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บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเรือ่ง การพฒันาช่องขา่วบนัเทิงผา่น LINE Official Account ส าหรบัผูส้งูวยั 
ผูว้ิจยั ลลิลี ่แม็คกรา๊ธ 
ปรญิญา ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2563 
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งานวิจัย เรื่องการพัฒนาช่องข่าวบัน เทิ งผ่าน  LINE Official Account ส าหรับผู้สูงวัย  มี

วตัถุประสงค  ์คือ 1. เพื่อศึกษากระบวนการการผลิตรายการข่าวบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยั  2. เพื่อพฒันาช่องข่าว
บันเทิงผ่าน LINE Official Account ส าหรับผู้สูงวัย  เพื่อเป็นแนวทางในการสังเคราะห์และน ามาสรุปเป็น
ขอ้เสนอแนะ  เป็นการส่งเสริมการพฒันาการผลิตข่าวบนัเทิงที่เหมาะสมกับผูส้งูวยั  สามารถน าไปต่อยอดเป็น
การพฒันาช่องขา่วบนัเทิงผา่น LINE Official Account และเป็นอีกหนึง่ธุรกิจที่สามารถรองรบัสงัคมสงูวยัที่ก าลงั
จะเพิ่มมากขึน้ในอนาคต โดยมีขอ้มลูที่เป็นพืน้ฐานในการท าความเขา้ใจถึงความตอ้งการของผูส้งูวยัที่มีต่อการ
รบัชมข่าวบนัเทิง ใชว้ิธีการวิจยัเชิงคณุภาพเก็บขอ้มลูโดยการสมัภาษณเ์ชิงลกึ 2 กลุม่ คือ 1. ผูบ้ริโภคที่เป็นผูส้งู
วยั ไดแ้ก่ อธิบดีกรมกิจการผูส้งูอาย ุศิลปินแหง่ชาติ และชมรมผูส้งูอายมุศว  2. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการผลติรายการ
ขา่วบนัเทิง ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตรายการข่าวบนัเทิง ผูผ้ลิตรายการส าหรบัผูส้งูวยั ฝ่ายประสานงาน ฝ่ายการตลาด และ 
ฝ่ายออกแบบองคป์ระกอบศิลป์  เพื่อน าขอ้มลูมาสงัเคราะหแ์ละไดน้ ามาก าหนดแนวทางในการพฒันาตน้แบบ
ช่องรายการข่าวบันเทิงผ่าน LINE Official Account ส าหรบัผูส้งูวยั จากการศึกษาจึงไดน้ าขอ้มูลมาวางแผน
กระบวนการผลิตรายการเป็นขัน้ตอน 3 ขัน้ตอน คือ 1.ขัน้ตอนก่อนการผลิต พบว่าเป็นขัน้ตอนที่ส  าคัญที่สุด
เนื่องจากตอ้งน าขอ้มูลทัง้หมดที่ไดม้าวางแผนใหร้อบคอบรดักุม  โดยความตอ้งการดา้นเนือ้หารายการข่าว
บนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยัควรก่อใหเ้กิดทศันคติในดา้นบวก  และมีประโยชนต์่อการรบัชม เช่น เรื่องสวสัดิการ เรื่อง
เตือนภยั และพิธีกรหรอืศิลปินดาราที่น  าเสนอตอ้งมีบคุลกิลกัษณะที่สภุาพ เป็นกนัเอง การจดัวางผลติภณัฑต์อ้ง
มีความแนบเนียนไปกบัเนือ้หารายการ 2.ขัน้ตอนการผลติ พบวา่ควรตรวจสอบทกุอยา่งอีกครัง้และซกัซอ้มจึงเริม่
การผลิต 3.ขัน้ตอนหลงัการผลิต พบว่าองคป์ระกอบศิลป์เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ส  าคญัส าหรบัการท ารายการส าหรบัผู้
สงูวัย หากตวัเล็ก สีสนัฉูดฉาด ก็จะไม่สามารถสื่อสารไปถึงผูสู้งวยั  เนื่องจากการท าช่องรายการข่าวบันเทิง
ส าหรบัผูส้งูวยันัน้ ตอ้งท าดว้ยความเขา้ใจ ตรงใจ ไมใ่ช่ถกูใจ 
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The objectives of this research are: (1) to study the production process of making 

entertainment news for the elderly population; and (2) to develop a channel via an official LINE 
account.  In doing so, the researcher hopes to develop and explore the ways in which entertainment 
news can be used to target senior citizens via the LINE Official Account, as this group is a growing 
demographic. The information used in this study was obtained via qualitative methods to obtain 
information, and then used to understand the aforementioned demographic through various 
interviews with two groups: (1) elderly consumers: The Director-General of the Department of Elderly 
Affairs, National Artist and The SWU Elderly Club; (2) entertainment news program production 
specialists, entertainment news program producers, senior program producers, coordinators, 
marketing and art designers. The following three steps are required to create a LINE Official 
Account: (1) pre-production process: to give the greatest significance in the post-production 
process, as the targeted demographic demands positive, relaxing, and socially beneficial 
entertainment news. The hosts and special guest stars on the show must be respectful and polite, 
but at the same time fun and engaging. The product placement must be consistent with the content 
of the program: (2) production process: everything should be rechecked and rehearsed to begin 
production; and (3) post-production process: the overall production of mood and tone plays an 
important role in the presentation, as small texts and overly vibrant colors do not make for an 
effective means of communication. Moreover, creating entertainment news for the elderly should be 
conducted with an understanding of the elderly. 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
  

สารนิพนธฉ์บบับนีส้  าเร็จลุล่วงไดด้้วยดีเพราะผูว้ิจัยไดร้บัความกรุณาอย่างยิ่งจาก ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์ดร.ปรวนั แพทยานนท ์ซึ่งเป็นอาจารยท่ี์ปรกึษาสารนิพนธท่ี์ไดใ้หค้  าปรกึษา ค าแนะน า 
และคอยตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพรอ่งจนส าเรจ็ออกมาเป็นสารนิพนธฉ์บบันี ้

ขอขอบพระคณุ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.นพดล อินทรจ์นัทร ์ท่ีไดชี้แ้นะแนวทางในสิ่งท่ีเป็น 
ประโยชนต์่อการศึกษา และขอพระขอบคณุผูท้รงคณุวุฒิทุกท่าน รวมทัง้คณะกรรมการผู้

ควบคมุสารนิพนธส์  าหรบัการแสดงความคิดเห็นเพ่ือเตมิเตม็ใหส้ารนิพนธฉ์บบันีส้มบรูณย์ิ่งขึน้ 
ขอขอบพระคณุมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒส าหรบัโครงการทุน  70 ปี ในการสนบัสนุน

ดา้นทนุทรพัยแ์ละใหโ้อกาสทางการศกึษา 
ขอขอบพระคณุคณาจารยท์ุกท่าน และกรรมการบริหารหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการออกแบบเพ่ือธุรกิจ วิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม ท่ีไดใ้หค้วามรูต้่าง ๆ ใหแ้ก่ผูว้ิจยั
เพ่ือใชป้ระกอบการท าสารนิพนธ์ครัง้นี ้ และเป็นทุนทางความรูท่ี้สามารถน าไปใชไ้ดใ้นการท างาน
ตอ่ไป 

ขอขอบพระคุณอธิบดีกรมกิจการผูสู้งอายุ ท่านสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ และทุก ๆ ท่าน
ส าหรบัการสละเวลาและใหค้วามรว่มมือโดยการใหส้มัภาษณข์อ้มลูอนัเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งกบัสาร
นิพนธฉ์บบันี ้

ขอขอบคณุอาจารยป๊ิ์ก อาจารยน์  า้นุ่น อาจารยอ์ุย้ อาจารยแ์บงค ์อาจารยเ์อม่ี และพ่ีหยก 
ท่ีชว่ยชีแ้นะแนวทางตลอดจนใหค้วามชว่ยเหลือในการท าวิจยัในครัง้นี  ้รวมถึงเจา้หนา้ท่ีของสาขาวิชา
การออกแบบเพ่ือธุรกิจท่ีใหก้ารแนะน าในขัน้ตอนการจดัการตา่ง ๆ จนส าเรจ็ลลุว่งไปได ้

สุดท้ายนีผู้้วิจัยหวังว่างานวิจัยฉบับนีจ้ะเป็นประโยชนท์ัง้กับภาครฐัและเอกชน  และผู้ท่ี
สนใจศกึษาตอ่ ส่วนคณุประโยชนท่ี์ไดจ้ากงานวิจยันีผู้ว้ิจยัขอนอ้มร  าลึกเพ่ือมอบใหค้ณุแม่ คณุพ่อ ท่ี
ไดอ้บรมสั่งสอนและเป็นแรงบันดาลใจในการจะท าสิ่งต่าง  ๆ ให้ลุล่วงอย่างเข้มแข็ง ตลอดจนครู
อาจารยท่ี์อบรมสั่งสอนความรูเ้สมอมา 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง  
ปัจจุบันการแพทย์และสาธารณสุขก้าวหน้าขึน้อย่างรวดเร็ว ประชากรมีความรู้

ความสามารถดา้นการดแูลสขุภาพตนเองมากขึน้ มีความเป็นอยู่ท่ีดี รูจ้กัวางแผนชีวิตในระยะยาว
มากย่ิงขึน้ ส่งผลใหป้ระชากรไทยมีอายยืุนยาวขึน้  จากนโยบายยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี พ.ศ. 2561- 
2580 คาดว่าประเทศไทยจะเขา้สู่การเป็นสงัคมสูงวยัระดบัสดุยอดในปี  2574 จะก่อใหเ้กิดโอกาส
และธุรกิจใหม่ ๆ ในการตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคสูงอายุท่ีเพิ่มขึน้  อย่างต่อเน่ือง 
ดงันัน้ การน าองคค์วามรูห้รือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการผลิตและรองรบัการบริการของ
ประเทศจะถือเป็นความทา้ทายส าคญัในภายภาคหนา้ (ราชกิจจานเุบกษา,2561) 

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อ  านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ  กล่าวว่า เราสามารถ
แบง่กลุ่มผูสู้งอายุออกเป็น 3 ช่วงวยั คือ (ผูส้งูอายวุยัตน้  ) อาย ุ60-69 ปี, (ผูส้งูอายวุยักลาง  ) อายุ 
70-79 ปี, (ผูสู้งอายุวยัปลาย  ) อาย ุ80 ปีขึน้ไป และพบว่า ผูส้งูอายุของประเทศไทยโดยส่วนใหญ่
จะมีอายอุยู่ในช่วงวยัตน้ รอ้ยละ 57.4 ของผูสู้งอายทุัง้หม  ด (ภุชพงค์ , 2561) กล่าวคือในประเทศ
ไทยจ านวนประชากรผูส้งูวยัมีจ  านวนมากขึน้อยา่งตอ่เน่ืองในทกุ ๆ ปี  

ตาราง 1 ขอ้มลูสถิตผิูส้งูวยั เพ่ือแสดงจ านวนตวัเลขผูส้งูวยัท่ีเพิ่มขึน้ในแตล่ะปี 

ปี พ.ศ. จ านวน (ลา้น) 
2559 9.9 
2560 10.2 
2561   10.6 
2562 11.1 

ท่ีมา:  เว็บไซตก์รมกิจการผูส้งูอาย ุ
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จากตารางสถิติผู้สูงอายุจะเห็นไดว้่านับตัง้แต่ปี พ .ศ . 2559 จ  านวนประชากรผู้สูงวัย
เพิ่มขึน้ตามล าดบั จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2562 จ านวนประชากรผูสู้งวยัเพิ่มขึน้ถึง 1.2 ลา้นคน และ
แนวโนม้จ านวนผูส้งูวยัจะเพิ่มขึน้ เรื่อย ๆ สะทอ้นใหเ้ห็นโอกาสความทา้ทายทางธุรกิจอย่างยั่งยืน 
โดยเฉพาะในด้านการใช้ส่ือของผู้สูงวัย โดยส่วนใหญ่ใช้ส่ือเพ่ือเป็นการตอบสนองการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น เพ่ือเป็นความรูใ้นดา้นการดูแลรกัษาสุขภาพ เพ่ือ
เปิดรบัข่าวสาร เพ่ือคลายเหงา หรือเพ่ือความบันเทิ ง (ระวีวรรณ,ญาศิณี, 2560) จากการตั้ง
ขอ้สงัเกตของผูว้ิจยั พบวา่ส่ือท่ีผูส้งูอายไุดมี้การเปิดรบัขอ้มลูขา่วสารตา่ง ๆ มีทัง้ในลกัษณะของส่ือ
ดัง้เดมิ (ส่ือสิ่งพิมพ ์โทรทศัน ์วิทย)ุ และส่ือใหม ่ )โซเชียลมีเดีย (   

ในปัจจุบันมีแนวโน้มในการใช้ส่ือใหม่ เพิ่ มขึ ้นอย่างต่ อเน่ือง สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลง ทางเทคโนโลยีท่ีท าให้เกิด ส่ือโซเชียลมีเดีย และช่องทางการส่ือสารออนไลน ์ทั้ง
อินเทอรเ์น็ตจากคอมพิวเตอร ์ และโทรศพัทมื์อถือท่ีสามารถเช่ือมตอ่อินเทอรเ์น็ตได ้  ส่งผลใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงลกัษณะทางพฤติกรรมในการรบัรูข้่าวสารขอ้มูลดา้นต่าง ๆ ของผูสู้งวัย เพราะ
เทคโนโลยีเหล่านีไ้ม่มีเง่ือนไขด้านเวลาและสถานท่ีตายตัว  สามารถอ านวยความสะดวกได้
มากกว่าส่ือดัง้เดิมอย่างโทรทัศน ์ หนังสือพิมพ ์ และวิทยุ จึงมีแนวโนม้ท่ีผูสู้งวัยพรอ้มท่ีจะเปิด
ประสบการณ์ในการเรียนรูก้ารและยอมรบัท่ีจะใชช้่องทางโซเชียลมีเดียหรือช่องทางการส่ือสาร
จากอินเทอรเ์น็ตมากยิ่งขึน้ (สวุิช ถิระโคตร และ วีรพงษ ์พลนิกรกิจ, 2561) 

ดงัจะเห็นไดจ้ากงานวิจยัหวัขอ้ “การวิเคราะหเ์นือ้หาขอ้ความและความตอ้งการข่าวสาร
ผ่านไลนข์องผูสู้งอายุ” ท่ีไดศ้ึกษาพฤติกรรมการใชไ้ลนข์องผูสู้งอายุ พบว่า LINE เป็นส่ือโซเชียล
มีเดียยอดนิยมอนัดบัหนึ่งของผูสู้งวยั ผูสู้งวยัจ านวนหนึ่งจะเปิดใชช้่องทาง LINE ทนัทีท่ีต่ืนนอน 
และจะเปิดใชอี้กในชว่งเวลาวา่ง รวมไปถึงก่อนนอน โดยเนือ้หามีทัง้ธรรมะ ขา่วสารท่ีเป็นประโยชน ์
เรื่องท่ีเป็นกระแสสังคม เรื่องสินค้าและบริการ  เรื่ องบันเทิง เป็นต้น (The Bangkok Insight, 
2564) 

ผู้สูงวัยจะมีสังคมในกลุ่มเพ่ือน ลูกหลาน หรือบุคคลท่ีรูจ้ักในการแลกเปล่ียนส่งต่อ
ข่าวสารกันและกันเพ่ือสรา้งทัศนคติท่ีดีในการด าเนินชีวิต  ผูว้ิจัยจึงเลือกช่องทาง LINE Official 
Account ในการน าเสนอข่าวสาระบนัเทิงส าหรบัผูสู้งวยั เน่ืองจากผูสู้งวยัมีความถนดัและเรียนรู้
การใชง้านจนเกิดความเคยชินกบั LINE มาแลว้โดยส่วนใหญ่จึงเห็นว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางท่ีควร
เลือกน ามาใชใ้นการน าเสนอขา่วสารบนัเทิงเพ่ือผูส้งูวยั 

เม่ือมีการเปิดรบัขา่วสารตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งสะดวกสบาย ผูส้งูวยัจึงมีอิสระทางความคิดท่ีจะ
รบัชมประเภทขอ้มลูขา่วสารในเชิงบวกไดต้ามตอ้งการ  โดยนอกเหนือจาก ขอ้มลูเคล็ดลบัสขุภาพ 
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ขอ้คิดธรรมมะ  รายการประกวดรอ้งเพลงท่ีผลิตมาเพ่ือครองใจผูสู้งอายุแลว้    ข่าวบนัเทิง เ ป็ น
ขา่วสารรูปแบบหนึ่งท่ีผูส้งูวยัสนใจ ดงัจะเห็นไดจ้ากตารางขอ้มลูจ านวนผู้สงูวยัโดยแสดงในแถบสี
เหลืองท่ีรับชมข่าวบันเทิงผ่านรายการ  “Oneบันเทิง” ทางช่องOne31 ตั้งแต่เดือนมกราคม - 
ตลุาคม พ.ศ. 2563 

ตาราง 2 ขอ้มลูจ านวนผูร้บัชมขา่วบนัเทิงผา่นรายการ Oneบนัเทิง โดยแบง่ตามชว่งอาย ุ

Variable     

Target\2nd Description (grouped) AV 
TOTAL 
TV 

ALL 4+ 234,925 5,060,011 
ALL 15+ NW 222,668 4,641,298 
ALL 15+ BKK 65,804 1,051,295 
ALL 15+ UR 74,987 1,426,628 
ALL 15+ RU 81,876 2,163,375 
ALL 15+ BU 140,791 2,477,923 
AGE(4-14 YRS) 12,257 418,713 
AGE(15-24 YRS) 11,446 322,755 
AGE(25-34 YRS) 17,048 433,986 
AGE(35-44 YRS) 37,606 777,684 
AGE(45-49 YRS) 25,593 476,252 
AGE (50-59 YRS) 45,497 988,438 

AGE (60+ YRS) 79,761 1,560,573 

ท่ีมา:  The Nielsen Media Research. 2563. 

จากตารางจะเห็นไดว้่ามีการแบง่ช่วงอายุ โดยช่วงอายุผูสู้งวยัท่ีมีอายุ 60 ปีขึน้ไป มีการ
รบัชมรายการข่าวบันเทิงมากท่ีสุดจ านวน 79,761 คน รองลงมาคือช่วงอายุ 50 -59 ปี จ  านวน 
45,497 คน และช่วงอาย ุ35-44 ปี จ านวน 37,606 คน ตามล าดบั ข่าวบนัเทิงจึงถือเป็นข่าวท่ีผูสู้ง
วยันิยมติดตาม เพราะผูสู้งวัยเป็นวยัท่ีไม่ตอ้งการความรูส้ึกตึงเครียด ตอ้งการหัวเราะหรือผ่อน
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คลายอารมณจ์ากการดขูา่วบนัเทิงท่ีสรา้งรอยยิม้หรือเสียงหวัเราะไดม้ากกวา่ขา่วอาชญากรรมหรือ
ข่าวสารทั่วไป นอกจากนีย้งัสามาถน าเคล็ดลบัการใชชี้วิตของศิลปิน ดารามาปรบัใชเ้ป็นขอ้คิดใน
ชีวิตได ้(patsy, 2562)  รวมทั้งยังมีข่าวสารในการติดตามผลงานละคร ผลงานเพลง ภาพยนตร ์
หรือรายการวาไรตี ้ท่ีผู้สูงวัยสามารถติดตามเพ่ือความเพลิดเพลิน เป็นมุมท่ีน่ารักเสริมสรา้ง
อารมณเ์ชิงบวกและอาจสรา้งพลงัใจใหก้ลบัมามีความสขุในการด าเนินชีวิตไดม้ากขึน้อีกดว้ย  

ซึ่งหากกล่าวถึงรายการทั่วไปท่ีไม่เฉพาะเจาะจงเพ่ือผูสู้งวยัในปัจจุบนัถือว่ามีสัดส่วน
ค่อนขา้งมากจากเวลาการออกอากาศ เน่ืองดว้ยมีปัจจัยดา้นทุนการผลิตหรือเงินสนับสนุนจาก
สินคา้ผลิตภัณฑต์่าง ๆ เขา้มาเก่ียวขอ้ง สินคา้ในทอ้งตลาดมุ่งเนน้ไปท่ีวยัรุน่และวยัท างาน จึงไม่
สามารถผลิตรายการเพ่ือผูสู้งวยัไดโ้ดยตรง ทางสถานีโทรทัศนมี์ความกังวลเรื่องเรทติง้ (rating) 
หรือตวัเลขความนิยมของประชาชนในการดรูายการนัน้ ๆ เป็นส าคญั  นอกจากนีผู้ผ้ลิตรายการ
ต่าง ๆ ยังใหค้วามส าคญักับกระแสของรายการเพ่ือใหเ้ป็นท่ีกล่าวถึงในโลกโซเชียล หรือกระแส
แบบปากต่อปาก ถ้าเนือ้หารุนแรง ถึงใจ เป็นท่ีจดจ า ก็จะถูกน าไปพูดถึงจ านวนมาก (บุญณัฐ , 
2560) ถือเป็นการประชาสัมพันธ์รายการไปในตวั แต่ทัง้หมดท่ีกล่าวมานีม้าจากเหตผุลการตอ้ง
เอาตวัรอดในอตุสาหกรรมการผลิตส่ือ เพ่ือตอ้งเอาตวัรอดและหลีกเล่ียงภาวะขาดทนุ เห็นไดช้ดัว่า 
รูปแบบและเนือ้หารายการประเภทน าเสนอเพ่ือผูส้งูวยัมีจ  านวนนอ้ยไม่สามารถตอบสนองตอ่ผูส้งู
วยัไดเ้พียงพอ  และเนือ้หาไม่สนบัสนุนการด าเนินชีวิตของผูสู้งวยัคือไม่ตรงตามความตอ้งการใน
ดา้นครอบครวั แนวคิด ความสนกุสนานไดห้วัเราะในมุมบวก ไม่มีเกร็ดความรูด้า้นสุขภาพ จะท า
ให้ผู้สูงวัยไม่มีความสุข ไม่ได้รับอรรถรสท่ีต้องการ  ดังนั้นการผลิตส่ือเพ่ือผู้สูงวัยจึงต้องผ่าน
กระบวนการศึกษาพฤติกรรมเพ่ือการน าเสนอท่ีเหมาะสมแต่ยังไดอ้รรถรสไม่น่าเบื่อ  (นวภัทร,์ 
พิทกัษศ์กัดิ,์ 2562)   ซึ่งถือเป็นความทา้ทายในการผลิตรายการเพ่ือผูส้งูวยัและควรใหค้วามส าคญั
อย่างมากตามยุทธศาสตร์ของแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ  ฉบับท่ี  2 (พ.ศ.2545 - 2564) 1 ใน 5 
ยทุธศาสตรร์ะบวุ่าตอ้งมีมาตรการ ส่งเสริม สนบัสนนุส่ือทกุประเภทใหมี้รายการเพ่ือผูส้งูอาย ุและ
สนบัสนนุใหผู้ส้งูอายไุดร้บัความรู ้และสามารถเขา้ถึงขา่วสารและส่ือได ้

ดว้ยเหตุนีผู้้วิจัยจึงเล็งว่า หากสามารถพัฒนาช่องรายการท่ีเหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงวัย
อย่างแทจ้ริง มีกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน จะก่อใหเ้กิดช่องทางธุรกิจโดยการโฆษณา แนะน าสินคา้ 
และผลิตภัณฑ์เพ่ือผู้สูงวัย หรือ Product Placement ผ่านเนือ้หาข่าวบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ 
เน่ืองจากความน่าสนใจของตลาดกลุ่มผูส้งูวยัส่วนหนึ่ง คือ การมีเวลา มีความสนใจท่ีจะซือ้สินคา้
ในหมวดท่ีตอ้งการอย่างแท้จริง เช่น ครีมลดเลือนริว้รอย หรืออาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ เป็นตน้ 
(rattiya, 2561) จากบทสัมภาษณ์ของผูสู้งวัยท่ีมีประสบการณ์ในการติดตามข่าวบันเทิง ไดใ้ห้
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สมัภาษณไ์วว้่า “ปกติเวลาดขู่าวอนัไหนท่ีดรุูนแรงเกินไปก็จะเปล่ียนช่องแตถ่า้เป็นพวกบนัเทิงหรือ
รายการเบา ๆ ก็จะเปิดยาว ๆ ไปเรื่อย ๆ ไม่ไดเ้ปล่ียนช่อง ไปจนถึงช่วงทา้ยท่ีขายของ อันไหนท่ี
สนใจ เห็นโปรโมชั่นดีก็ซือ้ อย่างล่าสุดก็ซือ้คอลลาเจนแบบชง 1 แถม 1 เพราะช่วยเรื่องไขขอ้และ
ไดผ้ิวดว้ย” (รวีทิวา ไวยนนัท ,์ สมัภาษณ ์5 ตลุาคม พ.ศ. 2563) จากบทสมัภาษณแ์สดงใหเ้ห็นว่า 
ผู้สูงวัยมีความสบายใจในการติดตามข่าวสารบันเทิงและยังมีแนวโน้มสูงท่ีจะซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ี
เหมาะสมกับช่วงวยัอีกดว้ย ดงันัน้ช่องทางการส่ือสารส่ือในรูปแบบข่าวบนัเทิงส าหรบัผูสู้งวยัจึง
เป็นรูปแบบท่ีนา่สนใจเป็นอยา่งมาก 

โด ย จ ะ เห็ น ได้ จ าก ผ ล ก า รวิ จั ย ด้ า น ก า รต ล าด  จ าก วิ ท ย าลั ย ก า รจั ด ก า ร  
มหาวิทยาลยัมหิดล พบว่า ส่ือท่ีผูสู้งวยัมีการเปิดใชง้านมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ ส่ือทาง LINE 
50%  เน่ืองจากใชง้านง่ายในการติดต่อส่ือสาร  ส่ือทางโทรทศัน ์24% เน่ืองจากเปิดทิง้ไวเ้พ่ือเป็น
เพ่ือนคลายเหงา และส่ือทาง Face book 16%  เน่ืองจากผู้สูงวัยมองว่าใช้งานยากกว่า LINE  
ส่วนการเขา้ถึงรูปแบบการประชาสมัพนัธส์ินคา้มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ โฆษณาทีวี วีดีโอคลิป 
และรูปภาพ (ฐานเศรษกิจ, 2561)(เอกสารจากเว็บไซต)์ ดงันัน้ LINE เป็นชอ่งทางท่ีเหมาะสมจะท า
การตลาดโดยสอดแทรก Product placement ไปส่วนใดส่วนหนึ่งในเนือ้หารายการ หรือทางช่อง
ขา่วบนัเทิงผา่น LINE Official Account ส าหรบัผูส้งูวยั 

จากการศึกษาขอ้มูลพบว่าจ านวนประชากรผูสู้งวยัเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว  และในอนาคต
ประเทศไทยจะเขา้สู่สงัคมสูงวยัแบบเต็มตวั ประกอบกบัในปัจจุบนัยงัไม่มีธุรกิจท่ีใชช้่องทางการ
ส่ือสารข่าวบันเทิงท่ีเฉพาะเจาะจงส าหรับผู้สูงวัยอย่างชัดเจนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียท่ี
เหมาะสม  ดว้ยเหตุนีท้  าให้ผูว้ิจัยเล็งเห็นโอกาสส าหรบัการศึกษาและพัฒนา “ช่องข่าวบันเทิง
ส าหรบัผูสู้งวยั” เพ่ือน าองคค์วามรูจ้ากการวิจยัมาพฒันาในดา้นการออกแบบลกัษณะเฉพาะต่อ
การน าเสนอ รูปแบบเนือ้หา การเลือกใชช้่องทางการส่ือสารท่ีสามารถอ านวยความสะดวกผ่าน
โซเชียลมีเดียโดยเหมาะสมกับผูส้งูวยัอย่าง LINE Official Account  เพ่ือตอ่ยอดเป็นธุรกิจท่ียั่งยืน
ตอ่ไปไดใ้นอนาคตโดยมีรายไดจ้ากการประชาสมัพนัธส์ินคา้หรือ Product Placement ในรายการ
ท่ีน าเสนออีกดว้ย 

วัตถุประสงคข์องการท าวิจัย 
1.เพ่ือศกึษากระบวนการการผลิตรายการข่าวบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยั 

2.เพ่ือพฒันาชอ่งขา่วบนัเทิงผา่น LINE Official Account ส าหรบัผูส้งูวยั 
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ความส าคัญของการวิจัย 
1.เพ่ือน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณเ์ชิงลึกในเรื่องการตดิตามขา่วบนัเทิงของผูส้งูวยัมา

ใชก้ าหนดรูปแบบ ประเภทและเนือ้หาขา่วบนัเทิง         

2.เพ่ือพฒันาชอ่งทางการส่ือสารและรายการขา่วบนัเทิงส าหรบัผูส้งูว ั

ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 
1.ไดช้อ่งทางการส่ือสารเนือ้หาขา่วบนัเทิงท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมส าหรบัผูส้งูวยั 

2.เพ่ือเป็นช่องทางคลายเหงาใหก้ับผูส้งูวยัท่ีมีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของวยัใน
ดา้นจิตใจ 

ขอบเขตของการวิจัย 
ในการศึกษาครัง้นี ้มุ่งเน้นการศึกษาเรื่องของ กระบวนการผลิตรายการข่าวบันเทิง

ส าหรบัผูสู้งวยัโดยผ่านช่องทางการส่ือสารในรูปแบบ LINE Official Account โดยใส่ลิงกร์ายการ
จาก YouTube และประชาสมัพนัธผ์่าน Facebook  ใชก้ารศกึษาจากการสมัภาษณบ์คุคล 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มผูผ้ลิตรายการบนัเทิง ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานี บรรณาธิการข่าวบนัเทิง ฝ่ายองคป์ระกอบศลิป์ 
และกลุ่มผูบ้ริโภคคือ ผูสู้งวยัท่ีมีอิทธิพล นอกจากนีมี้การคน้ควา้จากหนงัสือ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยการศึกษาในครัง้นีจ้ะเริ่ม การศึกษาและเก็บขอ้มูลตัง้แต่ช่วง เดือนกุมภาพนัธ์ 2563 – เดือน
เมษายน 2564  

ประชากรทีใ่ช้ 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี  ้ คือ อธิบดีกรมกิจการผูสู้งอายุ ศิลปินแห่งชาติ และ 

ชมรมผูส้งูอายมุศว ท่ีมีประสบการณก์ารติดตามขา่วบนัเทิงอยา่งนอ้ย 1 ครัง้ ตอ่ 1 สปัดาห ์รวมทัง้
ผูบ้ริหารสถานี บรรณาธิการข่าวบนัเทิง ฝ่ายองคป์ระกอบศิลป์ ฝ่ายประสานงานรายการ และฝ่าย
การตลาด  

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. ผู้สูงวัย  หมายถึง ผู้สูงวัยคนไทยท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปีขึน้ไป ณ วันท่ีท าการเก็บ

ขอ้มลู 

2. ข่าวบนัเทิง หมายถึง ข่าวสารขอ้มลูท่ีมีเนือ้หาความบนัเทิง เก่ียวกบั ศิลปิน นกัแสดง 
นกัรอ้ง ซึ่งมีเนือ้หาเก่ียวกบัแวดวงบนัเทิงทกุ ๆ ดา้นท่ีเหมาะสมกบัผูส้งูวยัตามท่ีไดเ้ก็บขอ้มลู 

3. การพฒันา หมายถึง การน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการส ารวจมาออกแบบสรา้งสรรครู์ปแบบ
และเนือ้หาขา่วบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยัใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดีขึน้ 
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4. LINE Official Account คือ ช่องทางการส่ือสารข่าวบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยั โดยมี คลิป
รายการ ภาพนิ่ง และโฆษณาผลิตภณัฑเ์ป็นองคป์ระกอบ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัย 

ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมจึงได้พบแนวคิด ทฤษฎีและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้ใน
การศึกษางานวิจยัเรื่อง “พัฒนาช่องข่าวบนัเทิงส าหรบัผูสู้งวัย” โดยผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาในส่วน
ของปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การตดัสินใจเลือกติดตามช่องทางการส่ือสารข่าวบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยั และ
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศกึษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาพฒันารูปแบบ และเนือ้หา
ขา่วบนัเทิง เพ่ือใชเ้ป็นกรอบและแนวทางในการศกึษา ดงัจะแบง่เป็นหวัขอ้ดงันี ้

1.แนวคดิเรื่องผูส้งูวยั 
2. แนวคดิเก่ียวกบัพฤตกิรรมการใชส่ื้อของผูส้งูวยั 
3. แนวคดิเก่ียวกบัการผลิตรายการข่าวบนัเทิง 
4. แนวคดิเก่ียวกบั LINE Official Account 
5. ทฤษฎี Product Placement 
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1.แนวคิดเร่ืองผู้สูงวัย 
เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2505 พลต ารวจตรี หลวงอรรถสิทธิสุนทร ไดบ้ัญญัติค  าว่า

ผูส้งูอาย ุมาใชเ้ป็นครัง้แรกในการประชมุแพทยอ์าวโุสและผูส้งูอายจุากองคก์ารตา่ง ๆ จนไดร้บัการ
ยอมรบัและใชก้ันอย่างแพร่หลาย ในปัจจุบนัเน่ืองจากฟังรื่นหใูหค้วามรูส้ึกท่ีดีกว่าค าว่า “คนแก่” 
หรือ “คนชรา”(ฐิติมา ,2560) ปัจจบุนัค าว่าผูส้งูอาย ุถูกปรบัเปล่ียนการเรียกและสามารถใชค้  าอ่ืน
ทดแทนได ้เชน่ ผูส้งูวยั ผูอ้าวโุส หรือผูเ้ฒา่ เป็นตน้ 

 ผูสู้งวยัเป็นค าท่ีบ่งบอกถึงตวัเลขของอายุว่ามีอายุมาก  โดยนิยมนบัตามอายุตัง้แต่แรก
เกิด องคก์ารอนามยัโลกไม่สามารถนิยามความหมายของผูส้งูวยัได ้เน่ืองจากเกณฑก์ารแบง่อายุ
ของผู้สูงวัยในบางประเทศไม่เท่ากันโดยพิจารณาจากสุขภาพ หรืออายุเฉล่ียจากประชากรใน
ประเทศนัน้ มีตัง้แต่อายุ 60 ปี 65 ปี 70 ปี และ 75 ปีขึน้ไป (พระราชบญัญัติผูสู้งอาย,ุ 2546) ส่วน
ส านกังานสถิตแิห่งชาตขิองประเทศไทย ใหค้วามหมายของผูส้งูอายไุวว้า่ เป็นสงัคมท่ีมีสดัสว่นของ
ประชากรท่ีมีอายุ 60 ปีขึน้ไป มากกว่ารอ้ยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2563) จากการใหค้วามหมายของผูสู้งวยัขา้งตน้สรุปไดว้่า  เป็นบุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่า 
60 ปีบรบิรูณข์ึน้ไปนบัตัง้แตแ่รกเกิด ทกุเพศ จงึนบัไดว้า่เป็นผูส้งูวยั 
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โดยสามารถแบ่งเป็นผู้สูงวัยตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย    ผู้สูงวัยตอนต้น 
(young-old) คือ ผูส้งูวยัท่ีมีอายรุะหว่าง 60 ถึง 69 ปี ส่วนใหญ่มีสขุภาพรา่งกายแข็งแรง สามารถ
ชว่ยเหลือตนเองได ้บางส่วนยงัท างานหาเลีย้งชีพดว้ยตนเอง  ผูส้งูวยัตอนกลาง (middle-age old) 
คือ ผู้สูงวัยท่ีมีอายุระหว่าง 70 ถึง 79ปี  ส่วนใหญ่เริ่มมีภาวะเจ็บป่วยเพิ่มขึน้ แต่ยังสามารถ
ช่วยเหลือตนเองไดบ้า้งในบางรายท่ีไม่ไดมี้ภาวะเจ็บป่วยเรือ้รงั   และผูสู้งอายุตอนปลาย (very 
old-old)  คือ ผูส้งูอายท่ีุมีอายนุบัตัง้แต ่80 ปี เป็นตน้ไป มีภาวะเจ็บป่วยเรือ้รงั มีภาวะทพุพลภาพ 
ช่วยเหลือตวัเองไดล้ดลง และมีแนวโนม้ลดลงอย่างตอ่เน่ืองจนสิ ้นอายุขยั (อุทยัทิพย ์เจ่ียวิวรรธน์
กุล อา้งถึงใน ธโสธร ,2563)  นอกจากนีผู้สู้งวยัมักจะเกษียณท่ีอายุ 60 ปี จากการวิจัยเก่ียวกับ
ความพึงพอใจในการเกษียณอายขุองขา้ราชการบ านาญ ของกระทรวงศึกษาธิการพบว่า การท า
กิจกรรมรว่มกับครอบครวัและสงัคมอย่างสม ่าเสมอของผูสู้งวยั  จะท าใหมี้ความพึงพอใจในการ
เกษียณอายรุาชการมากกวา่ผูท้  ากิจกรรมนอ้ย (สมศรี กนัธาลา อา้งถึงใน พงษม์ณฑา, 2560) ผูส้งู
วยัท่ีอยู่ในกลุ่มรว่มกิจกรรมกบัครอบครวัและสงัคมนอ้ยจะรูส้ึกใจหาย จากความเคยชินท่ีตอ้งต่ืน
เชา้ไปท างานทุกวนั ตอ้งกลายเป็นอยู่บา้น ผูสู้งวยับางส่วนยงัไม่พรอ้มปรบัเปล่ียนพฤติกรรม จึง
พยายามหาอะไรท าเพราะยงัมีแรงมีเวลาเพ่ือสรา้งคณุค่าใหก้ับตนเอง บางส่วนตอ้งท างานท่ีเป็น
ลกัษณะท าจากท่ีบา้น หรือเป็นแม่บา้น ไม่ไดอ้อกไปขา้งนอกเหมือนท่ีเคย ท าใหรู้ส้ึกเบื่อหน่ายกับ
ชีวิต โดดเด่ียว รูส้ึกตนเองไม่มีประโยชน ์ เพราะฉะนัน้ การใหคุ้ณค่ากับผูสู้งวยัไม่ว่าจะการดแูล 
การให้เวลา เห็นความส าคัญ พาไปท ากิจกรรมนอกบ้าน จึงถือเป็นเรื่องท่ีควรท าเป็นอย่างยิ่ง  
(เกษมและกุลยา ตันติผลาชีวะ อา้งถึงใน พลอยพรรณ , 2559) ให้ขอ้พิจารณาความสูงวัยของ
บคุคล ดงันี ้ 

1.1 ความหมายของผู้สูงวัย  
1.1.1 ในแง่ของการเปล่ียนแปลงของรา่งกาย พบว่า การเปล่ียนแปลงแรกท่ีเห็นไดช้ดั

ว่าเขา้สู่ช่วงเวลาสูงวัยคือ สายตายาวขึน้ ผมหงอก ริว้รอย โดยทั่วไปสายตาจะเริ่มเปล่ียนตัง้แต่
อาย ุ40 หลงัจากนัน้จะเปล่ียนแปลงมากขึน้เรื่อย ๆ การไดย้ิน ความสามารถในการจ า ขีลื้มง่ายขึน้ 
เม่ือมีปัญหาสขุภาพสว่นใหญ่จะใชเ้วลารกัษาอย่างระมดัระวงัและยาวนานกวา่เดมิ แตใ่นบางทา่น
ท่ีออกก าลังกาย หรือดูแลตวัเองเป็นอย่างดีตัง้แต่หนุ่มสาวก็อาจมีความเปล่ียนแปลงทางสรีระ
ตา่งกนัไป ฉะนัน้เป็นเรื่องยากท่ีจะพิจารณาการเปล่ียนแปลงทางรา่งกายไดอ้ยา่งชดัเจน 

1.1.2. พิจารณาในแง่จิตใจ ผูสู้งวยัเป็นวยัท่ีผ่านประสบการณม์ามาก ฉะนัน้ในการ
โนม้นา้วใหเ้ปล่ียนความเช่ือ หรือแนะน าใหรู้จ้กักบัสิ่งใหม่ ๆ จึงเป็นเรื่องยาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลา
ยาวนาน หรืออาจจะไม่เปิดใจเลย ฉะนัน้การปฏิบตัิกบัผูส้งูวยัจึงตอ้งเป็นลกัษณะคอ่ยเป็นคอ่ยไป 
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ใจเย็น โนม้นา้วแบบใหผู้ส้งูวยัไมรู่ส้ึกถกูลดคณุคา่หรือละทิง้ความเช่ือของตนเสียทีเดียว ไม่เชน่นัน้
ก็จะกระทบกบัจิตใจของผูส้งูวยั เชน่มีอาการนอ้ยใจ หงดุหงิด ขีบ้น่ และรูส้กึถกูทอดทิง้ในท่ีสดุ 

1.1.3. พิจารณาในแง่ของสังคม  ผู้สูงวัย เป็นบุคคลท่ี มีความส าคัญ ในเรื่อง
ประสบการณชี์วิต จึงตอ้งการเป็นส่วนหนึ่งของการเขา้สงัคม แต่เน่ืองดว้ยขอ้จ ากัดดา้นอายุหรือ
ศกัยภาพท าใหบ้างบทบาทในสงัคมถูกลดลง ทัง้นีข้ึน้อยู่กับปฎิสมัพันธใ์นสังคมของบุคคลนัน้  ๆ
ดว้ยวา่จะยงัไดร้บัการยอมรบัมากขึน้หรือนอ้ยลง 

1.1.4. พิจารณาในแง่กฎหมาย กฎหมายไดก้ าหนดความสูงวยัตามปีปฏิทินแตกตา่ง
กนัไปตาม สภาพสงัคมและวฒันธรรมของแตล่ะประเทศ  

(positioningmag.com, 2016) กล่าวถึงการรบัมือกับผู้สูงวัยว่าการจะผลิตสินค้า
หรือบริการเพ่ือใหถ้กูใจผูส้งูวยั ไม่ใช่เพ่ือความโดนใจ แตเ่ป็นการคลายความกงัวล ทัง้ทางรา่งกาย
และจิตใจซึ่งผูส้งูวยัมีความกงักลเรื่องสขุภาพ ความเป็นอยู่ ผูอ้อกแบบสินคา้และบริการจึงตอ้งมี
การเรียนรูเ้พ่ือท่ีจะปรบัตวัใหเ้ขา้กบัพฤตกิรรมผูส้งูวยั ดงันี ้

1.2 กระบวนการคิดเพือ่รองรับพฤตกิรรมผู้สูงวัย 
1.2.1. นวัตกรรม (Innovation) ตอ้งมีสินค้าท่ีมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ออกมาเพ่ือตอบ

โจทยก์ลุม่ผูส้งูวยัโดยเฉพาะ ยกตวัอยา่ง นวตักรรมเรื่องสขุภาพจะเป็นท่ีสนใจเป็นอยา่งมาก 
1.2.2 แพคแกจจิ ้ง (Packaging) ต้องสามารถอ านวยความสะดวกกับผู้สูงวัย

โดยเฉพาะ เช่น ขวดท่ีเปิดง่ายบอกวิธีชดัเจน ตวัหนงัสือท่ีใหญ่บอกโภชนาการครบถว้น หรือขนาด
สินคา้ท่ีจับพกพาง่ายเหมาะกับทานคนเดียว ไปจนถึงการออกแบบส่ือต่าง ๆ ตวัอกัษร สี ขนาด 
ตอ้งเหมาะสม ดงู่าย 

1.2.3 โปรโมชั่น (Promotion) ควรมีโปรโมชั่นพิเศษเพ่ือลกูคา้กลุ่มผูส้งูวยัโดยเฉพาะ
ใหรู้ส้กึพิเศษและดงึดดูความสนใจไดดี้ 

1.2.4 บริการเดลิเวอรี (Delivery) เป็นสิ่งส าคญัของธุรกิจทัง้ออฟไลน(์Off line) และ
ออนไลน(์On line) ผูสู้งวัยชอบซือ้ท่ีสินคา้ท่ีตรงกลุ่มความตอ้งการ มีความมั่นใจในการซือ้ เช่น 
ผลิตภณัฑเ์พ่ือสขุภาพ ความงาม เครื่องออกก าลงักายเบา ๆ แตไ่มมี่ก าลงัในการเดินทางไปซือ้และ
ถือกลบัมาดว้ยตนเอง การมีบรกิารสง่สินคา้ถึงท่ี จะท าใหไ้ดเ้ปรียบมากขึน้ 

1.2.5 จุดพักผ่อน (Rest spot) ควรมีจุดพักผ่อนพิ เศษส าหรับผู้สูงวัยในพื ้น ท่ี
ใหบ้รกิารตา่ง ๆ เพ่ือสรา้งความสะดวกสบาย 

จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่าแมโ้ดยรวมจะเห็นว่าผูสู้งวยัมีความเส่ือมถอยทางลกัษณะ
ทางกายภาพ เริ่มมีโรคต่าง ๆ รุมเรา้ และดแูลตนเองไดน้อ้ยลง แต่ในแง่บวก ผูสู้งวยัมีความคิดท่ี
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ทรงคณุคา่ เน่ืองจากผ่านการสั่งสมประสบการณม์าอย่างยาวนาน สามารถสอน มอบองคค์วามรู ้
ในมุมมองแบบภาพกวา้งและกลั่นกรองออกมาผ่านทศันคติไดอ้ย่างดีจากสิ่งท่ีเคยประสบพบเจอ
ใหก้ับคนรุ่นหลัง นับเป็นบุคคลส าคญั ท่ีควรยกย่องและใส่ใจ ในทางกลับกัน หากการดูแลของ
ครอบครวัไม่มากพอ ลกูหลานหรือคนในบา้นทิง้ขวา้ง ก็อาจน ามาซึ่งความรูส้ึกวา้เหว่ มองตนเอง
ว่าไรค้ณุค่า และคิดว่าเป็นภาระต่อครอบครวัต่อสงัคม เน่ืองจากมีขอ้จ ากัดเรื่องสุขภาพร่างกาย
เป็นทุนเดิม ดงันัน้การเรียนรูป้รบัตัวไม่ใช่การโยนหนา้ท่ีใหก้ับผูสู้งวยั แต่คนในครอบครวัรวมถึง
ผูผ้ลิตสินคา้และบริการควรท าความเขา้ใจเพ่ือการเพ่ือรองรบัสงัคมสูงวยัสู่การอยู่รว่มกันอย่างมี
ศกัยภาพในอนาคต 

2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤตกิรรมการใช้ส่ือของผู้สูงวัย                        
พฤติกรรมการใช้ส่ือของผู้สูงวัยนั้น มีหลากหลายเหตุผลและขึน้อยู่กับหลายปัจจัย 

เน่ืองจากผูส้งูวยัเป็นช่วงอายท่ีุมีประสิทธิภาพทางดา้นรา่งกายลดนอ้ยลง จึงมีพฤตกิรรมการใชส่ื้อ
เพ่ือรองรบัหรือเอือ้ประโยชนท์างดา้นรา่งกายและจิตใจ จากงานวิจยัในหวัขอ้เรื่อง ส่ือเพ่ือผูส้งูอายุ
ในประเทศไทย กล่าวว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ผู้สูงวัยมีอัตราการชมโทรทัศน์รอ้ยละ 81.3 และ
เพิ่มขึน้ในปี พ.ศ. 2551 เป็นรอ้ยละ 84.6 ส่วนประเภทของรายการท่ีเปิดรบัมากท่ีสุด คือ ข่าว คิด
เป็นรอ้ยละ 65.2 รองลงไป คือ บันเทิงรอ้ยละ 28.5 และสารคดีความรูท้ั่วไปรอ้ยละ 5.5 (รตันา 
และ ระวี ,2554) จะเห็นไดว้่านับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 ผูสู้งวัยเปิดรบัส่ือมากยิ่งขึน้ สอดคลอ้งกับ
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุปี พ.ศ. 2546 ท่ีมีมาตราการก าหนดข้อปฏิบัติต่อผู้สูงวัยเพ่ือรองรับ
ประชากรผูส้งูวยัท่ีเพิ่มมากขึน้เชน่กนั  

จากงานวิจยัของ (จารุวรรณ, สนัทดั และ วิทยาธร, 2559) กล่าวว่าผูสู้งวยัมีการเปิดรบั
ความตอ้งการและใชป้ระโยชนจ์ากการชมรายการโทรทศันห์ลกั ๆ 3 ขอ้ คือ      

1. เพ่ือรบัทราบขอ้มลูข่าวสาร ผูส้งูวยัส่วนใหญ่อยู่แตก่บับา้นจึงตอ้งการรบัรูเ้รื่องราว
ความเป็นไปของบา้นเมือง เพ่ือท่ีจะสามารถเอามาพดูคยุสรา้งปฏิสมัพนัธก์บัคนในครอบครวัหรือ
คนในสงัคมได ้                                                

2. เพ่ือสรา้งความสุข ความเพลิดเพลินและคลายเหงา ในปัจจุบนัการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสงัคมส่งผลใหค้นในครอบครวัตอ้งออกไปท าอาชีพนอกบา้น บางคนท ามากกว่า 
1 อาชีพเพ่ือยกระดบัเศรษฐกิจในครอบครวัและเพ่ือใหร้องรบักบัคา่ครองชีพท่ีสงูขึน้ น.ส.สตรีรตัน ์
รว่มสุข พนักงานออฟฟิศในย่านชิดลม ใหส้มัภาษณ์กับบีบีซีไทย (bbc.com, 2562) "แพงขึน้ทุก
อย่างเลยค่ะ อย่างอาหาร ถา้เกิดว่ากินแบบ 2-3 อย่าง ราคาเคยอยู่ท่ีประมาณ 30 บาท 35 บาท 
ตอนนีก็้จะประมาณ 50-55 บาท ท่ีกินทุกวนั" บางครอบครวัตอ้งท างานตา่งถ่ินท่ีอยู่ จึงท าใหผู้สู้ง
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วยัถกูทอดทิง้อยู่ท่ีบา้น ท าใหรู้ส้ึกโดดเดี่ยว การไมไ่ดใ้ชชี้วิตอยู่รว่มบา้นเดียวกนักบัคนในครอบครวั 
ท าใหป้รบัตวัอยูร่ว่มกนัยาก ผูส้งูวยัจึงใชช้่องทางการรบัส่ือเหลา่นีเ้ป็นเพ่ือน บางคนเปิดทิง้ไปเรื่อย 
ๆ ทัง้วนั เพ่ือใชเ้วลาใหห้มดไปในแตล่ะวนั                           

3. เพ่ือน าเนือ้หาไปปรบัใช้กับการด าเนินชีวิตประจ าวันของตนเอง ผู้สูงวัยมีการ
เปิดรบัส่ือทกุวนัและน าไปใชป้ระโยชนใ์นเรื่องของการจดัระบบในชีวิตประจ าวนั รายการประเภทท่ี
เห็นไดช้ัดเจน คือ รายการสุขภาพ และรายการธรรมะ ผูสู้งวยัมีความใส่ใจในสุขภาพของตนเอง
มากขึน้จึงมีความจ าเป็นตอ้งมีความรูไ้ว้ป้องกัน รกัษา หรือฟ้ืนฟู เพ่ือให้มีสุขภาพท่ีดีขึน้ ส่วน
รายการธรรมะสามารถปลอบประโลมใจ มองบวก มีแนวคิดในการด าเนินชีวิตท่ีดีสามารถน าไป
สอนลกูหลานได ้

นพ.นนัทศกัดิ ์ธรรมานวตัร ์ผูอ้  านวยการสถาบนัเวชศาสตรใ์หส้มัภาษณก์บัโพสทเูดย์
(suchons.wordpress.com, 2555) ในประเด็น ส่ืออาจไม่ใช่เพ่ือน อย่าใหที้วีดแูลคนแก่ ว่า “ส่ือมี
หลายรูปแบบมีทัง้ขอ้ดีและขอ้เสีย ตอ้งเขา้ใจและเท่าทนัพฤติกรรม หากปล่อยใหผู้ส้งูอายใุช ้ ส่ือท่ี
ปลกุระดมดว้ยการดา่ทอฝ่ายตรงขา้มเพียงอย่างเดียวเป็นอนัตรายตอ่ผูส้งูอายมุาก หากบตุรหลาน
ไดย้ินไดฟั้งว่าท่านก าลงัรบัฟังหรือสนใจท่ีจะติดตามก็ควรท่ีจะบอกท่านใหฟั้งสิ่งอ่ืนหรือพยายาม
ท าความเขา้ใจกบัท่านว่ามนัจะเกิดผลเสียอย่างไร” จากค าสมัภาษณจ์ะเห็นไดว้่านอกจากผูส้งูวยั
เห็นว่าโทรทัศนเ์ป็นเพ่ือนคลายเหงา จึงเลือกรบัข่าวสารตลอดทัง้วนั คนในครอบครวัก็มี แนวคิด
เช่นเดียวกันคือทิง้ใหผู้ส้งูวยัอยู่กบัโทรทศัน ์เพราะไม่มีเวลาดแูล  แต่ในสถานีท่ีออกอากาศตลอด
วนัไม่ไดมี้ข่าวสารแง่บวกเพียงอย่างเดียว หากผูส้งูวยัรบัข่าวสารท่ีไม่ไดท้  าเพ่ือผูส้งูวยัโดยตรงอาจ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบทางดา้นจิตใจตามมา  

 
2.1 ช่องทางในการรับข่าวสารของผู้สูงวัยสามารถเลือกช่องทางได้มากขึน้ 

ดังนี ้
2.1.1  ส่ือดัง้เดิม (old media) อาทิ ส่ือสิ่งพิมพ ์หนงัสือพิมพ ์วิทย ุโทรทศัน ์ท่ีผูส้งูวยั

นิยมในการรบัชมซึ่งออกอากาศเป็นวนัเวลาท่ีก าหนด ถือวา่เป็นส่ือแบบทางเดียว คือผูร้บัสารไดร้บั
สารเพียงอย่างเดียว คือการผูกขาดในฐานะผู้สร้างคอนเทนต์ กับการผูกขาดการเป็นผู้รับ 
(อรรคณฐั, 2560)   ตอ่มาจงึมีการพฒันาใหส้ามารถโตต้อบไดผ้่านทางโทรศพัทห์รือสง่ขอ้ความ จึง
ถือว่าเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีมีบทบาทกับผูสู้งวยัเพราะเขา้ถึงคนไดที้ละมาก ๆ และง่ายตอ่การ
เปิดรบัขา่วสาร 

2.1.2  ส่ือใหม่  (new media) คือโซเชียลมี เดีย อาทิ  Youtube  Facebook และ
ชอ่งทางการส่ือสารออนไลน ์อาทิ Line Whatsapp  เป็นตน้ อาจกล่าวถึง ”ส่ือใหม่” ไดว้า่ หมายถึง 
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เนือ้หาท่ีสามารถเขา้ถึงไดง้่ายผ่านช่องทางท่ีแตกต่างกันทางออนไลน ์ช่องทางเหล่านีเ้กิดขึน้มา
จากการเปล่ียนทางเทคโนโลยี ถือเป็นการส่ือสารแบบสองทางคือสามารถโตต้อบกนัระหวา่งผูผ้ลิต
และผูร้บัสาร สามารถตรวจสอบผลตอบรบัจากการส่ือสารไดท้ันทีท่ีมีคนรบัสารแลว้แสดงความ
คิดเห็น ในแง่ของธุรกิจ งบประมาณของการโฆษณาสินคา้ผลิตภัณฑต์า่ง ๆ มีแนวโนม้ท่ีจะใชเ้งิน
ไปกบัการโฆษณาในส่ือใหมม่ากขึน้ (gramdigital.net, 2018)  

กาญจนา แกว้เทพ (2539) ใหค้วามหมายถึงค าว่า ส่ือใหม่ (New Media) ไวว้่า เป็น
ส่ืออิเล็กทรอนิกสแ์ละดิจิทัลท่ีสามารถกระจายข่าวไปไดอ้ย่างรวดเร็วและกวา้งไกล เช่น ไมโคร
อิเล็กทรอนิกสค์อมพิวเตอร ์เครือข่ายการส่ือสารโทรคมนาคมต่าง ๆ ท่ีรวมเอาเสียง ขอ้ความและ
ภาพไวใ้นส่ือเดียวกนั และเห็นว่า ส่ือใหม่ มกัจะไม่ใช่ส่ือท่ีถือก าเนิดใหม่แบบถอดดา้ม แตเ่กิดจาก
การปรบัปรุง เปล่ียนแปลงคณุสมบตัิบางประการของส่ือเดิมท่ีมีอยู่แลว้ เช่น โทรศพัท ์ท่ีเคยอยู่ใน
ระบบสายและเป็นระบบ analog เม่ือแปรสภาพมาเป็น โทรศัพทเ์คล่ือนท่ีหรือมือถือ ใช้ระบบ 
digital และสามารถเช่ือมต่อกับส่ืออ่ืน ๆได ้เช่น คอมพิวเตอร ์เราจึงเรียกโทรศพัทว์่าเป็นส่ือใหม ่
เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (กฤษณะ แสงจนัทร,์ 2562) ท่ีกล่าวถึงส่ือใหมท่ี่ผูร้บัสารสามารถ
โตก้ลบักนัไดก้บัผูส่ื้อสารจงึก่อใหเ้กิดการก าหนดวาระขา่วสารดงันี ้

 
2.2 การก าหนดวาระข่าวสารเมื่อเข้าสู่ยุคสังคมออนไลน ์

เม่ือเขา้สู่ยคุท่ีสงัคมออนไลนเ์ขา้มามีบทบาทมากขึน้ ในการก าหนดวาระขา่วสารจงึมี
การเปล่ียนแปลงไปจากจากยคุท่ีรายการโทรทศันรุ์ง่เรือง ในอดีต ส่ือดัง้เดิม (old media) มีอ านาจ
ในการก าหนดวาระข่าวสารเพ่ือสรา้งแรงจูงใจใหผู้ร้บัสารติดตาม และเป็นผูร้บัผิดชอบในการคิด
วิเคราะหต์่อข่าวสารนัน้ ๆเพียงฝ่ายเดียว แต่เม่ือส่ือใหม่ (new media) อย่างโซเช่ียลมีเดีย อาทิ 
YouTube  Facebook และช่องทางการส่ือสารออนไลน ์อาทิ Line WhatsApp เขา้มามีบทบาทจึง
ท าใหก้ารก าหนดวาระข่าวสารมีการเปล่ียนแปลงคือผูร้บัสาร เป็นไดท้ัง้ผูส้่งสาร สามารถโตต้อบ
กนัไปมา คือการก าหนดวาระข่าวสารแบบผนักลบั (อภิภู กิติก าธร , 2561 อา้งถึงใน กฤษณะ แสง
จนัทร,์ 2562) เน่ืองจากส่ือใหม่เป็นช่องทางท่ีมีบทบาทในการรบัรูข้่าวสาร และเผยแพรข่่าวสารท่ี
สนใจหรือสรา้งเนือ้หาเพิ่มเติมได ้ส่งผลใหว้าระข่าวสารท่ีเกิดขึน้แต่ละครัง้ในปัจจุบนัเกิดจากการ
ไดร้บัความสนใจในสงัคมออนไลน ์เป็นการทลายขอ้จ ากดัเดิม ๆ ในการรบัข่าวสารท่ีจะตอ้งรอเวล 
เชา้ บ่าย เย็น ค ่า รายวนั รายสปัดาห ์รายปักษ์ ของส่ือเก่า (old media) แต่ในยุคสงัคมออนไลน์
ผูร้บัสาร ไมมี่ขอ้จ ากดัดา้นเวลา สถานท่ี จึงมีอิสระในการเลือกรบัขา่วสาร แสดงความคิดเห็น แชร์



  14 

ข่าว จนเกิดเป็นประเด็นต่าง ๆ เกิดขึน้และต่อยอกไปมากมาย วาระข่าวสารและเนือ้หาจึงตอ้งไป
ตามทิศทางของสงัคมมากขึน้ 

ยิ่งโดยเฉพาะผูส้งูวยัในปัจจบุนัมีความพรอ้มในการเปิดรบัเทคโนโลยีมากขึน้ อิทธิพล
จากยุคสงัคมออนไลนย์่อมเขา้สู่สงัคมของผูสู้งวยัมากขึน้เรื่อย ๆ จากนีไ้ปอาจตอ้งลบภาพจ าต่อ
มมุมองกบัผูส้งูวยัวา่เป็นผูท่ี้ไมส่นใจเรื่องเทคโนโลยีหรือไม่เปิดใจรบัสิ่งใหม่ ในทางตรงกนัขา้มผูส้งู
วัยพรอ้มท่ีจะเรียนรูเ้พ่ือเพิ่มความสามารถการใช้งานทั้งอินเทอรเ์น็ตจากคอมพิวเตอร ์และ
โทรศัพท์มือถือท่ีสามารถเช่ือมต่ออินเทอรเ์น็ตได้ เพ่ือความสะดวกสบายท่ีมากขึน้ เว็บไซต์
การตลาด (marketingoops.com, 2019) ระบุว่า ไม่ควรใช้อายุก าหนดตัวตนของผู้สูงวัย ควร
ศึกษาความชอบ การใช้ชีวิต หรือความตอ้งการอย่างแทจ้ริง จะสามารถทราบความตอ้งการท่ี
แทจ้รงิของผูส้งูวยัมาประเมินสถานการณแ์ละวางแผนตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งถกูทิศทาง  

เม่ือสังคมออนไลนเ์ข้าสู่ผู้สูงวัยอย่างเต็มตัวแต่ยังไม่มีผู้ผลิตรายการผ่านส่ือใหม่  
(new media) ท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูส้งูวยัจากการศกึษาพบวา่ผูผ้ลิตรายการส าหรบัผูส้งู
วยันัน้ยงัผลิตผา่นส่ือเก่า(old media) อย่างโทรทศัน ์และตอ้งยอมรบัวา่รายการตา่ง ๆ ในปัจจบุนัท่ี
ผลิตขึน้มาเพ่ือผูสู้งวยันัน้มีจ  านวนท่ีนอ้ยมากเม่ือเทียบกับรายการส าหรบัเด็ก วยัรุน่ วยัหนุ่มสาว
หรือวัยท างาน เน่ืองดว้ยมีตวัแปรเรื่อง Rating เขา้มาเก่ียวขอ้งในการแข่งขันกันแต่ละช่องและ
กระแสท่ีถูกพูดถึงตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ โดยผูว้ิจยัขอยกตวัอย่างรายการส าหรบัผูส้งูวยัท่ีผลิต
ขึน้มาในประเทศไทย อาทิ รายการลยุไม่รูโ้รย ออกอากาศทางช่อง Thai PBS ทกุวนัเสาร ์– อาทิตย ์
เวลา 05.30 – 05.55 น. วตัถุประสงคคื์อ เสริมพลงัการใชชี้วิตในช่วงบัน้ปลายใหม้องเห็นคณุค่า
ของการมีชีวิตอยู ่เพ่ือกา้วออกมาใชชี้วิตในฐานะพลเมืองอาวโุสของสงัคมไดอ้ยา่งสง่างาม  
 

 

ภาพประกอบ 1 รายการส าหรบัผูส้งูวยั ลยุไมรู่โ้รย 

ท่ีมา: จากเว็บไซต ์Thai PBS. 2564. 

https://program.thaipbs.or.th/Lui/season4/episodes
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สถานีโทรทศันช์่องเพลินทีวี ผลิตโดยบรษิัท อารเ์อส จ ากดั (มหาชน) น าเสนอเนือ้หา
รายการหลายประเภท ตามท่ีกลุ่มเป้าหมายหลัก อย่างผู้สูงอายุใหค้วามสนใจ เริ่มออกอากาศ
ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน พ.ศ. 2558 มีค  าขวญัวา่ ทกุนาที มีความสขุ ตอ่มาไดย้ตุิออกอากาศในวนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 (pptvhd36.com)  

 

ภาพประกอบ 2 ชอ่งสถานีโทรทศันส์  าหรบัผูส้งูวยั เพลินทีวี 

ท่ีมา: เว็บไซต ์Thai.pr.net. 2558. 

รายการ GenO(LD) สูงวัยไปดว้ยกัน  สารคดีท่ีท าให้เห็นความเป็นจริงของสังคม
สงูอายุ โดยมุ่งสรา้งความเขา้ใจองคป์ระกอบของช่วงวยัท่ีหลากหลายในสงัคมไทย สรา้งทศันคติ
เชิงบวกระหวา่งวยั ชีใ้หเ้ห็นถึงความตระหนกัในการเตรียมชีวิตตนเองใหอ้ยู่ในสงัคมสงูอายอุย่างมี
คุณภาพในอนาคต ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.20 – 21.10 น. ทาง Thai PBS เทปสุดท้าย 
ออกอากาศเม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560  

 

ภาพประกอบ 3 รายการส าหรบัผูส้งูวยั GenO(LD) สงูวยัไปดว้ยกนั   

ท่ีมา: เว็บไซต ์Thai PBS. 2560. 
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รายการคุยชวนคิด กับสุวิช ทิดบ้วน จะเป็นรายการสดเล่าข่าวพรอ้มวิเคราะห ์เจาะ
กระแสข่าวสงัคม และอพัเดทข่าวดงัใหข้อ้คิดกบัผูช้มโดยกลุ่มเป้าหมายคือผูส้งูวยั ออกอากาศทุก
วนัจนัทร-์ศกุร ์เวลา 07.00 - 09.00 น. เทปสดุทา้ยออกอากาศ เดือน ธนัวาคม พ .ศ.2561 

 
 
ภาพประกอบ 4 รายการส าหรบัผูส้งูวยั คยุชวนคดิกบั สวุิช ทิดบว้น 

 
ท่ีมา: เว็บไซต ์Mcot. 2561. 
 

จากรายการส าหรบัผูสู้งวยัท่ียกตวัอย่างมาขา้งตน้ มีเพียงรายการเดียว คือ ลุยไม่รู ้
โรยท่ียงัคงออกอากาศอยู่ทางช่อง Thai PBS นอกนัน้ยุติการออกอากาศไปแลว้ทัง้สิน้ และจะเห็น
ไดว้่าชว่งเวลาท่ีรายการลยุไม่รูโ้รยออกอากาศ คือ 05.30 – 05.55 น. ซึ่งเป็นเวลาคอ่นขา้งเชา้ เป็น
สิ่งท่ียืนยันไดว้่าส่ือโทรทัศนปั์จจุบันในประเทศไทยยังตอ้งต่อสูก้ับอีกหลายปัจจัยเพ่ือท่ีจะผลิต
รายการส าหรบัผูส้งูวยัโดยตรงซึ่งถือเป็นเรื่องยากและทา้ทายไม่นอ้ย   โดยเฉพาะเม่ือมีส่ือโซเชียล
มีเดียมาแทนท่ีท่ีผู้สูงวัยสามารถดูรายการอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร่ ได้โดยไม่มีข้อจ ากัด และไม่
จ  าเป็นตอ้งดสูดตามเวลาท่ีออกอากาศ หากเวลานัน้เชา้เกินไปหรือไม่สะดวกท่ีจะรบัชม เน่ืองจาก
สามารถดูยอ้นหลังไดใ้นอินเตอรเ์น็ต  จากการศึกษาพฤติกรรมการใชส่ื้อของผูสู้งวยัท่ีกล่าวมา
ข้างต้นนอกเหนือจากรายการท่ีให้ข้อคิดแล้ว ผู้สูงวัยยังชอบดูรายการประเภทวาไรตี ้ท่ีมาใน
รูปแบบการประกวดรอ้งเพลงลูกทุ่ง ลูกกรุง และรายการบนัเทิงท่ีสามารถมอบเสียงหวัเราะไดอี้ก
ดว้ย ดงันัน้รายการเพ่ือผูส้งูวยัโดยตรงจงึถกูลดทอนความส าคญัลงไป 

อาจกล่าวสรุปไดว้่า การผสมผสานกนัของส่ือเก่า และส่ือใหม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการส่ือสาร ลักษณะเด่นของส่ือดิจิทัลท่ีถูกพัฒนาโดยนวัตกรรมด้านคอมพิวเตอรแ์ละ
โทรคมนาคม  คือการส่ือสารท่ีสามารถโตต้อบกันไดท้ันที (Interactive) จึงเกิดการเปล่ียนแปลง
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จากรูปแบบการส่ือสารเดิม ๆ คือ จากผูร้บัสารสามารถกลายเป็นผูส้่งสารไดเ้ช่นกัน เม่ือเป็นเช่นนี ้
จึงเกิดการแลกเปล่ียนทางด้านข้อมูล และองค์ความรู้ใหม่ๆมากมาย ผ่านการส่ือสารทาง
อินเทอรเ์น็ต ในรูปแบบสังคมจ าลอง จนพัฒนากลายเป็น สังคมออนไลน์ (Social Media) ท่ี
กลายเป็นอีกช่องทางการส่ือสารท่ีถูกใชม้ากในชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์และถือเป็นอีกส่ือใหม่ท่ี
ไดร้บัความนิยมปัจจบุนั หนึ่งในประเภทสงัคมออนไลน ์(Social Media) ท่ีผูใ้ชง้านสามารถใชเ้พ่ือ
รบัข่าวสารและแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเป็นช่องทางท่ีผูว้ิจยัเลือกท่ีจะน ามาพัฒนาเป็นช่อง
ข่าวบันเทิงเพ่ือผู้สูงวัยคือ  Line @  YouTube และ Facebook ซึ่งสามารถเปิดรับข่าวสาร และ
แลกเปล่ียนความเห็นในเวลาใดก็ไดแ้ละมีตน้ทนุ คา่ใชจ้า่ยในการผลิต ต ่ากวา่รูปแบบส่ือดัง้เดมิ 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการข่าวบันเทงิ  
3.1 แนวคิดเร่ืองการผลิตรายการ 

การพฒันาช่องข่าวบนัเทิงผ่าน LINE Official Account ส าหรบัผูส้งูวยันัน้ มีการผลิต
รายการข่าวบนัเทิงเป็นส่วนส าคญั ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดเรื่องการผลิตรายการโทรทัศน ์ดงัค า
กล่าวของ ดร.บญุรกัษ ์บญุญะเขตมาลา ท่ีเคยกล่าวไวว้่า “ภาพยนตร”์ เป็นศิลปะแขนงท่ี 7 ท่ีรวม
เอาศิลปะทัง้ 6 แขนงเอาไวด้ว้ยกนั คือ วรรณกรรม จิตรกรรม ปะติมากรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี 
ละคร ดงันัน้โทรทศันคื์อการตอ่ยอดของภาพยนตท่ี์อาศยัวิทยาการและนวตักรรมสมยัใหม่เขา้มา
เป็นเคร่ืองมือแทนฟิลม์ภาพยนตน์ั่นเอง ในการผลิตรายการจงึมีรายละเอียดของบทบาทหนา้ท่ีของ 

ทีมท่ีผลิตรายรายการดงันี ้ 
(Saksit Seingdung, radioandtelevisionproduction.wordpress.com ) 

1. ผูอ้  านวยการผลิต Excutive Producer เป็นผูบ้ริหารระดบัสูง มีหนา้ท่ี การจัด
ร่าง จัดท า ควบคุมงบประมาณการผลิต เป็นแหล่งสนับสนุนดา้นการหางบประมาณ และดูแล
รบัผิดชอบเรื่องคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ถา้ในระดบัองคก์ร มีต าแหนง่เทียบเทา่กบั CEO  

2. ผูค้วบคมุการผลิต Producer ดแูล ควบคมุ และบรหิารการผลิตรายการ  
ในทกุดา้น เป็นผูมี้อ านาจตดัสินใจสงูสดุในการผลิตรายการโทรทศัน ์
3. ผูช้ว่ยผูค้วบคมุการผลิต Co-producer เป็นผูช้ว่ยของProducer  
ในดา้นตา่ง ๆ 
4. ผู้สรา้งสรรคร์ายการ Creative พัฒนาและสรา้งสรรครู์ปแบบการน าเสนอ

รายการใหน้า่สนใจ 
5.  Script-writer รอ้ยเรียงเนือ้หา ผลิตบทส าหรบัพิธีกร และรายการ  
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6. ประสานงาน Co-ordinator  มีหนา้ท่ีติดต่อประสานงาน ทัง้ภายนอก (แขกรบั
เชิญ / สถานท่ี / อาหาร ฯลฯ) และภายใน (ฝ่ายตา่ง ๆ) ใหท้  างานไดอ้ยา่งราบรื่นและสมัพนัธก์นั 

7. ศิลปกรรม ดแูล ผลิตและออกแบบฉาก และบรรยากาศใหเ้ป็นไปตามเนือ้หา
ในรายการ 

8. ชา่งภาพ Cameraman   
9. ผูก้  ากบัเทคนิค ( Technical Director )  
10. ชา่งกลอ้ง ( Camera Operators )  
11. ชา่งเทคนิคดา้นแสง ( Lighting Technician) หรือ ผูก้  ากบัแสง  
12. ชา่งเทคนิคดา้นภาพ ( Video Engineer ) หรือ ผูก้  ากบัภาพ  
13.ชา่งเทคนิคดา้นเสียง ( Audio Engineer ) หรือผูก้  ากบัเสียง  
14.ชา่งเทคนิคผูค้วบคมุการตดัตอ่ ( Videotape Editor )  
15.ผูช้ว่ยประสานงานการผลิต ( Production Assistant )  
16.ผูก้  ากบัเวที ( Floor or Stage Manager )  

ทีม ท่ีผลิตรายการทุกคนมีบทบาทหน้าท่ี ท่ี ชัดเจน ทั้งนี ้ขึ ้นอยู่กับขนาดและ
วัตถุประสงคข์องการผลิตรายการ บางคนสามารถท าหน้าท่ีได้หลายอย่างขึน้อยู่กับขอบเขต
ความสามารถ เม่ือมีทีมท่ีรูบ้ทบาทหนา้ท่ีของตนเองแลว้แนวคิดเก่ียวกบัการผลิตรายการโทรทศัน์
ยงัตอ้งค านึงถึงการวางแผนการผลิต การเตรียมการผลิต การใชว้สัดุอปุกรณใ์นการผลิต  และการ
ประเมินผลการผลิต (สรุญัชนา สิทธิพลู, อา้งถึงใน อษุา ศิลป์เรืองวิไล,2562) โดยประกอบไปดว้ย 
3 ขัน้ตอน ดงันี ้

3.1.1 ข้ันตอนแรก Pre-Production ขั้น เตรียมการผลิต  นับเป็นขั้นตอนท่ี มี
ความส าคญัเป็นอย่างยิ่งก่อนเริ่มท าการผลิตส่ือ การเตรียมข้อมูล การก าหนดหรือวางเคา้โครง 
ประชมุทีมวางแผนการผลิต การเขียนสคริปต ์การจดัเตรียมวสัดอุปุกรณ ์การเตรียมกลอ้ง ทีมตดั
ตอ่ อปุกรณป์ระกอบฉาก อปุกรณไ์ฟ พิธีกรหรือนกัแสดง เสือ้ผา้ แตง่หนา้ ท าผม เป็นตน้ ขัน้ตอนนี้
ส  าคญัมาก หากจดัเตรียมรายละเอียดไดดี้  จะส่งผลใหข้ัน้ตอนการผลิตง่ายและรวดเร็วยิ่งขึน้ โดย
ขัน้ตอนเตรียมการผลิต (pre-production) ประกอบดว้ย 

3.1.1.1 การแสวงหาแนวคิด  เป็นภารกิจแรกของผู้ผลิตส่ือท่ีหาแนวคิดหรือ
เรื่องราวว่าจะสามารถมอบประโยชน์   อะไรต่อผูร้บัส่ือ และแนวคิดท่ีไดน้ัน้ดีอย่างไร ในการผลิต
ขา่วบนัเทิงหมายถึงการออกไปหาแหลง่ขา่วจากศลิปิน ดารา วา่เกิดเรื่องราวใดขึน้ 
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3.1.1.2 การก าหนดวัตถุประสงค์  (objective) เม่ือไดเ้รื่องท่ีจะท าการผลิตส่ือ
แลว้ตอ้งค านงึถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กบัผูร้บัส่ือว่าจะก่อใหเ้กิดทศันะคติในลกัษณะใด 

3.1.1.3 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (target audience) ว่ามีลักษณะอย่างไร 
เป็นการท าความรูจ้ักผูช้มในแง่มุมต่าง ๆ เก่ียวกับเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ความสนใจ  ความ
ตอ้งการ และจ านวนผูช้ม เพ่ือใหส้ามารถผลิตส่ือไดต้รงความตอ้งการมากท่ีสดุ 

3.1.1.4 การเขียนบทวีดีทศัน ์ (script  writing) ท าการวิเคราะหเ์นือ้หา ขอ้มลู ท า
การล าดบัประเดน็หลกัประเดน็รองแลว้จงึน ามาเขียนบทเพ่ือใหผู้ช้มไดร้บัสารตามท่ีก าหนดไว้ 

3.1.1.5 การก าหนดวสัดแุละอุปกรณใ์นการผลิตส่ือ ตอ้งทราบว่าจะใชอุ้ปกรณ์
อะไรบา้ง เพ่ือจะไดจ้ดัหาไดท้นัในวนัท่ีท าการผลิต 

3.1.1.6 การก าหนดผู้แสดง พิธีกรหรือผู้ด  าเนินรายการ ตอ้งเป็นไปตามความ
เหมาะสมของเนื ้อหาและรูปแบบของรายการท่ีจะน าเสนอ  โดยในท่ีนี ้จะใช้กรอบแนวคิด 
SPEAKING ของไฮม ์(ทินวฒัน ์สรอ้ยกดุเรือ, 2559) ในการเลือกคณุสมบตัิของผูท่ี้จะมาเป็นพิธีกร 
ดงันี ้1. S = Setting/ Scene พิธีกรจะตอ้งเขา้ใจวา่งานท่ีตนก าลงัจะท านัน้เป็นงานประเภทใด รูจ้กั
สถานท่ีว่าสิ่งใดอยู่ตรงจุดใด เพ่ือจะไดเ้ข้าใจบรรยากาศของงาน 2. P = Participant คือผู้ร่วม
ส่ือสาร ตอ้งวิเคราะหผ์ูฟั้งว่ามีลกัษณะอย่างไรเพ่ือจะไดส่ื้อสารออกมาใหต้รงกลุ่มสรา้งเพ่ือความ
นา่เช่ือถือ และใชภ้าษาไดถ้กูตอ้งเหมาะสม 3. E = Ends คือจดุมุ่งหมายวตัถปุระสงคข์องรายการ
เพ่ืออะไรหรือก่อใหเ้กิดสิ่งใดขึน้จากการพูดของพิธีกร 4. A = Act Sequence เรียงล าดบัในเรื่องท่ี
ตอ้งการส่ือสารไดอ้ย่างถกูตอ้ง สามารถแทรกความคิดเห็นไดอ้ย่างเหมาะสมและถูกจงัหวะเวลา 
5. K = Key พิธีกรควรรูจ้ักเลือกใช้โทนเสียงให้เหมาะสมกับเรื่องราวท่ีพูดหรือเม่ือตอ้งการเน้น
เพ่ือให้ความหมายคมชัดขึน้แต่ไม่ควรเกินธรรมชาติ 6. I = Instrumentalities พิธีกรควรรู ้จัก
เครื่องมือท่ีใช้ในการส่ือสารโดยเฉพาะไมค์ท าความคุ้นเคยใช้ให้ถูกต้อง หรือแม้กระทั่ ง
ภาพประกอบท่ีต้องการเน้นในการส่ือสาร 7. N = Norm of interaction and Interpretion คือ 
บรรทัดฐานของปฏิสัมพันธ์และการตีความ พิธีกรตอ้งมีการส่ือสารรบัส่งท่ีดีกับพิธีกรร่วม เข้า
ใจอวจันภาษาจากผูร้บัสาร มีความปราถนาดี รบัผิดชอบตอ่ค าพดูและแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้
8. G = Genre พิธีกรต้องรูจ้ักประเภทท่ีต้องการส่ือสาร เช่น ในรายการหรือในการจัดงานมี
ลักษณะค าพูดท่ีเป็นลักษณะเฉพาะ มีป้าย หรือข้อความ พิธีกรก็ควรใชภ้าษาให้เข้าใจไดเ้พ่อ
เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้
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3.1.1.7การจดัท างบประมาณ  โดยทั่วไปจะมีการตัง้งบประมาณไวก้่อนแลว้ แต่
ในขัน้นีจ้ะเป็น การก าหนดการใชง้บประมาณโดยละเอียด  ซึ่งจะเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่ง  ๆ ทกุขัน้ตอนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการผลิต 

 
3.1.2 ข้ันตอนทีส่อง Production ขัน้ตอนการผลิตมีองคป์ระกอบดงันี ้

3.1.2.1 ดา้นบุคลากร ในการผลิตรายการประกอบดว้ยการท างานจากหลาย
หนา้ท่ีซึ่งตอ้งใชบุ้คคลท่ีมีความถนัด    แตกต่างกันไป แต่ทุกคนตอ้งร่วมกันท างานเป็นทีม เพ่ือ
จดุมุง่หมายในการผลิตใหเ้ห็นออกมาเป็นภาพเดียวกนั 

3.1.2.2 ด้านสถานท่ีในการถ่ายท า ในวันท่ี มีการถ่ายท าสถานท่ีจะต้อง
เตรียมพรอ้มท่ีสดุ ไม่วา่จะเป็นเรื่องของเวลาเริ่มตน้จนถึงสิน้สดุการผลิต ตอ้งก าหนดใหช้ดัเจน การ
ควบคุมแสงสว่าง คุมเสียงรบกวน สิ่งเหล่านีส้ามารถควบคุมไดจ้ากข้อมูลการเตรียมการผลิต
ขา้งตน้ เพ่ือท่ีถึงวนัถ่ายท าจะสามารถจดัการปัญหาและไมมี่อปุสรรคในการถ่ายท า 

3.1.2.3 ด้านอุปกรณ์ในการผลิตรายการ ต้องมีการเตรียมความพรอ้มมาใน
ขัน้ตอนก่อนหนา้ โดยในวนัผลิตคือวนัท่ีตอ้งใชอ้ปุกรณ ์และควรมีอปุกรณส์ ารองเพ่ือช่วยแกปั้ญหา
เฉพาะหน้า โดยเฉพาะ กล้อง อุปกรณ์เก็บความจ า เสียง แสง ฉาก สิ่งเหล่านีไ้ม่ควรมีปัญหา
เกิดขึน้ในวนัถ่ายท า 

3.1.2.4 ดา้นพิธีกรหรือผูร้่วมด าเนินรายการ ควรมีการเตรียมพรอ้มทัง้ร่างกาย
และจิตใจ เพ่ือพรอ้มกบัการท างานอยา่งเตม็ท่ีเพราะเป็นอีกหนึ่งหนา้ท่ีส าคญัท่ีจะท าใหก้ารถ่ายท า
ราบรื่น รวดเรว็ ควรมีการท าความเขา้ใจกบับทท่ีตอ้งพดู ซกัซอ้มใหเ้ตรียมก่อนบนัทกึภาพ 

3.1.3 ข้ันตอนทีส่าม Post-production คือ ขัน้ตอนหลงัการผลิตมีองคป์ระกอบดงันี ้
3.1.3.1การตดัต่อหรือล าดบัภาพ เป็นการเช่ือมต่อเนือ้หา เรื่องราว หรือตดัทอน

สิ่งท่ีไม่ตอ้งการออกไป โดยการตัดต่อทั้งภาพและเสียงจากการบันทึกเทป เพ่ือให้เป็นไปตาม
รูปแบบท่ีตัง้เปา้หมายไว ้

3.1.3.2 ใส่เสียงดนตรี เสียงบรรยาย หรือเพลงประกอบ หลังจากได้เนื ้อหา
สมบรูณแ์ลว้ เพ่ือเป็นการเพิ่มอรรถรส 

3.1.3.3 ใส่กราฟฟิกค าพูด เพ่ือแสดงถึงหัวข้อในการพูดคุยเรื่องต่าง ๆ หรือ
ตอ้งการเนน้ย า้เนือ้หาใหโ้ดดเดน่มากขึน้ 

จากแนวคิดในเรื่องการผลิตรายการ และองคป์ระกอบในการผลิตรายการโดยยึด
หลัก  Pre-Production ขั้นตอนเตรียมการผลิต ,   Production ขั้นตอนการผลิต และ Post-
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production คือขั้นตอนหลังการผลิต ผูว้ิจัยเห็นว่าควรยึดหลักทัง้สองแนวคิดนีใ้นการเริ่มตน้ท า
รายการขา่วบนัเทิงเพ่ือผูส้งูวยั เพราะจะสามารถวางแผนไดอ้ย่างรอบคอบ รดักมุ และถกูตอ้งตาม
หลกัของขัน้ตอนการผลิตรายการ รวมถึงน าไปใชเ้ป็นกรอบในการสมัภาษณเ์ชิงลึก เพ่ือหาขอ้มูล
ของกลุม่เปา้หมาย และวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อท่ีจะน ามาผลิตรายการขา่วบนัเทิงเพ่ือผูส้งูวยัตอ่ไป 

3.2 แนวคิดเร่ืองข่าวบันเทงิ 
ข่าวบันเทิง (Entertainment News) เป็นการผสมกันระหว่างรายการประเภทข่าว 

(Journalism) กับรายการประเภทบันเทิง (Entertainment) เนือ้หาจึงมีการน าเสนอเหตุการณ์
ความเคล่ือนไหวตา่ง ๆ ท่ีอยู่ในแวดวงบนัเทิงโดยเฉพาะ น าเสนอออกมาในรูปแบบขา่ว สกู๊ปสัน้ ๆ 
กระชบั ในเวลาท่ีก าหนด เพ่ือใหผู้ช้มไดร้บัสารอยา่งชดัเจนในเวลาอนัสัน้ (Jaturawan, 2013 และ 
Apiromvijit, 2011อ้างถึงใน พัชรินทร,์มนฑิยาและธรรญธร ,2561) ส่วนความหมายของค าว่า
บันเทิงของ (กาญจนา ,แก้วเทพ 2545) ในเชิงเนือ้หาพบว่า ความบันเทิงมีองค์ประกอบของ
จินตนาการ (Fantasy) และความไม่เครียด สนุกสนาน (Entertain) ส่วนค าว่าข่าวเป็นเรื่องของ
สาระ (Substance) บนัเทิงคือเรื่องไม่มีสาระ (Absurd) ทัง้สองค ามารวมกนัจงึกลายเป็นขัว้ตรงกนั
ขา้ม  ข่าวบนัเทิงเป็นข่าวอีกหนึ่งประเภทท่ีไดร้บัความสนใจเป็นอย่างมากในการติดตามเน่ืองจาก
มีลกัษณะเป็นข่าวเบา (soft news) ไม่เครียด ตา่งจากข่าวท่ีเนน้หนกัไปทางสาระความรูผ้่านการ
รายงานเหตกุารณต์า่ง ๆ ในบา้นเมือง โดยจะน าเสนอความเคล่ือนไหวของบคุคลในแวดวงบนัเทิง
โดยเฉพาะ ทัง้ศิลปิน ดารา นักแสดง นกัรอ้ง ผลงานทางดา้นภาพยนตร ์ละคร ดนตรี ศิลปกรรม 
วรรณกรรม (วรางคณา, 2559 อา้งถึงใน อานนท์ ,2561) โดยข่าวบุคคลในแวดวงบันเทิง เป็นท่ี
ประชาชนทั่วไปใหค้วามสนใจและสามารถเขา้ถึงไดง้่ายเป็นท่ีรูจ้กั ส่งผลใหก้ารติดตามขา่วบนัเทิง
สามารถน าไปเป็นหวัขอ้สนทนาในชีวิตประจ าวนัของผูร้บัสารได ้โดยใชเ้ป็นการสรา้งความสมัพนัธ์
ในสังคมข่าวบนัเทิงจึงเป็นท่ีนิยม (อรวี บุนนาค, 2554) ) ( มเอกธิดา เสริ ทอง, 2561)  ไดก้ าหนด
ตวัชีว้ดัคณุคา่ของข่าว ว่าในแตล่ะข่าวนัน้มีความน่าสนใจท่ีประชาชนควรตอ้งรูอ้ย่างไรบา้งเพราะ
สง่ผลกระทบกบัคนหมูม่าก  

3.3 คุณค่าของข่าวควรจะมีหลักการดังนี ้ 
3.3.1. ความสดใหม่ รวดเร็ว และทนัตอ่เหตกุารณ ์(Timeliness or Immediacy) เป็น

ธรรมชาตขิองมนษุยท่ี์ผูร้บัขา่วสารตอ้งการทราบเหตกุารณท่ี์ทนัท่วงที โดยเฉพาะถา้ทราบก่อนใคร 
เพ่ือจะน าไปบอกตอ่ พดูคยุ ปรบัปรุง แกไ้ข และพรอ้มรบัสถานการณ ์

3.3.2. ความใกลช้ิด (Proximity or Nearness) คือ ความใกลต้วัระหว่างผูร้บัสารกับ
เรื่องราวเหตุการณ์ท่ีเป็นข่าว ผูค้นมักจะสนใจเรื่องราวท่ีใกลต้วัมากท่ีสุด หรือมีตนเองเป็นส่วน
เก่ียวขอ้ง 
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3.3.3. ความโดดเด่น หรือความมีช่ือเสียง (Prominence) คือบุคคล สถานท่ี การ
กระท า หรือเหตกุารณ ์ท่ีก าลงัมีช่ือเสียง อยู่ในกระแสะเป็นท่ีสนใจไดม้ากกวา่ 

3.3.4. ผลกระทบ (Impact or Consequence) คือ เหตุการณ์ใหญ่ ๆ ท่ีส่งผลต่อคน
หมูม่ากมกัจะเป็นท่ีนา่สนใจมากกวา่เหตกุารณท่ี์เกิดขึน้กบัคนหมูน่อ้ย       

3.3.5. ความแปลก ความผิดปกติ หรือผิดธรรมชาติ (Unusualness or Oddity) คือ 
ข่าวท่ีไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน หรือเรื่องลีล้บั ชวนใหต้ิดตาม ข่าวลกัษณะนีส้่งผลตอ่อารมณผ์ูร้บัสาร 
แตไ่มค่วรน าเสนอมากจนเกินไป 

3.3.6. ความมีเง่ือนง า (Suspense) เหตุการณ์ท่ีมีเรื่องราวซับซ้อนให้ต้องติดตาม
คน้หาความจริง มีเบาะแสทีละนิดหรือยังไม่ถูกแก้ไข ลักษณะคล้ายกับดูล ะคร ผู้ร ับสารจะมี
ความรูส้กึอยากตดิตามดตูอ่ไปเรื่อย ๆ  

3.3.7. ความขัดแยง้หรือการแข่งขัน (Conflict or Combat) คือ การน าเสนอข่าวท่ีมี
ประเดน็เป็นมลูเหตจุากความขดัแยง้ มีประเดน็แตล่ะฝ่ายโตไ้ปมา หาจดุลงตวัไมไ่ด ้

3.3.8. ข่าวเรา้อารมณ์ (Emotion or Human Interest) คือ ข่าวท่ีส่งผลต่ออารมณ์
ความรูส้กึสะเทือนใจ ต่ืนเตน้ หรือสงสาร จะสามารถเป็นกระแสท่ีพดูถึงในสงัคมของผูร้บัสาร 

3.3.9. เรื่องทางเพศหรือเรื่องอือ้ฉาว (Sex and Scandals) เช่นข่าวการแตง่งาน ข่าว
การหย่ารา้ง ข่าวท านองชูส้าว หรือข่าวการถูกล่วงละเมิดทางเพศ เป็นข่าว ท่ีเกิดขึน้รายวนัและ
ไดร้บัความสนใจจากผูร้บัสารไมน่อ้ย 

3.3.10. ความกา้วหนา้และความเปล่ียนแปลง (Progress and Change) ข่าวสารท่ี
เก่ียวกบัการพฒันาคน้พบสิ่งประดษิฐ์ใหม ่เชน่ หุน่ยนต ์ตวัยารกัษาโรค เป็นตน้ 

3.3.11. ภัยพิบตัิ (Disaster) คือข่าวเก่ียวกับภัยธรรมชาติท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหาย
ตอ่ชีวิตและทรพัยส์ินทัง้ในถ่ินท่ีอยู่หรือต่างถ่ิน แมก้ระทั่งข่าวก่อการรา้ยท่ีท าใหเ้กิดสงครามใหญ่ 
เป็นตน้ 

คณุค่าเหล่านีเ้ป็นถือเป็นองคป์ระกอบในการน าเสนอข่าวสารเพ่ือดึงดดูความสนใจ
ของผู้รบัสารหรือให้คุณค่าในแง่ใดแง่หนึ่ง ในส่วนของเนือ้หาข่าวบันเทิง (พัชรินทร,์ 2560) ได้
ก าหนดวา่ขา่วบนัเทิงในหมวดใดท่ีมีการน าเสนอมากท่ีสดุเรียงล าดบั ดงันี  ้

 
3.4 เนือ้หาข่าวบันเทงิ 

3.4.1. เนือ้หาเก่ียวกับเรื่องราวส่วนตัว ของศิลปิน ดารา นักแสดง นักรอ้ง หรือผู้มี
ช่ือเสียงในดา้นตา่ง ๆ ทีอยูใ่นแวดวงบนัเทิง โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องคูร่กัใหม่ เลิกรากนั มือท่ีสาม 
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ทอ้งก่อนแต่ง เรื่องคู่พระเอกนางเอกท่ีแฟนคลับ (Fan club) (ความหมายของพจนานุกรม ฉบับ
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  หมายความว่า เป็น กลุ่มคนท่ีชอบหรือคลั่งไคลส้ิ่งใดส่งหนึ่ง โดย
ค านีม้าจาก ค าว่า Fanatic (แฟ-เน-ติก) ซึ่งหมายถึง ความคลั่งไคล้ ตัง้ใจลุ้นอยากให้มีผลงาน
ละครรว่มกนัหรืออยากใหเ้ป็นคูร่กักนัจรงิ ๆ  รวมถึงเรื่อง ชีวิตสว่นตวัเช่น ตามหาครอบครวั ชีวิตตก
อบั การเสียชีวิต หรือมีพฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสม 

3.4.2. เนือ้หาเก่ียวกบัผลงาน ของศิลปิน ดารา ท่ีน าเสนอ เช่นผลงานละคร ซิทคอม 
รบับทบาทใด มีความแปลกใหมน่่าสนใจอยา่งไร หรือเป็นเรื่องราวเก่ียวกบัเบือ้งหลงัท่ีหาชมไดย้าก 
การเปิดตวัภาพยนต ์บวงสรวงละคร เป็นตน้ 

3.4.3. เนือ้หาท่ีเก่ียวกับวงการเพลง การออกเพลงใหม่ ภาพเบือ้งหลงัการถ่ายท ามิว
สิควีดีโอ เปิดตวัคอนเสิรต์ใหญ่ หรือการกลับมารวมตวักันของนักรอ้งท่ีเคยมีช่ือเสียง แมก้ระทั่ง
นกัแสดงหนัมาจบัไมค ์เป็นตน้ 

3.4.4.  เนือ้หาเก่ียวกับการประชาสัมพันธ ์เป็นการซือ้เวลาออกอากาศเพ่ือโปรโมท
สินคา้หรือบริการ รณาธิการข่าวโดยการคดัสรรแตล่ะข่าวท่ีน าเสนอออกไปตอ้งผ่านหนา้ท่ีของบร
ซึ่งเป็นหนา้ท่ีท่ีส  าคญัท่ีสุด ท่ีจะตดัสินใจน าข่าวสารใดออกสู่ผูร้บัสารโดยส่งผลกระทบตอ่ไปในวง
กว้างสามารถสร้างอิทธิพลทางความคิดได้ ตามแนวคิดของ เคิร ์ท  เลอวิน  (Kurt Lewin) 
นกัจิตวิทยาสงัคมชาวเยอรมนั ว่าในกระบวนการส่ือสารนัน้ จะตอ้ง มีผูห้นึ่งท่ีท าหนา้ท่ีกลั่นกรอง
ขา่วสาร ก็คือ ผูเ้ฝา้ประตขู่าวสาร  คือทฤษฎีผูเ้ฝา้ประต ู(Gatekeeper Theory) ท่ีกลา่วถึงการท่ีนกั
ส่ือสารมวลชนมีหนา้ท่ีคดัสรร กลั่นกรอง เนน้ย า้เรื่องราวตา่ง ๆ ก่อนท่ีจะปลอ่ยประตไูปยงัผูร้บัสาร 
จะเลือกปิดหรือเปิดประตขู่าวสาร อ านาจหนา้ท่ีนัน้ตอ้งอยูใ่นมือบรรณาธิการโดยกองบรรณาธิการ
ข่าวโดยส่วนใหญ่มกัมีคดีความ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2550 หรือ พระราชบญัญัติว่าดว้ยการ
กระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์พ.ศ.2550 ตามมาซึ่งสามารถนกความผิดไดด้งันี ้อนัดบัหนึ่ง 
หมิ่นประมาท บุคคล อันดบัสอง อาชญากรรมคอมพิวเตอร์โดยแท้ อันดับสาม ดูหมิ่นสถาบัน
พระมหากษัตริย์ พระราชินี และรัชทายาท อันดับส่ี ความผิดฐานฉ้อโกง หรือหลอกลวงทาง
อินเทอรเ์น็ต อันดับห้า เผยแพร่ภาพลามก อันดับหก เผยแพร่โปรแกรมท่ีเข้าข่ายผิดกฎหมาย 
อนัดบัเจ็ด เนือ้หาท่ีเก่ียวกบัความมั่นคง และเนือ้หาอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถระบุได ้(สาวตรี สุขศรีและ
คณะ,อา้งถึงใน เสาวลกัษณ์ ศรีสุวรรณ ,2563) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย 
(ctj.or.th, 2563) ไดร้ะบจุรยิธรรมอาชีพส่ือมวลชนไว ้ดงันี ้
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1. สง่เสรมิและรกัษาไวซ้ึ่งเสรีภาพของการเสนอขา่วและความคดิเห็น 
2. ใหป้ระชาชนไดท้ราบข่าวเฉพาะท่ีเป็นจริง การเสนอข่าวสารใด ๆ ออกพิมพ์

โฆษณาเผยแพร ่ถา้ปรากฏวา่ไมต่รงตามความเป็นจรงิ ตอ้งรีบจดัการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งโดยไว 
3. ในการไดม้าซึ่งขา่ว ภาพ หรือขอ้มลูอ่ืนใดมาเป็นของตน ตอ้งใชว้ิธีการท่ีสภุาพ

และซ่ือสตัยเ์ทา่นัน้ 
4. เคารพในความวางใจของผูใ้หข้า่ว และรกัษาไวซ้ึ่งความลบัของแหลง่ขา่ว 
5. ปฏิบัติหนา้ท่ีของตน โดยมุ่งหวังต่อสาธารณประโยชน ์ไม่ใชต้  าแหน่งหนา้ท่ี

แสวงหาผลประโยชนส์ว่นตวัหรือหมูค่ณะใด ๆ โดยไมช่อบธรรม 
6. ไม่กระท าการอันเป็นการบั่นทอนเกียรติหรือความสามัคคีของเพ่ือนร่วม

วิชาชีพ 
ฉะนัน้จริยธรรมและจรรยาบรรณส่ือจึงเป็นเรื่องส าคญัท่ีผูท้  าหนา้ท่ีในแวดวงข่าวทุก

ล าดับทัง้ข่าวสารทั่วไปหรือข่าวบันเทิงพึงมี ไม่ว่าจะเป็น ผูป้ระกาศข่าว ผู้ส่ือข่าว คนเขียนข่าว 
ชา่งภาพ ทีมตดัตอ่ ไปจนถึงบรรณาธิการขา่ว 

หากกล่าวถึงรายการบนัเทิงในประเทศไทยปัจจุบนัมีหลายรายการในแต่ละสถานีท่ี
ผลิตขึน้มาในหลากหลายรูปแบบ บางรายการน าเสนอข่าวบนัเทิงในรูปแบบประกาศข่าว บาง
รายการน าเสนอในรูปแบบการนั่งคยุวิเคราะหเ์ล่าข่าว บางรายการน าเสนอในรูปแบบสอดแทรก
ผลงานละครหรือเพลงในแตล่ะสถานี ซึ่งก็ลว้นผลิตขึน้มาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของฐานคน
ดูในแต่ละช่องสถานี ยกตัวอย่างเช่น รายการ  Oneบันเทิง ทางช่อง One31 ออกอากาศเวลา 
12.15 น. ออกอากาศตัง้แตปี่ พ.ศ. 2556 และในชว่งขา่วเย็นชอ่งOne 17.00 

 

ภาพประกอบ 5 รายการขา่วบนัเทิง Oneบนัเทิง 

ท่ีมา: www.facebook.com/oneบนัเทิง. 2564. 

http://www.facebook.com/oneบันเทิง
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ตอ่มาช่องOne31ไดต้อ่ยอดรายการบนัเทิงออนไลนข์ึน้มาอีก 1 รายการ เป็นการนั่ง
เล่าข่าวโดยมีพิธีกร 3 คน คือ พิธีกรจากส่ือโทรทศัน ์1 คน ผูส่ื้อข่าว 1 คน และ คนเขียนข่าวอีก 1 
คน เป็นการเล่าโดยผูล้งสนามเองเพ่ือความเจาะลึกแวดวงบันเทิง ออกอากาศทุกวนัพฤหัสบดี 
18.30 น.ในเพจ Oneบนัเทิง ช่ือรายการ “ย าบนัเทิง” 

 

 

ภาพประกอบ 6 รายการขา่วบนัเทิง ย าบนัเทิง                 

ท่ีมา: www.facebook.com/oneบนัเทิง. 2563. 

ในรายการเรื่องเล่าเชา้นีใ้นอดีตช่วงครอบครวับนัเทิงเคยออกอากาศในโทรทศันช์่อง 
3 แตต่่อมาไดมี้การปรบัมาเป็นรูปแบบออนไลนใ์นช่ือ “ครอบครวับนัเทิงออนไลน”์  ทุกวนัจนัทร ์– 
ศกุร ์08.00 น. ในเพจ เรื่องเลา่เชา้นีโ้ดยใชพ้ิธีกรเป็นคนเบือ้งหลงัแวดวงบนัเทิง  

 

 

ภาพประกอบ 7 รายการขา่วบนัเทิง ครอบครวับนัเทิงออนไลน ์  

ท่ีมา: www.facebook/เรื่องเลา่เชา้นี.้ 2563. 

http://www.facebook.com/oneบันเทิง
http://www.facebook/เรื่องเล่าเช้านี้
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รายการ “เรียงคิวบันเทิง” ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร ์เวลา 16.00 น. หรือ
ปรบัเปล่ียนตามศลิปินรบัเชิญ ทาง www.sanook.com    และ ทางเพจ Facebook sanook 

 

 

ภาพประกอบ 8 รายการขา่วบนัเทิง เรียงควิบนัเทิง 

ท่ีมา: www.facebook.com/sanook. 2560. 

จากรายการบนัเทิงท่ียกตวัอย่างมาขา้งตน้จะเห็นว่าปัจจบุนัมีแนวโนม้การหนัมาท า
รายการทางออนไลนม์ากขึน้หรือท าควบคู่กันไปทัง้ส่ือดัง้เดิม (Old media) โทรทศัน ์และส่ือใหม ่
(New media) Facebook YouTube กนัมากขึน้   

การจะหาแนวคดิเรื่องของชอ่งขา่วบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยันัน้ ควรใชข้อ้มลูเรื่องรายการ
ส าหรบัผูส้งูวยัและรายการข่าวบนัเทิงมาเป็นส่วนประกอบ จะท าใหเ้ห็นมิติตา่ง ๆ ในการผลิตช่อง
ขา่วบนัเทิงและความตอ้งการจากผูส้งูวยัท่ีจะยอมรบัในการตดิตามดขู่าวสารแตล่ะข่าว  ซึ่งเหตผุล
ของผูต้ิดตามข่าวสารบนัเทิงอาจจะมองรายการข่าวบนัเทิงเป็นการอพัเดทขอ้มลูเพ่ือความบนัเทิง 
ไม่เครียด แต่หากมองลึกลงไปกว่านัน้ข่าวสารบนัเทิงทั่วไปท่ีเห็นปัจจุบนัไม่ใช่เพ่ือความบนัเทิงท่ี
ผูร้บัข่าวสารตอ้งการแตเ่พียงอย่างเดียว ยงัเป็นข่าวสารความดรามา่ (drama) ซงึค  านีห้ากแปลตรง
ตวัจากพจนานุกรม หมายถึง ละคร หรือเรื่องราวท่ีเกินจริง ในทางบนัเทิงหรือในโลกโซเชียลจึงใช้
ค  านีแ้ทนเรื่องราวท่ีกล่าวถึงแลว้สนุก เรา้ใจ ชวนติดตามจากเรื่องราวของศิลปิน ดารา นักแสดง 
ก่อให้เกิดความใคร่รู ้โดยเฉพาะข่าวสารท่ี เก่ียวข้องกับความขัดแย้ง ปัญหาของคู่รกัดารา สิ่ง
เหล่านี ้ก่อให้เกิดการอยากตามหาข้อเท็จจริง เป็นแรงจูงในในการผลักดันเพ่ือแสวงหาการ
ตอบสนองตามพืน้ฐานความตอ้งการของมนุษยต์ามทฤษฎีของMaslow (ประภัสสร, 2560) เพ่ือ
คน้พบค าตอบให้กับตนเอง เม่ือไดค้  าตอบในเรื่องนั้นแล้วก็จะเกิดความตอ้งการใหม่ขึน้มาแล้ว

http://www.facebook.com/sanook
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คน้หาติดตามข่าวสารนัน้ ๆ ต่อไป ดงันัน้การน าเสนอช่องข่าวบนัเทิงโดยใชแ้นวคิดเก่ียวกับข่าว
บนัเทิงมาประกอบกบัแนวคดิผูส้งูวยัจะท าใหเ้กิดชอ่งขา่วบนัเทิงท่ีเหมาะสมกบัผูส้งูวยัมากขึน้ 

4.แนวคิดเกี่ยวกับLINE Official Account 
LINE Official Account คือบญัชี LINE รูปแบบใหม่โดยบริษัท LINE ท่ีใชแ้ชทคยุกันอยู่

ในปัจจุบันเกือบทุกคน โดยเปล่ียนแปลงจาก LINE@ ท่ีถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาวุธของพ่อคา้แม่คา้
ออนไลน ์ใชใ้นการปิดการขายกับลูกคา้ผ่านการพูดคยุตอบโต ้โดยในปัจจุบนัมีการปรบัปรุงครัง้
ใหญ่มาเป็น LINE Official Account หรือ LINE OA เพ่ือรองรบัลกูคา้ SME  (ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม) และลูกคา้องคก์รใหม้าใชบ้ริการภายใตแ้พลตฟอรม์เดียวกัน ท่ีผ่านมา LINE@ ไดร้บั
ความนิยมอย่างมากส าหรบักลุ่มผูป้ระกอบการในไทย โดยมีบญัชีผูใ้ชง้านมากกว่า 2.7  ลา้นราย
จากทั้งหมดประมาณ 3 ล้านราย (Nipa, 2020) แต่ปัญหาของ LINE@ คือความถ่ีในการส่ง
ขอ้ความจนเกิดเป็นการรบกวนลกูคา้มากเกินไป และการบริการท่ีไม่ละเอียดครอบคลมุ ดว้ยเหตนีุ ้
บริษัท LINE จึงพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้เหมาะสมกับการใชง้านในเชิงธุรกิจมากขึน้ในช่ือ LINE 
Official Account โดยผูว้ิจยัไดร้วบรวมองคป์ระกอบเด่น ๆ จาก (โสภา พิมพส์ิริพานิชย,์ 2562) ท่ี
กลา่วถึงประโยชนก์ารใชง้าน LINE Official Account ดงัตอ่ไปนี ้

4.1 LINE OFFICIAL Account มีบัญชีทีแ่บ่งออกมาเป็น 3 ประเภท คือ 
4.1.1 บญัชีทั่วไป (Unverified Account) มีสญัลกัษณ์เป็นโล่สีเทา เป็นบญัชีบุคคล

ทั่วไปหรือรา้นคา้ออนไลนอ่ื์นๆ ท่ีสามารถใชบ้ริการไดเ้หมือนบญัชีพรีเม่ียมและบญัชีรบัรอง แตจ่ะ
ไม่สามารถคน้หาเจอไดจ้ากการสุ่มพิมพค์  าส าคญั (keyword) และสามารถซือ้บญัชีพรีเม่ียมหรือ
ซือ้แพ็คเกจเพิ่มเตมิไดภ้ายหลงั 

4.1.2 บญัชีรบัรอง (Verified Account) มีสญัลกัษณเ์ป็นโล่สีน า้เงิน คือบญัชีท่ีไดร้บั
การรบัรองจาก LINEตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีก าหนด เป็นธุรกิจท่ีมีการจดทะเบียนหรือมีหนา้รา้น มี
สถานท่ีประกอบการชดัเจน ประกอบธุรกิจโปรง่ใสอยู่ในศีลธรรม สามารถคน้หาเจอไดจ้ากการสุ่ม
พิมพค์  าส าคญั (keyword) ในแอพพลิเคชั่น LINE 

4.1.3 บญัชีพรีเม่ียม (Premium Account) มีสญัลกัษณเ์ป็นโล่เขียว คือบญัชีรูปแบบ
พิเศษซึ่งเงินไขตอ้งติดตอ่กับบริษัท LINE โดยตรง สามารถคน้หาเจอไดจ้ากการสุ่มพิมพค์  าส าคญั 
(keyword) ในแอพพลิเคชั่น LINE เช่นหากตอ้งการคน้หาโรงงานผลิตครีม ก็จะแสดงผลขึน้มาแม้
ไมไ่ดต้ดิตามอยู ่ท  าใหล้กูคา้สามารถเจอบญัชีของรา้นคา้ไดง้่ายขึน้ 
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4.2 เคร่ืองมือ Rich Content สามารถใชง้านไดทุ้กบญัชี ตา่งจาก Line@ ท่ีมีการใช้
งานไดเ้ฉพาะบญัชีระดบัสงู โดยแบง่เป็น 

4.2.1 Rich Message คือรูปภาพส่ีเหล่ียมจัตุรสั ท่ีสามารถฝังลิงคท่ี์รูปภาพไดแ้ละ
สามารถฝังไดส้งูสดุ 6 ลิงกใ์น 1 รูปภาพหากอยากกระตุน้ใหค้นแตะลิงก ์เช่น ลิงกย์ทูบู ลิงกเ์ฟซบุ๊ก 
ตอ้งออกแบบภาพใหเ้สมือนมีปุ่ ม และขอ้ดีคือจะกระตุน้ใหค้นสนใจเพราะขนาดรูปจะใหญ่เต็มจอ 
และประหยดัขอ้ความท่ีเราจะสง่ถึงลกูคา้ โดยขอ้ความทัง้หมดจะถกูยดัลงในลิงก ์

4.2.2  Rich Video เป็นวีดีโอท่ีมีขนาดใหญ่ เต็มจอมือถือและจะเล่นอัตโนมัต ิ
สามารถใส่ลิงกเ์พิ่มเขา้ไปได ้โดยเพิ่มปุ่ มแอ็กชั่น และระบุว่าจะใหแ้สดงช่ือว่าอะไร เช่น ดเูพิ่มเติม 
สมคัร เป็นตน้ โดยไฟลข์นาดไมเ่กิน 200 MB 

4.2.3 Rich Menu เป็นเมนูท่ีปรากฏบริเวณแป้นพิมพข์ณะลูกคา้ใชบ้ริการ สามารถ
ฝังลิงก์ไว้ในรูปภาพนั้น ๆ ได้ โดยสามารถเลือกรูปแบบไดว้่าเม่ือลูกคา้กดจะให้ตอบกลับเป็น
รูปแบบใด และสามารถก าหนดเวลาไดว้า่จะใหแ้สดงผลตัง้แตว่นัท่ีเทา่ใดถึงเทา่ใด 

4.3 สรา้ง LINE Chatbot  คือการตั้งค่าข้อความอัตโนมัติ โดยสามารถสรา้งไว้ได้
หลายขอ้ความและตัง้ค่าวัน เวลา เพ่ือท่ีจะให้ระบบท างานได้ หากเวลาซ้อนกัน ระบบก็จะสุ่ม
แสดงผลขอ้ความท่ีเวลาทับซอ้นสลับกันไป หากไม่ไดต้ัง้เวลาขอ้ความจะท างานตลอดเวลาท่ีมี
ลูกคา้แชทเขา้มา นอกจากนีย้งัสามารถตัง้ค่าค าส าคญั (Keyword) ท่ีลูกคา้แชทเขา้มาหาไดเ้พ่ือ
สามารถตอบกลบัลูกคา้ไดโ้ดยอตัโนมตัิ  เช่น “ขอเบอรบ์ญัชี” เราก็สามารถตัง้ค่าไวเ้พ่ือตอบกลบั
เป็นเลขท่ีบญัชีไดเ้ลย เป็นตน้ หากอยากแชทตอบกลบัขอ้ความเองก็สามารถตัง้คา่เวลาเพ่ือตอบ
กลบัขอ้ความเองไดอี้กดว้ย 

4.4 ระบบ Analytic หรือการวิเคราะหข์อ้มูล LINE Official Account จะมีระบบการ
แสดงผลวิเคราะหข์อ้มูลท่ีละเอียดมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูล จ านวนผูต้ิดตาม จ านวนขอ้ความท่ี
สง่พรอ้มกนั จ านวนขอ้ความแชท จ านวนการมีส่วนรว่มในแตล่ะโพสต ์โดยแสดงผลเป็นกราฟแบง่
ตามสีตา่ง ๆ เพ่ือใหด้ไูดง้่าย นอกจากนัน้ยงัสามารถส่งขอ้ความแบบระบกุลุ่มเปา้หมายไดแ้ม่นย า
มากขึน้ ดว้ยการเลือกเพศ อายุ ต  าแหน่งท่ีอยู่ รวมถึงความยาวนานในการเพิ่มเป็นเพ่ือนกันมา 
ดงันัน้ในการส่งขอ้ความแต่ละครัง้จะสามารถท าไดแ้ม่นย ามากขึน้เพราะใชข้อ้มูลเหล่านีม้าเจาะ
กลุม่เปา้หมายไดอ้ยา่งตรงจดุอีกดว้ย 

ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นแลว้ว่า LINE Official Account เหมาะสมท่ีจะใชเ้ป็นช่องทางในการ
ส่ือสารข่าวบนัเทิงส าหรบัผูสู้งวยั เน่ืองจากประโยชนแ์ต่ละขอ้ดงัท่ีระบมุาขา้งตน้  สามารถอ านวย
ความสะดวกส าหรบัใสร่ายการท่ีเป็นคลิปวีดโิอ ภาพนิ่งข่าว หรือโฆษณาโปรโมชั่นผลิตภณัฑส์ินคา้

https://line.nipa.co.th/
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ตา่ง ๆ ผ่านลิงกไ์ด ้รวมไปถึงการตัง้ระบบตอบกลบัขอ้ความอตัโนมตัิ จะช่วยอ านวยความสะดวก
ในแง่ท่ีอยากจะทกัทายผูส้งูวยัในแตล่ะวนัตามชว่งเวลาส าคญัไดอี้กดว้ย 

5.ทฤษฎี Product Placement  
Ford and Ford (1993) ไดใ้หค้  านิยามไวว้่า Product Placement หมายถึงการน าสินคา้ 

หรือบริการไปใส่หรือแทรกไวใ้นรายการโทรทศันห์รือภาพยนตรโ์ดย  มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูป
ของเงินหรือสินคา้ใหก้บั ผูผ้ลิตหรือเจา้ของรายการนัน้ ๆ โดยท่ีอาจจะมีตวัสินคา้และบริการแฝงอยู่
ในคอนเทนตท์ัง้แบบจงใจหรือแนบเนียน หรือกล่าวคือการท าใหส้ินคา้ปรากฏอยู่ในรายการ (กุล
นารี เสือโรจน ์, 2563) สอดคลอ้งกับการใหค้วามหมายของ (เสรี วงษ์มณฑา,2546) ว่า Product 
Placement คือการอธิบายสินคา้ดว้ยการสอดแทรกลกัษณะของสินคา้เขา้ไปในส่วนท่ีไม่ใช่เนือ้หา
ของโฆษณา เพ่ือใหผู้บ้รโิภคซมึซบัไดอ้ยา่งแนบเนียนท่ีสดุ 

ประเภทของโฆษณาแฝง  
(ปวรรศ จันทรเ์พ็ญ, 2560, น. 102-103) ไดอ้ธิบายลักษณะของโฆษณาแฝงหรือ 

Product Placement วา่สามารถแบง่ออกได ้5 รูปแบบดงันี ้
1.การแฝงภาพกราฟิก มีการปรากฏตราสญัลกัษณเ์กิดขึน้ อาจมีในภาพข่าวหรือ

ในขณะท่ีพิธีกรก าลงัเลา่อยูต่รงมมุใดมมุหนึ่ง 
2.การแฝงสปอตสัน้ เช่นมีเสียงพากยข์ึน้มาว่า สนบัสนุนโดย และเอ่ยช่ือพรอ้ม

ปรากฏภาพตราสญัลกัษณน์ัน้แบบเตม็จอ 
3.การแฝงกบัวตัถ ุคือการใส่แผ่นปา้ยตราสินคา้หรือตวัสินคา้ เขา้ไปเป็นสว่นหนึ่ง

ในรายการโดยไมใ่ชภ่าพกราฟฟิก เชน่ อาจวางบนไวบ้นโต๊ะในกรณีท่ีพิธีกรนั่งเล่าข่าวเพ่ือใหก้ลอ้ง
สามารถจบัภาพได ้เป็นตน้  

4.การแฝงกับบุคคล คือการสอดแทรกสินคา้หรือตราสินคา้เขา้ไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของพิธีกร เชน่ สวมใสเ่สือ้ผา้ท่ีเป็นสีสนัหรือตราของสินคา้นัน้ ๆ และอาจใหจ้บัหรือด่ืม เป็นตน้ 

5. การแฝงกับเนือ้หา เป็นการสอดแทรกสินคา้เขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งของเนือ้หา
รายการ ผ่านการบอกเล่าเช่ือมเรื่องราวหรือสรรพคณุใหต้รงหรือสอดคลอ้งกลมเกลียวกับเนือ้หา
ขา่วสารท่ีตอ้งการส่ือ 

จากการใหค้วามหมายและการแบง่ประเภทของ Product Placement ขา้งตน้ ผูว้ิจยั
ตัง้ขอ้สงัเกตว่าในปัจจุบนันีช้่องทางการสอดแทรกตราสินคา้ในรายการต่าง ๆ เป็นสิ่งท่ีเราเห็นกัน
อยู่มากและปฏิเสธไม่ไดว้่าเป็นช่องทางท่ีท าใหผู้บ้ริโภครูจ้กัสินคา้เหล่านัน้ แมไ้ม่เคยสัมผสัหรือ
บริโภคเลย แต่ทราบว่าคือสินค้าประเภทใด ใช้อย่างไร และสรรพคุณคืออะไร สิ่ งเหล่านี ้
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หมายความว่า Product Placement นั้นให้ประโยชนก์ับเจ้าของสินคา้ เพราะส่งผลต่อการรบัรู ้
โดยตรงของผู้บริโภคและกลมกลืนไปกับการชมรายการมากกว่ามีโฆษณาคั่นเบรก ดังท่ี 
(Mr.pond, marketingoops.com) กล่าวไวว้่าระหว่างการชมรายการหากมีโฆษณาสินคา้มาแทรก
นั่นคือจุดเริ่มตน้ของการเปล่ียนหนีโฆษณาและอาจจะไม่ไดก้ลับมาชมรายการอีกเลย  ดงันั้น
วิธีการสอดแทรกผลิตภัณฑ ์หรือตราสินคา้เขา้ไปในเนือ้หาของรายการ ก็คือศาสตรแ์ละศิลป์แห่ง
การท า Product Placement ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการส่ือสารท่ียดัเยียดใหผู้ช้มไดเ้ห็น และจดจ า
ผลิตภัณฑ์อย่างแยบยลท่ีสุด  โดยเฉพาะหากเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับผู้สูงวัย เพ่ือน ามา
สอดแทรกในรายการขา่วบนัเทิงท่ีพฒันาขึน้มาส าหรบัผูส้งูวยั 

6. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง  
ผู้สูงวัย                                                 

6.1 จฑุารตัน ์แสงทอง. (2560). สังคมผู้สูงอายุ(อย่างสมบูรณ)์: ภาวะสูงวัยอย่าง

มีคุณภาพ.บทความวิชาการปีท่ี 38 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-เมษายน 
ในปัจจบุนัสงัคมไทยก าลงัเผชิญอยูใ่นภาวะสงัคมผูส้งูอายท่ีุเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

ดว้ยเหตผุลจากเทคโนโลยีทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุมีความกา้วหนา้และความเจรญิทดัเทียม
กบัชาติตะวนัตก ประชากรไทยจึงมีอายยืุนยาวมากขึน้ และราว ๆ 10-20 ปี ขา้งหนา้สงัคมไทยจะ
เขา้สู่สังคมผูสู้งอายุอย่างสมบูรณ์ และอตัราจะเพิ่มขึน้หลายเท่าตวั เม่ือเกิดการพัฒนาขึน้อย่าง
รวดเรว็เชน่นี ้ประชากรท่ีก าลงัเขา้สูว่ยัสงูอาย ุและประชากรท่ีอยู่ในวยัผูส้งูอายตุอ้งเรง่ตระหนกักบั
การเตรียมความพรอ้มและรบัมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นรา่งกายและ
จิตใจ ตอ้งปรบัมมุมองใหม่วา่ตนไม่ใช่ภาระของสงัคมและลกุขึน้มาเห็นคณุคา่ของตนเอง โดยการ
เตรียมตวัเพ่ือใหต้นเองมีความรู ้ความสามารถ และมีศกัยภาพ ความพรอ้มท่ีจะช่วยกนัขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจและสงัคมอยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ การเปล่ียนแปลงดงักล่าวท่ีเกิดขึน้เป็นเหตท่ีุท าให้
ภาครฐัเล็งเห็นความส าคญัในเรื่องนี ้จึงไดมี้การวางแผน และก าหนดนโยบายด้านตา่ง ๆ เก่ียวกบั
ผูสู้งวัยท่ีมีความหลากหลายและเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาไปสู่นโยบายท่ีมีความสอดคล้องต่อ
ด าเนินชีวิตจริงในสงัคมของผูส้งูวยั เป็นพืน้ฐานเบือ้งตน้ในการก าหนดแนวทางของการด าเนินงาน 
สง่เสรมิ คุม้ครองดา้นผูส้งูอาย ุใหเ้กิดความเทา่เทียมและเป็นไปในทิศทาง 

เดียวกนัของหลายๆ ประเทศทั่วโลก เพ่ือรองรบัสงัคมผูส้งูวยัไดอ้ย่างสมบรูณไ์ดมี้
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดจากบทความ สงัคมผูสู้งอายุ(อย่างสมบูรณ)์: ภาวะสูงวยัอย่างมีคณุภาพ 
ท าให้เห็นว่านับวันประชากรผู้สูงวัยเพิ่มจ านวนขึน้อย่างรวดเร็วเน่ืองจากจากวิทยาการทาง
การแพทยท่ี์กา้วหนา้ แตค่นในสงัคมหรือคนหนุ่มสาวกลบัมองเห็นว่ากลุม่ผูส้งูวยัเป็นผูท่ี้ตอ้งพึ่งพา
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ผูอ่ื้นแบบเต็มตวั มองขา้มคณุคา่ในตวัผูส้งูวยั ซึ่งแทจ้รงิแลว้เราควรใหค้วามสนใจและความส าคญั
กับกลุ่มผู้สูงวัยอย่างมากเน่ืองจากเป็นสัดส่วนประชากรท่ีเพิ่มมากขึน้เรื่อย ๆ และอาจมี ส่วน
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจต่อไปไดใ้นอนาคต จึงตอ้งคิดคน้สินคา้และบริการขึน้มาเพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของตลาดผูสู้งวยัโดยเฉพาะในแง่ของจิตใจ รา่งกาย และสงัคม เพ่ือยกระดบัสงัคมสูงวยั
ใหมี้คณุภาพมากย่ิงขึน้ 

6.2 อนันต ์อนันตกูล. (2561). สังคมสูงวัย...ความท้าทายประเทศไทย. เอกสาร
การประชมุราชบณัฑิตและภาคีสมาชิกส านกัธรรมศาสตรแ์ละการเมือง ราชบณัฑิตยสภา 

สงัคมสูงวยัเป็นสถานการณท่ี์ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยท่ีควรตะหนกัแต่เป็นส
ถาณการณท่ี์โลกก าลงัเผชิญ ซึ่งขณะนี ้ประชากรโลกไดก้ลายเป็นสงัคมสงูวยัเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 
โดยมีประชากรอายุ 60 ปีขึน้ไปเป็นรอ้ยละ 12ของประชากรทัง้หมด ในประเทศไทยถือเป็นอนัดบัท่ี 
2 ของกลุ่มอาเซียน โดยมีประชากรอาย ุ60 ปีขึน้ไปรอ้ยละ 16 กลา่วคือ 1 ใน 10 ของประชากรไทย
มีอายุ 60 ปีขึน้ไปซึ่งไดเ้ขา้สู่การเป็นสงัคมสงูอาย ุมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548  และคาดว่าประเทศไทย
จะเป็น “สงัคมสงูวยัโดยสมบรูณ”์ และคาดวา่ประชากรไทยจะสงูขึน้เรื่อย ๆ อย่างรวดเรว็ ส่งผลตอ่
การขยายตวัทางเศรษฐกิจเพราะค่าใชจ้่ายเก่ียวกับสุขภาพและการรกัษาพยาบาลเพิ่มขึน้ คนวยั
ท างานตอ้งแบกรบัภาระมากขึน้ในค่าใชจ้่ายดา้นการเลีย้งดผููสู้งวยั ก าลงัคนดา้นการผลิตลดลง 
และในระยะยาวสงัคมผูส้งูอายุจะมีการออมลดลงจากการวิเคราะหส์ถานการณข์องธนาคารโลก 
(World Bank) เพราะผูส้งูอายุมีเงินไม่เพียงพอแก่การด ารงชีพจึงไม่มีเงินเหลือออม ดงันัน้ รฐับาล
จึงไดมี้มาตรการเพ่ือรองรบัสถานการณผ์ูสู้งอายุท่ีจะเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด ไม่ว่าจะ
เป็น ด้านสุขภาพ ด้านหลักประกันรายได้ ด้านท่ีอยู่อาศัย ด้านการประกอบอาชีพ เอกสาร
การศกึษาฉบบันีย้งัไดศ้กึษาสถานการณส์งัคมสงูวยัในระดบัตา่ง ๆ ตัง้แตภู่มิภาคอาเซียน ไปจนถึง
ระดบัโลก โดยไดย้กตวัอย่างการบริหารจดัการสงัคมสงูวยัของญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นประเทศท่ีเขา้สู่สังคมสงู
วยัระดบัสุดยอดก่อนประเทศอ่ืนในภูมิภาค เน่ืองจากมีการวางระบบการจัดการสวัสดิการและ
ระบบบ านาญรองรบัไวอ้ย่างดี พรอ้มทั้งเอกสารฉบับนีย้ังไดมี้ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปพิจารณา
เก่ียวกับมาตรการท่ีเหมาะสมส าหรบัรองรบัสงัคมสูงวยัท่ีเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วซึ่งถือเป็นความทา้
ทายของประเทศไทยในอนาคต 

จากเอกสารการประชุมฉบบันีจ้ะเห็นไดว้่าหลายประเทศในโลกก าลังเผชิญกับ
สงัคมสงูวยัแบบเต็มตวั จงึไดจ้ดัท าเอกสารขึน้มาเพ่ือเป็นขอ้พิจารณาและใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ตระหนกัถึงสถานการณข์องสงัคมสงูวยั ผูว้ิจยัจงึเล็งเห็นวา่แมเ้ราจะไม่ใช่หน่วยงานจากภาครฐัแต่
เราควรมีส่วนร่วมหรืออย่างน้อยตระหนักถึงแนวทางท่ีจะรับมือกับผู้สูงวัยโดยเฉพาะคนใน
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ครอบครวั หรือแมก้ระทั่งเตรียมพรอ้มส าหรบัตนเอง ส าหรบัหนุ่มสาววยัท างานท่ีจะตอ้งเป็นสงัคม
สงูวยัในอนาคต ดงันัน้ในเรื่องนวตักรรมของสินคา้และบริการส าหรบัการรองรบัสงัคมสงูวยัจงึเป็น
เรื่องท่ีควรตระหนกัเป็นอยา่งยิ่งเพ่ือสง่ผลตอ่เศรษฐกิจในภาพรวม 

พฤตกิรรมการใช้ส่ือผู้สูงวัย 
6.3 สวุิช ถิระโคตร (2561). พฤติกรรมการใชแ้ละการรูเ้ท่าทนัอินเทอรเ์น็ตและทศัคติ

การใช้เนือ้หา ดา้นสุขภาวะบนอินเทอรเ์น็ตของผู้สูงอายุ,วารสารปีท่ี 36 ฉบับท่ี 1 : มกราคม - 
มีนาคม 2561  

จากสถานการณ์ผู้สูงวัยท่ีเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วและมีจ านวนมากขึน้ในปัจจุบัน 
ประเทศไทยจึงตอ้งมีการวางแผนเพ่ือท าใหค้ณุภาพชีวิตของผูส้งูวยัดีขึน้ในทกุ ๆ ดา้น โดยเฉพาะ
ความตอ้งการท่ีจะใหผู้ส้งูวยัสามารถเพิ่งตนเองไดอ้ยา่งเตม็ท่ี อินเตอรเ์น็ตจงึเป็นอีกหนึ่งช่องทางท่ี
ท่ีสะดวกสบายรวดเร็วและน่าจะเขา้ถึงผูส้งูวยัไดไ้มย่าก ผูส้งูวยัจงึหนัมาใชอิ้นเตอรเ์ป็นจ านวนมาก 
งานวิจัยนีจ้ึงมีการศึกษาและเปรียบเทียบการใช้อินเตอรเ์น็ตของผู้สูงวัยท่ีมีอายุ 50-55 ปีท่ีมี
ประสบการณใ์ชอิ้นเตอรเ์น็ต พบว่าใชอิ้นเตอรเ์น็ตเพ่ือคน้หาขอ้มูลดา้นสุขภาพผ่านเฟสบุ๊ค และ
ติดต่อส่ือสารกับเพ่ือนซึงเป็นข้อดี อย่างไรก็ตามขอ้เสียคือ ผู้สูงวัยบางคนเสพติดอินเตอรเ์น็ต
จนเกินไป และสง่ผลเสียกบัสขุภาพตามมา เชน่ แสบตา เม่ือยคอ ปวดแขน เป็นตน้ ตอ้งสรา้งความ
ตระหนักรูเ้รื่องการใชง้าน ความไม่เท่าเทียมกันในการรบัรูข้่าวสาร และการรูเ้ท่าทันอินเตอรเ์น็ต
ของผูส้งูวยั 

จากงานวิจยันีจ้ะเห็นไดว้่าผูสู้งวยัมีพฤติกรรมท่ีเปิดใจในการรบัข่าวสารตา่ง ๆ ผ่าน
อินเตอรเ์น็ตกนัมากขึน้ เพราะมีขอ้จ ากดัคอ่นขา้งนอ้ยและสะดวกสบาย รวมทัง้สามารถรบัขา่วสาร
ท่ีเป็นประโยชนก์บัตวัเองเพ่ือเอามาปรบัใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ผูส้งูวยัจงึเห็นความส าคญัในการใช้
อินเตอรเ์น็ตมากขึน้กว่าเม่ือก่อน จึงควรมีสินคา้บริการตอบโจทยใ์นดา้นนีม้ากขึน้ ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็น
ช่องทางสรา้งธุรกิจโดยผ่านการพฒันาช่องข่าวบนัเทิงผ่าน Line Official Account ส าหรบัผูสู้งวยั 
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการตลาดของผูส้งูวยัโดยตรง และเพ่ือเป็นเพ่ือนคลายเหงาใหก้บัผูส้งูวยั
ไดอี้กดว้ย 

6.4 จารุวรรณ นิธิไพบูลย์ , สันทัด ทองรินทร  ์และวิทยาธร ท่อแก้ว. (2559). การ
พัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อผู้สูงอายุ.  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถมัภ ์ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2559  
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รายการโทรทศันเ์พ่ือผูสู้งวัยมีแนวโนม้ว่าจะเกิดใหม่มากขึน้ เน่ืองจากประเทศไทย
ก าลงักา้วขึน้สู่สงัคมสงูวยั โดยมีปัจจยัท่ีจะน าไปสูแ่ผนในการพฒันารายการโทรทศันเ์พ่ือผูส้งูวยั 3 
ปัจจัยดว้ยกัน คือ 1) ปัจจัยภายนอก คือแนวโนม้ของผูสู้งวัยท่ีเพิ่มมากขึน้ นโยบายทางภาครฐั 
และ CSR ทางการตลาด 2) ปัจจัยภายใน แผนของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ และนโยบายของ
สถานีโทรทศัน ์3) ปัจจยัดา้นรายการ คือ คณุค่าของผูสู้งวยัตามวฒันธรรม จิตวิทยาผูสู้งวยั การ
ขยายฐานอายผุูช้ม และรูปแบบรายการเพ่ือผูส้งูวยั โดยมี 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ รายการส าหรบัผูสู้งวยั
ท่ีมีอายุระหว่าง 60-65 ปี รายการส าหรบัผู้สูงวัยท่ีมีอายุ 65 ปีขึน้ไป รายการส าหรบัผูสู้งวัยท่ีมี
อาชีพรบัราชการหรือรฐัวิสาหกิจ และรายการส าหรบัผูสู้งวยัท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ  ส่วนพฤติกรรมการ
เปิดรบัส่ือของผูส้งูวยัก็เพ่ือรบัขา่วสาร เพ่ือสรา้งความสขุ และเพ่ือน าไปปรบัใชใ้นชีวิตประจ าวนั จึง
ควรมีรายการส าหรบัผูส้งูวยัอยา่งนอ้ย 10% ของผงัรายในทก ๆ สถานีโทรทศัน ์

จากงานวิจยันีแ้สดงใหเ้ห็นว่าในปัจจุบนัประเทศไทยยงัใหค้วามส าคญักับการผลิต
รายเพ่ือผูส้งูวยัไม่มากพอ โดยยงัมีปรมิาณอยู่นอ้ยมาก และบางรายการยงัไม่สามารถฟันธงไดว้่า
เป็นรายการส าหรบัผูส้งูวยัอย่างแทจ้ริงซึ่งขดัแยง้กบัปรมิาณของผูสู้งวยัท่ีก าลงัเพิ่มมากขึน้ ผูผ้ลิต
รายการตา่ง ๆ ควรมีแผนหรือนโยบายในการเตรียมการผลิตรายการเพ่ือผูส้งูวยัเพ่ือท่ีจะตอบโจทย์
โดยตรงและยงัสามารถอยูร่อดไดใ้นยคุท่ีก าลงัแขง่ขนัเรตติง้กนัอีกดว้ย 

รายการข่าวบันเทงิ 
6.5 พัชรินทร์ รักสัตย์, มนฑิรา ธาดาอ านวยชัย และ  ธรรญธร ปัญญโสภณ .

(2561).กระบวนการส่ือข่าวของรายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ในยุคหลอมรวมส่ือ. 
วารสารดษุฎีบณัฑิตทางสงัคมศาสตร ์ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561) 

งานวิจัยนีศ้ึกษาบทบาทหน้าท่ีของ บรรณาธิการข่าว และผู้ส่ือข่าว ซึ่งเป็นหน้าท่ี
ส าคญัส าหรบัการผลิตรายการข่าวบนัเทิง ไม่ว่าจะเป็นการคดัเลือกเนือ้หา คดักรองและตรวจสอบ
ความถกูตอ้งของขอ้มลูจากแหลง่ท่ีไดม้า โดยเฉพาะในยคุปัจจบุนัท่ีรายการขา่วบนัเทิงไมไ่ดเ้กิดขึน้
เฉพาะในโทรทศันแ์ตเ่พียงอย่างเดียวแตอ่ยู่ในยุคหลอมรวมส่ือ คือมีการเพิ่มช่องทางน าเสนอผ่าน
สงัคมออนไลน ์ไม่วา่จะเป็น เฟซบุ๊ก (Facebook) ,เว็บไซต ์(Website) ,ยทูปู (YouTube) และ ไลน ์
ทีวี (Line TV) เป็นตน้ จากการเปล่ียนแปลงนีท้  าใหบ้ทบาทหนา้ท่ีและกระบวนการผลิตรายการ
ข่าวบนัเทิงตอ้งมีศกัยภาพในการท างานท่ีหลากหลาย และรวดเร็วมากขึน้ อย่างใน 1 ข่าวหาก
จะตอ้งมีการกระจายหลากหลายช่องทาง ก็ตอ้งมีรูปแบบการน าเสนอท่ีหลากหลายแง่มุมมาก
ยิ่งขึน้ เลือกใหถู้กทางว่าส่ือใดควรน าเสนอแง่มุมใดทัง้ส่ือดัง้เดิมและส่ือใหม่เพ่ือความเหมาะสม 
ส่วนผูส่ื้อข่าวบนัเทิงตอ้งมีความสามารถทัง้กระบวนการผลิตและน าเสนอข่าว เช่น ไปสมัภาษณ์
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แหล่งข่าวดว้ยตนเอง น ามาเขียนเรียบเรียง ตดัต่อ และล าดบัภาพได ้รวมถึงสามารถใชอุ้ปกรณ์
รายงานขา่วจากสถานท่ีจรงิไดท้กุรูปแบบเพ่ือน าเสนอในสงัคมออนไลนไ์ดท้นัทว่งทีอีกดว้ย 

จากงานวิจยัขา้งตน้จะเห็นไดว้่าในยุคหลอมรวมส่ือท่ีผูค้นสามารถรบัข่าวสารจาก
สงัคมออนไลนไ์ดม้ากขึน้ บทบาทหนา้ท่ีของทีมผลิตรายการก็ตอ้งปรบัตวัตามเช่นกนั เพราะสงัคม
ออนไลนน์ัน้ไปเร็วมาก แชรข์า่วเรว็มาก มีภาพประกอบจากคนอ่ืนท่ีอยู่ในสถานท่ีนัน้ แตด่ว้ยความ
เป็นส่ือเราจะสามารถท างานใหท้ันต่อความอยากรูเ้หตุการณ์ไดท้ันท่วงทีของผูร้บัสารอย่างไรท่ี
ส าคญัข่าวสารนัน้ตอ้งกรองแล้วว่าเป็นขอ้เท็จจริงไม่ไดถู้กบิดเบือน ฉะนัน้ในหนึ่งต  าแหน่งหนา้ท่ี 
ยุคนีจ้ะต้องสามารถท าได้หลายอย่าง และเลือกรูปแบบให้เหมาะสมต่อการน าเสนอทั้งทาง
โทรทัศนแ์ละส่ือออนไลนอี์กดว้ย ดว้ยเหตุนีผู้ศ้ึกษาจึงตอ้งหาค าตอบจากการส่ือสารข่าวบนัเทิง
ผา่นชอ่งทาง Line Official Account ซึ่งถือวา่เป็นช่องทางการส่ือสารขา่วบนัเทิงรูปแบบใหมเ่พ่ือให้
ตรงใจผูส้งูวยัมากท่ีสดุ 

6.6 กฤษณะ แสงจันทร์. (2562).สถานการณ์ข่าวบันเทิงเกี่ยวกับดาราผู้มี

ชื่อเสียงในยุคดิจิทัลผ่านการก าหนดวาระข่าวสาร. วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (ว.ม.) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์(2557), ปัจจุบันเป็น อาจารยป์ระจ าโปรแกรมนิเทศศาสตร ์(ดิจิทัล
มลัตมีิเดีย) คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

ส าหรบัการน าเสนอข่าวบนัเทิง การก าหนดวาระข่าวสารถือเป็นส่วนส าคญั ว่าผูส้่ง
สารส่ือสารอะไรหรือใหค้วามส าคญัใดก็จะส่งผลโดยตรงตอ่ผูร้บัสารดว้ย ในอดีตการก าหนดวาระ
ข่าวสารส่วนใหญ่จะเป็นข่าวใหญ่ระดบัประเทศท่ีส่งผลกระทบในวงกวา้ง แตใ่นปัจจบุนัเราก าลงั
อยู่ในยคุดิจิทลัท่ีมีส่ือและช่องทางท่ีหลากหลายมากยิ่งขึน้ และเกิดการตอบโต ้ไม่ไดเ้ป็นผูร้บัสาร
แตเ่พียงผูเ้ดียว การก าหนดวาระขา่วสารจึงมีมิติท่ีหลากหลายมากย่ิงขึน้โดยเฉพาะข่าวท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับคุคลท่ีมีช่ือสียงอย่างขา่วบนัเทิง เราจะเห็นไดจ้ากเพจเฟซบุ๊กตา่ง ๆ ท่ีมีการแชรข์่าวดารา ข่าว
สามารถเขา้ถึงไดง้่าย รวดเร็ว และมีการตอบโตไ้ดใ้นทนัที หมายถึงผูร้บัสารสามารถตอบโตห้รือ
แชรข์อ้มลูออกไปได ้สรา้งการรบัรูใ้นวงกวา้งไดอ้ย่างรวดเรว็ ไม่วา่จะเป็นรูปแบบคลิปวีดีโอ ภาพนิ่ง
เป็นอลับัม้ หรือการเขียนข่าว เป็นกระบวนการรูปแบบในการน าเสนอท่ีเปล่ียนไปตามเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัขึน้ จึงไดร้บัการคอมเมนทแ์สดงความเห็นกลบั ไม่วา่จะเป็นเชิงทศันคติ หรือเชิงขอ้มลูของ
ผูร้บัสาร ท าใหเ้กิดแหล่งข่าวใหม่หรือตอ่ยอดในการน าเสนอเพ่ือการติดตามข่าวบนัเทิงท่ีน่าสนใจ
ตอ่ไป  

 



  35 

จากการก าหนดวาระข่าวสารของงานวิจยัขา้งตน้ สอดคลอ้งกบักระบวนการน าเสนอ
ขา่วบนัเทิงในปัจจบุนัท่ีการแชรผ์่านช่องทางโซเชียลมีเดียนัน้จะตอ้งตอบโจทยม์ากขึน้ สิ่งท่ีส่ือสาร
ไปในช่องทางใหม่เหล่านี ้เป็นประเด็นใหก้ารก าหนดวาระข่าวสารครัง้ตอ่ ๆ ไปมีความส าคญัชวน
ติดตามมากขึน้ ต่อยอดจากข้อมูลและทัศนคติของผู้รับสารในวงกวา้ง ว่าช่วงใดควรน าเสนอ
ขา่วสารแบบใด ดาราท่านใดมีประเดน็ท่ีควรน าเสนอในช่วงท่ีก าลงัมีประเด็นอยู่หรือไม่ สิ่งเหล่านีมี้
ผลต่อการติดตามของผู้รบัสาร แม้กระทั่ งการน าเสนอข่าวบันเทิงต่อผู้สูงวัย ก็ควรใช้วาระการ
ก าหนดข่าวสารว่าผูสู้งวยัมีทศันคติต่อดารากลุ่มใดแบบใด ชอบข่าวแนวไหน และเหมาะสมท่ีจะ
น าเสนอหรือไม่ จะส่งผลกระทบในแง่ดีตอ่ผูร้บัสารท่ีเป็นสงูวยัมากนอ้ยเพียงใด สิ่งเหล่านีมี้ผลต่อ
การตดิตามรายการขา่วบนัเทิงทัง้สิน้  

6.7 เอกธิดา เสริมทอง. (2561).ข่าวบันเทิง ... กรอบจ ากัด และการพัฒนา. 

บทความวิชาการปีท่ี 18 ฉบบัท่ี 1 มกราคม - มิถนุายน 2561 
ข่าวบนัเทิงถือเป็นข่าวสารรูปแบบหนึ่งท่ีรบัความนิยมอย่างมาก ปัจจุบนัเราจึงเห็น

รายการขา่วบนัเทิงเกิดขึน้ใหม่มากมายจากส่ือตา่ง ๆ ท่ีเพิ่มขึน้ นกัวิชาการกล่าวว่ามีขอ้บง่ชีว้่าผูท่ี้
ช่ืนชอบการดขูา่วบนัเทิงโดยสว่นใหญ่เป็นผูห้ญิง โดยรบัชมเพ่ือสนองความอยากรูอ้ยากเห็น อยาก
ทราบข่าวสารก่อนใคร ตอ้งการเป็นท่ียอมรบัในสังคม ไม่ตอ้งการตกเทรนด ์และตอ้งการคลาย
เครียดจากการท างานหรือสิ่งท่ีตอ้งเผชิญในชีวิตประจ าวัน สิ่งเหล่านีต้อกย า้ว่าการรบัชมข่าว
บนัเทิงเป็นการชมเพ่ือประโยชนท์างใจมากกวา่ปัญญาไมอ่าจพฒันาไปสู่การเพิ่มเติมประโยชนใ์ด 
ๆ ใหก้บัผูร้บัชม นอกจากนีใ้นปัจจุบนัพบว่าอ านาจในการผลิตข่าวถูกเปล่ียนกลายเป็นคนในแวด
วงบันเทิงดว้ยกันเองเป็นผู้ส่ือข่าวท าให้การใช้พืน้ท่ีในการส่ือสารข่าวบันเทิงเป็นพืน้ท่ีท่ีใช้เพ่ือ
ประโยชนส์่วนตน เพราะฉะนัน้หากอยากพฒันาและยกระดบัข่าวบนัเทิงไทยผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และ
ภาครฐั ควรรว่มมือกนัอยา่งจรงิจงั 

ข่าวบันเทิงเป็นข่าวสารท่ีส่วนใหญ่ถูกมองว่าไรส้าระ ไม่ไดป้ระโยชนท์างปัญญา 
รบัชมเพ่ือประโยชนท์างใจ แต่นั่นคือขอ้ท่ีถกูตอ้งส าหรบัจดุประสงคก์ารท าข่าวบนัเทิงส าหรบัผูสู้ง
วยัในหัวขอ้ท่ีผูว้ิจัยตอ้งการพัฒนา เพราะผูสู้งวยั ตอ้งการรบัชมรายการบนัเทิงเพ่ือความคลาย
เครียด คลายเหงา เพ่ือประโยชนท์างใจอยู่แล้วเป็นทุนเดิม หากอยากได้ประโยชน์ไดค้วามรูก็้
จะต้องเป็นรายการเพ่ือสุขภาพ ซึ่งก็ชัดเจนว่าไม่ใช่รายการบันเทิง เพราะรายการบันเทิง
จดุประสงคข์องการรบัชมนัน้ก็ชมเพ่ือความบนัเทิงดงัช่ืออยูแ่ลว้ 
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การตลาดผ่านโซเชียลมีเดยี 
6.8 บุญณัฐ ฉัตรเสาวภัณฑ.์ (2560). กลยุทธก์ารส่ือสารการตลาดผ่านโซเชียล

มีเดียส าหรับรายการโทรทัศน.์ วิทยานิพนธห์ลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (นิเทศศาสตรแ์ละ
นวตักรรม)คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจดัการ,สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางท่ีมีผูใ้ชง้านเป็นจ านวนมาก จึงเป็นช่องทางท่ีจะสามารถ
ส่ือสารต่าง ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี ส่งผลใหน้กัการตลาดใชช้่องทางนีใ้นการประชาสมัพันธส์ินคา้และ
บริการของรายการโทรทัศนใ์หถ้ึงกลุ่มเป้าหมายมากขึน้ เป็นการประชาสัมพันธข์า้มประเภทส่ือ 
และหาวิธีการประเมินผลว่ารายการโทรทศันน์ัน้ใชก้ลยทุธส่ื์อสารบนแพลตฟอรม์ของโซเชียลมีเดีย
นัน้ประสบความส าเรจ็หรือไม ่เพ่ือเป็นหลกัฐานใหที้มผูผ้ลิตรายการมีโอกาสท่ีจะขายพืน้ท่ีโฆษณา
ส าหรับเจ้าของสินค้า โดยมีกลยุทธ์การส่ือสารการตลาด คือ การท างานร่วมกันของทีมผลิต
รายการโทรทศันก์บัทีมโซเชียลมีเดียของรายการโทรทศัน ์การสรา้งเนือ้หาเพ่ือส่ือสารรายการผ่าน
โซเชียล การใชพ้ลงัของผูมี้อิทธิพลทางความคิดในโซเชียลมีเดีย สรา้งชุมชนผูช้มรายการ การเกิด
เนือ้หาท่ีผูร้บัสารสรา้งขึน้เอง และรบัฟังความรูส้กึของผูช้มนั่นเอง 

ในโลกของโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลอย่างชัดเจนต่อการส่ือสารรายการโทรทัศนห์รือ
รายการขา่วบนัเทิง ในแง่ของผูช้ม อาจจะสามารถเขา้ถึงผูค้นไดง้่ายกว่าและมีรูปแบบตวัชีว้ดัความ
นิยมท่ีละเอียดหลากหลาย มีกระแสตอบรบัท่ีชดัเจนว่าดีหรือไม ่ดงันัน้เราควรค านงึถึงปัจจยัตา่ง ๆ 
เหล่านีเ้พราะมีผลตอ่การขายพืน้ท่ีโฆษณาสินคา้และบรกิารในรูปแบบตา่ง ๆ หากไดร้บัความนิยม
มากก็จะมีโฆษณาเขา้มาเป็นเม็ดเงินมากขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



  37 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้วิจัยมุ่งเน้นเรื่อง  “การพัฒนาช่องข่าวบันเทิงผ่าน LINE Official 
Account ส าหรบัผูสู้งวยั” การศึกษาครัง้นีใ้ชร้ะเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative 
Research) หรือ วฒันธรรมพรรณนา (Ethnography) โดยการศกึษาในครัง้นีจ้ะ เริ่มการศกึษาและ
เก็บข้อมูลตั้งแต่ช่วง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 – เดือนพฤษภาคม 2564 ผู้วิจัยด าเนินการศึกษา
คน้ควา้ตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1.การคดัเลือกประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
2.การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นงานวิจยั 
3.การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4.การวิเคราะหแ์ละสรุปผลขอ้มลู 
5.การออกแบบองคป์ระกอบศลิป์ 
6.การพฒันาชอ่งขา่วบนัเทิงผา่น LINE Official Account ส าหรบัผูส้งูวยั 

1.การคัดเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ คือ ประชากรทั้งชายและหญิงโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นผู้สูงวัยโดยมีอายุ 60 ปีขึน้ไป มีประสบการณ์ในการรบัชมข่าวบันเทิง
อยา่งนอ้ย 1 ครัง้ ตอ่สปัดาห ์และกลุม่ผูผ้ลิตรายการขา่วบนัเทิง  
 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ คือ ประชากรทั้งชายและหญิงโดยแบ่งเป็น 2 

กลุม่ไดแ้ก่ กลุม่ผูบ้รโิภคท่ีเป็นผูส้งูวยัโดยมีอาย ุ60 ปีขึน้ไป มีประสบการณใ์นการรบัชมขา่วบนัเทิง
อย่างนอ้ย 1 ครัง้ ตอ่สปัดาห ์และกลุ่มผูผ้ลิตรายการข่าวบนัเทิง โดยท าการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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1.1.ผู้บริโภคทีเ่ป็นผู้สูงวัย   
ผูว้ิจยัมีวตัถปุระสงคใ์นการสมัภาษณเ์พ่ือท่ีจะทราบถึงความตอ้งการ เนือ้หา รูปแบบ 

และองคป์ระกอบศิลป์ท่ีเหมาะสมในการผลิตช่องข่าวบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยั จึงตอ้งสมัภาษณผ์ูสู้ง
วัย โดยเก็บข้อมูลจากตัวแทนผู้สูงวัย จากการคัดเลือกบุคคลท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีจากองคก์รท่ี
เก่ียวกบัผูส้งูวยัทัง้จากภาครฐัและเอกชน และเคยรบัชมข่าวบนัเทิงอยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ คือ 
ผอ.กรมกิจการผูส้งูอาย ุศลิปินแหง่ชาต ิและชมรมผูส้งูอายมุหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 19 ทา่น 

1.2. ผู้ผลิตรายการข่าวบันเทงิ 
ผูว้ิจยัมีวตัถปุระสงคใ์นการสมัภาษณเ์พ่ือท่ีจะทราบถึงคณุลกัษณะของรายการข่าว

บนัเทิงท่ีประสบความส าเร็จ และสามารถผลิตรายการออกมาไดต้รงกบัความตอ้งการของผูช้ม จึง
ตอ้งสมัภาษณผ์ูผ้ลิตรายการ โดยเก็บขอ้มลูจากผูบ้ริหารสถานีโทรทศัน ์1 ท่าน ผูผ้ลิตรายการข่าว
บันเทิง 1 ท่าน ผู้ผลิตรายการส าหรับผู้สูงวัย  2 ท่าน บรรณาธิการข่าวบันเทิง 1 ท่าน ฝ่าย
ประสานงานรายการ 1 ท่าน และ ทีมออกแบบองคป์ระกอบศิลป์ 3 ท่าน โดยผู้วิจัยได้ท าการ
คดัเลือกจากบคุคลท่ีมีประสบการณใ์นการผลิตรายการข่าวบนัเทิงไมต่  ่ากว่า 3 ปี และท างานอยูใ่น
สถานีโทรทศันที์ไดร้บัความนิยม 10 อนัดบัแรกของการจดัอนัดบัเรทติง้ทัง้หมด  

2.เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยรูปแบบ (Qualitative Research) คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

จากบุคคล 2 กลุ่ม เพ่ือใหก้ารเก็บขอ้มูลเป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการศกึษา ผูศ้ึกษาจึงไดมี้การ
ก าหนดเครื่องมือในการวิจยัท่ีใชก้ารศกึษา คือ การสมัภาษณแ์บบเจาะลกึ (In-depth interview) 
โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

การเก็บข้อมูลก่อนกระบวนการผลิต 
วิธีการสัมภาษณแ์บบเจาะลึก (In-depth interview)   

2.1. ผู้บริโภคทีเ่ป็นผู้สูงวัย 
ค าถามลกัษณะประชากรศาสตร ์

-อาย ุอาชีพ ระยะเวลาหรือประสบการณใ์นการท างาน 
พฤตกิรรมการใชส่ื้อของผูส้งูวยั 

-ปกตติิดตามขา่วสารผา่นชอ่งทางใด 
-ใชช้อ่งทางการส่ือสารใดในการรบัข่าวสารบอ่ยท่ีสดุนอกเหนือจากโทรทศัน ์

-ใชแ้อพพลิเคชั่นLINE หรือไม ่/ บอ่ยแคไ่หน 
ในแง่ของการเปล่ียนแปลงทางรา่งกาย 
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-ทา่นคิดวา่มีขอ้จ ากดัในการใชส่ื้อส าหรบัผูส้งูวยัในดา้นรา่งกายหรือไม่ 
-หากมีรายการข่าวบนัเทิงผา่นส่ืออยา่ง LINE อยากใหมี้การออกแบบเพ่ือง่ายตอ่

การใชอ้ยา่งไร 
ในแง่ของการเปล่ียนแปลงทางจิตใจ 

-ดรูายการตา่ง ๆ เพ่ืออะไร  เพ่ือทราบขอ้มลูขา่วสาร เพ่ือสรา้งความสขุ หรือเพ่ือ
ไปปรบัใชก้บัการด าเนินชีวิต 

-มีประสบการณใ์นการรบัชมขา่วบนัเทิงมากนอ้ยเพียงใด 

-รูจ้กัหรือช่ืนชอบขา่วบนัเทิงรายการอะไร/ชอ่งใด/เพราะอะไร 
-รูจ้กั/ช่ืนชอบพิธีกรขา่วบนัเทิงทา่นใด   
-ทา่นคิดอยา่งไรกบัขา่วบนัเทิงในปัจจบุนั 

-ช่ืนชอบในการตดิตามข่าวบนัเทิงประเภทใด (เนือ้หา)  
-การมีชอ่งขา่วบนัเทิงผา่น LINE ทา่นคิดวา่อยา่งไร 

 ในแง่ของการเปล่ียนแปลงทางด้านสังคม 
-เคยสนใจสินคา้หรือผลิตภณัฑท่ี์น าเสนอในรายการข่าวบนัเทิงหรือไม่ 
-หากสามารถโตต้อบแสดงความเห็นเก่ียวกบัข่าวบนัเทิงไดท้า่นคดิวา่อยา่งไร 
2.2.ผู้ผลิตรายการ 

2.2.1. ผู้บริหาร  
ค าถามลกัษณะประชากรศาสตร ์

-อาย ุอาชีพ ระยะเวลาหรือประสบการณใ์นการท างาน 
-ความคดิเห็นเรื่องการแขง่ขนัในการน าเสนอข่าวบนัเทิงในปัจจบุนั 

ค าถาม Pre-Production  
-กลุม่เปา้หมายของสถานีคือกลุม่ใด 
-มีหลกัในการเลือกน าเสนอข่าวสารบนัเทิงใหต้รงกบักลุม่ผูส้งูวยัอยา่งไร  
-ทา่นคิดวา่มีผูส้งูวยัรบัชมรายการขา่วบนัเทิงมากนอ้ยแคไ่หน  
-ชว่งเวลาท่ีดีท่ีสดุส าหรบัการท ารายการขา่วบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยั  

ค าถาม Production 
-ในวนัถ่ายท าสิ่งใดท่ีตอ้งค านงึถึงมากท่ีสดุ 
-หากเกิดขอ้ผิดพลาดในวนัถ่ายท าควรมีวิธีแกปั้ญหาอย่างไร 

ค าถาม Post-Production 
-การตดัตอ่รายการขา่วบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยัควรเป็นอยา่งไร 
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-วิธีการโตต้อบของผูช้มท่ีเป็นผูส้งูวยัมกัจะใชช้อ่งทางใดในการส่ือสารผา่น
โซเชียลมีเดีย  

2.2.2. บรรณาธิการข่าวบันเทงิ 
ค าถามลกัษณะประชากรศาสตร ์

-อาย ุอาชีพ ระยะเวลาหรือประสบการณใ์นการท างาน 
-ความคดิเห็นเรื่องการแขง่ขนัในการน าเสนอข่าวบนัเทิงในปัจจบุนั 

ค าถาม Pre-Production  
-มีหลกัในการเลือกน าเสนอข่าวสารส าหรบักลุม่ผูส้งูวยัอย่างไร  
-ทา่นคิดวา่มีผูส้งูวยัรบัชมรายการขา่วบนัเทิงมากนอ้ยแคไ่หน  
-การเลือกน าเสนอเนือ้หาขา่วบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยัควรเป็นอยา่งไร 
-การวางตราสญัลกัษณผ์ูส้นบัสนนุรายการต าแหนง่ใดท่ีไดผ้ลมากท่ีสดุ 
-วิธีการน าเสนอผูส้นบัสนนุรายการ ทางสถานีมีรูปแบบใดบา้ง และแบบใดไดร้บั

ความสนใจมากท่ีสดุ  
-ชว่งเวลาท่ีดีท่ีสดุส าหรบัการท ารายการขา่วบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยั  

ค าถาม Production 
-ในวนัถ่ายท าสิ่งใดท่ีตอ้งค านึงถึงมากท่ีสดุ 
-หากเกิดขอ้ผิดพลาดในวนัถ่ายท าควรมีวิธีแกปั้ญหาอย่างไร 

ค าถาม Post-Production 
-การตดัตอ่ข่าวบนัเทิงมีสิ่งใดท่ีควรค านงึถึงเป็นพิเศษส าหรบัผูส้งูวยั 
-วิธีการโตต้อบของผูช้มท่ีเป็นผูส้งูวยัมกัจะใชช้อ่งทางใดในการส่ือสารผา่น

โซเชียลมีเดีย  
2.2.3. ฝ่ายออกแบบองคป์ระกอบศิลป์ 

ค าถามลกัษณะประชากรศาสตร ์
-อาย ุอาชีพ ระยะเวลาหรือประสบการณใ์นการท างาน 
-ความคดิเห็นเรื่องการแขง่ขนัในการน าเสนอข่าวบนัเทิงในปัจจบุนั 

ค าถาม Pre-Production  
-มีหลกัในการเลือกน าเสนอข่าวสารใหต้รงกบักลุม่ผูส้งูวยัอยา่งไร  
-การวางตราสญัลกัษณผ์ูส้นบัสนนุรายการต าแหนง่ใดท่ีไดผ้ลมากท่ีสดุ 
 -ชว่งเวลาท่ีดีท่ีสดุส าหรบัการท ารายการขา่วบนัเทิงเพ่ือผูส้งูวยั 
-การเตรียมตวัในสว่นอปุกรณฉ์าก แสง สี เสียง กราฟฟิก  
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ค าถาม Production 
-ในวนัถ่ายท าสิ่งใดท่ีฝ่ายองคป์ระกอบศลิป์ตอ้งค านงึถึงมากท่ีสดุ 
-หากเกิดขอ้ผิดพลาดในวนัถ่ายท าควรมีวิธีแกปั้ญหาอย่างไร 

ค าถาม Post-Production 
-การตดัตอ่ข่าวบนัเทิงมีสิ่งใดท่ีควรค านงึถึงหรือพิจารณาเป็นพิเศษส าหรบัผูส้งูวยั 

3.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
แหลง่ขอ้มลูแบง่ออกเป็น 2 แหลง่ คือ ขอ้มลูประเภทบคุคลและเอกสาร 

3.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ คือข้อมูลประเภทบุคคล                  
วิธีการสัมภาษณแ์บบเชิงลึก หรือ (In-depth interview) โดยคดัเลือกกลุม่แรก 

คือ กลุ่มตวัแทนผูสู้งวยัจากชมรมผูสู้งอายุมศว 19 ท่าน ศิลปินแห่งชาติ 1 ท่าน และอธิบดีกรม
กิจการผู้สูงอายุ 1ท่าน และกลุ่มท่ีสองคือ ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ 1 ท่าน ผู้ผลิตรายการข่าว
บันเทิง 1 ท่าน ผู้ผลิตรายการส าหรับผู้สูงวัย 2 ท่าน บรรณาธิการข่าวบันเทิง 1 ท่าน ฝ่าย
ประสานงานรายการ 1 ท่าน และ ทีมออกแบบองคป์ระกอบศิลป์ 3 ท่าน เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก 
โดย ผูว้ิจัยท าหนา้ท่ีสัมภาษณ์สังเกตุอวจันภาษา ใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค ์และไดข้อ้มูลลึก
ท่ีสุด  โดยมีโครงสรา้งค าถาม เป็นแบบ Semi – Structure กึ่งวางโครงสรา้ง โดยมีการเตรียม
ค าถามไว้ล่วงหน้า และระหว่างการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์มี อิสระท่ีจะซักถามเจาะลึก
นอกเหนือจากค าถามท่ีเตรียมไว ้และผูไ้ดร้บัการสมัภาษณก็์มีอิสระในการตอบค าถามเชน่กนั  

3.2 แหล่งข้อมูลทุตยิภูมิคือข้อมูลประเภทเอกสาร    
แหล่งขอ้มลูท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลูเพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูเรื่อง การพฒันาช่องข่าวบนัเทิง

ผา่น LINE Official Account ส าหรบัผูส้งูวยั ไดแ้ก่ 
-ผงัรายการบนัเทิงของสถานทีโทรทศันต์า่ง ๆ   
-หนงัสือทางวิชาการ วารสาร เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งตา่ง ๆ เก่ียวกบัเรื่องรายการ

ขา่ 
บนัเทิง  
-ขอ้มลูจากอินเทอรเ์น็ต บทสมัภาษณต์า่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั หลงัจาก

ท่ีผู ้
ศกึษาไดท้  าการศกึษาจากแหล่งขอ้มลูทัง้ 2 แหล่งขอ้มลู จะน าไปประมวลผล 

และวิเคราะหส์รุปผล และอภิปรายผลในเรื่อง การพฒันาชอ่งขา่วบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยัตอ่ไป 
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4.การวิเคราะหแ์ละสรุปผลข้อมูล 
ในการวิเคราะหข์อ้มูลและสรุปผลขอ้มูลในการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาช่องข่าวบนัเทิง

ผา่น LINE Official Account ส าหรบัผูส้งูวยั” ผูว้ิจยัไดใ้ชรู้ปแบบการวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยการอาศยั
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นกรอบในการวิเคราะห ์บวกกบัการสงัเคราะหข์อ้มูล
จากการสมัภาษณเ์ชิงลึก เพ่ือใหไ้ดรู้ปแบบในการผลิตช่องข่าวบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยั และน าเสนอ
ผลการวิเคราะห ์โดยใชว้ิธีการวิเคราะหก์ระบวนการ (Procedure Analysis) (กาญจนา แกว้เทพ,  

2560) เพ่ือน าขอ้มลูมาเขา้สูก่ระบวนการคิดเชิงออกแบบ และพฒันาออกมาเป็นตน้แบบ
ชอ่งรายการขา่วบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยั  

5.การออกแบบองคป์ระกอบศิลป์ 
การออกแบบองคป์ระกอบศิลป์ของช่องข่าวบนัเทิงส าหรบัผูสู้งวยั เป็นขัน้ตอนหลงัจาก

การสมัภาษณ ์และน าผลมาวิเคราะห ์ในส่วนของขอ้จ ากดัทางดา้นรา่งกายของผูส้งูวยั สิ่งท่ีผูส้งูวยั
ตอ้งการ หรือสิ่งท่ีมีผลดีตอ่ผูสู้งวยั น าขอ้มูลทัง้จากฝ่ังผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูสู้งวยัและฝ่ังผูผ้ลิตรายการ 
เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดเ้ขา้สู่กระบวนการออกแบบส าหรบักราฟฟิกรายการและตราสญัลกัษณร์ายการ 
โดยน าขอ้มลูมาวิเคราะหส์ิ่งท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัตอ่ไปนี ้

5.1 สีสนัท่ีเหมาะสมกบัผูส้งูวยั เพ่ือน าไปใชใ้นชอ่งขา่วบนัเทิง 
5.2 รูปแบบตวัอกัษรหรือฟอนตท่ี์เหมาะสมกบัผูส้งูวยั เพ่ือน าไปใชใ้นชอ่งขา่วบนัเทิง 
5.3 ตราสญัลกัษณร์ายการ เพ่ือน าไปใชเ้ป็นช่ือชอ่งขา่วบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยั     

6.การพัฒนาช่องข่าวบันเทงิผ่าน LINE Official Account ส าหรับผู้สูงวัย 
นอกจากการน าขอ้มูลมาเขา้สู่กระบวนการออกแบบองคป์ระกอบศิลป์แลว้ ยงัตอ้งน า

ขอ้มลูมาเขา้สูก่ระบวนการวิเคราะหเ์พ่ือวางรูปแบบและทิศทางเนือ้หารายการ หรือทิศทางของชอ่ง
ข่าวบนัเทิง รวมทัง้การวางกลยุทธท์างการตลาด เพ่ือก าไรส าหรบัการต่อยอดในการท าธุรกิจใน
ระยะยาว โดยมีขัน้ตอนท่ีสามารถวิเคราะหอ์อกมาไดจ้ากขอ้มลูทัง้ฝ่ังผูบ้รโิภคและผูผ้ลิตดงัตอ่ไปนี ้

6.1 การวิเคราะหข์อ้มลูจากฝ่ังผูบ้รโิภคท่ีเป็นผูส้งูวยั 
6.1.1 ชอ่งทางในการเปิดรบัขา่วสาร 
6.1.2 พฤตกิรรมการใชแ้อพพลิเคชั่น LINE 
6.1.3 ขอ้จ ากดัในการใชส่ื้อส าหรบัผูส้งูวยั 
6.1.4 การออกแบบองคป์ระกอบศิลป์ในช่องรายการข่าวบนัเทิงผ่าน LINE Official 

Account ส าหรบัผูส้งูวยั 
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6.1.5 ปัจจยัของพฤตกิรรมการรบัขา่วสารส าหรบัผูส้งูวยั 
6.1.6 ประสบการณใ์นการรบัชมขา่วบนัเทิง 
6.1.7 รายการบนัเทิงท่ีรบัชมเป็นประจ า 
6.1.8 ความช่ืนชอบพิธีกรขา่วบนัเทิง 
6.1.9 ความช่ืนชอบในการตดิตามประเภทเนือ้หาขา่วบนัเทิง 
6.1.10 ความคิดเห็นในการพัฒนาช่องข่าวบันเทิงผ่าน LINE Official Account 

ส าหรบัผูส้งูวยั 
6.2 การวิเคราะหข์อ้มลูจากฝ่ังผูผ้ลิตรายการ 

สว่นท่ี 1 ขัน้ตอนการเตรียมการผลิต (Pre-Production) 
6.2.1 การวางแผน 

6.2.1.1  กลุม่เปา้หมาย 
6.2.1.2  วตัถปุระสงค ์
6.2.1.3  การเลือกพิธีกร 
6.2.1.4  ชอ่งทางออกอากาศ 
6.2.1.5  อปุกรณ ์
6.2.1.6  เวลาในการออกอากาศ 
6.2.1.7  งบประมาณ 
6.2.1.8  การจดัวางผลิตภณัฑ ์

6.2.2  เนือ้หา 
6.2.2.1  อพัเดทขา่วบนัเทิง 
6.2.2.2  ประชาสมัพนัธข์า่วควรรูข้องผูส้งูวยั 

6.2.3  การเขียนบทพดู 
6.2.3.1  บทพดูพิธีกร 
6.2.3.2  อกัษรอธิบายเนือ้หาจ าเป็น 

6.2.4  ประสานงาน 
6.2.4.1  สถานท่ีถ่ายท า 
6.2.4.2  พิธีกรหรือดารารบัเชิญ 
6.2.4.3  เสือ้ผา้ แตง่หนา้ ท าผม 
6.2.4.4  อาหาร เครื่องดื่ม 
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6.2.4.5  ก าหนดเวลาถ่ายท า 
สว่นท่ี 2 ขัน้ตอนการผลิต (Production) 
สว่นท่ี 3 ขัน้ตอนหลงัการผลิต (Post-Production) 

6.2.5  การตดัตอ่ 
6.2.6  กราฟฟิก 

เม่ือน าข้อมูลค าตอบจากฝ่ังผู้บริโภคท่ีเป็นผู้สูงวัยและฝ่ังผู้ผลิตรายการหลังจาก
วิเคราะหอ์อกมาตามหวัขอ้ขา้งตน้ จึงเขา้สูก่ระบวนการพฒันาในแง่รูปแบบ หรือเนือ้หาเพ่ือน าไปสู่
ประโยชนท่ี์ผูส้งูวยัควรจะไดร้บั โดยใชอ้งคป์ระกอบศิลป์เป็นตวัส่ือสารเพ่ือพฒันาออกมาเป็นช่อง
ขา่วบนัเทิงผา่น LINE Official Account ส าหรบัผูส้งูวยั 
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บทที ่4 
ผลการวิจัย 

ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาเรื่องของ “การพัฒนาช่องข่าวบันเทิงผ่าน Line 
Official Account ส าหรับผู้สูงวัย ” การศึกษาครั้งนี ้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิ ธีวิจัยเชิ งคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณแ์บบเจาะลึก  (In- Depth 
Interview) จากผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้งในกระบวนการผลิตรายการขา่วบนัเทิง และผูส้งูวยัท่ีเป็นผูร้บัชม
รายการขา่วบนัเทิงเพ่ือน ามาพฒันาตามวตัถปุระสงคข์องงานวิจยัดงันี ้

4.1 เพ่ือศกึษากระบวนการการผลิตรายการข่าวบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยั 
4.2 เพ่ือพฒันาชอ่งขา่วบนัเทิงผา่น LINE Official Account ส าหรบัผูส้งูวยั 

4.1 เพือ่ศึกษากระบวนการการผลิตรายการข่าวบันเทงิส าหรับผู้สูงวัย 
กระบวนการผลิตรายการข่าวบนัเทิงส าหรบัผูสู้งวยัประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือ ขัน้ตอน

การเตรียมการผลิต ขัน้ตอนการผลิต และขัน้ตอนหลงัการผลิตซึ่งมีความส าคญัในทกุ ๆ ส่วน จงึจะ
ออกมาเป็นรายการขา่วบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยัได ้ผูว้ิจยัจึงมีการสมัภาษณผ์ูบ้รโิภคท่ีเป็นผูส้งูวยัและ
ผูผ้ลิตในแตล่ะหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
ส่วนที ่1 ข้ันตอนการเตรียมการผลิต (Pre – Production) 

ในขัน้ตอนนีถื้อว่าเป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัมากท่ีสุด เป็นการวางแผนก่อนท่ีจะเริ่มผลิต
รายการจริง ควรใหเ้วลากับขัน้ตอนนีค้อ่นขา้งมากเน่ืองจากหากวางแผนหรือเตรียมการไดดี้ การ
ผลิตรายการก็จะเป็นไปตามระเบียบขัน้ตอนและลดปัญหาไดดี้ ผูว้ิจยัจึงสามารถแจกแจงขอ้มลูท่ี
ไดจ้ากขัน้ตอนนีโ้ดยการสมัภาษณ ์แบง่เป็น 2 ชดุขอ้มลูหลกั ๆ คือขอ้มลูจากฝ่ังผูบ้รโิภคและขอ้มลู
จากฝ่ังผูผ้ลิต ดงันี ้

ข้อมูลชุดแรกจากฝ่ังผู้บริโภค คือ ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ค าถามปลายเปิดของ
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ศิลปินแห่งชาติ และผู้สูงวัยจ านวน 19 ท่าน จากชมรมผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีมีอาย ุ60 ปีขึน้ไป ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรบัชมข่าวบนัเทิง
ในผูสู้งวยั เพ่ือน าขอ้มลูไปพฒันาช่องข่าวบนัเทิงผ่าน LINE Official Account ส าหรบัผูส้งูวยั โดย
เริ่มจากขอ้มูลของชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่ง มีหลายช่วงอายุและหลาย
อาชีพ ดงัตารางท่ีปรากฏ 
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ตาราง 3 แสดงจ านวนอายแุละอาชีพของผูส้งูวยัจากชมรมผูส้งูอาย ุมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  

ข้อ ค าถาม จ านวน ร้อยละ 
1. อายุ   

 60 – 64 ปี  4 คน 21.05 
 65 – 69 ปี 5 คน 26.32 
 70 – 74 ปี  5 คน 26.32 
 75 – 79 ปี  1 คน 5.26 
 80 – 84 ปี 3 คน 15.79 
 85 – 90 ปี 1 คน 5.26 

2. อาชีพ   
 เกษียณการท างาน 2 คน 10.53 
 ขา้ราชการบ านาญ 1 คน 5.26 
 ขา้ราชการเกษียณ 15 คน 78.95 
 แมบ่า้น  1 คน 5.26 

 
จากตารางข้างต้น  แสดงจ านวนอายุและอาชีพของผู้สูงวัยจากชมรมผู้สูงอาย ุ

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ านวนทัง้หมด 19 คน แบ่งเป็นช่วงอาย ุ 60 – 64 ปี 4 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 21.05  ช่วงอายุ 65 – 69 ปี 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.32 ช่วงอายุ 70 – 74 ปี 5 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 26.32 ช่วงอายุ 75 – 79 ปี 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.26 ช่วงอายุ 80 – 84 ปี 3 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 15.79 และ 85 – 90 ปี 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.26  เกษียณการท างานแลว้ 2 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 10.53 ขา้ราชการบ านาญ 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.26 ขา้ราชการเกษียณ 15 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 78.95 และเป็นแม่บ้าน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.26  กล่าวคือ อายุของผู้สูงวัยในชมรม
ผูสู้งอาย ุมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒมีตัง้แต ่60 ปีขึน้ไปจนถึงอาย ุ90 ปี ซึ่งถือเป็นผูสู้งวยัโดย
สมบูรณ ์โดยมีช่วงอายุตัง้แต่ 65 – 74 มากท่ีสุดถึง 10 คน ส่วนอาชีพ มีราชการเกษียณมากท่ีสุด
จ านวน 15 คน จาก 19 คน จะเห็นวา่เป็นผูท่ี้วา่งจากภาระการท างานแลว้โดยสว่นใหญ่ 
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ตาราง 4 แสดงค าตอบจากค าถามปลายเปิดในประเดน็ท่ีเก่ียวกบัการใชส่ื้อและการรบัขา่วสาร
บนัเทิงของผูส้งูวยัจากชมรมผูส้งูอาย ุมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  

ข้อ ค าถาม ค าตอบ 
1. ชอ่งทางในการเปิดรบัขา่วสาร -Line  

-วิทย ุและวิทยใุนรถยนต ์
-Facebook  
-หนงัสือพิมพ ์ 
-โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  
-ดทีูวีอยา่งเดียว  
-ทกุแพลทฟอรม์ท่ีมี 
-Twitter 

2. พฤตกิรรมการใชแ้อพพลิเคชั่น  LINE -ใชท้กุวนั (ตอบมากท่ีสดุ 11 คน) 
-วนัละ 6 – 7 ชั่วโมง ตอ่วนั  
-วนัละ 3 ชั่วโมงตอ่วนั  
-วนัละ 1 ชั่วโมง  
-ใชเ้กือบทกุวนั  

3. ขอ้จ ากดัในการใชส่ื้อส าหรบัผูส้งูวยั -ตวัเล็กไป และ แสงจา้ไป  
-ความสะดวกในการสืบคน้ขอ้มลู  
-ค าศพัทท่ี์ทนัสมยัมากเกินไป / ใช้
อปุกรณส่ื์อสารไมเ่ก่ง  
-ไมมี่ขอ้จ ากดั ส าหรบัทีวี / อปุกรณ์
สามารถปรบัแตง่ได ้
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ข้อ ค าถาม ค าตอบ 
4. การออกแบบองคป์ระกอบศิลป์ในชอ่ง

รายการขา่วบนัเทิงผา่น LINE Official 
Account ส  าหรบัผูส้งูวยั 

-มองเห็นไดง้่าย  สี แสง ใชอ้กัษรตวั
โต เสียงเหมาะสมกบัวยั โดยเฉพาะ 
Timeline หรือดา้นบนของหนา้ Line 
ใหส้ะดวกในการเขา้ถึงมากท่ีสดุ 
-มีเนือ้หาไมย่าวจนเกินไป ภาพ
ชดัเจน แตส่ิ่งท่ีส  าคญัท่ีสดุ คือ ควรให้
ความส าคญักบัเนือ้หามากกวา่การ
ออกแบบ เนือ้หาควร สรุปสัน้ ๆ เชน่ 
ภาพยนตร/์musical/การแสดงท่ี
นา่สนใจ การติดตามในขัน้ตอนตอ่ ๆ
ไป สามารถติดตามไดท่ี้ไหน เนน้การ
สรา้งความเขา้ใจท่ีง่ายๆ  
-ควรมีรูปภาพประกอบ ใชรู้ปและสี
สด ชว่ยใหน้า่อา่น 
-มีปุ่ มกดลิงคป์รากฎชดัเจน มีปุ่ มให้
บนัทกึและสง่ตอ่ไดอ้ยา่งสะดวก 
สามารถเปิดดไูดท้นัที ไมซ่บัซอ้น  
-มีค  าอธิบายขัน้ตอนการใชง้าน 
-ดลูะครยอ้นหลงั 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ข้อ ค าถาม ค าตอบ 
5. ปัจจยัของพฤตกิรรมการรบัข่าวสาร

ส าหรบัผูส้งูวยั 
-เพ่ือทราบขอ้มลูขา่วสาร เพ่ือสรา้ง
ความสขุ และเพ่ือไปปรบัใชก้บัการ
ด าเนินชีวิตแตค่วามสขุนัน้ตอ้งมี
รสนิยมดว้ย 
-เพ่ือทราบขอ้มลูขา่วสาร 
-เพ่ือความสนกุเก่ียวกบัเกมโชวท่ี์ให้
สาระ ความรู ้ขา่วสาร ขอ้มลูสขุภาพ 
-สรา้งความสขุ สรา้งความบนัเทิง 
สถานท่ีท่องเท่ียว รูปภาพ เพลงอมตะ  
-ตดิตามขา่วสาร เพ่ือไดแ้ง่คิดไปใชใ้น
ชีวิต เพ่ือสขุภาพ เพ่ือคน้หาสิ่งท่ีอยาก
รู ้
บนัเทิง ขอ้มลู เพ่ือประโยชน ์
-ตอ้งการทกุหวัขอ้และเพ่ือ Update 
ตวัเอง 
-รายการสารคดีความรู ้
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ข้อ ค าถาม ค าตอบ 
6. ประสบการณใ์นการรบัชมข่าวบนัเทิง -มีทัง้ มาก ปานปลาง นอ้ย แตกตา่ง

กนัในแตล่ะบคุคลออกไป  
-ดขูา่วบนัเทิงทางทีวีบางช่อง ถา้ไร้
สาระหรือมีการแสดงรุนแรง จะไมด่ ู   
-ดบูา้ง กบัลกูๆ 
-ตัง้แตมี่ทีวี คือ ราว 60 ปี 
-ตดิตามมานาน หลายปี แตไ่มไ่ดดู้
ทกุวนั 
-ไมมี่เลยคะ่ อา่นจากไลน ์ของกลุม่
เทา่นัน้ 
-ไมค่อ่ยใชเ้พราะเปลืองพลงังาน 

7. รายการบนัเทิงที่รบัชมเป็นประจ า -เพลงเอก และ golden song 
-ไทย พีบีเอส 
-สสีนับนัเทิง ช่อง 33 ช่องอื่นไมค่อ่ยไดด้ ู
-เปิดทวีีช่องใด. มีเรือ่งนา่สนใจ จงึจะด.ู ไม่
ช่ืนชอบรายการอะไรเป็นพิเศษ 
ทกุรายการ ทกุช่อง เพราะไมท่ าใหเ้ครยีด 
-ช่อง 3 / ช่อง 31 ก็ชอบ พิธีกรชายที่จดั
รายการ4ตอ่4นะคะ รายการนีด้ีคะ่ ทา้ทาย
ผูช้มดว้ย รายการเพลงโบราณเยน็วนัเสาร ์
-รายการเพลงตา่งๆ เกมโชว ์
-ดชู่อง31, 33 ไมเ่ลอืก รายการ เปิดเจอก็ด ู
เหตผุลคือ มีรายการดีๆใหด้ ู
-ช่อง 23 เพราะหลากกลาย และมีสาระ 
-ครวัคณุตอ๋ย ช่อง 33 ไดค้วามรูเ้รือ่งการ
ท าอาหาร 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ข้อ ค าถาม ค าตอบ 
8. ความช่ืนชอบพิธีกรข่าวบนัเทิง -เกลือ (ไมท่ราบช่ือจรงิ) 

-เพชรรี พรหมชว่ย 
-ชอบทกุคน เพราะเขาส่ือสารไดดี้ 
-นางมหาเทวี 
-ปัญญา ปันสขุ 
-ลิลล่ี 
-คณุตอ๋ย 
-เกลือ, ปัญญา, กนั 
-ชอบทีมคณุกนก 

9. ความคดิเห็นกบัข่าวบนัเทงิในปัจจุบนั -ไม่น่าสนใจ 
-มีข่าวส่วนตวัมากเกินไป 
-เอะอะโวยวาย ผูอ้่านข่าวบางคนโอเวอร์
เกินไป 
-ไม่คอ่ยสนใจมากนกั  ถา้เก่ียวกบัดารา
นกัแสดง 
-เป็นขอ้มลู ปกตใินชีวติคนบนัเทงิส่วนหนึ่ง 
-ไม่มีสาระ และ ไม่คอ่ยน่าเช่ือถือ  
-โฆษณาเรื่องที่ on air / ขายของเป็นหลกั 
ยาววววดว้ยคะ่ 
-บางช่องนุ่งชดุชัน้ในออกทีวี ไม่เหมาะสม 
-ชอบ แตต่อ้งสภุาพควบคูไ่ป 
-มีรายละเอียดมากเกินไป เป็นเรื่องส่วนตวั 
เสนอซ า้ๆ  
-พอแกเ้บื่อได ้
-พวกเขาก็ด  าเนินชีวติปกต ิแตเ่ราอยากรูก้นัไป
เอง 
-เป็นการวิจารณโ์ดยใชอ้ารมณส์่วนตวัเขา้ไป
มากเกินไป 
-บางรายการไรส้าระ ไม่คอ่ยสรา้งสรรค์
เทา่ท่ีควร 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ข้อ ค าถาม ค าตอบ 
10. ความช่ืนชอบในการตดิตามประเภท

เนือ้หาข่าวบนัเทิง 
-ขา่วละคร  ขา่วดี ๆของนกัแสดง 
-ไมไ่ดต้ดิตาม  เพราะเปิดทีวีไว ้ดไูป
เรื่อย ๆ เม่ือมีเวลาวา่ง 
-การด าเนินชีวิตของคนบนัเทิง 
-เนือ้หาท่ีสรา้งสรรค ์
-ส าหรบัสงูวยั ชอบอะไรแบบยคุ 60s 
70s  
-เมียหลวงหงึไรเ้หตผุล ธนัยา่ 
-เพลิดเพลิน มีประโยชน ์มีสาระ ชว่ย
สงัคม 
-รายการเท่ียวทัง้ในและตา่งประเทศ 
-ความส าเรจ็ ความกา้วหนา้ของดารา 
-ขา่วดารา  การจดังานบนัเทิง 
-รายการประกวดเพลง และละคร 
-ประเภทท่ีเป็นประโยชนต์อ่สงัคม 
-การเมือง สารคดี สงัคม 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ข้อ ค าถาม ค าตอบ 
11. ความคดิเห็นในการจะพฒันาชอ่งขา่ว

บนัเทิงผา่น LINE Official Account 
ส  าหรบัผูส้งูวยั 

-นา่จะดี / ดี / ดีมาก / สะดวกดี / 
นา่สนใจ / เขา้ถึงง่าย  
-ดี เพิ่มชอ่งทางรบัขา่ว เป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกแก่ผูบ้รโิภค 
-เพียงแคมี่ขา่วสว่นตวัของนกัแสดง
มากอีกช่อง 
-ควรเพิ่มสาระหรือสรา้งสรรค ์
-ดี แตจ่ะควบคมุการแตง่กายและ
ขา่วสารท่ีถกูตอ้งไมท่  ารา้ยจิตใจคน
อ่ืน 
-ก็ดี แตค่วรเผยแพรเ่ฉพาะเรื่องดี ๆ 
คนเขาชมจะไดน้  าไปปฏิบตัิ 
-สามารถดไูดต้ลอดเวลา 
-ไมจ่  าเป็นไมส่นใจ  จะใชไ้ลน ์เม่ือ
จ าเป็น (สว่นนอ้ย) 
-ส าหรบัสงูวยั อาจไมต่ดิตลาดกระมงั
คะ 
-ดทูางทีวีจะดีกว่า 

 
 
 
 
 
 
 
 



  54 

ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ข้อ ค าถาม ค าตอบ 
12. ความคดิเห็นตอ่ผลิตภณัฑท่ี์น าเสนอใน

รายการขา่วบนัเทิง 
-เคย เพราะ สินคา้สขุภาพ ของใช ้
-ไมเ่คย เพราะมีขายแตย่าบ ารุงแพงๆ 
/ จะเปล่ียนรายการทนัที 
-ไมแ่นใ่จ เพราะสว่นใหญ่เป็นสินคา้
เฉพาะ 
-บางสินคา้  
-นอ้ยมาก  

13. การแสดงความเห็นเก่ียวกบัขา่ว
สารบนัเทิง 

-นา่จะดี / นา่สนใจ  
-ยินดีท่ีจะแสดงความคิดเห็น แตเ่คย
เสนอความเห็นไป ทาง ชอ่ง One 
ไดร้บัค าตอบกลบัมาวา่ก็อย่าดซูิ เลย
หมดศรทัธา 
-ขอใหพ้ิธีกร หรือผูอ้า่นข่าว ออกเสียง
อกัขระใหช้ดัเจน ค าควบกล า้ การ
ออกเสียง ร ล  และออกเสียง ว ทา้ย
ค า 
-ไมส่นใจ / ไมจ่  าเป็น / ไมต่อ้งการ / 
คงไมส่ะดวก / คงไมมี่ผลอะไร   
-ดี ไดท้ราบข่าวท่ีกวา้งขึน้  
-ขา่วสนกุก็เห็นดว้ย  
-เสนอขา่วท่ีมีสาระ น่าสนใจตอ่การ
เรียนรู ้ 
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จากตารางขา้งตน้ แสดงค าตอบจากค าถามปลายเปิดในประเด็นท่ีเก่ียวกบัการใชส่ื้อและ
การรบัขา่วสารบนัเทิงของผูส้งูวยัจากชมรมผูส้งูอาย ุมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  

ในประเด็นการใชช้่องทางการส่ือสารใดในการรบัข่าวสารมากท่ีสุดนอกจากโทรทัศน ์
มากกว่าครึ่งตอบว่าใชช้่องทางอินเตอรเ์น็ต ประเด็นการใชแ้อพพลิเคชั่น  LINE บ่อยแคไ่หน มีทัง้
ค  าตอบท่ีใชท้กุวนั  วนัละ 6 – 7 ชั่วโมง  วนัละ 3 ชั่วโมง วนัละ 1 ชั่วโมง และใชเ้กือบทกุวนั ผูท่ี้ตอบ
ว่าใชทุ้กวนัมีมากท่ีสุด 11 คนจาก 19 คน กล่าวคือผูสู้งวยัส่วนใหญ่ใชแ้อพพลิเคชั่น LINE ทุกวนั 
ประเด็นคิดว่ามีขอ้จ ากัดในการใชส่ื้อส าหรบัผู้สูงวัยหรือไม่ เช่น ตัวเล็กไป มองไม่ชัด สีจัดจา้น
เกินไป ค าตอบโดยส่วนใหญ่ตอบว่ามีขอ้จ ากดัในดา้นตวัหนงัสือเล็กไป แสงจา้เกินไปหรือมีปัญหา
ดา้นการใชง้านในดา้นเทคนิค  ประเดน็หากมีรายการข่าวบนัเทิงผ่านส่ืออย่าง LINE อยากใหมี้การ
ออกแบบเพ่ือง่ายต่อการใชอ้ย่างไร ค าตอบโดยส่วนใหญ่คืออยากใหมี้ความชดัเจนทัง้เนือ้หาใน
การส่ือสาร ติดตามตอ่ไดท่ี้ใดและในแง่ของการใชง้านตอ้งการใชง้านไดง้่าย  ประเด็นการติดตาม
รายการต่าง ๆ เพ่ือน าไปปรบัใชก้บัการด าเนินชีวิต โดยส่วนใหญ่ มีการติดตามข่าวสารเพ่ือทราบ
ขอ้มูล เพ่ือสรา้งความสุข และเพ่ือไปปรบัใชก้ับการด าเนินชีวิตแต่ความสุขนัน้ตอ้งมีรสนิยมดว้ย 
และผูส้งูวยัมีการรบัชมรายการขา่วบนัเทิงมากนอ้ยตา่งกนัออกไป มีเพียงสว่นนอ้ยท่ีไมด่เูลยเพราะ
มองว่ารายการข่าวบันเทิงในปัจจุบันไรส้าระ ไม่น่าเช่ือถือ และโดยส่วนใหญ่ดูรายการท่ีมีการ
สอดแทรกการเล่นเกมส ์หรือการประกวดรอ้งเพลงรว่มดว้ยส่งผลท าใหรู้จ้กัพิธีกรข่าวบนัเทิงบา้ง 
เชน่ กิตติ เช่ียววงศก์ลุ   ลิลล่ี แม็คกร๊าธ   เพชรี พรหมช่วย  ปัญญา นิรนัดรก์ลุ เป็นตน้ ส่วนเนือ้หา 
ผูส้งูวยัช่ืนชอบเนือ้หาท่ีสรา้งสรรค ์มีสาระประโยชน ์เรื่องความส าเร็จกา้วหนา้ หรือเรื่องราวท่ีเป็น
ประโยชนต์อ่สงัคม ประเด็นการมีช่องข่าวบนัเทิงผ่าน LINE ผูส้งูวยัคิดว่าไม่จ  าเป็น 4 ท่าน ท่ีเหลือ 
15 ท่าน คิดว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางท่ีสะดวกสบายแต่มีขอ้แนะน าใหร้ะมดัระวงัในการน าเสนอทัง้
ค  าพูด การแต่งกาย และเนือ้หาไม่ควรท ารา้ยจิตใจผูอ่ื้น ส่วนสินคา้หรือผลิตภัณฑท่ี์น าเสนอใน
รายการข่าวบนัเทิงผูส้งูวยัโดยส่วนใหญ่ไม่ชอบและไม่ตอ้งการรบัชม แตบ่างท่านยอมรบัว่าเคยซือ้
ผลิตภัณฑ์ท่ีน าเสนอในรายการโทรทัศน์เช่นเดียวกัน นอกจากนี้หากสามารถโต้ตอบแสดง
ความเห็นเก่ียวกบัข่าวบนัเทิงได ้ผูส้งูวยัยินดีและสนใจท่ีจะแสดงความคิดเห็นตอ่ขา่วหรือรายการท่ี
ไดร้บัชมอีกดว้ย 

ส าหรับข้อมูลของฝ่ังผู้บริโภคอีกสองท่าน ท่ีได้ให้สัมภาษณ์ในค าถามปลายเปิด คือ 
ศิลปินแห่งชาติ สุดา ช่ืนบาน และอธิบดีกรมกิจการผูสู้งอายุ สุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ ซึ่งมีขอ้มูล
และประเดน็ท่ีนา่สนใจ ดงันี ้
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1.ชอ่งทางในการเปิดรบัขา่วสาร 
เป็นอีกหนึ่งสิ่งท่ีตอ้งค านึงถึงเน่ืองจากการเปิดรบัข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียของ

ผูส้งูอายแุตกตา่งจากทกุชว่งวยั สดุา ช่ืนบาน ใหข้อ้มลูวา่ “รบัข่าวสารจากการอ่านหนงัสือพิมพใ์น
สมยัก่อนเพราะไม่มีโซเชียล ปัจจบุนัก็ยงัอ่านหนงัสือพิมพ์ ในโซเชียลอ่านบา้งแตม่องไม่คอ่ยเห็น” 
(สมัภาษณ,์ 23 มีนาคม 2564)  

ส่วนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ สุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ ให้ข้อมูลว่า “ดูทาง
โทรศพัทเ์ป็นช่องทางท่ีหนึ่งท่ีจะดมูากกว่าเพ่ือน ดูทางทีวีก็ยังมีบา้งท่ีใชเ้วลากับกิจกรรมตรงนัน้ 
และวิทยุก็ไดฟั้งเวลาเดินทางในรถ ถ้าทางโทรศพัทก็์จะดูข่าวผ่านลิงคท์างไลนข์อ้มูลท่ีส่งเขา้มา 
เฟสบุคส าหรบัพ่ีก็ดูนอ้ย แต่ถา้เป็นผูสู้งอายุท่ีออกจากภาวะท่ีตอ้งท างานแลว้ก็อาจจะใหเ้ฟสบุค
มากขึน้” (สมัภาษณ,์ 8 เมษายน 2564)  

จากประเดน็ช่องทางในการเปิดรบัข่าวสารส าหรบัการพฒันาชอ่งขา่วบนัเทิงผ่าน 
LINE Official Account ส าหรบัผูสู้งวยั ในฝ่ังผูบ้ริโภคอย่างสุดา ช่ืนบาน ตอบว่า ยงัคงติดตามส่ือ
เก่าอย่างหนงัสือพิมพ ์เน่ืองจากขอ้จ ากัดทางดา้นร่างกาย ส่วนอธิบดีกรมกิจการผูสู้งอายุ  ใชส่ื้อ
ใหมอ่ยา่งโทรศพัทโ์ดยเฉพาะชอ่งทาง LINE ในการเปิดรบัขา่วสาร  

2.พฤตกิรรมการใชแ้อพพลิเคชั่น  LINE 
ผู้สูงวัยมีกลุ่มสังคมของตนเองในการติดต่อส่ือสารกัน จึงได้มีการศึกษา

พฤติกรรมการใช ้LINE ในวยันีโ้ดยเฉพาะ โดยสุดา ช่ืนบาน ใหข้อ้มูลว่า “ไลนใ์ชส่ื้อสารกับเพ่ือน
อย่างเดียว คนไม่รูจ้กัมาแอดไลนก็์ไม่คอ่ยติดตอ่ดว้ยไม่ชอบ ในเฟสไม่รูจ้กัก็ไมร่บั” (สมัภาษณ,์ 23 
มีนาคม 2564) 

โดยอธิบดีกรมกิจการผูสู้งอาย ุสจุิตรา พิทยา ใหข้อ้มูลเพิ่มเติมในมุมมองการใช ้
LINE ของผู้สูงวัยว่า “พ่ีคิดว่าเด๋ียวนีผู้้สูงอายุมีความเข้าใจในส่ือมากขึน้ อย่างเราท างานกรม
กิจการผูสู้งอายุเน่ีย โรงเรียนผูสู้งอายุ หรือชมรม หรือ ศนูยต์่าง ๆ เราพยายามจดัการอบรมเรื่อง
การใชส่ื้อเขา้ไปใหท้่านไดร้บัรูว้ิธีการเหล่านีม้ากขึน้ เพราะฉะนัน้พ่ีคิดว่าผูส้งูอายใุชส่ื้อเหล่านีม้าก
ขึน้ในสงัคมปัจจบุนัและในอนาคตนา่จะมีความจ าเป็นท่ีทา่นจะตอ้งไดร้บัขอ้มลูผา่นส่ืออยา่งนีม้าก
ขึน้ และท่ีเราพยายามใหค้วามรูเ้ขา้ไปเพราะเราคิดว่า เม่ือท่านใชม้ากขึน้ ท่านก็ตอ้งใชอ้ยา่งถกูวิธี
และก็ตามทนัไม่ถูกส่ือเหล่านีห้ลอกลวง เพราะบางทีมีข่าวว่าผูสู้งอายุกดนั่นผิดน่ีผิดแลว้มนัเป็น
ปัญหา ก็มีการอบรมสิ่งเหลา่นีเ้กิดขึน้กบักระบวนงานของเราดว้ย” (สมัภาษณ,์ 8 เมษายน 2564)  

จากประเด็นพฤติกรมมการใชแ้อพพลิเคชั่น LINE ส าหรบัการน าไปพัฒนาช่อง
ขา่วบนัเทิงผ่าน LINE Official Account ส าหรบัผูส้งูวยั การใหข้อ้มลูในฝ่ังผูบ้รโิภคทัง้สองท่าน ท า
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ให้เห็นค าตอบว่า ผู้สูงวัยเปิดใจเรียนรู้ช่องทางการส่ือสารอย่าง LINE มากขึน้  และใช้กัน
คอ่นขา้งมากกลา่วคือใชท้กุวนั ทัง้ตดิตอ่ส่ือสารและสง่ตอ่ขา่วสารซึ่งกนัและกนั 

3.ขอ้จ ากดัในการใชส่ื้อส าหรบัผูส้งูวยั 
ผูสู้งวยัมีความเปล่ียนแปลงท่ีเห็นไดช้ดัคือ ดา้นรา่งกาย ดงันัน้การจะพฒันาส่ือ

ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียจึงตอ้งค านึงถึงขอ้จ ากัดบางอย่างของผูสู้งวยั เป็นส าคญั สุดา ช่ืนบาน 
ใหข้อ้มูลไวว้่า “ถา้เป็นตวัเขียนตวัเล็กน่าจะมีปัญหาแต่ถา้เขาฟังเรื่องราวไม่ไดเ้ขียนมันง่ายกว่า 
เหมือนเวลาคนสง่บทมาทางเมลก็์แยเ่ลย ถา้พดูมาไมเ่ป็นปัญหา” (สมัภาษณ,์ 23 มีนาคม 2564) 

ซึ่งขอ้มูลของอธิบดีกรมกิจการผูสู้งอายุ สุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ ใหค้  าตอบไวว้่า 
“น่าจะเป็นสายตาท่ีเป็นขอ้จ ากดั พวกตวัเล็กอะไรแบบนี ้แลว้ก็การสมัผสัท่ีตอ้งใชเ้วลาจ ากดัหรือ
ความเร็ว บางทีอาจจะไม่ทนัถา้มนัสามารถมีเวลาในการตดัสินใจเลือกจะดีไม่เหมือนเด็ก ๆ ท่ีจะ
กดนู่น่ีได้ทันที แต่เรื่องสายตาน่ีส าคัญ หนังสือต้องตัวใหญ่และก็สรา้งความชัดเจนออกแบบ
อย่างไร  ตวัหนงัสือตอ้งใหญ่ขึน้ เม่ือก่อนเราเคยแซวเวลาเพ่ือนเล่นโทรศพัทว์่าตวัหนงัสือเป็นไซส์
บางแค จรงิ ๆ คือตวัใหญ่  สีสนัตอ้งสะดดุตา เรียบ ๆ เพลน ๆ อาจจะไม่เป็นท่ีสงัเกต” (สมัภาษณ,์ 
8 เมษายน 2564) 

จากประเด็นขอ้จ ากดัในการใชส่ื้อส าหรบัผูส้งูวยั เพ่ือน าไปพฒันาช่องขา่วบนัเทิง
ผ่าน LINE Official Account ส าหรบัผูส้งูวยั ทัง้สองท่านใหข้อ้มูลตรงกันว่า สายตาเป็นขอ้จ ากดัท่ี
ส าคญัของผูสู้งวยัจึงคอ่นขา้งมีปัญหาหากตวัหนงัสือมีขนาดเล็กเกินไป ควรมีขนาดใหญ่เพ่ืออ่าน
และรบัขา่วสารไดอ้ยา่งชดัเจน 

4.ปัจจยัของพฤตกิรรมการรบัขา่วสารส าหรบัผูส้งูวยั 
ผู้สูงวัยมีการเปิดรับข่าวสารเพ่ือเหตุผลหลายอย่างแตกต่างกันออกไป จึงมี

การศกึษาในประเด็นนีเ้พ่ือทราบค าตอบใหช้ดัเจนมากยิ่งขึน้ โดยสดุา ช่ืนบาน ใหข้อ้มูลถึงเหตผุล
ในการรบัข่าวสารว่า “ทัง้อยากรูข้่าวสารเพ่ือแค่รูข้่าวในวงการบนัเทิง ทัง้เพลิดเพลิน แตถ่า้จะเอา
อะไรไปใชก้บัชีวิต เด็กรุน่ใหม่ไม่คอ่ยเอาอะไรไปใชก้บัชีวิตไดส้กัเท่าไหรเ่วลาด ูบางทีดก็ูเพราะเป็น
รายการบา้นเมือง การวิเคราะหอ์ะไรแบบนีก็้ด”ู (สมัภาษณ,์ 23 มีนาคม 2564) 

สว่นอธิบดีกรมกิจการผูส้งูอาย ุสจุิตรา พิทยานรเศรษฐ์ ใหข้อ้มลูถึงเหตผุลในการ
เปิดรบัข่าวสารว่า “ถา้ดขูา่วบนัเทิงเพ่ือความเพลิดเพลิน อาจจะดวูา่เคา้สงัคมปัจจบุนัมีวิถีอย่างไร
กัน ดูเพ่ือจะบอกกล่าวหรือส่ือสารถึงลูกหลานไดว้่ามิติต่าง ๆ ท่ีมองเห็นเน่ียมันใช่หรือไม่ ควร
หรือไม่ควร เพราะบางทีเราก็อยากท่ีจะสอนลกูหลานผา่นส่ือ บางทีเราพดูแลว้ไม่มีตวัอย่างอาจจะ
ไม่เขา้ใจ มีตวัอย่างจากส่ือบนัเทิงทัง้ดีทัง้ไม่ดีมีมุมท่ีสะทอ้นใหเ้ห็น เพราะฉะนัน้การท าส่ือบนัเทิง
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ตอ้งมีผลถึงตรงนีเ้หมือนกนัในการท่ีจะท าใหเ้ป็นประโยชนใ์นแง่ของการส่ือสารและต่อเน่ืองไปถึง
การสรา้งความเขา้ใจในมิติตา่ง ๆ ใหก้บัเด็ก ๆ และเยาวชนไดผ้่านทางผูใ้หญ่ไดด้ว้ย” (สมัภาษณ,์ 
8 เมษายน 2564) 

จากประเด็นปัจจยัของพฤติกรรมการรบัข่าวสารส าหรบัผูส้งูวยั เพ่ือน าไปพฒันา
ช่องข่าวบนัเทิงผ่าน LINE Official Account ส าหรบัผูสู้งวยั ทัง้สองท่านใหข้อ้มูลถึงเหตผุลในการ
รบัชมข่าวสารต่าง ๆ ว่า เพ่ือรบัทราบข่าวสารว่าปัจจุบนัมีวิถีอย่างไรกันบา้งและเพ่ือสรา้งความ
เพลิดเพลิน  

5. ประสบการณใ์นการรบัชมขา่วบนัเทิง 
การรบัรูข้่าวสารในแวดวงบนัเทิงแตล่ะกลุ่มช่วงวยัแตกตา่งกนั ผูว้ิจยัจึงไดศ้กึษา

ถึงประสบการณ์การรบัชมข่าวบนัเทิงของผูสู้งวยัเพ่ือน ามาพฒันารายการข่าวบนัเทิงต่อ ซึ่งสุดา 
ช่ืนบาน ใหข้อ้มลูประเดน็นีไ้วว้่า “คนเขียนข่าวสมยันีบ้างทีใครไม่รูม้าเขียน มนัไมเ่หมือนสมยัก่อน 
เม่ือก่อนก็คือผูส่ื้อขา่วท่ีดนูา่เช่ือถือ เด๋ียวนีบ้างทีไปวา่เคา้สารพดั มีสิทธ์ิอะไร ฟ้องรอ้งไดช้ดัเจนเลย 
สมัยก่อนเคา้ไม่ถึงขนาดนีเ้พราะเคา้มีจรรยาบรรณในการท าหนังสือพิมพเ์ขียนบางอย่างโดน
เซนเซอรเ์คา้ก็เขียนไม่ไดอ้ะไรท่ีหนักหนา ติดตามข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์บา้ง ทุกช่องมันจะมี
ชว่งนึงเป็นของข่าวบนัเทิงเราก็ด ูดาราวยัรุน่บางคนเราก็ติดตามเคา้มาจากละคร อย่างตรี ภรภทัร ์
แลว้ก็เปล่ียนไปดเูรื่อย ๆ เวลามนัไมต่รงกนั” (สมัภาษณ,์ 23 มีนาคม 2564) 

ส่วนข้อมูลจากอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ สุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ กล่าวว่า  
“ก็ดบูา้ง ข่าวบนัเทิงก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีท าใหเ้ราผ่อนคลาย เราก็ตอ้งเรียนรูใ้นหลาย ๆ มิติ เพราะว่า
ความบนัเทิงก็เป็นส่วนหนึ่งของสงัคม คิดว่าทัง้ข่าวสารท่ีเป็นข่าวสารหลกั ๆ และข่าวสาระบนัเทิง 
ดนตรี ก็ดมีูติดตามแตถ่า้หลงัเกษียนแลว้เวลาส าหรบักิจกรรมตรงนีอ้าจจะเยอะขึน้ อาจจะใชเ้วลา
ในการดส่ืูอตรงนีเ้ยอะขึน้ อาจจะมีเวลาท่ีเปิดทีวีอยู่ท่ีบา้นมากขึน้ เพราะเด๋ียวนีข้่าวบนัเทิงก็ไม่ใช่
แค่เพียงจะให้เรารูว้่าจะมีละครเรื่องอะไร แต่มันก็ท าให้เรารูว้่าเค้าส่ือสารอะไรกัน เค้ามีการ
เปล่ียนแปลงอะไรกนัในวงสงัคมคนบนัเทิงท่ีมีอยู่ มนัก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีท าใหเ้รารบัรูส้ถานการณร์ว่ม
ไปกับสงัคมดว้ย เพราะบางทีเราก็มีความรูส้ึกว่า เรายังเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมก็ตอ้งรูทุ้ก ๆ มิติ” 
(สมัภาษณ,์ 8 เมษายน 2564) 

จากประเด็นการศกึษาประสบการณใ์นการรบัชมข่าวบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยั เพ่ือ
น าไปพฒันาช่องข่าวบนัเทิงผ่าน LINE Official Account ส าหรบัผูสู้งวยั ไดข้อ้มูลในประเด็นนีว้่า 
ผูสู้งวยัมีการติดตามรบัชมข่าวบนัเทิง แมอ้าจไม่ใช่ข่าวสารหลักท่ีคิดว่ามีความจ าเป็นตอ้งเปิด
รบัชม แตผู่ส้งูวยัก็ตดิตามรบัชม 
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6.รายการบนัเทิงท่ีรบัชมเป็นประจ า 
ผู้วิจัยไดมี้ศึกษาเพิ่มเติมในกรณีท่ีผู้สูงวัยมีการติดตามรบัชมรายการอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกับการใหค้วามบนัเทิง เพ่ือจะน าไปประกอบเป็นแนวทางในการพฒันาช่องข่าวบนัเทิง 
โดยอธิบดีกรมกิจการผูส้งูอายุ สจุิตรา พิทยานรเศรษฐ์ ใหข้อ้มลูในการติดตามรายการบนัเทิงเป็น
ประจ าคือ “โกลเดน้ซอง พิธีกรทุกรายการเคา้ก็มีความถนัดในรูปแบบตามนัน้ ชอบโกลเดน้ซอง
เพราะเป็นความบนัเทิงท่ีไมต่อ้งคดิมาก อนันีคื้อถา้เราเครียดเราเหน่ือยแลว้มาฟังรายการนีเ้รารูส้ึก
ว่ามันก็เป็นความบันเทิง ละคอมเมนท์ทั้ง 4 ท่านก็สามารถให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ และมีอยู่
ชว่งนึงท่ีมีความรูส้กึว่ามนัตอบโจทยส์งัคมผูส้งูอายใุนฐานะท่ีเราท าในมิติตรงนี ้มีอยู่วนันึงท่ีมีท่าน
ผู้สูงอายุมาเป็นผู้เข้าแข่งขันเค้าก็ชีใ้ห้เห็นว่าถึงจะสูงอายุแล้วก็ยังแสดงความสามารถได้ มี
ศกัยภาพพรอ้ม และท่านคอมเมนเตเตอรก็์แสดงความช่ืนชมและก็ส่ือสารออกมาเป็นมุมท่ีดี ” 
(สมัภาษณ,์ 8 เมษายน 2564) 

จากประเดน็การศกึษารายการบนัเทิงท่ีผูส้งูวยัรบัชมเป็นประจ า เพ่ือน าไปพฒันา
ชอ่งข่าวบนัเทิงผา่น LINE Official Account ส าหรบัผูส้งูวยั อธิบดีใหข้อ้มลูว่าเป็นรายการประกวด
รอ้งเพลงทองค า คือเป็นเพลงในความทรงจ าของผูส้งูวยั คือไดช้มและฟังการรอ้งเพลงเพราะ ๆ ซึ่ง
เป็นเพลงท่ีผูส้งูวยัรูจ้กัสรา้งความเพลิดเพลินในการตดิตาม 

7.ความคดิเห็นกบัขา่วบนัเทิงในปัจจบุนั 
การเปล่ียนแปลงของส่ือ และการรบัข่าวสารของผูบ้ริโภค ส่งผลตอ่ทิศทางในการ

น าเสนอข่าวสาร ผูว้ิจยัจึงตอ้งการศกึษาความคิดเห็นของผูส้งูวยัท่ีมีตอ่ข่าวบนัเทิงในปัจจบุนั โดย
อธิบดีกรมกิจการผูส้งูอาย ุสจุิตรา พิทยานรเศรษฐ์ ใหข้อ้มลูวา่ “ฟังเพ่ือรบัรูว้า่เคา้มีอะไรเกิดขึน้กนั
บา้งแลว้กลั่นกรองว่าสิ่งท่ีไดย้ินไดฟั้งนัน้ ไดย้ินแลว้ผ่านไปหรือไดย้ินแลว้ควรเก็บมาเพ่ือส่ือสารตอ่
หรือบอกกลา่วน ามาใชป้ระโยชนอ์ะไรไดบ้า้ง เพราะมีทัง้เรื่องท่ีควรจะผ่านไปและมีทัง้เรื่องท่ีควรจะ
เก็บมาบอกกลา่วและเป็นประโยชนก์บัคนอ่ืนได ้เป็น 2 ระดบั” (สมัภาษณ,์ 8 เมษายน 2564) 

ซึ่งขอ้มูลของสุดา ช่ืนบาน ท่ีใหไ้วก้ล่าวว่า “เรื่องชูส้าวจะไม่สนใจเพราะมันเป็น
ชีวิตของเคา้ไม่น่ามาใส่ใจ ถา้เป็นศิลปินท่ีเราชอบเคา้ไปท ากิจกรรมอย่างนัน้โอเค ถา้เคา้มีละครมี
อะไรก็ติดตาม แต่ก็ไม่ไดต้ิดตามลึกซึง้เราผูใ้หญ่แลว้ก็ติดตามผ่าน ๆ บางเรื่องท่ีไม่ดีเราก็ไม่ค่อย
อยากติดตาม บางทีแบบเอ๊ะ เฟคหรือเปล่า แต่ถ้าชอบนักแสดงคนไหนก็ไม่ไดต้ิดตามตลอดแค่
อยากรูเ้ห็นว่าดูน่ารกัดี เล่นละครดีก็เลยติดตามเคา้ หรืออย่างตงตงเราก็ไม่เคยดเูคา้ เรา เห็นเคา้
เลน่ละครก็ดหูนอ่ยนงึแคน่ัน้พอ” (สมัภาษณ,์ 23 มีนาคม 2564) 
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จากประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับข่าวบนัเทิงในปัจจบุนัของผูส้งูวยั  เพ่ือน าไปพฒันาช่อง
ข่าวบนัเทิงผ่าน LINE Official Account ส าหรบัผูสู้งวยั ซึ่งไดข้อ้มลูในประเด็นนีว้่า ผูสู้งวยัมองว่า
ข่าวบนัเทิงในปัจจุบันมีเรื่องท่ีไม่เป็นประโยชนต์่อการรบัรูม้ากเท่าท่ีควร จึงเป็นการรบัข่าวสาร  
ผา่น ๆ ไมเ่ก็บมาเป็นประเดน็ท่ีจะน ามาเป็นประโยชนต์อ่กบัชีวิต 

8.ความคดิเห็นส าหรบัพิธีกรในปัจจบุนั 
การน าเสนอรายการข่าวบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยั พิธีกรเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญั จึง

ไดมี้การศึกษาลกัษณะพิธีกรท่ีผูสู้งวยัช่ืนชอบเพิ่มเติม ซึ่งสุดา ช่ืนบาน ใหข้อ้มูลว่า “พิธีกรสมัยนี ้
ค  าพูดไม่สภุาพ สมยัก่อนค าหยาบ มึงกูอี ไม่มีสิทธอ์อกไม่มีทางหลุดจากปากพวกเราเลย เพราะ
เคา้ถือว่ารายการออกสูส่าธารณะเน่ีย ค าไม่สภุาพเคา้ไม่ผา่น เช่นเวลานีด้า่กนัอีบา้ เรียกอี บางคน
เป็นพิธีกรช่ือดงัค าท่ีใชก็้รุนแรงพอสมควร  ค  าพวกนีเ้ม่ือก่อนไม่มีสิทธ์ิไดอ้อกมา แตข่ณะนีโ้ลกมนั
เปิด เด็ก ๆ เคา้ไม่เคยเขา้ใจว่าการใชภ้าษาดี ๆ มนัจะเป็นยงัไง กลายเป็นอุย้ เชย ในทีวีพูด แม่งง
งอยา่งนีม้นัไมไ่ด ้เพราะฉะนัน้พิธีกรตอ้งสภุาพ แลว้ก็ตอ้งอ่านดี ๆ ไม่อยา่งนัน้คณุอา่นช่ือผิด ภาษา
พดูแย ่พดูไมช่ดั มนัไม่ได ้จะเป็นผูส่ื้อขา่วมนัตอ้งแมน่ คนท่ีนา่รกัท่ีสดุคือมนตรี เทียนอกัษร เคา้ถือ
พจนานุกรมภาษาไทยติดตัวไวเ้ลย ผิดป๊ัปเปิดอ่านเลย เราก็ช่ืนชมเคา้ว่าเป็นตวัอย่างท่ีดีมาก ” 
(สมัภาษณ,์ 23 มีนาคม 2564) 

ส่วนขอ้มูลจากอธิบดีกรมกิจการผูส้งูอายุ สุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ คือ “ถา้ในแง่
ความรุนแรงหรือในมิติท่ีจะก่อใหเ้กิดการลอกเลียนแบบเราก็ตอ้งท าความเขา้ใจว่าบางทีสรา้งส่ือก็
คงตอ้งสรา้งเพ่ือใหค้นสนใจว่าอะไรเป็นประเดน็ท่ีจะดงึดดูความน่าสนใจไดท้  าแบบไหนแลว้จะเกิด
ลกูคา้ได ้ก็ตอ้งเขา้ใจในมิติผูผ้ลิต แตใ่นอีกมิติของผูเ้สพส่ือเราก็คงตอ้งมีวิจารณญาณของเราท่ีจะ
วิเคราะหว์่า ไอท่ี้เคา้ส่ือใหเ้รา เรารบัรูแ้ลว้ผ่านไปหรือเรารบัรูแ้ลว้น ามาวิเคราะหก์ลั่นกรองเสนอให้
ลกูหลานได ้แตบ่างครัง้ถา้มนัยากเกินไปมนัก็จะท าใหเ้กิดความไม่เขา้ใจในสงัคม เพราะฉะนัน้การ
สง่ส่ือก็คงตอ้งมีความระมดัระวงั และก็มีความพอเหมาะพอดี ซึ่งจรงิ ๆ ก็คิดวา่เคา้ก็มีกระบวนการ
เพราะเคา้ก็ผ่านกบว ผ่านกรรมการมาหลาย ๆ มิติ ท่านก็คงตอ้งกลั่นกรองสิ่งเหล่านัน้ออกมาจน
ออกมาถึงเราแลว้ในฐานะผูเ้สพ เพราะฉะนัน้สิ่ งท่ีควรจะท าใหเ้กิดขึน้ในสงัคมคือ สรา้งการรบัรูว้่า
ส่ือท่ีออกมานัน้ไม่ใช่ว่าท่านจะเสพแลว้สรุปตรงนัน้เลยคงตอ้งกลั่นกรองซึ่งกนัและกนัทัง้สองฝ่าย ” 
(สมัภาษณ,์ 8 เมษายน 2564) 

จากประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับพิธีกรข่าวบนัเทิงในปัจจุบนัของผูสู้งวยั  เพ่ือ
น าไปพฒันาช่องขา่วบนัเทิงผา่น LINE Official Account ส าหรบัผูส้งูวยั ไดข้อ้มลูในประเด็นนีว้่าผู้
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สูงวัยช่ืนชอบพิธีกรท่ีสุภาพเรียบรอ้ย ไม่พูดค าหยาบคาย ไม่ท าตวัให้เกิดการลอกเลียนแบบใน
ทิศทางท่ีไมเ่หมาะสม 

9.ความช่ืนชอบในการตดิตามประเภทเนือ้หาข่าวบนัเทิง 
เนือ้หารายการเป็นอีกหนึ่งสิ่งท่ีจะสามารถดงึดดูการตดิตามอยา่งเหนียวแน่นของ

ผูร้บัชมสุดา ช่ืนบาน ไดใ้หข้อ้มลูในประเด็นนีไ้วว้่า “รุน่เรามนัไม่ค่อยมีใครเป็นข่าวแลว้ ถา้เคา้จะ
ท าใหข้ายดีมนัตอ้งเป็นรุ่นนี ้รุน่เก่ามีแต่ข่าว เจ็บป่วยโรงพยาบาล รุ่นใหม่ก็จะมีข่าวไปเล่นละคร
เรื่องนี ้ๆ  คนนีไ้ปจีบคนนั้น คนนั้นดังเมืองจีนอะไรแบบนี ้แต่ไอรุ่นเก่า ๆ ส่งข่าวมาแต่ละที เข้า
โรงพยาบาลไม่คอ่ยไดมี้อะไรมาอพัเดท ส่วนเรื่องชูส้าวจะไม่สนใจเพราะมนัเป็นชีวิตของเคา้ไม่น่า
มาใส่ใจ ถา้เป็นศลิปินท่ีเราชอบเคา้ไปท ากิจกรรมอย่างนัน้โอเค ถา้เคา้มีละครมีอะไรก็ติดตาม แตก็่
ไม่ไดต้ิดตามลึกซึง้เราผูใ้หญ่แลว้ก็ติดตามผ่าน ๆ บางเรื่องท่ีไม่ดีเราก็ไม่ค่อยอยากติดตาม บางที
แบบเอ๊ะ เฟคหรือเปล่า แตถ่า้ชอบนกัแสดงคนไหนก็ไม่ไดต้ิดตามตลอดแคอ่ยากรูเ้ห็นว่าดนู่ารกัดี 
เล่นละครดีก็เลยติดตามเคา้ หรืออย่างตงตงเราก็ไม่เคยดเูคา้ เราเห็นเคา้เล่นละครก็ดหูน่อยนึงแค่
นัน้พอ” (สมัภาษณ,์ 23 มีนาคม 2564) 

ส่วนอธิบดีกรมกิจการผูสู้งอายุ สุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ ใหข้อ้มูลในประเด็นนีไ้ว้
ว่า “ถา้มิติของสงัคมสงูวยัจริง ๆ ดารามีส่วนท าใหเ้กิดความน่าสนใจของการเสพส่ือ เพราะฉะนัน้
สิ่งท่ีเราอยากใหผู้ส้งูวยัไดร้บัคือ รบัรูถ้ึงสิทธิสวสัดิการ รบัรูถ้ึงสิ่งท่ีสงัคมด าเนินการว่าท่านสามารถ
เข้าสู่สิทธ์ินั้นไดอ้ย่างไร เพราะฉะนั้นดา้นบันเทิงหรือดารามาเป็นตัวกลางในการท่ีจะสรา้งมิติ
เหล่านีใ้หเ้กิดขึน้ จะเป็นประโยชนม์ากขึน้ เพราะถา้เราเอาคนในหน่วยงานในกรมกิจการผูส้งูอายุ
ไปพูด ท่านผูสู้งอายุอาจจะไม่ไดอ้ยากฟังเห็นหนา้แลว้ไม่ไดอ้ยากรู ้ถา้ทางบนัเทิงน ามิติเหล่านีไ้ป
ส่ือสารคือท างานดว้ยกันกบักรมกิจการผูสู้งอายมุาส่ือสารสิ่งท่ีเป็นประโยชนส์ิทธิสวสัดิการตา่ง ๆ 
ใหท้่านผูส้งูอายไุดร้บัรูว้่า 60 ปีไปแลว้ท่านจะไดอ้ะไรบา้ง ควรจะดแูลตวัเองอย่างไรบา้ง ควรจะมี
การพกัผอ่นอย่างไร ออกก าลงักายอยา่งไร ใชชี้วิตอยา่งไร ทา่นจะไดป้ระโยชนอ์ะไรหลงัใชชี้วิตหลงั 
60 ของท่านผ่านคนบนัเทิง พ่ีว่ามันจะท าใหเ้กิดความน่าสนใจมากขึน้ ในอนาคตก็อยากท างาน
รว่มกบัผูท่ี้อยู่ในวงการบนัเทิงท่ีท่านมีความประสงคจ์ะช่วยสงัคมท่ีจะท าใหส้ิ่งเหล่านีเ้ขา้ไปถึงมือ
ผูส้งูอายุ อยากฝากส่ือบนัเทิงเพ่ือท าใหท้่านผูสู้งอายมีุความสขุในมิติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและท าให้
ท่านไดร้บัความรูแ้ละเขา้ใจในสิทธิสวดัิการ ก็อยากใหม้ิติดา้นความบนัเทิงกบัการท างานของกรม
กิจการผูสู้งอายุเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกันและกนัในอนาคตเพ่ือสงัคมสูงวยัท่ีดี” (สมัภาษณ,์ 8 เมษายน 
2564) 
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จากประเด็นความช่ืนชอบในการติดตามประเภทเนือ้หาข่าวบันเทิง  เพ่ือน าไป
พฒันาช่องข่าวบนัเทิงผ่าน LINE Official Account ส าหรบัผูสู้งวยั ไดข้อ้มูลว่า ผูสู้งวยัช่ืนชอบใน
การติดตามเรื่องราวศิลปินดารารุ่นใหม่ท่ีมีลักษณะเฉพาะน่าเอ็นดู โดยช่ืนชอบจากการติดตาม
ผลงานท่ีแสดงความสามารถต่าง ๆ นอกจากนีย้ังช่ืนชอบท่ีจะติดตามเรื่องราวประเภทท่ีให้
ประโยชนเ์รื่องความรูท่ี้เก่ียวกบัผูส้งูวยั 

10. ความคิดเห็นในการจะพัฒนาช่องข่าวบันเทิงผ่าน  LINE Official Account 
ส  าหรบัผูส้งูวยั 

หากมีช่องขา่วบนัเทิงท่ีน าเสนอโดยเฉพาะส าหรบัผูส้งูวยัผ่านทาง LINE สดุา ช่ืน
บาน ให้ขอ้มูลว่า “ไลนเ์ราคนเยอะมากแลว้ เครื่องมันจะเต็มในกลุ่มบางกลุ่มก็มีเป็นรอ้ย ๆ คน 
กลุม่ศลิปินแห่งชาตก็ิ90กวา่คน ไหนจะไลนเ์ดี่ยวเพ่ือนของเราอีก อนันีส้  าคญักว่า ขนาดส าคญักว่า
เรายงัไม่คอ่ยกลา้ส่งอะไรเพราะเกรงใจเขา เพราะในอินเตอรเ์น็ตเด๋ียวมนัก็มีใหด้เูรายอ้นกลบัไปดู
อะไรก็ได ้ยทูปูก็ดเูพราะมนัสอนเย็บเสือ้สอนอะไรเยอะแยะมนัน่าดเูราก็ด ูครูอารียส์อนเย็บเสือ้ไรงี ้
ดยูทูปูดยูอ้น ดเูฟสบุ๊คดเูหตกุารณปั์จจบุนั” (สมัภาษณ,์ 23 มีนาคม 2564) 

ซึ่งขอ้มูลจากอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ สุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ กล่าวว่า  “ได้
ความผ่อนคลาย ไดร้บัความเขา้ใจสวสัดิการท่ีจะเกิดในชีวิตท่านไดอ้ย่างเขา้ถึงและมีความชดัเจน
มากขึน้” 

จากประเด็นความคิดเห็นในการจะพัฒนาช่องข่าวบันเทิงผ่าน LINE Official 
Account ส าหรบัผูส้งูวยั ผูสู้งวยัใหค้วามเห็นแตกตา่งกนั สุดาช่ืนบานกล่าวว่า ไม่สะดวกทางไลน์
เพราะตอ้งใชไ้ลนต์ิดตอ่เพ่ือนเยอะอยู่แลว้ จะรบัชมคลิปผ่านทางอ่ืนมากกว่า แตอ่ธิบดีกรมกิจการ
ผูส้งูอายกุลา่ววา่ ไดค้วามผอ่นคลายและทราบขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนต์อ่ผูส้งูวยั 
 

ส่วนที ่1 ข้ันตอนการเตรียมการผลิต (Pre – Production) 
ในขัน้ตอนนีถื้อว่าเป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัมากท่ีสุด เป็นการวางแผนก่อนท่ีจะเริ่มผลิต

รายการจริง ควรใหเ้วลากับขัน้ตอนนีค้อ่นขา้งมากเน่ืองจากหากวางแผนหรือเตรียมการไดดี้ การ
ผลิตรายการก็จะเป็นไปตามระเบียบขัน้ตอนและลดปัญหาไดดี้ ขอ้มลูขา้งตน้เป็นขอ้มลูชดุแรกจาก
ฝ่ังผูบ้รโิภคท่ีเป็นผูส้งูวยัและขอ้มลูดงัตอ่ไปนีเ้ป็นขอ้มลูจากฝ่ังผูผ้ลิต  

ข้อมูลชุดที่สองข้อมูลจากฝ่ังผู้ผลิต คือขอ้มลูจากการสมัภาษณเ์ชิงลึกในค าถาม
ปลายเปิดส าหรบัผูผ้ลิตรายการข่าวบนัเทิง ผูผ้ลิตรายการส าหรบัผูส้งูวยั ผูบ้ริหารกิจการโทรทศัน ์



  63 

ฝ่ายออกแบบองคป์ระกอบศิลป์  ฝ่ายการตลาด ฝ่ายประสานงาน และบรรณาธิการข่าวบนัเทิง 
โดยสามารถแจกแจงหวัขอ้ตามขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ ์ดงันี ้

1.การวางแผน (Planning) 
เป็นขัน้ตอนแรกสุดของการเตรียมการ เป็นกระบวนการเตรียมการเพ่ือน าไปสู่

การบรรลุเปา้หมาย ถา้การวางแผนดีจะสามารถประหยดัเวลาและพลงังานเพ่ือการไปถึงผลลพัธ์
ไดเ้ร็วยิ่งขึน้ ในขัน้ตอนนีจ้ึงมีการวางแผนแจกแจงออกมาเป็นหวัขอ้ตา่ง ๆ ตามขอ้มลูท่ีไดจ้ากการ
วิจยัดงันี ้

1.1. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                               
การผลิตรายการต้องมีการวางกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้ทราบว่าก าลังผลิต

รายการเพ่ือให้กลุ่มใดรบัชม ในงานวิจัยนีผู้้วิจัยก าหนดแล้วว่ากลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงวัย จึงได้
สมัภาษณผ์ูผ้ลิต คือ ธิตพิร จตุมิานนท ์ผูท่ี้มีประสบการณเ์ป็นบรรณาธิการขา่วบนัเทิง 21 ปี กล่าว
ว่า  “ถ้าผูสู้งอายุมองว่าข่าวบันเทิงไรส้าระ บางทีเคา้ไม่ผิด มันแลว้แต่คน เพราะในปัจจุบนัข่าว
บนัเทิงมีการแขง่ขนัคอ่นขา้งสงูทัง้ในส่ือโทรทศันแ์ละออนไลน ์คือเนน้วา่ส่ือใดมีความรวดเรว็กว่าก็
จะมียอดแชรห์รือยอดคนดูเยอะกว่า โดยท่ียังขาดการพิจารณาถึงท่ีมาและความสมควรในการ
น าเสนอข่าวนัน้ ๆ การแข่งขนัสูงไม่ไดแ้ข่งขนัสูงแลว้ผิดจริยธรรม การแข่งขนัสูงคือการรวดเร็วใน
การน าเสนอท าให้มันผิดจริยธรรมเพราะเวลาเร็วมากขึน้ในการท่ีจะส่งข่าวออกมันท าให้เวลา
ตรวจสอบกลั่นกรองในการท่ีจะพิจารณามองมมุข่าวท่ีรอบดา้นลดลง เลยท าใหเ้รียกว่าการแข่งขนั
สงูขึน้ แตเ่ช่ือวา่นกัข่าวทกุคนไมไ่ดต้อ้งการแข่งขนัแลว้ผิดจริยธรรมหรอก ทีนีค้  าวา่ผิดจริยธรรมคือ
เส้นบาง ๆ ระหว่างอะไรท่ีผิดและไม่ผิด บางครัง้เรื่องบางเรื่องเรียกว่า 90% ของสิ่งท่ีหลายคน
เรียกว่าผิดจริยธรรม มนัคือสีเทา บางคนมองวา่ปกติ บางคนมองว่าผิดจริยธรรม มนัอยู่ท่ีมาตรแต่
ละคนไม่เท่ากัน นอ้ยมากท่ีจะผิดจงั ๆ หรือผิดเต็ม ๆ อนันีน้อ้ย กบัผูสู้งอายุ ตอ้งน าเสนอคนท่ีเคา้
รูจ้กั ถา้น าเสนอวยัรุน่ หรือเน็ตไอดอลก็อาจจะไม่รูจ้กั อนันีท่ี้หนึ่งคือตอ้งเลือกความเคล่ือนไหวของ
ขา่วบนัเทิงดาราท่ีเคา้รูจ้กั (สมัภาษณ,์ 11 มีนาคม 2564) 

ซึ่งมุมมองในเร่ืองของการแข่งขัน เฉลิมพล พูลสวัสดิ์ บรรณาธิการ/โปรดิว
เซอร ์ช่วงครอบครวับนัเทิง เรื่องเล่าเชา้นี ้ไดใ้หค้วามเห็นไวอ้ย่างน่าสนใจว่า  “ปัจจุบนันีก็้ยงัเป็น
การแข่งขนัท่ีสงู เราจะไดย้ินบอ่ยไม่ว่าจะเป็นวงการข่าวหรือวงการข่าวบนัเทิงว่าชิงแหล่งข่าวก่อน 
ก็ไดเ้ปรียบ มีกระแสก่อน เรื่องเหลา่นีม้นัก็ยงัมีอยู ่ แตก่ารแขง่ขนัปัจจบุนัมนัสูงก็จรงิแตม่นัไมไ่ดส้งู
เหมือนสมัย ประมาณ 10 ปีก่อน  ล  าดบัแรก  ใน10 ปีก่อนตอ้งยอมรบัว่าส่ือโซเชียลส่ือออนไลน์
ตา่ง ๆ ยงัไม่เขา้มามีบทบาท เยอะนกั เหมือนในปัจจบุนั ส่ือหลกัๆ ก็จะเป็นทีวี วิทยุ หนงัสือพิมพ์
นิตยสารกอสสิบ  ซึ่งการแข่งขนักันแน่นอนว่ามนัเป็นการแข่งขันระหว่างทีวี สมยัก่อนก็แข่งกนัหา
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ข่าวแหล่งข่าวว่าใครก่อน  ล าดบัท่ีสอง  พอยคุนัน้มนัผ่านมาก็จะมีเรื่องของธุรกิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง
เชน่ยงัไม่พดูเดี๋ยวไปพดูในงานอีเวน้ทที์เดียว แหลง่ขา่วก็จะมีเรื่องของธุรกิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  ล าดบั
ท่ีสาม ณ วันนีม้ันก็เปล่ียนมาอีกกลายเป็นว่าข่าวมาจากโซเชียลซะส่วนใหญ่ ดาราสามารถใช้
ช่องทางทางโซเชียลในการแถลงข่าวเองใหข้อ้มูลข่าวเองโดยไม่จ  าเป็นจะตอ้งไป เจอกับผูส่ื้อข่าว
เลย ในมมุมองของเราเรามองเป็นสาม step” (สมัภาษณ,์ 22 มีนาคม 2564) 

จากหัวขอ้เรื่องเป้าหมายในการวางแผนส าหรบัการพัฒนาช่องข่าวบนัเทิง
ผ่าน LINE Official Account ส าหรับผู้สูงวัย ผลการวิจัยในส่วนผู้ผลิตรายการข่าวบันเทิงให้
ค  าตอบวา่ขา่วบนัเทิงในปัจจบุนัความรวดเรว็วอ่งไวเป็นสิ่งส  าคญั และการหาขา่วมาสรา้งสรรคเ์ป็น
เนือ้หารายการไม่ยากเหมือนสมยัก่อนเน่ืองจากสมัยนีห้าข่าวจากเพจต่าง ๆ หรือน าข่าวมาจาก
โซเชียลมีเดียของศิลปินดารา  ความรวดเร็วบางทีจึงยงัไม่สามารถรบัรองไดว้่าข่าวนัน้ถกูตอ้งจริง
หรือไมซ่ึ่งตอ้งระมดัระวงัส าหรบักลุม่เปา้หมายท่ีเป็นผูส้งูวยั   

1.2 วัตถุประสงค ์  
การก าหนดวตัถุประสงคข์องการผลิตรายการเพ่ือเป็นการหาทิศทางว่าจะ

ผลิตมาเพ่ือใหอ้ะไรกบัผูส้งูวยัซึ่ง ธิติพร จุติมานนท ์ไดก้ล่าวไวว้่า “มมุการน าเสนอตอ้งสรา้งสรรค์
หน่อย คงไม่ไดเ้ป็นเรื่องแบบใตส้ะดือหรือเป็นเรื่องตบตีกันมาก เพราะคนท่ีอายุเยอะ ๆ ก็จะมอง
ดาราในข่าวบนัเทิงว่าเป็นแง่ของการติดตามคนท่ีเคา้รกั คนท่ีเคา้ชอบ เห็นพฒันาของการท างาน  
Movement อะไรแบบนี ้คงไม่ไดต้อ้ง Gossip อะไรมาก แต่ถามว่าคนกลุ่มนีเ้คา้สนใจมั้ย เคา้ก็
สนใจเหมือนทกุกลุ่มแหละ การน าเสนอมนัตอ้งมีชัน้เชิง เพราะคนกลุ่มนีเ้คา้โตแลว้ มีวฒุิภาวะสูง 
มีการศึกษามากขึน้ เพราะฉะนัน้คงเป็นอะไรท่ีตอ้งดดีู ๆ ในการน าเสนอ แต่ถามว่าต่างกันมัย้คง
ไมไ่ดต้า่งกนัมากทกุกลุม่ก็มีรสนิยมในการเสพขา่วบนัเทิงคลา้ย ๆ กนั เพียงแตว่า่กลุ่มนีอ้าจจะตอ้ง
เลือกท่ีเคา้รูจ้กั พดูง่าย ๆ วา่ถา้เลา่เรื่องท่ีเคา้ไม่อยากรูเ้คา้ก็คงไมอ่ยากรู ้แตว่า่อยากรูม้มุไหนแลว้ก็
สามารถลิง้ค์สิ่งท่ีมันเกิดขึน้จากดาราคนนู้นคนนี้เข้าสู่ชีวิตประจ าวันของเค้าได้หรือเปล่า ”  
(สมัภาษณ,์ 11 มีนาคม 2564) 

ส่วนความเห็นของ สุรางค์ เปรมปรีดิ์ ผู้บริหารและผู้อยู่เบือ้งหลังวงการ
บนัเทิงมากว่า 30 ปี ท่ีใหส้มัภาษณส์ าหรบัมมุมองท่ีมีตอ่ข่าวบนัเทิง  “ข่าวบนัเทิง เตียงหกั เลิกกนั 
รูแ้ลว้ไมไ่ดอ้ะไรกบัชีวิต ขา่วท่ีเราตอ้งสนใจคืออะไรท่ีเราดแูลว้ทนัขา่วสาร” (สมัภาษณ,์ 23 มีนาคม 
2564) 

ใกลเ้คียงกับ เฉลิมพล พูลสวสัดิ์ ท่ีกล่าวว่า “ถามว่าเคา้อยากจะเสพ ท่ีเป็น
กอสสิบไหมเรื่องผัวเมียเรื่องดารา ก็ไม่ขนาดนัน้ แต่อาจจะอยากรูด้าราในยุคเขา ตอนนีค้นนีไ้ป
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ไหนแลว้ท าอะไรอยู่ประมาณนี ้ ไม่ใช่ดาราวยัรุน่สมยัใหม่เพราะทารเ์ก็ตท่ีดดูกลุ่มนีก็้จะเป็นวยัรุน่ 
แตพ่อเป็นวยัท างานก็จะเป็นกลุ่มนกัแสดงท่ีเป็นกลุ่มกลาง โตขึน้มาเป็นเจนแบบเกรทวรินธร บอย
ปกรณ”์ (สมัภาษณ,์ 22 มีนาคม 2564) 

ส่วนความเห็นของสุทธาทิพย ์วัยสุขกมล  โปรดิวเซอรร์ายการลุยไม่รูโ้รย 
Super active รายการส าหรบัผูสู้งวัย ใหส้มัภาษณ์ไวว้่า  “อันนีส้  าคญัไม่ว่าจะเป็นความรู ้สาระ
อะไรมันตอ้งมาพรอ้มกับความตลก ความสนุก ท าใหเ้ราซึมซับไปไดเ้อง อย่างตอนนีเ้น่ืองดว้ย
สถานการณโ์ควิดเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องท่ีส าคญัมาก บางทีเราไม่ตอ้งการอะไรมาก ขอแคย่ิม้ แค่
หวัเราะใหไ้ดใ้นแต่ละวนัมันก็จะท าใหเ้คา้มีพลงัในการท าอย่างอ่ืนต่อไปแลว้ พยายามท าใหม้ัน
สนกุดว้ย” (สมัภาษณ,์ 20 เมษายน 2564) 

จากหัวข้อเรื่องวัตถุประสงคส์  าหรบัการพัฒนาช่องข่าวบันเทิงผ่าน LINE 
Official Account ส าหรับผู้สูงวัย ผู้เช่ียวชาญได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า  ผู้สูงวัยไม่ต้องการอยากรู้
เรื่องราวท่ีส่วนตวัจนเกินไปของศิลปินดารา ผูส้งูวยัมองว่าเรื่องเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีตอ้งกลั่นกรอง ตอ้ง
ใชว้ิจารณญาณในการเสพ แทนท่ีจะดเูพ่ือเป็นการเบาสมองหรือผอ่นคลาย ผูผ้ลิตรายการส าหรบัผู้
สงูวยัจงึมองวา่การจะท ารายการบนัเทิงเพ่ือผูส้งูวยัควรท าใหผ้อ่นคลาย และคลายเหงามากกวา่ 

1.3 เลือกพธีิกร 
พิธีกรเป็นส่วนส าคญัท่ีจะน าเสนอรูปแบบลกัษณะเฉพาะของรายการ เพราะ

เป็นผูด้  าเนินรายการท่ีมีหนา้ท่ีหลกัในการส่ือสารกบัผูช้ม จากความเห็นของ ศทุธาวดี เนติมานนท ์
โปรดิวเซอรผ์ูท่ี้ดภูาพรวมทัง้หมดในรายการข่าวบนัเทิงท่ีออกอากาศทางช่อง one31 ใหค้วามเห็น
ว่า  “การน าเสนอข่าวตอ้งมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัของรายการนัน้ ๆ ใหค้นจดจ าเพราะทุกช่องเร็ว
หมด แตท่ี่เรว็กว่าทีวีคือออนไลน ์ฉะนัน้แตล่ะรายการตอ้งมีเอกลกัษณข์องตวัเองหรือมีอะไรท่ีรูส้ึก
วา่ ตอ้งดรูายการนี ้เช่น  พิธีกร คนน าเสนอ น่าจะมีผลมาก คาแรคเตอรพ์ิธีกรท่ีดนูา่รกั ออ้ลอ้ สนกุ
เป็นกนัเอง นา่เอ็นด ูเป็นมิตร จะชว่ยดงึความสนใจได”้ (สมัภาษณ,์ 13 มีนาคม 2564) 

ความเห็นของธิติพร จตุิมานนท ์บรรณาธิการข่าวบนัเทิง คือ “ก็ตอ้งเลือกคน
ท่ีพูดจาฉะฉานเขา้ใจง่าย เล่าเรื่องรูเ้รื่อง และก็ตอ้งมีความเป็นมิตร หนา้ตา น า้เสียงดเูป็นมิตร” 
(สมัภาษณ,์ 11 มีนาคม 2564)  

สอดคล้องกับความเห็นของ สุทธาทิพย ์วัยสุขกมล  โปรดิวเซอรร์ายการ
ส าหรบัผูส้งูวยั ลยุไม่รูโ้รย Super active “ท าตวัเป็นคนรุน่ใหม่ท่ีเขา้กบัผูส้งูวยัได ้พิธีกรตอ้งสภุาพ
นอบน้อม แต่ตอ้งสนุกและขีเ้ล่นให้มันกลมกลืนไปหมดเลย ดูแล้วมันสบายตาสบายใจเขา้หา
ผูใ้หญ่ได ้เคา้ก็พรอ้มเปิดรบัเรา ไม่รูจ้ักแต่รูส้ึกว่าโอเคเคา้รกัคนนี ้บางท่ีผู้สูงอายุแต่ละท่านไม่
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เหมือนกันเรื่องค าพูดบางท่านเราก็ตอ้งลงไปในโลกของเคา้แต่ท าใหส้นุก บางท่านก็ตามเทรนด์
ทนั” (สมัภาษณ,์ 20 เมษายน 2564) 

จากหวัขอ้เรื่องการเลือกพิธีกรส าหรบัการพฒันาช่องขา่วบนัเทิงผา่น LINE  
Official Account ส าหรับผู้สูงวัยได้ค  าตอบว่า ดังความเห็นของ ศุทธาวดี 

เนตมิานนท ์จากค าตอบทัง้จากฝ่ังผูผ้ลิตกลา่วา่พิธีกรส าหรบัรายการข่าวบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยัตอ้ง
มีลกัษณะท่ีดูแลว้เป็นมิตรไม่เฉพาะแค่การพูด น า้เสียง แต่รวมไปถึงหนา้ ท่าทาง การวางบุคลิก 
การยิม้แยม้ หรือหวัเราะ ใหด้เูป็นธรรมชาต ิ พดูจานา่ฟัง สภุาพ นอบนอ้ม แตมี่ความเป็นกนัเอง  

ซึ่งรายการขา่วบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยัในงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัเลือกใชต้นเองในการ
ท าหนา้ท่ีพิธีกร เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการท ารายการข่าวบนัเทิงผ่านทางช่อง One31 เป็น
เวลา 7 ปี และมีคุณสมบตัิการเป็นพิธีกรตามแนวคิด SPEAKING ของโฮมส ์(ทินวฒัน ์สรอ้ยกุด
เรือ, 2559) คือเขา้ใจบริบทของการเล่าข่าวบนัเทิง สามารถใชป้ระสบการณ์ตรงในการท าหนา้ท่ี
รบัผิดชอบเม่ืออยูห่นา้กลอ้ง การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ และการวางบคุลิกใหเ้ขา้กบัเรื่องราวท่ีจะ
เลา่ได ้

1.4 ช่องทางออกอากาศ  
ในการวางแผนตอ้งค านงึวา่รูปแบบรายการและกลุม่เปา้หมายเหมาะสมกบั 

ช่องทางการออกอากาศท่ีเลือกไวคื้อ LINE Official Account หรือไม่ และควรท าอย่างไรใหเ้กิด
ความเหมาะสม ซึ่งผู้ผลิตอย่างธิติพร จุติมานนท์ ได้ให้ความเห็นในประเด็นช่องทางการ
ออกอากาศส าหรบัผูสู้งวยัไวว้่า “TV ยงัเป็นอันดบั 1  จากนัน้น่าจะเฟสบุ๊ก นอกนัน้คงไม่ไดเ้ยอะ
มาก เพราะทีวีมนัเต็มจอ การรบัชมก็จะเพลิน คนดดูาราสวยหล่อ ดูการแต่งตวัมนัมากกว่าแค่ดู
ขา่วปกต”ิ (สมัภาษณ,์ 11 มีนาคม 2564)  

สว่นสรุางค ์เปรมปรีดิ ์ท่ีเป็นทัง้ผูผ้ลิตและผูส้งูวยัมีความเห็นวา่  “สว่นตวัดทีูวี  
ดยููทปู และใชไ้ลนเ์ป็นหลกั เป็นคนท างานเลยตอ้งติดต่อผูค้น”  (สมัภาษณ,์ 

23 มีนาคม 2564) 
ความเห็นของ สุทธาทิพย ์วยัสขุกมล  โปรดิวเซอร ์ลยุไม่รูโ้รย Super active

กล่าวถึงขอ้มูลท่ีผูสู้งอายุรบัชมข่าวสารว่า  “มีช่องทางออนไลนท่ี์เคา้ก็สามารถรบัชมไดอ้ยู่แลว้” 
(สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2564) 

จากหัวขอ้เรื่องช่องทางออกอากาศส าหรบัการพัฒนาช่องข่าวบันเทิงผ่าน 
LINE Official Account ส าหรบัผูสู้งวยั ไดค้  าตอบจากการสัมภาษณ์ว่าปัจจุบนัรายการบนัเทิงมี
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หลากหลายรูปแบบ และหลากหลายช่องทางในการน าเสนอ ส าหรบัผู้สูงวัยยังคงชอบรบัชม
รายการตา่ง ๆ ผา่นโทรทศัน ์เน่ืองดว้ยภาพใหญ่ชดัเจน เตม็จอ  

 
1.5 อุปกรณ ์

ในการผลิตรายการตอ้งประกอบไปดว้ยอุปกรณ์ต่าง ๆ มากมาย และตอ้ง
เหมาะสมกบัการถ่ายท ารายการส าหรบัผูส้งูวยั จึงตอ้งอยูใ่นขัน้ตอนการวางแผนซึ่ง ศธุาวดี เนตมิา
นนท ์ไดก้ล่าวในประเด็นนีไ้วว้่า “การก าหนดวสัดแุละอปุกรณใ์นการผลิตรายการเป็นอีก 1 เรื่องท่ี
ส าคญั ตอ้งรูว้่าจะใชอ้ะไรบา้ง เพ่ือจะไดจ้ดัเตรียมไดท้นัก่อนจะถึงวนัท่ีถ่ายท า ไม่วา่จะเป็น  กลอ้ง
วีดีโอ ขาตัง้กลอ้ง ไมค ์ไมคแ์บบไหน ก่ีตวั ไฟเยอะมัย้  ตดัต่อ ฉาก เทปวีดีโอ ถ่ายท่ีไหน ตอ้งใช้
อปุกรณเ์พิ่มมัย้ กระดานเอาไวเ้ขียนหวัขอ้บอกพิธีกร” (สมัภาษณ,์ 13 มีนาคม 2564) 

ส่วนค าตอบของสุชาติ ทวมสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายสตูดิโอช่อง One31 และ 
Gmm25 ท่ีมีประสบการณ์ดา้นองคป์ระกอบศิลป์ 10 ปีขึน้ไป กล่าวว่า   “ในมุมของคนเตรียม
เบือ้งหลงัเราจะตอ้งคยุกับทีมงาน ทีมโปรดิวเซอร ์พิธีกร ว่าในกลุ่มท่ีเป็นเป้าหมายท่ีทางรายการ
ตอ้งการน าเสนอใหก้ับกลุ่มผูสู้งวยัเน่ีย ใจความ Messasge ท่ีตอ้งน าเสนอออกไปมีอะไรบา้ง ใน
มมุของคนท่ีท าเป็นซบัพอรท์วา่ตอ้งท าใหอ้อกมาตรงกบัความตอ้งการของรายการมากท่ีสดุ มนัถึง
จะออกมาในรูปแบบฉาก แสง เสียง กลอ้งก่ีตวั เพ่ือท่ีจะไปในทิศทางเดียวกัน” (สัมภาษณ์, 20 
เมษายน 2564) 

จากหวัขอ้เรื่องการจดัเตรียมอุปกรณส์ าหรบัการพฒันาช่องข่าวบนัเทิงผ่าน 
LINE Official Account ส าหรบัผูสู้งวัย ไดค้  าตอบจากการสมัภาษณ์ว่าขัน้ตอนการวางแผนเป็น
ส่วนส าคญัท่ีฝ่ายเตรียมอุปกรณจ์ะตอ้งพูดคยุกับโปรดิวเซอรร์ายการถึงรูปแบบ และทิศทางของ
รายการเพ่ือใหเ้ห็นภาพรายการไปในทิศทางเดียวกนัและสิ่งท่ีจะตอ้งเตรียมก็ควรจดัหา กลอ้งวีดีโอ
ถ่ายท า ขาตัง้กลอ้ง อุปกรณก์ารบนัทึกเสียง หรือไมโครโฟนไรส้ายชนิดหนีบปกเสือ้ อุปกรณแ์สง 
หอ้งบนัทึกเสียง หอ้งตดัตอ่ อปุกรณป์ระกอบฉาก หนว่ยความจ าส าหรบับนัทึกภาพและเสียง หาก
ตอ้งถ่ายนอกสถานท่ีตอ้งมีหนว่ยความจ าส ารอง เป็นตน้ 

1.6 เวลาในการออกอากาศ  
เวลาในการออกอากาศเป็นอีกหนึ่งสิ่ งส  าคัญ ท่ีจะต้องค านึงถึงเพราะ

เป้าหมายผูท่ี้รบัชมรายการ มีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไปตามภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งรบัผิดชอบใน
แตล่ะวนัขอ้มลูท่ีผูว้ิจยัไดส้มัภาษณมี์ค าตอบตา่ง ๆ ดงันี ้ สรุางค ์เปรมปรีดิ ์กล่าวว่า  “ผูส้งูวยันอน
ไม่หลบันะ นอนไม่เป็นเวลา ต่ืนสาย นอนดกึ บางคนนอนตี 4 ต่ืนเท่ียง เคา้สโลวไลฟ์แลว้ กลางคืน 
หรือเย็น ๆ บา่ย ๆ” (สมัภาษณ,์ 23 มีนาคม 2564) 
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ส่วนค าตอบของ ธิติพร จุติมานนท ์กล่าวว่า “เป็นช่วง 10 โมงเชา้ ถึงสัก 5 
โมงเย็น เป็นช่วงท่ีแม่บา้นอยู่บา้นท่ีคนสูงวัยอยู่บา้น หมดภาระต่าง ๆในงานบา้น หรือเลีย้งลูก 
เลีย้งหลาน พอคนในครอบครวักลบัมาจากท างานก็ตอ้งเป็นช่วงเวลาครอบครวั” (สมัภาษณ,์ 11 
มีนาคม 2564) 

และอภิวฒัน ์ภมูิมาลา ไดก้ลา่วถึงชว่งเวลาท่ีผูส้งูวยัรบัชมคอ่นขา้งแคบลงมา
อีกคือ “ผูส้งูวยัอยู่บา้นเคา้ก็เปิดไปเรื่อย ผูส้งูวยัเม่ือเคา้หมดภาระในหนา้ท่ีการงานจรงิ ๆ มนัไดท้กุ
ช่วงเวลาเลย จะใหดี้ก็อาจจะเป็นช่วงบา่ย ๆ  เพราะ ๆ อาจจะท านู่นนั่นน่ี บา่ย ๆ หมดภาระแลว้ก็
อาจมานั่งสบาย ๆ ดทีูวีคืออาจเป็นช่วงท่ีไม่มีใครมากวน อย่างเป็นวนัธรรมดาควรเป็น 13.00 น. – 
16.00 น. หรือก่อน 17.00 น. ท่ีหลานกลับมาเพราะตอ้งดูการต์ูนก็เป็นการแย่งโทรทัศนก์ัน หรือ
เวลาหลงัจากนัน้ลกู ๆ ก็จะดลูะครไป” (สมัภาษณ,์ 23 เมษายน 2564  

ส่วนสุทธาทิพย ์วยัสุขกมล ใหค้วามเห็นว่า  “จากประสบการณ์ท างานตอน
แรกเราคิดว่าผู้สูงวัยต้องต่ืนเช้าต้องดูแน่ ๆ แบบตี 5 ปรากฏว่ามันไม่ใช่เรทติ ้งมันก็ไม่โอเค 
กลายเป็นเคา้ไปดูยอ้นหลังเพราะเคา้ต่ืนไม่ทัน เลยลองปรบัและดูจากพฤติกรรมของผูสู้งวยั จึง
เล่ือนมาเป็น 08.30 น. เรทติง้มนัก็เริ่มดีขึน้ ก็ตอ้งสาย ๆ ไปเลย”  (สมัภาษณ,์ 20 เมษายน 2564) 

จากหวัขอ้เรื่องเวลาในการออกอากาศส าหรบัการพฒันาช่องข่าวบนัเทิงผ่าน 
LINE Official Account ส าหรบัผูสู้งวัย จากขอ้มูลจะเห็นไดว้่าผูสู้งวัยส่วนใหญ่หมดภาระหนา้ท่ี
แลว้จะใชชี้วิตสบาย ๆ ไมจ่  าเป็นตอ้งเรง่รีบต่ืนแตเ่ชา้เพ่ือมารบัชมรายการขา่วบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยั
ท่ีจะออกอากาศคือช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. เป็นช่วงเวลาหลงัจากรบัประทานอาหารมือ้เท่ียง
แลว้นั่งเล่นอยู่บา้นพกัผ่อนไดม้าเปิดโทรศพัทมื์อถือดเูพ่ือรบัความผ่อนคลาย นั่งย่อยอาหารสรา้ง
ความเพลิดเพลินยามบ่าย ก่อนท่ีช่วงเย็นจะตอ้งเตรียมตอ้นรบัลูก ๆ หลาน ๆ ท่ีจะกลับมาจาก
โรงเรียนหรือท่ีท างานนั่นเอง                                                                                                                     

1.7 งบประมาณ 
เป็นสิ่งส าคญัท่ีตอ้งวางแผนเพราะเป็นส่วนขบัเคล่ือนงานและก าหนดใหทุ้ก

อย่างในกระบวนการสอดคลอ้งกบังบประมาณ ซึ่งจากการสมัภาษณ ์สชุาติ ทวมสวุรรณ ผูจ้ดัการ
ฝ่ายสตดูิโอช่อง One31 และ Gmm25 มีรายละเอียดในเรื่องงบประมาณดงันี ้ “โดยทั่วไปจะมีการ
ตัง้งบประมาณคร่าว ๆ ไวก้่อนแล้ว แต่ในขัน้ตอนนีจ้ะเป็น การก าหนดการใช้งบประมาณโดย
ละเอียด ตามวสัดุอุปกรณ์และบุคคล  ซึ่งจะเป็นค่าใชจ้่ายต่าง  ๆ ทุกขัน้ตอนท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ผลิตรายการขา่วบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยัซึ่งคดิเป็นคา่เชา่ตอ่การถ่ายท า 1 เทป” 

 



  69 

 
 

ตาราง 5 ตารางแสดงงบประมาณในการผลิตรายการข่าวบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยั 1 เทป 

รายละเอียด ราคา 

กลอ้งวีดีโอถ่ายท า + อปุกรณก์ารบนัทกึเสียง 5,000 

ตากลอ้ง                                                                                        3,000 

อปุกรณแ์สง                                                                                    5,000 

ตดัตอ่ + กราฟฟิก                                                                             5,000 

อปุกรณป์ระกอบฉาก 3,000 

สถานท่ี                                                                                                      10,000 

พิธีกร              6,000 

เสือ้ผา้              2,000 

แตง่หนา้ท าผม                                                                                             4,000 

อาหารเครื่องดื่ม                                                                                           2,000 

โปรดวิเซอร ์+ ประสานงาน                                                                            5,000 

รวม             50,000 

 
จากตารางขา้งตน้แสดงงบประมาณในการผลิตรายการข่าวบนัเทิงส าหรบัผู้

สูงวัย 1 เทป ข้อมูลจากค าตอบของ สุชาติ ทวมสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายสตูดิโอช่อง One31 และ 
Gmm25  (สมัภาษณ,์ 20 เมษายน 2564) โดยใชง้บประมาณ 50,000 บาทในการเช่าอปุกรณแ์ละ
คา่ตวับคุลากรส าหรบัรายการขา่วบนัเทิง 1 เทป 

เม่ือไดว้างตน้ทุนงบประมาณแลว้ จึงตอ้งค านึงถึงตน้ทุนและก าไร ซึ่งชลิดา 
สิงหว์ฒันไพจิตร Senior Manager Marketing Strategy ท่ีมีประสบการณ์ท างาน 20 ปีใหข้อ้มูล
วา่  “เม่ือทราบราคางบประมาณในการถ่ายท ารายการแลว้ จึงตอ้งมีการหาผูส้นบัสนนุรายการจาก
การใหเ้ขา้มาประชาสมัพนัธส์ินคา้และบรกิารในรายการเพ่ือมีเงินทนุสนบัสนนุเพิ่มเติมเพ่ือเป็นการ
ลดตน้ทนุยงัไดก้ าไรจากขายชว่งเวลาท่ีออกอากาศอีกดว้ย  

ยกตวัอยา่ง 
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- รายการ มีทัง้หมด 10 นาที/เทป 
- ชว่ง tie in ลกูคา้ 1 นาที 
- ต้นทุนหรืองบประมาณ ในการผลิตต่อเทป (ค่าอุปกรณ์/คนท างาน/

พิธีกร/ออกอากาศ) รวมๆอยูท่ี่ 50,000 บาท 
- พ่ีตอ้งขายตอ่ครัง้ใหไ้ดก้ าไรมากกวา่ 50% ของตน้ทนุ  
- พ่ีจึงตอ้งขาย 1 นาที ราคา 150,000 บาท หักตน้ทุนแลว้ 50,000 บาท

เทา่กบัได ้100,000 บาทซึ่งเป็นราคาขายท่ีเกือบทกุชอ่งขายกนัอยู่ตอนนี ้ 
- ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ่ราคาพ่ีก็จะลดใหไ้ดแ้คไ่มเ่กิน 5%  
- จรงิ ๆในรายการหนึ่งรายการเรามีรูปแบบการขายท่ีเยอะแยะมาก ๆ ทัง้ 

commercial spot / in  
programเป็นแบบท่ีพ่ีค  านวณคร่าว ๆนะ แตไ่ม่หนีจากนีห้รอก เอาจริง ๆ ถา้

ไดล้กูคา้ทกุอาทิตยเ์ราก็ก าไรแลว้และถา้บางทีมีลกูคา้มากกว่า 1 ตวัก็จะไดไ้ปทดแทนในวนัท่ีไม่มี 
หรือการขายอ่ืน ๆท่ีพ่ีบอก มนัจะทดแทนกันได ้แต่สุดทา้ยยงัไงเราตอ้งมีลูกคา้ไม่งัน้ตน้ทุนจะจม 
เช่น ถา้เรามีตน้ทนุท่ี 50,000 / เทป รายการมีวีคละ 1 ครัง้ เดือนนึง 4 ครัง้ เท่ากบั ตน้ทนุ 200,000 
/ เดือน นั่นเท่ากบัวา่ตอ่เดือนตอ้งขายใหไ้ด ้อย่างนอ้ย 3 ครัง้ ส  าหรบั tie in หรือถา้ไม่ไดพ่ี้ตอ้งขาย
ประเภทอ่ืน ๆ ใหไ้ดเ้พ่ือมา cover ตน้ทนุ ซึ่งการ Tie in แบบใหพ้ิธีกรหยิบจบัไดผ้ลท่ีสดุและขายได้
ราคาดีท่ีสดุ”  (สมัภาษณ,์ 30 เมษายน 2564) 

จากหัวข้อเรื่องงบประมาณส าหรับการพัฒนาช่องข่าวบันเทิงผ่าน LINE 
Official Account ส าหรบัผูส้งูวยั ไดค้  าตอบจากการสมัภาษณว์า่จากการผลิตรายการข่าวบนัเทิงท่ี
มีพิธีกร 1 ทา่น และมีเนือ้ข่าวประกอบดว้ยภาพ มีตน้ทนุการผลิตรายการขา่วบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยั
อยู่ท่ีเทปละ  50,000  จึงตอ้งมีการหาผูส้นบัสนุนรายการเพ่ือเป็นค่าตน้ทุนและไดก้ าไรในการท า
ธุรกิจโดยการขายชว่งเวลาออกอากาศท่ีมีหลากหลายรูปแบบแตกตา่งกนัไปตามราคา  

1.8 การจัดวางผลิตภัณฑ ์(Product Placement) 
เป็นอีกหนึ่งช่องท่ีจะสามารถหารายไดจ้ากการประชาสมัพนัธส์ินคา้แฝงใน

รายการ ผูว้ิจยัจึงตอ้งการทราบวา่วิธีใดท่ีเหมาะสมส าหรบัผูส้งูวยัมากท่ีสดุ ซึ่งศธุาวดี เนติมานนท ์
กล่าววา่  “อยู่ขา้งล่างฉากพิธีกร จะปา้ยหรือแอลอีดี คนดจูะไม่ร  าคาญ ถกูหลอกสายตาใหผ้่านตา
บ่อยกว่า ไม่ไดมี้ผลต่อการซือ้ แต่มีผลให้รูจ้ัก แต่ถ้ามาทอรค์สินคา้จะมีผลต่อการซือ้มากกว่า
เพราะมานั่งพูดสรรพคุณ แต่การขายของก็มีผลต่อเรตติง้เช่นเดียวกัน” (สมัภาษณ์, 13 มีนาคม 
2564) 
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สอดคล้องกับ ธิติพร จุติมานนท์  ท่ีกล่าวว่า “กราฟฟิกมุมจอเห็นง่ายสุด 
เพราะบางทีอยู่ในฉากหรือจอหลงัผูป้ระกาศก็บงั กลอ้งก็ Movement แต่ถ้าเป็นมุมจอเห็นชดัอยู่
แลว้ สีสนัสวยงาม โดดเดน่ แตถ่า้มีมายืนเล่าประสบการณ ์และพรีเซนเตอรค์นนัน้ผูช้มสนใจ และ
รูจ้ัก เคา้ก็อาจจะคล้อยตามและสนใจใชส้ินคา้ แต่เราก็ตอ้งเลือกสินคา้ท่ีมันผ่านมาตรฐานทุก
อยา่งถกูตอ้งมาหมดแลว้” (สมัภาษณ,์ 11 มีนาคม 2564) 

ซึ่งขอ้มูลจาก อภิวฒัน ์ภูมิมาลา เพิ่มเติมมาอีกในแง่มุมนึงว่า  “โฆษณาท่ี
แฝงมาเพราะมนัอยูใ่นเนือ้รายการอนันัน้จะมีผลกบัเคา้ เพราะโฆษณาบางตวัมนัไปพดูถึงยารักษา
โรคไปชว่ยเรื่องสขุภาพซึ่งมนัอาจจะเป็นขอ้มลูท่ีไมค่รบถว้น มนัอาจจะท าใหเ้คา้เสียเงินเสียทองไป
ฟรี หรือ พลาดการรกัษาท่ีเหมาะสมกบัเคา้” (สมัภาษณ,์ 23 เมษายน 2564) 

ส่วน เฉลิมพล พูลสวัสดิ์  ให้ข้อมูลว่า “พ่ีคิดว่าน่าจะเป็นจอฉากหลัง 
เหมือนกับรายการสมัยก่อนมันจะให้ความรูส้ึกเหมือนกับว่าเคา้ดูรายการทีวี ดูเนียนมากกว่า
ส าหรบัรุน่ราวของเคา้ อาจจะพดูไทรอิ์นโดยท่ีมนัก็มีสินคา้วางอยู่ตรงฉากหลงัดว้ยอะไรแบบนี ้ให้
ขอ้มูลไปเลย คิดว่าน่าจะเหมาะกับผูสู้งวยัมากกว่าเพราะเขาฟังแลว้ก็รบัรูเ้ลยโอเค” (สมัภาษณ์, 
22 มีนาคม 2564) 

ความเห็นของ สุทธาทิพย์ วัยสุขกมล กล่าวว่า “ผู้สูงวัยชอบซือ้ของตาม
รายการทีวีจริง ๆ พวกอาหารเสริม อย่างเวลาประชุมทีมรายการ ก็จะมีการคยุว่า พ่อแม่เคา้ชอบ
อนันีเ้ห็นในทีวีแลว้ซือ้มากิน ความดนัดีขึน้ ไขขอ้ดีขึน้เป็นตน้ ส่วนใหญ่หนักไปทางอาหารเสริม 
ส่วนอุปกรณ์หม้อชามรามไห รองลงมา ยิ่งเวลามีย า้ราคาน้อย ๆ แต่มีของแถมคุม้ ๆ เคา้จะยิ่ง
สนใจ” (สมัภาษณ,์ 20 เมษายน 2564) 

และยงัมีขอ้มูลจาก สุชาติ ทวมสุวรรณ ท่ีกล่าวไวว้่า “เรื่องงานขาย เราตอ้ง
ยอมรบัว่าเป็นเรื่องเงินเขา้มาเก่ียวขอ้ง บางทีเง่ือนไขการขายอาจจะไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ 
บางทีอาจจะวางของเล็กใหญ่ไปงี ้ตอ้งมานั่งคยุกันว่าจะท ายงัไงใหม้นัเหมาะสม มุมมองส่วนตวั
ของพ่ีพ่ีว่าการขึน้โลโกห้รือสญัลกัษณบ์นหนา้จอในปัจจบุนันีก้ารอยู่ดา้นล่างซา้ยหรือขวาพ่ีว่ามนั
เหมาะสมแลว้ อยู่ในเกณฑท่ี์รบัได ้ การท่ีโลโก้ไปฝังอยู่กับฉากมุมมองพ่ี พ่ีว่ามนัแปลกไปนิดนึง 
แน่นอนว่าลูกคา้ก็อยากใหต้ราสญัลกัษณม์นัเห็นไดช้ดั ในทางกลบักันถา้มาอยู่แลว้รบกวนพิธีกร
หรือดึงดดูสายตามากเกินไปมันก็ไม่สมควร  ส่วน Product placement ท่ีวางคู่กับพิธีกรก็ควรจะ
วางอยู่ในเลเวลท่ีไม่บดบงัหรือรบกวนจนเกินไป เช่น วางอยู่บนโต๊ะแต่ขนาดไม่ไดใ้หญ่จนเกินไป 
อย่างบางอย่างใหญ่มาก รกเกินไป ดขูาดศิลปะในการวางจนเกินไปก็มีใหเ้ห็นบอ่ยครัง้ เพราะเรื่อง
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การร  าคานตาก็มีทกุวยัไม่ไดเ้ป็นแคผู่ส้งูวยั มนัจะยอ้นกลบัมาท่ีค าว่า hard sale”  (สมัภาษณ,์ 20 
เมษายน 2564) 

ฝ่ายองคป์ระกอบศิลป์ วงศกร นาคเนียน ใหข้อ้มลูเพิ่มเติมวา่  “ส่วนใหญ่เป็น 
Product placement เอาของมาตัง้เลยจะสามารถเขา้ถึงผูสู้งอายุไดม้ากกว่า เอาโลโกม้าแปะจอ
อาจจะส่ือสารไมไ่ดเ้ท่าไหรเ่ทา่กบัการพดูถึงสินคา้ มนัจะท าใหเ้กิดการรบัรูข้องผูส้งูอายดีุกว่าจะไม่
พูดถึงอะไร แต่ถ้าเป็นภาพนิ่งขายของ โฆษณา โลโก้ภาพนิ่ง มุมซา้ยบนน่าจะดี เพราะคนอ่าน
หนงัสือเรียงมา จากซา้ยบน” (สมัภาษณ,์ 20 เมษายน 2564) 

จากหัวขอ้เรื่องการจัดวางผลิตภัณฑส์ าหรบัการพัฒนาช่องข่าวบนัเทิงผ่าน 
LINE Official Account ส าหรับผู้สูงวัย ได้ค  าตอบจากการสัมภาษณ์ว่า  มีผู้บรรยายสรรพคุณ
อาจจะเป็นพิธีกรของรายการพูดแฝงไปกับเนือ้รายการข่าวบนัเทิงหรือมีคนมาบรรยายสรรพคุณ
โดยเฉพาะจะมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ของผูส้งูวยัมากกว่า คือมีการอธิบาย บรรยายสรรพคณุอย่าง
ชดัเจน โดยมีผลิตภัณฑต์ัง้อยู่เพ่ือใหม้องเห็นได ้และตอ้งเป็นสินคา้ท่ีเหมาะสมกับผู้สูงวยัในดา้น
สขุภาพ จะเป็นท่ีนา่สนใจส าหรบัผูส้งูวยั 

2.เนือ้หา (Content) 
เป็นหนึ่ งสิ่ ง ท่ี ต้องอยู่ ในขั้นตอนวางแผน  เม่ื อการวางแผนเริ่มต้นด้วย

กลุ่มเปา้หมายจากนัน้จึงตอ้งมาก าหนดแนวทางของเนือ้หาว่าตอ้งการน าเสนอสิ่งใด หรือประกอบ
ไปดว้ยอะไรบา้ง ซึ่งจากข้อมูลของการวิจัย เนือ้หาจึงสามารถแบ่งเป็น 2 ส่วนท่ีส าคัญในการ
น าเสนอคือ สว่นของการอพัเดทขา่วบนัเทิง และสว่นของการประชาสมัพนัธข์า่วควรรูข้องผูส้งูวยั 

2.1 อัพเดทข่าวบันเทงิ 
เป็นการน าเสนอความเคล่ือนไหวในแวดวงบนัเทิงท่ีเหมาะสมกบัผูส้งูวยั โดย

สชุาติ ทวมสวุรรณ กล่าวว่า “เนือ้หาข่าวในมุมมองพ่ีท่ีเหมาะกับผูสู้งอายุคือลกัษณะของข่าวมัน
เป็นคอนเทนทท่ี์ เป็นรายวนั เราไม่แน่ใจว่าแต่ละวนัมีคอนเทนทอ์ะไรท่ีตา่งไปบา้ง คอนเทนทบ์าง
วนัอาจจะเป็นเรื่องของ Gossip บางวนัอาจจะเป็นเรื่องของใตเ้ตียงผูส้งูอายอุาจจะไมไ่ดส้นใจอนันี ้
พ่ีดจูากประสบการณค์นรอบตวั แตส่ิ่งหนึ่งท่ีจะแอบเห็นบอ่ยนั่นก็คือความนา่รกัของลกูดารา ดารา
คนนัน้ไปท ากิจกรรมอนันัน้อนันี ้เราดจูากรุน่คณุพ่อคณุแม่ท่ีส่ือสารออกมาจากทาง Facebook จะ
เห็นการแชรข์่าวพวกนีเ้ยอะมาก แลว้กลายเป็นสงัคม ชวนคนรอบขา้งมาดมูาสนใจกบัคอนเทนทท่ี์
แชรด์ว้ยกนัเช่น สายฟ้าพายลุกูชมพู่ คือเด๋ียวนีผู้ส้งูอายก็ุเล่นไอจีแลว้ก็ติดตามดาราแต่จะติดตาม
เรื่องราวน่ารกัๆ มากกว่าไม่ไดต้ิดตามเรื่องราวว่าใครตบกันเรื่อง Gossip เคา้จะไม่ค่อยไดต้าม
ผูสู้งอายุเคา้ชอบตามคอนเทนทท่ี์ดาราไปท านะไปเท่ียว เลีย้งหมาอะไรประเภทอย่างนีคื้อบท
สนทนามนัจะยาวมากกวา่มีการแชรม์ากกวา่”  (สมัภาษณ,์ 20 เมษายน 2564) 
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ส่วนข้อมูลจาก เฉลิมพล พูลสวัสดิ์ มองว่า “อย่างแรกเลยถ้าท ารายการ
บนัเทิงเพ่ือผูสู้งวยัพ่ีมองเรื่องเพลงก่อน เพลงของกลุ่มผูสู้งอายุท่ีโตมากับเขา อาจจะเป็นรูปแบบ
รายการออนไลนท่ี์มีเพลง สุนทราภรณ์ เพลงลูกกรุงเก่าเก่า ผูสู้งอายุเคา้ฟัง ผูสู้งวัยเคา้เปิดวิทยุ
เพ่ือท่ีจะฟังเพลงเก่าเก่าเหล่านีน้ะ คล่ืนวิทยเุคา้ยงัอนรุกัษอ์ยู่แตก่ลบัการบนส่ือออนไลนห์รือทีวีมนั
ไม่คอ่ยมี กลายเป็นว่าเคา้เลยตอ้งไปฟังเพลงในวิทยมุากกวา่ หรือการท่ีเอาเรื่องของดาราในยคุนัน้
ท่ีไมไ่ดแ้ก่เกินไป เชน่ พ่ีจิก๊นวรตัน ์หรือเอาคณุเพชรามาพดูคยุ เราวา่มนัท าใหเ้ขามีความสขุกบัการ
ท่ีเขาไดเ้สพข่าวบนัเทิง ผา่นแลว้เราสามารถแทรกอะไรท่ีมนัเปล่ียนไปในสงัคมผา่น ดาราเหลา่นีไ้ด ้
เพราะการท่ีเราจะให ้คนสงูอายเุปิดรบัอะไรบางอยา่งมนัยากมาก เพราะเคา้ก็โตแลว้มีวฒุิภาวะสงู
มาก หรือจะมาฟังเด็กเด็กมนัเป็นเรื่องท่ีเป็นไปไดย้ากมาก แตส่ื่อก็ยงัมีประโยชนด์า้นนีอ้ยู่คือ เป็น
การชกัน าโดยผ่านดาราในยคุนี ้พ่ีวา่เคา้ฟังแตม่นัตอ้งเป็นขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนน์ะ ไม่ใช่จะไปขาย
แตอ่าหารเสริมอยา่งเดียว ความแซ่บ ความฉาว เรื่องชูส้าว เคา้ก็ดสู่วนนึงแตไ่ม่ไดส้นใจท่ีจะอยาก
รูร้หึาขอ้มลูตอ่เพิ่มเตมิ เพ่ือจะไปเมา้มอยกบัใคร กบัคนในรุน่ราวคราวเดียวกนั เคา้ก็จะเสพเหมือน
ขา่วทั่วไป ถา้จะท ารายการบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยัควรจะมีศลิปินในยคุเขามานั่งพดูคยุกนัหรือเปล่า 
แตร่ายการแบบนีปั้จจบุนัมนัถกูมองว่าขายไม่ได ้มนัจะมีเรื่องของการขายโฆษณาเขา้มาเก่ียวขอ้ง
ดว้ย” (สมัภาษณ,์ 22 มีนาคม 2564) 

ซึ่งไม่เหมือนกบัขอ้มูลจาก ศทุธาวดี เนติมานนท ์ท่ีกล่าวว่า “ส่วนมากคน 60 
จะพูดถึงเรื่องละคร เรื่องพระเอกท่ีเราชอบ เลยดู ข่าวไปในมุมเรื่องราวดี ๆ ไม่ฉาวโฉ่มาก ไม่ได้
อยากรูล้ึกมาก เช่น ดาราท าดี ไม่ใช่ชู้สาวหรือเม้ามอยแรง ๆ อาจจะชอบดูข่าวบันเทิงท่ี มีการ
วิเคราะหไ์ม่ใช่กอสสิบหนกั ๆ เช่น ข่าวอทุธาหรณ ์หรือคาแรคเตอรพ์ิธีกรท่ีดนู่ารกั ออ้ลอ้ สนกุเป็น
กนัเอง นา่เอ็นด ูเป็นมิตร” (สมัภาษณ,์ 13 มีนาคม 2564) 

จากหัวขอ้เรื่องเนือ้หาในการอัพเดทข่าวบนัเทิงส าหรบัการพัฒนาช่องข่าว
บนัเทิงผ่าน LINE Official Account ส าหรบัผูสู้งวยั ไดค้  าตอบจากการสัมภาษณ์ว่า  การเตรียม
เนือ้หารายการส าหรบัข่าวบนัเทิงเพ่ือผูส้งูวยันัน้ ไม่ควรเป็นเรื่องท่ีมีลกัษณะท าใหจ้ิตใจผูส้งูวยัรูส้ึก
หมองหม่น วา่ผูส้งูวยัไม่ชอบเรื่องในเชิงชูส้าวของศิลปินดารา แตม่กัจะติดตามเรื่องราวท่ีท าให ้ยิม้ 
หวัเราะ หรือผอ่นคลาย กบัผูส้งูวยั 

2.2 ประชาสัมพันธข่์าวควรรู้ของผู้สูงวัย  
ในการติดตามข่าวสารของผูส้งูวยันอกเหนือจากความบนัเทิงเพ่ือผ่อนคลาย

จิตใจส าหรบัผูส้งูวยัแลว้ข่าวสารท่ีมีประโยชนเ์ฉพาะกบัผูส้งูวยัจะท าใหผู้ส้งูวยัสนใจในการตดิตาม 
ดงัขอ้มูลจาก สุรางค ์เปรมปรีดิ์ ท่ีกล่าวว่า “ผลิตรายการใหเ้คา้ไดป้ระโยชนใ์นการด ารงชีวิตอยู ่
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เพราะเคา้ร่างกายจะเส่ือมถอย ทั้งจิตใจ ท ารายการให้เคา้อยู่ในสังคมได ้เพราะอารมณ์เคา้จะ
เปล่ียนไป ความรูส้ึกเหมือนถูกทอดทิง้ มันเส่ือมถอย คุณตอ้งท ารายการท่ีให้ก าลังใจเคา้และ
แนะน าเคา้ว่าอาหารการกิน การออกก าลงักาย ดแูลตวัเองยงัไง จิตใจเป็นยงัไง ใหเ้คา้ผ่อนคลาย
เพ่ือไมใ่หเ้ป็นปัญหากบัลกูหลาน เอาจริง ๆ ตอ้งท างานใหเ้คา้มีโอกาสท่ีจะไดท้  าอะไร ถา้แนะน าไม่
ควรเลิกท างานแต่อาจท านอ้ยลง มีสโลวไ์ลฟ์ ไปเท่ียวบา้ง อยากท าอะไรก็ท าท่ีตัวเองอยากท า 
อาจจะมีตวัอยา่งของท่ีอายมุากแลว้ยงัสขุภาพดี เคา้ดแูลตวัเองยงัไงเป็นโมเดล ตอ้งดดูว้ยท าใหค้น
แก่แบบไหน คนแก่ท่ีท างานหนัก ฐานะปานกลาง ฐานะดี สอนวิธีใหเ้คา้ไม่เครียดไม่กังวลว่าจะ
ตายเม่ือไหร่ ไม่จ  าเป็นตอ้งเขา้ อาจเอาหลักธรรมในพุทธศาสนามาคลายกังวล  ดารา อย่าง กัน 
นภทัร เคา้ก็มีแฟนคลบั ก็เอาคนท่ีเคา้ชอบมาท าอะไรใหเ้คา้ ไม่ใช่ข่าวเคา้อย่างเดียว เช่นเอาคลิป
กนั นภทัร มาพดูแบบสดใสๆใหก้บัผูส้งูวยั เชน่ ออกก าลงักายนะครบั อย่าไปคดิว่าตวัเองอายมุาก  
เอาดารามาใหก้ าลงัใจ ทกัทาย เช่นสวสัดี ตอนนีผ้มมีผลงานใหม่ ฝากดว้ยนะครบั แบบน่ารกั ๆ 
เป็น โพสิทีฟ แฟน ๆ ก็เขียนจดหมาย แอดไลนท์กัทาย คยุกันไดใ้นทุก ๆ วนั เคา้ก็จะรูส้ึกว่าเคา้มี
ความผกูพนักบัรายการ เรียกเคา้พ่ี ๆ ก็ได”้ (สมัภาษณ,์ 23 มีนาคม 2564) 

ใกลเ้คียงกบัค าตอบจากการใหส้มัภาษณข์อง อภิวฒัน ์ภูมิมาลา ดงันี ้ “ตอ้ง
เป็นดา้นเรื่องเตือนภยัเยอะ ๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นเรื่องของเทคโนโลยี เรื่องสขุภาพ  เพราะผูส้งูวยัเคา้
จะมีความอ่อนไหวต่อขอ้มลูข่าวสาร เคา้อาจจะโตมาอีกยคุนึงท่ีมีการรบัขอ้มูลข่าวสารเพียงดา้น
เดียว ถนัดจากการรบัจากโทรทัศนห์รือจากส่ือสิ่งพิมพ ์แต่สมัยนีม้ันมีข้อมูลท่ีมันมาจากแหล่ง
ออนไลนค์อ่นขา้งเยอะ ซึ่งมนัเป็นส่ือท่ีคอ่นขา้งใหม ่มนัจะไมมี่การกลั่นกรองเหมือนกบัส่ือท่ีมนัเป็น
โทรทศัน ์ส่ือท่ีมนัเป็นหนงัสือพิมพ ์มนัจะกลั่นกรองมาระดบันึงมีความเป็นพิษเป็นภยันอ้ยกวา่ แต่
พอมีส่ือใหม่เพิ่มเขา้มาเคา้ก็อาจไดร้บัขอ้มูลท่ีมันไม่ไดก้ลั่นกรอง เพราะฉะนัน้ก็ควรไปสนบัสนุน
เนือ้หาท่ีใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการเตือนภยั ขอ้เท็จจรงิ หรืออธิบายวา่ตอนนีใ้นส่ือออนไลนส์่วนใหญ่มี
ขอ้มลูเป็นแบบนีน้ะ ความจริงเป็นยงัไงนะ เพ่ือเป็นภูมิคุม้กนัใหก้บัผูส้งูวยั เพราะภูมิตา้นทานเคา้
ต ่า อะไรท่ีปล่อยออกมาเคา้จะเช่ือหมดว่าเป็นความจริง กสทช เคา้จะก ากบัในโทรทศันอ์ยูแ่ลว้ แต่
ในส่ือออนไลนม์ันเต็มท่ีเลย ข้อมูลอาจจะไม่จริงทั้งหมดหรือจริงดา้นเดียวความรบัผิดชอบต่อ
ผู้บริโภคจะน้อย ผู้สูงวัยก็ดูรายการบันเทิง เวลาเคา้ว่างเคา้ก็เปิดไปเรื่อย ยิ่งถ้ามีคอนเทนตท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสภาวะของเคา้ เชน่ เรื่องโรคภยัไขเ้จ็บ กฎหมาย อนัตรายท่ีมาจากสงัคมออนไลน ์หรือ
จากการหลอกลวงท่ีเขา้ถึงตวัเคา้โดยตรง ถา้คอนเทนตม์นัตรงกบัสถานการณข์องเคา้ เคา้ก็จะให้
ความสนใจเป็นพิเศษ” (สมัภาษณ,์ 23 เมษายน 2564) 
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จากหวัขอ้เรื่องการประชาสมัพนัธข์่าวควรรูข้องผูสู้งวยัในเนือ้หาส าหรบัการ
พฒันาชอ่งข่าวบนัเทิงผา่น LINE Official Account ส าหรบัผูส้งูวยั ไดค้  าตอบจากการสมัภาษณว์่า 
ผูส้งูอายสุนใจในเรื่องขา่วคราวความเป็นไปของบา้นเมือง โดยเฉพาะสิ่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง ไมว่่า
จะเป็นเรื่องสิทธิ สวัสดิการต่าง ๆ ท่ีมีต่อกลุ่มผู้สูงวัยท่ีควรจะได้รบั ซึ่งหากจะท า ให้รายการมี
ประโยชนแ์ละชวนตดิตาม ควรมีเนือ้หาท่ีมีขอ้มลูเหลา่นีใ้สล่งไปดว้ย  

3.การเขียนบทพูด (Scripting) 
เป็นอีกหนึ่งสิ่งท่ีช่วยเสรมิสรา้งความน่าสนใจ โดยเฉพาะหากมีขอ้มลูในการเขียน

บทพูดท่ีเฉพาะเจาะจงกบัผูส้งูวยั ก็สามารถสรา้งความประทบัใจใหก้บักลุ่มเปา้หมายของรายการ
ได ้โดยการคิดบทพดูในงานวิจยันีห้มายรวมถึง บทพดูพิธีกรและอกัษรอธิบายเนือ้หาจ าเป็น โดยมี
รายละเอียดขอ้มลูจากการสมัภาษณด์งัตอ่ไปนี ้

3.1 บทพูดพธีิกร 
เพ่ือให้พิธีกรด าเนินรายการให้ถูกล าดับขัน้ตอน และเหมาะสมกับผู้สูงวัย 

ซึ่งศทุธาวดี เนติมานนท ์ผูท่ี้ดภูาพรวมของรายการบนัเทิงในชอ่ง One31 และ Gmm25 ใหค้  าตอบ
ไวว้า่  “การเขียนบทพดูของพิธีกรจะชว่ยสง่เสรมิรูปแบบรายการและบคุลิกภาพของพิธีกรใหช้ดัเจน
มากยิ่งขึน้ เพ่ือก าหนดทิศทางของเรื่องราว และเรียงล าดบัเหตกุารณท่ี์จะเล่าไดอ้ย่างชดัเจน   ใคร 
ท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร  ท าไม 5 อย่างนีต้อ้งมีใหค้รบ  เขียนใหค้นอ่านเขา้ใจง่าย ตอ้งคิดเสมอว่า
เรื่องท่ีเราเขียนนัน้คนดไูมเ่คยรูม้าก่อน (เพราะบางครัง้คนเขียนขา่ว อาจเขียนแบบท่ีตวัเองเขา้ใจ รู ้
คนเดียว แนวรูเ้บือ้งหลังมาเยอะ) หรือบางครัง้เป็นเรื่องราวข่าวท่ีมีความต่อเน่ืองอพัเดตเพิ่มเติม 
หรือมหากาพยต์่าง ๆ เราก็จ าเป็นท่ีจะตอ้งยอ้นความ ยอ้นเรื่องโดยย่อ ทุกครัง้ เพราะตอ้งนึกไว้
เสมอว่าไม่ใช่ทุกคนท่ีจะตามข่าว หรือตามเรื่องนั้น ๆ ตลอดเวลาตอ้งเขียนความจริง  ห้ามใส่
ความเห็นส่วนตวั หรือ หา้มคาดการณ ์คาดเดา หรือสรุปเรื่องนัน้ ๆ เองเด็ดขาด ช่ือแหล่งข่าว หรือ
ช่ือเฉพาะ ตอ้งใส่ใหถ้กูตอ้ง  ในกรณีท่ีเขียนเรื่องท่ีมีการพาดพิงถึง ตอ้งใสท่ี่มาใหถ้กูว่ามาจากท่ีใด 
เช่น นาย ก. ไดโ้พสตด์่านาง ข. เพ่ือป้องกนัการโดนฟ้อง  ส่วนการคิดประโยคหนา้เนือ้ข่าวหรือใส่
บารข์า้งล่างเราตอ้งคิดค าพูดออกมาใหก้ระชบัเขา้ใจง่ายในประโยคสัน้ ๆ ทัง้เอาไวแ้ปะหนา้เนือ้
ขา่วในภาพประกอบการเล่า หรืออยูใ่นบารด์า้นล่างก็แลว้แต ่เผ่ือบางคนเพิ่งเปิดมาจะไดรู้ว้่าก าลงั
พูดถึงเรื่องอะไร ตอ้งระวังดว้ยความท่ีมนัตอ้งสัน้ถ้าค าพูดไม่เคลียรอ์าจสับสนหรือส่ือสารผิดไป
เลย” (สมัภาษณ,์ 13 มีนาคม 2564) 

ส่วน สทุธาทิพย ์วยัสขุกมล ใหข้อ้มูลส าหรบัการเขียนบทพดูท่ีเฉพาะเจาะจง
กับผูสู้งวยัว่า  “การเขียนบทพูดในรายการส าหรบัผูสู้งวยันอกจะเล่าเรื่องอย่างชดัเจนตามล าดบั
แลว้ เรื่องการใชศ้พัทต์า่ง ๆ ก็ตอ้งระมดัระวงั อย่าใชค้  าท่ีเคา้เขา้ไม่ถึง ค  าเฉพาะเกินไป แต่ก็ไม่ได้
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หมายถึงตอ้งเป็นทางการเกินไป ไม่ไดห้มายถึงใหด้นู่าเบื่อ เป็นค าสบาย ๆ ได ้ผูส้งูวยับางคนเคา้ก็
ตามทนั แตบ่างคนอาจจะงง” (สมัภาษณ,์ 20 เมษายน 2564) 

จากหัวขอ้เรื่องการเขียนบทพูดพิธีกรส าหรบัการพัฒนาช่องข่าวบนัเทิงผ่าน 
LINE Official Account ส าหรับผู้สูงวัย ได้ค  าตอบจากการสัมภาษณ์ว่าการเขียนบทพูดพิธีกร
ส าหรบัรายการข่าวบันเทิงเพ่ือผู้สูงวัยตอ้งน าเสนอการเล่าเรื่องตามล าดับ ใคร ท าอะไร ท่ีไหน 
อยา่งไร ใหช้ดัเจน ไมส่บัสน โดยใชค้  าศพัทท่ี์สภุาพไมห่ยาบคาย 

3.2 อักษรอธิบายเนือ้หาจ าเป็น 
ประโยคท่ีใชใ้นการส่ือสารสัน้ ๆ แต่ตอ้งเขา้ใจชัดเจน เพ่ือเอาไวข้ึน้พาดหัว

ขา่วประกอบภาพส าหรบัการน าเสนอเพ่ือผูส้งูวยันัน้ นอกจากตอ้งเขา้ใจแลว้ยงัตอ้งตวัใหญ่อีกดว้ย 
ดงัขอ้มลูจาก เฉลิมพล พลูสวสัดิ ์ท่ีกลา่วว่า  “การใชค้  าในการจดัรายการส าหรบัผูส้งูวยัตอ้งง่ายแต่
ไม่เชยเกินไป เพราะผู้สูงวัยบางคนก็ทันสมัย ระดับนึงแต่ไม่ใช่สุดโต่ง ใชค้  าแบบปังปุริเย ้ใชค้  า
กลางๆส่ือสารไปแลว้เคา้รูเ้รื่อง ค าเทคนิคไม่ควรเยอะ ตรงตรงไปเลย เคา้จะเขา้ใจง่ายขึน้ ถา้จะใช ้
CG ก็ใชต้วัใหญ่หน่อย ผูส้งูอายุบางคนตาฝ้าฟางเพราะฉะนัน้เสียง มนัก็ช่วยไดม้นัจะเสริมกันไป
หมดส าหรบัผูส้งูอาย ุทัง้เสียงทัง้ภาพ” (สมัภาษณ,์ 22 มีนาคม 2564) 

ใกล้เคียงกับข้อมูลจาก สุชาติ ทวมสุวรรณ ท่ีกล่าวว่า “อักษรเหล่านีข้ึน้
หนา้จอบอ่ย เราตอ้งค านึงถึงคนด ูเช่น เรื่องฟอนตต์วัหนงัสือ บางทีในแบบของวยัรุน่ชอบ อาจเป็น
ฟอนตท่ี์ผูสู้งอายุอ่านไม่รูเ้รื่อง หรือไซร ้ขนาดว่าเหมาะสมมัย้ เล็กไปมัย้ เคา้จะอ่านไดม้ัย้ ถา้เคา้
อ่านไม่ออก เคา้ก็จะไม่สนใจไปเลย เพราะเคา้ไม่รูว้่าเราตอ้งการใหเ้คา้อ่านอะไร แมก้ระทั่งช่วง
จงัหวะเวลาในการขึน้ตวัหนงัสือ คือผูส้งูอายบุางอย่างก็เส่ือมถอยไปตามวยั เพราะฉะนัน้ เวลาใน
การขึน้ ขนาดในการขึน้ บางทีมันจะยอ้นแยง้กับดีไซนบ์า้ง เช่น ช่อง One31คณุบอย ถกลเกียรติ
เคา้จะมีนโยบายเลยว่า อะไรก็ตามแตท่ี่อยู่บนหนา้จอช่องวนั ขอใหเ้ป็นฟอนตท่ี์มีหวัและอ่านง่าย 
แต่ก็อย่าเรียบจนเชยเกินไป บางทีเราขึน้หวัขอ้ข่าวคือเราก็ตอ้งส่ือสารใหค้นทราบว่าเราก าลงัจะ
บอกอะไรเคา้ถา้อ่านไม่ออกมนัก็ไม่ส่ือสาร บางทีความสวยงามไม่ไดม้าควบคูก่บัการส่ือสาร  และ
สีสนัถา้ฉูดฉาดมากเกินไปอาจจะรบกวนในการน าเสนอ หรือเรื่องแสง  จากประสบการณบ์างทีมี
คอมเมนทจ์ากกลุ่มคนดวู่าแสงมนัดแูบบกวนตา กวนใจเกินไป แลว้ไม่อยากด ูย่ิงทารเ์ก็ต 40 ปีขึน้
ไป เคา้ก็ไม่ไดช้อบคัลเลอรฟ์ูลท่ีมากจนเกินไป เคา้ไปมองว่าเป็นการลดทอนความน่าเช่ือถือ” 
(สมัภาษณ,์ 20 เมษายน 2564) 

ส่วน วงศกร นาคเนียน  ตดัตอ่อาวโุสอยู่ฝ่ายข่าวบนัเทิงออนไลนข์องช่องวนั 
31 ท่ีมีประสบการณ์ 9 ปี ให้ค  าตอบว่า  “ตอ้งดูง่ายไม่ฉูดฉาด เคา้จะมีปัญหาดา้นสุขภาพการ
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มองเห็น หรือการไดย้ิน เราจะใช้ตวัหนังสือท่ีอ่านชดัเจน สีโทนเย็นเหลือง ฟ้า ชมพู เย็น ๆ  แต่ก็
อาจจะอยู่ท่ีคอนเทนตว์่าเป็นคอนเทนตแ์บบไหน ถา้เป็นคอนเทนตเ์ตือนก็เป็นสีรอ้น ๆ แรง ๆ ด า ๆ 
ฟรอ้นท่ีอา่นง่ายตอ้งมีหวั คนสงูวยัจะไม่คุน้กบัฟรอ้นสมยัใหม่มาก ตอ้งชดัเจน ขนาดอ่านง่าย ตอ้ง
ไม่เล็กไป สีต้องคอนทราสกันชัดเจนจะหว่างตัวหนังสือกับพืน้หลัง” (สัมภาษณ์, 20 เมษายน 
2564) 

และฝ่ายองคป์ระกอบศิลป์อย่าง ธีรพจน ์เทียนสุวรรณ ใหข้อ้มูลเพิ่มเติมว่า 
“สีสนัเยอะหน่อยแต่ไม่ฉูดฉาด เพราะผูส้งูวยัเจอสีเยอะ ๆ จะลายตา  หลายสีไดแ้ต่ไม่ฉดูฉาด คือ
หลายสีแต่ไม่สด ยกตวัอย่างเช่น น า้เงินกับฟ้า อาจใชสี้ฟ้า แต่ไม่สดมาก ออกทางเขม้ขึน้หน่อย 
ตวัหนงัสือเล็กไมไ่ด ้ตอ้งเห็นชดั” (สมัภาษณ,์ 20 เมษายน 2564) 

จากหวัขอ้เรื่องอกัษรอธิบายเนือ้หาจ าเป็นส าหรบัการพฒันาช่องข่าวบนัเทิง
ผ่าน LINE Official Account ส าหรบัผูสู้งวยั ไดค้  าตอบจากการสมัภาษณว์่า อกัษรอธิบายเนือ้หา
จ าเป็นท่ีประกอบอยู่ในเนือ้ข่าวในภาพประกอบการ นอกจากการคิดค าพดูออกมาใหก้ระชบัเขา้ใจ
ง่ายในประโยคสัน้ ๆ แลว้ ในแง่ของการออกแบบขนาดตอ้งไม่เล็กจนเกินไป และแบบของตวัอกัษร
ตอ้งมีหวัเพ่ือใหผู้ส้งูวยัอา่นง่าย สีสนัของตวัหนงัสือตอ้งไมก่วนตา ไมฉ่ดูฉาด แตต่อ้งดงึดดูนา่มอง 

ผูว้ิจยัจึงไดน้  าขอ้มลูมาวิเคราะหแ์ละเลือกใช ้สีเหลือง 7405 C สีชมพ ู219 C 
สีน า้เงิน 2747 C สีฟ้า 299 C ตามขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัว่าเป็นโทนสีท่ีเย็น สดใส แต่ไม่ฉูดฉาด
จนเกินไป และเลือกใชฟ้อนตห์ลัก ดีบี ลิม้ (DB Lim) ในช่ือรายการเน่ืองจากไม่เชยเกินไปแต่ยัง
อ่านง่าย ฟอนตร์อง ศรีสยาม ตวัหนา (PSLxSriSiam Bold) เพ่ือเป็นอกัษรอธิบายเนือ้หาจ าเป็นท่ี
ยงัสามารถอา่นง่าย ตามขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิจยั 
 

 

ภาพประกอบ 9 แสดงสีสนัท่ีใชใ้นชอ่งขา่วบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยั 
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ภาพประกอบ 10 แสดงฟอนตห์ลกัและฟอนตร์องท่ีใชใ้นชอ่งขา่วบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยั 

4. ประสานงาน (Coordinating) 
หนา้ท่ีประสานงานเป็นอีกหนึ่งหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งอยู่ในขัน้ตอนการวางแผนเพ่ือหา

คณุสมบตัิโดยเฉพาะของต าแหน่งนี ้เน่ืองจากมีหนา้ท่ีในการติดต่อส่ือสารใหทุ้กคนเขา้ใจตรงกัน 
และท างานออกมาราบรื่นดว้ยดี โดยมีหนา้ท่ีในการประสานงานแต่ละฝ่ายซึ่งจ  าแนกตามขอ้มลูท่ี
ไดอ้อกมาเป็นหวัขอ้ ดงันี ้

4.1 สถานทีถ่่ายท า 
เป็นการประสานงานในส่วนของคิวว่างแต่ละบุคคลกับสถานท่ีซึ่ง วารณี 

อนนัตวราศลิป์ ประสบการณท์ าหนา้ท่ีประสานงานรายการกว่า 12 ปี ใหข้อ้มลูวา่  “เช็คคิววา่งของ
สตดูิโอกบัคนคมุสตดูิโอ บางสตดูิโอมีถ่ายหลายรายการเราตอ้งประสานกบัเคา้ตอ้งจองคิว ซึ่งจริง 
ๆ เราตอ้งดไูปดว้ยกนัระหว่างคิวสตกูบัคิว พิธีกร  ตอ้งเอามาดใูหต้รงกนัระหวา่งคิวสตกูบัคิวพิธีกร 
อย่างบางรายการพิธีกรเป็นดาราก็จะเอาคิวพิธีกรเป็นหลกั แลว้เอามาดใูหต้รงกบัสต ูเพราะพิธีกร
บางคนจะมีเง่ือนไขวนัว่างท่ีนอ้ย บางทีเสารอ์าทิตยต์อ้งอยูก่ับลกู เราก็เล่ียงเสารอ์าทิตย ์ดเูป็นเคส
ไป อยา่งพิธีกรบางคนมีหลายรายการก็ตอ้งดไูม่ใหช้นกบัเคา้ สว่นในการประสานกบัหนา้ท่ีอ่ืน บาง
สตูจะมีคนคุมเป็นศูนยก์ลางเช่น ไฟ ฉาก กล้อง ช่างกลอ้ง ฝ่ายเสียงเบ็ดเสร็จมาแลว้ ก็จะง่าย
หน่อย แตถ่า้เป็นสตบูางท่ีไม่มีอะไรเลยเราก็ตอ้งหาทีมงานตรงนีม้าใหค้รบทกุหนา้ท่ีจา้งตา่งหากดู
วา่ตอ้งใชก้ลอ้งก่ีตวัตามรูปแบบรายการ ถา้ในสตท่ีูไม่ชส่ตท่ีูมีสิ่งเหลา่นีม้าครบก็ตอ้งเสียเงินเพิ่มใน
แต่ละส่วนงาน แลว้มานดัแนะใหต้รงคิวกัน นอกจากนีก็้ตอ้งหาสถานท่ีแต่งหนา้แต่งตวั ใหพ้ิธีกร
หรือแขกรบัเชิญเอาไวด้ว้ย หรือบางรายการมีแขกเซอรไ์พรสก็์ตอ้งหาสถานท่ีเตรียมไวใ้นการเก็บ
ตวัเคา้ใหพ้รอ้ม เรื่องท่ีจอดรถดว้ย ตอ้งจองเอาไว ้ดจู  านวนรถครา่ว ๆ ก็ยงัดี จะไดจ้ดัการถกู เรื่อง
ของสถานท่ีพกักินขา้วของทีมงานและนกัแสดงก็ตอ้งจดัเตรียมใหดี้ว่าควรอยู่ตรงไหน ดารากินขา้ง
ในไดม้ัย้   แต่ในเคสท่ีถ่ายนอกสถานท่ี ก็โทรคยุกับสถานท่ีนัน้ ๆ บางท่ีก็ใหถ้่ายฟรีแลว้ขึน้เครดิต
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ขอบคณุ บางท่ีก็เสียเงิน แตถ่่ายนอกสถานท่ีบางทีก็เจอปัญหาท่ีควบคมุยาก บางทีก็เกิดปัญหากบั
สถานท่ีนัน้ เชน่เรื่อง ก าลงัไฟ เป็นตน้” (สมัภาษณ,์ 28 เมษายน 2564) 

จากหัวขอ้เรื่องการประสานงานสถานท่ีถ่ายท าส าหรบัการพัฒนาช่องข่าว
บนัเทิงผ่าน LINE Official Account ส าหรบัผูส้งูวยั ไดค้  าตอบว่าสิ่งส าคญัท่ีสดุหลงัจากท่ีสรุปแลว้
วา่ถ่าย ณ สถานท่ีนัน้ ๆ คือดคูิวว่างของสถานท่ีและพิธีกร ใหต้รงกับตารางของทีมงานส่วนตา่ง ๆ  
รวมทัง้ตอ้งมีการส ารวจสถานท่ีในเรื่องของการเตรียมตวัในวนัก่อนการผลิต เพ่ือเตรียมความพรอ้ม
ของหอ้งแตง่หนา้ แตง่ตวั หอ้งรบัประทานอาหาร ท่ีจอดรถ เป็นตน้  

4.2 พธีิกร หรือ ดารารับเชิญ 
คือบุคคลท่ีจะตอ้งเช็คคิวเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับสถานท่ี ซึ่งวารณี อนันตวรา

ศิลป์ ไดก้ล่าวว่า  “พิธีกรส่วนใหญ่จะตอ้งเป็นผูใ้หญ่หรือโปรดิวเซอรท่ี์ตอ้งคยุมาก่อนว่ามีรายการ
แบบนีโ้อเคมัย้ เลือกกนัมาก่อนแลว้ เราอยู่ในขัน้ตอนของการท่ีเคา้เซยเ์ยสท่ีจะท าแลว้ และเราคยุ
ตกลงคิว เรื่องราคาเคา้ก็ตอ้งคยุกนัมาก่อนอยู่แลว้ เราแค่ประสานในเรื่องการจ่ายคา่ตวัเคา้ว่าจะ
จ่ายอย่างไร ส่วนเรื่องคิวถา้เป็นรายการยาวเราก็จะจองคิวเคา้ไวถ้ึงสิน้ปีเลยว่าล็อควนัประมาณนี้
ไวน้ะ แลว้ก่อนวนัถ่ายเราก็ตดิตอ่ไปยืนยนัว่าถ่ายวนันีน้ะ ก่ีโมง ถ่ายก่ีเทป บางคนก็มีใหส้่งสคริปต์
ให ้แขกรบัเชิญมีใคร  ถา้เป็นดาราหรือแขกท่ีไม่รูจ้กัรายการมาก่อน ก็ต้องอธิบายก่อนว่ารายการ
เป็นแบบไหน  พิธีกรเป็นใคร เช่น พิธีกรท่ีมีช่ือเสียง ก็จะมีอิทธิพลตอ่ดารารบัเชิญหรือแขกรบัเชิญ
ดว้ยในการตอบรบัท่ีจะมา ถือว่าเป็นอีก 1 ปัจจยั นอกจากนีก็้ตอ้งอธิบายว่าใหเ้คา้มาท าอะไร บาง
ทีเคา้ไม่ถนัด หรือบางคนมาแค่นิดเดียว อย่างพ่ีชาคริต แย้มนาม เคยมารายการก็ไม่ไดม้าเล่น
เกมส์ มาเป็นโจทยว์่าชุดขุนช้างท่ีเค้าใส่ในละครวันทองหนักก่ีกิโลกรัม เป็นตน้ แต่ก็ถือว่ามา
ประชาสัมพันธ์ผลงานของเคา้ เค้าก็ตั้งใจมา นอกจากนั้นก็นัดหมายเวลา เสือ้ผ้าเตรียมยังไง 
แตง่หนา้ก่ีโมง เสรจ็ก่ีโมง รวมไปถึงทีมงานทกุฝ่ายดว้ย” (สมัภาษณ,์ 28 เมษายน 2564) 

จากหวัขอ้เรื่องการประสานงานพิธีกรและดารารบัเชิญส าหรบัการพฒันาชอ่ง
ข่าวบนัเทิงผ่าน LINE Official Account ส าหรบัผูสู้งวยั ไดค้  าตอบจากการสมัภาษณว์่าสิ่งส าคญั
คือการนัดวันและเวลาการถ่ายท า ทัง้พิธีกรและแขกรบัเชิญ ตอ้งเป็นคนดูตารางว่าใครเริ่มถ่าย 
ก่ีโมง  

4.3 เสือ้ผ้า แต่งหน้า ท าผม 
ในส่วนของการประสานงานเสือ้ผา้ แต่งหนา้ ท าผม วารณี อนันตวราศิลป์  

ไดใ้หค้  าตอบในประเด็นนี ้ดงันี ้ “อนัดบัแรกเราดงูบประมาณเพราะเรามีแบ่งสรรปันส่วนในแต่ละ
ฝ่ายอยู่แลว้ แลว้เราก็ดสูเป็คเสือ้ผา้ บางรายการ พิธีกรใส่ชุดเหมือนเดิมตลอด เป็นชุดฟอรม์ แต่
อย่างบางรายการก็เปล่ียนชุดทุกเทป ก็มีงบตรงนัน้จะประหยดัก็ต่อเม่ือวนันึงถ่ายหลายเทปดว้ย 
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เพราะในคา่เสือ้ผา้ก็จะมีคา่แรงของฝ่ายเสือ้ผา้ต่อวนัดว้ย  แต่งหนา้ท าผมก็งบเป็นหลกั และดกูาร
ท างานดว้ย บางรายการมีแขกรบัเชิญเยอะ พิธีกรอีก เราก็ดจูากจ านวนท่ีเคา้ควรจะไดแ้ละฝีมือ
ประกอบกนั ก็จะคยุราคากนัอีกทีวา่เรามีใหเ้ทา่นีโ้อเคมัย้” (สมัภาษณ,์ 28 เมษายน 2564) 

จากหัวขอ้เรื่องการประสานงานช่างแต่งหนา้ ช่างเสือ้ผา้ ช่างท าผม ส าหรบั
การพัฒนาช่องข่าวบันเทิงผ่าน LINE Official Account ส าหรับผู้สูงวัย  ได้ค  าตอบจากการ
สมัภาษณว์า่หนา้ท่ีประสานงานสามารถจดัสรรงบประมาณในส่วนนีไ้ดโ้ดยค านงึถึงความยากง่าย
ของงาน  

4.4 อาหาร เคร่ืองดืม่ 
เป็นสิ่งท่ีท าขับเคล่ือนการผลิตรายการ ซึ่ง วารณี อนันตวราศิลป์ กล่าวว่า  

“เราเจรจาไดก้บัฝ่ายสวสัดิการเลือกคนท่ีรูง้าน มีประสบการณแ์ละขยนั จะท าใหเ้ราไม่เหน่ือยเคา้
จะรูห้นา้ท่ีจดัการได ้โดยท่ีเราไม่เหน่ือยมาก ส่วนใหญ่เราก็จะใชค้นประจ า ถา้เคา้ไม่วา่งแลว้จะส่ง
คนอ่ืนมาเราก็ไม่เอา เราจะหาจากของเราเอง เพราะมีคนท่ีคุน้มืออยู่ ถา้คนไม่เคยท าเคา้จะไม่รู ้
ขัน้ตอนว่าตอนนีถ้่ายใกลจ้ะเบรกแลว้เคา้ตอ้งไปเตรียมขา้วใหพ้ิธีกรนะ จดัมาเตรียมไวถ้่ายเสร็จ
เขา้มากินไดเ้ลย ถา้คนไม่รูเ้ราก็ตอ้งวิ่งบอก   อยา่งอาหารกองก็จะเป็นอีกแมค่รวัท าท่ีเป็นขาประจ า
ท่ีสั่งมา สวสัดกิารมาเป็นตวักลางเสิรฟ์น า้ ขนม ขา้ว  สว่นการก าหนดเมนก็ูจะเป็นประสานงานคิด 
เพราะเราท ามานานเราจะรูว้่าแม่ครวัคนนีท้  าอะไรอร่อย ช่วงโควิดจะเป็นขา้วกล่องเราก็จะจับคู่
กับข้าวให้ ต้องกินอ่ิมนอนหลับ ต้องเข้าคู่กันแล้วอร่อย มีความสุข เพ่ือการท างานในกอง ” 
(สมัภาษณ,์ 28 เมษายน 2564) 

จากหวัขอ้เรื่องการประสานงานอาหาร และเครื่องด่ืมส าหรบัการพฒันาช่อง
ข่าวบันเทิงผ่าน LINE Official Account ส าหรับผู้สูงวัย  ได้ค  าตอบจากการสัมภาษณ์ว่า การ
จดัเตรียมในสว่นของอาหารเครื่องดื่มถือเป็นสิ่งส าคญัท่ีจะท าใหก้ารท างานเป็นไปอย่างราบรื่น ใน
หนา้ท่ีนีป้ระสานงานจ าเป็นตอ้งมีประสบการณ ์

4.5 ก าหนดเวลาถ่ายท า 
การก าหนดเวลาในวันถ่ายท าท่ีตอ้งอยู่ในขัน้ตอนการวางแผนก่อนเริ่มการ

ผลิต วารณี อนนัตวราศิลป์  ไดใ้หค้  าตอบไว ้ดงันี ้ “ค  านึงถึงงบประมาณเป็นอย่างแรก วางไวว้่า 1 
คิวถ่ายก่ีเทป ถ้ายิ่งมีเทปมาเฉล่ียใหเ้ยอะขึน้ มันจะถูกลง แลว้เราก็มานั่งวางว่าเราจะเริ่มท่ีก่ีโมง
ตัง้แตน่ดัมาแตง่หนา้ท าผม แลว้เริ่มถ่าย 5 4 3 2 ท่ีก่ีโมง แลว้ก็ล าดบัไปเรื่อย ๆ เช่น คมุว่าเทปแรก
ตอ้งเสร็จก่ีโมง เทปตอ่ไปเสร็จก่ีโมง อยา่งก าหนดไวว้า่ 1 คิวตอ้งเสร็จท่ีไมเ่กินส่ีทุม่ แลว้แตร่ายการ 
แตถ่า้ดกึเกินเวลาท่ีเราบอกเคา้ไวว้่าเสร็จไม่เกินนี ้เกินไปกว่านัน้เคา้ก็จะคิดราคาอีกครึ่งคิว แตถ่า้
เกินเท่ียงคืนอีกก็จะคิดเป็นอีกคิวไปเลย เพราะงบมันจะบานปลาย เราก็จะจัดการล่วงหนา้เช่น 
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ตอนใกลจ้ะเสร็จเราก็จะปล่อยกลบัในบางหนา้ท่ี เชน่ ชา่งแตง่หนา้ ท าผม ทิง้ทิชชู่ไวเ้ดี๋ยวเราท าเอง 
หรือสวัสดิการก็ปล่อยกลับได้ แล้วเราท าเองได้ก็ท าเอง เพ่ือเราจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ” 
(สมัภาษณ,์ 28 เมษายน 2564) 

จากหัวขอ้เรื่องการประสานงานการก าหนดเวลาถ่ายท าส าหรบัการพัฒนา
ช่องข่าวบนัเทิงผ่าน LINE Official Account ส าหรบัผูส้งูวยั ไดค้  าตอบจากการสมัภาษณว์่าหนา้ท่ี
ประสานงาน เป็นหนา้ท่ีหลกัท่ีจะคมุงบประมาณจากทุกอย่าง หากเกินแผนท่ีวางไวต้อ้งเตรียมหา
วิธีแกห้รือมีแผนส ารอง ไมเ่ชน่นัน้ทกุอยา่งท่ีเกินเวลามาคืองบประมาณท่ีตอ้งจา่ยเพิ่ม  

 
ส่วนที ่2 ข้ันตอนการผลิต (Production) 

ขัน้ตอนนีคื้อขัน้ตอนท่ีตอ้งน าสิ่งท่ีวางแผนไวใ้นขัน้ตอนการเตรียมการผลิตมาปฏิบตัิ
ตามล าดบัท่ีตัง้ใจไวเ้พ่ือไม่ก่อใหเ้กิดความผิดพลาดหรือมีการติดขัด ดงันัน้จึงตอ้งมีความพรอ้ม
ท่ีสุดในวนัผลิตดงัขอ้มูลจาก สุรางค ์เปรมปรีดิ์ ท่ีกล่าวว่า “ความพรอ้มทุกอย่าง สถานท่ี ทีมงาน 
เราไม่อยากจะเสียเวลาใครโดยเฉพาะพิธีกร เราตอ้งรกัษาอารมณค์นมารว่มรายการไมใ่ชห่งุดหงิด 
จะไม่มีใจอยากท า    เตรียมสคริปต ์สภาพแวดลอ้ม ตอ้งอ านวยความสะดวก” (สัมภาษณ์, 23 
มีนาคม 2564) 

ส่วนขอ้มลูจาก ศทุธาวดี เนติมานนท ์กล่าวว่า  “วนัถ่ายท าตรวจเช็คอีกรอบก่อนเริ่ม
รายการ  1 ขอ้มูลท่ีเป็นสคริปตต์อ้งเสดและถูกตอ้ง.  2 ภาพอินเสิรจ์ต่าง ๆ ท่ีจะตอ้งออกอากาศ
จะตอ้งครบท่ีจะสามารถออกอากาศได ้ 3 ความพรอ้มไมค ์กลอ้ง และอะไรท่ีตอ้งใชเ้ทคนิคพิเศษ  
4 ตอ้งมีแผนส ารอง เช่น โฟนอินไม่ติด วีดีโอคอลไม่ได ้ตอ้งมีสคริปตข์่าวมาส ารอง ไมคมี์เผ่ือมัย้ ” 
(สมัภาษณ,์ 13 มีนาคม 2564) 

ใกล้เคียงกับข้อมูลจาก สุชาติ ทวมสุวรรณ  ท่ีกล่าวว่า “คือท าให้ได้ตาม pre 
production ท่ีวางไวคื้ออะไรก็แลว้แต่  แต่ไม่ว่าจะรายการผูสู้งอายุหรือไม่ใช่ คือทีมงานจะตอ้งมี
การเช็คล่วงหนา้ อย่างเป็นทีมสตูดิโอท่ีพ่ีดูแลพ่ีค่อนขา้งจะใหน้  า้หนักกับการเตรียมความพรอ้ม
ก่อนเขา้รายการไม่ว่าจะสดหรืออดัเทปอย่างนอ้ยจะตอ้งมีการย า้ทุกต าแหน่งอย่างนอ้ย 10 นาที
ก่อนเริ่มอุปกรณ์ทุกอย่างจะตอ้งพร้อมท่ีสุด หรือถา้เกิดเหตุอาเพศจริง ๆ เฉพาะหนา้ เช่นเราเช็ค
ใหม่เรียบรอ้ยแลว้มีการสนุกสนานเช่นสายไมคข์าดอนันีคื้อ uncontrol จริง ๆ เราก็ตอ้งหาวิธีการ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ใหส้ัน้ท่ีสดุ  บางทีความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดจากสิ่งไม่คาดคิด เช่น ภาพขา่ว
ไม่มา ตวัหนงัสือผิด เรื่องพวกนีจ้ริง ๆ มนัเป็นการแกปั้ญหาท่ีเราจะตอ้งท าใหเ้ร็วท่ีสุดแต่หลงัจาก
นัน้ถา้มีปัญหาอะไรเกิดขึน้สิ่งท่ีพ่ีจะตอ้งย า้กบัทีมคือคยุกนัว่าปัญหาพวกนีม้นัควบคมุไม่ไดจ้ริง  ๆ 
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หรือเปล่าหรือเกิดจากการประมาท หาคนวิ่งลงไปหาไมคต์วัใหม่ เป็นตน้ คือเราจะตอ้งมีสติหนา้
งาน หรือบางทีผูป้ระกาศไปเขา้หอ้งน า้ในช่วงพกัเบรกเคา้ก็คงไม่อยากใหเ้สียงธุระเขา้ไมคก็์จะกด
ปุ่ มmute ไวก้่อน ดว้ยความรีบกลบัมาจดัรายการแลว้ลืมเปิดไมค ์มนัก็เคยเกิดขึน้ ทีนีม้นัขึน้อยู่กบั
สตขิองทีมโปรดกัชั่นหนา้งานวา่จะแกปั้ญหาอยา่งไร” (สมัภาษณ,์ 20 เมษายน 2564) 

จากหัวข้อขั้นตอนการผลิตส าหรับการพัฒนาช่องข่าวบันเทิงผ่าน LINE Official 
Account ส าหรบัผูส้งูวยั ไดค้  าตอบจากการสมัภาษณว์า่ในส่วนขัน้ตอนการผลิตคือในวนัท่ีถ่ายท า
รายการตอ้งเตรียมพรอ้มมาแลว้ทุกอย่างตัง้แต่ขัน้ตอนการวางแผน และเม่ือถึงขัน้ตอนนีก็้ควร
ตรวจทานทกุอยา่งอีกครัง้ในทกุ ๆ ดา้น ไมว่า่จะเป็น 

1.ดสูถานท่ีทัง้หมดใหมี้ความพรอ้ม สถานท่ีผลิตรายการ หอ้งแต่งหนา้ แต่งตวั 
หอ้งพกัรบัประทานอาหาร หรือแมก้ระทั่งท่ีจอดรถ  

2.ตรวจสอบภาพประกอบเนือ้ขา่ว บทพดูพิธีกร อกัษรอธิบายเนือ้หาจ าเป็น  
3.บคุลากรทกุฝ่าย พิธีกร ทีมงาน ท าการซกัซอ้มก่อน  
4.ควรมีแผนส ารองเม่ือเกิดเหตไุมค่าดคิดใด ๆ จะสามารถแกไ้ขไดท้นั เพราะสิ่งท่ี

เคยเกิดขึน้บ่อยครัง้ในวันถ่ายท าจากขอ้มูลผลการวิจัย คือ อุปกรณ์บนัทึกเสียง หรือภาพข่าวท่ี
เสียหาย ดงันัน้การมีข่าวอ่ืนส ารองไวเ้พิ่มเติม หรือมีอุปกรณบ์นัทึกเสียงส ารองก็จะสามารถแกไ้ข
ปัญหาในวนัถ่ายท าได ้ท่ีส  าคญัทกุคนท่ีเก่ียวขอ้งในแตล่ะหนา้ท่ีควรมีสติใหดี้ในวนัท างานเพ่ือท่ีจะ
แกไ้ขปัญหาไดท้นัทว่งทีจะท าใหว้นัผลิตรายการผ่านพน้ไปไดด้ว้ยดี 

5.ตรวจสอบอปุกรณต์า่ง ๆ ว่ามีความช ารุดเสียหายหรืออยู่ในสภาพท่ียงัสมบรูณ์
หรือไม ่ 

โดยในวันผลิตรายการข่าวบันเทิงส าหรับผู้สูงวัย รายการ “บันเทิงขยับเหงือก” 
ประกอบไปดว้ยอปุกรณท่ี์เหมาะสมและเพียงพอกบัการท ารายการในสถานท่ีปิดท่ีมีพิธีกรเพียงคน
เดียวตามขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิจยั ดงันี ้ 

1.1อปุกรณแ์สง 3 ชิน้  
1.2 กลอ้งบนัทกึภาพ  
1.3 ขาตัง้กลอ้ง  
1.4 อุปกรณก์ารบนัทึกเสียง หรือไมโครโฟนไรส้ายชนิดหนีบปกเสือ้ 1 ตวั (มีเผ่ือ

ไวอี้กตวั)  
1.5 หนว่ยความจ าส าหรบับนัทกึภาพและเสียง  
1.6 คอมพิวเตอรต์ดัตอ่  
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1.7 โทรทศันเ์พ่ือเอาไวด้ภูาพขา่วตามเรื่องท่ีเลา่ 
1.8 อปุกรณป์ระกอบฉาก คือ โทรทศัน ์1 เครื่องและผนงัสีพืน้เรียบ เพ่ือเอาไวเ้ปิด

ภาพประชาสมัพนัธ ์หรือมีขา่วท่ีตอ้งเลา่ก็สามารถขึน้ในจอโทรทศันไ์ด ้  
เม่ือตรวจเช็คอปุกรณเ์รียบรอ้ยแลว้ดคูวามพรอ้มของพิธีกรและทีมงานทุกฝ่ายหรือผู้

ร่วมด าเนินรายการ ควรมีการเตรียมพรอ้มทัง้ร่างกายและจิตใจ เพ่ือพรอ้มกับการท างานอย่าง
เต็มท่ีเพราะเป็นอีกหนึ่งหนา้ท่ีส าคญัท่ีจะท าใหข้ัน้ตอนการผลิตราบรื่น รวดเร็ว พิธีควรมีการท า
ความเข้าใจกับบทท่ีต้องพูด ให้เตรียมพร้อมก่อนเริ่มการบันทึกภาพ เม่ือทุกอย่างพร้อมจึง  
เริ่มถ่ายท า 

 

 
 

ภาพประกอบ 11 แสดงขัน้ตอนการผลิตรายการขา่วบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยั 
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ส่วนที ่3 ข้ันตอนหลังการผลิต (Post-Production) 
เป็นขัน้ตอนการท างานต่อจากกระบวนการถ่ายท า หรือในวนัผลิตรายการเสร็จสิน้

แลว้ ก่อนท่ีจะพรอ้มออกอากาศจะตอ้งผ่านขัน้ตอนหลงัการผลิต คือการตดัต่อ และท ากราฟฟิก
รายการเพ่ือความสมบรูณ ์โดยมีรายละเอียดขอ้มลูจากการสมัภาษณ ์ดงัตอ่ไปนี ้

1.การตัดต่อ (Editor)  
คือการล าดบัภาพและเสียงซึ่งมีส่วนท่ีตอ้งค านึงถึงผูส้งูวยัโดยเป็นพิเศษเน่ืองจาก

ขอ้จ ากดัทางดา้นรา่งกายท่ีตา่งจากวยัอ่ืน โดย วงศกร นาคเนียน กล่าวว่า “จงัหวะจะตอ้งไมเ่รว็ไป 
เพราะคนสูงอายุจะตอ้งใชเ้วลาในการรบัสาร ตวัหนังสือชัดเจน ส่ือสารเขา้ใจ หรือเสียงพูดตอ้ง
ส่ือสารแลว้เขา้ใจเลย”  (สมัภาษณ,์ 20 เมษายน 2564) 

ส่วนศุทธาวดี เนติมานนท์ กล่าวว่า “ตัดต่อถ้าตอ้งการให้ความรูห้รือค่อนขา้ง
จริงจัง ตอ้งตดักระชับ น่าฟังและไม่น่าเบื่อ ตอ้งไม่นานเกินไป ตดัสลับกัน เพราะจะไม่ใส่ซาวน์
เยอะเด๋ียวดไูม่จริงจงั ไม่ควรเกิน 3 นาที แตถ่า้อยู่ในความสนใจของคนหมู่มาก อนโุลมความยาว
ไดบ้า้ง แต่ตอ้งไม่น่าเบื่อ  ถ้าเนือ้หาท่ีน่าเบื่อตอ้งตดัต่อเหน่ือยหน่อย”  (สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 
2564) 

สอดคล้องกับข้อมูลจากสุทธาทิพย ์วัยสุขกมล ท่ีกล่าวว่า “เราจะพยายามให้
กระชบัดสูนุก แตไ่ม่ไดเ้ร็วจนไม่รูเ้รื่อง อะไรท่ีมนัเป็นส่วนส าคญัจะใช ้CG ซุปเปอรข์ึน้ย  า้ๆ บ่อย ๆ 
ตวัใหญ่ ๆ กระชบัแตอ่ะไรท่ีควรชา้ก็ชา้เพ่ือเป็นการย า้ ขึน้ย า้ตอนพดูและตอนทา้ยก็ย า้อีกที บางที
ขึน้ 4-5 รอบ” (สมัภาษณ,์ 20 เมษายน 2564) 

ส่วนสรุางค ์เปรมปรีดิ ์กล่าวว่า “ตดัตอ่รายการใหผู้ส้งูวยัก็ตดัตอ่ธรรมดา ไม่ตอ้ง
สงูวยั ทกุคนมีเบื่อมีชอบเหมือนกนั” (สมัภาษณ,์ 23 มีนาคม 2564) 

และองคป์ระอบศิลป์สุชาติ ทวมสุวรรณ ให้ข้อมูลว่า “การตัดต่อพ่ีว่าควรให้
น า้หนักกับการส่ือสารอย่างการปรบัเสียงให้ฟังง่าย ให้สิ่งท่ีเราตอ้งการส่ือสารมันเด่นชัดอันนี ้
ส  าคญัมาก ส าหรบัพ่ีเราไม่ควรปล่อยปละตอ้งดแูลใหม้นัออกมาไดดี้ท่ีสุดเท่าท่ีจะดีได ้และเรื่อง
ของหนา้จอความคลีนความใสการน าเสนอตอ้งถกูตอ้ง ขอ้มลูตา่ง ๆ การน าเสนอภาพอะไรออกไป
ก็แลว้แต่อนันีม้ันก็ยอ้นกลับมาท่ีภาพตวัรายการเองว่าคุณอาจจะขาดความรอบคอบหรือเปล่า
อาจจะตอ้งมีการดแูลตรวจสอบเพิ่มเติมหรือเปล่าอนันีต้อ้งใหค้วามส าคญัมนัก็จะยอ้นกลบัมาว่า
เราท างานไดถ้กูตอ้งออกมาตามท่ีตัง้ใจไวห้รือเปลา่ อะไรท่ีจะตอ้งส่ือสารใหเ้ขาส าหรบัผูส้งูอายมุนั
ตอ้งชดั ๆ  ใหญ่ ๆ นิดนึงบางทีผูส้งูอายไุมไ่ดด้คูอนเทนทข์องเราผ่านจอโทรทศันข์นาดจอขนาด 40 
50 นิว้ ผูส้งูอายเุองก็เป็นคนท่ีตดิมือถือไม่นอ้ยไปกว่าวยัรุน่เพราะฉะนัน้เน่ียถา้มีอะไรท่ีมนัดเูล็กจิ๋ว
หลิวจนเกินไปมันไม่ไดเ้ราอาจจะต้องค านึงถึงบางอย่างท่ีมันเส่ือมไปตามวัย บางที ไม่ตอ้งถึง
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ผูสู้งอายุบางทีแค่รุน่พ่ีพ่ีเราเน่ียเราส่งอะไรท่ีเล็ก ๆ เกินไปเคา้ก็อ่านไม่ไดแ้ลว้ อย่างเด็กวยัรุน่หรือ
วยัท างานก็อาจจะยงัพอดไูดแ้ตค่นท่ีสงูอายเุคา้ก็จะมองไม่เห็นจริง ๆ คอนเทนทม์นัก็เรื่องหนึ่งส่วน
หนึ่ง   การส่ือสารก็อีกส่วนหนึ่งบางอย่างมันต้องค านึงถึงสิ่งท่ีมันเส่ือมไปตามวัย ไม่เช่นนั้นก็
เหมือนเราไมใ่สใ่จเขา เหมือนเรารูว้่าเคา้อ่านไมอ่อกเราก็ยงัไปยดัเยียดใหเ้ขาสดุทา้ยสิ่งท่ีเกิดขึน้คือ
เคา้ก็จะไม่สนใจเพราะเลือกท่ีจะรบัชมอย่างอ่ืนได ้ เรื่องเสียงเช่นเดียวกนับางทีมีเสียงรบกวนเขา้
ไปเยอะ การเท่มนัไม่ใช่สิ่งท่ีเขาตอ้งการ อย่างดนตรีจงัหวะเท่ ๆ มนัก็ไปรบกวนการส่ือสารในสิ่งท่ี
เขาก าลงัดอูยู่ก็ไม่ไดอ้าจจะช่วยใหก้ารส่ือสารมนัไปถึงเปา้หมายท่ีเราตัง้ใจไวก็้ได ้   มีหนึ่งกรณีท่ี
เป็นเรื่องใกล้เคียงแต่มันคนละแบบนะอย่าง Pages อีจัน ส่ือสารตัวหนังสือเรียบ ๆ ง่าย ๆ 
ตวัหนงัสืออา่นง่ายแลว้ทิง้จงัหวะใหค้ณุอ่านจบประโยค บางทีบางอย่างขึน้ตวัหนงัสือมาเยอะมาก
ใหเ้วลาเราสองวิเราก็รบัสารไมท่นัแลว้ บางทีผูส้งูอายเุองเขาก็จะไมส่ามารถอินกบั detail ไดข้นาด
นัน้ถา้เขารบัสารท่ีส่ือออกมาไม่รูเ้รื่องเคา้ก็ปล่อยผ่านไปเลยถา้มนัจะตอ้งวุ่นวายขนาดนัน้แอบเช่ือ
ว่าเคา้เลือกท่ีจะปล่อยผ่านมากกว่า บางทีคนเราถา้ขึน้ตวัหนงัสืออะไรเยอะเยอะใหเ้คา้อ่านแลว้
เค้าไม่รู ้เรื่องเค้าก็สูญเสียการรับรู ้เนื ้อหานั้นนั้น เหมือนแบบถ้ามันยากไปก็ไม่เป็นไรเนอะ ” 
(สมัภาษณ,์ 20 เมษายน 2564) 

จากหัวข้อเรื่องการตัดต่อในขั้นตอนหลังการผลิตส าหรบัการพัฒนาช่องข่าว
บันเทิงผ่าน LINE Official Account ส าหรบัผู้สูงวัย ไดค้  าตอบจากการสัมภาษณ์ว่า การตัดต่อ
รายการข่าวบันเทิงส าหรับผู้สูงวัยจะต้องค านึงถึงเรื่องจังหวะ ต้องไม่เร็วจนเกินไป แต่ใน
ขณะเดียวกันตอ้งไม่ชา้จนน่าเบื่อ เนน้ในส่วนท่ีตอ้งการส่ือสารหรือส่วนท่ีส าคญัย า้ ๆ บอ่ย ๆ หาก
เรว็เกินไปจะหลดุจากความสนใจของผูส้งูวยั แตห่ากชา้ไปผูส้งูวยัก็จะเบื่อหนา่ยไดเ้ชน่กนั  

2.กราฟฟิก (Graphic) 
กราฟฟิกเป็นหนึ่งสิ่งท่ีตอ้งค านึงถึงผูสู้งวยั เน่ืองจากสีสนั ขนาดหรือรูปแบบจะ

เป็นจุดดึงความสนใจต่อผูสู้งวยัได ้โดยสุชาติ ทวมสุวรรณ กล่าวไวว้่า  “เวลาท ารายการก็ควรมี 
CG ดว้ยท่ีกระชบัอา่นง่ายแลว้ชดัเจนมนัจะชว่ยตอกย า้ขอ้ความใจความท่ีเราจะส่ือสารโดยท่ีค านึง
ว่ามนัจะไปอยู่ตรงไหนถา้เราน าเสนอผ่านมือถืออนันีต้อ้งคิดแลว้ว่ามนัควรจะวางอยู่ตรงไหนท่ีคน
อ่านไดเ้ดน่ชดัแลว้ไม่บดบงัใจความหลกัท่ีเราจะส่ือสารออกไป สีตวัหนงัสือท่ีเขม้จะส่ือสารไดง้่าย
กว่าตวัหนงัสือสีอ่อน บางทีเคา้ตอ้นรบัส่ือสารอาจจะไม่ไดอ้ยู่ในหอ้งเล็ก ๆ เคา้อาจจะท าอะไรอยู่
ในสวนหรืออยู่ขา้งนอกเคา้ก็สามารถเล่นโซเชียลไดทุ้กท่ีทุกเวลาสิ่งท่ีเกิดขึน้ก็คือบางทีตวัหนงัสือ
โทนสีออ่นสีขาวสีเหลืองสีพาสเทลท่ีวยัรุน่อาจจะรูส้ึกว่ามนัสวยแตว่า่พอเวลาไปอา่นบนหนา้จอมือ
ถือจริง ๆ มนัอ่านยากเม่ือเทียบกบัสีท่ีเป็นโทนเขม้ชดัเจนมนัอา่นง่ายกวา่เยอะมากเพราะฉะนัน้พอ
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เคา้อ่านง่ายมันก็ท าให้ส่ือสารได้ง่ายบางทีเราอาจจะรูส้ึกเชยไปไหมพ่ีมันอาจจะมีบ้าง บางที
ผูสู้งอายุก็ไม่ไดย้อมเปล่ียนมือถือไดบ้่อย ๆ อย่างผูห้ญิงเคา้จะมีกระเป๋าบางคนเคา้ก็จะพก iPad 
อย่างผูส้งูอายผุูช้ายก็จะพกเครื่องเดียวแตพ่อเห็นโทรศพัทมื์อถือรุน่ใหม่ท่ีจอใหญ่แลว้แพงไปเคา้ก็
รูส้ึกว่าไม่ไหวเสียดายเงินก็จะถูกใจกับการใชรุ้่นเก่าท่ีจอมนัใหญ่ หรือโทรศพัทท่ี์สามารถเลือกให้
ตวัใหญ่ๆได”้ (สมัภาษณ,์ 20 เมษายน 2564) 

ส่วนขอ้มูลของวงศกร นาคเนียน คือ  “ทีวีเล่าเรื่องดว้ยเสียงดว้ยภาพ แต่คนเสพ
ออนไลนจ์ะเนน้ภาพเป็นหลกัเนน้เล่าเรื่องผ่านตวัอกัษร ตวัหนังสือ หรือจะเล่าเรื่องผ่านเสียงก็ได ้
แตค่นออนไลนส์ว่นใหญ่เคา้จะดมืูอถือบางทีไมไ่ดเ้ปิดเสียง จงึตอ้งเลา่เรื่องผ่านตวัหนงัสือมากกว่า
ในจอโทรทศัน”์ (สมัภาษณ,์ 20 เมษายน 2564) 

ท าใหเ้ห็นว่าความส าคญัของการส่ือสารผ่านกราฟฟิกโดยเฉพาะออนไลนต์อ้งใส่
ใจรายละเอียดเช่นเดียวกับท่ีธีรพจน ์เทียมสุวรรณ กล่าวว่า  “ไตเติล้รายการเพ่ือดึงความสนใจ 
บาร ์โลโก ้เอนเครดติ ขนาดคอนเทนตต์อ้งชดั ตวัหนงัสือมีขอบ กราฟฟิกตอ้งเนน้ขอ้ความ  ตวัโลโก ้
ตอ้งไม่เป็นมินิมอล ต้องไม่วัยรุ่นไป เพราะเค้าจะเข้าไม่ถึงแต่ก็อย่าเชยมาก ” (สัมภาษณ์, 20 
เมษายน 2564) 

จากหวัขอ้เรื่องการท ากราฟฟิกในขัน้ตอนหลงัการผลิตส าหรบัการพัฒนาชอ่งขา่ว
บนัเทิงผ่าน LINE Official Account ส าหรบัผูสู้งวยั สีสันและขนาดรูปทรง ตอ้งส่ือสารใหต้รงใจผู้
สงูวยั ไมเ่นน้เท ่ไมเ่นน้โดดเดน่ไม่เหมือนใคร ควรดภููมิฐาน แตใ่นขณะเดียวกนัก็ไมน่่าเบื่อ ไมว่่าจะ
เป็น สีสัน ฟอนต ์ขนาด รูปทรง ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือน ามาพัฒนาการออกแบบ
องคป์ระกอบศลิป์ส าหรบัผูส้งูวยัดงัภาพตราสญัลกัษณช์อ่งรายการตอ่ไปนี ้ 

  

 
     

ภาพประกอบ 12 แสดงตราสญัลกัษณช์อ่งรายการขา่วบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยั 
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4.2 เพือ่พัฒนาช่องข่าวบันเทงิผ่าน LINE Official Account ส าหรับผู้สูงวัย 
จากค าตอบจากการสมัภาษณใ์นหัวขอ้ทัง้หมดขา้งตน้ท่ีไดม้าเพ่ือใชส้  าหรบัการพฒันา

ช่องข่าวบนัเทิงผ่าน LINE Official Account ส าหรบัผูส้งูวยั ผูว้ิจยัไดน้  ามาก าหนดแนวทางในการ
พฒันาตน้แบบรายการส าหรบัผูส้งูวยั คือการไมน่  าเสนอข่าวสารท่ีไม่ส่งผลอนัเป็นประโยชนก์บัผูท่ี้
ถูกกล่าวถึงหรือผูสู้งวยัท่ีชมรายการ หากน าเสนอข่าวสารใด ๆ ควรวิเคราะหใ์นการน าเสนอโดย
ค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กบัผูร้บัส่ือว่าจะก่อใหเ้กิดทศันะคติอย่างไร ขณะเดียวกนัไม่ควรท า
ใหร้ายการมีลักษณะท่ีน่าเบื่อยังคงยึดถือความบนัเทิงว่าขึน้อยู่กับความสนุกสนานท่ีพอเหมาะ
ส าหรับผู้สูงวัย จึงออกมาเป็นช่ือรายการและช่ือช่อง “บันเทิงขยับเหงือก” เพ่ือส่ือให้เห็นถึง
เอกลกัษณท่ี์แสดงถึงการอพัเดทข่าวบนัเทิงท่ีสนกุสนานสามารถท าใหผู้สู้งอายผุ่อนคลายได ้โดย
ประกอบไปดว้ย 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ รายการบนัเทิงขยบัเหงือก ภาพนิ่งความเคล่ือนไหวข่าวล่าสุด 
และการขายผลิตภณัฑผ์ูส้นบัสนนุรายการ 

 

 

ภาพประกอบ 13 แสดงตน้แบบชอ่งข่าวบนัเทิงผา่น LINE Official Account ส าหรบัผูส้งูวยั 

ในการถ่ายท ารายการข่าวบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยันอกจากจะตอ้งค านึงในส่วนของเนือ้หา
การรายงานความเคล่ือนไหวในแวดวงบนัเทิงใหเ้หมาะสมกบัผูส้งูวยัแลว้ จะตอ้งใหค้วามรูเ้ก่ียวกบั
สวสัดิการหรือสิทธิตา่ง ๆ ท่ีผูส้งูวยัควรรูอ้ย่างแม่นย า ชดัเจน เพ่ือใหเ้ป็นประโยชน ์ตอ่สงัคมสงูวยั
ตามเจตนารมณ ์ท่ีกรมกิจการผูสู้งอายไุดว้างแนวทางเอาไว ้จากค าสมัภาษณข์องท่านอธิบดีกรม
กิจการผูส้งูอาย ุดงันี ้“หนา้ท่ีของกรมในปัจจบุนัเป็นหน่วยนโยบายวิชาการท่ีเราเป็นแนวทางในการ
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ขบัเคล่ือนเพ่ือใหก้ารดแูล คุม้ครอง พิทกัษ ์พฒันาผูส้งูอายุมีประสิทธิภาพ เพราะการท างานดา้น
ผูสู้งอายุ ไม่ไดท้  าโดยกรมกิจการผูสู้งอายุท่ีเดียว เป็นการขบัเคล่ือนในหลายมิติร่วมกัน ทัง้ดา้น
สขุภาพ เศรษฐกิจ สงัคมสภาพแวดลอ้ม และเทคโนโลยีดว้ยในปัจจบุนั เพ่ือรองรบัสงัคมท่ีกา้วเขา้
มาเป็นสงัคมสงูวยั ปีนีปี้หนา้ก็จะเป็นสงัคมสงูวยัท่ีสมบรูณแ์บบคือ 20% ของประชากรคือผูส้งูอาย ุ
คาดว่าประมาณปี 65 ก็จะเป็นตามนัน้ เพราะฉะนัน้การท่ีเราเขา้สู่สงัคมสงูวยัตัง้แต่เรามีผูส้งูอายุ
เพียง 10%  จนมาถึงวนันีก็้จะเขา้สู่ 20% ก็เป็นเวลาท่ีมีการขบัเคล่ือนดา้นเตรียมความพรอ้มเพ่ือ
รองรบัสงัคมสูงวยัโดยล าดบั โดยภารกิจของกรม ท าอะไรยงัไงบา้งแลว้ ก็มีการท างานรวมกันกับ
หลาย ๆ หน่วยงาน ปัจจุบนัเรามีแผนบูรณาการเตรียมความพรอ้มโดยกรมกิจการผูสู้งอายุเป็น
เจา้ภาพหลักในการขับเคล่ือนแต่มันมี 2 มิติ คือ มิติดา้นการเตรียมความพรอ้ม กับมิติดา้นการ
พฒันาศกัยภาพ 1. มิติดา้นการเตรียมความพรอ้ม ก็หมายถึง ท ายงัไงท่ีจะเตรียมสงัคม เตรียมคน
ในทุกช่วงวัยใหเ้ขา้ใจ และพรอ้มท่ีจะเขา้สู่สังคมสูงวัยท่ีสมบูรณ์แบบขึน้ 2. มิติดา้นการพัฒนา
ศกัยภาพ หมายถึง คนท่ี 60 ปีแลว้ จะท าอย่างไรใหท้่านยังคงเป็นผูสู้งอายุท่ีเป็น Active Aging 
เรียกวา่เป็นวฒุิพลงัใหย้าวนานท่ีสดุ ถา้เราแบง่ผูส้งูอายเุป็น 3 กลุม่ คือ ตดิบา้น ติดสงัคม ติดเตียง  
เราก็อยากให้เป็นผูท่ี้ติดสังคมนานท่ีสุด ถึงเวลาเหน่ือยอาจจะติดบา้น แต่ใหต้ิดเตียงน้อยท่ีสุด
หรือไม่ติดเตียง แล้วก็จากไปแบบมีความสุข น่ีก็เป็นมิติของการท างานด้านผู้สูงอายุท่ีมีการ
ขบัเคล่ือนรว่มกนัของหลาย ๆ หนว่ยงาน ไม่วา่จะเป็นสาธารณะสขุ แรงงาน หรือวา่อดุมศกึษาตา่ง 
ๆ เหลา่นีก็้จะมาชว่ยกนัมาดแูลในมิติเหล่านีค้ะ่  ถา้มิติของสงัคมสงูวยัจรงิ ๆ ดารามีส่วนท าใหเ้กิด
ความน่าสนใจของการเสพส่ือ เพราะฉะนัน้สิ่งท่ีเราอยากใหผู้ส้งูวยัไดร้บัคือ รบัรูถ้ึงสิทธิสวัสดิการ 
รบัรูถึ้งสิ่งท่ีสงัคมด าเนินการว่าท่านสามารถเขา้สู่สิทธ์ินัน้ไดอ้ย่างไร เพราะฉะนัน้ดา้นบนัเทิงหรือ
ดารามาเป็นตวักลางในการท่ีจะสรา้งมิตเิหลา่นีใ้หเ้กิดขึน้ จะเป็นประโยชนม์ากขึน้ เพราะถา้เราเอา
คนในหนว่ยงานในกรมกิจการผูส้งูอายไุปพดู ท่านผูส้งูอายอุาจจะไม่ไดอ้ยากฟังเห็นหนา้แลว้ไม่ได้
อยากรู ้ถา้ทางบนัเทิงน ามิตเิหล่านีไ้ปส่ือสารคือท างานดว้ยกนักบักรมกิจการผูส้งูอายมุาส่ือสารสิ่ง
ท่ีเป็นประโยชนส์ิทธิสวสัดกิารตา่ง ๆ ใหท้่านผูส้งูอายไุดร้บัรูว้า่ 60 ปีไปแลว้ทา่นจะไดอ้ะไรบา้ง ควร
จะดแูลตวัเองอย่างไรบา้ง ควรจะมีการพักผ่อนอย่างไร ออกก าลงักายอย่างไร ใชชี้วิตอยา่งไร ท่าน
จะไดป้ระโยชนอ์ะไรหลงัใชชี้วิตหลงั 60 ของทา่นผา่นคนบนัเทิง พ่ีวา่มนัจะท าใหเ้กิดความนา่สนใจ
มากขึน้ ในอนาคตก็อยากท างานรว่มกบัผูท่ี้อยู่ในวงการบนัเทิงท่ีทา่นมีความประสงคจ์ะช่วยสงัคม
ท่ีจะท าใหส้ิ่งเหลา่นีเ้ขา้ไปถึงมือผูส้งูอาย”ุ (สมัภาษณ,์ 8 เมษายน 2564) 

จากค าสมัภาษณข์องอธิบดีกรมกิจการผูสู้งอายุท่ีท่านอนุญาตใหผู้ว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลถึง
บทบาทหนา้ท่ีและทิศทางการท างานของกรมกิจการผูส้งูอายจุะเห็นไดว้่า มีการวางแนวทางอย่าง
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ชดัเจนท่ีจะใหส้งัคมท่ีก าลงัเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุโดยสมบูรณน์ัน้มีความเตรียมพรอ้มแบบรอบดา้น 
โดยใหค้วามส าคญัทัง้รา่งกายและจิตใจ อยากใหเ้ป็นผูสู้งอายท่ีุติดสงัคม รูเ้ท่าทนัเหตกุารณ ์โดย
มองว่าการท่ีมีรายการข่าวบนัเทิงท่ีท าเพ่ือผูส้งูวยัโดยใหผู้ท่ี้อยู่ในความสนใจอย่างศิลปินดาราเป็น
ส่ือกลาง กล่าวคือเป็นผู้ท่ี ส่ือสารข้อความท่ีเป็นประโยชน์ อาทิ เช่น สวัสดิการ หรือการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือรบัสิทธ์ิต่าง ๆ ก็จะเป็นอีกทางท่ีสามารถส่ือสารไปยงัผูสู้งอายุไดอ้ย่างน่าสนใจและ
เป็นประโยชนก์บัตวัผูส้งูอายเุองอย่างสงูสดุ 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 14 แสดงการสมัภาษณอ์ธิบดีกรมกิจการผูส้งูอายุ 

ท่ีมา (เว็บไซตก์รมกิจการผูส้งูอาย,ุ 2564)  
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บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย  อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

ในการวิจยัเรื่อง การพัฒนาช่องข่าวบนัเทิงผ่าน LINE Official Account ส าหรบัผูสู้งวัย 
ผูว้ิจยัไดท้  าการประเมินค าตอบจากขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิจยัทัง้ในส่วนของผูผ้ลิตรายการข่าวบนัเทิง 
ผูผ้ลิตรายการส าหรบัผูส้งูวยัและในส่วนของผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูสู้งวยั ทัง้ในชมรมผูสู้งอาย ุผูสู้งวยัท่ี
เป็นศลิปินแหง่ชาติ ผูส้งูวยัท่ีเป็นผูท่ี้อยูใ่นแวดวงการผลิตส่ือ รวมไปถึงผูมี้อิทธิพลในการท างานกบั
ผูสู้งวยัอย่างท่านอธิบดีกรมกิจการผูสู้งอายุ เพ่ือวิเคราะหห์าทิศทางท่ีจะพฒันาการผลิตช่องข่าว
บันเทิงส าหรบัผู้สูงวัย หลังจากไดผ้ลการด าเนินงานแล้ว สามารถสรุปผลการด าเนินงาน โดย
แบง่เป็นหวัขอ้ในการสรุปผลไดด้งัตอ่ไปนี ้

1.สรุปผลการวจิยั   
2.อภิปรายผลการวิจยั 
3.ขอ้เสนอแนะ 

1.สรุปผลการวิจัย   
กระบวนการผลิตรายการข่าวบันเทงิส าหรับผู้สูงวัย   

จากผลการวิจยัการผลิตรายการขา่วบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยั มี 3 ขัน้ตอนซึ่งประกอบไป
ดว้ยขัน้ตอนการเตรียมการผลิต ขัน้ตอนการผลิต และขัน้ตอนหลงัการผลิต โดยมีรายละเอียดดงั
ตอ่ไป 

1.1 ขั้นตอนการเตรียมการผลิต (Pre – Production) จากผลการวิจัยพบว่าเป็น
ขัน้ตอนท่ีส าคญัท่ีสุด เน่ืองจากตอ้งวางแผนทุกอย่างใหร้อบคอบรดักุมมากท่ีสุด หากเริ่มตน้การ
ผลิตรายการโดยขาดการวางแผนจะท าใหก้ารผลิตนัน้ติดขดัเพราะขา้มขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึ่งไป
อนัเน่ืองมาจากการขาดการวางแผน เน่ืองจากการวางแผนในการเตรียมการผลิตจะท าใหมี้เวลาท่ี
จะคิดอยา่งรอบคอบถึงท่ีตอ้งการและสิ่งท่ีตอ้งท า โดยเริ่มจากการแจกแจงสิ่งท่ีตอ้งท าแตล่ะหวัขอ้
ดงัตอ่ไปนี ้

1.1.1 กลุ่มเป้าหมาย  หาขอ้มูลของกลุ่มเป้าหมายของรายการข่าวบนัเทิง คือผู้
สงูวยั เพราะผูส้งูวยัมีพฤตกิรรมท่ีเฉพาะและแตกตา่งออกไป ซึ่งจากผลการวิจยัท าใหเ้ห็นวา่ผูส้งูวยั
มีทศันคตดิา้นลบตอ่รายการข่าวบนัเทิงเพราะมีความเห็นวา่รายการข่าวบนัเทิงในปัจจบุนัน าเสนอ
เนือ้หาท่ีไม่มีประโยชนต์อ่การรบัฟัง เนือ้หาและถอ้ยค าท่ีใชมี้ความรุนแรง ค าพดูไม่รื่นห ูเน่ืองดว้ย
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การแข่งขนัท่ีตอ้งน าเสนอใหร้วดเรว็ทนัข่าวมากท่ีสดุ จึงมีเวลาท่ีจะกลั่นกรองขา่วและค าพดูในการ
น าเสนอคอ่นขา้งนอ้ย 

1.1.2 วตัถุประสงค ์จากผลการวิจยัสรุปไดว้่าวตัถุประสงคข์องการผลิตรายการ
ขา่วบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยัตอ้งน าเสนอในแง่มมุท่ีไม่ใช่มมุลบ  กล่าวคือตอ้งน าเสนออย่างรอบคอบ
ระมดัระวงั กลั่นกรองทัง้ในส่วนเนือ้หาข่าว บทพดูพิธีกร และไม่จ  าเป็นจะตอ้งรีบน าเสนอหลงัจาก
ท่ีไดแ้หล่งข่าวมาในทนัที เน่ืองดว้ยยงัไม่มีรายการข่าวบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยัอยู่แลว้เป็นทนุเดมิ ท า
ให้มีเวลาท่ีจะวิเคราะห์แหล่งข่าวความน่าเช่ือถือ และข้อเท็จจริงในการผลิตรายการให้ตรง
กลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด นอกจากนีผู้สู้งวยัไม่ตอ้งการรบัรูเ้รื่องราวท่ีส่วนตวัจนเกินไปของศิลปิน
ดารา ผูส้งูวยัมองว่าเรื่องเหลา่นีเ้ป็นสิ่งท่ีตอ้งใชว้ิจารณญาณในการเสพส่ือ แทนท่ีจะรบัชมเพ่ือเป็น
การท าใหเ้บาสมองหรือผ่อนคลายอารมณ ์การจะท ารายการบนัเทิงเพ่ือผูสู้งวยัควรท าใหมี้ความ
ผอ่นคลายในการรบัชม ชมแลว้เกิดความรูส้ึกท่ีดี หากรีบรอ้นในการน าเสนออาจขาดการกลั่นกรอง
เนือ้หาและแนวทางในการน าเสนอทัง้ภาพข่าวท่ีรุนแรงและบทพูดพิธีกรท่ีไม่เหมาะสมฟังแลว้ไม่
เขา้ใจส าหรบัผูส้งูวยั 

1.1.3 คดัเลือกพิธีกร หรือผูด้  าเนินรายการ ตอ้งเป็นไปตามความเหมาะสมของ
เนือ้หาและรูปแบบของรายการท่ีจะน าเสนอ  พิธีกรหลายท่านจะมีคาแรคเตอรท่ี์แตกต่างกัน
นอกจากความเหมาะสมของรูปแบบรายการแลว้ยงัตอ้งใหค้าแรคเตอรข์องพิธีกรตรงกบัเอกลกัษณ์
ของรายการจากผลการวิจัยผูร้บัหนา้ท่ีเป็นพิธีกรส าหรบัรายการข่าวบนัเทิงส าหรบัผูสู้งวยัตอ้งมี
ลกัษณะท่ีดแูลว้เป็นมิตรทัง้การพูด น า้เสียง รวมไปถึงหนา้ตา ท่าทาง การวางบุคลิก การยิม้แยม้ 
หรือหวัเราะ ใหด้เูป็นธรรมชาติ ไม่แสดงออกเกินพอดี พดูจาน่าฟัง สภุาพ นอบนอ้ม แตมี่ความเป็น
กนัเอง แตง่กายใหเ้หมาะสมจะท าใหผู้ส้งูวยัรูส้กึผอ่นคลายและไมรู่ส้กึอึดอดัในการรบัชม 

1.1.4 ชอ่งทางออกอากาศ จากผลการวิจยัยงัพบว่าผูว้ิจยัจะรบัขา่วสารจากเพ่ือน
หรือคนรูจ้ักผ่านช่องทางไลนโ์ดยส่วนใหญ่ และแม้ผู้สูงวัยจะยังไม่ค่อยเปิดใจท่ีจะรบัข่าวสาร
บนัเทิงผ่านทางช่องทาง Line Official Account เน่ืองจากเป็นเรื่องท่ียังใหม่มากและอาจตอ้งใช้
เวลาในการปรบัตวัทัง้ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคในการเปิดรบัรายการข่าวบนัเทิงจากช่องทางเหล่านี ้แต่
ช่องทางท่ีผู้วิจัยตั้งใจน าเสนอยังไม่เคยมีรายการบันเทิงผ่านช่องทางดังกล่าวมาก่อน จึงตอ้ง
ท าการศกึษาค าตอบทัง้จากฝ่ังผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต ฉะนัน้จากผลการวิจยัก็ชีช้ดัว่าผูส้งูวยัไดมี้การ
เปิดใจใหก้บัการรบัข่าวสารจากโลกอินเตอรเ์น็ตเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ แมบ้างท่านจะยงัใชส่ื้อเก่าอยู่
บา้ง แตก่ารจะพฒันาช่องขา่วบนัเทิงผา่นทาง  Line Official Account ส าหรบัผูส้งูวยัก็เป็นอีกหนึ่ง
ธุรกิจท่ีนา่สนใจส าหรบัสงัคมสงูวยัอยา่งเตม็ตวัในอนาคต  
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1.1.5 อุปกรณ์ จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า การเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ตาม
ลกัษณะของรูปแบบรายการท่ีตอ้งการผลิตรายการข่าวบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยั ดงันัน้ในขัน้ตอนการ
วางแผนจึงเป็นส่วนส าคญัท่ีฝ่ายเตรียมอุปกรณ์จะตอ้งพูดคุยกับโปรดิวเซอรร์ายการถึงรูปแบบ 
และทิศทางของรายการเพ่ือใหเ้ห็นภาพรายการไปในทิศทางเดียวกัน  อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอกบัการท ารายการในสถานท่ีปิดท่ีมีพิธีกรเพียงคนเดียวตามขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิจยั ดงันี ้ 

1.1.5.1 อปุกรณแ์สง 3 ชิน้  
1.1.5.2 กลอ้งบนัทกึภาพ  
1.1.5.3 ขาตัง้กลอ้ง  
1.1.5.4  อปุกรณก์ารบนัทกึเสียง หรือไมโครโฟนไรส้ายชนิดหนีบปกเสือ้ 1 ตวั 

(มีเผ่ือไวอี้ก 1 ตวั)  
1.1.5.5 หนว่ยความจ าส าหรบับนัทกึภาพและเสียง  
1.1.5.6 คอมพิวเตอรต์ดัตอ่  
1.1.5.7 โทรทศันเ์พ่ือเอาไวด้ภูาพขา่วตามเรื่องท่ีเลา่ 
1.1.5.8 อุปกรณป์ระกอบฉาก คือ โทรทศัน ์1 เครื่องและผนงัสีพืน้เรียบ เพ่ือ

เอาไวเ้ปิดภาพประชาสมัพนัธ ์หรือมีขา่วท่ีตอ้งเลา่ก็สามารถขึน้ในจอโทรทศันไ์ด ้  
1.1.6 เวลาในการออกอากาศ จากผลการวิจยัจะเห็นไดว้่าผูสู้งวยัส่วนใหญ่หมด

ภาระหน้าท่ีแล้วจะใช้ชีวิตสบาย ๆ ไม่เร่งรีบต่ืนแต่เช้า ไม่ได้เข้านอนแต่หัวค ่า ดังนั้นเวลาท่ี
เหมาะสมส าหรบัรายการข่าวบนัเทิงส าหรบัผูสู้งวยัท่ีจะออกอากาศตามผลการวิจยั คือช่วงเวลา
ประมาณ 13.00 ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลงัจากรบัประทานอาหารมือ้เท่ียงแลว้นั่งเล่นอยู่บา้นพกัผ่อน มี
เวลาเปิดโทรศพัทมื์อถือรบัชมข่าวสารเพ่ือรบัความผอ่นคลาย นั่งยอ่ยอาหารสรา้งความเพลิดเพลิน
ยามบ่าย ไปจนถึงไม่เกิน 15.00 หรือ 16.00 น. ก่อนท่ีช่วงเย็นจะตอ้งเตรียมตอ้นรบัลูก ๆ หลาน ๆ 
ท่ีจะกลบัมาจากโรงเรียนหรือท่ีท างานนั่นเอง 

1.1.7 งบประมาณ ก่อนการผลิตตอ้งมีการเตรียมตวัในเรื่องของงบประมาณซึ่ง
เป็นเรื่องส าคัญต่อการผลิตรายการทุกรูปแบบ แต่รายการข่าวบันเทิงส าหรับผู้สูงวัยจาก
ผลการวิจยัสรุปออกมาไดว้่างบประมาณต่อการผลิต 1 เทปอยู่ท่ีตอนละ ประมาณ 50,000 บาท 
โดยรวมทกุอย่างตัง้แตค่่าบุคคลากรไปจนถึงวสัดอุุปกรณแ์ละสถานท่ี จึงตอ้งมีการหาผูส้นบัสนุน
รายการเพ่ือเป็นคา่ตน้ทนุและก าไรในการผลิตรายการ 

1.1.8 การจัดวางผลิตภัณฑ์ โดยการขายช่วงเวลาออกอากาศท่ีมีหลากหลาย
รูปแบบแตกต่างกันไปตามราคา หากตราสญัลกัษณส์ินคา้แฝงอยู่ในฉากหรือเป็นกราฟฟิกมมุจอ 
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อาจจะท าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์หรือตอกย า้ให้รูจ้ัก ให้จ  าได ้แต่ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้หรือ
ตดัสินใจซือ้น้อย กล่าวคือวิธีท่ีไดผ้ลดีท่ีสุดและขายช่วงเวลาออกอากาศไดร้าคามากท่ีสุดจาก
ผลการวิจยั คือการใหพ้ิธีกรหยิบจบัพูดถึงสินคา้ใหแ้นบเนียนไปกบัการน าเสนอเนือ้หาในรายการ
ขา่วบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยั โดยผูเ้ช่ียวชาญกล่าวว่าการมีพิธีกรหรือบคุคลพดูบรรยายสรรพคณุและ
ถือผลิตภัณฑจ์ะดึงดดูผูสู้งวยัใหร้บัชมข่าวสารไดม้ากกว่าการวางผลิตภัณฑห์รือตราสญัลักษณ์
สินคา้ไวโ้ดยท่ีไมพ่ดูถึงหรือหยิบจบัเลย  

1.1.9 เนือ้หารายการ จากผลการวิจยัในส่วนเนือ้หาสรุปไดว้่า ควรเป็นเรื่องราวท่ี
มีลักษณะชวนติดตามเรื่องราวชวนอารมณ์ดี ยกตวัอย่างเช่น การติดตามกิจกรรมของลูกดารา 
แฟชั่นของดาราท่ีช่ืนชอบ การท ากิจกรรมในบา้นของดารา เป็นตน้ นอกจากนีย้งัชอบติดตามดารา
รุน่ใหม่ ๆ ท่ีมี รูปรา่ง หนา้ตา หล่อเหลา สวยงาม และบุคลิกภาพดีชวนมอง ไม่ มีเรื่องราวท่ีชดัเจน
โดดเด่นไปในทางท่ีไม่ดี หรือเป็นดาราท่ีมีช่ือเสียงมาจากการประกวดรอ้งเพลงจากรายการท่ีช่ืน
ชอบซึ่งศิลปินดารากลุ่มนีจ้ะครองใจผูส้งูวยัไดไ้ม่ยาก เนือ้หาจึงเป็นการน าเสนอใหต้ิดตามผลงาน
ไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือละครของศิลปินเหล่านี ้และยงัตอ้งมีเนือ้หาท่ีกล่าวถึงสิทธิ สวสัดิการตา่ง ๆ 
ท่ีเก่ียวกบัผูส้งูวยัมาประชาสมัพนัธใ์นรายการอยา่งเขา้ใจง่ายและชดัเจนอีกดว้ย 

1.1.10 การเขียนบทพูดพิธีกรและอักษรอธิบายเนือ้หาจ าเป็น จากผลการวิจัย
สรุปไดว้า่การเขียนบทพดูพิธีกรจะตอ้งไม่มีค  าหยาบคาย ค าศพัทท่ี์เขา้ใจยาก หรือค าย่อท่ีไม่ไดใ้ช้
กนัโดยทั่วไป แต่ตอ้งเขียนเรียงล าดบัในการเล่าเรื่องใหช้ดัเจน เขา้ใจง่าย รอ้ยเรียงไปกับเรื่องราว
และภาพท่ีก าลังเล่า ส่วนอักษรอธิบายเนือ้หาจ าเป็นท่ีตอ้งใส่ใหส้ัน้เพ่ือเป็นการเกริ่นเรื่องราวใน
การแปะหนา้ภาพท่ีก าลงัจะเล่า หรือแถบแสดงตวัอกัษรดา้นล่างหนา้จอตอ้งเป็นค าพูดท่ีอ่านแลว้
เขา้ใจไดเ้ลยไมก่่อใหเ้กิดความสบัสนวา่ก าลงัส่ือสารเรื่องอะไรภายในประโยคสัน้ ๆ 

1.1.11 ประสานงาน   มี อีกหนึ่ งหน้าท่ี มีความส าคัญอย่างมาก คือหน้าท่ี
ประสานงาน ท่ีจะตอ้งเตรียม สถานท่ีถ่ายท า ช่างเสือ้ผา้ ช่างแต่งหนา้ ช่างท าผม ติดต่อนัดแนะ
บคุคลากรทกุฝ่าย จดัหาอาหารเครื่องดื่ม และก าหนดเวลาการถ่ายท า หากองคป์ระกอบท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ ไม่เป็นไปตามแผนงานในวนัผลิตรายการ นั่นหมายถึงงบประมาณท่ีจะบานปลายตามไป
ดว้ย ดงันัน้ประสานงานจึงมีหนา้ท่ีท่ีตอ้งควบคุมดแูลการท างานของบุคคลากรทุกฝ่ายในทีมให้
เป็นไปตามขัน้ตอนหรือแผนงานท่ีก าหนดไว ้

1.2 ขั้นตอนการผลิต (Production) คือในวันท่ีถ่ายท ารายการต้องมีความพรอ้ม
มาแลว้ทุกอย่างตัง้แต่ สถานท่ีผลิตรายการ หอ้งแต่งหนา้ หอ้งแต่งตวั หอ้งพักรบัประทานอาหาร 
หรือแมก้ระทั่งท่ีจอดรถ  นอกจากสถานท่ีแลว้ควรตรวจสอบภาพประกอบเนือ้ข่าว  บทพูดพิธีกร 
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อกัษรอธิบายเนือ้หาจ าเป็นว่าครบถว้นหรือไม่ มีสิ่งใดบา้งท่ีขาดหายไปหรือไม่ครบ โดยภาพและ
บทพดูตอ้งมีความสอดคลอ้งกนั รวมถึงบคุลากรทกุฝ่าย พิธีกร แขกรบัเชิญ ทีมช่างภาพ ทีมเสียง 
ทีมไฟ ทีมเทคนิค ผูค้วบคุมการผลิต ผูก้  ากับภาพ  ควรท าการซกัซอ้มก่อนท่ีจะเริ่มผลิตจริง เพ่ือ
ปอ้งกนัความผิดพลาด ควรมีแผนส ารองเม่ือเกิดเหตไุม่คาดคิดใด ๆ จะสามารถแกไ้ขไดท้นั เพราะ
สิ่งท่ีเคยเกิดขึน้บอ่ยครัง้ในวนัถ่ายท าจากขอ้มลูผลการวิจยั คือ อปุกรณบ์นัทึกเสียง หรือภาพข่าวท่ี
เสียหาย ดงันัน้การมีข่าวอ่ืนส ารองไวเ้พิ่มเติม หรือมีอุปกรณบ์ันทึกเสียงส ารองก็จะสามารถแกไ้ข
ปัญหาในวนัถ่ายท าได ้ท่ีส  าคญัทกุคนท่ีเก่ียวขอ้งในแตล่ะหนา้ท่ีควรมีสติใหดี้ในวนัท างานเพ่ือท่ีจะ
แกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงทีจะท าใหว้นัผลิตรายการผา่นพน้ไปไดด้ว้ยดี ในดา้นอปุกรณค์วรตรวจสอบ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ว่ามีความช ารุดเสียหายหรืออยู่ในสภาพ ท่ียังสมบูรณ์หรือไม่และควรมีอุปกรณ์
ส ารองจากผลการวิจัยอีกหนึ่งสิ่งท่ีมักมีปัญหาคือ อุปกรณ์บนัทึกเสียง หรือถ่านไฟส ารอง  เม่ือ
ตรวจเช็คอปุกรณเ์รียบรอ้ยแลว้ดคูวามพรอ้มของพิธีกรและทีมงานทกุฝ่ายหรือผูร้ว่มด าเนินรายการ 
ควรมีการเตรียมพรอ้มทัง้ร่างกายและจิตใจ เพ่ือพรอ้มกับการท างานอย่างเต็มท่ีเพราะจะท าให้
ขัน้ตอนการผลิตราบรื่น รวดเร็ว พิธีควรมีการท าความเขา้ใจกับบทท่ีตอ้งพูดใหเ้ตรียมพรอ้มก่อน
เริ่มการบนัทกึภาพ และเม่ือทกุอยา่งพรอ้มแลว้จงึเริ่มตน้การผลิตรายการ 

1.3 ข้ันตอนหลังการผลิต (Post-Production)   หลังจากบันทึกเทปรายการเสร็จ
เรียบรอ้ยแลว้จงึเขา้สูข่ัน้ตอนการตดัตอ่และใสก่ราฟฟิกในรายการโดยสามารถสรุปผลการวิจยัดงันี  ้

1.3.1 การตัดต่อ (Editor) โดยผลจากการวิจัยการตัดต่อรายการข่าวบันเทิง
ส าหรบัผูส้งูวยัจะตอ้งค านึงถึงเรื่องจงัหวะ ตอ้งไมเ่รว็จนเกินไป แตใ่นขณะเดียวกนัตอ้งไม่ชา้จนน่า
เบื่อ เนน้ในส่วนท่ีตอ้งการส่ือสารหรือส่วนท่ีส าคญัย า้ ๆ บ่อย ๆ หากเร็วเกินไปจะหลุดจากความ
สนใจของผูส้งูวยั แตห่ากชา้ไปผูส้งูวยัก็จะเบื่อหน่ายไดเ้ช่นเดียวกนั เสียงประกอบก็เป็นอีกหนึ่งสิ่ง
ท่ีจะดงึความสนใจไดแ้ตห่ากใส่เยอะเพ่ือหวงัจะกระตุน้ความสนใจหรือเรา้อารมณม์ากจนเกินไปก็
จะเป็นการรบกวนการส่ือสารและจะท าใหผู้ส้งูวยัไมไ่ดร้บัขา่วสารตามท่ีตอ้งการ 

1.3.2 กราฟฟิก (Graphics)  การตดัตอ่นัน้มาควบคูก่นักบักราฟฟิก ไม่ว่าจะเป็น
ตราสญัลกัษณร์ายการ หรือการขึน้ตวัอกัษรแสดงเนือ้หาจ าเป็น จากผลการวิจยัการท ากราฟฟิก
รายการขา่วบนัเทิงเพ่ือผูส้งูวยั สีสนัและขนาดรูปทรง ตอ้งส่ือสารใหเ้ขา้ใจผูส้งูวยั ไม่เนน้เท่ ไม่เนน้
โดดเดน่ ควรท าใหด้ภูมูิฐาน แตใ่นขณะเดียวกนัก็ไม่นา่เบื่อ ไมว่า่จะเป็น สีสนัตอ้งไมอ่ึมครมึแตสี่ไม่
ฉูดฉาดจนเกินไป เช่น สีฟ้า สีน า้เงิน สีชมพู สีเหลือง โดยท่ีไม่ปรบัให้สว่างจน รบกวนสายตา 
ลกัษณะตวัอกัษรตอ้งเป็นตวัอกัษรท่ีอา่นง่ายมีหวัแตไ่ม่เชย ขนาดตวัอกัษรไม่เล็กจนเกินไป เพ่ือให้
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ผูส้งูวยัไม่ตอ้งใชค้วามพยายามในการเพ่งมองพฒันาช่องข่าวบนัเทิงผ่าน LINE Official Account 
ส าหรบัผูส้งูวยั 

จากผลการวิจยัของผูส้งูวยัและจากผูผ้ลิตรายการข่าวบันเทิง ผูว้ิจยัไดน้  ามาก าหนด
แนวทางในการพฒันาตน้แบบช่องรายการข่าวบนัเทิงผ่าน LINE Official Account ส าหรบัผูส้งูวยั 
คือ การไม่น าเสนอข่าวสารท่ีไม่ส่งผลอนัเป็นประโยชนก์ับผูท่ี้ถูกกล่าวถึงหรือผูสู้งวยัท่ีชมรายการ 
หากน าเสนอข่าวสารใด ๆ ควรวิเคราะหใ์นการน าเสนอโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กบัผูร้บั
ส่ือว่าจะก่อให้เกิดทัศนะคติอย่างไร  ดังนั้นเนือ้หาเป็นสิ่งท่ีบ่งชีถ้ึงความใส่ใจเพราะมีสิ่งท่ีตอ้ง
ค านึงถึงอย่างละเอียดอ่อนส าหรบักลุ่มผูส้งูวยัโดยการท าใหเ้นือ้หาในการอพัเดทขา่วบนัเทิงเป็นสิ่ง
ท่ีท าใหผู้สู้งวยัยิม้ได ้และสบายใจกับการรบัชม รวมถึงไดต้ิดตามเรื่องราวของศิลปินดาราในยุค
ใหม่ท่ีช่ืนชอบ ไม่มีเรื่องหนกั  ท่ีท าใหเ้พิ่มความกงัวลใจหรือไม่สบายใจในการติดตาม เป็นรายการ
ท่ีรายงานความเคล่ือนไหวเรื่องราวในแวดวงบนัเทิงท่ีคดัสรรเรื่องราวในการน าเสนอท่ีเหมาะสม
ส าหรบัผูสู้งวยั และสิ่งส าคญัท่ีตอ้งมีในเนือ้หารายการ คือการรายงารเรื่องสิทธิ สวสัดิการ หรือ
เตือนภยั โดยการน าเสนอแบบชดัเจนใหก้ลุ่มผูส้งูวยัเขา้ใจอยา่งง่าย ๆ ใชว้ิธีการอธิบายผ่านพิธีกร
ของรายการเองหรือกลุ่มศิลปินดาราท่ีช่ืนชอบเพ่ือดึงดูดความสนใจการติดตามอันน ามาซึ่ง
ประโยชนข์องตวัผูสู้งวยัเองอย่างสูงสุดซึ่งผูว้ิจยัไดส้รุปผลการวิจยัออกมาเป็นแผนภูมิภาพตัง้แต่
ขัน้ตอนการเก็บขอ้มูลจนกลั่นกรองจากมาเป็นกระบวนการผลิตซึ่งสามารถแจกแจง เพ่ือความ
เขา้ใจง่าย ดงันี ้
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ภาพประกอบ 15 แสดงแผนภมูิสรุปผลการวิจยั 

เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ ์
ผู้ผลิตรายการ  ผู้บริโภค(ผู้สูงวัย) 

 

Pre-Production 
Planning 
- กลุ่มเป้าหมาย 
- วัตถปุระสงค์ 
- เลือกพธิีกร 
- ช่องทางออกอากาศ 
- อุปกรณ์ 
- เวลาออกอากาศ 
- งบประมาณ 
- การจัดวางผลิตภัณฑ์ 
Content 
- อัพเดทขา่วบันเทิง 
- ประชาสัมพันธ์ขา่วของ
ผู้สูงวัย 
Scripting 
- บทพูดพธิีกร 
- อักษรอธิบายเนื้อหา
จ าเป็น 
Coordinating 
- สถานที่ถา่ยท า 
- พธิีกร/ดารารับเชิญ 
- เสื้อผ้า/แต่งหน้า/ท า
ผม 
- อาหารเครื่องดื่ม 
- ก าหนดเวลาถา่ยท า 

 

กระบวนการผลิต 

Production 
- ตรวจสอบสถานที ่
- ตรวจสอบภาพข่าว/
บทพูด 
- ซักซ้อมคิว 
- เตรียมแผนส ารอง 
- ตรวจสอบอุปกรณ์ 

 
 

Post-Production 
- การตัดต่อ 
- กราฟฟิก 
 
 
 
 
 
 

 
LINE Official 

Account 
 

รายการอัพเดทข่าว
บันเทิง 

 
ภาพนิ่ง 

อัพเดทข่าวบันเทิง 
 

อัพเดทสวัสดิการผู้สูงวัย 
และผู้สนับสนุนรายการ 
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2.อภปิรายผลการวิจัย 
กระบวนการผลิตรายการข่าวบันเทงิส าหรับผู้สูงวัย 

จากผลการวิจยัการผลิตรายการขา่วบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยั มี 3 ขัน้ตอนซึ่งประกอบไป
ดว้ยขัน้ตอนการเตรียมการผลิต ขั้นตอนการผลิต และขั้นตอนหลังการผลิต สามารถอภิปราย
ผลการวิจยัโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้   

2.1 ข้ันตอนการเตรียมการผลิต (Pre – Production) จากผลการวิจยัผูเ้ช่ียวชาญ
ด้านการผลิตรายการกล่าวว่าขั้นตอนการเตรียมการผลิตเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญมากท่ีสุด ซึ่ง
สอดคลอ้งกับแนวคิดของ (สุรญัชนา สิทธิพูล, อา้งถึงใน อุษา ศิลป์เรืองวิไล,2562) ว่าขัน้ตอนนี้
นบัเป็นขัน้ตอนท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งก่อนเริ่มท าการผลิตส่ือ เพราะเป็นขัน้ตอนในการก าหนด
เคา้โครง เตรียมขอ้มลูตา่ง ๆ ซึ่งผูว้ิจยัสามารถแจกแจงไดด้งันี ้

2.1.1 กลุ่มเป้าหมาย  เป็นสิ่งส าคญัในขัน้ตอนการวางแผนเน่ืองจากสามารถท า
ใหเ้ราก าหนดทิศทางในการผลิตเนือ้หาและก าหนดวตัถปุระสงคไ์ดอ้ย่างไม่ไขวเ้ขว สามารถเขา้ใจ
ไดต้รงกันในแต่ละหน้าท่ีว่าการผลิตรายการส าหรบักลุ่มเป้าหมายท่ีตัง้ไวคื้อผูสู้งวยัจะตอ้งเป็น
อย่างไร ซึ่งตามขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ สจุิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผูสู้งอายุ ท่ีได้
กล่าวว่า “เพราะการท างานด้านผู้สูงอายุ ไม่ได้ท  าโดยกรมกิจการผู้สูงอายุท่ีเดียว เป็นการ
ขบัเคล่ือนในหลายมิติรว่มกนั ทัง้ดา้นสขุภาพ เศรษฐกิจ สงัคมสภาพแวดลอ้ม และเทคโนโลยีดว้ย
ในปัจจบุนั เพ่ือรองรบัสงัคมท่ีกา้วเขา้มาเป็นสงัคมสูงวยั ปีนีปี้หนา้ก็จะเป็นสงัคมสูงวยัท่ีสมบูรณ์
แบบ” (สัมภาษณ์, 8 เมษายน 2564)  จึงตอ้งมีสินคา้และบริการท่ีจะเขา้มารองรบัสังคมผูสู้งวัย
เพ่ือเป็นการขับเคล่ือนในการท างานตามความตอ้งการของกรมกิจการผูสู้งอายุท่ีท่านอธิบดีได้
กลา่วไวด้ว้ย ชอ่งขา่วบนัเทิงจึงเป็นอีกหนึ่งบริการท่ีก าหนดกลุ่มเปา้หมายชดัเจนคือ ผูส้งูอายุ  และ
จากผลการวิจยักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูสู้งวยัพบว่าผูสู้งวยัมีทศันคติดา้นลบต่อรายการข่าวบนัเทิง
เพราะมีความเห็นว่ารายการข่าวบนัเทิงในปัจจุบันน าเสนอเนือ้หาท่ีไม่มีประโยชนต์่อการรบัฟัง 
เนือ้หาและถ้อยค าท่ีใชมี้ความรุนแรง ค าพูดไม่รื่นหู   รบัชมแล้วเกิดความไม่สบายใจ ไม่ถูกใจ 
ผูเ้ช่ียวชาญยงัไดใ้หเ้หตผุลว่าเป็นเพราะเหตุผลดา้นการแข่งขนัว่าช่องใดน าเสนอข่าวก่อนจะได้
ประโยชนใ์นเรื่องเรตติง้หรือความนิยมในการรบัชมรายการมากกวา่ โดยมองขา้มถึงรายละเอียดใน
เรื่องคณุค่าของข่าวท่ี (เอกธิดา เสริมทอง, 2561)  ไดก้ าหนดตวัชีว้ดัคณุค่าของข่าวไวว้่า ในแตล่ะ
ข่าวนัน้มีความน่าสนใจท่ีควรตอ้งรูเ้พราะทนัต่อเหตกุารณ ์มีบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ข่าวมีความแปลก 
ความขดัแยง้ มีเง่ือนง า เป็นเรื่องใกลต้วั เป็นเรื่องความกา้วหนา้ หรือเรื่องภยัพิบตัท่ีิสง่ผลกระทบใน
วงกว้าง  โดยส่วนใหญ่สิ่งท่ีข่าวบันเทิงในปัจจุบันน าเสนอเหมาะสมส าหรับวัยหนุ่มสาวแต่ไม่



  98 

เหมาะสมกับผูสู้งวัยเน่ืองจากโดดเด่นในแง่ความรวดเร็วทันเหตุการณ์และเป็นเรื่องอือ้ฉาวเพ่ือ
น าไปตดิตามตอ่หรือพดูคยุถกเถียงตอ่ได ้ 

2.1.2 วตัถปุระสงค ์จากผลการวิจยัวตัถปุระสงคท่ี์ควรมุ่งในการน าเสนอคือ ตอ้ง
น าเสนอในแง่มุมท่ีไม่ใช่มุมลบ  มีความรอบคอบระมัดระวงั ใหผู้สู้งวยัไดร้บัทราบขอ้มูลข่าวสาร
ด้วยจิตใจท่ีเบิกบาน สามารถน าข้อมูลหรือเนื ้อหาไปปรับใช้ประโยชน์กับการด าเนินชีวิตได ้
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ (จารุวรรณ, สนัทดั และ วิทยาธร, 2559) กล่าวว่าผูสู้งวยัมีการเปิดรบั
ความตอ้งการและใชป้ระโยชนจ์ากการชมรายการโทรทศันห์ลกั ๆ 3 ขอ้ คือ 1. เพ่ือรบัทราบขอ้มูล
ข่าวสาร 2. เพ่ือสรา้งความสุข ความเพลิดเพลิน 3. น าเนื ้อหาไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได ้ 
สอดคลอ้งกับขอ้มูลจากการใหส้มัภาษณข์องอธิบดีกรมกิจการผูสู้งอายุ สุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ 
อีกเช่นเดียวกัน ว่า “ปัจจุบนัเรามีแผนบูรณาการเตรียมความพรอ้มโดยกรมกิจการผูสู้งอายุเป็น
เจา้ภาพหลักในการขบัเคล่ือนแต่มนัมี 2 มิติ  คือ มิติดา้นการเตรียมความพรอ้ม กับมิติดา้นการ
พฒันาศกัยภาพ มิติดา้นการเตรียมความพรอ้ม ก็หมายถึง ท ายงัไงท่ีจะเตรียมสงัคม เตรียมคนใน
ทกุช่วงวยัใหเ้ขา้ใจ และพรอ้มท่ีจะเขา้สูส่งัคมสงูวยัท่ีสมบรูณแ์บบขึน้  มิตดิา้นการพฒันาศกัยภาพ 
หมายถึง คนท่ี 60 ปีแลว้ จะท าอย่างไรใหท้่านยงัคงเป็นผูสู้งอายุท่ีเป็น Active Aging เรียกว่าเป็น
วฒุิพลงัใหย้าวนานท่ีสดุ ถา้เราแบง่ผูส้งูอายเุป็น 3 กลุม่ คือ ตดิบา้น ตดิสงัคม ตดิเตียง  เราก็อยาก
ใหเ้ป็นผูท่ี้ติดสงัคมนานท่ีสดุ ถึงเวลาเหน่ือยอาจจะติดบา้น แต่ใหต้ิดเตียงนอ้ยท่ีสดุหรือไมต่ิดเตียง 
แลว้ก็จากไปแบบมีความสขุ” (สมัภาษณ,์ 8 เมษายน 2564) เพราะฉะนัน้ช่องรายการข่าวบนัเทิง
จึงมีวัตถุประสงคส์อดคล้องกับข้อมูลท่ีได้คือ ให้ผู้สูงวัยมีความต่ืนตัวและเป็นผู้ท่ีติดสังคมให้
ยาวนานท่ีสดุ 

2.1.3  เลือกพิธีกร จากผลการวิจัยการคัดเลือกผู้ท่ีหน้าท่ีเป็นพิ ธีกรส าหรับ
รายการข่าวบนัเทิงส าหรบัผูสู้งวยัตอ้งมีลกัษณะโดยรวมท่ีเป็นมิตร ไม่ว่าจะเป็น การพูด น า้เสียง  
บคุลิก การยิม้แยม้ มีความเป็นธรรมชาติ แตไ่ม่แสดงออกเกินพอดี  สุภาพ นอบนอ้ม แต่งกายให้
เหมาะสมตามกาลเทศะ สอดคล้องกับแนวคิด SPEAKING ของไฮม์ (ทินวัฒน์ สรอ้ยกุดเรือ, 
2559) ในการเลือกคณุสมบตัิของผูท่ี้จะมาเป็นพิธีกร คือมีความเขา้ใจในงานท่ีจะตอ้งท า มีทกัษะ
ในการท าความรูจ้กัและเขา้ใจกลุ่มผูร้บัชมรบัฟัง เพ่ือวางรูปแบบสิ่งท่ีตอ้งการจะส่ือสารออกมาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นธรรมชาติ  ตรงกับขอ้มูลการใหส้มัภาษณ์จากธิติพร จุติมา
นนท ์ท่ีมีประสบการณท์ างานในต าแหนง่บรรณาธิการขา่วบนัเทิงและอยู่แวดวงข่าวบนัเทิง 21 ปี ท่ี
ไดก้ล่าวว่า “ก็ตอ้งเลือกคนท่ีพูดจาฉะฉานเขา้ใจง่าย เล่าเรื่องรูเ้รื่อง และก็ตอ้งมีความเป็นมิตร 
หน้าตา น า้เสียงดูเป็นมิตร แล้วก็รูว้่า คนกลุ่มตัง้แต่ 35 ปีขึน้ไป ผ่านประสบการณ์มีวุฒิภาวะ
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พอสมควรเพราะฉะนัน้เคา้จะเสียเวลาชีวิตมาเลือกเสพอะไร เคา้ก็ควรตอ้งรู ้ว่าฉันหยดุดตูรงนีก็้คง
ใหป้ระโยชนก์ับฉันได ้ใหค้วามบันเทิงกับฉันอย่างเต็มท่ี ” (สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2564) ผูว้ิจัย
พบว่าลกัษณะของพิธีกรท่ีท ารายการข่าวบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยัสิ่งท่ีตอ้งโดดเดน่ขึน้มาคือความเป็น
มิตร และการวางตวัใหถู้กกาลเทศะในลกัษณะของการพูดรายงานข่าว ไม่ใหผู้ส้งูวยัรูส้ึกว่าผูผ้ลิต
ก าลงัท ารายการเพ่ือใหผู้สู้งวยัรบัชม หากแต่ควรท าใหผู้สู้งวยัรูส้ึกเอ็นด ูจนเกิดเป็นความผูกพัน 
และรูส้ึกดีทกุครัง้ท่ีเปิดมาชม ซึ่งสามารถใชท้ฤษฎีนีไ้ดใ้นการท ารายการทั่วไปส าหรบักลุ่มผูช้มท่ีมี
อายตุัง้แต ่35 – 40 ปีขึน้ไปอีกดว้ย 

2.1.4 ช่องทางออกอากาศ จากผลการวิจยัแมผู้สู้งวยัจะยงัไม่คอ่ยเปิดใจท่ีจะรบั
ข่าวสารบันเทิงผ่านทางช่องทาง  Line Official Account และอาจตอ้งใช้เวลาในการปรับตัวทั้ง
ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคเน่ืองจากเป็นเรื่องท่ียงัใหม่มากตามขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณส์ดุา ช่ืนบาน 
ท่ีกล่าววา่ “ Line Official Account อนันีจ้ะไม่คอ่ยยุ่ง เพราะไลนเ์ราคนเยอะมากแลว้ เครื่องมนัจะ
เตม็ในกลุ่มบางกลุ่มก็มีเป็นรอ้ย ๆ คน กลุม่ศลิปินแห่งชาติก็ 90 กว่าคน ไหนจะไลนเ์ดี่ยวเพ่ือนของ
เราอีก อันนีส้  าคัญกว่า ขนาดส าคัญกว่าเรายังไม่ค่อยกล้าส่งอะไรเพราะเกรงใจเขา เพราะใน
อินเตอรเ์น็ตเด๋ียวมนัก็มีใหด้เูรายอ้นกลบัไปดอูะไรก็ได ้ดยูทููบดยูอ้น ดเูฟสบุ๊กดเูหตกุารณปั์จจบุนั 
ไลนใ์ชส่ื้อสารกับเพ่ือน” (สมัภาษณ,์ 23 มีนาคม 2564) แตจ่ากผลการวิจยัก็เห็นไดว้่าผูสู้งวยัไดมี้
การเปิดใจให้กับการรับข่าวสารจากโลกอินเตอรเ์น็ต ในช่องทางอ่ืน ๆ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
สอดคลอ้งกบับทความเว็บไซตก์ารตลาด (marketingoops.com, 2019) ระบวุ่าผูสู้งวยัในปัจจุบนั
มีความพรอ้มในการเปิดรบัเทคโนโลยีมากขึน้ อิทธิพลจากสงัคมออนไลน์ก าลงัเขา้สูส่งัคมของผูส้งู
วยัมากขึน้เรื่อย ๆ จนอาจตอ้งลบภาพจ าต่อมุมมองกับผู้สูงวยัว่าเป็นผูท่ี้ไม่สนใจเรื่องเทคโนโลยี
หรือไม่เปิดใจรับสิ่งใหม่ ในทางตรงกันข้ามผู้สูงวัยพร้อมท่ีจะเรียนรู้และพยายามเพ่ือเพิ่ม
ความสามารถการใชง้านทัง้อินเทอรเ์น็ตจากคอมพิวเตอร ์และโทรศพัทมื์อถือท่ีสามารถเช่ือมต่อ
อินเทอรเ์น็ตได ้เพ่ือเดินหนา้เขา้สู่ความสะดวกสบายท่ีมากขึน้  ดงันัน้การพฒันาช่องข่าวบนัเทิง
ผ่านทาง Line Official Account อาจเป็นอีกหนึ่งช่องทางท่ีท าใหผู้สู้งวยัมีช่องทางในการติดตาม
เพ่ือเป็นสงัคมใหมส่ าหรบัสงัคมสงูวยัในอนาคต 

2.1.5 อุปกรณ์ ตอ้งค านึงถึงประเภทของรายการท่ีจะท าการผลิตมาเป็นอันดบั
แรก จึงจะสามารถก าหนดและเตรียมอปุกรณใ์หพ้รอ้ม มีความเหมาะสมกบัการผลิตของรายการ
ข่าวบนัเทิงส าหรบัผูสู้งวยั เห็นภาพไปในทิศทางเดียวกันแลว้จึงจะสามารถประชุมเตรียมงานกับ
ฝ่ายอุปกรณ์ว่าใชอุ้ปกรณ์ใด มีก่ีชิน้ ชิน้ใดไม่จ  าเป็น ความสามารถของแต่ละอุปกรณ์เหมาะสม
ส าหรบัรายการผู้สูงวัยหรือไม่   สอดคลอ้งกับขอ้มูลในการใหส้ัมภาษณ์ของสุชาติ ทวมสุวรรณ 
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ผูจ้ดัการฝ่ายสตดูิโอช่อง One31 และ Gmm25 ท่ีมีประสบการณด์า้นองคป์ระกอบศิลป์ 10 ปีขึน้
ไป กล่าวว่า “ในมุมของคนเตรียมเบือ้งหลงัเราจะตอ้งคยุกับทีมงาน ทีมโปรดิวเซอร ์พิธีกร ว่าใน
กลุ่มท่ีเป็นเป้าหมายท่ีทางรายการตอ้งการน าเสนอใหก้ับกลุ่มผูสู้งวยัเน่ีย ใจความ Messasge ท่ี
ตอ้งน าเสนอออกไปมีอะไรบา้ง ในมุมของคนท่ีท าเป็นซบัพอรท์ว่าตอ้งท าใหอ้อกมาตรงกับความ
ตอ้งการของรายการมากท่ีสดุ มนัถึงจะออกมาในรูปแบบฉาก แสง เสียง กลอ้งก่ีตวั เพ่ือท่ีจะไปใน
ทิศทางเดียวกนั” (สมัภาษณ,์ 20 เมษายน 2564) นอกจากนีห้ากวางแผนว่าใชอ้ปุกรณใ์ดบา้งแลว้ 
เม่ือมีอุปกรณ์ควรตรวจสภาพการท างานของอปุกรณท์ุกชิน้ว่ามีความพรอ้มท่ีจะใชง้านมากนอ้ย
เพียงใดอีกดว้ย เพ่ือจะไดไ้มเ่ป็นปัญหาในวนัผลิตรายการ  

2.1.6 เวลาในการออกอากาศ เป็นอีกหนึ่งสิ่งส  าคญัท่ีจะตอ้งค านึงถึงเพราะผูสู้ง
วยัมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันออกไปตามภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งรบัผิดชอบในแต่ละวนั   จากขอ้มูลท่ีได้
จากการสมัภาษณ ์สุรางค ์เปรมปรีดิ์ กล่าวว่า  “ผูสู้งวยันอนไม่หลบันะ นอนไม่เป็นเวลา ต่ืนสาย 
นอนดึก บางคนนอนตี 4 ต่ืนเท่ียง เคา้สโลวไลฟ์แลว้ กลางคืน หรือเย็น ๆ บ่าย ๆ” (สมัภาษณ,์ 23 
มีนาคม 2564)  จากผลการวิจยัผูเ้ช่ียวชาญดา้นการผลิตรายการส าหรบัผูส้งูวยัไดใ้หข้อ้มลูว่า ผูส้งู
วยัมกัมีเวลาท่ีตอ้งการผอ่นคลายอยู่ในชว่งกลางวนัไปจนถึงก่อนท่ีลกูหลานกลบัมา จงึถือไดว้า่เป็น
เวลาท่ีพรอ้มรบัข่าวสารเพ่ือความผ่อนคลายและใหอ้ยู่กับตนเองอย่างแทจ้ริง  ตามขอ้มูลในการ
สมัภาษณผ์ูผ้ลิตส่ือส าหรบัผูส้งูวยั อภิวฒัน ์ภูมิมาลา กลา่ววา่  “ผูส้งูวยัอยูบ่า้นเคา้ก็เปิดไปเรื่อย ผู้
สงูวยัเม่ือเคา้หมดภาระในหนา้ท่ีการงานจริง ๆ มนัไดท้กุชว่งเวลาเลย จะใหดี้ก็อาจจะเป็นชว่งบา่ย 
ๆ  เพราะ ๆ อาจจะท านู่นนั่นน่ี บา่ย ๆ หมดภาระแลว้ก็อาจมานั่งสบาย ๆ ดทีูวีคืออาจเป็นช่วงท่ีไม่
มีใครมากวน อย่างเป็นวันธรรมดาควรเป็น 13.00 น. – 16.00 น. หรือก่อน 17.00 น. ท่ีหลาน
กลบัมาเพราะตอ้งดกูารต์นูก็เป็นการแย่งโทรทัศนก์ัน หรือเวลาหลงัจากนัน้ลูก ๆ ก็จะดลูะครไป ” 
(สมัภาษณ์, 23 เมษายน 2564) โดยส่วนใหญ่คนทั่วไปมักเขา้ใจว่าผูสู้งวยัมกัเขา้นอนเร็ว ต่ืนแต่
เชา้มืด ท่ีผ่านมาจึงมีรายการธรรมะหรือรายการส าหรบัผูส้งูวยัท่ีออกอากาศในช่วงเวลาเชา้มืด แต่
รายการเหลา่นัน้กลบัไมป่ระสบความส าเรจ็เทา่ท่ีควร 

2.1.7  งบประมาณ งบประมาณเป็นส่วนส าคญัในการวางแผนเริ่มตน้ท ารายการ
ตา่ง ๆ เพราะจะสามารถท าใหก้ารผลิตรายการขบัเคล่ือนไดม้ากหรือนอ้ยก็ขึน้อยู่กับงบประมาณ
เป็นส าคญัจากผลการวิจยัผูเ้ช่ียวชาญด้านการผลิตรายการใหข้อ้มูลว่างบประมาณอยู่ท่ีเทปละ 
50,000 บาท ซึ่งในขัน้ตอนนีเ้ม่ือตีราคาตน้ทุนต่อเทปแลว้ จึงสามารถวางแผนต่อไดว้่าจะบริหาร
จัดการอย่างไรต่อไป ตามข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของ ชลิดา สิงห์วัฒนไพจิตร Senior 
Manager Marketing Strategy ท่ี มีประสบการณ์ท างาน 20 ปีให้ข้อมูลว่า  “เม่ือทราบราคา
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งบประมาณในการถ่ายท ารายการแล้ว จึงต้องมีการหาผู้สนับสนุนรายการจากการให้เข้ามา
ประชาสมัพนัธส์ินคา้และบรกิารในรายการเพ่ือมีเงินทนุสนบัสนนุเพิ่มเตมิเพ่ือเป็นการลดตน้ทนุยงั
ไดก้ าไรจากขายช่วงเวลาท่ีออกอากาศอีกด้วย”ซึ่งการขายช่วงเวลาออกอากาศ หรือการใหส้ินคา้
และบรกิารไดมี้ส่วนเขา้มาประชาสมัพนัธจ์ะเป็นท่ีอีกช่องทางท่ีจะสามารถหาเงินมาบรหิารจดัการ
ตน้ทนุในสว่นนีไ้ด ้

2.1.8 การจดัวางผลิตภณัฑ ์ในการผลิตรายการหากมีสินคา้และบรกิารท่ีตอ้งการ
เขา้มาประชาสมัพนัธจ์ะตอ้งมีการส ารวจว่าวิธีใดท่ีไดผ้ลดีท่ีสุด หรือมียอดสั่งซือ้มากท่ีสุด ซึ่งจาก
ผลการวิจัยการประชาสัมพันธส์ินคา้ท่ีไดผ้ลส าหรบัผูช้มท่ีเป็นผูสู้งวยัมากท่ีสุดคือ การให้พิธีกร
หยิบจบัและกล่าวถึงสรรพคณุสินคา้นัน้เป็นวิธีท่ีไดผ้ลมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัการใหค้วามหมาย
ของ (เสรี วงษ์มณฑา,2546) ว่า Product Placement คือการอธิบายสินค้าด้วยการสอดแทรก
ลกัษณะหรือคณุประโยชนข์องสินคา้เขา้ไปในสว่นท่ีไมใ่ชเ่นือ้หาของโฆษณา เพ่ือใหผู้บ้รโิภคซึมซบั
ไดอ้ยา่งแนบเนียนท่ีสดุ โดยในท่ีนีต้อ้งค านงึถึงการบรรยายสรรพคณุในการประชาสมัพนัธท่ี์ไม่เกิน
จริงจนเกินไป เน่ืองจากเป็นการโฆษณาชวนเช่ือและจะน ามาซึ่งความอันตรายในการเสพส่ือ
ส าหรบัผูส้งูวยั หากไม่ระมดัระวงัจะเป็นการสนบัสนนุการรบัชมข่าวสารท่ีไมถ่กูตอ้งส าหรบัผูส้งูวยั
และจะขัดกับวัตถุประสงคข์องการท ารายการข่าวบันเทิงส าหรบัผู้สูงวัย ดังนั้นจึงตอ้งมีความ
ระมดัระวงัในทกุครัง้ท่ีตอ้งการประชาสมัพนัธส์ินคา้  

2.1.9 เนือ้หา เนือ้หาของรายการเป็นสิ่งท่ีจะดึงดูดใหผู้ช้ม ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ตดิตามรายการ ฉะนัน้ในช่วงเวลาของการวางแผนก่อนท่ีจะผลิตรายการจงึควรวางแนวทางเนือ้หา
ใหมี้แนวทางท่ีชัดเจนเหมาะสมโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูสู้ งวัย   จากผลการวิจัยพบว่า 
แทจ้รงิแลว้ผูส้งูวยัไม่ไดอ้ยากตดิตามเรื่องราวดาราในยคุเดียวกนัมากเทา่ท่ีควรอาจจะมีไดบ้า้งเพ่ือ
คลายความคิดถึง แต่ผูสู้งวยัช่ืนชอบในการติดตามข่าวสารลกัษณะเบา ๆ อาทิเช่น ข่าวลกูศิลปิน
ดารา กิจวัตรประจ าวันท่ีน่ารกั ๆ หรือผลงานจากศิลปินดาราในยุคใหม่ท่ีตนเองช่ืนชอบโดย
ส่วนมากเป็นศิลปินท่ีมาจากการประกวดรอ้งเพลงในรายการท่ีช่ืนชอบอยู่แลว้เป็นทุนเดิม หรือ
ศลิปินดาราท่ีมีบคุลิกลกัษณะท่ีถกูใจผูส้งูวยัหนา้ตา หล่อเหลา สวยงาม และบคุลิกภาพดีชวนมอง 
โดยบุคคลนัน้มกัจะไม่คอ่ยมีข่าวไปในทางเสียหาย ซึ่งสอดคลอ้งกับความหมายของค าว่าบนัเทิง
ของ (กาญจนา ,แกว้เทพ 2545) ท่ีไดก้ล่าวถึงในเชิงเนือ้หาพบว่า ความบนัเทิงมีองคป์ระกอบของ
จินตนาการ (Fantasy) และความไม่เครียด สนุกสนาน (Entertain) ส่วนค าว่าข่าวเป็นเรื่องของ
สาระ (Substance) บนัเทิงคือเรื่องไม่มีสาระ (Absurd) ทัง้สองค ามารวมกนัจงึกลายเป็นขัว้ตรงกนั
ขา้ม  ข่าวบนัเทิงเป็นข่าวอีกหนึ่งประเภทท่ีไดร้บัความสนใจเป็นอย่างมากในการติดตามเน่ืองจาก
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มีลกัษณะเป็นข่าวเบา (soft news) ไม่เครียด นอกจากนีย้งัใหค้วามรูก้บัผูส้งูวยัในสิทธิประโยชนท่ี์
ควรรูผ้า่นศลิปินดาราท่ีช่ืนชอบไดอี้กดว้ย  

2.1.10 การเขียนบทพูดพิธีกรและอกัษรอธิบายเนือ้หาจ าเป็น ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง
สิ่งตอ้งใส่ใจอย่างมาก เห็นไดจ้ากขอ้มลูในการสมัภาษณ ์ศทุธาวดี เนติมานนท ์ผูท่ี้ดภูาพรวมของ
รายการบนัเทิงในช่อง One31 และ Gmm25 ใหค้  าตอบไวว้่า  “การเขียนบทพูดของพิธีกรจะช่วย
ส่งเสริมรูปแบบรายการและบุคลิกภาพของพิธีกรให้ชัดเจนมากยิ่งขึน้ เพ่ือก าหนดทิศทางของ
เรื่องราว และเรียงล าดบัเหตกุารณท่ี์จะเล่าไดอ้ย่างชดัเจน   ใคร ท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร  ท าไม 5 
อย่างนีต้อ้งมีใหค้รบ  เขียนใหค้นอ่านเขา้ใจง่าย ตอ้งคิดเสมอว่าเรื่องท่ีเราเขียนนัน้คนดไูม่เคยรูม้า
ก่อน (เพราะบางครัง้คนเขียนข่าว อาจเขียนแบบท่ีตวัเองเขา้ใจ รูค้นเดียว แนวรูเ้บือ้งหลงัมาเยอะ) 
หรือบางครัง้เป็นเรื่องราวข่าวท่ีมีความตอ่เน่ืองอพัเดตเพิ่มเติม หรือมหากาพยต์า่ง ๆ เราก็จ าเป็นท่ี
จะตอ้งยอ้นความ ยอ้นเรื่องโดยย่อ ทกุครัง้ เพราะตอ้งนึกไวเ้สมอว่าไม่ใช่ทุกคนท่ีจะตามข่าว หรือ
ตามเรื่องนัน้ ๆ ตลอดเวลาตอ้งเขียนความจริง  หา้มใส่ความเห็นสว่นตวั หรือ หา้มคาดการณ ์คาด
เดา หรือสรุปเรื่องนัน้ ๆ เองเด็ดขาด ช่ือแหล่งข่าว หรือช่ือเฉพาะ ตอ้งใส่ใหถ้กูตอ้ง  ในกรณีท่ีเขียน
เรื่องท่ีมีการพาดพิงถึง ตอ้งใส่ท่ีมาให้ถูกว่ามาจากท่ีใด” (สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2564)  จาก
ผลการวิจยัการเขียนบทพูดพิธีกรตอ้งมีการเรียงล าดบัอย่างชดัเจน รอ้งเรียงเรื่องราวอย่างเขา้ใจ
ง่าย โดยเฉพาะหากเป็นรายการข่าวบนัเทิงส าหรบัผูสู้งวยัจะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในเรื่องของ
การใชภ้าษาการเขียนบทพูดเป็นพิเศษค าพูดตอ้งสุภาพไม่ใชค้  าแปลกหรือเป็นค าศพัทข์องวยัรุ่น
จนเกินไปเพ่ือไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรือเขา้ใจไม่ครบถว้นในการรบัสาร ไม่ใส่จินตนาการ
เพิ่มเติม และอกัษรอธิบายเนือ้หาจ าเป็นจากขอ้มลูในการสมัภาษณ ์สชุาติ ทวมสุวรรณ กล่าวว่า 
“บางทีเราขึน้หวัขอ้ข่าวคือเราก็ตอ้งส่ือสารใหค้นทราบว่าเราก าลงัจะบอกอะไรเคา้ตอ้งเขา้ใจง่าย” 
(สมัภาษณ,์ 20 เมษายน 2564) คือ ค าพูดไม่ก ากวมหรือสรา้งความงุนงงอนัเน่ืองมาจากขอ้ความ
ท่ีถกูบงัคบัใหส้ัน้กระชบัเวลาขึน้แสดงท่ีหนา้จออีกดว้ย  

2.1.11 ประสานงาน  จากผลการวิจยัหนา้ท่ีประสานงานเป็นหนา้ท่ีท่ีเช่ือมโยงทกุ
สิ่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตรายการตัง้แตส่ถานท่ี อปุกรณใ์นการผลิต และบคุลากรทกุฝ่าย ท่ีส าคญั
เป็นหนา้ท่ีท่ีควบคุมและก าหนดระยะเวลาในการผลิตเผ่ือใหเ้ป็นไปตามขัน้ตอนในการวางแผน 
เพราะเป็นหนา้ท่ีส าคญัในการจดัการใหท้กุอยา่งอยูใ่นงบประมาณท่ีควบคมุไว้ตามขอ้มลูท่ีไดจ้าก
การสมัภาษณ ์วารณี อนนัตวราศิลป์ ประสานงานรายการประสบการณ ์12 ปี ท่ีไดก้ล่าววา่ “หลกั 
ๆ คือคมุงบจากทุกอย่างท่ีทางรายการตอ้งเป็นคนจ่ายท ายงัไงก็ไดใ้หถ้่ายท าผ่านพน้ไปไดด้ว้ยดี” 
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ดงันัน้ในขัน้ตอนการวางแผนนีจ้ึงท าเป็นตอ้งหาบุคลากรในหนา้ท่ีประสานงานท่ีมีประสบการณ ์
หรือมีความสามารถในการบรหิารจดัการ จะท าใหว้นัผลิตรายการราบรื่นและผา่นพน้ไปไดด้ว้ยดี 

2.2 ข้ันตอนการผลิต (Production) จากผลการวิจยัในส่วนขัน้ตอนการผลิตคือใน
วนัท่ีถ่ายท ารายการตอ้งมีความพรอ้มมาแลว้ทุกอย่าง จากขอ้มูลท่ีไดใ้นการใหส้ัมภาษณข์อง สุ
รางค ์เปรมปรีดิ์ ท่ีกล่าวว่า “ตอ้งมีความพรอ้มทุกอย่าง สถานท่ี ทีมงาน เราไม่อยากจะเสียเวลา
ใคร โดยเฉพาะพิธีกร เราตอ้งรกัษาอารมณ์คนมาร่วมรายการไม่ใช่หงุดหงิด จะไม่มีใจอยากท า  
เตรียมสคริปต ์สภาพแวดลอ้ม ตอ้งอ านวยความสะดวก” (สมัภาษณ,์ 23 มีนาคม 2564) กล่าวคือ
ตัง้แต่ขัน้ตอนการวางแผนตอ้งท าอย่างรอบคอบและรดักุม และเม่ือถึงขัน้ตอนนีค้วรตรวจสอบทุก
อย่างอีกครัง้ ไม่ว่าจะเป็น  สถานท่ีในการถ่ายท า บุคลากรแต่ละหนา้ท่ี อุปกรณ ์อาหารเครื่องด่ืม 
และควรมีแผนส ารองไวใ้หค้รอบคลมุสอดคลอ้งกบัแนวคิดในการผลิตรายการโทรทศันข์อง (สรุญั
ชนา สิทธิพูล , อ้างถึงใน อุษา ศิลป์เรืองวิไล,2562) ท่ีกล่าวถึงขั้นตอนนี้ไว้ว่า ด้านบุคลากร 
ประกอบดว้ยการท างานจากหลายหนา้ท่ี แตท่กุคนตอ้งรว่มกนัท างานเป็นทีม เพ่ือใหก้ารผลิตเห็น
ออกมาเป็นภาพเดียวกัน  ด้านสถานท่ีในการถ่ายท า ในวันท่ีมีการถ่ายท าสถานท่ีจะต้อง
เตรียมพรอ้มท่ีสุด ตอ้งก าหนดเวลาให้ชัดเจน การควบคุมแสงสว่าง คุมเสียงรบกวน สิ่งเหล่านี ้
สามารถควบคมุไดจ้ากขอ้มลูการเตรียมการผลิต ดา้นอปุกรณใ์นการผลิตรายการ ตอ้งมีการเตรียม
ความพรอ้มมาในขัน้ตอนก่อนหนา้ โดยในวนัผลิตคือวนัท่ีตอ้งใชอ้ปุกรณ ์และควรมีอปุกรณส์ ารอง
เพ่ือช่วยแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ ดา้นพิธีกรหรือผูร้ว่มด าเนินรายการ ควรมีการเตรียมพรอ้มกับการ
ท างานอย่างเต็มท่ีเพราะเป็นอีกหนึ่งหนา้ท่ีส าคญัท่ีจะท าใหก้ารถ่ายท าผ่านพน้ไดด้ว้ยดี ควรมีการ
ซักซอ้มท าความเขา้ใจกับบทท่ีตอ้งพูดก่อนบันทึกภาพ หากมีการวางแผนมาอย่างดีและมีการ
ตรวจสอบในวันผลิตรายการจะสามารถจัดการปัญหาและไม่มีอุปสรรคในการผลิต เน่ืองจาก
ขัน้ตอนนีเ้ป็นความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายในความพรอ้มทัง้ร่างกายและจิตใจ หากทุกอย่าง
เป็นไปดว้ยความราบรื่นก็จะน ามาซึ่งสิ่งแวดลอ้มการท างานท่ีดีจากทกุ ๆ ฝ่าย 

2.3 ข้ันตอนหลังการผลิต (Post-Production) หลังจากบันทึกเทปรายการเสร็จ
เรียบรอ้ยแลว้จงึเขา้สูข่ัน้ตอนการตดัตอ่และใสก่ราฟฟิกในรายการโดยสามารถอภิปรายผลการวิจยั
ดงันี ้

2.3.1 การตดัตอ่ (Editor) มีความส าคญัส าหรบัการผลิตรายการบนัเทิงส าหรบัผู้
สูงวยั เป็นอีกหนึ่งสิ่งท่ีช่วยความสีสันและจงัหวะการน่าติดตาม เพราะการตดัต่อหรือการล าดบั
ภาพและเสียงนัน้ เป็นการเช่ือมตอ่เนือ้หา เรื่องราว หรือตดัทอนสิ่งท่ีไมต่อ้งการออกไป หรือเนน้ใน
ส่วนท่ีตอ้งการส่ือสารใหมี้ความชดัเจนขึน้ได ้โดยการตดัต่อทัง้ภาพและเสียงจากการบนัทึกเทป 
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เพ่ือใหเ้ป็นไปตามรูปแบบท่ีตัง้เปา้หมายไวใ้ส่เสียงดนตรี เสียงบรรยาย หรือเพลงประกอบหลงัจาก
ท่ีไดเ้นือ้หาสมบูรณแ์ลว้ เพ่ือเป็นการเพิ่มอรรถรสใหก้ับรายการ โดยขอ้มลูจากจากการสมัภาษณ ์
สทุธาทิพย ์วยัสุขกมล ผูค้วบคมุการผลิตรายการลุยไม่รูโ้รย Super active (ใหมี้ศกัยภาพ) กล่าว
ว่า “เราจะพยายามใหก้ระชบัดสูนุก แต่ไม่ไดเ้ร็วจนไม่รูเ้รื่อง อะไรท่ีมนัเป็นส่วนส าคญั จะใช ้CG 
ซุปเปอรข์ึน้ย  า้ๆ บ่อย ๆ ตวัใหญ่ ๆ กระชบัแต่อะไรท่ีควรชา้ก็ชา้เพ่ือเป็นการย า้ ขึน้ย า้ตอนพูดและ
ตอนทา้ยก็ย า้อีกที บางทีขึน้ 4-5 รอบ” (สมัภาษณ,์ 20 เมษายน 2564) การตดัตอ่รายการส าหรบัผู้
สงูวยั ตอ้งไม่รีบ แตไ่ม่น่าเบื่อ ส่วนท่ีตอ้งการเนน้ ใหท้ิง้จงัหวะเพ่ือใหร้บัสารท่ีตอ้งการส่ือสารไดท้นั 
เสียงประกอบหรือดนตรีไมด่งั และใสเ่ยอะจนเกินไป จดุมุ่งหมายคือใหด้เูพลิน ๆ เนน้ไดบ้า้งแตต่อ้ง
ไมก่ระโดดออกมาจนเกินควร  

2.3.2 กราฟฟิก (Graphics) การท ากราฟฟิกมีสว่นส าคญัเพราะเป็นองคป์ระกอบ
ศลิป์ท่ีส่ือสารชดัเจนถึงประเภทของรายการและกลุ่มเปา้หมาย โดยเฉพาะการท ากราฟฟิกรายการ
ขา่วบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยัคอ่นขา้งตอ้งใสใ่จในรายละเอียดพอสมควร ไม่ว่าจะเป็น ตราสญัลกัษณ์
รายการ ลกัษณะตวัอกัษรท่ีใช ้สีสนัต่าง ๆ ท่ีปรากฏในรายการ ซึ่งจากผลการวิจยั สีสนัท่ีถูกเลือก
มาใช้เป็นโทนสีฟ้า น ้าเงิน เหลือง ชมพู โดยตราสัญลักษณ์นั้นต้องไม่โดดเด่นหรือสีฉูดฉาด
จนเกินไปเพราะจะลดทอนความน่าเช่ือถือ และจะรบกวนสายตาผูส้งูวยั ลกัษณะตวัอกัษรท่ีใชต้อ้ง
อา่นง่ายมีหวั แตไ่ม่เชย มีลกัษณะภูมิฐาน ขนาดตวัอกัษรตอ้งไม่เล็กจนเกินไป โดยเฉพาะการตอ้ง
ส่ือสารผ่านทาง LINE Official Account ตอ้งค านึงถึงความเส่ือมตามวยัของผูสู้งวยัเป็นหลกัตาม
แนวคิดเรื่องขอ้พิจารณาความสูงวยัของบุคคล (เกษมและกุลยา ตนัติผลาชีวะ อา้งถึงใน พลอย
พรรณ, 2559) ในแง่ของการเปล่ียนแปลงของรา่งกาย พบว่า การเปล่ียนแปลงแรกท่ีเห็นไดช้ดัว่า
เขา้สู่ชว่งเวลาสงูวยัคือ สายตายาวขึน้ โดยทั่วไปสายตาจะเริ่มเปล่ียนตัง้แตอ่าย ุ40 หลงัจากนัน้จะ
เปล่ียนแปลงมากขึน้เรื่อย ๆ  ดงันัน้ส  าหรบัผูส้งูวยั การออกแบบกราฟฟิกและตวัหนงัสือท่ีสวยงาม
นัน้ไมไ่ดม้าควบคูก่บัการส่ือสาร เพราะหากอา่นไมรู่เ้รื่อง ผูส้งูวยัจะหลดุจากความสนใจในเนือ้หาท่ี
ตอ้งการส่ือสารและเปล่ียนไปรบัชมอยา่งอ่ืนแทน 

พัฒนาช่องข่าวบันเทงิผ่าน LINE Official Account ส าหรับผู้สูงวัย 
จากขอ้มลูสถิติผูส้งูวยั (เว็บไซตก์รมกิจการผูส้งูอาย)ุ  จะเห็นไดว้่าจ านวนประชากรผู้

สงูวยัเพิ่มมากขึน้เรื่อย ๆ และในไม่ชา้จะกลายเป็นสงัคมสงูวยัอย่างสมบรูณแ์บบ ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็น
ว่าควรมีช่องทางท่ีจะรองรบัการบริการผูสู้งวัย ซึ่งการพัฒนาช่องข่าวบนัเทิงผ่าน LINE Official 
Account ส าหรบัผูส้งูวยั เป็นอีกหนึ่งชอ่งทางท่ีคาดวา่จะสามารถท าใหผู้ส้งูวยัมีความผ่อนคลายใน
การรบัชมและไดร้บัข่าวสารในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับผูสู้งวัย เน่ืองจากผู้วิจัยน าผลการวิจัยมา
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พฒันาเป็นการวางรูปแบบเนือ้หา การคดัเลือกลกัษณะพิธีกร และการออกแบบองคป์ระกอบศิลป์ 
โดยน าผลการวิจยัในดา้นความช่ืนชอบ กบัความไม่ชอบเนือ้หาข่าวบนัเทิงในปัจจุบนัจากผูสู้งวยั 
โดยผูสู้งวยัช่ืนชอบท่ีจะติดตามเรื่องราวผ่อนคลายท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อจิตใจในทิศทางท่ีดี มี
ความสบายใจท่ีจะรบัชม นอกจากนีย้งัช่ืนชอบในการติดตามเนือ้หาประเภทท่ีสามารถน าไปปรบั
ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้มีประโยชนต์่อการรบัรู ้จึงไดพ้ัฒนาเนือ้หาในส่วนของความรูด้้านสิทธิ 
สวสัดิการ หรือเกร็ดความรูส้  าหรบัผูส้งูวยั เพ่ือใหส้อดคลอ้งตามขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิจยักบับทบาท
หนา้ท่ีของกรมกิจการผูส้งูอายท่ีุไดว้างแนวทางในการท างานไวว้่า อยากใหผู้ส้งูวยัยงัเป็นผูส้งูวยัท่ี
ตดิสงัคมนานท่ีสดุ ผูส้งูวยัจะรูส้กึวา่ตนเองยงัมีคณุคา่ และมีศกัยภาพใหน้านท่ีสดุ 

ซึ่งงานวิจยัท่ีมีความใกลเ้คียงคือ งานวิจยัในหวัขอ้ การพฒันารายการโทรทศันเ์พ่ือ
ผูส้งูอายุ (จารุวรรณ, สนัทดั, และ วิทยาธร, 2559) แมไ้ม่ใช่การพฒันาในรูปแบบการน าเสนอข่าว
บนัเทิง แตห่วัขอ้การวิจยันีมี้การศกึษาเรื่องพฤตกิรรมการเปิดรบัส่ือของผู้สงูอายซุึ่งมีความสมัพนัธ์
กบัความตอ้งการในประเภท เนือ้หา ลกัษณะรายการ วิธีการน าเสนอ ชว่งเวลา พิธีกรหรือนกัแสดง
ท่ีปรากฏอยู่ในรายการโทรทัศน ์โดยผลจากการวิจัยท่ีสามารถท าใหต้่อยอดไดคื้อ สังคมควรให้
ความสนใจผูผ้ลิตรายการเพ่ือผูส้งูวยัมากขึน้ในฐานะท่ีเป็นผูใ้หเ้พราะถือเป็นธุรกิจก าไรนอ้ย ซึ่งใน
ขณะนัน้งานวิจยันีเ้กิดขึน้ในปี พ.ศ. 2559 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2564 ท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการวิจยั ยงัคง
พบวา่รายการส าหรบัผูส้งูวยัยงัไมไ่ดร้บัการยอมรบัและสนบัสนนุมากเทา่ท่ีควร   

3.ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัตกิาร 

1. บริษัทผูผ้ลิตรายการโทรทัศนห์รือผลิตรายการผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอ่ืน ๆ 
สามารถน ารูปแบบเนือ้หารายการข่าวบนัเทิงส าหรบัผูสู้งวยัท่ีเป็นขอ้คน้พบจากผลการวิจัยนีไ้ป
ผลิตและออกอากาศเพ่ือรองรบัสงัคมสงูวยัได ้

2. สามารถน าต้นแบบ การพัฒนาช่องข่าวบันเทิงผ่าน LINE Official Account 
ส าหรบัผูส้งูวยั ไปพฒันาตอ่เพ่ือเป็นอีกหนึ่งช่องทางธุรกิจท่ีน่าสนใจในปัจจบุนัรวมถึงอนาคตเพ่ือ
รองรบัสงัคมสงูวยัท่ีเพิ่มมากขึน้เรื่อย ๆ    

3. หน่วยงานของภาครฐัสามารถน าผลการวิจยัไปผลิตเป็นคลิปใหค้วามรูส้ัน้ ๆ เรื่อง
สิทธิสวสัดกิารท่ีควรรูเ้ก่ียวกบัผูส้งูวยั โดยผา่นศลิปินดาราท่ีผูส้งูวยัช่ืนชอบได ้ 

4. สามารถน าผลการวิจยัในรูปแบบองคป์ระกอบศิลป์ส าหรบัผูสู้งวยัไปประยุกตใ์ช้
ในรายการส าหรบัผูส้งูวยัประเภทอ่ืนท่ีไมใ่ชร่ายการข่าวบนัเทิงได ้
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ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
1.สามารถน าตน้แบบรายการจากผลการวิจยัไปผลิต และศึกษาผลท่ีไดจ้ากการให้

กลุม่ตวัอยา่งผูส้งูวยัรบัชมรายการเพ่ือน าผลการศกึษามาตอ่ยอดเพิ่มเตมิได ้
2.ควรมีการศกึษาเพิ่มเติมเรื่องการรบัชมรายการประเภทบนัเทิงผา่นช่องทางโซเชียล

มีเดียอ่ืนๆ ของผูส้งูวยั 
3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมส าหรบัความตอ้งการทางดา้นจิตใจของผูสู้งอายุท่ีไม่ได้

อยูอ่าศยักบัครอบครวัเพ่ือน ามาพฒันาสินคา้และบรกิารตอ่ไปในอนาคต 
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ภาคผนวก ก. 

แบบตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงคข์องงานวิจัย  
การพัฒนาช่องข่าวบันเทงิผ่าน LINE Official Account ส าหรับผู้สูงวัย 
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แบบตรวจสอบความคล้องจองของข้อค าถามกับวัตถุประสงคข์องงานวิจัยเร่ือง 
“การพัฒนาช่องข่าวบันเทงิผ่าน LINE Official Account ส าหรับผู้สูงวัย” 

 
ค าชีแ้จง 

1. แบบสมัภาษณ์ฉบบันี ้อยู่ในขัน้ตอนการศึกษาเรื่องการผลิตรายการข่าวบนัเทิงโดย
น าไปพฒันาช่องข่าวบนัเทิงผ่าน LINE Official Account ส  าหรบัผูส้งูวยั และศึกษาพฤติกรรมการ
ดขูา่วบนัเทิงจากผูส้งูวยั  

2. โดยผูว้ิจยัจะศกึษาขอ้มลูจากการสมัภาษณ ์2 กลุม่ คือ  
2.1 กลุม่ผูผ้ลิต ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานี 3 ทา่น  บรรณาธิการขา่วบนัเทิง 3 

ทา่น และฝ่ายองคป์ระกอบศลิป์ 3 ทา่น 
แบบสมัภาษณมี์ทัง้หมด 4 สว่น 

สว่นท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัสถานภาพและขอ้มลูพืน้ฐาน 
ส่วนท่ี 2 ค าถามปลายเปิดเก่ียวกับองคป์ระกอบในขัน้ตอนการเตรียมการผลิต

รายการขา่วบนัเทิง 
ส่วนท่ี 3 ค าถามปลายเปิดเก่ียวกับขัน้ตอนการผลิตรายการข่าวบนัเทิงส าหรบัผู้

สงูวยั 
ส่วนท่ี 4 ค  าถามปลายเปิดเก่ียวกับขั้นตอนหลังการผลิตรายการข่าวบันเทิง

ส าหรบัผูส้งูวยั 
2.2 กลุ่มผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ ผ.อ.กรมกิจการผูส้งูอาย ุ1 ท่าน ศลิปินแหง่ชาติ 1 ทา่น  และ

ตวัแทนผูส้งูวยั 20 ทา่น 
 แบบสมัภาษณมี์ทัง้หมด 5 สว่น 

สว่นท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัสถานภาพและขอ้มลูพืน้ฐาน 
สว่นท่ี 2 ค าถามปลายเปิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชส่ื้อของผูส้งูวยั 
สว่นท่ี 3 ค าถามปลายเปิดในแง่ของการเปล่ียนแปลงทางรา่งกาย 
สว่นท่ี 4 ค  าถามปลายเปิดในแง่ของการเปล่ียนแปลงทางจิตใจ 
สว่นท่ี 5 ค  าถามปลายเปิดในแง่ของการเปล่ียนแปลงทางสงัคม 

3. ขอความกรุณาผูท้รงคณุวฒุิหรือทา่นผูเ้ชียวชาญ ชว่ยพิจารณารา่งแบบสมัภาษณว์า่มี
ความสอดคล้องกับตวัแปรของการวิจัยเรื่องนีห้รือไม่ ดว้ยการให้คะแนนในแต่ละขอ้ค าถามใน
ระบบ IOC โดยการท าเครื่องหมาย √ ลงในชอ่งวา่ง 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนในระบบ IOC 
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1) ให ้1 คะแนน เม่ือแนใ่จวา่ขอ้นัน้มีเนือ้หาท่ีสอดคลอ้งกบัตวัแปรและวตัถปุระสงคท่ี์ 

2) ให ้0 คะแนน เม่ือไมแ่นใ่จวา่ขอ้นัน้มีเนือ้หาท่ีสอดคลอ้งตวัแปรและวตัถปุระสงคท่ี์ 

3) ให ้-1 คะแนน เม่ือแนใ่จวา่ขอ้นัน้มีเนือ้หาไมส่อดคลอ้งกบัตวัแปรและวตัถปุระสงคท่ี์ 

 5. ผูว้ิจัยขอความกรุณาท่านผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ ใหข้อ้เสนอแนะหรือความ
คดิเห็นเพิ่มเตมิในประเดน็ท่ียงัไมส่มบรูณ ์โดยการเขียนขอ้เสนอแนะไวท้า้ยขอ้ความนัน้ ๆ 

 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคณุในความกรุณาของท่านมาในโอกาสนี ้
 

นางสาวลิลล่ี แม็คกร๊าธ 
นกัศกึษาปรญิญาโท (การออกแบบเพ่ือธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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1. ผู้ผลิต 
ผู้บริหารสถานี  
ส่วนที ่1 ค าถามเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลพืน้ฐานของผู้ผลิตซึ่งเป็นผู้บริหารสถานี  
ค าชีแ้จงส าหรับผู้เชี่ยวชาญ : โปรดพิจารณาวา่ขอ้ค าถามเก่ียวกบัสถานภาพผูต้อบเหมาะสม
หรือไม ่อยา่งไร 

ขอ้ ขอ้ค าถาม 
ความคดิเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. อาย ุอาชีพ ระยะเวลาหรือประสบการณใ์น
การท างาน 
 

    

2. ความคดิเห็นหรือมมุมองเรื่องการแขง่ขนัใน
การน าเสนอขา่วบนัเทิงในปัจจบุนั 
 

    

 
ส่วนที ่2 ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับองคป์ระกอบในข้ันตอนการเตรียมการผลิตรายการ
ข่าวบันเทงิ 
ค าชีแ้จงส าหรับผู้เชี่ยวชาญ : โปรดพิจารณาวา่ขอ้ค าถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบในขัน้ตอนการ
เตรียมการผลิตรายการขา่วบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยัเหมาะสมหรือไม ่อย่างไร 

ขอ้ ขอ้ค าถาม 
ความคดิเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. มีหลกัในการเลือกน าเสนอข่าวสารส าหรบั
กลุม่ผูส้งูวยัอย่างไร 

    

2. ทา่นคิดวา่มีผูส้งูวยัรบัชมรายการขา่วบนัเทิง
มากนอ้ยแคไ่หน  

    

3. การเลือกน าเสนอเนือ้หาขา่วบนัเทิงส าหรบัผู้
สงูวยัควรเป็นอยา่งไร 

    

4. ทา่นคิดวา่ผูส้นบัสนนุรายการขา่วบนัเทิง
ส าหรบัผูส้งูวยัควรเป็นผลิตภณัฑช์นิดใด 

    

5. ชว่งเวลาท่ีดีท่ีสดุส าหรบัการท ารายการขา่ว
บนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยั 
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ส่วนที ่3 ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับองคป์ระกอบในข้ันตอนการผลิตรายการข่าวบันเทงิ 
ค าชีแ้จงส าหรับผู้เชี่ยวชาญ : โปรดพิจารณาวา่ขอ้ค าถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบในขัน้ตอนการ
ผลิตรายการขา่วบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยัเหมาะสมหรือไม ่อยา่งไร 

ขอ้ ขอ้ค าถาม 
ความคดิเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. ในวนัถ่ายท ารายการขา่วบนัเทิงส าหรบัผูส้งู
วยัมีขัน้ตอนและวิธีการท่ีแตกตา่งกบัรายการ
ขา่วบนัเทิงทั่วไปหรือไม่ 
 

    

2. ในวนัถ่ายท ารายการส าหรบัผูส้งูวยัมีสิ่งใดท่ี
ตอ้งค านงึถึงมากท่ีสดุ 
 

    

 
ส่วนที ่4 ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้ันตอนหลังการผลิตรายการข่าวบันเทงิส าหรับผู้สูงวัย 
ค าชีแ้จงส าหรับผู้เชี่ยวชาญ : โปรดพิจารณาวา่ขอ้ค าถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบในขัน้ตอนหลงั
การผลิตรายการขา่วบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยัเหมาะสมหรือไม ่อยา่งไร 

ขอ้ ขอ้ค าถาม 
ความคดิเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. การตดัตอ่รายการขา่วบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยั
ควรเป็นอย่างไร 
 

    

2. วิธีการโตต้อบของผูช้มท่ีเป็นผูส้งูวยัหลงัจาก
รบัชมรายการมกัจะใชช้อ่งทางใดในการ
ส่ือสาร  
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บรรณาธิการข่าวบันเทงิ 
ส่วนที ่1 ค าถามเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลพืน้ฐานของผู้ผลิตซึ่งเป็นบรรณาธิการข่าว
บันเทงิ  
ค าชีแ้จงส าหรับผู้เชี่ยวชาญ : โปรดพิจารณาวา่ขอ้ค าถามเก่ียวกบัสถานภาพผูต้อบเหมาะสม
หรือไม ่อยา่งไร 

ขอ้ ขอ้ค าถาม 
ความคดิเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. อาย ุอาชีพ ระยะเวลาหรือประสบการณใ์น
การท างาน 
 

    

2. ความคดิเห็นเรื่องการแขง่ขนัในการน าเสนอ
ขา่วบนัเทิงในปัจจบุนั 
 

    

 
ส่วนที ่2 ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับองคป์ระกอบในข้ันตอนการเตรียมการผลิตรายการ
ข่าวบันเทงิ 
ค าชีแ้จงส าหรับผู้เชี่ยวชาญ : โปรดพิจารณาวา่ขอ้ค าถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบในขัน้ตอนการ
เตรียมการผลิตรายการขา่วบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยัเหมาะสมหรือไม ่อย่างไร 
 

ขอ้ ขอ้ค าถาม 
ความคดิเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. มีหลกัในการเลือกน าเสนอข่าวสารส าหรบั
กลุม่ผูส้งูวยัอย่างไร 

    

2. ทา่นคิดวา่มีผูส้งูวยัรบัชมรายการขา่วบนัเทิง
มากนอ้ยแคไ่หน 

    

3. การเลือกน าเสนอเนือ้หาขา่วบนัเทิงส าหรบัผู้
สงูวยัควรเป็นอยา่งไร 

    

4. ทา่นคิดวา่ผลิตภณัฑป์ระเภทใดท่ีเหมาะสม
ในการสนบัสนนุรายการขา่วบนัเทิงส าหรบัผู้
สงูวยั 
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5. การวางตราสญัลกัษณผ์ูส้นบัสนนุรายการ
ทา่นคิดวา่ต าแหนง่ใดท่ีเหมาะสม 

    

6. วิธีการน าเสนอผูส้นบัสนนุรายการ ทางสถานี
มีรูปแบบใดบา้ง และแบบใดไดร้บัความสนใจ
มากท่ีสดุ  

    

7. ชว่งเวลาท่ีดีท่ีสดุส าหรบัการท ารายการขา่ว
บนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยั 

    

 
ส่วนที ่3 ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับองคป์ระกอบในข้ันตอนการผลิตรายการข่าวบันเทงิ 
ค าชีแ้จงส าหรับผู้เชี่ยวชาญ : โปรดพิจารณาวา่ขอ้ค าถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบในขัน้ตอนการ
ผลิตรายการขา่วบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยัเหมาะสมหรือไม ่อยา่งไร 

ขอ้ ขอ้ค าถาม 
ความคดิเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. ในวนัถ่ายท ารายการขา่วบนัเทิงส าหรบัผูส้งู
วยัมีขัน้ตอนและวิธีการท่ีแตกตา่งกบัรายการ
ขา่วบนัเทิงทั่วไปหรือไม่ 

    

2. ในวนัถ่ายท ารายการส าหรบัผูส้งูวยัสิ่งใดท่ี
ตอ้งค านงึถึงมากท่ีสดุ 

    

3. หากเกิดขอ้ผิดพลาดในวนัถ่ายท าควรมีวิธี
แกปั้ญหาอย่างไร 

    

 
ส่วนที ่4 ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้ันตอนหลังการผลิตรายการข่าวบันเทงิส าหรับผู้สูงวัย 
ค าชีแ้จงส าหรับผู้เชี่ยวชาญ : โปรดพิจารณาวา่ขอ้ค าถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบในขัน้ตอนหลงั
การผลิตรายการขา่วบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยัเหมาะสมหรือไม ่อยา่งไร 

ขอ้ ขอ้ค าถาม 
ความคดิเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. การตดัตอ่ขา่วบนัเทงิส าหรบัผูส้งูวยัมีสิง่ใดทีค่วร
ค านงึถึงเป็นพิเศษ 

    

2. วิธีการโตต้อบของผูช้มที่เป็นผูส้งูวยัหลงัจากรบัชม
รายการมกัจะใชช้่องทางใดในการสือ่สาร  
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ฝ่ายองคป์ระกอบศิลป์ 
ส่วนที ่1 ค าถามเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลพืน้ฐานของผู้ผลิตซึ่งเป็นฝ่ายองคป์ระกอบ
ศิลป์ 
ค าชีแ้จงส าหรับผู้เชี่ยวชาญ : โปรดพิจารณาวา่ขอ้ค าถามเก่ียวกบัสถานภาพผูต้อบเหมาะสม
หรือไม ่อยา่งไร 

ขอ้ ขอ้ค าถาม 
ความคดิเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. อาย ุอาชีพ ระยะเวลาหรือประสบการณใ์น
การท างาน 

    

2. ความคดิเห็นเรื่องการแขง่ขนัในการน าเสนอ
ขา่วบนัเทิงในปัจจบุนั 

    

 
ส่วนที ่2 ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับองคป์ระกอบในข้ันตอนการเตรียมการผลิตรายการ
ข่าวบันเทงิ 
ค าชีแ้จงส าหรับผู้เชี่ยวชาญ : โปรดพิจารณาวา่ขอ้ค าถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบในขัน้ตอนการ
เตรียมการผลิตรายการขา่วบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยัเหมาะสมหรือไม ่อย่างไร 

ขอ้ ขอ้ค าถาม 
ความคดิเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. มีหลกัในการออกแบบองคป์ระกอบศลิป์ใน
การน าเสนอขา่วบนัเทิงส าหรบักลุม่ผูส้งูวยั
อยา่งไร 

    

2. การวางตราสญัลกัษณผ์ูส้นบัสนนุรายการ
ต าแหนง่ใดท่ีเหมาะสม 

    

3. การเตรียมตวัในสว่นอปุกรณฉ์าก กราฟฟิก 
เตรียมตวัอยา่งไร 
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ส่วนที ่3 ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับองคป์ระกอบในข้ันตอนการผลิตรายการข่าวบันเทงิ.                                
ค าชีแ้จงส าหรับผู้เชี่ยวชาญ : โปรดพิจารณาวา่ขอ้ค าถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบในขัน้ตอนการ
ผลิตรายการขา่วบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยัเหมาะสมหรือไม ่อยา่งไร 

ขอ้ ขอ้ค าถาม 
ความคดิเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. ในวนัถ่ายท ารายการส าหรบัผูส้งูวยัสิ่งใดท่ี
ตอ้งค านงึถึงมากท่ีสดุ 

    

2. หากเกิดขอ้ผิดพลาดในวนัถ่ายท าควรมีวิธี
แกปั้ญหาอย่างไร 

    

 
ส่วนที ่4 ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้ันตอนหลังการผลิตรายการข่าวบันเทงิส าหรับผู้สูงวัย 
ค าชีแ้จงส าหรับผู้เชี่ยวชาญ : โปรดพิจารณาวา่ขอ้ค าถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบในขัน้ตอนหลงั
การผลิตรายการขา่วบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยัเหมาะสมหรือไม ่อยา่งไร 

ขอ้ ขอ้ค าถาม 
ความคดิเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. การตดัตอ่ขา่วบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยัมีสิ่งใดท่ี
ควรค านงึถึงเป็นพิเศษ 

    

2. การออกแบบกราฟฟิกประกอบรายการขา่ว
บนัเทิงท่ีท าใหน้า่สนใจส าหรบัผูส้งูวยั 
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2. ผู้บริโภค 
ผ.อ.กรมกิจการผู้สูงอายุ,ศิลปินแห่งชาต,ิและชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ  
 
ส่วนที ่1 ค าถามเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลพืน้ฐานของผู้บริโภค 
ค าชีแ้จงส าหรับผู้เชี่ยวชาญ : โปรดพิจารณาวา่ขอ้ค าถามเก่ียวกบัสถานภาพผูต้อบเหมาะสม
หรือไม ่อยา่งไร 

ขอ้ ขอ้ค าถาม 
ความคดิเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. อาย ุอาชีพ ระยะเวลาหรือประสบการณใ์น
การท างาน 
 

    

 
ส่วนที ่2 ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับพฤตกิรรมการใช้ส่ือของผู้สูงวัย 
ค าชีแ้จงส าหรับผู้เชี่ยวชาญ : โปรดพิจารณาวา่ขอ้ค าถามเก่ียวกบัพฤตกิรรมการใชส่ื้อส าหรบัผู้
สงูวยัเหมาะสมหรือไม ่อยา่งไร 

ขอ้ ขอ้ค าถาม 
ความคดิเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. ปกติทา่นตดิตามขา่วสารผา่นชอ่งทางใด     
2. ทา่นติดตามขา่วบนัเทิงหรือไม ่/ บอ่ยเพียงใด     
3. ทา่นใชช้อ่งทางใดในการติดตามขา่วบนัเทิง

นอกเหนือจากโทรทศัน ์
    

4. ทา่นใชแ้อพพลิเคชั่นLINE หรือไม ่/ บอ่ยแค่
ไหน 
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ส่วนที ่3 ค าถามปลายเปิดในแง่ของการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย                                                                       

ค าชีแ้จงส าหรับผู้เชี่ยวชาญ : โปรดพิจารณาวา่ขอ้ค าถามในแง่ของการเปล่ียนแปลงทางรา่งกาย

ของผูส้งูวยัเหมาะสมหรือไม ่อยา่งไร                                                  

ขอ้ ขอ้ค าถาม 
ความคดิเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. ทา่นคิดวา่มีขอ้จ ากดัในการใชส่ื้อส าหรบัผูส้งู
วยัดา้นรา่งกายหรือไม่ 

    

2. หากมีรายการข่าวบนัเทิงผา่นส่ืออยา่ง LINE 
อยากใหมี้การออกแบบเพ่ือง่ายตอ่การใชง้าน
อยา่งไร 

    

 
ส่วนที ่4 ค าถามปลายเปิดในแง่ของการเปล่ียนแปลงทางจิตใจ 
ค าชีแ้จงส าหรับผู้เชี่ยวชาญ : โปรดพิจารณาวา่ขอ้ค าถามในแง่ของการเปล่ียนแปลงทางจิตใจ
ของผูส้งูวยัเหมาะสมหรือไม ่อยา่งไร 

ขอ้ ขอ้ค าถาม 
ความคดิเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. ทา่นดรูายการตา่ง ๆ เพ่ืออะไร  เพ่ือทราบ
ขอ้มลูขา่วสาร เพ่ือสรา้งความสขุ หรือเพ่ือไป
ปรบัใชก้บัการด าเนินชีวิต 

    

2. ทา่นคิดอยา่งไรกบัข่าวบนัเทิงในปัจจบุนั     
3. รูจ้กั/ช่ืนชอบพิธีกรขา่วบนัเทิงทา่นใด       
4. รูจ้กัหรือช่ืนชอบขา่วบนัเทิงรายการอะไร/ชอ่ง

ใด/เพราะอะไร 
    

5. ช่ืนชอบในการตดิตามขา่วบนัเทิงประเภทใด 
(เนือ้หา) 

    

6. หากมีชอ่งขา่วบนัเทิงผา่น LINE ทา่นคิดวา่
อยา่งไร 
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ส่วนที ่5 ค าถามปลายเปิดในแง่ของสังคม                                                                                                  
ค าชีแ้จงส าหรับผู้เชี่ยวชาญ : โปรดพิจารณาวา่ขอ้ค าถามในแง่ของสงัคมส าหรบัผูส้งูวยั
เหมาะสมหรือไม ่อยา่งไร                                                  

ขอ้ ขอ้ค าถาม 
ความคดิเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. ทา่นเคยสนใจสินคา้หรือผลิตภณัฑท่ี์น าเสนอ
ในรายการขา่วบนัเทิงหรือไม่ 

    

2. ทา่นเคยโตต้อบแสดงความเห็นเก่ียวกบัขา่ว
บนัเทิงหรือไม ่ถา้เคยผา่นช่องทางใด 

    

 
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................  
 

ลงช่ือ..............................................................  
 

(...........................................................)  
                                                                         ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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แบบแสดงผลการทดสอบดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงคข์องงานวิจัย 
IOC หมายถึง ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถปุระสงค ์มีคา่อยูร่ะหวา่ง 1 ถึง – 1 ขอ้
ค าถามท่ีมีความตรงตามเนือ้หาจะมีคา่ IOC เขา้ใกล ้1.00 ถา้ขอ้ใดมีคา่ IOC ต ่ากวา่ 0.5 ควรจะ
ปรบัปรุงขอ้ค าถามใหมใ่หส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการวดั 
 
1.ผู้ผลิต  

ข้อ ข้อค าถาม คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

ค่าเฉลี่ย ข้อเสนอแนะ 

 ผู้บริหารสถานี      
สว่น
ที่ 1 

ค าถามเกี่ยวกับสถานภาพและ
ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ผลิตซ่ึงเป็น
ผู้บริหารสถานี 

     

1. ความคิดเห็นเรือ่งการแขง่ขนัในการ
น าเสนอขา่วบนัเทงิในปัจจบุนั 

1 1 1 1  

2. ความคิดเห็นเรือ่งการแขง่ขนัในการ
น าเสนอขา่วบนัเทงิในปัจจบุนั 

1 1 1 1  

สว่น
ที่ 2 

ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับ
องคป์ระกอบในขั้นตอนการ
เตรียมการผลิตรายการข่าวบนัเทงิ 

     

1. มีหลกัในการเลอืกน าเสนอขา่วสาร
ส าหรบักลุม่ผูส้งูวยัอยา่งไร 

1 1 1 1  

2. ทา่นคิดวา่มีผูส้งูวยัรบัชมรายการขา่ว
บนัเทิงมากนอ้ยแคไ่หน  

0 0 1 0.33 -ใชเ้ป็นอยา่งไร 
-ควรแยกค าถามขอ้นีไ้ป
อยูก่ลุม่ค าถามที่
เก่ียวขอ้งกบัพฤตกิรรม
ของผูร้บัชม 

3. การเลอืกน าเสนอเนือ้หาขา่วบนัเทิง
ส าหรบัผูส้งูวยัควรเป็นอยา่งไร 

1 1 1 1  

4. ทา่นคิดวา่ผูส้นบัสนนุรายการขา่ว
บนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยัควรเป็น
ผลติภณัฑช์นิดใด 

0 1 1 0.67 -มีลกัษณะอยา่งไร 

5. ช่วงเวลาที่ดีที่สดุส  าหรบัการท ารายการ
ขา่วบนัเทิงส  าหรบัผูส้งูวยั 

1 1 0 0.67  



  
 

126 

สว่น
ที่ 3 

ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับ
องคป์ระกอบในขั้นตอนการผลิต
รายการข่าวบนัเทงิ 

     

1. ในวนัถา่ยท าสิง่ใดที่ตอ้งค านงึถงึมาก
ที่สดุ 

1 0 1 0.67 -ค าถามคอ่นขา้งกวา้ง 
นา่จะแยกค าถาม
ออกมาเป็นรายประเด็น 
เพื่อใหไ้ดค้  าตอบที่
ตอ้งการ 

2. หากเกิดขอ้ผิดพลาดในวนัถา่ยท าควรมี
วิธีแกปั้ญหาอยา่งไร 

1 1 0 0.67  

สว่น
ที่ 4 

ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับขั้นตอน
หลังการผลิตรายการข่าวบันเทิง
ส าหรับผู้สูงวัย 

     

1. การตดัตอ่รายการขา่วบนัเทิงส  าหรบัผู้
สงูวยัควรเป็นอยา่งไร 
 

1 1 1 1 -ค าถามกวา้งไป นา่จะ
เจาะเป็นประเด็น เช่น 
การล าดบัภาพ การเลา่
เรือ่ง การใช ้graphic 
เสยีประกอบ etc.  
ใน conceptual 
framework มี graphic 
เป็น independent 
variable ดว้ย หากไม่
ถามเจาะจง อาจจะ
ไมไ่ดค้  าตอบทีต่อ้งการ
จาก interviewee 

2. วิธีการโตต้อบของผูช้มที่เป็นผูส้งูวยั
มกัจะใชช้่องทางใดในการสือ่สารผา่น
โซเชียลมเีดยี 

1 1 1 1  

 บรรณาธิการข่าวบนัเทิง      
สว่น
ที่ 1 

ค าถามเกี่ยวกับสถานภาพและ
ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ผลิตซ่ึงเป็น
บรรณาธิการข่าวบนัเทิง 

     

1. อาย ุอาชีพ ระยะเวลาหรอื
ประสบการณใ์นการท างาน 

1 1 1 1  
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2. ความคิดเห็นเรือ่งการแขง่ขนัในการ
น าเสนอขา่วบนัเทงิในปัจจบุนั 

1 1 1 1  

สว่น
ที่ 2 

ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับ
องคป์ระกอบในขั้นตอนการ
เตรียมการผลิตรายการข่าวบนัเทงิ 

     

1. มีหลกัในการเลอืกน าเสนอขา่วสาร
ส าหรบักลุม่ผูส้งูวยัอยา่งไร 

1 1 1 1  

2. ทา่นคิดวา่มีผูส้งูวยัรบัชมรายการขา่ว
บนัเทิงมากนอ้ยแคไ่หน 

1 0 1 0.67 -ควรแยกค าถามขอ้นีไ้ป
อยูก่ลุม่ค าถามที่
เก่ียวขอ้งกบัพฤตกิรรม
ของผูร้บัชม 

3. การเลอืกน าเสนอเนือ้หาขา่วบนัเทิง
ส าหรบัผูส้งูวยัควรเป็นอยา่งไร 

1 1 1 1  

4. ทา่นคิดวา่ผลติภณัฑป์ระเภทใดที่
เหมาะสมกบัรายการขา่วบนัเทิงส าหรบั
ผูส้งูวยั 

1 1 1 1  

5. การวางตราสญัลกัษณผ์ูส้นบัสนนุ
รายการต าแหนง่ใดที่ไดผ้ลมากทีส่ดุ 

1 1 1 1  

6. วิธีการน าเสนอผูส้นบัสนนุรายการ ทาง
สถานีมีรูปแบบใดบา้ง และแบบใด
ไดร้บัความสนใจมากที่สดุ  

1 1 1 1  

7. ช่วงเวลาที่ดีที่สดุส  าหรบัการท ารายการ
ขา่วบนัเทิงส  าหรบัผูส้งูวยั 

1 1 1 1  

สว่น
ที่ 3 

ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับ
องคป์ระกอบในขั้นตอนการผลิต
รายการข่าวบนัเทงิ 

     

1. ในวนัถา่ยท าสิง่ใดที่ตอ้งค านงึถงึมาก
ที่สดุ 

1 0 1 0.67 -ค าถามคอ่นขา้งกวา้ง 
นา่จะแยกค าถาม
ออกมาเป็นรายประเด็น 
เพื่อใหไ้ดค้  าตอบที่
ตอ้งการ 
 

2. หากเกิดขอ้ผิดพลาดในวนัถา่ยท าควรมี
วิธีแกปั้ญหาอยา่งไร 

1 1 0 0.67  



  
 

128 

สว่น
ที่ 4 

ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับขั้นตอน
หลังการผลิตรายการข่าวบันเทิง
ส าหรับผู้สูงวัย 

     

1. การตดัตอ่ขา่วบนัเทงิมีสิง่ใดทีค่วร
ค านงึถึงเป็นพิเศษส าหรบัผูส้งูวยั 

1 1 1 1  

2. วิธีการโตต้อบของผูช้มที่เป็นผูส้งูวยั
มกัจะใชช้่องทางใดในการสือ่สารผา่น
โซเชียลมเีดยี 

1 1 0 0.67 -อาจจะเพิม่เติมเรือ่ง
ช่องทางสือ่สารอื่นๆที่ผู้
สงูวยัเคยใชต้ิดตอ่กบั
ทางรายงาน 

 ฝ่ายองคป์ระกอบศิลป์      
สว่น
ที่ 1 

ค าถามเกี่ยวกับสถานภาพและ
ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ผลิตซ่ึงเป็นฝ่าย
องคป์ระกอบศิลป์ 

     

 อาย ุอาชีพ ระยะเวลาหรอื
ประสบการณใ์นการท างาน 

1 1 1 1  

 ความคิดเห็นเรือ่งการแขง่ขนัในการ
น าเสนอขา่วบนัเทงิในปัจจบุนั 

1 1 1 1  

สว่น
ที่ 2 

ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับ
องคป์ระกอบในขั้นตอนการ
เตรียมการผลิตรายการข่าวบนัเทงิ 

     

1. มีหลกัในการเลอืกน าเสนอขา่วบนัเทิง
ส าหรบักลุม่ผูส้งูวยัอยา่งไร 

1 1 1 1  

2. ทา่นคิดวา่ผลติภณัฑป์ระเภทใดที่
เหมาะสมกบัรายการขา่วบนัเทิงส าหรบั
ผูส้งูวยั 

1 1 1 1  

3. การวางตราสญัลกัษณผ์ูส้นบัสนนุ
รายการต าแหนง่ใดที่ไดผ้ลมากทีส่ดุ 

1 1 1 1  

4. ช่วงเวลาที่ดีที่สดุส  าหรบัการท ารายการ
ขา่วบนัเทิงเพื่อผูส้งูวยั 

1 1 1 1  
 
 
 
 

5. การเตรยีมตวัในสว่นอปุกรณฉ์าก แสง 
ส ีเสยีง กราฟฟิก เตรยีมตวัอยา่งไร 

1 1 1 1 -อาจจะเพิม่ขอ้ค าถาม 
วา่แตกตา่งจากรายการ
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ส าหรบักลุม่เปา้หมาย
อื่นๆ หรอืไม ่อยา่งไร 

สว่น
ที่ 3 

ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับ
องคป์ระกอบในขั้นตอนการผลิต
รายการข่าวบนัเทงิ 

     

1. ในวนัถา่ยท าสิง่ใดที่ตอ้งค านงึถงึมาก
ที่สดุ 

1 0 1 0.67 -ค าถามคอ่นขา้งกวา้ง 
นา่จะแยกค าถาม
ออกมาเป็นรายประเด็น 
เพื่อใหไ้ดค้  าตอบที่
ตอ้งการ 

2. หากเกิดขอ้ผิดพลาดในวนัถา่ยท าควรมี
วิธีแกปั้ญหาอยา่งไร 

1 1 1 1  

สว่น
ที่ 4 

ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับขั้นตอน
หลังการผลิตรายการข่าวบันเทิง
ส าหรับผู้สูงวัย 

     

1. การตดัตอ่ขา่วบนัเทงิมีสิง่ใดทีค่วร
ค านงึถึงเป็นพิเศษส าหรบัผูส้งูวยั 

1 1 0 0.67 -ควรแยกประเด็น เช่น
การล าดบัภาพ การเลา่
เรือ่ง เสยีงประกอบ 

2. การออกแบบกราฟฟิกประกอบรายการ
ขา่วบนัเทิงที่ท  าใหน้า่สนใจส าหรบัผูส้งู
วยั 

1 1 1 1  
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2.ผู้บริโภค 
ผ.อ.กรมกิจการผู้สูงอายุ,ศิลปินแห่งชาต,ิและชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ  
 
ข้อ ข้อค าถาม คน

ที่ 1 
คน
ที่ 
2 

คน
ที่ 
3 

ค่าเฉลี่ย ข้อเสนอแนะ 

สว่น
ที่ 1 

ค าถามเกี่ยวกับสถานภาพและ
ข้อมูลพืน้ฐานของผู้บริโภค 

     

1. อาย ุอาชีพ ระยะเวลาหรอื
ประสบการณใ์นการท างาน 

1 1 1 1 -ประสบการณใ์นการท างาน
มีผลอะไรตอ่พฤติกรรมการ
ใชส้ือ่หรอืไม?่  
หรอืแคอ่าชีพก่อนเกษียณ/
การศกึษา ก็เพียงพอแลว้ 

สว่น
ที่ 2 

ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใช้สือ่ของผู้สูงวยั 

     

1. ปกติทา่นตดิตามขา่วสารผา่น
ช่องทางใด 

1 1 1 1  

2. ทา่นใชช้่องทางการสือ่สารใดในการ
รบัขา่วสารบอ่ยที่สดุนอกเหนือจาก
โทรทศัน ์

1 1 1 1 -อาจจะเพิม่ในสว่นของ
ประสบการณใ์นการใช้
โซเชียลมเีดยี เช่น ใชม้าก่ีปี 
หรอืใชอ้ปุกรณป์ระเภทไหน
ในการรบัชมขา่วสารทาง
อินเตอรเ์นต  

3. ทา่นใชแ้อพพลเิคชั่นLINE หรอืไม ่/ 
บอ่ยแคไ่หน 

1 1 1 1  

สว่น
ที่ 3 

ค าถามปลายเปิดในแงข่องการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 

     

1. ทา่นคิดวา่มีขอ้จ ากดัในการใชส้ือ่
ส  าหรบัผูส้งูวยัดา้นรา่งกายหรอืไม่ 

1 1 0 0.67 -อาจจะใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์
ยกตวัอยา่ง สือ่ที่ดแูลว้ชอบ
หรอืไมช่อบ เพราะอะไร 

2. หากมีรายการขา่วบนัเทงิผา่นสือ่
อยา่ง LINE อยากใหม้กีารออกแบบ

1 1 1 1  
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เพื่อง่ายตอ่การใชอ้ยา่งไร 
สว่น
ที่ 4 

ค าถามปลายเปิดในแงข่องการ
เปลี่ยนแปลงทางจิตใจ 

     

1. ดรูายการตา่ง ๆ เพื่ออะไร  เพื่อทราบ
ขอ้มลูขา่วสาร เพื่อสรา้งความสขุ 
หรอืเพื่อไปปรบัใชก้บัการด าเนินชีวิต 

1 1 1 1 -ขีน้  า (เพื่อทราบขอ้มลู
ขา่วสาร เพื่อสรา้งความสขุ 
หรอืเพื่อไปปรบัใชก้บัการ
ด าเนินชีวติ) ใหต้อบมาเอง 

2. ทา่นมีประสบการณใ์นการรบัชมขา่ว
บนัเทิงมากนอ้ยเพียงใด 

1 1 0 0.67 -อยา่งไร 

3. รูจ้กัหรอืช่ืนชอบขา่วบนัเทิงรายการ
อะไร/ช่องใด/เพราะอะไร 

1 1 1 1 -ขา่วบนัเทิงรายการอะไรท่ี
ทา่นช่ือชอบ เพราะอะไร 

4. รูจ้กั/ช่ืนชอบพิธีกรขา่วบนัเทิงทา่นใด   1 1 0 0.67 -ชอบเพราะอะไร 
5. ทา่นคิดอยา่งไรกบัขา่วบนัเทิงใน

ปัจจบุนั 

1 1 1 1  

6. ช่ืนชอบในการตดิตามขา่วบนัเทงิ
ประเภทใด (เนือ้หา) 

0 1 1 0.67 -ซ า้กบัขอ้ 3 

7. หากมชี่องขา่วบนัเทิงผา่น LINE ทา่น
คิดวา่อยา่งไร 

1 1 1 1  

สว่น
ที่ 5 

ค าถามปลายเปิดในแงข่องสังคม      

1. ทา่นเคยสนใจสนิคา้หรอืผลติภณัฑท์ี่
น  าเสนอในรายการขา่วบนัเทงิหรอืไม่ 

1 1 1 1 -ซือ้ดว้ยหรอืไม ่
-อาจจะเพิม่เติมเรือ่ง 
1. หากสนใจแลว้หาขอ้มลู
เพิ่มเติมอยา่งไร 
2. เคยซือ้สนิคา้นัน้หรอืไม ่
3. หากไมส่นใจ เพราะอะไร 

2. หากสามารถโตต้อบแสดงความเห็น
เก่ียวกบัขา่วบนัเทงิไดท้า่นคิดวา่
อยา่งไร 

1 0 1 0.67 -ค าถามคอ่นขา้งกวา้ง  
อาจจะตอ้งระบใุหช้ดัเจน
เช่น หากทา่นสามารถ
โตต้อบ/แสดงความคิดเห็น
กบัผู้ด าเนินการ/เพื่อนๆ/

ครอบครัว หรอืโตต้อบ/
แสดงความคิดเห็น กบัใคร 
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ภาคผนวก ข. 
หนังสือเรียนเชิญและขอความอนุเคราะหผู้์เชี่ยวชาญเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัย การ

พัฒนาช่องข่าวบันเทงิผ่าน LINE Official Account ส าหรับผู้สูงวัย 
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ภาคผนวก ค. 
บทสัมภาษณท์ีใ่ช้ในงานวิจัย การพัฒนาช่องข่าวบันเทงิผ่าน LINE Official Account 

ส าหรับผู้สูงวัย 
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ข้อมูลชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ข้อ ค าถาม จ านวน ร้อยละ 
1. อายุ   

 60 – 64 ปี  4 คน 21.05 
 65 – 69 ปี 5 คน 26.32 
 70 – 74 ปี  5 คน 26.32 
 75 – 79 ปี  1 คน 5.26 
 80 – 84 ปี 3 คน 15.79 
 85 – 90 ปี 1 คน 5.26 

2. อาชีพ   
 เกษียณการท างาน 2 คน 10.53 
 ขา้ราชการบ านาญ 1 คน 5.26 
 ขา้ราชการเกษียณ 15 คน 78.95 
 แมบ่า้น  1 คน 5.26 

 

ข้อ ค าถาม ค าตอบ 
1. ใชช้อ่งทางการส่ือสารใดในการรบั

ขา่วสารบอ่ยท่ีสดุนอกเหนือจากโทรทศัน ์
-Line  
-วิทย ุและวิทยใุนรถยนต ์
-Facebook  
-หนงัสือพิมพ ์ 
-โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  
-ดทีูวีอยา่งเดียว  
-ทกุแพลทฟอรม์ท่ีมี 
-Twitter 

2. ใชแ้อพพลิเคชั่น  LINE บอ่ยแคไ่หน -ใชท้กุวนั (ตอบมากท่ีสดุ 11 คน) 
-วนัละ 6 – 7 ชั่วโมง ตอ่วนั  
-วนัละ 3 ชั่วโมงตอ่วนั  
-วนัละ 1 ชั่วโมง  
-ใชเ้กือบทกุวนั  
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3. ทา่นคิดวา่มีขอ้จ ากดัในการใชส่ื้อส าหรบั
ผูส้งูวยัหรือไม ่เชน่ ตวัเล็กไป มองไมช่ดั 
สีจดัจา้นเกินไปเป็นตน้ 

-ตวัเล็กไป และ แสงจา้ไป  
-ความสะดวกในการสืบคน้ขอ้มลู  
-ค าศพัทท่ี์ทนัสมยัมากเกินไป / ใช้
อปุกรณส่ื์อสารไมเ่ก่ง  
-ไมมี่ขอ้จ ากดั ส าหรบัทีวี / อปุกรณ์
สามารถปรบัแตง่ได ้

4. หากมีรายการข่าวบนัเทิง 
ผา่นส่ืออยา่ง LINE อยากใหมี้การ
ออกแบบเพ่ือง่ายตอ่การใชอ้ยา่งไร 

-มองเห็นไดง้่าย  สี แสง ใชอ้กัษรตวั
โต เสียงเหมาะสมกบัวยั โดยเฉพาะ 
Timeline หรือดา้นบนของหนา้ Line 
ใหส้ะดวกในการเขา้ถึงมากท่ีสดุ 
-มีเนือ้หาไมย่าวจนเกินไป ภาพ
ชดัเจน แตส่ิ่งท่ีส  าคญัท่ีสดุ คือ ควรให้
ความส าคญักบัเนือ้หามากกวา่การ
ออกแบบ เนือ้หาควร สรุปสัน้ ๆ เชน่ 
ภาพยนตร/์musical/การแสดงท่ี
นา่สนใจ การติดตามในขัน้ตอนตอ่ ๆ
ไป สามารถติดตามไดท่ี้ไหน เนน้การ
สรา้งความเขา้ใจท่ีง่ายๆ  
-ควรมีรูปภาพประกอบ ใชรู้ปและสี
สด ชว่ยใหน้า่อา่น 
-มีปุ่ มกดลิงคป์รากฎชดัเจน มีปุ่ มให้
บนัทกึและสง่ตอ่ไดอ้ยา่งสะดวก 
สามารถเปิดดไูดท้นัที ไมซ่บัซอ้น  
-มีค  าอธิบายขัน้ตอนการใชง้าน 
-ดลูะครยอ้นหลงั 

5. หากติดตามขา่วสารชอบดรูายการตา่ง ๆ 
เพ่ืออะไร เพ่ือทราบขอ้มลูขา่วสาร เพ่ือ
สรา้งความสขุ หรือเพ่ือไปปรบัใชก้บัการ
ด าเนินชีวิต 

-เพ่ือทราบขอ้มลูขา่วสาร เพ่ือสรา้ง
ความสขุ และเพ่ือไปปรบัใชก้บัการ
ด าเนินชีวิตแตค่วามสขุนัน้ตอ้งมี
รสนิยมดว้ย 
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-เพ่ือทราบขอ้มลูขา่วสาร 
-เพ่ือความสนกุเก่ียวกบัเกมโชวท่ี์ให้
สาระ ความรู ้ขา่วสาร ขอ้มลูสขุภาพ 
-สรา้งความสขุ สรา้งความบนัเทิง 
สถานท่ีท่องเท่ียว รูปภาพ เพลงอมตะ  
-ตดิตามขา่วสาร เพ่ือไดแ้ง่คิดไปใชใ้น
ชีวิต เพ่ือสขุภาพ เพ่ือคน้หาสิ่งท่ีอยาก
รู ้
บนัเทิง ขอ้มลู เพ่ือประโยชน ์
-ตอ้งการทกุหวัขอ้และเพ่ือ Update 
ตวัเอง 
-รายการสารคดีความรู ้

6. มีประสบการณใ์นการรบัชมขา่วบนัเทิง
มากนอ้ยเพียงใด 

-มีทัง้ มาก ปานปลาง นอ้ย แตกตา่ง
กนัในแตล่ะบคุคลออกไป  
-ดขูา่วบนัเทิงทางทีวีบางช่อง ถา้ไร้
สาระหรือมีการแสดงรุนแรง จะไมด่ ู   
-ดบูา้ง กบัลกูๆ 
-ตัง้แตมี่ทีวี คือ ราว 60 ปี 
-ตดิตามมานาน หลายปี แตไ่มไ่ดดู้
ทกุวนั 
-ไมมี่เลยคะ่ อา่นจากไลน ์ของกลุม่
เทา่นัน้ 
-ไมค่อ่ยใชเ้พราะเปลืองพลงังาน 

7. รูจ้กัหรือช่ืนชอบขา่วบนัเทิง รายการ
อะไร/ชอ่งใด/เพราะอะไร 

-เพลงเอก และ golden song 
-ไทย พีบีเอส 
-สีสนับนัเทิง ช่อง 33 ช่องอ่ืนไมค่อ่ย
ไดด้ ู
-เปิดทีวีชอ่งใด. มีเรื่องนา่สนใจ จงึจะ
ด.ู ไมช่ื่นชอบรายการอะไรเป็นพิเศษ 
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ทกุรายการ ทกุชอ่ง เพราะไม่ท าให้
เครียด 
-ชอ่ง 3 / ช่อง 31 ก็ชอบ พิธีกรชายท่ี
จดัรายการ4ตอ่4นะคะ รายการนีดี้คะ่ 
ทา้ทายผูช้มดว้ย รายการเพลงโบราณ
เย็นวนัเสาร ์
-รายการเพลงตา่งๆ เกมโชว ์
-ดชูอ่ง31, 33 ไมเ่ลือก รายการ เปิด
เจอก็ด ูเหตผุลคือ มีรายการดีๆใหด้ ู
-ชอ่ง 23 เพราะหลากกลาย และมี
สาระ 
-ครวัคณุตอ๋ย ชอ่ง 33 ไดค้วามรูเ้รื่อง
การท าอาหาร 

8. รูจ้กั/ช่ืนชอบพิธีกรขา่วบนัเทิงทา่นใด -เกลือ (ไมท่ราบช่ือจรงิ) 
-เพชรรี พรหมชว่ย 
-ชอบทกุคน เพราะเขาส่ือสารไดดี้ 
-นางมหาเทวี 
-ปัญญา ปันสขุ 
-ลิลล่ี 
-คณุตอ๋ย 
-เกลือ, ปัญญา, กนั 
-ชอบทีมคณุกนก 

9. ทา่นคิดอยา่งไรกบัข่าวบนัเทิงในปัจจบุนั -ไมน่า่สนใจ 
-มีขา่วสว่นตวัมากเกินไป 
-เอะอะโวยวาย ผูอ้่านขา่วบางคนโอ
เวอรเ์กินไป 
-ไมค่อ่ยสนใจมากนกั  ถา้เก่ียวกบั
ดารานกัแสดง 
-เป็นขอ้มลู ปกตใินชีวิตคนบนัเทิง
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สว่นหนึ่ง 
-ไมมี่สาระ และ ไมค่อ่ยนา่เช่ือถือ  
-โฆษณาเรื่องท่ี on air / ขายของเป็น
หลกั ยาววดว้ยคะ่ 
-บางชอ่งนุง่ชดุชัน้ในออกทีวี ไม่
เหมาะสม 
-ชอบ แตต่อ้งสภุาพควบคูไ่ป 
-มีรายละเอียดมากเกินไป เป็นเรื่อง
สว่นตวั เสนอซ า้ๆ  
-พอแกเ้บื่อได ้
-พวกเขาก็ด าเนินชีวิตปกติ แตเ่รา
อยากรูก้นัไปเอง 
-เป็นการวิจารณโ์ดยใชอ้ารมณ์
สว่นตวัเขา้ไปมากเกินไป 
-บางรายการไรส้าระ ไม่คอ่ย
สรา้งสรรคเ์ทา่ท่ีควร 

10. ช่ืนชอบในการตดิตามขา่วบนัเทิง
ประเภทใด (เนือ้หา) 

-ขา่วละคร  ขา่วดี ๆของนกัแสดง 
-ไมไ่ดต้ดิตาม  เพราะเปิดทีวีไว ้ดไูป
เรื่อย ๆ เม่ือมีเวลาวา่ง 
-การด าเนินชีวิตของคนบนัเทิง 
-เนือ้หาท่ีสรา้งสรรค ์
-ส าหรบัสงูวยั ชอบอะไรแบบยคุ 60s 
70s  
-เมียหลวงหงึไรเ้หตผุล ธนัยา่ 
-เพลิดเพลิน มีประโยชน ์มีสาระ ชว่ย
สงัคม 
-รายการเท่ียวทัง้ในและตา่งประเทศ 
-ความส าเรจ็ ความกา้วหนา้ของดารา 
-ขา่วดารา  การจดังานบนัเทิง 
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-รายการประกวดเพลง และละคร 
-ประเภทท่ีเป็นประโยชนต์อ่สงัคม 
-การเมือง สารคดี สงัคม 

11. การมีชอ่งขา่วบนัเทิงผา่น LINE ทา่นคิด
วา่อย่างไร 

-นา่จะดี / ดี / ดีมาก / สะดวกดี / 
นา่สนใจ / เขา้ถึงง่าย  
-ดี เพิ่มชอ่งทางรบัขา่ว เป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกแก่ผูบ้รโิภค 
-เพียงแคมี่ขา่วสว่นตวัของนกัแสดง
มากอีกช่อง 
-ควรเพิ่มสาระหรือสรา้งสรรค ์
-ดี แตจ่ะควบคมุการแตง่กายและ
ขา่วสารท่ีถกูตอ้งไมท่  ารา้ยจิตใจคน
อ่ืน 
-ก็ดี แตค่วรเผยแพรเ่ฉพาะเรื่องดี ๆ 
คนเขาชมจะไดน้  าไปปฎิบตัิ 
-สามารถดไูดต้ลอดเวลา 
-ไมจ่  าเป็นไมส่นใจ  จะใชไ้ลน ์เม่ือ
จ าเป็น (สว่นนอ้ย) 
-ส าหรบัสงูวยั อาจไมต่ดิตลาดกระมงั
คะ 
-ดทูางทีวีจะดีกว่า 

12. เคยสนใจสินคา้หรือผลิตภณัฑท่ี์น าเสนอ
ในรายการบนัเทิงหรือไม่ 

-เคย เพราะ สินคา้สขุภาพ ของใช ้
-ไมเ่คย เพราะมีขายแตย่าบ ารุงแพงๆ 
/ จะเปล่ียนรายการทนัที 
-ไมแ่นใ่จ เพราะสว่นใหญ่เป็นสินคา้
เฉพาะ 
-บางสินคา้  
-นอ้ยมาก  

13. หากสามารถโตต้อบแสดง -นา่จะดี / นา่สนใจ  
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ความเห็นเก่ียวกบัขา่วบนัเทิงทา่นคิดวา่
อยา่งไร 

-ยินดีท่ีจะแสดงความคิดเห็น แตเ่คย
เสนอความเห็นไป ทาง ชอ่ง One 
ไดร้บัค าตอบกลบัมาวา่ก็อย่าดซูิ เลย
หมดศรทัธา 
-ขอใหพ้ิธีกร หรือผูอ้า่นข่าว ออกเสียง
อกัขระใหช้ดัเจน ค าควบกล า้ การ
ออกเสียง ร ล  และออกเสียง ว ทา้ย
ค า 
-ไมส่นใจ / ไมจ่  าเป็น / ไมต่อ้งการ / 
คงไมส่ะดวก / คงไมมี่ผลอะไร   
-ดี ไดท้ราบข่าวท่ีกวา้งขึน้  
-ขา่วสนกุก็เห็นดว้ย  
-เสนอขา่วท่ีมีสาระ น่าสนใจตอ่การ
เรียนรู ้ 

 
 
แดง สุรางค ์เปรมปรีดิ ์
ประสบการณท์ างานในแวดวงบันเทงิกว่า 30 ปี 
ใช้ช่องทางการส่ือสารใดในการรับข่าวสารบ่อยที่สุดนอกเหนือจากโทรทัศน ์

ดทีูวี ดยูทูปู แตค่นอายเุทา่นีย้งัคงดทีูวี  
ใช้แอพพลิเคช่ัน  LINE บ่อยแค่ไหน 

ใชไ้ลนเ์ป็นหลกั เป็นคนท างานเลยตอ้งติดตอ่ผูค้น  
ท่านคิดว่ามีข้อจ ากัดในการใช้ส่ือส าหรับผู้สูงวัยหรือไม่  

ปรบัใหต้วัใหญ่ขึน้ได ้
หากมีรายการข่าวบันเทงิผ่านส่ืออย่าง LINE อยากให้มีการออกแบบเพือ่ง่ายต่อการใช้
อย่างไร 

สีสนัใหค้นอยากดไูม่ตอ้งคนแก่หรอก ใหมี้สีสนัอยา่ใชสี้จาง ใชเ้ขม้ใหม้องเห็นตวัหนงัสือ
หนอ่ย ตวัหนา 
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หากตดิตามข่าวสารชอบดูรายการต่าง ๆ เพือ่อะไร เพือ่ทราบข้อมูลข่าวสาร เพือ่สร้าง
ความสุข หรือเพือ่ไปปรับใช้กับการด าเนินชีวิต 

การดขู่าวบนัเทิง ดแูคไ่มใ่หต้กขา่ว  
มีประสบการณใ์นการรับชมข่าวบันเทงิมากน้อยเพยีงใด 
 ขา่วบนัเทิง ตีว่าเป็นข่าวไรส้าระ เตียงหกั เลิกกนั รูแ้ลว้ไมไ่ดอ้ะไรกบัชีวิต ขา่วท่ีเราตอ้ง
สนใจคืออะไรท่ีเราดแูลว้ทนัขา่วสารเฉย ๆ  
ในแง่ของการเป็นผู้ผลิตด้วยท่านคิดว่าการผลิตรายการส าหรับผู้สูงวัยควรค านึงถึงอะไร 
 ผลิตรายการใหเ้คา้ไดป้ระโยชนใ์นการด ารงชีวิตอยู่ เพราะเคา้ร่างกายจะเส่ือมถอย ทั้ง
จิตใจ ท ารายการใหเ้คา้อยู่ในสงัคมได ้เพราะอารมณเ์คา้จะเปล่ียนไป ความรูส้ึกเหมือนถกูทอดทิง้ 
มนัเส่ือมถอย คณุตอ้งท ารายการท่ีใหก้ าลงัใจเคา้และแนะน าเคา้ว่าอาหารการกิน การออกก าลงั
กาย ดแูลตวัเองยงัไง จิตใจเป็นยงัไง ใหเ้คา้ผ่อนคลายเพ่ือไม่ใหเ้ป็นปัญหากบัลกูหลาน เอาจริง ๆ 
ตอ้งท างานใหเ้คา้มีโอกาสท่ีจะไดท้  าอะไร ถ้าแนะน าไม่ควรเลิกท างานแต่อาจท านอ้ยลง มีสโลว์
ไลฟ์ ไปเท่ียวบา้ง อยากท าอะไรก็ท าท่ีตัวเองอยากท า อาจจะมีตัวอย่างของท่ีอายุมากแล้วยัง
สุขภาพดี เคา้ดูแลตัวเองยังไงเป็นโมเดล ตอ้งดูดว้ยท าให้คนแก่แบบไหน คนแก่ท่ีท างานหนัก 
ฐานะปานกลาง ฐานะดี สอนวิธีใหเ้คา้ไม่เครียดไม่กงัวลว่าจะตายเม่ือไหร ่ไม่จ  าเป็นตอ้งเขา้ อาจ
เอาหลกัธรรมในพทุธศาสนามาคลายกงัวล ดารา อย่าง กนั นภทัร เคา้ก็มีแฟนคลบั ก็เอาคนท่ีเคา้
ชอบมาท าอะไรใหเ้คา้ ไม่ใช่ขา่วเคา้อย่างเดียว เช่นเอาคลิปกนั นภทัร มาพดูแบบสดใสๆใหก้บัผูส้งู
วยั เช่น ออกก าลงักายนะครบั อย่าไปคิดว่าตวัเองอายุมาก  เอาดารามาใหก้ าลงัใจ ทักทาย เช่น
สวสัดี ตอนนีผ้มมีผลงานใหม่ ฝากดว้ยนะครบั แบบน่ารกั ๆ เป็น โพสิทีฟ แฟน ๆ ก็เขียนจดหมาย 
แอดไลนท์กัทาย คยุกนัไดใ้นทุก ๆ วนั เคา้ก็จะรูส้ึกว่าเคา้มีความผูกพนักบัรายการ เรียกเคา้พ่ี ๆ ก็
ได ้
ช่วงเวลาทีด่ทีีสุ่ดส าหรับการออกอากาศรายการข่าวบันเทงิส าหรับผู้สูงวัย 
 ผูส้งูวยันอนไมห่ลบันะ นอนไมเ่ป็นเวลา ต่ืนสาย นอนดกึ บางคนนอนตี 4 ต่ืนเท่ียง เคา้
สโลวไลฟ์แลว้ กลางคืน หรือเย็น ๆ บา่ย ๆ แตพ่ี่ไมมี่ชีวิตเหมือนคนอ่ืน ใหเ้คา้มีปฏิสมัพนัธก์บัคนท่ี
เคา้ช่ืนชอบ 
ในวันถ่ายท ารายการส าหรับผู้สูงวัยมีส่ิงใดทีต่้องค านึงถงึมากทีสุ่ด 
 ความพรอ้มทกุอยา่ง สถานท่ี ทีมงาน เราไมอ่ยากจะเสียเวลาใคร โดยเฉพาะพิธีกร เรา
ตอ้งรกัษาอารมณค์นมารว่มรายการไมใ่ชห่งุดหงิด จะไม่มีใจอยากท า เตรียมสครปิ สภาพแวดลอ้ม 
ตอ้งอ านวยความสะดวก  
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วิธีการโต้ตอบของผู้ชมทีเ่ป็นผู้สูงวัยหลังจากรับชมรายการมักจะใช้ช่องทางใดในการ
ส่ือสาร  
 ถา้พ่ีไมท่  า เพราะคนรูจ้กัมาก แตค่นสงูวยัท่ีรูจ้กัก็เห็นเคา้ท า แตเ่ป็นเรื่องการเมืองนะ หรือ
เหตกุารณส์ าคญั คนสงูวยั เคา้ไมก่ลวัอะไรแลว้ เคา้ก็คอมเมนตถ์า้เคา้ท าเป็น  ทกุวนันีม้นัมีคลาส
สอนผูส้งูวยัใชโ้ซเช่ียล ถา้รฐับาลมีตงัชว่ยคนมีอายใุนการตัง้ศนูยช์่วยเหลือเรื่องเทคโนโลยีพวกนีจ้ะ
ดีนะ มนัจะอ านวยความสะดวกใหผู้ส้งูวยัได ้
การตัดต่อรายการข่าวบันเทงิส าหรับผู้สูงวัยควรเป็นอย่างไร 

ตดัตอ่รายการใหผู้ส้งูวยัก็ตดัตอ่ธรรมดา ไมต่อ้งสงูวยั ทกุคนมีเบื่อมีชอบเหมือนกนั 
 
(สมัภาษณ ์ณ วนัท่ี 23 มีนาคม 2564) 

 
ธิตพิร จุตมิานนท ์
ผู้ผลิตที่มีประสบการณ์ท างานในต าแหน่งบรรณาธิการข่าวบันเทิงและอยู่แวดวงข่าว
บันเทงิ 21 ปี 
ท่านคิดอย่างไรกับการแข่งขันในการน าเสนอข่าวบันเทงิในปัจจุบัน 
 ถา้ผูส้งูอายมุองวา่ข่าวบนัเทิงไรส้าระ บางทีเคา้ไม่ผิด มนัแลว้แตค่น เพราะในปัจจบุนัข่าว
บนัเทิงมีการแขง่ขนัคอ่นขา้งสงูทัง้ในส่ือโทรทศันแ์ละออนไลน ์คือเนน้วา่ส่ือใดมีความรวดเรว็กว่าก็
จะมียอดแชรห์รือยอดคนดูเยอะกว่า โดยท่ียังขาดการพิจารณาถึงท่ีมาและความสมควรในการ
น าเสนอข่าวนัน้ ๆ แข่งขนัสงู ดว้ยคนอยากรูอ้ยากเห็น การน าเสนอจึงลึกซึง้มากขึน้ การแข่งขนัสูง
ไม่ไดแ้ขง่ขนัสงูแลว้ผิดจริยธรรม การแข่งขนัสงูคือการรวดเร็วในการน าเสนอท าใหม้นัผิดจรยิธรรม
เพราะเวลาเร็วมากขึน้ในการท่ีจะส่งข่าวออกมันท าให้เวลาตรวจสอบกลั่นกรองในการท่ี จะ
พิจารณามองมุมข่าวท่ีรอบดา้นลดลง เลยท าใหเ้รียกว่าการแข่งขนัสูงขึน้ แต่เช่ือว่านกัข่าวทุกคน
ไม่ไดต้อ้งการแข่งขนัแลว้ผิดจริยธรรมหรอก ทีนีค้  าว่าผิดจรยิธรรมคือเสน้บาง ๆ ระหว่างอะไรท่ีผิด
และไม่ผิด บางครัง้เรื่องบางเรื่องเรียกว่า 90 % ของสิ่งท่ีหลายคนเรียกว่าผิดจรยิธรรม มนัคือสีเทา 
บางคนมองว่าปกติ บางคนมองว่าผิดจริยธรรม มนัอยู่ท่ีมาตรแตล่ะคนไม่เท่ากนั นอ้ยมากท่ีจะผิด
จัง ๆ หรือผิดเต็ม ๆ อันนีน้้อยกับผูสู้งอายุ ตอ้งน าเสนอคนท่ีเคา้รูจ้ัก ถ้าน าเสนอวัยรุ่น หรือเน็ต
ไอดอลก็อาจจะไมรู่จ้กั อนันีท่ี้หนึ่งคือตอ้งเลือกความเคล่ือนไหวของขา่วบนัเทิงดาราท่ีเคา้รูจ้กั 
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การน าเสนอข่าวบันเทงิส าหรับผู้สูงวัยควรเป็นอย่างไร 
  อนัท่ีสองมุมการน าเสนอตอ้งสรา้งสรรคห์น่อย คงไม่ไดเ้ป็นเรื่องแบบใตส้ะดือหรือเป็น
เรื่องตบตีกนัมาก เพราะคนท่ีอายเุยอะ ๆ ก็จะมองดาราในข่าวบนัเทิงว่าเป็นแง่ของการติดตามคน
ท่ีเคา้รกั คนท่ีเคา้ชอบ เห็นพัฒนาของการท างาน  Movement อะไรแบบนี ้คงไม่ไดต้อ้ง Gossip 
อะไรมาก แตถ่ามว่าคนกลุ่มนีเ้คา้สนใจมัย้ เคา้ก็สนใจเหมือนทกุกลุ่มแหละ การน าเสนอมนัตอ้งมี
ชัน้เชิง เพราะคนกลุ่มนีเ้คา้โตแลว้ มีวุฒิภาวะสูง มีการศึกษามากขึน้ เพราะฉะนัน้คงเ ป็นอะไรท่ี
ตอ้งดดีู ๆ ในการน าเสนอ แต่ถามว่าต่างกันมัย้คงไม่ไดต้่างกันมากทุกกลุ่มก็มีรสนิยมในการเสพ
ข่าวบนัเทิงคลา้ย ๆ กนั เพียงแต่ว่ากลุ่มนีอ้าจจะตอ้งเลือกท่ีเคา้รูจ้กั พดูง่าย ๆ ว่าถา้เล่าเรื่องท่ีเคา้
ไม่อยากรูเ้คา้ก็คงไม่อยากรู ้แตว่่าอยากรูม้มุไหนแลว้ก็สามารถลิง้คส์ิ่งท่ีมนัเกิดขึน้จากดาราคนนูน้
คนนีเ้ขา้สูชี่วิตประจ าวนัของเคา้ไดห้รือเปลา่ 
ต้องเป็นดาราทีวั่ยใกล้เคียงกับผู้สูงวัยหรือไม่ 
 ไม่ เพราะคนกลุ่มนีเ้ค้าก็กลัวตกข่าว กลัวไม่รูเ้รื่องนู่นน่ี ถ้าจะน าเสนอดารารุ่นใหม่ ๆ 
น าเสนอได ้แตน่  าเสนออย่างไรท่ีจะท าให้เคา้สนใจตา่งหาก วิธีการน าเสนอก็ส าคญั เรื่องก็ส าคญั 
ตวับคุคลในการน าเสนอก็ส าคญั วิธีการเลา่ขา่วบนัเทิงในทีวีมนัไมใ่ชแ่คมี่ภาพ มีเสียงแลว้จบ มนัมี
ชัน้เชิงมีกลยทุธใ์นการน าเสนอดว้ย 
คนสูงวัยจ าเป็นจะต้องเสพข่าวสารแง่บวกจริงม้ัย 
 ไม่จริง อยากรูทุ้กเรื่องแหละ มนุษย์ก็อยากรูเ้รื่องคนอ่ืน อยากรูเ้รื่องท่ีมันทันเหตุการณ ์
อยากรูเ้รื่องคนท่ีตวัเองรูจ้กัหรือคนท่ีตวัเองชอบเป็นเรื่องปกติ คือวยัไหนไม่ส  าคญั แต่อยู่ท่ีวิธีการ
น าเสนอมากกว่า ว่าเราจะน าเสนออย่างไรใหเ้คา้รู ้ภาษาท่ีใชพ้ิธีกรก็ตอ้งส่ือสารภาษาท่ีเขา้ใจง่าย
หรืออาจจะตอ้งพดูชา้หนอ่ย ชดัเจน วิธีการน าเสนอมนัก็ตอ้งเขา้กบั Target ดว้ย  
พธีิกรต้องเลือกให้ตรงใจกับผู้สูงวัยอย่างไร 
 ก็ตอ้งเลือกคนท่ีพดูจาฉะฉานเขา้ใจง่าย เล่าเรื่องรูเ้รื่อง และก็ตอ้งมีความเป็นมิตร หนา้ตา 
น า้เสียงดเูป็นมิตร แลว้ก็รูว้า่ คนกลุม่ 35+ ผา่นประสบการณมี์วฒุิภาวะพอสมควรเพราะฉะนัน้เคา้
จะเสียเวลาชีวิตมาเลือกเสพอะไร เคา้ก็ควรตอ้งรูว้่าฉันหยุดดตูรงนีก็้คงใหป้ระโยชนก์ับฉันได ้ให้
ความบนัเทิงกบัฉนัอยา่งเตม็ท่ี 
ผลิตภัณฑป์ระเภทใดทีเ่หมาะกับผู้สูงวัยในการดูข่าวบันเทงิ 
 ก็สขุภาพ ความสวย ทกุคนอยากสวย อยากสขุภาพดี  กินบ ารุง วิตามิน อาหารเสรมิ 
ตราสัญลักษณค์วรวางต าแหน่งใดในรายการ 
 กราฟฟิคมุมจอเห็นง่ายสุด เพราะบางทีอยู่ในฉากหรือจอหลังผู้ประกาศก็บัง กล้องก็ 
Movement แตถ่า้เป็นมมุจอเห็นชดัอยู่แลว้ สีสนัสวยงาม โดดเดน่ แตถ่า้มีมายืนเล่าประสบการณ ์
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และพรีเซนเตอรค์นนัน้ผูช้มสนใจ และรูจ้กั เคา้กอาจจะคลอ้ยตามและสนใจใชส้ินคา้ แตเ่ราก็ตอ้ง
เลือกสินคา้ท่ีมนัผา่นมาตรฐานทกุอยา่งถกูตอ้งมาหมดแลว้  
ช่วงเวลาทีม่ีรายการข่าวบันเทงิทีเ่หมาะสมส าหรับผู้สูงวัย 
 เป็นช่วง 10 โมงเชา้ ถึงสัก 5 โมงเย็น เป็นช่วงท่ีแม่บา้นอยู่บา้นท่ีคนสูงวัยอยู่บา้น หมด
ภาระตา่ง ๆในงานบา้น หรือเลีย้งลกู เลีย้งหลาน พอคนในครอบครวักลบัมาจากท างานก็ตอ้งเป็น
ชว่งเวลาครอบครวั 
วันทีถ่่ายท าข่าวบันเทงิเพือ่ผู้สูงวัยมีอะไรทีต่้องค านึงถงึเป็นพเิศษ 
 หลายคนมองวา่ท ารายการเพ่ือผูส้งูวยัตอ้งท าเรื่องคนแก่ ตอ้งสขุภาพแตจ่ริง ๆ แลว้พ่ีมอง
ว่าเราไม่จ  าเป็นตอ้งโฟกัสเรื่องอายุ ตอ้งโฟกัสรสนิยม สูงวยัก็คือสูงวยัแต่รสนิยมของคนสูงวัยมี
เยอะ บางคนชอบเท่ียว บางคนรักสุขภาพ บางคนรักสิ่งแวดล้อม บางคนเน้นเรื่องธรรมมะ 
เพราะฉะนัน้พ่ีมองว่าจะสงูวยัไม่สงูวยั ไม่ส  าคญั คนสงูวยัคือคนคนนึงท่ีแคอ่ายเุยอะเฉย ๆ แตก่าร
รบัรูห้รือรสนิยมมันหลากหลาย ถ้าเราสามารถจ าแนกรายการใหต้รงกับรสนิยมได ้เราจะโฟกัส
รายการได ้เพราะโฟกสัอาย ุไม่ไดมี้ประโยชนเ์ท่ากบั โฟกสัรสนิยม สมมติท ารายการอาหารทกุคน
กินอาหาร แตท่  ารายการอาหารคลีน จะมีบางกลุ่มท่ีกินคลีน ไม่อย่างงัน้ถา้เราท ารายการบันเทิงท่ี
โฟกสัอายมุากไป เราจะหลงประเดน็ ไปสขุภาพ ไปเรื่องคนสงูวยัเกินไป บางทีเคา้อาจจะเบื่อเพราะ
ฉนัก็ไมไ่ดอ้ยากแก่ เป็นตน้ 
นอกเหนือจาก TV คนสูงวัยมักจะตดิตามข่าวบันเทงิผ่านช่องทางใดมากทีสุ่ด 
  TV ยงัเป็นอนัดบั 1  จากนัน้น่าจะเฟสบุ๊ก นอกนัน้คงไม่ไดเ้ยอะมาก เพราะทีวีมนัเต็มจอ 
การรบัชมก็จะเพลิน คนดดูาราสวยหลอ่ ดกูารแตง่ตวัมนัมากกวา่แคด่ขูา่วปกติ 
ผู้สูงวัยมีการโต้ตอบส่ือสารเร่ืองข่าวบันเทงิหรือไม่ 
 พ่ีวา่มีแสดงความเห็นบา้ง แตไ่มไ่ดเ้ยอะเทา่คนกลุม่อ่ืน 
 
(สมัภาษณ ์ณ วนัท่ี 11 มีนาคม 2564) 
 
ศุทธาวด ีเนตมิานนท ์
โปรดวิเซอร ์ผู้ดูภาพรวมท้ังหมดในรายการข่าวบันเทงิทีอ่อกอากาศทางช่อง one31 
ท่านคิดอย่างไรกับการแข่งขันในการน าเสนอข่าวสารบันเทงิในปัจจุบัน 
 การน าเสนอขา่วตอ้งมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัของรายการนัน้ ๆ ใหค้นจดจ าเพราะทกุชอ่งเร็ว
หมด แตท่ี่เรว็กว่าทีวีคือออนไลน ์ฉะนัน้แตล่ะรายการตอ้งมีเอกลกัษณข์องตวัเองหรือมีอะไรท่ีรูส้ึก
ว่าเฮย้ ตอ้งดรูายการนี ้เช่น  1,พิธีกร คนน าเสนอ น่าจะมีผลมาก 2 ขอ้มูลท่ีพิธีกรพูด คือเคา้อาจ
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อยู่วงในหรือมีช่ือเสียง คนดรููส้ึกว่าขอ้มลูท่ีเคา้พูดตอ้งเอ็กคลซีูฟแน่เลย หรือ การน าเสนอแบบจิก
กดัคยุสนกุ อยา่งคนดมูดด า เพราะวงในและการพดูดรููจ้รงิทัง้ท่ีเราก็ไมรู่ว้า่จรงิหรือไม ่ 
หลักการน าเสนอข่าวให้ตรงผู้สูงวัยควรท าอย่างไร 
 สว่นมากคน 60 จะพดูถึงเรื่องละคร เรื่องพระเอกท่ีเราชอบ เลยด ู 
 ข่าวไปในมุมเรื่องราวดี ๆ ไม่ฉาวโฉ่มาก ไม่ไดอ้ยากรูล้ึกมาก เช่น ดาราท าดี ไม่ใช่ชูส้าว
หรือเมา้มอยแรง ๆ อาจจะชอบดูข่าวบนัเทิงท่ีมีการวิเคราะหไ์ม่ใช่กอสสิบหนัก ๆ เช่น ข่าวอุทธา
หรณ ์หรือคาแรคเตอรพ์ิธีกรท่ีดนูา่รกั ออ้ลอ้ สนุกเป็นกนัเอง นา่เอ็นด ูเป็นมิตร  
การเขียนบทพูดพธีิกรส าหรับผู้สูงวัยควรเป็นอย่างไร 

การเขียนบทพูดของพิธีกรจะช่วยส่งเสริมรูปแบบรายการและบุคลิกภาพของพิธีกรให้
ชดัเจนมากยิ่งขึน้ เพ่ือก าหนดทิศทางของเรื่องราว และเรียงล าดบัเหตกุารณท่ี์จะเลา่ไดอ้ยา่งชดัเจน   
ใคร ท าอะไร ท่ีไหน อยา่งไร  ท าไม 5 อยา่งนีต้อ้งมีใหค้รบ  เขียนใหค้นอ่านเขา้ใจง่าย ตอ้งคดิเสมอ
วา่เรื่องท่ีเราเขียนนัน้คนดไูมเ่คยรูม้าก่อน (เพราะบางครัง้คนเขียนขา่ว อาจเขียนแบบท่ีตวัเองเขา้ใจ 
รูค้นเดียว แนวรูเ้บือ้งหลงัมาเยอะ) หรือบางครัง้เป็นเรื่องราวข่าวท่ีมีความต่อเน่ืองอพัเดตเพิ่มเติม 
หรือมหากาพยต์่าง ๆ เราก็จ าเป็นท่ีจะตอ้งยอ้นความ ยอ้นเรื่องโดยย่อ ทุกครัง้ เพราะตอ้งนึกไว้
เสมอว่าไม่ใช่ทุกคนท่ีจะตามข่าว หรือตามเรื่องนั้น ๆ ตลอดเวลาตอ้งเขียนความจริง  ห้ามใส่
ความเห็นส่วนตวั หรือ หา้มคาดการณ ์คาดเดา หรือสรุปเรื่องนั้น ๆ เองเด็ดขาด ช่ือแหล่งข่าว หรือ
ช่ือเฉพาะ ตอ้งใส่ใหถ้กูตอ้ง  ในกรณีท่ีเขียนเรื่องท่ีมีการพาดพิงถึง ตอ้งใสท่ี่มาใหถ้กูว่ามาจากท่ีใด 
เช่น นาย ก. ไดโ้พสตด์่านาง ข. เพ่ือป้องกนัการโดนฟ้อง  ส่วนการคิดประโยคหนา้เนือ้ข่าวหรือใส่
บารข์า้งล่างเราตอ้งคิดค าพูดออกมาให้กระชบัเขา้ใจง่ายในประโยคสัน้ ๆ ทัง้เอาไวแ้ปะหนา้เนือ้
ขา่วในภาพประกอบการเล่า หรืออยูใ่นบารด์า้นล่างก็แลว้แต ่เผ่ือบางคนเพิ่งเปิดมาจะไดรู้ว้่าก าลงั
พดูถึงเรื่องอะไร ตอ้งระวงัดว้ยความท่ีมนัตอ้งสัน้ถา้ค าพดูไมเ่คลียรอ์าจสบัสนหรือส่ือสารผิดไปเลย  
ช่วงเวลาทีค่วรออกอากาศของรายการข่าวบันเทงิส าหรับผู้สูงวัย 

สาย ๆ ถึงเย็น ๆ  
ในการถ่ายท ารายการส าหรับผู้สูงวัยควรก าหนดวัสดุอุปกรณอ์ย่างไร 
การก าหนดวสัดุและอุปกรณ์ในการผลิตรายการเป็นอีก 1 เรื่องท่ีส าคัญ ตอ้งรูว้่าจะใชอ้ะไรบา้ง 
เพ่ือจะไดจ้ัดเตรียมไดท้ันก่อนจะถึงวนัท่ีถ่ายท า ไม่ว่าจะเป็น  กลอ้งวีดีโอ ขาตัง้กลอ้ง ไมค ์ไมค์
แบบไหน ก่ีตวั ไฟเยอะมัย้  ตดัตอ่ ฉาก เทปวีดีโอ ถ่ายท่ีไหน ตอ้งใชอ้ปุกรณเ์พิ่มมัย้ กระดานเอาไว้
เขียนหวัขอ้บอกพิธีกร 
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ส่ิงทีต่้องค านึงถงึในวันผลิตรายการ 
 วนัถ่ายท าตรวจเช็คอีกรอบ ก่อนเริ่มรายการ 1ขอ้มูลท่ีเป็นสคริปตต์อ้งเสดและถกูตอ้ง.  2
ภาพอินเสิรจ์ตา่ง ๆ ท่ีจะตอ้งออกอากาศจะตอ้งครบท่ีจะสามารถออกอากาศได ้ 3ความพรอ้มไมค ์
กลอ้ง และอะไรท่ีตอ้งใชเ้ทคนิคพิเศษ  4 ตอ้งมีแผนส ารอง เช่น โฟนอินไม่ติด วีดีโอคอลไม่ได ้ตอ้ง
มีสครปิตข์า่วมาส ารอง ไมคมี์เผ่ือมัย้ 
ส่ิงทีต่้องค านึงถงึในวันหลังการผลิตรายการ 

ตดัตอ่ถา้ตอ้งการใหค้วามรูห้รือคอ่นขา้งจรงิจงั ตอ้งตดักระชบั น่าฟังและไมน่า่เบื่อ ตอ้งไม่
นานเกินไป ตดัสลบักัน เพราะจะไม่ใส่ซาวดเ์ยอะเด๋ียวดไูม่จริงจงั ไม่ควรเกิน 3 นาที แต่ถา้อยู่ใน
ความสนใจของคนหมู่มาก อนุโลมความยาวได้บา้ง แต่ตอ้งไม่น่าเบื่อ  ถา้เนือ้หาท่ีน่าเบื่อตอ้งตดั
ตอ่เหน่ือยหนอ่ย  
ผู้สนับสนุนรายการเพือ่ผู้สูงวัยควรอยู่ต าแหน่งใด 
 อยู่ขา้งล่างฉากพิธีกร จะป้ายหรือแอลอีดี คนดจูะไม่ร  าคาญ ถูกหลอกสายตาใหผ้่านตา
บ่อยกว่า ไม่ไดมี้ผลต่อการซือ้ แต่มีผลให้รูจ้ัก แต่ถ้ามาทอรค์สินคา้จะมีผลต่อการซือ้มากกว่า
เพราะมานั่งพดูสรรพคณุ แตก่ารขายของก็มีผลตอ่เรตติง้เชน่เดียวกนั 
  
(สมัภาษณ ์ณ วนัท่ี 13 มีนาคม 2564) 
 
วารณี อนันตวราศิลป์  
ประสานงานรายการประสบการณ ์12 ปี 
หน้าทีข่องการประสานงานรายการท าอะไรบ้าง 

เช็คควิถ่ายใหพ้อดีกนัทกุฝ่าย สถานท่ีถ่ายท าตอ้งประสานงานโดยการเช็คควิวา่งของ
สตดูิโอกบัคนคมุสตดูิโอ บางสตดูิโอมีถ่ายหลายรายการเราตอ้งประสานกบัเคา้ตอ้งจองควิ ซึ่งจรงิ 
ๆ เราตอ้งดไูปดว้ยกนัระหวา่งควิสตกูบัควิ พิธีกร  ตอ้งเอาแมชกนัระหวา่งควิสตกูบัควิพิธีกร อยา่ง
บางรายการพิธีกรเป็นดาราก็จะเอาควิพิธีกรเป็นหลกั แลว้เอามาดใูหต้รงกบัสต ูเพราะพิธีกรบาง
คนจะมีเง่ือนไขวนัว่างท่ีนอ้ย บางทีเสารอ์าทิตยต์อ้งอยูก่บัลกู เราก็เล่ียงเสารอ์าทิตย ์ดป็ูนเคสไป 
อยา่งพิธีกรบางคนมีหลายรายการก็ตอ้งดไูมใ่หช้นกบัเคา้  
 สว่นในการประสานกบัหนา้ท่ีอ่ืน บางสตจูะมีคนคมุเป็นศนูยก์ลางเช่น ไฟ ฉาก กลอ้ง ช่าง
กล้อง ฝ่ายเสียงเบ็ดเสร็จมาแล้ว ก็จะง่ายหน่อย แต่ถ้าเป็นสตูบางท่ีไม่มีอะไรเลยเราก็ตอ้งหา
ทีมงานตรงนีม้าใหค้รบทกุหนา้ท่ีจา้งตา่งหากดวู่าตอ้งใชก้ลอ้งก่ีตวัตามรูปแบบรายการ ถา้ในสตท่ีู
ไม่ช่สตูท่ีมีสิ่งเหล่านีม้าครบก็ต้องเสียเงินเพิ่มในแต่ละส่วนงาน แล้วมานัดแนะให้ตรงคิวกัน 
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นอกจากนีก็้ตอ้งหาสถานท่ีแตง่หนา้แตง่ตวั ใหพ้ิธีกรหรือแขกรบัเชิญเอาไวด้ว้ย หรือบางรายการมี
แขกเซอรไ์พรสก็์ตอ้งหาสถานท่ีเตรียมไวใ้นการเก็บตวัเคา้ใหพ้รอ้ม เรื่องท่ีจอดรถดว้ย ตอ้งจอง
เอาไว้ ดูจ  านวนรถคร่าว ๆ ก็ยังดี จะไดจ้ัดการถูก เรื่องของสถานท่ีพักกินข้าวของทีมงานและ
นกัแสดงก็ตอ้งจดัเตรียมใหดี้วา่ควรอยูต่รงไหน ดารากินขา้งในไดม้ัย้  
 แต่ในเคสท่ีถ่ายนอกสถานท่ี ก็โทรคุยกับสถานท่ีนั้น ๆ บางท่ีก็ให้ถ่ายฟรีแลว้ขึน้เครดิต
ขอบคณุ บางท่ีก็เสียเงิน แตถ่่ายนอกสถานท่ีบางทีก็เจอปัญหาท่ีควบคมุยาก บางทีก็เกิดปัญหากบั
สถานท่ีนัน้ เชน่เรื่อง ก าลงัไฟ เป็นตน้  
การประสานช่างแต่งหน้า ท าผม เสือ้ผ้า ค านึงถงึอะไร 
 อนัดบัแรกเราดงูบประมาณเพราะเรามีแบง่สรรปันส่วนในแตล่ะฝ่ายอยู่แลว้ แลว้เราก็ดสู
เป็กเสือ้ผา้ บางรายการ พิธีกรใส่ชดุเหมือนเดิมตลอด เป็นชุดฟอรม์ แตอ่ย่างบางรายการก็เปล่ียน
ชุดทุกเทป ก็มีงบตรงนัน้จะประหยดัก็ต่อเม่ือวนันึงถ่ายหลายเทปดว้ย เพราะในค่าเสือ้ผา้ก็จะมี
คา่แรงของฝ่ายเสือ้ผา้ตอ่วนัดว้ย 
 แตง่หนา้ท าผมก็งบเป็นหลกั และดกูารท างานดว้ย บางรายการมีแขกรบัเชิญเยอะ พิธีกร
อีก เราก็ดจูากจ านวนท่ีเคา้ควรจะไดแ้ละฝีมือประกอบกัน ก็จะคุยราคากันอีกทีว่าเรามีใหเ้ท่านี ้
โอเคมัย้  
ตดิต่อพธีิกร ดารารับเชิญเป็นหน้าทีข่องประสานงานด้วย ต้องท าอย่างไร 
 พิธีกรส่วนใหญ่จะต้องเป็นผู้ใหญ่หรือโปรดิวเซอรท่ี์ต้องคุยมาก่อนว่ามีรายการแบบนี้
โอเคมัย้ เลือกกนัมาก่อนแลว้ เราอยู่ในขัน้ตอนของการท่ีเคา้เซยเ์ยสท่ีจะท าแลว้ และเราคยุตกลง
คิว เรื่องราคาเคา้ก็ตอ้งคยุกันมาก่อนอยู่แลว้ เราแค่ประสานในเรื่องการจ่ายค่าตวัเคา้ว่าจะจ่าย
อย่างไร สว่นเรื่องคิวถา้เป็นรายการยาวเราก็จะจองคิวเคา้ไวถ้ึงสิน้ปีเลยวา่ล็อกวนัประมาณนี้ไวน้ะ 
แลว้ก่อนวันถ่ายเราก็ติดต่อไปยืนยนัว่าถ่ายวนันีน้ะ ก่ีโมง ถ่ายก่ีเทป บางคนก็มีใหส้่งสคริปตใ์ห ้
แขกรบัเชิญมีใคร 
 ถา้เป็นดาราหรือแขกท่ีไม่รูจ้กัรายการมาก่อน ก็ตอ้งอธิบายก่อนว่ารายการเป็นแบบไหน  
พิธีกรเป็นใคร เช่นพิธีกรท่ีมีช่ือเสียง ก็จะมีอิทธิพลตอ่ดารารบัเชิญหรือแขกรบัเชิญดว้ยในการตอบ
รบัท่ีจะมา ถือว่าเป็นอีก 1 ปัจจยั นอกจากนีก็้ตอ้งอธิบายว่าใหเ้คา้มาท าอะไร บางทีเคา้ไม่ถนัด 
หรือบางคนมาแค่นิดเดียว อย่างพ่ีชาคริต แย้มนาม เคยมารายการก็ไม่ไดม้าเล่นเกมส ์มาเป็น
โจทยว์่าชุดขุนชา้งท่ีเคา้ใส่ในละครวันทองหนักก่ีกิโลกรมั เป็นตน้ แต่ก็ถือว่ามาประชาสัมพันธ์
ผลงานของเคา้ เคา้ก็ตัง้ใจมา นอกจากนัน้ก็นดัหมายเวลา เสือ้ผา้เตรียมยงัไง แตง่หนา้ก่ีโมง เสรจ็ก่ี
โมง 
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การจัดการสวัสดกิาร อาหาร เคร่ืองดืม่ ต้องท าอย่างไร 
 เราเจรจาไดก้ับฝ่ายสวัสดิการเลือกคนท่ีรูง้าน มีประสบการณ์และขยัน จะท าให้เราไม่
เหน่ือยเคา้จะรูห้นา้ท่ีจดัการได ้โดยท่ีเราไม่เหน่ือยมาก ส่วนใหญ่เราก็จะใชค้นประจ า ถา้เคา้ไม่วา่ง
แลว้จะส่งคนอ่ืนมาเราก็ไม่เอา เราจะหาจากของเราเอง เพราะมีคนท่ีคุน้มืออยู่ ถา้คนไม่เคยท าเคา้
จะไม่รูข้ัน้ตอนว่าตอนนีถ้่ายใกลจ้ะเบรกแลว้เคา้ตอ้งไปเตรียมขา้วใหพ้ิธีกรนะ จดัมาเตรียมไวถ้่าย
เสรจ็เขา้มากินไดเ้ลย ถา้คนไม่รูเ้ราก็ตอ้งวิ่งบอก   อย่างอาหารกองก็จะเป็นอีกแมค่รัวท าท่ีเป็นจา้ว
ประจ าท่ีสั่ งมา สวัสดิการมาเป็นตัวกลางเสิรฟ์น ้า ขนม ข้าว  ส่วนการก าหนดเมนูก็จะเป็น
ประสานงานคิด เพราะเราท ามานานเราจะรูว้่าแม่ครวัจา้วนีท้  าอะไรอร่อย ช่วงโควิดจะเป็นขา้ว
กล่องเราก็จะจับคู่กับข้าวให้ ตอ้งกินอ่ิมนอนหลับ ตอ้งเข้าคู่กันแล้วอร่อย มีความสุข เพ่ือการ
ท างานในกอง 
ก าหนดเวลาการถ่ายท าอย่างไร 
 ค านึงถึงงบประมาณเป็นอย่างแรก วางไวว้่า 1 คิวถ่ายก่ีเทป ถา้ยิ่งมีเทปมาเฉล่ียใหเ้ยอะ
ขึน้ มนัจะถกูลง แลว้เราก็มานั่งวางวา่เราจะเริ่มท่ีก่ีโมงตัง้แตน่ดัมาแตง่หนา้ท าผม แลว้เริ่มถ่าย 5 4 
3 2 ท่ีก่ีโมง แลว้ก็ล าดับไปเรื่อย ๆ เช่น คุมว่าเทปแรกตอ้งเสร็จก่ีโมง เทปต่อไปเสร็จก่ีโมง อย่าง
ก าหนดไวว้่า 1 ควิตอ้งเสร็จท่ีไม่เกินส่ีทุ่ม แลว้แตร่ายการ แตถ่า้ดกึเกินเวลาท่ีเราบอกเคา้ไวว้่าเสร็จ
ไม่เกินนี ้เกินไปกว่านัน้เคา้ก็จะคิดราคาอีกครึ่งคิว แต่ถา้เกินเท่ียงคืนอีกก็จะคิดเป็นอีกคิวไปเลย 
เพราะงบมนัจะบานปลาย เราก็จะจดัการล่วงหนา้เช่น ตอนใกลจ้ะเสร็จเราก็จะปล่อยกลบัในบาง
หนา้ท่ี เช่น ช่างแตง่หนา้ ท าผม ทิง้ทิชชู่ไวเ้ด๋ียวเราท าเอง หรือสวสัดิการก็ปล่อยกลบัได ้แลว้เราท า
เองไดก็้ท าเอง เพ่ือเราจะไดไ้มต่อ้งจา่ยเงินเพิ่ม 
ประสานงาน หน้าทีห่ลักที่ส าคัญคืออะไร 
 คมุงบจากทกุอยา่งท่ีทางรายการตอ้งเป็นคนจา่ยท ายงัไงก็ไดใ้หถ้่ายท าผ่านพน้ไปไดด้ว้ยดี 
บางทีไหวเ้จา้ท่ีก็ส าคญั ก็อยู่ในหนา้ท่ีเรา คือท าทกุทาง 
 
(สมัภาษณ ์ณ วนัท่ี 28 เมษายน 2564) 
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อภวัิฒน ์ภูมิมาลา  
ผู้บริหาร ท าธุรกิจในส่ือส าหรับผู้สูงวัย ประสบการณ์รายการเกี่ยวกับผู้สูงวัย 5 ปี / 
รายการเก๋าไม่แก่ 
ข่าวบันเทงิในปัจจุบันมีความเหมาะหรือไม่ส าหรับผู้สูงวัย  
 ก็ดไูด ้ไม่ไดเ้ป็นพิษภยั ถา้สิ่งท่ีส่งผลไม่ดีนา่จะเป็นโฆษณามากวา่ท่ีแฝงมาเพราะมนัอยูใ่น
เนือ้รายการอนันัน้จะมีผลกบัเคา้ เพราะโฆษณาบางตวัมนัไปพดูถึงยารกัษาโรคไปชว่ยเรื่องสขุภาพ
ซึ่งมันอาจจะเป็นขอ้มูลท่ีไม่ครบถ้วน มันอาจจะท าใหเ้คา้เสียเงินเสียทองไปฟรี หรือ พลาดการ
รกัษาท่ีเหมาะสมกบัเคา้  
หลักในการน าเสนอข่าวสารส าหรับผู้สูงวัย 
 ตอ้งเป็นด้านเรื่องเตือนภัยเยอะ ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเรื่องของเทคโนโลยี เรื่องสุขภาพ  
เพราะผูสู้งวยัเคา้จะมีความอ่อนไหวต่อขอ้มูลข่าวสาร เคา้อาจจะโตมาอีกยุคนึงท่ีมีการรบัขอ้มูล
ขา่วสารเพียงดา้นเดียว ถนดัจากการรบัจากโทรทศันห์รือจากส่ือสิ่งพิมพ ์แตส่มยันีม้นัมีขอ้มลูท่ีมนั
มาจากแหล่งออนไลน์ค่อนข้างเยอะ ซึ่งมันเป็นส่ือท่ีค่อนข้างใหม่ มันจะไม่มีการกลั่นกรอง
เหมือนกับส่ือท่ีมนัเป็นโทรทศัน ์ส่ือท่ีมนัเป็นหนงัสือพิมพ ์มนัจะกลั่นกรองมาระดบันึงมีความเป็น
พิษเป็นภัยน้อยกว่า แต่พอมีส่ือใหม่เพิ่มเข้ามาเค้าก็อาจได้รับข้อมูลท่ีมันไม่ได้กลั่ นกรอง 
เพราะฉะนัน้ก็ควรไปสนบัสนนุคอนเทนตท่ี์ใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการเตือนภยั ขอ้เท็จจริง หรืออธิบาย
ว่าตอนนีใ้นส่ือออนไลนส์่วนใหญ่มีขอ้มูลเป็นแบบนีน้ะ ความจริงเป็นยงัไงนะ เพ่ือเป็นภูมิคุม้กัน
ใหก้บัผูส้งูวยั เพราะภมูิตา้นทานเคา้ต ่า อะไรท่ีปลอ่ยออกมาเคา้จะเช่ือหมดวา่เป็นความจรงิ กสทช 
เคา้จะก ากบัในโทรทศันอ์ยูแ่ลว้ แตใ่นส่ือออนไลนม์นัเตม็ท่ีเลย ขอ้มลูอาจจะไม่จรงิทัง้หมดหรือจริง
ดา้นเดียวความรบัผิดชอบตอ่ผูบ้รโิภคจะนอ้ย 

ผูสู้งวยัก็ดูรายการบันเทิง เวลาเคา้ว่างเคา้ก็เปิดไปเรื่อย ย่ิงถา้มีคอนเทนตท่ี์เก่ียวขอ้งกับ
สภาวะของเคา้เช่น เรื่องโรคภัยไขเ้จ็บ กฎหมาย อันตรายท่ีมาจากสังคมออนไลน ์หรือจากการ
หลอกลวงท่ีเขา้ถึงตวัเคา้โดยตรง ถา้คอนเทนตม์ันตรงกับสถานการณ์ของเคา้ เคา้ก็จะใหค้วาม
สนใจเป็นพิเศษ  
ช่วงเวลาออกอากาศทีเ่หมาะสมของรายการข่าวบันเทงิส าหรับผู้สูงวัย 
 ผูส้งูวยัอยูบ่า้นเคา้ก็เปิดไปเรื่อย ผูส้งูวยัเม่ือเคา้หมดภาระในหนา้ท่ีการงานจริง ๆ มนัไดท้กุ
ช่วงเวลาเลย จะใหดี้ก็อาจจะเป็นช่วงบา่ย ๆ  เพราะ ๆ อาจจะท านู่นนั่นน่ี บา่ย ๆ หมดภาระแลว้ก็
อาจมานั่งสบาย ๆ ดทีูวี  
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คืออาจเป็นช่วงท่ีไม่มีใครมากวน อย่างเป็นวันธรรมดาควรเป็น 13.00 น. – 16.00 น. หรือก่อน 
17.00 น. ท่ีหลานกลบัมาเพราะตอ้งดกูารต์นูก็เป็นการแย่งโทรทศันก์นั หรือเวลาหลงัจากนัน้ลกู ๆ 
ก็จะดลูะครไป  
 
การถ่ายท ามีอะไรต้องค านึงถงึต่างจากรายการอื่นหรือไม่ 
 รายการผูส้งูอายมุนัก็จะตอ้งเรียบรอ้ยนิดนงึเป็นการใหเ้กียรต ิใหด้สูภุาพ  
ผู้สูงวัยมีการคอมเม้นหรือไม่ 
 คอมเมน้ทางบวกซะส่วนใหญ่ อย่างถ้ามีรายการเป็นแขกรบัเชิญผูเ้ป็นดาราสูงวัย ก็จะ
บอกคดิถึง ไมเ่ห็นนานแลว้ ขอบคณุมากท่ีเอามาออก 
ข่าวบันเทงิส าหรับผู้สูงวัยควรเป็นอย่างไร  
 ก็สนุกสนาน มันก็ไดเ้รื่องเป็นราวท่ีดีต่อใจเคา้แต่ถ้าแทรกสาระเข้าไปดว้ย มีเรื่องท่ีมัน
เก่ียวกบัสขุภาพเคา้ เรื่องของการเตือนภยั หรือเฟคนิวส ์หรือโฆษณาชวนเช่ือ สอดแทรกเขา้ไปมนั
ก็จะมีประโยชนม์ากกขึน้ 
 
(สมัภาษณ ์ณ วนัท่ี 23 เมษายน 2564) 
 
เฉลิมพล พูลสวัสดิ ์
บรรณาธิการ/โปรดวิเซอร ์ช่วงครอบครัวบันเทงิ เร่ืองเล่าเช้านี ้ประสบการณท้ั์งหมด  
17  ปี 
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวบันเทงิในปัจจุบัน 

ปัจจุบนันีก็้ยงัเป็นการแข่งขนัท่ีสูง เราจะไดย้ินบ่อยไม่ว่าจะเป็นวงการข่าวหรือวงการข่าว
บันเทิงว่าชิงแหล่งข่าวก่อน ก็ได้เปรียบ มีกระแสก่อนเรื่องเหล่านีม้ันก็ยังมีอยู่  แต่การแข่งขัน
ปัจจุบนัมันสูงก็จริงแต่มนัไม่ไดสู้งเหมือนสมยั ประมาณ 10 ปีก่อน 1 ใน10 ปีก่อนตอ้งยอมรบัว่า
ส่ือโซเชียลส่ือออนไลนต์า่ง ๆ ยงัไม่เขา้มามีบทบาท เยอะนกั เหมือนในปัจจบุนั ส่ือหลกัๆ ก็จะเป็น
ทีวี วิทย ุหนงัสือพิมพน์ิตยสารกอสสิบ  ซึ่งการแข่งขนักันแน่นอนว่ามนัเป็นการแข่งขนัระหว่างทีวี 
สมยัก่อนก็แข่งกันหาข่าวแหล่งข่าวว่าใครก่อน 2 พอยุคนัน้มนัผ่านมาก็จะมีเรื่องของธุรกิจเขา้มา
เก่ียวข้องเช่นยังไม่พูดเด๋ียวไปพูดในงานอีเวนท์ทีเดียว แหล่งข่าวก็จะมีเรื่องของธุรกิจเข้ามา
เก่ียวขอ้ง  
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3  ณ วนันีม้นัก็เปล่ียนมาอีกกลายเป็นวา่ขา่วมาจากโซเชียลซะสว่นใหญ่ ดาราสามารถใชช้อ่งทาง
ทางโซเชียลในการแถลงขา่วเองใหข้อ้มลูข่าวเองโดยไมจ่  าเป็นจะตอ้งไป เจอกบัผูส่ื้อขา่วเลย ใน
มมุมองของเราเรามองเป็นสาม step 
ท่านคิดว่าผู้สูงวัยรับชมข่าวบันเทงิมากน้อยแค่ไหน 
        ถามว่าเคา้อยากจะเสพ ท่ีเป็นกอสสิบไหมเรื่องผัวเมียเรื่องดารา ก็ไม่ขนาดนัน้ แต่อาจจะ
อยากรูด้าราในยุคเขา ตอนนีค้นนีไ้ปไหนแล้วท าอะไรอยู่ประมาณนี ้ ไม่ใช่ดาราวยัรุ่นสมัยใหม่
เพราะทารเ์ก็ตท่ีดดูกลุม่นีก็้จะเป็นวยัรุน่ แตพ่อเป็นวยัท างานก็จะเป็นกลุม่นกัแสดงท่ีเป็นกลุ่มกลาง 
โตขึน้มาเป็นเจนแบบเกรทวรนิธร บอยปกรณ ์
การผลิตรายการบันเทิงส าหรับผู้สูงวัยควรท าออกมาเป็นรูปแบบใด 
       อยา่งแรกเลยถา้ท ารายการบนัเทิงเพ่ือผูส้งูวยัพ่ีมองเรื่องเพลงก่อน เพลงของกลุ่มผูส้งูอายท่ีุโต
มากบัเขา อาจจะเป็นรูปแบบรายการออนไลนท่ี์มีเพลง สนุทราภรณ ์เพลงลกูกรุงเก่าเก่า ผูสู้งอายุ
เคา้ฟัง ผูสู้งวยัเคา้เปิดวิทยุเพ่ือท่ีจะฟังเพลงเก่าเก่าเหล่านีน้ะ คล่ืนวิทยุเคา้ยงัอนุรกัษ์อยู่แต่กลับ
การบนส่ือออนไลนห์รือทีวีมันไม่ค่อยมี กลายเป็นว่าเคา้เลยตอ้งไปฟังเพลงในวิทยุมากกว่า หรือ
การท่ีเอาเรื่องของดาราในยคุนัน้ท่ีไม่ไดแ้ก่เกินไป เชน่พ่ีจิก๊นวรตัน ์หรือเอาคณุเพชรามาพดูคยุ เรา
ว่ามันท าให้เขามีความสุขกับการท่ีเขาไดเ้สพข่าวบันเทิง ผ่านแล้วเราสามารถแทรกอะไรท่ีมัน
เปล่ียนไปในสงัคมผ่าน ดาราเหล่านีไ้ด ้เพราะการท่ีเราจะให ้คนสูงอายุเปิดรบัอะไรบางอย่างมนั
ยากมาก เพราะเคา้ก็โตแลว้มีวุฒิภาวะสูงมาก หรือจะมาฟังเด็กเด็กมนัเป็นเรื่องท่ีเป็นไปไดย้าก
มาก แตส่ื่อก็ยงัมีประโยชนด์า้นนีอ้ยู่คือ เป็นการชกัน าโดยผ่านดาราในยคุนี ้พ่ีว่าเคา้ฟังแตม่นัตอ้ง
เป็นขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนน์ะ ไม่ใชจ่ะไปขายแตอ่าหารเสริมอย่างเดียว ความแซ่บความฉาวเรื่องชู้
สาวเคา้ก็ดสู่วนนึงแตไ่ม่ไดส้นใจท่ีจะอยากรูร้หึาขอ้มลูตอ่เพิ่มเติม เพ่ือจะไปเมา้มอยกบัใคร กบัคน
ในรุน่ราวคราวเดียวกนั เคา้ก็จะเสพเหมือนข่าวทั่วไป ถา้จะท ารายการบนัเทิงส าหรบัผูส้งูวยัควรจะ
มีศิลปินในยคุเขามานั่งพดูคยุกนัหรือเปล่า แตร่ายการแบบนีปั้จจบุนัมนัถกูมองวา่ขายไม่ได ้มนัจะ
มีเรื่องของการขายโฆษณาเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย  
ตราสัญลักษณสิ์นค้าควรอยู่ต าแหน่งใด 

พ่ีคิดวา่น่าจะเป็นจอฉากหลงั เหมือนกบัรายการสมยัก่อนมนัจะใหค้วามรูส้ึกเหมือนกบัว่า
เคา้ดรูายการทีวี ดเูนียนมากกวา่ส าหรบัรุน่ราวของเคา้ อาจจะพดูไทรอิ์นโดยท่ีมนัก็มีสินคา้วางอยู่
ตรงฉากหลงัดว้ยอะไรแบบนี ้ใหข้อ้มูลไปเลย คิดว่าน่าจะเหมาะกับผูสู้งวยัมากกว่าเพราะเขาฟัง
แล้วก็รบัรูเ้ลยโอเค ส่วนการนั่ งฟังท็อคสินค้าปัจจุบันส าหรับผู้สูงวัย จริงๆผู้สูงวัยจะมีอคติอยู่
เหมือนกัน อย่างคณุพ่อเปิดทีวีเคา้ก็จะบน่ว่ามาขายของอีกแลว้ คนสมยัก่อนโตมาพรอ้มกับค าว่า
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อยา่เช่ือโฆษณา แตอ่ยา่งบางคนก็เช่ือนะเห็นว่ากินเขา้ไปแลว้มนัก็ได ้อะไรแบบนี ้บางคนดือ้หนอ่ย
เคา้ก็ไมอิ่นนะ  ก็อาจจะมีทัง้สองกลุม่  
ในวันผลิตรายการส าหรับผู้สูงวัยควรค านึงถงึอะไร 

การใชค้  าในการจดัรายการส าหรบัผูส้งูวยัตอ้งง่ายแตไ่ม่เชยเกินไป เพราะผูส้งูวยับางคนก็
ทนัสมยั ระดบันึงแตไ่มใ่ชส่ดุโตง่ ใชค้  าแบบปังปรุเิย ้ใชค้  ากลางๆส่ือสารไปแลว้เคา้รู ้เรื่อง ค าเทคนิค
ไม่ควรเยอะ ตรงตรงไปเลย เคา้จะเขา้ใจง่ายขึน้ ถา้จะใช ้CG ก็ใชต้วัใหญ่หน่อย ผูสู้งอายุบางคน
ตาฝ้าฟางเพราะฉะนัน้เสียง มันก็ช่วยไดม้ันจะเสริมกันไปหมดส าหรบัผูสู้งอายุ ทัง้เสียงทั้งภาพ 
สีสนั ตอ้งไม่จดัจา้นเกินไปและไม่อึมครมึเกินไป ใหม้นัดสูดใสแต่ก็ไม่ใช่เบิกบานไปรถไปเด็กหนุ่ม
วยัรุน่วยัเดก็ ใหม้นัดสูบายตา มนัก็แลว้แตรู่ปแบบรายการดว้ยวา่เป็นแนวไหน  

 
มีส่ือสารโต้ตอบของผู้สูงวัยหลังรับชมรายการหรือไม่ 

จะเป็นคนมีอายแุตไ่มน่า่จะถึง 60 ปี ส่วนใหญ่จะเป็นวยัท างาน เด็กเน่ีย ก็นอ้ยมาก ถา้มี
ทกัทายเขา้มาก็จะมีแบบวยั 50 กวา่เราก็จะตอบกลบัเขาใหเ้ขารูส้กึมีตวัตน แต ่60 ปีขึน้ไปยงัไม่
เคยเจอใครส่ือสารโตต้อบกลบันะในออนไลน ์
 
(สมัภาษณ ์ณ วนัท่ี 22 มีนาคม 2564) 
 
แม่เม้า สุดา ชื่นบาน 
ศิลปินแห่งชาต ิอยู่ในวงการตั้งแต่ 7 ขวบ  
ท่านตดิตามรายการข่าวบันเทงิจากช่องทางใด 
 จากการอ่านหนงัสือพิมพใ์นสมยัก่อนเพราะไม่มีโซเชียล ปัจจบุนัก็ยงัอ่านหนงัสือพิมพใ์น
โซเชียลอา่นบา้งแตม่องไมค่อ่ยเห็น 
 คนเขียนขา่วสมยันีบ้างทีใครไม่รูม้าเขียน มนัไมเ่หมือนสมยัก่อน เม่ือก่อนก็คือผูส่ื้อข่าวท่ีดู
นา่เช่ือถือ เด๋ียวนีบ้างทีไปวา่เคา้สารพดั มีสิทธอ์ะไร ฟ้องรอ้งไดช้ดัเจนเลย สมยัก่อนเคา้ไมถ่ึงขนาด
นีเ้พราะเคา้มีจรรยาบรรณในการท าหนงัสือพิมพเ์ขียนบางอย่างโดนเซนเซอรเ์คา้ก็เขียนไม่ไดอ้ะไร
ท่ีหนกัหนา.  ติดตามข่าวบนัเทิงทางโทรทศันบ์า้ง ทุกช่องมนัจะมีช่วงนึงเป็นของข่าวบนัเทิงเราก็ด ู
ดาราวยัรุน่บางคนเราก็ตดิตามเคา้มาจากละคร อยา่งตรี ภรภทัร ์แลว้ก็เปล่ียนไปดเูรื่อย ๆ เวลามนั
ไมต่รงกนั 
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ท่านคิดเหน็อย่างไรกับข่าวบันเทงิในปัจจุบัน 
 เรื่องชูส้าวจะไม่สนใจเพราะมนัเป็นชีวิตของเคา้ไม่น่ามาใส่ใจ ถา้เป็นศิลปินท่ีเราชอบเคา้
ไปท ากิจกรรมอยา่งนัน้โอเค ถา้เคา้มีละครมีอะไรก็ติดตาม แตก็่ไม่ไดต้ิดตามลึกซึง้เราผูใ้หญ่แลว้ก็
ติดตามผ่าน ๆ บางเรื่องท่ีไม่ดีเราก็ไม่ค่อยอยากติดตาม บางทีแบบเอ๊ะ เฟคหรือเปล่า แต่ถา้ชอบ
นกัแสดงคนไหนก็ไม่ไดต้ิดตามตลอดแค่อยากรูเ้ห็นว่าดนู่ารกัดี เล่นละครดีก็เลยติดตามเคา้ หรือ
อยา่งตงตงเราก็ไมเ่คยดเูคา้ เราเห็นเคา้เล่นละครก็ดหูนอ่ยนงึแคน่ัน้พอ 
ท่านตดิตามดารารุ่นสูงวัยหรือดาราวัยยรุ่นในปัจจุบัน 
 รุน่เรามนัไม่คอ่ยมีใครเป็นข่าวแลว้ ถา้เคา้จะท าใหข้ายดีมนัตอ้งเป็นรุน่นี ้รุน่เก่ามีแต่ข่าว 
เจ็บป่วยโรงพยาบาล รุ่นใหม่ก็จะมีข่าวไปเล่นละครเรื่องนี ้ๆ  คนนีไ้ปจีบคนนัน้ คนนัน้ดงัเมื องจีน
อะไรแบบนี ้แตไ่อรุน่เก่า ๆ สง่ขา่วมาแตล่ะที เขา้โรงพยาบาลไมค่อ่ยไดมี้อะไรมาอพัเดท 
หากมีช่องทางทีรั่บข่าวสารจากทางไลนท่์านคิดว่าอย่างไร 
 อนันีจ้ะไมค่อ่ยยุง่ เพราะไลนเ์ราคนเยอะมากแลว้ เครื่องมนัจะเตม็ในกลุม่บางกลุ่มก็มีเป็น
รอ้ย ๆ คน กลุม่ศิลปินแห่งชาติก็90กวา่คน ไหนจะไลนเ์ดี่ยวเพ่ือนของเราอีก อนันีส้  าคญักวา่ ขนาด
ส าคญักว่าเรายังไม่ค่อยกลา้ส่งอะไรเพราะเกรงใจเขา เพราะในอินเตอรเ์น็ตเด๋ียวมันก็มีใหดู้เรา
ยอ้นกลบัไปดอูะไรก็ได ้ยูทูบก็ดเูพราะมนัสอนเย็บเสือ้สอนอะไรเยอะแยะมนัน่าดเูราก็ด ูครูอารีย์
สอนเย็บเสือ้ไรงี ้ดยููทบูดยูอ้น ดเูฟสบุ๊คดเูหตกุารณปั์จจุบนั ไลนใ์ชส่ื้อสารกับเพ่ือนอย่างเดียว คน
ไมรู่จ้กัมาแอดไลนก็์ไมค่อ่ยตดิตอ่ดว้ยไมช่อบ ในเฟสไมรู่จ้กัก็ไมร่บั 
มีอุปสรรคต่อการรับข่าวสารผ่านทางออนไลนห์รือไม่ 
 ถา้เป็นตวัเขียนตวัเล็กน่าจะมีปัญหาแต่ถา้เขาฟังเรื่องราวไม่ไดเ้ขียนมนัง่ายกว่า เหมือน
เวลาคนสง่บทมาทางเมลก็์แยเ่ลย ถา้พดูมาไมเ่ป็นปัญหา 
หากมีรายการข่าวบันเทงิส าหรับผู้สูงวัยท่านมีความคิดเหน็อย่างไร 
 พิธีกรสมยันีค้  าพดูไม่สภุาพ สมยัก่อนค าหยาบ มึงกอีู ไม่มีสิทธ์ออกไม่มีทางหลดุจากปาก
พวกเราเลย เพราะเคา้ถือวา่รายการออกสูส่าธารณะเน่ีย ค าไมส่ภุาพเคา้ไมผ่่าน เชน่เวลานีด้า่กนัอี
บา้ เรียกอี บางคนเป็นพิธีกรช่ือดงัค าท่ีใชก็้รุนแรงพอสมควร  ค  าพวกนีเ้ม่ือก่อนไม่มีสิทธ์ิไดอ้อกมา 
แตข่ณะนีโ้ลกมนัเปิด เด็ก ๆ เคา้ไม่เคยเขา้ใจว่าการใชภ้าษาดี ๆ มนัจะเป็นยงัไง กลายเป็นอุย้ เชย 
ในทีวีพดู แม่งงงอย่างนีม้นัไม่ได ้เพราะฉะนัน้พิธีกรตอ้งสุภาพ แลว้ก็ตอ้งอ่านดี ๆ ไม่อย่างนัน้คณุ
อ่านช่ือผิด ภาษาพูดแย่ พูดไม่ชดั มนัไม่ได ้จะเป็นผูส่ื้อข่าวมนัตอ้งแม่น คนท่ีน่ารกัท่ีสุดคือมนตรี 
เทียนอกัษร เคา้ถือพจนานุกรมภาษาไทยติดตวัไวเ้ลย ผิดป๊ัปเปิดอ่านเลย เราก็ช่ืนชมเคา้ว่าเป็น
ตวัอยา่งท่ีดีมาก 
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ท่านชอบตดิตามข่าวสารเวลาใดมากทีสุ่ด 
เปิดไปเจอขา่วบนัเทิงก็ดไูมไ่ดจ้  าเวลา เล่ือนเปิดไปเรื่อย ๆ ก็พอรูข้า่วสารบา้ง อยูบ่า้นวา่งก็เปิด 
ท่านตดิตามรับชมข่าวสารเพือ่อะไร 
 ทัง้อยากรูข้่าวสารเพ่ือแครู่ข้่าวในวงการบนัเทิง ทัง้เพลิดเพลิน แต่ถา้จะเอาอะไรไปใชก้ับ
ชีวิต เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยเอาอะไรไปใช้กับชีวิตไดส้ักเท่าไหร่เวลาดู บางทีดูก็เพราะเป็นรายการ
บา้นเมือง การวิเคราะหอ์ะไรแบบนีก็้ด ู
 
(สมัภาษณ ์ณ วนัท่ี 23 มีนาคม 2564)  
 
สุทธาทพิย ์วัยสุขกมล    
โปรดวิเซอร ์ลุยไม่รู้โรย Super active (ให้มีศักยภาพ) ประสบการณร์ายการผู้สูงวัย 3 ปี /
รายการครอบครัว 12 ปี 
ท่านคิดว่าผู้สูงวัยรับชมข่าวบันเทงิมากน้อยแค่ไหน 

ผูส้งูวยัก็รูข้่าวเยอะนะ ไม่นอ้ยไปกวา่เรา เพราะมีชอ่งทางออนไลนท่ี์เคา้ก็สามารถรบัชมได้
อยูแ่ลว้ แตอ่าจจะรบัขา่วบนัเทิงนอ้ยกวา่อย่างอ่ืน  
เนือ้หาขา่วบนัเทิงเก่ียวกบัผูส้งูวยั 
 ผูส้งูวยัก็หลายแบบ บางท่านสาระความรูต้อ้งมาก่อนแตต่อ้งบวกคสามสนกุไปดว้ย ความ
สนกุเป็นสิ่งท่ีผูสู้งอายเุคา้อยากไดม้าก มนัไม่คอ่ยมีอะไรท่ีมาตอบสนองเคา้ในช่วงวยัเดียวกบัเคา้ 
เพราะฉะนัน้นา่จะมารวมๆ กนั  
เนือ้หารายการส าหรับผู้สูงวัยควรเป็นอย่างไร 
 พ่ีจะเลา่เป็นเนือ้หารายการลยุไมรู่โ้รยละกนันะ มี 2 ชว่ง 
 ชว่งแรกคือผูส้งูอายท่ีุเคา้ยงัท าอะไรไดเ้หมือนหนุม่ ๆ สาว ๆ คือเป็นชว่งท่ีผูส้งูวยัไดค้น้ควา้
หาความรูใ้หม่ ๆ ใหท้นัเทคโนโลยี อาจจะเป็นคณุลงุคนนึงท่ีเป็นนกัประดิษฐ์ชอบประดิษฐ์ แตพ่อ
ตวัเองไปท างานเพ่ือเลีย้งลูก พอถึงเวลาท่ีลูกท างานเรียบรอ้ยแลว้เคา้มีเวลา เคา้ก็มาท างานของ
ตวัเองสรา้งเป็นรถบา้นประมาณนี ้เนน้ดงึศกัยภาพของผูส้งูอายอุอกมา 
 ชว่งท่ีสองเป็นสว่นของชมุชนเชน่เคา้ตอ้งการอะไรบา้ง หรือเคา้ไมอ่ยากไปหาหมอเองมนัมี
อะไรท่ีเซอรว์ิสเคา้ไดบ้า้ง หรือมีแอปอะไรท่ีเป็นโซเชียลท่ีเคา้จะสามารถเรียนรูไ้ดเ้อง โดยท่ีอาจจะ
ผ่านลกูหลานบา้ง หรือบางทีใหล้กูหลานมาสอน อาจจะเป็นชมรมของผูส้งูอายเุองท่ีมาช่วยเหลือ
กนัในเรื่องนี ้เป็นการท าใหผู้สู้งอายุแก่ชา้ท่ีสุด เป็นภาระของคนอ่ืนชา้ท่ีสุด ใหเ้คา้พึ่งพิงตวัเองได้
มากท่ีสดุ รวมถึงเรื่องของการออม เรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเคา้จะตอ้งเตรียมตวัยงัไง ใหเ้ป็นภาระกบัลกูหลาน
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นอ้ยท่ีสุด ยืดอายุความสดช่ืนและแข็งแรงใหม้ันยาวนานมากท่ีสุด อยากใหลู้กหลานคนรอบขา้ง
เขา้ใจวา่เคา้ไมใ่ชภ่าระนะ เคา้ก็มีความรูมี้ทกุอยา่ง เหมือนเป็นปชูนียบคุคลท่ีเราหาความรูจ้ากเคา้
ได ้คยุกนัไดใ้นทกุ ๆ เรื่อง  
ถ้าเป็นรูปแบบข่าวบันเทงิทีใ่ส่ความสนุกสนานเข้าไปจะช่วยเร่ืองจิตใจผู้สูงอายุได้หรือไม่ 
 อนันีส้  าคญัไม่วา่จะเป็นความรู ้สาระอะไรมนัตอ้งมาพรอ้มกบัความตลก ความสนกุ ท าให้
เราซึมซับไปไดเ้อง อย่างตอนนีเ้น่ืองดว้ยสถานการณ์โควิดเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องท่ีส าคญัมาก 
บางทีเราไม่ตอ้งการอะไรมาก ขอแคย่ิม้ แคห่วัเราะใหไ้ดใ้นแตล่ะวนัมนัก็จะท าให้เคา้มีพลงัในการ
ท าอยา่งอ่ืนตอ่ไปแลว้ พยายามท าใหม้นัสนกุดว้ย 
การเขียนบทพูดและการคัดเลือกพธีิกรควรเป็นอย่างไร 
 ท าตวัเป็นคนรุน่ใหม่ท่ีเขา้กบัผูส้งูวยัได ้พิธีกรตอ้งสภุาพนอบนอ้ม แตต่อ้งสนกุและขีเ้ลน่ให้
มนักลมกลืนไปหมดเลย ดแูลว้มนัสบายตาสบายใจเขา้หาผูใ้หญ่ได ้เคา้ก็พรอ้มเปิดรบัเรา ไม่รูจ้กั
แตรู่ส้ึกวา่โอเคเคา้รกัคนนี ้บางท่ีผูส้งูอายแุตล่ะท่านไม่เหมือนกนัเรื่องค าพดูบางทา่นเราก็ตอ้งลงไป
ในโลกของเคา้แตท่  าใหส้นกุ บางทา่นก็ตามเทรนดท์นั  
ช่วงเวลาทีอ่อกอากาศควรเป็นเวลาใด 
 จากประสบการณท์ างานตอนแรกเราคดิว่าผูส้งูวยัตอ้งต่ืนเชา้ตอ้งดแูน่ ๆ แบบตี 5 ปรากฏ
ว่ามนัไม่ใช่เรทติงมนัก็ไม่โอเค กลายเป็นเคา้ไปดยูอ้นหลงัเพราะเคา้ต่ืนไม่ทนั เลยลองปรบัและดู
จากพฤตกิรรมของผูส้งูวยั จงึเล่ือนมาเป็น 08.30 น. เรทตงิมนัก็เริ่มดีขึน้ ก็ตอ้งสาย ๆ ไปเลย 
หากต้องมีผู้สนับสนุนรายการคิดว่าอย่างไร 
 ผูส้งูวยัชอบซือ้ของตามรายการทีวีจรงิ ๆ พวกอาหารเสริม อย่างเวลาประชมุทีมรายการ ก็
จะมีการคยุว่า พ่อแม่เคา้ชอบอนันีเ้ห็นในทีวีแลว้ซือ้มากิน ความดนัดีขึน้ ไขขอ้ดีขึน้เป็นตน้ ส่วน
ใหญ่หนกัไปทางอาหารเสรมิ ส่วนอปุกรณห์มอ้ชามรามไห รองลงมา ย่ิงเวลามีย า้ราคานอ้ย ๆ แตมี่
ของแถมคุม้ ๆ เคา้จะยิ่งสนใจ  
ในวันผลิตรายการมีส่ิงใดทีค่วรค านึงถงึเป็นพเิศษ 
 บางอย่างอาจไม่เป็นไปตามท่ีเราคิดมนัมีเรื่องด่วนจริง ๆ อย่างสมมติมีแขก เคยตกลงว่า
ถ่ายได ้แต่วนัจริงเคา้ไม่สะดวกแลว้ เราก็ตอ้งมีหาแขกส ารอง จึงตอ้งหาแผนส ารองไว ้คือหาแผน
ส ารองไวท้างหนีทีไลท่ี่จะท าใหไ้มเ่สียบรรยากาศแลว้ก็ยงัไดเ้นือ้รายการตรงนัน้  
การตัดต่อรายการส าหรับผู้สูงวัยควรเป็นอย่างไร 
 เราจะพยายามใหก้ระชบัดสูนุก แต่ไม่ไดเ้ร็วจนไม่รูเ้รื่อง อะไรท่ีมันเป็นส่วนส าคญั จะใช ้
CG ซุปเปอรข์ึน้ย  า้ๆ บ่อย ๆ ตวัใหญ่ ๆ กระชบัแต่อะไรท่ีควรชา้ก็ชา้เพ่ือเป็นการย า้ ขึน้ย า้ตอนพูด
และตอนทา้ยก็ย า้อีกที บางทีขึน้ 4-5 รอบ 
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ผู้สูงวัยมีคอมเมนทห์รือไม่ 
 มีคะ่ เคา้จะมีคอมมนูิตีข้องเคา้ เคา้มีไลนเ์ป็นกลุ่มของเคา้เป็นเพ่ือนกันไดเ้ร็วมาก  ทกุคน
จะมีไลน ์เวลาเคา้ดเูคา้เจออะไรท่ีไหนเคา้จะสง่กนัดผูา่นไลนแ์ลว้ก็คอมเมนทก์นัในกลุ่ม แบบบางที
เจออะไรถ่ายรูปปุ๊ ปแลว้แชร ์ส าหรบัคนท่ีมีมือถือ ก็ถือว่าผูส้งูอายเุคา้มีความพยายามมากขึน้ท่ีจะ
ส่ือสารกนัผา่นออนไลน ์ในออนไลนท์ั่วไปมนัก็มีบา้งแตจ่ะนอ้ยกวา่ถา้ส่ือสารผา่นช่องทางไลนก์ลุ่ม
ของเคา้เอง  
 ผูสู้งอายเุคา้ก็หาส่ือหาช่องทางของเคา้ยากในการติดตามดรูายการท่ีตอบสนองเคา้ ผูสู้ง
วยัมากขึน้ทุกวนั เคา้ก็อยากมีช่องทางท่ีจะสามารถท าใหเ้คา้แสดงพลงั ปล่อยศกัยภาพใหค้นรุ่น
หลงัไดเ้ห็นคณุคา่ของเคา้มากขึน้ ผูใ้หญ่ก็จะบอกเสมอว่าถา้เป็นอะไรไปแล้วเคา้ตอ้งตายทนัที เคา้
เลยตอ้งแก่ให้ชา้ท่ีสุด ตอ้งช่วยตัวเองใหม้ากท่ีสุด ซึ่งมันก็เป็นรุ่นเรา 30 40 50 มันก็ตอ้งเตรียม
ตัง้แต่ตอนนี ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออม เราจะมาหวังพึ่งใครมันก็จะยาก เราก็เลยต้องท า
รายการใหผู้้สูงอายุมีพลังทั้งกาย ใจ ให้เคา้อยู่อย่างมีความสุข และมีความรูส้ึกว่าหนุ่มสาวอยู่
เสมอ  
 
(สมัภาษณ ์ณ วนัท่ี 23 เมษายน 2564) 
 
ชลิดา สิงหวั์ฒนไพจิตร 
Senior Manager Marketing Strategy อายุงาน 20 ปี 
ในการวางแผนงบประมาณในการเตรียมผลิตรายการ ควรท าอย่างไร 
 ยกตวัอยา่ง 
- รายการ มีทัง้หมด 10 นาที/เทป 
- ชว่ง tie in ลกูคา้ 1 นาที 
- ตน้ทนุหรืองบประมาณ ในการผลิตตอ่เทป (คา่อปุกรณ/์คนท างาน/พิธีกร/ออกอากาศ) รวมๆอยู่ท่ี 
50,000 บาท 
- พ่ีตอ้งขายตอ่ครัง้ใหไ้ดก้ าไรมากกวา่ 50% ของตน้ทนุ  
- พ่ีจึงตอ้งขาย 1 นาที ราคา 150,000 บาท หกัตน้ทนุแลว้ 50,000 บาทเท่ากบัได ้100,000 บาทซึ่ง
เป็นราคาขายท่ีเกือบทกุชอ่งขายกนัอยูต่อนนี ้
- ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ่ราคาพ่ีก็จะลดใหไ้ดแ้คไ่มเ่กิน 5%  
- จริงๆในรายการหนึ่งรายการเรามีรูปแบบการขายท่ีเยอะแยะมากๆ ทั้ง commercial spot / in 
program 
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เอาจริงๆถ้าไดลู้กค้าทุกวีคเราก็ก าไรแล้ว และถ้าบางทีมีลูกค้ามากกว่า1ตัวก็จะไดไ้ป
ทดแทนในวนัท่ีไม่มี หรือการขายอ่ืนๆ ท่ีพ่ีบอก มนัจะทดแทนกนัได ้แตส่ดุทา้ยยงัไงเราตอ้งมีลกูคา้
ไม่งั้นต้นทุนจะจม เช่น ถ้าเรามีต้นทุนท่ี 50,000 / เทป รายการมีวีคละ 1 ครัง้ เดือนนึง 4 ครัง้ 
เท่ากบั ตน้ทนุ 200,000/ เดือน นั่นเท่ากบัว่าตอ่เดือนพ่ีตอ้งขายใหไ้ด ้อย่างนอ้ย 3 ครัง้ ส  าหรบั tie 
in หรือถา้ไมไ่ดพ่ี้ตอ้งขายประเภทอ่ืนๆใหไ้ดเ้พ่ือมา cover ตน้ทนุ 
วิธีไทอินแบบไหนได้ผลทีสุ่ด 
 แบบใหพ้ิธีกรหยิบจบัไดผ้ลท่ีสดุจา้และขายไดร้าคาดีท่ีสดุ 
 
(สมัภาษณ ์ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564) 
 
สุชาต ิทวมสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายสตูดโิอช่อง One31 และ Gmm25 
ประสบการณ ์10 ปีขึน้ไป 
ท่านคิดอย่างไรกับการน าเสนอข่าวบันเทงิส าหรับผู้สูงวัยในปัจจุบัน 
 มีกอสสิบมากขึน้ มีส่ือโซเชียลมีขอ้มูลต่าง ๆ นา ๆ จากโซเชียลท่ีน ามาเป็นข่าวได ้การ
แขง่ขนัจงึจ  าเป็นตอ้งสงูขึน้ 
หลักในการออกแบบองคป์ระกอบศิลป์ส าหรับรายการบันเทงิของผู้สูงวัยควรเป็นอย่างไร 
 1. ในมมุของคนเตรียมเบือ้งหลงัเราจะตอ้งคยุกบัทีมงาน ทีมโปรดิวเซอร ์พิธีกร วา่ในกลุ่ม
ทารเ์ก็ทท่ีเป็นเป้าหมายท่ีทางรายการตอ้งการน าเสนอใหก้บักลุ่มผูส้งูวยัเน่ีย ใจความ Massasge 
ท่ีตอ้งน าเสนอออกไปมีอะไรบา้ง ในมุมของคนท่ีท าเป็นซบัพอรท์วา่ตอ้งท าใหอ้อกมาตรงกบัความ
ตอ้งการของรายการมากท่ีสดุ 

2. ค านึงถึงคนด ูเช่น เรื่องฟรอ้นตวัหนงัสือ บางทีในแบบของวยัรุ่นชอบ อาจเป็นฟรอ้นท่ี
ผูสู้งอายุอ่านไม่รูเ้รื่อง หรือไซร ้ขนาดว่าเหมาะสมมัย้ เล็กไปมัย้ เคา้จะอ่านไดม้ัย้ ถ้าเคา้อ่านไม่
ออก เคา้ก็จะไม่สนใจไปเลย เพราะเคา้ไม่รุว้่าเราตอ้งการใหเ้คา้อ่านอะไร แมก้ระทั่ง ช่วงจังหวะ
เวลาในการขึน้ตวัหนงัสือ คือผูส้งูอายบุางอย่างมนัก็เส่ือมถอยไปตามวยั เพราะฉะนัน้ เวลาในการ
ขึน้ ขนาดในการขึน้ บางทีมนัจะยอ้นแยง้กบัดีไซนบ์า้ง เชน่ ชอ่ง One31คณุบอย ถกลเกียรตเิคา้จะ
มีนโยบายเลยวา่ อะไรก็ตามแตท่ี่อยูบ่นหนา้จอชอ่งวนั ขอใหเ้ป็นฟรอ้นท่ีมีหวัและอา่นง่ายแตก็่อย่า
เรียบจนเชยเกินไป บางทีเราขึน้หวัขอ้ข่าวคือเราก็ตอ้งส่ือสารใหค้นทราบว่าเราก าลงัจะบอกอะไร
เคา้ถา้อา่นไมอ่อกมนัก็ไมส่ื่อสาร บางทีความสวยงามไมไ่ดม้าควบคูก่บัการส่ือสาร 

3. สีสันถ้าฉูดฉาดมากเกินไปอาจจะรบกวนในการน าเสนอ หรือเรื่องแสงจาก
ประสบการณบ์างทีมีคอมเมนทจ์ากกลุ่มคนดวูา่แสงมนัดแูบบกวนตา กวนใจเกินไป แลว้ไม่อยากด ู
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ยิ่งทารเ์ก็ต 40 ปีขึน้ไป เคา้ก็ไม่ไดช้อบคลัเลอรฟ์ูลท่ีมากจนเกินไป เคา้ไปมองว่าเป็นการลดทอน
ความนา่เช่ือถือ 
วางตราสัญลักษณใ์นรายการควรวางต าแหน่งใด 
 มันมีกฎของ กสทช ควบคุม เรื่องแรกคือขนาดของอะไรก็ตามท่ีเป็นโลโก้หรือตรา
สัญลักษณ์เพ่ืองานขายจะต้องมีขนาดไม่เกิน 1 ส่วน 8 ถ้าลากจอเป็นแนวตั้งแล้วหารด้วย 8 
จะตอ้งไม่สงูเกินเศษ 1 ส่วน 8 แลว้จะอยู่ดา้นล่าง เพ่ือไม่เป็นการรบกวนสายตาจนเกินไป อีกเรื่อง
งานขาย เราตอ้งยอมรบัว่าเป็นเรื่องเงินเขา้มาเก่ียวขอ้ง บางทีเง่ือนไขการขายอาจจะไมเ่ป็นไปตาม
รูปแบบรายการ บางทีอาจจะวางของเล็กใหญ่ไปงี ้ตอ้งมานั่งคยุกันว่าจะท ายงัไงใหม้นัเหมาะสม 
มุมมองส่วนตวัของพ่ีพ่ีว่าการขึน้โลโกห้รือสญัลกัษณบ์นหนา้จอในปัจจุบนันีก้ารอยู่ดา้นล่างซา้ย
หรือขวาพ่ีว่ามนัเหมาะสมแลว้ อยู่ในเกณฑท่ี์รบัได ้  การท่ีโลโกไ้ปฝังอยู่กับฉากมุมมองพ่ี พ่ีว่ามนั
แปลกไปนิดนึง แน่นอนว่าลกูคา้ก็อยากใหต้ราสญัลกัษณม์นัเห็นไดช้ดั ในทางกลบักนัถา้มาอยูแ่ลว้
รบกวนพิธีกรหรือดงึดดูสายตามากเกินไปมนัก็ไมส่มควร  

ส่วน Product placement ท่ีวางคูก่บัพิธีกรก็ควรจะวางอยู่ในเลเวลท่ีไม่บดบงัหรือรบกวน
จนเกินไป เช่น วางอยู่บนโต๊ะแต่ขนาดไม่ไดใ้หญ่จนเกินไป อย่างบางอย่างใหญ่มาก รกเกินไป ดู
ขาดศิลปะในการวางจนเกินไปก็มีใหเ้ห็นบอ่ยครัง้ เพราะเรื่องการร  าคานตาก็มีทกุวยัไม่ไดเ้ป็นแคผู่้
สงูวยั มนัจะยอ้นกลบัมาท่ีค าวา่ hard sale         
วันถ่ายท ามีอะไรทีเ่ราควรค านึงถงึมากทีสุ่ด   

 คือท าให้ได้ตาม pre production ท่ีวางไว้คืออะไรก็แล้วแต่ท่ีเราจะต้องน าเสนอ Size 
Fonts ข้อความให้มันอยู่ในลักษณะท่ีส่ือสารได้ง่าย   ส่วนเนือ้หาข่าวในมุมมองพ่ีท่ีเหมาะกับ
ผูสู้งอายุคือลักษณะของข่าวมนัเป็นคอนเทนทท่ี์ เป็นรายวนั เราไม่แน่ใจว่าแต่ละวนัมีคอนเทนท์
อะไรท่ีต่างไปบา้ง คอนเทนทบ์างวนัอาจจะเป็นเรื่องของ Gossip บางวนัอาจจะเป็นเรื่องของใต้
เตียงผูส้งูอายอุาจจะไม่ไดส้นใจอนันีพ่ี้ดจูากประสบการณค์นรอบตวั แต่สิ่งหนึ่งท่ีจะแอบเห็นบอ่ย
นั่นก็คือความน่ารกัของลกูดารา ดาราคนนัน้ไปท ากิจกรรมอนันัน้อนันี ้เราดจูากรุน่คณุพ่อคณุแม่ท่ี
ส่ือสารออกมาจากทาง Facebook จะเห็นการแชรข์่าวพวกนีเ้ยอะมาก แลว้กลายเป็นสงัคม ชวน
คนรอบขา้งมาดมูาสนใจกับคอนเทนทท่ี์แชรด์ว้ยกนัเช่น สายฟ้าพายุลกูชมพู่ คือเดี๋ยวนีผู้ส้งูอายุก็
เล่นไอจีแลว้ก็ติดตามดาราแต่จะติดตามเรื่องราวน่ารกัๆ มากกว่าไม่ไดต้ิดตามเรื่องราวว่าใครตบ
กันเรื่อง Gossip เคา้จะไม่ค่อยไดต้ามผูสู้งอายุเคา้ชอบตามคอนเทนทท่ี์ดาราไปท านะไปเท่ียว 
เลีย้งหมาอะไรประเภทอยา่งนีคื้อบทสนทนามนัจยาวมากกว่ามีการแชรม์ากกว่า 
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วันถ่ายท าหากมีข้อผิดพลาดในส่วน production จะมีการแก้ปัญหาอย่างไร  
   คือท าใหไ้ดต้าม pre production ท่ีวางไวคื้ออะไรก็แลว้แต่  แต่ไม่ว่าจะรายการผูสู้งอายุ
หรือไม่ใช่ คือทีมงานจะตอ้งมีการเช็คลว่งหนา้ อย่างเป็นทีมสตดูิโอท่ีพ่ีดแูลพ่ีคอ่นขา้งจะใหน้  า้หนกั
กับการเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้รายการไม่ว่าจะสดหรืออัดเทปอย่างนอ้ยจะตอ้งมีการย า้ทุก
ต าแหน่งอย่างนอ้ย 10 นาทีก่อนเริ่มอุปกรณท์กุอย่างจะตอ้งพรอ้มท่ีสุด หรือถา้เกิดเหตอุาเพศจริง 
ๆ เฉพาะหนา้ เช่นเราเช็คใหม่เรียบรอ้ยแลว้มีการสนุกสนานเช่นสายไมคข์าดอันนีคื้อ uncontrol 
จริง ๆ เราก็ตอ้งหาวิธีการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ใหส้ัน้ท่ีสดุ  บางทีความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดจาก
สิ่งไมค่าดคิด เช่น ภาพขา่วไมม่า ตวัหนงัสือผิด เรื่องพวกนีจ้รงิ ๆ มนัเป็นการแกปั้ญหาท่ีเราจะตอ้ง
ท าใหเ้รว็ท่ีสดุแตห่ลงัจากนัน้ถา้มีปัญหาอะไรเกิดขึน้สิ่งท่ีพ่ีจะตอ้งย า้กบัทีมคือคยุกนัวา่ปัญหาพวก
นีม้นัควบคมุไม่ไดจ้ริง ๆ หรือเปล่าหรือเกิดจากการประมาท หาคนวิ่งลงไปหาไมคต์วัใหม่ เป็นตน้ 
คือเราจะตอ้งมีสติหนา้งาน หรือบางทีผูป้ระกาศไปเขา้หอ้งน า้ในช่วงพกัเบรกเคา้ก็คงไม่อยากให้
เสียงธุระเขา้ไมคก็์จะกดปุ่ มmute ไวก้่อน ดว้ยความรีบกลบัมาจดัรายการแลว้ลืมเปิดไมค ์มนัก็เคย
เกิดขึน้ ทีนีม้นัขึน้อยูก่บัสตขิองทีมโปรดกัชั่นหนา้งานวา่จะแกปั้ญหาอย่างไร 
การตัดต่อข่าวบันเทงิส าหรับผู้สูงวัยควรเป็นอย่างไร  

การตัดต่อพ่ีว่าควรให้น ้าหนักกับการส่ือสารอย่างการปรบัเสียงให้ฟังง่าย ให้สิ่งท่ีเรา
ตอ้งการส่ือสารมนัเดน่ชดัอนันีส้  าคญัมาก ส าหรบัพ่ีเราไม่ควรปลอ่ยปละตอ้งดแูลใหม้นัออกมาไดดี้
ท่ีสุดเท่าท่ีจะดีได ้และเรื่องของหนา้จอความคลีนความใสการน าเสนอตอ้งถูกตอ้ง ขอ้มูลต่าง ๆ 
การน าเสนอภาพอะไรออกไปก็แลว้แต่อันนีม้ันก็ยอ้นกลับมาท่ีภาพตวัรายการเองว่าคณุอาจจะ
ขาดความรอบคอบหรือเปล่าอาจจะต้องมีการดูแลตรวจสอบเพิ่มเติมหรือเปล่าอันนี ้ต้องให้
ความส าคัญมันก็จะยอ้นกลับมาว่าเราท างานไดถู้กตอ้งออกมาตามท่ีตัง้ใจไวห้รือเปล่า อะไรท่ี
จะตอ้งส่ือสารใหเ้ขาส าหรบัผูส้งูอายมุนัตอ้งชดั ๆ  ใหญ่ ๆ นิดนึงบางทีผูส้งูอายไุม่ไดด้คูอนเทนทข์
องเราผ่านจอโทรทัศนข์นาดจอขนาด 40 50 นิว้ ผูสู้งอายุเองก็เป็นคนท่ีติดมือถือไม่นอ้ยไปกว่า
วัยรุ่นเพราะฉะนั้นเน่ียถ้ามีอะไรท่ีมันดูเล็กจิ๋วหลิวจนเกินไปมันไม่ได้เราอาจจะต้องค านึงถึง
บางอย่างท่ีมนัเส่ือมไปตามวยั บางทีไม่ตอ้งถึงผูสู้งอายุบางทีแค่รุน่พ่ีพ่ีเราเน่ียเราส่งอะไรท่ีเล็ก ๆ 
เกินไปเคา้ก็อ่านไม่ไดแ้ลว้ อย่างเด็กวยัยรุน่หรือวยัท างานก็อาจจะยงัพอดไูดแ้ต่คนท่ีสูงอายเุคา้ก็
จะมองไม่เห็นจริง ๆ คอนเทนทม์นัก็เรื่องหนึ่งส่วนหนึ่ง   การส่ือสารก็อีกส่วนนึงบางอย่างมนัตอ้ง
ค านงึถึงสิ่งท่ีมนัเส่ือมไปตามวยั ไมเ่ชน่นัน้ก็เหมือนเราไมใ่สใ่จเขา เหมือนเรารูว้า่เคา้อา่นไมอ่อกเรา
ก็ยังไปยัดเยียดใหเ้ขาสุดท้ายสิ่งท่ีเกิดขึน้คือเคา้ก็จะไม่สนใจเพราะเลือกท่ีจะรบัชมอย่างอ่ืนได ้ 
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เรื่องเสียงเช่นเดียวกนับางทีมีเสียงรบกวนเขา้ไปเยอะ การเท่มนัไม่ใช่สิ่งท่ีเขาตอ้งการ อย่างดนตรี
จงัหวะเท่ ๆ มนัก็ไปรบกวนการส่ือสารในสิ่งท่ีเขาก าลงัดอูยู่ก็ไม่ไดอ้าจจะช่วยใหก้ารส่ือสารมนัไป
ถึงเปา้หมายท่ีเราตัง้ใจไวก็้ได ้ 

มีหนึ่งกรณีท่ีเป็นเรื่องใกลเ้คียงแต่มนัคนละแบบนะอย่าง Pages อีจนั ส่ือสารตวัหนงัสือ
เรียบ ๆ ง่าย ๆ ตัวหนังสืออ่านง่ายแล้วทิง้จังหวะให้คุณอ่านจบประโยค บางทีบางอย่างขึน้
ตัวหนังสือมาเยอะมากให้เวลาเราสองวิเราก็รับสารไม่ทันแล้ว บางทีผู้สูงอายุเองเขาก็จะไม่
สามารถอินกับ detail ไดข้นาดนัน้ถา้เขารบัสารท่ีส่ือออกมาไม่รูเ้รื่องเคา้ก็ปล่อยผ่านไปเลยถา้มนั
จะตอ้งวุ่นวายขนาดนัน้แอบเช่ือว่าเคา้เลือกท่ีจะปล่อยผ่านมากกว่า บางทีคนเราถา้ขึน้ตวัหนงัสือ
อะไรเยอะเยอะใหเ้คา้อ่านแลว้เคา้ไม่รูเ้รื่องเคา้ก็สูญเสียการรบัรูเ้นือ้หานัน้นัน้ เหมือนแบบถา้มัน
ยากไปก็ไมเ่ป็นไรเนอะ  

เวลาท ารายการก็ควรมี CG ดว้ยท่ีกระชบัอ่านง่ายแลว้ชดัเจนมนัจะช่วยตอกย า้ขอ้ความ
ใจความท่ีเราจะส่ือสารโดยท่ีค านึงว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนถา้เราน าเสนอผ่านมือถืออันนีต้อ้งคิด
แล้วว่ามันควรจะวางอยู่ตรงไหนท่ีคนอ่านได้เด่นชัดแล้วไม่บดบังใจความหลักท่ีเราจะส่ือสาร
ออกไป สีตวัหนังสือท่ีเขม้จะส่ือสารไดง้่ายกว่าตวัหนังสือสีอ่อน บางทีเคา้ตอ้นรบัส่ือสารอาจจะ
ไม่ไดอ้ยู่ในหอ้งเล็ก ๆ เคา้อาจจะท าอะไรอยูใ่นสวนหรืออยูข่า้งนอกเคา้ก็สามารถเล่นโซเชียลไดท้กุ
ท่ีทกุเวลาสิ่งท่ีเกิดขึน้ก็คือบางทีตวัหนงัสือโทนสีอ่อนสีขาวสีเหลืองสีพาสเทลท่ีวยัรุน่อาจจะรูส้ึกว่า
มันสวยแต่ว่าพอเวลาไปอ่านบนหน้าจอมือถือจริง ๆ มันอ่านยากเม่ือเทียบกับสีท่ีเป็นโทนเข้ม
ชัดเจนมันอ่านง่ายกว่าเยอะมากเพราะฉะนัน้พอเคา้อ่านง่ายมันก็ท าใหส่ื้อสารไดง้่ายบางทีเรา
อาจจะรูส้ึกเชยไปไหมพ่ีมนัอาจจะมีบา้ง บางทีผูสู้งอายก็ุไม่ไดย้อมเปล่ียนมือถือไดบ้่อย ๆ อย่าง
ผูห้ญิงเคา้จะมีกระเป๋าบางคนเคา้ก็จะพก iPad อย่างผูส้งูอายผุูช้ายก็จะพกเครื่องเดียวแตพ่อเห็น
โทรศพัทมื์อถือรุ่นใหม่ท่ีจอใหญ่แลว้แพงไปเคา้ก็รูส้ึกว่าไม่ไหวเสียดายเงินก็จะถกูใจกับการใชรุ้่น
เก่าท่ีจอมนัใหญ่ หรือโทรศพัทที์าสามารถเลือกใหต้วัใหญ่ๆได ้

 
(สมัภาษณ ์ณ วนัท่ี 20 เมษายน 2564) 
 
วงศกร นาคเนียน  
ตัดต่ออาวุโสอยู่ฝ่ายข่าวบันเทงิออนไลนข์องช่องวัน 31 / ประสบการณ ์9 ปี 
คิดเหน็อย่างไรกับข่าวบันเทงิในปัจจุบัน 
ส่ือออนไลนต์อนนีต้อบโจทยข์า่วบนัเทิงยคุใหม ่มนัรวดเรว็ มีประเดน็ใหม ่
ข่าวบันเทงิในทวีีกับออนไลนต์่างกันอย่างไร 
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 ตา่งกนัคือ  ทีวีเล่าเรื่องดว้ยเสียงดว้ยภาพ แตค่นเสพออนไลนจ์ะเนน้ภาพเป็นหลกัเนน้เล่า
เรื่องผ่านตวัอกัษร ตวัหนงัสือ หรือจะเลา่เรื่องผ่านเสียงก็ได ้แตค่นออนไลนส์ว่นใหญ่เคา้จะดมืูอถือ
บางทีไมไ่ดเ้ปิดเสียง จงึตอ้งเลา่เรื่องผา่นตวัหนงัสือมากกวา่ในจอโทรทศัน ์  
หลักขององคป์ระกอบศิลป์ในการน าเสนอข่าวบันเทงิส าหรับผู้สูงวัย 
 ตอ้งดูง่ายไม่ฉูดฉาด เคา้จะมีปัญหาดา้นสุขภาพการมองเห็น หรือการไดย้ิน เราจะใช้
ตวัหนงัสือท่ีอ่านชดัเจน สีโทนเย็นเหลือง ฟ้า ชมพู เย็น ๆ  แต่ก็อาจจะอยู่ท่ีคอนเทนตว์่าเป็นคอน
เทนตแ์บบไหน ถา้เป็นคอนเทนตเ์ตือนก็เป็นสีรอ้น ๆ แรง ๆ ด า ๆ ฟ้อนตท่ี์อ่านง่ายตอ้งมีหวั คนสูง
วยัจะไม่คุน้กับฟรอ้นสมยัใหม่มาก ตอ้งชดัเจน ขนาดอ่านง่าย ตอ้งไม่เล็กไป สีตอ้งคอนทราสกัน
ชดัเจนจะหวา่งตวัหนงัสือกบัพืน้หลงั  
ผู้สนับสนุนรายการควรอยู่ต าแหน่งใดในรายการ 
 ส่วนใหญ่ เป็น Product placement เอาของมาตั้งเลยจะสามารถเข้าถึงผู้สูงอายุได้
มากกวา่ เอาโลโกม้าแปะจออาจจะส่ือสารไม่ไดเ้ท่าไหรเ่ท่ากบัการพดูถึงสินคา้ มนัจะท าใหเ้กิดการ
รบัรูข้องผูส้งูอายดีุกวา่จะไมพ่ดูถึงอะไร  
วันถ่ายท ามีอะไรต้องค านึงถงึเป็นพเิศษ 
 การท ารายการส าหรบัผูส้งูวยั เราตอ้งท ารายการใหผู้ส้งูวยัไมรู่ส้กึวา่ตวัเองสงูวยั  
การตัดต่อรายการข่าวบันเทงิส าหรับผู้สูงวัย  
 จงัหวะจะตอ้งไม่เร็วไป เพราะคนสูงอายุจะตอ้งใชเ้วลาในการรบัสาร ตวัหนังสือชัดเจน 
ส่ือสารเขา้ใจ หรือเสียงพดูตอ้งส่ือสารแลว้เขา้ใจเลย สีท่ีใชอ้าจเป็น สีเหลือง เขียวออ่น ฟ้า  
 
(สมัภาษณ ์ณ วนัท่ี 20 เมษายน 2564) 
 
ธีรพจน ์เทยีมสุวรรณ    
 กราฟฟิกบันเทงิช่อง One31 ประสบการณ ์6 ปี 
ความคิดเหน็ต่อข่าวบันเทงิในปัจจุบัน 
ขา่วบนัเทิงปัจจบุนัแขง่ขนักนัทางออนไลนส์งูมากกวา่ทีวี เพราะไวกว่าทีวี เพราะทีวีมีความถกูตอ้ง 
ตอ้งลงลกึในรายละเอียด  
องคป์ระกอบของกราฟฟิกรายการมีอะไรบ้าง 
 ไตเติล้รายการเพ่ือดงึความสนใจ บาร ์โลโก ้เอนเครดติ  
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ควรออกแบบเพือ่เหมาะสมกับผู้สูงวัยอย่างไร 
สีสนัเยอะหน่อยแต่ไม่ฉูดฉาด เพราะผูสู้งวยัเจอสีเยอะ ๆ จะลายตา  หลายสีไดแ้ต่ไม่ฉูดฉาด คือ
หลายสีแต่ไม่สด ยกตวัอย่างเช่น น า้เงินกับฟ้า อาจใชสี้ฟ้า แต่ไม่สดมาก ออกทางเขม้ขึน้หน่อย 
ตวัหนงัสือเล็กไม่ได ้ตอ้งเห็นชดั โลโก ้ตอ้งไม่เป็นมินิมอล เป็นลกัษณะแบบรายการวนับนัเทิง ตอ้ง
ไม่วัยรุ่นไป เพราะเคา้จะเขา้ไม่ถึงขนาดคอนเทนตต์อ้งชัด ตัวหนังสือมีขอบ กราฟฟิกตอ้งเน้น
ขอ้ความ  
 
(สมัภาษณ ์ณ วนัท่ี 20 เมษายน 2564) 
 
สุจิตรา พทิยานรเศรษฐ ์
อธิบดกีรมกิจการผู้สูงอายุ 
ประสบการณ์ในการท างาน หน้าของกรมกิจการผู้สูงอายุปีท่ี 2 แต่อดีตเป็นผู้อ  านวยการศูนย์
ผูส้งูอายท่ีุบา้นบางแคประมาณ 2 ปีกวา่ 
บทบาทหน้าทีก่รมกิจการผู้สูงอายุ  

หนา้ท่ีของกรมในปัจจุบนัเป็นหน่วยนโยบายวิชาการท่ีเราเป็นแนวทางในการขับเคล่ือน
เพ่ือใหก้ารดูแล คุม้ครอง พิทักษ์ พัฒนาผูสู้งอายุมีประสิทธิภาพ เพราะการท างานดา้นผู้สูงอาย ุ
ไม่ไดท้  าโดยกรมกิจการผู้สูงอายุท่ีเดียว เป็นการขับเคล่ือนในหลายมิติร่วมกัน ทั้งดา้นสุขภาพ 
เศรษฐกิจ สงัคมสภาพแวดลอ้ม และเทคโนโลยีดว้ยในปัจจุบนั เพ่ือรองรบัสงัคมท่ีกา้วเขา้มาเป็น
สงัคมสูงวยั ปีนีปี้หนา้ก็จะเป็นสงัคมสงูวยัท่ีสมบรูณแ์บบคือ 20% ของประชากรคือผูสู้งอาย ุคาด
วา่ประมาณปี 65 ก็จะเป็นตามนัน้ เพราะฉะนัน้การท่ีเราเขา้สู่สงัคมสงูวยัตัง้แตเ่รามีผูส้งูอายเุพียง 
10%  จนมาถึงวนันีก็้จะเขา้สู่ 20% ก็เป็นเวลาท่ีมีการขบัเคล่ือนดา้นเตรียมความพรอ้มเพ่ือรองรบั
สงัคมสงูวยัโดยล าดบั โดยภารกิจของกรม ท าอะไรยงัไงบา้งแลว้ ก็มีการท างานรวมกนักบัหลาย ๆ 
หนว่ยงาน ปัจจบุนัเรามีแผนบรูณาการเตรียมความพรอ้มโดยกรมกิจการผูส้งูอายเุป็นเจา้ภาพหลกั
ในการขบัเคล่ือนแตม่นัมี 2 มิต ิ คือ มิตดิา้นการเตรียมความพรอ้ม กบัมิตดิา้นการพฒันาศกัยภาพ 

มิติดา้นการเตรียมความพรอ้ม ก็หมายถึง ท ายงัไงท่ีจะเตรียมสงัคม เตรียมคนในทุกช่วง
วยัใหเ้ขา้ใจ และพรอ้มท่ีจะเขา้สูส่งัคมสงูวยัท่ีสมบรูณแ์บบขึน้  

มิติดา้นการพัฒนาศักยภาพ หมายถึง คนท่ี 60 ปีแล้ว จะท าอย่างไรให้ท่านยังคงเป็น
ผูส้งูอายท่ีุเป็น Active Aging เรียกวา่เป็นวฒุิพลงัใหย้าวนานท่ีสดุ  

ถา้เราแบ่งผูสู้งอายุเป็น 3 กลุ่ม คือ ติดบา้น ติดสังคม ติดเตียง  เราก็อยากใหเ้ป็นผูท่ี้ติด
สงัคมนานท่ีสดุ ถึงเวลาเหน่ือยอาจจะติดบา้น แตใ่หต้ดิเตียงนอ้ยท่ีสดุหรือไมต่ิดเตียง แลว้ก็จากไป
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แบบมีความสุข น่ีก็เป็นมิติของการท างานดา้นผู้สูงอายุท่ีมีการขับเคล่ือนร่วมกันของหลาย ๆ 
หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นสาธารณะสุข แรงงาน หรือว่าอุดมศึกษาต่าง ๆ เหล่านีก็้จะมาช่วยกันมา
ดแูลในมิตเิหลา่นีค้ะ่  
ท่านตดิตามข่าวสารผ่านช่องทางใดบ้าง 
 ดูทางโทรศัพทเ์ป็นช่องทางท่ีหนึ่งท่ีจะดูมากกว่าเพ่ือน ดูทางทีวีก็ยังมีบา้งท่ีใช้เวลากับ
กิจกรรมตรงนัน้ และวิทยุก็ไดฟั้งเวลาเดินทางในรถ ถา้ทางโทรศพัทก็์จะดูข่าวผ่านลิงคท์างไลน์
ขอ้มูลท่ีส่งเขา้มา เฟสบุคส าหรบัพ่ีก็ดนูอ้ย แต่ถา้เป็นผูสู้งอายุท่ีออกจากภาวะท่ีตอ้งท างานแลว้ก็
อาจจะใหเ้ฟสบคุมากขึน้ 
ท่านตดิตามข่าวบันเทงิบ้างหรือไม่ 
 ก็ดูบา้ง ข่าวบันเทิงก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีท าใหเ้ราผ่อนคลาย เราก็ตอ้งเรียนรูใ้นหลาย ๆ มิต ิ
เพราะว่าความบันเทิงก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมคิดว่าทั้งข่าวสารท่ีเป็นข่าวสารหลัก ๆ และข่าว
สาระบนัเทิง ดนตรี ก็ดมีูตดิตาม 
แต่ถา้หลงัเกษียนแลว้เวลาส าหรบักิจกรรมตรงนีอ้าจจะเยอะขึน้ อาจจะใชเ้วลาในการดส่ืูอตรงนี ้
เยอะขึน้ อาจจะมีเวลาท่ีเปิดทีวีอยู่ท่ีบา้นมากขึน้ เพราะเดี๋ยวนีข้า่วบนัเทิงก็ไม่ใช่แคเ่พียงจะใหเ้รารู ้
ว่าจะมีละครเรื่องอะไร แต่มนัก็ท าใหเ้รารูว้่าเคา้ส่ือสารอะไรกนั เคา้มีการเปล่ียนแปลงอะไรกันใน
วงสงัคมคนบนัเทิงท่ีมีอยู ่มนัก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีท าใหเ้รารบัรูส้ถานการณร์ว่มไปกบัสงัคมดว้ย เพราะ
บางทีเราก็มีความรูส้กึวา่ เรายงัเป็นสว่นหนึ่งของสงัคมก็ตอ้งรูท้กุ ๆ มิต ิ 
ท่านใช้ช่องทางไหนในการตดิตามข่าวบันเทงิบ้างนอกเหนือจากโทรทัศน ์
 สว่นใหญ่ก็จะรบัขา่วบนัเทิงจากโทรทศันช์อ่งทางอ่ืนก็ไมค่อ่ย  
ท่านคิดว่าผู้สูงวัยใช้แอพพลิเคช่ันไลนบ่์อยเพยีงใด 
 พ่ีคิดว่าเด๋ียวนีผู้สู้งอายุมีความเขา้ใจในส่ือมากขึน้ อย่างเราท างานกรมกิจการผูสู้งอายุ
เน่ีย โรงเรียนผูส้งูอาย ุหรือชมรม หรือ ศนูยต์า่ง ๆ เราพยายามจดัการอบรมเรื่องการใชส่ื้อเขา้ไปให้
ทา่นไดร้บัรูว้ิธีการเหล่านีม้ากขึน้ เพราะฉะนัน้พ่ีคดิวา่ผูส้งูอายใุชส่ื้อเหลา่นีม้ากขึน้ในสงัคมปัจจบุนั
และในอนาคตน่าจะมีความจ าเป็นท่ีท่านจะตอ้งได้รบัข้อมูลผ่านส่ืออย่างนีม้ากขึน้ และท่ีเรา
พยายามใหค้วามรูเ้ขา้ไปเพราะเราคดิวา่ เม่ือทา่นใชม้ากขึน้ ทา่นก็ตอ้งใชอ้ย่างถกูวิธีและก็ตามทนั
ไม่ถกูส่ือเหล่านีห้ลอกลวง เพราะบางทีมีข่าวว่าผูส้งูอายุกดนั่นผิดน่ีผิดแลว้มนัเป็นปัญหา ก็มีการ
อบรมสิ่งเหลา่นีเ้กิดขึน้กบักระบวนงานของเราดว้ย 
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ท่านคิดว่ามีข้อจ ากัดในการใช้ส่ือส าหรับผู้สูงวัยบ้างหรือไม่ 
 น่าจะเป็นสายตาท่ีเป็นขอ้จ ากัด พวกตวัเล็กอะไรแบบนี ้แลว้ก็การสัมผัสท่ีตอ้งใช้เวลา
จ ากัดหรือความเร็ว บางทีอาจจะไม่ทนัถา้มนัสามารถมีเวลาในการตดัสินใจเลือกจะดีไม่เหมือน
เดก็ ๆ ท่ีจะกดนูน่ี่ไดท้นัที แตเ่รื่องสายตาน่ีส าคญั หนงัสือตอ้งตวัใหญ่และก็สรา้งความชดัเจน 
ออกแบบอยา่งไร 

1. ตวัหนงัสือตอ้งใหญ่ขึน้ เม่ือก่อนเราเคยแซวเวลาเพ่ือนเล่นโทรศพัทว์่าตวัหนงัสือเป็น
ไซสบ์างแค จรงิ ๆ คือตวัใหญ่  

2. สีสนัตอ้งสะดดุตา เรียบ ๆ เพลน ๆ อาจจะไมเ่ป็นท่ีสงัเกต 
ท่านรับชมรายการต่าง ๆ เพราะอะไร 

3. ถา้ดขูา่วบนัเทิงเพ่ือความเพลิดเพลิน  
4. อาจจะดวูา่เคา้สงัคมปัจจบุนัมีวิถีอยา่งไรกนั 
5. ดเูพ่ือจะบอกกล่าวหรือส่ือสารถึงลกูหลานไดว้่ามิติตา่ง ๆ ท่ีมองเห็นเน่ียมนัใช่หรือไม ่

ควรหรือไม่ควร เพราะบางทีเราก็อยากท่ีจะสอนลกูหลานผ่านส่ือ บางทีเราพดูแลว้ไม่
มีตวัอย่างอาจจะไม่เขา้ใจ มีตวัอย่างจากส่ือบนัเทิงทัง้ ดีทัง้ไม่ดีมีมุมท่ีสะทอ้นใหเ้ห็น 
เพราะฉะนั้นการท าส่ือบันเทิงต้องมีผลถึงตรงนี ้เหมือนกันในการท่ีจะท าให้เป็น
ประโยชน์ในง่ของการส่ือสารและต่อเน่ืองไปถึงการสรา้งความเข้าใจในมิติต่าง ๆ 
ใหก้บัเดก็ ๆ และเยาวชนไดผ้า่นทางผูใ้หญ่ไดด้ว้ย 

ท่านคิดอย่างไรกับข่าวบันเทงิในปัจจุบัน 
 ฟังเพ่ือรบัรูว้า่เคา้มีอะไรเกิดขึน้กนับา้งแลว้กลั่นกรองว่าสิ่งท่ีไดย้ินไดฟั้งนัน้ ไดย้ินแลว้ผ่าน
ไปหรือไดย้ินแลว้ควรเก็บมาเพ่ือส่ือสารตอ่หรือบอกกล่าวน ามาใชป้ระโยชนอ์ะไรไดบ้า้ง เพราะมีทัง้
เรื่องท่ีควรจะผ่านไปและมีทัง้เรื่องท่ีควรจะเก็บมาบอกกล่าวและเป็นประโยชนก์ับคนอ่ืนได ้เป็น 2 
ระดบั 
เคยดูแล้วรู้สึกว่าบางข่าวไม่ควรตแีผ่หรือไม่ 
 ถา้ในแง่ความรุนแรงหรือในมิตท่ีิจะก่อใหเ้กิดการลอกเลียนแบบเราก็ตอ้งท าความเขา้ใจว่า
บางทีสรา้งส่ือก็คงตอ้งสรา้งเพ่ือใหค้นสนใจวา่อะไรเป็นประเดน็ท่ีจะดงึดดูความนา่สนใจไดท้  าแบบ
ไหนแล้วจะเกิดลูกค้าได้ ก็ต้องเข้าใจในมิติผู้ผลิต แต่ในอีกมิติของผู้เสพส่ือเราก็คงต้องมี
วิจารณญาณของเราท่ีจะวิเคราะหว์่า ไอท่ี้เคา้ส่ือใหเ้รา เรารบัรูแ้ลว้ผ่านไปหรือเรารบัรูแ้ลว้น ามา
วิเคราะหก์ลั่นกรองเสนอให้ลูกหลานได ้แต่บางครัง้ถ้ามันยากเกินไปมันก็จะท าใหเ้กิดความไม่
เขา้ใจในสงัคม เพราะฉะนัน้การส่งส่ือก็คงตอ้งมีความระมดัระวงั และก็มีความพอเหมาะพอดี ซึ่ง
จริง ๆ ก็คิดว่าเคา้ก็มีกระบวนการเพราะเคา้ก็ผ่านกบว ผ่านกรรมการมาหลาย ๆ มิติ ท่านก็คงตอ้ง



  
 

167 

กลั่นกรองสิ่งเหล่านัน้ออกมาจนออกมาถึงเราแลว้ในฐานะผูเ้สพ เพราะฉะนัน้สิ่งท่ี ควรจะท าให้
เกิดขึน้ในสงัคมคือ สรา้งการรบัรูว้่าส่ือท่ีออกมานัน้ไม่ใช่ว่าท่านจะเสพแลว้สรุปตรงนัน้เลยคงตอ้ง
กลั่นกรองซึ่งกนัและกนัทัง้สองฝ่าย 
ท่านรู้จักรายการบันเทงิประเภทใด 
 โกลเดน้ซอง พิธีกรทกุรายการเคา้ก็มีความถนดัในรูปแบบตามนัน้ ชอบโกลเดน้ซองเพราะ
เป็นความบนัเทิงท่ีไม่ตอ้งคิดมาก อนันีคื้อถา้เราเครียดเราเหน่ือยแลว้มาฟังรายการนีเ้รารูส้ึกว่ามนั
ก็เป็นความบนัเทิง ละคอมเมนทท์ัง้ 4 ท่านก็สามารถใหข้อ้มลูท่ีเป็นประโยชน ์และมีอยู่ช่วงนึงท่ีมี
ความรูส้ึกว่ามนัตอบโจทยส์งัคมผูสู้งอายุในฐานะท่ีเราท าในมิติตรงนี ้มีอยู่วนันึงท่ีมีท่านผูส้งูอายุ
มาเป็นผูเ้ขา้แข่งขนัเคา้ก็ชีใ้หเ้ห็นว่าถึงจะสงูอายแุลว้ก็ยงัแสดงความสามารถได ้มีศกัยภาพพรอ้ม 
และท่านคอมเมนเตเตอรก็์แสดงความช่ืนชมและก็ส่ือสารออกมาเป็นมุมท่ีดีกับการเป็นสังคม
ผูส้งูอาย ุมนัตอบโจทยท์ าใหผู้ส้งูวยัรูส้ึกยงัมีคณุค่าและยงัส าคญัในสงัคม ยงัเคยคิดดว้ยซ า้ว่าจะ
ไปขอบคณุเคา้แตเ่ป็นสถาณการณโ์ควิดมนัก็ล าบาก  
เนือ้หารายการบันเทงิส าหรับผู้สูงวัยควรเป็นแบบใด 
 ถ้ามิติของสังคมสูงวัยจริง ๆ ดารามีส่วนท าให้เกิ ดความน่าสนใจของการเสพส่ือ 
เพราะฉะนัน้สิ่งท่ีเราอยากใหผู้ส้งูวยัไดร้บัคือ รบัรูถ้ึงสิทธิสวสัดิการ รบัรูถ้ึงสิ่งท่ีสงัคมด าเนินการว่า
ท่านสามารถเขา้สู่สิทธ์ินัน้ไดอ้ย่างไร เพราะฉะนัน้ดา้นบนัเทิงหรือดารามาเป็นตวักลางในการท่ีจะ
สรา้งมิติเหล่านีใ้หเ้กิดขึน้ จะเป็นประโยชนม์ากขึน้ เพราะถา้เราเอาคนในหน่วยงานในกรมกิจการ
ผูสู้งอายุไปพูด ท่านผูสู้งอายุอาจจะไม่ไดอ้ยากฟังเห็นหนา้แลว้ไม่ไดอ้ยากรู ้ถา้ทางบนัเทิงน ามิติ
เหล่านีไ้ปส่ือสารคือท างานด้วยกันกับกรมกิจการผู้สูงอายุมาส่ือสารสิ่งท่ีเป็นประโยชน์สิทธิ
สวัสดิการต่าง ๆ ให้ท่านผู้สูงอายุได้รบัรูว้่า 60 ปีไปแล้วท่านจะไดอ้ะไรบา้ง ควรจะดูแลตัวเอง
อย่างไรบ้าง ควรจะมีการพักผ่อนอย่างไร ออกก าลังกายอย่างไร ใช้ชีวิตอย่างไร ท่านจะได้
ประโยชนอ์ะไรหลงัใชชี้วิตหลงั 60 ของท่านผ่านคนบนัเทิง พ่ีว่ามนัจะท าใหเ้กิดความน่าสนใจมาก
ขึน้ ในอนาคตก็อยากท างานรว่มกบัผูท่ี้อยูใ่นวงการบนัเทิงท่ีทา่นมีความประสงคจ์ะช่วยสงัคมท่ีจะ
ท าใหส้ิ่งเหลา่นีเ้ขา้ไปถึงมือผูส้งูอาย ุ
หากมีรายการบันเทงิผ่านช่องทางไลนท่์านคิดว่าจะช่วยผู้สูงอายุได้หรือไม่ ในด้านใด 
 ไดค้วามผ่อนคลาย ไดร้บัความเขา้ใจสวสัดิการท่ีจะเกิดในชีวิตท่านไดอ้ย่างเขา้ถึงและมี
ความชดัเจนมากขึน้ 
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รายการต่าง ๆ มักมีผลิตภัณฑม์าน าเสนอท่านเคยสนใจหรือไม่ 
 ถา้ดีและมีประโยชนจ์ริงก็ดี แต่ก็อยากใหเ้ขา้ใจผูสู้งอายุดว้ยถา้เป็นเรื่องจริงเรื่องดีบอก
กล่าวกันก็ไม่ไดว้่าอะไรกันว่าจะไปสนับสนุนหรือไม่ ก็อยู่ท่ีการตดัสินใจของผูฟั้ง แต่ถ้ามันไม่ใช่
เรื่องจรงิเรื่องดีก็ใหเ้ขา้ใจผูส้งูอายนุิดนงึ เห็นใจทา่นหนอ่ยอยา่ไปบอกอะไรท่ีท าใหท้า่นไขวเ้ขว  
 สินคา้ท่ีเหมาะก็ควรเป็นเรื่องสขุภาพ ผูส้งูวยับางท่านท่ียงัอยู่ในวยัท่ีติดสงัคมเน่ียยงัอยาก
ไปไหนมาไหน ส่ือท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว สถานท่ีท่ีจะท าใหท้า่นไดไ้ปเรียนรูส้ิ่งใหม ่ๆ สถานท่ีนีไ้ป
สะดวกผูส้งูอายไุปได ้มีสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นตน้ 
ท่านคิดว่าผู้สูงวัยเคยคอมเม้นแสดงความเหน็บ้างหรือไม่ 
 ผูส้งูวยัท่ีเป็นวยัเกษียณแลว้น่าจะมีการคอมเมน้กลบัไปท่านอาจจะมีมิติในใจว่าเห็นดว้ย
ไม่เห็นดว้ยแลว้อยากส่ือสารกลบัน่าจะมี แตใ่นตวัพ่ีเน่ียไม่ไดค้อมเมน้ ดเูพ่ือผ่อนคลายไปอนันีเ้รา
รบัก็รบัเพราะเราก็มีภาระอ่ืน  
 อยากฝากส่ือบนัเทิงเพ่ือท าใหท้่านผูสู้งอายุมีความสุขในมิติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและท าให้
ท่านไดร้บัความรูแ้ละเขา้ใจในสิทธิสวดัิการ ก็อยากใหม้ิติดา้นความบนัเทิงกบัการท างานของกรม
กิจการผูส้งูอายเุป็นสว่นหนึ่งซึ่งกนัและกนัในอนาคตเพ่ือสงัคมสงูวยัท่ีดี 
 
(สมัภาษณ ์ณ วนัท่ี 8 เมษายน 2564) 
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