งรูสึกสนุกสนานขณะรับชมรายการ ดังน้ัน สื่อโทรทัศน จึงถือเปนสื่ออีกประเภท
หน่ึงที่เขาถึงผูชมไดเปนจํานวนมากและมีอิทธิพลตอประชาชน ในดานความคิด ความรูสึก และดาน
พฤติกรรม 

เน้ือหาของรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชนน้ัน จะตอง
มุงเนนใหสาระความรูที่เกี่ยวกับการอยูรวมกันของกลุมวัยรุนที่ เขามาทํากิจกรรมรวมกัน และ
ปรับเปลี่ยนทัศนะคติที่ไมดีตอวัยรุน และช้ีแจงใหเห็นถึงประโยชนที่ไดจากการทํากิจกรรมรวมกันของ
วัยรุน ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดการโนมนาวใจ มีผลการศึกษาวา การพยายามเปลี่ยนแปลง ความเช่ือ 
ทัศนคติ การกระทําของบุคคล อื่นดวยกลวิธีที่เหมาะสม ใหมีผลกระทบใจผูน้ัน จนเกิดการยอมรับ
และเปลี่ยนตามผูโนมนาวใจตองการ จึงทําใหการนําเสนอรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรม
ยามวางที่เปนประโยชนน้ัน จําเปนที่จะตองคัดสรรเน้ือหารายการ และสิ่งที่จะนําเสนอใหมีประโยชน
และถูกตองเน่ืองจากการเผยแพรเน้ือหารายการดวยสื่อโทรทัศนจะมีผลกระทบตอความเช่ือ ทัศนคติ
และพฤติกรรมเลียนแบบของผูชม ซึ่งในที่น้ีคือกลุมวัยรุน อีกทั้งเน้ือหาของรายการน้ีมักจะเปน
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เรื่องราวที่เกี่ยวกับการรวมตัวกันทํากิจกรรมตางๆของกลุมวัยรุน จึงมีการสรางสรรครายการที่แปลก
ใหมเกี่ยวกับวัยรุน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาการวิจัยเรื่อง "ทัศนคติและพฤติกรรมเลียนแบบที่มี
ตอศิลปนเกิรลกรุปเกาหลีของวัยรุนไทย" ของธนธิดา อยูคง (2555) ทําใหทราบถึงวัยรุนไทยมี
พฤติกรรมการเลียนแบบศิลปนเกิรล กรุปเกาหลีในระดับปานกลาง และพฤติกรรมการเลียนแบบสวน
ใหญมาจากสื่อบันเทิงเกาหลีทั้งสิ้น ซึ่งวัยรุนไทยมีความชอบในการแตงตัวตามศิลปนเกาหลีและ
เลียนแบบในเรื่องพฤติกรรมของศิลปน ทั้งน้ีวัยรุนไทยยังไมคอยเห็นดวยในเรื่องความนิยมเรื่อง
ศัลยกรรมในเกาหลเีทาที่ควร และมีทัศนคติตอศิลปนเกิรลกรุปเกาหลีในระดับเห็นดวยมากที่สุด เน่ือง
ดวยวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีที่เขามามีอิทธิพลในประเทศไทยในปจจุบันน้ันสงผลใหเกิดการ
ยอมรับและมีกระแสนิยมที่ดีอยางตอเน่ือง จึงทําใหเห็นวาวัยรุนไทยปจจุบันใหความสําคัญกับ
วัฒนธรรมของเกาหลีและมีพฤติกรรมการเลียนแบบ ซึ่งในดานเน้ือหาของรายการโทรทัศนวัยรุนน้ัน 
กลุมเปาหมายตองการรายการที่มีเน้ือหาที่เนนทั้งสาระและความบันเทิง ไดแก เน้ือหาที่มีขอมูล
ขาวสารและความสนุกสนานอยูดวยกัน โดยคิดเปน 56 เปอรเซ็น จากกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม
จํานวน 100 คน อีกทั้งเน้ือหาตองมคีวามหลากหลายใหผูชมสามารถเลือกรับสารที่เปนประโยชนและ
ตรงตอความสนใจของตนเองได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดกระบวนการการเลือกรับสาร ที่ผูรับสารจะมี
กระบวนการเลือกรับขาวสารที่แตกตางกันไปตามประสบการณ ตามความตองการ ความเช่ือ ทัศนคติ 
ตามความรูสึกนึกคิด และแรงจูงใจของผูรับสาร ที่ไมเหมือนกัน โดยการเลือกใหความสนใจ เลือกรับรู 
และเลือกจดจํา เมื่อกลุมเปาหมายไดรับสารที่ตรงตามวัตถุประสงคของตนก็จะเกิดความรูสึกพึงพอใจ 

ลีลาการและการนําเสนอของผูดําเนินรายการโทรทัศนวัยรุนที่มีคุณภาพน้ัน ผูดําเนิน
รายการจะตองมีนํ้าเสียงที่มีความนาเช่ือถือ มีเสียงที่เปนเอกลักษณและมีบุคลิกที่ดี ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดเกี่ยวกับผูสงสารของอริสโตเติล ที่กลาววา บุคลิกของผูพูดเปนสาเหตุสําคัญของการโนมนาวใจ
โดยการพูด โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อผูฟงตองการขอมูลที่แทจริงหรือความเห็นถูกแบงแยก เมื่อน้ันผูพูด
จะมีความหมายมาก เน่ืองจากเปนรายการวัยรุนกึ่งสารคดี จึงตองสรางความนาเช่ือถือกับ
กลุมเปาหมาย โดยการเลือกผูดําเนินรายการและแขกรับเชิญเปนผูเช่ียวชาญในดานน้ันๆ ในที่น้ี คือ 
วัยรุนที่รวมตัวกันทํากิจกรรม การเตนโคฟเวอรแดนซที่คอนขางมีช่ือเสียง อีกทั้งการใชภาษาจะตอง
เขาใจงาย ไมซับซอนและสามารถใชวิธีการสื่อสารไดเหมาะสมกบักลุมผูชม ซึ่งผลการประเมินความพงึ
พอใจที่มีตอรายการของผูศึกษาพบวา กลุมเปาหมายเห็นวารายการมีความนาเช่ือถือทั้งเน้ือหา
รายการและผูดําเนินรายการ เน่ืองจากใชเสียงของผูดําเนินรายการที่คอนขางมีเอกลักษณ มี
ประสบการณการทํางานจริง จึงทําใหกลุมเปาหมายที่รับชม ตางเช่ือถือในเน้ือหารายการที่นําเสนอ 
และทําใหรายการมีความนาเช่ือถือมากข้ึนดวย 

กระบวนการการสื่อสารในการผลิตรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปน
ประโยชน Adrenaline น้ัน สามารถอธิบายแบบจําลองกระบวนการสือ่สารของเบอรโล ดังภาพที่ 2-1 
จะเห็นไดวา ผูผลิตและผูดําเนินรายการ จะทําหนาที่ในฐานะของผูสงสารและเปนแหลงของขอมูล 
ขาวสารดวย ทําใหมีความเขาใจของเน้ือหาสาระที่สงไปเปนอยางดี โดยการนําเสนอเน้ือหาของ ผู
ดําเนินรายการ จะเปนไปในลักษณะของการนําความรูที่คนความาไดนามาประมวลใหไดขอมูลทีเ่ขาใจ
ไดงายและไมซับซอน แลวจึงจะนําออกเสนอไปยังกลุมผูชมหรอืกลุมเปาหมาย ผานสื่อโทรทัศนซึ่งเปน
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ชองทางหลัก ดวยเทคนิคการแพรภาพและเสียง ซึ่งจะทําใหกลุมผูชมที่รับชมรายการ สามารถได
ขอมูลความรู ความคิดเห็น และความพึงพอใจ โดยเน้ือหาที่นําเสนอน้ัน จะมีการปรับภาษาใหเขาใจ
งายและเหมาะสมตอกลุมเปาหมายซึ่งก็คือ กลุมวัยรุนอายุ 15-22 ป ซึ่งเปนกลุมผูชมหลัก 

จากการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการรับสื่อโทรทัศนวัยรุนของกลุมเปาหมายน้ัน พบวา 
พฤติกรรมของวัยรุนน้ันมีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีต เน่ืองจากในปจจุบันสื่ออินเตอรเน็ตเขามามี
บทบาทมากข้ึน ทําใหวัยรุนรับชมโทรทัศนนอยลงและหันไปรับชมทางอินเตอรเน็ตแทน ดังน้ันเวลาใน
การรับชมสื่อโทรทัศนจึงมีจํากัด โดยชวงที่กลุมเปาหมายเปดรับสื่อโทรทัศนมากที่สุด คือ ชวงเวลา 
20.01 - 22.00 น. คิดเปนรอยละ 33.65 ของกลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 100 คน 
ทั้งน้ีรายการที่กลุมเปาหมายใหความสนใจตองไดรับความสนุกสนาน แตมีสาระ ซึ่งสอดคลองกับ
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปดรับสื่อและเปดรับขาวสาร ในดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อ ซึ่ง
กลุมเปาหมายจะมีพฤติกรรมการเปดรบัสือ่ ตามความสะดวกและตามความเคยชินของตน และยังรวม
ไปถึงพฤติกรรมการในการเลือกเปดรับสื่อตามขอมูลขาวสารที่ตองการทราบหรือที่สนใจ และเพื่อ
ตอบสนองตอความตองการ เชน เพื่อการเรียนรู หรือเพื่อผอนคลาย เปนตน 

เมื่อผูชมที่เปนกลุมเปาหมาย คือวัยรุน ไดรับชมรายการ และประเมินผลรายการโทรทัศน
วัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชน Adrenaline  ทําใหผูศึกษาพบวา กลุมเปาหมายมี
ความพึงพอใจและช่ืนชอบวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวง ซึ่งใหเหตุผลวา วิธีการนําเสนอของ
รายการมีความเหมาะสม เขาใจงาย มีความนาสนใจและนาติดตาม ทําใหไดเห็นถึงความคิดเห็นของ
แตวัยรุนในอีกแงมุมหน่ึงที่ไมเคยไดรูมากอน ถึงแมตนเองจะไมคอยสนใจเกี่ยวกับการเตนสักเทาไหร
แตก็ชอบดูรายการที่เขาใจงายและมีทั้งสาระและความสนุกควบคูกัน สวนในดานความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจที่มีตอเน้ือหาของรายการในแตละชวงน้ัน กลุมเปาหมายมีความเห็นวาชอบ เพราะ
รายการมีการสัมภาษณที่เจาะลึก ทําใหเห็นถึงความคิดของวัยรุน และไดเห็นถึงประโยชนจากการทํา
กิจกรรม อีกทั้งยังไดเห็นถึงความพยายามของวัยรุนกลุมน้ีต้ังแตการฝกซอมไปจนถึงการประกวด ได
รับรูขอมูลใหมๆที่ไมเคยรูมากอน ซึ่งทําใหกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอรูปแบบและการนําเสนอ
ของรายการที่สอดคลองตอความตองการของกลุมเปาหมาย และตรงกับจุดประสงคของผูศึกษาที่
ตองการนําเสนอเน้ือหาน้ี ดวยสื่อโทรทัศน ที่เปนสื่อที่เขาถึงกลุมเปาหมายกลุมน้ีไดงายที่สุด ซึ่ง
สอดคลองกับทฤษฎีลําดับข้ันและความตองการของมาสโลว (Maslow's hierarchy of human 
needs) ในดานความตองการของมนุษย  

กลุมเปาหมายของรายการ คือ กลุมวัยรุน อายุ 15-18 ปที่กําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษา 
มีความเห็นในดานความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการวา ถาหากเปนรายการเชนน้ีแตนําเสนอการ
เตนแบบอื่น กลุมเปาหมายใหความเห็นวา สนใจ เพราะจะทําใหรายการมีความหลากหลายมากข้ึน 
นาติดตาม และมีผูชมหลายกลุมมากข้ึน แตกลุมเปาหมายอีกกลุมหน่ึง คือ กลุมวัยรุนที่มีอายุ 19-22 
ป ที่กําลังศึกษาในอุดมศึกษา ไดใหความเห็นวาในชวงที่ 2 ของรายการมีการสัมภาษณมากไป การตัด
ตอเน้ือหาไมกระชับเทาที่ควร  

ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ Adrenaline น้ัน 
กลุมเปาหมายใหความเห็นวา พอใจ โดยสวนใหญช่ืนชอบในชวงการแสดงซึ่งเปนชวงสุดทายของ
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รายการมากที่สุด เพราะทําใหเห็นถึงความพยายาม ความต้ังใจของวัยรุนกลุมน้ี และไดเห็นถึง
ประโยชนจากกิจกรรมน้ี และหากมีรายการเชนน้ีแตนําเสนอในรูปแบบของการเตนแนวอื่น 
กลุมเปาหมายมีความสนใจ เพราะจะทําใหรายการมีความหลากหลาย ไมนาเบื่อ สวนในดาน
ขอเสนอแนะ กลุมเปาหมายตองการใหแนะนําการเตนแนวอื่นที่หลากหลายมากข้ึนและอยากใหมี
รายการเชนน้ีออกอากาศอยูจริง 

ทําใหผูศึกษามองถึงความแตกตางระหวางพฤติกรรมในการเลอืกเปดรับ และความพึงพอใจ
ของกลุมเปาหมายเมื่อมีการแบงลักษณะชวงอายุ ซึ่งมีความสอดคลองกับ ทฤษฎีการใชประโยชนและ
ความพึงพอใจตอสื่อ (Uses and Gratifications Theory) โดยหัวใจสําคัญของความพึงพอใจ คือ 
ผูรับสารใชสื่อมวลชนเพื่อตอบสนองความตองการสวนตัวของตัวเอง ผูรับสารที่มีสภาวะแวดลอมทาง
สังคมและจิตใจที่แตกตางกัน จะมีความตองการในการที่จะรับสื่อที่แตกตางกันดวย  

จากทฤษฎีขางตนน้ี การสรางสรรครายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปน
ประโยชนน้ันประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว ซึ่งมีการนําเสนอขอมูล ขาวสาร และทําใหเห็น
ถึงประโยชนจากการกิจกรรมของวัยรุน รวมไปถึงทําใหผูชมมีทัศนคติที่ดีข้ึนเกี่ยวกับกลุมวัยรุนที่ทํา
กิจกรรม โดยนําเสนอผานเน้ือหาที่เขาใจงายตอบสนองตอกลุมเปาหมาย อีกทั้งกลุมเปาหมายยังมี
ความพึงพอใจตอเน้ือหาและการนําเสนอของรายการอีกดวย 

จากการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ทําใหผูศึกษาไดเห็นถึงทฤษฎีตางๆที่ไดนํามาใชใน
การสรางสรรคและผลติรายการโทรทัศนวัยรุนทีนํ่าเสนอกิจกรรมยามวางทีเ่ปนประโยชน ซึ่งทฤษฎีน้ัน
ตางมีความสอดคลองกับผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอรายการ นับวาเปนประโยชนอยางมากที่
ทําใหรายการตางบรรลุวัตถุประสงคและสามารถตอบสนองความพึงพอใจของกลุมเปาหมายไดเปน
อยางดีทั้งดานรูปแบบและเน้ือหารายการรวมถึงผูดําเนินรายการดวย 

 
ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะสําหรับการผลิตรายการโทรทัศนวัยรุนท่ีนําเสนอกิจกรรมยามวางท่ีเปนประโยชน 

1.1 จากการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนของกลุมตัวอยางวัยรุน พบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญจะเปดรับสื่อโทรทัศนในชวงเวลาประจําคือ ชวงเวลา 20.01 - 22.00 น. และ
รับชมรายการยอนหลังทางเว็บไซดที่ใหบริการการดูรายการยอนหลังตางๆ ซึ่งกลุมตัวอยางบางคน
ไมไดใหความสนใจกับสื่อโทรทัศนเลย แตกลับใหความสนใจสื่อในอินเตอรเน็ตแทน ดังน้ัน ควรมี
รายการวัยรุนที่นําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนและนําเสนอในสื่อที่หลากหลาย นอกจากจะมีในฟรีทีวี
แลว ควรจะมีการเผยแพรในสื่ออินเตอรเน็ตเชนกัน เพื่อใหวัยรุนไดรับชมรายการที่เปนประโยชนและ
หลากหลายมากข้ึน 

1.2 เน้ือหาที่นําเสนอในรายการโทรทัศนวัยรุน ควรมีเน้ือหาที่หลากหลาย ครอบคลุม หาก
เปนเรื่องกิจกรรม ก็ควรมีหลากหลายและเปนประโยชนมานําเสนอในรายการ เพื่อความหลากหลาย
ของรายการ และตองเขาใจงาย และมีทั้งสาระและความบันเทิงรวมอยูดวยกัน เพื่อดึงดูดความสนใจ
ของผูชม 
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1.3 รูปแบบที่นําเสนอในรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชน
ควรมีเน้ือหาที่แปลกจากรายการที่มีอยู เพื่อความแปลกใหมของรายการ และรายการควรสะทอน
ปญหาของวัยรุนในปจจุบันไดอยางชัดเจน 

1.4 พิธีกรที่ดําเนินรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชนที่ดี 
ควรมีบุคลิกที่ดี นาเช่ือถือ เน่ืองจากตองเปนผูนําเสนอขอมูลที่ดีและถูกตอง อีกทั้งตองมีเสียงที่เปน
เอกลักษณใหผูชมจดจําไดงาย มีการออกเสียงที่ชัดเจน และใชภาษาที่เขาใจงาย 

 
2. ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต 

การศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชน 
Adrenaline ครั้งน้ี ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตการศึกษาวิจัยทางดานพื้นที่ในการศึกษา เพื่อศึกษา
รายการโทรทัศนสําหรับวัยรุน ซึ่งมีการคาดการณวาจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน Thai PBS 
เทาน้ัน เพื่อการศึกษาวิจัยใหเห็นภาพรวมของรายการโทรทัศนสําหรับวัยรุนทั้งหมดในอนาคต ควรมี
การศึกษารายการโทรทัศนสําหรับวัยรุนทุกชองทางของสื่อเพิ่มเติมจากที่ไดจัดทํารายการประเภทน้ี
ข้ึนมา เชนออกอากาศทางชองอื่น หรือทางสื่ออินเตอรเน็ต อีกทั้งเน้ือหาในการนําเสนอ ควรมีการ
นําเสนอโดยการเพิ่มเน้ือหาเกี่ยวกับปญหาของวัยรุนและสะทอนใหเห็นวาปญหาของวัยรุนมี
ผลกระทบอยางไรตอสังคมในปจจุบัน 
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ภาคผนวก ก 

ข้ันตอนการดําเนนิงานตั้งเดอืนมิถุนายน พ.ศ. 2556 

จนถึงเดอืนมีนาคม พ.ศ. 2557 
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ตารางท่ี ก-1 ขั้นตอนการดําเนินงานต้ังเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 

กิจกรรม 2556 2557 

มิ.

ย. 

ก.

ค. 

ส.

ค. 

ก.

ย. 

ต.

ค. 

พ.

ย. 

ธ. 

ค. 

ม.

ค. 

ก.

พ. 

มี.

ค. 

ศึกษาและเสนอหัวขอจุลนิพนธ           

ศึกษาและคนควารวบรวมขอมลู           

กระบวนการกอนการผลิต           

กระบวนการผลิต           

กระบวนการหลังการผลิต           

สรปุผลการทํางาน และจัดทํา

รูปเลมใหสมบรูณ 

          

กรรมการตรวจรูปเลมจลุนิพนธ           
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ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณเจาะลกึ ผูผลติรายการโทรทศันวัยรุน 
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แบบสัมภาษณเจาะลึกผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับวัยรุน 
 
 
1. คําถามท่ัวไปเก่ียวกับรายการวัยรุนทางโทรทัศนในปจจุบัน  

- ความนิยมของรายการวัยรุนทางโทรทัศนในปจจบุัน 
- คิดวารายการวัยรุนทางโทรทัศนปจจบุันในภาพรวมเปนอยางไร 
- ข้ันตอนและกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน  
- ทําอยางไรจึงจะทําใหกลุมเปาหมายสนใจรายการทีผ่ลิตข้ึน ตองมีปจจัยอะไรบาง 
- รายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมทีเ่ปนประโยชนนาสนใจหรือไม อยางไร 
- ปจจัยที่มผีลตอการรบัชมรายการวัยรุนทางโทรทัศนมีอะไรบาง  
- แนวโนมของรายการวัยรุนในอนาคต 

2. คําถามดานเน้ือหาของรายการ  
- ลักษณะเน้ือหาของรายการวัยรุนทางโทรทัศนที่ดี  
- ลักษณะเน้ือหารายการวัยรุนทางโทรทัศนแบบใดที่นาจะไดรับความนิยม 
- เน้ือหาของรายการวัยรุนทางโทรทัศน สวนใดที่ควรไดรับการพัฒนาเพิ่มมากข้ึน  

3. คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการ  
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการวัยรุนทางโทรทัศนที่นาสนใจและ

แตกตางจากรายการอื่น  
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการวัยรุนทางโทรทัศนทีส่ามารถดึงดูด

กลุมเปาหมายใหสนใจรายการมากทีสุ่ด 
- Mood and Tone ของรายการควรเปนแบบใด  

4. คําถามดานพิธีกร/ผูดําเนินรายการ  
- บุคลิกลักษณะของพิธีกร/ผูดําเนินรายการวัยรุนทางโทรทศันที่ดี  
- พิธีกร/ผูดําเนินรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกจิกรรมยามวางที่เปนประโยชนใน

ความคิดควรมีบุคลิกลักษณะอยางไรที่ทําใหรายการดูนาสนใจ  
5. คําถามดานปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการผลิตรายการ  

- ปญหาและอปุสรรคที่พบและแนวทางการแกไขในการผลิตรายการวัยรุนทางโทรทัศน  
- แนวทางแกไขปญหาการผลิตรายการวัยรุนทางโทรทัศน 
- คําแนะนําในการผลิตรายการวัยรุนทางโทรทัศน 
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามความคิดเห็นและความตองการในการรับชมรายการโทรทัศน  
สําหรับวัยรุน 
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แบบสอบถามความคิดเห็นและความตองการในการรับชมรายการโทรทัศน สําหรับวัยรุน 
สาขานิเทศศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลยัศิลปากร 

_____________________________________________________________________  
 
คําชี้แจง  

1. แบบสอบถามชุดน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อทราบขอมลูเกี่ยวกับความคิดเห็นและความตองการ
ในการรบัชมรายการโทรทัศนสาหรับผูสงูอายุ โดยมีจะทําการสุมกลุมเปาหมายในเขตกรงุเทพมหานครฯ
และเขตปริมณฑล เพื่อใชประโยชนทางการศึกษาและคิดสรางสรรค พัฒนาเน้ือหาและรปูแบบรายการ
โทรทัศนสําหรับวัยรุนใหมปีระสิทธิภาพและตรงกับความตองการของทานตอไป  

2. คําตอบในแบบสอบถามน้ีจะนําไปใชประโยชนเพื่อการศึกษาเทาน้ัน ซึ่งจะไมมี
ผลกระทบตอสวัสดิภาพของทานแตอยางใด ดังน้ันจงึใครขอความรวมมือจากทานในการตอบคําถามทกุ
ขอตามความจริง 

3. ขอมูลในแบบสอบถามมีทัง้หมด 6 ตอน ไดแก 
    ตอนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  

                    ตอนที่ 2 : การเปดรับและพฤติกรรมในการรบัชมรายการโทรทัศนของวัยรุน 
                    ตอนที่ 3 : แบบสอบถามเกี่ยวกบัทัศนคติ และความตองการทางดานเน้ือหา และ
รูปแบบของรายการ 
                    ตอนที่ 4 : ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อแนวทางในการคิดสรางสรรครายการ
โทรทัศนวัยรุนที่เหมาะสม 
 
คําแนะนําสําหรับการตอบแบบสอบถาม  

กรุณาใสเครื่องหมาย  ลงใน        ที่ตรงกับขอมลูสวนตัวและระดับความคิดเห็นของทานมากทีสุ่ด 
โดยขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอการศึกษา 
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ตอนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
 
1) เพศ     ชาย    หญิง 
 
2) อายุ    15-18 ป   19-22 ป 
 
3) ระดับการศึกษา    มัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
    ปริญญาตรหีรอืเทียบเทา  สูงกวาปริญญาตร ี
 
4) อาชีพ   นักเรียน/นักศึกษา  อื่นๆ โปรดระบุ............. 
 
5) รายไดเฉลีย่ตอเดือน  ไมเกิน 5,000 บาท  5,000-10,000 บาท 
     
    10,000-15,000 บาท  มากกวา 15,000 บาท 
 
6) กิจกรรมยามวางที่ชอบทําในแตละวันมากที่สุด 
    
    ฟงวิทยุ    ดูโทรทัศน 
     
    อานหนังสือ   ออกกําลงักาย 
 
    คุยโทรศัพท   เลนคอมพิวเตอร 
    
    ทําอาหาร   อื่นๆ โปรดระบุ................ 
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ตอนท่ี 2 : การเปดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศนของวัยรุน 
 
 
1) ทานเปดรับชมรายการโทรทัศนในชวงวันใดมากที่สุด 
 
 ชวงวันธรรมดา วันจันทร-วันศุกร  วันเสาร-อาทิตย 
 
 ทุกวัน     ไมเปนเวลาแนนอน 
 
2) ชวงเวลาที่ทานเปดชมมากที่สุดหรือรับชมเปนประจําคือชวงเวลาใด (เลือกตอบเพียงขอเดียว) 
 
 04.00 - 08.00 น.   08.01 - 10.00 น.  10.01 - 12.00 น.
   

12.01 - 15.00 น.                    15.01– 18.00 น.  18.01 – 20.00 น.
   

20.00 - 22.00 น.  22.01 - 24.00 น.                    24.01 - 02.00 น.
   

02.01 – 03.59 น. 
 
3) สถานีโทรทัศนใดที่ทานเปดรบัชมมากที่สุดหรือรับชมเปนประจํา (เลือกตอบไดเพียงขอเดียว) 
 
 ชอง 3    ชอง 5    ชอง 7   ชอง 9 
 
 ชอง 11NBT  ชอง Thai PBS  True Vision  อื่นๆ โปรดระบ ุ
          ……………………. 
 
4) ประเภทรายการที่ทานชอบรบัชมมากที่สุด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 รายการขาว (News)                       รายการบันเทงิ (Entertainment) 

 

 รายการสนทนา (Talk show)            รายการสารคดี (Documentary) 

 
5) ทานรับชมรายการโทรทัศนเพื่อวัตถุประสงคใด 
 
 เพื่อความบันเทิง  รับขอมลูขาวสาร  เพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
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 อื่นๆ โปรดระบุ................................... 
6) ทานเคยรับชมรายการโทรทัศนทีม่ีรปูแบบหรอืเน้ือหาเกีย่วของกับ"วัยรุน"โดยตรงหรอืไม 
 
 ไมเคย 
   
 เคย รายการ..............................................สถานีโทรทัศน.......................................... 
 
  รายการ..............................................สถานีโทรทัศน.......................................... 
 
  รายการ..............................................สถานีโทรทัศน.......................................... 
 
ตอนท่ี 3 : แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติ และความตองการทางดานเน้ือหา และรูปแบบของ

รายการ 

1) ทานมีความสนใจในการทํากจิกรรมยามวางหรือไม 
  
 สนใจ   ไมสนใจ 
 
2) ทานเคยรับชมรายการวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชนหรือไม 
 
 เคย   ไมเคย 
 
3) ทานคิดวาวัยรุนบางกลุมในปจจบุันที่ทํากจิกรรมยามวาง เชน การเตน การคอสเพลย มปีระโยชน
หรือไม 
 
 มีประโยชน  ไรสาระ 
 
4) ถามีรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอเรื่องราวของกลุมวัยรุนที่ทํากจิกรรมยามวางรวมกัน ทานสนใจ
หรือไม 
 
 สนใจ   ไมสนใจ  
 
5) ทานคิดวารายการวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชนควรมีความยาวรายการเทาไหร 
 
 5-10 นาที  10-15 นาที  15-20 นาที      มากกวา 20 นาท ี
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6) ทานคิดวาวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนวัยรุน ควรมีลักษณะอยางไร 
 
 พิธีกรนําเสนอรายการคนเดียว  พิธีกรนําเสนอรายการหลายคน 
 ไมมีพิธีกรดําเนินรายการ ใชการ Voice Over (การบรรยายดวยเสียง)  
 
 อื่นๆ โปรดระบุ............................................. 
 
7) รูปแบบรายการวัยรุนแบบใดที่ทานช่ืนชอบมากทีสุ่ด 
 
 รูปแบบรายการทีมุ่งเนนสาระความรูเปนหลกั เปนการนําเสนอขอมูลขาวสาร ความรูคําแนะนํา
ดานตางๆเกี่ยวกบัวัยรุน 
 
 รูปแบบรายการทีมุ่งเนนดานความบันเทิง ไดแก เน้ือหาทีม่ีความสนุกสนานเปนหลกั  
 
 รูปแบบรายการทีมุ่งเนนทั้งสาระและความบันเทงิ ไดแก เน้ือหาที่มีขอมูลขาวสารและความ
สนุกสนานอยูดวยกัน 
 
 รูปแบบรายการสารคดี ถายทอดเรื่องราวชีวิต นําเสนอแงคิดมุมมองตางๆในชีวิตวัยรุน 
 
 อื่นๆ โปรดระบุ............................................... 
8) เน้ือหารายการโทรทัศนวัยรุนแบบใดที่ทานตองการรับชม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 
 เน้ือหาดานแฟช่ันการแตงตัว 
 
 เน้ือหาดานขาวสารวงการบันเทิง 
 
 เน้ือหาดานสุขภาพและความงาม 
 
 เน้ือหาดานกจิกรรมยามวางทีส่นใจ 
 
  เน้ือหาดานการทองเที่ยว 
 
 เน้ือหาดานการทําอาหาร 
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ตอนท่ี 4 : ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือแนวทางในการคิดสรางสรรครายการโทรทัศนวัยรุนท่ี
เหมาะสม 

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

 

********* ขอขอบพระคุณความรวมมือในการตอบแบบสอบถามคะ ******** 
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ภาคผนวก ฅ 
แบบสอบถาม การสนทนากลุม 
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แบบสอบถามการสนทนากลุม 
ในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับจากการรบัชมรายการโทรทัศนประเภทรายการวัยรุน 

รายการ Adrenaline” 
 

 
1. ความพึงพอใจตอรูปแบบของรายการ Adrenaline (Format)  

- ทานรูสึกช่ืนชอบการนําเสนอรายการ Adrenaline ในแตละชวงหรือไม เพราะเหตุใด  
- ทานคิดวารายการ Adrenaline มีความนาสนใจและตรงตอความสนใจของคุณหรือไม 

เพราะเหตุใด  
2. ความพึงพอใจตอเน้ือหารายการ Adrenaline (Content)  

- ทานรูสึกช่ืนชอบเน้ือหาของรายการ Adrenaline ในแตละชวงหรือไม เพราะเหตุใด  
- ทานคิดวาเน้ือหารายการ Adrenaline ในแตละชวงสามารถทําใหทานเห็นถึงประโยชน

ของการทํากิจกรรมของวัยรุนหรือไม เพราะเหตุใด  
- ทานไดรับประโยชนจากการชมรายการ Adrenaline มากนอยเพียงใด เพราะเหตุใด  

3. ความพึงพอใจตอพิธีกรและผูดําเนินรายการ (Host and Style) 
- ทานรูสึกช่ืนชอบวิธีการสื่อสารและนํ้าเสียงของผูดําเนินรายการ Adrenaline 

หรือไม เพราะเหตุใด  
- ทานคิดวาการนําเสนอรายการ Adrenaline แตละชวง มีความเช่ือมโยงกัน  

หรือไม เพราะเหตุใด 
 - ทานรูสกึช่ืนชอบ Title ของรายการ Adrenaline มากนอยเพียงใด เพราะเหตุใด  

4. ความพึงพอใจตอกราฟก การตัดตอ (Editing) ภาพ ดนตรีและเสียงประกอบของรายการ 
Adrenaline (Music and Sound effect)  

- ทานรูสึกช่ืนชอบกราฟก และการตัดตอภาพของรายการรายการ Adrenaline ในแตละ
ชวงหรือไม เพราะเหตุใด  

- ทานรูสึกช่ืนชอบเพลงประกอบ Title ของรายการ Adrenaline ในแตละชวงหรือไม  
เพราะเหตุใด  
- ทานรูสึกช่ืนชอบการเปดเพลงและดนตรปีระกอบในแตละชวงของรายการ Adrenaline 

หรือไม เพราะเหตุใด  
5. ความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ Adrenaline (Overview)  

- ทานรูสึกช่ืนชอบชวงใดของรายการ Adrenaline มากที่สดุ เพราะเหตุใด  
- ทานรูสึกพงึพอใจตอภาพรวมของรายการ Adrenaline ไดรับชมหรือไม อยางไร 

- หากมรีายการเชนน้ี แตเปนการนําเสนอการเตนแนวอื่น ทานจะสนใจหรือไม 

- ขอเสนอแนะ 
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