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จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ การศึกษาวิจัยซึ่งน าไปสู่การผลิตรายการวาไรตี้เพื่อชายรัก
ชาย รายการ เรนโบว์ ไอซ์แลนด์(Rainbow Island) ในรูปแบบของรายการวาไรตี้บันเทิง ความยาว 25 นาที 
โดยการศึกษาได้มุ่งเน้นการผลิตรายการวาไรตี้บันเทิง ในทุกขั้นตอนการผลิต เริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ (Pre-production) ด้วยการส ารวจและวิเคราะห์รายการวาไรตี้บันเทิงเพื่อ
ครอบครัวและรายการที่เก่ียวข้อง มีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ผลิตรายการเพื่อชายรักชาย จ านวน 3 คน  และมี
ส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มชายรักชายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ที่มีอายุระหว่าง 18-
35 ปี จ านวน 100 คน เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากศึกษาทั้งหมด มาจัดท าโครงร่างรายการ  บทรายการวาไรตี้
บันเทิงส าหรับชายรักชาย โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชนช่วยในการตรวจสอบด้านโครงสร้างและ
เนื้อหารายการ จากนั้นจึงด าเนินผลิตรายการวาไรตี้บันเทิงเพื่อกลุ่มชายรักชาย รายการ Rainbow Island 
จ านวน 1 ตอน มีความยาว 25 นาที (Production and Post-Production) โดยรายการจะแบ่งออกเป็น 3 
ช่วง ได้แก่ ช่วงที่หนึ่ง ช่วงRainbow Lifestyle ช่วงที่สอง ช่วงRainbow Idol  ช่วงที่สาม ช่วงRainbow 
Question และหลังจากผ่านขั้นตอนผลิตรายการวาไรตี้บันเทิงเพื่อกลุ่มชายรักชาย รายการ Rainbow 
Island แล้ว ผู้ศึกษาได้จัดท าการประเมินผลรายการ โดยการเปิดรายการ Rainbow Island และจัดท า
ประเมินแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มเป้าหมายเพศชายรักชายในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี จ านวน 14 คน (Evaluation) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 7 คน 
แบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักหนึ่งกลุ่มและกลุ่มเป้าหมายรองอีกหนึ่งกลุ่ม  

ผลการศึกษาประเมินผลรายการ พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อรูปแบบและ
เนื้อหาของรายการ โดยให้เหตุผลว่ารายการมีเนื้อหาสาระที่ เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย  โดย
กลุ่มเป้าหมายสามารถน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการรับชมรายการ Rainbow Island ไปประยุกต์ใช้ได้จริง
ในชีวิตประจ าวัน อีกทั้งเนื้อหาของรายการยังให้บันเทิงแก่กลุ่มเป้าหมาย ในส่วนของรูปแบบการน าเสนอของ
รายการ ได้มีการสอดแทรกความบันเทิงและความทันสมัย มีการน าเสนอที่น่าสนใจ  โดยการเลือกใช้ภาพ 
กราฟิก และดนตรีประกอบในการสร้างสีสันให้รายการน่าติดตาม ไม่รู้สึกน่าเบื่อ อีกทั้งรายการวาไรตี้บันเทิง
เพื่อชายรักชายในปัจจุบันนั้น มีปริมาณน้อย เมื่อเทียบกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นรายการวา
ไรตี้บันเทิงเพื่อกลุ่มชายรักชาย จึงได้รับความชื่นชอบและความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชายรักชาย 
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

จุดเริ่มต้นของชายรักชายในสังคมไทยมีมายาวนานตั้งแต่สมัยอดีตกาลจากหลักฐานใน
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 2 ได้เขียนไว้เกี่ยวกับพระสังฆราชวัดมหาธาตุมี
พฤติกรรมรักร่วมเพศกับลูกศิษย์หนุ่ม  

ในยุคเริ่มต้นประชาธิปไตย  ในยุคนี้พฤติกรรมรักร่วมเพศ ได้เกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปมาก
ขึ้น ประชาชนสามารถสื่อสารเรื่องราวนี้ได้อย่างกว้างขวาง เช่นหนังสือพิมพ์รายวันศรีกรุง ระบุว่ามี
การเปิดซ่องที่มีเฉพาะโสเภณีชายของนายถั่วด า และได้รับเงินค่าขายบริการเยี่ยงหญิงโสเภณี  

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในสมัยนั้นสังคมไทยยังคิดว่า กะเทยเป็นกลุ่มเดียวเท่านั้นที่เป็น
พวกรักร่วมเพศ ในปี พ ศ.2507 เริ่มมีธุรกิจการขายบริการทางเพศ เพ่ือสนองความต้องการให้กับ
ชาวต่างชาติเป็นหลัก ในข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามนิกรในเดือนตุลาคม ปี พ .ศ.2508 พูดถึงการกวาด
ล้างกะเทยที่มั่วสุม ขายบริการทางเพศ ทั้งยังก่ออาชญากรรม โดยการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 
และฆ่าฝรั่งที่มาซ้ือบริการทางเพศ  จึงเป็นเหตุให้สื่อมวลชนมักน าเสนอชายรักชายในสังคมไทยในเรื่อง
ที่เสื่อมเสีย เช่นเรื่องอาชญากรรม การล่อลวงเด็ก การขายตัว ต่างชาติมาถ่ายภาพยนตร์และวิดีโอชาย
รักชายลามกในประเทศไทย การระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มชายรักชาย จึงเป็นเหตุให้สังคมไทยยังติด
มองกลุ่มรักร่วมเพศในภาพลบ และยังคงสับสนกับกลุ่มผู้รักร่วมเพศ โดยมองว่ากลุ่มผู้รักร่วมเพศ เป็น
พวกกะเทยหรือลักเพศมากกว่าความหมายทางด้านพฤติกรรมรักร่วมเพศ (วิชาญ พานิช 2551) 

จนมาถึงยุคที่สื่อสิ่งพิมพ์เฟ่ืองฟู นิตยสารก็กลายมาเป็นสื่อหนึ่งที่ท าให้สังคมไทยเริ่ม

เข้าใจต่อกลุ่มชายรักร่วมเพศมากยิ่งขึ้น แม้ในระยะแรกจะมีภาพทางลบอยู่ก็ตาม นอกจากนี้ยังมีสื่อ

อ่ืนๆ  เช่น ภาพยนตร์ไทยที่สื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มชายรักชาย โดยมีตัวละครเป็นผู้ชายที่ชอบ

ชายด้วยกัน รวมถึงเนื้อหารักร่วมเพศจ านวนมากในเวลาต่อมา อย่างเช่น พรางชมพู กะเทย

ประจัญบาน, ปล้นนะยะ, ว้ายบึ้ม เชียร์กระหึ่มโลก, บิวตี้ฟูล บ๊อกเซอร์, หอแต๋วแตก, รักแห่งสยาม 

และเพ่ือนกูรักมึงว่ะ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสื่อกลางที่ช่วยในการสร้างความเข้าใจกลุ่มคนรักร่วม

เพศในสังคมไทยให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
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จะเห็นได้ว่าในอดีตที่ผ่านมามีการกดขี่ กีดกัน กล่าวหาว่าพฤติกรรมการรักร่วมเพศเป็น

สิ่งเลวร้าย ชั่วช้า สกปรกโสมม  น่ารังเกียจ  ผิดศีลธรรมและสมควรได้รับการลงโทษอย่างยิ่ง  ซึ่ง

ความเชื่อเหล่านี้มาจากสิ่งต่างๆที่เป็นกลไกก าหนดค่านิยมและทิศทางความเป็นไปของสังคม ไม่ว่าจะ

เป็นศาสนา ยกตัวอย่างเช่น ศาสนาอิสลามการเบี่ยงเบนทางเพศไม่เป็นที่ยอมรับในอิสลาม หากได้

ศึกษาจากคัมภีร์อัลกุรอ่าน จะได้ทราบว่า อัลลอฮ์ ได้ตรัสถึงการลงโทษที่รุนแรงจากพระองค์ นั่นแสดง

ให้เห็นว่าการสมสู่เพศเดียวกัน จะน ามาซึ่งความหายนะอันใหญ่หลวงต่อสังคมมนุษย์ในด้าน ต่างๆ 

เช่น การหยุดยั้งการก าเนิดของมนุษย์ การเกิดโรคร้ายที่รักษาไม่หาย  สังคมเกิดความปั่นป่วนโดยไม่

สามารถจ าแนกเพศที่แน่นอนออกจากกลุ่มคนที่เบี่ยงเบนทางเพศได้ ฉะนั้นการลงโทษจากอัลลอฮ์ จึง

เป็นการลงโทษที่รุนแรง และคู่ควรกับกลุ่มชนเหล่านั้น  

แม้แต่ข้อก าหนด กฏระเบียบต่างๆ หรือกฏหมายเอง  ก็เป็นส่วนส าคัญในการปิดกั้นพ้ืนที่

ในสังคมของกลุ่มชายรักชาย  อย่างเช่น การรับราชการ, การศึกษา ที่เมื่อปี 2540 ที่สถาบันราชภัฏ 

ออกกฎ ห้ามไม่ให้เกย์ กะเทย ทอม ดี้ เข้าเรียนในคณะครุศาสตร์ โดยอ้างว่าจะท าให้เด็กๆ เลียนแบบ 

เมื่อจบออกไปเป็นครูสอนเด็ก เรื่องของการจดทะเบียนสมรส การผลักดันกฎหมายการสมรสของคน

เพศเดียวกัน จะน ามาซึ่งการยอมรับจากครอบครัว สังคมที่มากขึ้น เพราะทุกวันนี้ชายรักชาย สามารถ

จัดพิธีสมรสเพ่ือประกาศให้คนในสังคมรับรู้ได้แต่ไม่สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้เพราะกฏหมายใน

ประเทศไทยไม่อนุญาติให้คนที่เป็นเพศชายแต่งงานกัน ความสัมพันธ์ของกลุ่มชายรักชายจึงมักถูกมอง

จากคนรอบข้างว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคง ถ้ามีกฎหมายมารับรอง นั่นหมายถึงสิทธิต่างๆที่จะ

ตามมา เช่น สิทธิของคู่ชายรักชายในการรับเด็กมาเลี้ยง สิทธิในการรับบ านาญของคู่สมรส  สิทธิการ

ตัดสินใจกรณีตัดสินใจตายอย่างสงบ สิทธิรับค่าเลี้ยงดูหลังการหย่าร้าง สิทธิในการลดหย่อนภาษี  แต่

กฎหมายอย่างเดียวคงไม่พอ ยังต้องรณรงค์สร้างความเข้าใจไปพร้อมๆกัน เพราะสังคมไทยยังมีวิธีคิด

แบบเดิมๆท่ีว่า ครอบครัวคือ ชายหญิงที่สมรสกันตามกฎหมาย พื้นที่ของครอบครัวที่หลากหลายจึงยัง

ไม่เป็นที่ยอมรับในไทย(ฉันทลักษณ ์ รักษาอยู่ 2553) 

แม้แต่ทางด้านสื่อมวลชนเองก็ตาม เมื่อปี 2542 ถัดมา กรมประชาสัมพันธ์ ก็ได้ท า

หนังสือถึงสถานีวิทยุโทรทัศน์ทุกช่อง ให้กวดขันในการน าเสนอ ภาพของเกย์ กะเทย ทอม ดี้ ทางจอ

ที.วี. ด้วยการอ้างว่าเด็กๆ จะเลียนแบบอีกนั่นล่ะ และปี 2547 นายกล้า สมตระกูล รองปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม ได้ให้สัมภาษณ์ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 4 มิ.ย. 2547 ว่า 
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"กระทรวงวัฒนธรรมจะรณรงค์อย่างจริงจังเกี่ยวกับพฤติกรรมรักร่วม

เพศ แม้ว่าจะไม่สามารถไปไล่จับให้เข้าคุก หรือมีบทลงโทษทางกฎหมายเหมือนกับ

สื่อลามกอนาจาร แต่จะเรียกร้องให้ประชาสังคมช่วยกันต่อต้าน ไม่ให้ พฤติกรรมรัก

ร่วมเพศแพร่ระบาดไปมากกว่านี้…ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม จะมีการจัด

ระเบียบเจ้าหน้าที่  ข้าราชการที่มีพฤติกรรมดังกล่าว ไม่ให้มีการเปิดรับผู้ที่มี

พฤติกรรมดังกล่าวเข้าท างาน…"  

แม้ต่อมานายกล้า สมตระกูล จะอ้างว่าไม่ได้ให้สัมภาษณ์เช่นนั้นก็ตามเหตุการณ์ทั้งหลาย

ข้างต้น ท าให้คนรักเพศเดียวกัน ไม่มีความมั่นใจ หรือรู้สึกม่ันคงในการด าเนินชีวิต  

ในปัจจุบันนี้มีผู้ที่เป็นชายรักชายอยู่ในทุกๆส่วนของสังคม และเป็นคนที่มีชื่อเสียงโดดเด่น
ในวงการสาขาอาชีพต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นนักแสดง, นักร้อง , นักฟุตบอล, นักการเมืองชั้นผู้ใหญ่
ราชการระดับสูง ครูอาจารย์ นักวิชาการ ศิลปิน ทหาร ต ารวจ นักรบในต านาน หรือผู้น าประเทศเอง
ก็ตาม คนกลุ่มนี้ เริ่มที่จะกล้าเปิดเผยตัวกันมากขึ้น สังคมเองได้เปิดพ้ืนที่กับคนกลุ่มนี้ได้แสดง
ความสามารถและเป็นที่ยอมรับมากข้ึนเฉพาะในพ้ืนที่ที่สังคมไทยจัดให้อย่างเช่น วงการบันเทิง วงการ
ความสวยความงาม และวงการการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันสื่อภาพยนตร์ ละคร โฆษณาจ านวน
มากได้มีการน าเสนอตัวละครที่เป็นตัวแทนของ “เพศที่สาม” มากขึ้น แต่กลับไม่มีพ้ืนที่สารธารณะ
ทางสื่อที่น าเสนอเนื้อหาส าหรับคนกลุ่มนี้มากนัก ทั้งในด้านความสามารถ, ไลฟ์สไตล์, เรื่องราวความ
รัก รายการที่เกี่ยวกับเพศที่สามที่เป็นชายรักชาย อย่างเช่น รายการเทย เที่ยว ไทย, เฮฮาภาษาตุ๊ด, 
สแกนเกย์, คนดังนั่งเคลีย์, เกย์โซไซตี้ ซึ่งในแต่ละรายการส่วนใหญ่จะใช้ตัวละครที่เป็นเพศที่สามเพ่ือ
ด าเนินรายการอย่างเดียว หรือไม่ก็ไม่ได้เจาะลึกในการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักชายโดยตรง 

ดังนั้นในหน้าที่ของสื่อมวลชนอาจจะไม่สามารถมอบสิทธิต่างๆให้กับคนกลุ่มนี้ได้อย่าง
เท่าเทียมกับเพศหญิง,ชาย แต่สามารถน าเสนอเนื้อหารายการเพ่ือกลุ่มชายรักชาย เพ่ือให้คนกลุ่มนี้
รู้สึกว่าสังคมนี้ก็มีพ้ืนที่ให้พวกเขายืน  ให้เขาเล็งเห็นถึงคุณค่าของตัวเอง  และภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น  

จากที่กล่าวมาทั้งหมดผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะจัดท ารายการ Rainbow Island เพ่ือเป็น
พ้ืนที่พ้ืนที่สาธารณะในสังคมไทยส าหรับกลุ่มชายรักชาย โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มชายรัก
ชายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ในช่วงอายุ18-25ปี เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่ก าลังย่างเข้าสู่วัยเจริญ
พันธุ์ มีความรักที่ลึกซึ้ง  เริ่มเข้าสู่ช่วงวัยท างาน หาเงิน เริ่มใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรี โดยมุ่งเน้นน าเสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกับคนกลุ่มนี้ใน3ด้านคือ Lifestyle, Live, Love ซึ่งเป็นรายการวาไรตี้ที่จะให้ทั้งความรู้
และความบันเทิงไปพร้อมกัน ในด้านLifestyleนั้นจะเป็นการน าเสนอและอัพเดทLifestyleของชาย
รักชายในด้านต่างๆ ส่วนด้านLive มาจากค าว่า How do we live? จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวชีวิต
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ที่ผ่านมากว่าที่จะมาประสบความส าเร็จอย่างทุกวันนี้  และสุดท้ายด้าน Love เป็นช่วงที่จะน าเสนอ
เรื่องราวความรักของชายรักชายในหลากหลายรูปแบบ 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบและข้ันตอนการผลิตรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย 
2. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในทุกขั้นตอนของการผลิต

รายการ ส าหรับน าไปพัฒนารายการต่อไปในอนาคต 
3. เพ่ือน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของชายรักชาย ให้พ้ืนที่สาธารณะในสังคมไทย

ส าหรับกลุ่มชายรักชาย 
 

ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 
การศึกษานี้จะใช้รูปแบบรายการวาไรตี้เพ่ือน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับชายรักชาย ให้เป็น

พ้ืนที่สาธารณะในสังคมไทยส าหรับกลุ่มชายรักชาย โดยจะน าเสนอเนื้อหาใน3ประเด็นหลัก ได้แก่ 
Lifestyle, Live, Love และเป็นพ้ืนที่ในการพูดคุยและให้ค าปรึกษาและร่วมแก้ไขและเสนอทางออก 
โดยจะมีชิ้นงานที่เป็น Production อยู่ด้วยเป็นจ านวน 1 เทป ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายหลักอยู่ที่กลุ่มชาย
รักชายซึ่งหมายรวมถึงกระเทย สาวประเภทสอง เกย์คิง และเกย์ควีนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
ช่วงอายุ18-25ปี และกลุ่มเป้าหมายรองคือบุคคลทั่วไปในสังคม 
 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 

การผลิตรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย ได้ด าเนินการศึกษาออกเป็น 5 ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ 1 : กำรศึกษำและวำงแผนกำรวิจัย 
1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากหนังสือ งานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้องและเว็บไซต์ ที่มีความ

เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายการทั้งหมด   
2. ศึกษารูปแบบรายการวาไรตี้บันเทิงที่ออกอากาศทาง โทรทัศน์สาธารณะ (Free TV) 

และเคเบื้ลทีวี (Cable TV) และสื่อออนไลน์ เพ่ือน ามาเป็นตัวอย่างในพัฒนาและแก้ไขข้อบกพร่องของ
เนื้อหารายการ 

3. ศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการวาไรตี้เพ่ือกลุ่มชายรักชาย ทางโทรทัศน์
สาธารณะ (Free TV) และเคเบื้ลทีวี  (Cable TV) เพ่ือน ามาเป็นตัวอย่างในพัฒนาและแก้ไข
ข้อบกพร่องของเนื้อหารายการ 

- ศึกษารูปแบบและการน าเสนอรายการเพื่อกลุ่มชายรักชาย 
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- ศึกษารูปแบบและการน าเสนอรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชายทางสื่อ
ออนไลน์   

4. ศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายโดยวิธีการท าแบบสอบถามออนไลน์ โดยศึกษา
เกี่ยวกับ 

4.1. ศึกษาพฤติกรรมและช่วงเวลาการ ใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มเป้าหมาย  
4.2. ศึกษาพฤติกรรมและช่วงเวลาในการรับชมสื่อออนไลน์จากยูทูป 
4.3. ศึกษาเก่ียวกับเรื่องราวและประเด็นที่กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจ 

ขั้นตอนที่ 2 : กำรด ำเนินงำนก่อนกำรผลิตรำยกำร (Pre-production) 
1. น าข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์เพื่อเขียนรูปแบบรายการและจัดท าProposal 
2. น าข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์เพ่ือเขียนโครงร่างรูปแบบรายการ และบทออกอากาศทาง

รายการ 
3. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆเพ่ือผลิตรายการ 
4. จัดหาผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ 
ขั้นตอนที่ 3 : กำรด ำเนินงำนผลิตรำยกำร (Production)  
ผลิตรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย ทั้ง 3 ช่วง ทั้งในสตูดิโอและนอกสถานที่ 
ขั้นตอนที่ 4 : กำรด ำเนินงำนหลังกำรผลิตรำยกำร (Post-production)  
1. การเข้ากระบวนการล าดับภาพและเสียง 
2. การจัดท าไตเติ้ล (Title) และกราฟิก (Graphic) ของรายการ 
ขั้นตอนที่ 5 : กำรประเมินผล 
1. น าเสนอรายการวาไรตี้ทางโทรทัศน์ที่ผลิตขึ้นต่อกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือประเมินผลงาน

และประสิทธิภาพของรายการที่ผลิตขึ้น 
2. วิเคราะห์ผลงาน สรุปและอภิปรายผลการศึกษาและผลการท างาน 
3. น าข้อมูลทั้งหมดรวบรวมเป็นรูปเล่ม พร้อมตัวอย่างรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือชายรัก

ชายที่เสร็จสมบูรณ์  
 

แผนกำรด ำเนินงำน 
ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที ่1-1 ขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ.2556 จนถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

มิ.ย. 
56 

ก.ค. 
56 

ส.ค. 
56 

ก.ย. 
56 

ต.ค. 
56 

พ.ย. 
56 

ธ.ค. 
56 

ม .ค . 
57 

ก.พ . 
57 

มี .ค . 
57 

ศึกษาและรวบรวมขอมูลที่เก่ียวข้อง          

จัดท าบทที่  1 และน าเสนอตออาจารย์ที่
ปรึกษา 

          

จัดท าบทที่  2 และน าเสนอตออาจารย์ที่
ปรึกษา 

         

ตรวจความกาวหนาครั้งท่ี 1           

เก็ บ ข อ มู ล จ าก ก ลุ ม เป าห ม าย  โด ย ใช้
แบบสอบถาม 

          

จัดท าบทที่  3 และน าเสนอตออาจารย์ที่
ปรึกษา 

         

ตรวจความกาวหนาครั้งท่ี 2           

ขั้นตอนการด าเนินงาน           

จัดท าบทที่  4 และน าเสนอตอ อาจารยท ี่
ปรึกษา 

          

ตรวจความกาวหนาครั้งท่ี 3           

ผลิ ต รายการสารคดี โท รทั ศน์ เ พ่ื อส ร้ า ง     
ความเขาใจเรื่องเพศ วิถีของสาวประเภทสอง 

          

จัดท าบทที่  5 และน าเสนอตอ อาจารย์ที่
ปรึกษา 

          

ตรวจความกาวหนาครั้งท่ี 4           

การล าดับภาพและเสียง           
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ตารางที่ 1-1 ขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ.2556 จนถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 
(ต่อ) 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

มิ.ย. 
56 

ก.ค. 
56 

ส.ค. 
56 

ก.ย. 
56 

ต.ค. 
56 

พ.ย. 
56 

ธ.ค. 
56 

ม .ค . 
57 

ก.พ . 
57 

มี .ค . 
57 

ตรวจความกาวหนาครั้งท่ี 5           

ป ระ เมิ น ผ ล งาน จ าก  ก ลุ่ ม เป าห ม าย /             
วิเคราะหและ สรุปผลการท างาน 

          

จัดท าบทที่  6 และน าเสนอตอ อาจารย์ที่
ปรึกษา 

          

ตรวจความกาวหนาครั้งท่ี6           

รวบรวมเอกสาร และจัดท า รูปเลมจลุนิพนธ           

ตรวจรูปเลมครั้งที่ 1           

ตรวจรูปเลมครั้งที่ 2           

ตรวจรูปเลมครั้งที่ 3           

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงขั้นตอนการผลิตรายการวาไรตี้เพ่ือชายรักชายบันเทิงทุกขั้นตอน และ

สามารถหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างถ่ายท าได้ถูกต้อง 

2. ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการปฏิบัติงานในช่วงเตรียมงาน ผลิตงาน 

และประเมินผลงาน รวมไปถึงสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที และเป็นวิทยาทานแก่ผู้ที่

สนใจท่านอ่ืน 

3. ท าให้กลุ่มเป้าหมายได้น าประโยชน์จากสาระและความบันเทิงที่ได้จากรายการวาไรตี้

วาไรตี้บันเทิงเพื่อกลุ่มชายรักชาย 

   ส
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4. ท าให้กลุ่มชายรักชายสามารถรู้สึกถึงการมีพ้ืนที่สาธารณะทางด้านสื่อในสังคมไทย 
 
นิยำมศัพท์   

ชำยรักชำย ในจุลนิพนธ์นี้ หมายถึง ผู้ชายที่มีพฤติกรรมและรสนิยมทางเพศ ตลอดจนมี

การสร้างปฏิสัมพันธ์ รักใคร่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกัน มีความพึงพอใจที่จะแต่งตัวเป็นผู้ชายปกติ 

หรือแต่งตัวเลียนแบบผู้หญิง และอาจมีความรู้สึกว่าตนเป็นชายหรือเป็นหญิงก็ได้  นั่นหมายความว่า

รวมถึงสาวประเภทสอง, เกย์คิง, เกย์ควีนด้วย ทั้งนี้ไม่ได้หมายรวมถึงกระเทยแท้ 

กระเทยแท้ หมายถึง ผู้ที่มีอวัยวะเพศภายนอกก่ ากึ่ง แต่ก็มักจะดูคล้ายไปทางเพศใดเพศ

หนึ่ง ที่ส าคัญคือมีทั้งอัณฑะและรังไข่ ความผิดปกตินั้นอาจมีสาเหตุมาจากโครโมโซมบางส่วนผิดปกติ

ไปในขณะที่ทารกเจริญเติบโตอยู่ในครรภ์มารดา 

เพศภำวะ หมายถึง ภาวะความเป็นหญิง เป็นชาย ที่ไม่ได้ถูกก าหนดโดยระบบชีววิทยา 

แต่ถูกก าหนดโดยปัจจัยทางวัฒนธรรม สังคม และอ่ืนๆ ท าให้สังคมเกิดความคาดหวังต่อความเป็น

หญิงและชายในแง่มุมเฉพาะต่างๆ และมีส่วนก าหนดความเชื่อ ทัศนคติ มายาคติ (myth) รวมทั้ง

ประเพณีปฏิบัติต่างๆ ที่ถูกท าให้กลายเป็นบรรทัดฐานของสังคมในเรื่องของความเป็นหญิงเป็นชาย  

เพศวิถี หมายถึง ค่านิยม บรรทัดฐาน และระบบวิธีคิด วิธีปฏิบัติที่ เกี่ยวกับความ

ปรารถนาและการแสดงออกทางเพศ ความคิดเกี่ยวกับคู่รัก คู่ชีวิตในอุดมคติ ซึ่งไม่ใช่พฤติกรรมตาม

ธรรมชาติ แต่เป็นการสร้างความหมายทางสังคม  

รำยกำรวำไรตี้บันเทิง หมายถึง หมายถึง รายการที่มีรูปแบบและลักษณะเนื้อหาที่

หลากหลาย ที่น าเสนอทั้งเนื้อหาสาระและสอดแทรกความบันเทิงไปพร้อมกัน ซึ่งจากการศึกษาและ

ผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาจะจัดท ารายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายราย 

รำยกำรวำไรตี้บันเทิงเพื่อกลุ่มชำยรักชำย หมายถึง รายการที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์

ทางเว็บไซด์ www.youtube.com ที่มีรูปแบบรายการที่หลากหลาย โดยจะน าเสนอเนื้อหาสาระและ

ความบันเทิงในด้านไลฟสไตล์ต่างๆเพ่ือกลุ่มชายรักชาย 
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บทที่  2 
ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การผลิตรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย ผู้ศึกษาได้น า

แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องมาศึกษาและวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ผลิตรายการดังต่อไปนี้ 
 
แนวคิดและทฤษฎี 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการวาไรตี้บันเทิง 
1.1 แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการปกิณกะ 
1.2 ความส าคัญของรายการปกิณกะ 
1.3 รูปแบบการน าเสนอท่ีหลากหลายของรายการปกิณกะ 

2. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อใหม่ 
2.1 ความหมายของสื่อใหม่(New Media) 
2.2 ประเภทของสื่อใหม่ 
2.3 ประโยชน์ที่ได้จากสื่อใหม่ 

3. แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเพศทางเลือก(ชายรักชาย) 
3.1 แนวคิดเก่ียวกับเพศวิถี 
3.2 งานวิจัยเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ชายรักชายท่ามกลางพหุสังคม 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการวาไรตี้บันเทิง 

รายการปกิณกะ (Variety Programme) หรือที่นิยมเรียกว่ารายการวาไรตี้ (variety) 

เป็นรูปแบบรายการที่มุ่งเน้นน าเสนอความบันเทิง หลายเรื่อง หลายรส โดยใช้รูปแบบการน าเสนอ ที่

หลากหลายคล้าย ๆ กับรายการนิตยสารต่างกันเพียงรายการ ปกิณกะไม่จ าเป็นต้องเชื่อมโยง   หรือ

ร้อยเรียงแต่ละช่วงแต่ละตอนของรายการให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รายการปกิณกะจึงมีความ

หลากหลายทั้งในด้านเนื้อหารายการ และรูปแบบการน าเสนอด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างความ พึง

พอใจ สร้างความสนุกสนานบันเทิงเริงใจ ให้กับกลุ่มผู้ชมรายการที่มีความชอบแตกต่างกัน รูปแบบ

รายการที่มักปรากฏในรายการปกิณกะได้แก่ รายการแสดงดนตรีและร้องเพลง รายการแสดงตลก
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หรือละครตลกเบาสมองรายการสัมภาษณ์นักร้องหรือนักแสดงที่มีชื่อเสียง พร้อม การ

แสดงความสามารถพิเศษ ฯลฯ และองค์ประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญในการสร้างสรรค์รายการ

ปกิณกะก็คือพิธีกรประจ ารายการผู้ท าหน้าที่เหมือนตัวแทนของผู้ชมรายการ ซึ่งจะต้องเป็น ผู้ที่มี

ความสามารถในด้านการน าเสนอ มีไหวพริบดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งและมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับ

กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย  

ความส าคัญของรายการปกิณกะ 
- รายการปกิณกะเป็นหนึ่งในตระกูลหรือประเภทรายการหนึ่ง ที่มีลักษณะแตกต่างไป

จากรายการประเภทอ่ืนๆ ในด้านขององค์ประกอบ ภาพ และการเล่าเรื่อง (Neale 2001: 3-4) 
- รายการปกิณกะยืนยงคงอยู่ในประวัติศาสตร์ของโทรทัศน์จวบจนกระทั่งปัจจุบัน 
- รายการปกิณกะสามารถตอบรับกับความต้องการของกลุ่มผู้ชม เพราะมีความใกล้ชิด

กับวิถีชีวิตของมนุษย์อย่างยิ่ง 
- รายการปกิณกะเป็นรายการหนึ่ งในรายการที่ ได้รับการสนับสนุนด้านโฆษณา

ค่อนข้างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับรายการอ่ืนๆ โดยเฉพาะการสนับสนุนโฆษณาภายในรายการ เช่น 
การติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณาในรายการเกมโชว์ต่างๆ เป็นต้น 

- รายการปกิณกะ เป็นการผสมผสานระหว่างสาระและบันเทิง (Edutainment) ถือเป็น
หนึ่งในแนวคิดที่มองการผสมผสานของสาระและบันเทิง ที่ท าให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาผู้ชมอย่าง
มาก และรายการปกิณกะถือเป็นหนึ่งในรายการที่สามารถให้ความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมๆกัน
(ก าจร หลุยยะพงศ์ 2530: 10-7) 

ปกิณกะบันเทิงหรือวาไรตี้บันเทิงเป็นรายการที่ผสมผสานการบันเทิงรูปแบบต่าง ๆ เข้า

ไว้ด้วยกันประกอบด้วยเนื้อหารายการด้านต่าง ๆ คือ 

1 การแสดงดนตรีและร้องเพลง 

2 การแสดงตลก 

3 การแสดงละครสั้น 

4 การเต้นร า บัลเล่ต์นาฏศิลป์ 

5 การสัมภาษณ์ดารานักร้องมาร่วมรายการ 

6 การเล่นเกมเบาสมองหรือการเสี่ยงโชค 

7 การแสดงความสามารถพิเศษของนักแสดงบนเวทีเช่น กายกรรม วิทยากล ตลอดจน

สิ่งแปลกประหลาดหาดูยาก 
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8 การแสดงละครสัตว์ 

9 การแข่งขันกฬาเพ่ือการบันเทิงที่ไม่ใช่เพ่ือการแข่งขันที่มุ่งหวังจะเอาแพ้หรือชนะอย่าง

จริงจัง 

10การด าเนินรายการโดยพิธีกรที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยม  

จากความส าคัญและรูปแบบของรายการวาไรตี้จะท าให้ทราบถึง แนวคิดและการผลิต
รายการวาไรตี้ทีมีหลากหลายรูปแบบมากมาย  ดังนั้นจึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในรายการ
Rainbow Island ให้น าเสนอออกมาผ่านรูปแบบการน าเสนอที่หลากหลาย เช่น การแสดง, การ
พูดคุยสัมภาษณ์, การVox Pop ฯลฯ เพ่ือให้เกิดการดึงดูด และความน่าสนใจแก่กลุ่มเป้าหมาย 

 
แนวคิดเกี่ยวกับสื่อใหม่ (New Media) 

1. ความหมายของสื่อใหม่ 
สื่อ (Media) เป็นช่องทางการสื่อสารที่น าเสนอเนื้อหาของสารไม่ว่าจะเป็นข่าว ข้อมูล

บันเทิงหรือโฆษณาไปสู่ผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยี น ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบสื่อที่พัฒนาให้ดีขึ้นนับจากสื่อบุคคลที่เปลี่ยนแปลงเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์พัฒนาเป็น
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คือ สื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์ ในปัจจุบันการพัฒนาระบบเทคโนโลยีไม่หยุดนิ่ง 
สื่ออินเทอร์เน็ตพัฒนาขึ้นมาเพ่ือการติดต่อสื่อสารเพ่ิมข้ึน ดังนั้นกล่าวได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของระบบ
เทคโนโลยีสามารถแบ่งสื่อออกเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะของการใช้สื่อเพ่ือการกระจายเสียงวิทยุ
โทรทัศน์ คือ สื่อแบบดั้งเดิม และสื่อใหม่ (พรจิต  สมบัติพานิช 2547: 4) 

1)  สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่ผู้ส่งสารท าหน้าที่ส่งสารไปยังผู้รับ
สารได้ทางเดียวที่ผู้รับสารไม่สามารถติดต่อกลับทางตรงไปยังผู้ส่งสารได้ สามารถแบ่งย่อยได้ดังนี้  สื่อ
ที่ท าหน้าที่ส่งสารเพียงอย่างเดียว หมายถึง สื่อที่ท าหน้าที่ส่งสารตัวหนังสือหรือเสียง หรือภาพ ไป
อย่างเดียว ได้แก่ หนังสือพิมพ์ สื่อโทรเลข และสื่อวิทยุ  แลสื่อที่ท าหน้าที่ส่งสารสองอย่าง คือ ส่งทั้ง
ภาพและเสียงพร้อมกัน ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์ 

2)  สื่อใหม่ (New media) หมายถึง สื่อที่เอ้ือให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารท าหน้าที่ส่งสาร
และรับสารได้พร้อมกันเป็นการสื่อสารสองทาง และสื่อยังท าหน้าที่ส่งสารได้หลายอย่างรวมกัน คือ 
ภาพ เสียง และข้อความไปพร้อมกัน โดยรวมเอาเทคโนโลยีของสื่อดั้งเดิม เข้ากับความก้าวหน้าของ
ระบบเทคโนโลยีสัมพันธ์ ท าให้สื่อสามารถสื่อสารได้สองทางผ่านทางระบบเครือข่ายและมีศักยภาพ
เป็นสื่อแบบประสม (Multimedia) ปัจจุบันสื่อใหม่พัฒนาขึ้นหลากหลาย ที่เป็นที่รู้จักและนิยมกันมาก
ขึ้น (Burnett, R. and Marshall D. P. 2003: 40-41) 
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บทบาทของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน เช่น คอมพิวเตอร์ ดาวเทียมเพ่ือการสื่อสาร 
โครงข่ายโทรศัพท์ อุปกรณ์ภาพและเสียงมีผลกระทบต่อ "สื่อแบบดั้งเดิม"  (Traditional Media)  ซึ่ง
ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ท าให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า "การปฏิวัติแห่ง
ระบบตัวเลข" (Digital Revolution)  ท าให้ข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะอยู่ในรูปลักษณ์ใด เช่น ข้อความ
เสียง ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพ หรืองานกราฟิก ได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นภาษาอีกชนิดหนึ่งเป็นรูปแบบ
เดียวกันทั้งหมด คือ สามารถอ่านและส่งผ่านได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วยังสามารถ
น าเสนอในลักษณะใดก็ได้ตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้งาน  ความเปลี่ยนแปลงนี้ ถูกเรียกขานว่า 
"การท าให้เป็นระบบตัวเลข" หรือ "ดิจิไทเซชั่น" (Digitization)  ด้วยระบบที่มีการท าให้เป็นระบบ
ตัวเลข เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้เกิด "สื่อใหม่" (New Media) ขึ้น เป็นสื่อที่มีลักษณะ
เกี่ยวข้องกับระบบตัวเลข เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบการสะท้อนกลับ หรือ “อินเตอร์ แอคทีฟ” 
(Interactive) คาดหวังกันว่าสื่อใหม่ จะสามารถตอบสนองความต้องการของ "ผู้แสวงหาข้อมูล
ข่าวสาร" (Seeker) ได้มีประสิทธิภาพมากกว่าสื่อแบบดั้งเดิม  เนื่องจากสื่อใหม่ไม่มี ข้อจ ากัด ในด้าน
เวลา (Time) และเนื้อที่ (Space) เหมือนอย่างเคยเป็นข้อจ ากัดของสื่อแบบดั้งเดิมมาก่อน  

สื่อใหม่  หมายถึง ระบบการสื่อสารหรือเชื่อมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายระดับ
โลก ได้แก่ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) บริการระดับเวิลต์ไวด์เว็บ (World Wide Web : 
WWW) บริการข้อมูลออนไลน์เชิงพาณิชย์ (Commercial on-line Service) เป็นต้น (สุรสิทธิ์ วิทยา
รัฐ, 2545) 

เควิ้น  คาวาโมโต้  (Kevin Kawamoto 1997, อ้างถึงใน พสนันท์ ปัญญาพร 2555) ได้
ให้ความหมายของ "สื่อใหม่"  (New Media) ว่าหมายถึง ระบบการสื่อสาร หรือระบบที่มีการเชื่อมต่อ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ของเครือข่ายในระดับโลก 

ธิดาพร ชนะชัย (2550: 1-3)  ได้ให้ความหมายของ สื่อใหม่ (New media)  โดยแยก
ออกเป็น 3 ประเด็นดังต่อไปนี้ 

1)  Digital Media เป็นการสื่อสารไร้สายที่รวดเร็วด้วยระบบไฟเบอร์ออฟติก เชื่อมต่อ
ข้อมูลผ่านดาวเทียม 

2)  สื่อซึ่งเป็นสื่อใหม่ที่นอกเหนือจากสื่อพ้ืนฐานเดิมที่มีอยู่ 
3)  สื่อสร้างสรรค์ขึ้นใหม่เพ่ือ Support งานบางอย่าง โดยเน้น Creativity Innovation 
เคนท์  เวอร์ทาม และ เอียน เฟนวิกค์ (2551, อ้างถึงใน ณงลักษณ์ จารุวัฒน์ และ 

ประภัสสร วรรณสถิต 2551) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับสื่อใหม่ (New Media) และการตลาดดิจิทัล และ
นิยามสื่อใหม่ว่าหมายถึง เนื้อหา (content) ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยลักษณะส าคัญของเนื้อหาอยู่ใน
รูปแบบดิจิทัล ประกอบด้วย “อิสระ 5 ประการ” (5 Freedoms) ได้แก่  
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1) อิสระจากข้อจ ากัดด้านเวลา (Freedom from Scheduling) เนื้อหาที่อยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัลท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกรับและส่งข่าวสารได้ในเวลาที่ตนต้องการ และไม่จ าเป็นต้องชม
เนื้อหาต่างๆ ตามเวลาที่ก าหนด 

2)  อิ ส ร ะ จ า ก ข้ อ จ า กั ด ด้ า น พ ร ม แ ด น  (Freedom from Geological 
Boundaries) เนื้อหาในรูปแบบดิจิทัลเป็นเนื้อหาที่รับข้อมูลข่าวสารได้ทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็วท าให้
ผู้บริโภคสามารถเลือกรับ หรือค้นหาข้อมูลข่าวสารจากประเทศใดก็ได้ แล้วแต่ความต้องการของ
บุคคลแต่ละคน 

3) อิสระจากข้อจ ากัดด้านขนาด (Freedom to Scale) มีเนื้อหาที่สามารถย่อหรือปรับ
ขยายขนาดหรือเครือข่ายได้ เช่น การปรับเนื้อหาให้เหมาะสมส าหรับการเผยแพร่ทั่วโลก หรือปรับให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงก็ได้ 

4) อิสระจากข้อจ ากัดด้านรูปแบบ (Freedom from Formats) เนื้อหาแบบดิจิทัลไม่
จ าเป็นต้องมีรูปแบบ หรือลักษณะที่ตายตัว สื่อดั้งเดิม เช่น สปอร์ตโฆษณามาตรฐานทางโทรทัศน์ถูก
ก าหนดว่าต้องมีความยาว 30 วินาที สื่อสิ่งพิมพ์ต้องมีครึ่งหน้าหรือเต็มหน้าเป็นต้น แต่สื่อดิจิทัล เช่น 
ไฟล์วิดีโอภาพที่ถ่ายจากกล้องในโทรศัพท์มือถือแล้วน าลงไปไว้ในเว็บไซต์จะต้องมีความยาวกี่วินาที 
หรือมีความละเอียดของไฟล์เป็นเท่าไหร่ก็ได้ เป็นต้น 

5) อิสระจากยุคนักการตลาดสร้างเนื้อหามาสู่ยุคนักบริโภคริเริ่มสร้าง และควบคุมเนื้อหา
เ อ ง  (From Marketer-Driven to Consumer-Initiated, Created and Controlled) ด้ ว ย
พัฒนาการเทคโนโลยีดิจิทัล ท าให้เจ้าของสื่อไม่อาจควบคุมการแพร่กระจายของสื่อได้เหมือนอดีต 
เนื้อหาที่พบในบล็อก (Blog) หรือคลิปวิดีโอในเว็บไซต์ของ YouTube และสื่อผสมใหม่ๆ อาจ
สร้างสรรค์จากผู้บริโภคคนใดก็ได้ เกิดเป็นเนื้อหาที่สร้างจากผู้บริโภค (Consumer-Created 
Content) หรือเป็นค าพูดแบบปากต่อปากฉบับออนไลน์ (Online Word-of-Mouth)ท่ีแพร่ กระจาย
ไปอย่างรวดเร็ว 
                ซึ่งสอดคล้องกับที่คุณขวัญฤทัย สายประดิษฐ์  กล่าวถึงคุณลักษณะของสื่อใหม่ว่า สื่อ
ใหม่เป็นสื่อที่ตอบสนองความต้องการสารสนเทศได้ตามความต้องการ เปิดรับสารของผู้รับสารมาก
ที่สุด เพราะสื่อใหม่สามารถสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบรรจุเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
เป็นระบบ มีการค้นหาข้อมูลที่ต้องการง่าย อันจะส่งผลให้เกิดความส าเร็จในงานเผยแพร่ และ
รวบรวมข้อมูลข่าวสารได้มากกว่า อีกทั้งยังใช้คุณสมบัติของระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผสมผสานสื่อ
ต่าง ๆ ที่เรียกว่าสื่อผสมผสาน (ขวัญฤทัย สายประดิษฐ์ 2551) 

จากนิยามข้างต้น สรุปได้ว่าสื่อใหม่  (New Media) หมายถึง  สื่อที่ เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจากระบบอนาล็อก หรือสื่อดั้งเดิม มาเป็นระบบดิจิทัล ท าหน้าที่ส่งสารได้
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หลายอย่างรวมกัน คือ ภาพ เสียง และข้อความไปพร้อมกัน  เช่น Internet, Website, E-Book, E-
mail เป็นต้น และสามารถตอบสนองความต้องการข้อมูลข่าวสารได้อย่างอิสระมากขึ้น ซึ่งในการวิจับ
ครั้งนี้จะพัฒนาขึ้นเพ่ือสื่อสารกับเพศทางเลือก นั่นก็คือเพศชายรักชาย โดยจะสื่อสารผ่านทางเว็บไซด์
ยูทูปนั่นเอง 

3.ประโยชน์ที่ได้จากสื่อใหม่  (New Media) 
จากการศึกษางานวิจัย และบทความ ของธิดาพร ชนะชัย (2550) และ ขวัญฤทัย  สาย

ประดิษฐ์ (2551) สามารถสรุปประโยชน์ที่ได้จาก สื่อใหม่ (New Media) ดังต่อไปนี้ 
1) สามารถท าให้ค้นหาค าตอบในเรื่องบางอย่างได้ โดยการเปิดหัวข้อไว้ ก็จะมีผู้สนใจ

และมีความรู้แสดงความคิดเห็นไว้มากมาย 
2) ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบริหารข้อมูล 
3) ช่วยสนับสนุนในการท า E-Commerce เป็นรูปแบบการค้าบนอินเทอร์เน็ตที่สั่งซื้อ

สินค้าได้ทันที โดยไม่ต้องใช้ catalog อีกต่อไป 
4) สามารถให้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลาย

กลุ่มเป้าหมาย เผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายจ านวนมากได้ในระยะเวลาพร้อมๆ กัน 
5) สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วประเทศและทั่วโลก 
6) ไม่ต้องเสียค่าเวลา สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ ไม่ต้องจ่ายค่าเนื้อที่ ให้นิตยสาร 

หนังสือพิมพ์ เพราะเมื่อเทียบค่าใช้จ่ายกับสื่อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์และ
ภาพยนตร์แล้วมีอัตราค่อนข้างจะถูกกว่า 

7) สื่อใหม่ยังเป็นสื่อที่มีความสามารถในการติดต่อ 2 ทาง จึงท าให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบได้
ทันท ี
               สรุปได้ว่าการที่น าสื่อใหม่เข้ามาใช้งานในปัจจุบันนั้นจะท าให้ สามารถเข้าถึงผู้รับสาร
ได้มากขึ้น  เปิดกว้างให้กับทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารในการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ที่ข้อจ ากัดของ
สื่อแบบเดิมไม่สามารถท าได้ มีความทันสมัยมากขึ้น สามารถโต้ตอบกลับได้ ในกรณีของงานวิจัยนี้ 
ผู้ชมก็สามารถให้Feedbackกับทางรายการได้โดยแสดงความคิดเห็นลงในช่องคอมเม้นท์ การกดคลิก
ไลค์ (Like)หรือดิสไลค์ (Dislike) และยังสามารถเข้าถึ งกลุ่ ม เป้ าหมายได้อย่างครอบคลุมทั้ ง
กลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นเพศชายรักชายในกรุงเทพและกลุ่มเป้าหมายรองที่คือคนทั่วไป รวมถึงยัง
สามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ของชายรักชายในประเทศไทยต่อชาวต่างชาติได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 
แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเพศทางเลือก(ชายรักชาย) 

ค าว่าด้วยความหมายของค าว่า ‘เพศ’ มักจะมีความหมายอย่างน้อย 3 นัย คือ 
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(1) เพศสรีระ (sex) เป็น‘เพศ’ ที่หมายถึงสรีระร่างกาย หรือเขียนให้ตรงก็คือ อวัยวะที่

บ่งบอกว่า เป็นเพศอะไร  

(2) เพศภาวะ (gender) เป็น ‘เพศ’ ที่หมายถึงภาวะแห่งเพศที่ถูกประกอบสร้างทาง

สังคม เพศภาวะ ที่เราคุ้นเคยและถูกขัดเกลาหลอมสร้างกันมา ก็คือ ความเป็นหญิงความเป็นชาย 

ดังนั้นในอีกแง่มุมหนึ่ง  เพศภาวะจึงเป็นเรื่องของบทบาทในเรื่องต่างๆ ที่สังคมก าาหนดให้กับสถานะ

ทางเพศซึ่งมักดูจากเพศสรีระ คือ หญิง ชาย และหากสังคมเกิดเปลี่ยนการก าหนดสถานะทางเพศว่า 

อาจมาจากองคป์ระกอบอ่ืนๆ นอกเหนือจาก เพศสรีระ สถานะทางเพศก็จะมีเพ่ิมมากขึ้น เช่น เกย์ 

กะเทย ทอม ดี้ ฯลฯ อันจะน าาไปสู่การก าาหนดบทบาท เพศต่างๆ มากกว่าหญิงและชาย 

(3) เพศวิถี (sexuality) หมายถึง ‘วิถีชีวิตทางเพศที่ถูกหลอมสร้างจากค่านิยม บรรทัด

ฐาน และระบบ วิธีคิด วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับความปรารถนาและการแสดงออกทางเพศ ความคิด

เกี่ยวกับคู่รัก คู่ชีวิตในอุดมคติ และกามกิจ’ ซึ่งเป็นระบบความคิดและพฤติกรรมที่มีความหมายทาง

สังคม  

ค าว่า “เพศวิถี” มีนักสตรีนิยมไทยพยายามอธิบายความหมายอยู่หลายคน และขยาย

ออกไปจากที่ผู้เขียนนิยามไว้ข้างต้น ดังเช่น พริสรา แซ่ก้วย (2547:14) อธิบายว่า คือ วิธีปฏิบัติที่

เกี่ยวกับความปรารถนาทางเพศ โดยในแต่ละระบบสังคมนั้น ความปรารถนาทางเพศ ของปัจเจก

บุคคลเป็นมากกว่าพฤติกรรมตามธรรมชาติ ว่าใครมีเพศสัมพันธ์กับใคร ที่ไหน อย่างไร แต่หมาย 

รวมถึงความปรารถนาที่ดี ที่เหมาะสม การเกี้ยวพาราสี มโนทัศน์เกี่ยวกับคู่ในอุดมคติ ฯลฯ จึงเป็นทั้ง

เรื่อง การสร้างความหมายทางสังคม เป็นเป้าหมายของการควบคุมทางสังคมและการเมือง และเป็น

พ้ืนที่ของ การยอมจ านนและการต่อสู้ในระดับปัจเจก โดยได้ให้รายละเอียดถึงแง่มุมของเพศวิถีว่ามี 6 

มิติ ดังนี้ 

(1) มิติของความปรารถนา การประพฤติ ปฏิบัติ และอัตลักษณ์ (erotic desires, 

practices and identity) เพศวิถีที่เกี่ยวงกับอัตลักษณ์ คือ การนิยามตัวเองในทางเพศ ซึ่ งเชื่อมโยง

กับเพศภาวะ (gender) แต่อัตลักษณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่นิยามตัวเองเพียงอย่างเดียว ยังขึ้นอยู่กับ

การที่คนอื่น นิยามหรือมองว่าเราเป็นอย่างไรในทางเพศด้วย  
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(2) มิติการน าเสนอร่างกาย (appearances and display) เราอยากให้คนอ่ืนเห็นเรา

เป็นอย่างไร เราก็น าเสนอตัวเองอย่างนั้น อาจด้วยทรงผม หรือเสื้อผ้า เพ่ือน าความเป็นเพศหญิง เพศ

ชาย หรือ เพศทางเลือกอ่ืนๆ  

(3) มิติของพฤติกรรม และกิริยามารยาท (behaviors and manners) ที่เกี่ยวข้องกับ

ความเป็นตัวตน ในทางเพศ ซึ่งการกระท าแบบเดียวกันแต่อาจถูกตีความไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับ

บริบท ขึ้นอยู่กับ ความพึงพอใจ หรือความรู้สึกที่เรามีต่อคนคนนั้น เป็นความรู้สึกส่วนตัว  

(4) มิติของการดึงดูดทางเพศ (attraction) สังคมวางกฎกติกาของความรัก ให้รักเฉพาะ

เพ่ือนต่างเพศ เท่านั้น แต่คนที่รักเพศเดียวกันก็ไม่ได้หลุดออกจากกติกาของการรักต่างเพศ เพราะคน

ที่รัก เพศเดียวกัน ก็จะรักกับคนที่มีเพศภาวะเดียวกับเราเท่านั้น  

(5) มิติของความสัมพันธ์ (relationship) กฎกติกาว่าด้วยการด าเนินความสัมพันธ์

ระหว่างชาย - หญิง เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และวัฒนธรรม ซึ่งบางสังคมไม่มีกติกาของการจบ

ความสัมพันธ์ 

(6) มิติของเพศสัมพันธ์ (having sex) เพศวิถีมีการนิยามว่าอะไรคือการร่วมเพศ ท าา

อย่างไรจึง เรียกว่าการร่วมเพศ และการร่วมเพศท่ีถูกต้องเป็นอย่างไร และท่ีผิดปกติเป็นอย่างไร 

ในช่วงประมาณ 50 ปีที่ผ่านมานี้ เพศวิถี ในสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป มีเรื่องอะไรบ้าง 

และที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปมีอะไรบ้าง ที่จริงมีตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงเรื่องเพศวิถีที่เห็นได้ชัด

มากมายในบ้านเรา ได้แก่ การปรากฏตัวชัดเจนขึ้นของกลุ่มคนที่รักเพศเดียวกัน หรือผู้มีเพศวิถีทาง

เลือก ไม่ว่าจะเป็นเกย์ กะเทย  สาวประเภทสอง ทอม ดี้ ตุ๊ด แต๋ว แต๊บ  

เพศวิถีทางเลือกที่เปลี่ยนไปในความหลากหลายทางเพศ ก่อนอ่ืนขออธิบายถึงศัพท์ 

‘ความหลากหลายทางเพศ (sexual diversities)’ ซึ่งถูกใช้เป็นชื่อเครือข่าย คนท างานเกี่ยวกับสิทธิ

ของคนรักเพศเดียวกันเมื่อกลางปี 25485 เพ่ือให้หมายรวมถึงผู้มีเพศวิถีทางเลือก ทุกแบบ ไม่ว่าจะ

เป็น ชายรักชาย หญิงรักหญิง เกย์คิง เกย์ควีน ควิง ทอม ดี้ กะเทย สาวประเภทสอง คนข้าม เพศ ตุ๊ด 

แต๊บ และ ฯลฯ รวมถึงผู้ที่รักต่างเพศด้วย แต่ภายหลังเครือข่ายดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะใช้ศัพท์นี้ เรียก

กลุ่ม LGBTI (lesbian, gay, bisexual, transgender, intersexual) ว่าคือ กลุ่มผู้มีความหลากหลาย

ทางเพศ ส าหรับค าว่า ‘เพศวิถีทางเลือก’ ผู้เขียนตั้งใจให้มีความหมายถึง เพศวิถีของคนส่วนน้อย 

(sexual  minorities) หรือหลายคนเรียกว่า ‘เพศที่สาม’ ซึ่งด ารงอยู่ในสังคมไทยมาเนิ่นนาน ดัง
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ปรากฏมีรูปจิตรกรรม ฝาผนังของหญิงรักหญิงในวัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี7 และในต านานไทย

เก่าแก่เรื่องก าเนิดมนุษย์ที่กล่าวว่า ‘โลกประกอบด้วยสามเพศ: ผู้ชาย ผู้หญิง และกะเทย กะเทยใน

ต านานมิใช่ชายหรือหญิงที่ผิดปกติ กะเทย เป็น มนุษย์จ าพวกหนึ่งที่แตกต่างซึ่งอาจมีร่างกายเป็นชาย

หรือหญิง’ แต่ด้วยเหตุที่สังคมไทยในอดีตหมาดๆ ยังคง จัดกลุ่มคนเหล่านี้ว่า ‘มีความผิดปกติทาง

เพศ’ หรือ ‘เบี่ยงเบนทางเพศ’ ท าให้ในอดีตคนกลุ่มนี้มักต้องอยู่อย่าง ปกปิด ไม่มีกลุ่มองค์กรที่เป็น

ปากเสียงของตนเอง 

จากการศึกษาของปีเตอร์ แจ็คสัน เรื่อง ‘การระเบิดขึ้นของอัตลักษณ์ทางเพศใน

สังคมไทย’ (Jackson, 2000) ที่ระบุว่า นับตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1960 เป็นต้นมา ได้เกิดการจ าแนก

เพศใหม่ๆ ขึ้นในสังคมไทย (รูปที่ 2) เห็นได้ว่าศัพท์ประดิษฐ์ใหม่ที่เรียกผู้มีเพศวิถีทางเลือก บางค าก็

ตายหายไป (เช่น กระเทียม)  หลายค าก็ยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน และมีศัพท์ใหม่ๆ เพ่ิมขึ้นเช่นกัน 

ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความหลากหลาย ของเพศวิถีในกลุ่ม LGBTI 

 
รูปที่ 2-1: การเปลี่ยนผ่านประเภทของเพศในสังคมไทย 

ที่มา: ส านักพิมพ์ประชากรและสังคมสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. การ

เปลี่ ยนผ่ านประเภทของเพศในสั งคมไทย . เข้ าถึ งเมื่ อ  14 มีนาคม 2557. เข้ าถึ งได้ จาก 

http://www.scribd.com/doc/92786845/422-TurningSociety 
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หมายเหตุ: ประเภทของเพศภาวะ/เพศสรีระ จ าแนกโดยเส้นตรงความต่อเนื่องทางเพศ

ในสังคมไทย จากเป็นชายมากที่สุด ถึงเป็นหญิงมากที่สุด โดยใช้ลูกศรแสดงสมมติฐานของการ

เปลี่ยนแปลง (Jackson 2000) 

ปัจจุบันการปรากฏตัวของกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน หรือผู้มีเพศวิถีทางเลือก ทั้งในระดับ

บุคคลและ กลุ่มองค์กรเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นมาก ดังข้อค้นพบจากฐานข้อมูลเรื่องเพศในข่าวออนไลน์

ของแผนงาน สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศท่ีพบว่า ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ถึง 2550 มีข่าวในประเด็นของผู้มี

เพศวิถีทางเลือก ทั้งข่าวบุคคลและข่าวเคลื่อนไหวรณรงค์เก่ียวกับ LGBTI รวม 1,345 ชิ้น ในจ านวนนี้

เป็นข่าวรณรงค์จ านวน  288 ชิ้น (ร้อยละ 21) โดยรูปแบบการเคลื่อนไหวรณรงค์มีหลากหลาย ได้แก่ 

การตอบโต้นโยบายของภาครัฐที่ ละเมิดสิทธิ หรือกีดกันผู้มีเพศวิถีทางเลือก การเรียกร้องสิทธิใน

ประเด็นต่างๆ ทั้งการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย ท างาน จนถึงผู้ประสบปัญหาละเมิดสิทธิออกมา

เรียกร้องผ่านสื่อรายบคุคล การจัดประชมุสมัมนาเพ่ือเผยแพร่ ข้อมูลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ

ประเด็นความหลากหลายทางเพศ การให้ข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ คนรักเพศเดียวกันในแง่มุม

หลากหลาย โดยกลุ่มบุคคลและองค์กรต่างๆ และการเปิดเผยและแสดงตัวตนของ ชุมชนคนรักเพศ

เดียวกัน เช่น งานชุมนุมสังสรรค์ (จิตติมา ภาณุเตชะ 2551) 

ตั้งแต่พ.ศ. 2545 กลุ่มอัญจารี (องคก์รหญิงรักหญิงที่ทางานสนับสนุนและปกป้องสิทธิ

คนรักเพศเดียวกัน)  ได้ขับเคลื่อนผลักดันจนกระทรวงสาธารณสุขของไทย ได้ยอมรับว่าการรักเพศ

เดียวกันมิได้เป็นเรื่องผิดปกติ วิปริต หรือ เป็นโรคจิตแต่อย่างใด สิ่งที่น่าสนใจในความเปลี่ยนแปลงก็

คือ แม้ทัศนะทั่วไปของสังคมไทยต่อเพศที่สาม ที่นักวิชาการ ต่างประเทศวิเคราะห์ว่ามีลักษณะ ‘ทน

ได้ แต่ยอมรับไม่ได้’ (Jackson & Cook 1999) และการด าเนินชีวิต ของชนกลุ่มน้อยทางเพศยังคงถูก

เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในหลากหลายแง่มุม ดังเรื่องจริงที่ปรากฏใน หนังสือ ‘ชีวิตที่ถูกละเมิด: 

เรื่องเล่ากะเทย ทอม ดี้หญิงรักหญิง ชายรักชาย และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง ประเทศ ’ 

(จันทร์จิรา บุญประเสริฐ 2554) 

กล่าวได้ว่ามุมมองต่อกลุ่มผู้มีเพศวิถีทางเลือกโดยรวมของสังคมไทยเปลี่ยนไปในทางบวก 

คือ สังคม มีการยอมรับความหลากหลายของเพศวิถีทางเลือกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับร่วม

ท างานกับภาคราชการ หรือการต่อสู้ผลักดันเรื่องสิทธิของตนเองในเรื่องต่างๆ ที่ส าคัญคือ การที่

สถาบันราชภัฏออกระเบียบ ห้ามนักศึกษาทั้งที่แปลงเพศ เกย์ และหญิงรักหญิงไม่ให้เรียนในวิทยาลัย
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ครู 36 แห่งทั่วประเทศ เมื่อ  พ.ศ. 2539 - 2540 แต่ข้อห้ามดังกล่าวก็ถูกยกเลิกไปในที่สุด ซึ่งเป็นผล

การรณรงค์ของภาคประชาสังคม ที่ท างานเรื่องสิทธิของเพศที่สาม และสื่อหนังสือพิมพ์ที่ไม่เห็นด้วย

เป็นส่วนใหญ่ อีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ แม้ปรากฏการณ์ที่มีพ้ืนที่ของสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็น

นิตยสาร และ ภาพยนตร์ได้เปิดเรื่องราวของเกย์ สาวประเภทสอง และชายรักชายมานานร่วม 20 ปี

แล้ว ดังผลการส ารวจเรื่องสังคม ทั่วไป (General Social Survey) ที่ศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านความ

คิดเห็นของมหาวิทยาลัยชิคาโก ที่ท าการส ารวจ ปีละสองครั้งต่อเนื่องเป็นเวลา 22 ปีแล้ว ผลการ

ส ารวจเมื่อปลายปี 2553 พบเป็นครั้งแรกว่า สัดส่วน คนอเมริกันที่สนับสนุนการแต่งงานของคนเพศ

เดียวกันมีสูงกว่ากลุ่มผู้คัดค้าน คือร้อยละ 46 ต่อร้อยละ 40 (Daly 2011) และล่าสุดข่าวของบีบีซีเมื่อ

วันที่ 26 เมษายน 2554 รายงานว่าศาลสูงของประเทศปากีสถาน ได้เร่งให้หน่วยงานรัฐเกี่ยวกับ

ฐานข้อมูลระดับชาติและทะเบียนราษฎร์ออกบัตรประจ าตัวของเพศที่สาม  เป็น she - male หรือ 

he - male เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้ยังขาดสิทธิขั้นพ้ืนฐานเพราะไม่มีบัตรประจ าตัวตรง กับเพศ

ตนเอง 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการรณรงค์ทั้งภาคประชาสังคม และการสื่อสารของ

ภาคสื่อมวลชนสามารถช่วยเป็นพ้ืนที่สาธารณะหนึ่งที่จะสื่อสารไปยังกลุ่มคนที่เป็นเพศทางเลือก และ

กลุ่มอ่ืนๆในสังคมถึงการมีตัวตน ถึงข้อเรียกร้องในสิทธิต่างๆที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมไปถึงการ

ท าให้เกิดการรับรู้และสร้างความเข้าใจในสังคม เพื่อให้กลุ่มเพศทางเลือกนี้สามารถอยู่ร่วมกับคนทั่วไป

ในสังคมได้อย่างปกติ 

 

งานวิจัยเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ชายรักชายท่ามกลางพหุสังคม 

ปัจจุบันกลุ่มชายรักชาย (Mala Homosexual) ได้ขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นจนเป็นกลุ่มสังคม

ย่อยที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งเราอาจพบเห็นได้จากสังคมรอบข้าง เป็นภาพสะท้อนหนึ่งของสังคม ที่มิอาจ

ปิดบังได้ นอกเหนือจากบทบาททางเพศที่แตกต่าง เราจะเห็นว่า กลุ่มชายรักชายยังมีกิจกรรม มี

รูปแบบการด าเนินชีวิต มีพฤติกรรมการซื้อที่น่าศึกษา เพราะมีขนาดใหญ่พอที่จะเกิดเป็นตลาดได้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคการท าตลาดแบบ Niche Market ที่มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม 
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ด้วยเหตุดังกล่าวได้มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ศึกษาชีวิตของ

บุคคลกลุ่มนี้ เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของพวกเขา ซึ่งได้มีการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง ชายรักชาย (เกย์) ในเขต

กรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 20-45 ปี จ านวน 300 คน 

โดยอิงนิยามความหมายของ เกย์ (Gay) คือ ผู้ชายที่มีรสนิยมทางเพศชอบเพศชาย

ด้วยกัน แต่ยังคงพึงพอใจในเพศชายของตนเอง การแต่งตัวเป็นผู้ชาย บุคลิกภายนอกอาจบ่งชี้ผู้เป็น

เกย์ได้ล าบาก เพราะมีทั้งสุภาพเรียบร้อย จนถึงเหมือนผู้ชายทั่วๆ ไป กลุ่มตัวอย่างนี้จึงไม่รวมถึงกลุ่ม

ชายรักชายประเภทอ่ืนๆ คือ กลุ่มแปลงเพศ (Transsexual) และไม่รวมกลุ่มแต่งกายเลียนแบบเพศ

หญิง (Transvestitism) 

ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ท าการวิจัยแบบสอบถาม กระจายไปตามกลุ่มชายรักชาย ที่เป็น 

"เกย์" ทั่วกรุงเทพฯ โดยกระจายไปตามแหล่งปรากฏตัว เช่น บาร์ ดิสโก้เธค เซาน่า ใน 3 ท าเลหลัก 

คือ ย่านสีลม ย่านรามค าแหง-สุขุมวิท และย่านสะพานควาย รวมถึงจากการเปิดรับสื่อทาง

อินเทอร์เน็ต นิตยสารเกย์ และจากกลุ่มสังคมทั่วไป หลากอาชีพ เช่น ข้าราชการ พนักงานเอกชน 

นักศึกษา ผู้ก าลังรองาน ฯลฯ ซึ่งเวลาในการเก็บข้อมูลในช่วงเดือน สิงหาคม 2542 

ผลการวิจัยพบว่า ในการเปิดเผยความเป็นเกย์ กลุ่มตัวอย่างเกย์ส่วนใหญ่ มีเพ่ือนสนิทรู้

ว่า เป็นเกย์มากที่สุด คือ 77% สังคมทั่วไป เช่น สถานที่ท างาน หรือสถานศึกษารู้ว่าเป็นเกย์ 43% 

ขณะที่สมาชิกในครอบครัวรู้ว่าเป็นเกย์เพียง 33% เท่านั้น 

แสดงให้เห็นว่า ในสังคมทั่วไป การบ่งบอกว่าใครเป็นเกย์ท าได้ยาก และการไม่กล้า

เปิดเผยความเป็นเกย์ต่อสถาบันครอบครัว อาจเป็นเพราะค่านิยมที่สืบทอดกันมาว่า เป็นเรื่องที่น่าอับ

อาย หรือไม่ต้องการให้พ่อแม่เสียใจ จึงเป็นที่มาของปัญหาการถูกบังคับให้แต่งงาน หรือหรือการ

แต่งงานเพ่ือบังหน้า จากการส ารวจพบว่า มีเกย์บางคนที่แต่งงานมีครอบครัว มีลูก แต่มักแอบภรรยา

มาหาความสุขกับเพศเดียวกัน 

ด้านกิจกรรมที่เกย์ส่วนใหญ่ท าในวันหยุด คือ พักผ่อนอยู่บ้าน เที่ยวกับแฟน และเที่ ยว

กลางคืน ส่วนกิจกรรมที่ท าน้อยที่สุด คือ การแต่งแฟนซีเป็นหญิง สูบบุหรี่ และเล่นการพนัน ซึ่งแสดง

ให้เห็นว่า การที่สังคมมองกลุ่มเกย์ เป็นผู้ชอบมั่วสุม เล่นการพนัน สูบบุหรี่ เป็นการมองกลุ่มเกย์ที่

คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ผลการวิจัยยังพบอีกว่า กลุ่มเกย์ส่วนใหญ่ 65% ไม่สูบบุหรี่ 
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ส่วนด้านการให้ความสนใจต่อเรื่องต่างๆ พบว่ากลุ่มเกย์ในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ มีความ

ระมัดระวังต่อโรคเอดส์สูง ด้วยการสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ 83% มีความมุ่งมั่นที่

จะประสบความส าเร็จด้านการงานหรือการเรียน 83% อีกท้ังให้ความส าคัญกับการรักษารูปร่าง 77% 

และพิถีพิถันการแต่งกาย 65% 

ด้านความคิดเห็นต่อสังคม กลุ่มเกย์ส่วนใหญ่ มีความตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม 

93% และคิดว่าเกย์ควรสะสมทรัพย์สินให้มาก เผื่อไว้ยามแก่ 80% และคิดว่าตนมีความรู้เรื่องเอดส์ดี

พอ 85% ประเด็นที่น่าสนใจ คือ เกย์ส่วนใหญ่ 65% มีความพอใจในความเป็นเกย์ของตนเอง ซึ่งอาจ

หมายถึงการเป็นเกย์ในปัจจุบัน สามารถมีความสุขได้ไม่ต่างจากชายจริงหญิงแท้ ผิดการเป็นเกย์เมื่อ 

20 ปีก่อน ที่ผูกติดกับชีวิตที่ผิดหวัง โดดเดี่ยว จนเกิดคอลัมน์ปรึกษาปัญหาชีวิต ชีวิตเศร้าชาวเกย์ โดย 

โก๋ ปากน้ า 

 

แนวคิดเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของเพศชายรักชาย 

การแบ่งประเภทของเกย์ อาจท าได้ในโดย ใช้เกณฑ์แบ่งที่แตกต่างกัน ในการวิจัยครั้งนี้ 

ใช้เกณฑ์แบ่งจาก รูปแบบการใช้ชีวิต ที่ประกอบด้วย กลุ่มกิจกรรม (Activities) กลุ่มความสนใจ 

(Interests) และกลุ่มความคิดเห็น (Opinions) โดย ใช้หลักการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 

หาค่าทางสถิติ จัดแบ่งรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) ได้เป็น 6 รูปแบบ คือ 

1. Homey Gay Lifestyle เป็นรูปแบบการด าเนินชีวิต ที่ชอบท ากิจกรรมในบ้าน 

และกิจกรรมทางศาสนา รวมทั้งกิจกรรมเพ่ือความรู้ เช่น ชอบปลูกต้นไม้ เข้าครัว พักผ่อนอยู่บ้าน

วันหยุด ชอบท าบุญ และนั่งสมาธิบ้าง นอกจากนี้ ยังชอบเข้าห้องสมุด และชมนิทรรศการต่างๆ 

2. Night Going Gay Lifestyle เป็นรูปแบบการด าเนินชีวิต ที่ชอบเที่ยวกลางคืน 

ชอบเต้นร า สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า เพราะคิดว่าไม่ใช่เรื่องเสียหาย คิดว่าการซุบซิบนินทา เป็นเรื่องสนุกปาก 

มีความเห็นว่า ยาเสพย์ติด ยาอี เป็นสิ่งคลายเครียด มองว่าสินค้าไทยไม่มีคุณภาพ รวมทั้งมองการแสดง

ของไทยเป็นสิ่งล้าสมัย 

3. Obviously Gay Lifestyle เป็นรูปแบบการด าเนินชีวิต ที่เปิดเผยความเป็นเกย์

เต็มตัว นิยมแต่งตัวแฟนซีเป็นผู้หญิงบ้างบางโอกาส มักเปลี่ยนคู่นอนบ่อย ให้ความส าคัญกับรูปร่าง

หน้าตาของผู้ที่จะมาเป็นแฟนด้วย มีความสนใจในเรื่องสวยๆ งามๆ คิดว่าผู้ชายแต่งหน้าอ่อนๆ ได้ และ
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คิดว่าการแต่งตัวแปลกๆ เว่อร์ๆ ดูเท่ดี ชอบกิจกรรมการพนัน กลุ่มนี้พร้อมให้ความร่วมมือกับกิจกรรม

เกย์เป็นอย่างดี 

4. Trendy Gay Lifestyle เป็นรูปแบบการด าเนินชีวิต ที่สนใจในความก้าวหน้าของ

ชีวิต และความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ ใฝ่หาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ ให้ความส าคัญกับการ

ติดต่อสื่อสาร เช่น ขาดอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารไม่ได้ เปิดรับสื่อต่างๆ มาก ชอบลองของใหม่ก่อนเพ่ือน รัก

อิสระ เป็นตัวของตัวเองสูง แต่ขณะเดียวกัน ก็มีสังคมกลุ่มเพื่อนที่เหนียวแน่น 

5. Conservative Gay Lifestyle เป็นรูปแบบการด าเนินชีวิต ที่นิยมใช้ชีวิตแบบ

ระมัดระวังตัว เช่น ตระหนักถึงการเก็บออม ออกก าลังกาย เล่นกล้าม มีความใส่ใจในการรักษารูปร่าง

ให้ดี หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันหรือน้ าตาลสูง พิถีพิถันการแต่งกาย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมด้านการ

ท่องเที่ยวสูง ชอบเที่ยวต่างจังหวัด และต่างประเทศ 

6. Healthy Gay Lifestyle เป็นรูปแบบการใช้ชีวิตที่ค านึงถึงสุขภาพเป็นหลัก มี

กิจกรรมด้านกีฬา ออกก าลัง เล่นกล้าม มีความใส่ใจด้านสุขภาพสูง เช่นเลี่ยงอาหารมัน อาหารหวาน 

พิถีพิถันการแต่งกาย ชอบท่องเที่ยว 

จากการศึกษา พบว่า กลุ่มเกย์ในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ ด าเนินชีวิตแบบ Conservative 

และแบบ Trendy มากที่สุด อย่างไรก็ตาม รูปแบบการด าเนินชีวิตทั้ง 6 แบบนี้ ไม่ได้หมายความว่า 

เกย์บุคคลหนึ่งจะถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบใดแบบหนึ่ง แต่หมายความว่า รูปแบบ

การด าเนินชีวิตของกลุ่มตัวอย่างเกย์ท่ีได้จากการส ารวจ มีปัจจัยที่เด่นๆ สามารถจ าแนกได้ 6 ปัจจัย 

ดังนั้น เกย์หนึ่งคนอาจมีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ผสมผสานได้ เช่น นาย ก. อาจมี

ลักษณะของ Trendy Gay Lifestyle และ Night Going Gay Lifestyle อยู่ในคนๆ เดียวกัน คือ 

เป็นคนทันสมัย ชอบติดต่อสื่อสาร ติดตามเทคโนโลยีเสมอ และนิยมการเที่ยวกลางคืน ดิสโก้เธค สูบ

บุหรี่ ดื่มเหล้าด้วย 

จากการวิจัยครั้งนี้ ท าให้เห็นภาพรวมของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยนี้ คือ เที่ยวหนัก ท างาน

หนัก นิยมกิจกรรมบันเทิง เช่น เที่ยวกลางคืน ขณะเดียวกัน มีความคิดมุ่งมั่นต่อความส าเร็จในชีวิต 

ค านึงถึงอนาคต, ตระหนักเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย มีการสวมถุมยางขณะมีเพศสัมพันธ์ มี

ความระมัดระวังต่อประเด็นเอดส์สูง แสดงให้เห็นถึงการรณรงค์เรื่องเอดส์ต่อกลุ่มเกย์ที่มีอย่างต่อเนื่อง

ได้ผลดี 
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กลุ่มชายรักชาย มักให้ความพิถีพิถันการแต่งกาย โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นสินค้า Brand 

Name เลือกซื้อเสื้อผ้าโดยมีปัจจัยอ่ืน เช่น รูปแบบเสื้อผ้า ฯลฯ นอกเหนือจากตราสินค้าเพียงอย่าง

เดียว แถมยังรักอิสระ แต่ยังได้รับอิทธิพลทางความคิดจากครอบครัวอยู่ มีความ "รักอิสระ" สูง แต่

กลับมีการปกปิดความเป็นเกย์ต่อกลุ่มคนครอบครัวมากที่สุด และมีความคิดที่จะใช้ชีวิตตามล าพังอยู่

ในระดับปานกลาง 

พวกเขาตระหนักในความเป็นไทย เกย์ส่วนใหญ่ไม่คิดว่าการแสดงของไทยเป็นสิ่งเชย 

และเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าไทย นอกจากนี้ ยังใส่ใจเรื่องสุขภาพและรูปร่างสูง และปฏิบั ติตัวในเชิง 

"งด" มากกว่าเชิง "สร้างเสริม" โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับรูปร่างและสุขภาพ และท า

กิจกรรมเพ่ือสุขภาพในเชิงงด เช่น ไม่สูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงอาหารหวานหรือมีไขมันสูง มากกว่ากิจกรรม

เสริมสร้างสุขภาพ เช่น เล่นกีฬา หรือเล่นกล้าม ยกน้ าหนัก ซึ่งอาจเป็นผลมาจากกิจกรรมประเภทเล่น

กีฬา ต้องใช้ความสะดวกหลายๆ ด้าน เช่น เวลา สถานที่ ในขณะที่กิจกรรมเชิง "งด" ท าได้ง่ายกว่า 

ที่ส าคัญ ชายรักชายมีความพอใจในความเป็นเกย์ของตนเองสูง มีค่านิยมกับกลุ่มเกย์ ว่าไม่ควรแสดง

ออกมาและไม่นิยมลักษณะ Feminine Gay (เกย์ท่ีออกสาว) 

ในเมื่อไลฟ์สไตล์ของชาวเกย์ ดูจะเป็นกลุ่มที่รักสวยรักงาม เหตุนี้กลุ่มสินค้าและบริการที่

มีการบริโภคในระดับสูง คือ หมวดการแต่งกาย แฟชั่น ได้แก่ นิยมฉีดน้ าหอม ทาครีมโลชั่น ซื้อเสื้อผ้า 

รวมทั้งหมวดสินค้าและบริการในหมวดบันเทิง ได้แก่ ชมภาพยนตร์ ซื้อเทปเพลง เที่ยวดิสโก้เธค และ

เที่ยวเซาน่า (สถานพบปะเพ่ือการมีเพศสัมพันธ์) 

ขณะเดียวกัน พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มชายรักชาย (เกย์) มีการบริโภคสื่อที่

เกี่ยวข้องกับการบันเทิงสูงในระดับสูง โดยเปิดรับคอลัมน์บันเทิงในหนังสือพิมพ์ 72% และนิตยสาร

ประเภทบันเทิง เช่น เอนเตอร์เทน 41% และเปิดรับนิตยสารประเภทสตรี เช่น แพรว ดิฉัน อิมเมจฯ 

ในระดับสูง 41% 

ที่น่าสังเกต คือ รายการทางสื่อโทรทัศน์ พบว่ากลุ่มชายรักชาย (เกย์) นิยมดูรายการข่าว

และละคร เป็นอันดับต้นๆ ซึ่งมีส่วนคล้ายผู้ชายที่นิยมชมรายการข่าว และคล้ายผู้หญิงที่นิยมรายการ

ละคร นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างเกย์ยังมีการเปิดรับสื่อประเภทนิตยสารในระดับสูง 85% มากกว่า

ผู้ชายทั่วไปที่เปิดรับสื่อประเภทนิตยสารเพียง 7% 
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การสื่อสารระหว่างบุคคล (เพ่ือนเกย์) เป็นที่นิยมมากที่สุด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลเฉพาะ

กลุ่ม ได้แก่ สถานบันเทิงเปิดใหม่ กิจกรรมเกย์ต่างๆ 

ในด้านสังคมจากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มชายรักชาย (เกย์) เป็นสังคมกลุ่มย่อย ที่มีความ

หลากหลายในรูปแบบการด าเนินชีวิต เช่นเดียวกับสังคมอ่ืนๆ ทั่วไป แต่ภาพที่ปรากฏเป็นตัวแทนของ

กลุ่มเกย์มักเป็นภาพเชิงลบ ทั้งๆ ที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิตอีกหลายแบบที่ไม่ได้ถูกกล่ าวถึง เช่น 

ตระหนักถึงการเก็บออมใส่ใจในปัญหาสิ่งแวดล้อม ตั้งใจท างานให้ประสบความส าเร็จ 

การที่สื่อสารมวลชนน าเสนอภาพเชิงตลกขบขันของคนกลุ่มนี้ เพราะเล่นประเด็นเฉพาะ

ความเบี่ยงเบนทางเพศ โดยมองข้ามประเด็นอ่ืน เช่น ด้านความสามารถ ด้านการใช้ชีวิต ยิ่งมีส่วนให้

สังคมมองกลุ่มเกย์บิดเบือนจากภาพรวมที่แท้จริง และยิ่งสร้างช่องว่างระหว่างสังคมให้กว้างขึ้น 

สื่อมวลชนในแขนงต่างๆ จึงควรตระหนัก และพิจารณาเสนอภาพของกลุ่มเกย์ ในประเด็นอ่ืน 

นอกเหนือจากประเด็นทางเพศมุมมองเดียว 

ในด้านการตลาดจากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มชายรักชาย (เกย์) เป็นกลุ่มที่มีอ านาจการ

จับจ่ายสูง โดยเฉพาะสินค้าหมวดแฟชั่น บันเทิง การท าตลาดแบบ Niche Market เพ่ือเข้าถึงลูกค้า

กลุ่มนี้จึงน่าสนใจยิ่ง เพราะจะเป็นการเปิดตลาดใหม่ๆ ที่ยังไม่มีผู้ใดยึดครอง เพียงแต่ควรพิจารณาให้ดี

ว่า ไม่มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม หรือเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความรู้สึกอยากเลียนแบบ แต่

เป็นการท าตลาดเพื่อตอบสนองกลุ่มเกย์ที่มีในตลาดอยู่แล้ว 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ท าให้ผู้ศึกษาทราบถึงไลฟ์สไตล์ของชายรักชาย และ

สภาวะทางสังคมในปัจจุบัน รวมไปถึงพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ท าให้ผู้ศึกษาเล็งเห็นถึงสิ่งที่จะน าเสนอ

ให้มีประโยชน์และสามารถ ถูกต้องและสามารถเป็นที่สนใจของคนกลุ่มนี้ เนื่องจากการเผยแพร่เนื้อหา

รายการมีผลกระทบต่อความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติของผู้ชม ซึ่งในที่นี้คือกลุ่มชายรักชาย เป็นเพศที่

ยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าเทียมกับเพศชายและเพศหญิง จึงต้องการพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือ

รองรับความเป็นตัวตน แสดงถึงความมีอยู่และความเท่าเทียมกันในสังคมของคนเพศนี้ 

 

ผลงานที่เกี่ยวข้อง 

1.เฮฮาภาษาตุ๊ด 
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รายการวาไรตี้จากเพศที่สาม ที่จะท าให้คุณได้สาระและความสนุกเฮฮาจากวงการสาว

ประเภทสอง ผู้หญิงดูได้ ผู้ชายดูดี เก้งกวางลิงข้างบ่างชะนีดูได้หมด ถ้าจะให้ดี ต้องสะกิดคนข้างๆ เข้า

มาดู ออกอากาศทุกวัน ศุกร์- เสาร์-อาทิตย์ 4ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มครึ่ง และรีรัน จันทร์ -พฤหัสบดี ทาง 

psi61 PingChannel หรือรับชบแบบออนไลน์ทาง http://www.pingchannel.tv และแฟนเพจ

รายการ http://www.facebook.com/HeyHaPaSaTuds 

ช่วงแรก  : คลิปโดนใจ 

ช่วงที่สอง : เซเลปคนดัง 

ช่วงที่สาม : ช่วงโวหารจานร้อน มีVTRจากพิธีกรรับเชิญที่จะมาอัพเดทศัพท์ใหม่ๆ 

ให้ได้ชมกัน 

ช่วงที่สี่ : ช่วงสีม่วงท ากิน ออกไปสัมภาษณ์ชาวสีม่วงที่ท าอาชีพต่างๆ เพื่อให้

สังคมเห็นว่าชาวสีม่วงมีศักยภาพในการท าอาชีพ 

ช่วงที่ห้า : ช่วงเล่าสิคะ  เป็นช่วงที่จะออกไป Vox Pop ความคิดเห็นของคนใน

สังคมตาม     

หัวข้อต่างๆที่เปลี่ยนไปในแต่ละสัปดาห์ 

จากที่ได้ชมแล้วรู้สึกว่ารายการมีสีสันที่พิธีกรก็จริง แต่ทั้งรายการสนทนากันยาวไป แม้

จะคุยสนุก แต่ภาพที่ปรากฏมีแต่นั่งคุยกันทั้งรายการ จึงท าให้น่าเบื่อไปบางช่วง และที่

ส าคัญขายของทั้งรายการเลย 

2.สแกนเกย์ 

รายการ "สแกนเกย์" เกมโชว์ออนไลน์รูปแบบใหม่ที่แซ่บที่สุดกับการร่วมกันค้นหา

ความจริงว่าเขาเหล่านั้นเป็นหรือไม่เป็น ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีที่สองและสี่ของทุกเดือนทาง 

Tigercrychannel,www.youtube.com/tigercrychannel โดยเริ่มจากการนั่งคุยกันถึงเรื่องราวของ

แขกรับเชิญก่อนถึงประสบการณ์การจับเกย์ จากนั้นจึงเปิดตัวเก้งต้องสงสัย และปล่อยให้แขกรับเชิญ

ถามค าถาม เมื่อหมดเวลาจะต้องเลือกค าตอบ จากนั้นก็ได้เวลาสแกนจากเครื่องเพ่ือเฉลยว่าเป็น GAY 

หรือ MAN   

จากที่ได้ดูรายการนี้รู้สึกว่าสนุกตรงที่แขกรับเชิญและพิธีกร มีสีสันและชื่อเสียง สร้าง

เสียงหัวเราให้คนดูได้อย่างสนุกสนาน 
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2.คนดังนั่งเคลียร์ 

รายการ "คนดังนั่งเคลียร์" พิธีกร อ. ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ ออกอากาศทุกวัน เวลา 

07.00 /11.00 / 17.00 / 20.00 / 23.00 น.ทางช่องสตาร์แม็กซ์  บันเทิงครบรส ช่องหมายเลข

12 เนื้อหารายการเป็นการทอล์คถึงประเด็นที่ก าลังเป็นกระแสของผู้มีชื่อเสียงในขณะนั้น  เน้นเรื่อง

เนื้อหาที่รุนแรงและตรงประเด็นเพ่ือตอบโจทย์คนเราที่ชอบเรื่องจริง แรง และพูดอย่างตรงไปตรงมา 

จากที่ได้ดูแล้วเนื้อหารายการไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเพศที่สาม เพียงแต่ดึงเอาอัตลักษณ์

ของเพศที่สามที่สนทนาอย่างจิกกัดและตรงไปตรงมา มาใช้เป็นคาแรกเตอร์ของผู้ด าเนินรายการเท่า

นั้นเอง 

3.เทย เที่ยว ไทย 

ด าเนินรายการโดยพิธีกร3คน : ป๋อมแป๋ม ก๊อตจิ ลูกกอล์ฟ  ออกอากาศทุกวันวันศุกร์ 

22.30 น.วันเสาร์ 12.00 น. วันอาทิตย์ 18.30 น.วันจันทร์ 10.30 น.  ทางช่อง Bang Channel เป็น

รายการท่องเที่ยว ที่น าเสนอความเป็นความครีเอทีพของพิธีกรทั้ง3คน กับการที่ได้ไปในที่ต่างๆ และ

วิพากษ์วิจารณ์ หรือเล่าเรื่องราวต่างๆออกมาได้อย่างสนุกสนานในสไตล์ของ ให้เห็นถึงความน่ารักของ

เพศท่ีสาม 

4.รายการ เกย์โซไซตี ้

ออกอากาศทางNSS6 และwww.ch8tcc.com เป็นรายการสดที่พิธีกรทั้ง3-4คนมานั่ง

พูดคุยกันถึงประเด็นต่างๆไปเรื่องๆ เรื่องที่พิธีกรรู้และสนใจ ซึ่งได้เห็นการพูดคุยกันผ่านมุมมองและ

การจิกกัดในสไตล์เพศที่สาม แต่ทั้งรายการไม่มีอะไรที่ดึ งดูความสนใจเลย คุณภาพภาพการ

ออกอากาศก็ไม่คมชัด เสียงติดขัดและพีคเรื่อยๆ ดูแล้วไม่สามารถดึงดูดความสนใจของคนดูได้

เท่าท่ีควรนัก 

จากการทบทวนรายการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมา จะเห็นได้ว่ารายการที่เกี่ยวกับเพศชาย

รักชายส่วนใหญ่ ตัวเนื้อหารายการส่วนใหญ่มักจะไม่ได้น าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับเพศชายรักชายอย่าง

จริงจัง มักจะน าเสนอในด้านที่น าคาแรคเตอร์หรืออัตลักษณ์ของกลุ่มเพศนี้ ที่เป็นเพศที่สนุกสนาน 

สไตล์การพูดคุยที่ชอบเสียดสี นินทา หรือเรื่องเล่า มุขต่างๆ มาน าเสนอในแบบตลกขบขันเพ่ือสร้าง

เสียงหัวเราะ ดังนั้นจึงท าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะท ารายการที่น าเสนอเนื้อหารายการเกี่ยวกับเพศนี้ชาย

รักชายและน าเสนอในรูปแบบที่หวือหวาและสนุกสนานตามสไตล์ของเพศนี้โดยตรง 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย และการวางแผนก่อนการผลิตชิ้นงาน 

 
การศึกษาและผลิต “รายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย” เป็นการศึกษาและ

วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การผลิตรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย โดยมุ่งเน้นการศึกษาใน
เรื่องของรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชายที่เหมาะสม ตลอดจนเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย และผู้ผลิตรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชาย เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิต
รายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด รวมถึงวางแผนในการผลิตรายการ
วาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชายด้วย 

 
1. รูปแบบในการศึกษาวิจัย 

การศึกษาและผลิตรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชายในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้น า
วิธีการวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) ซึ่งเป็นการวิจัยที่มุ่งหวังการค้นหาความรู้ เพ่ือน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติเพ่ือผลิตรายการต่อไป โดยผู้ศึกษาได้เลือกใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) รวมถึงการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) มาใช้
เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางใน
การผลิตรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
รวมถึงท าการประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้นใหม่ ด้วยวิธีการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) เพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1. ประชากร (Population) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ สามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ คือ กลุ่มผู้ ชมชายรักชาย มีอายุ
ระหว่าง 18-25 ปี ทั้งที่เป็นกระเทย, สาวประเภทสอง, เกย์ และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฯ 
และปริมณฑล 
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2. ประชากรที่เป็นกลุ่มผู้ผลิตรายการ คือ กลุ่มของผู้ผลิตรายการเพ่ือกลุ่มชายรัก
ชาย ซึ่งออกอากาศทาง ฟรีทีวี (Free TV), เคเบิ้ลทีวี (Cable TV), สื่อออนไลน์ (Online Media)  ที่
ผลิตรายการในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล 

2.2. กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม คือ กลุ่มผู้ชมชายรักชาย มีอายุระหว่าง 18-
25 ปี ทั้งที่เป็นกระเทย, สาวประเภทสอง, เกย์ และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล
จ านวนทั้งสิ้น 100 คน เนื่องจากผู้ศึกษาเห็นว่าจากกลุ่มเป้าหมายหลักของงานวิจัยครั้งนี้คือเฉพาะ
กลุ่มชายรักชายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น จึงเห็น ว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 100 คนเพียงพอที่จะมาเป็นตัวแทนประชากรกลุ่มชายรักชายในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ คือ กลุ่มของผู้ผลิตรายการ เพ่ือกลุ่มชายรักชาย ซึ่ง
ออกอากาศทาง ฟรีทีวี (Free TV) และเคเบิ้ลทีวี (Cable TV) ที่ผลิตรายการในเขตกรุงเทพมหานครฯ 
และปริมณฑล ทั้งหมด 3 รายการ ดังต่อไปนี้ 

- รายการคนดังนั่งเคลียร์ ทางช่อง StarMax 
คุณสุเมธ แสนขยัน ผู้ควบคุมการผลิตรายการคนดังนั่งเคลียร์  
เนื่องจากผู้ศึกษาเห็นว่ารายการนี้เป็นรายการทอล์คที่ดึงความสนใจของคนดูได้  
อยู่ จึงสนใจจะสัมภาษณ์ถึงเทคนิคและวิธีการผลิตรายการทอล์ค 

- รายการNaked Show โทรทัศน์ ทางช่องONE  
คุณ สิรภพ แก้วมาก ผู้ควบคุมการผลิตรายการNaked Show โทรทัศน์ 
เนื่องจากรายการนี้จะมีช่วง กระเทยครองโลก ที่จะน าเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจ 
จึงน่าสนใจที่จะสัมภาษณ์เพ่ือศึกษาเทคนิคและวิธีการเลือกเนื้อหามาน าเสนอ
ในรายการวาไรตี้เพื่อชายรักชาย 

- รายการเฮฮาภาษาตุ๊ดส์ ทางช่อง Ping Channel 
ผู้ควบคุมการผลิตรายการ เฮฮาภาษาตุ๊ดส์ 

การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชายนั้น จะสัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้อมูล
เกี่ยวกับรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชายในปัจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี เพ่ือ
น าเสนอ การมีส่วนร่วมของผู้ชม ตลอดจนสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชาย
ในปัจจุบัน และกลวิธีในการน าเสนอรูปแบบและเนื้อหาของรายการไปยังผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย 
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3. กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประเมินผลรายการ แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม โดยกลุ่มแรกคือ  
กลุ่มผู้ชมชายรักชาย มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ทั้งที่เป็นกระเทย, สาวประเภทสอง, เกย์ และอาศัยอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล และกลุ่มท่ีสองคือกลุ่มเป้าหมายรองที่เป็นบุคคลทั่วไปทั้งเพศ
ชายและเพศหญิง ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี เพ่ือมา
ท าการสนทนากลุ่ม ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้จากการรับชมรายการวาไรตี้บันเทิง
เพ่ือกลุ่มชายรักชาย รายการ Rainbow Island” เพ่ือท าการประเมินผลรายการ 

 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการศึกษาและผลิต “รายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย” ผู้ศึกษาได้ก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ก่อนการผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ ดังนี้ 

3.1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ มีดังนี้ 
1. แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ส าหรับการสัมภาษณ์

ผู้ผลิตรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชาย โดยมีแนวค าถาม ดังนี้ 
1. ค าถามท่ัวไปเกี่ยวกับรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชายในปัจจุบัน 
2. ค าถามด้านเนื้อหาของรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชาย 
3. ค าถามด้านรูปแบบหรือวิธีการน าเสนอรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชาย 
4. ค าถามด้านพิธีกร/ผู้ด าเนินรายการ 
5. ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชาย 

2. แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้ศึกษาพฤติกรรมการรับฟังรายการและ
ความต้องการทางด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการประเภทรายการวาไรตี้ เพ่ือกลุ่มชายรักชาย 
โดยมีแนวค าถาม ดังนี้ 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ตอนที่ 2 : พฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์ทางYoutubeของกลุ่มเป้าหมาย 
ตอนที่ 3 : ความคิดเห็นในด้านความต้องการของเนื้อหาและรูปแบบรายการเพ่ือกลุ่มชาย

รักชายของกลุ่มเป้าหมาย 
ตอนที่ 4 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รายการเพ่ือ

กลุ่มชายรักชาย 
3.2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ มีดังนี้ 

1. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผล
รายการที่ผลิตขึ้น เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุป และผลอภิปรายที่สมบูรณ์  โดยจะท าการ
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สนทนาในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้จากการรับชมรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชาย
รักชาย รายการ Rainbow Island” ซึ่งจะใช้เทคนิคการฉายออก (Projective Technique) ซึ่ง
เทคนิคหนึ่งที่ช่วยค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจได้เป็นอย่างดี (Lawrence Soley and Aaron 
Lee Smith: 2008) ท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการ
รับฟังรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วย 
แนวค าถาม ดังต่อไปนี้ 

1. ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ Rainbow Island (Format) 
2. ความพึงพอใจต่อเนื้อหารายการ Rainbow Island (Content) 
3. ความพึงพอใจต่อการน าเสนอของรายการ Rainbow Island (Style) 
4. ความพึงพอใจต่อกราฟิก การตัดต่อ (Editing) ภาพ ดนตรีและเสียงประกอบของ 

รายการ Rainbow Island ( Music and Sound effect ) 
5. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ Rainbow Island (Overview) 

 
4. การทดสอบเครื่องมือ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ใช้การวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) โดยใช้เครื่องมือ
เป็นแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) แบบสอบถาม (Questionnaire) และการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นเครื่องมือหลักในการเก็บข้อมูลและประเมินผลการผลิตรายการ 
ดังนั้นการทดสอบเครื่องมือ จึงมีลักษณะดังนี้  

ในการทดสอบค่าความตรง (Validity) และค่าความเที่ยงตรง (Realiability) ของ
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ รวมถึงแนวค าถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่มนั้น ผู้ศึกษาได้น าเครื่องมือ
ทั้งหมดมาท าการทดลองเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องแม่นย า โดยให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการ
ด้านการสื่อสารมวลชน และกลุ่มผู้ผลิตรายการ ทดสอบความแม่นย าของโครงสร้างค าถาม เนื้อหา
รวมถึงภาษาที่ใช้ในการตั้งค าถาม เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการเมื่อเข้าไปสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง
จริงที่ได้ก าหนดไว้ 

 
5. ขั้นตอนและวิธีการเก็บข้อมูล 

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ประเมินผลรายการ ดังต่อไปนี้ 
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5.1. การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
 ขั้นตอนที่ 1 ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา ค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูล จากหนังสือ เอกสาร 

และบทความต่างๆ ทางด้านวิชาการ จากหอสมุดและอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงวิทยานิพนธ์ ตลอดจน
งานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชาย สัดส่วนของรายการเพ่ือกลุ่มชายรัก
ชายในปัจจุบัน ตลอดจนรูปแบบและเนื้อหาในรายการซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการวาไรตี้บันเทิงเพื่อกลุ่มชายรักชาย 

ขั้นตอนที่ 2 ผู้ศึกษาได้ท าการรับชมรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชาย ทางสถานีPing 
Channel ช่อง 61 จานด า PSI ดาวเทียมไทยคม 5 และรายการจากช่องBang Channel รวมทั้งสิ้น 2 
รายการ ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งรับชมย้อนหลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของทางสถานี 
และเว็บไซต์รายการดูย้อนหลังต่างๆ ซึ่งมีการออกอากาศตามวันและเวลา ดังนี้  

- รายการเฮฮาภาษาตุ๊ดส์   
 จันทร์-ศุกร์ เวลา 22.00-23.00 น. 
- รายการเทย เที่ยว ไทย 
 วันศุกร์ เวลา 22.30 น. และ วันเสาร์ เวลา 12.00 น. 

เพ่ือน ามาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอที่เกิดขึ้นในรายการว่ามีลักษณะ
อย่างไรบ้าง โดยใช้แนวคิดด้านการผลิตรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย และแนวคิดทางด้าน
เพศชายรักชาย มาประกอบในการศึกษาวิเคราะห์ ค้นหากลวิธีการคัดเลือกเนื้อหา รูปแบบ และ
วิธีการน าเสนอของผู้ผลิตรายการทั้งที่ดีและที่บกพร่อง หรือยังไม่ปรากฎในรายการ เพ่ือน ามาใช้เป็น
แนวทางในการผลิตรายการวาไรตี้บันเทิงเพื่อกลุ่มชายรักชาย 

 ขั้นตอนที่ 3 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพ่ือขอ
ข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชายทั้ง 3 รายการ ซึ่งได้น าผลการศึกษา
ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้านวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิเคราะห์เนื้อหา
ของรายการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือก
รูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสาร ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการวาไรตี้
บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชายแล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการผลิตรายการวาไรตี้บันเทิงเพื่อกลุ่มชายรักชายต่อไป  

ขั้นตอนที่ 4 ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ชนิดให้กลุ่ม
ตัวอย่างกรอกค าตอบเอง (Self-administered)  ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ชมชายรักชาย มีอายุระหว่าง 18-25 ปี 
ทั้งที่เป็นกระเทย, สาวประเภทสอง, เกย์ และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล  
จ านวนทั้งสิ้น 100 คน โดยได้น าผลการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตลอดจนผลจากการ
วิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการ มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพ่ือให้ทราบถึง
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พฤติกรรมการเปิดรับ และความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการผลิตรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย ให้สอดคล้องต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ต่อไป โดยใช้วิธีการท าแบบสอบถามผ่านทางสื่อออนไลน์เว็บไซด์ www.gmail.com โดยจะน าไป
โพสตามwww.facebook.comหรือตามเว็บบล็อกของกลุ่มเพศชายรักชาย ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสะดวก
ต่อผู้ที่จะท าแบบสอบถามและตรงตามกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 

ขั้นตอนที่ 5 ผู้ศึกษาได้เตรียมการก่อนการผลิต (Pre-production) โดยน าข้อมูล
ทั้งหมดที่วิเคราะห์รวบรวมได้ มาจัดท าโครงร่างรูปแบบของรายการ (Proposal) หาข้อมูลเพ่ือเขียน
บทรายการ (Script) ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด 

5.2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ 
ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน การผลิตรายการรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรัก

ชาย ต่อกลุ่มเป้าหมายจ านวน 14 คน หลังจากการผลิตรายการเสร็จสิ้นแล้ว ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้จากการรับชมรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือ
กลุ่มชายรักชาย รายการ Rainbow Island ด้วยเทคนิคการฉายออก (Projective Technique) 
จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา ผู้
ด าเนินรายการ การน าเสนอภาพ ดนตรีที่ใช้ ตลอดจนภาพรวมของรายการ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม กลุ่มละ 7 คน แบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักหนึ่งกลุ่มและกลุ่มเป้าหมายรองอีกหนึ่งกลุ่ม ทั้งนี้
เพ่ือให้ได้ผลสรุปที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้
สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 

 
6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในแต่ละส่วน ดังต่อไปนี้ 

6.1. ผู้ศึกษาได้ท าการรับชมรายการส าหรับ กลุ่มชายรักชาย ทางสถานีPing 
Channel ช่อง 61 จานด า PSI ดาวเทียมไทยคม 5 และรายการจากช่องBang Channel รวมทั้งสิ้น 2 
รายการ ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งรับชมย้อนหลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของทางสถานี 
และเว็บไซต์รายการดูย้อนหลังต่างๆ ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 

6.2. ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการเพ่ือ
กลุ่มชายรักชาย ทั้งหมด 4 รายการ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน – 30 กันยายน พ.ศ.2555 เป็นระยะเวลา 
3 สัปดาห์ 

6.3. ผู้ศึกษาได้ท าการแจกแบบสอบถาม เพ่ือท าการส ารวจถึงพฤติกรรมการเปิดรับ
และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 100 คน ตั้งแต่วันที่ 17-30 กันยายน พ.ศ. 2555 เป็น
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ระยะเวลา 2 สั ป ดาห์  จ ากทางการท าแบบสอบถามผ่ าน วิ ธี ก ารออน ไลน์ ท างเว็บ ไซด์ 
www.gmail.com  

6.4. ผู้ศึกษาได้ท าการเตรียมการก่อนผลิตรายการ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูล จัดท า
โครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ หาข้อมูลในเรื่องของเนื้อหา เขียนบทรายการ คัดเลือก
เพลงและดนตรีประกอบ และท าการผลิตรายการด้วยวิธีการบันทึกเสียง ตั้งแต่วันที่ วันที่ 17-30 
กันยายน พ.ศ. 2555 เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์  

6.5. ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลรายการ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม ของกลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 7 คน ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม พ.ศ.2556 

 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ใน
การผลิตรายการ โดยได้ใช้สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) เป็นสถิติพ้ืนฐานที่น าเสนอในการ
รวบรวมข้อมูล แจกแจงข้อมูล และการบรรยายคุณลักษณะของข้อมูล โดยผลที่ได้จะสรุปบรรยาย
คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ซึ่งจะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์
ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้ 

7.1. การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลข้อมูลจาการรับฟังรายการเพ่ือกลุ่มชาย

รักชาย โดยการน าเนื้อหาและวิธีการน าเสนอของรายการทั้ง 2 รายการ มาจ าแนกลักษณะของ
รูปแบบและเนื้อหา เพ่ือวิเคราะห์ให้เห็นถึงข้อดีและข้อบกพร่องที่สามารถน ามาปรับใช้ในการผลิต
รายการได ้

ขั้นตอนที่ 2 ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ืนฐาน โดยได้น าค าตอบที่
กลุ่มตัวอย่างตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจงความถี่
ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงการน า
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้พิจารณาเพ่ิมเติมในการผลิตรายการ 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
depth Interview)  โดยการน าค าตอบของผู้ผลิตรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชายทั้ง 4 รายการที่ได้จาก 

การสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียง มาศึกษาถึงกลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือก
รูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ผลิตและผู้ด าเนินรายการใช้ในรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชาย รวมไปถึง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชายทั้งหมด ซึ่งการวิเคราะห์ในประเด็นนี้ จะอาศัย
แนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้วน ามาสรุปตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป 
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ผู้ศึกษาจะน าผลการวิเคราะห์รายการเพ่ือกลุ่มชายรักชายทั้ง 4 รายการ การสัมภาษณ์
ผู้ผลิตรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชาย และการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง มาสรุปประเด็นเพ่ือ
ก าหนดแนวทางในการผลิตรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชายต่อไป 

7.2. การวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ 
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือ

ประเมินผลรายการที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด 

 
8. การน าเสนอข้อมูลและชิ้นงาน 

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการผลิตรายการ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ การน าเสนอข้อมูลใน
ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ การน าเสนอ
รายการที่เสร็จสมบูรณ์ และการน าเสนอผลการประเมินรายการ ดังต่อไปนี้ 

8.1. การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ 
ข้อมูลในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทาง

ในการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้ 
ส่วนที่ 1 น าเสนอรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอ กลยุทธ์ของรายการส าหรับ

กลุ่มชายรักชาย เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชายต่อไป 
ส่วนที่ 2 น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-

depth interview) ของกลุ่มตัวอย่างผู้ผลิตรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชาย ทั้ง4 ท่าน ตามประเด็น
ค าถามที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชายในปัจจุบัน กลวิธี
ในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสารของผู้ด าเนินรายการ ตลอดจนปัญหาและ
อุปสรรคในการผลิตรายการส าหรับกลุ่มชายรักชาย เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการ
ประเภทรายการวาไรตี้เพ่ือกลุ่มชายรักชายต่อไป 

ส่วนที่  3 น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก การตอบแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ จ านวน 100 คน เพื่อให้ทราบถึง
พฤติกรรมการเปิดรับชมสื่อออนไลน์ของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและ
เนื้อหาของรายการวาไรตี้เพ่ือกลุ่มชายรักชายรวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการผลิตรายการ 
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8.2 .การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 
ข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพ่ือน ามาใช้ในการวาง

แผนการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้ 
ส่วนที่ 1 น าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ ซึ่งจะประกอบด้วย

องค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการน าเสนอที่จะท า
การผลิตขึ้นในแต่ละตอนของรายการ 

ส่วนที่ 2 น าเสนอบทรายการจ านวนทั้งสิ้น 3 ตอน ซึ่งจะประกอบด้วยบทพูดของผู้
ด าเนินรายการ รวมถึงดนตรีและเพลงประกอบในแต่ละช่วงของรายการ 

ส่วนที่ 3 น าเสนอตารางการด าเนินงาน ให้ทราบถึงขั้นตอนในการผลิตรายการ 
(Time Table) เพ่ือให้ทราบถึงระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ไปจนถึงการประเมินผลรายการ 

8.3. การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์ 
น าเสนอตัวรายการรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชายที่เสร็จสมบูรณ์ ความ

ยาวตอนละ 20 นาที จ านวนทั้งสิ้น 1 รายการ (ตอน) 
8.4. การน าเสนอผลการประเมินรายการ 

น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่
ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา ผู้ด าเนินรายการ รวมถึงการ
น าเสนอภาพ เทคนิคการตัดต่อ และดนตรีประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขรายการต่อไป 

 
9. การวางแผนการผลิตชิ้นงาน 

ผู้ศึกษาได้วางแผนการในการผลิตรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชายโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

9.1. รวบรวมผลการวิจัยที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview)  และ
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลและน าผลที่ได้มาจัดท าโครงร่างรายการเพ่ือ
กลุ่มชายรักชาย (Pre-Production) รวบไปถึงเตรียมงานก่อนการถ่ายท าจัดท าโครงสร้างและโครงร่าง
รูปแบบ (Proposal) ของรายการ โดยมีองค์ประกอบต่างๆดังต่อไปนี้ 

ชื่อรายการ : Rainbow Island 
แนวคิดรายการ : รายการวาไรตี้บันเทิงทางสื่อออนไลน์ที่เป็นแหล่งรวบรวมไลฟ์สไตล์ 

ของชายรักชาย ที่ให้ทั้งสาระและความบันเทิงไปพร้อมๆกัน 
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รูปแบบรายการ : รายการวาไรตี้บันเทิง (Variety เพ่ือกลุ่มชายรักชาย  โดยมีความยาว 
20 นาที และมีการน าเสนอทั้งหมด 3 ช่วง ดังนี้ 

1. ช่วงเกี่ยวกับการอัพเดท Lifestyle ของเพศชายรักชายในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นเทรนด์หรือกระแสใหม่ๆที่ก าลังมาแรง เช่น คลิปเด็ดที่ชายรักชายจะพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้ แฟชั่น
เสื่อผ้า ทรงผม เรื่องน่ารู้ แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สินค้าวางตลาดล่าสุดส าหรับชายรักชาย เป็นต้น 

2. ช่วงเกี่ยวกับ Live มาจาก How do we live? เป็นช่วงที่จะให้ก าลังใจกลุ่มชาย
รักชาย โดยการเชิญบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นชายรักชาย idol ที่ประสบความส าเร็จในชีวิต
มาร่วมพูดคุย เล่าสู่กันฟังแชร์ประสบการณ์ชีวิตที่เคยผ่านมา เพื่อเป็นบทเรียนหรือเป็นก าลังใจให้กลุ่ม
ชายรักชายคนอ่ืนๆ 

3. ช่วงเกี่ยวกับ Love คือช่วงนี่จะน าเสนอเรื่องราวความรักของกลุ่มชายรักชายใน
หลากหลายแง่มุมจากหลายมุมมอง 

เนื้อหารายการ : น าเสนอเนื้อหารายการที่เป็นสาระ และประโยชน์ ที่เกี่ยวกับกลุ่มชาย
รักชายในยุคปัจจุบันที่สังคมเริ่มให้การเปิดรับมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเนื้อหาหลักๆที่จะน าเสนอในรายการก็
จะเป็นเรื่องของ lifestyle, Live, Love และจ าน าเสนอด้วยรูปแบบและวิธีการน าเสนอที่ทันสมัยและ
หลากหลาย 

กลุ่มเป้าหมาย :  
1. กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มชายรักชายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ที่มีช่วงอายุ

ประมาณ 18-25ปี  
2. กลุ่มเป้าหมายรอง คือ กลุ่มบุคคลทั่วไปในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ที่มีช่วงอายุ

ประมาณ 18-35ปี  
ผู้ด าเนินรายการ :  

1. คุณ ภาณุพงศ์ ศุขแพทย์ 

2. คุณ ศุภกานต์ สุขทิศ 
วันและเวลาในการออกอากาศ : วันเสาร์ 23.30 – 00.00 
ช่องทางการออกอากาศ : สื่อออนไลน์ทางเว็บไซด์ www.youtube.com 
9.2. จัดท าตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการ 

ผู้ศึกษาได้จัดท าตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการ (Time Table) เพ่ือให้
ทราบถึงระยะเวลาและเป้าหมายในการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการ
ประเมินผลรายการ 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัยและการน าเสนอชิ้นงาน 

 
การศึกษาและผลิต “รายการเพ่ือกลุ่มชายรักชาย” ใช้วิธีการศึกษาและวิจัยแบบวิเคราะห์

เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา วิธีการน าเสนอ ที่ปรากฏในรายการ
วาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ผลิตรายการวาไรตี้บันเทิง
เพ่ือกลุ่มชายรักชาย เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือกลุ่มชายรักชาย ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ชมมากที่สุด โดยแบ่งการน าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต
รายการออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
2. ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ 
3. การน าเสนอชิ้นงานรายการวาไรตี้บันเทิงเพื่อกลุ่มชายรักชาย “Rainbow Island” 
 

4.1 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
1. บทวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอจากเทปบันทึกภาพรายการวาไรตี้

บันเทิงที่มีเนื้อหาและรูปแบบเกี่ยวกับชายรักชาย ของทางฟรีทีวี (Free TV) และทางเคเบิ้ลทีวี 
(Cable TV) ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งการรับฟังย้อนหลังผ่านทางเว็บไซด์ชม
รายการย้อนหลังต่างๆ จ านวนทั้งสิ้น 4 รายการ  

2. บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือชายรักชาย ของทางฟรีทีวี (Free 
TV) และทางเคเบิ้ลทีวี (Cable TV) และทางสื่ออนไลน์ จ านวนทั้งสิ้น 4 ท่าน 

3. ผลการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการทางสื่อออนไลน์ทั่วไป และความ
ต้องการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์เพ่ือชายรักชาย จาก
แบบสอบถามจ านวน 100 ชุด 

4. การน าเสนอโครงร่างและบทรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้ เพ่ือชายรักชาย 
“Rainbow Island” 

 
4.2 ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ 

4.2.1. ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอที่ปรากฏใน
รายการโทรทัศน์เพื่อชายรักชาย 
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ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอที่เกิดขึ้นใน
รายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย รวมถึงศึกษาการรูปแบบและเนื้อหาของรายการวาไรตี้
บันเทิงที่มีเนื้อหาเพ่ือกลุ่มชายรักชาย ในช่วงเดือน กันยายน พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 1 เดือน 
จ านวนทั้งสิ้น 2 รายการ ดังนี้ 

1. รายการเทยเที่ยวไทย 
2. รายการเฮฮาภาษาตุ๊ดส์ 

ผู้ศึกษาจะท าการวิเคราะห์แยกรายการโทรทัศน์เพ่ือชายรักชายออกเป็นแต่ละส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 รูปแบบ (Format) ของรายการ 
ส่วนที่ 2 เนื้อหา (Content) ของรายการ 
ส่วนที่ 3 ลีลาและวิธีการน าเสนอ (Style and Presentation) ของผู้ด าเนินรายการ 

รายการเทยเที่ยวไทย 
รายการ “เทยเที่ ยวไทย” เป็นรายการโทรทัศน์ ส าหรับบุคคลทั่วไป ดูได้ทุกเพศ 

โดยเฉพาะวัยรุ่น เนื้อหารายการจะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆของ 3 พิธีกร โดยออกอากาศ
ทางช่อง Bang Channal ทุกวันศุกร์เวลา 22.30น. วันเสาร์เวลา12.00น. และวันอาทิตย์เวลา18.30
น. มีผู้ด าเนินรายการเป็นชายรักชาย 3 ท่านด้วยกัน คือ คุณป๋อมแป๋ม นิติ ชัยชิตาทร, คุณกอล์ฟ กิติ
พัทธ์ ชลารักษ์ และก๊อตจิ ทัชชกร บุญลัภยานันท์ และมีกลุ่มเป้าหมายหลักของรายการ คือ กลุ่ม
วัยรุ่นทุกเพศ โดยมีลักษณะต่างๆของรายการดังนี้ 

1. รูปแบบ (Format) ของรายการเทยเที่ยวไทย 
รายการเทยเที่ยวไทย เป็นรายการท่องเที่ยว โดยเน้นบรรยากาศของการท่องเที่ยวไป

ในที่ต่างๆของกลุ่มกระเทย โดยมีผู้ด าเนินรายการ 3 ท่าน ซึ่งท่านแรก คือ คุณป๋อมแป๋ม นิติ ชัยชิ
ตาทร จะท าหน้าที่ในจิกกัด แซว ประชดประชันสิ่งต่างๆที่เห็นอยู่ตามระหว่างทางที่ท่องเที่ยวไป 
พร้อมกันเล่าเรื่องราวตลกขบขันเพ่ือสร้างเสียงหัวเราะ รวมถึงให้ข้อมูล และจะคอยรับส่งมุกกับพิธีกร
ท่านที่สอง คือ ก๊อตจิ ทัชชกร บุญลัภยานันท์ และท่านที่สาม คือ คุณกอล์ฟ กิติพัทธ์ ชลารักษ์ จะคง
คาแรกเตอร์สวยหวานเรียบร้อย คอยให้ความรู้เวลาไปในสถานที่ต่างๆ  โดยรายการจะเน้นการ
น าเสนอในรูปแบบที่สนุกสนาน ตลกขบขัน 

ในช่วงเริ่มต้นเข้าสู่รายการเทยเที่ยวไทย จะมีไตเติ้ลรายการเทยเที่ยวไทยและเพลง
ประจ ารายการ จากนั้นจะเป็นพิธีกรแนะน าตัวเอง พร้อมกับพูดแนะน าสถานที่ที่เดินทางไปเที่ยวกันใน
วันนั้นๆพร้อมไฮไลท์ (Hilight) ของรายการ 

ในช่วงแรกของรายการนั้น พิธีกรทั้งสามคน คุณป่อมแป๋ม คุณกอล์ฟ และคุณก๊อตจิจะ
เริ่มพาเที่ยวในสถานที่นั้นๆ และพูดเสียสี หรือเล่าเรื่องตลกจากสิ่งที่เห็นอยู่ระหว่างการเดินทาง 
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ในช่วงที่สอง เป็นช่วง “พ่อค้าแซ่บ” พิธีกร2คน จะออกเดินทางไปตามหาพ่อค้าแซ่บ
หรือพ่อค้าที่หน้าตาดี ตามที่แฟนๆรายการได้แนะน ามา เพ่ือเยี่ยมเยียนและพูดคุยกับพ่อค้าที่ว่าแซ่บ 
และค าถามประจ าคือ “คุณพ่อค้าเคยโดนสาวๆหรือชายรักชายมาเกาะแกะวุ่นวายบ้างไหม?” และ
สุดท้ายก็มอบGiftsetจากผู้สนับสนุนรายการให้ไป 

ในช่วงที่สาม ก็จะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวในระแวกสถานที่ประจ าสัปดาห์นั้นๆกัน
ต่อ มีการปล่อยมุกให้ข าขัน ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ และเล่าเรื่องตลกๆให้ฟังกันต่อ 

ในช่วงที่สี่ เป็นช่วง “Wanna be on top” เป็นช่วงที่พธีกรทั้งสามคนจะหาที่สวยๆ
เพ่ือถ่ายรูปตามคอนเซปต์ แล้วน าเอารูปของแต่ละท่านที่ได้ไปให้คนที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงเป็น
คนช่วยตัดสินว่าภาพของใครเป็นผู้ชนะ 

ในช่วงสุดท้ายของรายการ จะเป็นช่วง “ต่อปากต่อค า” จะเป็นการท่องเที่ยวไปที่
ตลาดในระแวกๆนั้น เพ่ือเลือกชิมอาหาร พูดคุย ต่อราคากับแม่ค้า และที่ส าคัญในทุกๆครั้งของช่วงต่อ
ปากต่อค า ช่วงท้ายที่จะปิดรายการจะต้องมาเลือกค าเด็ดค าโดนใจที่มาจากแม่ค้ามา1ประโยค และยก
ให้เป็นค าคมกาละแมประจ าสัปดาห์นั้นๆ เพ่ือมอบGiftsetจากผู้สนับสนุนของรายการให้ไป และมุก
สุดท้ายก่อนลากันไปหลังจากขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเสร็จ ก็จะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการรอง
เป็นการล้อเลียนชื่อผลิตภัณฑ์และสโลแกนของสินค้านั้นไปในทางตลกเสียดสี ให้ข าขันกันก่อนปิด
รายการ 
ตารางที่ 4-1 รูปแบบรายการเทย เที่ยว ไทย 
 

ช่วงของรายการ รูปแบบการด าเนินรายการ 
ช่วงเริ่มต้นของรายการ เปิดไตเติ้ลประจ ารายการและเพลงประจ ารายการจากนั้น

พิธีกรแนะน าตัวเองพร้อมอธิบายสถานที่ที่จะเดินทางไป
ท่องเที่ยวกันในสัปดาห์นั้นๆ และเริ่มเดินทางท่องเที่ยว 

ในช่วงที่สอง เป็นช่วง “พ่อค้าแซ่บ” จะเดินทางไปเยี่ยมและพูดคุยกับ
พ่อค้าท่ีหน้าตาดี พร้อมมอบGiftset 

ในช่วงที่สาม ในช่วงนี้ท่องเที่ยวในสถานที่ประจ าสัปดาห์นั้นๆกันต่อ 
 

ในช่วงที่สี่ ช่วง “Wanna be on top” เป็นช่วงที่พิธีกรทั้งสามคนจะ
หาที่สวยๆเพ่ือถ่ายรูปตามคอนเซปต์ และน ารูปไปให้คนมี
ชื่อเสียงในวงการบันเทิงตัดสินผู้ชนะ 

ในช่วงสุดท้ายของรายการ ช่วง “ต่อปากต่อค า” เที่ยวตามตลาด ชิมอาหาร พูดคุย 
และต่อราคากับแม่ค้า เพ่ือหาค าคมกาละแมประจ าวัน 
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 *หมายเหตุ ช่วงเริ่มต้นและช่วงกลางมีการสลับกันได้ 
สรุป รูปแบบรายการของรายการเทยเที่ยวไทยนั้น จะเป็นรายการท่องเที่ยว ที่เน้น

บรรยากาศของการพูดคุย จิกกัด สนุกสนาน ตลกขบขันของกระเทยเป็นจุดขายหลัก โดยจะแบ่ง
ประเภทไป เช่น แซวสิ่งที่พบเห็นตามทาง การกระลิ้มกระเหลี่ยพ่อค้าหน้าตาดี หรือการที่กระเทย
ชอบมีประโยคเด็ด ค าคม หรือศัพท์แปลกๆอะไรไว้พูดกันเป็นต้น 

2. เนื้อหา (Content) ของรายการเทยเที่ยวไทย 
รายการเทยเที่ยวไทย มีรูปแบบรายการเป็นรายการท่องเที่ยวที่น าเสนอเรื่องราวและ

เนื้อหาที่เน้นบรรยากาศการเที่ยวไปในที่ต่างๆของกระเทย แสดงให้เห็นบรรยากาศการสนทนา การ
ซุบซิบนินทาในแบบของกระเทยที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งด้านการกระลิ้มกระเหลี่ยผู้ชาย การจิกกัด 
พูดจาเสียดสีกันเอง การมีเป็นโยคเด็ด ค าคมต่างๆ รวมไปถึงการเล่าเรื่องตลกข าขันกับสิ่งที่พบเจอ 
การน าเสนอรายการท่องเที่ยวเป็นแบบทันสมัย เนื้อหาในการน าเสนอก็จะแตกต่างจากเดิมมีการโดย
ไม่ได้สนใจที่จะน าเสนอความสวยงานของแหล่งท่องเที่ยวเป็นหลักแต่จะน าเสนอบรรยากาศการ
เดินทางท่องเที่ยวไปกับกลุ่มกระเทยมากกว่า เป็นรายการที่ให้ทั้งเนื้อหา และสาระ   

สรุป รายการเทยเที่ยวไทย เป็นรายการท่องเที่ยว ที่มีเนื้อหาที่เน้นน าเสนอไปทาง
บรรยากาศของการออกเดินทางท่องเที่ยวไปกับกลุ่มกระเทย ให้เห็นกริยาการแสดงออก วิธีพูดในแบบ
ของกระเทยที่สนุกสนาน เฮฮา 

3. ลีลาและวิธีการน าเสนอ (Style and Presentation) ของผู้ด าเนินรายการเทย
เที่ยวไทย 

ลีลาด้านการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการเทยเที่ยวไทย มีความทันสมัย และแปลก
ใหม่ไปจากรายการท่องเที่ยวทั่วไป ตามชื่อของรายการ คือ เทยเที่ยวไทย โดยพิธีกรทั้งสามนั้นจะเป็น
กระเทยทั้งหมด ทั้งแต่งหญิงและแต่งตัวเป็นผู้ชาย แต่จะมีสไตล์การพูดที่ตลก สนุกสนานร่าเริง พูดจา
จิกกัดเสียดสีกันเองบ้าง และในด้านเทคนิคนั้น กราฟฟิคไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่มาก แต่เพลงที่เค้า
เลือกใช้จะเป็นเพลงที่เข้ากับสถานที่หรือเพลงที่ตรงกับที่พิธีกรพูดถึง เมื่อใส่เข้ามาก็ช่วยเพ่ิมสีสันใน
รายการได้ดี เลือกใช้สถานที่ภายนอกสตูดิโอ (Studio) เพราะเป็นรายการท่องเที่ยวที่เดินทางไปในที่
ต่างๆ ให้เกิดความตื่นตาตื่นใจกับผู้ชม 

สรุปว่าลีลาและวิธีการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการเทยเที่ยวไทยนั้น สามารถสร้าง
ความสนุกสนานและท าให้ผู้ชมเห็นมุมที่น่ารักของเพศชายรักชายได้ เนื่องจากรายการมีพิธีกรเป็นชาย
รักชายและน าเสนอให้เห็นลักษณะนิสัยที่เป็นธรรมชาติของชายรักชายในทางสนุกสนานและตลก
ขบขัน ท าให้บุคลิกของพิธีกรมีความส าคัญสูงมาก นอกจากนี้ยังต้องมีกิริยาท่าทางที่ เป็นคนตลกมี
ความคิดสร้างสรรค์  
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รายการ เฮฮาภาษาตุ๊ดส์  
รายการ “เฮฮาภาษาตุ๊ดส์” เป็นรายการวาไรตี้บันเทิงที่เกี่ยวกับLifestyleของคนกลุ่ม 

โดยออกอากาศทางPink Channel ทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ เวลา 22 .30-23.30 น. มีผู้ด าเนิน
รายการเป็นสาวประเภทสอง 2 ท่านด้วยกัน คือ คุณออร่า ปิ๊งชาแนล และ คุณคริสติน่า ป๊อบ และมี
กลุ่มเป้าหมายหลักของรายการ คือ กลุ่มคนทั่วไป อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี สามารถดูได้ทุกเพศ โดยมี
ลักษณะต่างๆของรายการดังนี้ 

1. รูปแบบ (Format) ของรายการเฮฮาภาษาตุ๊ดส์ 
รายการเฮฮาภาษาตุ๊ดส์ เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้บันเทิงที่เน้นน าเสนอ

เรื่องราวเกี่ยวกับชายรักชายในด้านต่างๆ โดยมีผู้ด าเนินรายการ 2 ท่าน ซึ่งท่านแรก คือ คุณออร่า ปิ๊ง
ชาแนล และท่านที่สอง คือ คุณคริสติน่า ป๊อบ โดยจะท าหน้าที่เป็นพิธีกรควบคู่กันไปตลอดท้ังรายการ   

ในช่วงเริ่มต้นเข้าสู่รายการเฮฮาภาษาตุ๊ดส์ จะมีไตเติ้ลรายการ และเพลงประจ า
รายการ จากนั้นจะเป็น คุณออร่า และคุณคริสติน่าพิธีกรของรายการแนะน าตัวเอง พร้อมกับพูดถึง
เนื้อหารายการที่จะน าเสนอในช่วงแรกคือ ช่วงคลิปโดนใจ จะเป็นช่วงที่หาคลิปที่ตลก แปลก ฮามาดู
กันและวิพากษณ์วิจารณ์กันไปในสไตล์ของสาวประเภทสอง 

ในช่วงที่สองของรายการนั้น คือช่วงอาชีพสีม่วง เป็นช่วงที่พิธีกรทั้งสองท่านจะออกไป
นอกสตูดิโอ โดยจะเดินทางไปที่ร้านหรือบริษัทของชายรักชายในแต่ละสัปดาห์ 

ในช่วงที่สามของรายการ คือช่วงเซเลปคนดัง คือช่วงที่จะเชิญชายรักชายผู้ที่ก าลังเป็น
กระแสอยู่ในขณะนั้นมาร่วมพูดคุยกันถึงประเด็นต่างๆ ความเป็นมาเป็นไปของชีวิต 

ในช่วงที่สี่ของรายการนั้น คือช่วงโวหารจารร้อน วิธีการน าเสนอคือพิธีกรหลัก คุณคริส
ติน่า และคุณออร่า จะโยนคิวนี้เข้าVTRน าเสนอศัพท์ใหม่ในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งช่วงนี้จะด าเนินรายการ
โดยคุณ นกเล็ก ดารารัตน์ 

ในช่วงสุดท้ายของรายการ เป็นช่วงของ เล่าสิคะ เป็นช่วงที่คุณคริสติน่า ป๊อบจะ
ออกไปท าการ Vox pop ถามความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปทั้งชายทั้งหญิงขึ้นอยู่กับโจทย์ค าถามในแต่
ละสัปดาห์ ซึ่งถามนั้นก็จะเก่ียวกับชายรักชาย 

 
ตารางที่ 4-2 รูปแบบรายการเฮฮาภาษาตุ๊ดส์ 
 

ช่วงของรายการ รูปแบบการด าเนินรายการ 
ช่วงเริ่มต้นของรายการ เปิดไตเติ้ลประจ ารายการและเพลงประจ ารายการ

จากนั้นพิธีกรแนะน าตัวเองพร้อมพูดถึงเนื้อหารายการที่
จะน าเสนอในช่วงแรกของรายการ ช่วง “คลิปโดนใจ” 
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ตารางที่ 4-2 รูปแบบรายการเฮฮาภาษาตุ๊ดส์(ต่อ) 
 

ช่วงของรายการ รูปแบบการด าเนินรายการ 

ช่วงที่สองของรายการ ช่วง “อาชีพสีม่วง” พิธีกรสัมภาษณ์แขกรับเชิญที่เป็น
ชายรักชายถึงท่ีประสบความส าเร็จในธุรกิจนั้นๆ 

 
ตารางที่ 4-2 รูปแบบรายการเฮฮาภาษาตุ๊ดส์ 
 

ช่วงของรายการ รูปแบบการด าเนินรายการ 

ช่วงที่สามของรายการ ช่วง “เซเลปคนดัง” พิธีกรทั้งสองจะเชิญผู้ที่เป็นชายรัก
ชายและก าลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนั้นมาร่วมพูดคุย 

ช่วงที่สี่ของรายการ ช่วง “โวหารจารร้อน” คือช่วงที่พิธีกรจะโยนเข้าVTR
อัพเดทศัพท์ใหม่ท่ีนิยมใช้กันในหมู่ชายรักชาย 

ช่วงสุดท้ายของรายการ ช่วง “เล่าสิคะ” ช่วงที่พิธีกร คุณคริสติน่า ป๊อบ คนจะ
ออกไปVox pop ถามความคิดเห็นของคนทั่วไปใน
ประเด็นต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับชายรักชาย 

 
สรุป รูปแบบรายการของรายการเฮฮาภาษาตุดส์นั้น เป็นรายการวาไรตี้ เนื่องจากรูปแบบ

และการน าเสนอรายการ เป็นการรวมรวมเอาประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับชายรักชายมาน าเสนอ อย่าง
เรื่องของประโยคฮิตในหมู่ชายรักชาย อาชีพ หรือความคิดเห็นของคนทั่วเกี่ยวกับเพศชายรักชาย ผ่าน
รูปแบบการน าเสนอต่างๆ รวมกันอยู่ในรายการเฮฮาภาษาตุ๊ดส์ 

2. เนื้อหา (Content) ของรายการเฮฮาภาษาตุ๊ดส์ 
รายการเฮฮาภาษาตุ๊ดส์นั้น เป็นรายการทอล์คโชว์ (Talk Show) น าเสนอเรื่องราว

และเนื้อหาส าหรับชายรักชาย โดยการน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชายรักชาย ในลักษระที่มีสาระ
และความบันเทิงควบคู่กันไป แต่จะมีช่วง อาชีพสีม่วงที่จะน าเสนอเส้นทางการท ามาหากินของชาวสี
ม่วงที่ต้องฝ่าฟันกว่าจะประสบความส าเร็จ จะท าให้เห็นถึงความอดทนและมานะบากบั่นของคนเพศนี้ 
อีกท้ังยังมีช่วง “เล่าสิคะ” เพ่ือเปิดรับฟังความคิดเห็นของคนทั่วไปที่มีต่อชายรักชาย 

สรุปรายการเฮฮาภาษาตุ๊ดส์ เป็นรายการวาไรตี้บันเทิงที่เน้นการน าเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับชายรักชาย อันประกอบไปด้วย ชีวิตของชายรักชาย, ความขยันอดทนในการประกอบอาชีพ, 
สไตล์การพูดคุยกันของชายรักชาย 
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3. ลีลาและวิธีการน าเสนอ (Style and Presentation) ของผู้ด าเนินรายการเฮฮา
ภาษาตุ๊ดส์ 

ลีลาด้านการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการเฮฮาภาษาตุ๊ดส์ เป็นสาวประเภทสองทั้งสอง
ท่าน โดยจะมีบุคลิกเชื่อมั่นในตัวเองสูง พูดจาฉะฉาน เข้าใจง่าย กล้าแสดงออก และในด้านเทคนิคนั้น 
ยังเลือกให้โทนสีม่วงเพ่ือสื่อถึงความเป็นเพศชายรักชาย ภายในสตูดิโอเพ่ือให้เรื่องราวที่พูดคุยไม่ดู
ซีเรียสจนเกิดไป การเลือกใช้เสียงในรายการ ต้องเลือกเพลงหรือเสียงที่มีท่วงท านองเร็วเพ่ือเพ่ิมความ
สนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจ 

สรุปว่าลีลาและวิธีการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการเฮฮาภาษาตุ๊ดส์นั้น จะต้องสามารถ
สร้างความสนุกสนานและบันเทิงให้กับผู้ชมได้ ท าให้บุคลิกของพิธีกรมีความจ าเป็นสูงมากที่ท าให้
รายการน่าติดตาม 

4.2.2. วิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตและผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์เพื่อชายรักชาย  
ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ผลิตรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือชายรักชายจากผู้ผลิตรายการThe Naked Show โทรทัศน์, รายการคน
ดังนั่งเคลียร์ และรายการเฮฮาภาษาตุ๊ดส์ ในวันที่ 9 – 30 กันยายน พ.ศ.2555 จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

1. รายการThe Naked Show โทรทัศน์  
คุณสิรภพ แก้วมาก ผู้ควบคุมการผลิตรายการNaked Show โทรทัศน์  
ช่วง กระเทยครองโลก 

2. รายการคนดังนั่งเคลียร์  
คุณสุเมธ แสนขยัน ผู้ควบคุมการผลิตรายการคนดังนั่งเคลียร์  

3. รายการเฮฮาภาษาตุ๊ดส์ 
คุณออร่า ปิ๊งชาแนล ผู้ควบคุมการผลิตรายการ เฮฮาภาษาตุ๊ดส์ 

ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหา 
กลวิธีในการสื่อสารของผู้ด าเนินรายการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการผลิตรายการวาไรตี้
บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย และน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การผลิตวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย “Rainbow Island” ผู้ศึกษาจึงได้ท าการวิเคราะห์แยกบท
สัมภาษณ์ของผลิตรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย จ านวนทั้งสิ้น 3 รายการ จ านวน 3 ท่าน 
โดยแบ่งค าถามออกเป็น 3 หัวข้อ และสรุปบทสัมภาษณ์ท้ังหมด ได้ดังนี้ 

1. ด้านเนื้อหา รูปแบบ วิธีการน าเสนอ 
คุณสิรภพ แก้วมาก กล่าวว่า การเลือกเนื้อหามาน าเสนอควรจะเลือกจากสิ่งที่

เราอยากท าก่อน เพราะถ้าหากเราอยากท า เราก็จะสนุกกับการท ามัน แล้วรายการมันก็จะออกมาดี 
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องค านึงถึงความสนใจของกลุ่มเป้าหมายรายการเราด้วย เรื่องของกระเทยมี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



44 
 

เรื่องราวที่น่าสนใจมาก ยกตัวอย่างเรื่องง่ายๆแค่การกิน ผู้ชายกิน ผู้หญิงกิน กระเทยกิน แค่นี้มันก็ไม่
เหมือนกันแล้ว เรื่องของท่าทางการจับตะเกียบ บรรยากาศบนโต๊ะอาหาร ทุกอย่างมันถูกน ามา
น าเสนอได้หมด เพียงแต่เราต้องรู้จักมอง อย่าไปกรอบตัวเอง ยิ่งรายการที่ผู้ศึกษาจะท าเป็นรายการที่
ออกอากาศทางYoutubeอยู่แล้วด้วย ยิ่งมีอิสระในการน าเสนอมากกว่าฟรีทีวี หรือเคเบิ้ล คุณสิรภพ
ยังแนะน าอีกว่า หากจะน าเสนอเรื่องความรัก เรื่องเพศเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นส าคัญของชายรักชาย 
แนะน าให้ไปหาคุณหมอกัมปนาท เนื่องจากเป็นหมอที่สามารถเข้าถึงวัยรุ่นได้เป็นอย่างดี ไม่เชยและ
ล้าสมัย 

คุณ สุเมธ แสนขยัน กล่าวว่า รูปแบบที่ผู้ศึกษาได้น าเสนอมาน่าสนใจ แต่เรื่อง
เนื้อหาอย่างเรื่องของแอพพลิเคชั่นJack’d ที่จะน าเสนอ คุณสุเมธแนะน าว่า น่าจะน าเสนอในแง่ที่ว่า
มันดีหรือเสียกับชีวิตของเกย์ยังไง อาจจะสัมภาษณ์คนที่เคยใช้แล้วได้แฟน หรือคนที่เคยใช้แล้วเจอ
เรื่องไม่ดีกับมัน น าเสนอเป็นสองด้านให้ หรืออย่างช่วงสุดท้าย คนดูตัดสินกันเองว่าเค้าจะใช้หรือไม่ใช้
แอปนั้นดี เรื่องการตอบค าถามพ่ีว่าน่าเบื่อหว่ะ หลายรายการมี อีกอย่างส าหรับพ่ีๆไม่อยากดูนะ แต่
ถ้ามันจะต้องมีท าไมไม่ท าเป็นละครสั้นให้ผู้ชมดู มีเรท18+หน่อยๆเรียกความน่าสนใจ แล้วค่อยให้หมอ
มาตอบข้อสงสัย 

คุณออร่า ปิ๊งชาแนล กล่าวว่า การเลือกเนื้อหามาน าเสนอ จะต้องตอบโจทย์กับ
วัตถุประสงค์ที่ เราตั้งไว้ ยกตัวอย่างเช่น รายการเฮฮาภาษาตุ๊ด ส์ ที่คุณออร่าเป็นผู้ผลิตนั้น มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้คนทั่วไปที่ได้ชมเกิดความรู้สึกต่อเพศที่สามใหม่ มองเพศที่สามดีขึ้น ดังนั้นเนื้อหา
ที่คุณออร่าน ามาเสนอจึงจะเน้นไปทางสนับสนุนภาพลักษณ์ด้านบวกของเพศท่ีสามให้ดูดีขึ้นในสายตา
ของคนทั่วไป และคุณออร่ายังเสริมอีกว่า ด้านของเนื้อหาที่น่าสนใจน าเสนออีกเรื่องนึงเกี่ยวกับชายรัก
ชายคือ เรื่องของการร่างกฏหมายพรบ. เพื่อเรียกร้องให้คู่รักท่ีเป็นชายรักชายสามารถจดทะเบียนคู่รัก
กันได้ แต่ไม่ใช่ทะเบียนสมรถ แต่นั่นก็หมายถึงสิทธิต่างๆในสังคมก็จะตามมาตามล าดับ  

2. ด้านการเตรียมงานและการผลิต  
   คุณสิรภพ กล่าวว่า เนื่องจากเรื่องราวที่เราจะน าเสนอมักจะน าเสนอจากสิ่งที่อยาก

ท า แล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกิดขึ้นจริง วิธีการน าเสนอจึงเป็นเหมือนการเอากล้องไปแทนที่มุมมองของ
เรา และได้แนะน ามาเรื่องเทคนิคการสัมภาษณ์ เปิดตัวอย่างรายการแบบต่างๆให้ชม และวิเคราะห์
เทคนิคการถ่ายท ารูปแบบต่างๆให้ฟัง 

    คุณสุเมธ กล่าวว่า ข้อมูลเป็นเรื่องส าคัญ ต้องรีเสิร์ชให้ถี่ถ้วน อย่างตอนของดีเจเจ๊
แหม่ม ก็ควรโทรไปรีเสิร์ชข้อมูลกันทางโทรศัพท์ก่อนที่จะเข้าไปสัมภาษณ์แบบถ่ายท าจริง ในส่วนของ
ช่วงที่3ก็เช่นกัน เรื่องรักและเซ็กส์ของชายรักชายมีหลายแง่หลายมุมที่น่าสนใจมากมาย หากรีเสิชดีๆ
จะสามารถมีเนื้อหาที่จะมาน าเสนอได้น่าสนใจและกระแทกใจคนดูได้ดี 
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   คุณออร่า กล่าวว่า เรื่องการเตรียมงานและการผลิตก็คงจะเหมือนกับรายการอ่ืนๆ
ทั่วไป คือดูเรื่องสถานที่ คอนเทนต์ต้องแน่น อุปกรณ์ในการถ่ายท า ที่น่าปวดหัวที่สุดน่าจะเป็นเรื่องคิว 
เพราะดูจากโครงสร้างเนื้อหาที่ผู้ศึกษาจะน าเสนอในเทปแรกแล้ว น่าจะต้องแบ่งไปเก็บภาพหลายวัน 
เพราะฉะนั้นเรื่องคิวก็ส าคัญ ต้องจัดสรรวันให้ลงตัว และทุกอย่างต้องพร้อมก่อนถ่าย พิธีกรมี
ความส าคัญมาก ถ้าสามารถหาพิธีกรดีๆได้ และควรจะมี2คนที่เข้าขากันดี เพ่ือช่วยกันรับส่งมุกกันไ ด้
จังหวะ คนดูจะไม่รู้สึกเครียดหรือเบื่อระหว่างชมรายการ 

3. ด้านปัญหาและอุปสรรค 
 คุณสิรภพ กล่าวว่า ที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องเวลา การเตรียมงานของผู้ศึกษาที่ค่อนข้อง

จ ากัด และต้องออกไปถ่ายในหลายๆที่ ดังนั้นต้องท าตารางเวลาให้ชัดเจน อย่างปัญหาที่คุณสิรภพเคย
เจอคือ เรื่องของเวลา งบประมาณ เป็นหลัก วิธีแก้ปัญหาก็คือต้องฉวยโอกาส วางแผนการท างาน
ล่วงหน้าให้ดีก่อน เพ่ือลดความผิดพลาดต่างๆท่ีจะเกิดขึ้น 
                คุณสุเมธ กล่าวว่า เรื่องของปัญหาและอุปสรรคในการท ารายเพ่ือชายรักชาย 
ส าหรับเมืองไทยนั้นคงจะเป็นเรื่องของกองเซนเซอร์ ความเหมาะสมของเนื้อหาที่น ามาออกอากาศ 
เพราะในบ้านเราเรื่องเกย์ยังละเอียดอ่อนต่อสายตา กสทช มาก ฉะนั้นต้องท าออกมาแบบให้คนดู
เปียบเทียบเอาเองว่าดีหรือไม่ดี อย่าไปตัดสินให้คนดู 
            คณุออร่า กล่าวว่า ที่เคยเจอบ่อยสุดก็คือเรื่องของเวลาซะส่วนใหญ่ เวลาในการนัด

คิวพิธีกร แขกรับเชิญ หรือทีมงาน และอีกเรื่องคือ เรื่องชายรักชาย โดยเฉพาะรายการของผู้ศึกษาที่

จะพูดถึงเรื่องความรัก และเรื่องเพศด้วยแล้วล่ะก็ ต้องคอยระวังเรื่องเนื้อหาที่อาจจะส่อเสียดไปในทาง

อนาจาร ถึงแม้ว่าผู้ศึกษาจะออกอากาศทางสื่อออนไลน์ก็ตามแต่ก็ต้องให้ความส าคัญกับเรื่องของการ

ตรวจสอบเนื้อหา อย่างรายการเฮฮาภาษาตุ๊ดส์ที่คุณออร่าท า ไม่ได้มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเพศใดๆ แต่

ยังถูกจัดไว้ในรายการเรท 18+ เลย เพียงเพราะว่าเป็นรายการเก่ียวกับเพศที่สาม 

 

การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตและผู้ด าเนินรายการThe Naked Show โทรทัศน์ ช่วง กระ
เทยครองโลก , รายการคนดังนั่งเคลีย์ , รายการเฮฮาภาษาตุ๊ดส์ 

ในด้านเนื้อหา รูปแบบ และวิธีการน าเสนอรายการส าหรับชายรักชาย พบว่า การน าเสนอ
และรูปแบบของรายการ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และกรอบ
ของสังคมที่ค่อยๆเปิดกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าสังคมจะเปิดกว้างมากขึ้นเรื่อยๆก็ตาม แต่ก็ไม่
สามารถน าเสนอเรื่องจริงที่อาจจะดูแรงเกินไปได้มากนัก เพราะยังติดเรื่องกรอบของสังคม แต่คนก็
ชอบที่จะติดตามในความตลกขบขันของรายการ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เพศชายรักชายเป็นเพียงผู้ด าเนิน
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รายการให้สนุกสนานและบันเทิงเท่านั้น แต่ไม่ค่อยมีการท ารายการเพ่ือให้กลุ่มชายรักชายชมอย่าง
แท้จริง 

ในด้านการเตรียมงานและการผลิตในภาพรวมก็จะใกล้เคียงกับรายการทั่วไป ที่จะต้องท า
การหาข้อมูลก่อน ท าสคริป และเตรียมการถ่ายท า ที่ส าคัญอย่างหนึ่งของรายการประเภทนี้คือต้องมี
ข้อมูลที่เยอะมากพอ และสามารถน ามาน าเสนอได้อย่างสนุกสนาน เพราะฉะนั้นต้องเตรียมคิดเรื่อง
รูปแบบการน าเสนอให้สนุกสนานก็นับเป็นเรื่องท่ีจ าเป็นอย่างมาก 

ในด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการส าหรับกลุ่มชายรักชายว่า  “ก่อนที่จะเกิด
ปัญหาเราต้องวางแผนก่อน” ในการท างาน จะต้องมีการวางแผน เพ่ือความง่าย ความถูกต้อง และ
ราบรื่นไม่การท างาน ส าหรับปัญญาของบุคคลนั้น บุคคลท างานด้านผลิตรายการจะต้องมีความรู้ มี
ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และยอมรับทัศนคติความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน ส าหรับปัญหาการ
ออกอากาศนั้น คือ การผ่านเซ็นเซอร์ (Censor) เนื่องจากเนื้อหาของรายการชายรักชายค่อนข้างไป
กันไม่ได้กับวัฒนธรรมชาวพุทธจึงต้องคัดกรองเนื้อหาที่จะน าเสนอให้เหมาะสมแม้ว่าจะน าเสนอผ่าน
สื่อออนไลน์กต็าม  

4.2.3. ผลการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการทั่วไป และความต้องการในด้าน
รูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อรายการวาไรตี้บันเทิงเพื่อกลุ่มชายรักชาย 

ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามชนิดให้กลุ่มตัวอย่างกรอกค าตอบเอง จาก
กลุ่มเป้าหมายเพศชายรักชายที่มีอายุระหว่าง 18 - 25ปี ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพและเขตปริมณฑล 
จ านวนทั้งสิ้น 100 คน โดยที่ผู้ศึกษาได้น าค าตอบที่ได้มาประมวลผลทางสถิติเพ่ือวัดผลทางสถิติ  เพ่ือ
วัดผลของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย และความต้องการทั้งใน
ด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรัก
ชาย ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

การแจกแบบสอบถามนั้นผู้ศึกษาได้สุ่มตัวอย่างที่ เป็นชายรักชาย จากทางการท า
แบบสอบถามผ่านวิธีการออนไลน์ทางเว็บไซด์ www.surveycan.com และการฝากลิงค์ทาง
Facebook 

การแจกแบบสอบถามนั้นผู้ศึกษาได้เริ่มต้นจากการสุ่มตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายในเขตและ
ปริมณฑล ทั้งหมดจ านวน 100 คน ตั้งแต่วันที่ 17 - 30 กันยายน พ.ศ.2555 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 2 
สัปดาห์  

ผลการส ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะ
แสดงผลออกมาดังตารางต่างๆต่อไปนี้ 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-3 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างชายรักชาย จ าแนกตามระดับอายุ 

ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์  จ านวน 
ต่ ากว่า 15 ปี 0.94% 

  
 

1 

15-20 ปี 18.87% 
  

 

20 

21-25 ปี 75.47% 
  

 

80 

26-30 ปี 4.72% 
  

 

5 

 
จากตารางที่ 4-3 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างชายรักชายในระดับอายุ 21-25 ปี มี

จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.47 อันดับรองลงมาคือ ระดับอายุ 15-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.87 
รองลงมาคือ ระดับอายุ 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.72 ระดับอายุต่ ากว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 1 
 
ตารางที่ 4-4  แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างชายรักชาย จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์  จ านวน 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 16.98% 
  

 

18 

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 81.13% 
  

 

86 

สูงกว่าปริญญาตรี 1.89% 
  

 

2 

     
 จากตารางที่ 4-4 แสดงให้เห็น ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างชายรักชายมากที่สุดอยู่

ในช่วง ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 81.13 รองลงมา คือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 16.98 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 2 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-5 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างชายรักชายจ าแนกตามอาชีพ 
 

ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์  จ านวน 

นักเรียน/นักศึกษา 82.08% 
  

 

87 

พนักงานบริษัท 12.26% 
  

 

13 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


48 
 

ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์  จ านวน 

ธุรกิจส่วนตัว 3.77% 
  

 

4 

อ่ืนๆ แสดงข้อมูลตอบกลับ 1.89% 
  

 

2 

 
จากตารางที่ 4-5 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างชายรักชาย มากที่สุดประกอบอาชีพ

นักเรียนและนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 82.08 รองลงมา คือ พนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 12.26 
รองลงมา คือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 3.77 น้อยที่สุด คือ ประกอบอาชีพอ่ืนๆ เช่น 
รับจ้างต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 1.89 

 
ตารางที่ 4-6 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างชายรักชายจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 

ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์ จ านวน 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 60.38% 
  

 

64 

10,001-20,000 บาท 33.02% 
  

 

35 

20,001-30,000 บาท 4.72% 
  

 

5 

30,001-40,000 บาท 0.94% 
  

 

1 

40,001-50,000 บาท 0.94% 
  

 

1 

สูงกว่า 50,000 บาท 0% 
  

 

0 

 
จากตารางที่ 4-6 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างชายรักชายมากที่สุดมีรายได้อยู่ที่ ต่ ากว่า

10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.38 รองลงมา คือ มีรายได้อยู่ที่ 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
33.02 รองลงมา คือ 20,001-30,000 คิดเป็นร้อยละ 4.72 รองลงมา มีค่าร้อยละเท่ากัน คือ ร้อยละ 
0.94 ได้แก่ รายได้ 30,001-40,000 บาท และรายได้ 40,001-50,000 บาท น้อยที่สุด คือ รายได้ สูง
กว่า 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0  
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ตารางที่ 4-7 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างชายรักชายจ าแนกตามสถานภาพ 

ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์  จ านวน 
โสด 70.75% 

  
 

75 

มีคู่รัก 27.36% 
  

 

29 

อ่ืนๆ แสดงข้อมูลตอบกลับ 1.89% 
  

 

2 

    
  จากตารางที่ 4-7 แสดงให้เห็นสถานภาพการสมรสของกลุ่มตัวอย่างชายรักชายว่ามาก

ที่สุด คือ โสด คิดเป็นร้อยละ 70.75 รองลงมา คือ มีคู่รัก คิดเป็นร้อยละ 27.36 และสถานภาพอ่ืนๆ 
เช่น สถานภาพคลุมเครือ ไม่แน่ชัด คิดเป็นร้อยละ  2 ตามล าดับ จากตารางข้างต้นท าให้ทราบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นชายรักชายนั้นมีสถานภาพโสดมากกว่ามีคู่รัก 

 
ตารางที่ 4-8 แสดงค่าร้อยละของพฤติกรรมการรับชมรายการที่มีรูปแบบหรือเนื้อหารายการเกี่ยวข้อง
กับ “กลุ่มชายรักชาย” ของกลุ่มตัวอย่างชายรักชาย 
 

ท่านเคยชมรายการที่มีรูปแบบหรือเนื้อหา
รายการที่เก่ียวข้องกับ “เพศชายรักชาย” 

โดยตรงหรือไม่?  

เปอร์เซ็นต์  จ านวน 

เคย แสดงข้อมูลตอบกลับ 24.53% 
  

 

26 

ไม่เคย 75.47% 
  

 

80 

 
จากตารางที่ 4-8 แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการรับชมรายการที่มีรูปแบบหรือเนื้อหา

รายการเกี่ยวข้องกับ “กลุ่มชายรักชาย” ของกลุ่มตัวอย่างชายรักชาย โดยพบว่า มากที่สุดคือกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่เคยรับชมรายการที่มีรูปแบบหรือเนื้อหารายการเกี่ยวข้องกับ “กลุ่มชายรักชาย” คิดเป็น
ร้อยละ 75.47 และเคยการรับชมรายการที่มีรูปแบบหรือเนื้อหารายการเกี่ยวข้องกับ “กลุ่มชายรัก
ชาย” คิดเป็นร้อยละ 24.53 
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ตารางที่ 4-9 แสดงค่าร้อยละของช่วงวันในการเปิดรับชมวีดิทัศน์ทางสื่อออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย 
 

ท่านเปิดรับชมวีดิทัศน์ทางสื่อออนไลน์ทั่วไป 
(ชมคลิปวิดิโอจากทางอินเตอร์เน็ต) ในช่วง

วันใดมากที่สุด?  

เปอร์เซ็นต์  จ านวน 

วันธรรมดา 13.21% 
  

 

14 

วันเสาร์-อาทิตย์ 23.58% 
  

 

25 

ทุกวัน 63.21% 
  

 

67 

 
จากตารางที่ 4-9 แสดงช่วงวันในการเปิดรับชมรายการทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างชายรัก

ชาย มากที่สุด คือ ทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 63.21 รองลงมา คือ เสาร์ และอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 
23.58 และน้อยที่สุด คือ วันธรรมดา คิดเป็นร้อยละ 13.21 
 
ตารางที่ 4-10 แสดงค่าร้อยละของช่วงเวลาในการเปิดรับชมวีดิทัศน์ทางสื่อออนไลน์ทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่างชายรักชาย 
 
ท่านเปิดรับชมวีดิทัศน์ทางสื่อออนไลน์ทั่วไป 

ในช่วงเวลาใด?  
เปอร์เซ็นต์  จ านวน 

05.00-08.00 น. 0.94% 
  

 

1 

08.01-11.00 น. 0% 
  

 

0 

11.01-14.00 น. 3.77% 
  

 

4 

14.01-17.00 น. 4.72% 
  

 

5 

17.01-20.00 น. 19.81% 
  

 

21 

ตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป 70.75% 
  

 

75 

 
จากตารางที่ 4-10 แสดงช่วงเวลาในการเปิดรับชมวีดิทัศน์ทางสื่อออนไลน์ทั่วไปของ

กลุ่มตัวอย่างชายรักชาย โดยมากที่สุด คือ ตั้งแต่เวลา 20.00น. เป็นต้นไป คิดเป็นค่าร้อยละ 70.75 

   ส
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รองลงมา คือ ช่วงเวลา 17.01-20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 19.81  ช่วงเวลา 14.01-17.00 น คิดเป็น
ร้อยละ 4.72 ช่วงเวลา 11.01-14.00 น. คือเป็นร้อยละ 3.77 และช่วงเวลา 05.00-08.00 น. คือเป็น
ร้อยละ 0.94 ตามล าดับ และน้อยที่สุดอยู่ที่ช่วงเวลา เวลา 08.01-11.00 น. คิดเป็นร้อยละ 0 
 
ตารางที่ 4-11 แสดงค่าร้อยละของพฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซด์ของกลุ่มชายรัก
ชาย 
 

ท่านเปิดรับสื่อออนไลน์ทางเว็บไซด์ใดบ่อย
ที่สุด?  

เปอร์เซ็นต์  จ านวน 

www.youtube.com 97.17% 
  

 

103 

www.vimeo.com 0% 
  

 

0 

www.video.mthai.com/ 0.94% 
  

 

1 

http://www.clipmass.com/ 0.94% 
  

 

1 

อ่ืนๆ แสดงข้อมูลตอบกลับ 0.94% 
  

 

1 

 
จากตารางที่ 4-11 แสดงพฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซด์ของกลุ่ม

ชายรักชาย มากที่สุด คือ www.youtube.com คิดเป็นร้อยละ 97.17 รองลงมามีค่าร้อยละเท่ากัน
คือ 0.94 ได้แก่ www.video.mthai.com http://www.clipmass.com และน้อยที่สุดคือ คือ 
www.vimeo.com คิดเป็นร้อยละ 0  
 
ตารางที่ 4-12 แสดงค่าร้อยละของความต้องการด้านรูปการน าเสนอแต่ละช่วงของรายการ “เพ่ือกลุ่ม
ชายรักชาย” ของกลุ่มตัวอย่างชายรักชาย (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
 

รูปแบบการน าเสนอรายการเพื่อกลุ่มชาย
รักชาย ที่ท่านต้องการหรือสนใจ 

เปอร์เซ็นต์  จ านวน 

การสนทนากันในสไตล์ของชายรักชาย(พูด
ตรง,ตลก) 

75.47% 
 

 
 

80 

รูปแบบการน าเสนอรายการเพ่ือกลุ่มชายรัก
ชาย ที่ท่านต้องการหรือสนใจ 

เปอร์เซ็นต์  จ านวน 

   ส
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รูปแบบการน าเสนอรายการเพื่อกลุ่มชาย
รักชาย ที่ท่านต้องการหรือสนใจ 

เปอร์เซ็นต์  จ านวน 

การตอบปัญหาเรื่องความรักของชายรักชาย 57.57%  
 

 

61 

การอัพเดทสินค้า, เทคโนโลยีฯ และ
นวัตกรรมใหม่ๆส าหรับชายรักชาย 

18.87% 20 

การแสดงบทบาทสมมุติเล่าถึงต านานของ
เพศชายรักชาย 

24.53% 
  

 

26 

การน าเสนอดวงชะตาราศีเกิดของเพศชาย
รักชายผ่านกราฟฟิค 

21.7% 
  

 

23 

การพาไปแนะน าทริปหรือสถานที่ท่องเที่ยว
สุดสัปดาห์ที่น่าสนใจ 

23.58% 
  

 

25 

การพูดคุยกับผู้ที่เป็นเพศชายรักชายและ
ประสบความส าเร็จในชีวิต 

53.77% 
  

 

57 

การน าเสนอเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับเพศชายรัก
ชาย(รู้หรือไม่) 

57.55% 
  

 

61 

อ่ืนๆ แสดงข้อมูลตอบกลับ 0% 
  

 

0 

 
จากตารางที่ 4-12 แสดงความต้องการด้านรูปการน าเสนอแต่ละช่วงของรายการ “เพ่ือ

กลุ่มชายรักชาย” ของกลุ่มตัวอย่างชายรักชาย มากที่สุด คือ การสนทนากันในสไตล์ของชายรักชาย
(พูดตรง,ตลก) คิดเป็นร้อยละ 75.47 รองลงมามีค่าร้อยละเท่ากัน ได้แก่ การตอบปัญหาเรื่องความรัก
ของชายรักชาย และ การน าเสนอเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับเพศชายรักชาย(รู้หรือไม่) มีค่าร้อยละ 57.57 
รองลงมา คือ การพูดคุยกับผู้ที่เป็นเพศชายรักชายและประสบความส าเร็จในชีวิต คิดเป็นร้อยละ 
53.77 รองลงมา คือ การแสดงบทบาทสมมุติเล่าถึงต านานของเพศชายรักชาย คิดเป็นร้อยละ 24.53 
รองลงมา คือ การน าเสนอดวงชะตาราศีเกิดของเพศชายรักชายผ่านกราฟฟิค คิดเป็นร้อยละ 21.7 
น้อยที่สุด คือ การอัพเดทสินค้า, เทคโนโลยีฯ และนวัตกรรมใหม่ๆส าหรับชายรักชาย คิดเป็นร้อยละ 
18.87  
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ตารางที่ 4-13 แสดงค่าร้อยละของความต้องการด้านเนื้อหาในแง่ไลฟ์สไตล์ของรายการ “เพ่ือกลุ่ม
ชายรักชาย” ของกลุ่มตัวอย่างชายรักชาย (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
 

ท่านคิดว่าเนื้อหาทางด้านไลฟ์สไตล์ของชาย
รักชายในด้านใดบ้างท่ีท่านต้องการหรือ

สนใจ? 

เปอร์เซ็นต์  จ านวน 

ทริปท่องเที่ยว 42.45% 45 

สถานที่เที่ยวยามราตรี 45.28% 48 
กิจกรรม/โครงการเพ่ือกลุ่มชายรักชาย 37.74% 40 

ดวงชะตาราศีของกลุ่มชายรักชาย 21.7% 23 

เกย์ไอดอล 47.17% 50 
แฟชั่นใหม่ 48.11% 51 

สินค้าเพ่ือชายรักชาย 29.25% 31 

อ่ืนๆ แสดงข้อมูลตอบกลับ 0.94% 1 
 

จากตารางที่ 4-13 แสดงความต้องการด้านเนื้อหาในแง่ไลฟ์สไตล์ของรายการ “เพ่ือ
กลุ่มชายรักชาย” ของกลุ่มตัวอย่างชายรักชาย มากที่สุด คือ แฟชั่นใหม่ คิดเป็นร้อยละ 48.11 
รองลงมา คือ เกย์ไอดอล คิดเป็นร้อยละ 47.17 สถานที่เที่ยวยามราตรี คิดเป็นร้อยละ 45.28 ทริ
ปท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 42.45 กิจกรรม/โครงการเพ่ือกลุ่มชายรักชายคิดเป็นร้อยละ 37.74 สินค้า
เพ่ือชายรักชาย คิดเป็นร้อยละ 29.25 ดวงชะตาราศีของกลุ่มชายรักชาย คิดเป็นร้อยละ 21.7 และ 
อ่ืนๆ ได้แก่ ความเข้าใจเกี่ยวกับชายรักชาย ว่าท าไมต้องชายรักชาย คิดเป็นร้อยละ  0.94  ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-14 แสดงค่าร้อยละของความต้องการด้านเนื้อหาในแง่ความรักของรายการ “เพ่ือกลุ่มชาย
รักชาย” ของกลุ่มตัวอย่างชายรักชาย (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
 
ท่านคิดว่าเนื้อหาในด้านความรักของชายรักชาย

ในด้านใดบ้างท่ีท่านต้องการหรือสนใจ? 
เปอร์เซ็นต์  จ านวน 

การให้ค าปรึกษาปัญหาความรัก 67.92% 72 
เป็นสื่อกลางในการบอกรัก / ขอคืนดี / ท าเซอร์
ไพรส์ 

57.55% 61 

แสดงบทบาทสมมุติเรื่องปัญหาความรักท่ีมักเกิด 42.45% 45 
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บ่อยของเพศชายรักชาย 

ท่านคิดว่าเนื้อหาในด้านความรักของชายรักชาย
ในด้านใดบ้างท่ีท่านต้องการหรือสนใจ? 

เปอร์เซ็นต์  จ านวน 

อ่ืนๆ แสดงข้อมูลตอบกลับ 2.83% 3 

 
จากตารางที่ 4-14 แสดงความต้องการด้านเนื้อหาในแง่ความรักของรายการ “เพ่ือ

กลุ่มชายรักชาย” ของกลุ่มตัวอย่างชายรักชาย มากท่ีสุด คือ ให้ค าปรึกษาปัญหาความรัก คิดเป็นร้อย
ละ 67.92 รองลงมา คือ เป็นสื่อกลางในการบอกรัก / ขอคืนดี / ท าเซอร์ไพรส์ คิดเป็นร้อยละ 57.55 
แสดงบทบาทสมมุติเรื่องปัญหาความรักที่มักเกิดบ่อยของเพศชายรักชาย คิดเป็นร้อยละ 42.45 น้อย
ที่สุด คือ อ่ืนๆ ได้แก่ น าประสบการณ์ตรงมาเล่าสู่กันฟัง คิดเป็นร้อยละ 2.83  

 
ตารางที่ 4-15 แสดงค่าร้อยละของระยะเวลาในการน าเสนอของรายการ “เพ่ือกลุ่มชายรักชาย” ของ
กลุ่มตัวอย่างชายรักชาย 
 

ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์  จ านวน 

10 นาที 9.43% 
  

 

10 

15 นาที 17.92% 
  

 

19 

20 นาที 25.47% 
  

 

27 

30 นาที 33.96% 
  

 

36 

1 ชั่วโมง 12.26% 
  

 

13 

มากกว่า 1 ชั่วโมง 0.94% 
  

 

1 

 
จากตารางที่ 4-15  แสดงความต้องการของระยะเวลาในการน าเสนอของรายการ 

“เพ่ือกลุ่มชายรักชาย” ของกลุ่มตัวอย่างชายรักชาย มากที่สุด คือ ระยะเวลา 30 นาที คิดเป็นร้อยละ 
33.96 รองลงมา คือ ระยะเวลา 20 นาที คิดเป็นร้อยละ 25.47 ระยะเวลา 15 นาที คิดเป็นร้อยละ 
17.92 ระยะเวลา 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 12.26 และระยะเวลา 10 นาที คิดเป็นร้อยละ 9.43 และ
น้อยที่สุด คือ ระยะเวลามากกว่า 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 1 
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ตารางที่ 4-16 แสดงค่าร้อยละของช่วงวันในการน าเสนอของรายการ “เพ่ือกลุ่มชายรักชาย” ของ
กลุ่มตัวอย่างชายรักชาย 
 

ท่านคิดว่าช่วงวันใด ที่เหมาะสมกับช่วงเวลาใน
การรับชมรายการเพื่อกลุ่มชายรักชายของท่าน

มากที่สุด  

เปอร์เซ็นต์  จ านวน 

วันจันทร์ 1.89% 
  

 

2 

วันอังคาร 1.89% 
  

 

2 

วันพุธ 6.6% 
  

 

7 

วันพฤหัสบดี 2.83% 
  

 

3 

วันศุกร์ 27.36% 
  

 

29 

วันเสาร์ 33.02% 
  

 

35 

วันอาทิตย์ 26.42% 
  

 

28 

  
จากตารางที่ 4-16 แสดงความต้องการของช่วงวันในการน าเสนอของรายการ “เพ่ือ

กลุ่มชายรักชาย” ของกลุ่มตัวอย่างชายรักชาย มากท่ีสุด คือ วันเสาร์ คิดเป็นร้อยละ 33.02 รองลงมา
คือ วันศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 27.36 วันอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 26.42 วันพุธ คิดเป็นร้อยละ 6.6 วัน
พฤหัสบดี คิดเป็นร้อยละ 2.83 และ วันที่มีจ านวนค่าร้อยละเท่ากัน คือ ร้อยละ 2 ได้แก่ วันจันทร์ 
และ วันพฤหัสบดี โดยน้อยที่สุด ได้แก่ วันจันทร์ และ วันอังคาร มีค่าร้อยละเท่ากัน คือ ร้อยละ 1.89 
 
ตารางที่ 4-17 แสดงค่าร้อยละของพฤติกรรมการเลือกรับการน าเสนอรูปแบบและเนื้อหาของรายการ 
“เพ่ือกลุ่มชายรักชาย” ของกลุ่มตัวอย่างชายรักชาย 
 
ท่านต้องการรับฟังเนื้อหารายการเพื่อกลุ่มชาย

รักชายที่มุ่งเน้นสิ่งใดมากที่สุด? 
เปอร์เซ็นต์  จ านวน 

เนื้อหารายการที่มุ่งเน้นสาระ อันได้แก่ เนื้อหาที่
เป็นข้อมูลข่าวสาร เป็นประโยชน์และให้ความรู้ 
ซึ่งเก่ียวข้องกับเพศชายรักชาย 

15.09% 
  

 

16 
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ท่านต้องการรับฟังเนื้อหารายการเพื่อกลุ่มชาย
รักชายที่มุ่งเน้นสิ่งใดมากที่สุด? 

เปอร์เซ็นต์ จ านวน 

เนื้อหารายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง อันได้แก่ 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่สนุกสนาน สร้าง
ความผ่อนคลาย หรือเร้าอารมณ์ความรู้สึก 

32.08% 
  

 

34 

เนื้อหารายการที่มุ่งเน้นสาระและความบันเทิง 
อันได้แก่ เนื้อหาที่มีทั้งสาระและความรู้ ที่ได้รับ
ทั้งประโยชน์ต่างๆ และเรื่องราวที่สนุกสนาน 
ให้ความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายและได้รับ
ความรู้ในเวลาเดียวกัน 

52.83% 
  

 

56 

 
จากตารางที่ 4-17 แสดงพฤติกรรมการเลือกรับการน าเสนอรูปแบบและเนื้อหาของ

รายการ “เพ่ือกลุ่มชายรักชาย” ของกลุ่มตัวอย่างชายรักชาย มากที่สุดคิดเป็นค่าร้อยละ 52.83 คือ 
เนื้อหารายการที่มุ่งเน้นสาระและความบันเทิง อันได้แก่ เนื้อหาที่มีทั้งสาระและความรู้ ที่ได้รับทั้ง
ประโยชน์ต่างๆ และเรื่องราวที่สนุกสนาน ให้ความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายและได้รับความรู้ในเวลา
เดียวกัน รองลงมา คือ เนื้อหารายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง อันได้แก่ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่
สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลาย หรือเร้าอารมณ์ความรู้สึก คิดเป็นร้อยละ 32.08 และน้อยที่สุด คือ 
เนื้อหารายการที่มุ่งเน้นสาระ อันได้แก่ เนื้อหาที่เป็นข้อมูลข่าวสาร เป็นประโยชน์และให้ความรู้ ซึ่ง
เกีย่วข้องกับเพศชายรักชาย คิดเป็นร้อยละ 15.09 

 
ตารางที่ 4-18 แสดงค่าร้อยละของพฤติกรรมการพบเจอคู่รักตามช่องทางต่างๆของกลุ่มชายรักชาย
จากกลุ่มตัวอย่างชายรักชาย(ตอบได้มากกว่า1ข้อ) 
 

ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์  จ านวน 

โซเชียลมีเดีย 66.04% 
  

 

70 

แอพพลิเคชั่น 21.7% 
  

 

23 

พบเจอกันในท่ีสาธารณะ 27.36% 
  

 

29 

สนิทสนมจากการร่วมงานกัน 65.09% 
  

 

69 
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ตัวเลือก เปอร์เซ็นต์  จ านวน 

เพ่ือนแนะน า 57.55% 
  

 

61 

สถานบันเทิงยามราตรี 35.85% 
  

 

38 

อ่ืนๆ แสดงข้อมูลตอบกลับ 0.94% 
  

 

1 

 
จากตารางที่ 4-18 แสดงพฤติกรรมการพบเจอคู่รักตามช่องทางต่างๆของกลุ่มชายรัก

ชายจากกลุ่มตัวอย่างชายรักชาย มากที่สุดคิดเป็นค่าร้อยละ 66.04 คือ โซเชียลมีเดีย รองลงมา คือ
สนิทสนมจากการร่วมงานกัน คิดเป็นค่าร้อยละ 65.09  เพ่ือนแนะน า คิดเป็นค่าร้อยละ 57.55 สถาน
บันเทิงยามราตรี คิดเป็นค่าร้อยละ 35.85% พบเจอกันในที่สาธารณะ คิดเป็นค่าร้อยละ 27.36% 
น้อยที่สุดคือ แอพพลิเคชั่น คิดเป็นค่าร้อยละ 21.7% 

 
ตารางที่ 4-19 แสดงค่าร้อยละของพฤติกรรมด้านปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์แบบคู่รัก
ที่เป็นชายรักชาย(ตอบได้มากกว่า1ข้อ) 
 

ปัญหาที่คุณมักจะพบบ่อยในคู่รักที่เป็นชายรัก
ชาย 

เปอร์เซ็นต์  จ านวน 

ไม่ทราบว่าอีกฝ่ายมีรสนิยมทางเพศแบบไหน 82.08% 
  

 

87 

ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ เพราะ แสดง
ข้อมูลตอบกลับ 

28.3% 
  

 

30 

อ่ืนๆ แสดงข้อมูลตอบกลับ 4.72% 
  

 

5 

        
จากตารางที่ 4-19 แสดงพฤติกรรมด้านปัญหาที่มักจะเกิดข้ึนระหว่างความสัมพันธ์แบบ

คู่รักที่เป็นชายรักชาย มากที่สุดคิดเป็นค่าร้อยละ 82.08 คือ ไม่ทราบว่าอีกฝ่ายมีรสนิยมทางเพศแบบ
ไหน รองลงมา คือ ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ คิดเป็นร้อยละ 28.3 และน้อยที่สุด อ่ืนๆ ได้แก่ 
การปรับตัวเข้าหากัน ความรักที่มักมาเร็วไปเร็ว ความสัมพันธ์ที่หวังแต่เรื่องเพศ คิดเป็นร้อยละ 4.72 

 
ตารางที่ 4-20 แสดงค่าร้อยละของพฤติกรรมความต้องการสินค้าและบริการประเภทต่างๆของกลุ่ม
ชายรักชาย(ตอบได้มากกว่า1ข้อ) 
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ท่านต้องการให้สินค้าหรือบริการประเภทใด 
ให้ผลิตออกมาเฉพาะเพื่อกลุ่มชายรักชาย

โดยตรง?  

เปอร์เซ็นต์  จ านวน 

เครื่องนุ่งห่ม 32.08% 
  

 

34 

เครื่องประดับ 19.81% 
  

 

21 

โซเชียลมีเดีย 35.85% 
  

 

38 

ทริปท่องเที่ยว 32.08% 
  

 

34 

สถานบันเทิง 36.79% 
  

 

39 

อ่ืนๆ แสดงข้อมูลตอบกลับ 9.43% 
  

 

10 

 
จากตารางที่ 4-19 แสดงพฤติกรรมความต้องการสินค้าและบริการประเภทต่างๆของกลุ่ม

ชายรักชาย มากที่สุดคิดเป็นค่าร้อยละ 36.79 คือ สถานบันเทิง รองลงมา คือ โซเชียลมีเดีย คิดเป็น
ร้อยละ 35.85 รองลงมามีค่าร้อยละเท่ากัน คือ 32.08 ได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม และ ทริปท่องเที่ยว 
รองลงมาคือ เครื่องประดับ คิดเป็นร้อยละ 19.81 และน้อยที่สุด คือ อ่ืนๆ ได้แก่ เว็บไซต์ หนังสือ 
สินค้าอุปโภคบริโภค เซ็กส์ทอย คิดเป็นร้อยละ 9.43 

 
การวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์ และความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบที่มี
ต่อรายการวาไรตี้บันเทิงเพื่อกลุ่มชายรักชาย จากแบบสอบถาม 100 ชุด สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างชายรักชาย พบว่าส่วนใหญ่มี อายุระหว่าง 21-25 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าซึ่งมีสถานภาพโสด และพบว่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ นักเรียน
หรือนักศึกษา มีรายได้อยู่ที่ ต่ ากว่า 10,000 บาท 

ในด้านพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการส่วนใหญ่เปิดรับสื่อออนไลน์ทุกวัน โดยช่องทางที่
ได้รับความนิยมสูงสุด คือ www.youtube.com   

ในด้านพฤติกรรมการรับรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักชาย ของกลุ่มตัวอย่างชายรัก
ชาย มีพฤติกรรม ไม่เคยรับชมรายการ ทั้งนี้ยังพบอีกว่า รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักชายอย่าง
จริงจังแทบจะไม่มีปรากฏเลยในฟรีทีวี จะมีแค่ส่วนน้อยที่จะปรากฏตามเคเบิ้ลทีวีและช่องทางที่เป็น
สื่อออนไลน์ 
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ในด้านพฤติกรรมการเลือกเปิดรับชมวีดิทัศน์ทางสื่อออนไลน์ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างชาย
รักชาย มีความต้องการการออกอากาศในวันเสาร์ โดยมีระยะเวลาการออกอากาศ 30 นาที  

จากผลส ารวจด้านพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์เพ่ือชายรักชาย สามารถน ามา
วิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์และผลิตรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือชายรักชาย ได้ดังนี้ 
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์ในทุกๆวัน ในช่วงเวลาตั้งแต่ 20.00น. เป็น
ต้นไป และทางกลุ่มเป้าหมายได้เลือก วันเสาร์ เป็นช่วงเวลาที่สะดวกแก่การเปิดรับสื่อมากท่ีสุดถึงร้อย
ละ 35 ซึ่งระยะเวลาในการออกอากาศ 30 นาที เป็นระยะเวลาที่พอดีกับการเปิดรับเนื้อหาของ
รายการส าหรับกลุ่มชายรักชาย และจากผลส ารวจยังสามารถวิเคราะห์ พฤติกรรมการรับชมรายการที่
มีเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอเกี่ยวกับชายรักชายได้ว่า ในการจดจ ารายการและรายการโทรทัศน์
ประเภทนี้มีน้อยมาก ถึงแทบไม่ปรากฏเลยในช่องฟรีทีวี  

ในด้านของความต้องการรูปแบบและเนื้อหาของรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชาย   มีค่าร้อย
ละถึง ร้อยละ 56  

ในด้านความต้องการด้านรูปแบบการน าเสนอเนื้อหาของรายการในแต่ละช่วงของรายการ
เพ่ือชายรักชาย ซึ่ง 5 อันดับแรก คือ 1. การสนทนากันในสไตล์ของชายรักชาย 2. การตอบปัญหา
เรื่องความรักของเพศชายรักชาย 3. การน าเสนอเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับชายรักชาย 4.การพูดคุยกับผู้ที่เป็น
เพศ  ชายรักชายที่ประสบความส าเร็จในชีวิต 5. การแสดงบทบาทสมมุติ เล่าถึงต านานของเพศชาย
รักชาย 

ในด้านความต้องการเนื้อหาทางด้านไลฟ์สไตล์ของชายรักชายของกลุ่มเป้าหมาย ใน 5 
อันดับแรก ได้แก่ อันดับแรก คือ 1. แฟชั่นใหม่ 2. เกย์ไอดอล 3. สถานที่เที่ยวยามราตรี 4. ทริปท่อง
เที่ยว และอันดับที่ 5 กิจกรรมและโครงการเพ่ือกลุ่มชายรักชาย 

ในด้านความต้องการทางด้านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรักของเพศชายรักชายของ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นชายรักชาย อันดับแรก คือ 1.การให้ค าปรึกษาปัญหาความรัก 2.เป็นสื่อกลางใน
การบอกรัก / ขอคืนดี / ท าเซอร์ไพรส์ 3. แสดงบทบาทสมมุติเรื่องปัญหาที่มักเกิดกับความรักของชาย
รักชาย 

จากผลส ารวจในด้านของความต้องการรูปแบบและเนื้อหาของรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือ
กลุ่มชายรักชาย สามารถน ามาก าหนดรูปแบบของรายการได้ คือ รูปแบบวาไรตี้ ที่จะน าเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับเพศชายรักชาย และจากผลส ารวจความต้องการด้านเนื้อหาท าให้ทราบว่า กลุ่มเป้าหมาย
ต้องการเนื้อหาทางด้านการอัพเดทเทรนด์ใหม่ๆที่ทันสมัย ตามกระแส และต้องการการสนทนากันใน
สไตล์ของชายรักชาย ที่จะพูดตรง ตลก สนุกสนาน รวมไปถึงต้องการให้น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเกย์
ไอดอล หรือเกย์ที่ประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับกันในสังคมมาร่วมสนทนากัน และเนื้อหาด้าน
ความรักกลุ่มเป้าหมายต้องการการให้ค าปรึกษาปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นกับความรักของเพศชายรักชาย 
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4.2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการวา
ไรตี้บันเทิงเพื่อกลุ่มชายรักชาย “Rainbow Island”  

จากการที่ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอรายการที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับชายรักชาย รายการเที่ยวไทย และรายการเฮฮาภาษาตุ๊ดส์ สามารถสรุปผลได้ว่า ใน
ด้านรูปแบบของรายการเกี่ยวกับชายรักชายส่วนใหญ่จะมีความคล้ายคลึงกัน คือ การน าเสนอใน
รูปแบบของรายการวาไรตี้ ที่น าเสนอสาระและความบันเทิงในสไตล์ที่ตลกขบขัน สนุกสนาน  

ด้านของเนื้อหารายการ เป็นเนื้อหาส าหรับชายรักชายที่มีรูปแบบหลากหลายมากมาย ไม่
ว่าจะเป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆของกลุ่มชายรักชาย ด้านการประสบความส าเร็จใน
ชีวิต ด้านความรัก กระแสต่างๆที่ เข้ามาใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ เข้ามาในตลาด โดยเจาะ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นชายรักชายโดยเฉพาะ 

ด้านของลีลาด้านการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการ จะต้องมีบุคลิกที่ร่าเริง สดใส เป็นคน
ตลก สนุกสนาน พูดจาฉะฉาน เข้าใจง่าย ต้องกล้าแสดงออกและไหวพริบดีในการตอบโต้ รับส่งมุก
หรือด าเนินรายการได้อย่างสนุกสนาน 

ด้านของการน าเสนอรายการ จะต้องมีความทันสมัย โดยการเลือกอารมณ์ของภาพ
(Mood&Tone)ที่ทันสมัย เหมาะกับคอนเซ็ปต์(Concept)ของรายการ การเลือกใช้มุมกล้องแบบ
ใหม่ๆ  การเลือกล าดับภาพที่ดี แต่จะต้องคงความน่าเชื่อถือและความเหมาะสมเอาไว้ และการ
เลือกใช้เพลง ก็มีส่วนส าคัญในการส่งเสริมอารมณ์ เช่น ในเวลาที่เรื่องซึ้งๆ หรือดราม่า เสียงจะช่วย
เสริมสร้างอารมณ์ได้ดีมาก 

สรุปว่าลีลาและวิธีการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการเฮฮาภาษาตุ๊ดส์ และรายการเทยเที่ยว
ไทย สามารถสร้างความสนุกสนานและเพ่ิมความน่าสนใจให้กับรายการได้เป็นอย่างมาก เนื่องจาก
รายการเพ่ือชายรักชาย เป็นรายการที่ค่อนข้างเน้นความสนุกสนานบันเทิง ท าให้บุคลิกของพิธีกรมี
ความส าคัญสูงมาก นอกจากนี้ยังต้องมีกิริยาท่าทางที่สดใส ร่าเริง ส าหรับเทคนิคต่างๆ ต้องเลือกมุม
ภาพ เสียงและการน าเสนอท่ีทันสมัย  

จากผลสรุปข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการออกแบบรูปแบบและเนื้อหารายการวาไรตี้
บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย โดยให้สามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้ การน าเสนอรูปแบบและ
เนื้อหาเป็นวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย ไม่เน้นวิชาการหนัก แต่จะเน้นความบันเทิงควบคู่ไปกับ
สาระเกร็ดความรู้ โดยมียาวของรายการ 30 นาที มีรูปแบบการน าเสนอเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของชายรัก
ชาย ทั้งด้านชีวิต ไลฟ์สไตล์ และความรัก โดยจะต้องมีการน าเสนอเนื้อหาให้ทันสมัย ใช้ได้กับปัจจุบัน
ได้อีกด้วย รวมไปถึงเทคนิคการน าเสนอทางด้านภาพและเสียงต่างๆ ในการน ามาประยุกต์ใช้ใน
รายการเพ่ือชายรักชาย 
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การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการชายรักชาย รายการกระเทยครองโลก รายการ
คนดังนั่งเคลียร์ รายการเฮฮาภาษาตุ๊ดส์ จ านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน สามารถสรุปผลได้ว่า เรื่องของเพศชาย
รักชายเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงใจสังคม แล้วเริ่มที่จะกล้าเปิดเผยมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการผลิตรายการเพ่ือ
กลุ่มชายรักชาย นั้นเป็นการน าเสนอเนื้อหาที่เกาะไปกับกระแสและยุคสมัยที่เปลี่ยนไป พร้อมกับการ
ใช้วิธีการน าเสนอให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นไปด้วย โดยการน ามาปรับเป็นรายการประเภทวาไรตี้ เพ่ือเพ่ิม
ความสนุกสนาน และสีสันให้รายการมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเนื้อหาและรูปแบบรายการจึงมีความส าคัญ
อย่างมาก โดยการเลือกบุคลิกของพิธีกร ให้มีความสนุกสนานบันเทิง ทั้งยังต้องวางรูปแบบของการ
น าเสนอให้ดูหลากหลาย และน่าสนใจ เหมาะสมกับรายการวาไรตี้บันเทิงเพื่อกลุ่มชายรักชาย 

จากผลสรุปข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในมุมมองการออกแบบรูปแบบรายการให้มีความ
ทันสมัย โดยการเลือกน าเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย มีทั้งด้านวิถีชีวิตของชายรักชาย ไม่ว่าจะเป็นความ
รัก การใช้ชีวิต และอัพเดทเรื่องราวของกระแสสังคมต่างๆ รวมไปถึงเทคโนโลยี สินค้าและบริการ
ต่างๆ  

 
4.3 การน าเสนอชิ้นงานรายการวาไรตี้บันเทิงเพื่อกลุ่มชายรักชาย “Rainbow Island” 

การวางแผนการผลิตชิ้นงาน 
ผู้ศึกษาได้วางแผนการในการผลิตรายการ วาไรตี้บันเทิงเพื่อกลุ่มชายรักชาย “Rainbow Island” 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

จัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ โดยมีองค์ประกอบต่างๆต่อไปนี้ 
ชื่อรายการ : Rainbow Island 
สโลแกน : ครบทุกรส... มันทุกหยด... สดทุกประเด็น 
วัตถุประสงค์ :  

1.เพ่ือน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของชายรักชาย ให้พ้ืนที่สาธารณะในสังคมไทย
ส าหรับกลุ่มชายรักชาย 
2. เพ่ือความสนุกสนาน บันเทิง 

กลุ่มเป้าหมาย :  
1. กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มชายรักชาย มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ที่อาศัยอยู่ใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2. กลุ่มเป้าหมายรอง คือ กลุ่มบุคคลทั่วไปในสังคม ทุกเพศ ที่มอีายุระหว่าง 18-35ป ี

วันและเวลาในการออกอากาศ : วันเสาร์  เวลา 23.00 – 23.30 น. 
ช่องทางการออกอากาศ : เว็บไซด์ www.youtube.com 
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รูปแบบรายการ : รายการวาไรตี้ (Variety) ที่มีรูปแบบสาระบันเทิงส าหรับกลุ่มชายรัก
ชาย  โดยมีความยาว 25 นาที และมีการน าเสนอท้ังหมด 3 ช่วง ดังนี้ 

1. ช่วง Rainbow Lifestyle : ช่วงเกี่ยวกับการอัพเดทไลฟ์สไตล์ด้านต่างๆของเพศ
ชายรักชาย 

2. ช่วง Rainbow Idol : ช่วงเก่ียวกับเรื่องราวของชายรักชายที่ประสบความส าเร็จ 
3. ช่วง Rainbow Question : ช่วงเกี่ยวกับการปรึกษาปัญหาเรื่องความรักและเรื่อง

เพศของชายรักชาย 
แนวคิดรายการ : รายการวาไรตี้บันเทิงที่เป็นศูนย์รวมสารพัดสารพันเรื่องราวของชายรัก

ชาย ทั้งด้าน Life Live และ Love ที่ให้ทั้งสาระและความบันเทิงไปพร้อมๆกัน 
Theme : รายการวาไรตี้บันเทิงที่เป็นศูนย์รวมสารพัดสารพันเรื่องราวของชายรักชาย 
เนื้อหารายการ : น าเสนอเนื้อหารายการให้ทั้งความบันเทิงและสาระเกี่ยวกับเพศชายรัก

ชายทั้ง 3 ด้าน คือด้าน Lifestyle คือการอัพเดทเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับชายรักชาย และช่วงLiveคือ
ช่วงที่จะน าเสนอเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมากว่าจะมาประสบความส าเร็จของชายรักชายที่ประสบ
ความส าเร็จใจวงการต่างๆ และสุดท้ายคือช่วง Love คือช่วงที่จะให้ค าปรึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องราวความรักและเซ็กส์ของเพศชายรักชาย ให้ทันยุคสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของเพศ
ชายรักชาย ในยุคสมัยที่เทคโนโลยี สังคม และเศรษฐกิจมีความก้าวหน้า  

ผู้ด าเนินรายการ : คุณ ภาณุพงศ์ ศุขแพทย์, คุณ ศุภกานต์ สุขทิศ 

 
 

 
โลโก้ประจ ารายการ : เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์รายการ 
 

 
 
 

คุณ ภาณุพงศ์ ศุขแพทย์ 
คุณ ศุภกานต์ สุขทิศ 
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ด าเนินการเขียนบทรายการ (Script) : เขียนบทรายการในแต่ละตอน ซึ่งประกอบไป
ด้วยบทพูดของผู้ด าเนินรายการในแต่ละช่วง และมุมภาพต่างๆที่ใช้ในรายการ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4-1 แสดงโครงสร้างรายการ Rainbow Island 

เปิดรายการ 
(Title รายการ + prologue) 

พิธีกรทักทายผู้ชม 
น าเสนอ Hilight ของแต่ละช่วง 

เข้าสู่ช่วง Lifestye  + Insert VTR ที่เก่ียวข้องกับเนื้อหา 

ช่วง Live สนทนากับแขกรับเชิญ 
และ Insert VTR ที่เก่ียวข้องกับเนื้อหา 

ช่วง Love 
Vox pop. ค าถามคนทั่วไป + คุณหมอออกมาให้ความรู้  

ปิดรายการ 
(พิธีกรกล่าวลา + End Credit + เพลงประจ า

รายการ) 

ช่วง Love 
Vox pop. ค าถามคนทั่วไป + คุณหมอออกมาให้ความรู้  
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บทรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้เพื่อกลุ่มชายรักชาย รายการ “Rainbow Island” 
ตารางที ่4-21 บทรายการ “Rainbow Island” 
พิธีกร : คุณ ภาณุพงศ์ ศุขแพทย ์และ คุณ ศุภกานต์ สุขทิศ 
ความยาว :  25 นาที 
วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์  เวลา 23.00 น. – 23.30 น.  

ทางเว็บไซด์ www.youtube.com 

ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 
1.  พิธีกรเปิดรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีกร : สวัสดีครับ / ค่ะ  
ปั้น - ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Rainbow Island รายการที่จะพา
คุณไปสัมผัสกับสีสัน และความอัศจรรย์ของชีวิต ในแบบที่คุณไม่
เคยรู้มาก่อน พบกันได้ทุกคืนวันเสาร์ 5 ทุ่มตรง ที่นี่เลย… 
youtube/rainbow Island แห่งนี้นะคะ 
เชเช่ – แหมม ปั้น เสื้อผ้าหน้าผมมาเต็มเชียวนะ 
ปั้น – อ้าวๆ ไม่ได้หรอก เพราะในช่วงแรกของเรา Rainbow 
Lifestyleวันนี้ เราจะมาอัพเดทแฟชั่นใหม่ อารมณ์DIYเก๋ๆ  

- เรื่องนี้อาจจะเหมาะกับเชเช่นะ เพราะสมัยก่อนเชเช่ก็ไป
เตะบอลกับเพ่ือนๆอยู่บ่อยๆ เชเช่อาจจะมีอารมณ์นี้กับ
เข้าบ้าง นั่นก็คือ... นี่เลย เทรนด์การDIY Shot dressจาก
กางเกงบอล แต่ละนายจะแซปกันขนาดไหน ไปชมกัน
เลยค๊า... 

 

2.  VTR. ภาพแฟชั่นเดรสจากกางเกงบอล  
3.   ปั้น – อุ๊ต๊ะ เข้าใจคิดเนอะ แล้วท่าโพสนี้นะ ยอมกันซะที่ไหนล่ะ 

เชเช่ – แต่แหมปั้น มัวแต่มาท าตัวแบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะมีคู่ซักทีล่ะ  
ปั้น – เอ้า...ก็ชั้นเป็นของชั้นอย่างนี้นิ! 
เชเช่ – ไม่เป็นไรๆ มีตัวช่วยให้ๆ แอพลิเคชั่นใหม่ที่จัดมาเพ่ือชาว
เราเลยล่ะจ๊า... ไปรู้จักกับแอพนี้กันดีกว่า ว่ามันตอบโจทย์ของชาว
Rainbowอย่างเรายังไงบ้าง ไปชมกันเล๊ยยย... 

 

4.  VTR. แนะน าการท างานของแอพJack’d  
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ล าดับ ภาพ เสียง 
5.  เชเช่กดโทรศัพท์ 

 
 
 
Ins. Trailerหนัง
เรื่องTimeline 

เชเช่ – อ่ะนี้ไง ฉันเจอของเธอละ อุ้ยตายย เธอเป็นลุกหรอ? แหม
ร่างไม่ให้แต่ใจรักนะจ๊ะ 
ปั้น – พอๆๆ เลิกพูดเรื่องนี้ได้แล้ว ก่อนที่เราจะมองหน้ากันไม่ติด 
มาอัพเดทRainbow Lifestyleเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่า กันเรื่องของ
Rainbow Movie หนังเกย์ทีได้รับกระแสตอบรับดีมากก อย่าง
เรื่องTimelineที่พ่ึงจะฉายไปหมาดๆนี้เลย ไปดูมารึยัง? 
เชเช-่ปั้น – คุยกันเรื่องหนัง 
ปั้น – งั้นตอนนี้เราไปฟังFeedbackของหนังเรื่องนี้จากปากหนึ่งใน
นักแสดงจากเรื่อง Timeline...เพราะรักไม่สิ้นสุดกันเลยดีกว่าค๊า 

 

6.  VTR.สัมภาษณ์คุณเตเต้ นักแสดงจากเรื่อง Timeline...เพราะรักไม่สิ้นสุด  
7.   เชเช่ – เออ ชอบพ่ีคนนี้เล่นมากอ่ะ เค้าเป็นส่วนประกอบนึงที่ท า

ให้หนังเรื่องนี้มีสีสันขึ้นเยอะเลยนะ เจ๊เตเต้ เจ้าของรีสอร์ทหาร
มโหรีเนี่ย สุดยอดเลย 
ปั้น – มาท่ีเรื่องสุดท้ายก่อนที่เราจะต้องไปพักเบรกกันดีกว่า กับ
กิจกรรมสุดเริศของรุ่นพ่ีเราเอง ลูกอาจารย์ศิลป์เหมือนกัน เค้า
รวมตัวกันที่คณะโบราณคดี ศิลปากร จัดปาร์ตี้ได้มันสุดเหวี่ยงกัน
ไปเลย เราเรียกพวกเค้าว่ากลุ่ม Trasher พูดแบบนี้อาจจะไม่เห็น
ภาพ ไปชมความมันระดับทะลุปรอทกับตากันเลยดีกว่าค่ะ 

 

8.  VTR. บรรยากาศงาน Trasherปาร์ตี้ที่ผ่านมา  
9.   เชเช่ – เชื่อไหม เราเคยไปตอนที่เค้าจัดThemeซุปเปอร์ฮีโร่ หูยยย 

สนุกมากกกก แล้วบอกเลยนะว่างานนี้มีcelebคนดังไปเพียบ!  
ปั้น – นี่แอบรู้ข่าววงในมาว่า Themeของ Trasher Partyที่จะจัด
ขึ้นในเดือนหน้านี้จะเป็น theme coyoty ugly  
เชเช่ – อ้าวว งี้เธอก็สบายเลยสิเนี่ยย ไม่ต้องแต่งอะไรมาก  
ปั้น – เอาล่ะค่ะ เราไปพักกันก่อนดีกว่าเนอะ ดิฉันชักเริ่มทนไม่ไหว
กันมลพิษแถวนี้ละ ช่วงหน้า เดี่ยวเราจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษ ที่
จะมาร่วมพูดคุย เม้าท์มอยหอยสังกับเราในช่วงหน้า กับเทยแถว
หน้าของเมืองไทย ป๋อมแป๋มเทยเที่ยวไทย เส้นทางสีรุ้งของเขาจะ
เป็นยังไง ซักครู่เดียวค่ะ 
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ล าดับ ภาพ เสียง 
10.  ช่วง Rainbow 

Idol 
Ins.ภาพผลงานของ
คุณป๋อมแป๋ม 

ปั้น - กลับเข้ามาอยู่กับRainbow Islandกันต่อ กับช่วงนี้เลย 
Rainbow Idol  
เชเช่ - อย่างที่ได้เกริ่นไปในเบรคที่แล้วว่าวันนี้เราจะเชิญเทยแถว
หน้าของเมืองไทยมาร่วมพูดคุยกัน ไปพบกับเค้ากันเลยดีกว่า ขอ
ต้อนรับคุณป๋อมแป๋ม นิติชัยชิตาทร... 
พิธีกร – ได้ชมที่คุณป่อมแป๋มให้สัมภาษณ์กันหนังสือต่างๆ ว่า
ตัวเองเป็นคนล้นๆเกินๆตั้งแต่เด็กๆแล้ว มันเป็นยังไงค่ะ ตอนนั้น? 
พิธีกร – ชัดเจนมาตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าว่าเป็น? แล้วที่บ้านมี
ปัญหาไหม?  
พิธีกร – จุดเริ่มต้นของการก้าวเข้ามาสู่วงการบันเทิง 
พิธีกร – แล้วในด้านการท างานคนมักจะชอบบอกว่าเกย์กระเทย
มักจะอยู่ในวงการบันเทิง ถึงจะรุ่ง คุณป๋อมแป๋มว่าจริงรึเปล่า? 
พิธีกร – สุดท้ายให้ช่วยฝากถึงน้องๆทางบ้านที่มีคุณป๋อมแป๋มเป็น
ไอดอลหน่อย? 
ปั้น – และก็ต้องขอขอบคุณคุณป๋อมแป๋มมาก ที่ให้เกียรติมาร่วม
พูดคุยกับเราในวันนี้ เป็นการพูดคุยที่สนุกสนานและได้ข้อคิด
อะไรๆกลับไปมากมายเลยทีเดียว ขอบคุณมากค่ะ 
เชเช่ – เดี๋ยวช่วงหน้า เราจะมาดูกันว่า เรื่องรักๆใคร่ๆของชาว
rainbow จะมีอะไรน่าสนใจกันบ้าง ซักครู่เดียว เดี่ยวกลับมาครับ 

 

11.   ปั้น - กลับเข้าสู่ช่วยสุดท้ายของรายการ กับช่วงนี้เลย Rainbow 
Question ช่วงที่จะมาไขทุกข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องรักๆใคร่ๆของ
ชาวเรนโบว์ ส่วนวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้น ไปชมกันเลยค่ะ 

 

12.  Vox pop. คนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ถึงข้อข้องใจในเรื่องรักๆใคร่ๆของชายรักชาย 
+ พร้อมคุณหมอออกมาตอบค าถามที่คนทางบ้านถามมา 

 

13.   เชเช่ – และนี่ก็คือเรื่องราวรักๆใคร่ๆของ Rainbow Questionใน
วันนี้ แต่ตอนนี้น่าเสียดายมากที่เวลาหมดหมดเวลาแล้ว กลับมา
พบกับรายการ  Rainbow Islandได้ใหม่ในวันเสาร์หน้า เวลา 5 
ทุ่มตรง ที่นี่เช่นเคย วันนี้ลาไปก่อน สวัสดีค่ะ... 
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บทที่ 5 
ผลการประเมินประสิทธิผลรายการ Rainbow Island 

 
การศึกษาและผลิต “รายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย” รายการRainbow 

Island  ได้ใช้วิธีการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผล
ชิ้นงานรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชายที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น ด้วยวิธีการสนทนากลุ่มในหัวข้อ 
“ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้จากการรับชมรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย รายการ 
Rainbow Island” เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์รวมถึงข้อเสนอแนะที่
ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะน าไปสู่การสรุปและการอภิปรายงานวิจัย 
ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ ได้แบ่งส่วนของการ
น าเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มตัวอย่างแรก เป็นกลุ่มชาย
รักชาย ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และมีอายุระหว่าง 18-25 ปี และอีกกลุ่มเป็นกลุ่มบุคคล
ทั่วไปทั้งเพศหญิง เพศชาย และเพศทางเลือก ที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี โดยใช้หลักการของทฤษฎี
การใช้สื่อเพ่ือประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลจะใช้สื่อเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ตนเอง ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไป 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ Rainbow Island 

 1. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus group) ในหัวข้อ “ความพึงพอใจ
และประโยชน์ที่ได้จากการรับชมรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย รายการ Rainbow 
Island” โดยการแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม คือ โดยกลุ่มตัวอย่างแรก เป็นกลุ่มชายรักชาย ที่
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และมีอายุระหว่าง 18-25 ปี จ านวน 7 ท่าน และอีกกลุ่มเป็นกลุ่ม
บุคคลทั่วไปทั้งเพศหญิง เพศชาย และเพศทางเลือก ทีม่ีอายุระหว่าง 18-35 ปี จ านวน 7 ท่าน 

2. เปิดตัวอย่างรายการ Rainbow Island ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับชมก่อนเริ่มการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) 

3. วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ Rainbow Island 
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เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ 
เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยให้กลุ่มเป้าหมายรับชม
รายการ Rainbow Island ซึ่งจะแบ่งข้อค าถามออกเป็น 5 ส่วนได้ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ Rainbow Island (Format) 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหารายการ Rainbow Island (Content) 
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการน าเสนอของรายการ Rainbow Island (Style) 
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อกราฟิก การตัดต่อ (Editing) ภาพ ดนตรีและเสียงประกอบ

ของรายการ Rainbow Island ( Music and Sound effect ) 
ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ Rainbow Island (Overview)  
 

1. ผลการประเมินประสิทธิผลรายการวาไรตี้บันเทิงเพื่อกลุ่มชายรักชาย รายการ Rainbow 
Island 

1.1. ผลวิเคราะห์การสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้จากการ
รับชมรายการวาไรตี้บันเทิงเพื่อกลุ่มชายรักชาย รายการ Rainbow Island” ของกลุ่มตัวอย่าง 
ชายรักชายท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทีมี่อายุระหว่าง 18-25 ปี 
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้จากการ

รับชมรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย รายการ Rainbow Island”  เพ่ือประเมินผลรายการ

ที่ผลิตขึ้น ท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายในช่วง 

18-25 ปี ได้รับจากการรับฟังรายการ จ านวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังนี้ 

1. คุณทัศนัย แซ่ตั้ง 
อายุ 24 ปี  นักศึกษาปริญญาโท 
2. คุณจิราวัฒน์ ลีลาสุวณิชย์ 
อายุ 26 ปี  พนักงานบริษัทเอกชน  
3. คุณศรายุทธ วรรณโภคิณ 
อายุ 29 ปี  พนักงานบริษัทเอกชน  
4. คุณรัชกร ใจหล่อ 
อายุ 30 ปี  อาชีพอิสระ 
5. คุณธานี ยันต์วิเศษ 
อายุ 20 ปี นักศึกษาปริญญาตรี 
6. คุณรุจิระ วรรณโภคิณ 
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อายุ 22 ปี นักศึกษาปริญญาตรี 
7. คุณสุรเชษ ลูกเพชร 
อายุ 22 ปี นักศึกษาปริญญาตรี 
ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างชายรักชาย ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล เกี่ยวกับรูปแบบของรายการ Rainbow Island (Format) 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น 

กลุ่มตัวอย่างทั้ง 7 ท่าน รู้สึกพึงพอใจและชื่นชอบวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วง ซึ่งให้
เหตุผลว่า ในด้านการน าเสนอรายการ มีความเหมาะสมทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหามาก ซึ่งมีทั้งสาระ
เกร็ดความรู้ที่เป็นประโยชน์ และรวมไปถึงความบันเทิงควบคู่กันไป กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า 
รูปแบบรายการมีเป็นวาไรตี้ หลากหลาย ดูเหมาะที่จะเป็นรายการเพ่ือชายรักชาย ส าหรับกลุ่ม
ตัวอย่างนี้มีความชื่นชอบ ช่วงแรกของรายการ เป็นช่วงที่สามารถน าเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย ทั้งยัง
ได้รับความสนุก เพลิดเพลิน จากการรับชมเรื่องราวน่ารู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเพศชายรักชาย และ
ยังมีช่วงที่ เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศของชายรักชายที่ให้ความรู้ในเชิงวิชาการจากคุณหมอ
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเพศทางเลือก ที่ส าคัญกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นั้นชื่นชอบช่วงสุดท้ายของรายการมาก
ที่สุดที่มีการเชิญแขกรับเชิญที่เป็นชายรักชายผู้เป็นไอดอลหรือแบบอย่างที่ดีให้กับคนในสังคมมาให้
ข้อคิดในการด าเนินชีวิตดีๆผ่านการร่วมสนทนากันกับพิธีกร และยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ของกลุ่มชายรักชาย ที่สามารถประสบความส าเร็จได้ในแต่ละสาขาอาชีพ 

ส าหรับเสน่ห์ของรายการและความน่าสนใจของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 7 ท่าน มี
ความคิดเห็นว่า เนื้อหาที่น่าสนใจ เป็นส่วนส าคัญในความดึงดูดให้ผู้ชมเข้ามารับชมในรายการ อีกทั้ง
การน าเสนอเนื้อหานั้นๆ มีความน่าสนใจ มีการน าเสนอที่ไม่เป็นทางการ เข้าใจง่าย ท าให้รายการน่า
ติดตาม และสามารถรับชมได้เรื่อยๆ ไม่ท าให้รู้สึกเบื่อกับเนื้อหาที่น าเสนอ 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างชายรักชาย ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เกี่ยวกับเนื้อหารายการ Rainbow Island (Content) 

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาของรายการในแต่ละช่วงนั้น กลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 7 ท่าน มีความเห็นว่าเนื้อหารายการมีประโยชน์  มีความทันสมัย และหลากหลาย 
เรื่องราวที่น าเสนอเป็นเรื่องราวที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มชายรักชาย โดยกลุ่มเป้าหมาย
สามารถน าเนื้อหาสาระที่ได้จากรายการไปประยุกต์ใช้ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการน าเสนอเรื่องราว
เกี่ยวกับความรักและเรื่องเพศของชายรักชาย การให้ค าปรึกษาที่มีประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่ง
รายการ Rainbow Island ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการที่กลุ่มเป้าหมายเปิดรับชม เนื้อหาสาระ 
และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของเพศชายรักชาย 
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ในด้านของประโยชน์ที่ ได้รับจากการรับชมรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 7 ท่าน มี
ความเห็นว่าได้รับประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากเนื้อหาส่วนใหญ่ของรายการเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับ
ชายรักชาย ไม่ว่าจะเป็น เรื่องข่าวสารไลฟ์สไตล์ เรื่องความรัก และข้อคิดดีๆจากการใช้ชีวิตของชาย
รักชายเป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องหลักส าหรับบุคคลที่ เป็นชายรักชาย ในการรับทราบเนื้อหาสาระที่ส าคัญ
เหล่านี้  

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างชายรักชาย ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เกี่ยวกับการน าเสนอของรายการ Rainbow Island (Style) 

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อลีลาการน าเสนอของรายการนั้น 
กลุ่มเป้าหมายทั้ง 7 ท่าน มีความเห็นว่า ด้วยความที่พิธีกรผู้ด าเนินรายการทั้ง 2 ท่านนั้น มีบุคลิกเป็น
รักชายรักชายที่พูดจาฉะฉาน มีความมั่นในตัวเอง กล้าแสดงออกและมีความสนุกสนานเฮฮา และ
รับส่งกันได้เป็นอย่างดี ท าให้สร้างความน่าสนใจให้กับรายการชายรักชายได้เป็นอย่างดี อีกท้ังภาษาที่
ใช้และการน าเสนอไม่เป็นทางการเกินไปท าให้ไม่น่าเบื่อ รวมไปถึงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวแทรก
ขึ้นตามมาประกอบให้ได้ชมกันในเรื่องนั้นๆที่พูดถึง ท าให้มีความน่าสนใจและเข้าใจได้ง่ายขึ้น และ
แขกรับเชิญ ก็มีความน่าเชื่อถือ เพราะเป็นชายรักชายที่คนทั่วไปรู้จักกันดี และมีความประสบ
ความส าเร็จในชีวิตการงาน สามารถเป็นต้นแบบให้ชายรักชายคนอ่ืนๆได้ดี 

ในด้านของความเชื่อมโยงของรายการในแต่ละช่วง กลุ่มตัวอย่างทั้ง 7 ท่าน มีความ
คิดเห็นว่า รายการในแต่ละช่วงมีความเชื่อมโยงกันได้ดี โดยเริ่มจากช่วงแรกที่เกี่ยวกับการอัพเดท
ข่าวสาร เทคโนโลยี หรือเกร็ดความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชายรักชาย ช่วงที่สองที่เป็นการเชิญชายรัก
ชายผู้ที่ประสบความส าเร็จมาพูดคุยให้ข้อคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิต และยังมีเริ่องราวเกี่ยวกับความรัก
ของชายรักชายที่ใช้การน าเสนอโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาให้ค าปรึกษาหรือตอบปัญหาเกี่ยวกับชายรัก
ชาย 

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างชายรักชาย ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล เกี่ยวกับ กราฟิก การตัดต่อ (Editing) ภาพ ดนตรีและเสียงประกอบของรายการ 

Rainbow Island (Music and Sound effect) 

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อกราฟิก การตัดต่อ ภาพ ดนตรีและเสียง
ประกอบของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 7 ท่าน มีความเห็นว่า รู้สึกชื่นชอบในสไตล์การตัดต่อ 
เพราะ เป็นการตัดให้กระชับ ด าเนินเรื่องไว และทันสมัย มีการแทรกกราฟฟิกและขึ้นค าบรรยายแซว
เนื้อหาที่รายการน าเสนอ  อีกทั้งกราฟิกที่เหมาะสมกับรายการ มีการใช้สีสันที่สดใสสื่อถึงเพศชายรัก
ชาย ถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ดึงดูดให้รายการดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น มีการใช้ซาวน์เอฟเฟคในการเสริม
อารมณ์ในบางช่วง แต่ก็ยังมีบางช่วงที่ยังมีเสียงเอฟเฟคประกอบที่มากเกินจ าเป็นอยู่บ้าง 
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ในด้านเพลง ดนตรีและเสียงประกอบนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 7 ท่าน มีความเห็นว่ามีการ
เลือกใช้เพลง ดนตรีและเสียงประกอบที่เหมาะสมกับรูปแบบและเนื้อหาของรายการ เนื่องจากดนตรีที่
น ามาประกอบนั้นเป็นจังหวะเร็ว น่ารักสดใส ให้ความรู้สึกสนุกสนาน รื่นเริง เหมาะกับรายการวาไรตี้
เพ่ือกลุ่มชายรักชาย 

ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างชายรักชาย ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล เกี่ยวกับ ภาพรวมของรายการ Rainbow Island (Overview)  

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ Rainbow Island นั้น 
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 7 ท่าน มีความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ โดยให้เหตุผล ทุกช่วงมีการน าเสนอ
เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ มีเนื้อหาที่ให้ทั้งความบันเทิงและสาระความรู้ในการใช้ชีวิต มีการน าเสนอที่
น่าสนใจ ทั้งด้านภาพ และเสียง ที่มีความเหมาะสมและลงตัวกันดี ในทุกๆช่วง และยังรวมไปถึงการ
น าเสนอเนื้อหาสาระที่ตรงต่อกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ท าให้กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อรายการ 
Rainbow Island อย่างมาก 
 
ตารางที่ 5-1 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างชายรักชาย ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ที่มีต่อรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการ Rainbow 
Island ในแต่ละช่วง 
 
 

ช่วงของรายการ Rainbow 
ISland 

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้เป็นชายรัก และมีอายุระหว่าง 
18-25 ปี 

ช่วง Rainbow Lifestyle เนื้อหาและวิธีการน าเสนอมีความน่าสนใจ เพราะ เป็นเรื่องราวที่
หลากหลาย และน่าสนใจให้ทั้งเกร็ดความรู้และความบันเทิง 

ช่วง Rainbow Idol เนื้อหามีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของกลุ่มชายรักชาย ให้ทั้งข้อคิด
ดีๆในการที่ประสบความส าเร็จ และเป็นตัวอย่างที่ดไีด ้

ช่วง Rainbown Question วิธีการน าเสนอน่าสนใจ มีการVox pop.ค าถามหรือข้อสงสัยจาก
คนทางบ้าน เพ่ือความหลากหลายของเนื้อหา และใช้ผู้เชี่ยวชาญ
หรือแพทย์มาเป็นผู้ตอบค าถามเพ่ือความน่าเชื่อถือของรายการ 

 
ในด้านความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชายนั้น 

กลุ่มตัวอย่างทั้ง 7 ท่าน มีความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ โดยให้เหตุผลว่าเป็นรายการที่
น่าสนใจ มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มชายรักชายอย่างมาก อีกทั้งเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
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กลุ่มเป้าหมาย สามารถเปิดรับชมเนื้อหาสาระ และข้อมูลข่าวสารได้โดยตรง ผ่านทางสื่อออนไลน์ที่ไม่
มีข้อจ ากัดเรื่องเวลาในการรับชม และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชายรักชายโดยตรงก็มีไม่มาก ดังนั้นจึงท า
ให้รายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชายที่ผลิตขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายได้ 
1.2. ผลวิเคราะห์การสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้จากการรับชม

รายการโทรทัศน์ประเภทรายการวาไรตี้บันเทิงเพื่อกลุ่มชายรักชาย รายการ Rainbow Island” 

ของกลุ่มเป้าหมายรอง คือบุคคลทั่วไปท้ังเพศหญิง เพศชาย และเพศทางเลือก ที่มีอายุระหว่าง 

18-35 ปี 

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้

จากการรับชมรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย รายการ Rainbow Island”  เพ่ือประเมินผล

รายการที่ผลิตขึ้น ท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมาย

ในช่วง 18-35 ปี ได้รับจากการรับฟังรายการ จ านวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังนี้ 

1. คุณพิชชารีย์ ปิติเสาวภาคย์ 
มีอายุ 31 ปี ค้าขาย 
2. คุณวีรญา ชื่นปรีชา 
มีอายุ 34 ปี  พนักงานบริษัทเอกชน 
3. คุณวัชรพงษ์ ช่างทองค า 
มีอายุ 22 ปี  นักเรียนนักศึกษา 
4. คุณกิติญา ธนะนิมิตร 
มีอายุ 25 ปี  พนักงานบริษัทเอกชน  
5. คุณธนาคาร เนียมรุ่งเรือง 
มีอายุ 21 ปี  นักเรียนนักศึกษา 
6. คุณพรทิพย์ ใหญ่หยั่งยา 
มีอายุ 28 ปี  พนักงานบริษัทเอกชน   
7. คุณชัญญา พรมดี 
มีอายุ 23 ปี  ธุรกิจ 

 
ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ 

Rainbow Island (Format) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



73 

 

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น 
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 7 ท่าน รู้สึกพึงพอใจและชื่นชอบวิธีการน าเสนอในแต่ละช่วง เนื่องจาก วิธีการ
น าเสนอตลอดทั้งรายการมีความหลากหลาย และทันสมัย เหมาะสมกับรูปแบบของรายการวาไรตี้
บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย อีกทั้งมีการน าเสนอ เรื่องราวเกี่ยวกับความรักและเรื่องเพศของกลุ่มชาย
รักชาย ในช่วงท้ายของเบรก1และก่อนเข้าเบรก2 เป็นการสอดแทรกสาระความรู้เข้ามาอย่าง
แนบเนียน เมื่อรับชมแล้วดูไม่วิชาการมาก เป็นส่วนที่น่าสนใจอีกส่วนหนึ่งของรายการ อีกทั้งการ
น าเสนอรายการมีความเรียบง่าย ท าให้เมื่อรับชมสามารถรับชมได้ตลอดทั้งรายการไม่รู้สึกน่าเบื่อ  

ในด้านของความดึงดูดใจและความน่าสนใจของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 7 ท่าน มี
ความคิดเห็นว่า รูปแบบและเนื้อหาของรายการมีความน่าสนใจ เพราะ เป็นรายการที่น า เสนอทั้ง
เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ และความบันเทิงลงไปในขณะที่น าเสนอด้วย ท าให้ผู้ชมรู้สึกชื่นชอบ
รายการ อีกทั้งมีการเลือกใช้กราฟิกที่เหมาะสมกับรายการ คือมีความสนุกสนานบันเทิง ซึ่งเป็นอีกสิ่ง
หนึ่งที่กลุ่มเป้าหมายมีความชื่นชอบ และเป็นที่น่าสนใจของรายการ 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับเนื้อหารายการ Rainbow 
Island (Content) 

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาของรายการในแต่ละช่วงนั้น กลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 7 ท่าน มีความเห็นว่าเนื้อหารายการมีประโยชน์ มีความทันสมัย และหลากหลาย 
เรื่องราวที่น าเสนอเป็นเรื่องราวที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มชายรักชาย อีกทั้งท าให้เห็นถึงไลฟ์
สไตล์และความสนใจของกลุ่มชายรักชาย 

ในด้านความคิดเห็นที่มีต่อความน่าเชื่อถือของเนื้อหารายการในแต่ละช่วงนั้น กลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 7 ท่าน มีความเห็นว่าเนื้อหารายการนั่นค่อนไปทางรายการวาไรตี้ที่เน้นความบันเทิง
มากกว่า ดังนั้นเนื้อหาที่น ามาเสนอจึงเป็นเรื่องราวน่ารู้หรือเป็นข้อมูจากคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญ
โดยตรง 

ในด้านของประโยชน์ที่ ได้รับจากการรับชมรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 7 ท่าน มี
ความเห็นว่าได้รับประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากเนื้อหาส่วนใหญ่ของรายการเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับ
ชายรักชาย ซึ่งเป็นเรื่องราวน่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชายรักชายโดยเฉพาะ ทั้งเรื่องไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิต 
เพศและความรักซึ่งถือว่ามีประโยชน์ต่อทั้งกับเพศชายรักชายเองและคนเพศอ่ืนๆจะได้รับรู้และเข้าใจ
กลุ่มชายรักชายมากข้ึน 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับการน าเสนอของรายการ 
Rainbow Island (Style) 

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อลีลาการน าเสนอของรายการนั้น 
กลุ่มเป้าหมายทั้ง 7 ท่าน มีความเห็นว่า พิธีกรผู้ด าเนินรายการทั้ง 2 ท่านนั้น มีบุคลิกที่สดใสร่างเริง 
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การพูดจาชัดเจนฉะฉาน มีน้ าเสียงที่น่าฟัง ท าให้สร้างความน่าสนใจให้กับรายการ อีกทั้งภาษาที่ใช้
และการน าเสนอไม่เป็นทางการเกินไปท าให้ไม่น่าเบื่อ และแขกรับเชิญหรือผู้เชี่ยวชาญ ก็มีความ
น่าเชื่อถือ การตอบค าถามชัดเจน และพูดจาฉะฉาน สามารถให้ความกระจ่างกับกลุ่มผู้ชมได้เป็นอย่าง
ดี 

ในด้านของความเชื่อมโยงของรายการในแต่ละช่วง กลุ่มตัวอย่างทั้ง 7 ท่าน มีความ
คิดเห็นว่า รายการในแต่ละช่วงมีความเชื่อมโยงกันได้ดี เพราะทั้ง 3 ช่วงนั้น เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับชาย
รักชายซึ่งเน้นความบันเทิงในรูปแบบวาไรตี้ ซึ่งทั้งสามช่วงนั้นก็จะมีความเชื่อมโยงกันภายใต้ความ
เกี่ยวข้องกับชายรักชาย ที่สอดแทรกสาระความรู้เข้าไป ซึ่งกะเป็นเนื้อหาตามที่ได้วางคอนเซปไว้ในแต่
ละช่วง 

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับกราฟิก การตัดต่อ 
(Editing) ภาพ ดนตรีและเสียงประกอบของรายการ Rainbow Island ( Music and Sound 
effect ) 

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อกราฟิก การตัดต่อ ภาพ ดนตรีและเสียง
ประกอบของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 7 ท่าน มีความเห็นว่า รู้สึกชื่นชอบ โดยให้เหตุผลว่า เลือก
เพลงประกอบมาใช้ได้เข้ากับรายการ และช่วยส่งเสริมอารมณ์ในแต่ละช่วงได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น
ช่วงปรึกษาคุณหมอ ที่มีเนื้อหาเป็นวิชาการหนัก ก็เลือกเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกสบายๆ ไม่ทางการ 

ในด้านเพลง ดนตรีและเสียงประกอบนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 7 ท่าน บ้างกม็ีความเห็นว่ารู้สึก
ว่าเสียงประกอบที่เลือกมาใช้ในบางช่วงมีมากเกินไป หรือบางช่วงก็ยังเข้าไม่ถูกจังหวะเท่าที่ควร ส่วน
การตัดต่อและกราฟฟิคน่าสนมาก เป็นการตัดแบบวัยรุ่น เข้ากับยุคสมัย เข้าใจง่ายและดึงดูความ
สนใจกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี อีกทั้งกราฟฟิคก็ยังช่วยเพ่ิมควยามสดใสและสนุกสนานให้กับ
รายการได้เป็นอย่างดี 

ส่วนที่ 5 ผลวิจัยความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับภาพรวมของ
รายการ Rainbow Island (Overview)  

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ Rainbow Island นั้น 
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 7 ท่าน มีความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ โดยให้เหตุผลว่าทุกช่วงมีการ
น าเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจ แต่ช่วงที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มเป้าหมายทั้ง 7 ท่านนั้น 
คือช่วง Rainbow Lifestyle โดยกลุ่มเป้าหมายได้ให้เหตุผลว่า เป็นช่วงที่สนุก และท าให้ได้อัพเดท
เรื่องราวในสังคมของกลุ่มชายรักชาย และยังรวมไปถึงช่วงอ่ืนๆที่น าเสนอเนื้อหาสาระที่ตรงต่อ
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง ท าให้กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อรายการ Rainbow Islandอย่างมาก 
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ตารางที่ 5-2 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างบุคคลทั่วไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และมีอายุระหว่าง 18-35 ปี ที่มีต่อรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการ Rainbow 
Islandในแต่ละช่วง 
 

ช่วงของรายการ Rainbow 
Island 

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างบุคคลทั่วไป ทีอ่าศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และมีอายุระหว่าง 18-35 ปี 

ช่วง Rainbow Lifgestyle เนื้อหาและวิธีการน าเสนอมีความน่าสนใจ เพราะ เป็นเรื่องราวที่
น่ารู้และยังให้ประโยชน์กับกลุ่มชายรักชายโดยตรงซึ่งเนื้อหา
เหล่านี้ก็ได้ถูกรวบรวมมาน าเสนอในรายการ 

ช่วง Rainbow Idol เนื้อหาน่าสนใจเพราะเลือกแขกรับเชิญที่น่าสนใจและมีข้อคิดดีๆ
ในการใช้ชีวิตเยอะ สามารถสื่อสารออกมาให้ผู้ชมเกิดความรู้สึก
ตาม และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 

ช่วง Rainbow Question เนื้อหามีความน่าสนใจ และเป็นประโยชน์ในการน ามาใช้ได้จริง 
ซึ่งมีวิธีการน าเสนอข้อมูลที่เป็นสาระหนักๆได้อย่างสบายๆ ไม่
เครียดนเกินไป และยังได้สาระประโยชน์ไปพร้อมๆกัน 

 
ในด้านความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชายนั้น 

กลุ่มตัวอย่างทั้ง 7 ท่าน มีความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ โดยให้เหตุผลว่าเป็นรายการที่
น่าสนใจ มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มชายรักชายอย่างมาก อีกทั้งเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
กลุ่มเป้าหมาย สามารถเปิดรับชมเนื้อหาสาระ และข้อมูลข่าวสารได้โดยตรง และยังท าให้กลุ่มเพศ
อ่ืนๆที่เปิดรับชมได้รับรู้และเข้าใจกลุ่มชายรักชายมากขึ้น จึงท าให้รายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชาย
รักชายที่ผลิตขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ 

 
2.สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อประเมินประสิทธิผล
รายการในหัวข้อ หัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้จากการรับชมรายการวาไรตี้บันเทิง
เพื่อกลุ่มชายรักชาย รายการ Rainbow Island”  

จากการที่ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลจากการสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและ
ประโยชน์ที่ได้จากการรับชมรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย รายการ Rainbow Island” 
ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มชายรักชายและบุคคลทั่วไปที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ที่มีช่วงอายุ 18-25 ปี และ 31-40 ปี จ านวนทั้งสิ้น 7 ท่านนั้น สามารถสรุปผลได้ว่า กลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีความพึงพอใจและชื่นชอบวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วง ซึ่งให้เหตุผล

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



76 

 

ว่า วิธีการน าเสนอของรายการมีความเหมาะสมกับเนื้อหา ซึ่งให้ทั้งสาระ ความรู้และความบันเทิง
ควบคู่ และรายการนั้นสามารถน าเสนอเนื้อหาสาระที่เข้าใจง่ายและรู้สึกเพลิดเพลินไปกับการรับสาระ 
ค าแนะน า และเกร็ดประโยชน์ต่างๆที่เก่ียวกับกลุ่มชายรักชาย  

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาของรายการในแต่ละช่วงนั้น กลุ่ม
ตัวอย่างตัวอย่าง ชายรักชายมีความเห็นว่าเนื้อหารายการน่าสนใจมีประโยชน์และสามารถน าไปใช้ได้
จริง เนื้อหารายการมีการน าเสนอเกี่ยวกับชายรักชายอย่างรอบด้าน ทั้งเรื่องรัก เรื่องเพศ ไลฟ์สไตล์
และการใช้ชีวิต ท าให้รายการดูน่าสนใจ อีกทั้งการน าเสนอด้วยผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ ท าให้เนื้อหา
รายการมีความน่าเชื่อถือ 

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อลีลาการน าเสนอของรายการนั้น กลุ่ม
ตัวอย่างมีความเห็นว่า พิธีกรด าเนินรายการได้ดี มีบุคลิกที่ดี อีกทั้งยังเชื่อมโยงเนื้อหาต่างๆได้อย่าง
เข้าใจง่าย มีการพูดจาที่ฉะฉาน ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และสามารถแก้ไขสถานะการณ์
เฉพาะหน้าได้ด ี

ในด้านของความเชื่อมโยงของรายการในแต่ละช่วงนั้น กลุ่มเป้าหมาย มีความเห็นว่า 
รายการในแต่ละช่วงมีความเชื่อมโยงกันได้ดี ในการน าเสนอในแต่ละช่วงของรายการที่มีทั้งความสนุก 
ผ่อนคลาย และเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาการ ที่น าเสนอออกมาได้อย่างดี ไม่น่าเบื่อ 

ในด้านของความพึงพอใจที่มีต่อกราฟิก การตัดต่อ ภาพ เพลง ดนตรีและประกอบ 
(Music) นั้น กลุ่มเป้าหมายนั้น มีความพึงพอใจและชื่นชอบ โดยให้เหตุผลว่าการน าเสนอภาพนั้น ตรง
กับรูปแบบของรายการ คือรายการส าหรับกลุ่มชายรักชาย โดยมีการน าเสนอภาพความสนุกสนานร่า
เริง ท าให้ภาพลักษณ์ของรายการดูดี มีความสดใส ทั้งยังรวมไปถึงการใช้กราฟิกที่มีการเล่นสีสันที่
สวยงาม ไม่มากจนเกินไป มีการออกแบบลวดลายของกราฟิกท่ีเหมาะสมกับรายการเป็นอย่างดี อีกท้ัง
เพลง ดนตรีและเสียงประกอบ ดนตรีและเสียงประกอบที่เหมาะสมกับรูปแบบและเนื้อหาของรายการ 
เนื่องจากดนตรีทีน่ ามาประกอบนั้นมีความน่ารักสดใสและสนุกสนาน 

ในด้านของความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอของรายการช่วงใด
ช่วงหนึ่งมากที่สุดนั้น กลุ่มตัวอย่างชายรักชายและกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคคลทั่วไปนั้นส่วนใหญ่มีความ
ชื่นชอบในช่วงที่สนุกสนานหลากหลายคือช่วงRainbow Lifestyle เพราะว่าเป็นช่วงที่มีความ
หลากหลายและเนื้อหาที่น ามาเสนอก็มีความน่าสนใจที่ให้ทั้งสาระและความรู้ไปพร้อมๆกัน 

 ในด้านความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชายนั้น 
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ โดยให้เหตุผลว่าเป็นรายการที่ให้ทั้งความบันเทิง
ไปพร้อมๆกับมีสาระประโยชน์ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มชายรักชาย ซึ่งมีการน าเสนอเรื่องราวที่มี
ประโยชน์ และเป็นเรื่องที่กลุ่มเป้าหมายชายรักชายให้ความสนใจ ดังนั้นรายการนี้จึงนับว่ามีประโยชน์
เป็นอย่างมาก  
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กลุ่มชายรักชายให้ค าแนะน าเกี่ยวกับรูปแบบการน าเสนอของรายการว่าหากต้องการให้
ช่วงที่สองของรายการมีความสนุกสนานเท่าตอนแรกอาจจะเพ่ิมลูกเล่นด้วยการใช้ภาพกราฟฟิคประ
กอบการเล่าเรื่องไปด้วยได้ เนื่องจากเนื้อหารายการในช่วงที่สองเป็นการสนทนากันถึงเรื่องราวของ
ชีวิต อาจจะมีบางช่วงบางตอนที่ดูเครียดจนเกินไป ซึ่งขัดกับเบรกหนึ่งที่ผ่านมา 

จากผลสรุปข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการประเมินผลรายการ เพ่ือให้ทราบถึงความ
คิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับจากการรับชมรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือ
กลุ่มชายรักชาย ซึ่งจะน าไปสู่บทสรุปและการอภิปรายผลชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



 
 

บทที่ 6 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงานรายการ ในหัวข้อเรื่อง “การผลิตรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือ

กลุ่มชายรักชาย” เป็นการศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงาน ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบ เนื้อหา และ
วิธีการน าเสนอ ที่ปรากฏในรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย ศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจาก
ผู้ผลิตรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย รวมถึงส ารวจพฤติกรรมการรับชมรายการวาไรตี้
บันเทิงทั่วไป และความต้องการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อรายการวาไรตี้
บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ตลอดจนประเมินผลชิ้นงานรายการ ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น ด้วยวิธีสนทนากลุ่ม 
ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้น สามารถ สรุป อภิปรายผล และ
อธิบายข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ 

 
สรุปผลการศึกษาวิจัย 

1. การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอที่ปรากฏในการผลิตรายการ
วาไรตี้บันเทิงเพื่อกลุ่มชายรักชาย จ านวน 2 รายการ 

จากการศึกษาวิเคราะห์ การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอที่
เกิดขึ้นในรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย อันได้แก่ รายการเทยเที่ยวไทย ออกอากาศทาง
ช่องBang Channel และรายการ เฮฮาภาษาตุ๊ดส์ ออกอากาศทางPink Channel ที่ออกอากาศตาม
วันและเวลาปกติรวมทั้งรับชมย้อนหลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของทางสถานี และเว็บไซต์รายการดูย้อนหลัง
ต่างๆ ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 

ส่วนที่ 1 รูปแบบ (Format) ของรายการเพื่อกลุ่มชายรักชาย 
รูปแบบของรายการนั้น จะมีรูปแบบวาไรตี้ โชว์ (Variety Show) มีการน าเสนอ

เรื่องราว เนื้อหาที่หลากหลาย โดยจะเน้นที่ความบันเทิงเพ่ือคุณผู้ชมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรง และ
ส่วนใหญ่รูปแบบของรายการที่จะเน้นตัวพิธีกรเป็นส าคัญ มักใช้VTRจากผู้เชี่ยวชาญมาเป็นตัวเล่า
เนื้อหาที่ต้องการความน่าเชื่อถือ โดยส่วนใหญ่มักจะน าเสนอเนื้อหาในแบบของรายการวาไรตี้  
(Variety Show) โดยรูปแบบการน าเสนอในแต่ละรายการจะเน้นความทันสมัยของเนื้อหา และ
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รูปแบบของรายการ ส่วนใหญ่อารมณ์ของภาพ (Mood&Tone) ของรายการจะเป็น
แบบทันยุคสมัยและสนุกสนาน 

การเลือกเพลง ในการน าเสนอในรายการ เนื่องจากเนื้อหารายการจะเน้นความ
สนุกสนาน เฮฮา เพราะฉะนั้นต้องเลือกใช้เพลงที่มีจังหวะเร็ว กระตุ้นความสนุกของผู้ชม ไม่น่าเบื่อ 
และมีความเหมาะสมกับคาแรกเตอร์ของรายการและภาพที่ปรากฏด้วย  

ส่วนที่ 2 เนื้อหา (Content) ของรายการเพื่อกลุ่มชายรักชาย 
รายการเพ่ือกลุ่มชายรักชายนั้น มีการน าเสนอเนื้อหาที่มีลักษณะคล้ายกัน คือ มีการให้

เนื้อหาด้านความบันเทิงเป็นหลัก พร้อมกับสอดแทรกเนื้อหาทางด้านความรู้ ซึ่งจะน าเสนอข้อมูล
ข่าวสาร ข้อเท็จจริง ที่ทันกับเหตุการณ์และยุคสมัย อันได้แก่ การอัพเดทเทรนด์ใ.หม่ๆ หรือประเด็นที่
ก าลังเป็นกระแส นวัตกรรมใหม่ท่ีก าลังน่าสนใจ เป็นต้น 

ส่วนที่ 3 ลีลาและวิธีการน าเสนอ (Style and Presentation) ของผู้ด าเนิน
รายการเพื่อกลุ่มชายรักชาย 

        ผู้ด าเนินรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชายจะต้องมีบุคลิกที่เชื่อมั่นในตัวเอง มีการใช้ภาษาท่ี

ถูกต้องพูดจาฉะฉาน ฟังง่าย และให้ความรู้สึกเป็นกันเอง ทั้งนี้ส าเนียงภาษาและวิธีการพูดคุยต้องไม่

เป็นทางการจนเกินไป มีอารมณ์ขัน การแสดงสีหน้า ท่าทาง มีส่วนส าคัญอย่างมาก เช่น การยิ้ม ท่านั่ง 

ท่ายืน เป็นต้น รวมทั้งมีไหวพริบในการรับส่ง จะเห็นได้ว่า บุคลิกของผู้ด าเนินรายการ เป็นส่วนส าคัญ

ที่เก่ียวกับการเสนอทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มผู้ชม  

       อีกท้ังวิธีการน าเสนอเนื้อหาเชิงวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญก็สามารถน าเสนอได้อย่างดู

สบายๆ ไม่ซีเรียสจนเกินไป มีการใช้การVox Popความคิดเห็นจากคนทางบ้านเพื่อให้ได้เนื้อหาหรือ

ประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญจะมาตอบให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

2. การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการเพื่อกลุ่มชายรักชายจ านวนทั้งสิ้น 3 
ท่าน 

จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิต
รายการเพ่ือกลุ่มชายรักชาย จากผู้ผลิตรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชาย อันได้แก่ The Naked Show 
โทรทัศน์, รายการคนดังนั่งเคลียร์ และรายการเฮฮาภาษาตุ๊ดส์ ในวันที่ 9 – 30 กันยายน พ.ศ.2555 
จ านวน 3 ท่าน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ด้านเนื้อหา รูปแบบ วิธีการน าเสนอ 
ในเรื่องของลักษณะเนื้อหาของรายการมีความแตกต่างจากรายการส าหรับชายรักชาย

ทั่วไป ผู้ผลิตรายการชายรักชาย มีความคิดเห็นว่า รายการที่เกี่ยวกับเพศทางเลือกหรือเพศชายรักชาย 
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ส่วนใหญ่จะเป็นรายการที่ใช้ผู้ด าเนินรายการเป็นชายรักชายเพ่ือน าเสนอเนื้อหาทางด้านอ่ืนเสีย
มากกว่า แต่จะอาศัยความเป็นคาแรกเตอร์ของเพศชายรักชายในการเล่าเรื่องราว และสร้างความ
สนุกสนานในรายการเท่านั้น แต่ไม่ได้มีการน าเสนอเนื้อหาที่เป็นของเพศชายรักชาย เพ่ือกลุ่มชายรัก
ชายโดยตรง 

ส่วนที่ 2 ด้านการเตรียมงานและการผลิต 
เรื่องการเตรียมงานและการผลิตถ้าคิดมาอย่างรอบคอบ ในขั้นการถ่ายท าและโพสโปร

ดักชั่นงานก็จะเบาลง การดูเรื่องสถานที่ คอนเทนต์ต้องพร้อม อุปกรณ์ในการถ่ายท า ที่มักจะมีปัญหา
ที่สุดน่าจะเป็นเรื่องคิว เรื่องคิวก็ส าคัญ ต้องจัดสรรวันให้ลงตัว และทุกอย่างต้องพร้อมก่อนถ่าย พิธีกร
มีความส าคัญมาก ถ้าสามารถหาพิธีกรดีๆได้ และควรจะมี2คนที่เข้าขากันดี เพื่อช่วยกันรับส่งมุกกันได้
จังหวะ คนดูจะไม่รู้สึกเครียดหรือเบื่อระหว่างชมรายการ 

ส่วนที่ 3 ด้านปัญหาและอุปสรรค 
ผู้ผลิตรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชายส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่า ปัญหาและอุปสรรคใน

การผลิตรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชาย คือ  เรื่องของกระบวนการการท างานมากกว่า ในการท างาน 
จะต้องมีการวางแผน เพ่ือความง่าย ความถูกต้อง และราบรื่นไม่การท างาน ส าหรับปัญญาของบุคคล
นั้น บุคคลท างานด้านผลิตรายการจะต้องมีความรู้ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และยอมรับทัศนคติ
ความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน ส าหรับปัญหาการออกอากาศนั้น คือ การผ่านเซ็นเซอร์ (Censor) 
เนื้อหาที่ไม่รุนแรงเกินไป จ าเป็นต้องค านึงถึงกลุ่มผู้ชมที่อาจจะเป็นเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย 

3. ผลการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไป และความต้องการใน
ด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อรายการวาไรตี้บันเทิงเพื่อกลุ่มชายรักชาย 
ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม เพื่อส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไป และ

ความต้องการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชาย

รักชายจ านวนทั้งสิ้น 100 คน ตั้งแต่วันที่ 17-30 กันยายน พ.ศ. 2555  ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างชายรักชาย 
จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างชายรักชาย จ านวน 100 คนนั้น ส่วนใหญ่มี อายุระหว่าง

18-25 ปี ซึ่งท าให้เห็นว่า กลุ่มช่วงอายุนี้ คือ เป็นกลุ่มชายรักชายที่กล้าเปิดเผย และแสดงออก
ทางด้านเพศต่อสังคมได้ชัดเจนกว่าช่วงวัยอ่ืนๆ  

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างชายรัก
ชาย 

จากการส ารวจด้านพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักชาย”
โดยตรงนั้น พบว่ากลุ่มตัวอย่างชายรักชายกว่าครึ่งของกลุ่มตัวอย่างไม่เคยรับชมรายการที่มีเนื้อหา
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เกี่ยวกับ “ชายรักชาย” อีกทั้งกลุ่มเป้าหมายชายรักชาย ที่เคยรับชมรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “ชาย
รักชาย” นั้น ไม่สามารถจดจ าชื่อรายการได้ กลุ่มเป้าหมายชายรักชายมีพฤติกรรมการเปิดรับชมสื่อ
ออนไลน์ทุกวัน ตั้งแต่ช่วงเวลา 20.00 น.เป็นต้นไป และช่องทางการรับชมของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด 
คือ www.youtube.com ซึ่งเป็นเว็บไซด์หลังที่คนทั่วไปใช้เปิดชมคลิปวิดิโอต่างๆ สามารถเข้าถึงได้
ง่ายและหลากหลาย 

ส่วนที่ 3 ความต้องการที่มีต่อรูปแบบรายการวาไรตี้บันเทิงเพื่อกลุ่มชายรักชาย 
 จากการส ารวจความต้องการที่มีต่อรูปแบบรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย

นั้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างชายรักชายต้องการรับชมรายการที่มีรูปแบบการน าเสนอที่หลากหลาย ที่
ได้รับสาระและความบันเทิงไปพร้อมๆกัน และต้องการรับชมในวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันหยุดที่ว่างจากงาน 
และออกอากาศเป็นเวลา 30 นาที  

ส่วนที่ 4 ความต้องการที่มีต่อเนื้อหารายการวาไรตี้บันเทิงเพื่อกลุ่มชายรักชาย 
จากการส ารวจความต้องการที่มีต่อเนื้อหารายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย

นั้น พบว่ารายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย ที่เน้นการสนทนากันในสไตล์ของเพศชายรักชาย 
พูดถึงแฟชั่นหรือเทรนด์ใหม่ๆ และให้ค าปรึกษาเรื่องปัญหาความรัก อันได้แก่ เนื้อหาที่มีทั้งสาระและ
ความรู้ ที่ได้รับทั้งประโยชน์ต่างๆ และเรื่องราวที่สนุกสนาน ให้ความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายและได้รับ
ความรู้ในเวลาเดียวกัน 

จากผลสรุปข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการออกแบบโครงสร้างและรูปแบบโครงร่าง
ของรายการทั้งหมด ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ และสอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม เพื่อประเมินประสิทธิผลรายการ ในหัวข้อ 
“ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้จากการรับชมรายการวาไรตี้บันเทิงเพื่อกลุ่มชายรักชาย 
รายการ Rainbow Island” 

ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลชิ้นงานรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย 
Rainbow Island ที่ได้ผลิตขึ้น ด้วยวิธีการสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้
จากการรับชมรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย รายการ Rainbow Island”จากกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นชายรักชาย ที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ทั้งที่เป็นกระเทย, สาวประเภทสอง, เกย์ และอาศัยอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล เป็นจ านวนทั้งสิ้น 7 ท่าน และแบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายรองอีก
หนึ่งกลุ่ม คือกลุ่มบุคคลทั่วไปในสังคม ทั้งเพศชายเพศหญิงและเพศทางเลือก ที่มีอายุระหว่าง 18-25
ปี ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ผลสรุปที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ในช่วงระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม พ.ศ.
2556 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ Rainbow Island (Format) 
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กลุ่มตัวอย่างชายรักชาย มีความเห็นว่า รูปแบบของรายการ Rainbow Island นั้น มี
วิธีการน าเสนอที่หลากหลาย และทันสมัย เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของรายการส าหรับเพศชายรักชาย
ที่เกี่ยวข้องทั้งกับไลฟ์สไตล์และเรื่องราวใกล้ตัวของเพศนี้  อีกทั้งการน าเสนอรายการมีความเรียบง่าย 
ท าให้เมื่อรับชมสามารถรับชมได้ตลอดทั้งรายการไม่รู้สึกน่าเบื่อ  

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหารายการ Rainbow Island (Content) 
กลุ่มตัวอย่างชายรักชาย ทั้ง 2 กลุ่ม มีความเห็นว่า รายการมีประโยชน์ สามารถให้ทั้ง

ความบันเทิงและสาระความรู้ไปพร้อมกัน เนื้อหารายการมีการน าเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวรอบด้านของ
กลุ่มชายรักชาย ไม่ว่าเป็นเรื่องราวความรัก เริ่องเพศ ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต  ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เป็นที่
สนใจของกลุ่มชายรักชายในปัจจุบันอย่างมาก ท าให้รายการดูน่าสนใจ อีกทั้งการน าเสนอด้วย
ผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ ท าให้เนื้อหารายการมีความน่าเชื่อถือ 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าเสนอของรายการ Rainbow Island (Style) 
กลุ่มตัวอย่างชายรักชายและกลุ่มบุคคลทั่วไป ทั้ง 2 กลุ่ม มีความเห็นว่า พิธีกรด าเนิน

รายการได้ดี มีบุคลิกที่ดี อีกทั้งยังเชื่อมโยงเนื้อหาต่างๆได้อย่างเข้าใจง่าย มีการพูดจาที่ฉะฉาน ใช้
ภาษาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ อีกทั้งรายการในแต่ละช่วงมีความเชื่อมโยงกันได้ดี ในการน าเสนอใน
แต่ละช่วงของรายการที่มีทั้งความสนุก ผ่อนคลาย และเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาการ ที่น าเสนอออกมาได้
อย่างดี ไม่น่าเบื่อ 

โดยกลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับช่วงที่สองของรายการว่าน่าจะเพ่ิมเทคนิคหรือ
กราฟฟิคในการเล่าเรื่องเข้าไปด้วย เพ่ือความน่าสนใจที่จะเพ่ิมข้ึนอีก 

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกราฟิก การตัดต่อ (Editing) ภาพ ดนตรีและเสียง
ประกอบของรายการ Rainbow Island ( Music and Sound effect ) 

กลุ่มตัวอย่างชายรักชายและกลุ่มบุคคลทั่วไปทั้ง 2 กลุ่ม มีความเห็นว่าการน าเสนอ
ภาพนั้น ตรงกับรูปแบบของรายการ คือรายการส าหรับกลุ่มชายรักชาย ท าให้ภาพลักษณ์ของรายการ 
มีความสดใสสนุกสนานและร่าเริง ทั้งยังรวมไปถึงการใช้กราฟิกที่มีการเล่นสีสันที่สวยงาม ไม่มาก
จนเกินไป มีการออกแบบลวดลายของกราฟิกที่เหมาะสมกับรายการเป็นอย่างดี อีกท้ังเสียงดนตรีและ
เสียงประกอบที่เหมาะสมกับรูปแบบและเนื้อหาของรายการ เนื่องจากดนตรีที่น ามาประกอบนั้นมี
ความน่ารักสดใส สนุกสนานร่าเริง เหมาะกับกลุ่มชายรักชาย 

กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะเรื่องเสียงประกอบที่เลือกใช้ว่าในช่วงของเบรกที่สอง
เลือกใช้เสียงประกอบมามากเกินไป บางอันยังไม่ค่อยสื่อความหมายเท่าที่ควร 

ส่วนที่  5 ความคิด เห็น เกี่ ยวกับภาพรวมของรายการ Rainbow Island 
(Overview)  
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กลุ่มตัวอย่างชายรักชาย ทั้ง 2 กลุ่ม มีความเห็นว่ารายการ Rainbow Islandนั้น ให้
ความบันเทิงและสาระประโยชน์ต่อผู้ที่เป็นชายรักชาย และเป็นเรื่องที่กลุ่มเป้าหมายชายรักชายให้
ความสนใจอย่างมาก ดังนั้นรายการนี้จึงนับว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมาก  
 
อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอที่ปรากฏในรายการวาไรตี้
บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์จากผู้ผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรัก
ชาย รวมถึงการวิเคราะห์ผลส ารวจพฤติกรรมในการเปิดรับชมสื่อออนไลน์ทั่วไปและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย ตลอดจนการวิเคราะห์ผลการประเมิน
ประสิทธิผลรายการ Rainbow Island ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น สามารถท าการอภิปรายผลการศึกษาวิจัย
ได้ ดังนี้ 

รูปแบบของรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชายที่มีคุณภาพ ต้องมุ่งเน้นการมอบความสนุกสนาน
บันเทิงให้คุณผู้ชมโดยสอดแทรกสาระความรู้ที่ทันสมัย น่าสนใจ  และเป็นประโยชน์ต่อผู้ชม
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมากที่สุด ทั้งนี้ยังต้องสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชม ให้รู้สึกอยากติดตามได้
อยู่ตลอดเวลา โดยประเภทของรายการเพ่ือชายรักชายที่น าเสนอนั้น เป็นรายการวาไรตี้บันเทิง ซึ่งคือ 
รายการที่มีสาระและบันเทิงปะปนกันไป หรือรายการที่อยู่ระหว่างสาระและบันเทิงโดยใช้สาระความ
จริงมาน าเสนอเพ่ือความบันเทิง ที่ท าให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาผู้ชมอย่างมาก (ก าจร หลุยยะพงศ์ 
2530: 10-6) ซึ่งตรงกับผลการวิจัยจากจุฬาลงกรณ์ (กิ่งรัก อิงคะวัต, 2542) ที่พบว่า พฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อของกลุ่มชายรักชายมีการบริโภคสื่อที่เกี่ยวข้องกับการบันเทิงสูงในระดับสูง ดังนั้นการ
น าเสนอทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหาให้มีเหมาะสมจึงมีความส าคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นภาษาและการพูด
ของพิธีกรตั้งแต่เริ่มเปิดรายการ ในการน าเสนอเนื้อหาในแต่ละช่วง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ข่าวสาร หรือ
ค าแนะน าต่างๆ จะต้องสามารถดึงดูดความสนใจจากการน าเสนอด้วย ภาพ และดนตรีประกอบ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อความหมายทางโทรทัศน์ว่า “ภาพหนึ่งภาพมีค่าเท่ากับค าพูดนับ
พันค า” (ชัยพล สุทธิโยธิน 2548: 163) อีกทั้ง ดนตรีประกอบ จะมีส่วนช่วยในการสร้างอารมณ์และ
ความรู้สึกในเนื้อหาของรายการ เพ่ือให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกสนใจ สามารถเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นและได้รับ
ประโยชน์จากข้อมูลที่น าเสนออย่างเต็มที่ ทั้งยังสามารถน าไปปฏิบัติตามหรือน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการผลิตรายการ ว่าเป็นสื่อที่ให้ทั้งภาพและเสียง ซึ่งสามารถกระท าได้
หลากหลายรูปแบบและมีปัจจัยมากมายที่จะใช้ดึงดูดความสนใจของผู้ชมตลอดเวลา ทั้งยังท าให้ผู้ชม
เข้าใจเรื่องราวได้ดี พร้อมทั้งรู้สึกสนุกสนานขณะชมรายการ  ดังนั้นจึงถือเป็นสื่ออีกประเภทหนึ่งที่
เข้าถึงผู้ชมได้เป็นจ านวนมากและมีอิทธิพลต่อประชาชน ในด้านความคิด ความรู้สึก และด้าน
พฤติกรรม 
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เนื้อหาของรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชายนั้น จะต้องมุ่งเน้นให้สาระบันเทิงที่
สอดแทรกสาระความรู้ ข้อเท็จจริง หรือข่าวสารที่ทันสมัย น่าสนใจ เป็นประโยชน์ และตรงกับความ
สนใจของกลุ่มเป้าหมาย จึงท าให้การน าเสนอรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชายนั้น จ าเป็นที่
จะต้องคัดสรรเนื้อหารายการ และสิ่งที่จะน าเสนอให้มีประโยชน์ เป็นเรื่องใกล้ตัว และไม่ส่งผลด้านลบ
ต่อเพศชายรักชาย เนื่องจากการเผยแพร่เนื้อหารายการด้วยสื่อออนไลน์จะมีผลกระทบต่อความเชื่อ 
ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชม ซึ่งในที่นี้คือกลุ่มชายรักชาย ผู้ที่เป็นเพศทางเลือกในสังคมที่ยังไม่ถือ
ว่าเป็นที่ยอมรับโดยสิ้นเชิง เพราะในสังคมไทยยังติดภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยดีต่อเพศชายรักชายจากใน
อดีตอยู่ ดังนั้นจึงยังต้องการการสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อเพศนี้อีกมาก  ซึ่งเนื้อหาของ
รายการชายรักชายส่วนใหญ่จึงมักจะน าเสนอเนื้อหาสาระที่เบาสมอง หรือข่าวสารอัพเดทให้ทัน
เหตุการณ์และกระแสสังคม โดยการแทรกความบันเทิงเข้าไป เพ่ือดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย และสร้าง
ประโยชน์ให้กับผู้ชมอย่างมากที่สุด เพ่ือให้ผู้ชมน ามาประยุกต์ใช้ได้จริง และติดตามรายการนี้ต่อไป 
ตัวอย่างเช่น ช่วง Rainbow Lifestyle ที่น าเสนอเกี่ยวกับข่าวสารอัพเดทต่างๆ หรือเรื่องราว ประเด็น 
เทคโนโลยีที่ก าลังเป็นกระแสในสังคม  

ลีลาการและการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชายที่มี
คุณภาพนั้น ผู้ด าเนินรายการจะต้องมีบุคลิกที่ดี แจ่มใส มีความตลกสนุกสนานร่าเริงอยู่ในตัว และมี
ไหวพริบปฏิภาณที่ดีในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า กล้าแสดงออก เนื่องจากเป็นรายการที่เน้น
การมอบความสนุกสนานบันเทิงให้กับคุณผู้ชม จึงต้องสร้างความสนุกสนานให้กับกลุ่มเป้าหมาย อีก
ทั้งการใช้ภาษาจะต้องเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนและสามารถใช้วิธีการสื่อสารได้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชม ซึ่ง
ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรายการของผู้ศึกษาพบว่า กลุ่มเป้าหมายเห็นว่ารายการให้ความ
บันเทิงทั้งเนื้อหารายการและผู้ด าเนินรายการ เนื่องจากเป็นรายการเพ่ือชายรักชาย และมีผู้ด าเนิน
รายการเป็นชายรักชายที่มีบุคลิกร่างเริงและเป็นคนตลก สนุกสนาน จึงจะท าให้กลุ่มเป้าหมายที่รับชม 
ได้รับความบันเทิงท้ังจากเนื้อหาที่น าเสนอและลีลาการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการ 

 กระบวนการการสื่อสารในการผลิตรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย Rainbow 
Island นั้น จะเห็นได้ว่า ผู้ผลิตและผู้ด าเนินรายการ จะท าหน้าที่ในฐานะของผู้ส่งสารและเป็นแหล่ง
ของข้อมูลข่าวสารด้วย ท าให้มีความเข้าใจของเนื้อหาสาระที่ส่งไปเป็นอย่างดี โดยการน าเสนอเนื้อหา
ของผู้ด าเนินรายการ จะเป็นไปในลักษณะของการน าความรู้ที่ค้นคว้ามาได้น ามาประมวลให้ได้ข้อมูลที่
เข้าใจได้ง่ายและไม่ซับซ้อน แล้วจึงจะน าออกเสนอไปยังกลุ่มผู้ชมหรือกลุ่มเป้าหมายด้วยเทคนิคการ
แพร่ภาพและเสียง ซึ่งจะท าให้กลุ่มผู้ชมที่รับชมรายการ สามารถได้ข้อมูลความรู้ ความคิดเห็น และ
ความพึงพอใจ โดยเนื้อหาที่น าเสนอนั้น จะมีการปรับภาษาให้เข้าใจง่ายและเหมาะสมต่อ
กลุ่มเปา้หมายซึ่งก็คือ กลุ่มชายรักชายซึ่งเป็นกลุ่มผู้ชมหลัก 
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   จากการศึกษาวิจัยพบว่า ในอดีตที่สังคมไม่ค่อยเปิดพ้ืนที่สาธารณะหรือให้การยอมรับเพศ

ชายรักชายกันอย่างเสรีมากนัก แตมุ่มมองต่อกลุ่มชายรักชายโดยรวมของสังคมไทยเปลี่ยนไปใน

ทางบวก คือ สังคม มีการยอมรับความหลากหลายของเพศวิถีทางเลือกมากข้ึน นั่นก็เป็นเพราะการ

รณรงค์ท้ังภาคประชาสังคม และการสื่อสารของภาคสื่อมวลชนสามารถช่วยเป็นพื้นที่สาธารณะหนึ่งที่

จะสื่อสารไปยังกลุ่มคนที่เป็นเพศทางเลือก และกลุ่มอ่ืนๆในสังคมถึงการมีตัวตน ถึงข้อเรียกร้องใน

สิทธิต่างๆที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมไปถึงการท าให้เกิดการรับรู้และสร้างความเข้าใจในสังคม 

เพ่ือให้กลุ่มเพศทางเลือกนี้สามารถอยู่ร่วมกับคนทั่วไปในสังคมได้อย่างปกติ ดังนั้นสื่อออนไลน์

กลายเป็นพ้ืนที่ที่กลุ่มเพศชายรักชายใช้เป็นพื้นที่ในการแสดงออกถึงความเป็นตัวตนได้อย่างอิสระเสรี 

ซึ่งสื่อออนไลน์ก็เป็นสื่อที่สามารถตอบโจทย์ให้กับกลุ่มเพศชายรักชายในกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่าง

ดี ด้วยวิถีชีวิตของคนเมืองที่ต้องท างานตามเวลางาน ท าให้การมารอเปิดรับชมสื่ออ่ืนๆอย่างเช่นสื่อ

โทรทัศน์เป็นเรื่องที่ยาก เพราะมีข้อจ ากัดด้านเวลางาน ซึ่งสื่อออนไลน์ไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาในการ

เปิดรับสื่อ ดังเช่นหนึ่งใน“อิสระ 5 ประการ” (5 Freedoms)ของสื่อจากข้อจ ากัดด้านเวลา 

(Freedom from Scheduling) เนื่องจากเนื้อหาที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกรับ

และส่งข่าวสารได้ในเวลาที่ตนต้องการ และไม่จ าเป็นต้องชมเนื้อหาต่างๆ ตามเวลาที่ก าหนด ดังนั้นสื่อ

ออนไลน์จึงง่ายต่อการเปิดรับของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับผลการท าแบบสอบถามด้าน

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน๋ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นชายรักชายโดยส่วนใหญ่จะเปิดรับสื่อออนไลน์

ที่เป็นวีดิทัศน์จากWWW.YOUTUBE.COM ในเวลาหลังสองทุ่มเป็นต้นไป ดังนั้นสื่อออนไลน์จึง ท าให้

สามารถเลือกรับชมรายการได้ในเวลาตามที่ต้องการ ซึ่งในปัจจุบันสื่อออนไลน์นั้น เป็นสื่อที่สามารถ

เข้าถึงประชาชนได้อย่างง่าย โดยเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และยังเป็นสื่อที่ให้ข้อมูล ข่าวสาร 

และความบันเทิงต่อกลุ่มเป้าหมายชายรักชายที่เลือกเปิดรับสื่อประเภทนี้ เนื่องจากความสะดวก และ

สามารถเข้าใจข้อมูลได้โดยง่าย รวมไปถึงยังได้รับความสนุกสนาน และผ่อนคลายอีกด้วย ซึ่ง

สอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อและเปิดรับข่าวสาร ในด้านพฤติกรรมการเปิดรับ

สื่อ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจะมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ตามความสะดวกและตามความเคยชินของตน และ

ยังรวมไปถึงพฤติกรรมการในการเลือกเปิดรับสื่อตามข้อมูลข่าวสารที่ต้องการทราบหรือที่สนใจ และ

เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ เช่น เพ่ือการเรียนรู้ หรือเพ่ือผ่อนคลาย  

เมื่อผู้ชมกลุ่มเป้าหมายชายรักชายได้รับชมรายการ และประเมินผลรายการวาไรตี้บันเทิง
เพ่ือกลุ่มชายรักชาย Rainbow Islandแล้ว ท าให้ผู้ศึกษาพบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความต้องการเนื้อหา
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เกี่ยวกับชายรักชายโดยตรง ไม่ว่าเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตในสังคมไทยให้ประสบความส าเร็จ สาระพัด
เรื่องราวไลฟ์สไตล์ของกลุ่มชายรักชาย ไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร เกร็ดน่ารู้ หรือนวัตกรรมใหม่ๆที่
ตอบสนองลฟ์สไตล์ของกลุ่มชายรักชาย รวมไปถึงเรื่องเพศและเรื่องราวความรักเพศเดียวกันด้วย ซึ่ง
ท าให้กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อรูปแบบและการน าเสนอของรายการที่สอดคล้องต่อความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และตรงกับจุดประสงค์ของผู้ศึกษาที่ต้องการน าเสนอเนื้อหานี้ ด้วยสื่อ
ออนไลน์ ที่เปน็สื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ได้ง่ายที่สุด  

กลุ่มเป้าหมายที่ท าการศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มชายรักชาย จ านวน 7  คน ที่มีอายุ 
18-25 ปี และกลุ่มบุคคลทั่วไปอีกจ านวน 7 คน ที่มีอายุ 18-35 ปี นั้น มีความชื่นชอบ หรือความพึง
พอใจต่อเนื้อหารายการในแต่ละช่วงที่แตกต่างกัน ซึ่งกลุ่มชายรักชายส่วนใหญ่ ชื่นชอบและพึงพอใจ
กับเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวการใช้ชีวิตให้ประสบความส าเร็จในช่วง Rainbow Idol โดยเนื่องมาจาก
ปัจจุบัน สื่อสารมวลชนส่วนใหญ่มักจะน าเสนอภาพเชิงตลกขบขันของคนกลุ่มนี้ เพราะเล่นประเด็น
เฉพาะความเบี่ยงเบนทางเพศ โดยมองข้ามประเด็นอ่ืน เช่น ด้านความสามารถ ด้านการใช้ชีวิต ยิ่งมี
ส่วนให้สังคมมองกลุ่มเกย์บิดเบือนจากภาพรวมที่แท้จริง และยิ่งสร้างช่องว่างระหว่างสังคมให้กว้างข้ึน 
สื่อมวลชนในแขนงต่างๆ จึงควรตระหนัก และพิจารณาเสนอภาพของกลุ่มเกย์ ในประเด็นอ่ืน 
นอกเหนือจากประเด็นทางเพศมุมมองเดียว แต่Rainbow Idolเป็นช่วงที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ
กลุ่มชายรักชายพร้อมทั้งยังแฝงแง่คิดดีๆในการใช้ชีวิตไปให้อีกด้วย ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มเป้าหมายที่
เป็นบุคคลทั่วไป ที่มีช่วงอายุ 18-35 ปี ที่ชื่นชอบช่วงการอัพเดทสาระพัดเรื่องราวเกี่ยวกับชายรักชาย 
ในช่วง Rainbow Island โดยให้เหตุผลว่า สนใจในเรื่องราวของเพศชายรักชาย ซึ่งคนส่วนใหญ่มองว่า
กลุ่มชายรักชายเป็นเพศท่ีสนุกสนาน จึงชอบที่จะเปิดรับเรื่องราวที่เป็นเกร็ดความรู้ หรือเทรนด์แฟชั่น 
นวัตกรรมใหม่ๆที่จะน าเสนอในช่วงนี้  ท าให้ผู้ศึกษามองถึงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมในการ
เลือกเปิดรับ และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายเมื่อมีการแบ่งลักษณะทางเพศ ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับ ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อสื่อ (Uses and Gratifications Theory) โดยหัวใจ
ส าคัญของความพึงพอใจ คือ ผู้รับสารใช้สื่อมวลชนเพ่ือตอบสนองความต้องการส่วนตัวของตัวเอง 
ผู้รับสารที่มีสภาวะแวดล้อมทางสังคมและจิตใจที่แตกต่างกัน จะมีความต้องการในการที่จะรับสื่อที่
แตกต่างกันด้วย รวมไปถึงการศึกษาวิจัยของ แม็คคอมส์ และเบคเคอร์ (อ้างถึงใน กนกพรรณ วิบูลยศ
ริน 2547: 32) ได้สรุปผลว่าบุคคลที่ใช้สื่อมวลชนเพ่ือสนองความต้องการของตัวเอง ด้วยเหตุผลที่
ต่างกัน ดังนี้ 

1. เพ่ือติดตามข่าวสาร (Surveillance) โดยการติดตามความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น
รอบตัว เพ่ือที่จะได้ทราบว่าอะไรเกิดข้ึน เพ่ือให้ทันเหตุการณ์ ทันสมัย และเรียนรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งส าคัญ
ควรรู้ 
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2. เพ่ือต้องการค าแนะน าหรือค้นหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ(Decision) เปิดรับ
สื่อมวลชน เพ่ือน ามาปฏิบัติตนให้ถูกต้อง และช่วยในการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน เพ่ือความอยู่ รอด
ในระบบสังคมและการเมืองที่เป็นอยู่ 

3. เพ่ือน าไปใช้ในการสนทนา (Discussions) รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์น าไปพูดคุย
สนทนากับผู้อ่ืน 

4. เพ่ือต้องการมีส่วนร่วม (Participating) เปิดรับสื่อเพ่ือสร้างความรู้สึกว่าตนมีส่วน
ร่วมในเหตุการณ์และความเป็นไปต่างๆที่เกิดขึ้น 

5. เพ่ือเสริมย้ าความคิดเห็น (Reinforcement) หาข้อมูลเพ่ือเสริมย้ าความคิดเห็นเดิม
ให้มั่นคงยิ่งขึ้น หรือเพ่ือยืนยันการตัดสินใจที่ได้ท าไปแล้ว 

6. เพ่ือความบันเทิง (Relaxation and entertainment) เพ่ือความเพลิดเพลินและ
ผ่อนคลายอารมณ์ทางด้านอารมณ ์  

จากทฤษฎีข้างต้นนี้ การผลิตรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชายนั้น ประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งมีการน าเสนอข้อมูล ข่าวสาร และให้ค าแนะน า ในการใช้ชีวิตที่
เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มชายรักชาย รวมไปถึงสร้างความบันเทิงและผ่อนคลายอีกด้วย โดยการน าเสนอ
ผ่านเนื้อหาที่หลากหลายที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้รอบด้านและสามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง อีกท้ังกลุ่มเป้าหมายยังมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาและการน าเสนอของรายการ 

จากการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ท าให้ผู้ศึกษาได้เห็นถึงทฤษฎีต่างๆที่ได้
น ามาใช้ในการสร้างสรรค์และผลิตรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย ซึ่งทฤษฎีนั้นต่างมีความ
สอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรายการ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากที่ท าให้
รายการต่างบรรลุวัตถุประสงค์และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
ทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหารายการรวมถึงผู้ด าเนินรายการ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการผลิตรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย 

1.1. จากผลส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างจะเปิดรับชมสื่อออนไลน์ที่บ้าน หลังจากเสร็จงานช่วงค่ าๆก็จะเริ่มใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค 

ดังนั้นจึงสามารถใช้เฟสบุ๊คเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้บุคคลทั่วไปรู้จักรายการมากขึ้น โดยการ

โพสลงในเฟสบุ๊คในช่วงเวลาที่คนส่วนมาใช้เฟสบุ๊ค 

1.2. เนื้อหาที่น าเสนอในรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย ควรจะเป็นเรื่องที่น าเสนอ

เกี่ยวกับเรื่องราวที่สดใหม่ ทันเหตุการณ์ และดึงดูดความสนใจชายรักชาย เนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย
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เป็นเพศที่มีความไวต่อกระแสสังคมมาก เรื่องของสินค้าและบริการ หรือนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้น

รอบตัว 

1.3. รูปแบบที่น าเสนอในรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย ควรจะมุ่งเน้นความสนุกสนาน

เฮฮาในสไตล์ของชายรักชาย เน้นมอบความบันเทิงให้แก่คุณผู้ชมเป็นหลัก โดยสอดแทรกสาระ

หรือเกร็ดความรู้แทรกเข้าไปเพ่ือเป็นประโยชน์กับคนดู 

1.4. พิธีกรที่ด าเนินรายการรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชายที่ดี ควรมีบุคลิกท่ีดี 

สนุกสนานร่าเริง แจ่มใส ไม่จ าเป็นต้องเป็นเพศชายรักชาย แต่ต้องเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณท่ีดี 

สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ และรับส่งมุก อารมณ์เพ่ือให้รายการสนุกอยู่เรื่อยๆ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 

การศึกษาและการผลิตรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย Rainbow Island ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้

ก าหนดขอบเขตการศึกษาวิจัยทางด้านพ้ืนที่ในการศึกษา เพ่ือศึกษารายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชาย

รักชาย ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะออกอากาศทางสื่อออนไลน์คือ WWW.YOUTUBE.COM เท่านั้น เพ่ือ

การศึกษาวิจัยให้เห็นภาพรวมของรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชายทั้งหมดในอนาคต ควรมี

การศึกษารายการรายการวาไรตี้บันเทิงเพื่อกลุ่มชายรักชายทุกช่องทางของสื่อเพ่ิมเติมที่ได้จัดท า

รายการประเภทนี้ขึ้นมา อีกทั้งเนื้อหาในการน าเสนอ ควรมีการน าเสนอโดยการเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ

ทัศนคติของกลุ่มชายรักชายต่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยมที่มีต่อเพศทางเลือกในสังคมไทยด้วย 
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ก.พ. 
57 

มี.ค. 
57 

ศึกษาและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวข้อง          

จัดท าบทที่ 1 และน าเสนอตออาจารย์ที่
ปรึกษา 

          

จัดท าบทที่ 2 และน าเสนอตออาจารย์ที่
ปรึกษา 

         

ตรวจความกาวหนาครัง้ที่ 1           

เก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย โดยใช้
แบบสอบถาม 

          

จัดท าบทที่ 3 และน าเสนอตออาจารย์ที่
ปรึกษา 
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ความเขาใจเรื่องเพศ วิถีของสาวประเภทสอง 
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แบบสัมภาษณ์เจาะลึก ผู้ผลิตและผู้ด าเนินรายการ 

วาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชาย 
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แบบสัมภาษณ์เจาะลึก ผู้ผลิตและผู้ด าเนินรายการเพื่อกลุ่มชายรักชาย 
 
1. ค าถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการเพื่อกลุ่มชายรักชายในปัจจุบัน 

-  ประวัติส่วนตัวของผู้ผลิตรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชาย 
-  ชื่อรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชายที่ก าลังรับผิดชอบในปัจจุบัน 
-  ความนิยมของรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชายในปัจจุบัน 
-  กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ของรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชาย 
-  องค์ประกอบ ภาพรวมของรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชาย 
-  สัดส่วนของรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชาย 
-  แนวโน้มของรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชาย 

2. ค าถามด้านเนื้อหาของรายการเพื่อกลุ่มชายรักชาย 
- ลักษณะเนื้อหาที่ดีและมีประโยชน์ของรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชาย 
- ลักษณะเนื้อหาส่วนใดที่มีความแตกต่างจากรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชายอื่นๆในปัจจุบัน 
- ลักษณะเนื้อหาของรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชายที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 
- เนื้อหาของรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชาย มีส่วนใดที่ยังขาดหรือควรได้รับการพัฒนาให้

เพ่ิมมากข้ึน 
- ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเนื้อหาในการน าเสนอในแต่ละช่วงของรายการเพ่ือกลุ่มชายรัก

ชาย 
- กิมมิค (Gimmick) ของรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชายที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน 

3. ค าถามด้านรูปแบบหรือวิธีการน าเสนอรายการเพื่อกลุ่มชายรักชาย 
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการน าเสนอรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชาย 
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการน าเสนอรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชายแตกต่างจาก

รายการอื่น ในปัจจุบัน และมีแนวคิดอย่างไร 
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการน าเสนอรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชายที่ได้รับความนิยม

มากที่สุด 
- ลักษณะการเลือกล าดับภาพ การเลือกใช้เสียงประกอบ และ Mood tone ที่เลือกใช้ 

4. ค าถามด้านพิธีกร/ผู้ด าเนินรายการ 
- บุคลิกลักษณะของพิธีกรหรือผู้ด าเนินรายการที่ดี 
- พิธีกรหรือผู้ด าเนินรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชาย ควรจะมีบุคลิกอย่างไรที่ท าให้รายการดู

น่าสนใจ 
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5. ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการเพื่อกลุม่ชายรักชาย 
- ปัญหาและอุปสรรคที่พบและแนวทางการแก้ไขในการผลิตรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชาย 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามความคิดเหน็และความต้องการในการรับชมรายการเพ่ือกลุ่มชายรักชาย 
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แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการวาไรตี้บันเทิงเพื่อกลุ่มชายรัก
ชาย ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สาขานิเทศศาสตร์                                                                  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามชุดนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและความ
ต้องการในการรับชมรายการวาไรตี้บันเทิงเพ่ือกลุ่มชายรักชายในปัจจุบัน จากกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ผู้ชม ในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล เพ่ือใช้ประโยชน์ในการศึกษาและน ามาสร้างสรรค์
เนื้อหาและรูปแบบรายการให้มีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการของท่านต่อไป 

2. ค าตอบในแบบสอบถามนี้ จะน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการศึกษาเท่านั้น ซึ่งจะไม่มี
ผลกระทบต่อสวัสดิภาพของท่านแต่อย่างใด ดังนั้นจึงใครขอความร่วมมือจากท่านในการตอบค าถาม
ทุกข้อตามความจริง 

3. ข้อมูลในการสอบถามมีทั้งหมด 4 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ตอนที่ 2 : พฤติกรรมการเปิดรับออนไลน์อื่นๆของกลุ่มเป้าหมาย 
ตอนที่ 3 : ความคิดเห็นในด้านความต้องการของเนื้อหาและรูปแบบรายการเพ่ือกลุ่ม

ชายรักชายของกลุ่มเป้าหมาย 
ตอนที่ 4 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รายการวา

ไรตี้บันเทิงเพื่อกลุ่มชายรักชายในปัจจุบัน 
กรุณาใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่อง       ที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวและความคิดเห็นของท่าน

มากที่สุด โดยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา 
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 
1.1 อายุ 

ต่ ากว่า 15 ปี     15-20 ปี    21-25 ปี   26-30 ปี 
1.2 ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  สูงกว่าปริญญาตรี 
1.3 อาชีพ 

นักเรียน/นักศึกษา               พนักงานบริษัท 
ธุรกิจส่วนตัว    อ่ืนๆ (ระบุ................................. ......................) 
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1.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ต่ ากว่า 10,000 บาท   10,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท   30,001-40,000 บาท 
40,001-50,000 บาท   สูงกว่า 50,000 บาท 

1.5 สถานภาพ 
โสด            มีคู่รัก   อ่ืนๆ (...................................) 

 
ตอนที่ 2 : พฤติกรรมการเปิดรับสื่อทางออนไลน์ของกลุ่มเป้าหมาย 
 
2.1 ท่านเคยชมรายการที่มีรูปแบบหรือรายการที่เกี่ยวข้องกับ “เพศชายรักชาย” โดยตรงหรือไม่? 

เคย   ชื่อรายการ......................................................................................... ......................... 
  (สามารถตอบได้มากกว่า 1 รายการ) 
ไม่เคย 

2.2 ท่านเปิดรับชมวีดิทัศน์ทางสื่อออนไลน์ทั่วไป (ชมคลิปวิดิโอจากทางอินเตอร์เน็ต) ในช่วงวันใด
มากที่สุด 

วันธรรมดา  วันเสาร์-อาทิตย์   ทุกวัน 
2.3 ท่านเปิดรับชมวีดิทัศน์ทางสื่อออนไลน์ทั่วไป ในช่วงเวลาใด 

05.00-08.00 น.  08.01-11.00 น.  11.01-14.00 น. 
14.01-17.00 น.  17.01-20.00 น.  ตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป 

2.4 ท่านเปิดรับสื่อทางโทรทัศน์เว็บไซด์ใดบ่อยที่สุด 
www.youtube.com   
www.vimeo.com 
www.video.mthai.com/  

http://www.clipmass.com/   

อ่ืนๆ................................. 

2.5 ท่านคิดว่ารายการเพื่อกลุ่มชายรักชาย ในปัจจุบันนี้ มีข้อบกพร่องในจุดใดหรือมีเนื้อหาใดที่
ท่านยังต้องการเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



101 

 

ตอนที่ 3 : ความคิดเห็นในด้านความต้องการของเนื้อหาและรูปแบบรายการเพื่อกลุ่มชายรักชาย
ของกลุ่มเป้าหมาย 
 
3.1 รูปแบบการน าเสนอรายการเพื่อกลุ่มชายรักชาย ที่ท่านต้องการหรือสนใจ(ตอบได้มากกว่า 1
ข้อ) 

การสนทนากันในสไตล์ของชายรักชาย(พูดตรง ตลก )  
การตอบปัญหาเรื่องความรักของชายรักชาย 
การอัพเดทสินค้า, เทคโนโลยีฯ และนวัตกรรมใหม่ๆส าหรับชายรักชาย 
การแสดงบทบาทสมมุติเล่าถึงต านานของเพศชายรักชาย 
การน าเสนอดวงชะตาราศีเกิดของเพศชายรักชายผ่านกราฟฟิค 
การพาไปแนะน าทริปหรือสถานที่ท่องเที่ยวสุดสัปดาห์ที่น่าสนใจ 
การพูดคุยกับผู้ที่เป็ นเพศชายรักชายและประสบความส าเร็จในชีวิต 
การน าเสนอเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับเพศชายรักชาย(รู้หรือไม่) 
เนื้อหาด้านอ่ืนๆ (....................................................................................)  

3.2 ท่านคิดว่าเนื้อหาทางด้านไลฟ์สไตล์ของชายรักชายในด้านใดบ้างที่ท่านต้องการหรือสนใจ? 
(ตอบได้มากกว่า 1ข้อ) 

ทริปท่องเที่ยว 
สถานที่เที่ยวยามราตรี 
กิจกรรม 
ดวงชะตาราศีของกลุ่มชายรักชาย 
เกย์ไอดอล 
แฟชั่นใหม่ 
สินค้าเพ่ือชายรักชาย 
อ่ืนๆ....................................................  

3.3 ท่านคิดว่าเนื้อหาในด้านความรักของชายรักชายในด้านใดบ้างที่ท่านต้องการหรือสนใจ? 
(ตอบได้มากกว่า 1ข้อ) 

ให้ค าปรึกษาปัญหาความรัก 
ให้ค าปรึกษาปัญหาเรื่องเพศ 
เป็นสื่อกลางในการบอกรัก / ขอคืนดี / ท าเซอร์ไพรส์ 
แสดงบทบาทสมมุติเรื่องปัญหาความรักที่มักเกิดบ่อยของเพศชายรักชาย 
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3.4 ท่านคิดวา่ระยะเวลาการน าเสนอรายการเพื่อกลุ่มชายรักชาย ควรมีความยาวเท่าไหร่ 
10 นาท ี   15 นาที    20 นาที  
30 นาท ี   1 ชั่วโมง   มากกว่า 1 ชั่วโมง 

3.5 ท่านคิดว่าช่วงวันใด ที่เหมาะสมกับช่วงเวลาในการรับชมรายการเพื่อกลุ่มชายรักชาย ของ
ท่านมากที่สุด 

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ  วันพฤหัสบดี  วันศุกร์ 
 วันเสาร์  วันอาทิตย์ อ่ืนๆ (.......................................... ) 
3.6ท่านเปิดรับรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไป ในช่วงเวลาใด 

05.00-08.00 น.  08.01-11.00 น.  11.01-14.00 น. 
14.01-17.00 น.  17.01-20.00 น.  ต้ังแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป 

3.7 ท่านต้องการรับฟังเนื้อหารายการเพื่อกลุ่มชายรักชาย ที่มุ่งเน้นสิ่งใดมากที่สุด 
เนื้อหารายการที่มุ่งเน้นสาระ อันได้แก่ เนื้อหาที่เป็นข้อมูลข่าวสาร เป็นประโยชน์และให้

ความรู้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเพศชายรักชาย 
เนื้อหารายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง อันได้แก่ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่สนุกสนาน 

สร้างความผ่อนคลาย หรือเร้าอารมณ์ความรู้สึก 
เนื้อหารายการที่มุ่งเน้นสาระและความบันเทิง อันได้แก่ เนื้อหาที่มีทั้งสาระและความรู้ ที่

ได้รับทั้งประโยชน์ต่างๆ และเรื่องราวที่สนุกสนาน ให้ความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายและได้รับความรู้ใน
เวลาเดียวกัน 
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ตอนที ่4 : พฤติกรรมของกลุ่มชายรักชาย 
 
4.1 ท่านคิดว่าช่องทางไหนที่จะสามารถท าให้ท่านได้พบเจอกับคู่รัก(หาแฟน) 

โซเชียลมีเดีย  
แอพลิเคชั่น 
พบเจอกันในที่สาธารณะ 
สนิทสนมจากการร่วมงานกัน 
สวนสาธารณะ 
เพื่อนแนะน า 
สถานบันเทิงยามราตรี 
อ่ืนๆ.............................. 

4.2ปัญหาที่คุณมักจะพบบ่อยในคู่รักที่เป็นชายรักชาย 
ไม่ทราบว่าอีกฝ่ายมีรสนิยมทางเพศแบบไหน  
ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ เพราะ................................................................... 
อ่ืนๆ................................................................................................................................ 

4.3 ท่านต้องการให้สินค้าหรือบริการประเภทใด ให้ผลิตออกมาเฉพาะเพื่อกลุ่มชายรักชาย
โดยตรง? 

เครื่องนุ่งห่ม 
เครื่องประดับ 
โซเชี่ยลมีเดีย 
ทริปท่องเที่ยว 
สถานบันเทิง 
อ่ืนๆ............................................................................................................................. 

 
ขอขอบคุณทุกท่าน 

ส าหรับการร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามค่ะ 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามการสนทนากลุ่ม 
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แบบสอบถามการสนทนากลุ่ม 
 “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้จากการรับชมรายการวาไรตี้บันเทิงเพื่อกลุ่มชายรัก

ชาย รายการ Rainbow Island” 
 

1. ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ Rainbow Island (Format) 
- ท่านรู้สึกชื่นชอบการน าเสนอรายการ Rainbow Island ในแต่ละช่วงหรือไม่ เพราะเหตุ
ใด 
- ท่านคิดว่ารายการ Rainbow Island ที่ได้ชมนั้น มีความน่าสนใจและตรงต่อความสนใจ
ของกลุ่มชายรักชายหรือไม่ เพราะเหตุใด 

2. ความพึงพอใจต่อเนื้อหารายการ Rainbow Island (Content) 
- ท่านรู้สึกชื่นชอบเนื้อหาของรายการ Rainbow Island ในแต่ละช่วงหรือไม่ เพราะเหตุ

ใด 
- ท่านได้รับประโยชน์จากการชมรายการ Rainbow Island มากน้อยเพียงใด เพราะเหตุ

ใด 
3. ความพึงพอใจต่อการน าเสนอของรายการ Rainbow Island (Style) 

- ท่านรู้สึกชื่นชอบบุคลิกและวิธีการสื่อสารของผู้ด าเนินรายการ Rainbow Island หรือไม่ 
เพราะเหตุใด 

- ท่านคิดว่าการน าเสนอรายการ Rainbow Island แต่ละช่วง มีความเชื่อมโยงกันหรือไม่ 
เพราะเหตุใด 

- ท่านรู้สึกชื่นชอบ Title ของรายการ Rainbow Island มากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด 
4. ความพึงพอใจต่อกราฟิก การตัดต่อ (Editing) ภาพ ดนตรีและเสียงประกอบของรายการ 
Rainbow Island (Music and Sound effect) 

- ท่านรู้สึกชื่นชอบกราฟิก และการตัดต่อภาพของรายการรายการ Rainbow Island ใน
แต่ละช่วงหรือไม่ เพราะเหตุใด 

- ท่านรู้สึกชื่นชอบเพลงประกอบ Title ของรายการ Rainbow Island ในแต่ละช่วง
หรือไม่  

เพราะเหตุใด 
- ท่านรู้สึกชื่นชอบการเปิดเพลงและดนตรีประกอบในแต่ละช่วงของรายการ Rainbow 

Island หรือไม่ เพราะเหตุใด 
5. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ Rainbow Island (Overview) 
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- ท่านรู้สึกชื่นชอบช่วงใดของรายการ Rainbow Island มากที่สุด เพราะเหตุใด 
(สามารถตอบได้มากกว่า 1 ชว่ง)  

- ท่านรู้สึกพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ Rainbow Island ที่ได้รับชมหรือไม่ อย่างไร 
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