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บทที 4
ผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครังนี เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เมื+อผู้ศกึ ษาวิจยั
ได้ ข้อมูลครบถ้ วนแล้ วจึงนะมาวิเคราะห์สรุปผลด้ วยการตีความ (Interpretation) และนําเสนอใน
ลักษณะของการบรรยายเชิงพรรณนา (Description)
4.1 สรุปผลจากการสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างที+เป็ นกลุม่ เป้าหมายรายการในแบบกลุม่ เจาะลึก
4.1.1. กลุม่ วัยรุ่นเพศชาย ระดับมัธยมตอนปลาย
อายุระหว่าง 15-19 ปี จํานวน 8 คน
1.ข้ อมูลทัว+ ไป
กลุม่ ตัวอย่างทังหมดส่วนใหญ่จะสนใจอ่านหนังสือประเภทกีฬา สตาร์ ซอคเกอร์ นิตยสาร
วัย รุ่ น และดูที วี ร ายการเกมโชว์ ชอบฟั ง เพลงจากเครื+ อ งมื อ สื+ อ สารทัน สมัย ชนิ ด ต่ า งๆ เช่ น
โทรศัพท์มือถือ เอ็มพี 3 และการชมรายการโทรทัศน์ของกลุ่มวัยรุ่นเพศชายกลุ่มนีพบว่ามักจะชื+น
ชอบการชมรายการโทรทัศน์ที+มีเนือหาสาระเกี+ยวกับความเป็ นวัยรุ่ นและรับชมรายการโทรทัศน์ที+
ต้ องบอกรับเป็ นสมาชิกและเสียค่ารับชม มากกว่าประเภทฟรี ทีวี
2. พฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์
พฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์ของกลุ่มวัยรุ่ นเพศชายระดับมัธยมปลาย มักจะ
เลือกชมรายการโทรทัศน์ตามความสนใจเฉพาะตนและเวลาว่าง และเลือกชมรายการที+มีเนือหา
ประเภทข่าว กีฬา ความบันเทิง วาไรตี เพลง เป็ นส่วนใหญ่ ทว่ารายการโทรทัศน์แนววาไรตี ตลก
ขบขันได้ รับความสนใจมากเป็ นพิเศษ
ช่วงเวลาที+กลุ่มนีรับชมรายการเป็ นประจํา จะอยู่ในช่วงหัวคํ+าวันจันทร์ -ศุกร์ ส่วนวันเสาร์ อาทิตย์ จะเปิ ดทีวีไว้ นานครังละหลายๆ ชัว+ โมงหรื อมากกว่า 4 ชัว+ โมงขึนไป
พฤติกรรมการชมรายการโทรทัศน์มีการกดเปลี+ยนช่องด้ วยรี โมทนานๆ ครัง แต่หากมีรีโมท
ในมือก็จะกดเปลี+ยนช่องรับชมไปเรื+ อยๆ จนกว่าจะพบช่องที+ถูกใจ และเวลาที+รายการถูกคัน+ ด้ วย
การโฆษณาก็จะเป็ นเวลาที+ทําให้ กดเปลี+ยนช่องอื+นๆ มากที+สดุ
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ในการรับชมรายการโทรทัศน์กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นชายระดับมัธยมมักทํากิจกรรมอื+นไปด้ วย
โดยเฉพาะการเล่นอินเตอร์ เนต สนทนาออนไลน์หรื อ คุยโทรศัพท์มือถือกับเพื+อน เป็ นต้ น
กลุม่ วัยรุ่นชอบชอบรูปแบบรายการที+ตื+นเต้ น สนุกสนาน เร้ าใจ ชวนติดตาม ไม่เคร่งเครี ยด
หรื อเนือหารายการที+เป็ นเรื+ องที+วยั รุ่นกําลังสนใจ เป็ น Talk of the Town ในกลุม่ วัยรุ่นขณะนัน
3. ความคิดเห็นเกี+ยวกับรายการธรรมะ
ในกลุ่ม ตัวอย่างวัยรุ่ นชายระดับมัธยมศึกษา เมื+ อนึกถึง รายการธรรมะที+ จดจําได้ กลุ่ม
ตัวอย่างนึกถึงเพียงรายการเดียวคือ ‘ธรรมะเดลิเวอรี+ ’ และมีความเห็นว่า เป็ นรายการที+ดีมีสาระแม้
จะนําเสนอเรื+ องราวธรรมะ ซึ+งกลุ่มตัวอย่างเคยได้ รับชมแต่ไม่ติดตาม โดยให้ ความคิดเห็นว่าทําไม
ถึงสามารถจดจํารายการนีได้ เนื+องจากรายการ ธรรมะเดลิเวอรี+ ได้ เลือกวิธีการนําเสนอโดยให้ พระ
เทศน์ด้วยความสนุกสนาน ตลก นําสิ+งใกล้ ตวั มากล่าวถึงทําให้ นา่ ฟั งมากขึน มีข้อคิดหลายอย่างให้
คิดตาม เตือนสติและออกอากาศในวันหยุดทําให้ มีโอกาสได้ รับชม ส่วนรายการธรรมะอื+นๆ ให้
ความรู้ สึกที+ไม่สนุก ไม่น่าสนใจ ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างนีก็คิดว่าธรรมะไม่เฉพาะแต่ผ้ ใู หญ่รุ่น
พ่อแม่เท่านันถึงรู้ได้ เข้ าใจได้ วัยของพวกเขาก็พงึ+ ธรรมะได้ ในบางกรณี
4. รูปแบบรายการธรรมะที+วยั รุ่นต้ องการ
กลุ่มตัวอย่างนีส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า อยากให้ นําเสนอเป็ นละครธรรมะแนววาไรตี มี
ความหลากหลายผสมผสานกันทังความเป็ นละครที+มีเนือหาเชิงสั+งสอนเรื+ องจริ ง เตือนสติ และ
ความเป็ นวาไรตีที+ดสู นุกสนาน หรื อจะมีเนือหาแนวตลกขําขันแล้ วนําแนวคิดดีสอดแทรกเข้ าไปใน
ละคร ซึง+ เชื+อว่ารูปแบบนีจะมีสว่ นช่วยให้ สามารถติดตามและเข้ าใจได้ ง่ายที+สดุ
ความยาวของรายการในการออกอากาศ ควรมีความยาวประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชัว+ โมง
แต่ไม่ควรที+จะยาวนานกว่านี เพราะโดยส่วนตัวกลุม่ ตัวอย่างยอมรับว่ามีการเปลี+ยนแปลงช่อง หรื อ
รายการที+รับตลอดเวลา
เนือหาที+นําเสนอในรายการ สามารถตอบปั ญหาหรื อชีแนะการดําเนินชีวิตด้ านความรัก
ชีวิตการเรี ยน ปั ญหาความขัดแย้ งกับพ่อแม่ ได้
พิธีกรของรายการธรรมะสําหรับวัยรุ่นไม่จําเป็ นเสมอไปว่าต้ องเป็ นวัยรุ่น แต่ควรเป็ นคนที+
วัยรุ่ นรู้ จักบ้ างในสังคม มีภาพลักษณ์ ที+ดี และมีความรู้ เรื+ องธรรมะพืนฐาน ที+สําคัญควรนําดารา
หรื อบุคคลที+มีชื+อเสียงมาร่ วมรายการ จะสามารถทําให้ เกิดความสนใจที+จะรับรายการมากยิ+งขึน
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กลุม่ วัยรุ่นชายระดับมัธยมกลุ่มตัวอย่างนียังกล่าวเพิ+มเติมว่า คนดังที+ชื+นชอบควรเป็ นคนในวงการ
เพลงตัวอย่างเช่น นักร้ อง หรื อนักดนตรี เพราะเป็ นบุคคลที+กลุม่ ตัวอย่างให้ ความสนใจเป็ นพิเศษ
4.1.2. กลุม่ วัยรุ่นเพศหญิง ระดับมัธยมตอนปลาย
อายุระหว่าง 15-19 ปี จํานวน 8 คน
1.ข้ อมูลทัว+ ไป
กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นเพศหญิง ระดับมัธยมปลาย มีความสนใจเรื+ องเทรนด์แฟชัน+ ใหม่ๆ ชอบ
การอ่านหนังสือการ์ ตนู ดูภาพยนตร์ เกาหลีซี+รีย์ และการอ่านนิตยสารแฟชัน+ นิตยสารบันเทิง มีไลฟ์
สไตล์การใช้ ชีวิตตามแบบฉบับของวัยรุ่นสมัยใหม่คือเล่นอินเทอร์ เน็ต คุยโทรศัพท์มือถือกับเพื+อน
เป็ นเวลานานๆ ชอบการชมรายการโทรทัศน์ที+มีเนือหาสาระเกี+ยวกับความเป็ นวัยรุ่ นและรับชม
รายการโทรทัศน์ที+ต้องบอกรับเป็ นสมาชิกและเสียค่ารับชม มากกว่าประเภทฟรี ทีวี
2. พฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์
กลุ่ม ตัวอย่า งวัยรุ่ นหญิ ง วัย มัธ ยมปลายกลุ่ม นี มี พ ฤติก รรมในการเลื อกรั บ ชมรายการ
โทรทัศน์ บ่อยครั งมากกว่าวัยรุ่ นชายวัยเดียวกันและส่ว นใหญ่ มักรั บชมรายการเท่า ที+ มี โอกาส
ขณะเดียวกันอาจถูกจํากัดเวลาในการชมรายการจากผู้ปกครอง ขึนอยู่กบั เวลาว่างจากการเรี ยน
หรื อกิจกรรมอื+นๆ รวมทังเวลาว่างจากการเรี ยนพิเศษ
กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่ นหญิ งกลุ่มนี สนใจเฉพาะรายการที+ตนชื+ นชอบ เช่น รายการข่าว ข่าว
ซุบซิบดารา วาไรตีทอล์คโชว์ ความบันเทิง เกมโชว์ เพลง เป็ นต้ น
มักใช้ เวลาในการรับชมนานกว่าวัยรุ่นชายวัยเดียวกัน
มักรับชมรายการโทรทัศน์มากกว่าสื+อทันสมัยชนิดอื+นๆ
ช่วงเวลาของการรับชมรายการเป็ นประจําสําหรับกลุ่มตัวอย่างนี อยู่ในช่วงเวลา 20.00 –
23.00 น. ของวันจันทร์ -ศุกร์ และมักเปิ ดทีวีไว้ ครังละหลายชัว+ โมงหรื อมากกว่า 4 ชัว+ โมงขึนไป ส่วน
วันหยุด วันเสาร์ วันอาทิตย์นันกลุ่มตัวอย่างนีมักจะรับชมโทรทัศน์ในวันอาทิตย์มากกว่าวันเสาร์
โดยส่วนใหญ่จะเริ+มรับชมตังแต่เวลา 10.00 น. เป็ นต้ นไป
รายการที+กลุม่ ตัวอย่างให้ ความสนใจเป็ นพิเศษคือรายการข่าวบันเทิงและรายการวาไรตี
พฤติกรรมการชมรายการโทรทัศน์มีการกดเปลี+ยนช่องด้ วยรี โมทบ่อยครั ง จนกว่าจะพบ
ช่องที+ถกู ใจ และเวลาที+รายการถูกคัน+ ด้ วยการโฆษณาก็จะเป็ นเวลาที+ทําให้ กดรี โมทเพื+อเปลี+ยนช่อง
รับชมช่องอื+นๆ มากที+สดุ
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ในการรับชมรายการโทรทัศน์กลุม่ ตัวอย่างวัยรุ่นหญิงระดับมัธยมมักทํากิจกรรมอื+นไปด้ วย
โดยเฉพาะการเล่นอินเตอร์ เนต สนทนาออนไลน์หรื อคุยโทรศัพท์มือถือกับเพื+อน เป็ นต้ น
กลุม่ วัยรุ่นเพศหญิงกลุ่มนีชอบรูปแบบรายการที+ตื+นเต้ น สนุกสนาน เร้ าใจ ชวนติดตาม ไม่
เคร่ งเครี ยด หรื อรายการบันเทิงที+มีสาระความรู้ สอดแทรกแม้ จะเป็ นรายการธรรมะ ก็มกั จะชอบ
ธรรมะที+มีสาระสนุกสนาน และส่วนใหญ่มกั ชอบรายการสด สนุก ตลก หรื อเนือหารายการที+เป็ น
เรื+ องที+วยั รุ่นกําลังสนใจ เป็ น Talk of the Town ในกลุ่มวัยรุ่นขณะนัน ชอบรายการบันเทิงมีสาระ
แทรก แม้ รายการนันจะเป็ นรายการธรรมะก็ต้องมีเนือหาสาระ สนุกสนาน
กลุม่ ตัวอย่างจะชอบพิธีกรวัยเดียวกัน เป็ นบุคคลมีชื+อเสียง โดยเฉพาะพิธีกรที+มีบคุ ลิก
หน้ าตาดีจะให้ ความสนใจมากเป็ นพิเศษ
3 ความคิดเห็นเกี+ยวกับรายการธรรมะ
กลุม่ ตัวอย่างวัยรุ่นหญิงกลุม่ นีเห็นว่ารายการธรรมะเป็ นรายการดี น่าสนใจ
วัย รุ่ น หญิ ง กลุ่ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ คยดูร ายการ ‘ธรรมะเดลิ เ วอรี+ ’ บ้ า งเป็ นบางครั ง
โดยเฉพาะในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที+รายการนีออกอากาศ และมีความคิดเห็นว่ารายการธรรมะเดลิ
เวอรี+ เป็ นรายการที+ดีมีสาระ เพราะเคยพึ+งธรรมะใช้ แก้ ปัญหาในชีวิตด้ านต่างๆ ของตน ยิ+งเครี ยดยิ+ง
ดู เพราะมีข้อคิดหลายอย่างให้ คดิ ตาม เตือนสติได้
กลุม่ ตัวอย่างมีความคิดว่ารายการธรรมะอื+นไม่สนุก ไม่น่าสนใจ รายการธรรมะเดลิเวอรี+ มี
พระพูดสัง+ สอนธรรมะแนวสนุกสนาน เข้ าใจง่าย ทําได้ จริง ทําให้ รายการธรรมะน่าสนใจมากขึน แต่
ทังนีการได้ รับชมมักเป็ นเหตุบงั เอิญที+เปลี+ยนช่องแล้ วพบรายการนีไม่ได้ ติดตามหรื อรอคอยที+จะชม
แต่อย่างใด
กลุม่ วัยรุ่นหญิงระดับมัธยมกลุ่มนีเชื+อว่าธรรมะไม่เฉพาะว่าผู้ใหญ่รุ่นพ่อแม่ของเขาเท่านัน
ถึงรู้ได้ เข้ าใจได้ วัยของพวกเขาก็พงึ+ ธรรมะได้ ในบางกรณี
คําตอบที+อยากได้ จากการดูรายการธรรมะคือเรื+ องการดําเนินชีวิตโดยเฉพาะเรื+ องความรัก
มากกว่าที+จะถามเรื+ องอื+นๆรองลงมาก็คือเรื+ องเรี ยน
กลุ่ม ตัวอย่า งส่วนใหญ่ ให้ ทัศนะว่า วัยรุ่ นส่วนใหญ่ มัก ไม่ส นใจธรรมะ ได้ ยินแค่ชื+ อก็ มี
ความรู้สกึ เบื+อ ไม่อยากรับรู้ ทว่าแม้ ธรรมะจะเป็ นเรื+ องไกลตัวไกลวัย แต่หากพบเจอรายการธรรมะ
ที+สนุก ไม่นา่ เบื+อ ก็มีแนวโน้ มสามารถทําให้ สนใจดูได้
เวลาของการออกอากาศของรายการธรรมะที+ออกอากาศตอนเช้ าตรู่ ทําให้ กลุ่มตัวอย่างไม่
อยากดูเพราะตื+นไม่ทนั ต้ องรี บไปโรงเรี ยน ไม่ใช่เวลาที+เหมาะสม
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4 รูปแบบรายการธรรมะที+วยั รุ่นต้ องการ
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนีส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า แม้ ว่าปั จจุบนั รูปแบบการนําเสนอรายการ
โทรทัศน์จะมีหลากหลายรู ปแบบก็ตามทีแต่รูปแบบหลักที+สนใจนัน+ คือ นําเสนอเป็ นละครธรรมะ
แนววาไรตี มีเนือหาหลากหลายผสมผสานกันทังความเป็ นละครเชิงสัง+ สอนเรื+ องจริ ง เตือนสติ แต่
การนําเสนอควรออกมาในรูปแบบของความสนุกสนาน ตลกขําขัน แล้ วจึงนําแนวคิดดีสอดแทรก
เข้ าไปในละคร ซึง+ เชื+อว่ารูปแบบนีจะมีสว่ นช่วยให้ สามารถติดตามและเข้ าใจได้ ง่ายที+สดุ
แต่ทงนี
ั ทังรายการก็ไม่ควรเป็ นละครเพียงอย่างเดียว ควรมีการสอดแทรกช่วงต่างๆเพื+อให้
เกิดความน่าสนใจขึน
ความยาวของรายการในการออกอากาศไม่ควรนานเกิน 1 ชั+วโมง หรื อสันเกินไปก็ไม่
น่าสนใจ ทังนีกลุ่มตัวอย่างเชื+อว่ารายการจะน่าสนใจให้ ติดตามหรื อไม่นนั ขึนอยู่กับเนือหาไม่ใช่
เวลาของความสัน-ยาว เพราะยอมรับว่ามีการเปลี+ยนช่องหรื อรายการที+รับชมตลอดเวลา
เนือหาที+นําเสนอในรายการ สามารถตอบปั ญหาหรื อชีแนะการดําเนินชีวิตด้ านความรัก
ชีวิตการเรี ยน ปั ญหาความขัดแย้ งกับพ่อแม่ ได้
พิธีกรของรายการธรรมะสําหรับวัยรุ่ นไม่จําเป็ นต้ องเป็ นวัยรุ่ นเสมอไป แต่ควรเป็ นคนที+
วัยรุ่ นรู้ จักบ้ างในสังคม มีภาพลักษณ์ ดี มีความรู้ เรื+ องธรรมะพืนฐาน ควรนําดาราหรื อบุคคลที+มี
ชื+อเสียงมาร่ วมรายการ จะทําให้ เกิดความสนใจที+จะรับชมรายการได้ มากยิ+งขึน กลุ่มวัยรุ่ นหญิ ง
ระดับมัธยมกลุ่มนียังมีความคิดเห็นว่าคนดังควรเป็ นคนในวงการเพลง เช่น นักร้ อง หรื อนักดนตรี
เพราะเป็ นบุคคลที+กลุม่ ตัวอย่างให้ ความสนใจเป็ นพิเศษ
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ตารางที+ 4.1
สรุปผลเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของกลุม่ วัยรุ่นระดับมัธยมปลาย
จากการสัมภาษณ์แบบกลุม่ เฉพาะ

หัวข้ อ

วัยรุ่นระดับมัธยมปลายเพศชาย

วัยรุ่นระดับมัธยมปลายเพศหญิง

1.พฤติกรรมในการ
รับชมรายการ
โทรทัศน์

• เลือกชมรายการโทรทัศน์ตามความ
สนใจเฉพาะตนและเวลาว่าง
• เลือกชมรายการข่าว กีฬา ความบันเทิง
วาไรตี เพลง ทว่ารายการโทรทัศน์แนว
วาไรตี ตลกขบขันได้ รับความสนใจ
มากที+สดุ
• ชมรายการในช่วงหัวคํา+ วันจันทร์ -ศุกร์
ส่วนวันเสาร์ -อาทิตย์ จะเปิ ดทีวีไว้ นาน
ครังละหลายๆ ชัว+ โมงหรื อมากกว่า 4
ชัว+ โมงขึนไป
• ขณะดูทีวีมกั ทํากิจกรรมอื+นไปด้ วย
โดยเฉพาะการเล่นอินเทอร์ เนต แชทคุย
กับเพื+อน ฟั ง จากรายการวิทยุ คุย
โทรศัพท์มือถือกับเพื+อนตลอดเวลา
• ชอบรูปแบบรายการที+ตื+นเต้ น
สนุกสนาน เร้ าใจ ชวนติดตาม ไม่
เคร่งเครี ยด หรื อเนือหารายการที+เป็ น
เรื+ องที+วยั รุ่นกําลังสนใจ เป็ น Talk of
the Town ในกลุม่ วัยรุ่นขณะนัน
• ชอบพิธีกรวัยเดียวกัน เป็ นที+ร้ ูจกั มี
ชื+อเสียง

• ชมรายการเท่าที+มีโอกาสและชมตาม
ความสนใจเฉพาะรายการนันๆ
• สนใจชมรายการข่าว ข่าวซุบซิบดารา
วาไรตีทอล์คโชว์ ความบันเทิง เกมโชว์
เพลง
• เลือกดูโทรทัศน์มากกว่าสือ+ ทันสมัย
ชนิดอื+น
• เปิ ดทีวีไว้ นานครังละหลายชัว+ โมงหรื อ
มากกว่า 4 ชัว+ โมงขึนไป
• เปิ ดทีวดี รู ายการต่างๆ อย่างไม่เจาะจง
และเล่นอินเทอร์ เนต แชทคุยกับเพื+อน
ไปด้ วย
• มักกดรี โมทเปลีย+ นช่องทุกครังที+
รายการเบรกพักโฆษณา
• ชอบชมรายการที+ตื+นเต้ น สนุกสนาน
เร้ าใจ ชวนติดตาม ไม่เคร่งเครี ยด หรื อ
เนือหารายการทีเ+ ป็ นเรื+ องทีว+ ยั รุ่นกําลัง
สนใจ
• ชอบพิธีกรวัยเดียวกัน มีชื+อเสียง
• ชอบรายการบันเทิงมีสาระแทรก แม้
รายการนันจะเป็ นรายการธรรมะก็ต้อง
มีเนือหาสาระ สนุกสนาน
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ตารางที+ 4.1 (ต่อ)
สรุปผลเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของกลุม่ วัยรุ่นระดับมัธยมปลาย
จากการสัมภาษณ์แบบกลุม่ เฉพาะ

หัวข้ อ

2.ความคิดเห็น
เกี+ยวกับรายการ
ธรรมะสําหรับวัยรุ่น

วัยรุ่นระดับมัธยมปลายเพศชาย วัยรุ่นระดับมัธยมปลายเพศหญิง

• กลุม่ ตัวอย่างมองว่ารายการ ‘ธรรมะ
เดลิเวอรี+ ’ เป็ นรายการที+ดมี ีสาระแม้
จะนําเสนอเรื+ องราวธรรมะ

• เคยดูบ้างบางครัง เช่น รายการ ‘ธรรมะ
เดลิเวอรี+ ’

• ธรรมะเป็ นเรื+ องไกลตัวไกลวัย แต่ก็
• รายการธรรมะอื+นไม่สนุก ไม่นา่ สนใจ อยากดูถ้าเป็ นรายการทีม+ ีความสนุก
ไม่นา่ เบื+อ
ส่วนธรรมะเดลิเวอรี+ พระพูดแบบ
ตลกขบขันทําให้ นา่ ฟั งมากขึน
• ถ้ ายังไม่เคยดู แต่พอได้ ยินชื+อว่าเป็ น
รายการธรรมะก็จะรู้สกึ ว่าคงน่าเบื+อ
• ดูรายการธรรมะเดลิเวอรี+ เพราะมี
แต่ถ้ามีชื+อแปลกใหม่อย่างรายการ
ข้ อคิดหลายอย่างให้ คิดตาม
ธรรมะเดลิเวอรี+ ก็อยากดูเพราะชื+อฟั งดู
เตือนสติได้
ทันสมัย
• อยากได้ คําตอบเรื+ อง การดําเนินชีวิต
ความรัก พ่อแม่ ชีวิต การเรี ยน จาก • วัยรุ่นไม่สนใจเรื+ องธรรมะมากเท่าไหร่
การดูรายการธรรมะ
• รายการธรรมะส่วนใหญ่มกั ออกอากาศ
ตอนเช้ าตรู่ ตื+นทันแต่ไม่มีเวลาดูเพราะ
ต้ องไปโรงเรี ยน
• ไม่คอ่ ยได้ ดรู ายการธรรมะเพราะไม่ใช่
เวลาทีเ+ หมาะสม
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ตารางที+ 4.1 (ต่อ)
สรุปผลเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของกลุม่ วัยรุ่นระดับมัธยมปลาย
จากการสัมภาษณ์แบบกลุม่ เฉพาะ
หัวข้ อ

วัยรุ่นระดับมัธยมปลายเพศชาย

วัยรุ่นระดับมัธยมปลายเพศหญิง
• ละครเชิงสัง+ สอนเรื+ องจริ ง เตือนสติ ใน

• อยากให้ เป็ นละครธรรมะแนววาไรตี มีความ
3.รูปแบบ
หลากหลายผสมผสานกันทังความเป็ น
รายการธรรมะ
ละครที+มีเนือหาเชิงสัง+ สอนเรื+ องจริ ง
ที+วยั รุ่นต้ องการ

รูปแบบของความสนุกสนาน ตลกขําขัน
แล้ วจึงนําแนวคิดดีสอดแทรกเข้ าไปใน
ละคร ซึง+ เชื+อว่ารูปแบบนีจะมีสว่ นช่วยให้
เตือนสติ และความเป็ นวาไรตีที+ดสู นุกสนาน สามารถติดตามและเข้ าใจได้ ง่ายที+สดุ
ในแนวละครธรรมะรูปแบบตลกขบขัน
• แต่ทงนี
ั ทังรายการก็ไม่ควรเป็ นละคร
เพียงอย่างเดียว ควรมีการสอดแทรกช่วง
• รายการควรมีความยาวประมาณ 1 ชัว+ โมง
ต่างๆเพื+อให้ เกิดความน่าสนใจขึน
ถึง 45 นาที
• เชื+อว่ารายการจะน่าสนใจให้ ติดตาม
• พิธีกรของรายการธรรมะสําหรับวัยรุ่นไม่
หรื อไม่นนั ขึนอยูก่ บั เนือหาไม่ใช่เวลา
จําเป็ นเสมอไปว่าต้ องเป็ นวัยรุ่น แต่ควรเป็ น
ของความสัน-ยาว เพราะยอมรับว่ามีการ
คนที+วยั รุ่นรู้จกั บ้ างในสังคม มีภาพลักษณ์ที+
เปลีย+ นช่องหรื อรายการที+รับชม
ดี และมีความรู้เรื+ องธรรมะพืนฐาน สามารถ
ตลอดเวลา
นําไปใช้ ในชีวิตประจําวันได้
• เนือหาที+นําเสนอในรายการ สามารถ
• แขกรับเชิญร่วมรายการควรเป็ นบุคคลที+
ตอบปั ญหาหรื อชีแนะการดําเนินชีวิต
น่าสนใจ เช่น ดาราที+วนั รุ่นกําลังชื+นชอบ
ด้ านความรัก ชีวติ การเรี ยน ปั ญหาความ
ขัดแย้ งกับพ่อแม่ ได้
• พิธีกรของรายการธรรมะสําหรับวัยรุ่ นไม่
จําเป็ นต้ องเป็ นวัยรุ่นเสมอไป แต่ควรเป็ น
คนที+วยั รุ่นรู้จกั บ้ างในสังคม มี
ภาพลักษณ์ดี มีความรู้เรื+ องธรรมะ
พืนฐาน
• ควรนําดาราหรื อบุคคลที+มีชื+อเสียง
มาร่วมรายการ จะทําให้ เกิดความสนใจ
ที+จะรับชมรายการได้ มากยิง+ ขึน
• กลุม่ นียังมีความคิดเห็นว่าคนดังควรเป็ น
คนในวงการเพลง เพราะเป็ นบุคคลที+
กลุม่ ตัวอย่างให้ ความสนใจเป็ นพิเศษ
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4.1.3 กลุม่ วัยรุ่นเพศชาย ระดับอุดมศึกษา
อายุระหว่าง 20-24 ปี จํานวน 8 คน ระดับอุดมศึกษา
1. ข้ อมูลทัว+ ไป
กลุ่มตัวอย่างนีเป็ นวัยรุ่นเพศชายที+มีอายุอยู่ในช่วง 20-24 ปี กําลังศึกษาระดับอุดมศึกษา
หรื อมหาวิทยาลัย เป็ นวัยรุ่นที+มีวุฒิภาวะเติบโตเต็มที+ สนใจอ่านหนังสือประเภทกีฬา สตาร์ ซอรค
เกอร์ สนใจจะอ่านหนังสือหลายประเภท ส่วนใหญ่ชอบการดูภาพยนตร์ การเล่นอินเทอร์ เน็ต ฟั ง
เพลงแนวสมัยใหม่ และชมรายการโทรทัศน์ประเภทรายการเกมโชว์ ชอบฟั งเพลงจากเครื+ องมือ
สื+อสารทันสมัยชนิดต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ เอ็มพี 3 เป็ นต้ น
การชมรายการโทรทัศน์ของกลุ่มวัยรุ่ นเพศชายกลุ่มนี มักจะชื+นชอบรายการที+มีเนือหา
สาระเกี+ยวกับความเป็ นวัยรุ่นและรับชมรายการโทรทัศน์ที+ต้องบอกรับเป็ นสมาชิกและเสียค่ารับชม
มากกว่าประเภทฟรี ทีวี
2 พฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์
พฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์ของกลุ่มวัยรุ่ นเพศชายระดับอุดมศึกษา มักจะ
เลือกชมรายการโทรทัศน์ตามความสนใจเฉพาะตนและเวลาว่าง และเลือกชมรายการที+มีเนือหา
ประเภทข่าว กีฬา เป็ นส่วนใหญ่ ทว่าส่วนใหญ่จะชอบสื+ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์ เน็ต มากกว่า
การชมรายการโทรทัศน์
รายการโทรทัศน์ที+กลุ่มตัวอย่างนีให้ ความสนใจเป็ นพิเศษคือรายการแข่งขันกีฬาประเภท
การแข่งขันฟุตบอล ขณะที+จะไม่ชอบรายการข่าวการเมือง
ช่วงเวลาที+กลุ่มนีรับชมรายการจะอยู่ในช่วงเวลา 22.00 -24.00 น. โดยวันหนึ+งๆ จะดูทีวี
1-2 ชัว+ โมงหรื อ 3 ชัว+ โมงเต็มที+
จะเปิ ดทีวีทิงไว้ และเล่นอินเทอร์ เน็ตดึกๆ ขณะเปิ ดทีวีแช่ทิงไว้ เป็ นเพื+อน
พฤติกรรมการชมรายการโทรทัศน์มีการกดเปลี+ยนช่องด้ วยรี โมทนานๆ ครัง แต่หากมีรีโมท
ในมือก็จะกดเปลี+ยนช่องรับชมไปเรื+ อยๆ จนกว่าจะพบช่องที+ถูกใจ และเวลาที+รายการถูกคัน+ ด้ วย
การโฆษณาก็จะเป็ นเวลาที+ทําให้ กดเปลี+ยนช่องอื+นๆ มากที+สดุ
ในการรับชมรายการโทรทัศน์กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นชายระดับมัธยมมักทํากิจกรรมอื+นไปด้ วย
โดยเฉพาะการทํ า กิ จ กรรมเพื+ อ ความบัน เทิ ง หรื อ คลายเครี ย ดร่ ว มไปกับ การดูที วี เช่ น แชท
อินเทอร์ เน็ตคุยกับเพื+อน เล่น ไฮไฟว์ สนทนาออนไลน์หรื อคุยโทรศัพท์มือถือกับเพื+อน เป็ นต้ น
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กลุ่มตัวอย่างชายระดับอุดมศึกษากลุ่มนีชอบรายการที+ตื+น เต้ น สนุกสนาน เร้ าใจ ชวน
ติดตาม ไม่เคร่ งเครี ยด หรื อมักเลือกรายการที+มีสาระความบันเทิงเชิงให้ ความรู้ นอกจากรายการ
ตลกขบขัน เรี ยลริ ตีโชว์ รายการทอล์คโชว์ รายการสารคดี หากจะดูรายการสาระความรู้ เช่น
รายการสารคดีก็ต่อเมื+อไม่มีอะไรที+น่าสนใจให้ ดู กลุ่มตัวอย่างไม่สนใจดูรายการที+มีสาระความรู้
เพียงอย่างเดียว ถ้ าอยากได้ ความรู้ จะอ่านหนังสือพิมพ์แทน เพราะต้ องการดูโทรทัศน์เพื+อคลาย
เครี ยด
พิธีกรดาราที+มีชื+อเสียงหรื อนักแสดงดังๆ จะมีส่วนในการเลือกรับชมรายการโทรทัศน์ของ
กลุม่ ตัวอย่างนี เพศของพิธีกรไม่มีผลต่อการชมรายการ เพราะจะเลือกที+เนือหารายการตลก สนุก
3 ความคิดเห็นเกี+ยวกับรายการธรรมะ
กลุม่ ตัวอย่างกลุม่ นีไม่สนใจดูรายการธรรมะ ไม่ร้ ูวา่ รายการมีเวลาใด ไม่ร้ ูวา่ รายการธรรมะ
มีรายการอะไรบ้ าง ไม่ร้ ู ว่าเนือหารายการเป็ นอย่างไร โดยเฉพาะไม่เคยดูไม่ร้ ู จกั รายการธรรมะที+
ผลิตเพื+อกลุม่ คนรุ่นใหม่อย่าง ธรรมะเดลิเวอรี+ หรื อธรรมะติดปี ก
วัยรุ่นเพศชายกลุม่ ตัวอย่างนีมีความคิดเห็นว่าถ้ ารายการธรรมะไม่ดงึ ดูดใจก็จะไม่ดแู ต่ถ้า
เป็ นละครธรรมะ ก็ อาจดูเพราะกลุ่มตัวอย่างรู้ สึกว่าเป็ นละคร ละครย่อมชวนให้ ร้ ู สึกอยากดูไ ด้
มากกว่าการเป็ นรายการสัง+ สอนธรรมะ
กลุ่มตัวอย่างนีจะสนใจรายการธรรมะในแนวละครตลกสนุกสนานมากกว่ารายการที+มี
เนือหาเป็ นการสัง+ สอนธรรมะล้ วนๆ
4 รูปแบบรายการธรรมะที+วยั รุ่นต้ องการ
ในความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างชายระดับอุดมศึกษานีคิดว่ารายการธรรมะไม่จําเป็ นต้ อง
มีพระ เพราะพระกับธรรมะเป็ นของคูก่ นั ที+ทกุ คนรับรู้และเข้ าใจ ขณะที+คนที+ไม่ใช่พระแต่สนใจและรู้
เรื+ องธรรมะ รู้แล้ วพูดได้ สอนได้ จะเป็ นกลุ่มบุคคลที+กลุ่มตัวอย่างนีให้ ความสนใจ หากยิ+งเป็ นคนที+
วัยรุ่นรู้จกั ชื+นชอบ ก็จะยิ+งทําให้ รายการน่าสนใจ อยากดูมากขึน และถ้ าบุคคลที+อยู่ในรายการเป็ น
กลุ่มคนที+มีวัยใกล้ เคียงกันก็ยิ+งทําให้ เข้ าใจง่ายหรื อสนใจรับชมมากขึนเพราะเหมือนกันว่า การ
แนะนําหรื อสัง+ สอนเสมือนเพื+อนกันคุยกันแนะนํากันมากกว่า
กลุ่ม ตัวอย่างกลุ่ม นี อยากให้ รายการธรรมะเป็ นรู ป แบบของละครหรื อ ภาพยนตร์ แนว
ซิทคอม สอดแทรกเนือหาธรรมะอย่างง่ายๆ จากคําพูด จากเหตุการณ์ใกล้ ตวั และมีดารามาใน
รายการ ถ้ าเป็ นไปได้ ไม่อยากให้ รายการมีเบรกพักโฆษณาคัน+ รายการ ควรดูรวดเดียวให้ จบ
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นอกจากรายการธรรมะแนวภาพยนตร์ ซิทคอมแล้ ว กลุ่มตัวอย่างชายกลุ่มนียังอยากให้
รายการธรรมะนําเสนอในรูปแบบของรายการเพลงแต่แปลงให้ เป็ นแนวธรรมะที+ดแู ล้ วมีสาระ เพลง
เป็ นเพลงวัยรุ่ นมาครี เ อท แปลงให้ มี เนื อหาให้ กําลังใจ สอนให้ มองโลกในแง่ดี คิดบวก เพราะ
เนื+องจากกลุ่มเป้าหมายรักและสนใจในเรื+ องราวเกี+ยวกับดนตรี เสียงเพลง เชื+อว่ารูปแบบนีจะทําให้
รายการมีความน่าสนใจขึน
ประเด็นต่างๆนําเสนอเรื+ องราวปั ญหาส่วนรวมของวัยรุ่ น สอนให้ ร้ ู จกั คิดต่อยอด ไม่ใช่ติด
ยึดอยูก่ บั กรอบความคิดหรื อค่านิยมแบบเดิม
ในทัศนะของกลุ่มวัยรุ่ นชายนี มีความคิดเห็นว่าต้ องมองธรรมะอีกมุมหนึ+งที+ไม่เคยมอง
ต้ องอาศัยกลวิธีในการเล่าเรื+ องธรรมะรู ปแบบใหม่ๆ เล่าผ่านสื+อใหม่ๆ พระต้ องอยู่ในบริ บทใหม่ๆ
ไม่ใช่ที+วดั ที+เดียว พระรูปจริ งอาจจะกลายเป็ นพระการ์ ตนู แอนนิเมชัน+ หรื อเป็ นพระจริ งก็ได้ แต่จบั
ต้ องได้ คือเข้ าถึงได้ เป็ นพระรุ่นใหม่หวั ใจใส่ธรรมะแบบสนุกสนาน รู้เรื+ อง เข้ าใจได้ อยากฟั ง
4.1.4 กลุม่ วัยรุ่นเพศหญิง ระดับอุดมศึกษา
อายุระหว่าง 20-23 ปี จํานวน 8 คน ระดับอุดมศึกษา
1. ข้ อมูลทัว+ ไป
กลุม่ ตัวอย่างนีเป็ นวัยรุ่นเพศหญิงที+มีอายุอยู่ในช่วง 20-23 ปี กําลังศึกษาระดับอุดมศึกษา
หรื อมหาวิทยาลัย เป็ นวัยรุ่ นที+มีวุฒิภาวะเติบโตเต็มที+ สนใจอ่านหนังสือประเภทแฟชัน+ นิตยสาร
เพื+อผู้หญิง สนใจจะอ่านหนังสือหลายประเภท ส่วนใหญ่ชอบการดูภาพยนตร์ การเล่นอินเทอร์ เน็ต
ฟั งเพลงแนวสมัยใหม่ และชมรายการโทรทัศน์ประเภทรายการเกมโชว์ ชอบฟั งเพลงจากเครื+ องมือ
สื+อสารทันสมัยชนิดต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ เอ็มพี 3
2 พฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์
กลุ่มตัวอย่างทังหมดส่วนใหญ่จะสนใจการเสพสิ+งบันเทิงจากเครื+ องมือสื+อสารสมัยใหม่
เช่น สื+ออิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์ เนต โทรศัพท์มือถือ เอ็มพี 3 แต่ทงนี
ั การชมรายการโทรทัศน์ก็ยงั คง
เป็ นหลักและเป็ นส่วนหนึง+ ในชีวิตประจําวัน การชมรายการโทรทัศน์ของกลุ่มวัยรุ่นเพศหญิงกลุ่มนี
พบว่ามักจะชื+นชอบการชมรายการโทรทัศน์ที+มีเนือหาสาระเกี+ยวกับเพลง เกมโชว์ วาไรตี ทอล์คโชว์
รายการบันเทิงต่างๆ ละคร ภาพยนตร์
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ช่ว งเวลาชมรายการช่วงเวลาหลัก ของกลุ่ม ตัว อย่างนี คื อ เวลาหลัง เลิก เรี ยนและตอน
กลางคืนในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ส่วนวันหยุดวันเสาร์ วนั อาทิตย์จะได้ รับชมในวันอาทิตย์มากกว่าวัน
เสาร์ เนื+องจากวันเสาร์ มกั จะออกไปทํากิจกรรมนอกที+พกั อาศัย
รายการที+กลุม่ ตัวอย่างชื+นชอบคือ ซัมวันอาคันตุกะ รายการ สาระแน รายการ บางจะเกร็ ง
ซึง+ ถ้ าเปิ ดพบรายการก็จะดู แต่ไม่ได้ เปิ ดรอเพื+อจะดู
บุคคลที+อยู่ในรายการ มีส่วนสําคัญทําให้ เลือกชม พิธีกรเป็ นดาราที+หน้ าตาสวย หล่อ จะ
ทําให้ กลุม่ ตัวอย่างเลือกดูรายการนันในช่วงระยะเวลาหนึง+
กลุม่ ตัวอย่างนีกล่าวว่า รายการที+มีสาระก็สามารถรับชมได้ แต่ต้องมีความน่าสนใจ แม้ จะ
ไม่ได้ เป็ นรูปแบบที+แปลกใหม่แต่การนําเสนอก็ต้องชวนติดตาม รายการที+กลุ่มตัวอย่างสนใจดูเป็ น
พิเศษและมีพฤติกรรมใกล้ เคียงกันนัน+ คือ คือ รายการเพลง ในเวลากลางคืน
3 ความคิดเห็นเกี+ยวกับรายการธรรมะ
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าธรรมะเป็ นเรื+ องน่าเบื+อ แต่ไม่ปฏิเสธจะดูรายการธรรมะ
เพราะหลักธรรมะนํามาใช้ แก้ ปัญหาหรื อชีแนะแนวทางในการดําเนินชีวิตได้ ในบางครัง
การรับชมรายการธรรมะของกลุ่มตัวอย่างนีเคยรับชมบ้ างในตอน 06.00 น. กลุ่มตัวอย่าง
กล่าวว่า สาเหตุหลักสําคัญที+ทําให้ กลุ่มวัยรุ่นไม่สนใจรายการประเภทธรรมะ เนื+องจาก เวลา การ
ออกอากาศไม่ได้ ตรงกับเวลาที+กลุม่ เป้าหมายรับชมโทรทัศน์
รายการ ธรรมะเดลิเวอรี+ เป็ นรายการธรรมะที+กลุ่มตัวอย่างนีไม่คอ่ ยให้ ความสนใจรับชม
เพราะออกอากาศเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สบโอกาสจะดูได้
กลุ่มตัวอย่างกล่าวว่า เมื+อนึกถึงรายการธรรมะ ก็มีทศั นะคติว่าต้ องมีแต่พระสงฆ์รูปแบบ
รายการก็ซําซาก จําเจ ทําให้ เกิดความคิดว่าเป็ นเรื+ องน่าเบื+อ เข้ าใจยาก และไม่นา่ สนใจ
4 รูปแบบรายการธรรมะสําหรับวัยรุ่นที+ต้องการ
กลุ่ม ตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า พิธี กร ของรายการธรรมะควรเป็ นดาราวัยรุ่ น มี บุคลิก
รู ปร่ างหน้ าตาดี มีความรู้ ความสามารถในด้ านใดด้ านหนึ+งอย่างชัดเจน ยิ+งถ้ าเป็ นคนรุ่ นใหม่ที+
สนใจธรรมะ มีพืนฐานชีวิตเกี+ยวข้ องกับเรื+ องคุณธรรม ถ้ าเป็ นไปได้ ไม่อยากให้ รายการประเภทนีมี
พระเป็ นผู้ดําเนินรายการ โดยเฉพาะเมื+อผลิตให้ แก่วยั รุ่ น ควรเป็ นคนรุ่ นเดียวกัน มาสอนแนะนํา
มากกว่าที+จะเป็ นกลุม่ คนวัยอื+นๆ
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กลุม่ ตัวอย่างมีความเห็นว่า ถ้ านํารายการธรรมะ มาปรับนําเสนอในแบบรายการโทรทัศน์
ทัว+ ๆไปเช่น talk show โดยมีผ้ รู ่วมสนทนาเป็ นบุคคลที+กลุ่มตัวอย่างสนใจเพียงเท่านีกลุ่มตัวอย่างก็
มีแนวโน้ มที+จะสนใจรับชมแล้ ว และอีกรูปแบบที+เชื+อว่าเหมาะกับการนําเสนอนัน+ คือการผลิตเป็ น
ละคร เหตุการณ์ สมมติ เพราะด้ วยพฤติกรรมแต่ละคนก็ชอบดูละครกันอยู่แล้ ว เป็ นวิธีที+ทําให้
เข้ าถึงได้ ง่ายที+สดุ
ประเด็นต่างๆในรายการก็ต้องพูดเรื+ องราวที+ใกล้ ตวั เช่นเรื+ องความรักทัว+ ไป ความรักที+มีตอ่
พ่อแม่ ปั ญหาเรื+ องรักๆ ใคร่ๆ สอนธรรมะแบบอ้ อมๆ ไม่ใช่การสัง+ สอนแบบตรงไปตรงมา และกลุ่ม
ตัวอย่างยังมีความคิดเห็นว่าธรรมะคือเรื+ องการทําคุณงามความดี การใช้ ชีวิตอย่างมีคณ
ุ ค่า ไม่ใช่
เรื+ องการพูดถึงธรรมะแบบธรรมะตรงๆ
ชื+อรายการมีผลต่อรายการธรรมะ ถ้ าตังชื+อว่าธรรมะก็คงไม่มีใครอยากดู เป็ นไปได้ ชื+ อ
รายการไม่ควรมี คําว่าธรรมะ และภาพรวมทังหมดของรายการควรนําเสนอให้ ร้ ู สึกว่ารายการ
ดังกล่าวไม่ได้ เป็ นรายการธรรมะ แต่อาจจะเป็ นรายการ วาไรตี ที+สอดแทรกแง่คิดดีๆมากกว่า ที+จะ
บอกว่านี+คือธรรมะตรงๆ
กลุ่มวัยรุ่นหญิงระดับอุดมศึกษาให้ ความคิดเห็นด้ วยว่ารายการธรรมะไม่จําเป็ นเสมอไป
ว่าต้ องเป็ นรายการยามเช้ า แต่ถ้าเป็ นเวลาอื+นที+อาจมีโอกาสได้ คนดูที+ดแู บบไม่ตงใจ
ั เปิ ดมาพบ
รายการในเวลานันพอดี ช่วงเวลาในการออกอากาศเผยแพร่รายการไม่ควรจํากัดเพียงเวลาช่วงเช้ า
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ตารางที+ 4.2
สรุปผลเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของกลุม่ วัยรุ่นระดับอุดมศึกษา
จากการสัมภาษณ์แบบกลุม่ เฉพาะ
หัวข้ อ

1.พฤติกรรมในการ
รับชมรายการ
โทรทัศน์

วัยรุ่นระดับอุดมศึกษาเพศชาย

วัยรุ่นระดับอุดมศึกษาเพศหญิง

• การชมรายการโทรทัศน์ เป็ นหลักและ
• ชอบชมรายการแข่งขันกีฬา (ฟุตบอล)
เป็ นส่วนหนึง+ ในชีวติ ประจําวัน
และรายการบันเทิง
• ชื+นชอบการชมรายการโทรทัศน์ที+มี
เนือหาสาระเกี+ยวกับเพลง เกมโชว์ วา
• เวลาที+ดทู วี ีจริงจังคือ 24.00 น.
ไรตี ทอล์คโชว์ รายการบันเทิงต่างๆ
• ชอบเปิ ดทีวีทงไว้
ิ และเล่นอินเทอร์ เน็ต
ละคร ภาพยนตร์
ดึกๆ ขณะเปิ ดทีวี
• ช่วงเวลาชมรายการช่วงหลัก คือเวลา
• ช่องรายการไม่มีผลต่อการเลือกชม
หลังเลิกเรี ยนและตอนกลางคืนในวัน
รายการ เปลีย+ นช่องรายการไปตาม
จันทร์ ถึงวันศุกร์ ส่วนวันหยุดวันเสาร์ วนั
ความสนใจ
อาทิตย์จะได้ รับชมในวันอาทิตย์
มากกว่าวันเสาร์ เนื+องจากวันเสาร์
• วันหนึง+ ๆ จะดูทวี ี 1- 3 ชัว+ โมง
มักจะออกไปทํากิจกรรมนอกที+พกั
• ชอบการทํากิจกรรมเพื+อความบันเทิง
อาศัย
หรื อคลายเครี ยดร่วมไปกับการดูทีวี
เช่น แชทอินเทอร์ เน็ตคุยกับเพื+อน เล่น • บุคคลที+อยูใ่ นรายการ มีสว่ นสําคัญทํา
ให้ เลือกชม พิธีกรเป็ นดาราที+หน้ าตา
ไฮไฟว์
สวย หล่อ จะทําให้ กลุม่ ตัวอย่างเลือกดู
• ชอบการเปลีย+ นช่องทุกครังที+รายการ
รายการนันในช่วงระยะเวลาหนึง+
พักคัน+ โฆษณา
• กลุม่ ตัวอย่างนีกล่าวว่า รายการที+มี
• มักเลือกดูรายการที+มีสาระความ
สาระก็สามารถรับชมได้ แต่ต้องมีความ
บันเทิงเชิงให้ ความรู้นอกจากรายการ
น่าสนใจ แม้ จะไม่ได้ เป็ นรูปแบบที+
ตลกขบขัน เรี ยลริ ตีโชว์ รายการทอล์ค
แปลกใหม่แต่การนําเสนอก็ต้องชวน
โชว์
ติดตาม รายการที+กลุม่ ตัวอย่างสนใจดู
เป็ นพิเศษ คือ รายการเพลง ในเวลา
• พิธีกรหรื อนักแสดงมีสว่ นสําคัญในการ
กลางคืน
เลือกรับชมรายการโทรทัศน์
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ตารางที+ 4.2 (ต่อ)
สรุปผลเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของกลุม่ วัยรุ่นระดับอุดมศึกษา
จากการสัมภาษณ์แบบกลุม่ เฉพาะ
หัวข้ อ

วัยรุ่นระดับอุดมศึกษาเพศชาย

• ไม่สนใจดูรายการธรรมะ
2.ความคิดเห็น
เกี+ยวกับรายการ
• ไม่ร้ ูวา่ รายการมีเวลาใด
ธรรมะสําหรับวัยรุ่น
• ไม่ร้ ูวา่ รายการธรรมะมีรายการ
อะไรบ้ าง
• ไม่ร้ ูวา่ เนือหารายการเป็ นอย่างไร

วัยรุ่นระดับอุดมศึกษาเพศหญิง
•
กลุม่ ตัวอย่างมีความคิดเห็น
ว่าธรรมะเป็ นเรื+ องน่าเบื+อ แต่ไม่
ปฏิเสธจะดูรายการธรรมะ เพราะ
หลักธรรมะนํามาใช้ แก้ ปัญหาหรื อ
ชีแนะแนวทางในการดําเนินชีวิต
ได้ ในบางครัง

•
สาเหตุหลักสําคัญที+ทําให้
• ไม่เคยดู ไม่ร้ ูจกั รายการ ‘ธรรมะเด กลุม่ วัยรุ่นไม่สนใจรายการ
ประเภทธรรมะ เนื+องจาก เวลา
ลิเวอรี+ ’ หรื อรายการแนวธรรมะ
การออกอากาศไม่ได้ ตรงกับเวลา
อื+นๆ ไม่เคยได้ ยินว่ามีรายการนี
ที+กลุม่ เป้าหมายรับชมโทรทัศน์
• ถ้ ารายการธรรมไม่ดงึ ดูดใจก็จะไม่
รายการ ธรรมะเดลิเวอรี+
ดูแต่ถ้าเป็ นละครธรรมะ ก็อาจดู •
เพราะรู้สกึ ว่าเป็ นละคร ละครย่อม เป็ นรายการธรรมะที+กลุม่ ตัวอย่าง
นีไม่คอ่ ยให้ ความสนใจรับชม
น่าดูกว่าการเป็ นรายการสอน
เพราะออกอากาศเฉพาะวันหยุด
ธรรมะ
นักขัตฤกษ์ ไม่สบโอกาสจะดูได้
• จะสนใจรูปแบบรายการธรรมะใน
• กลุม
่ ตัวอย่างกล่าวว่า เมื+อนึกถึง
แนวละคร ตลกสนุกสนาน
รายการธรรมะ ก็มีทศั นะคติวา่
มากกว่ารายการธรรมะล้ วนๆ
ต้ องมีแต่พระสงฆ์รูปแบบรายการ
ก็ซําซาก จําเจ ทําให้ เกิดความคิ
ว่าเป็ นเรื+ องน่าเบื+อ เข้ าใจยาก และ
ไม่นา่ สนใจ
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ตารางที+ 4.2 (ต่อ)
สรุปผลเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของกลุม่ วัยรุ่นระดับอุดมศึกษา
จากการสัมภาษณ์แบบกลุม่ เฉพาะ
หัวข้ อ

วัยรุ่นระดับอุดมศึกษาเพศชาย

วัยรุ่นระดับอุดมศึกษาเพศหญิง

• กลุม่ ตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า พิธีกร ของ
รายการธรรมะควรเป็ นดาราวัยรุ่น มีบคุ ลิก
• รายการธรรมะไม่จําเป็ นต้ องมีพระ เพราะ
3.รูปแบบรายการ
รูปร่างหน้ าตาดี มีความรู้ความสามารถใน
ธรรมะที+วยั รุ่นต้ องการ พระกับธรรมะเป็ นของคูก่ นั ที+ทกุ คนรับรู้
และเข้ าใจ อยากให้ มีบคุ คลที+ไม่ใช่พระแต่ ด้ านใดด้ านหนึง+ อย่างชัดเจน ยิ+งถ้ าเป็ น
คนรุ่นใหม่ที+สนใจธรรมะ มีพืนฐานชีวิต
สนใจและรู้เรื+ องธรรมะ รู้แล้ วพูดได้ สอนได้
ยิ+งเป็ นคนที+วยั รุ่น รู้จกั ชื+นชอบ ก็จะยิ+งทํา
เกี+ยวข้ องกับเรื+ องคุณธรรม
ให้ รายการดูนา่ สนใจ อยากดูมากขึน
• ไม่อยากให้ รายการประเภทนีมีพระเป็ นผู้
ดําเนินรายการ โดยเฉพาะเมื+อผลิตให้ แก่
• อยากให้ เป็ นรูปแบบของละครแนว
วัยรุ่น ควรเป็ นคนรุ่นเดียวกัน มาสอน
Situation Comedy ที+มีการสอดแทรก
เนือหาธรรมะอย่างง่ายๆ จากคําพูด จาก
แนะนํามากกว่าทีจ+ ะเป็ นกลุม่ คนวัยอื+นๆ
เหตุการณ์ใกล้ ตวั มีดารามาในรายการ
• กลุม่ ตัวอย่างมีความเห็นว่า ถ้ านํารายการ
เน้ นตลก เน้ นขํา แต่มเี รื+ องธรรมะง่าย ๆ
ธรรมะ มาปรับนําเสนอในแบบรายการ
โทรทัศน์ทวั+ ๆไปเช่น talk show โดยมีผ้ รู ่วม
• ไม่อยากให้ รายการมีการพักโฆษณาคัน+
สนทนาเป็ นบุคคลที+กลุม่ ตัวอย่างสนใจ
รายการ
• เนือหาและวิธีการนําเสนอละครธรรมะที+
น่าจะเป็ นคือการนําเสนอเรื+ องราวปั ญหา
ส่วนรวมของวัยรุ่น สอนให้ ร้ ูจกั คิดต่อยอด
ไม่ใช่ตดิ ยึดอยูก่ บั กรอบความคิดหรื อ
ค่านิยมแบบเดิม

• รูปแบบที+เชื+อว่าเหมาะกับการนําเสนอนัน+
คือการผลิตเป็ นละคร เหตุการณ์สมมติ
เพราะด้ วยพฤติกรรมแต่ละคนก็ชอบดู
ละครกันอยูแ่ ล้ ว เป็ นวิธีที+ทําให้ เข้ าถึงได้
ง่ายที+สดุ

• ต้ องมองธรรมะอีกมุมหนึง+ ที+ไม่เคยมอง

• ประเด็นต่างๆในรายการก็ต้องพูดเรื+ องราว
ที+ใกล้ ตวั เช่นเรื+ องความรักทัว+ ไป ความรัก
ที+มีตอ่ พ่อแม่ ปั ญหาเรื+ องรักๆ ใคร่ๆ สอน
ธรรมะแบบอ้ อมๆ ไม่ใช่การสัง+ สอนแบบ
ตรงไปตรงมา
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ตารางที+ 4.2 (ต่อ)
สรุปผลเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของกลุม่ วัยรุ่นระดับอุดมศึกษา
จากการสัมภาษณ์แบบกลุม่ เฉพาะ

หัวข้ อ

วัยรุ่นระดับอุดมศึกษาเพศชาย

วัยรุ่นระดับอุดมศึกษาเพศหญิง

3.รูปแบบรายการ
กลุม่ ตัวอย่างยังมีความคิดเห็น
•
ต้ องอาศัยกลวิธีในการเล่าเรื+ อง •
ธรรมะที+วยั รุ่นต้ องการ ธรรมะรูปแบบใหม่ๆ เล่าผ่านสื+อ
ว่าธรรมะคือเรื+ องการทําคุณงาม
(ต่อ)
ใหม่ๆ พระต้ องอยูใ่ นบริบทใหม่ๆ
ความดี การใช้ ชีวิตอย่างมีคณ
ุ ค่า
ไม่ใช่เรื+ องการพูดถึงธรรมะแบบ
ไม่ใช่ที+วดั ที+เดียว พระรูปจริงอาจจะ
กลายเป็ นพระการ์ ตนู แอนนิเมชัน+
ธรรมะตรงๆ
หรื อเป็ นพระจริงก็ได้ แต่จบั ต้ องได้ คือ
•
ชื+อรายการมีผลต่อรายการ
เข้ าถึงได้ เป็ นพระรุ่นใหม่หวั ใจใส่
ธรรมะ ถ้ าตังชื+อว่าธรรมะก็คงไม่มี
ธรรมะแบบสนุกสนาน รู้เรื+ อง เข้ าใจ
ใครอยากดู เป็ นไปได้ ชื+อรายการไม่
ได้ อยากฟั ง เป็ นพระมีความคิดอ่าน
ควรมีคําว่าธรรมะ และภาพรวม
สมัยใหม่
ทังหมดของรายการควรนําเสนอให้
รู้สกึ ว่ารายการดังกล่าวไม่ได้ เป็ น
รายการธรรมะ
•
กลุม่ วัยรุ่นหญิง
ระดับอุดมศึกษาให้ ความคิดเห็นด้ วย
ว่ารายการธรรมะไม่จําเป็ นเสมอไป
ว่าต้ องเป็ นรายการยามเช้ า
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4.2 สรุปผลจากการสัมภาษณ์ผ้ ผู ลิตรายการโทรทัศน์สําหรับวัยรุ่นในแบบเจาะลึก
4.2.1. สัมภาษณ์คณ
ุ ทรงยศ นพวรรณสกุล ตําแหน่ง Exclutive Pruducer บริ ษัท
จีเอ็มเอ็ม ทีวี จํากัด
1) ข้ อมูลพืนฐาน
บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี ก่อตังขึนเมื+อปี พ.ศ. 2539 เป็ นบริ ษัทหนึ+งในเครื อของบริ ษัท
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี+ จํากัด (มหาชน) โดยมีจดุ มุง่ หมายในการผลิตรายการสื+อโทรทัศน์ที+สร้ างสรรค์แก่
เยาวชนและคนในชาติ โดยเน้ นการนําเสนอที+มีสาระและความบันเทิงเพลิดเพลิน สนุกสนานควบคู่
กันไปเพื+อให้ เกิดกระบวนการพัฒนา การเรี ยนรู้ ของคนในสังคมร่วมกัน ในอันที+จะยังประโยชน์ให้
เกิดการพัฒนาทางด้ านสติปัญญาของกลุม่ คนส่วนใหญ่ของประเทศชาติ
ทรงยศ นพวรรณสกุล เคยมีประสบการณ์เป็ นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์แนวทอล์ค
โชว์ ที+ มี ชื+ อเสี ยงและประสบความสํ าเร็ จ แล้ วรายการ เช่น สมาคมชมดาว วันวานยัง หวานอยู่
แอนนัทไม่จํากัด โหด หวีด สยอง สี+ซ่าท้ าตะลุย ห้ าอภินิหาร วีไอพี ปั จจุบนั เป็ นผู้ผลิตรายการ
โทรทั ศ น์ แ นววั ย รุ่ น ทั งที+ มี รู ป แบบสาระแตกต่ า งกั น ได้ แก่ ธรรมะเดลิ เ วอรี+ รายการ รถ
โรงเรี ยน และ รายการ สวนสัตว์มหาสนุก
2) รูปแบบรายการที+ผลิต
รายการโทรทัศน์ “ธรรมะดิลิเวอรี+ ” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก
ช่อง 5 เป็ นประจําทุกวันนักขัตฤกษ์ เวลา 14.00 น. กลุ่มเป้าหมายหลักของผู้ชมรายการธรรมะเดลิ
เวอรี+ คือคนรุ่นใหม่ ไม่จํากัด เพศ อายุ เชื+อมัน+ ว่าธรรมะเข้ าถึงกลุ่มคนได้ ทุกเพศทุกวัยโดยไม่จํากัด
ช่วงอายุใดอายุหนึง+ เท่านัน
“ความแตกต่างของ ายการธรรมะเดลิเวอรี+ คือ ด้ วยตัวเนือหาที+นําเสนอมี
ความแปลกใหม่ ทันสมัย ทัน กระแส เรื+ องราวปั ญ หาทางสัง คมต่างๆ นานา จึง
สามารถตรงใจผู้ชมคนรุ่ นใหม่ซึ+งเป็ นกลุ่มคนเป้าหมายหลักของรายการเพราะจาก
จุดที+ทีมงานผู้ผลิตรายการได้ มีความคิดเห็นว่าจะผลิตรายการธรรมะแนวสร้ างสรรค์
เพื+อให้ คนรุ่นใหม่ได้ ร้ ูจกั สัมผัส และเข้ าถึงธรรมะได้ โดยง่าย แต่ว่าก็ไม่ได้ คาดหวังให้
คนรุ่นใหม่เหล่านันต้ องเข้ าถึงธรรมะอย่างถ่องแท้ ลึกซึง เพียงแต่ธรรมะเดลิเวอรี+ นีจะ
เป็ นรู ปแบบรายการที+ธรรมะส่งตรงถึงใจคุณ เหมือนตัวจุดระเบิด ตัวเบืองต้ น ตัว
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ระดับประถมของธรรมะที+ ย่อยง่าย กลืนกินก็ง่าย สนุกด้ วย มีสาระด้ วย คนที+ว่าไม่
ชอบธรรมะก็อาจจะชอบธรรมะและสนุกกับธรรมะได้ ง่าย”
(ทรงยศ นพวรรณสกุล ,สัมภาษณ์. 20 มกราคม 2552)
แม้ ทรงยศจะกล่าวว่ากลุ่มเป้าหมายหลักของผู้ชมรายการธรรมะเดลิเวอรี+ ที+ทาง
ผู้ผลิตรายการวางไว้ แต่ทีแรกจะเป็ นกลุ่มวัยรุ่ นที+มีช่วงอายุระหว่าง 13-19 ปี แต่ด้วยรู ปแบบการ
นําเสนอ ความแปลกใหม่ และพระนักเทศน์ประจํารายการที+เป็ น “ตัวชูโรงหลัก” คือพระมหา
สมปองนันก็ ทํา ให้ รายการธรรมะเดลิเ วอรี+ ไ ด้ รับ ความนิย มเกิ น ความคาดหมายในระยะเวลา
อันรวดเร็ ว ทังกลุ่มวัยรุ่นที+ครอบคลุมถึงวัยรุ่นในระดับมหาวิทยาลัย สิ+งนีแสดงให้ เห็นพฤติกรรมที+
น่าสนใจของคนในสังคมว่าธรรมะเป็ นเรื+ องกว้ างที+คนทัว+ ไปทุกเพศทุกวัยสามารถเข้ าใจและนํามา
ปฏิบตั ิให้ เห็นผลได้ ไม่ว่าจะเป็ น เด็กเยาวชน วัยรุ่นระดับชันมัธยมต้ น ระดับชันมัธยมปลาย หรื อ
วัยรุ่ นตอนปลายในมหาวิทยาลัยไปจนถึง วัยคนทํางานหนุ่ม สาวและคนสูงวัย ธรรมะเดลิเวอรี+
เสมื อ นเป็ นช่อ งทางทางหนึ+ง ที+ จ ะช่ว ยเผยแผ่พ ระพุท ธศาสนา หลัก ธรรมคํ า สอนที+ ดี ง ามของ
พระพุทธเจ้ าในรูปแบบที+สอดคล้ องกับสภาพสังคมสมัยใหม่ในปั จจุบนั
ปั จจุบนั ซึง+ ตลอดระยะเวลาของการผลิตรายการมานีก็มีการปรับเปลี+ยนและพัฒนาไปตาม
กระแสสังคม ตามความเหมาะสมของเนือหา แม้ กระทัง+ พิธีกรที+ทําการ เปลี+ยนไปทุกเทปทังดารา
ชายดาราหญิง แต่ก็เลือกบุคลิกลักษณะที+เป็ นดารารุ่นใหม่ รุ่นหนุม่ รุ่นสาวที+วยั รุ่นก็ชอบ
ทรงยศกล่าวว่า ผู้ผลิตรายการประเภทธรรมะนี ก็มีความจําเป็ นที+ต้องอ่าน ศึกษาธรรมะ
ด้ วยเช่นกัน เพื+อความถูกต้ องของข้ อมูล ให้ เป็ นแนวทางสํ าหรับเวลาจะเขียนบนสคริ ปต์สําหรับ
พิธีกรพูดนําเข้ าสู่รายการ หรื อเวลาจะใส่คําพูดอะไรไป จะได้ ไม่ผิดเพราะมีภาษาพระด้ วย ธรรมะ
เช่น อริยสัจ 4 คืออะไร ฆราวาสธรรมคืออะไร เป็ นต้ น
3) กลยุทธ์และรูปแบบที+เหมาะสมในการผลิตรายการโทรทัศน์สําหรับวัยรุ่น
รายการโทรทัศน์ที+บริษัทจีเอ็มเอ็มผลิตส่วนใหญ่นนมั
ั กมีเนือหาเกี+ยวกับวัยรุ่นนอก
เหนือจากรายการธรรมะเดลิเวอรี+ ดงั กล่าว ในแง่นีมีกลยุทธ์ ในการผลิตรายการเพื+อวัยรุ่ นอย่างไร
ทรงยศเชื+อว่าการจะตอบสนองความต้ องการของวัยรุ่ นได้ นนต้
ั องตามสมัย ทันสมัยไปกับวัยรุ่น รู้
ว่าขณะนีวัยรุ่นชอบอะไร คุยภาษาอะไร ฮิตหนังสันแนวไหน อ่านหนังสืออะไร เที+ยวที+แบบไหน ซึ+ง
ส่วนใหญ่ก็รับรู้ข้อมูลจากการค้ นคว้ า ต่างๆ ที+มีความน่าเชื+อถือ นําข้ อมูลเหล่านันมาผลิตเนือหาใน
รายการ เช่น การนิยมเล่น hi5 เล่นเกมคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
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กลยุทธ์จงู ใจที+จะทําให้ วยั รุ่นดูรายการที+ผลิตสําหรับวัยรุ่นนอกจากจะเป็ นตัวพิธีกร
ดาราที+ วัยรุ่ นชื+ นชอบแล้ ว ทรงยศเชื+ อว่าก็ยัง มี เนื อหาหรื อรู ปแบบ บริ ษัทผลิตรายการโทรทัศน์
สําหรับวัยรุ่นจะมองว่ามีอะไรใกล้ ตวั วัยรุ่นบ้ าง เช่น แฟชัน+ เพื+อน ดนตรี ก็จะใช้ กลยุทธ์เนือหาที+ตรง
ใจวัยรุ่นนีทําคอนเซปรายการ
“ วัยรุ่นชอบความเปลี+ยนแปลง วัยรุ่นไม่ชอบอะไรจําเจ ซํา ๆ ซาก ๆ ชอ
เปิ ดสิ+งใหม่ อะไรมาเร็ ว ไปเร็ ว ต้ องเปลี+ยนให้ ทนั เปลี+ยนฉาก เปลี+ยนชุด
พิธีกร เพราะว่าวัยรุ่ นชอบความเปลี+ยนแปลง ไม่อย่างนันเขาก็จะเปลี+ยน
รายการ ผู้ผลิตรายการต้ องเป็ นผู้เปลี+ยนวิธีการนําเสนอให้ ใหม่ตลอดเวลา
เพราะวัยรุ่ นชอบความเปลี+ยนแปลง รายการต้ องเคลื+อนไหวตลอดเวลา
ต้ องแอ็คทีฟ ขณะเดียวกันวัยรุ่ นไม่ชอบการสั+ง แต่วัยรุ่ นชอบเลียนแบบ
ชอบทําตาม ”
(ทรงยศ นพวรรณสกุล ,สัมภาษณ์. 20 มกราคม 2552)
4) ช่วงเวลาและความยาวของรายการที+เหมาะสมสําหรับวัยรุ่น
ทรงยศเชื+อว่าความยาวของรายการวัยรุ่ นที+เหมาะสม ไม่มีข้อกํ าหนดที+ตายตัว
เวลารายการจะมากน้ อยเท่าไหร่ก็สามารถทําได้ โดยปกติความยาวหนึ+งชัว+ โมงหนึ+งก็ได้ แต่ผ้ ผู ลิต
รายการไม่ใช่ผ้ กู ําหนด บางทีเป็ นทางสถานีเป็ นผู้กําหนด
นอกจากนีวันที+เหมาะสมที+วยั รุ่นจะชมรายการส่วนใหญ่นนั ทรงยศเชื+อว่าเป็ นวัน
อาทิตย์เพราะวัยรุ่ นกลุ่มเป้าหมายเป็ นวัยรุ่นในสังคมเมืองกรุงเทพมหานครที+ต้องมีกิจกรรมพิเศษ
เช่น การเรี ยนพิเ ศษในวันเสาร์ วันอาทิตย์จึง เป็ นวันที+ วัยรุ่ นพักผ่อน อยู่บ้าน ดูทีวี และสํ าหรั บ
ิ
ช่วงเวลาที+เหมาะสมในการดูรายการคือช่วง 11 นาฬกา
5) อุปสรรคปั ญหาในการผลิตรายการธรรมะสําหรับวัยรุ่น
ทรงยศมองว่าอุปสรรคมีเพียงเรื+ องคิวที+ไม่ตรงกันระหว่างทีมงานผู้ผลิตด้ วยกันเอง
แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะเป็ นเรื+ องของการทํางานที+จะต้ องแก้ ไข อุปสรรคเรื+ องค้ าขายไม่มีเพราะ
รายการประเภทนีไม่ได้ ทําเพื+อค้ าขาย แต่หากมองว่าหัวใจหลักของรายการอยู่ที+พระมหาสมปองที+
สามารถดึงดูดใจผู้ชมได้ ทกุ เพศทุกวัยทว่าในอนาคตอาจไม่ใช่พระมหาสมปอง ทรงยศก็ยืนยันหนัก
แน่นว่า ธรรมะเดลิเวอรี+ คือพระมหาสมปอง หากในอนาคตพระมหาสมปองไม่ทําแล้ ว ทีมผู้ผลิต
รายการก็ไม่ทําเช่นกัน
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6) ความคิดเห็นเกี+ยวกับรูปแบบที+เหมาะสมของรายการธรรมะสําหรับวัยรุ่น
“ อนาคตรายการธรรมะอาจไม่จําเป็ นต้ องมีพระเป็ นผู้บรรยายธรรมะ แต่
อาจเป็ นการที+วยั รุ่ นคุยกันเรื+ องธรรมะด้ วยวัยรุ่ นกันเอง เพื+อนวัยรุ่ นจะพูดเรื+ อง
ธรรมะให้ เ พื+ อ นวัย รุ่ น ฟั ง กัน เองโดยไม่ มี พ ระสงฆ์ ขึ นอยู่ กับ พลัง ความคิ ด
สร้ างสรรค์ของผู้ผลิตรายการว่าจะทําอย่างไร แต่หวั ใจหลักต้ องอยู่ที+วยั รุ่นที+จะ
บอกได้ วา่ ธรรมะดีอย่างนันดีอย่างนี อยู่ที+ยึดแกนอะไร นําเสนอธรรมะแบบไหน
ถ้ ารายการธรรมะไม่มีพระจะเป็ นรายการธรรมะหรื อไม่ก็ไม่จําเป็ นเสมอไป”
(ทรงยศ นพวรรณสกุล ,สัมภาษณ์, 20 มกราคม 2552)
4.2.2. สัมภาษณ์คณ
ุ สิทธิพล จันโกมล โปรดิวเซอร์ รายการโทรทัศน์ ‘ธรรมะติดปี ก’
1) ข้ อมูลพืนฐาน
สิทธิ พ ล จันโกมล โดยปั จ จุบัน (พ.ศ.2551) สิทธิ พ ลเป็ นโปรดิวเซอร์ รายการ
โทรทัศน์ ‘ธรรมะติดปี ก’ เพียงรายการเดียว ซึ+งเป็ นรายการธรรมะสําหรับคนรุ่ นใหม่ สิทธิพลมี
ผลงานควบคุมการผลิตรายการโทรทัศน์สําหรับวัยรุ่ นหลายรายการ เช่น ‘กรีp ดสลบ’ ‘on the
move’ ‘ซีท’ู ซี+งผลงานที+ผา่ นมาเป็ นรายการที+มีกลุม่ เป้าหมายเป็ นวัยรุ่นแทบทังสิน
2) กลยุทธ์และรูปแบบที+เหมาะสมในการผลิตรายการโทรทัศน์สําหรับวัยรุ่น
“ กลยุทธ์ ที+จะช่วยทําให้ วยั รุ่ นอยากดูรายการสําหรับพวกเขาได้ คือต้ องมี
บุคคลที+อยูใ่ นความสนใจของกลุ่มวัยรุ่น เช่น ดารา สวย หล่อ สิทธิพลเชื+อว่าถ้ าจะ
ทํารายการให้ วยั รุ่นดู ผู้ผลิต ก็อาจต้ องเป็ นวัยรุ่น จะเข้ าถึงวัยรุ่นได้ มากกว่า จะรู้ ว่า
วัยรุ่นต้ องการอะไร รายการมีเนือหาทันสมัย ไม่เชย เพียงเท่านีวัยรุ่นก็ดแู ล้ ว ”
( สิทธิพล จันโกมล ,สัมภาษณ์, 25 มกราคม 2552)
กลยุทธ์อีกอย่างที+สิทธิพลกล่าว คือรายการวัยรุ่นควรต้ องมีสาระ นอกจากความ
สนุก สนานขํ า ขัน เพราะบางที สิ+ ง ที+ นํ า เสนอนันเป็ นสาระอยู่แ ล้ ว แต่ว่า นํ า เสนอโดยแบบที+ ใ ห้
ความรู้ สึกว่าเป็ นรายการของวัยรุ่น เช่นการแทรกอยู่ในคิวพิธีกรหรื อว่าในสคริ ปต์เนือหาเป็ นสาระ
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หมด ซึง+ มีพิธีกรที+ทําให้ ตลกได้ แบบมีสาระแก่นสาร แม้ กระทัง+ เนือหาแฝงเร้ นต้ องแทรกเพื+อให้ สงั คม
บ้ าง เพราะในจุดหนึง+ ของรายการทุกรายการมักจะต้ องมีการนําเสนอเนือหาสาระเพื+อสังคม ห่วงใย
สัง คม เช่น ช่วยเด็กกํ าพร้ า ข่าวงานเพื+ อสังคมต่างๆ กลยุทธ์ การใช้ ตวั แบบหรื อผู้ส่งสารที+เ ป็ น
ศิลปิ นมักมีผลต่อการปลูกฝั งทัศนคติความคิดให้ กับวัยรุ่ น ซึ+งสิทธิ พลพบว่าวัยรุ่ นมักเชื+อในสิ+งที+
ศิลปิ นคนนันๆ บอกมากกว่าการเชื+อฟั งพ่อแม่
ซึง+ จากที+กล่าวมาก็พ้องกับกลยุทธ์สําคัญของรายการ ‘ธรรมะติดปี ก’ ที+ตนผลิตนัน+
ก็คือการนํา ศิลปิ นที+เป็ นที+ชื+นชอบของกลุม่ วัยรุ่น เป็ นกําลังสําคัญในแง่ของการเผยแพร่ศาสนา ทุก
ครังที+มีดาราออกรายการก็จะมีแฟนคลับติดตาม ซึง+ เป็ นกลยุทธ์หลักในการที+จะทําให้ เกิดโอกาสให้
กลุม่ วัยรุ่นเปิ ดรับสารข้ อมูลที+ทางรายการต้ องการนําเสนอมากขึน
ในความคิดเห็นของสิทธิพลเกี+ยวกับรูปแบบของรายการวัยรุ่นว่าควรเป็ นแบบไหน
นัน สิทธิพลกล่าวว่าปั จจุบนั รายการวัยรุ่ นมักคล้ ายคลึงกันหรื ออาจมีเนือหาซํากัน จึงต้ องพยายา
นําเสนอความแปลกใหม่ เช่น ทําไตเติลใหม่สมํ+าเสมอ เพลงประกอบรายการใหม่ เนือหาใหม่ พอ
ถึงเวลาที+จะฉีกรูปแบบรายการให้ ดแู ปลกใหม่ แต่ถ้ารายการนันๆกลับฉีกแนวได้ ไม่ถึงแก่น ไม่แรง
ที+สดุ รายการนันก็เลิกราดับสูญไป
3) ช่วงเวลาและความยาวของรายการที+เหมาะสมสําหรับวัยรุ่น
“ความยาวแต่ ล ะรายการโทรทัศ น์ สํ า หรั บ วัย รุ่ น ไม่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการรับชมรายการไม่ว่ารายการจะสันหรื อยาว แต่เกี+ยวกับเนือหาใน
การนํ า เสนอของรายการนันๆ และน่ า จะเป็ นเรื+ อ งการได้ ช่ ว งเวลาของการ
ออกอากาศว่ามีเท่าไหร่ สิทธิพลเชื+อว่าไม่ว่าเวลาของรายการจะมีมากหรื อน้ อย
ถ้ าทํารายการออกมาแล้ วไม่มีคนดูหรื อเป็ นรายการน่าเบื+อก็ถือว่ารายการนันได้
เวลานานมากเกินไป เวลารายการ 25 นาทีถ้าทําให้ น่าติดตามหรื อขําได้ ตลกได้
สนุกสนานเพลิดเพลินได้ ก็จะดูว่ารายการสันเกินไป คนดูอาจอยากให้ รายการมี
ความยาวขึน ”
( สิทธิพล จันโกมล ,สัมภาษณ์, 25 มกราคม 2552)
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4) อุปสรรคปั ญหาในการผลิตรายการธรรมะสําหรับวัยรุ่น
สิทธิพลมองว่าการผลิตรายการวัยรุ่นหากจะมีความยากก็ยากในแง่ของการถ่าย
ทํารายการมากกว่าเรื+ องเวลาของรายการซึง+ มีจํากัดตามที+รายการได้ เวลา ในการถ่ายทํารายการแต่
ละครังนันสิทธิพลกล่าวว่าตนเองแทบไม่มีเวลาวางแผนการผลิตรายการ กว่าที+จะได้ สคริ ปต์จาก
ครี เอทีฟก็ใช้ เวลานาน เมื+อได้ มาก็ต้องรี บดู รายการทีวีส่วนใหญ่มกั จะไม่บล็อกช็อตถ่ายเพราะสิทธิ
พลเชื+อว่าจะทําให้ รายการดูน่าเบื+อ ทุกอย่างเป็ นไปอย่างอัตโนมัติโดยธรรมชาติ เช่น การให้ พิธีกร
เดินพูดบ้ าง นัง+ บ้ าง ไม่ใช่เซ็ทมุมนัง+ ถ่าย เช่นการถ่ายรายการที+เป็ นคิวในลิฟต์ สิทธิพลให้ พิธีกรเดิน
เข้ าลิฟท์แล้ วพูดเลย เพราะต้ องการความสนุก ความเป็ นธรรมชาติ รายการ ‘on the move’ ให้
ดาราชายคือ ท็อป ณัฐเศรษฐ โดยที+รายการทีวีไม่ได้ ถ่ายทีละเทป แต่ถ่ายครังหนึ+งๆ 3 เทป ใน
central world ซึ+งใหญ่และกว้ างขวาง ถ่ายทังที+บนั ไดเลื+อน ลิฟต์ คือการทํางานด้ วยความสนุก
เหมือนเป็ นงานทดลองอย่างหนึง+
5) ความคิดเห็นเกี+ยวกับรูปแบบที+เหมาะสมของรายการธรรมะสําหรับวัยรุ่น
สิทธิพลกล่าวว่ารายการ ‘ธรรมะติดปี ก’ ที+ตนผลิตนันมีกลุ่มเป้าหมายคือคนรุ่ น
ใหม่ ไม่ได้ จํากัดว่าต้ องเป็ นแค่กลุ่มวัยรุ่ น ซึ+ง รู ปแบบเนื อหาสิทธิ พ ล เชื+ อว่าควรเป็ นธรรมมะใน
ระดับกลาง ๆ กล่าวคือไม่อ่อนมากและก็ไม่ได้ หนักเคร่งเครี ยดมากอยู่ในระดับการนําเสนอเนือหา
สาระธรรมปานกลางที+ผ้ ชู มจะรับได้ ทังนีเพราะรูปแบบรายการของตนเองชีชัดได้ ว่าธรรมะจับต้ อง
ได้ รายการนีเป็ นวาไรตีกึ+งธรรมะ เพราะคิดตังแต่แรกแล้ วว่าไม่ใช่รายการธรรมะ ซึ+งในการผลิต
รายการธรรมะเองนัน มี ข้อจํ ากัดมากด้ วยเช่นกัน ผู้ดําเนินรายการไม่ใช่พิธี กรทั+วไป แต่เ ป็ น
พระสงฆ์ เช่น ท่าน ว.วชิรเมธี จะบอกให้ พระเดินพูดหรื อทําทุกอย่างได้ เหมือนดาราก็คงไม่สมควร
ต้ องทําให้ รายการดูสวยโดยมีแขกรับเชิญเป็ นวัยรุ่น ทําให้ ร้ ู สึกว่าธรรมะคุยแบบสนุก ก็สนุกได้ แบบ
มีสาระ
รายการที+สิทธิพลผลิตนันเป็ นรายการมี ท่าน ว. วชิรเมธี เป็ นที+ปรึกษากิตติมศักดิr
จึงเหมือนเป็ นรายการของท่าน เป็ นแกนในหารเผยแผ่ศาสนา หลักธรรม คําสอน ไปในตัวไปสู่กลุ่ม
วัยรุ่น และแม้ ว่ารายการที+ตนผลิตนันมี พระเป็ นแกนหลัก แต่ในความเห็นของตนก็เชื+อว่ารายการ
ธรรมะไม่จําเป็ นต้ องมีพระเป็ นผู้ดําเนินรายการหรื อไม่มีพระอยูใ่ นรายการก็ได้
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4.2.3 สัม ภาษณ์ คุณ สมเจตน์ ยามาเจริ ญ ตําแหน่ง ด้ านวิช าชี พ ในปั จ จุบัน
โปรดิวซ์เซอร์ และครี เอทีฟ รายการโทรทัศน์ บริษัท ไอซ์ ทีวี จํากัด
1) ข้ อมูลพืนฐานทัว+ ไป
ปั จจุบนั ผลิตรายการ รายการ อะคาเดมี แฟนเทเชีย ตังแต่ ซีซนั+ ที+ 1 จนถึง ซีซนั+ ที+
ปั จจุบนั นอกจากนันยังมีรายการของช่อง ทรูอินไซด์ ทรูมิวสิค ทรูไลฟ์แดซ ทรูไลฟ์ไคลแม็ก ซึ+งมี
กลุม่ เป้าหมายรายการส่วนใหญ่ เป็ นกลุม่ วัยรุ่น
2) รูปแบบรายการที+ผลิต
สมเจตน์ ให้ สมั ภาษณ์วา่ ปั จจุบนั รูปแบบการทํางานเพื+อผลิตรายการโทรทัศน์ของ
ตนเองมี 2 แบบ แบบแรกคือทํางานเพื+อนําเสนอลูกค้ า สมมติว่าเป็ นรายการเกี+ยวกับเทคโนโลยี
ชาวบ้ าน เป็ นการผสมผสานความเหมือนและความต่างเข้ าด้ วยกัน ทํา proposal รายการ ติดต่อ
สถานีเพื+อเผยแพร่ บางครังได้ รับความสนใจให้ กลับมาพัฒนารายละเอียดต่ออีก คิดเนือหาตายตัว
จะตอบโจทย์สิ+งที+ทางช่องให้ เพิ+มเติมกลับมาได้ อย่างไร อย่างที+สองคือเป็ นการจ้ างผลิต เช่น ให้ ทํา
รายการวัยรุ่ นแต่ส่งเสริ มความเป็ นไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ ได้ โจทย์มาไปคิดว่าจะต้ อง
เป็ นอย่างไร จากนันก็เข้ าสูร่ ะบบเดียวกัน
การคิดเนือหาในแต่ละเทปคิดอย่างไร คิดสร้ างสรรค์ ตรวจสอบข้ อมูลอย่างไร
นันมีโปรดิวเซอร์ และครี เอทีฟว่าจะทําเนือหาแบบนี ประมาณนี ก็จะวางคร่ าว ๆ ไว้ เพื+อให้ ตอบ
โจทย์กับรายการและตอบโจทย์กบั สถานี หรื อช่องนัน ๆ วัยรุ่นส่วนใหญ่จะตามแฟชัน+ ไปไหนก็ไป
ทางเดียวกันหมด ต้ องอัพเดทเทรนด์ที+วยั รุ่ นสนใจ อะไรที+รายการนันทําแล้ ว รายการนีก็ทําแล้ ว ก็
หาความแตกต่างได้ น้อย การสร้ างความต่างที+ลงตัวก็คอ่ นข้ างยาก เป็ นเรื+ องที+ต้องหาความพอดีให้
ได้ ทําให้ ดทู นั สมัย แต่ก็ไม่ดาษดื+น แล้ วก็หาดูได้ ทวั+ ไป เพราะวัยรุ่นเป็ นคนที+เบื+อง่าย หน่ายเร็ว
3) ช่วงเวลาและความยาวของรายการที+เหมาะสมสําหรับวัยรุ่น
“รายการสําหรับวัยรุ่ นนันไม่ควรเกิน หนึ+งชัว+ โมง และในหนึ+งชัว+ โมง ควร
จะมีความแตกต่างกันอยู่ในนันบ้ าง ไม่ยาวเกินไป ไม่น่าเบื+อเกินไป มีอะไรที+ถึง
ความสนใจ เด็กวัยรุ่นให้ มากขึนด้ วย เด็กวัยรุ่นก็ไม่ได้ มีสมาธิที+ยาวหรื อว่าดีไป
กว่าวัยเด็กเลย มีรีโมทก็ยิ+งเปลี+ยนง่ายด้ วย ถ้ าเป็ นเรื+ องของระยะเวลา ถ้ าเวลา
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ไม่ได้ ยาวมากนัก ก็เพื+อความไม่สบั สนของวัยรุ่น ก็ควรจะเป็ นลักษณะเป็ นตอน
หนึง+ ไปเลย เป็ นรายการเนือหาชัดเจน แต่ถ้ารายการมีความยาวเกินครึ+งชัว+ โมง
ควรมีอะไรมาแทรก แล้ วก็อาจจะปรับเปลี+ยนให้ ดเู ป็ นวาไรตีมากขึน แต่แม้ ว่าจะ
มีหลากหลายช่วงก็ควรที+จะมีเอกลักษณ์ของรายการชัดเจน”
(สมเจตน์ ยามาเจริญ ,สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2552)
4) กลยุทธ์และรูปแบบที+เหมาะสมในการผลิตรายการโทรทัศน์สําหรับวัยรุ่น
สมเจตน์ สรุปว่ากลยุทธ์ของรายการโทรทัศน์สําหรับวัยรุ่นที+ทางรายการต่างๆ ของ
ตนทําคือการนําเสนอรายการที+มีเนือหาสาระโดยอาศัยตัวศิลปิ นวัยรุ่ นใหม่ๆ เช่น รายการ ‘12 V
12 ความดี ทํ าดีเพื+ อพ่อ’ เป็ นรายการประเภทที+ทําดีตอบแทนพระคุณ แผ่นดินและตอบแทน
พระมหากษัตริย์ ซึง+ ทางบริ ษัท True จะทํารายการโทรทัศน์เกี+ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั
เพื+อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านในฐานะที+ท่านทรงเป็ นในหลวงที+ได้ ทรงงานหนักเพื+อประโยชน์สุข
ของประชาชนและแผ่นดิน สมเจตน์ และที มงานจึงปรึ กษาหารื อกันว่าน่าจะนํ าวัยรุ่ นจากการ
ประกวด ได้ ทําความดีกนั คนละอย่างในลักษณะของรายการประเภทที+เรี ยกว่า “Reality Show”
จึงเป็ นโอกาสหรื อกลยุทธ์ ในการนําเสนอรายการโทรทัศน์สําหรับวัยรุ่ นที+สอดรับกับสภาพความ
เป็ นไปในกระแสสังคมขณะนัน ซึ+งจะมีรายการจํานวนมากที+เสนอความดีเพื+อพ่อ ทําความดีเพื+อ
แผ่นดิน สมเจตน์ ถือว่านี+คือกลยุทธ์หนึ+งที+แทรกสาระความรู้และการทําดีตอ่ สังคมให้ เกิดกับวัยรุ่น
ได้ โดยผ่านรายการโทรทัศน์ที+กลุม่ คนทัว+ ไปต้ องได้ ดู แต่เมื+อเป็ นผู้นําเสนอที+เป็ นกลุ่มวัยรุ่น 12 V นัน
ก็จะมีผลต่อการชักจูงโน้ มน้ าวจิตใจของกลุม่ วัยรุ่นแฟนคลับที+ชื+นชอบในตัวศิลปิ นนักร้ องทัง 12 คน
นัน แน่นอนว่าศิลปิ นนักร้ องจะมีอิทธิพลในการดึงดูดความสนใจของเด็กวัยรุ่นให้ ร้ ู จกั การทําดีเพื+อ
ส่วนร่วมเพื+อคนใกล้ ชิดโดยอาศัยกลยุทธ์นี
“การที+ศิลปิ นนักร้ องวัยรุ่ นหน้ าใหม่ๆ นี คือกลยุทธ์ สํ าคัญในการ
เป็ น Idol หรื อแบบอย่าง ให้ กับวัยรุ่ นทัว+ ไปและมีผลกับวัยรุ่ นเพราะหาก
วัยรุ่ นชอบใครก็มกั จะมีพฤติกรรมเลียนแบบคนที+เขาชื+นชอบ ทางรายการ
จึงคิดว่ากลยุทธ์ดงั กล่าวนีไม่ได้ สร้ างความเสียหายให้ กบั วัยรุ่น ตรงกันข้ าม
กลับเป็ นการส่งเสริ มให้ วยั รุ่นรู้ จกั ความดี ทําในสิ+งที+ดีที+ถกู ต้ อง จึงให้ ศิลปิ น
นักร้ องเหล่านันเป็ นตัวอย่างที+ดีในการนําพาวัยรุ่ นไปรู้ จกั กับสิ+งที+ดีที+มีสาระ
รวมไปถึงศิลปิ นดาราวัยรุ่ นเกาหลี ที+วัยรุ่ นไทยเองก็นิยมชมชอบคลั+งไคล้
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หากมีรายการที+เชิญศิลปิ นวัยรุ่นเกาหลีมาชวนให้ เข้ าวัด ทําบุญ วัยรุ่นไทยก็
จะไปสําคัญที+สดุ คือได้ มีการเริ+มต้ นพูดเนือหาสาระความดี ซึ+งผลที+ได้ อาจมี
วัยรุ่ นสักคนหนึ+ง ที+เ ห็นคุณค่าของการทํ าดีและอยากทําต่อ เช่น ได้ ไ ปตัก
บาตร ได้ ไปเดินจงกรม ได้ ทําสิ+งต่างๆ ที+ดีที+ตนเองไม่เคยทํา”
(สมเจตน์ ยามาเจริญ ,สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2552)
แม้ ว่าจะต้ องใช้ กลยุทธ์ หลอกล่อจากสิ+งที+เขาชอบ เช่น ดาราวัยรุ่ นฮอตฮิตมาเป็ น
คนต้ นแบบในการทําความดี วัยรุ่ นชอบกิจกรรมอะไรก็เอาเรื+ องที+ดีเข้ าไปผูกในรายการในเนือหา
สาระด้ วยก็จะทําให้ เขามีกําลังใจหรื อมีแรงบันดาลใจ มีแรงจูงใจในการทําความดีทําสิ+งที+ดีมากขึน
นอกจากกลยุทธ์ในการนําเสนอรายการด้ วยศิลปิ น idol แล้ ว สมเจตน์ ยอมรับว่า
รู ป แบบรายการมี ผ ลด้ ว ยเช่ น กัน ที+ จ ะทํ า ให้ วัย รุ่ น ติ ด ตามดูร ายการ เช่ น รายการ Academy
Fantasia ซึ+งเป็ นรู ปแบบรายการที+เฝ้าติดตามดูพฤติกรรมการใช้ ชีวิตจริ งของศิลปิ นนักร้ องที+มา
ประกวด เมื+อคนดูดแู ล้ วติดว่านี+เป็ นชีวิตจริ งของวัยรุ่ นเหล่านี หากเขาไปทําความดี คนดูก็จะ ‘อิน’
กับความเป็ นตัวจริงของเขา เกิดความเชื+อถือเชื+อมัน+ ทังต่อตัวศิลปิ นนักร้ องและสิ+งที+เขาทํา อยากทํา
อย่างนันด้ วย เป็ นผลสืบเนื+องกัน
“ในการผลิตก็ต้องคํานึงถึงการผลิตให้ รายการออกมามีคุณภาพ
มากที+ สุด ด้ ว ย ในการใช้ ง บประมาณที+ ป ระหยัด แล้ ว คุ้ม ค่า ส่ ว นไหนที+
สามารถถ่ายทําไปพร้ อม ๆ กันได้ หรื อผูกติดพร้ อม ๆ กันได้ ผู้ผลิตต้ องมีการ
วางแผนและรู้ จักบริ หารจัดการ เพื+อให้ เสียค่าใช้ จ่ายทีเดียวให้ คนทํางาน
เหนื+อยน้ อยที+สดุ รวมถึงคนเกี+ยวข้ อง ภายนอก เพราะนัน+ หมายถึงการทําให้
คนคุ้มค่ากับการทํางาน แล้ วก็ค้ มุ ค่ากับเงินที+ได้ รับ”
(สมเจตน์ ยามาเจริญ ,สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2552)
5) ความคิดเห็นเกี+ยวกับรูปแบบที+เหมาะสมของรายการธรรมะสําหรับวัยรุ่น
สมเจตน์ มี ค วามคิด คิด ว่า การที+ จ ะผลิต รายการธรรมะสํ า หรั บวัย รุ่ น ควรเลื อ ก
ธรรมะที+ เ ข้ า ใจง่ า ยมาใช้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หา ตัด สิ น ใจ พร้ อมมี เ คล็ ด ลับ หรื อ มี กูรู ที+ เ ชี+ ย วชาญ
ทางด้ านแก้ ปัญหาชีวิต วัยรุ่ นไปบอกอะไรตรงไม่ได้ เพราะจะทําให้ ร้ ู สึกเหมือนถูกสัง+ สอน ต้ องให้
รู้ สึก อะไรที+เทียบเคียงชีวิตตัวเองแล้ วลองฟั งสักนิดหนึ+งก็ได้ แต่เชื+อหรื อไม่เชื+อ ไม่ร้ ู ถูกยําบ่อย ๆ
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น่าจะไปสะกิดความรู้ สึกของเขาได้ ส่วนตัวคิดว่ารายการธรรมะจะมีพระหรื อไม่มีก็ได้ ขึนกับผู้ผลิต
เลือกวิธีนําเสนอ เพราะถ้ าต่อให้ มีพระสงฆ์ผลัดเปลี+ยนเวียนมาพูดเรื+ องธรรมะในแนวไม่ได้ สงั+ สอน
หรื อฟั งยาก ก็สามารถทําให้ ผ้ ชู มติดตามได้ เช่นกัน แต่เกิดในอนาคตมีรายการธรรมะ ที+ไม่มีพระใน
รายการ แต่ยงั สามารถ มีเนือหาในทางธรรมได้ ก็ถือว่าน่าสนใจมาก ซึ+งสมเจตน์ ได้ กล่าวทิงท้ าย
ว่า บางครังที+ปลูกฝั+ งหรื อแนะนําให้ คิดบวกก็ถือว่าเป็ นทางบุญหรื อเป็ นเนือหาในเชิงธรรมะแล้ วใน
ระดับหนึง+
4.3 สรุปผลจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริหารสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยในแบบเจาะลึก
4.3.1 สัมภาษณ์คณ
ุ เถกิง สมทรัพย์ ตําแหน่งหน้ าที+การงานในปั จจุบนั รองผู้อํานวยการ
สถานีโทรทัศน์ ทีวีไทย
1) แนวคิดด้ านรูปแบบรายการที+ผลิตเพื+อทีวีสาธารณะ
“รายการของ ที วีส าธารณะ เป็ นรายการที+ เ รี ยกได้ ว่า “ นํ าดี ”
หรื อเป็ นรายการคุณภาพ สร้ างสรรค์เนือหาความบันเทิงในเชิงบวกเพื+อ
ยกระดับความคิดอ่านของผู้คนทัว+ ไปในสังคม ความคิดที+มองโลกในแง่ดี
และมีสว่ นในการเปลี+ยนแปลงสังคมในทางบวก อาจฉีกรูปแบบฉีกเนือหา
ไปจากรูปแบบเดิมๆ ในสังคมไทยปั จจุบนั ”
(เถกิง สมทรัพย์ ,สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2552)
ความบันเทิงในรายการของสถานีเป็ นความบันเทิงที+มีสาระ เช่น รายการดนตรี
ที+มีคือ ดนตรี กวีศิลป์ ไทยโชว์ แม้ จะเป็ นรู ปแบบของรายการบันเทิงแต่เป็ นความบันเทิงที+ส่งเสริ ม
เอกลักษณ์วฒ
ั นธรรมไทย ทว่าทําให้ ทนั สมัยขึน ในทางเดียวกันถ้ าเป็ นความบันเทิงประเภทละครก็
จะเป็ นละครเชิงสร้ างสรรค์ เป็ นเรื+ องที+ดแู ล้ วชื+นใจ ดูแล้ วให้ ความคิด ให้ แรงบันดาลใจ
ตังแต่เดือนเมษายน 2552 ที+สถานีได้ มีการเปลี+ยนแปลงแนวนโยบายการบริ หาร
บางประการ โดยเฉพาะเรื+ องกลุ่มเป้าหมายของรายการต่างๆ ของทีวีสาธารณะนันจะเพิ+มเติมใน
ส่วนของกลุ่มเป้าหมายที+เป็ นกลุ่มวัยรุ่น อย่างรายการปั จจุบนั มีซีรี+ย์ญี+ปนุ่ และจะมีรายการต่าง ๆ
ตามมา เช่น ‘ ฟิ วส์ ’ ของไบโอสโคป เป็ นเรื+ องสอนให้ วยั รุ่ นเรี ยนรู้ การทําภาพยนตร์ เข้ าค่ายทํา
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ภาพยนตร์ ‘ควิกโซน’ สอนให้ เด็กทําแอนนิเ มชั+น สอนให้ เด็กเข้ ามามี ส่วนร่ วมเรื+ องการเมือง
รายการ ‘มดคันไฟ’ มีเนือหาทังที+มีความบันเทิงและมีสาระเพราะเป็ นเรื+ องของวัยรุ่ นที+ออกค่าย
อาสาพัฒ นาชนบท และมี กีฬาเข้ ามาเกี+ ยวข้ อง นอกจากนันยัง มี ล ะคร ภาพยนตร์ สัน รายการ
ดังกล่าวเถกิงกล่าวว่าเป็ นรายการที+เจาะกลุม่ วัยรุ่นคนรุ่นใหม่ทงสิ
ั น และยังมีในส่วนของภาพยนตร์
หลังข่าวจะมีโครงการนําผู้กํากับที+มีชื+อเสียงมาร่วมงานและเชื+อว่า เมื+อละครดังกล่าวนีผลิตเผยแพร่
และถ่ายทําในแนว Tele movies เถกิงเชื+อมัน+ ว่าคนรุ่นใหม่ วัยรุ่นจะติดตามดู
2) กลยุทธ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์สําหรับวัยรุ่น
จากการที+ทีวีไทย ทีวีสาธารณะเป็ นสถานีโทรทัศน์ที+รายการในสถานีมีสาระ จึง
อาจทําให้ กลุ่มวัยรุ่ นมักไม่สนใจมากเมื+อเทียบกับรายการที+มีเนือหาด้ านความบันเทิง แม้ จะมีทงั
ความบันเทิงและมีสาระควบคูก่ นั จึงทําให้ จําเป็ นต้ องใช้ กลยุทธ์หรื อกลวิธีในการนําเสนอ เถกิงให้
เหตุผลว่า ต้ องใช้ กลยุทธ์ เพราะกลุ่มคนดูโทรทัศน์สาธารณะส่วนใหญ่เป็ นคนมีความรู้ มีการศึกษา
เป็ นชนชันปั ญญาชนที+ชื+นชอบการดูรายการสารคดี เป็ นกลุม่ ผู้ใหญ่มากกว่ากลุม่ วัยรุ่น
“ การนําเอา บุคคลที+มีชื+อเสียงอยูใ่ นกระแสนิยมของวัยรุ่นหรื อบุคคลที+
วัยรุ่นเลือกเป็ นต้ นแบบเป็ นไอดอล ผู้ที+วยั รุ่นคลัง+ ไคล้ มาร่วมอยู่ในรายการ
ก็จะเป็ นสิ+งสําคัญที+จะผลักดันให้ วยั รุ่นหันมารับชมรายการนันๆได้ มากขึน ”
(เถกิง สมทรัพย์ ,สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2552)
3) ช่วงเวลาและความยาวของรายการที+เหมาะสมสําหรับวัยรุ่น
ในทัศนะของเถกิงเขาคิดว่ารายการวัยรุ่นจะกระจายช่วงเวลาในการออกอากาศ
พยายามที+จะให้ อยู่ในช่วงที+มีคนดูมาก ๆ แต่ก็ไม่จําเป็ นเสมอไปว่าไม่จําเป็ นเสมอไปว่าถ้ าเป็ น
รายการวัยรุ่นแล้ วต้ องอยูเ่ ฉพาะช่วง Prime Time แต่สามารถมีได้ ในหลายช่วงเวลาที+เหมาะสมกับ
ทังเวลาและรู ปแบบเนือหาของรายการ อย่างในกรณีของรายการ ที+มีเนือด้ านธรรมะ ก็อาจจะไม่
เหมาะถ้ าออกอากาศ ในช่วง กลางคืน แต่ถ้าอยู่ในช่วงเช้ าวันหยุดน่าจะเป็ นเวลาที+ สมองเปิ ดรับ
สิ+งดีๆใหม่ๆในการดําเนินชีวิตมากกว่า แต่ก็ไม่ควรเช้ าเกินไป เพราะเนื+องจากว่า วัยรุ่ นก็มกั จะมี
พฤติกรรมตื+นไม่เช้ ามากนัก ก็อาจจะทําให้ พลาดการรับชมได้
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4) ความคิดเห็นเกี+ยวกับรูปแบบที+เหมาะสมของรายการธรรมะสําหรับวัยรุ่น
เถกิง เองก็ยอมรับว่ารายการธรรมะวัยรุ่นที+ทางสถานีมีแนวความคิดว่าจะผลิตใน
อนาคตอันใกล้ นีอาจเป็ นเรื+ องยากที+จะทําให้ เข้ าถึงคนดูที+เป็ นกลุ่มวัยรุ่น มีความพยายามที+จะเจาะ
เข้ าไปในชีวิตวัยรุ่น ใช้ ธรรมะเข้ าไป ซึง+ มีพระที+กลุม่ วัยรุ่นรู้ จกั และยอมรับ ซึ+งปั จจุบนั ก็มีนกั เทศน์รุ่น
ใหม่หลายท่าน ที+สามารถ พูดเรื+ องธรรมะให้ เป็ นเรื+ องง่ายๆ สนุกสนาน ไม่น่าเบื+อ วาทศิลป์ในการ
เข้ าถึงใจเด็กรุ่นใหม่ได้ เช่น ท่านอาจารย์ ว. วชิรเมธี หลวงพ่อพยอม และพระอาจารย์อีกหลายท่าน
ที+เป็ นพระนักเทศน์สไตล์รุ่นใหม่ เป็ นต้ น
เถกิงยังมีทศั นะว่ารายการธรรมะสามารถเปลี+ยนแปลงรูปแบบได้ ในอนาคตโดยไม่
จําเป็ นว่าจะต้ องมีพระนักเทศน์มาพูดบรรยายให้ ข้อคิดเตือนสติเรื+ องธรรมะอย่างน่าสนุกสนาน
รายการธรรมะไม่จําเป็ นต้ องมีพระถ้ าสอนให้ คนทําความดี ไม่ว่าจะเป็ นรายการอะไรก็คือธรรมะ
เช่นละครเรื+ อง ‘ผีเสือกับดอกไม้ ’ ก็สอดแทรกเนือหาที+พดู ถึงเรื+ องธรรมะด้ วยเช่นกัน พูดเรื+ องความดี
เข้ าไปได้ โดยที+ไม่ต้องมีพระมาเป็ นผู้สอน ซึ+งเถกิงเรี ยกว่าแบบเรี ยนนอกห้ องเรี ยนที+สอนให้ คนทํา
ความดี รายการธรรมะในทัศนะของเถกิงจึงไม่จําเป็ นต้ องเป็ นรายการที+มีพระ ไม่จําเป็ นต้ องบอกว่า
ศีลข้ อนันข้ อนีเป็ นอย่างไร ไม่จําเป็ นต้ องเป็ นรายการที+พูดภาษาบาลี แต่เป็ นสิ+งที+คนรู้ ว่าต้ องทํา
อย่างไร เพราะฉะนันรายการธรรมะที+มีรูปแบบสําหรับวัยรุ่ นอย่างแท้ จริ งจึงไม่มีขึนอยู่กับวิธีการ
นําเสนอของผู้ผลิตนันๆ ซึ+งทางผู้ผลิตรายการจําเป็ นต้ องอาศัยกลยุทธ์ ที+มีความซับซ้ อนในการ
นําเสนอเพื+อชักจูงใจวัยรุ่นให้ ดรู ายการธรรมะได้ อย่างเพลิดเพลิน คุณเถกิง ได้ ยกตัวอย่าง รายการ
‘100 ไอดอล’ เป็ นการนําเสนอประวัติบุคคล 100 คนที+ มีแรงบันดาลใจ สําหรับเด็ก ซึ+งสิ+ง ที+เขา
ประพฤติปฏิบตั ิอยู่ก็คือธรรมะ เพียงแต่เขาไม่ได้ ท่องออกมาเป็ น ศีล นี+คือรายการธรรมะสําหรับ
วัยรุ่นในทัศนะของเถกิง เพราะคนส่วนใหญ่ในสังคมไทยมีความมุ่งมัน+ อยากทําดี สร้ างสรรค์สงั คม
ธรรมะที+ดีจึงไม่จําเป็ นต้ องแสดงออกหรื อพูดถึงศีลห้ า แต่คือการนําเสนอในลักษณะแฝงเร้ นหรื อ
สอดแทรกเนือหาด้ านคุณธรรม เข้ าไปไม่ใช่เสนอเรื+ องธรรมะแบบตรงไปตรงมา
5) นโยบายในการเปิ ดรับเสนอรายการเพื+อพิจารณา
ปั จจุบนั ทีวีไทยเปิ ดรับรายการใหม่ ๆ อยู่ตลอดทังปี เพราะด้ วยนโยบายของ สถานีที+เป็ น
ทีวีสาธารณะ จึงเปิ ดโอกาสให้ ประชาชน หรื อผู้ที+ส นใจและมี ความพร้ อมในการผลิต นําเสนอ
รูปแบบรายการ โดยโครงสร้ างของการนําเสนอรายการก็เป็ นไปตามที+นิยมใช้ กนั ทัว+ ไป ซึ+งรูปแบบที+
มีโอกาส สูงที+จะสามารถผ่านการพิจารณา นัน+ ก็คือ รายการที+มีต้องมีเนือหา สาระ คุณภาพ และ
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ให้ ประโยชน์แก่สงั คม แต่ก็สามารถนําเสนอได้ อย่าง เพลิดเพลิน สนุกสนาน มีความบันเทิงควบคู่
ไปด้ วยกัน
“ระบบของทางสถานีทีวีไทยเกี+ยวกับการผลิตรายการ จะเป็ นจ้ าง
ผลิต ผลิต และ ซือลิขสิทธิr จากต่างประเทศ ซึ+งส่วนใหญ่การจ้ างผลิตมัก
เป็ นองค์กรต่างๆ ภายนอกเข้ ามาเสนอ หรื อบางทีทางสถานีมีนโยบายต้ อง
ได้ รูปแบบรายการแบบใด ก็จะเลือกองค์กรภายนอก ให้ มานําเสนอ ซึ+ง
งบประมาณที+ จ ะใช้ ใ นการผลิ ต ก็ ขึ นอยู่กับ แต่ล ะรายการ ซึ+ ง อาจจะให้
องค์กรนันๆเสนอ งบประมาณในการผลิตเข้ ามาและทางสถานีก็จะนํามา
พิจารณาต่อไป งบประมาณในการผลิตที+ให้ แต่ละรายการก็จะไม่เท่ากันเริ+ ม
ตังแต่หลักหมื+นจนถึงหลักแสน
(เถกิง สมทรัพย์ ,สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2552)
4.4 สรุปผลจากการสัมภาษณ์เชี+ยวชาญด้ านหลักธรรมในแบบเจาะลึก
4.4.1สัมภาษณ์ พระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี ปั จจุบนั พระมหาวุฒิชยั จําพรรษาอยู่ที+วดั
เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร
1) ข้ อมูลทัว+ ไป
นามปากกาที+เป็ นที+ร้ ู จกั ของพระอาจารย์คือ ว. วชิรเมธี เป็ นพระนักวิชาการ นักคิด
นักเขียนพระพุทธศาสนารุ่น ใหม่ เป็ นนักปฏิบตั ธิ รรม และนักบรรยายธรรมที+ผลิตผลงานออกมาใน
รูปสื+อโทรทัศน์ และหนังสือออกมาอย่างสมํ+าเสมอในยุคปั จจุบนั ผลงานที+เป็ นที+ร้ ูจกั กันดีคือ การ
ประพันธ์บทละครโทรทัศน์และหนังสือเรื+ อง "ธรรมะติดปี ก" และเพลงประกอบละครธรรมะมากมาย
จนได้ รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี ฯ ในงานสัปดาห์พระพุทธศาสนาวิสาขบูชาประจําปี 2550
2)ความคิดเห็นเกี+ยวกับธรรมะกับวัยรุ่น
“ตราบใดก็ตามก็ตามที+วัยรุ่ นมีกิเลส ธรรมะมีความสําคัญมาก แต่
ไม่ใช่เรื+ องแปลกที+วยั รุ่นจะให้ ความสนใจน้ อย เพราะถ้ าคิดในแง่ชีววิทยาวัยรุ่ น
เป็ นวัยที+สนใจเรื+ องราวเกี+ยวกับการดําเนินชีวิตน้ อยมาก ไม่ได้ วางแผนหรื อจัด
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ระเบียบมากนัก มุมมองชีวิตของวัยรุ่ นสดใสสวยงาม สําคัญแต่ในปั จจุบนั ที+
สนใจน้ อย ในแง่ชีววิทยา เค้ าสนใจชีวิตน้ อย”
(พระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี,สัมภาษณ์, 21กุมภาพันธ์ 2552)
ในแง่ในการดําเนินชีวิต โลกยังคงสดใส อีกทังโลกภายนอกเองก็มีการพัฒนาก้ าวไปไกล
ทําให้ คแู่ ข่งของธรรมะก็มากขึนด้ วย ไม่วา่ จะเป็ น โรงภาพยนตร์ สปอตคลับ คาราโอเกะ เป็ นคูแ่ ข่ง
ของการนําธรรมะโดยตรง เมื+อคิดที+จะนําธรรมะเข้ าไปปลูกฝั งในการดเนินชีวิต ก็มกั จะมีตวั แปรที+
เป็ น สภาพแวดล้ อมในเชิงกิเลส อยูเ่ สมอ
“ในปั จ จุบัน การบูรณาการด้ านการสั+ง สอนธรรมะ ยัง มี น้อ ย ถ้ า ใน
อนาคตได้ มีการนําศาสตร์ ต่างๆมาผสมผสานกันเช่น นิเทศศาสตร์ วารศาสตร์
เชื+อว่าก็จะทําให้ เรื+ องของการปลูกฝั งธรรมะเป็ นไปได้ ง่ายและเข้ าสู่กลุ่มวัยรุ่นได้
มากขึน ”
(พระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี,สัมภาษณ์, 21กุมภาพันธ์ 2552)
3)ธรรมะที+เหมาะสมแก่วยั รุ่น
ธรรมะขันต้ น หรื อ ขันพืนฐาน ซึ+ง นิยามของคําว่าขันพืนฐานในที+นี พระอาจารย์
ท่านกล่าวว่าคือเรื+ องที+ใกล้ ตวั และง่ายที+สดุ เช่น วิถีดําเนินชีวิตทัว+ ไปในชีวิตประจําวัน สิ+งที+ค้ นุ เคย
เสมอๆ เพราะด้ วยวัยของวัยรุ่นเองไม่สามารถจะให้ เข้ าใจได้ อย่างลึกซึง
4)วิธีการปลูกฝั งธรรมะที+เหมาะสมแก่วยั รุ่น
หลักของการปลูกฝั งธรรมะให้ แก่วัยรุ่ น ท่านพระอาจารย์ ได้ ให้ คําจํากัดความสัน
สามคําดังนี เข้ าใกล้ เข้ าใจ และเข้ าถึง โดยคําว่า เข้ าใกล้ นนั ท่านพระอาจารย์กล่าวว่า ความ
เข้ าใกล้ ก็คือ การ สอน หรื อนําเรื+ องราวที+ วัยรุ่ นประสบพบเจอในชีวิตประจําวัน หรื อเป็ นเรื+ องที+
วัยรุ่นสนใจ เปรี ยบไปก็คือการเข้ าอยูใ่ นชีวิตของเค้ า รับรู้ ว่าวัยรุ่นต้ องการออะไร ชอบอะไร ปั จจุบนั
ทําสิ+งใดอยู่ เมื+อเราสามารถเข้ าใกล้ ความรู้ สึกนึกคิดได้ ก็จ ะทําให้ ง่ายต่อการที+ จะปลูกฝั งหรื อ
แนะนํา
คําที+สอง เข้ าใจ ความเข้ าใจในที+นีก็คือการสื+อสาร ที+ทําให้ วยั รุ่ นเข้ าใจ ตังแต่ภาษา
เมื+ อเอ่ยถึงธรรมะ ไม่จํ าเป็ นที+ต้องใช้ ภ าษา บาลี สันสกฤต หรื อภาษาใน พระไตรปิ ฏก แต่เ รา
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สนทนากับวัยรุ่นก็ควรต้ องใช้ ภาษาที+วยั รุ่นเข้ าใจภาษาเดียวกัน พยายามลบภาพที+วยั รุ่นคุ้นเคยกับ
คําว่าธรรมะ เช่น ไม่จําเป็ นต้ องวัด ไม่จําเป็ นต้ องรอเวลา จะเป็ นที+ไหนเมื+อไหร่ก็ได้
สุดท้ าย เข้ าถึง เมื+อวัยรุ่ นสามารถเข้ าใกล้ เข้ าใจ ได้ เราก็ต้องทําให้ วัยรุ่ นเข้ าถึงนั+นก็คือ
สามารถชี นํ า ให้ คิด ทํ า ให้ ร้ ู สึก ว่า นี+ คื อเรื+ อ งจริ ง สามารถนํ า ไปปฏิ บัติต ามหรื อ ทํ า ได้ จ ริ ง เมื+ อ
พิจารณาแล้ วเรื+ องราวที+ปลูกฝั งไปคิดเทียบเคียงกับชีวิตของตนได้
ท่านพระอาจารย์ยัง แนะนํ า สําหรับผู้ผ ลิตหรื อผู้ชีแนะสิ+งสําคัญสิ+ง หนึ+งที+ต้องคํานึงเสมอนั+นคือ
ความถูกต้ อง และแม่นยําของเนือหา อาจจะนําเสนออย่างสนุกสนาน จนสุดโต่ง แต่ก็ต้องสนใจ
เนือหาสาระที+ถกู ต้ องด้ วย
“การสอนวัยรุ่ นให้ เปรี ยบเสมือนเราคือ หมอ เมื+อต้ องดูแลรักษาคนไข้ ก็
ต้ องรู้ ให้ แน่ชดั ก่อนว่าเค้ า เป็ นอะไร ต้ องจัดยาอย่างไร และก็จะสามารถรักษา
ได้ ผลสัมฤทธิr ในที+สดุ ”
(พระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี,สัมภาษณ์, 21กุมภาพันธ์ 2552)
จากการสัมภาษณ์ทงในส่
ั วนของ การทํา Focus group และ การสัมภาษณ์เดี+ยว
แบบเจาะลึก (Depth Interview) ผู้วิจยั จะนําข้ อมูลดังกล่าวไปทําการวิเคราะห์และอภิปรายผลใน
บทต่อไป

