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การสรางสรรครายการโทรทัศนวัยรุน ทีน่ ําเสนอ
กิจกรรมยามวางที่เปนประโยชน
Creating Teen Television Program that presents
Useful free time activity

ผดาชไม วรรณสา 13530461
ผูรับผิดชอบโครงการ

จุลนิพนธนเี้ ปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2556

หัวขอจุลนิพนธ

ผูดําเนินการ
ปการศึกษา
สาขาวิชา
อาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธ

การสรางสรรครายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวาง
ที่เปนประโยชน
Creating Teen Television Program that presents
useful free time activity
นางสาวผดาชไม วรรณสา รหัสนักศึกษา 13530461
2556
นิเทศศาสตร
อาจารยกังวาล ทิมพัฒนพงษ
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13530461 : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภาควิชาวิทยุและโทรทัศน์
เรื่อง : การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์วัยรุ่นที่นาเสนอกิจกรรมยามว่างที่เป็นประโยชน์
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จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัย รายการโทรทัศน์นาไปสู่การผลิตรายการ
โทรทัศน์วัยรุ่นที่นาเสนอกิจกรรมยามว่างที่เป็นประโยชน์ Adrenaline โดยการศึกษาในเล่มนี้ มุ่งเน้น
ขั้นตอนและกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ในทุกขั้นตอน เริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลก่อน
การผลิตรายการ ด้วยการสารวจและวิเคราะห์รายการโทรทัศน์วัยรุ่ น และสัมภาษณ์เ ชิงลึก ผู้ผลิต
รายการโทรทัศน์วัยรุ่น จานวน 2 คน อีกทั้งสารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นอายุ 15-22 ปี
จานวน 100 คน เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้งหมด มาจัดทาโครงร่างรายการ และบทรายการ
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารมวลชนช่วยในการตรวจสอบด้านโครงสร้างและเนื้อหารายการ
จากนั้นจึงดาเนินผลิตรายการ “Adrenaline” จานวน 1 ตอน ความยาว 20 นาที และหลังจากผ่าน
ขั้นตอนผลิตรายการโทรทัศน์วัยรุ่นที่นาเสนอกิจกรรมยามว่างที่เป็นประโยชน์ รายการ Adrenaline
แล้ว ผู้ศึกษาได้จัดทาการประเมินผลรายการ โดยการเปิดรายการ Adrenaline ให้กลุ่มเป้าหมาย
วัยรุ่นที่มี อายุร ะหว่าง 15-22 ปี จ านวน 10 คน ได้รับ ชมรายการจากนั้นจึง ทาการสนทนากลุ่ม
ประเมินผลรายการในด้านต่าง ๆ เพื่อนาผลการวิจัยและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ผลการประเมินผลรายการ พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
และเนื้อหาของรายการ โดยให้เหตุผลว่ารายการมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย อัน
ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่น โดยกลุ่มเป้าหมายสามารถนาเนื้อหาสาระที่ได้รับจากรายการ Adrenaline ไปปรับ
ใช้ในด้านของกระบวนการคิดและมีทัศนคติที่ดีขึ้นต่อวัยรุ่น อีกทั้งเนื้อหาของรายการมีความเข้าใจง่าย
รวมไปถึงข้อมูลที่นาเสนอมีความน่าเชื่อถือ ในส่วนของรูปแบบการนาเสนอของรายการ มีทั้งความ
บันเทิงและสาระที่ให้แง่คิดกับกลุ่มเป้าหมาย มีการนาเสนอที่เรียบง่ายแต่น่าสนใจ โดยการเลือกใช้
ภาพ การใช้เสียงว๊อยซ์ โอเว่อร์ ของพิธีกรที่น่าสนใจ กราฟิก และดนตรีประกอบในการสร้างสีสันให้
รายการน่าติดตาม อีกทั้งรายการโทรทัศน์วัยรุ่นในปัจจุบันมีแต่รายการที่ ให้ความบันเทิงเพียงอย่าง
เดียวแต่ให้สาระความรู้น้อย ดังนั้นรายการโทรทัศน์วัยรุ่นที่นาเสนอกิจกรรมยามว่างที่เป็นประโยชน์
จึงได้รับความชื่นชอบและความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2556
ลายมือชื่อนักศึกษา………………………………………………
ลายมืออาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์……………………………………………………
ง

กิตติกรรมประกาศ
จุลนิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องมาจากความร่วมมือ ความกรุณาและกาลังใจจาก
ผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางผูศ้ ึกษาขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งกับความกรุณาและความ
ช่วยเหลือ จาก อาจารย์กั งวาล ทิม พัฒ นพงษ์ อาจารย์ผู้ค วบคุม ดูแลจุล นิพนธ์ ที่ ให้คาปรึก ษาและ
คาแนะนาที่ดี อีกทั้งยังเป็นกาลังใจให้สามารถผลิตผลงานได้อย่างเต็มความสามารถ นอกจากนี้ ขอ
กราบขอบพระคุณอาจารย์ ผู้เป็นคณะกรรมการตรวจจุลนิพนธ์ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ผศ.โชติรส ทิมพัฒ
นพงษ์, อาจารย์มานิดา นฤภัทร, ดร.ทวีรักษ์ กลิ่นสุ คนธ์ และอาจารย์สร้างสรรค์ สันติมณีรัตน์ ที่ให้
คาแนะนา เพื่อแก้ไขส่วนที่บกพร่อง จนทาให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จได้ด้วยดี
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากรทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ความรู้ จนทาให้ศิษย์คนนี้ประสบความสาเร็จได้ด้วยดี
นอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถสาเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ
จากคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ ผู้ควบคุมการผลิตรายการเวที ปล่อยของ และคุณนันทนิษฎ์ ภัทร์ภีร
อนันต์ ผู้ควบคุมการผลิตรายการฮัลโหล เอเชี่ยน ที่คอยช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานอย่างเต็มที่
ในส่วนของการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์วัยรุ่นให้สาเร็จไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณวงเลดี้ลัค โคฟ
เวอร์ อ าฟเตอร์ ส คู ล ที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และความร่ ว มมื อ ในด้ านการผลิ ต รายการให้ป ระสบ
ความสาเร็จและผ่านไปด้วยดี รวมไปถึงต้องขอขอบคุณพิธีกร คุณภูกิจณัท กิจมณีมาศ ที่สละเวลา
พากย์เสียงว๊อยซ์ โอเว่อร์ทาให้รายการมีความสมบูรณ์และมีรูปแบบที่ดีมากขึ้น อีกทั้งยังตั้งชื่อรายการ
ให้มากมาย จนได้ออกมาเป็นชื่อสุดท้ายคือรายการ “Adrenaline” ซึ่งผู้ศึกษารู้สึกประทับใจกับความ
ร่วมมื อ รวมทั้ง ขอขอบคุณกลุ่ม ตัวอย่างวัยรุ่นที่ ส ละเวลาตอบแบบสอบถามและร่วมประเมิ นผล
รายการครั้งนี้
สุดท้ ายขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่ คุณแม่ บุคคลที่ มีความส าคัญ ที่ สุด โดยให้ก าร
สนับสนุนในทุกๆด้าน ทั้งด้านกาลังใจ และสนับสนุนด้านการศึกษาจนทาให้ประสบความสาเร็จใน
วันนี้ รวมไปถึงเพื่อนๆที่ช่วยเหลือด้านการติดต่อถ่ายทารายการในครั้งนี้ ขอบคุณน้องฟันนี่ นางสาว
ชนกนาถ บารุงสุข และนางสาวกนกนันท์ อรุณวัฒนเดช ที่คอยประสานงานและอานวยความสะดวก
ในเรื่องต่างๆ อีกทั้งต้องขอขอบคุณนางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์ นางสาวปุณญิสา รัศมี นางสาว
เบญจวรรณ ศรีลาเลิศ และนางสาวจุฑารัตน์ เอี่ยมจิตต์ ที่คอยให้กาลังใจและให้ความช่วยเหลือใน
ด้านการถ่ายทา รวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นทั้งหมดที่ มีต่อรายการ ทาให้ผู้ศึกษาได้แง่คิดและ
นาไปปรับ ปรุงรายการในทางที่ดีขึ้น ขอบคุณน้องๆที่ ให้กาลัง ใจ และให้ความร่วมมือในทุก ๆเรื่อง
สุดท้ายต้องขอขอบพระคุณทุกท่านจากใจจริง สาหรับความช่วยเหลือและกาลังใจที่มีให้ ทาให้ผู้ศึกษา
สามารถสาเร็จการศึกษาได้ในที่สุด

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

จ

สารบัญ
หน้า
บทคัดย่อ ........................................................................................................................................ ง
กิตติกรรมประกาศ......................................................................................................................... จ
บทที่ 1 บทนา .............................................................................................................................. 1
ที่มาและความสาคัญของปัญหา........................................................................................ 1
วัตถุประสงค์.................................................................................................................... 6
ลักษณะและขอบเขตโครงการจุลนิพนธ์ ........................................................................... 6
ขั้นตอนการศึกษา ............................................................................................................ 6
แผนการดาเนินงาน ......................................................................................................... 7
ผลที่คาดว่าจะได้รบั ......................................................................................................... 7
นิยามศัพท์....................................................................................................................... 8
บทที่ 2 ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ............................................................................. 9
แนวคิดทฤษฎีการสื่อสาร................................................................................................ 10
แนวคิดทางสังคมและทฤษฎีสังคม .................................................................................. 13
แนวคิดการโน้มน้าวใจ .................................................................................................... 16
แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ................................................................ 18
งานวิจัย วรรณกรรมและผลงานที่เกี่ยวข้อง .................................................................... 19
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการผลิตรายการ ................................................................................ 27
รูปแบบในการศึกษาวิจัย ................................................................................................ 27
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง............................................................................................. 27
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย........................................................................................ 28
การทดสอบเครื่องมือ...................................................................................................... 30
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ............................................................................. 30
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ................................................................................ 32
การวิเคราะห์ข้อมูล......................................................................................................... 32
การนาเสนอข้อมูลและชิ้นงาน ........................................................................................ 33

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

สารบัญ(ต่อ)
บทที่ 3 การวางแผนก่อนการผลิตชิ้นงาน .................................................................................... 34
บทที่ 4 การผลิตรายการ ............................................................................................................. 35
บทวิเคราะห์รายการโทรทัศน์วัยรุ่น ................................................................................ 35
บทวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ผผู้ ลิตรายการโทรทัศน์วัยรุ่น ................................................... 44
ผลการสารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทวั่ ไป และความต้ องการในด้ าน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

รูปแบบและเนื ้อหาของกลุม่ เป้าหมาย ที่มีตอ่ รายการโทรทัศน์วยั รุ่น ............................ 51
การนาเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศน์วัยรุ่นเพื่อนาเสนอกิจกรรมยามว่างที่เป็นประโยชน์
Adrenaline ....................................................................................................................67
บทที่ 5 ผลการประเมินผลรายการ Adrenaline .......................................................................... 76
การวิเคราะห์ผลการสนทนากลุม่ ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการ
รับชมรายการโทรทัศน์ประเภทรายการวัยรุ่น รายการ Adrenaline” ............................. 77
สรุปผลการวิเคราะห์ผลจากสนทนากลุ่มเพื่อประเมินประสิทธิผลรายการ ........................ 81
บทที่ 6 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ................................................................ 86
สรุปผลการวิจัย ............................................................................................................... 86
อภิปรายผลการศึกษาวิจัย ............................................................................................... 88
ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................... 92
บรรณานุกรม ................................................................................................................................. 93
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ขั้นตอนการดาเนินงาน .............................................................................. 96
ภาคผนวก ข แบบสัมภาษณ์เจาะลึก ผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์วัยรุ่น ................................. 98
ภาคผนวก ค แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์
สาหรับวัยรุ่น ................................................................................................................. 100
ภาคผนวก ฅ แบบสอบถาม การสนทนากลุม่ ............................................................... 107

สารบัญตาราง
ตาราง
หน้า
1-1 แผนการดาเนินงาน ..................................................................................................................... 7
4-1 รูปแบบรายการไอทีน................................................................................................................... 37
4-2 รูปแบบรายการเก็ทกึ๋น The World Ideas ................................................................................. 39
4-3 รูปแบบรายการ VRZO ................................................................................................................ 41
4-4 รูปแบบรายการเวทีปล่อยของ...................................................................................................... 43
4-5 ค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่น จาแนกตามเพศ ........................................................................ 52
4-6 ค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่น จาแนกตามระดับอายุ............................................................... 52
4-7 ค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่น จาแนกตามระดับการศึกษา ...................................................... 52
4-8 ค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่น จาแนกตามรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ............................................... 53
4-9 ค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่น จาแนกตามอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง ........................................... 53
4-10 ค่าร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างวัยรุ่น จาแนกตามกิจกรรมยามว่างที่ชอบทา .................................... 53
4-11 ค่าร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างวัยรุ่น จาแนกช่วงวันทีเ่ ปิดรับชมรายการโทรทัศน์ ............................ 54
4-12 ค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่น จาแนกช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์เป็นประจา ............. 54
4-13 ค่าร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างวัยรุ่น จาแนกตามสถานีโทรทัศน์ที่เปิดดูเป็นประจา ......................... 55
4-14 ค่าร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างวัยรุ่น จาแนกตามประเภทของรายการที่ชอบรับชมมากทีส่ ุด ........... 55
4-15 ค่าร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างวัยรุ่น จาแนกตามวัตถุประสงค์ทรี่ ับชมรายการโทรทัศน์ .................. 56
4-16 ค่าร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างวัยรุ่น จาแนกตามรายการโทรทัศน์วัยรุ่นที่เคยรับชม........................ 56
4-17 ค่าร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างวัยรุ่น จาแนกตามความสนใจในการทากิจกรรมยามว่าง .................. 57
4-18 ค่าร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างวัยรุ่น จาแนกตามความสนใจรับชมรายการโทรทัศน์วัยรุ่นทีม่ ี
เนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมของวัยรุ่น .............................................................................................. 57
4-19 ค่าร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างวัยรุ่น จาแนกการเคยรับชมรายการโทรทัศน์ที่นาเสนอกิจกรรม
วัยรุ่น .......................................................................................................................................... 58
4-20 ค่าร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างวัยรุ่น จาแนกตามความคิดเห็นในการทากิจกรรมของวัยรุ่น ............. 58
4-21 ค่าร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างวัยรุ่น จาแนกตามความสนใจต่อรายการโทรทัศน์วัยรุ่นที่นาเสนอ
เรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นที่ทากิจกรรมยามว่างร่วมกัน ................................................................... 59
4-22 ค่าร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างวัยรุ่น จาแนกตามความคิดเห็นด้านความยาวรายการ ...................... 59
4-23 ค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่น จาแนกตามความคิดเห็นด้านพิธีกรรายการโทรทัศน์วัยรุ่น ..... 59
4-24 ค่าร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างวัยรุ่น จาแนกตามรูปแบบรายการที่ชื่นชอบมากทีส่ ุด ....................... 60
4-25 ค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่น จาแนกตามเนื้อหารายการโทรทัศน์วัยรุ่นที่ต้องการรับชม ..... 61

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

สารบัญตาราง(ต่อ)
ตาราง
หน้า
4-26 บทรายการ Adrenaline ........................................................................................................... 69
5-1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นและความพึงพอใจในด้านรูปแบบรายการ....................................... 82
5-2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นและความพึงพอใจในด้านเนื้อหารายการ ........................................ 82
5-3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นและความพึงพอใจในด้านผู้ดาเนินรายการ...................................... 83
5-4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นและความพึงพอใจในด้านกราฟิก การตัดต่อภาพ และดนตรี
ประกอบรายการ.......................................................................................................................... 83
5-5 การเปรียบเทียบความคิดเห็นและความพึงพอใจในด้านภาพรวมของรายการ............................... 84

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

สารบัญภาพ
ภาพ
หน้า
1-1 ข้อมูลผลสารวจการใช้เวลาว่างของเด็กและเยาวชนอายุ 6 – 24 ปี ................................................2
1-2 กราฟแสดงการใช้เวลาว่างในแต่ละวันของวัยรุ่นไทย .......................................................................3
2-1 Model การสื่อสาร ..................................................................................................................... 10
2-2 รูปแบบจาลองเชิงวงกลมของออสกูดและชแรมม์ ......................................................................... 10
2-3 รูปแบบจาลองเชิงวงกลมชแรมม์.................................................................................................. 11
2-4 รูปแบบจาลอง SMCR ของเบอร์โล .............................................................................................. 11
4-1 โครงสร้างรายการ Adrenaline ................................................................................................... 68

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

บทที่ 1
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ที่มาและความสําคัญของปญหา
วัยรุน หมายถึง ชวงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจมาจากความเปนเด็ก
ไปสูความเปนผูใหญ และเปนระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่ตองพึ่งพาทางเศรษฐกิจไปสูภาวะ
ที่ตองรับผิดชอบและพึง่ พาตนเอง (ผศ.เชาวลิต ภูมิภาคและกัลยภัฏร ศรีไพโรจน 2551: 11, อางถึงใน
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 2551) โดยชวงวัยนี้มักจะใชเวลาอยูกับเพื่อนเสียสวนใหญ จึงทําใหเกิด
สังคมในกลุมเพื่อนวัยรุนขึ้น
สังคมของวัยรุนนั้น มักจะเริ่มตนจากโรงเรียน สถานศึกษา คนวัยนี้มักจะใชเวลากับเพื่อน
เปนสวนใหญ สังคมจะเปนชวงสําคัญ ที่วัยรุนใชเปนแหลงในการเรียนรูสิ่งตางๆ และเปนชวงในการ
คนหาตัวเองในสิ่งที่ชอบ
เมื่อวัยรุนมีสังคมเปนของตัวเอง ชอบใชชีวิตอยูกับกลุมเพื่อนๆ จึงทําใหเกิดการริเริม่ ทีจ่ ะทํา
กิจกรรมตางๆรวมกัน เพื่อใชเวลาวางใหเกิดคุณคาและการสรางมิตรภาพใหมๆเพิ่มขึ้น โดยวัยรุนกลุม
เดียวกันก็มักจะทํากิจกรรมอยางเดียวกัน เชน การเลนกีฬา การเลนดนตรี การเตน เปนตน ทําให
วัยรุนนั้นมีการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
โดยมีผลสํารวจทางสํานักงานสถิติแหงชาติเรื่องการใชเวลาวางของเด็กและเยาวชน ป พ.ศ.
2545 กลาววา การใชเวลาวางของเด็กและเยาวชน หมายถึง การใชเวลาที่นอกเหนือจากการเรียน
การทํางาน และการปฏิบัติภารกิจประจําวันในการทํากิจกรรมตาง ๆ โดยในการสํารวจไดกําหนดให
บันทึกกิจกรรมที่ทําในเวลาวางไดไมเกิน 3 ประเภท โดยผลการสํารวจพบวา
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สังสรรค์กับเพือน
อ่านหนังสือ
เล่นกีฬา

ผลการสํารวจการใช้ เวลาว่างของเด็กและเยาวชน

ภาพที่ 1-1 แสดงถึงขอมูลผลสํารวจการใชเวลาวางของเด็กและเยาวชนอายุ 6 – 24 ป
(http://service.nso.go.th/nso/data/02/child.html 20 กรกฎาคม 2556)
จากแผนภูมิขางตนแสดงถึงขอมูลเด็กและเยาวชนอายุ 6 – 24 ป จํานวน 20.9 ลานคนนั้น
สวนใหญ รอยละ 87.0 ใชเ วลาวางในการชมโทรทัศน วิดีโอมากที่สุด รองลงมาคือ ฟงวิทยุ/เทป
สังสรรคกับเพื่อน อานหนังสือ และเลนกีฬาหรือออกกําลังกาย ตามลําดับ เมื่อพิจารณาการใชเวลา
วางของเด็กและเยาวชนชายและหญิง พบวา ทั้งชายและหญิงสวนใหญใชเวลาวางในการชมโทรทัศน
วิดีโอ มากกวาการทํากิจกรรมอื่น ๆ และเปนที่นาสนใจวาเด็กและเยาวชนชายใชเวลาวางในการออก
กําลังกายและสังสรรคกับเพื่อนสูงกวาเด็กและเยาวชนหญิงมาก แตเด็กและเยาวชนหญิงจะใชเวลา
วางในการอานหนังสือพิมพมากกวาชาย และรายงานผลการสํารวจ ครั้งที่ 6/2551 เรื่องการใชเวลา
ของวัยรุน จากปญ ญาสมาพันธเ พื่อการวิจัยความเห็นสาธารณะแหงประเทศไทย ในการสํารวจ
ประชามติ ครั้งที่ 6/2551 เปนการสํารวจการใชเวลาของวัยรุน โดยสอบถามวัยรุนไทยในการใชเวลา
โดยเฉลี่ยในแตละวันตลอด 24 ชั่วโมง ดําเนินการสํารวจในวันที่ 20-24 สิงหาคม 2551 กับวัยรุนซึ่งมี
อายุ 13-24 ป ทั่วประเทศไทย โดยกลุมตัวอยางมีขนาดเทากับ 5,000 ตัวอยาง ซึ่งเปนวัยรุนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 765 ตัวอยาง ดังนี้
บุคคลที่วัยรุนไทยใชเวลาสวนใหญอยูดวย
ในภาพรวมเมื่อสอบถามถึงบุคคลที่วัยรุนไทยใชเวลาสวนใหญอยูดวย พบวาวัยรุนไทยใช
เวลาสวนใหญอยูกบั เพือ่ นมากทีส่ ุด รองลงมาใชเวลาสวนใหญอยูกับครอบครัว อยูคนเดียว อยูกับคน
รัก และอยูก ับญาติ ตามลําดับ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดโดยจําแนกตามขอมูลทั่วไปของผูตอบ
พบวา วัยรุนไทยทุกภาคใชเวลาสวนใหญอยูกับเพื่อนมากที่สุด ยกเวนวัยรุนไทยภาคกลาง
ซึ่งใชเวลาสวนใหญอยูกับครอบครัว
เมื่อจําแนกวัยรุนไทยตามระดับ การศึก ษาพบวาวัยรุนไทยที่ศึก ษาอยูร ะดับ มัธยมศึก ษา
ตอนตนใชเวลาสวนใหญอยูกับ ครอบครัวและเพื่อน มีสัดสวนที่ใกลเคียงกัน และเมื่อศึกษาในระดับที่
สูงขึ้นวัยรุนไทยจะใชเวลาสวนใหญอยูกับเพื่อนและใชเวลาอยูกับครอบครัวนอยลง ซึ่งสอดคลองกับ
อายุซึ่งวัยรุนไทยที่มีอายุมากขึ้นจะใชเวลาสวนใหญอยูกับเพื่อนมากขึ้นและใชเวลาอยูกับครอบครัว
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นอยลง
การใชเวลาในแตละวัน (24 ชั่วโมง) ของวัยรุนไทย กิจกรรมที่วัยรุนไทยทํากันมากที่สุด
นอกจากกิจกรรมการนอน รับประทานอาหารที่วัยรุนไทยทํากันทุกคน และการเรียนใน
โรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยที่วัยรุนไทยทํารอยละ 96.3 จากการสํารวจพบวา กิจกรรมที่วัยรุน
ไทยทํามากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก
- อันดับที่ 1 คุยโทรศัพทกับเพื่อน (รอยละ 71.2)
- อันดับที่ 2 ทําการบาน/อานหนังสือ/คนควาหาความรู (รอยละ 68.9)
- อันดับที่ 3 คุยโทรศัพทกับคนรัก (รอยละ 64.4)
- อันดับที่ 4 พักผอนอยูกับบาน (รอยละ 64.1)
- อันดับที่ 5 เลนกีฬา/เลนดนตรี/ออกกําลังกาย (รอยละ 60.7)
พิจารณาเปนรายกิจกรรมที่วัยรุนไทยทํากันมากที่สุด (5 อันดับแรก) นอกเหนือจากกิจกรรม
ที่เ ปนกิจวัตรประจําวันที่ตองทําอยูเ ปนประจําทุก วัน คือ นอน รับประทานอาหาร และเรียนใน
โรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย
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การใช้เวลาว่างในแต่ละ
ว ันของว ัยรุน
่ ไทย

1 คุยโทรศ ัพท์ก ับ
เพือน
ทําการบ้าน อ่าน
หน ังสือ
คุยโทรศ ัพท์ก ับ
คนร ัก
พ ักผ่อนอยูบ
่ า้ น
เล่นกีฬา ออกกําล ัง
กาย

ภาพที่ 1-2 แสดงการใชเวลาวางในแตละวันของวัยรุนไทย
(http://www.wport.org/survey/detail/6 20 กรกฎาคม2556)
กิจกรรมที่กําลังนิยมในวัยรุนปจจุบันนอกจากการเลนกีฬานั้นคงหนีไมพนกิจกรรมการเตน
ดวยอิทธิพลทางดานกระแสนิยมจากตางประเทศ ซึ่งมีตนแบบทั้งดานการรอง การเตน ที่นาสนใจ จึง
ทําใหเกิดกระแสนิยมการเตนเกิดขึ้นในหมูวัยรุน บางก็อยากเตนเลียนแบบศิลปนตางประเทศดวย
ความชื่นชอบ บางก็อยากเตนเพื่อออกกําลังกาย ตัวอยางจากบทความในเว็บไซด www.mthai.com
ในป 2012 กลาวไวในหัวขอ "เตน กิจกรรมหลังเลิกเรียน ยอดฮิตของวัยรุน โดยมีเนื้อหาดังนี้
ชวงนี้กระแส เตน ๆ มาแรงมากจริงๆ ไมวาจะเปน Jazz Dance , Street Jazz , HipHop/Funk , B-Boy, K-Pop / Cover K-Pop , J-Pop , Tap , poppin’ & Lockin’ และ Free
style แลวแตความชอบและความถนัดของแตละคนนะคะ วาจะชอบเตนแบบไหน หากเพื่อนๆคน
ไหน ชอบหรือสนใจ ก็สามารถ ไปรวมกลุมกับที่เขาเตนกันเปนประจําอยางเชน BTS มาบุญครอง
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โรงเรียนสอนเตน ตางๆ ที่ เขาจะมีส อนทุก อยางที่นองๆอยากเรียน ซึ่ง วันนี้ teen.mthai ก็ไม
พลาด เตน กิจกรรมหลังเลิกเรียน ยอดฮิตของวัยรุน กิจกรรมดีๆเด็ดๆแบบนี้ มาแนะนําทีม เตนขั้น
เทพ อัพเดทใหเพื่อนๆไดดูกัน
ทีม D maniac (ดีแมนิแอค) ตัวแทนทีม เตน วัยรุนประเทศไทย ทีมแรกของประเทศที่
สามารถเขารวมแขงขัน HIPHOP International 2012 ได บนเวทีฝนของนัก เตน ทั่วโลก สามารถ
ควารางวัล TOP 15 of the world จาก 64 ทีมทั่วโลก กลับมาประเทศไทยไดสําเร็จ แถมยังไดออก
รายการที่ดังที่สุดของ สหรัฐอเมริกา Dance on รายการ เตน ระดับประเทศ รวมตัวกันไดเพราะมี
แนวทางทัศนคติในการเตนคลายกัน และหาประสบการณ ฝกทักษะการ เตน จากการขึ้นเวทีประกวด
ไปเรื่อยๆ และซึ่งมีแรงบันดาลใจมาจาก ศิลปนตัวทอปจากฝงอเมริกา บียองเซ บริทนีย บลู ไมเคิล
แจคสัน และเริ่มเตนจากนั้นก็เริ่มเรียน เตน กันมาเรื่อยๆ“ครั้งนี้พวกเราสามารถไตอันดับขึ้นมาเปน
อันดับที่15 ของโลก ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนและกําลังใจ ที่ทําใหพวกเราไดกลับไปบนเวทีนี้อีกครั้ง
พวกเราเชื่อวาแรงสนับสนุนจากทุกคน จะทําใหเวที Hip hop International เปดเพลงชาติไทยในสัก
วัน”
(http://teen.mthai.com/variety/42108.html. 20 กรกฎาคม2556)
จะเห็นไดวานอกจากกีฬาแลว การเตนก็เ ปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่วัยรุนในปจจุบันใหความ
สนใจอยางมาก อาจเพราะจากกระแสนิยมตางประเทศหรือเพราะความชอบเหมือนกัน แตการเตนก็
เปนกิจกรรมอยางหนึ่งที่มปี ระโยชนทั้งดานการออกกําลังกาย และเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
อีกดวย โดยนอกจากกิจกรรมการเตนโคฟเวอรแลว ยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่วัยรุนสมัยนี้ใหความสนใจ
กันมากเลยทีเดียว ซึ่งกิจกรรมนี้มีชื่อวา "คอสเพลย"
คอสเพลย (Cosplay) หมายถึงการแตงกายเลียนแบบตัวละครจากในเกมหรือการตูน โดย
อาจมีการแสดงทาทางหรือบุคลิกตามตัวละครนั้น ๆ ดวย เดิมทีการแตงกายในลักษณะนี้ยังไมมีคํา
ระบุเรียกอยางชัดเจน คําวาคอสเพลยนี้ถูกใชเปนครั้งแรกในประเทศญี่ปุน เพื่อใชการเขียนคอลัมนใน
นิตยสาร My Anime เมื่อป พ.ศ. 2525 โดยโนบุยุกิ ทากาฮาชิ ซึ่งมาจากการนําคํา 2 คํามาผสมกัน
คือคําวา Costume และ Play
ปจจุบันนิยามของคอสเพลยในปจจุบันไมไดมีเพียงการแตงกายเลียนแบบตัวละครการตูน
ญี่ปุนเทานั้น แตกินความหมายรวมไปถึงตัวละครในการตูน เกม และภาพยนตร ทั้งของญี่ปุนและของ
ประเทศอื่น ๆ ดวย และยังรวมไปถึงการแตงกายเลียนแบบการแตงกายของวงดนตรี J-Rock และ JPop ที่มีรูปแบบแตกตางจากการแตงกายแบบปกติอยางชัดเจน ซึ่งอาจจะมีการรวมกลุมกันเพื่อรอง
เพลงหรือการเตน Cover ตามศิลปนที่ชื่นชอบนั้นอีกดวย และการแตงกายแบบยอนยุค อยางเชนสมัย
Gothic เปนตน
สําหรับในประเทศไทยนั้น จุดเริ่มตนของกิจกรรมการแตง Cosplay สวนหนึ่งจะมาจากผูที่
ชื่นชอบ J-Rock ในสมัยที่ไดรับความนิยมสูงสุดในชวงป 30 กลายๆ อีกสวนหนึ่งคือผูที่ชื่นชอบการตูน
ญี่ปุนและติดตามขอมูลโดยตรงจากทาง ญี่ปุน ก็ไดมีการรวมกลุมเล็กๆเพื่อจัดงานขึ้นมาเมื่อประมาณ
พ.ศ. 2541 หลัง จากนั้นสํานัก พิมพการตูนญี่ปุนตางๆ เองก็ไดเ ริ่มใหความสนใจจัดกิจกรรมเพื่อ
ตอบสนองความชื่นชอบในลักษณะของการประกวด Cosplay ขึ้นมาบาง ซึ่งจุดที่ทําให Cosplay เปน
ที่รูจักกันมากขึ้นในสังคมไทย เห็นจะเปนกระแสของเกมออนไลนตางๆ ที่เริ่มเขามาเมื่อชวงป พ.ศ.
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2545 โดย Cosplay ก็เปนกิจกรรมหลักๆ ที่ผูนําเขาเกมสทุกบริษัทจะจัดขึ้นมาเพื่อสรางความคึกคัก
ใหกับตัวงาน โดยเฉพาะเกมสที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอยาง Ragnarok Online ซึ่งสื่อตางๆ ก็ไดนําเอา
เรื่องของ Cosplay ไปเผยแพร จึงมีผลทําใหบคุ คลทั่วๆไปไดรูจกั กันมากยิ่งขึ้น จากที่แตเดิมนั้นจะเปน
รูจักเฉพาะในวงแคบๆ เทานั้น นับเปนงานอดิเรกอยางหนึ่งของวัยรุนสมัยนี้เชนกัน โดยมีตัวอยางจาก
บทสัม ภาษณวัยรุนคนหนึ่งที่แตงตัวเปนตัวการตูนคอสเพลยและไดรับรางวัล จากการประกวดมา
มากมายในเว็บไซด sanook.com วา
มองเผินๆ นึกวา แอลหลุดจาก เดธ โนต มาเดินถนน แตไมใช เพราะนี่คือ ภคนันท แสงซื่อ
หรือ บิ๊ก นักศึกษาป 2 คณะวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร ม.ราชภัฏสวนดุสิต"การแตงคอสเพลยก็
เหมือนกับที่ผูหญิงชอบแตงตัวอารมณเดียวกันเลย เพียงแตวาผมเปนผูชาย" เด็กไทยใจคอสเพลยราย
นี้บอกเลาดวยวา เขานะชอบแตงคอสเพลยมานานแลว แรกๆ พอกับแมก็ไมเห็นดวย กระทั่งเขาใจวา
คอสเพลยก็เปนอีกหนึ่งกิจกรรมเหมือนๆ กับการเลนกีฬา ดูหนัง หรือฟงเพลง จะตางออกไปบางก็
ตรงที่จะไดเห็นผูชายลุกขึ้นมาแตงหนาแตงตาแต งตัวก็เทานั้น บิ๊กซึ่งเปนผูชนะเลิศในการประกวด
เชนจ เดอะ เวิลด คอนเทสต ที่ภาพยนตรเรื่อง แอล เชนจ เดอะ เวิลด บอกดวยวาสําหรับเขาแลว
การแตงคอสเพลยคือการไดทําในสิ่งที่ตัวเองชอบ การพบเพื่อนใหมที่มีความชอบและพูดคุยในเรื่อง
เดียวกัน อีกทั้งยังใหประสบการณใหมๆ ทําใหกลาแสดงออกและเปดโลกทรรศนใหกวางขึ้น ขณะที่
แจคเกอรบอกวา แมจะตองควักทุนถึง 3,000 บาท แตงเปนยมฑูตลุค แตก็คุมคา เพราะนอกจากจะ
สนุกสนานกับการตกแตงชุดแตงผมแตงหนาแลว เขายังควาทั้งรางวัลที่ 1 ประเภททีมและมีงานโชว
ตัวในอีเวนทตางๆ อีกดวย "ผมแตงคอสฯมา 6-7 ปแลวครับ แตงมาแลวแทบจะทุกตัว" แจคเกอรบอก
และวาแรกๆ พอแมก็ไมเขาใจวาทําไมชอบแตงตัวแปลก แตพอรูวาเขาชอบ ก็ขอแคใหแบงเวลาใหถูก
วาเรียนคือเรียน แตงคอสฯคือแตงคอสฯ ก็ไมมีปญหา แถมบางครั้งพอกับยังชวยดูแลความเรียบรอย
เรื่องเครื่องแตงกายใหอีกตางหาก "แจคเกอรยังฝากไปถึงเพื่อนๆ นองๆ และทุกคนที่รักการแตงคอส
เพลยวา ทุกคนสามารถแตงคอสฯกันไดทั้งนั้น แตขอใหแบงเวลาใหถูก และขอใหแตงคอสฯดวยความ
สนุก ไมใชมุงแตจะแขงขันกันอยางเดียว หรืออยากเดนอยากดังเพียงอยางเดียว"
ที่มา: sanook.com. วัยรุนไทยในโลกคอสเพลย. เขาถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม2556. เขาถึงไดจาก
http://campus.sanook.com/911594/วัยรุนไทย-ในโลกคอสเพลย/
จะเห็นไดวากิจกรรมยามวางที่วัยรุนนิยมทําในปจจุบัน สวนใหญก็สงผลกระทบในเรื่องของ
ผูปกครองทางบานทีห่ วงวาลูกหลานตนเองนั้นจะไมสนใจเรียน มัวแตทํากิจกรรมไรสาระ และไมเขาใจ
วากิจกรรมที่วัยรุนทํานั้นไดประโยชนอะไร ซึ่งถามองในมุมกลับกัน กิจกรรมเหลานี้ลวนใหประโยชน
หลายๆดานกับตัววัยรุนเชนกัน และถาไดรับการสงเสริมจากทางบานแลวนั้น ก็จะยิ่งทําใหก ารทํา
กิจ กรรมดําเนินไปไดดวยดี เพราะวัยรุนบางคนก็ไดรับรางวัล จากการประกวดตางๆมากมาย ดัง
ตัวอยางความสําเร็จของวัยรุนที่ทํากิจกรรมในบทความขางตน
จากการวิเคราะหในเรือ่ งของวัยรุนและการใชเวลาวางของวัยรุนในเรือ่ งของกิจกรรมทีว่ ัยรุน
นิยมทําในยามวางแลวทําใหท ราบถึง ในปจ จุบันนั้นมีกิจ กรรมที่ห ลากหลาย ลวนแตมีประโยชนที่
แตกตางกันไป ซึ่งบางครั้งผูชมเองอาจไมเขาใจถึงการที่วัยรุนนั้นเอาแตทํากิจกรรมอะไร และมองวา
เปนเรื่องไรสาระ จึงทําใหผูศึกษามีความประสงคที่จะผลิตรายการวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่
เปนประโยชน โดยมีรูปแบบการนําเสนอที่จะพาไปรูจักกลุมวัยรุนที่มีการทํากิจกรรมที่เปนประโยชน
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รวมกัน โดยนําเสนอถึงขอดีของการทํากิจ กรรม ใหผูชมไดเห็นถึงประโยชนและความสําเร็จจาก
กิจ กรรมนั้นและเปลี่ยนทัศนคติที่ไมดีตอวัยรุน ใหมีความเขาใจในตัววัยรุนมากขึ้น และเป นการ
สงเสริมใหวัยรุนหันมาทํากิจกรรมกันที่เปนประโยชนมากขึ้น
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาขั้นตอนและกระบวนการในการผลิตรายการโทรทัศนสําหรับวัยรุน
2. เพื่อนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศน วัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชน
ความยาว 20 นาที จํานวน 1 ตอน
3. เพื่อสงเสริมการทํากิจกรรมยามวางของวัยรุนที่เปนประโยชน
ลักษณะและขอบเขตของจุลนิพนธ
ทําการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมที่วัยรุนนิยมทําในปจจุบัน โดยแบงรายการออกเปนตอน ซึ่ง
ในตอนแรกจะนําเสนอเรื่อง กลุมวัยรุนที่ทํากิจกรรมยามวางที่เปนประโยชน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
เตน Cover Dance โดยมีรูปแบบรายการที่สื่อใหผูชมเห็นถึงกิจกรรมที่เปนประโยชนของวัยรุน มี
กลุมเปาหมายหลักของรายการคือ วัยรุนอายุ 15- 22 ป และนําเสนอรายการความยาว 20 นาที
จํานวน 1 ตอน
ขั้นตอนการศึกษา
การสรางสรรครายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชน ดําเนิน
การศึกษาออกเปน 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : การศึกษาและวางแผนการวิจัย
1. ศึกษาวิเคราะหขอมูลจากหนังสือ งานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวของและเว็บไซต ที่มีความ
เกี่ยวของกับเนื้อหารายการทั้งหมด
2. ศึกษาพฤติก รรมของกลุมเป าหมายโดยวิธีก ารทําแบบสอบถามออนไลน โดยศึกษา
เกี่ยวกับ ความสนใจในเรื่องกิจกรรมยามวางของกลุมเปาหมาย
ขั้นตอนที่ 2 : การดําเนินงานกอนการผลิตรายการ (Pre-production)
1. นําขอมูลที่ไดรับมาวิเคราะหเพื่อเขียนรูปแบบรายการและจัดทํา Proposal
2. นําขอมูลที่ไดรับมาวิเคราะหเพื่อเขียนโครงรางรูปแบบรายการ และบทออกอากาศทาง
โทรทัศน
3. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณตางๆเพื่อผลิตรายการ
4. จัดหาผูดําเนินรายการและกลุมวัยรุนตัวอยาง
ขั้นตอนที่ 3 : การดําเนินงานผลิตรายการ (Production)
ดําเนินการถายทําและผลิตรายการตามแผนงาน
ขั้นตอนที่ 4 : การดําเนินงานหลังการผลิตรายการ (Post-production)
1. การเขากระบวนการลําดับภาพและเสียง
2. การจัดทําไตเติ้ล (Title) และกราฟก (Graphic) ของรายการ
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ขั้นตอนที่ 5 : การประเมินผล สรุปผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูล
1. นํารายการที่ผลิตเสร็จแลว มาประเมินผลกับกลุมเปาหมาย
2. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและขอเสนอแนะตางๆที่ไดจากการศึกษา
3. นําเสนอชิ้นงานการผลิตรายการ
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แผนการดําเนินงาน
ตอไปนี้เปนการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1-1 แสดงแผนการดําเนินงาน
กิจกรรม

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

ศึกษาและเสนอ
หัวขอจุลนิพนธ
ศึกษาและคนควา
รวบรวมขอมูล
กระบวนการกอน
การผลิต
กระบวนการผลิต
กระบวนการหลัง
การผลิต
สรุปผลการทํางาน
และจัดทํารูปเลมให
สมบูรณ
กรรมการตรวจ
รูปเลมจุลนิพนธ
ขอจํากัดในการศึกษา
1. เรื่องอุปกรณถายทําไมเพียงพอ
2. งบประมาณในการผลิตรายการ
3. ระยะเวลาผลิตรายการอาจไมเพียงพอ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนสําหรับวัยรุน
2. ทําใหวัยรุนหันมาทํากิจกรรมยามวางที่เปนประโยชนมากขึ้น
3. ผูชมเปลี่ยนทัศนคติไปในดานดีตอวัยรุนและเขาใจวัยรุนมากขึ้น
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นิยามศัพท
1. วัยรุน หมายถึง วัยที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเขาสูวุฒิภาวะทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ และ
สังคม จึงนับวาเปนวิกฤติชวงหนึ่งของชีวิต เนื่องจากเปนชวงตอของวัยเด็กและวัยผูใหญ
2. กิจกรรมยามวาง หมายถึง การใชเวลาที่นอกเหนือจากการเรียนการทํางาน และการ
ปฏิบัติภารกิจประจําวันในการทํากิจกรรมตาง ๆ ในจุลนิพนธฉบับนี้จะนําเสนอกิจกรรมยามวางคือ
การเตนโคฟเวอรเกาหลี
3. การเตนโคฟเวอร เกาหลี หมายถึง การเตนเลียนแบบศิล ปนประเทศเกาหลี โดย
เลียนแบบทั้งทาเตน การแตงตัว การแสดงโชวตามตนแบบใหมีความเหมือนกันมากที่สุด
4. คอสเพลย หมายถึง การแตงตัว แตงหนา เลียนแบบตัวละครจากในเกมสหรือการตูน
ญี่ปุนและประเทศอื่นๆ รวมไปถึงการแตงกายเลียนแบบการแตงกายของวงดนตรี J-Rock และ J-Pop
ที่มีรูปแบบแตกตางจากการแตงกายแบบปกติอยางชัดเจน ซึ่งอาจจะมีการรวมกลุมกันเพื่อรองเพลง
หรือการเตน Cover ตามศิลปนที่ชื่นชอบ และการแตงกายแบบยอนยุค อยางเชนสมัย Gothic เปน
ตน
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บทที่ 2
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ทฤษฎีและผลงาน งานวิจัยหรือความรูที่เกี่ยวของ

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การสรางสรรครายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปน
ประโยชน ผูศึกษาไดนําแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่มีความเกี่ยวของมาศึกษาและวิเคราะห
เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการดังตอไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีดานการสื่อสาร
2. แนวคิดทางสังคมและทฤษฎีสังคม
3. แนวคิดการโนมนาวใจ
4. แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน
5. งานวิจัย วรรณกรรมและผลงานที่เกี่ยวของ
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1. แนวคิดทฤษฎีการสื่อสาร
ความหมายของการสื่อสาร
การสื่อสาร (Communication) คือกระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสารระหวางบุคคล
ตอบุคคลหรือบุคคลตอกลุม โดยใชสัญลักษณ สัญญาณ หรือพฤติกรรมที่เขาใจกัน
องคประกอบและกระบวนการสื่อสาร
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ผู้สง่

ขอมูลข่าวสาร

สือ

ผู้รับ

ภาพที่ 2-1 แสดง Model การสื่อสาร
จากแผนภาพขางตนแสดงใหเห็นวา ผูสงสารคือผูที่ทําหนาที่สงขอมูล สารไปยังผูรับสาร
โดยผานชองทางที่เรียกวาสื่อ ถาหากเปนการสือ่ สารทางเดียวผูสงจะทําหนาที่สง เพียงประการเดียวแต
ถาเปนการสื่อสาร 2 ทาง ผูสงสารจะเปนผูรับในบางครั้งดวย ผูสงสารจะตองมีทักษะในการสื่อสาร มี
เจตคติตอตนเอง ตอเรื่องที่จะสง ตองมีความรูในเนื้อหาที่จะสงและอยูในระบบสังคมเดียวกับผูรับก็จะ
ทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ
ขาวสารในกระบวนการติดตอสื่อสารก็มีความสําคัญ ขาวสารที่ดีตองแปลเปนรหัส เพื่อสะดวกในการสง
การรั บ และตี ค วาม เนื้ อ หาสารของสารและการจั ด สารก็ จ ะต อ งทํ า ให ก ารสื่ อ ความหมายง า ยขึ้ น

สื่อหรือชองทางในการรับ สารคือ ประสาทสัม ผัส ทั้ง หา คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส และ
ตัวกลางที่มนุษยสรางขึ้นมาเชน สิ่งพิมพ กราฟก สื่ออิเล็กทรอนิกส ผูรับสารคือผูที่เปนเปาหมายของผู
สงสาร การสื่อสารจะมีประสิทธิภาพ ผูรับสารจะตองมีประสิทธิภาพในการรับรู มีเจตคติที่ดีตอขอมูล
ขาวสาร ตอผูสงสารและตอตนเอง (สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย 2550: 10-11)
ตัวอยางแบบจําลองทางการสื่อสาร

ภาพที่ 2-2 แสดง รูปแบบจําลองเชิงวงกลมของออสกูดและชแรมม
ที่มา: กิดานันท มลิทอง. เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม, กรุงเทพฯ: โรงพิมพรัตนสุวรรณ 2540 :
245.
ป 1954 Wilber schramm และ C.E. Osgood ไดสราง Model รูปแบบจําลองเชิงวงกลม
การสือ่ สาร เปนรูปแบบของการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication)
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ภาพที่ 2-3 แสดง รูปแบบจําลองเชิงวงกลมชแรมม
ที่มา: กิดานันท มลิทอง. เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม, กรุงเทพฯ: โรงพิมพรัตนสุวรรณ 2540 :
245.
ป 1954 Wilber schramm กลาวถึงพื้นฐานประสบการณรวม (Field of Experience)
ระหวางผูสง สารและผูร ับสารวาจะตองมีประสบการณรวมกันเพื่อสือ่ สารใหเขาใจตรงกัน

ภาพที่ 2-4 แสดง รูปแบบจําลอง SMCR ของเบอรโล
ที่มา: กิดานันท มลิทอง. เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม, กรุงเทพฯ: โรงพิมพรัตนสุวรรณ 2540 :
245.
ป 1960 แบบจําลอง SMCR ของเบอรโล (Berlo) ไดใหความสําคัญกับสิ่งตาง ๆ คือ
1. ผูสงสาร (Source) ตองเปนผูที่มีความสามารถเขารหัส (Encode) เนื้อหาขาวสารไดมี
ความรูอยางดีในขอมูลที่จะสงสามารถปรับระดับใหเหมาะสมสอดคลองกับผูรับ
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2. ขาวสาร (Message) คือเนื้อหา สัญลักษณ และวิธีการสง
3. ชองทางการสื่อสาร (Channel) ใหผูรับไดดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5
4. ผูรับสาร (Receiver) ผูทมี่ ีความสามารถในการถอดรหัส (Decode) สารที่รบั มาไดอยาง

ถูกตอง
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แบบจําลอง SMCR ของเบอรโล จะใหความสําคัญในปจจัยตาง ๆ ที่มีผลทําใหการสื่อสาร
ประสบผลสําเร็จไดแก ทักษะในการสื่อสาร ทัศนคติ ระดับความรู ระบบสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งผูรบั
ละผูส งตองมีตรงกันเสมอ โดยทั่วไปภาษาที่มนุษยใชในการสือ่ สารจะมี 2 ประเภท คือ
1. ภาษาที่ใชคําพูดหรือวัจนภาษา เชน ภาษาพูด หรือภาษาเขียน
2. ภาษาที่ไมใชคําพูดหรืออวัจนภาษา เชน สัญลักษณ สัญญาณ หรืออากัปกิริยาตางๆ เชน
การยิ้ม การขมวดคิ้ว การโบกมือ การหาว การสงเสียงโหรอง เปนตน
ในหลักการสื่อสารไมวาจะเปนการสื่อสารเชิงวัจ นภาษาหรือเชิง อวัจนภาษาก็ตาม การ
สื่อสารจะสัมฤทธิ์ผลไดก็ตอเมื่อ การสื่อสารนั้นเปนที่เขาใจระหวางผูสงสารกับผูรับสารเปนสําคัญ
ความสําคัญของการสื่อสาร
หากพิจารณาถึงความสําคัญของการสื่อสารที่มีตอมนุษยแลวสามารถแบงไดเปน 5 ประการ
คือ
1. ความสําคัญ ตอความเป นสัง คม การที่ม นุษยจ ะอยูรวมกัน เปนกลุม เปนสัง คมได
จําเปนตองอาศัยการสื่อสารเปนพืน้ ฐาน เพราะการสื่อสารทําใหเกิดความเขาใจ และทําความตกลงกัน
ได มีการติดตอสื่อสารเพื่อสรางระเบียบของสังคมใหเปนที่ยอมรับระหวางสมาชิก ทั้งนี้เพื่อจะไดอยู
รวมกันอยางสงบสุขเปนสังคม
2. ความสําคัญตอชีวิตประจําวัน การสื่อสารมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินชีวิตประจําวัน
ของเราเปนอยางมาก เรียกไดวาตลอดเวลาที่เราตื่น เราจะทําการสื่อสารอยูตลอดเวลา ไมเวน
แมกระทั่งเวลาเราหลับอยู หากเราฝนหรือละเมอเรื่องใดก็ตาม นั่นก็ถือวาเปนการสื่อสารรูปแบบหนึ่ง
คือ การสื่อสารภายในตัวบุคคล (Intrapersonal Communication)
3. ความสําคัญตออุตสาหกรรมและธุรกิจ ปจจุบันวงการอุตสาหกรรมมีการปฏิวัติทางดาน
เทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานทําใหตองอาศัยการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะโรงงานอุตสาหกรรมถือเปนองคกรหรือสถาบันหนึ่งที่ตองมีความ
รับผิดชอบตอสังคมและประชาชน โดยการสื่อสารที่นํามาใชสรางความสัมพันธกับบุคคลภายนอก
องคกร (ผูบริโภค, ชุมชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง หรือเจาหนาที่ของรัฐบาล ฯลฯ) ก็คือ "การ
ประชาสัม พันธ" ถือเปนการสื่อสารที่ชวยในการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับ องคกร ลดปญหาความ
ขัดแยง และสรางความเขาใจที่ถูกตอง นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบประชามติ หรือความคิดเห็ น
ของประชาชนกลุมตางๆ ที่มีตอองคกรไดอีกดวย
4. ความสําคัญตอการปกครอง ไมวาจะเปนการปกครองในรูปแบบใดก็ตาม ยอมจะตอง
ประกอบไปดวยผูปกครองและผูถูกปกครองหรือประชาชน ดังนั้นการปกครองจะเปนไปอยางราบรื่น
หรือเปนไปในทางที่ดีได ทั้งผูปกครองและผูถูกปกครองจะตองอาศัยการสื่อสารเขามาเปนตัวชวย
โดยเฉพาะอยางยิ่งสังคมในระบอบประชาธิปไตย การสื่อสารจะเปนตัวสะทอนใหผูปกครองทราบวาผู
ถูกปกครองตองการอะไร อยากใหผูปกครองทําอะไร นั่นคือความสําคัญตอการปกครอง

13

5. ความสําคัญตอการเมืองระหวางประเทศ ในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ
และนโยบายการเมืองระหวางประเทศตางๆ จําเปนตองอาศัยกระทรวงการตางประเทศ และสถานทูต
ตางๆ เขามารับผิดชอบทางดานการสื่อสารโดยตรง เพื่อทําหนาที่เผยแพรขาวสารเกี่ยวกับประเทศ
ของตน สรางความเขาใจอันดีกับประเทศอื่น ตลอดจนชักจูงใจใหไดรับความสนับสนุนจากประเทศอื่น
และยังสามารถศึกษาถึงความรูสึกนึกคิดของประชาชนในประเทศนั้นที่มีตอประเทศของตนไดอีกดวย
ทั้งนี้โดยอาศัยสื่อชนิดตางๆ เชน สถานีวิทยุ VOA หรือ Voice of America ของสหรัฐอเมริกา หรือ
สถานีวิทยุ BBC ของประเทศอังกฤษ เปนตน
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วัตถุประสงคของการสื่อสาร
ในกระบวนการสื่อสารไมวาจะเปนการสื่อสารในระดับใดก็ตาม ทั้งผูสงสารและผูร ับสารตาง
ก็มีวัตถุประสงคในการติดตอสื่อสารที่เหมือนกันหรือแตกตางกันก็ได เพราะฉะนั้นในการศึกษาเรื่อง
วัตถุประสงคของการสื่อสาร เราจึงสามารถแยกออกไดเปนวัตถุประสงคของผูสงสารกับวัตถุประสงค
ของผูรับสาร ถาวัตถุประสงคทั้ง 2 ฝายเหมือนกัน หรือสอดคลองกับผลของการสื่อสารในครัง้ นั้นๆ จะ
สัมฤทธิ์ผลไดงาย ในทางตรงกันขามถาวัตถุประสงคของทั้ง 2 ฝายไมตรงกัน ผูรับสารอาจมีปฏิกิริยา
ตอสารผิดไปจากความตั้งใจของผูสงสารได ซึ่งจะทําใหการสื่อสารไมบรรลุตามเปาหมาย หรือตาม
เจตนารมณข องผู สง สาร ทําใหก ารสื่อ สารในครั้ง นั้นๆ เกิ ดความลม เหลว (Communication
Breakdown)
2. แนวคิดทางสังคมและทฤษฎีสังคม
แนวคิดทางสังคม (Social thought) หมายถึง ความคิดของมนุษยโ ดยมนุษยและเพื่อ
มนุษย ความคิดที่มนุษยประดิษฐคิดคนขึ้นมา จะกระทําโดยคนเดียวหรือหลายคนก็ได กรณีที่คิดคน
เดียวก็ตองเปนที่ยอมรับของผูอ ื่นดวย แมไมยอมรับทั้งหมดก็อาจยอมรับเพียงบางสวน ความคิดนั้นจึง
คงอยูได Emory Bogardus ไดใหความหมายแนวคิดทางสังคมวา “เปนความคิดเกี่ยวกับการ
สอบถามหรือปญหาทางสังคมของบุคคลตางๆไมวาจะเปนอดีตหรือปจจุบัน เปนการคิดรวมกันของ
เพื่อนหรือผูที่อยูในความสัมพันธ เปนความคิดของแตละคนและของกลุมคน ในเรื่องรอบตัวมนุษย ซึ่ง
มนุษยของสัง คมแตล ะยุคแตล ะสมัยก็ตองคิด เพื่อหาทางแก ป ญ หาหรือทําใหป ญ หาบรรเทาลง
ความคิดความอานที่ไดประดิษฐคิดคนขึ้นมาแลว และใชการไดดี ก็จะไดรับการเก็บรักษาสืบทอดจาก
จุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง” อาจารยวราคม ทีสุกะ ใหความหมายวา “แนวคิดทางสังคมเปนความคิด
ของมนุษย เกิดจากการรวมกันเปนกลุมเปนกอนของมนุษย เปนเรื่องเกี่ยวกับชี วิตมนุษยโดยทั่วไป
และปญหาที่ประสบ ความคิดนี้เปนที่ยอมรับกันในหมูมนุษย ไมสูญหาย มีการสืบความคิดกันตอไป”
(http://library.vu.ac.th/km/wp-content/.../9510-3991.doc 20 กรกฎาคม 2556)
ประเภทของแนวคิดทางสังคม
ไดเรียบเรียงจากความคิดของ Bogardus ได 5 ประเภท เรียกวา “แนวทางหาสายของ
ความคิดมนุษย” (five lines of human thought) ดังนี้
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1. ความคิดเกี่ยวกับจักรวาล เปนความคิดของคนโบราณเกี่ยวของกับลักษณะของสากล
จักรวาล และความสัมพันธระหวางมนุษยกับจักรวาล มนุษยยุคโบราณสนใจในศาสนา ในจิตและ
วิญญาณ มีความคิดความเชื่อในเรื่องเทพเจา ภูต ผี เทวดา ลัทธิศาสนาตางๆ เชน ลัทธิเทพเจาองค
เดียว (monotheism) ลัทธิเทพเจาหลายองค (polytheism) การปกครองโดยสงฆ (monotheism)
สิ่งเหลานี้ทําใหมนุษยเกิดความกลัวและความหวัง อุดมการณและการบูชายันตดวยชีวิต
2. ความคิดเกี่ยวกับปรัชญา ในขั้นนี้มีระดับความคิดเชิงปญญาสูงขึ้น แตก็ยังเปนความคิด
เกี่ยวกับความสัมพันธกับจักรวาลเกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต แตไมเกี่ยวกับศาสนาหรือไมใช
ความคิดที่ส นองความจําเปนทางศาสนา ความเชื่อ มนุษยพยายามลดความคลุมเครือ หาความ
กระจางในสิ่งแวดลอมของจักรวาล
เกณฑคําอธิบายตางๆอยางมีเหตุผล หาเอกภาพจากการเปลี่ยนแปลงและหาแกนสารใน
ความซับซอน มนุษยไดพบวาในยุคนี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ เชื่อมั่นในความสามารถของ
มนุษย และรูวาในที่สุดทุกสิ่งจะตองแตกดับไป มนุษยพยายามสรางความหมายสูงสุดของสิ่ งตางๆ
อยางไมมีอคติตามความรูความสามารถที่สูงขึ้นของตน
3. ความคิดเกี่ยวกับตนเอง เมื่อมีความรูเกี่ยวกับจักรวาลและความรูทางปรัชญาเพียงพอ
แลว มนุษยก็ห วนกลับ มาคิดถึงตัวเอง คิดถึงบุคลิก ลัก ษณะ โครงสรางและหนาที่ของการคิดการ
กระทําหรือการประพฤติปฏิบัติของตนเอง คิดถึงความฉลาด ความโง ความจํา ความฝนและสิ่งตางๆ
เกี่ยวกับตนเอง ซึ่งเปนที่มาของวิชาจิตวิทยาสมัยใหม
4. ความคิดเกี่ยวกับวัตถุ ไดแกความรูสึกเกี่ยวกับ หิน ดิน น้ํา อากาศ ซึ่งเปนสิ่งที่อยูรอบตัว
มนุษย และมนุษยจําเปนตองรูจัด เพื่อปองกันอันตราย หรือใชป ระโยชนจ ากสิ่ง เหลานี้ การคิด
เกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ ทําใหมนุษยไดบอถานหิน บอน้ํามัน บอแกส นํามาปรับปรุงการคมนาคมขนสง
ความคิดความรูอันแยบยลของมนุษย ทําใหมนุษยรูจักใชประโยชนจากวัตถุตางๆ สามารถควบคุม
ธรรมชาติได นั่นคือที่มาของความคิดทางวิทยาศาสตร ที่ทําใหเกิดความสะดวกสบาย
5. ความคิดเกี่ยวกับ เพื่อนมนุษยห รือสัง คมมนุษย ในประวัติศาสตรม นุษยมีความคิด
เกี่ยวกับเพื่อนมนุษยในลักษณะเปนกลุมนอย เมื่อเปรียบเทียบกับสัดสวนที่ทําใหกับเรื่องตางๆใน 4
ขอแรก และไดหันมาสนใจเรื่องของเพื่อนมนุษยเมื่อไมน านมานี้ โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร
ไดแก ความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกัน ระหวางมนุษยกับสังคม ภาระหนาที่ความ
ผูกพันที่มีตอเพื่อนมนุษย ตอสังคม ลักษณะของชีวิตสังคม แนวโนมทางสังคม ปญหาสังคม หลักการ
การศึกษาวิเคราะหสังคม อันเปนความคิดพื้นฐานของสังคมศาสตรในสังคมสมัยใหม
ตัวอยางความคิดทางสังคม อาจแยกออกเปนกลุม ดังนี้
1. ปรัชญาชีวิต สังคมไทยหรือสังคมอื่นความคิดทางสังคมอาจแสดงออกในรูปของปรัชญา
ชีวิต หมายถึง เปาหมายสูง สุดของชีวิต รวมทั้ง แนวทางการไปสูเ ปาหมาย สัง คมแตละสัง คมจะมี
ปรัชญาชีวิตของสังคมดวย เชน กรณีของสังคมไทย ปรัชญาชีวิตจะเปนแบบเรียบงาย รักอิสรเสรี โอบ
ออมอารี มีศีลธรรม
2. ศาสนา ความคิดทางสังคมดูจากศาสนาประจําชาติ ประจําสังคม สังคมไทยคนสวนใหญ
นับ ถือศาสนาพุท ธ เรียกวา พุท ธศาสตร ครอบคลุม ความคิดดานต างๆของสัง คม ทั้ง ครอบครั ว
เศรษฐกิจ การศึกษา หรือการเมืองการปกครอง
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3. ประวัติศาสตร เปนอีกแหลงหนึ่งที่จะสะทอนใหเห็นถึงความคิดทางสังคม เปนขอมูลที่
ประมวลเรื่องราวความเปนมาของชนชาตินั้นๆ เชน การจัดชุมชน การทํามาหากิน การปกครองบังคับ
บัญชา วิธีตอสู การปองกันการรุกราน
4. วรรณคดี เปนอีกรูปแบบหนึ่งที่ใหขอมูลทางสังคม เปนการบันทึกเรื่องราวทั้งที่เปนลาย
ลัก ษณอัก ษร และไมเ ปนลายลัก ษณอัก ษร เชน นิท าน ตํานาน จะมีแงมุม แสดงใหเ ห็นถึง ความ
ละเอียดลออตางๆ
5. ภูมิปญ ญาไทย หรือความรูพื้นบาน ศึก ษาไดจ ากดานอนามัย สาธารณสุข เชน ยา
สมุนไพร ความรูเกี่ยวกับฤดูกาล เกี่ยวกับตนไม เกี่ยวกับพันธุไม การชางประเภทตางๆ การรบ การ
กีฬา
6. สุภาษิต เปนคติ คําพังเพย ปริศนาคําทาย มีอยูในแหลงตางๆทีเ่ ปนสังคม ชุมชน
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ทฤษฎีสังคม (Social Theory)
ความหมายของทฤษฎี คื อ คํ า อธิ บ ายสิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใดหรื อ เรื่ อ งหนึ่ ง เรื่ อ งใดสํ า หรั บ
นักวิทยาศาสตร ทฤษฎีจะตองเปนคําอธิบายตามหลักเหตุผลแสดงความสัมพันธระหวางสวนตางๆของ
สิ่งนั้นอยางมีระบบจนสามารถพยากรณสิ่งนั้นในอนาคตได
ดังนั้น ความหมายของทฤษฎีสังคม คือ คําอธิบายเรื่องของคนและความสัมพันธระหวางคน
ตามหลักเหตุผล และความสัมพันธระหวางสวนตางๆของคน หรือระหวางคนตอคน คนตอกลุม คนตอ
สภาพแวดลอม อยางมีระบบจนสามารถพยากรณได
ทฤษฎีสังคมตามความหมายดังกลาว จึงมีขอบเขตกวางขวาง เปนคําอธิบายเกี่ยวกับคนแต
ละบุคคล กลุมคน ความสัมพันธระหวางคนตางๆรวมไปถึงคําอธิบายความสัมพันธร ะหวางคนกับ
สิ่งแวดลอมทั้งที่เปนสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต ขอสําคัญนั้นจะตองเปนไปตามหลักเหตุผล มีระบบระเบียบ
พอที่จะเปนฐานในการพยากรณเรื่องทํานองเดียวกันในอนาคตได Jame Miley “โดยทั่วไป ความ
พยายามที่จะอธิบายสวนหนึ่งสวนใดของสังคม (Social life) ถือไดวาเปนทฤษฎีสังคม” และ Henry
P Fairchild ใหความหมายวา “ทฤษฎีสังคม คือ การวางนัยทั่วๆไปหรือขอสรุปที่ใชไดทั่วไป เพื่อ
อธิบายปรากฏการณสังคมอยางใดอยางหนึ่ง”
ทฤษฎีทางสังคมกับแนวคิดทางสังคม มีความคลายคลึงกัน แตไมเหมือนกัน ดังนี้
ประการแรก ทฤษฎีทางสังคมเปนคําอธิบายเรื่องเกี่ยวกับคน หรือความสัมพันธระหวางคน
ซึ่งเปนการรูระดับหนึ่งที่ยังไมถึงขั้นอธิบาย
ประการที่สอง ทฤษฎีทางสังคม แสดงความสัมพันธระหวางสวนตางๆของคนหรือระหวาง
คนตอคนอยางมีระบบ แตความคิดทางสังคมไมกําหนดวาตองเปนเชนนั้น
ประการที่สาม ทฤษฎีทางสังคมมีความสามารถพยากรณอนาคตได แตความคิดทางสังคม
ไมถึงขั้นนั้น
ประการที่สี่ ทฤษฎีทางสังคมอาจมีรูปของขอความที่เตรียมไวสําหรับการพิสูจนดวยขอมูล
ประจักษ ทฤษฎีทางสังคมอาจมีทั้งที่เคยตรวจสอบดวยขอมูลประจักษ หรือยังไมเคยผาน แตไดมีการ
เตรียมหรือมีลักษณะที่พรอมจะใหพิสูจน
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กลาวโดยสรุป ทฤษฎีสังคม คือ คําอธิบายปรากฏการณสังคมอยางใดอยางหนึ่งตามหลัก
เหตุผล โดยแสดงความสัมพันธร ะหวางองคประกอบของปรากฏการณสัง คมนั้น จนสามารถที่จ ะ
พยากรณปรากฏการณสังคมในอนาคตได ทฤษฎีสังคมมีความหมายกวางเปนทฤษฎีของจิตวิทยา ซึ่ง
อาจหมายถึงเรื่องของคนแตละคนก็ได (Psychology studies human interaction of individuals)
หรืออาจหมายถึงทฤษฎีรัฐศาสตร ซึ่งเปนเรื่องของอํานาจของคนหลายคนที่เกี่ยวของกัน หรืออาจ
หมายถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตร อันเปนเรื่องของคนหลายคนกับวัตถุในการผลิตการจําหนายจายแจก
ผลิตภัณฑและบริการในการอุปโภคบริโภคได และอาจเปนทฤษฎีสังคมวิทยา เปนเรื่องของรูปแบบ
ความสัมพันธระหวางมนุษยหรืออาจจะเปนทฤษฎีของมานุษยวิทยาเปนเรื่องของคนที่มีแบบแผนการ
คิด การกระทําหรือวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ทฤษฎีทางสังคมจึงคลายกับแนวคิดทางสังคม ทีเ่ กี่ยวของ
กับคนและความสัมพันธระหวางคน รวมทั้งระหวางคนกับสิ่งแวดลอม แตก็มีความแตกตางกันที่ทฤษฎี
เปนขอความที่เปนไปตามหลักเหตุผล มีระบบและพยากรณปรากฏการณในอนาคต
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3. แนวคิดการโนมนาวใจ
การใชภาษาเพื่อการโนมนาวใจ
การโนมนาว ใจ คือ การพยายามเปลี่ยนแปลง ความเชื่อ ทัศนคติ การกระทําของบุคคล
อื่นดวยกลวิธีที่เหมาะสม ใหมีผลกระทบใจผูนั้น จนเกิดการ ยอมรับและเปลี่ยนตามผูโนมนาวใจ
ตองการ
(http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter6-3.html. 20 กรกฎาคม 2556)
วัตถุประสงคของการโนมนาวใจ
การโนมนาวใจมีวัตถุประสงคสําคัญโดยทั่วไป 4 ประการ คือ
1. เพื่อชักนําหรือโนมนาวใจใหเกิดความเชื่อถือ ศรัทธาในเรื่องที่พูดหรือเขียน เชน การชัก
นําใหทําประกันชีวิต การโฆษณาคุณภาพของสินคา การโนมนาวใจใหศรัทธาในศาสนา เปนตน
2. เพื่ อ กระตุ น หรื อ เร า ใจให เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง เช น การพู ด ให เ ห็ น
ความสําคัญของปาไม การพูดใหเห็นความสําคัญ ของวัฒนธรรมไทย การเขียนใหประทับ ใจในการ
ทํางานอยางเสียสละของตํารวจตระเวนชายแดน เปนตน
3. เพื่อปลุก ใจใหเ กิดความสํานึกและปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง เชน การปลุก ใจใหรัก
ชาติ การปลุกใจใชสินคาไทย การปลุกใจใหรวมพลังสามัคคี เปนตน
4. เพื่อใหผูรับสารเกิดความรู ความเขาใจ มีความเห็นคลอยตามและนําไปปฏิบัติ เชน การ
โนมนาวใจใหรูจักการวางแผนครอบครัว การโนมนาวใจใหรูจักใชถุงยางอนามัยเพื่อ ปองกันการติด
เชื้อเอดส การเชิญชวนใหเลิกสูบบุหรี่ เปนตน
หลักจิตวิทยาในการโนมนาวใจ
ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว หรือที่เรียกกันวาทฤษฎีลําดับความตองการ (Hierarchy of
Needs Theory) เปนทฤษฎีการจูงใจที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง มาสโลว ไดสรุปลักษณะ
การจูงใจไววา การจูงใจจะเปนไปตามลําดับของความตองการอยางมีระเบียบ ซึ่งลําดับขั้นของความ
ตองการนี้แบงออกเปน 5 ขั้น ดังนี้ (ปฐนียา ศิริประพฤทธิ์ 2548: 36-38)
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1. ความตองการพื้นฐานทางรางกาย (The Physiological Needs) ความตองการในขั้นนี้
เปนความตองการเพื่อการมีชีวิตอยู เชน ตองการอาหาร อากาศ เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย เปนตน
2. ความตองการความมั่นคง ปลอดภัย (The safety Needs) มนุษยตองการความ
ปลอดภัย และความมั่นคงในชีวิต เลน ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ โรคราย หรือจากภัยตางๆ และ
ความมั่นคงทางจิตใจ เชน ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
3. ความตองการความรักและการเปนเจาของ (The Belongingness and Love Need)
ไดแกความตองการที่จะเขารวมและไดรับการยอมรับจากสังคม ความเปนมิตร และการยอมรับ และ
ความรัก จากเพื่อนรวมงาน รวมทั้งความเปนเจาของ
4. ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง (The Esteem Needs) ความตองการนี้มีความสําคัญ
มากในการทํางาน ไดแก ความตองการไดรับความยกยองนับถือ และความตองการมีชื่อเสียง การมี
สถานภาพที่ดี มีตําแหนงอันเปนที่ยอมรับโดยทั่ว การมีความรูสึก วาตนเองเปนบุคคลสําคัญ
5. ความตองการความสําเร็จในชีวิต (The Need for Self - Actualization) เปนความ
ตองการขั้นสูงสุด มนุษยตองการพัฒนาตนเองใหมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเรื่อยไป ทําใหตัวเอง
ดีเดนที่สุด เปนคนที่มีความคิดสรางสรรคเกงที่สุด เปนตน มนุษยจะแสวงหาความตองการ ในขั้นนี้ก็
เมื่อความตองการทั้ง 4 ประการขางตนไดรับการตอบสนองแลว
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การใชภาษาในการโนมนาวใจ
ควรใชภาษาในเชิงเสนอแนะ ขอรอง วิงวอน หรือเราใจ ซึ่งในการใชถอยคําใหเกิดน้ําเสียง
ดังกลาว จะตองเลือกใชคําที่สื่อความหมายตามที่ตองการ โดยคํานึงถึง จังหวะและความนุนนวล ใน
น้ําเสียง
ลักษณะของสารโนมนาวใจ
คําเชิญ ชวน เปนการแนะนําใหชวยกันกระทําการ อยางใด อยางหนึ่ง เพื่อใหเ กิ ด
ประโยชนสวนรวม
มักจะพบในการเขียนคําขวัญ แถลงการณ เพลงปลุกใจ บทความปลุกใจ หรือการพูดใน
โอกาสตาง ๆ ใบประกาศ แผนปลิว โปสเตอร หรือเปนการบอกกลาว ทางวิทยุ โทรทัศน ผูสงสาร
จะบอกจุดประสงค อยางชัดเจนและชี้ใหเห็นประโยชนรวมทั้งบอกวิธี ปฏิบัติดวย โดยโนมนาวใหเกิด
ความภาคภูมิใจวาถาปฏิบัติตามคําเชิญชวนจะเปนผูทํา ประโยชนแกสวนรวม เชน การพูดปลุกใจให
ประชาชนรักชาติ พูดจูงใจใหประชาชนออกไป ลงคะแนนเสียง เลือกตั้งสมาชิกผูแทนราษฎร พูด
โนมนาวใจใหคนบริจาคโลหิต พูดโนมนาวใจ ใหคนซื้อสินคา ที่ตนเองจําหนาย พูดโนมนาวในใจให
ประชาชนชวยกันรักษาสิ่งแวดลอม เปนตน
โฆษณาสินคา หรือ โฆษณาบริการ มีลกั ษณะดังนี้
1. ใชถอยคําที่แปลกใหม สะดุดหู สะดุดตา ผูรับสาร
2. ใชประโยค หรือวลีสั้น ๆ ที่ทําใหผอู ื่นรับรูไดอยางฉับพลัน
3. เนื้อหาจะแสดงใหเห็นถึงคุณภาพอันดีเลิศของสินคา หรือบริการ
4. ใชกลวิธีโนมนาวใจโดยชี้ใหเห็นประโยชนของสินคา
5. เนื้อหาของสารโฆษณามักขาดเหตุผลที่หนักแนนรัดกุม
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6. การนําเสนอสารใชวิธีโฆษณาตามสื่อตาง ๆ ซ้ํา ๆ หลายวัน
หลักในการเขียนโนมนาวใจ
หลักการเขียนโนมนาวใจควรคํานึงถึงหลักตาง ๆ ดังนี้
1. การวิเคราะหผูอาน ผูเขียนจะตองวิเคราะหผูอานวา มีลักษณะอยางไร เชน เพศ วัย
การศึกษา อาชีพ ฐานะทาเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม และคานิยม เปนตน การวิเคราะหผูอานจะชวย
ใหผูเขียนสามารถกําหนด เนื้อหาและกลวิธีการนําเสนอไดอยางเหมาะสม
2. การใชหลักจิตวิทยา ผูเขียนจะตองอาศัยหลักจิตวิทยาในการเขียนโนมนาวใจเปนอยาง
มาก เนื่องจากผูเขียนตองทําความเขาใจธรรมชาติ ความสนใจ และความตองการของผูอาน วานาจะ
เปน ไปในทิศทางใด แลวจึงนํามาเปนประโยชนในการเขียนโนมนาวใจตอไป
3. การใหเหตุผล ผูเขียนตองพยายามหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิดเห็นของตน เหตุผลที่
นํามาอางนั้นควรนาเชื่อถือ มีน้ําหนักเพียงพอ และเปนไปไดในทางปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อใหผูอานเชื่อถือ
และยอมรับ ตลอดจนมีปฏิกิริยาตอบสนองความตองการของผูเขียน
4. การใชภาษา ภาษาทีใชในการเขียนโนมนาวใจควรเปนภาษาที่เราอารมณและความรูสึก
ของผู อาน ดังนั้นผูเขียนจึงตองมีศิลปะในการใชภาษา คือ รูจักเลือกสรรถอยคําที่สื่อความหมายได
ชัดเจน กอใหเกิดภาพ และกระตุนอารมณความรูสึกของผูอาน
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การพูดโนมนาวใจ
การพูดโนมนาวใจเปนพฤติกรรมการสื่อสารอยางหนึ่ง คือ การใชความพยายามเปลี่ยน
ความเชื่อ ทัศนคติ คานิยม และการกระทําของบุคคลอื่น โดยใชกลวิธีที่เหมาะสมใหมีผลกระทบใจ
บุคคล ทั้งโดยใชวัจนภาษาและอวัจนภาษา จนเกิดการยอมรับและยอมเปลี่ยนตามที่ผูโนมนาวใจ
ประสงค หลักการสําคัญของการพูดโนมนาวใจ ไดแก การทําใหมนุษยประจักษวา ถาเชื่อและเห็น
คุณคา หรือทําตามที่ ผูโนมนาวใจชี้แจงหรือชักนําแลว ก็จะไดรับผลที่ตอบสนองความตองการขั้น
พื้นฐานของตนนั่นเอง แตตราบใดที่ความประจักษชัดยังไมเกิดขึ้น ก็ยังถือวาการโนมนาวใจยังไม
สัมฤทธิ์ผล ดังนั้นผูโนมนาวใจควรไดตระหนักถึงประเด็นของการนําเสนอเหตุผลเพื่อใหผู รับสาร
เขาใจ เห็นความสําคัญและยอมรับการโนมนาวใจ
4. แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน
วิทยุโทรทัศน เปนสื่อสารมวลชนประเภทหนึ่งที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็วและกาวกระโดด
อีกทั้งยังไดรับความนิยมจากประชาชนอยางมาก ในทุกเพศ ทุกวัย เพราะเปนสื่อที่ใหทงั้ ภาพและเสียง
ซึ่ง สามารถกระทําไดห ลากหลายรูป แบบและมีปจ จัย มากมายที่ จ ะใชดึง ดูดความสนใจของผูช ม
ตลอดเวลา ทั้งยังทําใหผูชมเขาใจเรื่องราวไดดี พรอมทั้งรูสึกสนุกสนานขณะชมรายการ ดวยเหตุนี้
วิทยุโทรทัศนจึงเขาถึงผูชมไดมาก และสงผลใหสื่อวิทยุโทรทัศนมีอิทธิพลตอประชาชนในดานความคิด
ความรูสึก และดานพฤติกรรมอยางมาก
รายการวิทยุโทรทัศน หมายถึง รายการหนึ่งที่สมบูรณในตัวเองหรือครบถวนในตัวเอง เชน
รายการแสดงประเภทละคร รายการสนทนา รายการอภิปราย รายการสารคดี เปนตน หรือหมายถึง
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รายการที่สมบูรณในตัวเองซึ่งตองสัมพันธกับรายการยอยอื่น ๆ ที่ไดคัดเลือกนามาออกในรายการ
เดียวกัน เชน รายการคอนเสิรต รายการวิพิธทัศนา ซึ่งมีรายการเบ็ดเตล็ดตางๆ เขามาประกอบดวย
เพื่อนําออกแพรภาพทางวิทยุโทรทัศน (บุญเลิศ ศุภดิลก 2520: 248)

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

วัตถุประสงคของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน
1. เพื่อใหขาวสาร เปนวัตถุประสงคหลักของการสื่อสารในรูปแบบนี้ แตละสถานีวิท ยุ
โทรทัศนจะมีนักขาวเพื่อสรรหาขาวมารายงานใหประชาชนไดทราบ โดยพยายามแขงขันกันเสนอขาว
ตางๆ ดวยความรวดเร็ว
2. เพื่อถายทอดความรูและเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุโทรทัศนที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
ถายทอดความรูและเสนอความคิดเห็น ไดแก รายการที่ ตองการใหประชาชนเปนคนทันสมัย ทัน
เหตุการณอยูเสมอ เชนรายการสารคดี รายการที่ใหประชาชนมีความรูทั่วไปในการดําเนินชีวิตใน
สังคมไดอยางมีความสุข เชน รายการความรูเกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต รายการที่ใหประชาชนได
ความรูอยางลึก ซึ้ง และไดทราบความคิดเห็นของบุ คคลอื่นๆ ในเรื่องราวตางๆ เชน รายงานพิเศษ
รายการวิเคราะหวิจารณขาว และรายการที่ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการในสาขาตาง ๆ
เชน วิทยาศาสตร สังคมศาสตร เปนตน
3. เพื่อใหความบันเทิง รายการที่จัดขึ้นเพื่อใหความบันเทิงมีหลายรูปแบบ เชน รายการเกม
โชว รายการเพลง รายการทอลกโชว ละครโทรทัศน ภาพยนตร รายการตลก รายการการตูน รายการ
สําหรับเด็ก เปนตน
4. เพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ เปนสิ่งสําคัญและทําใหการดําเนินธุรกิจจัดรายการตางๆ
ทางวิทยุโทรทัศนดําเนินไปดวยดี โดยบริษัทที่ผลิตสินคาและจัดจําหนายสินคาซื้อเวลาของสถานีมา
โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน ใหประชาชนไดรับทราบขอมูลสินคาและสงผลถึงการตัดสินใจซื้อสินคาและ
ใชบริก ารเหลานั้นเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังอาจเปนการจัดรายการเฉพาะกิจเพื่อขอความรวมมือจาก
ประชาชน เชน รายการรับบริจาคเงิน ขาวของเครื่องใชสาหรับผูขาดแคลน เปนตน
5. เพื่อวัตถุป ระสงคเ ฉพาะ เชนรายการสารคดี พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หรือรายการที่ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นเพื่อถวายพระพร เปนตน
สรุปคือการสื่อสารเปนกระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารจากบุคคลหนึ่งที่เรียกวา ผูสง
สาร ไปยังบุคคลหนึ่งที่เรียกวา ผูรับสาร แตการสื่อสารจะสัมฤทธิ์ผลตอคนหมูมากก็ตอเมื่อสารไดถูก
นําเสนอผานชองทางสื่อที่เรียกวาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ดวยเหตุนี้ทางตัวผูศึกษาจึงไดนาํ
ทฤษฎีก ารสื่อสารขางตนมาใชอางอิง ขอมูลประกอบการจัดทํารายการทําอาหารโทรทัศน เพราะ
รายการทําอาหารจําเปนอยางยิ่งที่ตองใชการสื่อสารเพื่อใหผูชมทางบานไดเขาใจและสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริงในชีวิตประจําวันโดยอาศัยชองทางผานสื่อทางวิทยุโทรทัศน
5. งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสําหรับวัยรุนนั้นมีผลงานวิจัยหลายเรื่องที่มีสวน
เกี่ยวของกับการศึกษา ดังนี้
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1. การศึกษาการวิจัยเรื่อง "ทัศนคติและพฤติกรรมเลียนแบบที่มีตอศิลปนเกิรลกรุปเกาหลี
ของวัยรุนไทย" ของธนธิดา อยูคง (2555) ทําใหทราบถึงวัยรุนไทยมีพฤติกรรมการเลียนแบบศิลปน
เกิรลกรุปเกาหลีในระดับปานกลาง และพฤติกรรมการเลียนแบบสวนใหญมาจากสื่อบันเทิงเกาหลี
ทั้งสิ้น ซึ่งวัยรุนไทยมีความชอบในการแตงตัวตามศิลปนเกาหลีและเลียนแบบในเรื่องพฤติกรรมของ
ศิลปน ทั้งนี้วัยรุนไทยยังไมคอยเห็นดวยในเรื่องความนิยมเรื่องศัลยกรรมในเกาหลีเทาที่ควร และมี
ทัศนคติตอศิลปนเกิรลกรุป เกาหลีในระดับเห็นดวยมากที่สุด เนื่องดวยวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีที่
เขามามีอิท ธิพลในประเทศไทยในปจ จุบันนั้นสง ผลใหเกิดการยอมรับ และมีกระแสนิยมที่ดีอยาง
ตอเนื่อง จึงทําใหเห็นวาวัยรุนไทยปจจุบันใหความสําคัญกับวัฒนธรรมของเกาหลีและมีพฤติกรรมการ
เลียนแบบ
2. การศึกษาการวิจัยเรื่อง "โครงการศึกษาปจจัยดานครอบครัวและกลุมเพื่อนที่เกี่ยวของ
กับพฤติก รรมการเสพยาบาของวัยรุน" ของ ผศ. ดร. นันทา สูรักษา (2546) ทําใหทราบวา ปจจัย
สําคัญที่อาจเปนสาเหตุใหวัยรุนหันไปเสพยาบาไดแก ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานโรงเรียน ปจจัย
ดานชุมชน และปจจัยดานกลุมเพื่อนและตัวเด็กเอง ซึ่งตัวแปรเหลานี้เกี่ยวพันสงผลกระทบตอกันและ
กัน อีกทั้งยังเปนปจจัยเสริมซึ่งกันและกันอีกดวย ทั้งนี้ตัวแปรที่ทําใหวัยรุนเสพยาบามากที่สุดคือการ
คบเพื่อน จึงทําใหเห็นวาเพื่อน มีสวนสําคัญในชวงวัยรุน หากคบเพื่อนไมดีก็จะมีพฤติกรรมไมดีตาม
กัน แตถาหากคบเพื่อนดีก็จะทําใหมีอนาคตที่ดีได
3. การศึกษาการวิจัยเรื่อง "ปฏิกิริยาของเยาวชน ตอรายการโทรทัศนของนางสาวณัฐรดา
ศิลปอุดม (2551) ทําใหทราบวาปจจุบันอิทธิพลของสื่อรายการโทรทัศนที่มีตอเยาวชนเกิดขึ้นมาจาก
ปจ จัยหลัก หลายๆอยาง เชน เสรีภาพในการนํ าเสนอขอมูล ที่มีม ากจนเกินไป รูป แบบรายการ
โทรทัศนขาดความเหมาะสมตอเยาวชน สถานบันครอบครัว สถานศึกษา ภาครัฐและเอกชนยังขาด
การกําหนดแนวทางที่ถูกตองใหกับ เยาวชนในการรับชมรายการโทรทัศน การขาดจริยธรรมของ
ผูผ ลิตรายการ และเกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรมที่ผิดๆ ของเยาวชนจากการรั บ ชมรายการ
โทรทั ศ น เป น ต น จากป จ จั ย หลายๆอย า งที่ เ กิ ด ขึ้ น จึ ง นํ า ไปสู ป ญ หาหลั ก คื อ พฤติ ก รรมการ
ลอกเลียนแบบของเยาวชน เชน พฤติกรรมการเสพอบายมุข การใชคําหยาบคาย และการแตงกายที
ไม สุ ภ าพขั ด ต อ วั ฒ นธรรมไทย ดั ง นั้ น ควรรั บ ชมรายการโทรทั ศ น อ ย า งมี ส ติ ไ ม ห ลงเชื่ อ หรื อ
ลอกเลียนแบบในสิ่งที่ไมถูกตอง สถานบันครอบครัวควรก็ควรมีสวนในการชวยสรางคานิยม ความคิด
คุณธรรมจริยธรรมที่ถูกตองใหแกบุตรหลาน รวมไปถึงภาครัฐ เอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของควร
สง เสริม รายการที่มีความเหมาะสม และเห็นถึง คุณคาของวัฒ นธรรม และผูผ ลิตรายการควรเพิ่ม
จรรยาบรรณในการนําเสนอรายการโทรทัศนใหมีความเหมาะสมกับเยาวชน โดยควรหลีกเลี่ยงการ
แสวงหาผลกําไรมากเกินไปจนทําใหเกิดผลเสียตอพฤติกรรมและความคิดของเยาวชน
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ผลงานที่เกี่ยวของ
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รายการ ไอ-ทีน

ออกอากาศ วันเสาร เวลา 8.50 - 9.15 น. ทางชอง 5 ความยาวรายการ 25 นาที
รูปแบบและวิธีการนําเสนอ
เปนรายการพูดคุยที่มีพิธีกร 3 คน ที่ตางคาแร็กเตอรกัน เปนพิธีกรวัยรุนหญิง 2 คน พิธีกร
วัยรุนชาย 1 คน แบงรายการออกเปน 3 ชวงใหญๆ
ชวงที่ 1 ชวง Idea I do เปดสมองจุดประกายทางความคิด ที่จะมานําเสนอ สิ่งของที่เกๆ
ไอเดียแปลกๆในแตละสัปดาห และยังประกอบดวยชวง So cool School แนวที่นําเสนอเกี่ยวกับ
การคนหาคนที่มีความสามารถและหนาตาดีที่ยังอยูในวัยเรียนตามโรงเรียนตางๆ
ชวงที่ 2 ชวง I Search เปดประตูสูโลกกวาง ที่จะนําเสนอเกี่ยวกับเรือ่ งราวหรือกิจกรรมทีม่ ี
ประโยชนและมีความแปลกใหมจากตางประเทศมาแนะนําใหรูจัก 3 เรื่องจากพิธีกร 3 คน
ชวงที่ 3 ชวง I See เปดพลังทางปญญา นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวความรูที่มีประโยชน ไข
ขอสงสัยในประเด็นตางๆ และในบางตอนนําเสนอภาพบรรยากาศงานตางๆ เชน คอนเสิรตที่จัดขึ้นใน
ประเทศไทย และประชาสัม พันธคอนเสิรตตางประเทศที่จะมาจัดในประเทศไทยและมีแจกบัตร
คอนเสิรตใหผูชม นอกจากนี้ยังมีชวงแทรกที่แนะนําเรื่องตัวอยางบุคคลที่จะสรางบันดาลใจใหกับผูชม
สัมภาษณบุคคลที่มีผลงานที่มปี ระโยชนและสรางแรงบันดาลใจใหผูชมได ชื่อชวง I-teen Inspire แรง
บันดาลใจดีๆสรางไดทุกวัน ตอในชวงทายจะมีการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆใหกับผูชมและแนะนํา
ใหไปรวมกิจกรรมดีๆ เชน กิจกรรมการประกวด Cover Dance เปนตน
เนื้อหารายการ
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แนะนําและประชาสัมพันธกิจกรรมที่มีประโยชนตอวัยรุน พรอมทั้งนําเสนอเรื่องราวและ
ขอมูลความรูตางๆจากทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ
จุดแข็งของรายการ คือ เปนรายการที่แนะนํากิจกรรมดีๆและมีประโยชนใหกับวัยรุน โดย
เนนในเรื่องดีๆและมีประโยชน
จุดที่จะนํามาปรับใช คือ กราฟกรายการที่ ดูมีความเปนวัยรุน ทันสมัย และอยากนําชวง
ของการแนะนํากิจกรรมที่มีประโยชนกับวัยรุนมาใชแทรกในรายการ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส
รายการ เก็ทกึ๋น The World Ideas

(ออกอากาศตัง้ แตป 2545 - 2555) ทางทรูวิชชั่น ชองทรูอินไซด วันศุกร เวลา 22.15)
ปจ จุบั นได เ ปลี่ย นชื่ อ รายการและคอนเซปตร ายการใหม ชื่อ รายการว า สะดือไอเดี ย
ออกอากาศวันศุกร เวลา 21.30 น. ทางชองทรูอินไซด
รูปแบบและวิธีการนําเสนอ
นําเสนอโดยใช วิธี Voice Over ของพิธีก รในการดํา เนิ นรายการ ในแตล ะตอนจะ
ประกอบดวยชวงที่ตางกันไป แตหลักๆแลวรายการจะแบงเปน 3 ชวง โดยเริ่มแรกจะมีตัวอยางในแต
ละชวงของรายการที่จะนําเสนอในตอนนั้นๆกอน
โดยชวงแรกจะแนะนําและสัมภาษณการทํางานเบื้องหลังภาพยนตร โดยนําเสนอไอเดียดีๆ
ในการทํางานใหผูชมไดรูจัก ทายชวงมีการแทรกคําถามและความรูท ี่มีประโยชนที่เกี่ยวกับเรื่องราวที่
นําเสนอ พักเบรครายการ
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กลับ มาแทรกชวง Get Young Blood โดยแนะนําบุคคลที่มีความสามารถและสราง
ชื่อเสียงใหประเทศไทย สัมภาษณเรื่องราวความเปนมา ความสําเร็จของเขา จากนั้นกลับมาแนะนํา
รายการดีๆที่กลาวไวตนรายการ และทายชวงก็จะมีการแทรกคําถามและความรูที่มีประโยชนเกี่ยวกับ
รายการ
ชวงสุดทายของรายการในบางตอนจะเปนชวง get special แนะนําเรื่องราวและพาไป
สถานที่ที่มีความพิเศษใหกับผูชม แตในบางตอนจะเปนการแนะนําเบื้องหลังการทํางานของโฆษณา
หรือเอ็มวีแทน
ซึ่งชวงที่แตกตางกันออกไปในแตละตอน ประกอบดวย
ชวง Get out there นําเสนอเกี่ยวกับการพาไปแนะนําเรื่องราวที่เปนประโยชนใหผูชมได
รูจัก
ชวง Get 1 Day With ตามติดชีวิตดารา 1 วัน
ชวง Get young blood แนะนําบุคคลที่มีความสามารถและสรางชื่อเสียงใหประเทศไทย
ชวง Get special แนะนําเรื่องราวและพาไปสถานที่ที่มีความพิเศษใหกับผูชม
ชวง Get community ติดตามการทํากิจกรรมที่เปนประโยชนของสังคมวัยรุน ใหขอคิด
ตางๆกับผูชม
เนื้อหารายการ
รายการ Get กึ๋น The World Ideas รายการที่เจาะลึกและแนะนําทุกเรื่องราวของไอเดีย
ในวงการบันเทิงไมวาจะเปนหนัง เพลง เอ็มวี โฆษณา อีเวนท รายการทีวี เบื้องหลังการทํางานของ
วงการบันเทิง หรือชวงที่จะตามติดชีวิต 1 วัน ของเหลาคนบันเทิง ในชวง Get 1 Day With
จุดแข็งของรายการ คือ เปนรายการเจาะลึกเรื่องราวที่เปนประโยชนตอวัยรุน ซึ่งนําเสนอ
หลากหลายเรื่องราว
จุดที่จะนํามาปรับใช คือ การติดตามเจาะลึกเรือ่ งราวที่เปนประโยชนตางๆ เชน การติดตาม
เจาะลึกเรื่องราวการทํากิจกรรมของเด็กวัยรุนกลุมหนึ่งในชวง Get community และวิธีการถายภาพ
ของรายการในชวงพาไปดูกิจกรรมของวัยรุน ซึ่งจะดูไมเปนทางการมากนัก
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ออกอากาศทางชองเวรี่ ทีวี ทรูวิชั่นส 85
รูปแบบและวิธีการนําเสนอ
เปนรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาหลักคือการสัมภาษณความเห็นของคนดูดี 100 คนในแตละ
หัวขอที่แตกตางกันไปในแตละตอน มีพิธีกร 2 คน คือ ปลื้ม สุรบท หลีกภัย และ ทับทิม มัลลิการ
โดยชวงที่สัมภาษณห นุมสาวที่ดูดี 100 คน โดยมีสถานที่ถายทําเชนสยามสแควร สยาม
พารากอน ทองหลอ เทอรมินัล 21 เซ็นทรัล เวิล ด เปนตน โดยถามความคิดเห็นของคนเหลานั้น
เกี่ยวกับประเด็นที่กําลังนิยมในขณะนั้น
ชวงอื่นของรายการ เชน สาระมีอยูจริง , อิสระ ฮาตะ , วันเบาๆ ของ Ruby เปนชวงของ
มัลลิกา จงวัฒนา , ป.ปลื้ม เปนชวงที่สุรบถ หลีกภัย จะไปนิมนตทาน ว.วชิรเมธีมาเขารวมรายการ ,
Georgie's Heavy day เปนชวงของ ปรีดิ์โรจน เกษมสันต , จิ๋วจิ๋ว เอาจริง เปนชวงของ สิปโปทัย
ฉันทะสิริวัฒน มีพี่ปลื้มเปนไอดอล แตไมไดชอบ และนิทานสอนใจ เปนชวงที่สรุบถ หลีกภัย จะมา
นําเสนอแงคิดตางๆในสัง คมปจจุบัน ในรูป แบบของนิท าน รวมถึงในเทปแรก ๆ มีชวงที่มีบุคคลมี
ชือ่ เสียงมาแสดงความเห็นประเด็นนั้น เรียก เซเลบริเชียล ผูมารวมแสดงความเห็น เชน ประกาศิต โบ
สุวรรณ, โกะตี๋ อารามบอย,ปาณิสรา พิมพปรุ เปนตน
นอกเหนือไปจากการสัมภาษณบุคคลที่
ดูดี 100 คนแลว เอกลักษณอีกอยางหนึ่งของรายการคือการขอใหผูถูกสัมภาษณพูดอะไรก็ไดเกี่ยวกับ
ประเด็นที่ถูกถามภายใน 3 พยางค จนทําใหวลี "ขอสามคํา" เปนที่นิยมมาก โดยเฉพาะในกลุมสังคม
ออนไลน
เนื้อหารายการ
ในชวงสาระมีอยูจริง นําเสนอขอมูลประวัติสิ่งตางๆที่ไมเคยรูมากอน
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ชวง พูดถึงประเด็นรอนในสังคม โดยเลือกหาหนุมสาวหนาตาดีมาสัมภาษณความคิดเห็น
100 คน ในบางหัวขอสัมภาษณแตผูชายหรือผูหญิงลวน ในบางหัวขอสัมภาษณทั้งชายและหญิงคละ
กันไป
จุดแข็งของรายการ คือ เปนรายการที่ไดรับความนิยม เพราะเนื้อหารายการเนนความ
สนุกสนานแตมีประโยชนทางดานแงคิดในสังคมของวัยรุนในปจจุบัน และกลุมเปาหมายเปนวัยรุน
อยางชัดเจน
จุดที่นํามาปรับใช คือ การใชกราฟก และเอฟเฟกตตางๆ การพูดของผูดําเนินรายการ
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ออกอากาศทางชองทรูปลูกปญญา ทรูวิชั่นส ชอง 9 ทุกวันศุกร เวลา 20.00 - 20.30 น.
รูปแบบและวิธีนําเสนอ
เปนรายการที่เปดพื้นที่ใหเยาวชนที่มีความสามารถไดนําผลงานมาแสดงในทุกๆ ดาน รวม
พูดคุย เรียนรูวิธีคิด วิธีการสรางสรรคผลงาน จนเสร็จสิ้นกระบวนการ กับหยก อุดมพร หงษลัดดาพร
เพื่อสงตอแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานใหกับเพื่อนๆ คนอื่นตอไป
เนื้อหารายการ
รายการเวทีปลอยของมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการนําเยาวชนที่มีความสามรถดานตางๆ และ
นํามาแสดงความสามารถใหผูชมไดเห็นและสรางแรงบันดาลใจใหกับวัยรุนที่อยากจะมีผลงานและมี
ความสามารถเชนเยาวชนที่นํามาออกรายการ โดยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับพิธีกร และมี
การแสดงความสามารถใหผูชมไดชม
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จุดแข็ง ของรายการ คือ มีเ นื้อหาที่ตรงประเด็น การถายภาพสวยมีความไมซ้ําซาก มี
Mood & tone สวยงาม
จุดที่จะนํามาปรับใช คือ อยากนําเทคนิคการถายภาพมาปรับใช รวมไปถึง Mood & tone
ของภาพดวย
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ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการผลิตรายการ

การศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชน เปน
การศึกษาและวิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปสูการผลิตรายการโทรทัศนวัยรุน โดยมุงเนนการศึกษาในเรื่อง
ของรูป แบบ เนื้อหา และวิธีก ารนําเสนอรายการโทรทัศนสําหรับวัยรุนที่เหมาะสม ตลอดจนเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมาย และผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับวัยรุน เพื่อใหไดแนวทางในการ
ผลิตรายการโทรทัศนใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายมากที่สุด รวมถึงวางแผนในการ
ผลิตรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชนอีกดวย
1. รูปแบบในการศึกษาวิจัย
การศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชนในครั้ง
นี้ ผูศึกษาไดนําวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงหวังการคนหา
ความรู เพื่อนําความรูที่ไดไปใชใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อผลิตรายการตอไป โดยผูศึกษาได
เลือกใชวิธีก ารสัม ภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) รวมถึง การแจกแบบสอบถาม
(Questionnaire) มาใชเ ปนเครื่องมือหลัก ในการศึก ษา หลัง จากนั้นจึง นํา ขอมูลที่รวบรวมไดม า
วิเ คราะหเ พื่อเปน แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน วัยรุนใหส อดคลองกับ ความตองการของ
กลุมเปาหมาย รวมถึงทําการประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้นใหม ดวยวิธีการสนทนาแบบกลุม (Focus
Group) เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขชิ้นงานใหดียิ่งขึ้นตอไป
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1. ประชากร (Population) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ คือ ประชากรที่เปน
กลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปนผูผลิตรายการโทรทัศนและ/หรือประชากรที่มีความ
เชี่ยวชาญดานเนื้อหาของรายการวัยรุน
2.1.1. ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ หมายถึง กลุมผูชมทีเ่ ปนวัยรุน มี
อายุระหวาง 15-22 ป และอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล
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2.1.2. ประชากรที่เปนผูผ ลิตรายการโทรทัศนหรือประชากรที่มีความเชี่ยวชาญหรือ
เกี่ยวของกับการผลิตรายการวัยรุน
2.2. กลุมตัวอยาง (Sampling) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ เก็บขอมูลโดยใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งแบงออกเปน 3 กลุมดังนี้
2.2.1. กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ หมายถึง กลุมของผูผ ลิตและผูดําเนินรายการวัยรุน
ทางโทรทัศน ทั้งหมด 2 รายการ ดังตอไปนี้คือ
1). รายการ Hello Asian ออกอากาศทางเคเบิล้ ทีวี ชอง 33
คุณนันทนิษฎ ภัทรภีรอนันต ตําแหนงโปรดิวเซอรรายการ
2). รายการเวทีปลอยของ ออกอากาศทางชองทรูปลูกปญญา ทรูวิชั่นสชอง
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ ตําแหนงโปรดิวเซอรรายการ
2.2.2. กลุมตัวอยา งที่ตอบแบบสอบถาม หมายถึง กลุมผูชมที่เ ปนวัยรุ น มีอายุ
ระหวาง 15-22 ป และอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 100 คน
การสัมภาษณผูผลิตและผูดําเนินรายการวัยรุนทางโทรทัศนนั้น จะสัมภาษณความคิดเห็นและขอมูล
เกี่ยวกับรายการวัยรุนทางโทรทัศนในปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดีเพื่อนําเสนอ
การมีสวนรวมของผูชม ตลอดจนสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการวัยรุนทางโทรทัศนในปจจุบัน
2.2.3. กลุมตัวอยางที่เปนผูประเมินผลรายการ หมายถึง กลุมผูชม ที่เปนวัยรุน อายุ
ระหวาง 15-22 ป กับกลุมผูชมทั่วไปที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล จํานวน 10 คน
ซึ่งจะแบงออกเปน 2 กลุม คือกลุมนักเรียน และกลุมนักศึกษา มาทําการสนทนากลุม (Focus Group)
เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไป
พัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป
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3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย
ในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชน” ผู
ศึกษาไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ
ดังตอไปนี้
3.1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ มีดังนี้
3.1.1. แบบสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ใชสําหรับการสัมภาษณ
ผูผลิตหรือผูดําเนินรายการวัยรุนทางโทรทัศนโดยมีแนวคําถามดังนี้คือ
คําถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการวัยรุนทางโทรทัศนในปจจุบัน
- ความนิยมของรายการวัยรุนทางโทรทัศนในปจจุบัน
- คิดวารายการวัยรุนทางโทรทัศนปจจุบันในภาพรวมเปนอยางไร
- ขั้นตอนและกระบวนการการผลิตรายการวัยรุนเปนอยางไร
- ทําอยางไรจึงจะทําใหกลุมเปาหมายสนใจรายการที่ผลิตขึ้น ตองมีปจจัยอะไรบาง
- รายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมที่เปนประโยชนนาสนใจหรือไม อยางไร
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- แนวโนมของรายการวัยรุนในอนาคต
- ปจจัยที่มีผลตอการรับชมรายการวัยรุนทางโทรทัศนมีอะไรบาง
คําถามดานเนื้อหาของรายการ
- ลักษณะเนื้อหาของรายการวัยรุนทางโทรทัศนที่ดี
- ลักษณะเนื้อหารายการวัยรุนทางโทรทัศนแบบใดที่นาจะไดรับความนิยม
- เนื้อหาของรายการวัยรุนทางโทรทัศน สวนใดที่ควรไดรับการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น
คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการ
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการวัยรุนทางโทรทัศนที่นาสนใจและ
แตกตางจากรายการอื่น
- ลั ก ษณะของรู ป แบบหรื อวิ ธี ก ารนํ า เสนอรายการวั ย รุน ทางโทรทัศ น ที่ ส ามารถดึ ง ดู ด
กลุมเปาหมายใหสนใจรายการมากที่สุด
- Mood and Tone ของรายการควรเปนแบบใด
คําถามดานพิธีกร/ผูดําเนินรายการ
- บุคลิกลักษณะของพิธีกร/ผูดําเนินรายการวัยรุน ทางโทรทัศนที่ดี
- พิธีกร/ผูดําเนินรายการโทรทัศนวัยรุน ที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชนในความคิด
ควรมีบุคลิกลักษณะอยางไรที่ทําใหรายการดูนาสนใจ
คําถามดานปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการผลิตรายการ
- ปญหาและอุปสรรคที่พบและแนวทางการแกไขในการผลิตรายการวัยรุนทางโทรทัศน
- แนวทางแกไขปญหาการผลิตรายการวัยรุนทางโทรทัศน
- คําแนะนําในการผลิตรายการวัยรุนทางโทรทัศน
3.1.2. แบบสอบถาม (Questionnaire) ใชศึกษาถึงพฤติกรรมการเปดรับสื่อ ความ
คิดเห็นและความตองการในการรับชมรายการโทรทัศนของวัยรุน ทั้งดานเนื้อหาและวิธีการนําเสนอ
รายการวัยรุนทางโทรทัศนโดยมีแนวคําถามดังนี้
ตอนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ตอนที่ 2 : การเปดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศนของวัยรุน
ตอนที่ 3 : แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความตองการทางดานเนื้อหา
และรูปแบบของรายการ
ตอนที่ 4 : ความตองการเกี่ยวกับเนื้อหารายการโทรทัศนวัยรุน
ตอนที่ 5 : ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อแนวทางในการคิดสรางสรรค
รายการโทรทัศนวัยรุนที่เหมาะสม
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3.2 เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ มีดังนี้
3.2.1. การสนทนากลุม (Focus Group) เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตรายการแลว ผู
ศึกษา ไดออกแบบแนวคําถามในการสนทนากลุม โดยแบงกลุมเปาหมายรายการออกเปน 2 กลุม กลุม
ละ 5 คน คือกลุมนักเรียน และกลุมนัก ศึกษา โดยใหกลุมเปาหมายรับชม และรวมกันประเมินผล
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รายการที่ผลิตขึ้น เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไข เพื่อหาบทสรุป และผลอภิปรายที่สมบูรณ โดยจะทํา
การสนทนากลุม ในหัวขอ “ความพึง พอใจและประโยชนที่ไดจากการรับชมรายการโทรทัศน วัยรุนที่
นําเสนอกิจกรรมที่เปนประโยชน” เพื่อใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่
ไดรับจากการรับชมรายการ รวมถึงไดขอเสนอแนะที่เปนประโยชนเพือ่ นําไปปรับปรุงและพัฒนารายการ
ในอนาคตได ซึ่งในการสนทนากลุมนั้น จะประกอบดวยแนวคําถาม ดังตอไปนี้
1). ความพึงพอใจตอรูปแบบของรายการ (Format)
2). ความพึงพอใจตอเนื้อหารายการ (Content)
3). ความพึงพอใจตอพิธีกรและผูดําเนินรายการ (Host and Style)
4). ความพึงพอใจดานเทคนิครายการ เชน กราฟก (Graphic) การตัดตอ
(Editing) ภาพ ดนตรีและเสียงประกอบของรายการ (Music and Sound effect)
5). ความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ (Overview)
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4. การทดสอบเครื่องมือ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดใชการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) โดยใชเครื่องมือเปน
แบบสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปน
เครื่องมือหลักในการเก็บขอมูลกอนการผลิตรายการ และใชแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อ
ประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการที่ผลิตขึ้นมา โดยผูศึกษาไดมีการทดสอบเครื่องมือ โดยได
ทดสอบคาความตรง (Validity) และคาความเที่ยงตรง (Reliability) ของแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ
รวมถึงแนวคําถามที่ใชในการสนทนากลุม โดยการใหกลุมผูเชี่ยวชาญดานการสื่อสารมวลชน และกลุม
ผูผลิตรายการได ทดสอบความแมนยําของโครงสรางคําถาม เนื้อหารวมถึงภาษาที่ใชในการตั้งคําถาม
เพื่อใหไดขอมูลครอบคลุมตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตองการ
5. ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาและผลิตรายการในครัง้ นี้ ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบงออกเปน 2
ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินผล
รายการ ดังตอไปนี้
5.1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ
ขั้นตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการศึกษาคนควาเก็บรวบรวมขอมูล จากหนังสือและเอกสาร
ทางดานวิชาการ บทความตางๆ ทางอินเตอรเน็ต วิทยานิพนธ ตลอดจนงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อ
นํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชน
ขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการรับชมรายการวัยรุนทางโทรทัศน ทั้งที่ออกอากาศตามวัน
และเวลาปกติ รวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทางเว็บไซตของทางสถานี และเว็บไซตรายการดูยอนหลัง
ตางๆ จํานวนทั้งสิ้น 4 รายการดังนี้
- รายการไอทีน ออกอากาศทางชอง 5 วันเสาร เวลา 8.50 - 9.15 น.
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- รายการเก็ทกึ๋น The World Ideas ออกอากาศตั้งแตป 2545-2555 ทางทรูวิชั่นส
ชองทรูอินไซด วันศุกร เวลา 22.15น.
- รายการ VRZO ออกอากาศทางชองเวรี่ ทีวี ทรูวิชั่นส 85
- รายการเวทีปลอยของ ออกอากาศทางชองทรูปลูกปญญา ทรูวิชั่นส ชอง 9 ทุกวันศุกร์
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เวลา 20.00 - 20.30 น.

โดยการรับ ชมรายการเปนประโยชนในการนําขอมูลจากการรับชม มาวิเ คราะหรูป แบบ
เนื้อหาและวิธีการนําเสนอที่เกิดขึ้นในรายการวามีลักษณะอยางไรบาง โดยคนหากลวิธีการคัดเลือก
เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอของผูผลิตและผูดําเนินรายการทั้งที่ดีและที่บกพรองหรือยังไม
ปรากฏในรายการ เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการวัยรุนทางโทรทัศนที่นําเสนอกิจกรรม
ยามวางที่เปนประโยชน
ขั้นตอนที่3 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อขอ
ขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตและผูดําเนินรายการวัยรุนทางโทรทัศน ซึ่งไดนําผลการศึกษาคนควา
รวบรวบขอมูลจากเอกสารทางดานวิชาการ และงานวิจัย ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการวิเคราะหเนื้อหาของ
รายการมาเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบ
และเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสาร ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการวัยรุนทางโทรทัศน
แลวจึงทําการรวบรวมขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดาน
ตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ (Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิต
รายการโทรทัศนวัยรุน เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวาง
ที่เปนประโยชน
ขั้นตอนที่ 4 ผูศึกษาไดทําการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมาย
ของรายการ และเนื่องจากกลุม ตัวอยางเปนวัยรุน ซึ่งการแจกแบบสอบถามจะสุม แจกใหกับกลุม
ตัวอยางที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 100 คน โดยขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามนั้น จะนําไปใชในการผลิตเนื้อหาและรูปแบบรายการใหสอดคลองกับความตองการของ
กลุมเปาหมาย
ขั้นตอนที่ 5 ผูศึกษาไดเตรียมการกอนการผลิต (Pre-production) โดยนําขอมูลทั้งหมด
ที่วิเคราะหรวบรวมได มาจัดทําโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal) หาขอมูลเพื่อเขียนบท
รายการ (Script) ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตรายการทั้งหมด
5.2 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินผลรายการ
ผูศึกษาจะนําเสนอผลงานการสรางสรรครายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยาม
วางที่เปนประโยชน ตอกลุมเปาหมายจํานวน 2 กลุม กลุมละ 5 คน โดยแบงเปนกลุมนักเรียน 5 คน
และกลุมนักศึกษาจํานวน 5 คน ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ “ความพึงพอใจและ
ประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชน
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6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลในแต
ละสวน ดังตอไปนี้
6.1. ผูศึกษาไดทําการรับชมรายการวัยรุนทางโทรทัศน ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ
รวมทั้ง รับชมยอนหลัง ผานทางเว็บไซตของทางสถานี และเว็บไซตร ายการดูยอนหลังตางๆ จํานวน
ทั้งสิ้น 4 รายการในชวงเดือนกันยายน 2556
6.2. ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผ ลิตและผูดําเนิน
รายการวัยรุนทั้งหมด 2 รายการ ตั้งแตวันที่ 10 กันยายน – 17 กันยายน 2556 เปนระยะเวลา 1
สัปดาห
6.3. ผูศึกษาไดทําการแจกแบบสอบถาม เพื่อทําการสํารวจถึงพฤติกรรมการเปดรับและความ
ตองการของกลุมเปาหมาย จํานวน 100 คน ตั้งแตวันที่ 9 - 15 กันยายน พ.ศ. 2556 เปนระยะเวลา 1
สัปดาห จากทางการทําแบบสอบถามผานวิธีการออนไลนทางเว็บไซต www.gmail.com
6.4. ผูศึกษาไดทําการเตรียมการผลิตรายการ ตั้งแตการวิเคราะหขอมูล จัดทําโครงสรางและ
โครงรางรูปแบบ (Proposal) ของรายการ หาขอมูลในเรื่องของเนื้อหา เขียนบทรายการ คัดเลือกเพลง
และทําการผลิตรายการดวยวิธีการบันทึกภาพและเสียง ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556
เปนระยะเวลา 2 เดือน
6.5. ผูศึกษาไดทําการประเมินผลรายการ ดวยวิธีการสนทนากลุม ของกลุมเปาหมายจํานวน
10 คน ในชวงเดือนมกราคม พ.ศ.2557
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7. การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปใชในการ
ผลิตรายการ โดยใชสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) เปนสถิติพื้นฐานที่นาเสนอในการรวบรวม
ขอมูล แจกแจงขอมูล และการบรรยายคุณลักษณะของขอมูล โดยผลที่ไดจะสรุปบรรยายคุณลักษณะ
ของกลุม ตัวอยางที่ศึกษา ซึ่งจะแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน คือ การวิเคราะหขอมูลกอนการ
ผลิตรายการ และการวิเคราะหขอมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังตอไปนี้
7.1 การวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ
ขั้นตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการรับชมรายการวัยรุนทางโทรทัศน
โดยการนําเนื้อหาและวิธีการนําเสนอของรายการทั้ง 3 รายการ มาจําแนกลักษณะของรูปแบบและ
เนื้อหา เพื่อวิเคราะหใหเห็นถึงขอดีและขอบกพรองที่สามารถนํามาปรับใชในการผลิตรายการได
ขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth
Interview) โดยการนําคําตอบของผูผลิตรายการโทรทัศนวัยรุนที่ประสบความสําเร็จ ทั้ง 2 ทาน ที่ได
จากการสัม ภาษณดวยวิธีก ารบันทึก เสียง มาสรุปผลและวิเ คราะหเนื้อหาจากการสัม ภาษณผูผ ลิต
รายการโทรทัศนวัยรุน เพื่อมากําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยาม
วางที่เปนประโยชนตอไป
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ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire)
จํานวน 100 คน โดยจะนําคําตอบที่ไดจากกลุม อยาง มาคํานวณผลทางสถิติ เพื่อนําผลที่ไดมาปรับใชใน
รายการที่ผลิตขึ้น พรอมทั้งนําขอเสนอที่เปนประโยชนตอรายการมาพิจารณาเพิ่มเติม
7.2 การวิเคราะหขอมูลหลังจากการผลิตรายการ
ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอ มูลจากการสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อประเมินผล
รายการที่ไดผลิตขึ้นโดยนําคําตอบที่ได ทั้งในดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับจาก
การรับชมรายการของกลุมเปาหมาย มาศึกษาวิเคราะห เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงรายการให
สอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด
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8. การนําเสนอขอมูลและชิ้นงาน
ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานที่ไดจาก
การวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน ดังตอไปนี้
8.1. การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ
ขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพื่อนํามาใชเปนแนวทางใน
การผลิตรายการ ดังตอไปนี้
สวนที่ 1 นําเสนอรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการนําเสนอ กลยุทธและยุทธวิธีในการสื่อสาร
ของรายการวัยรุนทางโทรทัศน เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอ
กิจกรรมยามวางที่เปนประโยชน ตอไป
สวนที่ 2 นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In–depth
Interview) ของกลุมตัวอยางผูผลิตและผูดําเนินรายการวัยรุนทางโทรทัศน 2 ทาน ตามประเด็นคําถาม
ที่กําหนดไว เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการวัยรุนทางโทรทัศนในปจจุบัน กลวิธีในการ
คัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสารของผูด ําเนินรายการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคใน
การผลิตรายการวัยรุนทางโทรทัศน เพื่อนํามาใชเ ปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนวัยรุนที่
นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชนตอไป
สวนที่ 3 นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม (Questionnaire)
ของกลุมตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ จํานวน 100 คน เพื่อทราบถึงพฤติกรรม การเปดรับ
สื่อ ความตองการดานรูปแบบและเนื้อหาของรายการวัยรุนทางโทรทัศน ตลอดจนความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการผลิตรายการ
8.2. การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ
นําขอมูล ที่ไดจ ากการศึก ษาทั้ง หมด มาวางแผนเตรียมการผลิตรายการ ดัง ตอไปนี้
สว นที่ 1 นํ าเสนอโครงรา งรู ป แบบของรายการ (Proposal) ซึ่ง จะประกอบด ว ย
องคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทําการ
ผลิตขึ้นในแตละตอนของรายการ
สวนที่ 2 นําเสนอบทรายการ (Script)1 ตอน ความยาว 10 นาที (รวมโฆษณา)
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สวนที่ 3 นําเสนอตารางการดําเนินงานในการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อให
ทราบถึงระยะเวลาและเปาหมายการดําเนินงาน ตั้งแตการเก็บรวบรวมขอมูล ไปจนถึงการประเมินผล
รายการ
8.3. การนําเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ
นําเสนอตัวรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชนที่เสร็จ
สมบูรณ ความยาว 10 นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 รายการ
8.4. การนําเสนอผลการประเมินรายการ
นําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมผูชมเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่
ไดรับจากการรับชมรายการของกลุม เปาหมายในดานของรูปแบบ เนื้อหา ผูดําเนินรายการ รวมถึงดนตรี
หรือเพลงประจํารายการ แลวนําผลที่ไดมาสรุปตามประเด็น เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข
รายการตอไป
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9. การวางแผนกอนการผลิตชิ้นงาน
ผูศึกษาไดวางแผนกอนการผลิตรายการวัยรุนทางโทรทัศน โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
9.1. รวบรวมผลการวิจัยไดจากการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth interview) และการแจก
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อวิเ คราะหข อมูล และนําผลที่ได ม าจั ดทํา โครงรา งรายการ
(Proposal) และบทโทรทัศน (Script) รวมไปถึงการเตรียมการถายทํา
9.2. แกไขตารางการดําเนินงานในการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึงระยะเวลา
และเปาหมายการดําเนินงานที่แทจริง ตั้งแตการเก็บรวบรวมขอมูลไปจนถึงการประเมินรายการ

บทที่ 4
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การศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชน” ใช
วิธีการศึกษาและวิจัยแบบวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา
วิธีการนําเสนอ ที่ปรากฏในรายการโทรทัศนวัยรุน ตลอดจนศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากผูผ ลิต
รายการโทรทัศนวัยรุน
เพื่อใหไดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนวัยรุน ใหสอดคลองกับความตองการของผูชม
มากที่สุด โดยแบงการนําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ
2. ผลการวิจัยกอนการผลิตรายการ
3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนวัยรุนเพื่อนําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชน
"Adrenaline"
1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ
1. บทวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการนําเสนอจากเทปบันทึกภาพรายการโทรทัศนที่มี
เนื้อหาและรูปแบบเกี่ยวกับ วัยรุน ของทางฟรีทีวี (Free TV) และทางเคเบิ้ลทีวี (Cable TV) ทั้งที่
ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งการรับฟงยอนหลังผานทางเว็บไซดชมรายการยอนหลังตางๆ
จํานวนทั้งสิ้น 4 รายการ
2. บทวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนวัยรุนของทางฟรีทีวี (Free TV) และ
ทางเคเบิ้ลทีวี (Cable TV) จํานวนทั้งสิ้น 2 ทาน
3. ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการในดาน
รูปแบบและเนื้อหาของกลุม เปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศนวัยรุน จากแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด
4. การนําเสนอโครงรางและบทรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปน
ประโยชน "Adrenaline"
2. ผลการวิจัย กอนการผลิตรายการ
2.1. ผลการวิจัยจากการวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา และวิธกี ารนําเสนอที่ปรากฏใน
รายการโทรทัศนวัยรุน
ผูศึกษาไดทําการรับชมรายการวัยรุนทางโทรทัศน ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ
รวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทางเว็บไซตของทางสถานี และเว็บไซตรายการดูยอนหลังตางๆ ในชวง
เดือน
กันยายน 2556 เปนระยะเวลา จํานวนทั้งสิ้น 4 รายการ ดังนี้
1. รายการไอทีน
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2. รายการเก็ทกึ๋น The World Ideas
3. รายการ VRZO
4. รายการเวทีปลอยของ
ผูศึกษาจะทําการวิเคราะหแยกรายการโทรทัศนวัยรุนออกเปนแตละสวน ดังนี้
สวนที่ 1 รูปแบบ (Format) ของรายการ
สวนที่ 2 เนื้อหา (Content) ของรายการ
สวนที่ 3 ลีลาและวิธีการนําเสนอ (Style and Presentation) ของผูดําเนินรายการ
รายการไอทีน
รายการไอทีน เปนรายการสําหรับวัยรุน เกี่ยวกับการแนะนําและประชาสัมพันธกิจกรรมที่
มีประโยชนตอวัยรุน พรอมทั้งนําเสนอเรื่องราวและขอมูลความรูตางๆจากทั้งในประเทศไทยและ
ตางประเทศ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 วันเสาร เวลา 8.50 - 9.15 น. มีผู
ดําเนินรายการ 3 คนนั่งพูดคุยกัน และมีกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมวัยรุน โดยมีลักษณะตางๆของ
รายการดังนี้
1. รูปแบบ (Format) ของรายการไอทีน
รายการไอทีน เปนรายการโทรทัศนวัยรุน ที่เนนเรื่องราวหรือกิจกรรมที่มีประโยชน ดวย
สโลแกนที่วา เปดสมอง จุดประกายความคิด โดยมีผูดําเนินรายการ 3 คน ไดแก 1. บีม รุสนันท ภวภู
ตานนท ณ มหาสารคาม 2. ทินกร ภูวศักดิวงศ 3. อุม ขจรกิติ์ พนภัย จะทําหนาที่ดําเนินรายการ
หลักตลอดทั้งรายการ
ในชวงเริ่มเขาสูรายการไอทีน จะมีไตเติ้ลรายการที่ทันสมัย และเพลงประกอบรายการ
จากนั้นพิธีกรแนะนําตัวเองพรอมกับพูดถึงเนื้อหาในแตละชวงประจําวันนั้นๆ พรอมไฮไลท (Hilight)
ประจํารายการ
ในชวงแรกของรายการ คือ ชวง Idea I do เปดสมองจุดประกายทางความคิด อัพเดทของ
อินเทรนดประจําสัปดาห โดยเปดดวยวีทีอาร (VTR) เปดเขาชวงนั้น จากนั้นเหลาผูดําเนินรายการจะ
มานําเสนอสิ่งของที่เกๆ ไอเดียแปลกๆในแตละสัปดาห โดยมีวีทีอาร (VTR) ประกอบสิ่งของนั้นดวย
และยังมีการแนะนําสิ่งของเกๆที่เปนสปอนเซอร (Sponsor) ของรายการอีกดวย นอกจากนี้ยังแนะนํา
กิจกรรมที่นาสนใจใหกับผูชม จากนั้นยังมีชวง So cool School แนว ที่นําเสนอเกี่ยวกับการคนหา
คนที่มีความสามารถและหนาตาดีที่ยังอยูในวัยเรียนตามโรงเรียนตางๆ โดยมีสกูป (Scoop) สั้นๆ
ประกอบกับการวอยซ โอเวอร (Voice Over) ในชวงนั้น
ชวงที่ 2 ชวง I Search เปดประตูสูโ ลกกวาง เปดดวยวีทีอาร (VTR) เปดเขาชวงนั้น
จากนั้นเหลาผูดําเนินรายการทัง้ 3 คนจะมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวหรือกิจกรรมที่มีประโยชนและมี
ความแปลกใหมจากตางประเทศมาแนะนําใหรูจัก 3 เรื่อง โดยมีวีทีอาร (VTR) ประกอบ
ชวงที่ 3 ชวง I See เปดพลังทางปญญา เปดดวยวีทีอาร (VTR) เปดเขาชวงนั้น และผู
ดําเนินรายการจะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวความรูที่มีประโยชน ไขขอสงสัยในประเด็นตางๆ และใน
บางตอนนําเสนอภาพวีทีอาร (VTR) จากบรรยากาศงานตางๆ เชน คอนเสิรตที่จัดขึ้นในประเทศไทย
และประชาสัมพันธคอนเสิรตตางประเทศที่จะมาจัดในประเทศไทยและมีแจกบัตรคอนเสิรตใหผูชม
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นอกจากนี้ยังมีชว งสกูป (Scoop) แทรกที่แนะนําเรื่องตัวอยางบุคคลที่จะสรางบันดาลใจใหกับผูชม
สัมภาษณบุคคลที่มีผลงานที่มปี ระโยชนและสรางแรงบันดาลใจใหผูชมได ชื่อชวง I-teen Inspire แรง
บันดาลใจดีๆสรางไดทุกวัน ตอในชวงทายผูดําเนินรายการจะมีการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆใหกับ
ผูชมตามแตสปอนเซอร (Sponsor) และแนะนําใหไปรวมกิจกรรมดีๆ เชน กิจ กรรมการประกวด
Cover Dance เปนตน จากนั้นผูดําเนินรายการจะกลาวทิ้งทายและจบรายการ
ตารางที่ 4-1 แสดงรูปแบบรายการไอทีน
ชวงของรายการ
รูปแบบการดําเนินรายการ
ชวงเริ่มตนของรายการ
เป ด ไตเติ้ ล ประจํ า รายการพร อ มเพลงประกอบรายการ
จากนั้นพิธีกรแนะนําตัวเองพรอมอธิบายเนื้อหาและไฮไลทใน
วันนั้นๆ และตอดวยเนื้อหาของรายการในชวงแรกเปนการ
อั พ เดทสิ่ ง ของอิ น เทรนด แ ละแนะนํ า กิ จ กรรมดี ๆ ตาม
สปอนเซอรของในวันนั้นๆ ตอดวยสกูป แนะนําเยาวชนที่มี
ความสามารถในดานตางๆ
ชวงกลางของรายการ
พิธีกรจะเปดประเด็นเขาชวงตอไปของรายการ พูดถึงเนื้อหา
เกี่ยวกับเรื่องราวแปลกใหมจากตางประเทศ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

ชวงทายของรายการ

ในชวงนี้พิธีกรจะพูดถึงเรื่องราวที่เปนประโยชน และกิจกรรม
ตางๆตามสปอนเซอร และกลาวจบรายการ

สรุป รูปแบบรายการไอทีน จะเปนรูปแบบรายการวัยรุนที่นาํ เสนอเรื่องราวทีเ่ ปนประโยชน
หลากหลาย มีการนําเสนอเรือ่ งราวที่ไมเคยรู สิ่งของเกๆ และกิจกรรมทีเ่ ปนประโยชนกบั
กลุมเปาหมาย ทั้งยังมีชวงทีส่ รางแรงบันดาลใจใหวัยุรนนําไปเปนตัวอยางในการใชชีวิตอีกดวย สวน
องคประกอบและโทนสีของรายการมีสสี ันสดใสเหมาะกับวัยรุน
2. เนื้อหา (Content) ของรายการไอทีน
รายการไอทีนมีรูปแบบรายที่เปนรายการวัยรุนที่นําเสนอเรื่องราวที่เปนประโยชน สําหรับ
วัยรุน มีการนําเสนอแบบทันสมัย เปนรายการที่มีเนื้อหาที่เหมาะสําหรับวัยรุนโดยเฉพาะ ทั้งนี้ยังมี
ตัวอยางบุคคลเยาวชนที่สรางแรงบันดาลใจในการใชชีวิตและการแสดงความสามรถตางๆ พรอม
ชักชวนวัยรุนทํากิจกรรมดีๆอีกดวย
สรุป รายการไอทีนเปนรายการโทรทัศนวัยรุน ที่มีเ นื้อหาสําหรับ วัยรุน ในเรื่องการทํา
กิจกรรมดีๆรวมกันและชักชวนวัยรุนมาแสดงความสามารถที่เปนประโยชนในชีวิตประจําวันอีกดวย
3. ลีลาและวิธีการนําเสนอ (Style and Presentation) ของผูดําเนินรายการไอทีน
ลีลาดานการนําเสนอของผูดําเนินรายการไอทีน เปนรายการวัยรุนที่ทันสมัย ที่ผูดําเนิน
รายการจะมีการพูดคุยที่เปนกันเองและสนุกสนาน และในดานเทคนิคยังเลือกโทนสีใหมีสีสันสดใส
เพื่อใหดูทันสมัยเหมาะกับวัยรุน เลือกใชสถานที่ถายทําในสตูดิโอ (Studio) เพื่อใหไดบรรยากาศใหมๆ
มีสีสันเปนไปตามความตองการของรายการ ในบางชวงมีออกไปถายทําขางนอกบาง และมักมีการถาย

38

ทําที่แตกตางไปจากเดิม เชน การใชกลองถายทําหลายกลอง ทําใหมีมุมกลองที่แตกตางไปจากเดิม ทํา
ใหไดภาพอีกอารมณหนี่ง การเลือกใชเสียงประกอบรายการ จะใชเสียงที่มีความสนุกสนานเขากับ
รายการ
สรุปวาลีลาการนําเสนอของผูดําเนินรายการไอทีนนั้น สามารถทําใหผูชมสนุกสนานไปกับ
รายการไดดี เนื่องจากเปนรายการวัยรุน จึงจะตองมีความหลากหลายและสนุกสนาน นอกจากนี้ผู
ดําเนินรายการยังเปนคนที่พูดเกง สดใส สนุกสนานอยูแลว และไมแยงกันพูดจนเกินไป และสําหรับ
เทคนิคตางๆก็มีการเลือกมุมภาพและเสียงที่ทันสมัยเหมาะกับรายการวัยรุน
รายการเก็ทกึ๋น The World Ideas
รายการเก็ทกึ๋น The World Ideas เปนรายการที่เจาะลึกและแนะนําทุกเรื่องราวของ
ไอเดียในวงการบันเทิงไมวาจะเปนหนัง เพลง เอ็มวี โฆษณา อีเวนท รายการทีวี เบื้องหลังการทํางาน
ของวงการบันเทิง หรือชวงที่จะตามติดชีวิต 1 วัน ของเหลาคนบันเทิง ออกอากาศตั้งแตป 2545 2555 ทางทรูวิชชั่น ชองทรูอินไซด วันศุกร เวลา 22.15) ปจจุบันไดเ ปลี่ยนชื่อรายการและคอนเซ
ปตรายการใหม ชื่อรายการวา สะดือไอเดีย ออกอากาศวันศุกร เวลา 21.30 น. ทางชองทรูอินไซด
โดยมีลักษณะตางๆของรายการดังนี้
1. รูปแบบ (Format) ของรายการเก็ทกึ๋น The World Ideas
รายการเก็ทกึ๋น The World Ideas มีรูปแบบรายการสารคดี โดยเนนเรื่องราวที่ใหความรู
เจาะลึกทุกเรื่องราวที่มีประโยชนและแปลกใหม นําเสนอรายการดวยวิธีวอยซ โอเวอร (Voice Over)
ของพิธีก รในการดําเนินรายการ ซึ่ง ในแตละตอนจะประกอบดวยชวงที่ตางกันไป แตหลัก ๆแลว
รายการจะแบงเปน 3 ชวง โดยเริ่มแรกจะมีตัวอยางสกูป (Scoop) นําเสนอในแตละชวงของรายการที่
จะนําเสนอในตอนนั้นๆกอน
ในชวงแรกของรายการจะแนะนําและสัม ภาษณก ารทํางานเบื้องหลัง ภาพยนตร โดย
นําเสนอไอเดียดีๆในการทํางานใหผูชมไดรูจัก ทายชวงมีการแทรกคําถามและทิปส (Tips) ความรูที่มี
ประโยชนที่เกี่ยวกับเรื่องราวที่นําเสนออีกดวย
ช ว งต อ มามี ส กู ป (Scoop) ของช ว ง Get Young Blood โดยแนะนํ า บุ ค คลที่ มี
ความสามารถและสรางชื่อเสียงใหประเทศไทย สัมภาษณเรื่องราวความเปนมาดวยวิธีการ วอยซ โอ
เวอร (Voice Over) สัมภาษณถึงความสําเร็จของเขา จากนั้นกลับมาแนะนําตัวอยางรายการดีๆที่
กลาวไวตนรายการ และทายชวงก็จะมีการแทรกคําถามและทิปส (Tips) ความรูที่มีประโยชนเกี่ยวกับ
รายการที่จะนําเสนอในตอนนั้นๆ
ชวงสุดทายของรายการในบางตอนจะเปนชวง get special อาจแลวแตสปอนเซอร
(Sponsor) ในตอนนั้นๆ ซึ่งจะแนะนําเรื่องราวและพาไปสถานที่ที่มีความพิเศษใหกับผูชม แตในบาง
ตอนจะเปนการแนะนําเบื้องหลังการทํางานของโฆษณา หรือเอ็มวีแทน ซึ่งชวงที่แตกตางกันออกไปใน
แตละตอน ประกอบดวย
ชวง Get out there นําเสนอเกี่ยวกับการพาไปแนะนําเรื่องราวที่เปนประโยชนใหผูชมได
รูจัก
ชวง Get 1 Day With ตามติดชีวิตดารา 1 วัน
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ชวง Get young blood แนะนําบุคคลที่มีความสามารถและสรางชื่อเสียงใหประเทศไทย
ชวง Get special แนะนําเรื่องราวและพาไปสถานที่ที่มีความพิเศษใหกบั ผูชม
ชวง Get community ติดตามการทํากิจกรรมที่เปนประโยชนของสังคมวัยรุน ใหขอคิด
ตางๆกับผูชม
ตารางที่ 4-2 แสดงรูปแบบรายการเก็ทกึ๋น The World Ideas
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ชวงของรายการ

ชวงเริ่มตนของรายการ

รูปแบบการดําเนินรายการ

เป ด ไตเติ้ ล ประจํ า รายการ มี ส กู ป แนะนํ า
ตัวอยางของแตละชวงของรายการ จากนั้นพา
ไปแนะนําเบื้องหลังการทํางานของการถายทํา
ภาพยนตร
ชวงกลางของรายการ
ชวงตอมาพาไปชมเบื้องหลัง การทํางานของ
การทํารายการ
ชวงทายของรายการ
แนะนําเรื่องราวและพาไปสถานที่ ที่มีความ
พิเ ศษให กับ ผูชม แตในบางตอนจะเปนการ
แนะนํ า เบื้ อ งหลั ง การทํ า งานของโฆษณา
หรือเอ็มวีแทน แลวแตสปอนเซอร
สรุป รายการเก็ทกึ๋น The World Ideas มีรูปแบบรายการสารคดีเนนเรื่องราวที่ใหความรูเจาะลึกทุก
เรื่องราวที่มีประโยชน นําเสนอรายการดวยวิธีวอยซ โอเวอร (Voice Over) ของพิธีกร ซึ่งในแตละ
ตอนจะประกอบดวยชวงที่ตางกันไปตามสปอนเซอร (Sponsor) โดยเนนเนื้อหาที่มีความแปลกใหม
ดวยไอเดียความคิด
2. เนื้อหา (Content) ของรายการเก็ทกึ๋น The World Ideas
รายการเก็ทกึ๋น The World Ideas นั้นเปนรายการประเภทสารคดีที่นําเสนอเรื่องราว
เกี่ยวกับไอเดียดีๆ เจาะลึกเบื้องหลังวงการบันเทิง หรือบางตอนจะมีการตามติดชีวิตดาราที่นาสนใจ
โดยนําเสนอขอมูล ที่เปนประโยชนดานกระบวนการคิด การทํางานตางๆ เจาะลึกและแนะนําทุก
เรื่องราวของไอเดียในวงการบันเทิง
สรุป รายการเก็ทกึ๋น The World Ideas เปนรายการสารคดีเพื่อผูชมทั่วไป ที่สนใจ
เกี่ยวกับไอเดียดีๆและการทํางานเบื้องหลังของวงการบันเทิง
3. ลีลาและวิธีการนําเสนอ (Style and Presentation) ของผูดําเนินรายการ
รายการเก็ทกึ๋น The World Ideas ไมมีผูดําเนินรายการ แตใชการ วอย โอเวอร (Voice
Over) แทน โดยลักษณะเสียงของผูดําเนินรายการเสียงจะมีน้ําเสียงที่ฉะฉาน ฟงเขาใจงาย มีความ
เปนผูใหญ น้ําเสียงโทนทุมและมีเอกลักษณการพูดเปนของตนเอง ทําใหฟงแลวเกิดความนาเชื่อถือ
สรุปวาลีลาและวิธีการนําเสนอของผูดําเนินรายการเก็ทกึ๋น The World Ideas นั้นจะตอง
สามารถสรางความนาเชื่อถือใหกับผูชมได เนื่องจากเปนรายการสารคดีที่ใหความรู ใหแงคิดที่มี
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ประโยชนแกผูชม มีเนื้อหารายการคอนขางมีความเปนขอเท็จจริงสูง เสียงของผูดําเนิ นรายการจึง
จําเปนตองสรางความนาเชื่อถือกับผูชมได
รายการ VRZO
รายการ VRZO เปนรายการวาไรตี้บันเทิงสําหรับ วัยรุน ที่มีเนื้อหาหลักคือการสัมภาษณ
ความเห็นของคนดูดี 100 คน ในแตละหัวขอที่แตกตางกันไปในแตละตอน มีพิธีกร 2 คน คือ ปลื้ม สุ
รบท หลีกภัย และ ทับทิม มัลลิการ ออกอากาศทางชองเวรี่ ทีวี ทรูวิชั่นส 85 โดยมีลักษณะตางๆของ
รายการดังนี้
1. รูปแบบ (Format) ของรายการ VRZO
รายการ VRZO เปนรายการวาไรตี้บันเทิงสําหรับ วัยรุน มีเนื้อหาหลักคือการสัมภาษณ
ความเห็นของคนดูดี 100 คน ในแตละหัวขอที่แตกตางกันไปในแตละตอน มีพิธีกร 2 คน คือ ปลื้ม สุ
รบท หลีกภัย และ ทับทิม มัลลิการ เปนผูดําเนินรายการหลักของรายการ โดยมีชวงที่สัมภาษณหนุม
สาวที่ดูดี 100 คน สถานที่ถายทําจะเปนสถานที่ขางนอกใจกลางเมือง เชน สยามสแควร สยามพารา
กอน ทองหลอ เทอรมินัล 21 เซ็นทรัลเวิลด เปนตน โดยถามความคิดเห็นของคนเหลานั้นเกี่ยวกับ
ประเด็นที่กําลังนิยมในขณะนั้นดวยคําถามที่ตรงไปตรงมา และมักจะไดคําตอบที่ตรงไปตรงมาเชนกัน
โดยจุดเดนของรายการคือ การขอสามคําจากผูที่ถูกสัมภาษณ
ชวงเริ่ มแรกของรายการจะมีไตเติ้ลรายการและเพลงประจํารายการ จากนั้นผูดําเนิน
รายการหลักแนะนําตัวและสโลแกนของรายการ พูดโฆษณาสินคาและแนะนํากิจกรรมของสปอนเซอร
(Sponsor) รายการ พรอมบอกวาวันนี้จะมีหัวขอสัมภาษณอะไร ในบางตอนจะมีแขกรับเชิญมานั่ง
พูดคุยในชวงนี้ดวย ตอมาผูดําเนินรายการจะพูดเขาชวงสาระมีอยูจริง โดยมีวีทีอาร (VTR) ของชวงนี้
และใชก าร วอย โอเวอร (Voice Over) ของผูดําเนินรายการหลักและทีมงานรวมกัน ชวงนี้จะมี
เนื้อหาเกี่ยวกับความรูตางๆตางกันไปในแตละตอน
ตอมาเขาสูชวงหัวขอที่จ ะสัม ภาษณในวันนั้น โดยมีวีทีอาร (VTR) และ วอยซ โอเวอร
(Vioce Over) ประกอบ จากนั้นตามไปสัมภาษณคนดูดี 100 คน ตามสถานที่ขางนอก โดยผูดําเนิน
รายการหลักและบางครั้งเปนทีมงานแทน มีเทคนิคประกอบและเสียงเอฟเฟกตที่ทันสมัยทําใหผูชม
สนุกสนานเฮฮาตาม ตัดกลับมาที่ผูดําเนินรายการกับแขกรับเชิญที่ถายทําในสตูดิโอเหมือนชวงแรก
ของรายการ โดยผูดําเนินรายการจะสรุปผลจากการสัมภาษณ และพูดคุยถามความเห็นจากแขกรับ
เชิญดวย โดยมี (VTR) รวมคะแนน กับวอยซ โอเวอร (Voice Over) ประกอบ จากนั้นมีวีทีอาร (VTR)
ของสปอนเซอร (Sponsor) ปดทายชวง
ชวงทายมีการเลานิทานสอนใจจากผูดําเนินรายการและทีมงาน โดยจะมีภาพที่วาดเองและ
นํามาใชแสดงประกอบการเลานิทานแบบงายๆ ซึ่งชวงทายนี้อาจเปลี่ยนไปเปนชวงอื่นๆของรายการ
ตามสปอนเซอร (Sponsor) ในแตละตอน มีการใชเทคนิคและเสียงประกอบที่สนุกสนาน และปดชวง
ดวยวีทีอาร (VTR) จากสปอนเซอร (Sponsor) ตอดวยวีทีอาร (VTR) ชื่อวา VRZO Film แสดงละคร
โดยแขกรั บ เชิ ญ ผูดํ า เนิ นรายการ และที ม งานร ว มแสดงดว ย ซึ่ ง มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ สปอนเซอร
(Sponsor) ของรายการตอนนั้น มีการวอยซ โอเวอร (Voice Over) ประกอบ และปดทายดวยวีทีอาร
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(VTR) ของสปอนเซอร (Sponsor) ตอมาชวงสุดทายเปนชวงที่ไมซ้ํากันในแตละตอนของวันนั้นๆ ตัด
กลับมาที่ผูดําเนินรายการหลักกลาวขอบคุณสปอนเซอร (Sponsor) กับแขกรับเชิญกลาวปดรายการ
ซึ่งชวงอื่นของรายการ ไดแก สาระมีอยูจริง, อิสระ ฮาตะ, วันเบาๆ ของ Ruby เปนชวงของ
มัลลิกา จงวัฒนา, ป.ปลื้ม เปนชวงที่สุรบถ หลีกภัย จะไปนิมนตทาน ว.วชิรเมธีมาเขารวมรายการ,
Georgie's Heavy day เปนชวงของ ปรีดิ์โรจน เกษมสันต, จิ๋วจิ๋ว เอาจริง เปนชวงของ สิปโปทัย
ฉันทะสิริวัฒน และนิทานสอนใจ เปนชวงที่สุรบถ หลีกภัย จะมานําเสนอแงคิดตางๆในสังคมปจจุบัน
ในรูปแบบของนิทาน รวมถึงในเทปแรก ๆ มีชวงที่มีบุคคลมีชื่อเสียงมาแสดงความเห็นประเด็นนั้นอีก
ดวย
ตารางที่ 4-3 แสดงรูปแบบรายการ VRZO
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ชวงของรายการ
ชวงเริ่มตนของรายการ

รูปแบบการดําเนินรายการ

เปดไตเติ้ลประจํารายการ เขาสูชวงแรกพิธีกร
หลั ก เป ดรายการพร อ มเชิ ญ แขกรับ เชิ ญ มา
พูดคุย
ชวงกลางของรายการ
ชวงตอมาเปนการสัมภาษณคนดูดี 100 คน ซึ่ง
จะมีหัวขอที่ตางกันไปในแตละตอน
ชวงทายของรายการ
มี ช ว ง ที่ ต า ง กั น ไ ป แล ว แต ส ป อ น เ ซ อ ร
(Sponsor) ของรายการ จากนั้นตัดกลับมาที่ผู
ดําเนินรายการหลักกลาวขอบคุณสปอนเซอร
(Sponsor) กับแขกรับเชิญกลาวปดรายการ
สรุป รายการ VRZO มีรูปแบบรายการวาไรตี้ที่มเี นื้อหาหลากหลายและมีความสนุกสนาน แตก็มีสาระ
สอดแทรกอยูในชวงทายของรายการ นําเสนอรายการดวยพิธีกรที่มีบุคลิกเขากับวัยรุนและเปนคน
เฮฮาสนุกสนาน มีเอฟเฟกตเสียงและภาพที่เนนความบันเทิงเฮฮา สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหดู
รายการไดเปนอยางดี
2. เนื้อหา (Content) ของรายการ VRZO
รายการVRZO มีเนื้อหาหลักๆของรายการ คือ การสัมภาษณความเห็นของคนดูดี 100 คน
ในแตละหัวขอที่แตกตางกันไปในแตละตอน โดยถามความคิดเห็นของคนเหลานั้นเกี่ยวกับประเด็นที่
กําลังนิยมในขณะนั้นดวยคําถามที่ตรงไปตรงมาและเนนความสนุกสนานเรียกเสียงหัวเราะจากผูชม
ดวยมุกตลกของพิธีกรและเสียงเอฟเฟกตประกอบรายการ
สรุป รายการ VRZO เปนรายการวาไรตี้ที่มีกลุมเปาหมายเปนวัยรุน และนําเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับความคิดเห็นของคนทั่วไปตอประเด็นดังๆในสังคมตอนนั้นๆ
3. ลีลาและวิธีการนําเสนอ (Style and Presentation) ของผูดําเนินรายการ
รายการ VRZO มีผูดําเนินรายการหลักทีม่ ีบคุ ลิกทีส่ นุกสนานเขากับกลุม เปาหมายไดดี จะมี
มุกตลกสอดแทรกอยูตลอด แตก็ไมไดมีแคพิธีกรหลักเทานั้น รายการนี้ยังมีทีมงานที่เปนที่รูจักของ
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ผูชมที่ติดตามรายการนี้อยูเ สมอ ซึ่งทีมงานนี้จะมาเปนพิธีกรภาคสนามแทนพิธีกรหลักในบางตอน
และยังมีในชวงอื่นของรายการที่จะใชทีมงานเขามาพากยเสียงหรือรวมแสดงในตอนนั้นดวย
สรุป ลีลาการนําเสนอของผูดําเนินรายการ VRZO มีบุคลิกลักษณะที่ดึงดูดกลุมเหมายได
เปนอยางดี เปนสวนชวยทําใหรายการมีความสนุกสนานมากขึ้น เนื่องจากมีความเฮฮาเปนกันเอง
ปลอยมุกตลกสรางเสียงหัวเราะใหผูชมไดเปนอยางดีทําใหรายการมีความสนุกสนาน ดึงดูดผูชมไดจน
จบรายการ
รายการเวทีปลอยของ
รายการเวทีปลอยของ เปนรายการสารคดีที่ เ ปดพื้นที่ใหเยาวชนที่มีความสามารถไดนํา
ผลงานมาแสดงในทุกๆ ดาน รวมพูดคุย เรียนรูวิธีคิด วิธีการสรางสรรคผลงานเพื่อสงตอแรงบันดาลใจ
ในการสรางสรรคผลงานใหกับผูชม ออกอากาศทุกวันศุกร เวลา 20.00 - 20.30 น. (Rerun: วันเสาร
11.30 น., วันจันทร 13.00 น., วันพุธ 01.30 น., และ วันพฤหัสบดี 00.00 น.) ทางชองทรูปลูก
ปญญา ทรูวิชั่นส ชอง9 โดยมีลักษณะตางๆของรายการดังนี้
1. รูปแบบ (Format) ของรายการเวทีปลอยของ
รายการเวทีปลอยของมีรูปแบบรายการเปนรายการสารคดีที่นําเสนอเกี่ยวกับการแสดง
ความสามรถของเยาวชนในดานตางๆ มีพิธีกรคือ หยก อุดมพร หงษลัดดาพร ที่จะพาผูชมไปพบกับ
เยาวชนที่มีความสามารถดานตางๆ ซึ่งในแตละตอนจะมีความแตกตางกันไป
ชวงแรกของรายการจะเปดดวยไตเติ้ลของรายการ จากนั้นจะนําเสนอดวยภาพที่สวยงาม
ของเยาวชนที่มาแสดงความสามารถในตอนนั้น โดยถายถึงบรรยากาศในสถานที่นั้น อุปกรณการแสดง
ผูแสดง โดยเลาออกมาจากภาพที่มีความสวยงาม มุมกลองที่นาชม แลมี Mood & Tone ทีเขากับ
บรรยากาศในตอนนั้น
ตอมาจะสัมภาษณความเปนมา กระบวนการทางความคิดของแขกรับเชิญ และใหแขกรับ
เชิญไดแสดงความสามารถของเขา โดยจะมีการวอยซ โอเวอร (Voice Over) ของพิธีกรแทรกลงไปใน
บางชวงของรายการ เพื่ออธิบายในสวนที่ตองเลาเรื่องดวยภาพใหมีความชัดเจนมากขึ้น
ชวงสุดทายจะใหแขกรับ เชิญ ฝากถึง ผูชม และกลาวถึง สิ่ง ที่ตนเองไดทําวามีป ระโยชน
อยางไรและแนะนําผูชม โดยจะสรางแรงบันดาลใจใหกับผูชมที่อยากจะทํากิจกรรมแบบตนอีกดวย
ชวงทายสุดของรายการพิธีกรจะวอยซ โอเวอร (Voice Over) สรุปในสิ่งที่ไดจากการพูดคุยกับแขกรับ
เชิญในวันนั้น
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ตารางที่ 4-4 แสดงรูปแบบรายการเวทีปลอยของ
ชวงของรายการ

รูปแบบการดําเนินรายการ
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ชวงเริ่มตนของรายการ

เปดไตเติล้ ประจํารายการ เขาสูชวงแรก
พิธีกรแนะนําแขกรับเชิญ และรวมพูดคุย
กับแขกรับเชิญ
ชวงกลางของรายการ
สัมภาษณความเปนมาของแขกรับเชิญ ให
แขกรับเชิญแสดงความสามารถ และมีการ
เลาเรื่องดวยภาพที่สวยงาม
ชวงทายของรายการ
ใหแขกรับเชิญฝากถึงผูชม พูดสรางแรง
บันดาลใจ
ตอนชวงทายพิธีกรวอยซ โอเวอร (Voice
Over) สรุปสิ่งที่ไดจากการพูดคุยกับแขก
รับเชิญในวันนั้น
สรุป รายการเวทีป ลอยของเปนรายการสารคดี ที่นําเสนอความสามารถของเยาวชน โดยมีก าร
สัมภาษณ และแสดงใหผูชมเห็นถึงการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและรวมสรางแรงบันดาลใจใหกับ
ผูชมที่สนใจกิจกรรมนั้น โดยมีการนําเสนอดวยภาพที่มีความสวยงามเปนหลัก
2. เนื้อหา (Content) ของรายการเวทีปลอยของ
รายการเวทีปลอยของมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปดพื้นที่ใหเยาวชนที่มีความสามารถมาแสดง
ความสามารถของตน และเลาเรื่องที่ไดพบเจอมาเพื่อรวมแชรประสบการณ และสรางแรงงบันดาลใจ
ใหกับผูชมที่สนใจ โดยแขกรับเชิญจะเปลี่ยนไปในแตละตอน
สรุป รายการเวทีป ลอยของมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ประโยชนของการทํากิจ กรรม การแสดง
ความสามารถและสรางแรงบันดาลใจใหผูชมหันมาทํากิจกรรมที่มีประโยชน
3. ลีลาและวิธีการนําเสนอ (Style and Presentation) ของผูดําเนินรายการ
รายการเวทีปลอยของมีวิธีการนําเสนอคือมีผูดําเนินรายการ 1 คน ที่เปนวัยรุนและมีความ
เปนตัวของตัวเอง ซึ่งผูดําเนินรายการจะมีหนาที่สัมภาษณความเปนมาของแขกรับเชิญและกลาว
สรุปผล โดยการวอยซ โอเวอร (Voice Over) สรุปในตอนทายของรายการ ซึ่งรายการเวทีปลอยของ
เปนรายการสารคดี ดังนั้นผูดําเนินรายการจึงไมจําเปนตองสนุก สนานเฮฮา แตตองมีวิธีก ารพูดที่
ชัดเจนและมีน้ําเสียงที่นาฟงและนาสนใจแทน
สรุป ลีลาการนําเสนอของผูดําเนินรายการเวทีปลอยของมีลักษณะไมเหมือนรายการวัยรุน
ทั่วไป โดยเนน ไปทางเนื้อหาของสิ่ง ที่จ ะนํา เสนอในรายการมากกวา พู ดจาชัด ถ อยชัด คําและมี
เอกลักษณเปนของตนเอง
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2.2. วิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตรายการโทรทัศนวัยรุน
ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ผลิตรายการโทรทัศนวัยรุนจากผูผลิตรายการฮัลโหล เอเชี่ยน และรายการเวทีปลอยของ ในวันที่ 10
กันยายน – 17 กันยายน 2556 จํานวน 2 ทาน ดังนี้
1. รายการฮัลโหล เอเชี่ยน (Hello Asian)
คุณนันทนิษฎ ภัทรภีรอนันต
ผูควบคุมการผลิตรายการฮัลโหล เอเชี่ยน
2. รายการเวทีปลอยของ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ
ผูควบคุมการผลิตรายการเวทีปลอยของ
ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหา กลวิธีใน
การสื่อสารของผูด ําเนินรายการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการผลิตรายการโทรทัศนวัยรุน
และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน
วัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชน “Adrenaline” ผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหแยก
บทสัมภาษณของผลิตรายการโทรทัศนวัยรุน จํานวนทั้งสิ้น 2 รายการ จํานวน 2 ทาน โดยแบงคําถาม
ออกเปน 5 หัวขอ และสรุปบทสัมภาษณทั้งหมด ไดดังนี้
1. คําถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการวัยรุนทางโทรทัศนในปจจุบัน
ความนิยมรายการวัยรุนทางโทรทัศนในปจจุบัน
คุณนันทนิษฎ ภัทรภีรอนันต กลาววา ยังคงนิยมอยูแมวาจะสามารถเลือกชมทางอื่นได
งายกวา แตยังมีปจจัยสนับสนุนใหวัยรุนยังนิยมชมทางโทรทัศนไดอยู
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กลาววา ปจจุบันวัยรุน สวนใหญดโู ทรทัศนนอยลง เพราะมีสื่อ
อินเตอรเน็ตมากขึ้น ซึ่งวัยรุนอยูกับสื่ออินเตอรเน็ตหรือเลนโทรศัพทมากกวาที่จะดูโทรทัศนหรือฟง
วิท ยุเ หมือนเมื่อกอน เพราะฉะนั้นการเปดรับ สื่อของวัยรุนคอนขางแคบลง แตจ ะเปดกวางขึ้นถา
รายการนั้นออนแอรในอินเตอรเน็ต และชวงเวลาวันเสารอาทิตยวัยรุนก็ไมคอยไดอยูบาน ทําใหเวลา
ในการดูโทรทัศนของวัยรุนก็นอยลงตามไปดวย
คิดวารายการวัยรุนทางโทรทัศนปจจุบันในภาพรวมเปนอยางไร
คุณนันทนิษฎ ภัทรภีรอนันต กลาววา รายการวัยรุนในปจจุบันที่เห็นอยู คิดวาพยายาม
เขาถึงวัยรุนเปนกลุมๆ หลายๆรายการมักจะใหวัยรุนมีสวนรวมในรายการมากขึ้น เพื่อเพิ่มแรงจูงใจใน
การติดตามรายการ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กลาววา ในฐานะคนทํารายการมองวาวัยรุนตองการอะไรที่
เสพงาย อะไรที่ดูแลวสนุกเพลิดเพลิน เขาใจงาย เพราะฉะนั้นรายการที่ออกมาสวนใหญก็จะมีรูปแบบ
ที่งายๆ มีกราฟก หรือมีอะไรที่เขาคิดวาดึงดูดกลุมวัยรุน วัยรุนสมัยนีเ้ ปลี่ยนไปจากสมัยกอน เพราะมี
สื่ออินเตอรเน็ตเขามา มีการรับ รูมากขึ้น เปดรับสื่อตางประเทศมากขึ้น วัยรุนบางกลุมก็อยากเสพ
อะไรที่เปนความรูมากขึ้น เพราะฉะนั้นรายการที่เปนสารคดีก็จะเปนที่สนใจในการเปดรับของวัยรุนไป
ดวย
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ขั้นตอนและกระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน
คุณนันทนิษฎ ภัทรภีรอนันต กลาววา ขั้นแรกจะมีการหาขอมูลเพื่อดูกระแสความนิยม
ในชวงนั้นๆ เพราะเปนรายการนําเสนอตอสัปดาห เราก็จะดูกระแสความนิยมในชวงนั้นๆ จากนั้นก็จะ
หาขอมูล เพื่อนํามาจัดทําเปนสกูปนําเสนอ จัดเตรียม screen และสคริปตใหพิธีกร ถายทํา และ
ดําเนินการตัดตอ เพื่อนําเสนอตอไป
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กลาววา ขั้นตอนแรกตองระดมความกันคิดกับทีมกอนวา เรา
จะทํารายการอะไรไปเสนอทางชอง คิดตั้งแตก ลุม เปา หมายคือใคร ประเภทรายการเปน อยางไร
รายการตั้งใจจะเลาอะไร เนื้อหารายการคราวๆเปนอยางไร มีกี่ชวง เวลาเทาไร จากนั้นทําเปน พร็อพ
เพอซอลไปเสนอชอง กลับมาเตรียมเขียนสคริปต เตรียมเรฟเฟอรเรนทไปขายทางชอง เปนการปรับ
จูนสิ่งที่ชองตองการกับสิง่ ทีท่ างเราตองการจะพรีเซนทออกไปดวย ตองปรับจูนใหตรงกัน สคริปตเทป
แรกก็ทําเปนเดโม ทําเหมือนรายการที่ออกอากาศจริงแตเปนเดโมกอน เทปตอไปก็จะเปนอยางไรจะ
ขึ้นอยูกับเทปแรก ซึ่งเราจะเห็นรูปแบบรายการที่คอยชัดเจนขึ้นไปเรือ่ ยๆจากเทปตอๆไป หลักๆคืออยู
ที่เนื้อหา ที่สคริปตแลวก็การเลาเรื่องในรายการของเราวาจะเลาออกมาในรูปแบบใด
ทําอยางไรจึงจะทําใหกลุมเปาหมายสนใจรายการที่ผลิตขึ้น ตองมีปจจัยอะไรบาง
คุณนันทนิษฎ ภัทรภีรอนันต กลาววา การเขาถึงความสนใจของกลุมเปาหมาย และให
กลุมเปาหมายรูสึกเหมือนมีสวนรวมในรายการ จะทําใหมีความสนใจในรายการมากขึ้น เชน รายการ
พี่เปนรายการเพลง และกิจกรรมของวัยรุน ก็จะมีการออกกองไปถายกิจกรรมของกลุมเปาหมายเพื่อ
มานําเสนอ และโปรโมทรายการไปในตัว
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กลาววา กอนอื่นตองดูวากลุมเปาหมายรายการของเรา
ตองการอะไร เชน รายการสารคดี สวนใหญจะเปนวัยรุนกลุม มหาลัยหรือวัยทํางาน หรือเปนกลุมคนที่
อยูบานไมไดทําอะไรจะเสพสื่อแบบนี้ไดตลอด จากนั้นตองดูความตองการของกลุมเปาหมายหลาย
อยางประกอบกัน เชน ตองการความสนุกสนานหรือความรูมากนอยแคไหน บางคนไมชอบเสพอะไรที่
เปนความรูนานๆไมได ก็ตองแทรกความสนุกเขาไป หรือบางคนที่เสพอะไรที่สนุกมากเกินไปไมได ก็
ตองแทรกเกร็ดความรูที่เปนสาระเขาไปดวย เพราะวาเมนหลักของรายการคือ ดูแลวเราตองไดอะไร
จากรายการนั้นเหมือนกัน
รายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมทีเ่ ปนประโยชนมคี วามนาสนใจหรือไม
อยางไร
คุณนันทนิษฎ ภัทรภีรอนันต กลาววา แนนอนวาตองเปนที่นาสนใจ เนื่องจากวัยรุนใน
ปจจุบัน มีความคิดแยกแยะและมีก ารแสดงออกเพิ่ม มากขึ้น การนําเสนอกิจกรรมตางๆ ในแตล ะ
สถานที่มักเปนที่นาสนใจ และเปนแรงจูงใจแกวัยรุนไดดี
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กลาววา นาสนใจ เพราะวัยรุนเดี๋ยวนี้เคามีความอยากลอง
อยากรูอะไรใหมๆ ที่ทาทาย ซึ่ง เดี๋ยวนี้วัยรุนสวนใหญก็มัก จะหางานอดิเ รกทําในเวลาวางอยูแลว
ยกตัวอยางรายการเวทีปลอยของ ก็จะมีในสวนของที่เปนการโชวความสามารถของวัยรุนเหมือนกัน
คือเราก็นําเสนอในรูปแบบที่ทําใหคนดูรูสึกวาเท และนาลองและอยากทําตามได
ปจจัยที่มีผลตอการรับชมรายการวัยรุนทางโทรทัศนมีอะไรบาง
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คุณนันทนิษฎ ภัทรภีรอนันต กลาววา ปจจัยทีมีผลตอการรับชมรายการทางวัยรุน ใน
ปจจุบันนาจะเปนเรื่องของ ศิลปน นักแสดง หรือ ไอดอลที่เปนที่นิยม เปนที่ชื่นชม และชื่นชอบของ
วัยรุน
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กลาววา 1. ดูแลวสนุก เพราะวัยรุนเปนวัยที่ตองเรียน และ
เครียดมากพออยูแลวก็คงอยากเสพอะไรที่มันสนุก 2. ตื่นตาตื่นใจ มีจุดเดนในรายการที่ดึงดูดที่ทําให
เห็นวามันนาสนใจ 3.สาระความรูท ี่จะแทรกลงไปแลวไมนาเบื่อ ดูแลวไมหลับ
แนวโนมของรายการวัยรุนในอนาคต
คุณนันทนิษฎ ภัทรภีรอนันต กลาววา วัยรุน มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึง
ปจจุบันการเขาถึงและการรับชม สิ่งตางๆจากสื่อทั่วโลกเปนไปไดงาย และรวดเร็ว คาดวาแนวโนม
ของรายการวัยรุนจะตองหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงใหไวตามความสนใจของวัยรุนใหได เพราะ
นอกจากโทรทัศนแลวตอนนี้วัยรุนสามารถเสพสื่อจาก internet ไดรวดเร็วกวา และสามารถรับสื่อ
ตรงนี้ไดตลอดเวลาและงายกวาจะรับชมทางโทรทัศน
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กลาววา คิดวาวัยรุนในอนาคตคงอยากลองทํารายการเอง
บาง เพราะดูมามากแลว จะเห็นไดจากรายการทางอินเตอรเน็ตมีมากขึ้น ทําเองลงเอง อยากรูอยาก
ลองก็เลยทํา เลยคิดวาในอนาคตรายการวัยรุนก็คงมีเยอะมากขึ้นเรื่อยๆ
2. คําถามดานเนื้อหาของรายการ
ลักษณะเนื้อหาของรายการวัยรุนทางโทรทัศนที่ดี
คุณนันทนิษฎ ภัทรภีรอนันต กลาววา จะตองมีความทันสมัย update อยูตลอด และมี
ขอมูลนําเสนอที่ถูกตอง และไมพยายามยัดเยียดหรือมอมเมาจนเกินไป
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กลาววา ตองเสพงาย ไมใชวาจะทําอะไรที่มันดูยากๆเทๆ แต
คนดูแลวมันไมใช ตองคิดถึง คนดูเ ปนหลัก ดูแลวเขาใจไปดวยสนุก ไปดวย เพราะกลุมเปาหมาย
รายการเปนวัยรุน คือหลักๆเลยตองเขาใจงาย และคนดูตองไดอะไร
ลักษณะเนื้อหาของรายการวัยรุนทางโทรทัศนแบบใดที่นาจะไดรับความนิยม
คุณนันทนิษฎ ภัทรภีรอนันต กลาววา ตองเปน รายการที่ส ามารถเปดความรู และ
มุมมองที่วัยรุนสนใจไดในสวนที่เปนขอมูลและภาพที่วัยรุนไมสามารถเขาถึงไดงายๆ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กลาววา คลายๆกันคือตองเขาใจงายและเปนเรื่องใกลตัวของ
วัยรุน เชน พวกสตรีทอารตที่เคาชอบ หรือเปนเกระแสที่นิยมอยูตอนนั้น หรือถาไมเปนเรื่องกิจกรรม
ยามวางก็อาจจะเปนเรื่องแฟชั่น ความสวยความงาม เรื่องเกม ก็คือเปนเรื่องที่วัยรุนสนใจ สวนเรื่องที่
ไมเขากับวัยรุนก็จะเปนเรื่องการเมือง ศาสนา สังเกตวารายการพวกนี้ถาจะทําใหวัยรุนดูเราตองปรับ
วิธีการนําเสนอ เพราะถานําเสนอแบบที่เห็นกันทั่วไปวัยรุนก็ไมดูกัน เราตองมาปรับเปลี่ยนใหมีความ
สนุกและเขากับวัยรุนดวย รายการวัยรุนคือดูอยางไรก็ไดใหสนุก ตลก ผอนคลาย เชน รายการวาไรตี้
ก็จะไดรับความนิยมในวัยรุนมาก เพราะมีความสนุก
เนื้อหาของรายการวัยรุนทางโทรทัศน สวนใดที่ควรจะไดรับการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น
คุณ พิลั นดา รัต นอมรเลิศ กลา วว า คนไทยเรามองว าวั ยรุ นต องเสพอะไรงา ยๆ
ตลอดเวลา ซึ่งบางครั้งก็ไมจําเปน วัยรุนปจจุบันมีกระบวนการคิดมากขึ้น รูจักคิดมากขึ้น บางทีสื่อ
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อะไรที่มันตองใชความคิดวัยรุนก็อาจจะสนใจ ไมใชแคความสนุกอยางเดียว แตความรูรอบตัวก็เปนสิ่ง
สําคัญ เรื่องกราฟกสีสันก็มีสวนชวยใหรายการดูส นุก และนาตื่นเตนมากขึ้น แตวัยรุนแตล ะคนก็
หลากหลายกันออกไป ไมใชทุกคนจะตองการเสพรายการแบบนี้ เพราะรายการวัยรุนปจจุบนั นี้มีความ
คลายกันหมด เชน ตองเสพงาย เชน รายการแฟชั่น ทุกคนก็จะพูดถึงแฟชั่นที่ถา ยคนแตงตัวแบบตางๆ
และมาใหความรูเกี่ยวกับวาควรจะแตงตัวอยางไร ซึ่งมันก็เหมือนๆกันซ้ํากันแทบทุกรายการ อาจมี
ความตางกันแคเล็กนอย คือตองไมมีแตความสนุกอยางเดียว แตตองมีความรูแทรกเขาไปใหไดมาก
ที่สุด คนดูคงไมไดตองการแตความบันเทิง แตตองการความรูที่นํามาปรับใชในชีวิตประจําวันไดดวย
3. คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการ
ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการวัยรุนทางโทรทัศนที่นาสนใจและ
แตกตางจากรายการอื่น
คุณนันทนิษฎ ภัทรภีรอนันต กลาววา รายการฮัลโหล เอเชี่ยนจะแบงเปน 3 สวน ซึ่งจะ
มีสวนที่เปนการนําเสนอกิจกรรมที่ใหวัยรุนไดมาออกรายการ หรือมีสวนรวมในรายการดวย ซึ่งเปน
รายการแรกๆที่สนับสนุนกิจกรรมที่วัยรุนไดนําเสนอสิ่งที่ทําและสนใจ รวมถึงมีการจัดกิจกรรมนอก
สถานที่ มีการจัดการแขงขัน และสนับสนุนผูชนะการแขงขันไดทํากิจกรรมที่นาสนใจตอไป ทัง้ ใน และ
ตางประเทศ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กลาววา รายการวัยรุนสวนใหญก็จะเปนรายการวาไรตี้ คือ
ตองมีอะไรที่หลากหลาย ฉะนั้นรายการหนึ่งก็ตองหลากหลาย มีบางชวงทีส่ นุก บางชวงที่เปนสาระ มี
บางชวงที่ใหแงคิด คือสามขอนี้จะเปนหลักที่ควรจะอยูในรายการวัยรุน แตขึ้นอยูกับวาเราจะนํามา
ปรับใชอยางไร เชน วัยรุนอาจจะตองการเรื่องของรายการทีม่ ีภาพสวย หรือเกี่ยวกับการตัดตอ ซึ่งเปน
หลายปจจัยในการทํางานโปรดัคชั่นวาจะทําอยางไรใหเปนรายการที่คนตองการ บางทีอาจจะไมได
มุงเนนเรื่องกลุมเปาหมายแตอยูที่ตัวเราวาเราพอใจกับรายการที่ออกไปมากนอยแคไหน
ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการวัยรุนทางโทรทัศนทสี่ ามารถดึงดูด
กลุมเปาหมาย
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กลาววา รายการวัยรุนตองมีความสนุกมาเปนอันดับแรก ตอง
มีความรูแงคิดแทรกเขาไป ทําใหคนดูไดความรูใ นมุมที่ไมนาเบื่อ เชน รายการ VRZO เปนรายการที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับโพลสํารวจ แตเขามีการเลนมุก มีการตัดตอที่ดี กราฟกดึงดูดวัยรุนดูแลวไมนาเบื่อ
สามารถดึงคนดูใหอยูกบั เขาไดภายในเวลาครึ่งชั่วโมงใหอยูก บั แคโพลสํารวจหนึ่งรอยคนได
ทั้งตัว
พิธีกร มุกตลก และมีเกร็ดความรูแทรกดวย ทําใหไดความรูดวยแลวก็มีความสนุกดวย มันตองอยูท ี่เรา
วา จะสามารถดึงดูดกลุม วัยรุนอยางไรใหจดจออยูก ับรายการของเราไดตั้งแตตนจนจบ
Mood & tone ของรายการควรเปนแบบใด
คุณนันทนิษฎ ภัทรภีรอนันต กลาววา สดใส ทันสมัย และสนุกสนาน เพื่อใหความกับ
ความเปนวัยรุน
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กลาววา ควรจะมีหลากหลาย กราฟกก็เปนสวนสําคัญที่ดึงดูด
วัยรุน ถาขึ้นเปนตัวหนังสือธรรมดาก็จะดูจืด ควรจะเอาสีสันเขามาชวย เรื่องของความสนุกถาเปน
รายการที่มีพิธีกร พิธีกรก็ตองคุยสนุก แตถาไมมีพิธีกรก็ขึ้นอยูกับเสียงผูบรรยายมีความนาสนใจมาก
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นอยแคไหน แลวก็ขึ้นอยูกับองคประกอบหลายๆอยางในการทําโปรดัคชั่น ถาเปนเสียงพิธีกรรายการ
วัยรุนก็ตองฟงแลวสนุกไมใชทองอาขยาน ฟงแลวไมงวง ถารายการออกแนวตลกก็ตองมีมุกตลกแทรก
ที่ฟงแลวตลกจริงๆไมใ ชตลกอยูคนเดียวหรือแคเพื่อนเราตลก ถาเปนรายการแนวสารคดีควรจะมี
ลักษณะเสียงที่ฟงแลวไมนาเบื่อ มันก็คงไมไดสนุกเหมือนรายการทั่วไปแตก็ตองมีน้ําเสียงที่ดึงดูด อาจ
เปนเสียงที่คุนชินตามโทรทัศน หรือเปนเสียงที่เวลาเราฟงคนนี้เลาเรื่องแลวมันสนุก
4. คําถามดานพิธีกร/ผูดําเนินรายการ
บุคลิกลักษณะพิธีกร/ผูดําเนินรายการวัยรุนทางโทรทัศนที่ดี
คุณนันทนิษฎ ภัทรภีรอนันต กลาววา สิ่งสําคัญคือบุคลิก และจังหวะการนําเสนอ
ผูดําเนินรายการตองมีบุคลิกที่เหมาะสมกับรายการ มีความรูในสิ่งที่จะนําเสนอ เพื่อใหการนําเสนอดู
นาเชื่อถือ และไมติดขัด รูจักพูดใหถูกจังหวะ สําหรับพี่สิ่งที่พิธีกรตองทําการบานมาเสมอคือ ตองรูจัก
สิ่งที่กําลังจะพูดออกไปใหผูชมไดรับ และชื่อเฉพาะ เชนชื่อคน ชื่อวง ชื่อสถานที่ ตองใหถูกตอง
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กลาววา ถาเปนรายการที่มีพิธีกร พิธีกรจะตองมีสวนชวยใน
เรื่องของสคริปตคือไมใชมาถามเฉพาะคําถามตามสคริปตเทานั้น และพิธีกรตองเปนมิตรกับแขกรับ
เชิญ เปนกันเองทําใหแขกรับเชิญเปนตัวของตัวเองและมีความเปนธรรมชาติมากที่สุด พิธีกรตองเปน
ตัวชวยดวยสวนหนึ่งในการดึงคําตอบจากแขกรับเชิญดวยเชนกัน พิธีกรดีรายการก็ดีไปดวย
ถาเปนรายการที่ นําเสนอเกี่ยวกั บ กิจ กรรมวัยรุน ที่เ ปนประโยชน คิดวาควรมีพิธีก ร
ลักษณะใด
คุณนันทนิษฎ ภัทรภีรอนันต กลาววา ตองมีความกระตือรือรน และพยายามมีสวนรวม
ตอกิจกรรมตางๆ เพื่อสนับสนุนความนาสนใจของกิจกรรมที่เราจะนําเสนอ
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กลาววา อยากใหพิธีกรมีสวนรวมกับแขกรับเชิญ แขกรับเชิญ
ทําอะไรก็ไปทําดวย เพราะพิธีกรก็เปนเหมือนตัวแทนคนดู อยูในสถานการณจริง ตองอยากรูอยาก
ลอง ถึงแมอาจจะไมไดทําไดทุกอยางแตแคมีสวนรวมบาง ถาใหเขาไดลองทํากิจกรรมรวมกับแขกรับ
เชิญพอคนดูเห็นวาพิธีกรทําได คนดูก็จะคิดวาเราก็คงทําได เปนการสรางแรงบันดาลใจและใหคนดูหนั
มาสนใจกิจกรรมนั้นมากขึ้น
ถารูปแบบรายการมีความเปนกึ่งสารคดี คิดวาควรมีพิธีกรหรือเสียงวอยซ โอเวอร
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กลาววา พี่คิดวาตองมีทั้งสองอยางประกอบกัน ถารูปแบบ
รายการมีความเปนกึ่งสารคดีจะตองมีทั้งพิธีกรและผูพากย (วอยซ โอเวอร) เพราะพิธีกรจะชวยได
เพียงสวนหนึ่ง แตบ างสวนที่เ ปนความรู หรือสกูป ตองใชวอยซโ อเวอรชวย เพราะจะเปนสวนชวย
ใหสกูปนั้นนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
คิดวาพิธีกรกับคนที่วอยซโอเวอรควรจะเปนคนเดียวกันไหม
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กลาววา อาจจะเปนคนเดียวกัน แตหากจะใชคนละคนตองมี
น้ําเสียงและโทนเสียงที่ตางกันอยางชัดเจน เชน ถาพิธีกรเปนผูหญิงเสียงวอยซ โอเวอรก็ตองเปนเสียง
ผูชาย เปนตน
5. คําถามดานปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการผลิตรายการ
ปญหาและอุปสรรคที่พบและแนวทางแกไขในการผลิตรายการวัยรุนทางโทรทัศน
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คุณนันทนิษฎ ภัทรภีรอนันต กลาววา เนื่องดวยวัยรุนมีการเสพสื่อไดหลายชองทาง
นอกเหนือจากโทรทัศน ดัง นั้นความรวดเร็ว ความทันสมัยของขาว ขอมูล และกิจ กรรมตางๆ ที่
นําเสนอ ไมสามารถถายทําเก็บไวเปนสตอกนานได เพราะจะไมเปนที่นาสนใจ ดังนั้นเราจึงตอง จัดทํา
ตรงนี้ ใ ห ใหม แ ละนา สนใจอยูเ สมอ มีก ารแข ง ขัน สู ง และผู ส นั บ สนุ น รายการสามารถเลื อ กได
หลากหลาย
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กลาววา ยกตัวอยางรายการเวทีปลอยของ อันดับแรกคือตัว
พิธีกร คือเขาเปนคนที่ เปนตัวของตัวเอง ตามสไตลที่อยากได แตเขาไมใชพิธีกรมืออาชีพ เพิ่งเปน
พิธีกรรายการแรก เลยจะคอนขางแข็ง และพูดทองตามสคริปต คือรายการวัยรุนปจจุบันใครจะมา
เปนพิธีกรก็ได แลวก็จะพูดไมคอยเกง ถาเราอยากไดคนนี้เปนพิธีกร แตถาเขาเปนไดไมดเี ราก็เอาคนที่
เปนไดดีมาสนับสนุนรายการเราดีกวา ปญหาอีกอยางถาพูดทั้งรายการ คือเราตองมีจุดประสงคของ
รายการชัดเจน คือเราอยากใหผูชมดูทั้งรายการเพื่ออะไร อยางรายการเวทีปลอยของ อยากใหผูชมดู
ทั้งรายการเพื่อมาดูโชวที่เราถายใหกับแขกรับเชิญ เราตองมีจุดสําคัญวาเราอยากใหคนดูไดอะไรจาก
รายการเรา
แนวทางแกไขปญหาการผลิตรายการวัยรุนทางโทรทัศน
คุณนันทนิษฎ ภัทรภีรอนันต กลาววา ผูผลิตรายการวัยรุน ตองขยันหาขอมูล และ
พยายามนําเสนอสิ่งแปลกใหมใหแกวัยรุน นอกจากการนําเสนอสิ่งที่วัยรุนสนใจ ตองมีการนําเสนอสิ่ง
ที่จะสามารถดึงดูดใหวัยรุนสนใจใหได
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กลาววา ขึ้นอยูกับคนกํากับอยางครีเอทีฟไดเร็กเตอร จะคุม
พิธีกรอยางไรใหไดอยางที่เราตองการ เพราะพิธีกรก็เหมือนนักแสดงคนหนึ่ง ซึ่งตองเต็มรอยกับงาน
พอมาถึงกระบวนการตัดตอ Editor ก็ตองมีสวนชวยที่จะทํายังไงก็ไดใหรายการสนุกไมนาเบื่อ หรือถา
เราจะเนนไปในทางเทๆก็คือตองใหไปในทิศทางเดียวกันทั้งรายการ ตองคุม Mood & Tone ใหอยู
ตามที่เราตองการ
คําแนะนําในการผลิตรายการวัยรุนทางโทรทัศน
คุณนันทนิษฎ ภัทรภีรอนันต กลาววา อยากใหสื่อที่ทําเกี่ยวกับวัยรุน มีความรับผิดชอบ
ตอสิ่งที่จะนําเสนอมากกวานี้ ขอมูลการนําเสนอควรมีการตรวจสอบ และมีความถูกตอง และไมมอม
เมาเยาวชน
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ กลาววา สําหรับการทําจุลนิพนธ ทําอยางไรก็ไดใหตนเอง
สนุก ทําอยางที่เราอยากทําที่คิดวามีความสุขที่จ ะทํากับมัน เราอยากไดอะไรอยากใสอะไรลงไป
ขอเสนอแนะของอาจารยก็มีสวนชวยในงานเราสวนหนึ่ง แตสุดทายจุลนิพนธมันคืองานของเรา งาน
มันจะออกมาเปนอยางไรก็ขึ้นอยูกับเรา เราตั้งใจกับงานมากนอยแคไหนมันก็จะออกมากับผลงานที่
เราทํา
การเชื่อมโยงผลการศึกษาที่ไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview)
เพื่อนํา ไปใชในการจัดทํา โครงรา ง (Proposal) บทรายการ (Script) และการผลิตรายการ
(Production)
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ในคําถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการวัยรุนทางโทรทัศนในปจจุบัน ผูเชี่ยวชาญไดใหคําแนะนําวา
รายการโทรทัศนวัยรุนในปจจุบันยังมีความนิยมตอกลุมวัยรุนอยู แตดวยสื่ออินเตอรเ น็ตที่เขามามี
บทบาทมากขึ้น ทําใหวัยรุนรับชมโทรทัศนนอยลงและหันไปรับชมทางอินเตอรเน็ตแทน ซึ่งผูผลิต
รายการมองวารายการที่จะเขาถึงกลุมวัยรุนไดนั้นจะตองเปนรายการที่เสพงาย ดูแลวสนุกเพลิดเพลิน
แตก็ตองมีเ นื้อหาสาระแทรกอยูบางในรายการ ซึ่งหากกลาวถึงรายการวัยรุนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
กิจกรรมยามวางที่เปนประโยชนก็มีความนาสนใจอยูไมนอย แตตองนําเสนอเนื้อหารายการใหมีความ
แปลกใหม ทันสมัย และไมนาเบื่อ
ในคํา ถามด านเนื้ อหาของรายการ ผูเ ชี่ ยวชาญไดใ หคําแนะนํา วา เนื้อหาของรายการ
โทรทัศนวัยรุนตองมีความทันสมัย เสพงาย แตดูแลวตองไดประโยชน อาจเปนเรื่องที่วัยรุนใหความ
สนใจในขณะนั้น หรือเปนเรื่องที่ใกลตัววัยรุน
ในคําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการ ผูเชี่ยวชาญไดใหคําแนะนําวา รายการ
โทรทัศนวัยรุนควรจะมีความหลากหลายและมีความสนุกสนานแตตองไดประโยชน สวนใหญมักเปน
รายการประเภทวาไรตี้ สวนเรื่องกราฟกก็มีสวนสําคัญที่จะทําใหรายการดูสนุกสนานมากขึ้น เพราะ
รายการวัยรุนควรจะมีอะไรที่ดึงดูดใหผูชมสนใจและดูแลวไมเบื่อ ซึ่งการใสเสียงเอฟเฟกตก็จะชวย
สรางสีสันใหรายการมีความสนุกสนานไดเชนกัน
ในคําถามด านพิธีก ร/ผูดําเนินรายการ ผูเ ชี่ยวชาญได ใหคําแนะนําวา พิธีก ร/ผูดําเนิ น
รายการตองมีบุคลิกที่นาสนใจ และดูมีความนาเชื่อถือ มีสวนชวยในเรื่องของสคริปตรายการ คือตอง
เปนตัวชวยดวยสวนหนึ่งในการดึงคําตอบจากแขกรับเชิญ เปนกันเองกับแขกรับเชิญ และมีความ
กระตือรือรน ตองฝกฝนการพูดและเตรียมตัวมาอยางดี และถารูปแบบรายการมีความเปนกึ่งสารคดี
ควรจะมีทั้งพิธีกรและผูพากย (วอยซ โอเวอร) สองอยางประกอบกัน เพราะพิธีกรจะชวยไดเพียงสวน
หนึ่ง แตบางสวนที่เปนความรูหรือสกูป ตองใชวอยซโ อเวอรชวย เพราะจะเปนสวนชวยใหสกูปนั้น
นาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
ในคําถามดานปญหา อุป สรรค และขอเสนอแนะในการผลิตรายการ ผูเ ชี่ยวชาญไดให
คําแนะนําวา ในดานของการทํารายการวัยรุน รายการตองมีความทันสมัยอยูตลอด และพิธีกรก็เปน
สวนที่จะชวยใหรายการมีความลื่นไหล หากพิธีกรดีรายการก็จะดีไปดวย สวนวิธีแกไขปญหาหากมี
ปญหาเกิดขึ้นในขั้นตอนการถายทํา ขั้นตอนการตัดตอก็จะมีสวนชวยไดมาก แตถาหากคนทํารายการ
มีการเตรียมขอมูลมาดี ก็จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนอย
ในดานโครงรางรายการ (Proposal) ผูจัดทําไดปรับแนวความคิดและธีมของรายการใหมี
ความเขากับรายการมากขึ้น และปรับวันและเวลาออกอากาศจากเดิมออกอากาศทางสถานีโทรทัศน
กองทัพบก ชอง 5 เปน ชอง Thai PBS แทน เพราะมีความเห็นวาประเภทและรูปแบบของรายการมี
ความเหมาะสมที่จะออกอากาศทางชองนี้มากกวา เพราะเปนรูปแบบรายการกึ่งสารคดี
ในดานบทรายการ (Script) ผูจัดทําไดวางแผนที่จะนําขอมูลที่จะนําเสนอรายการไปปรึกษา
กับผูเชี่ยวชาญกอนเริ่มการผลิตรายการ (Production) เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและเหมาะสมของ
รายการ
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ในดานการผลิตรายการ (Production) ผูจัดทําไดวางแผนเตรียมพรอมที่จะถายทําในดาน
ของสถานที่ และอุปกรณการถายทํา
สรุปผลการวิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตรายการโทรทัศนวัยรุน
การวิเ คราะหบ ทสัม ภาษณผูผ ลิตรายการโทรทัศนวัยรุน รายการฮัล โหลเอเชี่ยน และ
รายการเวทีปลอยของ จํานวนทั้งสิ้น 2 ทานสามารถสรุปผลไดวา ในปจจุบันคนวัยรุนมีความสนใจ
เกี่ ย วกั บ การรั บ ชมรายการทางโทรทั ศ นที่ น อยลง เนื่ องจากมี สื่ อต า งๆเข ามามากขึ้ น เชน สื่ อ
อินเตอรเน็ต เปนตน และวัยรุนมักใชเวลาอยูกับสื่ออินเตอรเน็ตมากกวาการรับชมโทรทัศน ดังนั้นตอง
ทํารายการที่สามารถเขาถึงกลุมวัยรุนไดงาย และรายการนั้นจะตองมีทั้งความสนุกสนานพรอมทั้งมี
สาระและประโยชนสอดแทรกไวดวยกัน เพื่อใหเกิดความหลากหลายในเนื้อหาและมีความสนุกสนาน
ในรายการ ดูแลวไมเบื่อแตไดรับประโยชนจากรายการนั้น ในเรื่องของขอมูลขาวสารตองมีความทัน
ตอเหตุการณและเปนเรื่องที่นาสนใจในขณะนั้นหรือเปนเรื่องใกลตัวของวัยรุนจะไดรับความสนใจเปน
พิเศษ โดยรายการโทรทัศนวัยรุนควรจะมีสีสันที่สดใส ไมจืดชืดจนดูนาเบื่อ ในดานของพิธีกรรายการ
จําเปนตองมีความเชื่อถือไดและมีความเปนเอกลักษณของตัวเองจะทําใหรายการมีความนาสนใจ ใน
เรื่องของกราฟกและเอฟเฟกตประกอบรายการก็มีสวนทําใหรายการดูสนุกสนานขึ้นไดมาก
จากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในมุมมองการออกแบบรูปแบบรายการใหมีความ
ทันสมัย เนื้อหารายการเปนเรื่องที่เขากับกลุมเปาหมาย และมีกราฟกประกอบที่เรียบงายแตมีสีสันที่
เขากับกลุมเปาหมายของรายการ โดยรายการจะมีทั้งความสนุกสนานและสาระประโยชนรวมอยู
ดวยกัน สวนในดานพิธีกรจะใชการพากยเสียง(วอยซ โอเวอร) ประกอบรายการ ทั้งนี้ไมสอดคลองกับ
คําสัม ภาษณของผูผ ลิตรายการเวทีป ลอยของที่ก ลาววา รายการประเภทสารคดีควรมีทั้ง พิธีก ร
และวอยซโอเวอรประกอบกัน โดยทั้งสองอยางจะทําหนาทีร่ วมกัน พิธีกรจะเปนผูสรางสีสนั ใหรายการ
สวนการวอยซโอเวอรจะมีสวนชวยทําใหขอมูลในรายการนาเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งเหตุผลที่ผูวิจัยตองการ
ใชเพียงการวอยซโอเวอรประกอบรายการเพียงอยางเดียวเพราะตองการเนนดานเนื้อหาของรายการ
และใหแขกรับเชิญเปนผูดําเนินเรื่องดวยตนเองมากกวาพิธีกร
2.3. ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการใน
ดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนวัยรุน
ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหก ลุม ตั วอยางกรอกคาตอบเอง จาก
กลุมเปาหมายที่มีอายุระหวาง 15-22 ป ที่อาศัยอยูในกรุงเทพและเขตปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 100
คน โดยที่ผูศึกษาไดนําคําตอบที่ไดมาประมวลผลทางสถิติเพื่อวัดผลทางสถิติเพื่อวัดผลของพฤติกรรม
การเปดรับชมรายการโทรทัศน และความตองการทั้งในดานเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพื่อเปน
แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชน ใหสอดคลองกับ
ความตองการของกลุมเปาหมาย
การแจกแบบสอบถามนั้นผูศึก ษาไดแจกแบบสอบถามผานวิธีการออนไลนท างเว็บไซต
www.gmail.com
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การแจกแบบสอบถามนั้นผูศึกษาไดเริ่มตนจากการสุมตัวอยางกลุมเปาหมายในเขตและ
ปริมณฑล ทั้งหมดจํานวน 100 คน ตั้งแตวันที่ 9-15 กันยายน พ.ศ.2556 เปนระยะเวลาทั้งสิ้น 1
สัปดาห
ผลการสํารวจลัก ษณะทางประชากรศาสตรของกลุม ตัวอย างที่ต อบแบบสอบถามจะ
แสดงผลออกมาดังตารางตางๆตอไปนี้
ตารางที่ 4-5 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกตามเพศ
เพศของกลุมตัวอยาง
จํานวน (คน)
รอยละ
1. ชาย
24 คน
24
2. หญิง
76 คน
76
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รวม
100 คน
100
จากตารางที่ 4-5 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเปนวัยรุนเพศหญิง มี
จํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 76 อันดับรองลงมาเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 24 ตามลําดับ
ตารางที่ 4-6 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกตามระดับอายุ
ระดับอายุของกลุมตัวอยาง
จํานวน (คน)
รอยละ
1. อายุ 15 - 19 ป
57 คน
57
2. อายุ 20 - 22 ป
43 คน
43
รวม
100
100
จากตารางที่ 4-6 แสดงใหเห็นวากลุม ตัวอยางวัยรุนในระดับอายุ 15-19 ป มีมากทีส่ ุด คิด
เปนรอยละ 57 อันดับรองลงมาคือ ระดับอายุ 20-22 ป คิดเปนรอยละ 43 ตามลําดับ
ตารางที่ 4-7 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จํานวน (คน)
รอยละ
1. มัธยมศึกษาตอนตน
1 คน
1
2. มัธยมศึกษาตอนปลาย
19 คน
19
3. ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
78 คน
79
4. สูงกวาปริญญาตรี
2 คน
2
รวม
100
100
จากตารางที่ 4-7 แสดงใหเห็นวากลุม ตัวอยางวัยรุนในระดับการศึก ษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 79 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอย
ละ 19 รองลงมาคือ ระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 2 ตามลําดับ และนอยที่สุดคือ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 1
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ตารางที่ 4-8 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
จํานวน (คน)
รอยละ
1. 5,000 - 10,000 บาท
83 คน
83
2. 10,000 - 15,000 บาท
12 คน
12
3. 15,000 – ขึ้นไป
5 คน
5
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100
100
จากตารางที่ 4-8 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนมากที่สุดมีรายไดอยูที่ 5,000-10,000
บาท คิดเปน รอยละ 83 รองลงมาคือ มีร ายไดอยูที่ 10,000-15,000 บาท คิดเปนรอยละ 12
ตามลําดับ และนอยที่สุดคือ มีรายไดอยูที่ 15,000 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 5
ตารางที่ 4-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกตามอาชีพของกลุมตัวอยาง
อาชีพของกลุมตัวอยาง
จํานวน (คน)
รอยละ
1. นักเรียน/นักศึกษา
100 คน
100
รวม
100
100
จากตารางที่ 4-9 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนทุกคนมีอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา
คิดเปนรอยละ 100
ตารางที่ 4-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกตามกิจกรรมยามวางที่ชอบทํา
กิจกรรมยามวางที่ชอบทํา
จํานวน (คน)
รอยละ
26 คน
7.14
1. ฟงวิทยุ
66 คน
18.13
2. ดูโทรทัศน
46 คน
12.63
3. อานหนังสือ
29 คน
7.96
4. ออกกําลังกาย,เลนกีฬา
22 คน
6.04
5. คุยโทรศัพท
100 คน
27.47
6. เลนคอมพิวเตอร
7. วาดรูป
27 คน
7.41
8. ถายรูป
43 คน
11.81
9. อื่นๆ
5 คน
1.37
รวม
364
100
จากตารางที่ 4-10 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนมีกิจกรรมยามวางที่ชอบทํา มากที่สุด
คือ เลนคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 27.47 รองลงมาคือ ดูโทรทัศน คิดเปนรอยละ 18.13 รองลงมา
คือ อานหนังสือ คิดเปนรอยละ 12.63 รองลงมาคือ ถายรูป คิดเปนรอยละ 11.81 รองลงมาคือ ออก
กําลังกาย,เลนกีฬา คิดเปนรอยละ 7.96 รองลงมาคือ วาดรูป คิดเปนรอยละ 7.41 รองลงมาคือ ฟง
วิทยุ คิดเปนรอยละ 7.14 รองลงมาคือ คุยโทรศัพท คิดเปนรอยละ 6.04 ตามลําดับ และนอยที่สุดคือ
อื่นๆ ประกอบดวย ช็อปปง, นอน, ซอมเตน, เลนเกมและฟงเพลง คิดเปนรอยละ 1.37
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ตารางที่ 4-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกชวงวันที่เปดรับชมรายการโทรทัศน
ทานเปดรับชมรายการโทรทัศนในชวงวันใด
จํานวน (คน)
รอยละ
มากที่สุด
1. วันธรรมดา วันจันทร - ศุกร
3 คน
3
2. วันเสาร - อาทิตย
22 คน
22
3. ทุกวัน
32 คน
32
4. ไมแนนอน
43 คน
43
รวม
100
100
จากตารางที่ 4-11 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนมีการเปดรับชมรายการโทรทัศนที่ไม
แนนอน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 43 รองลงมาคือ เปดรับชมรายการโทรทัศนทุกวัน คิดเปนรอยละ
32 รองลงมาคือ เปดรับชมรายการโทรทัศนในชวงวันเสาร - อาทิตย คิดเปนรอยละ 22 ตามลําดับ
และนอยที่สุดคือ เปดรับชมรายการโทรทัศนชวงวันจันทร-ศุกร คิดเปนรอยละ 3
ตารางที่ 4-12 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกชวงเวลาทีร่ ับชมรายการโทรทัศนเปน
ประจํา
จํานวน (คน)
รอยละ
ชวงเวลาที่ทานเปดรับชมรายการโทรทัศนมากทีส่ ุด
หรือรับชมเปนประจําคือชวงเวลาใด
1. 04.00 - 08.00 น.
1 คน
0.48
2. 08.01 - 10.00 น.
17 คน
8.17
3. 10.01 - 12.00 น.
4 คน
1.92
4. 12.01 - 15.00 น.
13 คน
6.25
5. 15.01– 18.00 น.
14 คน
6.73
6. 18.01 – 20.00 น.
29 คน
13.94
7. 20.01 - 22.00 น.
70 คน
33.65
8. 22.01 - 24.00 น.
48 คน
23.07
9. 24.01 - 02.00 น.
9 คน
4.32
10. 02.01 – 03.59 น.
3 คน
1.44
รวม
208
100
จากตารางที่ 4-12 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนมีชวงเวลาที่เปดรับรายการโทรทัศน
มากที่สุดคือ ชวงเวลา 20.01-22.00 น. คิดเปนรอยละ 33.65 รองลงมาคือ ชวงเวลา 22.01-24.00
น. คิดเปนรอยละ 23.07 รองลงมาคือ ชวงเวลา 18.01-20.00 น. คิดเปนรอยละ 13.94 รองลงมาคือ
ชวงเวลา 08.01-10.00 น. คิดเปนรอยละ 8.17 รองลงมาคือ ชวงเวลา 15.01-18.00 น. คิดเปนรอย
ละ 6.73 รองลงมาคือ ชวงเวลา 12.01-15.00 น. คิดเปนรอยละ 6.25 รองลงมาคือชวงเวลา 24.0102.00 น. คิดเปนรอยละ 4.32 รองลงมาคือ ชวงเวลา 10.01-12.00 น. คิดเปนรอยละ 1.92
รองลงมาคือ ชวงเวลา 02.01-03.59 คิดเปนรอยละ 1.44 ตามลําดับ และชวงเวลาที่วัยรุนเปดรับชม
รายการโทรทัศนนอยที่สุดคือ ชวงเวลา 04.01-08.00 น. คิดเปนรอยละ 0.48
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ตารางที่ 4-13 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกตามสถานีโทรทัศนทเี่ ปดดูเปนประจํา
สถานีโทรทัศนใดที่ทานเปดรับชมมากที่สุดหรือรับชม
จํานวน (คน)
รอยละ
เปนประจํา
1. ชอง 3
82 คน
36.93
2. ชอง 5
27 คน
12.16
3. ชอง 7
34 คน
15.31
4. ชอง 9
26 คน
11.71
5. ชอง 11 NBT
1 คน
0.45
6. ชอง Thai PBS
9 คน
4.05
7. True Vision
35 คน
15.76
8. อื่นๆ
8 คน
3.60
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รวม
222
100
จากตารางที่ 4-13 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนเปดรับชมสถานีโทรทัศนชอง 3 เปน
ประจํามากที่สุด คิดเปนรอยละ 36.3 รองลงมาคือชอง True Vision คิดเปนรอยละ 15.76 รองลงมา
คือ ชอง 7 คิดเปนรอยละ 15.31 รองลงมาคือ ชอง 5 คิดเปนรอยละ 12.16 รองลงมาคือ ชอง 9 คิด
เปนรอยละ 11.71 รองลงมาคือ ชอง Thai PBS คิดเปนรอยละ 4.05 รองลงมาคือ ชองอื่นๆ
ประกอบดวย เคเบิ้ลทีวี และ Youtube คิดเปนรอยละ 3.60 ตามลําดับ และชองที่กลุมตัวอยางวัยรุน
เปดรับชมเปนประจํานอยที่สุดคือ ชอง 11NBT คิดเปนรอยละ 0.45
ตารางที่ 4-14 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกตามประเภทของรายการที่ชอบรับชม
มากที่สุด
ประเภทรายการที่ทานชอบรับชมมากที่สุด
จํานวน (คน)
รอยละ
1. รายการขาว
32 คน
20.38
2. รายการบันเทิง
90 คน
57.32
3. รายการสนทนา
14 คน
8.91
4. รายการสารคดี
21 คน
13.37
รวม
157
100
จากตารางที่ 4-14 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนรับชมรายการประเภทรายการบันเทิง
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 57.32 รองลงมาคือ รายการประเภทรายการขาว คิดเปนรอยละ 20.38
รองลงมาคือ รายการประภาทรายการสารคดี คิดเปนรอยละ 13.37 ตามลําดับ และประเภทรายการ
ที่กลุม ตัวอยางวัยรุนเปดรับชมนอยทีส่ ุดคือ รายการประเภทรายการสนทนา คิดเปนรอยละ 8.91
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ตารางที่ 4-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกตามวัตถุประสงคทรี่ ับชมรายการ
โทรทัศน
ทานรับชมรายการโทรทัศนเพื่อวัตถุประสงคใดมาก
จํานวน (คน)
รอยละ
ที่สุด
1. เพื่อความบันเทิง
62 คน
62
2. เพื่อรับขอมูลขาวสาร
30 คน
30
3. เพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
5 คน
5
4. อื่นๆ
3 คน
3
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รวม
100
100
จากตารางที่ 4-15 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนรับ ชมรายการโทรทัศนเ พื่อความ
บันเทิงมากที่สุด คิดเปนรอยละ 62 รองลงมาคือ รับชมเพื่อรับขอมูล ขาวสาร คิดเปนรอยละ 30
รองลงมาคือ รับชมเพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชน คิดเปนรอยละ 5 ตามลําดับ และนอยที่สุดคือ
อื่นๆ ประกอบดวย เพื่อความผอนคลาย เปดไวผานๆและเปดไวไมใหหองเงียบ คิดเปนรอยละ 3
ตารางที่ 4-16 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกตามรายการโทรทัศนวัยรุนทีเ่ คยรับชม
รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับวัยรุน
จํานวน (คน)
รอยละ
ที่ทานเคยรับชม
1. รายการ ไอทีน I-Teen ทางชอง 5
18 คน
7.37
2. รายการ VRZO
76 คน
31.14
3. รายการ Wake Club ทางชอง 5
44 คน
18.03
4. รายการ Strawberry Cheesecake ทางชอง 3
34 คน
13.93
5. รายการ Teen Plus Show ทางชอง 5
16 คน
6.53
6. รายการรถโรงเรียน ทางชอง 5
55 คน
22.54
7. อื่นๆ
1 คน
0.40
รวม
244
100
จากตารางที่ 4-16 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับวัยรุนรายการ VRZO มากที่สุด คิดเปนรอยละ 31.14 รองลงมาคือ รายการรถโรงเรียน คิด
เปนรอยละ 22.54 รองลงมาคือ รายการ Wake Club คิดเปนรอยละ 18.03 รองลงมาคือ รายการ
Strawberry Cheesecake คิดเปนรอยละ 13.93 รองลงมาคือ รายการไอทีน คิดเปนรอยละ 7.37
รองลงมาคือ รายการ Teen Plus Show คิดเปนรอยละ 6.53 ตามลําดับ และรายการโทรทัศนที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับวัยรุนที่กลุมตัวอยางวัยรุนเคยรับชมนอยที่สุดคือ รายการอื่นๆ ประกอบดวย รายการ
Music Korea คิดเปนรอยละ 0.40
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ตารางที่ 4-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกตามความสนใจในการทํากิจกรรมยาม
วาง
ทานมีความสนใจในการทํากิจกรรมยามวางหรือไม
จํานวน (คน)
รอยละ
1. สนใจ
94 คน
94
2. ไมสนใจ
6 คน
6
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100
100
จากตารางที่ 4-17 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนมีความสนใจในการทํากิจกรรมยาม
วางมากที่สุด คิดเปนรอยละ 94 และไมสนใจในการทํากิจกรรมยามวาง คิดเปนรอยละ 6
ตารางที่ 4-18 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกตามความสนใจรับชมรายการโทรทัศน
วัยรุนที่มีเนือ้ หาเกี่ยวกับกิจกรรมของวัยรุน
ทานสนใจหรืออยากรับชมกิจกรรมวัยรุน
จํานวน (คน)
รอยละ
ประเภทใดบาง
1. Cover Dance
53 คน
29.77
2. Cosplay
19 คน
10.67
3. กีฬาประเภท Extreme เชน สเก็ตบอรด จักรยาน
37 คน
20.78
ผาดโผน
11.79
4. Graffiti (นักพนกําแพง)
21 คน
20.22
5. Street Dance
36 คน
6.74
6. อื่นๆ
12 คน
รวม
178
100
จากตารางที่ 4-18 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนมีความสนใจรับชมรายการโทรทัศน
วัยรุนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมของวัยรุนระเภทกิจกรรม Cover Dance มากที่สุด คิดเปนรอยละ
29.77 รองลงมาคือ กิจกรรมกีฬาประเภท Extreme เชน สเก็ตบอรด จักรยานผาดโผน คิดเปนรอย
ละ 20.78 รองลงมาคือ กิจ กรรมประเภท Street Dance คิดเปนรอยละ 20.22 รองลงมาคือ
กิจกรรมประเภท Graffiti (นักพนกําแพง) คิดเปนรอยละ 11.79 รองลงมาคือ กิจกรรมประเภท
Cosplay คิดเปนรอยละ 10.67 ตามลําดับ และกิจกรรมที่กลุมตัวอยางวัยรุนสนใจรับชมนอยที่สุดคือ
อื่นๆ ประกอบดวย กีฬาฟุตบอล, ทําขนม, ถายรูป , เลนดนตรี, เลนเกม, Graphic Designer,
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม เปนตน คิดเปนรอยละ 6.74
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ตารางที่ 4-19 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกการเคยรับชมรายการโทรทัศนที่
นําเสนอกิจกรรมวัยรุน
ทานเคยรับชมรายการที่นําเสนอกิจกรรมวัยรุน
จํานวน (คน)
รอยละ
หรือไม
1. เคย
35 คน
35
2. ไมเคย
65 คน
65
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100
100
จากตารางที่ 4-19 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุน ไมเคยรับชมรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับ
กิจกรรมวัยรุนมีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 65 และกลุมตัวอยางวัยรุนที่เคยรับชมรายการที่นําเสนอ
เกี่ยวกับกิจกรรมวัยรุนมีนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 35
ชื่อรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมวัยรุนที่เคยรับชม
1. รายการ Active Generation
2. รายการ Wake club
3. รายการ Strawberry Cheesecake
4. รายการ Move to Dance
5. รายการของชอง GMM One
6. รายการ Teen Plus Show
7. รายการปลอยของ ทางชอง 9
8. รายการแมลงมัน ทางชอง 7
ตารางที่ 4-20 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกตามความคิดเห็นในการทํากิจกรรมของ
วัยรุน
ทานคิดวาวัยรุนบางกลุมในปจจุบันที่ทํากิจกรรม
จํานวน (คน)
รอยละ
ยามวาง เชน การเตน การคอสเพลย กีฬาเอ็กซ
ตรีม สตรีทแดนซ กราฟตี้ มีประโยชนหรือไม
1. มี
2. ไมมี ไรสาระ

96 คน
4 คน

96
4

รวม
100
100
จากตารางที่ 4-20 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนมีความคิดเห็นวากิจกรรมยามวาง
เชน การเตน การคอสเพลย กีฬาเอ็กซตรีม สตรีทแดนซ กราฟตี้ มีประโยชนมากที่สุด คิดเปนรอยละ
96 และไมมีประโยชน คิดเปนรอยละ 4
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ตารางที่ 4-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกตามความสนใจตอรายการโทรทัศน
วัยรุนที่นําเสนอเรื่องราวของกลุมวัยรุนที่ทํากิจกรรมยามวางรวมกัน
ถามีรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอเรือ่ งราวของ
จํานวน (คน)
รอยละ
กลุมวัยรุนที่ทํากิจกรรมยามวางรวมกัน ทานสนใจ
หรือไม
1. สนใจ
92 คน
92
2. ไมสนใจ
8 คน
8
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รวม
100
100
จากตารางที่ 4-21 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุน มีความสนใจตอรายการโทรทัศนวัยรุน
ที่นําเสนอเรื่องราวของกลุมวัยรุนที่ทํากิจกรรมยามวางรวมกั นมากที่สุด คิดเปนรอยละ 92 และไม
สนใจ คิดเปนรอยละ 8
ตารางที่ 4-22 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกตามความคิดเห็นดานความยาวรายการ
ทานคิดวารายการวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวาง
จํานวน (คน)
รอยละ
ที่เปนประโยชนควรมีความยาวรายการเทาไหร
1. 5 - 10 นาที
2 คน
2
2. 10 - 15
28 คน
28
3. 15 - 20
29 คน
29
4. 20 นาที ขึ้นไป
41 คน
41
รวม
100
100
จากตารางที่ 4-22 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนมีความคิดเห็นดานความยาวรายการ
ควรมีความยาว 20 นาทีขึ้นไปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 41 รองลงมาคือ ความยาวรายการ 15-20
นาที คิดเปนรอยละ 29 รองลงมาคือ ความยาวรายการ 10-15 นาที คิดเปนรอยละ 28 ตามลําดับ
และมีความคิดเห็นดานความยาวรายการ 5-10 นาทีนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 2
ตารางที่ 4-23 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกตามความคิดเห็นดานพิธีกรรายการ
โทรทัศนวัยรุน
ทานคิดวาวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนวัยรุน
จํานวน (คน)
รอยละ
ควรมีลักษณะอยางไร
1. มีพิธีกรคนเดียว
20 คน
20
2. มีพิธีกรหลายคน
70 คน
70
3. ไมมีพิธีกร ใชการบรรยายเสียง (Voice Over)
10 คน
10
4. อื่นๆ
0 คน
0
รวม

100

100

60

จากตารางที่ 4-23 แสดงใหเ ห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนมีความคิดเห็นดานพิธีกรรายการ
โทรทัศนวัยรุนวาควรมีพิธีกรหลายคน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 70 รองลงมาคือ มีพิธีกรคนเดียว คิด
เปนรอยละ 20 ตามลําดับ และนอยที่สุดคือ ไมมีพิธีกร ใชการบรรยายเสียง (Voice Over) คิดเปน
รอยละ 10
ตารางที่ 4-24 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกตามรูปแบบรายการทีช่ ื่นชอบมากที่สุด
รูปแบบรายการวัยรุนแบบใดที่ทานชื่นชอบมาก
จํานวน (คน)
รอยละ
ที่สุด
1. รายการทีเ่ นนสาระความรูเ ปนหลัก เปนการ
12 คน
12
นําเสนอขอมูลขาวสาร ความรูคําแนะนําดานตางๆ
เกี่ยวกับวัยรุน
2. รายการทีเ่ นนดานความบันเทิง ไดแก เนื้อหาที่มี
24 คน
24
ความสนุกสนานเปนหลัก
3. รายการที่เนนทั้งสาระและความบันเทิง ไดแก
เนื้อหาที่มีขอมูลขาวสารและความสนุกสนานอยู
56 คน
56
ดวยกัน
4. รายการสารคดี นําเสนอเรื่องราวชีวิตวัยรุน
8 คน
8
5. อื่นๆ
0 คน
0
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100
100
จากตารางที่ 4-24 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุน มีความคิดเห็นดานรูปแบบรายการโดย
ชื่นชอบรายการที่เนนทั้งสาระและความบันเทิง ไดแก เนื้อหาที่มีขอมูลขาวสารและความสนุกสนาน
อยูดวยกัน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 56 รองลงมาคือ ชื่นชอบรูปแบบรายการที่เนนดานความบันเทิง
ไดแก เนื้อหาที่มีความสนุกสนานเปนหลัก คิดเปนรอยละ 24 รองลงมาคือ ชื่นชอบรูปแบบรายการที่
เนนสาระความรูเปนหลัก เปนการนําเสนอขอมูลขาวสาร ความรูคําแนะนําดานตางๆเกี่ยวกับวัยรุ น
คิดเปนรอยละ 12 ตามลําดับ และชื่นชอบรูปแบบรายการประเภทรายการสารคดี นําเสนอเรื่องราว
ชีวิตวัยรุนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 8
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ตารางที่ 4-25 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกตามเนื้อหารายการโทรทัศนวัยรุนที่
ตองการรับชม
เนื้อหารายการโทรทัศนวัยรุนแบบใดที่ทาน
จํานวน (คน)
รอยละ
ตองการรับชม
1. แฟชั่น การแตงตัว
56 คน
17.55
2. ขาวสารในวงการบันเทิง
44 คน
13.79
3. สุขภาพและความงาม
37 คน
11.59
4. กิจกรรมยามวางที่นาสนใจ
59 คน
18.49
5. การทองเที่ยว
71 คน
22.25
6. การทําอาหาร
52 คน
16.30
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รวม
319
100
จากตารางที่ 4-25 แสดงใหเห็นวากลุม ตัวอยางวัยรุนตองการรับชมรายการที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับ การทองเที่ยว มากที่สุด คิดเปนรอยละ 22.25 รองลงมาคือ รายการที่มีเ นื้อหาเกี่ยวกับ
กิจกรรมยามวางที่นาสนใจ คิดเปนรอยละ 18.49 รองลงมาคือรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟชั่นการ
แตงตัว คิดเปนรอยละ 17.55 รองลงมาคือ รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทําอาหาร คิดเปนร อยละ
16.30 รองลงมาคือ รายการที่มีเ นื้อหาเกี่ยวกับ ข าวสารในวงการบัน เทิง คิดเปนรอยละ 13.79
ตามลําดับ และรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพและความงามเปนเนื้อหารายการที่กลุมตัวอยาง
วัยรุนตองการรับชมนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 11.59
ขอเสนอแนะเพื่อแนวทางในการคิดสรางสรรครายการโทรทัศนวัยรุนที่เหมาะสม
1. ควรใชวิธีการแนะนําในสิ่งทีดีเพื่อใหวัยรุนลอกเลียนแบบ และควรใชพิธีกรที่เปนวัยรุน
เพราะจะไดเขาใจความรูสึกของวัยรุนไดดี มีการถายทอดอารมณไดอยางดีเยี่ยม
2. อยากเห็นรายการที่แปลก ตางจากที่มีอยูในปจจุบัน คิดวานาสนใจดีในการนําเสนอ
เกี่ยวกับวัยรุน
3. มีเนื้อหาสาระที่ดี พรอมชักจูงวัยรุนใหใชเวลาใหเกิดผลดีและมีประโยชน
4. ควรเปนกิจกรรมที่ทาํ แลวเกิดประโยชนมากทีส่ ุด มีความสนุกสนาน และคลายเครียด ไม
เครียดจนเกินไปสําหรับวันรุน
5. ตองมีความสรางสรรคเปนแบบอยางใหวัยรุนในทางที่ดี
6. ควรใหโอกาสแกวัยรุนในยุคสมัยใหมใหดูชัดเจน นําเสนอตัวตนที่แทจริงของวัยรุน
7. สะทอนปญหาวัยรุน แนวทางการแกไข และรณรงคหรือเสนอกิจกรรมดีๆและสรางสรรค
ใหวัยรุนสนใจที่จะรวมหรือทํากิจกรรม
8. นําเสนอกิจกรรมที่นาสนใจแบบใหมๆ
9. เปนกิจกรรมที่วัยรุนนิยมทํา สามารถนําไปสรางอาชีพได ทําใหผูปกครองเห็นวาเรื่องที่
เราทําไมใชเรื่องที่ไรสาระ
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10. ทําใหสนุก เนื้อหานาติดตามและใหขอคิดแกผูชม
11. รายการควรเปดกวาง ไมตีกรอบเกินไป เพื่อความบันเทิงและเนื้อหาที่วัยรุนควรรู
12. อยากใหรายการมีลักษณะคลายกับรายการในชอง Thai PBS ยกเวนรายการขาว
13. ควรมีการนําเนื้อหาสาระทีเ่ กี่ยวกับการดูแลสุขภาพมาใหไดรับชม
14. อยากใหคุยเรื่องที่วัยรุนไมสามารถคุยกับพอแมไดแลวก็อยากใหทาํ รายการที่ใหกําลังใจ

กับวัยรุน
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15. พยายามสรรหาความบันเทิงและสาระในรายการและอยากใหมีรายการที่สะทอนความ
เปนจริงของวัยรุนและในดานของสังคมในปจจุบัน
สรุปผลการวิเคราะหจากการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับสื่อและความตองการในดานเนื้อหาและ
รูปแบบรายการที่มีตอรายการโทรทัศนวัยรุน
ในดานขอมูลทั่วไปจากการสํารวจกลุมตัวอยางวัยรุน 100 คน ที่มีอายุระหวาง 15-22 ป ที่
มีอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา ซึ่งเปนกลุมเปาหมายของรายการ สวนใหญเปนวัยรุนเพศหญิง อายุ
15-19 ป กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีรายไดอยูที่ 5,000-10,000 บาทตอเดือน
มีกิจกรรมยามวางที่ชอบทํามากที่สุดคือ การเลนคอมพิวเตอร
ในดานพฤติก รรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนสวนใหญรับ ชมรายการโทรทัศน ที่ไม
แนนอน โดยสถานีโทรทัศนที่ไดรับความนิยมสูงสุด คือ สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 และเปดรับชม
รายการโทรทัศนชวงเวลา 20.01 - 22.00 น. มากที่สุด
ในดานพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศนวัยรุน โดยประเภทรายการทีร่ ับชมมากที่สุดคือ
รายการประเภทรายการบันเทิง และวัตถุประสงคที่รับชมรายการโทรทัศนคือ เพื่อความบันเทิงมาก
ที่สุด โดยกลาวถึงรายการโทรทัศนที่มีเ นื้อหาเกี่ยวของกับ วัยรุนที่เคยรับ ชมมากที่สุด คือ รายการ
VRZO ทางชองเวรี่ ทีวี ทรูวิชั่นส 85
ในดานพฤติกรรมการเลือกเปดรับชมรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่
เปนประโยชน กลุมเปาหมายวัยรุน พบวาวัยรุนมีความสนใจในการทํากิจกรรมยามวาง และอยาก
รับชมรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมประเภท Cover Dance มากที่สุด และสวน
ใหญเคยรับชมรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอเกี่ยวกับกิจ กรรมของวัยรุนอยูแลว และสวนใหญมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมยามวางตางๆวาเปนเรื่องที่มีประโยชน
ในดานของความตองการรูปแบบและเนื้อหาของรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรม
ยามวางที่เปนประโยชน กลุมเปาหมายวัยรุน มีความสนใจเนื้อหารายการที่นําเสนอเกี่ยวกับกิจกรรม
ยามวางของวัยรุนและควรมีความยาวรายการ 20 นาที ขึ้นไป โดยมีความคิดเห็นดานพิธีกรวา ควรมี
พิธีกรหลายคน มากที่สุด และรูปแบบรายการวัยรุนที่ชื่นชอบ คือ รายการที่เนนทั้งสาระและความ
บันเทิง ไดแก เนื้อหาที่มีขอมูลขาวสารและความสนุกสนานอยูดวยกัน มากที่สุด และดานเนื้อหา
รายการโทรทัศนวัยรุนที่ตองการรับชมมากที่สุดเปนรายการประเภทรายการทองเที่ยว
ในดานขอเสนอแนะในการผลิตรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจ กรรมยามวางที่เปน
ประโยชน "Adrenaline" กลุมเปาหมายมีความตองการดานเนื้อหาเพิ่มเติม ดังนี้
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อยากใหมีรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอเนื้อหาสาระที่เปนประโยชน และสามารถนํามา
ปรับใชในจริง ในชีวิตประจําวัน อาจเปนเรื่องที่ สะทอนปญหาของสัง คมในขณะนั้นหรือเปนเรื่องที่
วัยรุนใหความสนใจ โดยทําใหมีความสนุกสนานสอดแทรกไปดวย และอยากใหมีเนื้อหาของรายการที่
ทําใหผูชมมองวาวัยรุนไมไรสาระอยางที่คิด แสดงดานที่มีประโยชนออกมาใหผูชมเห็น เปนตน
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การเชื่อมโยงผลการศึกษาที่ไดจากแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด เพื่อนําไปใชในการจัดทําโครง
ราง (Proposal) บทรายการ (Script) และการผลิตรายการ (Production)
การแจกแบบสอบถามเพื่อทําการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับสื่อและความตองการของ
กลุมเปาหมายจํานวน 100 คน ผูศึกษาไดผลการสํารวจลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุม ตัวอยาง
ที่ตอบแบบสอบดังตอไปนี้
ในดานขอมูลทั่วไปจากการสํารวจกลุมตัวอยางวัยรุน 100 คน ที่มีอายุระหวาง 15-22 ป ที่
มีอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา ซึ่งเปนกลุมเปาหมายของรายการ สวนใหญเปนวัยรุนเพศหญิง อายุ
15-19 ป กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีรายไดอยูที่ 5,000-10,000 บาทตอเดือน
มีกิจกรรมยามวางที่ชอบทํามากที่สุดคือ การเลนคอมพิวเตอร
ในดานพฤติก รรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนสวนใหญรับ ชมรายการโทรทัศน ที่ไม
แนนอน โดยสถานีโทรทัศนที่ไดรับความนิยมสูงสุด คือ สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 และเปดรับชม
รายการโทรทัศนชวงเวลา 20.01 - 22.00 น. มากที่สุด
ในดานพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศนวัยรุน โดยประเภทรายการทีร่ ับชมมากที่สุดคือ
รายการประเภทรายการบันเทิง และวัตถุประสงคที่รับชมรายการโทรทัศนคือ เพื่อความบันเทิงมาก
ที่สุด โดยกลาวถึงรายการโทรทัศนที่มีเ นื้อหาเกี่ยวของกับ วัยรุนที่เคยรับ ชมมากที่สุด คือ รายการ
VRZO ทางชองเวรี่ ทีวี ทรูวิชั่นส 85
ในดานพฤติกรรมการเลือกเปดรับชมรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่
เปนประโยชน กลุมเปาหมายวัยรุน พบวาวัยรุนมีความสนใจในการทํากิจกรรมยามวาง และอยาก
รับชมรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมประเภท Cover Dance มากที่สุด และสวน
ใหญเคยรับชมรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอเกี่ยวกับกิจ กรรมของวัยรุนอยูแลว และสวนใหญมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมยามวางตางๆวาเปนเรื่องที่มีประโยชน
ในดานของความตองการรูปแบบและเนื้อหาของรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรม
ยามวางที่เปนประโยชน กลุมเปาหมายวัยรุน มีความสนใจเนื้อหารายการที่นําเสนอเกี่ยวกับกิจกรรม
ยามวางของวัยรุนและควรมีความยาวรายการ 20 นาที ขึ้นไป โดยมีความคิดเห็นดานพิธีกรวา ควรมี
พิธีกรหลายคน มากที่สุด และรูปแบบรายการวัยรุนที่ชื่นชอบ คือ รายการที่เนนทั้งสาระและความ
บันเทิง ไดแก เนื้อหาที่มีขอมูลขาวสารและความสนุกสนานอยูดวยกัน มากที่สุด และดานเนื้อหา
รายการโทรทัศนวัยรุนที่ตองการรับชมมากที่สุดเปนรายการประเภทรายการทองเที่ยว
ในดานขอเสนอแนะในการผลิตรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจ กรรมยามวางที่เปน
ประโยชน "Adrenaline" กลุมเปาหมายมีความตองการดานเนื้อหาเพิ่มเติม ดังนี้
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อยากใหมีรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอเนื้อหาสาระที่เปนประโยชน และสามารถนํามา
ปรับใชในจริง ในชีวิตประจําวัน อาจเปนเรื่องที่สะทอนปญหาของสัง คมในขณะนั้นหรือเปนเรื่องที่
วัยรุนใหความสนใจ โดยทําใหมีความสนุกสนานสอดแทรกไปดวย และอยากใหมีเนื้อหาของรายการที่
ทําใหผูชมมองวาวัยรุนไมไรสาระอยางที่คิด แสดงดานที่มีประโยชนออกมาใหผูชมเห็น เปนตน
ในดานโครงรางรายการ (Proposal) ไดมีการปรับเปลี่ยนเวลาการออกอากาศเปนวันเสาร
13.00 – 13.10 น. ทางสถานีโทรทัศนทางชอง Thai PBS โดยมีความยาว 10 นาที
ในดานบทรายการโทรทัศน (Script) ที่ จะสามารถสื่อถึงความหมายและประโยชนจาก
กิจกรรมที่วัยรุนทําได โดยมีทั้งความสนุกสนาน และมีวิธีการนําเสนอรายการแบบเรียบงาย
ในดานการผลิตรายการ (Production) จะใชมุมภาพที่สื่อใหเห็นถึงความสมจริง เขากับ
รูปแบบรายการกึ่งสารคดี และมีการใชกราฟกแบบเรียบงายแตสามารถดึงดูดกลุมเปาหมายได
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การนําผลการวิจัยมาประยุกตใชและพัฒนารายการ
การสัมภาษณผูผลิตรายการและผูดําเนินรายการโทรทัศนวัยรุน จํานวน 2 รายการ และ
การแจกแบบสอบถาม เพื่อสํารวจพฤติกรรมการเปดรับสื่อและความตองการของกลุมเปาหมาย
จํานวน 100 คน ผูศึกษาไดนําผลการวิจัยดังกลาวมาประยุกตใชและพัฒนารายการ ในดานตางๆ ดังนี้
ในคําถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการวัยรุนทางโทรทัศนในปจจุบัน ผูเชี่ยวชาญไดใหคําแนะนําวา
รายการโทรทัศนวัยรุนในปจจุบันยังมีความนิยมตอกลุมวัยรุนอยู แตดวยสื่ออินเตอรเ น็ตที่เขามามี
บทบาทมากขึ้น ทําใหวัยรุนรับชมโทรทั ศนนอยลงและหันไปรับชมทางอินเตอรเน็ตแทน ซึ่งผูผลิต
รายการมองวารายการที่จะเขาถึงกลุมวัยรุนไดนั้นจะตองเปนรายการที่เสพงาย ดูแลวสนุกเพลิดเพลิน
แตก็ตองมีเ นื้อหาสาระแทรกอยูบางในรายการ ซึ่งหากกลาวถึงรายการวัยรุนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
กิจกรรมยามวางที่เปนประโยชนก็มีความนาสนใจอยูไมนอย แตตองนําเสนอเนื้อหารายการใหมีความ
แปลกใหม ทันสมัย และไมนาเบื่อ
ผูศึกษาจึงไดนําเรื่องของการทํารูปแบบรายการใหมีความเขาถึงงาย มีทั้งสาระและความ
บันเทิง เหมาะสมกับความตองการของกลุมเปาหมาย ที่ไมชอบอะไรที่เขาถึงยากและมีความตึงเครียด
จนเกินไป
ในคํา ถามด านเนื้ อหาของรายการ ผูเ ชี่ ยวชาญไดใ หคําแนะนํา วา เนื้อหาของรายการ
โทรทัศนวัยรุนตองมีความทันสมัย เสพงาย แตดูแลวตองไดประโยชน อาจเปนเรื่องที่วัยรุนใหความ
สนใจในขณะนั้น หรือเปนเรื่องที่ใกลตัววัยรุน
ผูศึกษาจึงไดนําเรื่องของการนําเรื่องราวที่มีความนิยมอยูในสังคมขณะนั้นมาถายทอดเปน
เนื้อหารายการ ซึง่ ก็คือ เรื่องราวของกลุมวัยรุนที่เตนโคฟเวอรแดนซ
ในคําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการ ผูเชี่ยวชาญไดใหคําแนะนําวา รายการ
โทรทัศนวัยรุนควรจะมีความหลากหลายและมีความสนุกสนานแตตองไดประโยชน สวนใหญมักเปน
รายการประเภทวาไรตี้ สวนเรื่องกราฟกก็มีสวนสําคัญที่จะทําใหรายการดูสนุกสนานมากขึ้น เพราะ
รายการวัยรุนควรจะมีอะไรที่ดึงดูดใหผูชมสนใจและดูแลวไมเบื่อ ซึ่งการใสเสียงเอฟเฟกตก็จะชวย
สรางสีสันใหรายการมีความสนุกสนานไดเชนกัน
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ผูศึกษาจึงไดนําเรื่องของการทํารูปแบบรายการใหมีความหลากหลาย ทั้งสนุกสนานและได
ประโยชนเชนกัน ในเรื่องของกราฟกก็จะนํามาปรับใชใหรายการมีสีสันมากขึ้น
ในคําถามด านพิธีก ร/ผูดําเนินรายการ ผูเ ชี่ยวชาญได ใหคําแนะนําวา พิธีก ร/ผูดําเนิ น
รายการตองมีบุคลิกที่นาสนใจ และดูมีความนาเชื่อถือ มีสวนชวยในเรื่องของสคริปตรายการ คือตอง
เปนตัวชวยดวยสวนหนึ่งในการดึงคําตอบจากแขกรับเชิญ เปนกันเองกับแขกรับเชิญ และมีความ
กระตือรือรน ตองฝกฝนการพูดและเตรียมตัวมาอยางดี และถารูปแบบรายการมีความเปนกึ่งสารคดี
ควรจะมีทั้งพิธีกรและผูพากย (วอยซ โอเวอร) สองอยางประกอบกัน เพราะพิธีกรจะชวยไดเพียงสวน
หนึ่ง แตบางสวนที่เปนความรูหรือสกูป ตองใชวอยซโ อเวอรชวย เพราะจะเปนสวนชวยใหสกูปนั้น
นาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
ผูศึกษาจึงไดนําเรื่องของพิธีกรมาปรับใชกับรายการ โดยจะใชเพียงการวอยซ โอเวอรเพียง
อยางเดียว เพราะตองการใหกลุมวัยรุนเปนตัวดําเนินเรื่องหลัก
ในคําถามดานปญหา อุป สรรค และขอเสนอแนะในการผลิตรายการ ผูเ ชี่ยวชาญไดให
คําแนะนําวา ในดานของการทํารายการวัยรุน รายการตองมีความทันสมัยอยูตลอด และพิธีกรก็เปน
สวนที่จะชวยใหรายการมีความลื่นไหล หากพิธีกรดีรายการก็จะดีไปดวย สวนวิธีแกไขปญหาหากมี
ปญหาเกิดขึ้นในขั้นตอนการถายทํา ขั้นตอนการตัดตอก็จะมีสวนชวยไดมาก แตถาหากคนทํารายการ
มีการเตรียมขอมูลมาดี ก็จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนอย
ผูศึกษาจึงไดนําเรื่องของคําแนะนํามาปรับใชในดานของการเตรียมงาน วางแผนและตองมี
ความรับผิดชอบตองาน มีความทันสมัยของขอมูลและใชพิธีกรที่มีน้ําเสียงเหมาะสมกับรายการ
ในดานโครงรางรายการ (Proposal) ผูจัดทําไดปรับแนวความคิดและธีมของรายการใหมี
ความเขากับรายการมากขึ้น และปรับวันและเวลาออกอากาศจากเดิมออกอากาศทางสถานีโทรทัศน
กองทัพบก ชอง 5 เปน ชอง Thai PBS แทน เพราะมีความเห็นวาประเภทและรูปแบบของรายการมี
ความเหมาะสมที่จะออกอากาศทางชองนี้มากกวา เพราะเปนรูปแบบรายการกึ่งสารคดี
ในดานบทรายการ (Script) ผูจัดทําไดวางแผนที่จะนําขอมูลที่จะนําเสนอรายการไปปรึกษา
กับผูเชี่ยวชาญกอนเริ่มการผลิตรายการ (Production) เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและเหมาะสมของ
รายการ
ในดานการผลิตรายการ (Production) ผูจัดทําไดวางแผนเตรียมพรอมที่จะถายทําในดาน
ของสถานที่ และอุปกรณการถายทํา
ในดานขอมูลทั่วไปจากการสํารวจกลุมตัวอยางวัยรุน 100 คน ที่มีอายุระหวาง 15-22 ป ที่
มีอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา ซึ่งเปนกลุมเปาหมายของรายการ สวนใหญเปนวัยรุนเพศหญิง อายุ
15-19 ป กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีรายไดอยูที่ 5,000-10,000 บาทตอเดือน
มีกิจกรรมยามวางที่ชอบทํามากที่สุดคือ การเลนคอมพิวเตอร
ในดานพฤติก รรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนสวนใหญรับ ชมรายการโทรทัศน ที่ไม
แนนอน โดยสถานีโทรทัศนที่ไดรับความนิยมสูงสุด คือ สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 และเปดรับชม
รายการโทรทัศนชวงเวลา 20.01 - 22.00 น. มากที่สุด
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ในดานพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศนวัยรุน โดยประเภทรายการทีร่ ับชมมากที่สุดคือ
รายการประเภทรายการบันเทิง และวัตถุประสงคที่รับชมรายการโทรทัศนคือ เพื่อความบันเทิงมาก
ที่สุด โดยกลาวถึงรายการโทรทัศนที่มีเ นื้อหาเกี่ยวของกับ วัยรุนที่เคยรับ ชมมากที่สุด คือ รายการ
VRZO ทางชองเวรี่ ทีวี ทรูวิชั่นส 85
ในดานพฤติกรรมการเลือกเปดรับชมรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่
เปนประโยชน กลุมเปาหมายวัยรุน พบวาวัยรุนมีความสนใจในการทํากิจกรรมยามวาง และอยาก
รับชมรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมประเภท Cover Dance มากที่สุด และสวน
ใหญเคยรับชมรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอเกี่ยวกับกิจ กรรมของวัยรุนอยูแลว และสวนใหญมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมยามวางตางๆวาเปนเรื่องที่มีประโยชน
ในดานของความตองการรูปแบบและเนื้อหาของรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรม
ยามวางที่เปนประโยชน กลุมเปาหมายวัยรุน มีความสนใจเนื้อหารายการที่นําเสนอเกี่ยวกับกิจกรรม
ยามวางของวัยรุนและควรมีความยาวรายการ 20 นาที ขึ้นไป โดยมีความคิดเห็นดานพิธีกรวา ควรมี
พิธีกรหลายคน มากที่สุด และรูปแบบรายการวัยรุนที่ชื่นชอบ คือ รายการที่เนนทั้งสาระและความ
บันเทิง ไดแก เนื้อหาที่มีขอมูลขาวสารและความสนุกสนานอยูดวยกัน มากที่สุด และดานเนื้อหา
รายการโทรทัศนวัยรุนที่ตองการรับชมมากที่สุดเปนรายการประเภทรายการทองเที่ยว
ในดานขอเสนอแนะในการผลิตรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจ กรรมยามวางที่เปน
ประโยชน "Adrenaline" กลุมเปาหมายมีความตองการดานเนื้อหาเพิ่มเติม ดังนี้
อยากใหมีรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอเนื้อหาสาระที่เปนประโยชน และสามารถนํามา
ปรับใชในจริง ในชีวิตประจําวัน อาจเปนเรื่องที่สะทอนปญหาของสัง คมในขณะนั้นหรือเปนเรื่องที่
วัยรุนใหความสนใจ โดยทําใหมีความสนุกสนานสอดแทรกไปดวย และอยากใหมีเนื้อหาของรายการที่
ทําใหผูชมมองวาวัยรุนไมไรสาระอยางที่คิด แสดงดานที่มีประโยชนออกมาใหผูชมเห็น เปนตน
ในดานโครงรางรายการ (Proposal) ไดมีการปรับเปลี่ยนเวลาการออกอากาศเปนวันเสาร
13.00 – 13.10 น. ทางสถานีโทรทัศนทางชอง Thai PBS โดยมีความยาว 10 นาที
ในดานบทรายการโทรทัศน (Script) ที่ จะสามารถสื่อถึงความหมายและประโยชนจาก
กิจกรรมที่วัยรุนทําได โดยมีทั้งความสนุกสนาน และมีวิธีการนําเสนอรายการแบบเรียบงาย
ในดานการผลิตรายการ (Production) จะใชมุมภาพที่สื่อใหเห็นถึงความสมจริง เขากับ
รูปแบบรายการกึ่งสารคดี และมีการใชกราฟกแบบเรียบงายแตสามารถดึงดูดกลุมเปาหมายได
จากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในการออกแบบรูป แบบรายการโทรทัศนวัยรุนที่
นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชน โดยใหสามารถตอบสนองตอกลุม เปาหมายได คือ เปน
รายการวัยรุนที่มีเนื้อหาสาระที่เปนประโยชน โดยไมเนนดานความสนุกสนานจนเกินไป แตก็ไมตึง
เครียดจนเกินไป มีส าระและ ความบันเทิงรวมอยูดวยกันในรายการ โดยจะนําเสนอในตอนของ
กิจกรรม "Cover Dance" ที่มีความยาวรายการ 10 นาทีและนําเสนอรายการทางชอง Thai PBS มี
รูปแบบรายการกึ่งสารคดี นําเสนอเนื้อหาที่เปนประโยชนจากการทํากิจกรรมของวัยรุนกลุมหนึ่ง รวม
ไปถึงเทคนิคการนําเสนอทางดานภาพและเสียงตางๆ ในการนํามาประยุกตใชในรายการ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

67

3. การนํา เสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนวัย รุนเพื่อนํา เสนอกิจกรรมยามวา งที่เปนประโยชน
"Adrenaline"
การวางแผนการผลิตชิ้นงาน
ผูศึกษาไดวางแผนการในการผลิตรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่
เปนประโยชน “Adrenaline” โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
จัดทําโครงสรางและโครงรางรูปแบบของรายการ โดยมีองคประกอบตางๆตอไปนี้
ชื่อรายการ : Adrenaline
ที่มาของรายการ จากพฤติกรรมการใชเวลาวางของวัยรุนปจจุบัน โดยวัยรุนมักมีกิจกรรมที่
ทํารวมกัน โดยกิจกรรมนั้นก็มหี ลากหลายประเภท ทีท่ ั้งไดประโยชนและไมไดประโยชน รายการนี้จะ
กลาวถึงกิจกรรมที่ไดประโยชนและแสดงใหเห็นถึงประโยชนจากกิจกรรมนั้น และเปนการสงเสริมให
วัยรุนหันมาทํากิจกรรมที่มปี ระโยชนรวมกันมากขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมการทํากิจกรรมทีเ่ ปนประโยชนในวัยรุน
2. เพื่อใหผูชมเขาใจและเปลี่ยนทัศนคติที่ไมดีตอวัยรุน
กลุมเปาหมาย
1. กลุมเปาหมายหลัก คือ กลุมวัยรุน อายุ 15-22 ป
2. กลุมเปาหมายรอง คือ ผูชมทั่วไป
ออกอากาศ วันเสาร เวลา 13.00-13.20 น. ทางชอง Thai PBS
Concept วัยรุนไทย ไมไรสาระ
Theme วัยรุนทําอะไรไดมากกวาที่เห็น เพียงปรับมุมมองก็จะพบวา วัยรุนไมไรสาระ
อยางที่คิด
รูปแบบรายการ รายการวัยรุนกึ่ง สารคดีที่นําเสนอเรื่องราวการทํากิจกรรมของวัยรุน
ปจจุบัน โดยมีความยาว 10 นาที และมีการนําเสนอทั้งหมด 3 ชวง
1. ชวงของการเปดตัวกลุมวัยรุน
2. ชวงของการเลาเรื่อง
3. ชวงโชวการแสดง พูดสรุปปดรายการ
Mood & Tone ลักษณะภาพดูสมจริงคลาย Reality มีกราฟกเรียบๆแตทันสมัยและมี
การตัดตอไมซับซอน
เนื้อหารายการ : นําเสนอเนื้อหารายการเกี่ยวกับวัยรุนที่ทํากิจกรรมยามวาง ซึ่งเปน
กิจกรรมที่มีประโยชน นอกจากนี้ยังสามารถทําใหวัยรุนหันมาทํากิจกรรมที่มีประโยชนมากขึ้น และ
เปลี่ยนทัศนคติของผูชมที่ไมเขาใจวาวัยรุนทํากิจกรรมพวกนี้เพราะอะไร
ผูดําเนินรายการ (เสียงวอยซ โอเวอร) : ภูกิจณัท กิจมณีมาศ
ซึ่งมีลักษณะน้ําเสียงของผูชายทีเ่ ปนวัยรุนที่มีน้ําเสียงลักษณะทุมๆอบอุนและนาเชื่อถือ
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โลโกประจํารายการ :
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ดําเนินการเขียนบทรายการ (Script) : เขียนบทรายการในแตละตอน ซึ่งประกอบไปดวย
บทพูดของผูดําเนินรายการในแตละชวง และมุมภาพตางๆทีใ่ ชในรายการ
Title รายการ
ประกอบกับเสียง Voice Over ของพิธีกร
ที่กลาวถึงความหมายของกิจกรรมนั้นในภาพรวม +
ภาพการทํากิจกรรมของวัยรุนกลุมหนึ่ง

เปดรายการ
ภาพการทํากิจกรรมของวัยรุน
Vox pop วัยรุนทั่วไป + ภาพการทํากิจกรรมของวัยรุน
กลุมเดิมและสัมภาษณวัยรุนกลุมนั้น
ตัดกลับมาติดตามเรื่องราววัยรุนกลุม เดิม
ซึ่งเปนชวงโชวการแสดง

พิธีกร Voice Over สรุปเรื่องราวทั้งหมดในการมา
ติดตามวัยรุนกลุม นี้ + ภาพกิจกรรมทั้งหมด
ปดรายการ (End Credit + เพลงประกอบรายการ)
ภาพที่ 4-1 แสดงโครงสรางรายการ Adrenaline
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บทรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชน "Adrenaline"
ตารางที่ 4-25 บทรายการ “Adrenaline”
พิธีกร (Voice Over) : ภูกิจณัท กิจมณีมาศ
ความยาว : 20 นาที
วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร เวลา 13.00-13.20 น. ทางสถานีโทรทัศน Thai PBS
ลําดับ
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1

Insert ภาพ โคฟเวอรแดนซวง
ตางๆ

2

MLS ภาพหองซอมถายวงเลดี้ลัค
-MS หยก
Super : Yok-Ladyluck
- ตัดสลับบรรยากาศในหองซอม
-MS ตา
Super : Taa-Ladyluck
-MS ตุม
Super : Tum-Ladyluck
- ตัดสลับบรรยากาศในหองซอม

เสียง

เวลา

เพลงประกอบ
60 s
VO : เมื่ อกระแสวัฒ นธรรมจากตา งชาติ
เขามามีบทบาทมากขึ้นในสังคมไทย ทําให
เกิดสังคมกลุมเล็กๆกลุมหนึ่ง จากเด็กวัยรุน
ยุคใหมที่ม ารวมตัวกัน ดวยความชื่นชอบ
ในสิ่ง เดียวกัน วันนี้ก ลุม เด็ก วัยรุนยุคใหม
กลุมนี้ กําลังกอรางสรางวัฒนธรรมเปนของ
ตัวเอง และมีสังคมเปนของพวกเขาเอง ซึ่ง
เปนสังคมที่สรางสรรค สรางมิตรภาพ สราง
ตั ว ตน และสร า งชื่ อ เสี ย งให กั บ พวกเขา
สังคมที่ไรพรมแดน แตไมไรสาระ อีกหนึ่ง
สัง คมที่เ ราอยากแนะนํ าใหคุ ณไดรู จัก ใน
อะดรีนาลีน วันนี้ครับ
Key scene
เพลงประกอบ
1
หยก : โคฟเวอรแดนซคือการเตนเลียนแบบ min
ศิลปนไมวาจะเปนไทย เกาหลี ญี่ปุน สากล 45s
ก็ คื อ เต น ให เ หมื อ นที่ สุ ด เลี ย นแบบให
เหมือนที่สุดนั่นคือการเตนโคฟเวอร
ตา : มารวมตัวกันไดเ พราะวาเหมือนเรา
ชวนเพื่อนของเพื่อนมาคะ เตนมานานแลว
ตั้งแต 5-6 ที่แลว รูจักคนเยอะก็เลยชวนมา
เตนอาฟเตอรสคูลกัน
ตุม : จุดประสงคในการเตนโคฟเวอรแดนซ
ก็คือ อันดับแรก รักในศิลปน อันดับสองรัก
ในการเตน อันดับสามคือการใชเวลาวางให
เปนประโยชน ไมตองเอาเอาเงินไปใชจาย
ฟุมเฟอยกับอยางอื่นและไดทําในสิ่งที่เรารัก
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-MS เมย
Super : May-Ladyluck
- ตัดสลับบรรยากาศในหองซอม
-MS ฟนนี่
Super: Funny-Ladyluck
- ตัดสลับบรรยากาศในหองซอม
-MLSบรรยากาศขณะซอม

เมย : ปกติคนแกะทาเปนพี่ตากับพี่ตุม พี่ตา
เปนหัวหนาวง พี่ตุมเปนนองพี่ตาสองคนนี้
จะแกะทาแลวก็มาสอนมาปรับลายใหคนใน
วง
ฟนนี่ : ก็เลิกเรียนคะ ไมก็วันเสารอาทิตย
ซะสวนใหญจะซอมเต็มวัน นัดตั้งแตสิบโมง
เลิกประมาณทุมนึง
แตวาวันนี้เลิกชาหนอยเพราะใกลจะมีงาน
แลว ก็เหนื่อยคะแตก็สู
VO : เด็กวัยรุนกลุมนี้พวกเขาเปนใคร และ
ทําไมถึงตองทุมเทใหกับ การเตนโคฟเวอร
แดนซขนาดนี้ กลับมากันตอชวงหนาครับ
Key scene
โฆษณา

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

VOX POP วัยรุนที่สยามสแควร
1
วัยรุนชาย1 : ผมวาก็ดีนะใชเวลาวางใหเปน min
ประโยชนดีถาไมเสียการเรียน
15 s
วัยรุนหญิง1 : ก็แลวแตคนชอบคะ
วัยรุนหญิง2 : ตองแบงเวลาใหเปนดวย
เปลาคะ ถาเวลาเรียนก็เรียนแตถาเวลาที่
วางจริ ง จริง ๆค อยมาเตน อั นนั้ นคื อไมไ ร
สาระ แตถาเรามีสอบแตเรามาเตนอันนี้คือ
ไรสาระ
วัยรุนชาย2 : ผมเฉยๆนะครับ ไดฝกทักษะ
ไปในตัวดวย ในสิ่งที่ชอบ ผมวามันก็ไมใชแง
รายครับ
วัยรุนหญิง3 : สนุกดีคะดูแลวเพลินเหมือน
คนไทยก็เกงในการเตนเหมือนกัน
วั ย รุ น หญิ ง 4 : เหมื อ นกั บ ว า เรามี
ความสามารถก็เอามาโชวใหเห็นกันคะ
วัยรุนหญิง5 : ก็ดีนะ รูสึกวาไดใชเวลาวาง
ใหมีประโยชน ไดทําในสิ่งที่เขาชอบ
วัยรุนหญิง6 : ถาเขาชอบแลวไดทําในสิ่งที่
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เวลา

เขาชอบก็ โ อเค แต ถ า ให ไ ปทํ า ก็ ไ ม ทํ า
เหมื อ นกั น รู สึ ก ว า ชอบศิ ล ป น ต น แบบ
มากกวา ก็มีประโยชนที่ไดออกกําลัง กาย
ไดอยูกับเพื่อนๆ วัยรุนหญิง5 : ไดทําอะไรที่
ชอบมันก็ดี ถาชอบ
-MLSภาพเลดีล้ ัคขณะซอมเตน
เพลงประกอบ
30 s
หนากระจก
VO : กลับ เขาสูชวงที่ส องของรายการ
อะดรีนาลีนครับ ชวงที่แลวเราไดรูจัก กับ
เด็ ก วั ย รุ น กลุ ม นี้ กั น ไปบ า งแล ว เรามา
ติดตามกันตอวา เด็ก กลุม นี้เปนใคร ทําไม
ถึงตองทุมเทใหกับการเตนแนวนี้ สิ่งที่พวก
เขามีคือการมีจุดประสงคเดียวกัน และสิ่ง
นั้นคืออะไร ติดตามกันตอในชวงนี้ครับ
-MS ฟนนี่
ฟนนี่ : ก็เปนที่นิยมขึ้นเรื่อยๆคะเพราะวา 5
Super: Funny-Lady Luck
สั ง คมมั น กว า งขึ้ น เด็ ก สมั ย นี้ เ ขาก็ ก ล า min
-MS เมย
30 s
แสดงออกที่จะมาเตนมากขึ้น
Super: May-Lady Luck
เมย : ปกติซ อมที่ห นา มาบุญ ครองบา ง
-แทรกภาพบรรยากาศงานที่เกท บางครั้งก็วอเตอรเกทบาง สวนใหญงานที่
เวยเอกมัย
จัดก็จะเปน มาบุญครอง สยาม เกทเวยเอก
-MS หยก
มัยประมาณนี้คะ
Super: Yok-Lady Luck
หยก : โคฟเวอรแดนซเมื่อกอนจะเปนการที่
-MLSภาพการซอมเตนหนากระจก เด็กลุมหนึ่งรักที่จะเหมือนศิลปนที่เขาชอบ
ของเลดีล้ ัค
แตโ คฟเวอรแดนซใ นปจ จุบันจะเป นการ
-MS แพร
แขงขันซะสวนใหญ เพื่อลารางวัล
Super: Pear-Lady Luck
แพร : ในการปกครองกันในวงจะชวยๆกัน
-ตัดสลับภาพขณะซอม
ดูแลกันมากกวาคะเหมือนพี่ดูแลนอง แลวก็
-MS ตา
จะชว ยกันออกความเห็ นวาใครมีข อดอ ย
Super: Taa-Lady Luck
ขอเสียยังไงชวยๆกันดูแลชวยๆกันปรับคะ
-ตัดสลับภาพขณะซอม
ตุม เปนคนแกะทาคะ และตุม กับ พี่ตาก็จ ะ
-MSตุม
เถียงกันตลอดเพราะวาสองคนนี้เปนพี่นอง
Super: Tum-Lady Luck
กันเขาจะเถียงกันเรื่องทามากอนแลวก็ม า
-MLSภาพขณะซอมหนากระจก
สอนเราอีกที แลวก็ชวยๆกันเก็บลายอีก ที
-MSตุม
คะ
-แทรกภาพ MV First Love ของ ตา : คะชื่อตาตานะคะ โคฟเวอรเปนจองอา
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ศิลปน After School-MLS
บรรยากาศที่หอ งซอมโพลแดนซ
-MS เมย
-ตัดสลับบรรยากาศทีห่ องซอมโพล
แดนซ
-MSฟนนี่
-ตัดสลับบรรยากาศทีห่ องซอมโพล
แดนซ
-MSหยก
-MS เมย
-MS แพร
-MS ตา
-MS หยก
-MS ตา
-ภาพบรรยากาศงานรอบออดิชั่น
โออิชิโคฟเวอรแดนซ
-MLSภาพขณะซอมเตนหนา
กระจก

ค ะ เล ดี้ ลั คห มา ยถึ ง ว า เ ทพี แห งโ ชค
เพราะว าเป ดเพลงของอาฟเตอรส คู ล ฟ ง
แลวชอบความหมายดีเลยเอามาตั้งเปนชื่อ
วงคะ
ตุม : คือตุมเปนคนแกะทา แตตาจะเปนคน
ชวยเก็บลายคะ เราสองคนพี่นองก็จะขลุก
อยูดวยกันเพื่อที่จะแกะทามาตอสมาชิกคน
อื่นในวงคะ
ตุม : ศิลปนตนแบบคือ After School เขา
ออกเพลงลาสุดก็คือเพลง First Love คือ
เขาใชโ พลแดนซ ในการแสดงคะ เราเป น
โคฟเวอรเราก็นาจะทําใหเหมือนเขาดทุก
อยาง เราก็เลยไปลองเรียนโพลแดนซคะ ก็
ไปลองดูวามันจะยากเกินความสามารถเรา
ไหม แตพอเราไปลองเรียนแลวรูสึกวามัน
สนุก ทุกคนก็จะพูดวาเกงจังตัวเล็กแคนี้เอง
ขึ้นไปอยูบนเสาไดไง ก็รูสึก วามีกําลังใจใน
การเรียนตอคะ
เมย : ถามวาโพลแดนซยากไหม โพลแดนซ
ค อ นข า งที่ จ ะยากสํ า หรั บ คนที่ ไ ม เ คยมี
ทักษะ แตวาจริงๆไมมีทักษะก็เตนไดขึ้นอยู
กับความสามารถดานรางกายมากกวาแรง
ของแตละคนไมเหมือนกัน เพราะฉะนั้นบาง
คนอาจจะเตนแรงเยอะแตขึ้นเสาไมไดก็มี
หยก : ตอนแรกเปนจูยอนมันจะนอยมาก
เลย จะอยูสวนหลังๆเลย เราจะแคดึงคนดู
แค แ ปบเดี ย ว แต ถ า นานะเราต อ งเซ็ ก ซี่
ตลอดเวลาเลย
เมย : เปนนองเล็กของวงตอนนี้อยูม.6 ถาม
วามีปญ หาเรื่องการเรียนไหม ก็ไมคอยมี
เพราะแบงเวลาถูก แลวในวงไมรบกวนการ
เรียน ถามีวันซอมธรรมดาก็จะกลับไมดึกแต
สวนใหญก็จะซอมวันศุกรเสารอาทิตยคะ
แพร : เราจะเก็บตังควันละ 20 บาท
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รวมกันเปนรายอาทิตย 140 บาท โดยตุม
จะเปนคนเก็บเงินสวนนี้ไวแลวพอถึงเวลาที่
จะตองใชจายอยางเชน ซอมโพล ซอมเตน
และคาใชจายเรื่องชุด ตุมจะเปนคนนําเงิน
ที่เราเก็บรวมวงสวนนี้มาจายคะ
ตา : ก็มีพี่ที่ทํางาน เขามองโคฟเวอรไ ร
สาระมาก จนตาเอาคลิปใหเขาดู วาความ
จริงมันไมไรสาระนะ มันมีสิ่งพิเศษอยางอื่น
ที่ทําใหคุณตองคิด คิดดูวากวาเราจะก็อปป
โคฟเวอร ทั้ง เนื้อรอ งทาเตนใหเ หมือนมั น
ยากมากนะ อยากใหทุก คนยอมรับ อยาก
ไดรางวัล แตก็จะพยายามทําใหดีที่สุดคะ
หยก : การเตนโคฟเวอรมันชวยอะไรเรา
หลายอยางนะ หนึ่งคือเราไดออกกําลังกาย
หุนเราดีขึ้น เฟรมขึ้น ทุกอยาง สุขภาพดีขึ้น
ไมคอยปวยแลวก็มันสนุกนะ
ตา : วันที่ 9 พฤศจิกายนนี้จะมีการแสดงที่
เกทเวยเอกมัยคะเปนรอบชิงชนะเลิศ งาน
โออิชิไทยแลนดโคฟเวอรแดนซคะ อยากให
ทุกคนมาเชียรนะคะ เลดี้ลัคจะมีการขึ้นโพล
แด น ซ ด วย ค ะ มี ก า ร โ ชว สุ ด พิ เ ศษ ที่
นอกเหนือจากเพลง First Love คะ
เพลงประกอบ + Key Scene
โฆษณา
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-VTR วงเลดี้ลัค
-MLS : ภาพบรรยากาศงาน
Super: Oishi Thailand Cover
Dance 2013 (Final Round)
09112013 @Gate way Ekamai
-MLSภาพเลดีล้ ัคขณะฝกซอมกอน
แสดงจริง

เพลงประกอบ VO : กลับเขาสูชวงสุดทาย 55 s
ของรายการแลวนะครับ จากชวงที่แลว เรา
ไดรูจักเด็กวัยรุนกลุมนี้กันไปแลว
การ
ฝกซอมของพวกเธอถือวาหนักไมใชเลนเลย
ละครับ เรามาติดตามกันตอวา การแสดง
ของพวกเธอจะออกมาเปนอยางไร ความ
พยายามและการฝกซอมอยางหนักจะทําให
พวกเธอไดรับรางวัลอยางทีห่ วังไวหรือไม
ติดตามตอไดในชวงนี้ครับ
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7

-MLS บรรยากาศงานและ
เลดีล้ ัคขณะเตรียมตัวกอนการ
แสดงเริ่ม
Super: 12.00 PM.
-MS ตุม
Super: Tum-Lady Luck
-MS ฟนนี่
Super: Funny-Lady Luck
-MS หยก
Super: Yok-Lady Luck

8

-ภาพกอนขึ้นแสดง
Super: 05:00PM.
-ภาพบนเวทีขณะแสดง
Super: Oishi Thailand Cover
Dance 2013 (Final Round)
09112013 @Gate way Ekamai
-MLSภาพบรรยากาศหลังจบการ
แสดง
Super : 05:30PM.
-MS ฟนนี่
-ตัดสลับภาพทีท่ ุกคนกําลังนั่งดู
คลิปการแสดง
-MS ตองแตง
Super: Tongteang-Lady Luck
-MS ตา
-MS หยก
-MS ตุม

9

เสียง

เวลา

เพลงประกอบ
55s
ตุม : สวนใหญชางแตงหนาจะไมคอยรูหนา
เรา คือเราจะไมพอใจเพราะวาหนาเราแตง
บอยก็จะรูวาทําอยางนี้สวยก็เลยแตงเอง
ดีกวาไปใหชางแตงให แลวก็ถาเราเขาราน
มันก็จะเปลืองเงินคะ
ฟนนี่ : ก็มีนิดหนอยคะ คือมีกังวลกับเสา
นิดนึงแตวาก็มั่นใจกับทาเตนที่ซอมมา
หยก : ตื่นเตนมากคะ ก็อยากทําใหออกมา
ดี ที่ สุ ด ก็ เ ลยตื่ น เต น แล ว ก็ ต อ งกดดั น นิ ด
เดียว แตก็พยายามไมกดดันแลวเ เราตองรี
แล็กซเพราะวาจะขึ้นแลวมันตองตั้งใจ คิด
ซะว า เป น การซ อ มใหญ ตอนนี้ ไ ม คิ ด ถึ ง
รางวัลคิดถึงแควาเราตองไมพลาดอะไรสัก
จุด
ภาพขณะแสดง
3
min
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ฟนนี่ : ก็ตอนที่เตนเสร็จแลวก็รูสึกวาสนุก 1
รูสึก วาทําเต็ ม ที่แลว แตพ อมานั่ง ดูคลิป ก็ min
รูสึกวาเราทําไดดีกวานี้
35 s
ตองแตง : หนูเตนเกินไปจังหวะหนึ่งแตหนู
ก็ปรับตัวทันแกไขเฉพาะหนาทันคะ
ตา : การแสดงเมื่อกี๊ที่มีปญหาก็คือเวทีมัน
กวางแตไมลึก พอทําทาของโพลแดนซแลว
ขามันไปเตะไฟของงาน ก็แกไขปญหาโดย
การ เตะก็คือเตะไปเลย ยังไงมันก็เ ปนทา
ของเรา
หยก : เหมื อ นมานั่ ง ดู ค ลิป ย อนหลัง แล ว
สมาชิกมีผิดพลาดเล็กนอย เหมือนเราตั้ง
ความหวังเอาไวสูงวาไมอยากใหมีผิดพลาด
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ลําดับ

ภาพ
-ภาพกอนฟงประกาศผล
-ภาพขณะฟงประกาศผลบนเวที

เสียง

เพราะเราก็เ รียนโพลมาเยอะ มีอุป สรรค
เรื่องชุดดวยนะ เพราะนองเขาเห็ นวามัน
หนีบเนื้อ แตเราไมเจ็บเลยถาไมบอกเราก็ไม
รูเรื่อง
ตุม : ตอนนี้ก็กําลังรอประกาศผลคะ รอเขา
เตนกันเสร็จ เดี๋ยวทีมงานจะมาเรียกใหล ง
ไปขางลางเพื่อฟงประกาศผลคะ ก็ตื่นเตน
นิดนึงเพราะวาก็แอบหวังรางวัลเล็กๆคะ
เพลงประกอบ
เพลงประกอบ
30 s
VO : แมความหวังของพวกเธอจะไมเปน
ผลสําเร็จ แตสิ่ง ที่ไดจ ากการรูจัก กับ พวก
เธอ ทําใหรูถึงวา อยางนอย การที่เราไดทํา
ในสิ่ ง ที่ เ รารั ก มัน ก็มีค วามสุ ข ไม วา ผลที่
ออกมาจะเปนอยางไร ขอเพียงอยาลมเลิก
ความพยายามครับ
เพลงประกอบ
25 s
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10

-ภาพขณะเดินลงเวที

11

End Credit รายการ

เวลา

บทที่ 5
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ผลการประเมินผลรายการ Adrenaline

การประเมินผลชิ้นงาน “รายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชน”
รายการ Adrenaline ผู ศึก ษาไดใช วิ ธีก ารวิจัยประเมิน ผล (Evaluation Research) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อประเมินผลชิ้นงานรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชน
ที่ผูศึกษาไดผลิตขึ้น ดวยวิธีการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับจากการ
รับชมรายการโทรทัศนประเภทรายการวัยรุน รายการ Adrenaline” เพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจ
และความคิดเห็นของกลุมเปาหมายในดานตาง ๆ รวมถึงประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการของ
กลุมเปาหมาย และขอเสนอแนะตาง ๆ จากนั้นผูศึกษาไดนําผลการวิจัยที่ไดมาวิเคราะหขอมูล และ
เปรียบเทียบผลการประเมินของแตละกลุมเปาหมาย รวมถึงขอเสนอแนะ ในดานตาง ๆ เพื่อนําไปสู
การสรุปผล การอภิปรายผลการวิจัย และการปรับปรุงแกไขชิ้นงานตอไป
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินผลรายการ Adrenaline
1. เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ “ความพึงพอใจและ
ประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการโทรทัศนประเภทรายการวัยรุน รายการ Adrenaline” โดย
แบงกลุมเปาหมายออกเปน 2 กลุม คือ กลุมวัยรุน ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษา และมีอายุ
ระหวาง 15-18 ป จํานวน 5 ทาน และอีกกลุมเปนกลุมวัยรุน ที่กําลังศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษา
และมีอายุระหวาง 19-22 ป จํานวน 5 ทาน รวมทั้งสิ้น 10 ทาน
2. เปดรายการ Adrenaline ใหกลุมเปาหมายไดรับชมกอนเริ่มการสนทนากลุม (Focus
Group)
3. วิเคราะหและสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ Adrenaline
เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ
เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม (Focus Group) โดยใหกลุมเปาหมาย
รับชมรายการ Adrenaline ซึ่งจะแบงคําถามออกเปน 5 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ความพึงพอใจตอรูปแบบของรายการ Adrenaline (Format)
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอเนือ้ หารายการ Adrenaline (Content)
สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอพิธีกรและผูดําเนินรายการ (Host and Style)
สวนที่ 4 ความพึงพอใจตอกราฟก การตัดตอ (Editing) ภาพ ดนตรีและเสียงประกอบของ
รายการ Adrenaline (Music and Sound effect)
สวนที่ 5 ความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ Adrenaline (Overview)
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ผลการประเมินประสิทธิผลรายการโทรทัศนประเภทรายการวัยรุน รายการ Adrenaline
1.1 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชน
ที่ไ ดรับจากการรับชมรายการโทรทัศนประเภทรายการวัย รุน รายการ Adrenaline” ของกลุม
ตัวอยาง วัยรุน ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษา และมีอายุระหวาง 15-18 ป
ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่
ไดรับ จากการรับ ชมรายการโทรทัศนป ระเภทรายการโทรทัศนวัยรุน รายการ Adrenaline” เพื่ อ
ประเมินผลรายการที่ผ ลิตขึ้น ทําใหไดขอมูล ทางดานความคิดเห็น ความพึง พอใจ และประโยชนที่
กลุมเปาหมายในชวง 15-18 ป ไดรับจากการรับชมรายการ จํานวนทั้งสิ้น 5 ทาน ดังนี้
1. คุณวริศรา กรีธาพล
อายุ 17 ป ศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนหอวัง
2. คุณนลินี ทองศรี
อายุ 17 ป ศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสตรีวิทยา 2
3. คุณธารญา ตั้งศิริชูชวย
อายุ 18 ป ศึกษาอยูในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนหอวัง
4. คุณจินตศุภา เจริญศรี
อายุ 17 ป ศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
5. คุณชวัลนุช นุมประสิทธิ์
อายุ 18 ป ศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนหอวัง
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สวนที่ 1 ความคิดเห็ นของกลุมตัวอยา งวัยรุน ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษา เกี่ยวกับ
รูปแบบของรายการ Adrenaline (Format)
ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบของรายการนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน
รูสึกชอบในรูปแบบของรายการ Adrenaline โดยใหความเห็นวาการสัมภาษณทําใหเห็นถึงความคิด
ของแตละคนไดดี รายการมีความนาสนใจไมเคยมีที่ไหนมากอน และยังคอนขางคลายกับรายการมือ
อาชีพ ซึ่งนาสนใจ สนุกและนาติดตาม
สําหรับความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอรายการ Adrenaline ในดานของความนาสนใจ
นั้น กลุมเปาหมาย 1 ทานใหความเห็นวา นาสนใจ เพราะ เปนคนหนึ่งที่เตนโคฟเวอรอยูแลว สวน
กลุมเปาหมายทานอื่นใหเหตุผลวา เปนกิจกรรมที่มีประโยชน ไดรูถึงเบื้องหนาและเบือ้ งหลังของการเตน
โคฟเวอร สวนในดานตรงความสนใจหรือไม กลุมเปาหมาย 1 ทานใหความเห็นวาถึงแมจะนาสนใจ แต
ไมตรงกับความสนใจของตนเองเทาไหรนัก เพราะเตนไมเปนและชอบดูมากกวา
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอเนื้อหารายการ Adrenaline (Content)
ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอเนื้อหาของรายการนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน
ใหความเห็นวา ชอบ เพราะรายการมีการสัมภาษณเจาะลึก โดยใชคําถามที่หลากหลาย เรียบเรียงดี
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และเขาใจงาย อีกทั้งไดเห็นพัฒนาการของวัยรุนกลุมนี้ตั้งแตการซอมจนถึงการประกวด โดยที่เนื้อหาไม
ยืดเยื้อเกินไปและนาสนใจ
สําหรับในดานของรายการสามารถทําใหเห็นถึงประโยชนในการทํากิจกรรมไดหรือไม กลุม
ตัวอยางทั้ง 5 ทานใหความเห็นวา ได เพราะทําใหเห็นถึงความพยายามของวัยรุนกลุมนี้ และทําใหเห็น
วากิจกรรมนี้เปนการออกกําลังกายและใชเวลาวางนั้นเกิดประโยชน
สําหรับในดานของประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการ Adrenaline กลุมตัวอยางให
ความเห็นวาไดรับประโยชนปานกลางไปจนถึงไดรับประโยชนมาก เพราะทําใหไดความรูใหมๆเกี่ยวกับ
การเตนโคฟเวอร และไดเห็นถึงความคิดเห็นในอีกแงมุมหนึ่งของคนที่เตนโคฟเวอร
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สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอพิธีกรและผูดําเนินรายการ (Host and Style)
ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอพิธีกรและผูดําเนินรายการ กลุมตัวอยาง 4 ทาน
ใหความเห็นวา ชอบ เพราะน้ําเสียงนาฟง พูดชัดถอยชัดคํา ฟงแลวไมยืดเยื้อ ไมนาเบื่อ และมีความเปน
มืออาชีพ แตกลุมตัวอยางอีก 1 ทานใหความเห็นวา ตองการใหเปนเสียงของผูหญิงมากกวา
สําหรับในดานความเชื่อมโยงของรายการ Adrenaline กลุมตัวอยางใหความเห็นวา รายการ
มีความเชื่อมโยงกันไดดี มีการจัดลําดับเหตุการณที่ตอเนื่องกันไปจนถึงมีการกลาวถึงที่มาของการรวมตัว
ของวัยรุนกลุมนี้อีกดวย
สําหรับความเห็นในดานไตเติ้ลของรายการ Adrenaline กลุมตัวอยางใหความเห็นวา ชอบ
เพราะมีการเกริ่นนําเขาเรื่องไดนาสนใจและนาติดตาม
สวนที่ 4 ความพึงพอใจตอกราฟก การตัดตอ (Editing) ภาพ ดนตรีและเสียงประกอบของรายการ
Adrenaline (Music and Sound effect)
ในด า นความคิ ด เห็ น และความพึง พอใจที่ มีต อ กราฟ ก และการตัด ต อ ภาพของรายการ
Adrenaline กลุมตัวอยาง 4 ทาน ใหความเห็นวา ชอบ เพราะการตัดตอไมติดขัด มีกราฟกที่เรียบงาย
ภาพถายสวยและนาสนใจ สวนกลุมตัวอยางอีก 1 ทาน ใหความเห็นวา โดยรวมดูดีแตพอเริ่มเขาชวงที่
2 คอนขางธรรมดา
สําหรับความพึงพอใจในดานดนตรีประกอบรายการ กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน ใหความเห็นวา
ชอบ เพราะ เสียงเพลงไมดังกลบพิธีกร นอกจากนี้ยังทําใหรายการมีชีวิตชีวา สนุกสนาน และเปนเพลง
ศิลปนเดียวกับเนื้อหาที่นําเสนอ ทําใหรายการนาสนใจ
สวนที่ 5 ความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ Adrenaline (Overview)
ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอ ในชวงของรายการ กลุมตัวอยาง 3 ทาน ให
ความเห็นวาชอบชวงสุดทาย ที่มีการแสดงในงานประกวด เพราะเปนการแสดงถึงผลงานที่ตั้งใจฝกซอม
กันมา และถึงแมจะไมประสบความสําเร็จ แตสิ่งที่ไดรับกลับมานั้นมันมากกวารางวัล ซึ่งไดทั้งประโยชน
จากการออกกําลังกาย ไดมิตรภาพ และไดใชเวลาใหเกิดประโยชนรวมกับเพื่อนในทีม นอกจากนี้กลุม
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ตัวอยาง 1 ทาน ใหความเห็นวา ชอบชวงแรกที่เกริ่นเขารายการ เพราะทําใหเห็นถึงจุดประสงคของ
รายการนี้อยางชัดเจน และกลุมตัวอยางอีก 1 ทาน ไดใหความเห็นวา ชอบชวงฝกซอม เพราะไดเห็นถึง
ความพยายามและไดรูถึงความคิดเห็นของแตละคนขณะสัมภาษณ
สําหรับความคิดเห็นในดานความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ Adrenaline กลุมตัวอยาง
ใหความเห็นวา พอใจ เพราะไดรับสาระและประโยชน และไดเห็นมุมมองใหมๆที่คนทั่วไปอาจไมเคย
เห็นในสังคม เปนรายการที่เสมือนรายการโทรทัศนจริงๆมีความเปนมืออาชีพ อีกทั้งสามารถรับชมไดทุก
วัย และยังเปนการกระตุนใหวัยรุนหันมาใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
สําหรับความเห็นในดานความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ ถาหากเปนรายการเชนนี้แต
นําเสนอการเตนแบบอื่น กลุมเปาหมาย 1 ทานใหความเห็นวา สนใจ เพราะชอบการเตน นอกจากนี้
กลุมเปาหมายทานอื่นๆยังใหเหตุผลวา สนใจ เพราะทําใหไดรับความรูใหมๆที่เกี่ยวกับการทํากิจกรรม
ของวัยรุน
สําหรับขอเสนอแนะของรายการ กลุมตัวอยาง 1ทาน ใหความเห็นวา อยากใหทําเรื่องการ
เตนประเภทบีบอย และนอกจากนี้กลุมเปาหมายทานอื่นไดใหความเห็นวา อยากใหนําเสนอวัยรุนกลุม
อื่นๆที่หลากหลายมากขึ้น
1.2 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชน
ที่ไ ดรับจากการรับชมรายการโทรทัศนประเภทรายการวัย รุน รายการ Adrenaline” ของกลุม
ตัวอยาง วัยรุน ทีก่ ําลังศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษา และมีอายุระหวาง 19-22 ป
ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับ
จากการรับชมรายการโทรทัศนประเภทรายการโทรทัศนวัยรุน รายการ Adrenaline” เพื่อประเมินผล
รายการที่ผลิตขึ้น ทําใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่กลุมเปาหมาย
ในชวง 19-22 ป ไดรับจากการรับชมรายการ จํานวนทั้งสิ้น 5 ทาน ดังนี้
1. คุณจุฑารัตน เอี่ยมจิตต
อายุ 21ป ศึกษาอยูในระดับชั้นปที่ 2 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2. คุณนีรนุช ทารินทร
อายุ 20 ป ศึกษาอยูในระดับชั้นปที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3. คุณกิติยา สายสุด
อายุ 21 ป ศึกษาอยูในระดับชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
4. คุณจุฑารัตน จั่นงามขํา
อายุ 20 ป ศึกษาอยูในระดับชั้นปที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ
5. คุณปยะสุดา รัชตปกรณชัย
อายุ 21 ป ศึกษาอยูในระดับชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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สวนที่ 1 ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางวัย รุน ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอุดมศึกษา เกี่ยวกับ
รูปแบบของรายการ Adrenaline (Format)
ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบของรายการนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน
รูสึกชอบในรูปแบบของรายการ Adrenaline โดยกลุมตัวอยาง 2 ทานใหความเห็นตรงกันวา ชอบ
เพราะเนื้อหารายการมีความเขาใจงาย เนื้อหารวบรัด และไมยืดเยื้อจนเกินไป นอกจากนี้กลุมตัวอยาง
ทานอื่นใหความเห็นวา รายการ Adrenaline มีความคลายรายการประเภทเรียลลิตี้ มีความสนุกและนา
ติดตาม มีการนําเสนอกิจกรรมการใชเวลาวางของกลุมวัยรุนทําใหเห็นถึงประโยชนของการทํากิจกรรม
นั้น
สําหรับในดานความนาสนใจของรายการ กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน ใหความเห็นตรงกันวา มี
ความนาสนใจ แตคอนขางไมตรงกับความสนใจของตนเอง เพราะกลุมตัวอยาง เปนคนที่ไมไดชอบเรื่อง
การเตนสักเทาไหร แตก็ดูรายการเพื่อความสนุกและไดรับความรูเทานั้น
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สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอเนื้อหารายการ Adrenaline (Content)
ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอเนื้อหาของรายการนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน
ใหความเห็นวา ชอบ เพราะทําใหเห็นถึงความพยายามในการฝกซอมเพื่อจะไปประกวดของวัยรุนกลุมนี้
และเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และไดรูถึงวาการเตนโคฟเวอรไมใชเรื่องงาย
สําหรับในดานของรายการสามารถทําใหเห็นถึงประโยชนในการทํากิจกรรมไดหรือไม กลุม
ตัวอยางทั้ง 5 ทานใหความเห็นวา ได เพราะรายการ Adrenaline ไดติดตามวัยรุนกลุมนี้ตั้งแตการ
ฝก ซอมไปจนถึง การประกวด ทําใหเห็นอะไรหลายๆอยาง ทั้งความพยายามและความตั้งใจในการ
ฝกซอม การไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และไดเห็นถึงความเปนจริงของการเตนโคฟเวอรจากการ
ถายทอดออกมาของรายการในแตละชวง
สําหรับในดานของประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการ Adrenaline กลุมตัวอยางให
ความเห็นวาไดรับประโยชนปานกลางไปจนถึงไดรับประโยชนมาก เพราะทําใหไดรูจักกลุมวัยรุนที่ทํา
กิจกรรมเหลานี้อยางเจาะลึก ไดขอคิดวาการทําอะไรควรแบงเวลาใหถูกตอง และไดรูถึงความพยายาม
ในการทํากิจกรรมและยังไดรับความรูใหมๆเพิ่มขึ้น
สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอพิธีกรและผูดําเนินรายการ (Host and Style)
ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอพิธีก รและผูดําเนินรายการ กลุมตัวอยางให
ความเห็นวา ชอบ เพราะเสียงมีพลัง ออกเสียงชัดเจน มีน้ําหนักสูงต่ํา ซึ่งเหมาะสมกับรายการ มีความ
เขาใจงาย และทําใหอยากติดตามรายการตอไปเรื่อยๆ
สําหรับในดานความเชื่อมโยงของรายการ Adrenaline กลุมตัวอยางใหความเห็นวา รายการ
มีความเชื่อมโยงกันดี มีการจัดลําดับเหตุการณในแตละชวง ใหเห็นถึงพัฒนาการของวัยรุนกลุมนี้ตั้งแต
ฝกซอมไปจนถึงการประกวด ซึ่งดูแลวเขาใจงายและมีความนาสนใจ
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สําหรับความเห็นในดานไตเติ้ลของรายการ Adrenaline กลุมตัวอยางใหความเห็นวา ชอบ
เพราะเหมาะสมกับรายการ ภาพและเสียงของพิธีกรเชิญชวนใหผูชมอยากติดตามรายการ และมีการนํา
เรื่องไดดี
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สวนที่ 4 ความพึงพอใจตอกราฟก การตัดตอ (Editing) ภาพ ดนตรีและเสียงประกอบของรายการ
Adrenaline (Music and Sound effect)
ในด า นความคิ ด เห็ น และความพึง พอใจที่ มีต อ กราฟ ก และการตัด ต อ ภาพของรายการ
Adrenaline กลุม ตัวอยางใหความเห็นวา ชอบ เพราะกราฟกนั้นมีความเรียบงาย ทําใหเขาใจงาย
สื่อสารคนดูไดครบถวน และในดานของการตัดตอก็ตอเนื่องกันดี มีการใสเพลงทําใหรายการนั้นมีความ
สนุกสนานมากขึ้น แตมีกลุมตัวอยาง 1 คน ใหความเห็นวา ในชวงที่ 2 นั้นมีการตัดตอที่ไมรวบรัด ทําให
รายการมีการดําเนินเรื่องที่ชาลงและนาเบื่อ
สําหรับความพึงพอใจในดานดนตรีประกอบรายการ กลุมตัวอยางใหความเห็นวา ชอบ ไป
จนถึงชอบมาก เพราะมีความเขากับรายการเปนอยางดี สามารถสื่ออารมณใหผูชมคลอยตามไปกับ
อารมณของรายการ ที่มีความหลากหลายในแตละชวงที่ตางกันไป ทําใหดูแลวไมเบื่อ
สวนที่ 5 ความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ Adrenaline (Overview)
ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอ ในชวงของรายการ กลุมตัวอยาง 3 ทาน ให
ความเห็นวาชอบชวงสุดทาย ที่มีการแสดงในงานประกวด เพราะทําใหเห็นถึงความตั้งใจ และความ
พยายามของทุกคนในกลุม ถึงไมไดรับรางวัลแตทุกคนก็พยายามอยางที่สุดแลว สวนกลุมตัวอยางอีก 2
คน ใหความเห็นวา ชอบชวงฝกซอม เพราะทําใหเห็นถึงความพยายามในการฝกซอม และอุปสรรคตางๆ
ที่พบกอนการแขงขัน ทําใหเขาใจวัยรุนกลุมนี้มากขึ้น
สําหรับความคิดเห็นในดานความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ Adrenaline กลุมตัวอยาง
ใหความเห็นวา ชอบ และพอใจ เพราะไดรูถึงเรื่องราวของวัยรุนกลุมนี้ที่ปกติไมไดเห็น และยังไดรูถึ ง
ประโยชนของการทํากิจกรรม นอกจากจะเปนการออกกําลังกายแลว ยังทําใหรูถึงประโยชนในดานอื่นๆ
อีกดวย
สําหรับความเห็นในดานความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ ถาหากเปนรายการเชนนี้แต
นําเสนอการเตนแบบอื่น กลุมเปาหมายใหความเห็นวา สนใจ เพราะจะทําใหรายการมีความหลากหลาย
มากขึ้น นาติดตาม และมีผูชมหลายกลุมมากขึ้น
สําหรับขอเสนอแนะของรายการ กลุมตัวอยางใหความเห็นวา อยากใหติดตามแขกรับเชิญ
แบบเจาะลึกมากกวานี้ และอยากใหรายการแบบนี้ออกอากาศจริงๆ เพราะเปนรายการสําหรับวัยรุน
และยังสามารถกระตุนใหวัยรุนหันมาทํากิจกรรมที่มีประโยชนได
2. สรุปผลการวิเคราะหผลจากการสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อประเมินประสิทธิผลรายการ
ในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการโทรทัศนประเภทรายการ
โทรทัศนวัยรุน รายการ Adrenaline”
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จากการที่ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลจากการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและ
ประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการโทรทัศนประเภทรายการโทรทัศนวัยรุน รายการ Adrenaline”
ของกลุมตัวอยาง กลุมวัยรุน ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษา และมีอายุระหวาง 15-18 ป และกลุม
วัยรุน ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นอุดมศึกษา และมีอายุระหวาง 19-22 ป จํานวนทั้งสิ้น 10 ทานนั้น สามารถ
สรุปผลไดวา กลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม มีความพึงพอใจและชื่นชอบวิธีการนําเสนอของรายการในแตละ
ชวง ซึ่งใหเหตุผลวา วิธีการนําเสนอของรายการมีความเหมาะสม เขาใจงาย มีความนาสนใจและนา
ติดตาม ทําใหไดเห็นถึงความคิดเห็นของแตวัยรุนในอีกแงมุมหนึ่งที่ไมเคยไดรูมากอน ถึงแมตนเองจะไม
คอยสนใจเกี่ยวกับการเตนสักเทาไหรแตก็ชอบดูรายการที่เขาใจงายและมีทั้งสาระและความสนุกควบคู
กัน
ตารางที่ 5-1 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นและความพึงพอใจในดานรูปแบบรายการ
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กลุมวัยรุนอายุ 15-18 ป
- ชอบในรูปแบบของรายการ Adrenaline โดย
ใหความเห็นวาการสัมภาษณทําใหเห็นถึง
ความคิดของแตละคนไดดี
- รายการมีความนาสนใจไมเคยมีที่ไหนมากอน มี
ความนาสนใจ สนุกและนาติดตาม

กลุมวัยรุนอายุ 19-22 ป
- ชอบรูปแบบของรายการ Adrenaline เพราะ
เนื้อหารายการมีความเขาใจงาย เนื้อหารวบรัด
และไมยืดเยือ้ จนเกินไป
- รายการ Adrenaline มีความคลายรายการ
ประเภทเรียลลิตี้ มีความสนุกและนาติดตาม
- มีการนําเสนอกิจกรรมการใชเวลาวางของกลุม
วัยรุนทําใหเห็นถึงประโยชนของการทํากิจกรรม

2.1 ในดานความคิดเห็ นและความพึง พอใจที่มี ตอเนื้อหาของรายการในแตล ะช วงนั้ น
กลุมเปาหมายมีความเห็นวาชอบ เพราะรายการมีการสัมภาษณที่เจาะลึก ทําใหเห็นถึงความคิดของ
วัยรุน และไดเห็นถึงประโยชนจากการทํากิจกรรม อีกทั้งยังไดเห็นถึง ความพยายามของวัยรุนกลุม นี้
ตั้งแตการฝกซอมไปจนถึงการประกวด ไดรับรูขอมูลใหมๆที่ไมเคยรูมากอน
ตารางที่ 5-2 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นและความพึงพอใจในดานเนื้อหารายการ
กลุมวัยรุนอายุ 15-18 ป
- ชอบ เพราะรายการมีการสัม ภาษณเ จาะลึก
โดยใชคํ าถามที่ห ลากหลาย เรีย บเรีย งดี และ
เขาใจงาย อีกทั้งไดเห็นพัฒนาการของวัยรุนกลุม
นี้ตั้งแตการซอมจนถึงการประกวด โดยที่เนื้อหา
ไมยืดเยื้อเกินไปและนาสนใจ
- ทํ า ให เ ห็ นถึ ง ความพยายามของวั ย รุ นกลุ ม นี้
และทําใหเห็นวากิจกรรมนี้เปนการออกกําลังกาย
และใชเวลาวางนั้นเกิดประโยชน

กลุมวัยรุนอายุ 19-22 ป
- ชอบ เพราะทําใหเห็นถึงความพยายามในการ
ฝกซอมเพือ่ จะไปประกวดของวัยรุนกลุม นี้ และ
เปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และไดรูถึง
วาการเตนโคฟเวอรไมใชเรือ่ งงาย
- ไดประโยชน เพราะรายการ Adrenaline ได
ติดตามวัยรุนกลุม นี้ตั้งแตการฝกซอมไปจนถึงการ
ประกวด ทําใหเห็นอะไรหลายๆอยาง ทั้งความ
พยายามและความตั้งใจในการฝกซอม การไดใช
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กลุมวัยรุนอายุ 15-18 ป
- ได รั บ ประโยชน ป านกลางไปจนถึ ง ได รั บ
ประโยชน ม าก เพราะทํ า ให ไ ด ค วามรู ใ หม ๆ
เกี่ยวกับ การเตนโคฟเวอร และไดเ ห็นถึง ความ
คิดเห็นในอีกแงมุมหนึ่งของคนที่เตนโคฟเวอร

กลุมวัยรุนอายุ 19-22 ป
เวลาวางใหเกิดประโยชน และไดเห็นถึงความเปน
จริงของการเตนโคฟเวอรจากการถายทอด
ออกมาของรายการในแตละชวง
- ไดรับประโยชนปานกลางไปจนถึงมาก เพราะ
ทําใหไดรูจกั กลุมวัยรุนทีท่ ํากิจกรรมเหลานี้อยาง
เจาะลึก ไดขอคิดวาการทําอะไรควรแบงเวลาให
ถูกตอง และไดรูถึงความพยายามในการทํา
กิจกรรมและยังไดรับความรูใหมๆเพิม่ ขึ้น
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2.2 ในด า นความคิ ด เห็ น และความพึ ง พอใจที่ มี ต อ พิ ธี ก รและผู ดํ า เนิ น รายการนั้ น
กลุมเปาหมายสวนใหญไดใหความเห็นตรงกันวา ชอบ เพราะมีน้ําเสียงไพเราะ ชัดเจน ฟงแลวเขาใจงาย
ไมยืดเยื้อจนนาเบื่อ ทําใหผูชมคลอยตามไปกับรายการ และมีความเปนมืออาชีพ
ตารางที่ 5-3 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นและความพึงพอใจในดานผูดําเนินรายการ
กลุมวัยรุนอายุ 15-18 ป
- ชอบ เพราะน้ําเสียงนาฟง พูดชัดถอยชัดคํา ฟง
แลวไมยืดเยื้อ ไมนาเบือ่
- มีความเปนมืออาชีพ
- ตองการใหเปนเสียงของผูห ญิงมากกวา

กลุมวัยรุนอายุ 19-22 ป
- ชอบ เพราะเสียงมีพลัง ออกเสียงชัดเจน มี
น้ําหนักสูงต่ํา
- เหมาะสมกับรายการ มีความเขาใจงาย
- ทําใหอยากติดตามรายการตอไปเรื่อยๆ

2.3 ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอกราฟก การตัดตอ ภาพ ดนตรีและเสียง
ประกอบของรายการ กลุมเปาหมายใหความเห็นวา พอใจ เพราะมีกราฟกที่เรียบงาย ไมมากเกินไป
เหมาะสมกับรายการ การตัดตอไมขัดอารมณคนดูและรวบรัดดี แตในชวงที่ 2 มีการสัมภาษณมากไป
เนื้อหาไมกระชับเทาที่ควร
2.4 ในดานดนตรีประกอบรายการ กลุมเปาหมายใหความเห็นวา ชอบ เพราะทําใหรายการ
สนุกขึ้น ไมนาเบื่อ ทําใหผูชมคลอยตามไปกับอารมณของรายการ อีกทั้งยังเปนเพลงของศิลปนเดียวกับ
กลุมวัยรุนกลุมนี้ที่มาทําการเตนโคฟเวอรอีกดวย
ตารางที่ 5-4 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นและความพึงพอใจในดานกราฟก การตัดตอภาพ และ
ดนตรีประกอบรายการ
กลุมวัยรุนอายุ 15-18 ป
กลุมวัยรุนอายุ 19-22 ป
- ชอบ เพราะการตัดตอไมติดขัด มีกราฟกเรียบ - ชอบ เพราะกราฟกมีความเรียบงาย ทําใหเขาใจ
งาย
งาย สื่อสารคนดูไดครบถวน และในดานของการ
- ภาพถายสวยและนาสนใจ
ตัดตอก็ตอเนื่องกันดี
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กลุมวัยรุนอายุ 15-18 ป
- โดยรวมดูดีแตพอเริ่มเขาชวงที่ 2 คอนขาง
ธรรมดา
-เสียงเพลงไมดังกลบพิธีกร
-รายการมีชีวิตชีวา สนุกสนาน
-เปนเพลงศิลปนเดียวกับเนือ้ หาที่นําเสนอ ทําให
รายการนาสนใจ

กลุมวัยรุนอายุ 19-22 ป
- มีการใสเพลงทําใหรายการนั้นมีความสนุกสนาน
มากขึ้น
- ในชวงที่ 2 นั้นมีการตัดตอที่ไมรวบรัด ทําให
รายการมีการดําเนินเรื่องที่ชาลงและนาเบื่อ
-เพลงประกอบเขากับรายการเปนอยางดี สื่อ
อารมณใหผูชมคลอยตามไปกับอารมณของ
รายการ ทีม่ ีความหลากหลาย

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

2.5 ในดานความคิดเห็นและความพึง พอใจตอภาพรวมของรายการ Adrenaline นั้น
กลุม เปาหมายใหความเห็นวา พอใจ โดยสวนใหญชื่นชอบในชวงการแสดงซึ่ง เปนชวงสุดทายของ
รายการมากที่สุด เพราะทําใหเห็นถึงความพยายาม ความตั้งใจของวัยรุนกลุมนี้ และไดเห็นถึงประโยชน
จากกิจกรรมนี้ และหากมีรายการเชนนี้แตนําเสนอในรูปแบบของการเตนแนวอื่น กลุมเปาหมายมีความ
สนใจ เพราะจะทําใหรายการมีความหลากหลาย ไมนาเบื่อ สวนในดานขอเสนอแนะ กลุมเปาหมาย
ตองการใหแนะนําการเตนแนวอื่นที่หลากหลายมากขึ้นและอยากใหมีรายการเชนนี้ออกอากาศอยูจริง
ตารางที่ 5-5 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นและความพึงพอใจในดานภาพรวมของรายการ
กลุมวัยรุนอายุ 15-18 ป
- ชอบชวงสุดทาย ที่มีการแสดง เพราะเปนการ
แสดงถึงผลงานที่ตั้งใจฝกซอมกันมา แมจะไม
ประสบความสําเร็จ แตสงิ่ ที่ไดรบั กลับมานั้นมัน
มากกวารางวัล ซึ่งไดทั้งประโยชนจากการออก
กําลังกาย ไดมิตรภาพ และไดใชเวลาใหเกิด
ประโยชนรวมกับเพื่อนในทีม
- ชอบชวงแรกทีเ่ กริ่นเขารายการ เพราะทําให
เห็นถึงจุดประสงคของรายการนีอ้ ยางชัดเจน
และ ชอบชวงฝกซอม เพราะไดเห็นถึงความ
พยายามและไดรูถงึ ความคิดเห็นของแตละคน
- พอใจ เพราะไดรบั สาระและประโยชน และได
เห็นมุมมองใหมๆที่คนทั่วไปอาจไมเคยเห็นใน
สังคม รับชมไดทกุ วัย และยังเปนการกระตุนให
วัยรุนหันมาใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

กลุมวัยรุนอายุ 19-22 ป
- ชอบชวงสุดทาย ที่มกี ารแสดงในงานประกวด
เพราะทําใหเห็นถึงความตั้งใจ และความพยายาม
ของทุกคนในกลุม ถึงไมไดรับรางวัลแตทุกคนก็
พยายามอยางทีส่ ุดแลว
- ชอบชวงฝกซอม เพราะทําใหเห็นถึงความ
พยายามในการฝกซอม และอุปสรรคตางๆทีพ่ บ
กอนการแขงขัน ทําใหเขาใจวัยรุนกลุมนีม้ ากขึ้น
- ชอบ และพอใจ เพราะไดรูถึงเรื่องราวของวัยรุน
กลุมนีท้ ี่ปกติไมไดเห็น และยังไดรูถึงประโยชนของ
การทํากิจกรรม นอกจากจะเปนการออกกําลังกาย
แลว ยังทําใหรูถงึ ประโยชนในดานอื่นๆอีกดวย
- อยากใหติดตามแขกรับเชิญแบบเจาะลึกมากกวา
นี้ และอยากใหรายการแบบนี้ออกอากาศจริงๆ
เพราะเปนรายการสําหรับวัยรุนและยังสามารถ
กระตุนใหวัยรุนหันมาทํากิจกรรมที่มีประโยชนได
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จากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในการประเมินผลรายการ เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น
ความพึงพอใจ และประโยชนที่กลุมเปาหมายไดรับจากการรับชมรายการโทรทัศนวัยรุน ซึ่งจะนําไปสู
บทสรุปและการอภิปรายผลชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ
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บทที่ 6
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สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การศึกษาและผลิตชิ้นงานรายการ ในหัวขอเรื่อง “การสรางสรรครายการโทรทัศนวัยรุนที่
นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชน” เปนการศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงาน ที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึก ษารูป แบบ เนื้อหา และวิธีก ารนําเสนอ ที่ป รากฏในรายการโทรทัศนวัยรุน ศึก ษาขอมูล ความ
คิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนวัยรุน รวมถึงสํารวจพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป
และความตองการในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนประเภท
รายการวัยรุน เพื่อใหไดแนวทางในการผลิตรายการใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย
มากที่สุด ตลอดจนประเมินผลชิ้นงานรายการ ที่ผูศึกษาไดผลิตขึ้นดวยวิธีสนทนากลุม ซึ่งจากการเก็บ
รวบรวมขอมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกลาวนั้น สามารถสรุปอภิปรายผล และอธิบายขอเสนอแนะ
ไดดังนี้
สรุปผลการวิจัย
1. การศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการนําเสนอที่ปรากฏในรายการโทรทัศนวัยรุน ที่
ออกอากาศทางฟรีทีวีและเคเบิ้ลทีวี จํานวน 4 รายการ
จากการศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการนําเสนอที่เกิดขึ้นในรายการโทรทัศน
วัยรุน ที่ออกอากาศทางฟรีทีวี และทางเคเบิ้ลทีวี ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งการรับ
ฟงยอนหลังผานทางเว็บไซดชมรายการยอนหลังตางๆ จํานวนทั้งสิ้น 4 รายการ ในชวงเดือนกันยายน
พ.ศ. 2556
สวนที่ 1 รูปแบบบ (Fomat) ของรายการโทรทัศนวัยรุน
รูปแบบของรายการวัยรุนในปจจุบันนั้น สวนใหญมักเปนรูปแบบรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหา
หลากหลายและมีความสนุกสนาน แตก็มีสาระสอดแทรกอยูในรายการควบคูกันไป มีเอฟเฟกตเสียง
และภาพที่เนนความบันเทิงเฮฮา สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหดูรายการไดเปนอยางดี ตองเปน
รายการที่เขาใจงายและไมนาเบื่อ
สวนที่ 2 เนื้อหา (Content) ของรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว
รายการโทรทัศนวัยรุนนั้น มักจะมีการนําเสนอเนื้อหาของรายการทีม่ ีความทันสมัยแตตองมี
ความเขาใจงาย ดูแลวไดประโยชนและมีความสนุกควบคูกนั ไป ไมใชการนําเสนอเพียงเนื้อหาหรือ
ความสนุกเพียงอยางเดียวเทานั้น
สวนที่ 3 ลีลาและวิธีการนําเสนอ (Style and Presentation) ของผูดําเนินรายการ
โทรทัศนวัยรุน
ผูดําเนินรายการตองมีความนาเชื่อถือ อาจจะเปนไปตามรูปแบบของรายการ แตสวนใหญ
รายการโทรทัศนวัยรุนมักจะมีผูดําเนินรายการที่อยูในชวงอายุที่เปนวัยรุน มีบุคลิกที่เปนเอกลักษณ
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พูดจาชัดถอยชัดคํา ไมนาเบื่อ มีมุกตลกสอดแทรกในรายการบาง เพื่อทําใหรายการมีความสนุกสนาน
มากขึ้น
2. การวิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตรายการโทรทัศนวัยรุนที่ออกอากาศทางทรูวิชชั่นสและ
เคเบิ้ลทีวี จํานวนทั้งสิ้น 2 ทาน
จากการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิ ดเห็นเกี่ยวกับการผลิตรายการ
โทรทัศนวัยรุนจากผูผลิตรายการโทรทัศนวัยรุน ที่ออกอากาศทางทรูวิชชั่นส และเคเบิ้ลทีวี อันไดแก
รายการเวทีปลอยของ ออกอากาศทางทรูวิชชั่นส และผูผลิตรายการฮัลโหลเอเชี่ยน ออกอากาศทาง
เคเบิ้ลทีวี ตั้งแตวันที่ 10 กันยายน – 17 กันยายน 2556 สามารถสรุปผลไดดังนี้
สวนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมและความนิยมของรายการโทรทัศนวัยรุน
รายการโทรทัศนวัยรุนในปจจุบันยังมีความนิยมตอกลุมวัยรุนอยู แตดวยสื่ออินเตอรเน็ตที่
เขามามีบทบาทมากขึ้น ทําใหวัยรุนรับชมโทรทัศนนอยลงและหันไปรั บชมทางอินเตอรเน็ตแทน ซึ่ง
ผูผลิตรายการมองวารายการที่จ ะเขาถึง กลุม วัยรุนไดนั้นจะตองเปนรายการที่เสพงาย ดูแลวสนุก
เพลิดเพลิน แตก็ตองมีเนื้อหาสาระแทรกอยูบางในรายการ ซึ่งหากกลาวถึงรายการวัยรุนที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชนก็มีความนาสนใจอยูไมนอย แตตองนําเสนอเนื้อหารายการให
มีความแปลกใหม ทันสมัย และไมนาเบื่อ
สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการโทรทัศนวัยรุน
เนื้อหาของรายการโทรทัศนวัยรุนตองมีความทันสมัย เสพงาย แตดูแลวตองไดประโยชน
อาจเปนเรื่องที่วัยรุนใหความสนใจในขณะนั้น หรือเปนเรื่องที่ใกลตัววัยรุน
สวนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนวัยรุน
รายการโทรทัศนวัยรุนควรจะมีความหลากหลายและมีความสนุกสนานแตตองไดประโยชน
สวนใหญมักเปนรายการประเภทวาไรตี้ สวนเรื่องกราฟกก็มีสวนสําคัญที่จะทําใหรายการดูสนุกสนาน
มากขึ้น เพราะรายการวัยรุนควรจะมีอะไรที่ดึงดูดใหผูชมสนใจและดูแลวไมเบื่อ ซึ่งการใสเสียงเอฟ
เฟกตก็จะชวยสรางสีสันใหรายการมีความสนุกสนานไดเชนกัน
สวนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผูดําเนินรายการของรายการโทรทัศนวัยรุน
ผูดําเนินรายการตองมีบุคลิก ที่นาสนใจ และดูมีความนาเชื่อถือ มีสวนชวยในเรื่องของ
สคริปตรายการ คือตองเปนตัวชวยดวยสวนหนึ่งในการดึงคําตอบจากแขกรับเชิญ เปนกันเองกับแขก
รับเชิญ และมีความกระตือรือรน ตองฝกฝนการพูดและเตรียมตัวมาอยางดี และถารูปแบบรายการมี
ความเปนกึ่งสารคดีควรจะมีทั้งพิธีกรและผูพากย (วอยซ โอเวอร) สองอยางประกอบกัน เพราะพิธีกร
จะชวยไดเพียงสวนหนึ่ง แตบางสวนที่เปนความรูหรือสกูปตองใชวอยซโอเวอรชวย เพราะจะเปนสวน
ชวยใหสกูปนั้นนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
สวนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการผลิตรายการ
ดานปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการผลิตรายการ ผูเชี่ยวชาญไดใหคําแนะนําวา
ในดานของการทํารายการวัยรุน รายการตองมีความทันสมัยอยูตลอด และพิธีกรก็เปนสวนที่จะชวยให
รายการมีความลื่นไหล หากพิธีกรดีรายการก็จะดีไปดวย สวนวิธีแกไขปญหาหากมีปญหาเกิดขึ้นใน
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ขั้นตอนการถายทํา ขั้นตอนการตัดตอก็จะมีสวนชวยไดมาก แตถาหากคนทํารายการมีการเตรียม
ขอมูลมาดี ก็จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนอย
อภิปรายผลการศึกษาวิจัย
จากการศึ ก ษาและวิ เ คราะห รูป แบบ เนื้อหา และวิธีก ารนําเสนอที่ ป รากฏในรายการ
โทรทัศนวัยรุน การวิเคราะหบทสัมภาษณจากผูดําเนินรายการโทรทัศนวัยรุนรวมถึงการวิเคราะหผล
สํารวจพฤติกรรมในการเปดรับชมรายการโทรทัศนวัยรุนทั่วไปและความตองการของกลุม เปาหมายทีม่ ี
ตอรายการโทรทัศนประเภทรายการโทรทัศนวัยรุน ตลอดจนการวิเคราะหผลการประเมินประสิทธิผล
รายการ Adrenaline ที่ผูศึกษาไดผลิตขึ้น สามารถทําการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยได ดังนี้
รูปแบบของรายการโทรทัศนวัยรุนที่มีคุณภาพ ตองมุงเนนการนําเสนอเนื้อหาสาระที่เปน
ขอเท็จจริง และตองมีความเขาใจงาย และมีความสนุกสนาน ทั้งนี้ยังตองสามารถดึงดูดความสนใจ
ของผูชม ใหรูสึกอยากติดตามอยูตลอดเวลา โดยประเภทของรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอนั้น
สวนใหญจะเปนรายการประเภทรายการวาไรตี้ ซึ่งคือ รายการที่มีทั้งสาระและความบันเทิงปะปนกัน
ไป หรือรายการที่อยูระหวางสาระและบันเทิงโดยใชสาระความจริงมาเสนอเพื่อความบันเทิงที่ทําให
เกิดประโยชนในการพัฒนาผูชมอยางมาก ดังนั้นการนําเสนอทั้ง ดานรูปแบบและเนื้อหาใหมีความ
เหมาะสมจึงความสําคัญมาก ไมวาจะเปนภาษาและการพูดของพิธีกรตั้งแตเริ่มเปดรายการ ในการ
นําเสนอเนื้อหาในแตละชวง จะตองครบถวนและมีการอธิบายที่เข าใจงาย โดยสามารถดึงดูดความ
สนใจจากการนํ า เสนอด ว ยภาพ และดนตรี ป ระกอบซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การสื่ อ
ความหมายทางโทรทัศนวา “ภาพหนึ่ง ภาพมีคาเทากับ คําพูดนับพันคํา ” (ชัยพล สุทธิโยธิน 2548:
163) อีก ทั้งดนตรีประกอบ จะมีสวนชวยในการสรางอารมณและความรูสึกในเนื้อหาของรายการ
เพื่อใหผูชมรูสึกสนใจ สามารถเขาใจไดงายยิ่งขึ้นและไดรับประโยชนจากขอมูลที่นําเสนออยางเต็มที่
ทั้งยังสามารถนําไปปฏิบัติตามหรือไปประยุกตไดจ ริง ซึ่ง สอดคลองกับ แนวคิดที่ผลิตรายการวิท ยุ
โทรทัศน วารายการวิทยุโ ทรทัศนเ ปนสื่อที่ใหทั้งภาพและเสียง ซึ่ง สามารถกระทําไดห ลากหลาย
รูป แบบและมีปจ จัยมากมายที่จ ะใชดึง ดูดความสนใจของผูชมตลอดเวลา ทั้งยัง ทําใหผูชมเขาใจ
เรื่องราวไดดี พรอมทั้งรูสึกสนุกสนานขณะรับชมรายการ ดังนั้น สื่อโทรทัศน จึงถือเปนสื่ออีกประเภท
หนึ่งที่เขาถึงผูชมไดเปนจํานวนมากและมีอิทธิพลตอประชาชน ในดานความคิด ความรูสึก และดาน
พฤติกรรม
เนื้อหาของรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชนนั้น จะตอง
มุง เนน ใหส าระความรูที่เ กี่ยวกั บ การอยูรวมกันของกลุม วัยรุนที่ เ ขามาทํากิ จ กรรมรวมกั น และ
ปรับเปลี่ยนทัศนะคติที่ไมดีตอวัยรุน และชี้แจงใหเห็นถึงประโยชนที่ไดจากการทํากิจกรรมรวมกันของ
วัยรุน ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดการโนมนาวใจ มีผลการศึกษาวา การพยายามเปลี่ยนแปลง ความเชื่อ
ทัศนคติ การกระทําของบุคคล อื่นดวยกลวิธีที่เหมาะสม ใหมีผลกระทบใจผูนั้น จนเกิดการยอมรับ
และเปลี่ยนตามผูโนมนาวใจตองการ จึงทําใหการนําเสนอรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรม
ยามวางที่เปนประโยชนนั้น จําเปนที่จะตองคัดสรรเนื้อหารายการ และสิ่งที่จะนําเสนอใหมีประโยชน
และถูกตองเนื่องจากการเผยแพรเนื้อหารายการดวยสื่อโทรทัศนจะมีผลกระทบตอความเชื่อ ทัศนคติ
และพฤติก รรมเลียนแบบของผูชม ซึ่ง ในที่นี้คือกลุม วัยรุน อีก ทั้งเนื้อหาของรายการนี้มัก จะเปน
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เรื่องราวที่เกี่ยวกับการรวมตัวกันทํากิจกรรมตางๆของกลุมวัยรุน จึงมีการสรางสรรครายการที่แปลก
ใหมเกี่ยวกับวัยรุน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาการวิจัยเรื่อง "ทัศนคติและพฤติกรรมเลียนแบบที่มี
ตอศิล ปนเกิรล กรุป เกาหลีข องวัยรุนไทย" ของธนธิดา อยูคง (2555) ทําใหท ราบถึง วั ยรุนไทยมี
พฤติกรรมการเลียนแบบศิลปนเกิรล กรุปเกาหลีในระดับปานกลาง และพฤติกรรมการเลียนแบบสวน
ใหญม าจากสื่อบันเทิง เกาหลีทั้ง สิ้น ซึ่ง วัยรุนไทยมีความชอบในการแตง ตัวตามศิลปนเกาหลีและ
เลียนแบบในเรื่องพฤติก รรมของศิล ปน ทั้ง นี้วัยรุนไทยยัง ไมคอยเห็นดวยในเรื่องความนิยมเรื่อง
ศัลยกรรมในเกาหลีเทาที่ควร และมีทัศนคติตอศิลปนเกิรล กรุปเกาหลีในระดับเห็นดวยมากที่สุด เนื่อง
ดวยวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีที่เขามามีอิทธิพลในประเทศไทยในปจจุบันนั้นสงผลใหเกิดการ
ยอมรับ และมีก ระแสนิยมที่ดีอยา งตอเนื่อง จึง ทําใหเ ห็นวาวัย รุนไทยปจ จุบันใหความสําคัญ กั บ
วัฒนธรรมของเกาหลีและมีพฤติกรรมการเลียนแบบ ซึ่งในดานเนื้อหาของรายการโทรทัศนวัยรุนนั้น
กลุมเปาหมายตองการรายการที่ มีเ นื้อหาที่เ นนทั้ง สาระและความบันเทิง ไดแก เนื้อหาที่มีขอมูล
ขาวสารและความสนุกสนานอยูดวยกัน โดยคิดเปน 56 เปอรเซ็น จากกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม
จํานวน 100 คน อีกทั้งเนื้อหาตองมีความหลากหลายใหผูชมสามารถเลือกรับสารที่เปนประโยชนและ
ตรงตอความสนใจของตนเองได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดกระบวนการการเลือกรับสาร ที่ผูรับสารจะมี
กระบวนการเลือกรับขาวสารที่แตกตางกันไปตามประสบการณ ตามความตองการ ความเชื่อ ทัศนคติ
ตามความรูสึกนึกคิด และแรงจูงใจของผูรับสาร ที่ไมเหมือนกัน โดยการเลือกใหความสนใจ เลือกรับรู
และเลือกจดจํา เมื่อกลุมเปาหมายไดรับสารที่ตรงตามวัตถุประสงคของตนก็จะเกิดความรูสึกพึงพอใจ
ลีลาการและการนําเสนอของผูดําเนินรายการโทรทัศนวัยรุนที่มีคุณภาพนั้น ผูดําเนิน
รายการจะตองมีน้ําเสียงที่มีความนาเชือ่ ถือ มีเสียงที่เปนเอกลักษณและมีบุคลิกที่ดี ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดเกี่ยวกับผูสงสารของอริสโตเติล ที่กลาววา บุคลิกของผูพูดเปนสาเหตุสําคัญของการโนมนาวใจ
โดยการพูด โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อผูฟงตองการขอมูลที่แทจริงหรือความเห็นถูกแบงแยก เมื่อนั้นผูพูด
จะมีความหมายมาก เนื่องจากเปนรายการวั ยรุนกึ่ง สารคดี จึง ต องสรา งความนาเชื่ อถือกั บ
กลุมเปาหมาย โดยการเลือกผูดําเนินรายการและแขกรับเชิญเปนผูเชี่ยวชาญในดานนั้นๆ ในที่นี้ คือ
วัยรุนที่รวมตัวกันทํากิจกรรม การเตนโคฟเวอรแดนซที่คอนขางมีชื่อเสียง อีกทั้งการใชภาษาจะตอง
เขาใจงาย ไมซับซอนและสามารถใชวิธีการสื่อสารไดเหมาะสมกับกลุม ผูช ม ซึ่งผลการประเมินความพึง
พอใจที่มีตอรายการของผูศึกษาพบวา กลุม เปาหมายเห็นวารายการมีความนาเชื่อถือทั้งเนื้อหา
รายการและผูดําเนินรายการ เนื่องจากใชเ สียงของผูดํ าเนินรายการที่คอนขางมีเ อกลัก ษณ มี
ประสบการณการทํางานจริง จึงทําใหกลุมเปาหมายที่รับชม ตางเชื่อถือในเนื้อหารายการที่นําเสนอ
และทําใหรายการมีความนาเชื่อถือมากขึ้นดวย
กระบวนการการสื่อสารในการผลิตรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปน
ประโยชน Adrenaline นั้น สามารถอธิบายแบบจําลองกระบวนการสือ่ สารของเบอรโล ดังภาพที่ 2-1
จะเห็นไดวา ผูผลิตและผูดําเนินรายการ จะทําหนาที่ในฐานะของผูสงสารและเปนแหลงของขอมูล
ขาวสารดวย ทําใหมีความเขาใจของเนื้อหาสาระที่สงไปเปนอยางดี โดยการนําเสนอเนื้อหาของ ผู
ดําเนินรายการ จะเปนไปในลักษณะของการนําความรูที่คนความาไดนามาประมวลใหไดขอมูลทีเ่ ขาใจ
ไดงายและไมซับซอน แลวจึงจะนําออกเสนอไปยังกลุม ผูช มหรือกลุม เปาหมาย ผานสื่อโทรทัศนซึ่งเปน
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ชองทางหลัก ดวยเทคนิคการแพรภาพและเสียง ซึ่งจะทําใหกลุมผูชมที่รับชมรายการ สามารถได
ขอมูลความรู ความคิดเห็น และความพึงพอใจ โดยเนื้อหาที่นําเสนอนั้น จะมีการปรับภาษาใหเขาใจ
งายและเหมาะสมตอกลุมเปาหมายซึ่งก็คือ กลุมวัยรุนอายุ 15-22 ป ซึ่งเปนกลุมผูชมหลัก
จากการศึก ษาวิ จั ยพฤติก รรมการรั บ สื่ อ โทรทั ศน วั ยรุ น ของกลุ ม เป า หมายนั้ น พบว า
พฤติกรรมของวัยรุนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีต เนื่องจากในปจจุบันสื่ออินเตอรเน็ตเขามามี
บทบาทมากขึ้น ทําใหวัยรุนรับชมโทรทัศนนอยลงและหันไปรับชมทางอินเตอรเน็ตแทน ดังนั้นเวลาใน
การรับชมสื่อโทรทัศนจึงมีจํากัด โดยชวงที่กลุมเปาหมายเปดรับสื่อโทรทั ศนมากที่สุด คือ ชวงเวลา
20.01 - 22.00 น. คิดเปนรอยละ 33.65 ของกลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 100 คน
ทั้งนี้รายการที่กลุมเปาหมายใหความสนใจตองไดรับความสนุกสนาน แตมีสาระ ซึ่งสอดคลองกับ
ทฤษฎีเกี่ยวกับ กระบวนการเปดรับ สื่อและเปดรับขาวสาร ในดานพฤติ กรรมการเปดรับสื่อ ซึ่ง
กลุมเปาหมายจะมีพฤติกรรมการเปดรับสือ่ ตามความสะดวกและตามความเคยชินของตน และยังรวม
ไปถึงพฤติกรรมการในการเลือกเปดรับสื่อตามขอมูลขาวสารที่ตองการทราบหรือที่สนใจ และเพื่อ
ตอบสนองตอความตองการ เชน เพื่อการเรียนรู หรือเพื่อผอนคลาย เปนตน
เมื่อผูชมที่เปนกลุมเปาหมาย คือวัยรุน ไดรับชมรายการ และประเมินผลรายการโทรทัศน
วัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชน Adrenaline ทําใหผูศึกษาพบวา กลุมเปาหมายมี
ความพึงพอใจและชื่นชอบวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวง ซึ่งใหเหตุผลวา วิธีการนําเสนอของ
รายการมีความเหมาะสม เขาใจงาย มีความนาสนใจและนาติดตาม ทําใหไดเห็นถึงความคิดเห็นของ
แตวัยรุนในอีกแงมุมหนึ่งที่ไมเคยไดรูมากอน ถึงแมตนเองจะไมคอยสนใจเกี่ยวกับการเตนสักเทาไหร
แตก็ชอบดูรายการที่เขาใจงายและมีทั้งสาระและความสนุกควบคูกัน สวนในดานความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจที่มีตอเนื้อหาของรายการในแตละชวงนั้น กลุม เปาหมายมีความเห็นวาชอบ เพราะ
รายการมีการสัมภาษณที่เจาะลึก ทําใหเห็นถึงความคิดของวัยรุน และไดเห็นถึงประโยชนจากการทํา
กิจกรรม อีกทั้งยังไดเห็นถึงความพยายามของวัยรุนกลุม นี้ตั้งแตการฝกซอมไปจนถึงการประกวด ได
รับรูขอมูลใหมๆที่ไมเคยรูมากอน ซึ่งทําใหกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอรูปแบบและการนําเสนอ
ของรายการที่สอดคลองตอความตองการของกลุมเปาหมาย และตรงกับจุดประสงคของผูศึกษาที่
ตองการนําเสนอเนื้อหานี้ ดวยสื่อโทรทัศน ที่เปนสื่อที่เขาถึงกลุมเปาหมายกลุมนี้ไดงายที่สุด ซึ่ง
สอดคลองกับทฤษฎีลําดับขั้นและความตองการของมาสโลว (Maslow's hierarchy of human
needs) ในดานความตองการของมนุษย
กลุมเปาหมายของรายการ คือ กลุมวัยรุน อายุ 15-18 ปที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษา
มีความเห็นในดานความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการวา ถาหากเปนรายการเชนนี้แตนําเสนอการ
เตนแบบอื่น กลุมเปาหมายใหความเห็นวา สนใจ เพราะจะทําใหรายการมีความหลากหลายมากขึ้น
นาติดตาม และมีผูชมหลายกลุมมากขึ้น แตกลุมเปาหมายอีกกลุมหนึ่ง คือ กลุมวัยรุนที่มีอายุ 19-22
ป ที่กําลังศึกษาในอุดมศึกษา ไดใหความเห็นวาในชวงที่ 2 ของรายการมีการสัมภาษณมากไป การตัด
ตอเนื้อหาไมกระชับเทาที่ควร
ในด า นความคิ ด เห็ น และความพึ ง พอใจต อ ภาพรวมของรายการ Adrenaline นั้ น
กลุมเปาหมายใหความเห็นวา พอใจ โดยสวนใหญชื่ นชอบในชวงการแสดงซึ่งเปนชวงสุดทายของ
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รายการมากที่สุด เพราะทําใหเ ห็นถึง ความพยายาม ความตั้ง ใจของวัย รุนกลุม นี้ และไดเ ห็นถึ ง
ประโยชน จ ากกิ จ กรรมนี้ และหากมี ร ายการเช น นี้ แต นํ า เสนอในรู ป แบบของการเต น แนวอื่ น
กลุม เปาหมายมี ความสนใจ เพราะจะทํ าใหร ายการมีค วามหลากหลาย ไม นาเบื่อ ส วนในดา น
ขอเสนอแนะ กลุมเปาหมายตองการใหแนะนําการเตนแนวอื่นที่หลากหลายมากขึ้นและอยากใหมี
รายการเชนนี้ออกอากาศอยูจริง
ทําใหผูศึกษามองถึงความแตกตางระหวางพฤติกรรมในการเลือกเปดรับ และความพึงพอใจ
ของกลุมเปาหมายเมื่อมีการแบงลักษณะชวงอายุ ซึ่งมีความสอดคลองกับ ทฤษฎีการใชประโยชนและ
ความพึงพอใจตอสื่อ (Uses and Gratifications Theory) โดยหัวใจสําคัญของความพึงพอใจ คือ
ผูรับสารใชสื่อมวลชนเพื่อตอบสนองความตองการสวนตัวของตัวเอง ผูรับสารที่มีสภาวะแวดลอมทาง
สังคมและจิตใจที่แตกตางกัน จะมีความตองการในการที่จะรับสื่อที่แตกตางกันดวย
จากทฤษฎีขางตนนี้ การสรางสรรครายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปน
ประโยชนนั้นประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ซึ่งมีการนําเสนอขอมูล ขาวสาร และทําใหเห็น
ถึงประโยชนจากการกิจกรรมของวัยรุน รวมไปถึงทําใหผูชมมีทัศนคติที่ดีขึ้นเกี่ยวกับกลุมวัยรุนที่ทํา
กิจกรรม โดยนําเสนอผานเนื้อหาที่เขาใจงายตอบสนองตอกลุมเปาหมาย อีกทั้งกลุมเปาหมายยังมี
ความพึงพอใจตอเนื้อหาและการนําเสนอของรายการอีกดวย
จากการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทําใหผูศึกษาไดเห็นถึงทฤษฎีตางๆที่ไดนํามาใชใน
การสรางสรรคและผลิตรายการโทรทัศนวัยรุนทีน่ ําเสนอกิจกรรมยามวางทีเ่ ปนประโยชน ซึ่งทฤษฎีนั้น
ตางมีความสอดคลองกับผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอรายการ นับวาเปนประโยชนอยางมากที่
ทําใหรายการตางบรรลุวัตถุประสงคและสามารถตอบสนองความพึงพอใจของกลุมเปาหมายไดเปน
อยางดีทั้งดานรูปแบบและเนื้อหารายการรวมถึงผูดําเนินรายการดวย

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับการผลิตรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชน
1.1 จากการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนของกลุมตัวอยางวัยรุน พบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญจะเปดรับสื่อโทรทัศนในชวงเวลาประจําคือ ชวงเวลา 20.01 - 22.00 น. และ
รับชมรายการยอนหลังทางเว็บไซดที่ใหบริการการดูรายการยอนหลังตางๆ ซึ่งกลุมตัวอยางบางคน
ไมไดใหความสนใจกับ สื่อโทรทัศนเ ลย แตก ลับใหความสนใจสื่อ ในอินเตอรเน็ตแทน ดัง นั้น ควรมี
รายการวัยรุนที่นําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนและนําเสนอในสื่อที่หลากหลาย นอกจากจะมีในฟรีทีวี
แลว ควรจะมีการเผยแพรในสื่ออินเตอรเน็ตเชนกัน เพื่อใหวัยรุนไดรับชมรายการที่เปนประโยชนและ
หลากหลายมากขึ้น
1.2 เนื้อหาที่นําเสนอในรายการโทรทัศนวัยรุน ควรมีเนื้อหาที่หลากหลาย ครอบคลุม หาก
เปนเรื่องกิจกรรม ก็ควรมีหลากหลายและเปนประโยชนมานําเสนอในรายการ เพื่อความหลากหลาย
ของรายการ และตองเขาใจงาย และมีทั้งสาระและความบันเทิงรวมอยูดวยกัน เพื่อดึงดูดความสนใจ
ของผูชม
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1.3 รูปแบบที่นําเสนอในรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชน
ควรมีเนื้อหาที่แปลกจากรายการที่มีอยู เพื่อความแปลกใหมของรายการ และรายการควรสะทอน
ปญหาของวัยรุนในปจจุบันไดอยางชัดเจน
1.4 พิธีกรที่ดําเนินรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชนที่ดี
ควรมีบุคลิกที่ดี นาเชื่อถือ เนื่องจากตองเปนผูนําเสนอขอมูลที่ดีและถูกตอง อีกทั้งตองมีเสียงที่เ ปน
เอกลักษณใหผูชมจดจําไดงาย มีการออกเสียงที่ชัดเจน และใชภาษาที่เขาใจงาย
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2. ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต
การศึก ษาและผลิตรายการโทรทัศนวัย รุนที่นําเสนอกิจ กรรมยามวางที่เ ปนประโยชน
Adrenaline ครั้งนี้ ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตการศึกษาวิจัยทางดานพื้นที่ในการศึกษา เพื่อศึกษา
รายการโทรทัศนสําหรับ วัยรุน ซึ่งมีการคาดการณวาจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน Thai PBS
เทานั้น เพื่อการศึกษาวิจัยใหเห็นภาพรวมของรายการโทรทัศนสําหรับวัยรุนทั้งหมดในอนาคต ควรมี
การศึกษารายการโทรทัศนสําหรับวัยรุนทุกชองทางของสื่อเพิ่มเติมจากที่ไดจัดทํารายการประเภทนี้
ขึ้นมา เชนออกอากาศทางชองอื่น หรือทางสื่ออินเตอรเน็ต อีกทั้งเนื้อหาในการนําเสนอ ควรมีการ
นํา เสนอโดยการเพิ่ ม เนื้อ หาเกี่ ย วกั บ ป ญ หาของวั ย รุน และสะทอ นใหเ ห็ นว าป ญ หาของวั ยรุ น มี
ผลกระทบอยางไรตอสังคมในปจจุบัน
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ศึกษาและคนควารวบรวมขอมูล
กระบวนการกอนการผลิต
กระบวนการผลิต
กระบวนการหลังการผลิต
สรุปผลการทํางาน และจัดทํา
รูปเลมใหสมบูรณ
กรรมการตรวจรูปเลมจุลนิพนธ
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แบบสัมภาษณเจาะลึกผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับวัยรุน
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1. คําถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการวัยรุนทางโทรทัศนในปจจุบัน
- ความนิยมของรายการวัยรุนทางโทรทัศนในปจจุบัน
- คิดวารายการวัยรุนทางโทรทัศนปจ จุบันในภาพรวมเปนอยางไร
- ขั้นตอนและกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน
- ทําอยางไรจึงจะทําใหกลุมเปาหมายสนใจรายการทีผ่ ลิตขึน้ ตองมีปจ จัยอะไรบาง
- รายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมทีเ่ ปนประโยชนนาสนใจหรือไม อยางไร
- ปจจัยที่มผี ลตอการรับชมรายการวัยรุนทางโทรทัศนมีอะไรบาง
- แนวโนมของรายการวัยรุนในอนาคต
2. คําถามดานเนื้อหาของรายการ
- ลักษณะเนือ้ หาของรายการวัยรุนทางโทรทัศนที่ดี
- ลักษณะเนื้อหารายการวัยรุนทางโทรทัศนแบบใดที่นาจะไดรับความนิยม
- เนื้อหาของรายการวัยรุนทางโทรทัศน สวนใดที่ควรไดรับการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น
3. คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการ
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการวัยรุนทางโทรทัศนที่นาสนใจและ
แตกตางจากรายการอื่น
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการวัยรุนทางโทรทัศนทสี่ ามารถดึงดูด
กลุมเปาหมายใหสนใจรายการมากทีส่ ุด
- Mood and Tone ของรายการควรเปนแบบใด
4. คําถามดานพิธีกร/ผูดําเนินรายการ
- บุคลิกลักษณะของพิธีกร/ผูดําเนินรายการวัยรุนทางโทรทัศนที่ดี
- พิธีกร/ผูดําเนินรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชนใน
ความคิดควรมีบุคลิกลักษณะอยางไรที่ทําใหรายการดูนาสนใจ
5. คําถามดานปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการผลิตรายการ
- ปญหาและอุปสรรคที่พบและแนวทางการแกไขในการผลิตรายการวัยรุนทางโทรทัศน
- แนวทางแกไขปญหาการผลิตรายการวัยรุนทางโทรทัศน
- คําแนะนําในการผลิตรายการวัยรุนทางโทรทัศน
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สําหรับวัยรุน
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แบบสอบถามความคิดเห็นและความตองการในการรับชมรายการโทรทัศน สําหรับวัยรุน
สาขานิเทศศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
_____________________________________________________________________
คําชี้แจง
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1. แบบสอบถามชุดนี้มีจุดมุงหมายเพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและความตองการ
ในการรับชมรายการโทรทัศนสาหรับผูสงู อายุ โดยมีจะทําการสุมกลุม เปาหมายในเขตกรุงเทพมหานครฯ
และเขตปริมณฑล เพื่อใชประโยชนทางการศึกษาและคิดสรางสรรค พัฒนาเนื้อหาและรูปแบบรายการ
โทรทัศนสําหรับวัยรุนใหมปี ระสิทธิภาพและตรงกับความตองการของทานตอไป
2. คําตอบในแบบสอบถามนีจ้ ะนําไปใชประโยชนเพื่อการศึกษาเทานั้น ซึ่งจะไมมี
ผลกระทบตอสวัสดิภาพของทานแตอยางใด ดังนั้นจึงใครขอความรวมมือจากทานในการตอบคําถามทุก
ขอตามความจริง
3. ขอมูลในแบบสอบถามมีทงั้ หมด 6 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปของกลุม ตัวอยาง
ตอนที่ 2 : การเปดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศนของวัยรุน
ตอนที่ 3 : แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความตองการทางดานเนื้อหา และ
รูปแบบของรายการ
ตอนที่ 4 : ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อแนวทางในการคิดสรางสรรครายการ
โทรทัศนวัยรุนที่เหมาะสม
คําแนะนําสําหรับการตอบแบบสอบถาม
กรุณาใสเครื่องหมาย ลงใน
ที่ตรงกับขอมูลสวนตัวและระดับความคิดเห็นของทานมากทีส่ ุด
โดยขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนอยางยิง่ ตอการศึกษา
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ตอนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
1) เพศ

ชาย

หญิง

15-18 ป

19-22 ป

มัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา

สูงกวาปริญญาตรี

4) อาชีพ

นักเรียน/นักศึกษา

อื่นๆ โปรดระบุ.............

5) รายไดเฉลีย่ ตอเดือน

ไมเกิน 5,000 บาท

5,000-10,000 บาท

10,000-15,000 บาท

มากกวา 15,000 บาท

2) อายุ
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3) ระดับการศึกษา

6) กิจกรรมยามวางที่ชอบทําในแตละวันมากที่สุด
ฟงวิทยุ

ดูโทรทัศน

อานหนังสือ

ออกกําลังกาย

คุยโทรศัพท

เลนคอมพิวเตอร

ทําอาหาร

อื่นๆ โปรดระบุ................
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ตอนที่ 2 : การเปดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศนของวัยรุน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

1) ทานเปดรับชมรายการโทรทัศนในชวงวันใดมากที่สุด
ชวงวันธรรมดา วันจันทร-วันศุกร

วันเสาร-อาทิตย

ทุกวัน

ไมเปนเวลาแนนอน

2) ชวงเวลาที่ทานเปดชมมากที่สุดหรือรับชมเปนประจําคือชวงเวลาใด (เลือกตอบเพียงขอเดียว)
04.00 - 08.00 น.

08.01 - 10.00 น.

10.01 - 12.00 น.

12.01 - 15.00 น.

15.01– 18.00 น.

18.01 – 20.00 น.

20.00 - 22.00 น.

22.01 - 24.00 น.

24.01 - 02.00 น.

02.01 – 03.59 น.
3) สถานีโทรทัศนใดที่ทานเปดรับชมมากที่สุดหรือรับชมเปนประจํา (เลือกตอบไดเพียงขอเดียว)
ชอง 3

ชอง 5

ชอง 7

ชอง 9

ชอง 11NBT

ชอง Thai PBS

True Vision

อื่นๆ โปรดระบุ
…………………….

4) ประเภทรายการที่ทานชอบรับชมมากที่สุด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
รายการขาว (News)
รายการบันเทิง (Entertainment)
รายการสนทนา (Talk show)

รายการสารคดี (Documentary)

5) ทานรับชมรายการโทรทัศนเพื่อวัตถุประสงคใด
เพื่อความบันเทิง

รับขอมูลขาวสาร

เพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
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อื่นๆ โปรดระบุ...................................
6) ทานเคยรับชมรายการโทรทัศนทมี่ ีรปู แบบหรือเนื้อหาเกีย่ วของกับ"วัยรุน"โดยตรงหรือไม
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ไมเคย
เคย

รายการ..............................................สถานีโทรทัศน..........................................
รายการ..............................................สถานีโทรทัศน..........................................
รายการ..............................................สถานีโทรทัศน..........................................

ตอนที่ 3 : แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความตองการทางดานเนื้อหา และรูปแบบของ
รายการ
1) ทานมีความสนใจในการทํากิจกรรมยามวางหรือไม
สนใจ

ไมสนใจ

2) ทานเคยรับชมรายการวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชนหรือไม
เคย

ไมเคย

3) ทานคิดวาวัยรุนบางกลุม ในปจจุบันที่ทํากิจกรรมยามวาง เชน การเตน การคอสเพลย มีประโยชน
หรือไม
มีประโยชน

ไรสาระ

4) ถามีรายการโทรทัศนวัยรุนที่นําเสนอเรื่องราวของกลุม วัยรุนที่ทํากิจกรรมยามวางรวมกัน ทานสนใจ
หรือไม
สนใจ

ไมสนใจ

5) ทานคิดวารายการวัยรุนที่นําเสนอกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชนควรมีความยาวรายการเทาไหร
5-10 นาที

10-15 นาที

15-20 นาที

มากกวา 20 นาที
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6) ทานคิดวาวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนวัยรุน ควรมีลักษณะอยางไร
พิธีกรนําเสนอรายการคนเดียว
พิธีกรนําเสนอรายการหลายคน
ไมมีพิธีกรดําเนินรายการ ใชการ Voice Over (การบรรยายดวยเสียง)
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อื่นๆ โปรดระบุ.............................................

7) รูปแบบรายการวัยรุนแบบใดที่ทานชื่นชอบมากทีส่ ุด

รูปแบบรายการทีม่ ุงเนนสาระความรูเ ปนหลัก เปนการนําเสนอขอมูลขาวสาร ความรูคําแนะนํา
ดานตางๆเกี่ยวกับวัยรุน
รูปแบบรายการทีม่ ุงเนนดานความบันเทิง ไดแก เนื้อหาทีม่ ีความสนุกสนานเปนหลัก
รูปแบบรายการทีม่ ุงเนนทั้งสาระและความบันเทิง ไดแก เนื้อหาที่มีขอมูลขาวสารและความ
สนุกสนานอยูดวยกัน
รูปแบบรายการสารคดี ถายทอดเรื่องราวชีวิต นําเสนอแงคดิ มุมมองตางๆในชีวิตวัยรุน
อื่นๆ โปรดระบุ...............................................
8) เนื้อหารายการโทรทัศนวัยรุนแบบใดที่ทานตองการรับชม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
เนื้อหาดานแฟชั่นการแตงตัว
เนื้อหาดานขาวสารวงการบันเทิง
เนื้อหาดานสุขภาพและความงาม
เนื้อหาดานกิจกรรมยามวางทีส่ นใจ
เนื้อหาดานการทองเที่ยว
เนื้อหาดานการทําอาหาร
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ตอนที่ 4 : ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อแนวทางในการคิดสรางสรรครายการโทรทัศนวัยรุนที่
เหมาะสม
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.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

********* ขอขอบพระคุณความรวมมือในการตอบแบบสอบถามคะ ********
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ภาคผนวก ฅ
แบบสอบถาม การสนทนากลุม
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แบบสอบถามการสนทนากลุม
ในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการโทรทัศนประเภทรายการวัยรุน
รายการ Adrenaline”
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1. ความพึงพอใจตอรูปแบบของรายการ Adrenaline (Format)
- ทานรูส ึกชื่นชอบการนําเสนอรายการ Adrenaline ในแตละชวงหรือไม เพราะเหตุใด
- ทานคิดวารายการ Adrenaline มีความนาสนใจและตรงตอความสนใจของคุณหรือไม
เพราะเหตุใด
2. ความพึงพอใจตอเนื้อหารายการ Adrenaline (Content)
- ทานรูส ึกชื่นชอบเนือ้ หาของรายการ Adrenaline ในแตละชวงหรือไม เพราะเหตุใด
- ทานคิดวาเนื้อหารายการ Adrenaline ในแตละชวงสามารถทําใหทานเห็นถึงประโยชน
ของการทํากิจกรรมของวัยรุนหรือไม เพราะเหตุใด
- ทานไดรับประโยชนจากการชมรายการ Adrenaline มากนอยเพียงใด เพราะเหตุใด
3. ความพึงพอใจตอพิธีกรและผูด ําเนินรายการ (Host and Style)
- ทานรูส ึกชื่นชอบวิธีการสื่อสารและน้ําเสียงของผูดําเนินรายการ Adrenaline
หรือไม เพราะเหตุใด
- ทานคิดวาการนําเสนอรายการ Adrenaline แตละชวง มีความเชื่อมโยงกัน
หรือไม เพราะเหตุใด
- ทานรูสกึ ชื่นชอบ Title ของรายการ Adrenaline มากนอยเพียงใด เพราะเหตุใด
4. ความพึงพอใจตอกราฟก การตัดตอ (Editing) ภาพ ดนตรีและเสียงประกอบของรายการ
Adrenaline (Music and Sound effect)
- ทานรูส ึกชื่นชอบกราฟก และการตัดตอภาพของรายการรายการ Adrenaline ในแตละ
ชวงหรือไม เพราะเหตุใด
- ทานรูส ึกชื่นชอบเพลงประกอบ Title ของรายการ Adrenaline ในแตละชวงหรือไม
เพราะเหตุใด
- ทานรูส ึกชื่นชอบการเปดเพลงและดนตรีประกอบในแตละชวงของรายการ Adrenaline
หรือไม เพราะเหตุใด
5. ความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ Adrenaline (Overview)
- ทานรูส ึกชื่นชอบชวงใดของรายการ Adrenaline มากที่สดุ เพราะเหตุใด
- ทานรูส ึกพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ Adrenaline ไดรับชมหรือไม อยางไร
- หากมีรายการเชนนี้ แตเปนการนําเสนอการเตนแนวอื่น ทานจะสนใจหรือไม
- ขอเสนอแนะ

