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บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ือง รูปแบบรายการโทรทัศน์และการผลิตรายการโทรทัศน์ตน้แบบ ส าหรับเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว มีวตัถุประสงค์1) เพื่อศึกษาวจิยั วิเคราะห์รูปแบบรายการโทรทศัน์ 2) เพื่อน าเสนอแนวทางการผลิตรายการ
โทรทศัน์ตน้แบบส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In – 
depth interview) แหล่งขอ้มูลการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม รวม 28 คน ประกอบด้วย 1) ผูก้  าหนดนโยบาย / 
ผูบ้ริหารระดบัสูงระดบัชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดมาตรฐานจริยธรรมและการก ากบัดูแลการผลิตรายการโทรทศัน์
ส าหรับ เด็ก เยาวชน และครอบครัว 2) เครือข่ายและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง / ศึกษา เก่ียวกบัส่ือและสิทธิเด็ก และเยาวชน 3) 
ผูป้ระกอบกิจการสถานีโทรทศัน์ / ผูผ้ลิตรายการส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 4) นกัวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์ / 
ส่ือสารมวลชน และนกัจิตวิทยาเด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมถึงการถอดรหัสรายการโทรทศัน์ท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี
ของรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของต่างประเทศ และของประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ รายการโทรทศัน์ท่ี
เป็นแบบอยา่งท่ีดีของรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว จะมีลกัษณะของรูปแบบรายการ เทคนิคการเล่าเร่ือง วิธีการ
เสนอเพ่ือดึงดูด กฎกติกาเบ้ืองตน้ในการผลิต ความรู้ทางดา้นจิตวทิยา เทคนิคในการน าเสนอรายการ เทคนิคดา้นเน้ือหา 
สาระท่ีสอดแทรก การมีส่วนร่วม และจริยธรรมการผลิต ท่ีแตกต่างกนัตามแต่ละช่วงอายุของเด็กและเยาวชน โดย
แบ่งเป็น เด็กเล็ก 3-5 ปี เด็กวยัเรียน 6-12 ปี และเยาวชนท่ีเป็นวยัรุ่น 13-18 ปี ส่วนรายการส าหรับครอบครัว พบ
ลกัษณะเป็นละครซิทคอม หรือตลกขบขนัจากสถานการณ์ท่ีเป็นเหตุการณ์ในครอบครัว ดา้นการสร้างสรรค์ เน้ือหา
รายการเด็กและเยาวชน โดยน าเสนอรูปแบบรายการและเน้ือหารายการให้เหมาะสมกบัพฒันาการของช่วงวยั มีความ
เช่ือมโยงกบัสังคม เกิดประโยชน์ทั้งต่อจิตส านึกและการกระท าท่ีเด็กสามารถน าไปใชไ้ด ้ระมดัระวงัการน าเสนอทั้ง
รูปแบบและเน้ือหาท่ีส่งผลกระทบต่อเด็ก ทั้งทางกาย อารมณ์ ปัญญา และสงัคม มีทั้งการให้ความรู้ควบคู่กบัความสนุก 
และรายการครอบครัวท่ีสมาชิกในครอบครัวสามารถรับชมร่วมกนัได ้ส่วนเน้ือหา ประกอบดว้ย เน้ือหาท่ีส่งเสริม
ทกัษะการเรียนรู้และการใชชี้วติ สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสร้างทกัษะดา้นต่างๆ  

 
ค าส าคัญ: รายการโทรทัศน์ต้นแบบ, เดก็ เยาวชน และครอบครัว 
 

มห
าว
ทิย
าล
ยัรั
งสิ
ต



การประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๐ (RSU National Research Conference 2017)  วนัท่ี๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ 

725 

Abstract 
The study of television format and television program production for children, youth and families aimed to 

study and analyze types of television programs and provide guidelines the production of television programs 
modeled for children and families. The methodology for this qualitative research included in-depth interviews with 4 
groups of respondents, totaling 28 people including policy makers/  the national administrators taking part in 
determining ethical standards and supervising television programs for children and families, related networks and 
organizations studying media and child and youth’s rights, television station or program producers for children and 
families; and mass communication scholars and children psychologists including the decoders of good television 
programs in foreign countries and Thailand. The good television programs modeled for children and families applied 
different narration techniques through attractive presentation and followed basic rules of production. In addition, 
based on psychological theories, those programs varied contents to motivate watchers’ participation on production 
morality depending on the age range of children divided into 3-5, 6-12 and 13-18 years old.  According to family 
programs, most of them were sitcoms or comedy programs showing family.  In terms of content creativity, the 
presentation of programs and contents needed to be appropriate for children at every age and the society, 
contributing to the development of children’s consciousness and good behaviors. In addition, the production of these 
programs needed to be careful as they would affect children’s physical and emotional development and the society. 
It was recommended that the programs provide knowledge and entertainment. Family members should join together 
as the content promoted morality and enhanced skills. 
 

Keywords: Television program production, Children and families 

1. บทน า 
จากอดีตจนถึงปัจจุบนั สงัคมไทยไดมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ตามยคุสมยั และไดก้า้วทนัโลกในหลายๆ ทาง 

อยา่งน่าภาคภูมิใจ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ส่ือสารมวลชนก็เป็นทิศทางอีกทางหน่ึงท่ีไดมี้การพฒันาควบคู่กบัการ
พฒันาประเทศชาติอย่างต่อเน่ือง กล่าวไดว้่าการส่ือสารสนเทศ สามารถท าให้ประชากรในประเทศไดมี้การพฒันา
สมอง จิตใจ ซ่ึงเป็นการน าไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตได้ เช่น การส่ือสารด้วยหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ส่ือโทรทศัน์ไดพ้ฒันาตนเองจนสามารถเช่ือมต่อความเป็นอยูข่องประชากร และเป็นส่ือท่ีมีอิทธิพล
อนัใกลชิ้ดแก่การด ารงชีวติ และมีบทบาทต่อวถีิชีวติของสงัคมไทยอยา่งชดัเจน (สินิทธ์ิ สิทธิรักษ,์2553) 
 ส่ือโทรทัศน์ จัดว่าเป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง แมว้่าในปัจจุบันการ
เรียนรู้ของเด็กและเยาวชน สามารถเรียนรู้ไดห้ลากหลายช่องทาง ไม่วา่จะเป็นทีทศัน์ วทิย ุอินเทอร์เน็ต แลเส่ือส่ิงพิมพ ์
ซ่ึงไดเ้ปิดกวา้งให้เด็กไดบ้ริโภคส่ืออยา่งกวา้งขวางในโลกยคุการส่ือสารไร้พรมแดน จะเห็นไดว้า่ปัจจุบนัเด็กไดรั้บ
อิทธิพลจากส่ือต่างๆ ค่อนขา้งมาก เพราะในแต่ละวนัเด็กไดใ้ชเ้วลาไปไม่นอ้ยกบัส่ือต่างๆ เช่น ดูโทรทศัน์ ฟังวทิย ุอ่าน
หนงัสือพิมพ ์อ่านการ์ตูน เป็นตน้ ยิง่ในสภาพสงัคมปัจจุบนัท่ีพอ่แม่มีเวลาใหก้บัลูกนอ้ยลง ยิง่ท าใหส่ื้อต่างๆ เขา้ถึงเด็ก
ได้มากข้ึน(มูลนิธิส่ือมวลชนศึกษา, 2558) ส่ือมวลชนมีอิทธิพล ทั้ งท่ีเป็นคุณและโทษต่อเด็ก เพราะอิทธิพลของ
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ส่ือมวลชนมีผลต่อการเรียนรู้ ความคิดเห็น ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ ของเด็ก จากการวิจยัไดพ้บวา่ส่ือท่ีเด็ก
ชอบมากท่ีสุดคือส่ือโทรทัศน์ รองลงมาคือวิทยุกระจายเสียง และส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือโทรทัศน์เป็นส่ือท่ีทุกคนสามารถ
รับชมไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งใชส้มาธิ หรือจินตนาการ เด็กส่วนใหญ่จึงชอบและสามารถใชเ้วลาไปกบัการชมรายการ
ต่างๆ ไดเ้ป็นเวลานาน (ปริญญ ์ปราชญานุพร, 2555) 

กระบวนการน าเสนอของส่ือโทรทศัน์ในปัจจุบนัมีความหลากหลายรูปแบบ ข้ึนอยูก่บัการบริหารของแต่ละ
สถานี ซ่ึงทุกๆ สถานีมีองคก์รควบคุมการบริหาร เช่น องคก์รของรัฐ องคก์รของเอกชน การน าเสนอรูปแบบรายการ
โทรทศัน์ มีการแข่งขนัในเชิงพาณิชย ์เพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ ทุกสถานีจึงตอ้งมีการพฒันาในการน าเสนอ เพื่อผูช้ม
รายการโทรทัศน์ท่ีเป็นเด็ก เยาวชน และครอบครัวให้หลากกลายเพ่ิมข้ึน รายการประเภทบันเทิง รายการประเภท
ความรู้  สามารถรับชมรายการโทรทศัน์ตามวนั เวลาท่ีตอ้งการ และในการผลิตรูปแบบรายการโทรทศัน์ในปัจจุบนัน้ี 
ความเจริญทางดา้นเทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทควบคูก่บัเวลาในการเร่งรีบ จึงเกิดมีบริษทัเอกชน รับจา้งผลิตรายการโดย
กระบวนการโปรดิวเซอร์ นบัตั้งแต่การผลิตตามรูปแบบ (format) เป็นรูปแบบการน าเสนอตามขั้นตอนในเน้ือหาสาระ 
เป็นผังรายการ เป็นสคริปต์ (script) เสร็จสมบูรณ์ตามวนัเวลา (TV. Day Part) เพ่ือป้อนเข้าสู่สถานี ฝ่ายรายการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมต่อเน่ือง เพ่ือน าออกอากาศต่อไป จึงดูไม่เป็นการง่ายท่ีจะปรับปรุงแกไ้จผงัรายการท่ี
ส่งเขา้สถานีแลว้ จะสมบูรณ์ตามความเหมาะสม 100%จึงเกิดแกปั้ญหาใหแ้กไ้ขและพฒันาอยูเ่ร่ือยๆ และตอ้งท าต่อไป 

ขณะท่ีผลการศึกษาวิจยั เร่ืองรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวในทศวรรษท่ีผา่นมา ทั้งเชิง
ประวติัศาสตร์ พฒันาการรายการ สถานีและผูผ้ลิตรายการ เน้ือหา รูปแบบและวิธีการน าเสนอรายการ รวมถึงบทบาท
และอิทธิพลของส่ือโทรทศัน์ต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยสรุปพบว่า รายการท่ีเด็กดูส่วนใหญ่ไม่ใช่รายการ
โทรทศัน์ส าหรับเด็ก ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและการตลาดมีอิทธิพลอยา่งสูงต่อผูป้ระกอบกิจการสถานีโทรทศัน์และผูผ้ลิต
รายการโทรทศัน์ พบวา่การก าหนดสัดส่วนและเวลาการออกอากาศรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ทางโทรทศัน์มี
จ านวนน้อย ปรับเปล่ียนเวลาบ่อยคร้ัง และออกอากาศในช่วงเวลาท่ีไม่เหมาะสม กระบวนการผลิต การสร้างสรรค์
เน้ือหาและรูปแบบรายการ เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ ไม่เอ้ือต่อพฒันาการดา้นจิตวทิยาของเด็กในแต่ละช่วงวยั ทั้งดา้น
กาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ขณะท่ีครอบครัวไทยยงัใชส่ื้อโทรทศัน์ในการเล้ียงดูบุตร ท าให้เด็กไทยใชเ้วลากบั
การรับชมรายการโทรทศัน์มากหลายชัว่โมงต่อวนั(ลกัษมี คงลาภ และอปัสร เสถียรทิพย,์ 2556) 
 จะเห็นไดว้่ารูปแบบรายการโทรทศัน์และการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ยงั
ขาดหลกัคิดหรือแนวทางการในการสร้างสรรคร์ายการท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายท่ีแทจ้ริง และในขณะเดียวกนั ดา้น
เน้ือหารายการยงัไม่สอดคลอ้งกบัพฤติกรรม หรือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมของเด็กและเยาวชนในแต่ละช่วงวยั รวมไปถึง
ยงัขาดการเช่ือมโยงความรู้จากในโรงเรียนและทกัษะท่ีจ าเป็นในอนาคตของเด็กและเยาวชน 

ผูว้ิจยัจึงไดส้นใจท่ีจะศึกษา “รูปแบบรายการโทรทศัน์และการผลิตรายการโทรทัศน์ตน้แบบ ส าหรับเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว” เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างมาตรฐานการผลิตรายการส าหรับเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว ท่ีค  านึงถึงหลกัจริยธรรมวิชาชีพ และแนวทางการผลิตรายการเชิงคุณภาพท่ีเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย อนั
เป็นอนาคตส าคญัของประเทศชาติต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์ 
 1) เพื่อศึกษาวจิยั วเิคราะห์รูปแบบรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
 2) เพื่อน าเสนอแนวทางการผลิตรายการโทรทศัน์ตน้แบบส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 

1) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ (1) ผูก้  าหนดนโยบาย / ผูบ้ริหารระดบัสูงระดบัชาติท่ีเก่ียวขอ้งการผลิต
รายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว (2) เครือข่ายและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง / ศึกษา เก่ียวกบัส่ือและสิทธิ
เด็ก และเยาวชน (3) ผูป้ระกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ / ผูผ้ลิตรายการส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว และ (4) 
นกัวชิาการดา้นนิเทศศาสตร์ / ส่ือสารมวลชน และนกัจิตวทิยาเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

2) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) การศึกษาเอกสาร (2) การสัมภาษณ์เชิงลึก และ (3) การถอดรหัส
รายการโทรทศัน์ท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีของรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว  

3) วิธีด าเนินการวิจยั ได้แก่ (1) ศึกษาเอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย เทปรายการโทรทัศน์
ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้ งบริการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตท่ี
เก่ียวขอ้ง (2) การสมัภาษณ์เชิงลึก โดยเป็นค าถามท่ีก าหนดข้ึนแบบปลายเปิด เพื่อเป็นแนวทางในการสมัภาษณ์ และ (3) 
การถอดรหัสรายการโทรทศัน์ท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีของรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของต่างประเทศ และของ
ประเทศไทย โดยเลือกรายการโทรทศัน์จากท่ีกลุ่มตวัอยา่งแนะน า 

4) วิธีวิเคราะห์ขอ้มูล การรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการ
ถอดรหัสรายการ ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลแบบการจ าแนกชนิดขอ้มูล โดยการจดัระเบียบ ตีความ และสรุปผลการศึกษา 
ในรูปแบบการวเิคราะห์เชิงพรรณนา ในประเด็นท่ีก าหนดไวต้ามวตัถุประสงค ์

 
4. ผลการวจิยั 
4.1 การศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากการถอดรหัสรายการ
โทรทศัน์ท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีของรายการเด็ก เยาวชนและครอบครัว ของต่างประเทศ และของประเทศไทยสามารถ
สรุปผลไดด้งัตาราง 1 

ตาราง 1 การถอดรหสัรายการโทรทศัน์ท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีของรายการเด็ก เยาวชนและครอบครัว 
ของต่างประเทศ และของประเทศไทย ตามแต่ละช่วงวยั 

รายการเด็กและเยาวชนใน
ต่างประเทศ / ไทย 

เดก็เลก็อายุ 3-5 ปี เดก็วยัเรียนอายุ 6-12 ปี เยาวชนที่เป็นวยัรุ่นอายุ 13-18 ปี 

รูปแบบรายการ รูปแบบหลากหลายทั้ง ละคร 
เพลง ดนตรี สาธิต ทดลอง ข่าว  

ละคร เพลง ดนตรี สาธิต ข่าว 
ตอบปัญหา เกมส์โชว ์ 

รูปแบบละคร เรียลลิต้ี  

เทคนิคการเล่าเร่ือง การ์ตูน หุ่นมือ ภาพวาด กราฟฟิก 
การ์ตูน พิธีกร สถานการณ์จ าลอง  

เทคนิคการเล่าเร่ืองท่ี
หลากหลาย ใชพิ้ธีกร / 
นกัแสดงไม่ก่ีคน 

ตวัละครเป็นเด็กมธัยม 

วิธีการเสนอเพ่ือดึงดูด ตลกขบขนั ต่ืนเตน้ เร่ืองเหนือ เหมือนปฐมวยั แต่เพ่ิมความ ขดัแยง้ชดัเจน ตลกจาก
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รายการเด็กและเยาวชนใน
ต่างประเทศ / ไทย 

เดก็เลก็อายุ 3-5 ปี เดก็วยัเรียนอายุ 6-12 ปี เยาวชนที่เป็นวยัรุ่นอายุ 13-18 ปี 

จินตนาการ ชวนสงสัย ขดัแยง้ ของรางวลั การ
แข่งขนั 

สถานการณ์  
รักโรแมนติค เศร้า ต่ืนเตน้ 

กฎกติกาเบ้ืองตน้ในการผลิต - เสนอเสมือนวา่เป็นเด็ก 
- ใหมใ่นการน าเสนอ 
- เสนอดว้ยภาพสีสนั 
- วจันภาษานอ้ย 
- จงัหวะน าเสนอชา้และท าซ ้าใน
รูปแบบต่างๆ 
- ตรงไปตรงมา 
- เน้ือหาง่ายไม่ซบัซอ้น 
- เสนอซ ้าเม่ือตอ้งการให้มีส่วน
ร่วม 

(รายการส าหรับเด็กอาย6ุ-9 ปี 
มีกติกาการผลิตไม่ต่างจาก
รายการเด็กเล็ก) รายการเด็ก 
10 ปีข้ึนไปจะแตกต่างกนั 
- ใชว้จันภาษามากข้ึน  
- เน้ือหาซบัซอ้น 
- เสนอค่อนขา้งเร็ว 
- ไม่ย  ้าซ ้าไปมา 
- การมีส่วนร่วม 

- เน้ือหาตรงกบัช่วงวยั 
- เน้ือหาตรงกบัสถานการณ์
ปัจจุบนั  
- สอดแทรกสาระ ความรู้  
- ภาษาท่ีพดูในชีวิตจริง 
- ภาษาภาพในการเล่าเร่ือง 
- ล  าดบัเร่ืองราวสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์จริง มีความซบัซอ้น 
ชวนติดตาม 

ความรู้ทางดา้นจิตวิทยา   - การช่วยเหลือตวัเอง  
- การท ากิจกรรมกลางแจง้  
- การเรียนรู้เขา้สงัคม  
- ความอยากรู้อยากเห็น  
- การสร้างเหตุผล ท่ีส่งผลต่อการ
คิดทางคุณธรรม 
 

- สามารถแยกความต่างทาง
เพศ  
- สร้างความเช่ือมัน่  
- ต่ืนเตน้ น่าแสวงหาใน
เด็กชาย  
- อ่อนหวานในเด็กหญิง 
- แสวงหาความจริงดว้ยหลกั
ทางวิทยาศาสตร์ 
- เป็นท่ียอมรับในกลุ่มเพ่ือน 

- ภาวะทางเพศท่ีเปล่ียนแปลง 
 - อารมณ์แปรปรวน 
- การตดัสินใจท่ียดึตนเอง 
- การควบคุมอารมณ์และความคิด
ทางเพศ 
- การพดูคุยเร่ืองเพศกบัครอบครัว 
- การเติบโตในสงัคมท่ีไม่
สมบูรณ์ 

เทคนิคน าเสนอรายการ สนุก เสนอเนน้ย  ้า ตวัละคร 
เร่ืองราวท่ีสร้างความจดจ า ระลึก
ไดง่้าย 

ความสนุกสนาน หลกัดา้น
การจดจ าและระลึกไดข้อง
เน้ือเร่ืองและบุคลิกตวัละคร  

ความสนุกสนาน หลกัดา้นการ
จดจ าและสามารถระลึกไดข้อง
เน้ือเร่ืองและบุคลิกตวัละคร 

เทคนิคดา้นเน้ือหา - รูปธรรมสูง เด็กสามารถเขา้ใจ
ทนัที 
- ตรงไปตรงมา 
- ด าเนินเร่ืองไม่เร็ว ตามทนั 
- ท  าซ ้าเพ่ือตอกย  ้า 
- เร่ืองราวเทียบเคียงกบัเด็ก 
- ภาษา ค  าพดูตามวยั 
- ตดัต่อ จงัหวะเสียงชา้ชดัเจน 
- เนน้การมีส่วนร่วม 

- รูปธรรม เด็กตีความได ้
- ด าเนินเร่ืองไม่เร็ว 
- เร่ืองง่ายในเด็กเล็กและ
ซบัซอ้นข้ึนในเด็กโต ท าซ ้า 
คาดเดาได ้
- เร่ืองราวท่ีเทียบเคียงเด็กตาม
ช่วงวยั 
- ภาษา ค  าพดูตามช่วงวยั 
- เนน้การมีส่วนร่วม 

-  รูปธรรม เดก็สามารถตีความได ้
- โครงเร่ืองซบัซอ้นข้ึน 
- เร่ืองราวท่ีเทียบเคียงเด็กตามช่วง
วยั 
- ภาษา ค  าพดูตามวยั 
- การตดัต่อ จงัหวะการใชเ้สียง 
ค  านึงถึงพฒันาการตามช่วงวยั 
- เนน้การมีส่วนร่วม 

สาระท่ีสอดแทรก 
1. เน้ือหาทัว่ไป 
2. ดา้นทกัษะชีวิต/ทกัษะ

 
1) ศิลปะ สงัคม ความเป็นมนุษย ์
ภาษา  

 
1) เพ่ิมเติมเร่ืองภาษา 
วฒันธรรม STEM โลก 

 
1) เพ่ิมเติมเร่ืองทกัษะดา้นส่ือและ
การส่ือสาร ดา้นการงานและชีวิต 
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รายการเด็กและเยาวชนใน
ต่างประเทศ / ไทย 

เดก็เลก็อายุ 3-5 ปี เดก็วยัเรียนอายุ 6-12 ปี เยาวชนที่เป็นวยัรุ่นอายุ 13-18 ปี 

อารมณ์ 
3. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
4. การมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 

2) global awareness (ทกัษะการ
เรียนรู้เร่ืองสุขภาพ ส่ิงแวดลอ้ม 
เรียนรู้ตนเองและความเป็น
พลเมือง) และ life skills (ทกัษะ
ดา้นสงัคมและการขา้มวฒันธรรม 
ความยดืหยุน่และการปรับตวั 
ความเป็นผูน้ าและมีความ
รับผิดชอบ)   
3) คุณธรรมความกตญัญู  
4) ร่วมในการชมรายการ 

ภูมิภาค อาเซียน   
2)  global awareness, life 
skills, learning and 
innovative skills (ทกัษะดา้น
เท่าทนัข่าวสารและ
เทคโนโลย ีการสร้างสรรค์
และนวตักรรม ความคิดเชิง
วิพากษแ์ละการแกปั้ญหา 
และการท างานร่วมกนั)  
3) คุณธรรม ดา้นความกตญัญู 
ความใฝ่รู้ รอบรู้อดทน 
เขม้แขง็ 
4) ร่วมในการชมและผลิต 

2) global awareness, life skills, 
learning and innovative skills 
3) สอนเร่ืองความมีวินยั ความ
เป็นประชาธิปไตย และจิต
สาธารณะ 
4) ร่วมในการชมและผลิต 
 

จริยธรรมการผลิต ไม่พบการท าผิดจริยธรรม ไม่พบการท าผิดจริยธรรม ไม่เหมาะสม ใชค้วามรุนแรง  
 

ส่วนรายการส าหรับครอบครัว พบคุณลกัษณะของการสร้างสรรค์ เป็นละครซิทคอม หรือตลกขบขนัจาก
สถานการณ์ 
4.2 แนวทางการสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์ตน้แบบส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว  

4.2.1 รูปแบบ และวิธีการน าเสนอท่ีเหมาะสมกบัเด็ก เยาวชน และครอบครัว ควรค านึงถึงกลุ่มเด็กท่ีรับชม
รายการเป้าหมาย น าเสนอรูปแบบและเน้ือหาให้เหมาะสมกบัพฒันาการของช่วงวยั เป็นรายการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
ของกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวยั ใน 6 ดา้นคือระบบคิด วิชาการ คุณธรรมจริยธรรม การใชชี้วิต การยอมรับความแตกต่าง 
และความสมัพนัธ์ในครอบครัว และควรระวงัเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสมคือเร่ืองเพศ ความรุนแรง และภาษาท่ีไม่เหมาะสม 
ดา้นเน้ือหารายการควรแสดงความเช่ือมโยงกบัสังคม หรือแสดงผลกระทบท่ีเกิดต่อสังคม สะทอ้นความหลากหลาย
ของสงัคมในหลายรูปแบบทั้ง เพศ การศึกษา เช้ือชาติ สถานะทางสงัคม เกิดประโยชน์ทั้งต่อจิตส านึกและการกระท าท่ี
เด็กสามารถน าไปใชไ้ด ้ทั้ งต่อตนเอง ชุมชน และสังคม และสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีให้กบัเด็กและเยาวชน ควรระมดัระวงั
การน าเสนอทั้งรูปแบบและเน้ือหาท่ีส่งผลกระทบต่อเด็ก ทั้งทางกาย อารมณ์ ปัญญา และสังคม อาจมีผูเ้ช่ียวชาญใน
เร่ืองเด็ก เช่น นกัจิตวทิยาเด็ก เป็นท่ีปรึกษาดา้นรายการครอบครัว ควรเป็นรายการท่ีสมาชิกในครอบครัวสามารถรับชม
ร่วมกนัได ้เพ่ือช่วยสร้างการเรียนรู้ คุณค่า และพลงัให้กบัสมาชิกในครอบครัว มีเป้าหมายคือมุ่งเสริมสร้างการยอมรับ
และความสัมพนัธ์อนัดี ในยคุแห่งความหลายหลาย และความเป็นสังคมประชาธิปไตย ดา้นเทคนิคและวธีิการน าเสนอ
รายการเด็กและเยาวชน ควรมีทั้งการใหค้วามรู้ควบคู่กบัความสนุก พิธีกรเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหเ้ด็ก ใชอ้งคป์ระกอบดา้น
ศิลปะต่างๆในการสร้างสรรค ์ใหค้วามรู้สอดแทรกควรท าอยา่งแยบยล ใหเ้ด็กไดมี้ส่วนร่วมในรูปแบบท่ีหลากหลาย  

4.2.2 เน้ือหาท่ีเหมาะสมในรายการเด็ก เยาวชนและครอบครัว ประกอบดว้ย เน้ือหาท่ีส่งเสริมการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง สร้างความคิด จินตนาการและความเช่ือมัน่ในการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม ส่งเสริมความเขา้ใจ
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หลกัธรรมของศาสนาและการใชชี้วติกบักลุ่มคนท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย ส่งเสริมการอยูร่่วมกนัอยา่งสมานฉันท ์
มีพ้ืนท่ีให้เด็กแสดงทศันะ ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ส่งเสริมการใชส่ื้ออย่างรู้เท่าทนัและ
สร้างสรรค ์ช่วยใหเ้ด็กเท่าทนัการเปล่ียนแปลงของโลก เทคโนโลยสีารสนเทศ และดิจิทลั ส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และอ่ืนๆ 
เน้ือหาท่ีสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมพ้ืนฐานท่ีเด็กและเยาวชนควรพฒันาไปตามช่วงวยั ทั้งเร่ืองความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์ความมีวินัย ซ่ือสัตย ์มีน ้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ อดทนเขม้แข็ง เสียสละ แบ่งปัน มีคุณธรรม เคารพการ
ตดัสินใจของผูอ่ื้น การค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ตนเอง เน้ือหาท่ีเสริมสร้างทกัษะดา้นอารมณ์ 
จิตใจ ปัญหาการเรียนรู้ สังคมและการใชชี้วิต การใชส่ื้อ ขอ้มูลสารสนเทศ และส่ือดิจิทลัต่างๆ ความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย เพ่ือเท่าทนัการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21และการสร้างสรรค์รายการโดยค านึงถึง
หลกัจริยธรรมในการผลิตรายการตอ้งตระหนกัตั้งแต่การวางแผน การเตรียมการ ด าเนินการ และกระบวนการหลงัการ
ผลิต ไดรั้บความยินยอมจากผูป้กครอง ค านึงถึงความปลอดภยัดา้นต่างๆ การให้ค่าตอบแทนเป็นส่ิงจูงใจ เป็นตน้ ใน
การถ่ายท าผูผ้ลิตควรท าอยา่งรอบคอบในการเสนอภาพ ขอ้ความ สญัลกัษณ์ การใหข้อ้มูลท่ีเท่ียงตรง และเป็นธรรม  

4.2.3 ส่วนประกอบการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ตน้แบบส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวผูว้ิจยัได้
รวบรวมรูปแบบวธีิการน าเสนอ ส่ิงดึงดูดส าหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงเน้ือหาท่ีควรส่งเสริมสร้างสรรคใ์นหลากหลาย
มิติสู่การออกแบบส่วนประกอบการสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ดงัตาราง2 

ตารางที่2ภาพรวมส่วนประกอบการสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว (Module) 

ส่วนประกอบการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว (Module) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

จิตวิทยาพฒันาการ 
การพฒันา
ความสามา

รถ  

ทักษะในศตวรรษที่ 
21 

หมวดหมู่ 
การเรียนรู้ 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

รูปแบบ
รายการ 

ส่ิงดึงดูด 

3 – 5 ปี 
- ช่วยเหลือตนเอง             - วิง่กระโดด
สนุกสนาน 
- อยากรู้อยากเห็น             - เรียนรู้การเขา้
สังคม 
- สร้างเหตุผลส่งผลต่อความสามารถในการ
คิดทาง 
  คุณธรรม 

พลานามยั 
(PQ) 

สุขภาพ 

Global Awareness 

ศิลปะ 
มนุษยชาติ 
สังคม 

รู้จกัสิทธิ บทบาท 
หนา้ท่ีต่อตนเอง

และสังคม 

ละคร 
นิทาน 

ตลก
ขบขนั 

ส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ือสัตย ์เสียสละ 

แบ่งปัน 
การสาธิต 

ต่ืนเตน้ 
ต่ืนตา 
ต่ืนใจ 

6 – 9 ปี 

- สามารถแยกความแตกต่างของเพศได ้
- เช่ือมัน่ในตนเอง            - แยกกลุ่ม ก๊วน 
- ชาย (ต่ืนเตน้ ทดลอง) / หญิง (อ่อนหวาน, 
ละมุน) 

ศีลธรรม 
จริยธรรม 
(MQ) 

การรู้หนงัสือ สเตม็ศึกษา 
เคารพและยอมรับ
ในความแตกต่าง 

ความ
หลากหลาย 

รักโร
แมนติก 

สังคม 
วฒันธรรม 
ทกัษะ Life Skill 

ภาษาและ
วฒันธรรม 

ขดัแยง้ 

10 – 12 ปี 

- ตอ้งการเป็นท่ียอมรับของกลุ่มเพื่อน 
- คน้หาอตัลกัษณ์ของตนเอง 
- แสวงหาความจริง  - กงัวลการ 
เปล่ียนแปลงทางเพศ 

อารมณ์ 
(EQ) 

ความยดืหยุน่ 
และการ
ปรับตวั 

อาเซียน และ 
โลก 

มีส่วนร่วมและ
แสดงออกตาม

แนวทาง
ประชาธิปไตย 

นิตยสาร มีเง่ือนง า
ชวน
สงสัย ผูน้ า และ

รับผดิชอบ 
ความจริง 

13 – 15 ปี 

- ภาวะทางเพศเปล่ียนแปลง     
-  ขาดความรู้การควบคุมความคิดและ

สติปัญญา 
(IQ) 

ขอ้มูลและ 
เทคโนโลย ี

Learning 

& 

Innovati

ve Skill 

ทกัษะดา้น
ส่ือและการ

มีสติ 
มีภูมิคุม้กนั 

การแข่งขนั 
โศกเศร้า  

น่า
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ส่วนประกอบการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว (Module) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

จิตวิทยาพฒันาการ 
การพฒันา
ความสามา

รถ  

ทักษะในศตวรรษที่ 
21 

หมวดหมู่ 
การเรียนรู้ 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

รูปแบบ
รายการ 

ส่ิงดึงดูด 

อารมณ์ทางเพศ 
- พูดคุยเร่ืองเพศกบัครอบครัว 
- อารมณ์แปรปรวน 
- ตดัสินใจโดยยดึตนเองเป็นหลกั 
- พฒันาศกัยภาพในอนาคต 
- การเติบโตในสังคมท่ีไม่สมบูรณ์ 

คิดสร้างสรรค ์
และนวตักรรม 

ส่ือสาร ในการใชชี้วติ สงสาร 

ขยนั อดทน 
พากเพียร 

แสดง
ความสามาร

ถ 

แฟนตาซี
เหนือ

จินตนาก
าร 

16 – 18 ปี 

ริเร่ิม
สร้างสรรค ์

(CQ) 

มีวจิารณญาณ 
และ การ
แกปั้ญหา 

ชีวติการ
ท างาน 

จิตส านึก
สาธารณะ 

สารคดี มีช่ือเสียง 

ครอบครัว 

- ความรักความอบอุ่น 
- ความเขา้ใจในความแตกต่างของช่วงวยั 
- การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

การแกไ้ข
ปัญหา 
(AQ) 

การส่ือสาร 
และการ

ท างานร่วมกนั 
ครอบครัว 

รู้เท่าทนัขอ้มูล
ข่าวสาร 
ส่ือและ

เทคโนโลย ี

ข่าว และการ
พูดคุย 

โชคลาภ 
รางวลั 

เพลง 
ยอ้นยคุ 
ยอ้นอดีต 

 
จากตาราง 2 ผูว้จิยัไดน้ ามาสงัเคราะห์และน ามาสู่การออกแบบส่วนประกอบการสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์ 

แบ่งตามแต่ละช่วงอาย ุดงัน้ี 
4.2.3.1 ส่วนประกอบการสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กเล็ก อาย ุ3 – 5 ปี ค านึงจิตวิทยาพฒันาการ

ในดา้นการช่วยเหลือตนเอง การวิ่งกระโดดสนุกสนาน ความอยากรู้อยากเห็น เรียนรู้การเขา้สังคม และสร้างเหตุผล
ส่งผลต่อความสามารถในการคิดทางคุณธรรม มีการพฒันาความสามารถทางดา้นพลานามยั ศีลธรรม และอารมณ์ มี
ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ดา้นสุขภาพ ส่ิงแวดลอ้ม เรียนรู้เร่ืองศิลปะ มนุษยชาติ และสังคม รู้จกัสิทธิ บทบาท หนา้ท่ีต่อ
ตนเองและสังคมซ่ือสัตย ์เสียสละ แบ่งปัน รูปแบบรายการท่ีเป็นละคร นิทาน เพลง มีความหลากหลาย ตลกขบขนั 
ต่ืนเตน้ ต่ืนตา ต่ืนใจ หรือแฟนตาซีเหนือจินตนาการ 

4.2.3.2 ส่วนประกอบการสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์ส าหรับวยัเรียนตอนตน้ อาย ุ6 – 9 ปี โดยค านึงจิตวทิยา
พฒันาการในดา้นความสามารถแยกความแตกต่างของเพศได ้เช่ือมัน่ในตนเอง แยกกลุ่ม ก๊วน เด็กชายจะชอบความ
ต่ืนเต้น การทดลอง เด็กหญิงจะชอบความอ่อนหวาน ละมุน มีการพฒันาความสามารถทางด้านศีลธรรมอารมณ์ 
สติปัญญา และการแกไ้ขปัญหา มีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม การรู้หนงัสือ สงัคม วฒันธรรม ทกัษะความ
ยืดหยุ่น และการปรับตัว สเต็มศึกษา ภาษาและวฒันธรรม ซ่ือสัตย ์เสียสละ แบ่งปัน เคารพและยอมรับในความ
แตกต่าง มีส่วนร่วมและแสดงออกตามแนวทางประชาธิปไตย มีจิตส านึกสาธารณะ รูปแบบรายการเป็นสาธิตมีความ
หลากหลาย เป็นความจริง ไดแ้สดงความสามารถ มีความตลกขบขนั ต่ืนเตน้ ต่ืนตา ต่ืนใจ อาจมีเร่ืองของความขดัแยง้ 
แฟนตาซีเหนือจินตนาการ โชคลาภ รางวลั ยอ้นยคุ  

4.2.3.3 ส่วนประกอบการสร้างสรรค์รายการโทรทศัน์ส าหรับวยัเรียนตอนปลาย อายุ 10 – 12 ปี โดยค านึง
จิตวิทยาพฒันาการในดา้นความตอ้งการเป็นท่ียอมรับของกลุ่มเพ่ือน มีการคน้หาอตัลกัษณ์ของตนเอง แสวงหาความ
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จริง กงัวลการเปล่ียนแปลงทางเพศ มีการพฒันาความสามารถทางดา้นศีลธรรม จริยธรรม อารมณ์ สติปัญญา ริเร่ิม
สร้างสรรค ์การแกไ้ขปัญหา มีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ดา้นสังคม วฒันธรรม ทกัษะ ความยดืหยุน่ และการปรับตวั ผูน้ า 
และรับผิดชอบ ขอ้มูลและเทคโนโลยี คิดสร้างสรรค์ และนวตักรรม อาเซียน และโลก เคารพและยอมรับในความ
แตกต่าง มีส่วนร่วมและแสดงออกตามแนวทางประชาธิปไตย มีสติ มีภูมิคุม้กนัในการใชชี้วิต ขยนั อดทน พากเพียร 
ความหลากหลาย รูปแบบรายการเป็นเร่ืองท่ีเป็นความจริง สารคดี ข่าว และการพดูคุย มีความตลกขบขนั ต่ืนเตน้ ต่ืนตา 
ต่ืนใจ มีความขดัแยง้  

4.2.3.4 ส่วนประกอบการสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์ส าหรับเยาวชนท่ีเป็นวยัรุ่นตอนตน้ อาย ุ13 – 15 ปี โดย
ค านึงจิตวิทยาพฒันาการในดา้นภาวะทางเพศเปล่ียนแปลง ขาดความรู้การควบคุมความคิดและอารมณ์ทางเพศ พูดคุย
เร่ืองเพศกบัครอบครัว มีอารมณ์แปรปรวน ตดัสินใจโดยยดึตนเองเป็นหลกัพฒันาศกัยภาพในอนาคต อาจมีการเติบโต
ในสังคมท่ีไม่สมบูรณ์ มีการพฒันาความสามารถทางดา้นพลานามยั ศีลธรรม จริยธรรม อารมณ์ ริเร่ิมสร้างสรรค ์การ
แกไ้ขปัญหา มีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ดา้นผูน้ า และรับผิดชอบ ขอ้มูลและเทคโนโลย ีคิดสร้างสรรค ์และนวตักรรม มี
วจิารณญาณ และการแกปั้ญหา การส่ือสารและการท างานร่วมกนั มีทกัษะดา้นส่ือและการส่ือสาร มีสติ มีภูมิคุม้กนัใน
การใชชี้วติ ขยนั อดทน พากเพียร มีจิตส านึกสาธารณะ รู้เท่าทนัขอ้มูลข่าวสาร ส่ือและเทคโนโลย ีรายการเป็นเร่ืองจริง 
ละคร อาจเป็นการแข่งขนั ท่ีมีความตลกขบขนั ต่ืนเตน้ ต่ืนตา ต่ืนใจ รักโรแมนติก ขดัแยง้ หรือมีเง่ือนง าชวนสงสัย มี
ช่ือเสียง โชคลาภ รางวลั 

4.2.3.5 ส่วนประกอบการสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์ส าหรับเยาวชนท่ีเป็นวยัรุ่นตอนปลาย อาย ุ16 – 18 ปี 
ดา้นจิตวิทยาพฒันาการจะเหมือนกบัเยาวชนท่ีเป็นวยัรุ่นตอนตน้ อายุ 13 – 15 ปี มีการพฒันาความสามารถทางดา้น
พลานามยั ศีลธรรม จริยธรรม ริเร่ิมสร้างสรรค ์การแกไ้ขปัญหา มีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ดา้นขอ้มูลและเทคโนโลย ี
คิดสร้างสรรค์ และนวตักรรม มีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา การส่ือสารและการท างานร่วมกัน ชีวิตการท างาน 
เคารพและยอมรับในความแตกต่าง มีสติ มีภูมิคุม้กนัในการใชชี้วิต ขยนั อดทน พากเพียร รู้เท่าทนัขอ้มูลข่าวสาร ส่ือ
และเทคโนโลยี รูปแบบรายการเป็นเร่ืองท่ีเป็นความจริง ละคร ข่าวและการพดูคุย ท่ีมีความตลกขบขนั ต่ืนเตน้ ต่ืนตา 
ต่ืนใจ ขดัแยง้ โศกเศร้า น่าสงสาร 

4.2.3.6 ส่วนประกอบการสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์ส าหรับครอบครัว โดยค านึงถึงจิตวทิยาพฒันาการดา้น
ความรักความอบอุ่น ความเขา้ใจในความแตกต่างของช่วงวยั และการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั รูปแบบรายการเป็น
เร่ืองท่ีเป็นความจริง ข่าวและการพดูคุย มีความตลกขบขนั รักโรแมนติก ขดัแยง้ 
 
5. การอภิปรายผล  

5.1การสร้างสรรค์เน้ือหารายการเด็กและเยาวชน สอดคลอ้งกับแนวทางการพฒันารายการโทรทัศน์เชิง
ประเด็น (อิทธิพล ปรีติประสงค ์2555:21) ตอ้งค านึงถึงเน้ือหาและระดบัคุณค่าของเน้ือหา ท่ีมีค  าส าคญัคือ ประเด็นท่ี
เด็กตอ้งรู้ คือทกัษะพ้ืนฐานส าคญัท่ีเด็กจ าเป็นตอ้งมี ประเด็นท่ีเด็กควรรู้ คือเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการการเรียนรู้
ตามช่วงวยั และประเด็นท่ีเด็กอยากรู้ คือเน้ือหาท่ีตรงกับความสนใจและความตอ้งการของเด็กกลุ่มเป้าหมาย โดย
สามารถเช่ือมโยงเน้ือหารายการกบัประสบการณ์จริง และเปิดโอกาสใหเ้ด็กมีส่วนร่วมกบัรายการในลกัษณะต่างๆ และ
สอดคลอ้งกบัการศึกษาคุณลกัษณะของรายการเด็กท่ีดี (วรัชญ์ ครุจิตและคณะ (2555) ระบุว่าหน่ึงในคุณลกัษณะท่ี
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ส าคญัคือ นอกจากความสนุกท่ีดึงดูดให้ติดตามแลว้ รายการเด็กควรมีเน้ือหาสาระท่ีเป็นประโยชน์สอดคลอ้งกบัช่วงวยั 
เอ้ือต่อการพฒันาบุคลิกภาพ และการปรับตวัของช่วงวยั ก่อให้เกิดความคิดเชิงบวก และความภูมิใจในตวัเอง เกิด
จินตนาการและแรงบนัดาลใจ กระตุน้ให้เกิดการมีส่วนร่วม เกิดปฏิสัมพนัธ์กบัทางรายการและผูท่ี้ชมร่วมกนั และ
กระตุน้ใหเ้กิดการต่อยอดการเรียนรู้หลงัชมรายการ  

5.2 รูปแบบและเทคนิคในการน าเสนอรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กและเยาวชน สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัเพ่ือ
พฤติกรรมการเปิดรับและความตอ้งการของเด็กและเยาวชนท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์เพื่อเด็กและเยาวชนของสถานีไทย
พีบีเอส (ลกัษมี คงลาภและคณะ 2555) ท่ีพบวา่รายการโทรทศัน์ส าหรับกลุ่มเป้าหมายน้ีควรเป็นรายการท่ีสนุกสนาน 
แต่แฝงสาระ และดูง่าย เน้ือหารายการท่ีตอ้งการคือเนน้ความตลก สนุกสนาน ในการผลิตรายการโทรทศัน์ให้เด็กและ
เยาวชน มีกฎกติกาเบ้ืองตน้ท่ีพบคือ การน าเสนอเสมือนว่าเป็นเด็ก มีความใหม่ เสนอดว้ยภาพและส่ิงต่างๆท่ีมีสีสัน
สะดุดตา ใชก้ารบอกตรงไปตรงมาเม่ือตอ้งการแทรกความรู้ เสนอซ ้ าทวนเม่ือตอ้งการย  ้าเน้นส าหรับเด็กเล็ก ใชภ้าษา
ภาพ การตดัต่อ การล าดบั เทคนิคพิเศษ เพ่ือการส่ือสารเร่ืองราว ใชภ้าษาพูดท่ีใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง ทั้งน้ีงานวิจยั
ของ Wright and Huston (1986) พบวา่จงัหวะการเคล่ือนไหวดว้ยเทคนิคภาพและองคป์ระกอบทางเสียงในรายการ จะ
กระตุน้ความสนใจของเด็ก ในการผลิตรายการถา้ใชไ้วยากรณ์รายการแสดงขอ้มูลหรือเน้ือหาท่ีตอ้งการส่ือสารไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและระมดัระวงั ใช้รูปแบบรายการในการในการเรียนรู้เน้ือหารายการไปด้วย อย่างไรก็ตามการน าเสนอ
องค์ประกอบด้านภาพและเสียงในรายการส าหรับเด็กเล็กจะตามผลวิจัยของ Lillard and Peterson (2011) ท่ีพบว่า 
รายการการ์ตูนเพื่อการศึกษา และรายการท่ีใช้ภาพวาด มีการน าเสนอและภาพเคล่ื อนไหวท่ีช้า มีผลกระทบต่อ
พฒันาการของเด็กเลก็ดา้นการควบคุมตวัเองและการท างานของระบบความจ า นอ้ยกวา่รายการการ์ตูนทัว่ไป น าเสนอ
ภาพเคล่ือนไหวรวดเร็ว ส่งผลใหพ้ฒันาการของเด็กเลก็ไม่สอดคลอ้งตามช่วงวยั  
 เทคนิคของการน าเสนอรายการเดก็ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สอดคลอ้งกบั (อศัรินทร์ นนทิหทยั, 2551) 
ท่ีกล่าววา่รายการเด็กควรมีคุณค่าดา้นการเรียนรู้ตามช่วงวยั คือสอดแทรกเน้ือหาทัว่ไปท่ีควรเรียนรู้ ทกัษะดา้นต่างๆทั้ง
ดา้นชีวิต อารมณ์ สังคม ส่ือ เทคโนโลยี สังคม สภาพแวดลอ้ม และการจดัการกบัปัญหาเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ
สุข รวมถึงเน้ือหาเชิงคุณธรรม จริยธรรมท่ีเหมาะสมกับช่วงวยั เหล่าน้ีสอดคลอ้งกับผลวิจยัของ นิษฐา หรุ่นเกษม 
(2555) เร่ืองลกัษณะรูปแบบ เน้ือหา และการน าเสนอรายการโทรทศัน์เพ่ือเด็กท่ีประสบความส าเร็จของส่ือสาธารณะ  
 ส าหรับการสร้างสรรค์รายการครอบครัวทั้งดา้นเน้ือหาและรูปแบบ เทคนิควิธีการน าเสนอ สอดคลอ้งกบั 
คุณลกัษณะรายการท่ีเก่ียวกบัเด็ก (วรัชญ ครุจิต 2555) วา่อาจเป็นรายการส าหรับทุกคนในครอบครัว ท่ีให้สมาชิกใน
ครอบครัวมาดู และมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั เป็นการเรียนรู้อีกลกัษณะหน่ึงให้กบัเด็ก ไปพร้อมกบัส่งเสริมความสมัพนัธ์
ในครอบครัว การมีรายการครอบครัวท่ีส่งเสริมความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัว สอดคลอ้งกบั
พฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ของครอบครัว (อุษา บ้ิกก้ินส์, 2551:32-36) ท่ีพ่อแม่ ผูป้กครองจะเป็นผูก้  าหนดและ
ควบคุมการรับชมรายการโทรทศัน์ของลูก การมีปฏิสัมพนัธ์กนัในครอบครัวโดยใชร้ายการโทรทศัน์เป็นส่ือเพื่อโยง
ไปสู่ประเด็นบุคคลหรือสงัคม สามารถน าไปสู่การเรียนรู้เร่ืองศีลธรรมหรือพฤติกรรมท่ีควรกระท าได ้ 

ดา้นรูปแบบรายการโทรทศัน์และแนวทางการผลิตรายการท่ีเหมาะสมกบัพฤติกรรมในแต่ละช่วงวยั ผูผ้ลิต
รายการควรต้องศึกษาลักษณะพฤติกรรม ด้านกาย อารมณ์ สังคม ปัญญา และการเรียนรู้ตามแนวทางจิตวิทยา
พฒันาการเด็ก เพ่ือพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ อนัจะน าไปสู่การเสริมสร้างทักษะท่ีจ าเป็นในอนาคตและ
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หมวดหมู่การเรียนรู้ในโรงเรียน อีกทั้งยงัตอ้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปดว้ย จะท าให้สามารถเลือกรูปแบบ
การน าเสนอรายการท่ีเหมาะสมตามการรับรู้และความสนใจของแต่ละช่วงวยั  

 
6. บทสรุป 
 6.1 การสร้างสรรคเ์น้ือหารายการเด็กและเยาวชน ตอ้งสอดคลอ้งกบัพฒันาการตามช่วงวยั ตามหลกัจิตวิทยา
พฒันาการท่ีแบ่งเป็น วยัเด็กตอนตน้ วยัเด็กตอนปลาย และวยัรุ่น ส่ิงท่ีตอ้งส่งเสริมประกอบดว้ย ทกัษะการเรียนรู้และ
การใช้ชีวิตในด้านต่างๆ คุณธรรมจริยธรรม และเน้ือหาเพ่ือเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ และพบว่าเป็นสาระท่ี
สอดแทรกในรายการเด็กท่ีเลือกมาศึกษาทุกรายการ แบ่งเป็น 3 ดา้นคือ เน้ือหาการเรียนรู้ทัว่ไป เน้ือหาดา้นทกัษะการ
ใช้ชีวิตและทางอารมณ์ และเน้ือหาด้านคุณธรรมจริยธรรม เปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วม ทั้ งลกัษณะการร่วมผลิต
รายการ และร่วมในฐานะเป็นผูช้มรายการท่ีมีความกระตือรือร้น 
 6.2 รูปแบบและเทคนิคในการน าเสนอรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กและเยาวชน ก็มีความส าคญัไม่ดอ้ยไปกวา่
การน าเสนอเน้ือหา เพราะจะเป็นส่ิงดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายสนใจรับชมและติดตามรายการ ในการสร้างสรรคร์ายการ
จึงตอ้งค านึงถึงพฒันาการของเด็กในช่วงวยัท่ีแตกต่างกนัดว้ย งานวิจยัน้ีพบวา่การผลิตรายการเด็กเล็กและเด็กวยัเรียน
ใชรู้ปแบบรายการท่ีหลากหลายประกอบกนั ขณะท่ีเด็กวยัเรียนตอนปลายและเยาวชนท่ีเป็นวยัรุ่น (อาย ุ9 ปีข้ึนไป) จะ
มีรูปแบบท่ีชดัเจนอย่างหน่ึงอย่างใด ใชพิ้ธีกรด าเนินเร่ืองได ้เพราะเด็กเร่ิมมีสมาธิกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็นเวลานานข้ึน 
ส่วนการสร้างความสนใจจากวธีิการน าเสนอ มกัใชค้วามตลกขบขนั ความต่ืนเตน้ เป็นหลกั 
 เทคนิคของการน าเสนอรายการเดก็ทั้งในประเทศและตา่งประเทศ ค านึงถึงหลกัการดา้นความสนุกสนานและ
บนัเทิง หลกัการดา้นความซ ้ า และการสร้างความจดจ าได ้และความสามารถระลึกถึงเน้ือเร่ืองและลกัษณะบุคลิกตวั
ละครได ้ในการสร้างเร่ืองราวหรือเน้ือหารายการส าหรับกลุ่มเป้าหมายน้ีจึงควรมีรูปธรรมสูง สามารถตีความไดท้นัที 
เพื่อให้เด็กตามเร่ืองราวไดท้นั ส าหรับเด็กโตก็จะมีเน้ือหาเป็นนามธรรมไดเ้พราะจะเทียบเคียงกบัประสบการณ์ของ
ตนเองหรือคนรอบตวั การใชภ้าษาใหเ้หมาะกบัช่วงวยั และเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดมี้ส่วนร่วมในรายการและนอกรายการ
รูปแบบต่างๆ และเปิดโอกาสให้เด็กไดมี้ส่วนร่วมทั้งในและนอกรายการในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงการใชก้ารส่ือสารแบบมี
ส่วนร่วมในการผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กโต เป็นการพฒันาศกัยภาพของเยาวชน น าไปสู่การคิดวิเคราะห์และ
ตดัสินใจในการท างาน ก่อให้เกิดการไหลเวียนแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหว่างเยาวชนและผูผ้ลิตรายการ และเกิด
การสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์ท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีเหมาะสมกบัเยาวชน 
 ผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับ เด็ก เยาวชน และครอบครัว ควรให้ความส าคญักบัพฤติกรรม การรับรู้ และ
ความตอ้งการของเด็กในแต่ละช่วงวยั ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัรูปแบบรายการโทรทศัน์ประกอบกบัการสร้างส่ิงดึงดูด
ใจท่ีเหมาะสมแก่ประสบการณ์และความสนใจของเด็ก เพราะการศึกษาท าความเขา้ใจพฒันาการของเด็กในทุกมิติ จะ
ท าให้ผู ้ผลิตรายการสามารถผลิตรายการโทรทัศน์สามารถสร้างสรรค์รายการท่ีมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย และเป็นมาตรฐานการผลิตรายการส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ท่ีค  านึงถึงหลกัจริยธรรมวิชาชีพ 
และแนวทางการผลิตรายการท่ีมีคุณภาพ  

ส าหรับการสร้างสรรค์รายการครอบครัวทั้ งดา้นเน้ือหาและรูปแบบ เทคนิควิธีการน าเสนอพบว่า จะเป็น
เร่ืองราวความสมัพนัธ์ในครอบครัว ท่ีมีสมาชิกในช่วงวยัท่ีแตกต่างกนั น าเสนอในรูปแบบของละครซิทคอม ท่ีใชค้วาม
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ตลกขบขนั และความขดัแยง้ เป็นส่ิงดึงดูดความสนใจ คุณค่าของรายการน้ีคือการสอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ ทกัษะดา้นการใชชี้วิตและการอยูร่่วมกนับนความแตกต่างของคนช่วงวยัต่างๆ เช่น ความ
กตญัญู ความซ่ือสตัย ์รู้จกัเสียสละ การเป็นคนอยูใ่นวฒันธรรมท่ีดีงาม มีความอดทน วนิยั เคารพการตดัสินใจร่วมกนั 
มีสติพอเพียงมีภูมิคุม้กนัในการใชชี้วติ และมีจิตใจท่ีพร้อมจะช่วยเหลือผูอ่ื้น เป็นตน้ 
   
7. กติตกิรรมประกาศ 

การวิจยัคร้ังน้ีไดรั้บทุนสนับสนุนการวิจยัจากส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และวทิยาลยันิเทศศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558 

ขอขอบคุณทีมวิจยั อนัประกอบดว้ย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ลกัษณา คลา้ยแกว้ อาจารยช์วพร ธรรมนิตยกุล 
และนางสาววนิสัตา วเิศษสิงห์ ท่ีไดทุ่้มเทและมีส่วนร่วมท าใหง้านวจิยัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  

และขอขอบคุณแหล่งขอ้มูลการสัมภาษณ์เชิงลึกทุกท่าน รวมทั้งรายการโทรทศัน์ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีของ
รายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของต่างประเทศ และในประเทศไทย ขอบคุณท่ีให้ขอ้มูล และเป็นแบบอย่างให้
ผูว้จิยัน ามาสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์ตน้แบบ ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวน้ี 
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