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บทคัดย่อ

 โครงการผลิตรายการ “วิจัยไทยพลัส” เพื่อเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณะในรูปแบบ

ของสกู๊ปข่าวโทรทัศน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนประเทศตามแนวทาง

ประชารัฐ และแนวคิดประเทศไทย 4.0 ที่ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สนับสนุนไปสู่

สาธารณะ เพื่อให้ผู้ชมได้ความรู้จากผลงานวิจัยโครงการต่าง ๆ น�าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดต่อไป 

 การผลิตรายการ “วิจัยไทยพลัส” แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ใช้การผลิต

สกู๊ปข่าวโทรทัศน์ จ�านวน 22 ตอน น�าออกอากาศใน 2 ช่องทาง คือ ช่องทางโทรทัศน์ ได้แก่ รายการ

ตู้ปณ.ข่าว 3 ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 28 และช่องทางออนไลน์ ทางเพจรายการเรื่องเด่นเย็นน้ีช่อง 3

ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และการศึกษาความคาดหวังและ

ความพึงพอใจของผู้ชมรายการ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มผู้ชมรายการวิจัย

ไทยพลัส ที่มีการรับชมรายการและมีปฏิสัมพันธ์กับรายการ จ�านวน 30 คน 

 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ชมรายการ พบว่า ผู้ชมพอใจรายการใน 3 ด้าน คือ 

ด้านประเด็นที่น�าเสนอ มีความทันต่อเหตุการณ์ ตอบสนองต่อความสนใจของผู้ชม เป็นเรื่องใกล้ตัว มีผล

กระทบต่อชีวิตของตนเองและสังคม ด้านเนื้อหารายการ มีความเข้าใจง่าย ด้านรูปแบบรายการและวิธีการ

เล่าเรือ่ง ผู้ชมส่วนหน่ึงต้องการให้น�าเสนอแบบไม่เป็นทางการ ดสูนุกมากขึน้ เช่นใช้วธีิการเล่าเพือ่ช่วยดงึดดู

ความสนใจ และด้านผู้ด�าเนินรายการ มีความเป็นมิตร มีความน่าเชื่อถือ

ค�าส�าคัญ : รายการโทรทัศน์, สกู๊ปข่าว, การสื่อสารงานวิจัย
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Abstract

 The objective of the “Wijaithai Plus” TV Program, sponsored by Thailand Research 

Fund (TRF), was to disseminate the research knowledge to the public in the format of 

News Scoop that could contribute towards the country driving in accordance with the 

Pracharat Guidelines and Thailand 4.0 so that the TV viewers could apply the knowledge 

for further development.

 The production of the “Wijaithai Plus” program was divided into two parts,

namely 1) The creative research by producing 22 TV News Scoops of 4-minute in length 

for “ Too Por Nor Khao 3” broadcasting on TV Channel 28, and 2) online social media, 

fan page “Rueang Den Yen Nee” of TV Channel 3. The 22 short documentaries or News 

Scoops were broadcast from September 7, 2018 to February 8, 2019. The study was 

conducted  through the in-depth interviews with 30 interactive TV viewers of “Wijaithai 

Plus” programs about their expectation and satisfaction.

 The study findings showed that the program viewers were satisfied with the three 

areas of the program: (1) the News Scoop topics were timely, up-to-dated, appealing to the 

viewers, affecting them and society; (2) the program contents were easy to understand 

because of the story-telling format, and (3) the news casters were friendly and credible.

Keywords : Television Program, News Scoop, Research Dissemination
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บทน�ำ

	 ประเทศไทยวางเป้าหมายขับเคลื่อนประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ	 20	 ปี	 และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี	 12	 โดยหน่ึงในยุทธศาสตร์ส�าคัญ	 คือ	 การพัฒนา

วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 วิจัย	 และนวัตกรรม	 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม	 (Innovation	

Driven)	เน้นการใช้องค์ความรู้ด้านการวิจัย	และนวัตกรรมไปสู่เชงิพาณชิย์	ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทาง

เศรษฐกจิ	และขบัเคลือ่นโดยความร่วมมอืของหลายภาคส่วน	ผ่านกลไกประชารฐัตามแนวทางนโยบาย

ประเทศไทย	4.0	เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสู่ความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน	

	 ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจัิย	(สกว.)	ได้ด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ	ในการสนับสนุน

ทุนวิจัยและพัฒนา	 เพื่อสร้างองค์ความรู้	 นวัตกรรม	 พัฒนานักวิจัยและองค์กรวิจัยและระบบวิจัย

ของประเทศ	ส่งเสริมการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	ทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ	10	อุตสาหกรรม

เป้าหมาย	 งานวิจัยที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม	 โดยอาศัยความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ทั้งภาค

การศึกษา	ภาคอุตสาหกรรม	ภาครัฐ	 ในการวิจัยและพัฒนา	 เพื่อต่อยอดสร้างนวัตกรรม	ผลิตสินค้า

และบริการที่มีมูลค่าสูงขึ้น	 สามารถแข่งขันได้	 เป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิต	 เพิ่มมูลค่า

ทางเศรษฐกิจ	 และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	 จนถึงขณะนี้	 มีโครงการวิจัยจ�านวนมากที่มุ ่ง

ตอบโจทย์การขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางประเทศไทย	4.0	

	 การเผยแพร่โครงการวิจัยท่ีสกว.	ให้ทนุสนบัสนนุในรปูแบบสกูป๊ข่าวผ่านรายการโทรทศัน์และ

สือ่สงัคมออนไลน์	เป็นการช่วยเผยแพร่สือ่สารโครงการวจัิยทีม่ปีระโยชน์ไปสูส่าธารณะ	เป็นการสือ่สาร

ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจ�านวนมาก	 โดยใช้รูปแบบมัลติมีเดียที่ช่วยดึงดูดความสนใจ	 สามารถ

ก�าหนดกรอบความคิดหรือความรู้ได้เข้มข้นที่สุดภายในเวลา	3-4	นาที	ผู้ชมยังสามารถรับชมซ�้าผ่าน

ทางช่องทางออนไลน์	จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ท�าให้ผู้ชมได้ความรู้จากโครงการวิจัยต่าง	ๆ	สามารถ

น�าไปปรับใช้ต่อไป	

	 ในการสื่อสารงานวิจัยของสกว.	 ผู้วิจัยใช้งานวิจัยสร้างสรรค์	 (Creative	 Research)	 เลือก

โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางประชารัฐ	และประเทศไทย	4.0	น�ามาผลิตเป็นสกู๊ปข่าวโทรทัศน์

จ�านวน	22	ตอน	ออกอากาศทางสื่อโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์	โดยได้รับทุนสนับสนุนการผลิต

และออกอากาศจากส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจัิย	(สกว.)	งานวิจัยนี	้นอกจากจะเป็นการเผยแพร่

โครงการวิจัยของสกว.	ไปสู่สาธารณะแล้ว	ผู้วิจัยได้ถอดองค์ความรู้กระบวนการสร้างสรรค์รายการใน

รูปแบบของสกู๊ปข่าวโทรทัศน์	เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับผู้ที่สนใจต้องการผลิตสกู๊ปข่าวโทรทัศน์ต่อไป
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แนวคิดที่ใช้ในกำรศึกษำ 

แนวคดิเรือ่งกำรผลิตรำยกำรโทรทศัน์	การผลติรายการโทรทศัน์	ม	ี4	ขัน้ตอน	(Wurtzel,	1995)	ได้แก่	

 ขั้นตอนที่ 1 วำงแผนก่อนกำรผลิตรำยกำร (Preproduction Planning)

	 เป็นขั้นตอนการวางแผน	ประชมุเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	และเตรียมงานก่อนการถ่ายท�ารายการ	

โดยมีประเด็นส�าคัญ	8	ประการ	ได้แก่	การพัฒนาแนวความคิด	การก�าหนดวัตถุประสงค์และแนวทาง

การผลติรายการการวิเคราะห์ผู้ชมเป้าหมาย	การจดัท�างบประมาณ	การค้นคว้าหาข้อมลู	การก�าหนดวธิี

ในการผลิตรายการการเขียนโครงสร้างรายการและบทโทรทัศน์	และการประชุมทีมงานผลิตรายการ

 ขั้นตอนที่ 2 เตรียมกำรผลิตรำยกำร (Setup and Rehearsal)	เป็นขั้นตอนที่ประกอบด้วย

การจัดเตรียมงานทุกอย่างก่อนการถ่ายท�าทุกครั้ง	 เช่น	การจัดเตรียมฉาก	 ไฟ	 เทปและภาพประกอบ

ต่าง	 ๆ	 และการซ้อม	 เป็นการจัดเตรียมเสมือนการถ่ายท�าจริง	 เพื่อให้ทีมงานเตรียมความพร้อมและ

แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น	

 ขั้นตอนที่ 3 กำรผลิตรำยกำร (Production)

 เป็นขั้นตอนของการบันทึกเทปรายการหรือถ่ายทอดสด	 ตามแผนที่มีการก�าหนดและซ้อมไว้

ก่อนหน้านี้

 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนหลังกำรผลิตรำยกำร (Postproduction)

	 เป็นขั้นตอนการตัดต่อ	ผสมเสียงรายการ	เพื่อเรียบเรียงรายการให้ต่อเนื่อง	น่าสนใจ	รวมถึง

การพากย์	ใส่เสียงดนตรี	เสียงประกอบ	และกราฟิกต่าง	ๆ	และประเมินผลการท�างาน

	 จากแนวคิดเรือ่งการผลติรายการโทรทศัน์	ผู้วจัิยได้ใช้แนวคิดมาเป็นกรอบในการผลติรายการ

วิจัยไทยพลัสตามกระบวนการดังกล่าว

แนวคิดเรื่องสกู๊ปข่ำว

	 “สกู๊ปข่าว”	 (Scoop)	 หมายถึง	 เนื้อหาหรือเรื่องราวที่องค์กรข่าวจัดท�าขึ้นพิเศษ	 มีความ

แตกต่างจากคู่แข่ง	 สกู๊ปข่าวมักเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญ	 มีผลกระทบต่อสังคม	 มีความเด่นและมี

ความน่าสนใจ	(Lewis	and	Cushion,	2009;	Shaw,	2006)	ส่วนเหตุการณ์นั้นจะมีความน่าสนใจ

หรือไม่	สามารถพิจารณาจากองค์ประกอบข่าว	ได้แก่	ความสด	ทันสมัย	ความใกล้ชิด	ความผิดปกติ	

ความสนใจของมนุษย์	 ความขัดแย้ง	 ความลึกลับ	 ผลกระทบ	 ความก้าวหน้า	 และเรื่องเพศ	 (จรูญ	

ขจรกิตตินที,	2560)
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	 องค์ประกอบของสกู๊ปข่าว	คือ	มีมิติความเป็นข่าว	 เสนอข้อเท็จจริงอย่างละเอียด	น�าเสนอ

อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์	 มีการเรียงล�าดับเหตุการณ์ตั้งแต่เกิดขึ้นจนจบ	 ควรให้ผู้ชมแสดงความคิด

เห็น	และภาพมีส่วนส�าคัญที่ท�าให้สกู๊ปข่าวน่าสนใจ	(จรูญ	ขจรกิตตินที,	2560)

	 จากแนวคิดเรื่องการผลิตสกู๊ปข่าว	 ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดนี้มาเป็นแนวทางสร้างสรรค์เนื้อหาใน

รายการวิจัยไทยพลัส	เพื่อให้ผู้ชมสนใจชมรายการ

แนวคิดเรื่องกำรเปิดรับข่ำวสำร (Selective Exposure)

	 ผู้รับสารจะมีกระบวนการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกันไปตามประสบการณ์	 ความต้องการ	

ความเช่ือ	 ทัศนคติ	 ฯลฯ	 ที่แตกต่างกัน	 Klapper	 (1990)	 กล่าวว่า	 กระบวนการเลือกรับข่าวสาร	

ประกอบด้วย	การกลั่นกรอง	4	ขั้น	ดังนี้

 กำรเลือกเปิดรับ (Selective Exposure)	เป็นขัน้ตอนแรกท่ีผู้รบัสารเลอืกช่องทางการสือ่สาร

โดยผู้รับสารจะเลือกเปิดรับสื่อและข่าวสารจากหลายแหล่งตามความสนใจ	ความต้องการ	ทักษะและ	

ความช�านาญของตนเอง

 กำรเลือกให้ควำมสนใจ (Selective Attention)	 ผู้เปิดรับข่าวสารมีแนวโน้มเลือกสนใจ

ข่าวจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง	โดยมักเลือกสนใจข่าวสารที่สอดคล้องตามความคิดเห็น	ความสนใจของ

ตน	 เพื่อสนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยู่และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความรู้	 ความเข้าใจ	 หรือ

ทัศนคติเดิมที่มีอยู่แล้ว	

 กำรเลือกรับรู้และตีควำม (Selective perception and selective interpretation)

ผู้รับสารจะเลือกรับรู้และตีความข่าวสารตามทัศนคติ	 ความเช่ือ	 ความต้องการ	 ความคาดหวัง	 และ

ประสบการณ์	รวมถึงแรงจูงใจในขณะนั้น

 กำรเลือกจดจ�ำ (Selective Retention) โดยผู้รับสารจะเลือกจดจ�าข่าวสารที่ตรงกับความ

สนใจ	ความต้องการ	และทัศนคติของตนเอง		

	 ผู้รับสารยังใช้สื่อมวลชนเพื่อตอบสนองความต้องการ	6	ประการ	(McCombs	&	Becker,

1979)	คือ	เพื่อต้องการรับรู้เหตุการณ์	(Surveillance)	เพื่อช่วยในการตัดสินใจ	(Decision)	เพื่อการ

พดูคุยสนทนา	(Discussion)	เพือ่ต้องการมส่ีวนร่วม	(Participation)	เพือ่ต้องการเสรมิหรอืสนบัสนนุ

ความคิดเห็นของตนเอง	(Reinforcement)	และเพื่อความบันเทิง	(Entertainment)	

	 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น	ผู้วิจยัใช้แนวคิดเรือ่งการเปิดรบัสารสร้างเป็นกรอบค�าถามเพือ่ให้

ทราบถึงการเลือกรับข่าวสารของผู้ชมรายการวิจัยไทยพลัส
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แนวคิดกำรใช้ประโยชน์และควำมพึงพอใจ (Uses and Gratification)

	 แนวคิดการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ	มีสมมติฐานว่าผู้รับสารไม่ได้ใช้สื่อตามที่ผู้ส่งสาร

ก�าหนดมาให้	หากแต่มกีารเลอืกใช้สือ่ตามความต้องการของตนเอง	ขัน้ตอนการเลอืกใช้สือ่และใช้สาร

จะมีการคัดเลือกทุกขั้นตอน	 ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเข้าถึง	 เลือกเปิดรับ	 เลือกรับรู้	 เลือกตีความ	

เลือกจดจ�า	เลือกน�าไปใช้	หลังได้รับสารแล้ว	(กาญจนา	แก้วเทพ,	2552)	

	 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อ	 ผู้รับสารจ�าเป็นต้องมีความต้องการอย่างใด

อย่างหนึ่ง	โดยสามารถแบ่งกลุ่มความต้องการได้ดังนี้	(Katz	et	al.,	1974)

	 1.	 Cognitive	 need	 คือ	 ความต้องการที่ผู้รับสารเปิดรับสื่อมวลชน	 เพื่อจะได้รับข่าวสาร	

ความรู้	และความเข้าในบุคคล	หรือ	เหตุการณ์ต่าง	ๆ

	 2.	 Affective	need	คือ	ความต้องการที่ผู้รับสารเปิดรับสื่อมวลชน	เพื่อความพึงพอใจ	หรือ

ได้รับประสบการณ์ทางอารมณ์	ความสวยงาม	ศิลปะ

	 3.	 Personal	Integrative	need	คือ	ความต้องการที่ผู้รับสารเปิดรับสื่อมวลชน	เพื่อจะได้รับ

ความเชื่อถือ	ความมั่นใจ	ความมั่นคง	และสถานภาพอันเป็นที่ยอมรับ

	 4.	 Social	 Integrative	need	คือ	ความต้องการที่ผู้รับสารเปิดรับสื่อมวลชนเพื่อที่จะได้รับ

ความน่าเช่ือถือ	 ความมั่นใจ	 ความมั่นคง	 และสถานภาพอันเป็นที่ยอมรับกับครอบครัว	 สังคม	

กลุ่มเพื่อน

	 5.	 Escape	 need	 คือ	 ความต้องการท่ีผู้รับสารเปิดรับสื่อมวลชนเพื่อหลีกหนีจากสภาพ

ความเป็นจริงชั่วขณะ

	 จากแนวคิดเรื่องการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อ	ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดนี้มาสร้างเป็น

กรอบค�าถาม	เพื่อศึกษาถึงการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ชมรายการวิจัยไทยพลัส	

วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ

	 1.	 เพื่อผลิตรายการ	 “วิจัยไทยพลัส”	 ในรูปแบบของสกู๊ปข่าวโทรทัศน์และถอดองค์ความรู้

ในการผลิตรายการ

	 2.	 เพื่อศึกษาการรับรู้	ความคาดหวัง	และความพึงพอใจ	ของผู้ชมรายการ	“วิจัยไทยพลัส”
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ระเบียบวิธีวิจัย

	 การผลิตรายการ	“วิจัยไทยพลัส”	เพื่อเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณะในรูปแบบของ

สกู๊ปข่าวโทรทัศน์	ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	reseach)	แบ่งกระบวนการวิจัยเป็น	2	

ขั้นตอน	ได้แก่

	 1.	 การวิจัยเชิงสร้างสรรค์	 ใช้การผลิตสกู๊ปข่าวโทรทัศน์	 จ�านวน	 22	 ตอน	 น�าออกอากาศ

ใน	2	ช่องทาง	คือ	ช่องทางโทรทัศน์	 ได้แก่	 รายการตู้ปณ.ข่าว	3	ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง	28	และ

ช่องทางออนไลน์	 ทางเพจรายการเรื่องเด่นเย็นนี้	 ช่อง	 3	 ภายใต้กรอบแนวคิดการผลิตรายการ

โทรทัศน์และสกู๊ปข่าวโทรทัศน์

	 2.	 การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ชมรายการ	 โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก	

(In-depth	 Interview)	 กลุ่มผู้ชมรายการวิจัยไทยพลัส	 ที่มีการรับชมรายการและมีปฏิสัมพันธ์กับ

รายการทางเพจ	จ�านวน	30	คน	โดยใช้แนวคิดเรื่องการเปิดรับข่าวสาร	และแนวคิดการใช้ประโยชน์

และความพึงพอใจ	 มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์	 โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 แบบสัมภาษณ์

เป็นชุดค�าถามปลายเปิด	(Open-ended	questionnaire)

ผลกำรวิจัย

กำรผลิตสกู๊ปข่ำวโทรทัศน์รำยกำร “วิจัยไทยพลัส”

 ขั้นตอนที่ 1 วำงแผนก่อนกำรผลิตรำยกำร (Preproduction Planning)

 กำรพัฒนำแนวคิด

	 แนวคิดการผลิตรายการโทรทัศน์	 “วิจัยไทยพลัส”	 เริ่มจากส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(สกว.)	มีความประสงค์จะเผยแพร่ความรู้จากโครงการวิจัยที่สกว.	สนับสนุน	ในรูปแบบของ

รายการโทรทัศน์	 โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่โครงการวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาประเทศตามแนวทาง

ประเทศไทย	4.0	และ	แนวทางประชารัฐ

	 ผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางการผลติในรปูแบบสกูป๊ข่าวผ่านรายการโทรทัศน์และสือ่สงัคมออนไลน์	

เพราะเป็นการสื่อสารในรูปแบบมัลติมีเดียที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจ�านวนมาก	 ช่วยดึงดูด

ความสนใจ	สามารถก�าหนดกรอบความคิดหรือความรู้ได้เข้มข้นที่สุดภายในเวลา	3-4	นาที	นอกจาก

การรับชมทางโทรทัศน์แล้ว	 ผู้ชมยังสามารถรับชมซ�้าผ่านทางช่องทางออนไลน์	 จึงเป็นประโยชน์

อย่างยิ่งในการช่วยเผยแพร่ข้อมูล	องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณะ	
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กำรก�ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรผลิตรำยกำร

	 การผลิตรายการ	“วิจัยไทยพลัส”	มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อน

ประเทศตามแนวทางประชารัฐและประเทศไทย	4.0	ไปสูผู่้ชมรายการโทรทศันใ์นรูปแบบของสกูป๊ข่าว	

เพื่อให้ผู้ชมทราบถึง	การศึกษาวิจัยและผลงานวิจัยด้านต่าง	ๆ	ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ	ได้

ความรู้จากการสกู๊ปข่าว	สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

กำรวิเครำะห์กลุ่มเป้ำหมำย

	 กลุ่มเป้าหมายของรายการวิจัยไทยพลัส	 คือ	 ผู้ชมโทรทัศน์และผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์	 อายุ

ตั้งแต่	20	ปีขึ้นไป	ที่สนใจข่าวและประเด็นทางสังคม	

กำรก�ำหนดรูปแบบและวิธีกำรน�ำเสนอรำยกำร “วิจัยไทยพลัส”

 น�าเสนอในรูปแบบของสกู๊ปข่าว	 ความยาว	 3.30	 นาที	 มีนางสาวประวีณมัย	 บ่ายคล้อย	

ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	เป็นผู้ด�าเนินรายการ	“วิจัยไทยพลัส”

รูปที่ 1 ประวีณมัย	บ่ายคล้อย	ผู้ด�าเนินรายการ

 ช่องทำงกำรออกอำกำศ ออกอากาศ	2	ช่องทางผ่านทางโทรทศัน์และสือ่สงัคมออนไลน์	ดังนี้

	 1.	 รายการตู้ปณ.ข่าว	3	ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง	28	เวลา	15.15-16.00	น.	ทุกวันศุกร์	เป็น

รายการโทรทัศน์ประเภทเล่าข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน	โดย	“วิจัยไทยพลัส”	ออกอากาศในรายการตู้

ปณ.ข่าว	3	ทุกวันศุกร์	ในเบรกที่	3	ความยาว	3.30	นาที	เวลาประมาณ	15.55-15.58	น.	มีกลุ่ม

เป้าหมาย	คือ	ผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่	25	ปีขึ้นไป	ที่สนใจสถานการณ์ข่าว	และประเด็นปัญหาในสังคม	
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	 2.	 เพจเฟซบุ๊กรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ช่อง	 3	 ทุกวันศุกร์ หลังจากออกอากาศรายการ	

“วิจัยไทยพลัส”	ในรายการตู้ปณ.ข่าว	3	แล้ว	รายการ	“วิจัยไทยพลัส”	จะถูกเผยแพร่ผ่านเพจเฟซบุ๊ก

รายการ	“เรื่องเด่นเย็นนี้ช่อง	3”	โดยเพจรายการ	“เรื่องเด่นเย็นนี้	ช่อง	3”	เป็นเพจที่รายการเรื่องเด่น

เย็นนี้	 ช่อง	3	จัดท�าขึ้น	 เพื่อออกอากาศสดรายการเรื่องเด่นเย็นนี้	 เวลา	15.40	 -	16.45	น.	และ

น�าเสนอประเด็นข่าวต่าง	ๆ	ปัจจุบันมีผู้ติดตามเพจ	981,660	คน	 (ข้อมูล	ณ	วันที่	 27	กุมภาพันธ์	

2561)

รูปที่ 2	รายการ	ตู้ปณ.ข่าว	3

รูปที่ 3 เพจรายการ	“เรื่องเด่นเย็นนี้	ช่อง	3”

	 การน�าเสนอรายการสารคดีสั้น	“วิจัยไทยพลัส”	มีกลยุทธ์ในการเผยแพร่รายการ	ดังนี้

 1. กลยุทธ์ด้ำนเนื้อหำ	 เลือกเนื้อหางานวิจัยที่เป็นเรื่องใกล้ตัว	 เป็นประเด็นสาธารณะ	 มี

ประเด็นใหม่	 และมีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง	 มีประโยชน์และมีผลกระทบกับผู้ชม	 ช่วยดึงดูด
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ความสนใจของผู้ชม	 โดยมีทีมงานของ	 สกว.	 เป็นที่ปรึกษาเรื่องการเลือกประเด็นในการน�าเสนอ

โดยเน้นเรื่องที่ตอบโจทย์ประเทศไทย	4.0	โครงการประชารัฐ	

	 โดยผู้วิจัยแปลงข้อมูลจากงานวิจัยเป็นเนื้อหารายการโทรทัศน์	ที่เน้นการน�าเสนอที่เข้าใจง่าย	

มีการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งนักวิจัยและผู้ที่ได้ประโยชน์	 ได้รับผลกระทบจากโครงการ	 เพื่อให้

ผู้ชมตระหนักถึงความส�าคัญและอยากติดตาม	 มีรูปแบบการน�าเสนอที่แตกต่างกันในแต่ละตอน

เน้นให้ชาวบ้าน	 นักวิจัย	 และผู้ด�าเนินรายการ	 สามารถเล่าถึงเรื่องราวต่าง	 ๆ	 ได้อย่างเป็นธรรมชาติ	

สอดแทรกเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนและท�าให้รับรู้ว่า	 การขับเคลื่อนของประชาชนแต่ละคน

กเ็ป็นส่วนหนึง่ของประชารฐัและประเทศไทย	4.0	นอกจากนี	้และท�าให้เหน็ว่า	เรือ่งนัน้เป็นเรือ่งใกล้ตัว

 2. กลยุทธ์ด้ำนเวลำ	 ผลิตรายการที่สั้น	 กระชับ	 ความยาวประมาณ	 3-4	 นาที	 ซ่ึงเป็น

รายการที่น�าเสนอสั้น	 กระชับ	 สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ชมรายการที่ชมผ่านโทรทัศน์และ

สื่อออนไลน์ที่ต้องการรับชมเนื้อที่สั้น	กระชับ	เข้าใจง่าย	

 3. กลยุทธ์ด้ำนช่องทำงกำรออกอำกำศ	ใช้การน�าเสนอแบบ	Multi-Platform	โดยน�าเสนอ

ทั้งสื่อโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก	 ผ่านรายการตู้ปณ.ข่าว	 3	 ช่อง	 28	 และ

เพจเฟซบุ๊กรายการเรื่องเด่นเย็นนี้	 เพื่อขยายฐานผู้ชมให้ครอบคลุมทั้งสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์	

และยังท�าให้ผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลัง	ตามเวลาที่สะดวก

 ประเด็นที่น�าเสนอในรายการ มี	22	เรื่อง	ได้แก	่กราฟนี	คารบ์อนมหัศจรรย	์ทุง่สัมฤทธิ์โมเดล	

จ.นครราชสีมา	การจัดท�าฐานข้อมูลทางวิศวกรรมของโบราณสถาน	รถบัสไฟฟ้า	การพัฒนาเฝือกอ่อน

ยางพารา	 โครงการธุรกิจข้าว	 IBM	 วิสาหกิจชุมชนฯ	 ทุ่งทองยั่งยืน	 ผลิตภัณฑ์ไรโซแบคทีเรียช่วย

ส่งเสรมิการเจรญิเติบโตของพชื	หุน่จ�าลองยางพาราเพือ่ตรวจสอบรงัสรีกัษามะเรง็	เครือ่งผลติกระป๋อง

โลหะอัตโนมัติ	จากลวดลายประทับดินเผาบ้านเชียง	สู่งานออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุดรธานี	

การจัดการโรคต้นโทรมของส้มเขียวหวานด้วยแนวทางเกษตรแม่นย�า	 การพัฒนาระบบเซ็นเซอร์

ทางเคมเีพื่อวเิคราะหธ์าตอุาหารในดนิ	โพรไบโอตกิ	พรไีบโอตกิ	และ	ซนิไบโอตกิ	ช่วยฟืน้ฟูการเรียนรู้

และความจ�า	การผลติออร์กาโนเจลจากน�า้มนัร�าข้าว	เพือ่ทดแทนไขมนัทรานส์และไขมนัอ่ิมตัว	นาฬิกา

ตรวจสอบแก๊สพษิ	การแก้ปัญหาการติดเช้ือด้ือยาปฏิชีวนะ	การจัดการขนส่งรถเทีย่วเปล่า	ระบบบรกิาร

สุขภาพอัจฉริยะส�าหรับเทศบาลเมืองแสนสุข	 ยุทธภัณฑ์หน้ากากป้องกันเคมี-ชีวะ	 ส�าหรับกองทัพ

งานวิจัยการใช้ประโยชน์จากยางพารา	 ไม้เท้าเลเซอร์และรถพาร์กินสัน	 ฟุตพริ้นท์การขาดแคลน

น�้าประปา
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 กำรเขียนบท 

 กระบวนการเขยีนบทรายการวจัิยไทยพลสั	มดัีงน้ี	คือ	ท�าความเข้าใจกับประเด็นทีจ่ะน�าเสนอ	

หาจุดขายที่ผู้ชมสนใจตามหลักคุณค่าข่าว	อาทิ	เป็นเรื่องใกล้ตัว	มีผลกระทบ	มีความก้าวหน้า	มีความ

ทันต่อเหตุการณ์	 เป็นต้น	 ออกแบบบทให้เข้าใจง่าย	 หลีกเลี่ยงการใช้ค�าภาษาอังกฤษ	 ศัพท์เทคนิค

หากจ�าเป็นต้องใช้	จะต้องมีการขยายความให้เข้าใจ	เขียนบทให้สั้น	กระชับ	ไม่เยิ่นเย้อ	วางแผนการ

ใช้ภาพและเสียงในการเดินเรื่อง	ทั้งภาพเคลื่อนไหว	ภาพนิ่ง	ภาพกราฟิก	เสียงเพลง	เสียงบรรยากาศ	

เสียงสัมภาษณ์	 พยายามขึ้นต้นเรื่องและด�าเนินเรื่อง	 ด้วยภาพท่ีน่าสนใจ	 ภาพที่เล่าเรื่องได้	 ก�าหนด

ประเด็นในการสัมภาษณ์	ปรับบทให้เหมาะสม	ให้ความยาวบทอยู่ระหว่าง	3.30	–	4	นาที	ส่งโครงร่าง

บทที่ใช้ถ่ายท�าให้นักวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะก่อนถ่ายท�าการถ่ายท�าจริง

 กำรเตรียมฉำกและวัสดุที่ใช้ในรำยกำร 

 การผลิตรายการวิจัยไทยพลัสในแต่ละตอนจะมีการวางแผนเรื่องการเตรียมสถานที่ในการ

ถ่ายท�า	 เพื่อให้ได้ภาพที่สวยงาม	สื่อความหมายได้ตรงกับเนื้อหา	รวมถึงการเตรียมอุปกรณ์ประกอบ

ฉากต่าง	ๆ	ที่จ�าเป็น

 กำรประสำนงำน 

	 ผู้วิจัยจะมกีารประสานงานกบัเจ้าหน้าทีฝ่่ายสือ่สารสงัคม	สกว.	และนกัวจิยั	เพือ่ให้รายละเอียด

เกีย่วกบัการถ่ายท�า	การสมัภาษณ์	เพือ่ให้นกัวิจัยได้เตรยีมความพร้อมทัง้การสมัภาษณ์	เตรยีมอุปกรณ์	

เตรียมสถานที่ถ่ายท�า	 ประสานกับทีมงาน	 ช่างภาพ	 เจ้าหน้าที่แสง	 เจ้าหน้าที่เสียง	 เจ้าหน้าที่ตัดต่อ

เจ้าหน้าที่กราฟิก	ถึงรายละเอียดของการผลิตรายการในแต่ละตอน

 ขั้นตอนที่ 2 เตรียมกำรผลิตรำยกำร (Setup and Rehearsal)

	 เป็นขั้นตอนที่ประกอบไปด้วยการจัดเตรียม	(Setup)	และการซ้อม	(Rehearsal)

 กำรจัดเตรียม (Setup) 

 ในการถ่ายท�ารายการวิจัยไทยพลัสแต่ละครั้ง	 ทีมงานต้องเตรียมงานทุกอย่างให้พร้อมก่อน

การถ่ายท�า	เช่น	การจัดเตรียมสถานที่	การจัดเตรียมไฟ	การเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายท�า	การจัด

เตรียมเทปและภาพประกอบต่าง	ๆ
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 กำรซ้อม (Rehearsal) 

	 เนื่องจากการผลิตรายการวิจัยไทยพลัส	 เป็นการผลิตรายการในรูปแบบสารคดี	 การซ้อม

จึงเป็นการซ้อมบทที่ผู้ด�าเนินรายการจะพูดการซ้อมมุมกล้องในการถ่ายท�าและการให้รายละเอียด

ประเด็นกับผู้ที่จะให้สัมภาษณ์	เพื่อให้ได้เนื้อหาและประเด็นตามที่ต้องการ

 ขั้นตอนที่ 3 กำรผลิตรำยกำร (Production)

 เป็นขั้นตอนของการบันทึกเทปรายการ	ตามแผนที่มีการก�าหนดและซ้อมไว้ก่อนหน้านี้	ได้แก่

	 ผู้วิจัยค้นคว้าข้อมูลในแต่ละประเด็น เขียนบท ส่งโครงร่างบทให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารสังคม

และนกัวจิยัตรวจสอบความถกูต้อง ด�าเนนิการถ่ายท�า	บันทกึภาพ	สมัภาษณ์	สร้างสรรค์กราฟิก ตัดต่อ

เรียบเรียงภาพ	 สร้างสรรค์สกู๊ปให้ชวนติดตาม ส่งสกู๊ปรายการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารสังคมและ

นกัวจัิยให้ความเหน็ก่อนออกอากาศ แก้ไขประเด็นทีเ่จ้าหน้าทีฝ่่ายสือ่สารสงัคมและนกัวิจยัให้ข้อเสนอ

แนะ และส่งสกู๊ปรายการ	“วิจัยไทยพลัส”	 เพื่อออกอากาศในรายการตู้ปณ.ข่าว	3	และเพจรายการ

เรื่องเด่นเย็นนี้

 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนหลังกำรผลิตรำยกำร (Postproduction)

	 เป็นขั้นตอนการตัดต่อ	 ผลิตกราฟิก	 ผสมเสียงรายการและประเมินผลการท�างาน	 ขั้นตอน

การตัดต่อ	 ผลิตกราฟิก	 ผสมเสียงในรายการมีความส�าคัญที่ช่วยดึงดูดความสนใจที่น่าสนใจแล้ว	 วิธี

การคือ	 ตัดต่อรายการให้รวดเร็ว	 กระชับ	 การใช้เสียงพากย์ในรูปแบบของการรายงานข่าว	 ใส่เพลง

ประกอบที่เหมาะสมกับเนื้อหา	มีการใช้ภาพกราฟิกประกอบ	เพื่อให้ผู้ชมเห็นภาพที่ชัดเจนและ	เข้าใจ

ง่ายขึ้น	หลังจากผลิตสกู๊ปเสร็จแล้วในแต่ละตอน	ผู้วิจัยจะส่งสกู๊ปให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารสังคม	สกว.	

และ	 นักวิจัยตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะอีกครั้ง	 จากน้ันจะมีการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ	 และ

เตรียมน�าสกู๊ปออกอากาศต่อไป

	 การประเมินผล	หลังจากรายการออกอากาศแล้ว	ผู้วิจัยจะประชุมเพื่อประเมินผลการท�างาน	

เพื่อพิจารณาปัญหา	ข้อผิดพลาดต่าง	ๆ	และหาแนวทางปรับปรุงต่อไป	

กำรศึกษำควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจของผู้ชมรำยกำร

 การประเมนิผลรายการวิจัยไทยพลสั	เพือ่ทราบถงึความพงึพอใจ	และความคาดหวงัในการรบั

ชมรายการ	ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก	(Indepth	interview)	ผู้ชมรายการวิจัย

ไทยพลัส
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 ผู้ให้ข้อมูล (Key Informants)

	 ใช้วธิีการเลือกผู้ให้ขอ้มูลแบบเฉพาะเจาะจง	(Purposive	Sampling)	โดยใช้เกณฑ์การเลือก

ผู้ให้ข้อมูล	(Key	Informants)	โดยเลือกผู้ที่เคยชมรายการวิจัยไทยพลัสทั้งทางรายการตู้ปณ.ข่าว	3	

และทางช่องทางออนไลน์	จ�านวน	30	คน	

 จากการสมัภาษณ์เชิงลกึในประเด็นความพงึพอใจและความคาดหวังจากการรบัชมรายการวจิยั

ไทยพลัส	ได้ผลการวิจัย	ใน	3	ด้าน	ดังนี้

 1. ด้ำนประเด็นที่น�ำเสนอ

 มีควำมทันต่อเหตุกำรณ์ เนื้อหาที่น�าเสนอในรายการหลายเรื่องอยู่ในกระแส	ก�าลังเป็นที่พูด

ถึงในสังคม	มีความทันต่อเหตุการณ์	เช่น	ตอนรถบัสไฟฟ้า	อุปกรณ์ช่วยผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน	นาฬิกา

ตรวจจับสารพิษ	เป็นต้น

 ตอบสนองควำมสนใจส่วนตัว ประเด็นที่น�าเสนอตรงกับความสนใจของผู้ชม	เช่น	ผู้ชมที่ท�า

อาชีพด้านเกษตร	เรือ่งเทคโนโลยีทีช่่วยเรือ่งการท�าเกษตร	ผู้สงูอายสุนใจเรือ่งการให้บรกิารด้านสขุภาพ

ของเทศบาลเมืองแสนสุข	จังหวัดชลบุรี

 เป็นเร่ืองใกล้ตัว เรื่องที่ใกล้ตัวจะยิ่งท�าให้ผู้ชมมีความสนใจ	 เช่นผู้ชมที่ต้องดูแลผู้สูงอาย	ุ

จะมีความสนใจเรื่องไม้เท้าเลเซอร์ที่ช่วยดูแลผู้สูงอายุ	 ผู้ชมที่ท�างานในเมืองสนใจเรื่องรถบัสไฟฟ้า

ที่ช่วยลดปัญหามลพิษ

 มีผลกระทบกับชีวิต ประเด็นที่มีผลกระทบกับชีวิตและสังคมเป็นเรื่องที่ผู้ชมให้ความสนใจ	

เช่น	 เรื่องโรคอ้วนที่มีผลกระทบต่อความจ�า	 การพัฒนานาฬิกาตรวจจับควันพิษให้สามารถตรวจฝุ่น

ละอองขนาดเล็กได้

 มีประโยชน	์ประเด็นที่น�าเสนอมีประโยชน์ทั้งต่อตนเอง	และสังคม	เช่น	การจัดการรถเที่ยว

เปล่า	การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ยางพารา

	 “สนใจ	เรือ่งไม้เท้าเลเซอร์ทีช่่วยผู้สงูอาย	ุเดินติดขดั	มนัมปีระโยชน์	ได้ใช้จรงิ	เพราะครอบครวั

เราเองกม็ผู้ีสงูอาย	ุถ้างานวจัิยนี	้เขาท�าได้จรงิ	วางขาย	ไม้เท้าน้ีกจ็ะมปีระโยชน์”	(คณินทร์	นุชาชาติพงศ์,

ผู้ผลิตรายการ)

	 “หลายตอนสนบัสนนุเกษตรกร	ถ้าสามารถไปต่อยอดได้	ได้ใช้จรงิ	ๆ 	อย่างตอนไรโซแบคทเีรยี	

ไปทดลองในแปลงดิน	แปลงข้าว	ก็จะเห็นชัดว่า	สองแปลง	ที่คิดมา	กับ	ปุ๋ยเคมี	เห็นชัดเจนว่า	ต่างกัน	

แต่หลงัจากนัน้	อยากรูต่้อว่า	ปุย๋แบบนีจ้ะเข้าถงึต่อได้ยากง่ายแค่ไหน	เพราะงานวจัิยดี	แต่ถ้ารฐับาลไม่

สนับสนุน	หรือ	ไม่ได้ไปต่อ	จะมีแต่งานวิจัยที่ดี	แต่ไม่ได้ใช้จริง”	(กมลา	สาครมณีทรัพย์,	ข้าราชการ)
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 2. ด้ำนเนื้อหำรำยกำร 

 เนื้อหำเข้ำใจง่ำย มีการสื่อสารเรื่องวิทยาศาสตร์ให้คนทั่วไปเข้าใจง่ายขึ้น	 เช่นตอนไม้เท้า

เลเซอร์	 ช่วยผู้ป่วยพาร์กินสัน	 มีการน�าเสนอให้เห็นความยากล�าบากในการใช้ชีวิตของผู้ป่วย	 และ

เช่ือมโยงถึง	 การพัฒนาไม้เท้าเลเซอร์ที่ตอบโจทย์แก้ปัญหาให้ผู้ป่วยได	้ วิธีการน�าเสนออาจมีการยก

ตัวอย่างกรณีศึกษาของต่างประเทศที่มีประโยชน์	ให้คนเห็นภาพเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

	 “ตัวท่ีช่ืนชมเลยคือ	ตัวไม้เท้าเลเซอร์	ช่วยคนพากนิสนั	เรือ่งน้ีเข้าใจง่าย	เพราะน�าเสนอปัญหา

ก่อน	 ตัวสั่น	 แสดงสีหน้าไม่ได้	 ช่วยดึงดูดความสนใจให้คนได้ระดับหนึ่ง	 เข้าใจได้ง่าย”	 (ณัฐชยา	

ลายล้อมทอง,	นักศึกษา)

 กำรใช้ศัพท์เฉพำะหรือศัพท์เทคนิค ต้องมีการอธิบายให้ผู้ชมเข้าใจ

	 “ขอชาวบ้านเข้าใจง่าย	ๆ	อย่าใช้ศัพท์เทคนิคเยอะ	อยากให้ปรับค�าพูดง่ายขึ้นอีก	ให้ชาวบ้าน

ธรรมดาเข้าใจ	ว่าสินค้าจากยาง	ท�าอะไรได้บ้าง	เราใช้ได้นะ	สิ่งต่าง	ๆ	ชาวบ้านจะได้รู้ว่า	ถ้าวิจัยแบบนี้	

แล้วเราใช้ได้ด้วย”	(แสงจันทร์	จันทาพูน,	ธุรกิจส่วนตัว)

 3. ด้ำนวิธีกำรน�ำเสนอ

 ควำมยำวของรำยกำร ผู้ชมต้องการให้น�าเสนอแบบกระชับ	 ความยาวของรายการควรอยู่

ระหว่าง	3-5	นาที	เพราะถ้าใช้เวลาน้อยกว่านี้	จะให้รายละเอียดได้ไม่หมด	แต่ถ้ายาวเกิน	5	นาที	จะ

ท�าให้ผู้ชมเบื่อไม่สนใจ	

 กำรตัง้ช่ือเร่ือง	มคีวามส�าคัญทีจ่ะท�าให้ผู้ชมทัง้ทีช่มทางโทรทศัน์และชมทางช่องทางออนไลน์

สนใจ	ดังนั้นผู้ผลิตควรตั้งชื่อเรื่องให้ดึงดูดความสนใจ	น่าติดตาม

 รูปแบบรำยกำรและวิธีกำรเล่ำเรื่อง	 ผู้ชมส่วนหนึ่งต้องการให้น�าเสนอแบบไม่เป็นทางการ

ดูสนุก	แต่ยังคงความน่าเชื่อถือ	ใช้อินโฟกราฟิกช่วยอธิบายและสร้างความน่าสนใจ	มีวิธีการน�าเสนอ

ที่หลากหลาย

 ผูด้�ำเนนิรำยกำร บคุลกิภาพของผู้ด�าเนนิรายการมคีวามน่าเช่ือถอื	เป็นมติร	อธบิายได้ชัดเจน	

กระชับ	

	 “อยากให้มวีธิกีารน�าเสนอทีดู่สร้างสรรค์และน่าติดตาม	ไม่ต้องเป็นลกัษณะของสกู๊ปข่าวมาก

เกินไป	วิธีการน�าเสนอ	เช่นการท�ากราฟฟิค	การใส่เสียงหรือมุมภาพเทคนิคต่าง	ๆ 	อาจช่วยเสริมท�าให้

ดูน่าสนใจและทันสมัย”	(กริษฐา	อึ้งภากรณ์,	พนักงานบริษัทเอกชน)
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	 “ดีมาก	เป็นความรู้ที่ดี	แต่อยากให้มันดูสนุกสนานกว่านี้	เฟรนลี่กว่านี้	เข้าถึงง่ายกว่านี้	โดย

ไม่ลดความน่าเชื่อถือของงานวิจัยได้เลย	แต่จะช่วยให้คนอยากรู้มากขึ้น	ควรเพิ่มการถกเถียง	พูดคุย

มากกว่านี้”	(จารุวรรณ	เทียนมหาสาทิศ,	อาจารย์มหาวิทยาลัย)

อภิปรำยผลกำรวิจัย

 โครงการผลิตรายการ	 “วิจัยไทยพลัส”	 เพื่อเผยแพร่ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยสู่สาธารณะ	

เป็นการผลิตรายการที่มุ่งเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวกับโครงการประชารัฐ	และประเทศไทย	4.0	ที่สกว.	ให้ทุน

สนบัสนนุ	จากการผลติรายการเพือ่ออกอากาศทางรายการตู้ปณ.ข่าว	3	และเพจเรือ่งเด่นเยน็นี	้ช่อง	3

พบว่า	 การผลิตรายการที่มีเนื้อหาเป็นเรื่องวิชาการ	 เช่น	 เรื่องงานวิจัย	 เรื่องในวงการแพทย์	 วงการ

วิทยาศาสตร์	 จ�าเป็นที่ผู้ผลิตรายการต้องท�าความเข้าใจเนื้อหา	 น�าเสนอข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง

น่าเชื่อถือ	และสร้างสรรค์รายการให้น่าสนใจ	น่าติดตาม	เข้าใจง่าย	ตามแนวคิดของการท�าสกู๊ปข่าวที่

ต้องน�าเสนอประเด็นทีท่�าให้ผู้ชมสนใจ	(จรญู	ขจรกิตตินท,ี	2560)	ความท้าทายของการน�าเสนอเน้ือหา

ในรูปแบบของสกู๊ปข่าวโทรทัศน์	คือ	ผู้ผลิตรายการต้องน�าเสนอเนื้อหาอย่างกระชับ	ย่อยข้อมูลให้น่า

สนใจในเวลา	 3-4	 นาที	 โดยให้ความส�าคัญกับองค์ประกอบต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 องค์ประกอบด้านภาพ

เสียง	 กราฟิก	 ที่ใช้ในรายการ	 การต้ังช่ือตอนแต่ละตอนต้องน่าสนใจ	 รวมถึงให้ความส�าคัญกับการ

เผยแพร่เนื้อหาไปสู่ช่องทางออนไลน์	 สามารถท�าได้โดยการใช้แท็ก	 (tag)	 ค�าส�าคัญ	 เพื่อเข้าถึงกลุ่ม

ผู้ชมได้อย่างแพร่หลาย	

	 การน�าเสนอรายการวิจัยไทยพลัส	ในรูปแบบของสกู๊ปข่าวจ�านวน	22	ตอนสามารถวิเคราะห์

ความพงึพอใจและความคาดหวังของผู้ชมรายการว่าเป็นไปตามแนวคิดความพงึพอใจและความคาดหวัง	

กล่าวคือ	ผู้ชมต้องการให้ประเด็นที่น�าเสนอมีความทันต่อเหตุการณ์	เป็นที่พูดถึงในสังคม	เป็นเรื่องที่

อยูใ่นกระแสความสนใจ	เป็นเรือ่งใหม่	ทนัสมยัประเด็นทีน่�าเสนอควรมคีวามใกล้ตัว	เกีย่วข้องกบัผู้ชม

ผู้ชมสามารถน�าความรู้จากการรับชมไปใช้ประโยชน์ต่อได้	จะยิ่งเพิ่มความน่าสนใจ	 เช่น	 เป็นเรื่องที่มี

ประโยชน์ต่อสุขภาพ	 ช่วยในการดูแลผู้สูงอายุ	 หรือเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ	 นอกจากน้ี	

ประเด็นที่ประโยชน์	และส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้ชม	ผู้ชมจะยิ่งให้ความสนใจมากขึ้น	เช่น	เรื่องปัญหา

จากฝุ่นขนาดเล็กพีเอ็ม	2.5	เป็นต้น

	 เนื้อหาของรายการที่น�าเสนอในรายการวิจัยไทยพลัสควรสื่อสารให้ผู้ชมเข้าใจง่าย	 แต่ดูสนุก	

เนื้อหาที่ผู้ชมสนใจไม่ควรมีความยาวมากเกินไป	 เรื่องที่เป็นเรื่องเฉพาะในวงการวิทยาศาสตร์	 ผู้ผลิต

รายการต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ภาษา	 ควรหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิค	 หรือศัพท์เฉพาะที่ผู้ชมไม่

เข้าใจ	หากจ�าเป็นต้องใช้ศัพท์เทคนิคหรือศัพท์เฉพาะ	ควรมีการอธิบายให้ผู้ชมเข้าใจด้วย	
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	 วธิกีารน�าเสนอในรปูแบบของสกูป๊ข่าวโทรทศัน์นัน้	ควรมคีวามยาวประมาณ	3-5	นาท	ีไม่ควร

ยาวเกินกว่านี้เพราะท�าให้ไม่ชวนติดตาม	 หากเรื่องที่น�าเสนอเป็นเรื่องใหญ่	 มีรายละเอียดมาก	

อาจใช้วิธีการเสนอเป็นชุด	 หลาย	 ๆ	 ตอน	 ให้ผู้ชมได้ติดตามต่อเนื่อง	 วิธีการน�าเสนอที่น่าสนใจ

ผู ้ผลิตรายการต้องสร้างสรรค์วิธีน�าเสนอในแต่ละตอนให้หลากหลาย	 ด้วยวิธีการเล่าเรื่อง	

การใช้กราฟิกต่าง	 ๆ	 รวมทั้งอาจเปลี่ยนวิธีการน�าเสนอที่ลดความเป็นทางการลง	 จะท�าให้รายการน่า

ติดตามมากยิ่งขึ้น	บทบาทของผู้ด�าเนินรายการควรมีความน่าเช่ือถือ	เป็นมิตร	ไม่จ�าเป็นต้องใช้บุคลิก

ที่เป็นทางการ	แต่ต้องสื่อสารให้เข้าใจง่าย	ราบรื่น

ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำรำยกำร

 1.	 โครงการผลิตรายการ	 “วิจัยไทยพลัส”	 เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยสู่สาธารณะ	

เป็นการผลิตรายการที่มุ่งเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวกับโครงการประชารัฐ	และประเทศไทย	4.0	ที่สกว.	ให้ทุน

สนับสนุนโครงการ	ในอนาคต	สกว.	สามารถขยายผลเผยแพร่งานวิจัยที่มีเนื้อหาด้านอื่น	ๆ 	ต่อไป	เช่น	

งานวิจัยด้านการเกษตร	ระบบขนส่ง	การท่องเที่ยว	สุขภาพ	เป็นต้น	

	 2.	 จากการออกอากาศสกู๊ปรายการ	 “วิจัยไทยพลัส”	 ทางสื่อออนไลน์	 ผู้วิจัยพบว่า	 ควรมี

การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ชม	 (Engagement)	 เพื่อสร้างการรับรู้มากยิ่งขึ้น	 ในอนาคตจึงควรวาง

กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ชมในการเผยแพร่เนื้อหาของสกว.	ในสื่อออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะส�ำหรับงำนวิจัยในอนำคต

 1.	 การวจัิยครัง้นีเ้ป็นการสือ่สารงานวจัิยด้วยการผลติรายการในรปูแบบของสกู๊ปข่าวโทรทศัน์	

ในอนาคต	 นักวิจัยสามารถผลิตงานวิจัยสร้างสรรค์เพื่อสื่อสารงานวิจัยในรูปแบบอ่ืน	 ๆ	 และศึกษา

ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ชม	ในการรับชมเนื้อหาแต่ละรูปแบบ

	 2.	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ชมด้วยวิธีวิจัยเชิง

คุณภาพ	 ในอนาคต	 อาจมีการศึกษาผู้รับสารด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ	 โดยศึกษาความคาดหวังและ

ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างอื่น	ๆ	
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