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บทที6
รปแบบของรายการที
 ผลิต
ู
6.1 รายละเอียดโครงร่างของรายการทีผลิต (Proposal)
6.1.1 ชือรายการ DD TEEN CLUB ( ดี ดี ทีน คลับ)
6.1.2 แนวคิด
รายการธรรมะ รายการทีเผยแพร่แนวทางในการดําเนินชีวิตโดยใช้ หลักพุทธศาสนา เรี ยก
ได้ วา่ เป็ นรายการทีดีควรค่าแก่การรับชมโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น ซึง เป็ นวัยทีต้องการแนวทางใน
ดําเนินชีวิตทีดีเพราะเป็ นช่วงหัวเลี :ยวหัวต่อและยังขาดประสบการณ์ แต่ปัจจุบนั ไม่มีรายการ
ธรรมะรายการใดทีมีเนื :อหาเพือกลุม่ วัยรุ่นโดยเฉพาะ ทําให้ ด้วยเนื :อหาและรูปแบบรายการเข้ าถึง
กลุม่ วัยรุ่นไม่ได้ เท่าทีควร และไม่ได้ รับความสนใจจากกลุ่มผู้ชมกลุม่ นี : อีกทังรายการธรรมะเป็
:
น
รายการทีไม่ได้ เน้ นในรูปแบบของความบันเทิงแต่เน้ นในเรื องของสาระเป็ นหลัก จึงทําให้ ขาด
ผู้สนับสนุนหรื อมีผ้ สู นใจทีจะผลิตหรื อพัฒนารายการประเภทนี :มากนัก จึงทําให้ ยากต่อการทีจะมี
การพัฒนาหรื อสร้ างสรรค์รายการธรรมะรูปแบบใหม่ๆ ซึง ผู้ผลิตมีแนวคิดว่าถ้ าหากมีการผลิต
รายการธรรมะทางโทรทัศน์ทีผลิตขึ :นเพือกลุม่ วัยรุ่ยโดยเฉพาะประกอบกับรูปแบบของรายการทีมี
ความทันสมัยแต่นา่ สนใจตามทีกลุม่ เป้าหมายชืนชอบก็จะสามารถทําให้ กลุม่ เป้าหมายเกิดความ
สนใจและติดตามรายการดังกล่าวได้
6.1.3 วัตถุประสงค์ของรายการ
1.ต้ องการปลูกฝั ง ธรรมะ และคุณธรรมอันดีให้ แก่วยั รุ่นยุคใหม่ โดยมีวิธีการนําเสนอให้
ตรงตามความต้ องการกลุม่ เป้าหมาย
2.ต้ องการให้ กลุม่ เป้าหมายทีเป็ นวัยรุ่นรู้สกึ กับคําว่า ธรรมะ เป็ นเรื องใกล้ ตวั และไม่ได้
เข้ าใจยากอย่างทีคิดและสามารถนํามาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวันได้
3.ต้ องการเป็ นอีกทางเลือกหนึง ของ รายการธรรมะทางโทรทัศน์ สําหรับวัยรุ่นรูปแบบใหม่
ทีมีความแตกต่าง มีเอกลักษณ์โดดเด่น
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6.1.4 กลุม่ เป้าหมาย
1.วัยรุ่นชาย-หญิงในช่วง การศึกษาระดับ มัธยมปลาย
2.วัยรุ่นชาย-หญิงในช่วง การศึกษาระดับ มหาวิทยาลัย
6.1.5 ช่วงเวลาทีออกอากาศ
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00 น. – 11.45 น. ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย
6.1.6 จุดขาย
เป็ นรายการธรรมะยุคใหม่ ทีมีวิธีการนําเสนอทีแตกต่างและทันสมัยตรงตามความ
ต้ องการกลุม่ เป้าหมายทีเป็ นวัยรุ่นโดยรูปแบบของรายการจะนําเสนอเนื :อหาด้ วยความสนุกสนาน
แต่แฝงไว้ ด้วยแนวคิดด้ านธรรมะและจริยธรรมตามหลักทางพุทธศาสนาอย่างมีชนเชิ
ั : งไม่ทําให้ ร้ ูสกึ
ว่าจงใจจนเกินไป โดยมีความบันเทิงเป็ นแกนนําตลอดทังรายการ
:
6.1.7 เนื :อหารายการ
นําประเด็นต่างๆทีเกิดขึ :นในการดําเนินชีวิตของสังคมวัยรุ่น หรื อเรื องราวทีวยั รุ่นสนใจ มา
นําเสนอและปลูกฝั งด้ านธรรมะและจริยธรรมตามหลักของทางพุทธศาสนา
6.1.8 รูปแบบรายการ
รูปแบบรายการจะนําเสนอในรูปแบบของรายการประเภท สาระบันเทิง ทีมีความวาไรตี : ใน
แต่ละช่วงของรายการก็ จะมี วิธีการนําเสนอเนื อ: หาที แตกต่างกันไป โดยเนื อ: หาด้ านธรรมะของ
รายการจะกํ าหนดให้ เป็ นธรรมะเบื :องต้ นเป็ นหลัก แต่นําเสนอในด้ วยรู ปแบบของความบันเทิงที
หลากหลาย สนุกสนานเพลิดเพลิน และตรงตามความต้ องการของกลุม่ เป้าหมายให้ มากทีสดุ
รายการมีความยาว 45 นาที แบ่งรายการออกเป็ น 5 ช่วงหลัก มีการพักคัน เวลาโฆษณา
ของทางสถานี สี ครัง: โดยการแบ่งช่วงต่างๆจะมีดงั นี :
ช่วงที 1 Open Club เปิ ดรายการ ด้ วยประเด็นและหัวข้ อประจําวัน ในส่วนนี :จะมีการ
นําเข้ าด้ วย VTR เปิ ดประเด็นปั ญหาและนําไปถามความคิดเห็นจากบุคคลทัว ไป ดารา นักแสดง
ศิลปิ นทีมีชือเสียง ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นดังกล่าว และนําเข้ าสูร่ ายการด้ วยพิธีกร
ช่วงที 2 DD Teen Guest ดีดี ทีน เกสท์ เป็ นช่วงทีจะมีแขกรับเชิญเป็ น ศิลปิ น ดารา ผู้
มีชือเสียง มาร่วมพูดคุยแลกเปลียนความคิดเห็นเกียวกับหัวข้ อประเด็นปั ญหาประจําวันนี :และ
แนวทางในการใช้ หลักธรรมะ โดยการนําเสนอจะเป็ นการพูดคุยอย่างสนุกสนานเป็ นกันเอง ซึง ใน
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สัปดาห์หนึง แขกรับเชิญอาจจะมาเป็ นกลุม่ หรื อคนเดียวก็ได้ แขกรับเชิญจะอยูร่ ่วมกับพิธีกรจนจบ
รายการ โดยแขกรับเชิญในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีกิจกรรมร่วมกับพิธีกรทีแตกต่างกันไป เช่น ไปร่วม
ทําบุญเก้ าวัด ไปร่วมกันนัง สมาธิ หรื อผลิตหนังสือทํามือแนวธรรมะ เป็ นต้ น
ช่วงที 3 DD Teen Theatre ( ช่ วงต้ น ) ในช่วงนี :จะเป็ นละครสัน: โดยทีมีเนื :อหาเกียวข้ อง
กับประเด็นหลักของรายการโดยรูปแบบของละครจะนําเสนอในรูปแบบของ Sit – com เป็ นละคร
สันสนุ
: กสนาน ชวนหัว มีนกั แสดงหลักและนักแสดงรับเชิญทีจะผลัดเปลียนกันเข้ ามาร่วมแสดง
ช่วงที 3.1 ซ่ อนอะไรในละคร เป็ นช่วงคัน ก่อนเข้ าพักโฆษณา ซึง จะนําเอาฉากในละคร
โทรทัศน์ ทีกําลังออกอากาศในสถานีตา่ งๆ โดยจะทําการคัดเลือกฉากหรื อคําคมในเรื อง ทีมีแง่คิด
ในเชิงธรรมะ คุณธรรม ทีแฝงอยูใ่ นละครหรื อฉากนันๆ
: มานําเสนอ
ช่วงที 4 DD Teen Theatre (ช่ วงปลาย) จะเป็ นบทสรุปคลีคลายเรื องราวและชี :แนะให้
วัยรุ่นนําไปคิดต่อยอด ด้ วยตนเองต่อไป ซึง หลังจบละครในแต่ละตอน จะมี VTRสันๆจาก
:
ผู้เชียวชาญด้ านหลักธรรมะ เข้ ามาให้ แง่คิดต่อหัวข้ อและประเด็นนันๆ
: ยกตัวอย่างเช่น ท่าน ว.
วชิระเมธี พระพยอม พระมหาสมปอง เป็ นต้ น และนํากลับเข้ าสูพ่ ิธีกรและแขกรับเชิญเพือ
สนทนาสรุปประเด็นและแนวคิดจากละครอีกครัง:
ช่วงที 5 ธรรมะ – โอเกะ เป็ นช่วงของการนําเอาเพลงดัง ของเหล่าศิลปิ นดัง มาแปลง
เพลงเป็ นเนื :อหาในเชิงบวกโดยมีหลักด้ านธรรมะและจริยธรรมสอดแทรก
6.1.9 พิธีกรดําเนินรายการ
1. โอปอล์ ปาณิสรา พิมพ์ปรุ พิธีกรดาราชือดังทีมีภาพลักษณ์สนุกสนาน และแจ้ งเกิด
จากภาพยนตร์ วยั รุ่นหลายเรื อง อาทิ เช่น เพือนสนิท เพราะอากาศเปลียนแปลงบ่อย และ
สายลับจับบ้ านเล็ก
2. เป๊ ก ผลิตโชค อายนบุตร นักร้ อง พิธีกรชือดัง ขวัญใจวัยรุ่น
3. เบเบ้ ธันย์ชนก ฤทธินาคา พิธีกร นักร้ อง นักแสดง (พิธีกรรับเชิญ)
6.1.10 กลยุทธ์หลัก
การนําเสนอรายการธรรมะทีมีความหลากหลาย แฝงแนวคิดด้ านธรรมะและจริ ยธรรมไว้
อย่างแยบยลบนความสนุกสนานพร้ อมกับการนําเอาศิลปิ นดาราแขกรับเชิญทีอยูใ่ นความสนใจ
ของกลุม่ วัยรุ่นมาเป็ นแขกรับเชิญในทุกสัปดาห์ ประกอบกับการสร้ างสรรค์เนื :อหาและประเด็นที
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ตรงใจวัยรุ่นให้ มากทีสดุ และในแต่ละสัปดาห์จะนําบทเพลงวัยรุ่นทีได้ รับความนิยมอยู่แล้ วมา
ประกอบรายการเป็ นเพลง หลักประจําสัปดาห์นนๆ
ั : ซึง โดยภาพรวมจะนําเสนอให้ ไม่ร้ ูสกึ ว่ารายการ
นี :เป็ นรายการธรรมะแต่อย่าง
6.1.11 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้ รับ
1.สามารถเป็ นส่วนหนึง ทีร่วมปลูกฝั ง ธรรมะ และจริยธรรมอันดีให้ แก่วยั รุ่นยุคใหม่
2.ผู้รับชมรายการ รู้สึกกับคําว่า ธรรมะ เป็ นเรื องใกล้ ตวั และไม่ได้ เข้ าใจยากอย่างทีคดิ และ
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวันได้
3. สามารถเป็ นส่วนหนึง ให้ แก่วงการโทรทัศน์ผลิตรายการธรรมะทีมีรูปแบบทีทนั สมัยและ
แตกต่างจากเดิมได้ มากขึ :น
6.2 หลักการและเหตุผลในการเลือกรูปแบบรายการ
6.2.1 ชือรายการ
รายการชือ “ DD TEEN CLUB ” อ่ านว่ า ดี ดี ทีน คลับ ความหมายของชือรายการ คือ
อักษรภาษาอังกฤษตัว D ทังสองตั
:
วเป็ นการเล่น คําพ้ องเสียงกับภาษาไทย นัน ก็คือคําว่า ดี ดีตวั
แรกหมายถึง คิดดี ดีตวั สองก็คือ ธรรมดี หรื อ คิดดี ธรรมดี ความหมายโดยรวมก็คือให้ คดิ และทํา
สิงดีๆ โดยมีธรรมะดีๆ ประกอบ สําหรับคําว่า Teen ตรงตัวตามความหมายภาษาอังกฤษ นัน ก็คือ
วัยรุ่น และ Club ก็เป็ นลักษณะของการรวมตัวกันเป็ นกลุ่มขึ :นมา ซึง ถ้ ารวมความหมายทังหมดของ
:
ชือรายการก็คือ กลุม่ วัยรุ่นทีคดิ ดี ธรรมดี โดยทีสาเหตุของการตังชื
: อนี : เพราะ ต้ องการให้ ชือ
รายการฟั งดูมีความสากล ไม่เชยเกินไป และก็ไม่ลํ :าสมัยมากเกินไป เป็ นชือรายการทีสามารถจั
ต้ องได้ และทีสําคัญจากการ ทําการวิจยั กลุม่ ตัวอย่างวัยรุ่น ให้ ความสําคัญกับชือรายการ แม้ วา่
รายการนี :จะเป็ นรายการธรรมะ กลุม่ ตัวอย่าง รู้สกึ กับคําว่าธรรมะเป็ นสิงที น่าเบือหน่าย จับต้ อง
ยาก ถ้ ามีคําว่าธรรมะอยูใ่ นชือรายการก็อาจจะทํากลุม่ เป้าหมายไม่สนใจได้ ทําให้ ผู้วิจยั เลียงทีจะ
ใช้ คําว่าธรรมะ อยู่ในชือรายการ
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ภาพที6.1
ตัวอย่างโลโก้ ของรายการ

ภาพที 6.2
ตัวอย่างไตเติลa ของรายการ

6.2.2 ช่วงเวลาและช่องทางในการออกอากาศ
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00 น. – 11.45 น. ออกอากาศ สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย
สาเหตุทีเลือกช่วงเวลาดังกล่าวในการออกอากาศ เนืองจากว่า เป็ นเวลาทีกลุม่ เป้าหมาย
ส่วนใหญ่ได้ รับชม เพราะเป็ นวันหยุดพักผ่อนและเป็ นเวลาทีไม่เช้ ามากนัก กลุม่ เป้าหมายสามารถ
ตืนขึ :นมารับชมได้ เพราะถ้ าเกิดออกอากาศในช่วงทีเช้ ากว่านี :กลุม่ เป้าหมายมักจะยังไม่ตืนนอน
และในช่วงเวลาทีใกล้ เคียงกันนี :ทางสถานีโทรทัศน์อืนๆ มีรายการวัยรุ่นออกอากาศอยู่หลาย
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รายการเช่นกัน สามารถทําให้ แน่ใจได้ วา่ เวลาดังกล่าว เป็ นเวลาทีเหมาะสมสําหรับการออกอากาศ
รายการทีกลุม่ เป้าหมายเป็ นวัยรุ่น
ตารางที 6.1
แสดงรายละเอียดผังรายการโทรทัศน์ทีออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ช่วงเวลา 10.00-11.00 น.
และ 11.00 – 12.00 น. ตามผังรายการของแต่ละสถานี ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552

ชือรายการ
สถานีโทรทัศน์

เวลา 10.00 -11.00 น.

เวลา 11.00 – 12.00 น.

ช่อง 3

ละคร ผู้กองเจ้ าเสน่ห์

เรื องเล่าเสาร์ – อาทิตย์

ช่อง 5

ชีสทีวี/เวคคลับ

แซดทีวี

ช่อง 7

ภาพยนตร์ วนั อาทิตย์

ละคร คูก่ ิaกพริกกะเกลือ

ช่อง 9

Hot Blood Guy ปฏิบตั กิ าร
หนุม่ ล่าฝั น
ไอทีอีเลฟเว่น

หมึกแดงโชว์/ ไนน์เอนเตอร์ เทน

NBT

พลังงานเพือชีวิต / คดี ฮ่า ฮ่า
ฮ่า
ทีมา : ผังรายการแต่ละสถานีโทรทัศน์ ประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2552

เมือพิจารณาจากผังรายการในตารางที 5.1 ทําให้ พบว่า เวลาช่วง 10.00 – 11.00 น. มี
รายการวัยรุ่น จํานวน สองสถานีด้วยกันนัน ก็คือ ช่อง 5 ช่อง 9 และทังสองสถานี
:
ก็เป็ นรายการที
ได้ รับความนิยมในปั จจุบนั และในช่วงเวลา 11.00 – 12.00 น. ซึง เป็ นเวลาที ผู้วิจยั เลือก
ออกอากาศ เนืองจากต้ องการทีจะเลียงการออกอากาศตรงกับรายการวัยรุ่นทีเป็ นทีนิยมอยูแ่ ล้ ว
ส่วนในเวลาทีผ้ วู ิจยั เลือกออกอากาศไม่มีรายการทีเป็ นรายการสําหรับกลุม่ เป้าหมายวัยรุ่น
โดยเฉพาะ ทําให้ ชว่ งเวลาดังกล่าวมีความเหมาะสมและโอกาสทีกลุม่ เป้าหมายจะได้ รับชมมากขึ :น
เนืองจากในช่วงเวลาใกล้ เคียง มีรายการวัยรุ่นอยู่ก่อนแล้ วเมือรายการดังกล่าวจบลง ช่วงเวลา
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ต่อมา ไม่มีรายการทีผลิตขึ :นเพือกลุม่ เป้าหมายวัยรุ่นโดยเฉพาะ โอกาสทีกลุม่ เป้าหมายจะเลือก
รับชมรายการ ดีดี ทีน คลับ ก็มีแนวโน้ มมากขึ :น
6.2.3 กลุม่ เป้าหมาย
1.วัยรุ่นในช่วง การศึกษาระดับ มัธยมปลาย
2.วัยรุ่นในช่วง การศึกษาระดับ มหาวิทยาลัย
กลุม่ เป้าหมายในกลุม่ นี :เป็ นวัยทีสามารถเรี ยนรู้ ด้านธรรมะ และเข้ าใจได้ ง่ายขึ :นเพราะเป็ น
ช่วงวัยทีมีประสบการณ์ชีวิตมากขึ :นเพียงพอจะนําไปประยุกต์ใช้ ได้ ด้วยตนเอง เพราะถ้ าเลือกลุม่ ที
อายุน้อยกว่านี :หรื อมากกว่านี :ก็อาจจะทําให้ เนื :อหาไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ มากนัก
6.2.4 รูปแบบของการดําเนินรายการ
รายการจะถูกนําเสนอด้ วยความสนุกสนาน ครื น: เครง สร้ างเสียงหัวเราะได้ และสอดแทรก
เนื :อหาด้ านธรรมะเข้ าไปอย่างมีชนเชิ
ั : ง ไม่ให้ ความรู้สกึ ว่าจงใจจนเกินไป และรายการจะไม่มี
สถานทีถ่ายทําประจํา จะมีการเปลียนสถานทีถ่ายทําในแต่ละเทป ทีแตกต่างกันไป รวมทังแขกรั
:
บ
เชิญในแต่ละสัปดาห์ ก็อาจจะมีกิจกรรมหรื อวิธีการนําเสนอแตกต่างกันไปเพือให้ เกิดความไม่นา่
เบือหน่ายซํ :าซากจําเจ
6.2.5 เหตุผลในการผลิตรายการในช่วงต่างๆ
-ช่วงที 1 Open Club เป็ นช่วงทีจะเปิ ดประเด็นทีจะพูดถึงในรายการ ซึง วิธีการนําเสนอ
จะใช้ วีทีอาร์ ประกอบ โดยมีความแตกต่างกันไปในแต่ละสัปดาห์ ประเด็นปั ญหาต่างๆนํามาจาก
หัวข้ อทีวยั รุ่นสนใจ หรื อปั ญหาเรื องราวทีใกล้ ตวั ของวัยรุ่น วีทีอาร์ ดงั กล่าวจะมีความคิดเห็นของ
ประชาชนทัว ไป และดารานักแสดง ถือได้ วา่ เป็ นการแลกเปลียนมุมมองของคนในสังคมต่อหัวข้ อ
และประเด็นนันๆ
: กล่าวได้ ว่าช่วงนี :เป็ นช่วงหนึง ทีมีความสําคัญเพราะเป็ นการนําเข้ าสูร่ ายการต้ อง
ทําให้ มีความน่าสนใจและเกิดความรู้สกึ ให้ วยั รุ่นอยากจะติดตามต่อไปว่า จะเกิดอะไรขึ :นและ
เรื องราวเหล่านี :หัวข้ อปั ญหาเหล่านี : จะมีแนวทางแก้ ไขหรื อนําไปใช้ ได้ อย่างไร
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ช่วงที 2 ดีดี ทีน เกสท์ เป็ นช่วงทีจะมีแขกรับเชิญเป็ น ศิลปิ น ดารา ผู้มีชือเสียง มาร่วม
รายการซึง ช่วงนี :ได้ แนวคิดหลักมาจากการทําวิจยั ทีได้ ผลออกมาว่ากลุม่ วัยรุ่นชอบดูรายการทีมี
ศิลปิ นดารา ยิงโดยเฉพาะศิลปิ นดาราทีชืนชอบก็จะทําให้ เกิดโอกาสสามารถรับชมรายการนันได้
:
แม้ วา่ จะไม่ได้ สนใจเนื :อหาหรื อรูปแบบรายการดังกล่าว ซึง ช่วงนี :จะสามารถเป็ นกลยุทธ์ในการชัก
จูงให้ กลุม่ เป้าหมายหลักมาชมรายการได้ มากขึ :น และวัยรุ่นเองก็มีพฤติกรรมชอบทีจะเลียนแบบ
ศิลปิ นดารา ถ้ าได้ นําเสนอแนวคิดดีๆผ่านกลุม่ คนเหล่านี : อาจจะสามารถเป็ นต้ นแบบให้ แก่วยั รุ่น
ได้ นําไปปฏิบตั ิตามหรื อคิดตามได้
ในการสนทนา พิธีกร จะดําเนินรายการด้ วยความสนุกสนาน ตลกขบขัน ไม่ตรึงเครี ยด
จนเกินไปตามรูปแบบทีกลุม่ เป้าหมายต้ องการ และในแต่ละสัปดาห์จะมีการเปลียนแปลงสถานที
ถ่ายทําไม่ซํ :ากันเพือไม่ให้ เกิดความน่าเบือ
ช่วงที 3 DD TEEN Theatre ช่วงต้ น ในช่วงนี :จะเป็ นละครแนวชวนหัวในรูปแบบ sit –
com โดยทีมีเนื :อหาเกียวข้ องกับประเด็นหลักในเทปนันๆ
: ช่วงนี :ได้ แนวคิดมาจากการทําวิจยั ซึง
วัยรุ่นทุกกลุม่ เห็นว่าละครเป็ นวิธีการ นําเสนอและถ่ายทอดทีสามารถทําให้ เข้ าใจง่ายและมีโอกาส
ทีจะทําให้ ติดตามได้ จนจบเพราะเมือมีเรื องราวมีสถานการณ์จะทําให้ เกิดความสนใจอยากรู้ว่า
บทสรุปจะเป็ นอย่างไร
ภายในละครจะนําเนื :อหาประเด็นหลักและสอดแทรกด้ วยธรรมะ เหตุการณ์ตา่ งๆในละคร
จะเลือกสถานการณ์ให้ เกิดขึ :นกับตัวละครทีอยูว่ ยั เดียวกันกับกลุม่ เป้าหมายมากทีสดุ สถานที
อาจจะเกิดขึ :นภายใน บ้ าน โรงเรี ยน หรื อมหาวิทยาลัย หอพัก เป็ นต้ น เพือทีจะได้ เข้ าถึง
กลุม่ เป้าหมายได้ ง่ายทีสดุ แต่การนําเสนอจะไม่ได้ นําเสนอออกมาในรูปแบบสนุกสนาน ตลก
ขบขัน เพียงอย่างเดียว แต่แฝงไว้ ด้วยประเด็นให้ ขบคิดว่า ถ้ าเกิดเหตุการณ์นี : เกิดขึ :นกับตนจะทํา
อย่างไร
จากการทําวิจยั ทําให้ พบว่าถ้ าละครดังกล่าวมีดาราทีมาร่วมแสดงเป็ นคนดังก็จะทําให้
อยากรับชมมากขึ :นกว่าเป็ นนักแสดงทีไม่มีชือเสียง จึงทําให้ ผ้ วู ิจยั วางรูปแบบให้ ภายในแต่ละ
สัปดาห์จะมีการเปลียนนักแสดงหรื อมีนกั แสดงรับเชิญทีมีชือเสียงทุกสัปดาห์
ช่วง 3.1 ช่วง ซ่อนอะไร...ในละคร เป็ นช่วงแทรกก่อนพักโฆษณาในช่วงละครตอนต้ น ได้
แนวคิดมากจากการทีทําการวิจยั กลุม่ เป้าหมายชอบดูละครโทรทัศน์ เพราะในละครปั จจุบนั แม้ วา่
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สถานการณ์ของละครโทรทัศน์ทีออกอากาศทางสถานีตา่ งๆ พบว่าส่วนใหญ่เป็ นละครนํ :าเน่า ชิงรั
หักสวาท มีฉากทีรุนแรง แต่ในละครเหล่านันทุ
: กเรื องก็จะมีฉากหรื อมีคําพูดทีเป็ นแง่คิดดีๆแฝงอยู่
เสมอ ซึง ในรายการดีดี ทีน คลับ จะทําการคัดเลือกฉากดีๆเหล่านัน: มานําเสนอและอธิบาย
ความหมายให้ ชมกัน
ช่วงที 4 DD TEEN Theatre ช่วงปลาย จะเป็ นบทสรุปคลีคลายเรื องราวและ ชี :แนะให้
ผู้ชมนําไปคิดต่อยอด ด้ วยตนเองต่อไป ซึง การทีเลือกรูปแบบให้ ช่วงละครนันแบ่
: งเป็ นสองช่วงมีการ
คัน ด้ วยโฆษณาของทางสถานีก่อนซึง เป็ นกลยุทธ์ เพือในส่วนของละคร เกิดความน่าติดตามมาก
ขึ :นมีชว่ งหยุดให้ ผ้ ชู มได้ กระตุ้นความสนใจ และอยากรู้ บทสรุปของสถานการณ์นนๆ
ั:
ช่วงที 5 ธรรมะ – โอเกะ เป็ นช่วงของการนําเอาเพลงดัง ของเหล่าศิลปิ นดัง มาแปลง
เพลงเป็ นเนื :อหาในเชิงบวกโดยมีหลักธรรมะสอดแทรก อย่างสนุกสนาน ในช่วงนี :ได้ แนวคิดมาจาก
การทําวิจยั และพบว่าวัยรุ่นชอบรายการเพลง และเรื องราวทีเกียวข้ อกับดนตรี จึงทําเกิดแนวคิด
ของการนําเอาบทเพลงทีมีชือเสียงโด่งดังหรื อเพลงทีเป็ นทีนิยมในช่วงนันๆมาดั
:
ดแปลง โดยเพลง
ต้ องเป็ นบทเพลงทีได้ รับความนิยมอยูแ่ ล้ วในกลุม่ เป้าหมาย เพือทีจะทําให้ ง่ายต่อการเปิ ดรับและ
เข้ าใจมากยิงขึ :น โดยในช่วงนี :จะยังเปิ ดรับให้ ผ้ ชู มทางบ้ านมีสว่ นร่วมสนุก โดยมีเงินรางวัลให้ ตอบ
แทนเป็ นของรางวัล เนื :อเพลงละ 2,000 บาท ต่อสัปดาห์
6.2.6 พิธีกรดําเนินรายการ
ประกอบด้ วยพิธีกรหลัก สามคน คือ โอปอล์ ปาณิสรา พิมพ์ปรุ เป๊ ก ผลิตโชค อายนบุตร
และ เบเบ้ ธันย์ชนก ฤทธินาคา
สาเหตุของการเลือกพิธีกรคนทีหนึง คุณ โอปอลล์ เนืองจากว่า โอปอลล์ มีอาชีพหลักเป็ น
ดาราพิธีกร ดีเจ ทีมีภาพลักษณ์ บุคลิกที สนุกสนาน เฮฮา แม้ วา่ โอปอลล์ มีอายุมากกว่า
กลุม่ เป้าหมายแต่วา่ ด้ วยผลงานและการแจ้ งเกิดของโอปอลล์นนั มาจากภาพยนตร์ สําหรับวัยรุ่น
แทบทังสิ
: :น เช่นเรื อง เพือนสนิท แจ๋ว เพราะอากาศเปลียนแปลงบ่อย และ สายลับจับบ้ านเล็ก
เป็ นต้ น และในขณะเดียวถึงแม้ วา่ ภาพลักษณ์ของโอปอลล์จะดูสนุกสนานเฮฮา แต่โอปอลล์ก็
สามารถเป็ นพีธีกรทีเป็ นทางการได้ เช่นกัน เช่นผลงาน การเป็ นพิธีกรเปิ ดงาน ฉลองความสําเร็จ
ของบริษัท จีทีเอช จํากัด และการเป็ นพิธีกรร่วมกับ ทลกระหม่
อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
ู
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วัฒนาพรรณวดี ในรายการปริน: เซสไดอารี ทางช่องเก้ า ทําให้ เห็นว่าโอปอลล์ สามารถทํางานทีมี
ความสนุกสนานและเป็ นทางการได้ ในเวลาเดียวกัน รวมทังประกอบคุ
:
ณวุฒิ ทางด้ านการศึกษา
ของโอปอลล์ จบจาก คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอก PR ปริญญาโท Ad และ
Speech ทําให้ มีความน่าเชือถือและเป็ นแบบอย่างทีดีแก่กลุม่ เป้าหมายได้ มากยิงขึ :น
พิธีกร คนทีสอง เป๊ ก ผลิตโชค อายนบุตร สาเหตุทีเลือกเนืองจากว่า เป็ นนักร้ องขวัญใจ
วัยรุ่นทีมีบทบาทและผลงานด้ านการเป็ นพิธีกรมาหลายรายการ ทังรายการวั
:
ยรุ่นและรายการเด็ก
ซึง ทําให้ เห็นว่า เป๊ กสามารถทําหน้ าพิธีกรได้ อย่างดีและสนุกสนานอย่างเป็ นธรรมชาติ ประกอบกับ
รูปลักษณ์หน้ าตาทีดีเป็ นทีนิยมในปั จจุบนั มีกลุม่ แฟนคลับมากมาย เชือว่าจะสามารถชักจูงให้
กลุม่ วัยรุ่นและแฟนคลับของ เป๊ ก ชมรายการได้ มากขึ :นอีกด้ วย
พิธีกร คนทีสาม เบเบ้ ธันย์ชนก ฤทธินาคา สาเหตุทีเลือก เบเบ้ เนืองจากเบเบ้ เป็ นดารา
พิธีกร นักร้ องขวัญใจวัยรุ่นชาย ซึง จะทําให้ สามารถดึงดูดกลุม่ เป้าหมายวัยรุ่นชายได้ มากขึ :น
ประกอบกับความสารถทางด้ านพิธีกรของเบเบ้ ก็เป็ นทียอมรับทําให้ เบเบ้ มีผลงานด้ านพิธีกร
หลายรายการเช่นกัน
และเมือนําพิธีกรทังสามคน
:
มาร่วมกันทําหน้ าทีพิธีกรดําเนินรายการผู้วิจยั เชือว่าจะ
สามารถตอบสนองตามความต้ องการของกลุม่ เป้าหมายได้ อย่างดีทงในแง่
ั:
ของความสามารถทีจะ
ทําให้ รายการดําเนินไปอย่างสนุกสนาน เป็ นธรรมชาติ และรวมกับความนิยมชืนชอบในกลุม่ วัยรุ่น
ทีมีตอ่ พิธีกรทังสามคน
:
จะสามารถทําให้ กลุม่ เป้าหมายสนใจทีจะชมและติดตามรายการได้ มากขึ :น
อีกด้ วย
ภาพที 6.3
พิธีกรหลักของรายการ
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6.3 ตัวอย่างเนื :อหาของรายการ
ในการศึกษาครัง: นี :ผู้วิจยั จะทําการจําลองให้ มีการวางเค้ าโครงของเนื :อหา รายการล่วงหน้ า
ไว้ เป็ นจํานวนสองสัปดาห์ เพือให้ เห็นภาพรวมของรายการได้ มากทีสดุ โดยหลักการนี :ผู้วิจยั ได้
เลือกนําเอาหลักการของการทําตัวอย่างรายการเพือนําเสนอทางสถานีโทรทัศน์ทีมกั จะมีการให้
ผลิตรายการเป็ นตัวอย่างจํานวนหนึง ถึงสองสัปดาห์ (สัปดาห์/1เทปออกอากาศ)
ตารางที 6.2
ตัวอย่างเนื :อหารายการ
ช่ วง
ทุกช่วง
ช่วงที1

เนือO หาของรายการ
ประเด็นหลักประจําสัปดาห์ อกหัก
open club : เปิ ดประเด็นคําถาม “คุณเคยอกหักหรื อไม่ และทําอย่างไร
เมือ เกิดอาการเศร้ าแบบสุดๆ”

ช่วงที 3.1

ดีดี ทีน เกสท์ : แขกรับเชิญ พลอย เณอมาลย์ ในสัปดาห์นี : พิธีกร จะพา
แขกรับเชิญไปไหว้ พระพุทธรูปทีวดั ปทุมวนาราม
ละครสันO : เนื :อหาเกียวกับคนอกหักแล้ วจมปลักกับความทุกข์ ไม่ยอม
ดําเนินชีวิตต่อไป
ซ่ อนอะไรในละคร : นําภาพและคําคมทีมีแนวคิดด้ านธรรมะ จากละคร
เรื อง เมียหลวง

ช่วงที 4

ละครสันO : (ต่อเนือง) บทสรุปและทิ :งประเด็นให้ ขบคิด
เสริมแนวคิดจาก ท่าน ว.วชิรเมธี

ช่วงที 5

ธรรมะ โอเกะ : นําเสนอเพลง อกหัก ของวง บอดี : สะแลม และ ก้ อนหิน
ก้ อนนัน: ของ โรส ศิรินทิพย์

ข่วงที2
ช่วงที3
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6.3.1 หลักการและเหตุผลในการเลือกเนื :อหาประจําสัปดาห์นี :
จากการวิจยั ทําให้ พบว่าเรื องความรัก เป็ นเรื องหนึงทีวัยรุ่ นมักประสบและมีปัญหาและ
อยากหาทีพึงในการทีจะแก้ ไขปั ญหา จึงนําประเด็นของความรักและการอกหัก มานําเสนอ และ
เลือกแขกรับเชิญ คือคุณพลอย เฌอมาลย์ เพราะเป็ นดาราที เป็ นทีนิยม และจากข่าวสารทีสือ
ต่างๆได้ นําเสนอ ทําให้ ทราบว่าคุณพลอย มีเรื องราวเกี ยวกับความรักหลายครั ง: ทัง: สมหวังและ
ผิดหวัง จึงน่าจะมีข้อคิดหรื อแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาในเรื องนี :ให้ แก่วยั รุ่นรุ่นใหม่ได้
ภาพที 6.4
ตัวอย่างแขกรับเชิญ

พลอย เฌอมาลย์ บุญศักดิv
กิจกรรมทีพิธีกรและแขกรับเชิญได้ ทําในสัปดาห์นี :นัน คือการ ไปร่วมไหว้ พระ นัง สมาธิ ทีวดั
ปทุมวนาราม ถนนพระราม1 แต่รายการจะไม่ได้ เปิ ดภาพด้ วยสถานทีภายในวัดเลย แต่จะให้
พิธีกรหลักของรายการก็จะพาแขกรับเชิญ เดินจาก แหล่งวัยรุ่น สยามสแควร์ ผ่านห้ างสรรพสินค้ า
บริเวณใกล้ เคียง แล้ วจึงเดินไปสูว่ ดั ปทุมวนาราม สาเหตุทีเลือกวัดดังกล่าวเพราะเป็ นแหล่งธรรมะ
ทีใกล้ กับแหล่งวัยรุ่ นมากทีสุด อี กทัง: เป็ นการแนะนําสถานทีให้ เ หล่าวัยรุ่ นได้ ทราบเพราะวัยรุ่ น
จํานวนน้ อยมากทีทราบว่า ติดกับห้ างสรรพสินค้ าสยามพารากอน มีวดั อยู่ในบริ เวณใกล้ เคียงนัน:
ด้ วย สะดวกต่อการทีจ ะเข้ าไปปฏิบัติธ รรม หรื อทําบุญ เพื อให้ จิตใจสงบ และในสัปดาห์นีท: าง
รายการจะพาคุณพลอยไปทําบุญและนัง สมาธิภายในวัด เพือเป็ นแบบอย่างทีดีให้ แก่วยั รุ่นด้ วย
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ภาพที 6.5
ภาพตัวอย่างสถานทีในการถ่ายทํา

สถานทีถ่ายทํา สยามแสควร์
ภาพที 6.6

สถานที ถ่ายทํา วัดปทุมวนาราม
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ในส่วนของละคร จะนําเสนอเนื :อหา ของวัยรุ่นทียดึ ติดกับความรักเมือไม่สมหวังในรักก็ไม่
ยอมทีจะปล่อยวาง ซึงเนื :อหาในละครจะสอดแทรกแนวทางการดําเนินชีวิตโดยมีหลักธรรมะเป็ น
แกน เช่น การปล่อยวาง การไม่ยึดติด เพราะทุกสิงเป็ นอนัตตา เรื องย่อของละคร ในสัปดาห์นี :จะ
เป็ นเรื องของ แก้ ว หลังจากทีต้องเสียใจกับความรัก แก้ วก็มีพฤติกรรมเปลียนไปจน เพือนๆต้ องเป็ น
ห่วง และต้ องช่วยกันแก้ ไข ก่อนทีจะเกิดเหตุร้ายๆขึ :นกับแก้ ว
ภาพที 6.7
ภาพตัวอย่างในช่วง ดีดี ทีน เธียเตอร์

ในสัปดาห์นี : จะนําเพลง อกหัก ของศิลปิ นวงบอดี : สะแลม มาเป็ นเพลงหลักหรื อเรี ยกว่า
เพลงธี ม ประจําสัปดาห์ เนืองจากเพลงดังกล่าวมีเนื :อหาทีค่อนข้ างชี :แนะให้ คิดบวกและสามารถ
นํามาเชื อมโยงกับเนือ: หาเกี ยวกับการอกหักของรายการได้ และการที นําเพลงที มี ชื อเสี ยงมา
ประกอบนี เ: นื องจาก กลุ่ม วัยรุ่ นชอบรายการที มี เรื องราวของเพลงประกอบ ทํ าให้ ผ้ ูวิจัยเชื อว่า
แนวคิดนี :จะสามารถทําให้ ภาพรวมทังหมดของรายการเข้
:
าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ ง่ายขึ :น
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ภาพที 6.8
ตัวอย่าง ช่วง ธรรมะ – โอเกะ

ความรัก ต้องพังลงไป อนาคต ทีส ดุ ก็ผ่านพ้นไป
เหลือเพียงหัวใจทีย บั เยิ น บาดแผล ลึกเกิ นเยี ยวยา
ตืน จากฝั น เพราะถกปลุ
ู กด้วยนํ)าตา ทุรนทุราย หัวใจเหนือ ยล้า
ภาวนาให้ใจเจ็บจงเข้มแข็ง แม้มนั จะไร้เรี ยวแรง จะฝื นลุกยืนให้ไหว
คนคนเดียวมันไม่มีสิทธิ. ขนาดนัน) ไม่ทําให้ชํ)าถึงตาย ยังไงต้องรับให้ได้
ชีวิตแค่ โดนทําร้ าย แต่ ทีส ุดมันต้ องไม่ โดนทําลาย
แค่ วันนีหัวใจสลาย เตือนตัวเองว่ าถึงยังไงฉันยังต้ องอย่ ู
ความรักลวงหลอกมันก็แค่ เจ็บปวด ไม่ มีค่า ให้ มันทําลายชีวิตไม่ ได้
กรี ดแขน ไม่ช่วยอะไร ยิ งตอกยํ)า ยิ งกรี ดยิ งทําร้ายใจ
ยิ งทําเท่าไหร่ ก็ยิงปวดร้าว
ตัวอย่าง เนื :อเพลง อกหัก ของศิลปิ นวง บอดี : สะแลม
ทีถกู นํามาใช้ เป็ นเพลงหลักประจําสัปดาห์

96
6.3 แผนในการพัฒนารายการ ดีดี ทีน คลับ
ในการผลิตรายการโทรทัศน์รายการหนึง ผู้ผลิตมีความจําเป็ นที จะต้ องติดตามและ
ประเมินผลพร้ อมทังปรั
: บปรุงแก้ ไขและพัฒนารายการอยู่เสมอเพือทีจะทําให้ รายการนันเกิ
: ดความ
น่าสนใจและผู้ชมไม่ร้ ู สึกเกิดความน่าเบือหน่าย อีกทังการผลิ
:
ตรายการโทรทัศน์มีปัจจัยทังภายใน
:
และภายนอกทีเกิดการเปลียนแปลงอยู่เสมอ จึงทําให้ ต้องมีการวางแผนเป็ นแนวทางทีจะพัฒนา
รายการ รวมทัง: การวางแผนทางการตลาด เพือเป็ นการส่ง เสริ ม ดึง กลุ่ม ผู้ช มให้ มี ความสนใจ
รายการมากขึ :นอีกด้ วย
6.3.1 วัตถุประสงค์
1. เพือเป็ นการวางแผนในการพัฒนารายการให้ มีความน่าสนใจและชวนติดตามเสมอ
2. สร้ างฐานกลุม่ ผู้ชมให้ แข็งแรงและเพิมมากขึ :น
3. เพือให้ เกิดความยัง ยืนในการผลิต
6.3.2 กลยุทธ์หลักในการพัฒนา
1. เปิ ดรับความคิดเห็นจากผู้ชม ตลอดเวลา และนํามาปรับปรุงแก้ ไขสมําเสมอ
2. ปรับเปลียน รูปแบบรายการให้ มีความเหมาะสมทุกๆ 1 เดือน
3. จัดกิจกรรมทีเกิดการปฏิสมั พันธ์กบั กลุม่ ผู้ชมสมําเสมอ
ตารางที 6.3
แผนการพัฒนาและกิจกรรมต่างๆของรายการ “ดีดี ทีน คลับ”
ในช่วงเวลา ตังแต่
: เดือน เม.ย. – ก.ย. 2552
กิจกรรม
ช่ วงเวลา
รายละเอียด
- แต่งเพลงเนื :อหาในเชิงสร้ างสรรค์
สนับสนุนให้ มีจิตสํานึกในด้ าน
คุณธรรมทีดี เพือประกอบในช่วง
“ธรรมะโอเกะ”
-เปิ ดเว็บไซท์
www.ddteenclub.com

เดือน เม.ษ. เป็ นต้ นไป
(ตังแต่
: รายการเริ ม
ออกอากาศ)

- เป็ นส่วนหนึง ทีให้ กลุม่ ผู้ชมมีสว่ นร่วมทุก
สัปดาห์ในการสร้ างสรรค์และปฎิสมั พันธ์
กับรายการโดยเพลงทีได้ รับการออกอากาศ
จะได้ รับเงินรางวัลเพลงละ 2,000 บาท
-เป็ นศูนย์กลางในการติดต่อสือ สารกับกลุม่
ผู้ชมทีมีความสนใจรายการและต้ องการ
เสนอแนะอีกทังเป็
: นแหลบ่งข้ อมูลข่าวสาร
กิจกรรมต่างๆของทางรายการ
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ตารางที 6.3 (ต่อ)
แผนการพัฒนาและกิจกรรมต่างๆของรายการ “ดีดี ทีน คลับ”
ในช่วงเวลา ตังแต่
: เดือน เม.ย. – ก.ย. 2552

กิจกรรม

ช่ วงเวลา

รายละเอียด

เดือน พ.ค. 2552

เปิ ดรับผู้ชมจํานวน 30 คน ร่วมทํากิจกรรม
ทําความสะอาดวัดและร่วมทําบุญทําจิตใจ
ให้ สงบ ในวันวิสาขบูชา

ประกวดเรื องสัน: เพือนํามาทําเป็ นบท เดือน มิ.ย. 2552
ละครในช่วง ดีดี ทีน เธียร์ เตอร์

เปิ ดรับเรื องสัน: ทีมเี นื :อหาเชิงธรรมะ ให้ แง่
คิดในด้ านคุณธรรมความดี โดยมี
ผู้เชียวชาญด้ านศาสนาและนักเขียนชือดัง
ร่วมตัดสิน โดยสามเรื อง ทีได้ รับการผลิต
เป็ นละคร จะได้ รับรางวัลเรื องละ 3,000
บาท

กิจกรรม ดีดี ทีน ทริ ป ครัง: ที 1
ร่วมทําความสะอาดวัด
พร้ อมทําบุญกับ
DJ.SEED

กิจกรรม ดีดี ทีน ทริ ป ครัง: ที 2
ร่วมทําบุญเวียนเทียน กับ เหล่า
ศิลปิ น ค่าย อาร์ เอส เนืองในวัน
เข้ าพรรษา
กิจกรรม ประกวดออกแบบ โลโก้
และเสื :อยืด รายการ ดีดี ทีน คลับ

เดือน ก.ค. 2552

เดือน ส.ค. 2552
เป็ นการจัดการประกวดออกแบบ
สัญลักษณ์ของรายการ ดีดีทีนคลับ เพือ
นําไปใช้ กบั
ไตเติaลและกราฟฟิ คต่อไป

ธรรมะโอเกะเดือนนี : เนื :อหา เกียวกับ
การกตัญ{ูร้ ูคณ
ุ ต่อผู้เป็ นแม่

กิจกรรม ดีดีดีดี

เปิ ดรับผู้ชมจํานวน 30 คน ทํากิจกรรมที
สถาบันวิมตุ ตยาลัย และร่วม
ทําบุญเวียนเทียน ในวันเข้ าพรรษา

เดือนกันยายน 2552

ทําความดี กับ สี คนดัง
ในลักษณะ เรี ยลริ ตี :
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6.4 การประมาณค่าใช้ จา่ ยในการผลิตรายการ
ในขันตอนการนํ
:
าเสนอโครงการผลิตรายการโทรทัศน์เพือให้ ทางสถานีโทรทัศน์พิจารณา มี
ความจําเป็ นทีจะต้ องประเมินค่าใช้ จา่ ยในการผลิตแต่ละตอน เพือประมาณการและนําไปจัดการ
วางแผนในการทํางานต่อไป และในการประมาณค่าใช้ จา่ ยในการผลิตครัง: นี :ผู้วิจยั แบ่งออกเป็ นช่วง
ต่างๆดังนี :
ตารางที 6.4
แสดงรายละเอียดค่าใช้ จ่ายในการผลิตรายการ “ดีดี ทีน คลับ” / 1 เทป
รายการ
ค่ าใช้ จ่าย
หมายเหตุ
ต่ อ 1ตอน
ยกเว้ นช่วง ดีดี ทีน เธียเตอร์

ค่าใช้ จา่ ยในช่วงต่างๆ
ก่อนการผลิต(Pre – Production)
-ค่าวิจยั และค้ นคว้ าข้ อมูล

1,000

ขันตอนการผลิ
:
ต (Production)
- ค่าโปรดิวเซอร์ รายการ
- ค่าจ้ าง ครี เอทีฟ รายการ
- ค่าจ้ าง ผู้เขียนบทรายการ
- ค่ากล้ องและอุปกรณ์ + ทีมงาน
- ค่าเทปดีวี

5,000
5,000
2,000
8,000
500

- ค่าจ้ างพิธีกร (โอปอลล์)
- ค่าจ้ างพิธีกร ( เป๊ ก และ เบเบ้ )
- ค่าจ้ างแขกรับเชิญ

10,000
16,000
6,000

ค่าจ้ างพิธีกรวัยรุ่น 8,000 บาท /
คน

- ค่าจ้ างช่างแต่งหน้ า + ทําผม
- ค่าจ้ างฝ่ ายเสื :อผ้ า
- ค่าเสื :อผ้ า

3,000
1,500
2,000

1,500 บาท / คน คนละ 2-3 หน้ า
ฝ่ ายเสื :อผ้ าขอความร่วมมือจาก
พิธีกรและแขกรับเชิญ

ภาพรวมทังรายการ
:

ประกอบด้ วยกล้ อง จํานวน 1 ตัว
พร้ อมไวเลท ไมค์ จํานวน 4 ตัว
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ตารางที 6.4(ต่อ)
แสดงรายละเอียดค่าใช้ จ่ายในการผลิตรายการ “ดีดี ทีน คลับ” / 1 เทป
ค่ าใช้ จ่าย
รายการ
ต่ อ 1ตอน
หมายเหตุ
(บาท)
2,000
- ค่าสถานที
1,500
- ค่าอุปกรณ์ประกอบฉาก
1,500
- ค่ายานพาหะนะ
1,500
- ค่าอาหาร
1,000
- ค่านํ :ามันรถ
500
- ค่าติดต่อประสานงาน
1,500
- ค่าใช้ จา่ ยเบ็ดเตล็ด
69,500
รวม
ช่วง ดีดี ทีน เธียเตอร์
- ค่าจ้ างผู้กํากับการแสดง
- ค่าจ้ างผู้ชว่ ยผู้กํากับการแสดง
- ค่านักแสดง

3,000
1,500
10,000

- ค่าบทโทรทัศน์
- ค่ากล้ องและอุปกรณ์ + ทีมงาน
- ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟ + ทีมงาน
- ค่าสถานทีถ่ายทํา
- ค่าอุปกรณ์ประกอบฉาก
- ค่าจ้ างช่างแต่งหน้ า + ทําผม
- ค่าจ้ างฝ่ ายเสื :อผ้ า
- ค่าเสื :อผ้ าในการแสดง
- ค่าอาหาร + เครื องดืม
- เบ็ดเตล็ด

2,000
8,000
16,000
3,000
2,000
3,000
2,000
3,000
2,000
1,500

ค่านักแสดง เป็ นงบรวมทังหมดซึ
:
ง
ต้ องนําไป จัดสรร ให้ พอดีกบั ตัว
ละครในตอนนันๆ
:

เหมารวมต่อวัน

1,500 บาท / คน คนละ 2-3 หน้ า
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รายการ
ขันตอนหลั
:
งการถ่ายทํา
- ค่ากราฟฟิ ค
- ค่าตัดต่อ
- ค่ามาสเตอร์ เทป
รวม
รวมทังO สินO

ค่ าใช้ จ่าย
ต่ อ 1ตอน
(บาท)
4,000
3,000
500

หมายเหตุ

ค่ากราฟฟิ ตตัดต่อ รวมในเรื องของ
การลงเสียงทังหมด
:

64,500
134,000

จากตาราง ที 6.4เป็ นการประเมิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการผลิ ต ต่ อ หนึ ง เทป ซึ ง ยอดรวม
โดยประมาณทัง: หมดคือ 134,000 บาท แต่ทงั : นีใ: นการผลิตหรื อทํางานจริ ง ค่าใช้ จ่ายสามารถ
จัดการ หรื อวางแผน เพือให้ มีคา่ ใช้ จ่ายรวมลดลงได้ เพราะการถ่ายทํา อาจจะมีการรวมคิวในการ
ถ่ายทํา ในเทปทีหนึง และเทปทีสอง เป็ นต้ น ทังนี
: :ขึ :นอยูก่ บั การวางแผนจัดการของผู้ผลิต
6.5การอภิปรายผลและสรุปความคิดเห็นจากกลุม่ ตัวอย่างต่อรูปแบบรายการ ดีดี ทีน คลับ
หลัง จากที ผ้ ูวิ จัย ได้ ออกแบบรู ป แบบรายการธรรมะทางโทรทัศ น์ สํ า หรั บ วัย รุ่ น เพื อ
สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ตามกรอบและแนวคิดทีได้ จากการศึกษาค้ นคว้ าวิจยั จากกลุ่มตัวอย่างแล้ ว
นันผู
: ้ วิจยั ได้ นํารูปแบบรายการดังกล่าว ไปสํารวจความคิดเห็นและให้ กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดิมแสดง
ทัศนะคติทีมีต่อรู ปแบบรายการ พร้ อมทังเสนอแนะเพื
:
อเป็ นแนวทางแก่ผ้ ผู ลิตต่อไป โดยจากการ
สัมภาษณ์แบบกลุม่ เจาะลึก ได้ ผลการสัมภาษณ์ ดังนี :
6.5.1 ผลสรุปการแสดงความคิดเห็นทีมีตอ่ รูปแบบรายการจากกลุม่ เป้าหมายวัยรุ่น
1)ความคิดเห็นของกลุม่ เป้าหมายทีมีตอ่ รายการ
จากการนํ า รู ป แบบรายการไปนํ า เสนอต่ อ กลุ่ ม เป้ าหมาย ซึ ง ในแต่ ล ะกลุ่ม ได้ มี
ความเห็นหลาย
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ประการทีใกล้ เคียงกัน นัน คือในเรื องของ ความพึงพอใจทีรายการนี : เป็ นรายการทีมีจดุ ประสงค์ให้
ความรู้ แนะนําแนวทางชีวิตจากหลักธรรมตามหลักพุทธศาสนา แต่ไม่ได้ นําพระ หรื อกล่าวถึง
หลักธรรมอย่างตรงไปตรงมา เหมือนรายการอืนๆทีเคยรับชม และรูปแบบรายการโดยรวมก็มีความ
ทันสมัย ถ้ าพิจารณาอย่างผิวเผิน จะคิดว่ารายการนี :เป็ นรายการวาไรตี : ทัว ๆไป
ในเรื อ งของช่วงต่างๆ กลุ่ม เป้ าหมายกล่าวว่า ไม่แ บ่ง ย่อยจนเกิ นไป จนทํ า ให้ เ กิ ด
ความรู้สกึ สับสน ซึง ช่วงทีกลุ่มวัยรุ่นมีความสนใจทีจะรับชมนัน คือช่วงของละคร และช่วงธรรมะโอ
เกะ เพราะเห็นว่าเป็ นการนําธรรมะมานําเสนอได้ แตกต่างและน่าสนใจ
ในส่วนของพิธีกร กลุ่มตัวอย่างกล่าวว่ามีความหลากหลายและเลือกบุคคลทีมีบุคลิก
ตรงตามที ต้อ งการ โดยส่วนใหญ่ ค่อ นข้ างชื นชอบในตัวคุณ โอปอลล์ เชื อ ว่า จะสามารถทํ าให้
รายการมีสีสนั สนุกสนานให้ แก่รายการได้
กลุ่มตัวอย่างกล่าวแต่อย่างไรก็ดี ถึงแม้ ว่ารู ปแบบรายการอาจจะมีความสนุกสนาน
แตกต่าง แต่ทงนี
ั : : ก็อาจจะไม่ได้ ติดตามรอคอยเพือรับชม เพราะโดยทัว ไปรายการอืนๆทีเน้ นสาระ
และชืนชอบ กลุม่ เป้าหมายก็ไม่ได้ รอคอยทีจะชมมักเป็ นพฤติกรรมของความคุ้นเคยในการชมหรื อ
เปิ ดผ่านมาเจอ
2)ประโยชน์ในด้ านของการปลูกฝั งหลักธรรม
กลุม่ เป้าหมายเชือว่าเมือรายการนี : มีวิธีการนําเสนอธรรมะทีไม่ตรงไปตรงมา ใช้ ภาษา
อย่างง่ายๆวิธี การเข้ าถึงก็ น่าจะง่ายขึน: เช่นกัน ก็น่าจะทําให้ ได้ ผ ลในการปลูกฝั งไม่ม ากก็ น้อย
ขึน: อยู่กับบุคคลนัน: ๆด้ วย อี กทัง: เรื องของการปลูกฝั ง ไม่ใช่สิงที สามารถวัดหรื อเห็นผลได้ ทันตา
อาจจะต้ องระยะหรื อเมือเจอสถานการณ์ใกล้ เคียงก็อาจจะหญิบเอาแนวคิดหรื อประสบการณ์ใน
การรับชมรายการเป็ นส่วนประกอบในการตัดสินใจได้
กลุ่มตัวอย่างเชือว่า แม้ ว่ารายการนี :จะปลูกฝั งคุณธรรมได้ มากหรื อน้ อย แต่ด้วยความ
สนุกสนาน เฮฮา ทีปลอดพิษภัย ไม่มีความรุนแรง ก็สามารถทําให้ วนั หยุดในวันอาทิตย์ถ้าได้ รับชม
รายการ ก็สามารถให้ ร้ ู สึกผ่อนคลายจากความตึงเครี ยด ช่วยให้ สมองปลอดโปร่ง อาจจะเป็ นส่วน
หนึง ให้ ร้ ูจกั คิดหรื อทําในสิงๆดีได้
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3)ข้ อเสนอแนะ
จากการระดมความคิดของกลุม่ ตัวอย่าง ผู้วิจยั ได้ สรุปข้ อเสนอแนะทีกลุ่มอย่างแนะนํา
ดังนี :
3.1 พิธีกรวัยรุ่น ควรมีการเปลียนแปลงอยูส่ มําเสมอตามกระแสตอนนั :นว่าใครกําลัง ม
ชือเสียงหรื อยูใ่ นกระแสขณะนันๆ
:
3.2 ถ้ ามีโอกาสรายการควรถูกนําเสนอในช่องหรื อสถานีทีมีจํานวนผู้ชมมาก อย่าง
สถานีโทรทัศน์ชอ่ ง 7 เพราะอาจจะทําให้ มีโอกาสได้ รับชมมากว่า
3.3 เมือรายการออกอากาศแล้ ว รูปแบบรายการควรปรับเปลียนไปอยู่เสมอ อาจจะคง
ลักษณะโครงสร้ างเดิมไว้ แต่ก็อาจจะมีสว่ นเพิมเติมหรื อตัดส่วนทีคดิ ว่าน่าเบือออก
3.4 ควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ชู มทางบ้ านแสดงความคิดเห็นต่อรู ปแบบรายการเพือนําไป
ปรับปรุงแก้ ไขพัฒนาต่อไป
3.5 ประเด็นต่างๆในรายการผู้ผลิตควรสํารวจและหาข้ อมูลเสมอว่าในช่วงเวลานันๆมี
:
เรื องราวหรื อประเด็นใดทีวยั รุ่นกําลังสนใจ
3.6 ประเด็นในรายการ ประเด็นเดียวกันก็อาจจะนํามาต่อยอดหรื อแตกย่อยหัวข้ อใน
รู ปแบบทีแตกต่างกันได้ อีก เช่น ในเรื องการอกหัก สามารถนําเสนอเรื องราวเกี ยวกับการอกหัก
หรื อความรัก ได้ อีกในหลายๆแง่มุม สัปดาห์นําเสนอมุมมองด้ านนี : สัปดาห์ถัดไปอาจจะนําเสนอ
มุมมองอีกด้ านหนึง เป็ นต้ น
สรุ ปผล จากการนํารู ปแบบไปรายการไปสํารวจความคิดจากกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่ นทัง:
ระดับมัธยมปลายและระดับอุดมศึกษากลุ่มเดิมทีได้ ทําการสัมภาษณ์แบบกลุ่มเจาะลึกไปนัน: ทํา
ให้ พ บว่า กลุ่ม ตัว อย่า งค่อ นข้ า งมี ทัศ นะคติ ที ค่อ นข้ า งบวกต่อ รู ป แบบรายการ แต่ก็ มี ข้ อ ติติ ง
เสนอแนะตามทีได้ กล่าวไปแล้ วเช่นกัน
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6.5.2 ผลสรุปความคิดเห็นของ คุณเถกิง สมทรัพย์ รองผู้อํานวยการสถานีโทรทัศน์ ทีวีไทย
1)ความคิดเห็นทีมีตอ่ รูปแบบรายการ
คุณ เถกิ ง มี ความเห็นว่ารู ปแบบรายการเป็ นรู ปแบบทีน่าสนใจและมี ความเป็ นได้ ทีจ ะ
นําเสนอเข้ าสู่ผงั ของทางสถานี ในชันแรกคุ
:
ณเถกิงให้ ความเห็นว่า รายการนี :มีจุดประสงค์หลักที
ต้ องการนําเสนอเรื องราวของหลักธรรมตังใจปลุ
:
กฝั งให้ วยั รุ่นคิดดีทําดี โดยมีรูปแบบในการนําเสนอ
ทีแตกต่างออกไปจากรายการธรรมะอืนๆ ซึงตรงกับนโยบาย ของทางสถานี ทีต้องการรู ปแบบ
รายการใหม่มีเอกลักษณ์และชี :แนะให้ ผ้ ชู มรู้ จกั คิดบวกมีจิตสํานึกทีดีร่วมกัน และในสถานีเอง ก็ยงั
มีรายการธรรมะจํานวนน้ อยโดยเฉพาะรายการธรรมะทีผลิตเพือกลุ่มวัยรุ่น มีเพียงรายการเดียวคือ
ธรรมะติดปี ก รายการ นี :ถ้ ามีความสารถสร้ างสรรค์ผลิตขึ :นได้ จริงก็มีความเป็ นไปได้ สงู ทีจะผ่านการ
พิจารณาจากทางคณะกรรมการผังของทางสถานี
คุณเถกิง กล่าวว่า ในแง่ของการผลิตรายการเพือสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ยังต้ องพิจารณา
องค์ประกอบโดยรวมด้ วยเช่นในเรื องของ ที มงานผู้ผลิต หรื อองค์กรทีมีส่วนรับผิดชอบ เพราะ
เนื องจากว่าถ้ าเกิ ดทีม งานผู้ผลิต มี ประวัติทีไ ม่ดีหรื อยัง ขาดความเป็ นมืออาชี พ ก็อาจจะทําให้
รายการทีผลิตออกมาขาดคุณภาพได้ แต่ทงั : นี :ก็ไม่ได้ หมายความว่าจะปิ ดโอกาสให้ แก่ทีมผู้ผลิต
รายใหม่ ๆ แต่ ก็ ต้ อ งใช้ เ วลาหรื อ ไตร่ ต รองพอสมควรเช่ น กั น โดยสิ ง หนึ ง ที อ าจจะทํ า ให้ วัด
ความสามารถได้ นนั คือเทปรายการตัวอย่างนัน เอง
ในส่วนของงบประมาณการผลิตรายการ ดีดี ทีน คลับทีผ้ วู ิจยั ได้ นําเสนอนัน: คุณเถกิง ติติง
ว่า อาจจะสูงไปในสําหรับหนึงตอน แต่การผลิตรายการโทรทัศน์ สามารถนํางบทีตงไว้
ั : มาบริ หาร
จัดการ หรื อลดค่าใช้ จ่ายในส่วนทีไม่จําเป็ นได้ อีก เชือว่าส่วนนี :ไม่ใช่ปัญหามากนัก เพราะจากงบ
ดังกล่าวก็มีความเป็ นไปได้ ทีทางสถานีจะอนุมตั ิ แต่ก็เป็ นไปตามระบบกลไกการทํางาน ทีต้องมี
การต่อรองหรื อปรึกษาหารื อเพือให้ คา่ ใช้ จา่ ยในการจ้ างมีความคุ้มค่าทีสดุ
2) ข้ อเสนอแนะทีมีตอ่ รายการ
2.1 เมือผู้ผลิต ตัดสินใจเลือกวิธีการรู ปแบบทีนําเสนอรายการธรรมะทีแตกต่างออกไป
ต้ องคํานึงถึงความถูกต้ องของเนื :อหา ด้ านหลักธรรมด้ วยเช่นกัน ซึงวิธีการ ก็ควรมีทีปรึ กษาด้ าน
หลักธรรมไว้ โดยเฉพาะ
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2.2 ระมัดระวังเรื องความสนุกสนาน ถ้ ามากจนเกินไปอาจจะทําให้ สารหรื อสาระสําคัญ
ขาดหายไปได้ เพราะฉะนันต้
: องพึงระลึกถึงสารสาระสําคัญทีต้องการนําเสนออยูเ่ สมอ
สรุป ผลจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็น คุณเถกิง สมทรัพย์ ทีมีตอ่ รูปแบบรายการ ดีดี ทีน
คลับ ค่อนข้ างมีทศั นะในเชิงบวก ทังในแง่
:
ของการนําเสนอ หรื อ เอกลักษณ์ทีแตกต่าง และรายการ
ดัง กล่ า วมี ค วามเหมาะสมที ส ามารถจะอยู่ ใ นผัง รายการของสถานี ไ ด้ แต่ ทั ง: นี ก: ็ ขึ น: อยู่ กั บ
องค์ประกอบแวดล้ อมอืนๆประกอบอีกด้ วย

