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บทคัดย่อ

บทความนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประเด็นองค์ความรู้ด้าน

พฤตกิรรมและลกัษณะเนือ้หาและรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัเดก็และเยาวชน

โดยมุง่เน้นท่ีสื่อโทรทศัน์และวิทยเุป็นส�าคญั ทัง้นีเ้พ่ือเป็นแนวทางในการ

สง่เสริมการพฒันาสื่อส�าหรับเดก็และเยาวชน นอกจากนีย้งัสามารถเป็น

ข้อมลูพืน้ฐานเพ่ือการศกึษาเข้าใจในประเดน็เร่ืองสือ่เดก็และเยาวชนอยา่ง

ละเอียดลกึซึง้ย่ิงขึน้ตอ่ไป ซึง่ใช้วิธีการศกึษาจากเอกสาร (Documentary 

Research Method) พบวา่ ในปัจจบุนัเดก็และเยาวชนมีพฤตกิรรมการใช้สือ่

สือ่ออนไลน์มากท่ีสดุ และมีแนวโน้มวา่จะบริโภคสือ่จากอินเทอร์เน็ตมากขึน้ 

แตส่ือ่โทรทศัน์ก็ยงัคงเป็นท่ีนิยมอยู ่แตล่ดบทบาทลงไป ในขณะท่ีวิทยไุด้รับ

ความนิยมลดน้อยลง และพบวา่พฤตกิรรมการใช้สือ่ของเดก็และเยาวชนนัน้
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แตกตา่งกนัไปตามชว่งวยั ภมิูล�าเนา การเลีย้งดแูละความชอบหรือรสนิยม

สว่นตวัด้วย สว่นการผลติเนือ้หาสือ่เพ่ือเดก็และเยาวชนนัน้ มีข้อส�าคญัท่ี

ต้องพิจารณา คือ ควรเป็นรายการท่ีมีความสนกุสนาน เข้าใจงา่ย และมีสาระ

แฝงได้อยา่งเหมาะสม สอดคล้องกบัพฒันาการและความต้องการของแตล่ะ

ชว่งวยั ตลอดจนความสนใจเฉพาะกลุม่ ทัง้นีรู้ปแบบการน�าเสนอสือ่นัน้ต้อง

สอดคล้องกบัความสามารถในการเรียนรู้ของเดก็และเยาวชนด้วย เชน่เดก็

ปฐมวยั ควรการยดึหลกัความเรียบงา่ย ไมซ่บัซ้อน เข้าใจงา่ย ความเป็นรูป

ธรรม เป็นต้น  นอกจากนีจ้ากการศกึษาผู้ วิจยัพบวา่ การพิจารณาสง่เสริม

เนือ้หาสื่อและรูปแบบท่ีสอดคล้องกบัพฒันาการและการเรียนรู้ของกลุม่ 

เป้าหมายควรต้องค�านงึถงึ 4 ประเดน็ตามกรอบกระบวนการสือ่สาร (SMCR 

model) เพ่ือให้การสง่เสริมสือ่สร้างสรรค์นัน้เหมาะสมกบัเดก็และเยาวชน ซึง่

สือ่ท่ีดีจะชว่ยสง่เสริมการเรียนรู้ให้แก่เดก็และเยาวชนได้ ตลอดจนการสร้าง

แรงบนัดาลใจให้เดก็และเยาวชนเป็นนกัการสือ่สารท่ีสร้างสรรค์ ท่ีรู้เทา่ทนัสือ่  

และแสดงออกถงึคา่นิยมท่ีดีในสงัคม ซึง่จะสว่นหนึง่ของการร่วมกนัสร้าง

นิเวศสือ่ท่ีดีตอ่ไปได้ 

ค�าส�าคัญ : เดก็ / เยาวชน  / สือ่เดก็และเยาวชน 
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Abstract

 This paper describes about broadcast media behavior of the 

child and youth, and the content in media which child and youth wants 

and appropriate with. This paper will be a guideline to understand and 

support the development of media for the child and youth. The main 

results were as follows, the child and youth will use the online media 

more and more. Even online media is becoming more popular, but the 

traditional media such as televisions are still important for the child and 

youth, while radios are overshadowed by the child and youth. There are 

many factors that affect to the child and youth people media behaviors, 

for example, the ages and stages of child and youth development,  

demographic factors and socio- psychological factors. The most  

important rule for producing media for child and youth are always fun 

and contain good-quality content. The formats must be consistent with 

the diverse needs of child and youth development. For example, TV and 

radio programs for early childhoods need to keep it clear and simple. 

Moreover, producer can extend SMCR model for producing appropriate 

media for the child and youth. Good-quality media can support child’s learning, 

 and it can encourage the child and youth that become communicators 

who understand about media literacy concept and inspire self-expression 

the right values necessary for balancing media ecosystem as well.

Keywords: Child / Youth / Child and youth media
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1 อ่านเพ่ิมเติมไดจ้าก “การสมัมนาผลการวิจยัเกีย่วกบัสือ่เพือ่เด็กและเยาวชน จาก  http://www.isranews.
org/isra-news/item/23493research.html?preview=1&fcu=nuttarparch&fcp=6321dd5e0546609d9
ec21131820dfa09:oTOEhq8tKFQlyDMaC5FF8Ai9eDjv9S0z

บทน�า

แม้ว่าสื่อออนไลน์จะเป็นท่ีนิยมในปัจจบุนัแต่จากการศกึษาแนว

โน้มท่ีผ่านมาพบว่าแม้สื่อออนไลน์จะได้รับความนิยมขึน้เร่ือยๆ แต่สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเช่น โทรทศัน์ยงัคงเป็นสื่อท่ีได้รับความนิยมอยู่ใน

เมืองไทย ดงันัน้ จงึจ�าเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะต้องศกึษาถงึพฤติกรรมการใช้สื่อ

อิเลก็ทรอนิกส์ของเดก็และเยาวชนไทย ยงัมีงานวิจยัท่ีระบวุา่เดก็และเยาวชน

ยงัดโูทรทศัน์ทกุวนั เชน่ ลกัษมี คงลาภ (2551) ศกึษาพฤตกิรรมการรับชม

รายการโทรทศัน์พบวา่กลุม่ตวัอยา่งเดก็อาย ุ 6-12 ปีนัน้ดโูทรทศัน์ทกุวนั  

สอดคล้องกบัการน�าเสนอการศกึษาวิจยัในหวัข้อ “ย้อนหลงั 10 ปี วิจยัสือ่

กบัเดก็”1 โดย อษุา บิก้กิน้ส์ (2546) ท่ีระบวุา่ จากการศกึษาพฤตกิรรมการ

เปิดรับสือ่ของเดก็และเยาวชนและครอบครัว จากการส�ารวจของมลูนิธิเพ่ือ

การพฒันาเดก็และโครงการวิจยัระยะยาวในเดก็ โดยจนัทร์เพญ็ ชปูระภา

วรรณ และคณะ พบวา่ ลกัษณะการใช้โทรทศัน์เหมือนเป็นสิง่แวดล้อมใน

บ้าน เปิดดดู้วยความเคยชิน เดก็สว่นมากดรูายการของผู้ใหญ่ และลกัษณะ

การดคืูอดแูทบทัง้วนั โดยไมไ่ด้รับค�าแนะน�าจากพอ่แมผู่้ปกครอง จงึเช่ือได้วา่ 

สือ่มวลชน โดยเฉพาะสือ่โทรทศัน์มีบทบาทตอ่เดก็และเยาวชนและครอบครัว

คอ่นข้างสงู และเป็นท่ียอมรับกนัวา่สือ่โทรทศัน์ ยงัคงมีอิทธิพลตอ่การรับรู้

และสง่ผลตอ่พฤตกิรรมของเดก็และเยาวชน   ในขณะท่ีเดก็และเยาวชนควร

ได้รับการคุ้มครองหรือสร้างภมิูคุ้มกนัเป็นพิเศษจากการบริโภคสือ่และการ

ใช้สือ่ แตใ่นบริบทางการแขง่ขนักนัอยา่งเข้มข้นในธรุกิจสือ่ของประเทศไทย

นัน้ ท�าให้ผู้ผลติหรือผู้ประกอบการธรุกิจสือ่ตา่งมุง่แขง่ขนัเพ่ือแยง่ชิงผู้ชมท่ี
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มีก�าลงัซือ้เพ่ือตอบสนองตอ่กลุม่ผู้สนบัสนนุรายการมากกวา่ตอบสนองตอ่

กลุม่ผู้ชมท่ีมีก�าลงัซือ้น้อยอยา่งกลุม่เดก็และเยาวชน

ดงันัน้ เม่ือพิจารณาถงึสือ่ท่ีเหมาะสมส�าหรับเดก็และเยาวชนก็จะ

พบวา่ ยงัมีจ�านวนน้อยและไมส่ามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของเดก็

และเยาวชนได้อย่างทัว่ถึง โดยสะท้อนจากการท่ีเครือข่ายครอบครัวเฝ้า

ระวงัและสร้างสรรค์สือ่ได้เผยผลการส�ารวจผงัและเนือ้หารายการโทรทศัน์

ชอ่งเดก็ เยาวชนและครอบครัว 3 สถานี ได้แก่ 1) ชอ่ง 3 Family 2) MCOT 

Family และ 3) LOCA  โดยท�าการส�ารวจ 2 รอบ ซึง่ในรอบแรกท�าการส�ารวจ

ระหวา่ง วนัท่ี 1-7 เมษายน 2558 และในรอบท่ี 2 ท�าการส�ารวจระหวา่งวนั

ท่ี 4-10 กรกฎาคม 2558 พบวา่ ชอ่ง 3 Family, MCOT Family  ยงัคงจดั

เรต “ท”มากท่ีสดุ สว่นชอ่ง LOCA ท่ีได้ท�าในการส�ารวจในรอบแรก พบวา่

รายการไมจ่ดัเรตมากท่ีสดุ และการส�ารวจรอบท่ีสองของสถานีชอ่ง 3 Family 

และชอ่ง MCOT Family สถานียงัมีการจดัรายการท่ีมีสญัลกัษณ์ ป3+ และ 

ด6+ จ�านวนน้อยมาก โดยเฉพาะ ชอ่ง 3 Family ท่ีไมมี่การจดัรายการท่ีมี

สญัลกัษณ์ ป3+ และ ด6+ และจากการส�ารวจรอบท่ีสองนีค้ณะผู้ส�ารวจกลบั

พบวา่ จ�านวนรายการท่ีมีเนือ้หาเหมาะสมส�าหรับเดก็และเยาวชน มีจ�านวน

ท่ีลดลงจากการส�ารวจรอบแรกอีกด้วย  นอกจากนีใ้นสือ่วิทยก็ุประสบปัญหา

เชน่กนั ดงัสะท้อนจากงานวิจยัเร่ืองสภาพการปัจจบุนัของการออกอากาศ

รายการวิทยสุ�าหรับเดก็และพฤตกิรรมการเปิดรับสือ่วิทยขุองเดก็ไทยโดย

มรรยาท อคัรจนัทโชต ิ(2557)  พบวา่ รายการวิทยท่ีุออกอากาศในปัจจบุนันี ้

ยงัไมไ่ด้รับการออกแบบให้เข้าถงึเดก็กลุม่เป้าหมายอยา่งแท้จริง ทัง้นีเ้พราะ

มีหลายรายการระบกุลุม่เป้าหมายของรายการวา่เป็นรายการของเดก็ทกุชว่ง
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วยั แตแ่ท้จริงแล้วเดก็แตล่ะชว่งวยัตา่งมีความความคดิ ความต้องการและ

ความสนใจท่ีแตกตา่งกนั 

จากข้อมลูข้างต้นจงึกลา่วได้วา่สือ่เพ่ือเดก็และเยาวชนนัน้ยงัคงต้อง

มีการพฒันาอยา่งจริงจงัเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของเดก็และ

เยาวชนทัง้ในแงป่ริมาณและคณุภาพของรายการ ดงันัน้ผู้ เขียนจงึต้องการ

ศกึษาค้นคว้าทบทวนองค์ความรู้ด้านสือ่กบัเดก็และเยาวชนท่ีผา่นมาของ

ไทย โดยการศกึษานีใ้ช้วิธีการศกึษาเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) 

ท่ีมุง่ศกึษารวบรวมองค์ความรู้ความด้านพฤตกิรรมการใช้สือ่โทรทศัน์และ

วิทย ุตลอดจนรูปแบบเนือ้หาของรายการโทรทศัน์และวิทยท่ีุเหมาะสมกบัเดก็

และเยาวชน  โดยศกึษาจากเอกสาร (Documentary Research Method) 

ทัง้จากงานวิจยั บทความวิชาการ บทความวิชาชีพในรอบ 12 ปีท่ีผา่นมา 

(พศ.2550-2561) ประกอบกบัการสงัเกตเุป็นแนวทางเพ่ือน�ามาสรุปและ

สงัเคราะห์เป็นข้อเสนอเสนอแนะเพ่ือสง่เสริมการพฒันาสือ่ส�าหรับเดก็และ

เยาวชน และเพ่ือเป็นข้อมลูพืน้ฐานเพ่ือการศกึษาเข้าใจในประเดน็เร่ืองสือ่

กบัเด็กและเยาวชนอยา่งละเอียดลกึซึง้ย่ิงขึน้ตอ่ไป ซึง่จากการศกึษาพบ

ประเดน็ท่ีนา่สนใจ ดงัตอ่ไปนี ้

พฤตกิรรมการใช้ส่ือของเดก็และเยาวชน

ลกัษมี คงลาภ (2551) ได้ท�าการศกึษาพฤตกิรรมการรับชมรายการ

โทรทศัน์พบวา่ เดก็อาย ุ6-12 ปี ทกุคนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งนัน้ดโูทรทศัน์ทกุวนั 

โดยจะดรูายการโทรทศัน์หลงัจากกลบัจากโรงเรียน คือ ประมาณ 6 โมงเยน็ 

สว่นวนัเสาร์อาทิตย์นัน้ผู้ เดก็ๆ ดรูายการโทรทศัน์ตัง้แตป่ระมาณ 6 โมงเช้า

ถงึ 10 โมงเช้า โดยเดก็ผู้เข้าร่วมสนทนานัน้ทกุคนจะดโูทรทศัน์กบัผู้ปกครอง  
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สว่นผลจากงานวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการเปิดรับและความต้องการของเดก็

และเยาวชนท่ีมีตอ่รายการส�าหรับเดก็และเยาวชนทางสถานีโทรทศัน์เพ่ือ

บริการสาธารณะไทยพีบีเอส2  ของลกัษมี คงลาภ (2555) ซึง่ท�าการศกึษา

พฤตกิรรมการเปิดรับและความต้องการของเดก็และเยาวชนท่ีมีตอ่รายการ

โทรทศัน์ส�าหรับเด็กและเยาวชนทางสถานีโทรทศัน์เพ่ือบริการสาธารณะ

ไทยพีบีเอส โดยใช้การสนทนากลุม่ (Focus Group) กลุม่เดก็และเยาวชน

อายรุะหวา่ง 12-22 ปี จ�านวน 8 กลุม่ๆ ละ 8 คน รวมเป็นเดก็ 64 คน จ�าแนก

กลุม่ตามความสนใจท่ีแตกตา่งกนัของวฒันธรรมกลุม่ ได้แก่ กลุม่เดก็เรียน 

กลุม่เดก็ชอบเลน่เกม กลุม่เดก็สองล้อรักความเร็ว กลุม่ K-POP กลุม่เดก็

เท่ียวกลางคืน กลุม่เดก็จิตอาสา กลุม่เพศทางเลอืก และกลุม่เดก็สนใจไอที 

มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ทราบถงึพฤตกิรรมการเปิดรับชมรายการโทรทศัน์ทาง

สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส เพ่ือทราบความคดิเหน็ของเดก็และเยาวชนท่ีมี

ตอ่รายการโทรทศัน์ส�าหรับเดก็และเยาวชนทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส

และเพ่ือทราบถงึความต้องการของเดก็และเยาวชนท่ีมีตอ่รายการโทรทศัน์

ส�าหรับเดก็และเยาวชน  การวิจยัพบวา่ กลุม่เดก็และเยาวชนท่ีมีความสนใจ

ในวฒันธรรมตา่งกลุม่กนั จะมีความสนใจและรูปแบบการใช้ชีวิตท่ีแตกตา่ง

กนั สว่นใหญ่เหน็วา่สือ่อินเทอร์เน็ตเป็นสือ่ท่ีมีความส�าคญัท่ีสดุ ด้วยเหตผุล

คือ ความสะดวก รวดเร็ว ตอบสนองตอ่ความต้องการท่ีหลากหลาย ใช้เป็น

ชอ่งทางส�าคญัในการตดิตอ่กบัผู้ อ่ืน สือ่ท่ีเปิดรับเป็นอนัดบั 2 ได้แก่ โทรทศัน์ 

และอนัดบัท่ี 3 คือ นิตยสาร หนงัสอืพิมพ์และวิทย ุทัง้นีผู้้ เข้าร่วมสนทนา

สว่นใหญ่เหน็วา่รายการโทรทศัน์ส�าหรับเดก็และเยาวชน ควรเป็นรายการ

2 อ่านเพ่ิมเติมไดใ้น .พฤติกรรมการเปิดรบัและความตอ้งการของเด็กและเยาวชนทีมี่ต่อรายการส�าหรบัเด็ก
และเยาวชนทางสถานีโทรทศัน์เพือ่บริการสาธารณะไทยพีบีเอส  จาก http://www.dpu.ac.th/commarts/
journal/upload/issue/NeN0VsPixY.pdf
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ท่ีสนกุสนาน ดงูา่ยแตมี่สาระแฝงเหมาะส�าหรับเดก็ สว่นสถานีโทรทศัน์ท่ี

เหมาะสม ส�าหรับเดก็และเยาวชน คือ สถานีโทรทศัน์ชอ่ง9 โมเดร์ินไนน์ 

เน่ืองจากมีรายการส�าหรับเดก็มาก มีการ์ตนูเยอะ มีสาระและมีการสอน

เด็ก รายการโทรทศัน์ส�าหรับเด็กและเยาวชนท่ีสว่นใหญ่ชอบดมูากท่ีสดุ 

คือรายการการ์ตนู ผู้ เข้าร่วมสนทนาสว่นใหญ่จะเปิดรับชมรายการโทรทศัน์

ส�าหรับเดก็และเยาวชนชว่งเช้าวนัเสาร์-อาทิตย์ และผลการวิจยัยงัพบวา่

ประเภทรายการท่ีชอบดมูาก ได้แก่ รายการการ์ตนู แตร่ายการท่ีต้องการรับ

ชมมากท่ีสดุ คือ ประเภทซทิคอม เกมส์โชว์ รายการแสดงออกของเดก็ และ

อยากให้มีรายการประเภทซทิคอม เกมส์โชว์และรายการแสดงออกของเดก็ 

เชน่ การประกวด ร้องเพลง ประกวดเต้นร�า รายการการ์ตนู รายการเรียลลตีิ ้

และสารคดีทอ่งเท่ียว และอยากได้เนือ้หาท่ีเน้นความสนกุสนานเป็นหลกั 

แฝงสาระอยา่งพอดี ลงตวั ไมย่ดัเยียด

ส�าหรับสื่อวิทยนุัน้มีผลการวิจยัเก่ียวกบัวิทยเุพ่ือเด็กและเยาวชน

ของสมาคมวิทยแุละสือ่เพ่ือเดก็และเยาวชน (สสดย)3  โดยมรรยาท อคัรจนั

ทโชต ิ(2557) ท่ีพบวา่ สือ่วิทยลุดบทบาทลง ทัง้ๆท่ีความจริงเป็นสือ่ท่ีเหมาะ

อยา่งย่ิงส�าหรับเดก็ เพราะจะไปกระตุ้นพฒันาการทางความคดิ รวมทัง้สง่

เสริมจินตนาการได้ดีกวา่สือ่อ่ืนๆ ท่ีอาศยัทัง้การฟังและการด ูทัง้นีย้งัระบวุา่

จากข้อมลูส�านกังานสถิตแิหง่ชาต ิพบวา่ การรับสือ่วิทยใุนรอบ 20 ปี พบวา่ 

เดก็วยั 6-14 ปีเป็นกลุม่ท่ีรับฟังสือ่วิทยนุ้อยท่ีสดุ เหตผุลส�าคญั เพราะสถานี

วิทยจุ�านวนและสดัสว่นเวลาส�าหรับรายการเดก็น้อยลง มีเพียงร้อยละ 1.45 

เทา่นัน้ ทัง้นีย้งัพบ ผู้ผลติรายการวิทยสุ�าหรับเดก็ แม้มีความปรารถนาดี

3 อ่านเพ่ิมเติมไดใ้น “สถานภาพปัจจบุนัของการออกอากาศรายการวิทยสุ�าหรบัเด็ก และพฤติกรรมการเปิด
รบัสือ่วิทยขุองเด็กไทย”  โดยอาจารย์มรรยาท อคัรจนัทโชติ
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ต้องการผลติรายการเพ่ือเดก็ แตผู่้ผลติอีกมากท่ียงัไมเ่ข้าใจศาสตร์และศลิป์

ของการจดัรายการวิทยสุ�าหรับเดก็มากนกั เชน่ตามหลกัของการออกแบบ

รายการวิทยปุระกอบกบัทฤษฎีจิตวิทยาพฒันาการเดก็แล้ว เดก็แตล่ะชว่ง

วยัล้วนมีความคดิ ความต้องการ ความสนใจท่ีแตกตา่งกนั โดยจะเหมารวม

วา่ เดก็ทัง้หมดเหมือนกนันัน้ไมถ่กูต้อง  ท�าให้รายการวิทย ุท่ีมุง่ผลติเพ่ือเดก็

กลบัเป็นรายการท่ีเดก็ไมฟั่ง ดงันัน้ ภาครัฐควรสร้างยทุธศาสตร์เชิงรุกน�าสือ่

เสยีงเข้าหาเดก็จากหลากหลายชอ่งทาง รณรงค์ให้พอ่แมเ่หน็ความส�าคญั 

กระตุ้นผู้บริหารวิทยใุห้เหน็ความส�าคญัของรายการวิทยสุ�าหรับเดก็ และจดั

ตัง้กองทนุสนบัสนนุผู้ผลติรายการวิทยสุ�าหรับเดก็ เป็นต้น

ลักษณะเนือ้หาและรูปแบบการน�าเสนอในส่ือที่ควรส่งเสริมให้เดก็

และเยาวชน

จากการศกึษาพบวา่ เดก็และเยาวชนในแตล่ะชว่งวยัมีความต้องการ

บริโภคเนือ้หาและรูปแบบของสือ่ท่ีแตกตา่งหลากหลายตามพฒันาการตาม

ช่วงวยั นอกจากนีส้ภาพสงัคม เศรษฐกิจและวฒันธรรมย่อยก็มีผลต่อ

พฤติกรรมการรับสารของเดก็และเยาวชนด้วยเชน่กนั จากการศกึษาของ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ลกัษมี คงลาภ (2555) พฤตกิรรมการเปิดรับและความ

ต้องการของเดก็และเยาวชนท่ีมีตอ่รายการส�าหรับเดก็และเยาวชนทางสถานี

โทรทศัน์เพ่ือบริการสาธารณะไทยพีบีเอส พบวา่ ในสว่นรายการโทรทศัน์

ส�าหรับเดก็ท่ีผู้ปกครองอยากมีเพ่ิมมากขึน้ คือ รายการให้ความรู้พืน้ฐานท่ี

ใช้ในการเรียน ให้ข้อคดิ คตสิอนใจ  สง่เสริมความคดิสร้างสรรค์และสง่เสริม

ความรู้ แตห่ากเป็นรายการแขง่ขนั อยากให้สะท้อนถงึความมีน�า้ใจ ไมเ่น้น
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การแขง่ขนั นอกจากนีอ้ยากให้มีการ์ตนูท่ีเป็นวรรณคดีหรือวรรณกรรมพืน้

บ้านของไทยเพ่ิมมากขึน้เพ่ือท่ีเดก็ได้รู้จกัความเป็นไทย

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสมาคมวิทยุเด็กเยาวชนและ

ครอบครัว (สสดย) ท่ีได้ระบกุารแบง่ชว่งวยัเพ่ือการผลติสือ่และการใช้สือ่ให้

สอดคล้องกบัพฒันาการไว้ 5 ชว่งวยัได้แก่ วยั 0-2 ปี  วยั 3-5 ปี  วยั 6-8 ปี  

วยั 9-12ปี และวยั 13-18 ปี ทัง้นีน้อกจากแตล่ะชว่งวยัจะมีพฒันาการท่ีแตก

ตา่งกนัจะสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการใช้สือ่ท่ีแตกตา่งกนัแล้ว ความสนใจและ

รูปแบบการใช้ชีวิตของแตล่ะคนยงัสง่ผลถงึพฤตกิรรมการใช้สือ่ท่ีแตกตา่ง

กนัด้วย   นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัผลงานวิจยัเร่ืองการศกึษาพฤตกิรรม

การเปิดรับและความต้องการของเดก็และเยาวชนท่ีมีตอ่รายการโทรทศัน์

ส�าหรับเด็กและเยาวชนทางสถานีโทรทศัน์เพ่ือบริการสาธารณะไทยพีบี

เอส (ลกัษมี คงลาภ,2555) ท่ีท�าการศกึษาพฤตกิรรมการเปิดรับชมรายการ

โทรทศัน์ทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสของกลุม่เดก็ชอบเลน่เกม กลุม่เดก็

สองล้อรักความเร็ว กลุม่ K-POP กลุม่เดก็เท่ียวกลางคืน กลุม่เดก็จิตอาสา 

กลุม่เพศทางเลอืก และกลุม่เดก็สนใจไอที ซึง่ผลการศกึษาพบวา่ กลุม่เดก็

และเยาวชนท่ีมีความสนใจในวฒันธรรมตา่งกลุม่กนั จะมีความสนใจและ

รูปแบบการใช้ชีวิตท่ีแตกตา่งกนั 

สว่นด้านการศกึษารูปแบบเนือ้หาและการน�าเสนอรายการโทรทศัน์

นัน้ นิษฐา หรุ่นเกษม (2557) ได้ถอดรหสัความส�าเร็จของการผลติรายการ

ส�าหรับเดก็และเยาวชนจากสือ่สาธารณะทัว่โลก โดยการวิเคราะห์รายการ

โทรทศัน์ส�าหรับเดก็อาย ุ3 ถงึ 6 ปีและกลุม่อาย ุ7 ถงึ 12 ปีท่ีออกอากาศทาง

สถานีโทรทศัน์ท่ีเป็นสถานีสถานะในตา่งประเทศ ผลของการศกึษาท�าให้เกิด
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เป็นกตกิา 9 ข้อ ซึง่เป็นแนวทางส�าคญัในการผลติรายการโทรทศัน์ส�าหรับ

เดก็ท่ีมีคณุภาพและประสบความส�าเร็จนัน่คือ 

กฎข้อท่ี 1. หลกัการส�าคญัส�าหรับผู้ผลติรายการและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

ในการผลติรายการโทรทศัน์ส�าหรับเดก็ต้องค�านงึถงึก่อนเสมอก่อนการผลติ

รายการได้แก่    

- การสวมหวัใจเป็นเดก็ในการผลติรายการ

- สิง่ท่ีส�าคญักวา่การบอกอะไรคือการบอกอยา่งไร โดยเฉพาะการใช้

ความใหมเ่ข้ามาเป็นตวัชว่ยหลกัในการน�าเสนอเพราะเดก็เดก็มกัจะกดไลก์

ให้กบัความคดิใหมใ่หมเ่สมอ

- การผลติรายการทกุครัง้ต้องมัน่ใจวา่กลุม่เป้าหมายของรายการ

เหลา่นัน้สามารถเข้าใจถงึเนือ้หาโดยรวมและเร่ืองราวท่ีต้องการน�าเสนอได้

ทนัที

กฎข้อท่ี 2  ผู้ผลติรายการเพ่ือเดก็ทกุคนจ�าเป็นต้องมีความรู้ทางด้าน

จิตวิทยาเก่ียวกบัความแตกตา่งระหวา่งเพศและอายขุองเดก็

กฎข้อท่ี 3  เทคนิคการน�าเสนอเนือ้หาและเทคนิคการน�าเสนอ

รายการส�าหรับเด็กนัน้ใช้หลกัการด้านความสนกุสนานและความบนัเทิง

ประสานกบัหลกัการด้านความช้า รวมถงึหลกัการด้านความจดจ�าระลกึได้

ถงึเนือ้หาและบคุลกิลกัษณะของตวัละครในรายการ

กฏข้อท่ี 4  วิธีการน�าเสนอเนือ้หาในรายการส�าหรับเดก็ต้องมีความ

เป็นรูปธรรมสงู ดแูล้วตีความได้ทนัทีมีการวางโครงเร่ืองงา่ยงา่ยล�าดบัเร่ือง

ไมซ่บัซ้อนขณะเดียวกนัการด�าเนินเร่ืองต้องเป็นไปอยา่งช้าๆ ไมเ่ร็วจนเกิน

ไปเพ่ือท่ีเดก็เดก็จะสามารถคดิตามเร่ืองได้ทนั
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กฎข้อท่ี 5 หลกัการ ซ�า้  ถือเป็นหวัใจส�าคญัในการผลติรายการเดก็

การซ�า้ในท่ีนีคื้อการซ�า้ตวัละคร ค�าพดูการกระท�าเนือ้หาโดยต้องสามารถ

คาดเดาเร่ืองได้ด้วย 

กฏข้อท่ี 6 เร่ืองราวสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้และตวัละครในรายการ

ส�าหรับเด็กควรท�าให้เด็กสามารถเอาตวัเองเข้าไปเปรียบเทียบได้ทัง้นี ้

เพ่ือให้เด็กสามารถท่ีจะติดตามเข้าใจเรียนรู้ตามช่วงวยัหรือพืน้ฐานจาก

ประสบการณ์ท่ีผา่นมาของตนเอง

กฏข้อท่ี 7  การใช้ภาษาและค�าพดูในและการเดก็ต้องเลอืกใช้ให้

เหมาะสมตามชว่งอายขุองเดก็ท่ีเป็นกลุม่เป้าหมายของรายการนัน้นัน้เป็น

หลกั

กฏข้อท่ี 8 การเลอืกวิธีการน�าเสนอลกัษณะของการตดัตอ่ภาพรวม

ถงึจงัหวะในการใช้เสยีงของรายการจะต้องค�านงึถงึพฒันาการในชว่งวยัของ

เดก็ท่ีเป็นกลุม่เป้าหมาย

กฏข้อท่ี 9  การผลติและการตลาด ควรเน้นการมีสว่นร่วมของเดก็

เป็นส�าคญั 

โดยสรุปหวัใจส�าคญัของการท�ารายการโทรทศัน์ส�าหรับเด็กและ

กฎเก้าข้อคือ การท�าให้งา่ยเข้าไว้ (keep it simple) และสิง่ท่ีผู้ผลติต้องละ

ลกึอยูเ่สมอคือการเคารพในความเป็นเดก็ไมใ่ช้ความรู้สกึของผู้ใหญ่ในการ

ตดัสนิในการยดัเยียดเนือ้หาและวิธีการน�าเสนอให้กบัเดก็ การผลติรายการ

เดก็นัน้มีสิง่ท่ีผู้ผลติรายการต้องระลกึอยูเ่สมอ คือ การเคารพในความเป็น

เดก็ไม ่ยอมรับค�าวิพากษ์วิจารณ์ของเดก็เพ่ือสร้างการมีสว่นร่วมของเดก็กบั

รายการให้เกิดมากท่ีสดุในทกุขัน้ตอน
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สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ พรสรีุย์ วิภาศรีนิมิต (2560) เร่ือง

แนวทางการผลติรายการโทรทศัน์ส�าหรับเดก็และเยาวชนให้เป็นท่ียอมรับ

และได้รับความนิยม ซึง่สรุปได้วา่ ผู้ผลติควรให้ความส�าคญักบัการวางแผน

การผลติ โดยเร่ิมต้นจากการก�าหนดประเภทรายการให้ชดัเจนและก�าหนด

กลุม่เป้าหมายให้ชดัเจน มีความเฉพาะเจาะจง โดยแบง่ตามพฒันาการ

ตามช่วงวยัของเด็ก รายการเด็กควรเป็นรายการท่ีจดุประเด็นชวนให้เด็ก

คดิ มุง่เน้นการสร้างเสริมจินตนาการ ความคดิสร้างสรรค์และปลอ่ยให้เดก็

แสดงออกอยา่งเสรีและเป็นธรรมชาต ิ    ด้านเนือ้หารายการโทรทศัน์ส�าหรับ

เดก็นัน้ ควรน�าเสนอเร่ืองราวท่ีท�าให้เดก็รู้สกึสนกุสนานและสนใจ  อาจเป็น

เร่ืองราวใกล้ตวั เป็นเร่ืองราวงา่ยๆ ธรรมดาๆ ในลกัษณะท่ีเดก็ก็สามารถ

เป็นต้นแบบ (Role Model) ได้ 

ด้านสมาคมวิทยแุละสื่อเพ่ือเด็กและเยาวชนได้จดัท�าเกณฑ์ชีว้ดั

คณุภาพรายการวิทย ุ ส�าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวโดยใช้ช่วงวยั

และลกัษณะการพฒันาการตามชว่งวยัเป็นเกณฑ์ในการน�าเสนอถงึเนือ้หา

รายการท่ีควรน�าเสนอ โดยมีลกัษณะของรายการวิทยท่ีุอยูใ่นความสนใจ 

และชว่งเวลาในการน�าเสนอ  ดงัตอ่ไปนี ้
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ตารางที่ 1 เกณฑ์ชีว้ดัคณุภาพรายการวิทย ุส�าหรับเดก็ เยาวชน และครอบครัว

 2-6  ปี

7-12 ปี

13-18 ปี

19-25 ปี 

วงจรชีวติ พฒันาการ เนือ้หารายการ
ที่ควรน�าเสนอ

ลักษณะของรายการวทิยุ
ที่อยู่ในความสนใจ

ช่วงเวลา
ในการน�าเสนอ

- มีพฒันาการด้านการใช้
กล้ามเนือ้มดัเลก็ เชน่ ตดิ
กระดมุ ผกูเชือกร้องเท้า 
- ด้านภาษา และ
จินตนาการ

- สมองมีการพฒันาใน
สว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการ 
ประสานหน้าท่ีตา่ง ๆ เข้า
ด้วยกนั
- มีทกัษะด้านคณิตศาสตร์ 
การใช้เหตผุล ดนตรี และ
ศลิปะ

- มีพฒันาการสมองสว่น
หน้าสดุซึง่เก่ียวข้องกบั
วิจารณญาณและการ
ตดัสนิใจตา่ง ๆ 
- มีการเปลีย่นแปลงระดบั
ฮอร์โมนเพศ การแสวงหา
ความต่ืนเต้น ตลอดจน
ความรุนแรง 
- มีทกัษะวิชาการ ทกัษะ
อาชีพ และทกัษะทาง
สงัคม

- มีพฒันาการสมองสว่น
หน้าสดุซึง่เก่ียวข้องกบั
วิจารณญาณและการ
ตดัสนิใจตา่ง ๆ
- มีการเปลีย่นแปลงระดบั
ฮอร์โมนเพศ การแสวงหา
ความต่ืนเต้น ตลอดจน
ความรุนแรง 
- มีทกัษะวิชาการ ทกัษะ
อาชีพ และทกัษะทาง
สงัคม

- ควรได้รับการสง่เสริมด้านการ
ควบคมุอารมณ์ และการรู้ถกูผิด
- เนือ้หาท่ีได้รับคือ ตวัเรา 
ครอบครัว โรงเรียน บคุคลตา่ง ๆ 
วนัส�าคญั ธรรมชาตริอบตวั และ
การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและสิง่
ตา่ง ๆ ท่ีอยูร่อบตวั
- การพดูคยุกบัเดก็ควรพดูด้วย
เสยีงชดัเจน ใช้ภาษาไทยให้
เหมาะสมกบัวยัและอาจใช้ค�า
พดูแสดงการยกยอ่ง

- ควรได้รับการสง่เสริมการ
ประหยดัและมีวินยั ใฝ่รู้

- ควรได้รับการสง่เสริมในด้าน 
อตัลกัษณ์ทางเพศ คือการรับรู้
ในเร่ืองเพศ และการแสดงออก
ด้านความสมัพนัธ์ท่ีเหมาะสม
- ควรได้รับการสง่เสริมในด้าน
อตัลกัษณ์ทางสงัคม คือมีหลกั
ในการด�าเนินชีวิต

- ควรได้รับการสง่เสริมในด้าน 
อตัลกัษณ์ทางเพศ คือการรับรู้
ในเร่ืองเพศ และการแสดงออก
ด้านความสมัพนัธ์ท่ีเหมาะสม 
- ควรได้รับการสง่เสริมในด้าน 
อตัลกัษณ์ทางสงัคม คือมีหลกั
ในการด�าเนินชีวิต

- ฟังรายการจากค�าแนะน�าของพอ่แม ่
- รายการเก่ียวกบัดนตรี นิทาน นิยาย 
ในลกัษณะท่ีสง่เสริมจินตนาการ
- รายการมีความยาวไมม่ากนกั

- ฟังรายการจากค�าแนะน�าของพอ่แม่
- ช่ืนชอบรายการเพลงมากท่ีสดุ
แตมี่โอกาสเปิดรับฟังรายการวิทยุ
นาน ๆ ครัง้
- ช่ืนชอบเนือ้หาด้านการทอ่งเท่ียว 
สตัว์ ธรรมชาต ิและกีฬา
- ไมช่อบรายการแนวธรรมะ แนะแนว
อาชีพ และสขุภาพอนามยั
- ฟังรายการท่ียาวกวา่ 15 นาทีได้

- ช่ืนชอบรายการเพลง ไทย สากล
- บางสว่นฟังรายการขา่ว กีฬา
-ไมค่อ่ยได้ฟังเพลงลกูทุง่ วิเคราะห์
ขา่ว ตอบปัญหา สารคดี สขุภาพ 
และครอบครัว เดก็ สตรี ละคร บ้าน
และสวน และรายการเกษตร 
- การน�าเสนอประเดน็ไมค่วรเป็น
รายการส�าหรับเดก็ รายการท่ีเหมาะ
ส�าหรับวยัรุ่น คือรายการท่ีดีส�าหรับ
ผู้ใหญ่

- ช่ืนชอบรายการเพลง ไทย สากล 
- บางสว่นฟังวิเคราะห์ขา่ว /กีฬา
- สนใจเกร็ดความรู้ด้านแฟชัน่ เร่ือง
ใกล้ตวั กิจกรรมสร้างสรรค์สงัคม
- เสนอสาระสัน้ ๆ โดยให้นกัจดั
รายการพดูแทรกในรายการ
-ช่ืนชอบนกัจดัรายการท่ีมีน�า้เสยีง
เป็นเอกลกัษณ์ พดูโดนใจเป็นกนัเอง
- มกัเลอืกฟังรายการวิทยเุม่ือรู้สกึ
เบ่ือ หงดุหงิด ไมส่บายใจ เหงาและ
มีเวลาวา่ง

มกัฟังรายการเม่ืออยูใ่น
รถ โดยพอ่แมเ่ป็นคน

เลอืกเปิด

มกัฟังรายการเม่ืออยู่
ในรถโดยพอ่แมเ่ป็นคน

เลอืกเปิด

22.00 – 23.00 น

10.00 –11.00 น.
14.00 –15.00 น.
23.00 –24.00 น.

ท่ีมา : เกณฑ์ชีว้ดัคณุภาพรายการวิทย ุส�าหรับเดก็ เยาวชน และครอบครัว โดย นกัวิชาการโครงการสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพ
รายการวิทยเุพ่ือเดก็ เยาวชน และครอบครัว (2555)  http://www.kidsradioclub.or.th/article/research/924
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ด้าน พ.ร.บ.กองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ พ.ศ.2558 

ประกอบกบัมติท่ีประชมุคณะกรรมการกองทนุพฒันาสื่อปลอดภยั และ

สร้างสรรค์ ในการประชมุครัง้ท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 22 พ.ค. 2561 คณะ

กรรมการกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์จงึก�าหนดลกัษณะของ

สือ่ท่ีไมป่ลอดภยัและไมส่ร้างสรรค์ไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

1. สือ่ท่ีมีเนือ้หาขดัตอ่ศีลธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมอนัดีของ

สงัคม หรือสง่ผลกระทางลบตอ่จิตใจหรือสขุภาพของประชาชน ครอบครัว 

ชมุชน และสงัคมอยา่งร้ายแรง

2. สือ่ท่ีมีเนือ้หาก่อให้เกิดความแตกแยก ยัว่ย ุและสร้างความเกลยีด

ชงัตอ่บคุคลหรือกลุม่บคุคลจนอาจก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรง ไมว่า่จะเป็น

ทางร่างกายหรือจิตใจ

 3. สือ่ท่ีมีเนือ้หาสง่เสริมการละเมิดสทิธิมนษุยชนและศกัดิศ์รีความ

เป็นมนษุย์

4. สือ่ท่ีมีเนือ้หาขดัตอ่กฎหมาย

5. สื่อท่ีมีเนือ้หาขดัต่อหลกัจรรยาบรรณสื่อ หรือแนวปฏิบตัิของ

วิชาชีพสือ่นัน้ๆ

สรุปและอภปิราย

 จากการศกึษาวิจยัพบวา่ยคุสมยัเปลีย่นความนิยมของสือ่ก็เปลีย่น

ไปจากหนงัสอืพิมพ์มาสูย่คุอิเลก็ทรอนิกส์เชน่ภาพยนตร์ วิทย ุโทรทศัน์  และ

เป็นยคุอินเทอร์เน็ตรวมทัง้มลัตมีิเดียในปัจจบุนั และพบวา่ในชว่ง12 ปีท่ีผา่น

มาวา่สือ่มวลชนโดยเฉพาะโทรทศัน์นัน้เป็นสือ่ท่ีนกัวิจยัสว่นใหญ่ให้ความ

ส�าคญัเป็นอยา่งมาก  และจากทบทวนองค์ความรู้ในงานวิจยัด้านสื่อกบั
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เดก็และเยาวชน พบวา่ งานวิจยันัน้มีอยูใ่นปริมาณไมน้่อย แตไ่มมี่ความ

ตอ่เน่ืองในการศกึษา และสว่นใหญ่ยงัคงเป็นงานท่ีศกึษากลุม่คนผู้ รับสาร

ในเขตเมืองใหญ่เทา่นัน้ ซึง่ยงัขาดการศกึษาในกลุม่เดก็ในพืน้ท่ีชนบทหา่ง

ไกล และยงัขาดการศกึษามิตขิองเดก็และเยาวชนในบทบาทอ่ืนๆ นอกจาก

ผู้ รับสาร เชน่ ผู้ผลติ หรือผู้สง่สาร อีกทัง้ยงัไมมี่การเก็บรวบรวมไว้อยา่งเป็น

ระบบท�าให้ยากตอ่การหยิบดงึข้อมลูขึน้มาตอ่ยอดตอ่ไป 

 ส�าหรับองค์ความรู้ด้านพฤตกิรรมการใช้สือ่ พบวา่ เดก็และเยาวชน

ในปัจจบุนันีใ้ช้สื่อออนไลน์มากท่ีสดุ และมีแนวโน้มว่าจะบริโภคสื่อจาก

อินเทอร์เน็ตมากขึน้ แตส่ือ่โทรทศัน์ก็ยงัคงเป็นท่ีนิยมอยู ่ แตล่ดบทบาทลง

ไป ในขณะท่ีวิทยไุมไ่ด้รับความนิยมเชน่เดิมอีกแล้ว สว่นการผลติเนือ้หา

สือ่เพ่ือเดก็และเยาวชนนัน้ ส�าคญัท่ีต้องสอดคล้องกบัพฒันาการและการ

เรียนรู้ ตลอดจนความสนใจ และความต้องการของแตล่ะชว่งวยัประกอบกบั

ความชอบและรสนิยมเฉพาะกลุม่ด้วย  ทัง้นีรู้ปแบบการน�าเสนอสือ่นัน้ต้อง

สอดคล้องกบัความสามารถในการรับรู้ของเดก็และเยาวชน เชน่ เดก็ปฐมวยั 

ควรการยดึหลกัความเข้างา่ย ชดัเจนมีความเป็นรูปธรรม ไมซ่บัซ้อน เป็นต้น 

และประการส�าคญัคือ เดก็และเยาวชนทกุชว่งวยัชอบดรูายการท่ีมีให้ความ

สนกุสนาน แตแ่ฝงสาระอยา่งไมย่ดัเยียด

 สรุปจากการศกึษาผู้ วิจยัพบวา่ การพิจารณาสง่เสริมการผลติสือ่ท่ี

สอดคล้องกบัพฒันาการและการเรียนรู้ส�าหรับเดก็และเยาวชนนัน้ต้องค�านงึ

ถงึ 4 ประเดน็หลกัคือ 1. Receiver หมายถงึเดก็และเยาวชนในฐานะกลุม่ 

เป้าหมาย 2.Sender หมายถงึ การสง่เสริมให้เดก็และเยาวชนได้มีบทบาท

เป็นผู้ผลติหรือมีสว่นร่วมในการผลติ 3. Message หมายถงึ การเลอืกเนือ้หา

และวิธีการน�าเสนอให้เหมาะสมกบัความต้องการและพฒันาการตามชว่งวยั 
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ของเดก็และเยาวชน และ 4. Channel หมายถงึการเลอืกใช้ชอ่งทาง หรือ 

platform ของสือ่ให้เหมาะสมกบัพฤตกิรรมการใช้สือ่ของเดก็และเยาวชน  

ซึง่สามารถสรุปตามกรอบกระบวนการสือ่สาร (SMCR model) ได้ดงัแผนภมิู

รูปภาพท่ี 1 ดงันี ้

แผนภมิูรูปภาพท่ี 1 แสดงกระบวนการผลติสือ่เพ่ือเดก็และเยาวชน

 จากแผนภาพแผนภมิูรูปภาพท่ี 1 แสดงกระบวนการผลติสือ่เพ่ือเดก็

และเยาวชนควรเร่ิมต้นจาก R (Receiver ) ซึง่ในท่ีนีห้มายถงึ หมายถงึมอง

ประโยชน์และความต้องการของผู้ รับและผู้ใช้สือ่เป็นส�าคญั ซึง่ในท่ีนีห้มาย

ถงึ เดก็และเยาวชนนัน่เอง  ต้องปรับวิธีคดิจากมุง่ผู้ผลติเป็นตวัตัง้นัน้สูก่าร

ให้ความส�าคญักบัความต้องการของเด็กและเยาวชนก่อนเป็นล�าดบัแรก    

โดยต้องพฤตกิรรมการใช้สือ่และความต้องการท่ีแท้จริงของกลุม่เป้าหมาย

การส่งเสริมส่ือด ี

ส่ือปลอดภยัและ

สร้างสรรค์ที่เหมาะสม

กับเดก็และเยาวชน
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เสยีก่อน ทัง้นีก้ารทบทวนงานวิจยัทัง้หมดท่ีผา่นมานัน้ เหน็ได้อยา่งชดัเจน

วา่พฤตกิรรมการใช้สือ่ของเดก็และเยาวชนในปัจจบุนันีมี้การเปลีย่นแปลง

ตลอดเวลา ตลอดจนมีปัจจยัเฉพาะ อยา่งเชน่ ชว่งวยั ภมิูล�าเนา การศกึษา 

รสนิยม ความชอบเฉพาะกลุม่ ท่ีล้วนมีผลตอ่การรับรู้และพฤตกิรรมการใช้สือ่

ทัง้สิน้ ดงันั ้นหากต้องการผลติสือ่ให้ได้มีประสทิธิภาพสงูสดุตอ่การสือ่สาร

กบัเดก็และเยาวชนกลุม่เป้าหมายนัน้ จะต้องท�าการศกึษาพฤตกิรรมและ

ความต้องการของกลุม่เป้าหมายอยา่งละเอียดก่อนเสมอ ไมค่วรเหมารวม

กนัวา่เดก็ เยาวชนทกุคนก็เหมือนๆ กนัไปทัง้หมด การเจาะจงกลุม่เป้าหมาย

ให้ชดัเจนในทกุครัง้ก่อนการผลติสือ่จะท�าให้การสร้างสรรค์สือ่เพ่ือเดก็และ 

เยาวชนมีประสิทธิภาพ  สื่อท่ีดีมีคณุภาพจะสามารถส่งเสริมการเรียนรู้  

สง่เสริมการรู้เทา่ทนัสือ่ของเดก็และเยาวชนได้ด้วย 

 ทัง้นีก้ารสง่เสริมสือ่ท่ีดี สือ่ท่ีปลอดภยัและสร้างสรรค์ให้กบัเดก็และ

เยาวชนนัน้นอกจากจะพิจาณาถงึสือ่ท่ีเดก็และเยาวชนนิยมชมชอบแล้ว ควร

พิจารณาถงึคณุประโยชน์และคณุลกัษณะส�าคญัของสือ่ประกอบด้วย เชน่

ถงึแม้เดก็และเยาวชนจะไมนิ่ยมฟังวิทยแุตใ่นอีกแง่มมมุหนึง่วิทยนุัน้เป็น

สือ่ท่ีชว่ยสง่เสริมจิตนาการให้แก่เดก็ๆ ได้ดี โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในชว่งปฐมวยั

และวยัประถมศกึษา ดงันัน้ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องหรือองค์กรผู้ผลติสือ่ ควรต้อง

พิจารณาถงึคณุคา่ของสือ่นัน้ตอ่การพฒันาเดก็และเยาวชนประกอบด้วย 

 ประการตอ่มา  S (Sender) หมายถงึ การสง่เสริมผู้ผลติท่ีมีความ

มุง่มัน่ตัง้ใจ และมีศกัยภาพในการผลติสือ่เพ่ือเดก็และเยาวชน โดยเฉพาะสง่

เสริมให้เดก็เยาวชนและผู้สงูอายผุลติสือ่คณุภาพได้ด้วย เน่ืองจากพฤตกิรรม

การใช้สือ่ในปัจจบุนั โดยเฉพาะในสือ่ออนไลน์นัน้พบวา่ เดก็และเยาวชน

นัน้มีลกัษณะเป็นทัง้ผู้ รับและผู้สง่สารไปพร้อมๆกนั อีกทัง้ยงัพบวา่เดก็และ
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เยาวชนจ�านวนไมน้่อยมีศกัยภาพและความคดิสร้างสรรค์ในการผลติและ

สร้างสรรค์สือ่ได้ดีเชน่กนั 

 ตอ่มาคือ M (Message)  หมายถงึ การพิจารณาสง่เสริมเนือ้หาสาระ 

(Message และ content)   สือ่ท่ีสอดคล้องกบัพฒันาการและการเรียนรู้ของ

กลุม่เป้าหมาย ประการส�าคญัคือต้องเป็นรายการท่ีสนกุสนาน ดงูา่ย แตมี่

สาระแฝงเหมาะ ไมย่ดัเยียดจนเกินไป ซึง่สามารถน�าประเดน็ท่ีควรสง่เสริม

การเรียนรู้ของเดก็และเยาวชนในแตล่ะชว่งวยั หรืออาจน�าปัญหาท่ีเกิดขึน้ใน

กบัเดก็และเยาวชนเป็นโจทย์ตัง้ต้นในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้ตรงความ

ต้องการเดก็และเยาวชนได้  ทัง้นีค้วรต้องท�าการศกึษาหรือวิจยัอยา่งชดัเจน

ถงึเนือ้หาท่ีควรน�าเสนอ โดยอาจพิจารณาจาก 1. เหมาะสมกบัการเรียนรู้

ตามพฒันาการในแตล่ะชว่งวยั 2. กระตุ้นให้เกิดจินตนาการและความคดิ

สร้างสรรค์ และ 3. เนือ้หาเป็นการน�าเสนอคา่นิยมท่ีดีในการอยูร่่วมกนัใน

สงัคม 

 ประเดน็ตอ่มาคือการค�านงึถงึ C (Chanel) หมายถงึ การสามารถ

สง่เสริมสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ส�าหรับเดก็และเยาวชน ด้วยการเลอืก

ใช้ส�ารวจชอ่งทางท่ีทรงประสทิธิภาพตอ่การสือ่สารถงึเดก็และเยาวชนกลุม่

เป้าหมายเสมอ  โดยผู้ผลติจะต้องเจาะจงกลุม่เป้าหมายให้ชดัเจน ทกุครัง้

ก่อนการผลติสือ่ เพ่ือสามารถเลอืกชอ่งทาง หรือ platform ในการน�าเสนอสือ่

นัน้เหมาะสมและตรงกบัพฤตกิรรมการใช้สือ่ของกลุม่เป้าหมาย นอกจากนี ้

ยงัต้องสง่เสริมให้ผู้ รับสารมีความรู้เทา่ทนัสือ่ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นผู้ใช้ท่ีชาญฉลาด

และก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตท่ีสามารถสร้างผลงานสื่อท่ีมีคณุภาพได้ต่อไป 

ในอนาคตนัน่เอง 
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 นอกจากนีจ้ากการศกึษาวิจยัยงัพบอีกวา่ ปัญหาส�าคญัท่ีเช่ือมโยง

กนัเป็นอปุสรรคตอ่การพฒันารายการเดก็ มี 3 สว่น ได้แก่ 1.เวลาในการ

ออกอากาศไมเ่หมาะสม  2.การชมรายการของกลุม่เป้าหมายต�า่ และ 3.หา

ผู้สนบัสนนุรายการได้ยาก

แผนภาพท่ี 2  ปัจจยัอปุสรรคของการพฒันารายการเดก็

 

แผนภาพท่ี 2  ปัจจยัอปุสรรคของการพฒันารายการเดก็ทัง้ด้าน 

1.เวลาในการออกอากาศไมเ่หมาะสม  2.การชมรายการของกลุม่เป้าหมาย

ต�า่ และ 3.หาผู้สนบัสนนุรายการได้ยาก นัน้จะน�าไปสูก่ารตดัสนิใจของสถานี

ท่ีจะให้เวลาในการออกอากาศท่ีไมเ่หมาะสมและคณุภาพออกมาไมดี่เทา่

ท่ีควร สง่ผลให้กลุม่เป้าหมายไมส่นใจตดิตามรับชม จงึท�าไห้ไมมี่เรตติง้สงู

พอท่ีจะดงึดดูผู้สนบัสนนุรายการได้กลายเป็นวฎัจกัรปัญหาอย่างนีเ้ร่ือย

มาจนท�าให้รายการดี ๆเพ่ือเดก็และเยาวชนไทยไมเ่คยเกิดขึน้ได้จริงสกัครัง้   

ซึง่สะท้อนให้เหน็วา่หากจะสง่เสริมให้เกิดการพฒันาสือ่เพ่ือเดก็และเยาวชน
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อยา่งจริงจงั ต้องอาศยัความร่วมมือจากหลายภาคสว่นทัง้หนว่ยงานภาครัฐ 

เชน่ กองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์  กสทช.  บริษัทเอกชนผู้ผลติ

สือ่ และสถานีโทรทศัน์ รวมถงึสถาบนัการศกึษาท่ีสามารถท�างานวิจยัพืน้

ฐานท่ีส�าคญัเพ่ือจะได้น�าไปตอ่ยอดในการผลติสือ่สร้างสรรค์ตอ่ไป เป็นต้น  

สว่นภาคผู้ผลติเอกชนควรมีบทบาทส�าคญัในการน�าองค์ความรู้พืน้ฐานไป

ประยกุต์ตอ่ยอดสูก่ารผลติสือ่สร้างสรรค์เพ่ือเดก็และเยาวชน ตลอดจนการ

ท�าการสือ่สารทางการตลาดสูก่ลุม่เป้าหมายได้อยา่งมีประสทิธิภาพ   ทัง้นี ้

หนว่ยงานภาครัฐ เชน่ กองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์  ควรเป็น

ก�าลงัส�าคญัของเป็นเจ้าภาพในการสร้างการสร้างเครือขา่ย เพ่ือการมีสว่น

รวมทัง้ภาครัฐ เอกชน ประชาชน กลุม่องค์กรพฒันาเอกชน เพ่ือร่วมกนัสร้าง

สือ่ดีให้แก่เดก็และเยาวชนอยา่งยัง่ยืน ซึง่นอกจากจะได้สือ่ท่ีเหมาะสมกบั

พฒันาการและความต้องการของเดก็และเยาวชนแล้ว ยงัสามารถสง่เสริม

ให้เกิดสือ่ปลอดภยัสร้างสรรค์ท่ีมีคณุภาพเพ่ือน�าไปสูก่ารขบัเคลือ่นสงัคม

ในประเดน็ตา่งๆ เชน่ การรู้เทา่ทนัสือ่ ตลอดจนการสร้างแรงบนัดาลใจให้

เดก็และเยาวชนในการเป็นนกัสื่อสารท่ีสร้างสรรค์สื่อดีได้ตอ่ไปในอนาคต

ด้วย ซึง่จะถือเป็นการร่วมกนัสร้างนิเวศสือ่ (media ecosystem) ท่ีดีให้เกิด

ขึน้ในสงัคมตอ่ไป 

ข้อเสนอแนะในการศกึษา 

ควรมีการศกึษาวิจยัถงึองค์ความรู้ในประเดน็ผลกระทบจากสือ่ตอ่

เดก็และเยาวชนประกอบด้วย เพ่ือให้เหน็มิตด้ิานอิทธิพลของสือ่ตอ่การเรียน

รู้ของเดก็และเยาวชน  นอกจากนี ้ควรมีการศกึษาเนือ้หา และรูปแบบของสือ่

ท่ีเหมาะสมกบัพฒันาการของเดก็และเยาวชนในแตล่ะชว่งให้อยา่งละเอียด



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ประจ�าปี 2562

396

ชดัเจน และมีความตอ่เน่ืองในระยะยาวมากขึน้ เพ่ือสร้าง based line ของ

ข้อมลูพืน้ฐานด้านพฤตกิรรมการใช้สือ่ เพ่ือให้มีข้อมลูเพียงพอแก่ผู้ผลติสือ่ 

เพ่ือการน�าไปประยกุต์ใช้ในการผลติสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ให้แก่เดก็

และเยาวชนได้อยา่งเหมาะสมตอ่ไป  

ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย 

 จากการศกึษาทบทวนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ประกอบกบัการสมัภาษณ์

เชิงลกึผู้ผลิตรายการโทรทศัน์เพ่ือเด็กและเยาวชนนัน้ สะท้อนว่าสงัคมมี

ความต้องการความเป็นรูปธรรมในการสร้างสื่อปลอดภยัและสร้างสรรค์

เพ่ือเดก็และเยาวชน ดงันัน้ หนว่ยงานท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง เชน่ กสทช. หรือ 

กองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ ควรสนบัสนนุให้เกิดการทดลอง

และพฒันารายการต้นแบบ (Pilot) เพ่ือเดก็และเยาวชนอยา่งเป็นรูปธรรม 

โดยท่ีมีขัน้ตอนการผลิตท่ียดึหลกั ดสูนกุชวนติดตาม แฝงสาระตามการ

เรียนรู้และพฒันาการท่ีเหมาะสมกบัแตล่ะชว่งวยั  ส�าหรับแนวทางในการ

พฒันาสื่อวิทยสุ�าหรับเด็กและเยาวชนนัน้ จากการศกึษาพบวา่ รายการ

เด็กไม่ควรเน้นปริมาณ แต่ควรเน้นท่ีรูปแบบท่ีมีคณุภาพ หากมีปริมาณ

เยอะแตห่าคณุภาพไมไ่ด้ เดก็ก็ไมฟั่งจงึไมมี่ประโยชน์  

 ดงันัน้จึงควรมีนโยบายสนบัสนุนและส่งเสริมให้ผู้ผลิตรายการ

ทัง้วิทยุและโทรทศัน์ท่ีมีความตัง้ใจจริงในการผลิตรายการเพ่ือเด็กและ

เยาวชน ให้สามารถผลิตสื่อเพ่ือเด็กและเยาวชนได้อย่างยั่งยืน เช่น  

หากสถานีใดมีสัดส่วนรายการเด็กท่ีผลิตเองตามท่ีก�าหนด จะได้ลด

เงินท่ีจ่ายเป็นค่าสมัปทานให้แก่ กสทช. ตามอนัตราส่วนท่ีระบ ุ เป็นต้น  
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หรือ อาจใช้มาตรการทางภาษีมาเป็นเคร่ืองมือ โดยการลดหยอ่นภาษีให้แก่

ผู้สนบัสนนุรายการเดก็และเยาวชน เป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือชว่ยแก้วฎัจกัรปัญหา

ในการสร้างสื่อเพ่ือเด็กและเยาวชนท่ีกลา่วไปข้างต้นได้ จากนัน้ควรถอด

เป็นบทเรียนเพ่ือสร้างและสะสมองค์ความรู้ด้านการพฒันารายการเพ่ือเดก็

และเยาวชนตอ่ไปอยา่งเป็นระบบ เพ่ือการตอ่ยอดสูก่ารสร้างนวตักรรมใน

การผลติสื่อเพ่ือเดก็และเยาวชน  อีกทัง้ควรให้ความส�าคญักบัการบรูณา

การกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  เช่น ประสานข้อมลูกบัส�านกังานสถิติแหง่

ชาต ิประสานการผลติสื่อกบัทีมงานผู้ผลติสื่อ หรือองค์กรท้องถ่ิน เป็นต้น 

ทัง้นีเ้พ่ือสร้างพนัธมิตรการสร้างสื่อดีเพ่ือเดก็และเยาวชนให้เข้มแข็ง และ

หลากหลายมิติย่ิงขึน้นัน่เอง ทัง้นีเ้พ่ือให้สื่อเป็นเคร่ืองมือส�าคญัการสร้าง

การมีสว่นรวมในการพฒันาสือ่เพ่ือเดก็และเยาวชนเพ่ือน�าไปสูก่ารพฒันา

คนและสงัคมไทยตอ่ไปอยา่งยัง่ยืน
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