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13530316 : สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ภาควิชาวิทยุและโทรทศัน์ 
เรื่อง : การผลิตรายการโทรทัศน์แฟช่ันดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง 
 

จุลนิพนธ์ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ การศึกษาวิจัย ซ่ึงน าไปสู่การการผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดี
ไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง รายการ Do it your pets ในรูปแบบของรายการโทรทัศน์ ความยาว 20 
นาที โดยการศึกษาได้มุ่งเน้นการผลิตรายการโทรทัศน์ในทุกขั้นตอนการผลิต เร่ิมจากการศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ (Pre-production) ด้วยการส ารวจและวิเคราะห์รายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย 
(D.I.Y) และรายการที่เก่ียวข้อง มีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) จ านวน 1 
คน ผู้เชี่ยวชาญทางดา้นดีไอวาย (D.I.Y) จ านวน 1 คน และมีส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย คือวัยรุ่น
เพศหญิง ที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี จ านวน 100 คน เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้งหมด มาจัดท าโครง
ร่างรายการ บทรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง โดยให้ผู้ เชี่ยวชาญด้าน
สื่อสารมวลชนช่วยในการตรวจสอบด้านโครงสร้างและเน้ือหารายการ จากน้ันจึงด าเนินผลิตรายการโทรทัศน์
แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง รายการ Do it your pets จ านวน 1 ตอน ความยาว 20 นาที 
(Production and Post-Production) โดยรายการจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่หน่ึง คือช่วง DIP 
TALK ช่วงที่สอง คือช่วง LET’S DIP  และช่วงสุดท้าย คือช่วง DIP CHEEZE และหลังจากผ่านขั้นตอนผลิต
รายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง รายการ Do it your pets ผู้ศึกษาได้จัดท าการ
ประเมินผลรายการ (Evaluation) โดยใช้วิธีการส ารวจความคิดเห็นด้วยการตอบแบบสอบถาม (Survey 
Research)  กับกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นเพศหญิง ที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี จ านวน 55 คน  

ผลการศึกษาประเมินผลรายการ พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อรูปแบบและ
เน้ือหาของรายการ โดยให้เหตุผลว่ารายการมีเน้ือหาสาระที่เป็นประโยชน์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
จริงในชีวิตประจ าวัน อีกทั้งเน้ือหาของรายการมีความหลากหลาย เข้าใจง่ายและสามารถท าตามได้ง่ายอีก
ด้วย ในส่วนของรูปแบบการน าเสนอของรายการ มีการน าเสนอที่น่าสนใจ โดยมีกราฟิก และดนตรีประกอบ
ในการสร้างสีสันให้รายการน่าติดตาม ดังน้ันรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง จึง
ได้รับความชื่นชอบและความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมาย 
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กิตตกิรรมประกาศ  
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องมาจากความร่วมมือ ความกรุณาและก าลังใจจาก
ผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมเพราะได้รับความกรุณาจาก ผศ.โชติรส ทิมพัฒนพงษ์ ซึ่งเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อข้าพเจ้า 
รวมทั้งคณะกรรมการตรวจจุลนิพนธ์ทั้ง 4 ท่าน อันได้แก่ อาจารย์มานิดา นฤภัทร อาจารย์กังวาล 
ทิมพัฒนพงษ์ ดร.ทวีรัก กลิ่นสุคนธ์ และ อาจารย์สร้างสรรค์ สันติมณีรัตน์ ที่กรุณาให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน า และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทุกท่านที่ให้ความรู้ ค าแนะน า และประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบ
ความส าเร็จได้ด้วยดี 

นอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก
คุณลนินนา ลี ผู้เช่ียวชาญทางด้านดีไอวาย ส าหรับค าแนะน าในการน ามาใช้ในการผลิตรายการ
โทรทัศน์แฟช่ันดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง และยังท าให้เกิดแรงบัลดาลใจดีดีในงาน ยังรวมทั้ง
ขอบคุณกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นเพศหญิง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพื่อนๆและรุ่นน้องในคณะ ที่สละเวลาตอบ
แบบสอบถามและร่วมประเมินผลรายการโทรทัศน์แฟช่ันดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง  
   สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณ พ่อ แม่ บุคคลที่มีความส าคัญที่สุด โดยให้การสนับสนุนใน
ทุกๆด้าน มอบความรัก การดูแล ให้ก าลังใจ และสนับสนุนในด้านการศึกษาจนท าให้ ประสบ
ความส าเร็จในวันน้ี และเพื่อนๆทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นางสาวจุฑามาศ ควรพิพัฒน์ และนายดนัย 
เหลืองสมบูรณ์ ที่คอยช่วยเหลือในด้านการท าฉาก เพราะเป็นงานยากและต้องใช้แรง นางสาวพัชริดา 
ทัพพานนท์ นางสาวจุฑามาศ วัฒนาวรรณะ และ นางสาวชลธิชา จ าบุญมา ที่คอยเป็นก าลังใจและอยู่
เคียงข้างเสมอมาในเวลาที่เกิดปัญหา ขอขอบพระคุณทุกท่านจากใจจริง ส าหรับความช่วยเหลือ และ
ก าลังใจที่มีให้อย่างเปี่ยมล้น ท าให้ผู้ศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ในที่สุด 
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สารบัญ 
หน้า 

บทคัดย่อ      ง 
กิตติกรรมประกาศ     จ 
บทที่ 1 บทน า     1 

 ที่มาและความส าคัญของปัญหา             1 
 วัตถุประสงค์             2 
 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์     3 
 ขั้นตอนการศึกษา     3 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ     4 
 นิยามศัพท์     4 
บทที ่2 ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง     5 
 แนวคิดและทฤษฎี     6 
 งานวิจัยและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง    17 
 ผลงานที่เก่ียวข้อง   23 
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือหารผลิตรายการ   25 
 รูปแบบในการศึกษาวิจัย   25 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   25 
   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย   26 
   การทดสอบเครื่องมือ   29 
   ขั้นตอนและวิธีการเก็บข้อมูล   29 
   ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล   31 
   การวิเคราะห์ข้อมูล   31 
   การน าเสนอข้อมูลและชิ้นงาน   32 
   การวางแผนการผลิตชิ้นงาน   34 
บทที่ 4 การน าการวิจัยมาประยุกต์ใช้และพัฒนารายการ   35 
   ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ   35 
   ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ   36 
   การน าเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  ส าหรับสัตว์เลี้ยง   65 
บทที่ 5 การประเมินผลรายการ   74 
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สารบัญ(ต่อ) 
  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ   74 

   เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ   74 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล   75 
 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล   88 
บทที่ 6 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ   90 
 สรุปผลการวิจัย   90 
 อภิปรายผลการศึกษาวิจัย   96 
 ข้อเสนอแนะ   97 
บรรณานุกรม   98 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก    ขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556 
 จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2557  102 
 ภาคผนวก ข    แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้ผลิตรายการที่เก่ียวข้อง 
  กับแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  106 
 ภาคผนวก ค    แบบสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์เก่ียวกับ 

  การดีไอวาย (D.I.Y)  108 
 ภาคผนวก ง    แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการรับชมรายการ 
  แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง  110 
 ภาคผนวก จ    แบบสอบถามประเมินผล หลังรับชมรายการ 
  แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง  119 
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สารบัญตาราง 
ตาราง                               หน้า 
4-1 รูปแบบรายการก็แฟชั่นอ่ะ   37 
4-2 รูปแบบรายการ Cheeze TV D.I.Y   39 
4-3 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ   47 
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บทที่  1 

บทน า 
 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
สังคมในยุคที่สภาวะเศรษฐกิจตกต่่าไปทั่วโลก ทุกคนก็ต้องหันมารัดเข็มขัดกันมากขึ้น ซึ่ง

ทุกคนล้วนอยากได้ของที่มีราคา ”ถูกดี  มีคุณภาพ”นอกจากนี้แล้วยังต้องมีรูปแบบการน่าเสนอที่ดี มี
ไอเดีย แปลกใหม่ และตรงกับความพึงพอใจของผู้ซื้อ ก็จะสามารถขายได้ ซึ่งในปัจจุบันก็ได้เกิดสินค้า
ประเภท D.I.Y หรือที่รู้จักกันดีว่าเป็นสินค้าที่สามารถท่าได้ด้วยตัวเอง ก่าลังเป็นที่นิยมและสร้างรายได้
เป็นกอบเป็นก่าให้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจอีกด้วย  

แฟชั่น เป็นเรื่องของ เทรนด์ ของการแต่งตัว หรือเสื้อผ้า  ที่ เปลี่ยนไปตามยุคสมัย  
เปลี่ยนไปตามกระแส  ของที่เป็นแฟชั่น หรือก่าลังอยู่ในกระแสก็มักจะได้รับความนิยมและขายได้
ก่าไรดี  มีทั้งของแท้ของปลอม ขึ้นอยู่กับจ่านวนเงินในกระเป๋าของแต่ละคน และความพึงพอใจในการ
ซื้อเป็นเจ้าของ ซึ่งในยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองเช่นนี้ ก็ได้เกิดแฟชั่นแบบใหม่ ที่น่าการประดิษฐ์ของใช้ด้วย
มือเราเอง มารวมเข้ากับแฟชั่น กลายเป็นแฟชั่นที่เราสามารถท่าได้ด้วยตัวเราเองโดยที่เราสามารถ
ประดิษฐ์สิ่งของที่มีอยู่เดิมให้แตกต่าง สวยงาม ในแบบของเราเองได้ 

แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  หรือ Do It by Yourself  คือการประดิษฐ์ สร้าง ดัดแปลง แก้ไข 
สิ่งใดๆก็ตามที่จะสามารถกระท่าได้ด้วยตัวเองและสามารถใช้งานได้จริง ซึ่งชิ้นงานที่เกิดขึ้นอาจจะใช้
เอง ขาย หรือแจกจ่ายให้แก่คนอื่นก็ได้ หรืออาจจะเป็นการน่าวัสดุเหลือใช้หรือที่หลายๆคนมองว่าเป็น
ขยะ กลับมาใช้ให้เป็นงานชิ้นใหม่ ให้มีคุณค่ามากขึ้น หรือบางคนอาจจะมองว่า เป็นการน่าของเหลือ
ใช้มาท่าชิ้นงานเป็นการน่ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ซึ่งค่า 2 ค่านี้สามารถไปด้วยกันได้และมี
วัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันบางคนที่มีฝีมือ มีไอเดีย ก็สามารถน่ามาเปิดร้านขายได้ และเมื่อเร็วๆ นี้ 
เอ็กซิม แบงค์ (EXIM Bank)  ได้วิเคราะห์ Top 10 สินค้ามาแรงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พบว่า วิกฤต
เศรษฐกิจตลอดปีที่ผ่านมาได้ส่งผลให้พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดย
สินค้าท่ีมีแนวโน้มได้รับความนิยมในตลาดการค้าโลกหลังวิกฤต มาเป็นอันดับ 1 ก็คือสินค้าประเภทดี
ไอวาย D.I.Y (Do It Yourself) ที่สามารถประกอบได้เองนั่นเอง (นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ , 
http://www.brandage.com/Modules/DesktopModules/Article/ArticleDetail.aspx? 
tabID=7&ArticleID=6792&ModuleID=701&GroupID=1308) 

วงการแฟชั่นของประเทศไทย เริ่มให้ความสนใจกับการการประดิษฐ์เสื้อผ้าแบบดีไอวาย 
(D.I.Y)   มากยิ่งขึ้น มีการออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้มีรูปแบบที่ง่ายขึ้น และสามารถท่าได้ด้วย
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มือไม่ยุ่งยาก เช่นการน่าเสื้อยืดมาตัด หรือการน่าเองกางเกงยีนส์มาท่าให้ขาดๆ ฯลฯ และแฟชั่น
ดังกล่าววัยรุ่นไทยก็ก่าลังให้ความนิยมมากขึ้นด้วย 

เราก็สามารถเรียนรู้ท่าการประดิษฐ์เสื้อผ้า D.I.Y  ได้จากหลากหลายสื่อ หลากหลาย
ช่องทางด้วยกัน บางคนก็ดูจาก หนังสือ นิตยสาร สื่อออนไลน์ หรือ สื่อโทรทัศน์ เพราะจะได้เห็นถึง
วิธีการท่าสามารถท่าตามได้ง่ายๆ โดยที่อุปกรณ์หรือวัสดุที่ใช้ก็จะสามารถหาได้ง่ายใกล้ๆตัวและมี
ราคาไม่แพง 

ถ้าเป็นวงการแฟชั่นสัตว์เลี้ยง  ถ้าผู้เลี้ยงมีฐานะดี  ก็สามารถซื้อเสื้อผ้า ของประดับตกแต่ง
ให้กับสุนัข หรือสัตว์เลี้ยง ได้อย่างไม่มีปัญหา แต่ถ้าในยุคสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้  ผู้เลี้ยงก็สามารถท่า
เองได้ง่ายๆ โดยที่ไม่จ่าเป็นต้องเสียเงินไปซื้อเสื้อผ้าของสัตว์เลี้ยงแพงๆ ซึ่งบางทีแพงกว่าเสื้ อผ้าของ
คนเสียอีก นอกจากนี้แล้ว เรายังสามารถผสมไอเดียของเราเข้าไปในการประดิษฐ์เสื้อผ้า D.I.Y .ให้กับ
สัตว์เลี้ยงของเราได้อีกด้วย เรียกได้ว่า สนุก  มีความรู้  ราคาประหยัด ถูกใจ และเหมาะกับสัตว์เลี้ยง
ของเราได้ 

ในปัจจุบัน รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการ D.I.Yเสื้อผ้าในประเทศไทย  โดยส่วนมากแล้วก็จะ
มีเนื้อหาหลักเพียงแค่การสอนการ D.I.Yเสื้อผ้าเท่านั้น  ยกตัวอย่างเช่นรายการ Cheeze TV  D.I.Y 
รายการ ก็แฟชั่นอ่ะ ฯลฯ ส่วนรายการโทรทัศน์ที่สอนการท่า ดี ไอ วาย (D.I.Y) เสื้อผ้าของสัตว์เลี้ยง
โดยตรงในประเทศไทยยังไม่มี แต่ถ้าเป็นรายการในต่างประเทศรายการ D.I.Yเสื้อผ้าส่าหรับสัตว์เลี้ยง
ก่าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 

ดังนั้น เราจึงผลิตรายการประดิษฐ์เสื้อผ้าให้กับสัตว์เลี้ยงขึ้นมา และจากข้อมูลที่กล่าวมา
ข้างต้นทั้งหมดนั้นผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นความส่าคัญของการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ที่จะช่วยส่งเสริม
การท่า ดีไอวาย (D.I.Y)  เสื้อผ้าให้สัตว์เลี้ยงด้วยตัวเอง โดยจะท่าตอน ที่เป็นสัตว์เลี้ยงประเภท "สุนัข" 
เพ่ือที่จะเป็นช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมให้ผู้ที่รักสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัข ได้รับความรู้และสามารถ
น่าเอาของเก่าที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ใหม่หรือประดิษฐ์ของขึ้นใหม่ ด้วยต้นทุนที่มีราคาถูกแต่ได้ผลผลิตที่
ดูมีมูลค่าและมีคุณค่าทางจิตใจทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่รักสัตว์เลี้ยงทั้งหลายหันมาประดิษฐ์
ของด้วยตนเองใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์และเป็นการประหยัดเงินได้อีกด้วย 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาข้ันตอนและกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นส่าหรับสัตว์เลี้ยง 
2. เพ่ือน่าเสนอชิ้นงานการผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นส่าหรับสัตว์เลี้ยง จ่านวน 1 ตอน 

ความยาว 20  นาท ี
3. เพ่ือศึกษาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการท่าเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงโดยใช้ต้นทุนน้อยที่สุด  
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ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 
เป็นรายการโทรทัศน์ ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่รักสัตว์เลี้ยงทุกเพศทุกวัยเนื้อหารายการ

มุ่งเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสอนการท่าเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยง เพ่ือให้สามารถท่าเสื้อผ้าให้สัตว์
เลี้ยงสวมใส่ได้จริง และใช้ต้นทุนน้อยที่สุด โดยท่าการผลิตรายการ ความยาว 20 นาท ี

 
ขั้นตอนการศึกษา 

1. ขั้นก่อนผลิตรายการ (Pre-production) 
   1.1 ศึกษาหาข้อมูลจากหนังสือและสื่ออินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง แฟชั่น และ

การประดิษฐ์เสื้อผ้า แบบดีไอวาย (D.I.Y)  เพ่ือน่ามาใช้ในรายการ 
  1.2 คิดรูปแบบแนวคิดและเนื้อหาของรายการส่ารวจรายการแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  

ในปัจจุบัน ทั้งทางสื่อโทรทัศน์  และทางสื่อออนไลน์ เพ่ือน่ามาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ 
Content ในรายการ ให้มีความแปลกใหม่ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายการ 

  1.3 เขียนสคริปต์รายการเป็นขั้นตอนในการวางโครงร่างของรายการว่าในแต่ละช่วง
มีเนื้อหาอย่างไรบ้าง โดยการวางบทพูดให้กับพิธีกรหรือแขกรับเชิญ เพ่ือจะได้รู้ว่ารายการมีเนื้อหาใน
แต่ละช่วงอย่างไร ใช้เวลาเท่าไหร่  

 1.4 วางแผนการถ่ายท่ารายการตั้งแต่การจัดหาสตูดิโอ หรือสถานที่ในการถ่ายท่า
และติดต่อขอสถานที่ให้เรียบร้อยเพื่อที่จะใช้ถ่ายในวันจริง 

 1.5 เตรียมอุปกรณ์ส่าหรับการถ่ายท่าคือเตรียมอุปกรณ์ในการถ่ายท่าไม่ว่าจะเป็นไฟ  
กล้อง หรืออุปกรณ์อ่ืนๆที่ใช้ในการถ่ายท่าให้เรียบร้อย ก่อนวันถ่ายท่าจริง และตรวจเช็คสภาพของ
อุปกรณ์ให้เรียบร้อย เพ่ือที่เวลาถ่ายท่าจริง จะได้ไม่มีปัญหา 

2. ขั้นผลิตรายการ (Production) 
   2.1 ถ่ายท่ารายการคือการถ่ายท่ารายการ ตามที่ได้เขียนสคริปต์ไว้ และถาม
แผนการด่าเนินงานที่วางเอาไว้ล่วงหน้า ว่าจะต้องท่าอะไรบ้าง 

3. ขั้นหลังการผลิตรายการ (Post-Production) 
 3.1 ตัดต่อรายการเป็นขั้นตอนหลังจากการถ่ายท่าแล้ว เพ่ือน่าฟุตเทจ (Footage) ที ่

ได้มาจากการถ่ายรายการ เลือก Shot ที่สามารถมาใช้  
   3.2 ใส่กราฟิกและเสียงประกอบเพ่ือให้งานมีเอกลักษณ์และมีความน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น ท่าให้ชิ้นงานออกมาดีและมีศิลปะมากยิ่งขึ้น 

4. น่าชิ้นไปประเมินผล เมื่อเราท่างานเสร็จออกมาเป็นชิ้นงานก็จะต้องน่าเอาไปประเมินผล 
ว่าบรรลุจุดประสงค์ที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ โดยการท่าวิจัย หรือแบบส่ารวจขึ้นมา เพ่ือประเมินผล 
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  5. สรุปผลการด่าเนินงาน เมื่อประเมินผลเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะสรุปผลการ   
ด่าเนินงานทั้งหมดว่าสอดคล้องกับที่เราตั้งจุดประสงค์รายการไว้หรือไม่ มีจุดดีจุดด้อยอย่างไร 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.  เพ่ือเข้าใจถึงข้ันตอนและกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นส่าหรับสัตว์เลี้ยง 
 2.  เพ่ือน่าเสนอชิ้นงานการผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นส่าหรับสัตว์เลี้ยง ความยาว 20 นาที 
 3. ท่าให้ได้แนวคิดในการท่าดีไอวาย (D.I.Y) ในรายการนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการท่าเสื้อผ้าให้

สัตว์เลี้ยงที่สวยงาม ประหยัดและคุ้มค่าได้  
 4. สามารถน่ารายการไปออกอากาศเพ่ือให้ความรู้และความบันเทิงแก่กลุ่มเป้าหมาย และ 

เพ่ือใช้ในการพัฒนารายการต่อไปในอนาคต 
 

นิยามศัพท์ 
แฟชั่น หมายถึง เทรนด์ ของการแต่งตัว หรือเสื้อผ้า ที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย  เปลี่ยนไป

ตามกระแส  ของที่เป็นแฟชั่น หรือก่าลังอยู่ในกระแสก็มักจะได้รับความนิยมและขายได้ก่าไรดี  มีทั้ง
ของแท้ ของปลอม 

ดีไอวาย (D.I.Y) หมายถึง  การประดิษฐ์เสื้อผ้าและเครื่องใช้ต่าง ๆ  ส่าหรับสัตว์เลี้ยง
ประเภท “สุนัข”  โดยการประดิษฐ์ สร้าง ดัดแปลง สิ่งที่มีอยู่แล้ว อาจจะเป็นเสื้อผ้า ของเครื่องใช้
ต่างๆ  ให้กลายเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของสัตว์เลี้ยงชิ้นใหม่ ที่สามารถกระท่าได้ด้วยตัวเองให้
สามารถใช้งานได้จริง โดยใช้ต้นทุนให้น้อยที่สุด 

สัตว์เลี้ยง  หมายถึง  สัตว์เลี้ยงที่สามารถใช้ของที่ผลิตด้วยการท่า เสื้อผ้า เครื่องประดับ
ด้วยวิธีดีไอวาย (D.I.Y)  ได้  เช่น สุนัข แมว  เป็นต้น แต่ในจุลนิพนธ์นี้ผู้ศึกษาจะท่าประเภท “สุนัข”  
เท่านั้น 
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการผลิต “รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับประดิษฐ์ของท ามือหรือ ดีไอวาย (D.I.Y)” ที่เป็น
แฟชั่นส าหรับสัตว์เลี้ยงนี้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้องมาศึกษาเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการผลิตรายการดังต่อไปนี้ 

แนวคิดและทฤษฎี  
แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารและการผลิตรายการโทรทัศน์ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร (Communication) 
1. ความหมายของการสื่อสาร 
2. รูปแบบการสื่อสาร 
3. หลักส าคัญในการสื่อการ 
4. องค์ประกอบของการสื่อสาร 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลของการสื่อสาร และความพึงพอใจของการสื่อสาร
   แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ ดีไอวาย ( D.I.Y ) 

  แนวคิดเก่ียวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
1. ความหมายของการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
2. องค์ประกอบของการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
3. การเกิดการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
4. กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

  แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบเสื้อผ้า 
   1. ความหมายของการออกแบบ 
   2. ความส าคัญของการออกแบบ 
   3. จุดมุ่งหมายของการออกแบบ 
   4. ประเภทของการออกแบบ 

งานวิจัยและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
บทความ เปิดขุมทรัพย์หมื่นล้าน ตลาด "โฮ่งเหมียว" 
บทความ โอกาสหวานๆ แฟชั่นดีไซน์ให้มะหมา 

ผลงานที่เก่ียวข้องและรายการอ้างอิง 
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แนวคิดและทฤษฎี 
การสื่อสารนี้เกิดจากแนวความคิดที่ว่า การสื่อสารเป็นกระบวนการ หรือการแลกเปลี่ยน 

โดยมีสาระส าคัญที่ว่า ผู้สื่อสารท าหน้าที่ทั้งผู้ส่ง และผู้รับข่าว ในขณะเดียวกัน ไม่อาจระบุว่าการ
สื่อสารเริ่มต้นและสิ้นสุดที่จุดใด เพราะถือว่า การสื่อสารมีลักษณะเป็นวงกลม และไม่มีที่สิ้นสุด ผู้รับ
ข่าว และผู้ส่งข่าวนอกจากจะท าหน้าที่ทั้งการเข้ารหัส และถอดรหัสแล้วยังเป็นผู้ก่อให้เกิดข่าวสาร 
และก าหนดพฤติกรรม 

โรเจอร์ (Rogers, 1976) ได้ให้ความหมายของการติดต่อสื่อสารว่าเป็นการถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง ความรู้สึก ความคิด หรือการกระท าต่าง ๆ โดยมีเจตนาที่จะเปลี่ยนพฤติกรรม
ของบุคคล พฤติกรรมในที่นี้ หมายถึง การเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่
แสดงออกโดยเปิดเผย 

แบลโลว์ กิลสัน และโอดิออร์น (Ballow, Gilson and Odiorne, 1962) ได้กล่าวว่า การ
ติดต่อ สื่อสารในองค์การหมายถึง การแลกเปลี่ยนค าพูด อักษร สัญลักษณ์ หรือข่าวสาร เพ่ือให้
สมาชิกในองค์การหนึ่งได้เข้าใจความหมายและสามารถเข้าใจฝ่ายอ่ืน ได้ ซึ่งถ้าพิจารณาในทางการ
บริหารองค์การอาจจะกล่าวให้ชัดเจนขึ้นได้ว่า การติดต่อสื่อสารคือ การกระจายหรือสื่อความหมาย
เกี่ยวกับนโยบาย และค าสั่งลงไปยังเบื้องล่าง พร้อมกับรับข้อเสนอแนะความเห็นและความรู้สึกต่าง ๆ 
กลับมา 

ธร สุนทรายุทธ (ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า การติดต่อสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในองค์การ ที่จะท า
ให้การด าเนินงานเป็นไปได้ด้วยความร่วมมือ ประสานงานกับทุกฝ่าย ปัจจัยของการอยู่ร่วมกันและ
ความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกที่จะช่วยกันท างาน อย่างไรก็ตามสิ่งที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานราบรื่น
ท าให้การประสานงานกันเป็นอย่างดีก็คือ การติดต่อสื่อสารของสมาชิกในองค์การนั่นเอง 

ชรามม์ (Schramm, 1973) ได้พยายามอธิบายถึงกระบวนการติดต่อสื่อสารเป็นวงจรใน
การแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างบุคคล 2 คน ซึ่งกระบวนการสื่อสารจะเริ่มตั้งแต่การแปลความหมาย
การถ่ายทอดข่าวสารซึ่งกันและกันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ ากันไปเรื่อย จนกว่าทั้งสองฝ่ายจะเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน สรุปไม่มีค าจ ากัดความของการสื่อสารอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะน าไปใช้กับพฤติกรรมการ
สื่อสารได้ทุกรูปแบบ แต่ละค าจ ากัดความจะมีวัตถุประสงค์ และผลที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน จึงท าให้
ความหมายของการสื่อสารกว้าง และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ การพิจารณาความหมายของการ
สื่อสารจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมสื่อสารเป็นเรื่อง ๆ ไป ดังนั้น การสื่อสารต้องเกี่ยวกับ
องค์ประกอบส าคัญ ๆ 3 ประการ อันได้แก่ ผู้ส่งข่าวสาร (Sender) ผู้รับ ข่าวสาร (Receiver) และตัว
ข่าวสาร (Message) เมื่อน ามารวมกันจะเรียกว่าเป็นการสื่อสาร 

การสื่อสารเป็นกิจกรรมที่ไม่อยู่นิ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีความยุ่งยาก
สลับซับซ้อน การเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ของการสื่อสารนั้นมีเหตุผล 4 ประการ คือ 
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1. ช่วยให้มีโอกาสที่จะเลือกกระบวนการของการสื่อสาร และปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้กับ
กิจกรรมทางการสื่อสารที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้เพราะว่าไม่มีรูปแบบการสื่อสารอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงชนิด
เดียวที่สามารถน าเอาไปใช้กับข้อมูลต่าง ๆ ทางการสื่อสารได้โดยสมบูรณ์ 

2. ช่วยให้ค้นพบความจริงใหม่ ๆ เกี่ยวกับการสื่อสาร เพราะการสื่อสารแต่ละรูปแบบย่อม
ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ กัน 

3. ช่วยให้เกิดการคาดคะเนล่วงหน้าเกี่ยวกับการสื่อสารขึ้น และรูปแบบเหล่านี้จะช่วยให้
คาดคะเนได้ว่า อะไรจะเกิดขึ้นในแต่ละสภาพของการสื่อสาร ซึ่งการคาดคะเนเหล่านี้จะช่วยให้การ
สื่อสารมีประสิทธิภาพ 

4. ช่วยให้สามารถหาวิธีมาวัดปัจจัย และกระบวนการในการสื่อสารต่าง ๆ ได้ เพราะ
รูปแบบ 

การสื่อสารแต่ละอย่างมักจะมีลักษณะพิเศษที่เป็นของตัวเองในเรื่องเกี่ยวกับช่ องทางของ
การสื่อสารหรือวิธีการส่งข่าว ซึ่งจะสามารถวัดข้อมูลที่ถูกส่งออกไปได้ 
 
รูปแบบการสื่อสารของแมคครอสกี้และรีชมอน 

แมคครอสกี้และรีชมอน (McCroskey & Richmon, 1996) ได้กล่าวว่าการสื่อสารนี้เกิด
จากแนวความคิดที่ว่า การสื่อสารเป็นกระบวนการ หรือการแลกเปลี่ยนโดยมีสาระส าคัญที่ว่า ผู้
สื่อสารท าหน้าที่ทั้งผู้ส่ง และผู้รับข่าว ในขณะเดียวกัน ไม่อาจระบุว่า การสื่อสารเริ่มต้นและสิ้นสุดที่
จุดใด เพราะถือว่า การสื่อสารมีลักษณะเป็นวงกลม และไม่มีที่สิ้นสุดผู้รับข่าว และผู้ส่งข่าว นอกจาก
จะท าหน้าที่ทั้งการเข้ารหัส และถอดรหัสแล้วยังเป็นผู้ก่อให้เกิดข่าวสาร และก าหนดพฤติกรรม 

กล่าวโดยสรุป การเรียนรู้รูปแบบของการสื่อสารหลาย ๆ รูปแบบจะท าให้เกิดความคิด 
ความเข้าใจในกระบวนการสื่อสาร สามารถเลือกแบบการสื่อสารไปใช้ได้จริง ท าให้รู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้น
ในแต่ละรูปแบบเป็นอย่างไร จะช่วยในการคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการสื่อสารซึ่งเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการสื่อสาร 

ช่องทางการสื่อสาร (Communication Channel) คือ สื่อกลางส าหรับใช้น าข่าวสารไปยัง
ผู้รับข่าวสาร หรือเป็นตัวกลางที่ข่าวสารเคลื่อนไหวระหว่างผู้ส่งข่าวกับผู้รับข่าว ลักษณะของช่อง
ทางการสื่อสารประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ต้องมีตัวน าข่าวสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับ ต้องมีวิธีการที่จะ
บันทึกข่าวสารลงในตัวน าข่าวนั้น และต้องมีสิ่งที่ท าให้ตัวน าข่าวเดินทางไปผู้รับที่เราต้องการได้สิ่งที่
เรียกว่าช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ ประการแรก คือ คลื่นเสียง ซึ่งจะน าเสียงของบุคคลแรกให้บุคคลที่ 
2 ได้ยิน ประการที่สอง ผู้ส่งข่าวจะต้องมีความสามารถในการพูด คือ พูดเป็นภาษาที่คนอ่ืนเข้าใจได้ 
และผู้รับข่าวก็จะต้องฟังเป็น และประการสุดท้าย การที่จะท าให้คลื่นเสียงเคลื่อนที่ได้จากผู้พูดไปยัง
ผู้ฟังจะต้องมีอากาศเป็นตัวรองรับ 
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ในแง่ของจิตวิทยา ช่องทางการสื่อสารคือ ความรู้สึกที่ผู้รับข่าวสารสามารถรับรู้ข่าวสารจาก
ผู้ส่งข่าวได้ หมายความว่า เราให้ค าจ ากัดความของช่องทางการสื่อสารในฐานะที่เป็นกลไกอย่างหนึ่ง
ของความรู้สึกภาษาที่จะรับรู้ข่าวสารช่องทางการสื่อสารจึงรวมถึงการมองเห็น การได้ยิน การสัมผัส 
การได้กลิ่น และการรู้รส 

โดยสรุป ช่องทางการสื่อสารคือ วิธีการที่จะติดต่อสื่อสารที่จะช่วยให้ข่าวสารไปยังผู้รับ
ข่าวสาร โดยอาศัยช่องทางไปสู่ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การมองเห็น การสัมผัส การได้ยิน การได้กลิ่น 
การลิ้มรส โดยใช้ช่องทางคือ การบันทึกข้อความ ค าสั่งเป็นลายลักษณ์ อักษร การพูด การสื่อสาร
ความหมายที่มีประสิทธิภาพ ควรใช้ช่องทางหลาย ๆ ช่องทาง ช่องทางการติดต่อสื่อสาร มี
ความส าคัญมากในการติดต่อสื่อสาร ช่องทางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่ การพูด (การสั่งงาน การประชุม การติดต่อสื่อสารกันทางโทรศัพท์ การส่งข่าว 
การส่งข่าวทางอินเตอร์เน็ท ลายลักษณ์อักษรหรือสิ่งพิมพ์ (จดหมาย หนังสือเวียน ประกาศต่าง ๆ 
วารสารภายใน) โสตทัศนูปกรณ์ (เสียงตามสาย) สามารถแบ่งประเภทตามวิธีวิธีการต่าง ๆ ดังนี้คือ 
การติดต่อสื่อสารทางลายลักษณ์อักษร การติดต่อสื่อสารทางวาจา และการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยี 

1. การติดต่อสื่อสารทางลายลักษณ์อักษร (Written Communication) หมายถึง การ
ติดต่อสื่อสารที่แสดงออกโดยการเขียน ซึ่งอาจเป็นตัวอักษร หรือตัวเลขแสดงจ านวนก็ได้ เช่น 
หนังสือเวียน และบันทึกโต้ตอบ (Circulation - Notes - Letters - Memo) ป้าย ประกาศ บันทึก 
ข้อความ รายงานประจ าปี แผงข่าวสาร แผ่นปลิว สิ่งตีพิมพ์จดหมายข่าว และวารสาร คู่มือการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น ส่วนมากผู้บริหารต้องการข่าวสารที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร แต่บางครั้งการ
ขาดการพิจารณาข้อความของข่าวสารที่ส่งมาให้โดยรอบคอบก็อาจจะเกิดผลกระทบที่เสียหายต่อ
องค์การได้ (Timm, 1995) โดยมากมักจะพบว่า การสื่อสารด้วยการเขียนยากกว่าการพูด ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะบุคคลนั้นมีความสามารถทางภาษาน้อย เช่น ถ้าเขาท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสาร เขาอาจไม่แน่ใจ
ในค าสะกด อีกประการหนึ่ง การติดต่อสื่อสารที่ อาศัยการเขียนนั้นมักจะมีลักษณะของการ
ติดต่อสื่อสารทางเดียว 

2. การติดต่อสื่อสารทางวาจา (Oral Communication) หมายถึง การติดต่อสื่อสารที่
แสดงออกโดย การพูด เช่น การประชุมกลุ่ม (Group Meeting) การร้องทุกข์โดยวาจา การ
ปรึกษาหารือ (Counseling) การสัมภาษณ์พนักงานที่ออก (Exit Interview) การอบรม การสัมมนา 
การพบปะตัวต่อตัว การสนทนาเผชิญหน้า การพูดโทรศัพท์ การฝากบอกต่อ และข่าวลือ ซึ่ง สร้อย
ตระกูล อรรถมานะ (2541) กล่าวว่า การติดต่อสื่อสารด้วยค าพูด เป็นวิธีการที่ใช้กันมากที่สุดในการ
น าเสนอข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะนักบริหารก็มักจะพบว่าตนนั้นอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยค าพูด แต่ก็ยังพบปัญหาเกี่ยวกับวิธีการใช้ภาษาพูด หรือปัญหาเกี่ยวกับ
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การใช้ค าท่ีใช้เฉพาะวงการหนึ่ง ๆ หรือใช้เฉพาะในกลุ่มคน หรือค าย่อ รหัส ที่ใช้ในองค์การใดองค์การ
หนึ่ง การสื่อสารทางวาจา 4 ประกอบด้วย 

 2.1 การสนทนา แบ่งออกเป็น การสนทนาในเรื่องทั่วไป และการสนทนาในเชิงให้ 
ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

2.2 การสัมภาษณ์ เป็นการสนทนาที่แบ่งหน้าที่ผู้พูดแน่นอน คือ ฝ่ายหนึ่งถามฝ่าย
หนึ่งตอบ 

2.3 การออกค าสั่งด้วยวาจา เป็นเรื่องที่ปฏิบัติกันอยู่เป็นประจ าทุกหน่วยงาน การ 
ใช้วาจาสั่งงาน ควรสั่งด้วยลักษณะที่เด็ดขาด แต่นุ่มนวล โดยผู้บริหารควรค านึงถึง สถานการณ์ด้วยว่า 
ควรออกค าสั่งแบบใดกับผู้รับค าสั่ง 

2.4 การประชุม การประชุมเป็นกิจกรรมที่บุคลากรในหน่วยงานจะต้องเข้าไปมี 
ส่วนร่วมเสมอ เพราะเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก 

3. การติดต่อสื่อสารที่ต้องใช้เทคโนโลยี (Technologies Communication) เทคโนโลยี
การสื่อสาร เป็นเครื่องมือทางเทคนิค ที่มีประโยชน์เป็นส่วนย่อยกลุ่มหนึ่งของเทคโนโลยีในสังคม
มนุษย์ ซึ่งแต่ละชนิดจะมีคุณลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันตามแนวคิด และวัตถุประสงค์ในการใช้
งาน แต่ก็มีคุณสมบัติประการหนึ่งที่คล้ายคลึงกันคือ การเอาชนะขีดจ ากัดความสามารถตามธรรมชาติ 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสาร เช่น การบันทึกและเผยแพร่ข่าวสาร  

โดยสรุปแล้ว ในการขั้นตอนของการสื่อสารนั้น ถ้าขาดช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
ก็ท าให้การสื่อสารด้อยประสิทธิภาพ ดังนั้น เราจ าเป็นต้องเลือกช่องทางในการสื่อสารให้เหมาะสม 
นอกจากผู้ส่งสารจะต้องคิดถึงเรื่องลักษณะพ้ืนฐานและความสามารถของผู้รับสารเพ่ือที่จะเลือกใช้
ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมแล้ว การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารควรที่จะน าช่ องทางการสื่อสาร
หลายประเภทมาใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการสื่อสาร และผู้ส่งสารควร
พิจารณาเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารตามลักษณะ และจุดมุ่งหมายของเรื่องที่ต้องการจะสื่อไปยังผู้รับ
สารให้รอบคอบ 

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ภาพรวมของการสื่อสารจากค าท านายเกี่ยวกับสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตของ บิลล์ เกตส์ ผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์ ที่ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยให้การ
สื่อสารมีรูปแบบที่หลากหลายทั้งรูปและเสียง บิลล์ เกตส์ ท านายว่า “การสร้างเอกภาพในเทคโนโลยี
การสื่อสารจะช่วยขจัดช่องว่างระหว่างวิธีการสื่อสารต่าง ๆ ทั้งอีเมล์ เสียง การประชุมผ่านเว็บ และ
รูปแบบอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่เราใช้ในชีวิตประจ าวันของเรา เทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยให้เราเติมเต็ม
ช่องว่างระหว่างอุปกรณ์ที่เราใช้ติดต่อกับผู้อ่ืนเมื่อเราต้องการข้อมูล และการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
เหล่านั้นกับกระบวนการในการด าเนินธุรกิจที่เราจ าเป็นต้องใช้ข้อมูล มันจะมีผลกระทบต่อผลิตภาพ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความร่วมมือกันอย่างลึกซึ้งทีเดียว” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



10 
 

องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร 
การสื่อสารมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ คือ (สมิต สัชฌุกร, 2547) 

1. ผู้ส่งสาร (Source) คือ ผู้ตั้งต้นท าการสื่อสารกับบุคคล หรือกลุ่มบุคคลอ่ืน ผู้ส่ง 
สารอาจเป็นบุคคลเดียว หรืออาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนก็ได้ องค์การหรือหน่วยงานที่เป็นผู้เริ่มกระท า
การให้เกิดการสื่อสารก็ถือได้ว่าเป็นผู้ส่งสาร 

2. สาร (Message) คือ สาระ เรื่องราว ข่าวสาร ที่ผู้ส่งสารต้องการส่งออกไปสู่
บุคคล หรือกลุ่มบุคคลอ่ืน สารอาจเป็นสิ่งที่มีตัวตน เช่น ตัวหนังสือ ตัวเลข รูปภาพ วัตถุต่าง ๆ หรือ
สัญลักษณ์ใด ๆ ที่สามารถให้ความหมายเป็นที่เข้าใจได้ 

3. ช่องทางที่จะส่งสาร หรือสื่อ (Channel or Medium) คือ เครื่องมือ หรือ
ช่องทางที่ผู้ส่งสารจะใช้ เพ่ือให้สารนั้นไปถึงบุคคล หรือกลุ่มบุคคลรับ ช่องที่จะส่งสาร หรือสื่อต่าง ๆ 
ที่จะน าสารไปยังผู้รับสารตามที่ผู้ส่งสารมุ่งหมาย อาจจะเป็นสื่อธรรมชาติ เช่น อากาศ เป็นช่องทางที่
คลื่นเสียงผ่านไปยังผู้ฟังเสียง หรืออาจจะเป็นสื่อที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น เช่น วิทยุ โทรทัศน์ โทรศั พท์ 
ฯลฯ 

4. ผู้รับสาร (Receiver) คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่สามารถรับทราบสารของผู้ส่ง
สารได้ผู้รับสารเป็นจุดหมายปลายทางของข่าวสารเป็นบุคคลส าคัญในการชี้ขาดว่า การสื่อสารเป็นผล
หรือไม ่

 
หลักส าคัญในการสื่อสาร 

วิจิตร อาวะกุล (2525) ได้กล่าวถึง การสื่อสารที่มีประสิทธิผลต้องมีองค์ประกอบ 7 
ประการ คือ 

1. ความน่าเชื่อถือ (Credibility) การสื่อสารจะได้ผลนั้น ต้องมีความเชื่อถือของใน
เรื่องของผู้ให้ข่าวสาร แหล่งข่าว เพื่อให้เกิดความม่ันใจ หรือเต็มใจรับฟังข่าวสารนั้น 

2. ความเหมาะสม (Context) การสื่อสารที่ดีต้องมีความเหมาะสมกลมกลืนกับ
วัฒนธรรมของสังคม เครื่องมือสื่อสารนั้นเป็นเพียงสิ่งประกอบ แต่ความส าคัญอยู่ที่ท่าที ท่าทางภาษา 
ค าพูดที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมสังคม หมู่ชน หรือสภาพแวดล้อมนั้น ๆ การยกมือไหว้ ส าหรับ
สังคมไทยย่อมเหมาะสมกว่าการจับมือ หรือการจับมือของฝรั่งย่อมเหมาะสมกว่าการไหว้ เป็นต้น 

3. เนื้อหาสาระ (Content) ข่าวสารที่ดีจะต้องมีความหมายส าหรับผู้รับ มีสาระ 
ประโยชน์ แก่ กลุ่มชน หรือมีสิ่งที่เขาจะได้ผลประโยชน์ จึงน่าสนใจ บางครั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ
กลุ่มชนกลุ่มหนึ่ง แต่อาจจะไม่มีสาระส าหรับคนบางกลุ่ม ในเรื่องนี้จึงต้องใช้การพิจารณากลุ่มชน
เป้าหมายด้วย 

   ส
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4. บ่อยและสม่ าเสมอต่อเนื่องกัน (Continuity and Consistency) การสื่อ
ข่าวสารจะได้ผลต้องส่งบ่อย ๆ ติดต่อกัน หรือมีการย้ าหรือซ้ า เพ่ือเตือนความทรงจ า หรือเปลี่ยน
ทัศนคติ และมีความสม่ าเสมอ เสมอต้นเสมอปลาย มิใช่ส่งข่าวสารชนิดขาด ๆ หาย ๆ ไม่ เที่ยงตรง
แน่นอน 

5. ช่องทางข่าวสาร (Channels) ข่าวสารจะเผยแพร่ได้ดีนั้นจะต้องส่งให้ถูก
ช่องทางของการสื่อสารนั้น ๆ โดยมองหาช่องทางที่เปิดรับข่าวสารที่เราจะส่ง และส่งถูกสายงาน กรม 
กอง หน่วย หรือโดยวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ส่งถึงตัวบุคคลโดยตรง จะรวดเร็วกว่า หรือส่งที่
บ้านได้รับเร็วกว่าการส่งไปให้ที่ท างาน เราควรเลือกช่องทางที่ได้ผลเร็วที่สุด 

6. ความสามารถของผู้รับข่าวสาร (Capability of Audience) การสื่อสารที่ถือว่า
ได้ผลนั้น ต้องใช้ความพยายาม หรือแรงงานน้อยที่สุด การสื่อสารจะง่ายสะดวกก็ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการรับของผู้รับ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น สถานที่ โอกาสอ านวย นิสัย 
ความรู้ พื้นฐานที่จะช่วยให้เข้าใจ เป็นต้น 

7. ความแจ่มแจ้งของข่าวสาร (Clarity) ข่าวสารต้องง่าย ใช้ภาษาที่ผู้รับเข้าใจ คือ
ใช้ภาษาของเขา ศัพท์ที่ยากและสูงไม่มีประโยชน์ควรตัดออกให้หมดให้ชัดเจน เข้าใจง่าย มีความมุ่ง
หมายเดียว อย่าให้คลุมเครือ หรือมีความหมายหลายแง่ หรือตกหล่นข้อความบางตอนที่ส าคัญไป 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลของการสื่อสาร และความพึงพอใจของการสื่อสาร 

ผลของการสื่อสารเกิดจากองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารที่ประกอบไปด้วย ผู้ส่ งสาร 
ท าการส่งข่าวสารโดยผ่านช่องทางการสื่อสารไปยังผู้รับสาร และเมื่อผู้รับสารได้รับสารนั้นแล้ว ย่อม
เกิด ปรากฎการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น โดยสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอาจเปลี่ยนแปลงด้านความรู้สึกนึกคิด 
อารมณ์ รวมไปถึงความรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรมของผู้รับสารนั้นด้วย สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ (2549) ได้
สรุปไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงจากผลของการสื่อสารอาจก่อให้เกิดผล 3 ประการ กล่าวคือ การ
เปลี่ยนแปลงความรู้ (Knowledge Change) การเปลี่ยนทัศนคติ (Attitude Change) และการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Practice Change) โดยการเปลี่ยนแปลงสามารถแบ่งได้ตามหลักเกณฑ์ 
ความดีและไม่ดีของผลที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการพิจารณาว่าผลของการสื่อสารในครั้งนั้น ๆ ก่อให้เกิดผลดี
ต่อบุคคลหรือเป็นผลที่ท าให้ผู้ส่งสารบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจหรือไม่ ทั้งนี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 
ประเภท คือ ประเภทแรก คือผลทางบวก (Positive Effect) ซึ่งเป็นผลของการสื่อสารที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารที่ตั้งไว้และก่อให้เกิดผลดีต่อบุคคล ประเภทที่สอง คือผลทางลบ  

(Negative Effect) เป็นผลของการสื่อสารที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ผู้ส่งสารได้คาดหมายไว้ 
อีกท้ังยังก่อให้เกิดผลไม่ดีต่อตัวบุคคลอีกด้วย 
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เมือ่ผลของการสื่อสารเกิดในทางบวกหรือลบก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาแก่ผู้รับสารก็คือ ความ
พึงพอใจของการสื่อสาร วรูม (Vroom,1964) ได้กล่าวว่า ทัศนคติและความพึงพอใจต่อสิ่งหนึ่ง 
สามารถใช้แทนกันได้เพราะท้ังสองค านี้หมายถึงผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้น หาก
ผู้รับสารมีทัศนคติในด้านบวกก็จะแสดงให้เห็นความพึงพอใจในสิ่งนั้น และในทัศนคติด้านลบ ก็จะ
แสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจเช่นกัน ทั้งนี้ วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2549) ได้ให้ความหมายเพ่ิมเติม
ว่า เป็นการให้ค่าความรู้สึกของคนเราที่เกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดล้อม โดยค่าความรู้สึกของ
บุคคลที่มีต่อสภาพแวดล้อมจะแตกต่างกัน เช่น ความรู้สึก ดี-เลว พอใจ-ไม่พอใจสนใจ-ไม่สนใจ เป็น
ต้น  

สมยศ นาวีการ (2527) ได้กล่าวอีกว่า ความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารขึ้นอยู่กับสิ่งที่
บุคคลได้มาแล้วเปรียบเทียบกับสิ่งที่บุคคลต้องการ ถ้าหากว่าการติดต่อสื่อสารเป็นไปตามต้องการ
ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น อีกทั้งวินเซนต์ โนแลนด์ (2534) ได้กล่าวว่า สิ่งส าคัญที่สุดในการ
ติดต่อสื่อสาร คือการสร้างอารมณ์และความรู้สึกพึงพอใจเพราะจะท าให้ข่าวสารนั้นไหลออกไปอย่าง
ราบรื่นในทางกลับกันถ้าความสัมพันธ์ไม่ดีเพราะขาดความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารข่าวสารก็จะ
ถูกชะงักลง โดยสามารถอธิบายกระบวนการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจเป็นแบบจ าลองได้ดังนี้  
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-1 กระบวนการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจจากการสื่อสาร (สมควร กวียะ, 2532) 
 

จากแบบจ าลองสามารถอธิบายได้ว่าส่วนใหญ่มนุษย์จะใช้การสื่อสารระหว่างบุคคลเป็น
ช่องทางในการสื่อสารเพ่ือที่จะได้มาซึ่งข่าวสาร ความต้องการของข่าวสาร (Information Need) จาก
บุคคลอ่ืนจึงน าไปสู่ความคาดหวังที่จะได้ข่าวสารนั้นจนก่อให้เกิดการสื่อสารระหว่างบุคคลและส่งผล
ให้เกิดความพึงพอใจนอกจากนี้ความพึงพอใจในการสื่อสารจะไม่เกิดขึ้นถ้าหากผู้ส่งสารไม่ได้พิจารณา
ถึงปัจจัยของผู้รับสารหรือคุณลักษณะของผู้รับสารในฐานะที่เป็นผู้รับการติดต่อสื่อสารโดยตรง การที่
จะประเมินว่าข่าวสารที่ส่งไปนั้นเป็นที่น่าพึงพอใจเพียงใดก็น่าจะเป็นผู้รับสารเป็นผู้ก าหนด เนื่องจาก
บุคคลแต่ละคนมีภูมิหลังส่วนตัวที่แตกต่างกันจึงมีการพิจารณาและตีความที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการ
ส่งข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้รับสาร 4 ประการดังนี้ (กริช สืบ
สนธิ์, 2525) 
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ประการแรก คือความต้องการของผู้รับสาร โดยทั่วไปแล้วการรับข่าวสารของแต่ละบุคคล
นั้นจะเป็นไปเพ่ือตอบสนองความต้องการของตน ซึ่งประกอบด้วย  

     1) ต้องการข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับตน  
     2) ต้องการข่าวสารที่สอดคล้องกับความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยมของตน  
     3) ต้องการประสบการณ์ใหม่  
     4) ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการรับสาร 

ประการที่สอง คือ ความแตกต่างของผู้รับสาร โดยจะมีความแตกต่างกันดังนี้ 
    1) วัย เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้มีความแตกต่างทางด้านความคิดและพฤติกรรม 

บุคคลที่มีอายุมากจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อการสื่อสารแตกต่างจากบุคคลที่มีอายุน้อย อีกทั้งยังมี
ความสนใจในข่าวสารที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้นอายุน่าจะเป็นตัวก าหนดความคิดเห็น ความต้องการ 
และความพึงพอใจที่แตกต่างกัน   

    2) เพศ เพศหญิงมีแนวโน้มและความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่า
เพศชาย แต่ความแตกต่างเพศชายกลับต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นจากการรับส่ง
ข่าวสารนั้นด้วย  

    3) การศึกษามีอิทธิพลต่อ ประสิทธิภาพในการสื่อสารของผู้รับสารซึ่งอาจเกิด
ได้ตั้งแต่การแปลความ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ท าให้พฤติกรรมในการรับ
สารแตกต่างกันไป ผู้ส่งสารจึงต้องตระหนักว่าผู้รับสารมีการศึกษาอยู่ในระดับใดเพ่ือจะได้เสนอ
ข่าวสารและ เลือกใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม 

ประการที่สาม คือความตั้งใจและประสบการณ์เดิม หากผู้รับสารมีความตั้งใจในการรับสาร
แล้วก็จะช่วยให้รับรู้ข่าวสารได้ดีกว่า 

ประการที่สี่ คือความคาดหวังและความพึงพอใจ ความคาดหวังเป็นความรู้สึกที่สะท้อนให้
เห็นถึงความต้องการของคนในการที่จะตีความต่อสภาพ แวดล้อมเพ่ือให้ได้มาในสิ่งที่ตนต้องการ ส่วน
ความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารก็คือความพึงพอใจในข่าวสารที่ได้รับนั่นเอง 

เพราะฉะนั้นการสร้างความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารจะต้องค านึงถึงความพึงพอใจ ใน
เรื่องของข่าวสารที่ได้รับว่ามีความพอดีและช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จากงานวิจัย
ของ วิโอ โกล์ดฮาร์เบอร์ และเยท (Wiio, Goldhaber & Yates, 1980) พบว่า การได้รับข่าวสารมาก
เกินไปจะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจในการติดต่อสื่อสารเช่นเดียวกันกับการได้รับปริมาณข่าวสารน้อย
เกินไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โรเบิร์ต และ ไรลีย์ (Robert & O’Reilly, 1974) ที่พบว่า 
โดยทั่วไปแล้วความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารจะเกี่ยวข้องกับปริมาณของการติดต่อสื่อสาร และ
ความเพียงพอของข่าวสาร อีกทั้งในการสร้างความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารยังต้องค านึงถึงปัจจัย
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ผู้รับสารซึ่งเกี่ยวกับความแตกต่างของบุคคลซึ่งเป็นตัวการท าให้การแปลความรู้สึกนึกคิดแตกต่างกัน
และจะส่งผลต่อความพึงพอใจอีกด้วย 

แนวคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์  
1. ความหมายของการคิดเชิงสร้างสรรค์  

การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 
เป็นความคดิ รเิริ่มใหม่ๆ ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจ ไม่เคยเห็นจากที่ใดมาก่อน และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม  

2. องค์ประกอบของการคิดเชิงสร้างสรรค์  
2.1 ต้องเป็นสิ่งใหม่ สิ่งที่สร้างสรรค์ออกมานั้น ต้องเป็นการคิดที่แหวกวงล้อม

ความคิดท่ีมีอยู่เดิม และไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร แม้กระท่ังความคิดเดิมๆ ของตนเอง  
2.2 ต้องใช้การได้ ความคิดสร้างสรรค์ต้องเป็นความคิดที่มีเหตุผล น ามาพัฒนาให้

เป็นจริง และเป็นประโยชน์ได้ สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีเดิม หรือเป็น
สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้การได้ดีมากกว่าสิ่งประดิษฐ์เดิม  

2.3 ต้องมีความเหมาะสม แม้ว่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปด้วยความแปลก
ใหม่ แต่ต้องผสมผสานองค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่
ยอมรับกันทั่วไปบางประการด้วย ถึงจะเรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์  

3. การเกิดการคิดเชิงสร้างสรรค์  
3.1 จินตนาการแล้วย้อนกลับสู่สภาพความเป็นจริง จินตนาการเป็นส่วนประกอบ 

ที่ส าคัญอย่างยิ่งในการคิดเชิงสร้างสรรค์ เพราะจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไม่
จ ากัด ซึ่งเมื่อน ามาใช้ประกอบกับความคิดการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดในมิติอ่ืนๆ เ พ่ือกลั่นกรอง
ความเป็นไปได้จินตนาการหลายอย่างของมนุษย์จึงได้ถูกน ามาใช้อย่างเหมาะสมในโลกความจริง  

3.2 คิดต่อยอดจากความรู้สู่สิ่งใหม่ เป็นการน าเอาข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่ก่อนมา
คิดต่อยอดหรือคิดเพ่ิมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยการคิดมักจะมาจากการรวบรวม หรือปรับปรุง
แนวคิดของผู้อื่นที่ได้น ามาเสนอก่อนหน้านั้น  

4. กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์  
4.1 ขั้นการก าหนดเป้าหมายความคิด ก าหนดวัตถุประสงค์ของปัญหาที่ต้องการ 

แก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น  
4.2 ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ เป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบ 

ของค าถามให้มากที่สุด โดยให้ความส าคัญท่ีการหาแนวคิดที่แปลกใหม่ออกนอกกรอบที่เป็นอยู่เพ่ือให้
เกิดการจุดประกายความคิดใหม่ๆ  
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4.3 ขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด เมื่อได้แนวคิดที่ถูกกลั่นกรองด้วยเหตุผล
ว่าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงแล้วนั้น จึงทบทวนแนวคิดใหม่อีกครั้งเพ่ือพิจารณาว่าใช้ได้จริงหรือไม่
เกิดปัญหาหรือไม่ สมเหตุสมผลหรือไม่ ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด แล้วจึงตัดสินใจ
เลือกความคิดท่ีเหมาะสมมากที่สุดน ามาใช้ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 2545 : 200)  

แนวคิดเก่ียวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์นี้ผู้ศึกษาได้ใช้เป็นกรอบในการคิดและผลิตเนื้อหาของ
รายการเพื่อให้เนื้อหาของรายการมีความสร้างสรรค์ สามารถน ามาใช้งานได้จริงและเป็นประโยชน์แก่
ผู้ชม ซึ่งการคิดเชิงสร้างสรรค์ถือเป็นสิ่งที่ส าคัญในรายการเป็นอย่างยิ่งเพราะหากขาดสิ่งนี้ไปรายการก็
จะขาดจุดเด่น ทั้งยังไม่มีข้อแตกต่างจากรายการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์จึงเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดความแตกต่าง และความน่าสนใจในตัวรายการ  
 
แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบ  

1. ความหมายของการออกแบบ  
      ค าว่า “การออกแบบ” เป็นค าสมาสระหว่าง การ+ออก+แบบ ซึ่งราชบัณฑิตยสถาน
(2546) ได้ก าหนดความหมายของค าดังกล่าวไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
ดังนี้  

การ 1 น. งาน, สิ่งหรือเรื่องที่ท า, มักใช้เข้าคู่กับค า เช่น การงาน เป็นการเป็นงาน, ได้
การได้งาน, ถ้าอยู่หน้านาม หมายความว่า เรื่อง, ธุระ, หน้าที่ เช่นการบ้าน, ถ้าอยู่หน้า
กริยา ท ากริยาให้เป็นนามเช่น การกิน, การเดิน  
ออก 3 ก. ท าให้เกิดข้ัน มีข้ึน เช่น ออกกฎหมาย  
แบบ น. สิ่งที่ก าหนดให้ถือเป็นหลักหรือเป็นแนวในการด าเนินงาน เช่น ออกแบบ  
 
ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่าการออกแบบหมายถึงงานที่ท าให้เกิดสิ่งที่ก าหนดให้ถือเป็นหลัก

หรือเป็นแนวด าเนินในการสร้างสรรค์ศิลปะโดยมีจุดมุ่งหมายด้านประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักและอาจมี
จุดมุ่งหมายด้านสุนทรียภาพเพ่ิมเติมเข้ามาอีกก็ได้  

2. ความส าคัญของการออกแบบ  
การออกแบบเป็นการให้คุณค่าต่อพ้ืนที่ว่างและความเป็นอยู่ของมนุษย์ การออกแบบที่มี

คุณค่ามิได้อยู่เพียงความงามและประโยชน์ใช้สอยเท่า แต่ผู้ออกแบบยังต้องตระหนักถึงผลลัพธ์และ
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อมในภายภาคหน้า งานออกแบบที่ดีจึงต้องค านึงถึงความยั่งยืนของ
โลกเป็นส าคัญ รวมทั้งใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า เหมาะสม ควบคู่ไปกับการ
ค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม  
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3. จุดมุ่งหมายของการออกแบบ  
จุดมุ่งหมายของการออกแบบมีปัจจัยส าคัญ 3 ประการที่ควรใช้เป็นบรรทัดฐานในการ

ออกแบบ ได้แก่  
3.1 เพ่ือสื่อสารกับผู้บริโภค งานออกแบบควรสื่อสารเนื้อหาสาระบางอย่างที่สื่อถึง

ความคิดของผู้ออกแบบโดยแสดงออกทางรูปทรง สีสัน หรือวัสดุ องค์ประกอบที่ท าให้ผู้บริโภครู้สึกพึง
พอใจ ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อหาผลิตภัณฑ์นั้นๆ  

3.2 เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภค งานออกแบบที่ดีต้องตอบสนองพฤติกรรม
ของผู้บริโภคท้ังในด้านประโยชน์ใช้สอยและด้านอ่ืนๆ  

3.3 เพ่ือสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ แนวคิดใหม่ย่อมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ 
ผู้บริโภคที่มีต่อผลผลิตที่ได้ท าการออกแบบไว้เดิม การออกแบบผลผลิตตามแนวคิดใหม่ที่มีความโดด
เด่น สวยงาม ทันสมัย จะสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเพ่ือใช้ประโยชน์ในการประดับตกแต่ง
นอกเหนือจากการตัดสินใจซื้อโดยค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยตามปกติ  

4. ประเภทของการออกแบบ  
การออกแบบจ าแนกได้ 2 ประเภท คือ การออกแบบโครงสร้าง (Structural Design) 

และการออกแบบตกแต่ง (Decorative Design) โดยแต่ละประเภทมีคุณลักษณะดังนี้  
4.1 การออกแบบโครงสร้าง เป็นการออกแบบที่มีความเกี่ยวพันกับขนาด รูปร่างและ

รูปทรงของวัตถุชิ้นหนึ่ง คุณลักษณะที่มีความจ าเป็นส าหรับงานออกแบบโครงสร้าง ได้แก่ ความมั่นคง 
แข็งแรง สัดส่วนที่ดี และความเหมาะสมของวัสดุที่น ามาใช้ในการออกแบบ  

4.2 การออกแบบตกแต่ง เป็นการออกแบบที่มีความเกี่ยวพันกับการสร้างลายวิจิตร 
(ornamentation) ซึ่งเป็นลวดลายที่ใช้ตกแต่งเป็นส่วนละเอียดขององค์ประกอบทางศิลปะอันงดงาม 
ให้กับโครงสร้างหลักที่อาจสัมฤทธิ์ผลผ่านการเลือกสรรและการวางต าแน่งสี เส้นและพ้ืนผิวการ
เพ่ิมเติมใดๆให้กับการออกแบบโครงสร้าง  การออกแบบตกแต่งจ าแนกได้เป็น 4 ประเภท คือ  

1) การออกแบบตกแต่งประเภทธรรมชาตินิยม เป็นการออกแบบตกแต่งซึ่งแสดง
สิ่งต่างๆทั่วไปในธรรมชาตินิยม และลอกเลียนธรรมชาติ  

2) การออกแบบตกแต่งประเภทสัญนิยม เป็นการออกแบบตกแต่งซึ่งนิยมใน
รูปแบบศิลปะ ทีค่นในชุมชนหรือคนในชาติเห็นพ้องต้องกันว่าดีงาม  

3) การออกแบบตกแต่งประเภทนามธรรม เป็นการออกแบบตกแต่งซึ่งไม่แสดงให้
เห็นถึง สิ่งต่างๆตามที่ปรากฏจริง ไม่น าเสนอสิ่งที่ดูรู้ว่าเป็นรูปอะไร และไม่แสดงลักษณะวัตถุวิสัยหรือ
สิ่งต่างๆที่มองเห็น  
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4) การออกแบบตกแต่งประเภทเรขาคณิต เป็นการออกแบบตกแต่งซึ่งแสดงด้วย
รูปเรขาคณิต เช่น เส้นตรง วงกลม สี่เหลี่ยม เนื่องมาจากความคิดที่ว่ารูปเรขาคณิตนั้นเป็นรูปแบบ
สมบูรณ์ มีความเป็นอมตะ สากล และไม่มีวันล้าสมัย (จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง 2548 : 222)  

แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบนี้เป็นแนวคิดเพ่ือน ามาเป็นหลักในการพัฒนาเนื้อหาของ
รายการ โดยของท ามือที่จะน ามาประดิษฐ์นั้นจ าเป็นต้องมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม สะดุดตา ทั้งยังต้องใช้
ประโยชน์ได้จริง ดังนั้นการออกแบบจึงถือเป็นเรื่องส าคัญในการประดิษฐ์ของท ามือ เพราะการ
ออกแบบที่ดีจะส่งผลให้ของท ามือชิ้นๆนั้นดูมีความสวยงามสะดุดตา ทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าเ พ่ิมขึ้น
จากเดิมได้ดีอีกด้วย  

จากทฤษฎีและแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด รวมถึงผลงานที่เกี่ยวข้องที่น ามาประกอบ
ล้วนมีความส าคัญและความจ าเป็นอย่างยิ่งในการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทสาระบันเทิงที่ส่งเสริม
การสร้างสรรค์การประดิษฐ์ของท ามือจากปัญหาของผู้หญิงนี้ โดยสามารถน าทฤษฎีการสื่อสารมา
ประยุกต์ใช้ได้ เนื่องจากผู้ศึกษาเปรียบเป็นผู้ส่งสารที่จะส่งสารหรือเนื้อหาในรายการไปยังผู้ชมที่เป็น
ผู้รับสาร โดยสารที่จะผลิตนั้นเป็นสารเกี่ยวกับการสอนการประดิษฐ์ของท ามือเพ่ือตอบสนองการแก้ไข
ปัญหาให้กับผู้หญิง เพื่อผลักดันให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้และน าไปใช้จริงได้ โดยสิ่งที่จะน ามาท าของ
ท ามือนั้นต้องเป็นสิ่งที่มีความสร้างสรรค์ ใช้ได้จริง ทั้งการออกแบบทางรูปลักษณ์และการใช้งานต้องมี
ความสอดคล้องและดึงดูดอีกด้วย เพ่ือสร้างจุดเด่นให้กับรายการ 

 
 

งานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
บทความ เปิดขุมทรัพย์หม่ืนล้าน ตลาด "โฮ่งเหมียว" 

"เสื้อผ้าและเครื่องประดับส าหรับสัตว์เลี้ยง อาจมีอยู่แล้วหลายเจ้า แต่แท้ที่จริงแล้ว ยังขาด
การสร้างแบรนด์อย่างจริงจัง อีกทั้งสินค้ากลุ่มดังกล่าว ส าหรับตลาดพรีเมี่ยม หรือซุปเปอร์พรีเมี่ยม ก็
ยังหายาก ทั้งท่ีแบรนด์ต่างชาติ อย่าง หลุยส์ วิตตอง หรือ กุชชี่ นั้น ปัจจุบันมีสินค้าส าหรับสุนัขแล้ว" 

 ในการสัมมนาวิชาการด้านการตลาด ปีที่ 9 จัดขึ้นโดย นักศึกษาระดับปริญญาโทภาค
พิเศษ ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อ "4 ขา Marketing เปิดขุมทรัพย์หมื่น
ล้าน ตลาดโฮ่งเหมียว" เมื่อไม่นานมานี้ มีข้อมูลจากงานวิจัยน่าสนใจ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการน้อยใหญ่ ทั้งรายเก่าหรือ "มือใหม่" ที่ก าลังมองหาโอกาสและช่องทางเข้าสู่ธุรกิจมูลค่า
มหาศาล สองปีตลาดเพิ่ม ห้าพันล้านบาท  ส่วนหนึ่งของการสัมมนาหัวข้อดังกล่าว ระบุจากการศึกษา
แนวโน้มการเติบโตทั่วโลก พบว่า ตลาดธุรกิจสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะสุนัขและแมว ยังเติบโตได้อีก แม้จะ
เกิดวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจในหลายประเทศ แต่ตลาดสัตว์เลี้ยงกลับสวนกระแส และมีการเข้ามา
ลงทุนมากข้ึน 
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โดยมูลค่าการเติบโตของสินค้าและบริการตลาดสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย มีอัตราการ
เจริญเติบโต 3-30 เปอร์เซ็นต์ โดยในช่วงปี 2538-2553 เติบโตคิดเป็นมูลค่า 5,000 ล้านบาท แต่ในปี 
2553-2555 มีมูลค่าการเติบโตเพ่ิมขึ้นอีก 5,000 ล้านบาท โดยใช้เวลาเพียงแค่ 2 ปี และยังคง
คาดการณ์ต่อว่า ตลาดสัตว์เลี้ยงจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งพฤติกรรมของคนเลี้ยงก็เปลี่ยนไป มี
การใส่ใจเรื่องสุขอนามัยและจิตใจของสัตว์เลี้ยงมากข้ึน จึงเป็นตลาดที่น่าเข้ามาจับจองอย่างยิ่ง  

มีข้อมูลจากสมาคมผู้ค้าเวชภัณฑ์สัตว์ในประเทศไทย ระบุ ประเทศไทยมีแมวและสุนัข
รวมกันประมาณ 9 ล้านตัว คิดเป็นสัดส่วน สุนัข 65 เปอร์เซ็นต์ แมว 19 เปอร์เซ็นต์ และสัตว์เลี้ยง
อ่ืนๆ 16 เปอร์เซ็นต์ ส่วนมูลค่าตลาดประเภทสินค้า มีมูลค่า 10,500 ล้านบาท ประกอบด้วย อาหาร 
ขนม เสื้อผ้า และของเล่น และมูลค่าตลาดประเภทบริการ มีมูลค่า 10,000 ล้านบาท โดยธุรกิจ
ประเภทบริการประกอบด้วย โรงพยาบาล/คลินิก สปา อาบน้ าตัดขน โรงเรียนฝึก โรงแรม บริการ
ฌาปนกิจ และบริการอื่นๆ ตามล าดับ 

งานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทภาคพิเศษ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อ 
"4 ขา Marketing เปิดขุมทรัพย์หมื่นล้าน ตลาดโฮ่งเหมียว" ครั้งนี้ มีการจัดเก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เจาะลึก ผู้เลี้ยง 20 ราย สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้อง 8 ธุรกิจ สัมภาษณ์แบบ
กลุ่ม และสัมภาษณ์ผ่านแบบสอบถามอีก 400 ชุด 

พบข้อมูลน่าสนใจหลายประเด็น อาทิ พันธุ์สุนัขที่เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นสุนัขพันธุ์เล็ก แบ่งเป็น 
พุดเดิ้ล 20.1 เปอร์เซ็นต์ ชิสุ 17.3 เปอร์เซ็นต์ และชิวาวา 10.4 เปอร์เซ็นต์ ส่วนแมวที่เลี้ยง พันธุ์ไทย 
63.3 เปอร์เซ็นต์ พันธุ์ผสม 31.3 เปอร์เซ็นต์  และจากการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม พบผู้เลี้ยงส่วนใหญ่ใช้
จ่ายเงินให้กับสัตว์เลี้ยง มากกว่า 1,000 บาท/ตัว/เดือน ซึ่งคิดเป็น 5 -10 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้ โดย
ล าดับค่าใช้จ่ายสูงสุด ไล่เรียงตามสัดส่วนดังนี้ คือ 1. อาหาร 2. ค่ารักษาพยาบาล 3. ค่าอาหารเสริม
และวิตามิน 4. ค่าเสื้อผ้า/อุปกรณ์ตกแต่ง 5. ค่าบริการอาบน้ า -ตัดขน 6. บริการอ่ืนๆ เช่น โรงแรม 
สปาร์ ลงลึกไปในรายละเอียดของงานวิจัย เรื่องค่าใช้จ่าย ผู้เลี้ยงส่วนใหญ่ระบุ ยอมจ่ายค่าเสื้อผ้า
เครื่องประดับ เป็นล าดับ 4 นั้น เนื่องจาก อยากให้สัตว์เลี้ยงของพวกเขาดูดีมีระดับ ส่วนแหล่งหาซื้อ
เสื้อผ้าและเครื่องประดับให้กับสัตว์เลี้ยงนั้น มักเป็น Pet Shop หรือไม่ก็ห้างค้าปลีก จากข้อมูลใน
ประเด็นนี้อาจเป็นการชี้ให้เห็นโอกาสในทางธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบัน จ านวนร้านเสื้อผ้าแ ละ
เครื่องประดับ ที่สามารถสร้างชื่อให้แบรนด์ตัวเองแข็งแกร่งนั้น ยังมีไม่มากนัก 

"เสื้อผ้าและเครื่องประดับส าหรับสัตว์เลี้ยง อาจมีอยู่แล้วหลายเจ้า แต่แท้ที่จริงแล้ว ยังขาด
การสร้างแบรนด์อย่างจริงจัง อีกทั้งสินค้ากลุ่มดังกล่าว ส าหรับตลาดพรีเมี่ยม หรือซุปเปอร์พรีเมี่ยม ก็
ยังหายาก ทั้งที่แบรนด์ต่างชาติ อย่าง หลุยส์ วิตตอง หรือ กุชชี่ นั้น ปัจจุบันมีสินค้าส าหรับสุนัขแล้ว" 
ส่วนหนึ่งของงานวิจัย ระบุ ก่อนมีข้อเสนอแนะต่อว่า ความต้องการซื้อสินค้าเสื้อผ้า/เครื่องประดับ 
ของคนมีสัตว์เลี้ยง อาจเป็นโอกาสดีของผู้ท าธุรกิจด้านนี้  เพราะคนไทยมีฝีมือและเป็นที่ยอมรับของ
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ต่างชาติ ที่ผ่านมา มีการผลิตสินค้าเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยง มียอดส่งออกสูง แต่สิ่งที่ต้องคิดเป็นการบ้านต่อ 
คือ ท าอย่างไรให้สินค้ามีความแตกต่างและโดดเด่นกว่าที่มีอยู่ในท้องตลาด 

ในงานวิจัยยังพบข้อมูลอีกว่า ผู้บริโภคที่มีความชื่นชอบการเลี้ยงสัตว์ ยังมีพฤติกรรมที่มี
ความต้องการในส่วนของการบริการเฉพาะทาง เช่น โรงแรม-ที่พัก อนุญาตให้พาสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้ 
บริการอาบน้ าตัดขนเคลื่อนท่ี เป็นต้น ซึ่งการบริการในลักษณะข้างต้น ยังมีโอกาสเติบโตได้เป็นอย่างดี 
เพราะยังมีผู้ ให้บริการน้อยราย "พฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคมีแนวโน้มชอบความ
สะดวกสบายทั้งต่อตัวเองและสัตว์เลี้ยง การมีกิจกรรมร่วมกันกับสัตว์เลี้ยง รวมถึงกระแสความนิยม
ตามๆ กันในกลุ่มผู้เลี้ยง สิ่งเหล่านี้สามารถเป็นลู่ทางให้ผู้ประกอบการสรรหาสินค้าและบริการในด้าน
ต่างๆ เพ่ือตอบโจทย์และสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม" งานวิจัย 4 ขา 
Marketing ฯ ระบุ 

"DOGCAT" เคล็ดลับ ส าเร็จ-ยั่งยืน-ไม่เอาต ์
D Doctor-สัตวแพทย์ยังคงมีอิทธิพลสูงต่อการเติบโตของสินค้าและบริการต่างๆ ในตลาด

สุนัขและแมว เนื่องจากในทุกช่วงชีวิตของสุนัขและแมวจะต้องมีการไปพบสัตวแพทย์อย่างต่อเนื่องอยู่
ตลอด รวมทั้งผู้เลี้ยงยังคงให้ความเชื่อถือข้อมูลจากสัตวแพทย์เป็นอันดับหนึ่ง หากสินค้าและบริการ
ใดๆ ก็ตามที่ต้องการความน่าเชื่อถือหรือต้องการจะเข้าในตลาดสัตว์เลี้ยง หากสามารถเข้าในตลาด
สัตวแพทย์หรือได้รับการยอมรับจากสัตวแพทย์แล้วก็จัดได้ว่าประสบความส าเร็จไปแล้ว 1 ขั้น 

Delivery-มีการเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าของสินค้าและบริการด้วยการบริการถึงที่บ้าน 
เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันต่างมีเวลาที่รัดตัวและชีวิตที่เร่งรีบท าให้ต้องการความสะดวกสบายมาก
ขึ้น และหากเลี้ยงพันธุ์ใหญ่ การขนย้ายท าได้ค่อนข้างจะล าบาก ดังนั้น หากบริการต่างๆ สามารถเพ่ิม
การบริการถึงบ้านได้ก็จะช่วยให้เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ของผู้เลี้ยงในยุคนี้ได้ 

O Online-ในยุคปัจจุบันเว็บไซต์และโซเชียลเน็ตเวิร์กถือเป็นปัจจัยส าคัญในการท าตลาด
และช่วยให้เกิดการสื่อสารระหว่างผู้บริโภคและเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งยังเป็นการเพ่ิมโอกาสทาง
ธุรกิจที่ลงทุนน้อยกว่าการสื่อสารการตลาดในช่องทางอ่ืน นอกจากนี้ ร้านค้าออนไลน์ถือเป็นหน้าร้าน
ที่นับวันก็จะยิ่งเพ่ิมจ านวน และได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากข้ึน 

G Group-การได้รับการนิยมของโลกออนไลน์ได้สร้างชุมชนแห่งใหม่ของคนรักสุนัขและแมว
เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมากในปัจจุบัน นอกเหนือไปจากการรวมกลุ่มกันเป็นชมรม หรือมูลนิธิต่างๆ 
เนื่องจากผู้เลี้ยงมักมีการรวมตัวกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ นอกจากนี้ ผู้เลี้ยงยังมี
การนัดกันท ากิจกรรมพิเศษเฉพาะกลุ่มอยู่เรื่อยๆ 

C Care-ผู้ประกอบการต้องมีความใส่ใจ เอาใจใส่ ดูแล และสนใจจดจ ารายละเอียด มีความ
เข้าใจในจิตใจสัตว์เลี้ยง และผู้เป็นเจ้าของเป็นอย่างดี โดยค านึงถึงในด้านของความรู้สึกเป็นส าคัญ 
นอกจากตัวผู้ประกอบการเองแล้วตัวพนักงานก็ต้องมีความเอาใจใส่ไม่แพ้กัน ซึ่งหากผู้ประกอบการมี
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การคัดเลือกบุคลากรที่ดี เลือกคนที่เลี้ยงสัตว์ รักสัตว์เข้ามาท างาน และมีการฝึกอบรมพนักงานที่ดี
และเป็นระบบก็จะท าให้กิจการหรือธุรกิจที่ท ามีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จได้ง่าย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งธุรกิจที่เก่ียวกับการบริการด้วยแล้ว พนักงานถือเป็นหัวใจส าคัญในธุรกิจเลยทีเดียว 

A Amplify-นอกจากที่จะสร้างธุรกิจให้เป็นธุรกิจหรือสร้างร้านให้เป็นร้านขึ้นมาได้แล้ว การ
ประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาดไปถึงผู้เลี้ยงก็มีความส าคัญไม่แพ้กัน จะเห็นได้ว่าจริงๆ แล้ว 
บริการหลายอย่างท่ีผู้เลี้ยงระบุว่าต้องการให้มีในประเทศไทยนั้น หลายๆ บริการเป็นบริการที่มีอยู่แล้ว
ในประเทศไทยและมีหลายแห่งด้วยซ้ า นั่นหมายถึงว่า คนไม่ทราบว่ามีร้านที่ให้บริการแบบนี้อยู่ 
ดังนั้น การท าการสื่อสารการตลาดไปถึงกลุ่มผู้บริโภคนั้นในแง่ของการตลาดแล้วถือว่าเป็นปัจจัยหลัก
ปัจจัยหนึ่งเลยทีเดียวที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ 

T Trust-การจะท าธุรกิจใดๆ ก็ตามนั้นต้องมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับและท าให้
กลุ่มเป้าหมายเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและการบริการ ให้ได้มากที่สุด แต่การที่จะท าให้เกิดความ
น่าเชื่อถือได้นั้นสินค้าหรือบริการนั้นๆ จะต้องเกิดจากผู้บริโภคมีประสบการณ์ที่ดีต่อสินค้าและบริการ
นั้นๆ มาเป็นระยะเวลาหนึ่งอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ไม่ใช่เพียงครั้งหรือสองครั้งของการใช้สินค้า
และบริการ ซึ่งสิ่งนี้หากผู้ประกอบการสามารถท าให้เกิดได้ก็จะท าให้กิจการประสบความส าเร็จอย่าง
แน่นอน และหากลูกค้ามีความเชื่อมั่นและเชื่อถือในสินค้าและบริการของเราแล้ว ต่อ ไป ความ
น่าเชื่อถือ (Trust) จะถูกยกระดับให้กลายเป็น ความภักดี (Loyalty) ต่อสินค้าหรือบริการนั้นๆ 

 
บทความ โอกาสหวานๆ แฟชั่นดีไซน์ให้มะหมา 

เมื่อไรก็ตามท่ีกระแส "humanization" หรือลักษณะความเป็นมนุษย์ซึ่งเจ้าของพยายามท า
ให้กับสัตว์เลี้ยง ยังไม่เลือนหายเมื่อนั้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้องหมาก็ยังคงเติบโตได้ไปเรื่อยๆ 
เช่นเดียวกับแฟชั่นเสื้อผ้ามะหมา สนองชาว Dog lover โดยเฉพาะ ว่ากันว่าตลาดนี้ยังหอมหวาน มี
โอกาสขยายทั้งในและต่างประเทศ ชี้ทางรุ่งคนออกแบบเสื้อผ้าน้องหมา ให้เติบใหญ่ในถนนสายนี้ตาม
ไปด้วย 

"เจ้าของแต่งแบบไหน น้องหมาก็ต้องสวมใส่แบบนั้น" นี่คือเทรนด์ของแฟชั่นเสื้อผ้าสุนัข ที่
ก าลังปลุกตลาดให้ครึกครื้นอยู่ในเวลานี้ ยิ่งชาว Dog lover เพ่ิมความพิเศษให้กับน้องหมาของพวก
เขาเท่าไร ก็ยิ่งท าให้แฟชั่นน้องหมาเพ่ิมสีสันขึ้นเรื่อยๆ ขยับบทบาทจากแค่เสื้อผ้าที่สวมใส่ให้สุนัขเพ่ือ
การรักษาพยาบาล มาเป็นการสวมใส่เพ่ือให้ความอบอุ่นในหน้าหนาว จนเข้าสู่ยุค แฟชั่นจ๋า สวยได้
หล่อได้ทุกฤดูกาล 

ชาญชัย ชัมพาลี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เพ็ทสเปเชียลลิสต์ จ ากัด เจ้าของแบรนด์ PUPPE 
ผู้ผลิตและส่งออกเสื้อผ้าและอุปกรณ์ส าหรับสุนัขที่ใหญ่ติด 1 ใน 3 ของประเทศ กินส่วนแบ่งตลาดอยู่
ประมาณ 10% ของมูลค่าตลาดรวมแฟชั่นเสื้อผ้าสุนัข ที่ 70-80 ล้านบาท ต่อปี เขากล่าวว่า ตลาด
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แฟชั่นเสื้อผ้าสุนัขในบ้านเรา เพ่ิงมาได้รับความนิยมเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา และเมื่อพิจารณาดูพบว่าการ
พัฒนายังใช้เวลานาน เริ่มจากใช้เพ่ือการรักษาซึ่งตลาดเล็กมาก ปริมาณการใช้ก็ยังจ ากัดอยู่เพียงใน
โรงพยาบาลสัตว์ จากนั้นก็มาพัฒนามาสู่เรื่องของฟังก์ชันนอล คือการใช้เพ่ือให้ความอบอุ่นในหน้า
หนาว และใช้เวลาอีกเป็นสิบปี ถึงจะเข้าสู่ยุคของแฟชั่น 

"เทรนด์เรื่องของแฟชั่นเครื่องนุ่งห่มสุนัข มันเริ่มมาจากประเทศญี่ปุ่ น ซึ่งเป็นตลาดที่
ค่อนข้างใหญ่ และมีพัฒนาการที่ดีกว่าเรา บ้านเรารับเทรนด์นี้มาจากญี่ปุ่นอีกที ในยุคเริ่มต้นแม้การ
น าเข้าเองก็ยังน้อย เพราะทัศนคติต่อสัตว์ของคนไทยในเวลานั้น ยังเลี้ยงเพ่ือเฝ้าบ้านมากกว่า จนเมื่อ
เทรนด์ในเรื่องความเหมือนมนุษย์เข้ามาในบ้านเรา คนเริ่มเลี้ยงดูสุนัขเหมือนมนุษย์มากขึ้น เรื่องของ
แฟชั่นต่างๆ ก็ตามมา พร้อมกับโปรดักท์ หรือบริการที่หลากหลายขึ้นเรียกว่าคนใช้อะไรสุนัขก็ใช้อย่าง
นั้น"  กระแสแรงขึ้น ตลาดก็โตขึ้น จากที่ผู้ประกอบการไทยเคยมองแค่ในประเทศ ก็เริ่มขยับขยาย
ออกสู่ต่างประเทศมากขึ้น มีโอกาสทั้งในตลาดใหญ่และตลาดใหม่ น ามาสู่โอกาสหอมหวานให้กับ
วิชาชีพดีไซเนอร์ ที่หันมาเอาดีด้านออกแบบเสื้อผ้าสุนัข เพื่อผลิตชิ้นงานเก๋ๆ ให้กับแบรนด์ใหญ่ๆ หรือ
จะออกมาเป็นเจ้าของกิจการเองก็มีเพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย  

เมย์-วนิดา สมสิริ ดีไซเนอร์ฝีมือเฉียบเบื้องหลังแฟชั่นติดเทรนด์ สังกัด เพ็ทสเปเชียลลิสต์ 
เธอเรียนจบมาทางด้านแฟชั่นดีไซน์ และเคยท างานออกแบบเสื้อผ้าคนอยู่ช่วงหนึ่ง ก่อนจะเบนเข็มเข้า
มาเป็นหนึ่งในทีมออกแบบเสื้อผ้าน้องหมา "พอดีมีโอกาสรู้จักที่นี่ แล้วส่วนตัวก็ชอบงานนี้อยู่แล้ว 
ประกอบกับเป็นคนที่รักสุนัข และเคยออกแบบเสื้อผ้าให้สุนัขใส่มาบ้าง จึงลองเข้ามาท างานนี้"  ที่ดีไซ
เนอร์เสื้อผ้าคน มาท าเสื้อผ้าสุนัขได้ เพราะเธอบอกว่า ใช้พ้ืนฐานการออกแบบไม่แตกต่าง จะดีไซน์
เสื้อผ้าให้คนใส่หรือสุนัขสวมก็มาจากพ้ืนฐานเดียวกัน โดยเฉพาะเมื่อกระแสคนกับสัตว์เลี้ยงต้อง
แต่งตัวสวยหล่อเหมือนๆ กัน ท าให้การออกแบบเสื้อผ้าสุนัขก็คิดให้เหมือนกับการออกแบบเสื้อผ้าของ
คน เรียกว่าเทรนด์ไหนมาแรงก็ออกแบบตามเทรนด์นั้น แต่ที่ต่างกันก็ตรงแพทเทิร์น และจ านวนไซส์ต์ 
เพราะสุนัขมีไซส์มากกว่าคน และพวกมันก็มีหลากหลายสายพันธุ์ด้วย รวมถึงคนยืนแนวดิ่ง แต่สุนัข
มันขนานกับพ้ืนโลก ซึ่งนั่นเป็นหน้าที่ของเหล่าดีไซเนอร์สุนัขที่ต้องศึกษา และรู้จักพวกมันให้มากขึ้น 
เธอบอกว่า การออกแบบเสื้อผ้าให้สุนัขต้องพิถีพิถันไม่ต่างจากชุดที่คนสวมใส่ คือไม่เพียงมีความ
สวยงาม แต่ต้องตัดเย็บอย่างดี ใช้วัสดุที่มีคุณภาพด้วย โดยต้องเน้นชุดที่สุนัขสวมใส่ได้สบายที่สุด  

ในขณะที่คนมีเสื้อผ้าออกมาเป็นคอลเลคชั่น ตามซีซันในแต่ละปี แฟชั่นสุนัขก็ไม่แตกต่าง 
เธอบอกว่า มีการแบ่งเป็นซีซันเหมือนกับคน โดยออกแบบมาคอนเลคชั่นละประมาณ 10 แบบ พิเศษ
หน่อยก็ช่วง winter ที่จะขนคอลเลคชั่นใหม่ออกมาถึง 20 แบบ เพราะเป็นช่วงพีคที่เสื้อผ้าสุนัขขายดี
ที่สุด นอกจากนี้ก็ยังมีเสื้อผ้าที่ออกมาตามเทศกาล อย่างวาเลนไทน์ คริสต์มาส และอีกสารพัดเทศกาล 
ที่คนรักน้องหมาจะได้จับพวกมันแต่งตัวได้อย่างสนุก แล้วที่ฮอตสุดๆ ในตอนนี้ต้องประมาณไหน ดีไซ
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เนอร์เมย์บอกว่า กระแสเกาหลียังฟีเวอร์ ที่ขายดีสุดก็จะเป็นชุดที่ออกแบบมาแนวเกาหลีๆ หน่อยเอา
ใจคนยุคนี้เขา เรียกว่ากระแสไปทางไหน คนออกแบบแฟชั่นน้องหมา ก็ต้องตามเทรนด์ให้ทัน 

"สินค้าที่ท าออกมาจะตามเทรนด์แฟชั่น เรียกว่าแฟชั่นคนไปทางไหน การออกแบบของเรา
ก็ไปทางนั้น อย่างคอลเลคชั่นตอนนี้ก็จะเป็นเกาหลีๆ หน่อย โดยศึกษาดูจากเว็บบ้าง หรือหนังสือบ้าง 
ซึ่งคนที่จะมาท างานพวกนี้ได้ ต้องติดตามเทรนด์ ไม่ปล่อยให้ตัวเองตกกระแส" คนรักสุนัขอย่างเธอ 
อยู่ในวงการดีไซเนอร์น้องหมา มา 5-6 ปี สิ่งที่สังเกตได้คือ ที่ผ่านมาเริ่มมีผู้เล่นเข้ามาในตลาดนี้
เพ่ิมข้ึน การแข่งขันของแฟชั่นน้องหมาก็เริ่มตามมา ทั้งรูปแบบ คุณภาพ ราคา และเอกลักษณ์ของแต่
ละแบรนด์จากแต่ละดีไซเนอร์ รวมถึงมือใหม่ที่มีความรู้เรื่องเสื้อผ้าแล้วท าเสื้อผ้าสุนัขราคาถูกๆ 
ออกมาขาย ท าให้คนดีไซน์เองก็ต้องปรับตัว คือ พัฒนารูปแบบให้หลากหลายขึ้น และมีจุดเด่นที่
ชัดเจนในตลาด  "เราจะเน้นงานที่มีคุณภาพ และรูปแบบที่ทันสมัย มีความหลากหลาย เปลี่ยนแปลง
รูปแบบอยู่ตลอดเวลา และเน้นท าเสื้อผ้าคล้ายๆ เสื้อเด็ก คือมีความน่ารัก นี่เป็นจุดขายของเรา"  จะ
เป็นดีไซเนอร์ให้คนหรือให้น้องหมา ค่าตัวก็ไม่ได้แตกต่าง ยกเว้นดีไซเนอร์แบรนด์ดังๆ ที่ค่าตัวอาจจะ
พุ่งสูงตามไปด้วย เธอบอกว่าที่ยินดีอยู่ในสังกัดมากกว่าออกมาเปิดร้านสร้างแบรนด์ของตัวเอง เพราะ
ยอมรับว่าธุรกิจนี้ลงทุนสูง ต้องมีสต็อกสินค้า และถ้ามีผลิตภัณฑ์แค่เสื้อผ้า เชื่อว่าจะแข่งขันได้ล าบาก  

"ใครที่คิดจะมาเปิดร้านเสื้อผ้าสุนัขเอง ขอบอกว่า มันเป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนค่อนข้างสูง 
อย่างค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ก็สูง แถมต้องมีการสต็อกสินค้าด้วย และหากไม่สามารถท าได้อย่างครบวงจร 
เช่นอาจตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างเดียว ไม่ได้ท าที่นอน กระเป๋า รองเท้า หรือเครื่องประดับอ่ืนๆ ก็อยู่ได้
ล าบาก รายได้ก็อาจเข้ามาไม่มากนัก"  แต่อย่างไรเธอบอกว่าอาชีพนี้ไม่ได้ปิดกั้นคนที่มีใจรัก เพราะ
เสน่ห์ของมันคือ ท าแล้วมีความสุข ท าแล้วสนุก โดยเฉพาะเมื่อวันที่เดินออกไปตามท้องถนนแล้วเห็น
เสื้อผ้าที่ตัวเองออกแบบสวมใส่อยู่กับตัวสุนัขเท่านั้นก็มีความสุขที่สุดแล้ว 

"มองว่ากลุ่มคนรักสุนัขค่อนข้างเยอะ และมีจ านวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ และคนก็
เริ่มเลี้ยงสุนัขและดูแลสุนัขมากขึ้น จึงเชื่อว่าอาชีพนี้ยังคงไปต่อได้เรื่อยๆ ส าหรับใครที่จะเข้ามาท า 
แนะน าว่า ให้เริ่มจากความชอบ ชอบในงานที่ท า รักในสุนัข รู้สึกดีๆ ที่จะได้ท าอะไรให้พวกมัน 
จากนั้นก็ให้มองหาตลาด ตั้งเป้าหมายว่าเราอยากอยู่ในตลาดไหน ที่ส าคัญควรมีความรู้พ้ืนฐานในการ
ออกแบบเสื้อผ้ามาบ้างเพ่ือจะท างานนี้ได้ง่ายขึ้น"  
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ผลงานที่เกี่ยวข้อง 
1. รายการ ก็แฟชั่นอ่ะ   

 

 
 
ออกอากาศทาง  Youtube ช่อง SpokedarkTV 
จุดเด่นของรายการ เป็นรายการที่มีเทคนิคการตัดต่อดี มีกราฟิกเหมาะกับรายการ ท าให้

รายการดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และด้วยตัวพิธีกรเอง ท าให้รายการดูน่าสนใจและไม่น่าเบื่อ ส่วนเนื้อหา
ของรายการก็จะมี Inspiration เสริมเข้ามาท าให้ดูน่าสนใจมากกว่าการมาสอนท า D.I.Y เฉยๆ 

สิ่งที่จะน ามาปรับใช้ในรายการ จะน าเรื่องของกราฟิกและการตัดต่อมาใช้ในงาน เพ่ือให้งาน
ดูไม่น่าเบื่อและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น อาจจะมี Effect และเพลงประกอบด้วยเพ่ือให้รายการดูไม่
นิ่งจนเกินไป 

2.  รายการ Cheeze TV D.I.Y 
  

 
 

ออกอากาศ ทางช่อง Very TV true vision 85  ทุกวันพุธ 21.00-21.30 น.  
จุดเด่นของรายการ เป็นรายการที่มีสตูเป็นของตัวเอง ท าให้รายการดูเป็นกันเองและภาพไต

เติ้ลรายการตัดต่อดีและภาพสีสวย ส่วนรูปแบบรายการนั้นดูน่าสนใจด้วยตัวพิธีกรที่ฮา ท าให้รายการ
ไม่น่าเบื่อ เนื้อหารายการเหมาะกับวัยรุ่น ซึ่งไม่ได้แค่มาสอนท า D.I.Y เพียงอย่างเดียว แต่บอกถึง
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สถานที่ๆจะไปซื้ออุปกรณ์ ราคา และหลังจากท าเสร็จออกมาแล้ว จะใส่อย่างไรถึงจะดูดี พร้อมถึงบอก
วิธีการรักษาให้อยู่ได้นานๆด้วย เพราะงาน D.I.Y เป็นงานที่ไม่ค่อยถาวรอยู่แล้ว 

สิ่งที่จะน ามาปรับใช้ในรายการ ก็จะเป็นในส่วนของสีภาพ และการน าเสนอ ที่ไม่ใช่แค่เพียง
การมาสอนท า แต่จะบอกถึงแหล่งที่มา ราคาของอุปกรณ์ที่ต้องซื้อเพ่ิมเติม และบอกถึงวิธีการใช้การ
รักษาด้วย เพ่ือให้คนดูได้ประโยชน์จากรายการของเรามากที่สุด 
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บทที่  3 
ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือการผลิตรายการ 

 
ในการศึกษาและผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง เป็น

การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการผลิตและการพัฒนารายการ โดยผู้ศึกษาจะ
เก็บและรวบรวมข้อมูลในด้านรูปแบบ เนื้อหา เทคนิค และวิธีการน าเสนอ รวมถึงขั้นตอนในการผลิต
รายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่ชื่นชอบการท าดีไอวาย (D.I.Y) หรือผู้ที่
รักสัตว์เลี้ยง จากกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีประสบการณ์ความรู้
เกี่ยวกับการท าดีไอวาย (D.I.Y) เพ่ือให้ได้ข้อมูล แนวทาง และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการผลิตรายการ 
โทรทัศน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ชมมากที่สุด รวมถึงมีการประเมินผลความพึงพอใจ
ในการรับชมรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง หลังการผลิตรายการจริงอีก

ด้วย   

1. รูปแบบในการศึกษาวิจัย   
การศึกษาและผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง ในครั้งนี้ 

ผู้ศึกษาได้น าวิธีการวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) ซึ่งเป็นการวิจัยที่มุ่งหวังการค้นหาความรู้ 
เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติเพ่ือผลิตรายการต่อไป โดยผู้ศึกษาได้เลือกใช้
วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) รวมถึงการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) 
แบบออนไลน์ มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษาในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ เพ่ือรวบรวมข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการรายการโทรทัศน์แฟชั่น
ดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง ให้สอดคล้องกับความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด และผู้
ศึกษาได้เลือกวิธีการตอบแบบสอบถาม (Survey Research)  โดยการส่งชิ้นงาน รายการโทรทัศน์
แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง “Do it your pets” และแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมายให้
ตอบกลับมา โดยผลการประเมินที่ได้จะใช้เป็นแนวทางในการสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และ
ปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน รวมถึงท าให้ทราบถึงความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่องานชิ้นนี้อีกด้วย 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    
2.1. ประชากร (Population) หมายถึง ประชากรทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษาและผลิต

รายการครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ ประชากรที่เป็นผู้ผลิต

รายการโทรทัศน์และประชากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้เกี่ยวกับแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ดังนี้ 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1. ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟชั่นดีไอวาย 
(D.I.Y) 

2. ประชากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ มีความรู้เกี่ยวกับแฟชั่น
สัตว์เลี้ยง และการดีไอวาย (D.I.Y) 

3. ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 
เป็นวัยรุ่น เพศหญิง อายุตั้งแต่ 15-25 ปี ที่มีความสนใจทางด้านแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) และรักสัตว์
เลี้ยง 

2.2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้วิธีการ
สุ่ม ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
 2.2.1 กลุ่มตัวอย่างก่อนการผลิตรายการ  

- กลุ่มตัวอย่างท่ีให้สัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้ 
1. กลุ่มผู้ผลิตรายการที่ผลิตรายการเก่ียวข้องกับแฟชั่นและดีไอวาย (D.I.Y) ซึ่ง

มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง จ านวน 1 รายการ คือ
รายการ  Cheeze TY D.I.Y ทาง ทางเคเบิ้ลทีวี ช่อง Very tv true vision 69 และ 79 ทุกวันพุธ 
เวลา 21.00-21.30 น. 

2. ผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดีไอวาย (D.I.Y) จ านวน 1 ท่าน คือ คุณ
นลินนา ลี Blogger D.I.Y ชื่อดัง  

- กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม หมายถึง กลุ่มผู้ชมวัยรุ่น เพศหญิง ที่เลี้ยง
สัตว์เลี้ยงและมีความสนใจเกี่ยวกับดีไอวาย (D.I.Y) ที่มีอายุ 15-25 ปี ทั้งที่ประกอบอาชีพและไม่
ประกอบอาชีพ อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จ านวนทั้งสิ้น 100 คน 

2.2.2 กลุ่มตัวอย่างหลังผลิตรายการ 
โดยจะใช้กลุ่มตัวอย่างนี้ตอบแบบสอบถามหลังการผลิตรายการจ านวน ทั้งสิ้น 

55 คน เพื่อประเมินผล ด้วย การตอบแบบสอบถาม หลังจากที่ได้รับชมรายการแล้ว เพ่ือเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อชิ้นงาน โดยส่งผลงานรายการที่ท าการผลิตเสร็จสมบูรณ์ให้
กลุ่มเป้าหมายได้ชมและส่งข้อค าถามเก่ียวกับ ความพึงพอใจจากการรับชมรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอ
วาย (D.I.Y)ส าหรับสัตว์เลี้ยง ไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน ามาวิเคราะห์ สรุปผล เปรียบเทียบ และน า
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาใช้ในการปรับปรุงรายการต่อไป 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  
ในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศน์แฟชั่นแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์

เลี้ยง” ผู้ศึกษา ได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องมือที่ใช้ใน
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การเก็บ รวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิต
รายการ ดังต่อไปนี ้

  3.1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ มีดังนี้ 

       3.1.1 แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview)  
แบบท่ี 1  แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้ผลิตรายการที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  

ค าถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) 
 - ความนิยมของรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ในปัจจุบัน 
 - แนวโน้มของรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ในอนาคต 

- การเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น ทางรายการมองกลุ่มใด เพราะเหตุใด 
- ท าอย่างไรจึงจะท าให้กลุ่มเป้าหมายสนใจรายการที่ผลิตขึ้น ต้องมีปัจจัยอะไรบ้างค าถาม
ด้านเนื้อหารายการ 

 - ลักษณะเนื้อหารายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ที่ดี ควรมีอะไรบ้าง 
 - ลักษณะเนื้อหารายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) แบบใดที่น่าจะได้รับความ   
 นิยมมากที่สุด 

- เนื้อหาของรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส่วนใดที่ควรได้รับการพัฒนา 
 - เนื้อหารายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ของผู้ศึกษาก าลังจะผลิตขึ้น ส่วน  

 ใดบ้างท่ีควรปรับปรุง  
 ค าถามด้านรูปแบบหรือวิธีการน าเสนอ 
 - ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการน าเสนอรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ที ่   
 สามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้สนใจรายการมากที่สุด 
 - Mood and Tone ของรายการควรเป็นแบบใด 

ค าถามด้านผู้ด าเนินรายการ 
 - เพศและวัยของผู้ด าเนินรายการ มีผลต่อการรับชมรายการหรือไม่ อย่างไร 

- บุคลิกลักษณะของผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ที่ด ี
- เทคนิคการใช้ภาษาและท่าทางในการด าเนินรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  

 ค าถามเกี่ยวกับแขกรับเชิญ 
 - รายการดีไอวาย (D.I.Y)ควรมีดาราหรือเซเล็ปมาช่วยเพิ่มความน่าสนใจในรายการหรือไม่ 

- ในรายการควรจะมีสัตว์เลี้ยงมาอยู่ในรายการด้วยหรือไม่ 
ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการผลิตรายการ 

 - ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  
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 - แนวทางแก้ไขปัญหาการผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) 
 - ค าแนะน าในการผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  
แบบท่ี 2  แบบสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดีไอวาย (D.I.Y) 

ค าถามทั่วไปเกี่ยวกับประวัติและผลงานเกี่ยวกับดีไอวาย (D.I.Y) 
    - ความหมายของค าว่าดีไอวาย (D.I.Y) ในมุมมองของพ่ีลินนา เป็นอย่างไร  
 - ในความรู้สึกของพ่ีลินนา พ่ีลินนาคิดว่าดีไอวาย (D.I.Y) เป็นเรื่องยากหรือง่าย 
 - พ่ีลินนารู้สึกอย่างไรที่มีคนตั้งฉายาให้ว่า เป็นเจ้าแม่ดีไอวาย (D.I.Y) 

ค าถามเกี่ยวกับการดีไอวาย (D.I.Y) เสื้อผ้า 
 - พ่ีลินนา เริ่มที่จะรู้จักการดีไอวาย (D.I.Y) เสื้อผ้าตั้งแต่เมื่อไหร่ 
 - แรงบันดาลใจของพ่ีลินนาในการออกแบบ เสื้อผ้าดีไอวาย (D.I.Y) 
 - เสื้อผ้าชิ้นหนึ่งใช้เวลานานเท่าไหร่  
 - ผลงานที่พ่ีลินนาเคยท ามีอะไรบ้าง มีเสื้อผ้าอย่างเดียวหรือว่ามีอย่างอ่ืนด้วย 
 - หลังจากท่ีพ่ีลินนาออก Pocket book ผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง 
 - พ่ีลินนาคิดว่ากลุ่มเป้าหมายหลักๆที่สนใจงานของเราเป็นกลุ่มไหน 
 - ปัญหาหรืออุปสรรคของงานดีไอวาย (D.I.Y)   

 3.1.2 แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้ศึกษาออกแบบสอบถาม
กลุ่มเป้าหมายในด้านต่าง ๆ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาโครงร่างและบทรายการเช่น พฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อ ความคิดเห็นและต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ทั้งด้าน
รูปแบบ เนื้อหา เทคนิค และวิธีการน าเสนอรายการแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) โดยมีแนวค าถามดังนี้ 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ตอนที่ 2 : พฤติกรรมเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงและการซื้อเสื้อผ้าให้สัตว์เลี้ยง 
ตอนที่ 3 : พฤติกรรมการเปิดรับสื่อทางโทรทัศน์ 
ตอนที่ 4 : ความคิดเห็นด้านรูปแบบ การน าเสนอรายการ และเนื้อหารายการ 
ตอนที่ 5 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตรายการแฟชั่นดีไอวาย 

(D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง 

       
  3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ มีดังนี้ 

3.2.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตรายการ
แล้ว ผู้ศึกษา ได้ออกแบบสอบถาม จ านวน 100 ชุด โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
รายการ เป็นผู้ประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข เพ่ือหาบทสรุป และผล
อภิปรายที่สมบูรณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการ
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รับชมรายการ รวมถึงได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนารายการในอนาคต
ได้ โดยมีแนวค าถามดังนี้ 
  ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจต่อรูปแบบและการน าเสนอของรายการ (Format and Style) 
ตอนที่ 3 : ความพึงพอใจต่อเนื้อหารายการ พิธีกร (Content) ความยาวรายการ วันเวล

  ออกอากาศ เป็นต้น 
ตอนที่ 4 : ความพึงพอใจด้านเทคนิครายการ เช่น กราฟิก (Graphic) การตัดต่อ (Editing) 

ภาพ ดนตรีและเสียงประกอบของรายการ (Music and Sound effect)   
ตอนที่ 5 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือแนวทางในการคิดสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 

  4. การทดสอบเครื่องมือ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ใช้การวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) โดยใช้เครื่องมือเป็น

แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครื่องมือหลักในการเก็บข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และเพ่ือประเมินผลความพึงพอใจในการรับชม
รายการที่ผลิตขึ้นมา โดยผู้ศึกษาได้มีการทดสอบเครื่องมือ โดยได้ทดสอบค่าความตรง (Validity) และ
ค่าความเท่ียงตรง (Reliability) ของแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ โดยการให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการ
สื่อสารมวลชน และกลุ่มผู้ผลิตรายการได้ ทดสอบความแม่นย าของโครงสร้างค าถาม เนื้อหารวมถึง
ภาษาท่ีใช้ในการตั้งค าถาม เพ่ือให้ได้ข้อมูลครอบคลุมตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ  

5. ข้ันตอนและวิธีการเก็บข้อมูล 

  ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 
2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินผล
รายการ ดังต่อไปนี้ 

    5.1. การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
  ขั้นตอนที่ 1 ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา ค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูล จากหนังสือ 

เอกสาร และบทความต่างๆ ทางด้านวิชาการ จากแหล่งข้อมูลทางหอสมุด อินเทอร์เน็ต รวมถึง
เอกสารงานวิทยานิพนธ์ ตลอดจนงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์ทั้งที่เกี่ยวข้อง
กับแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) และแฟชั่นสัตว์เลี้ยง ตลอดจนข้อมูลด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปแบบและ
เนื้อหาในรายการซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการ
โทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง 

  ขั้นตอนที่ 2 ผู้ศึกษาได้ท าการรับชมรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นดีไอวาย 
(D.I.Y) ทางสื่อออนไลน์ ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ จ านวนทั้งสิ้น 2 รายการดังนี้   
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   - รายการ ก็แฟชั่นอ่ะ ที่ออกอากาศทางสื่อออนไลน์ และเว็บไซต์หลักของ 
spokedark.tv ความยาวรายการ 10 นาที  
  - รายการ Cheeze TV D.I.Y ทางช่อง Very TV true vision 85 ทุกวันพุธ เวลา 
21.00-21.30 น. ความยาวรายการ 30 นาที 
  โดยการรับชมรายการเป็นประโยชน์ในการน าข้อมูลจากการรับชม มาวิเคราะห์

รูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอที่เกิดขึ้นในรายการว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง และรายการมีข้อดี
ที่เป็นประโยชน์ในการผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง 
    ขั้นตอนที่ 3 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) เพ่ือ
ขอข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) 1 รายการ สัมภาษณ์ผู้ที่มี
ประสบการณ์เกี่ยวกับการท าดีไอวาย (D.I.Y) จ านวน 1 ท่าน เพ่ือน าข้อมูลและข้อเสนอแนะในด้าน
ต่างๆ มาใช้ในการเขียนโครงร่างรายการ (Proposal) และบทรายการ (Script) ก่อนที่จะมีการผลิต
รายการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยงต่อไป 

   ขั้นตอนที่ 4 ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ให้กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายรายการ คือ กลุ่มผู้ชมวัยรุ่นเพศหญิง มีความสนใจเกี่ยวกับการดีไอวาย 
(D.I.Y) และรักสัตว์เลี้ยงและมีอายุตั้งแต่ 15-25 ปี ทั้งที่ประกอบอาชีพและไม่ประกอบอาชีพ อาศัยอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จ านวนทั้งสิ้น 100 คน โดยได้น าผลการศึกษาค้นคว้า
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตลอดจนผลจากการวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการ มาเป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถามเพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมการเปิดรับ และความต้องการทั้งในด้านเนื้อหา
และรูปแบบของรายการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับ
สัตว์เลี้ยง ให้สอดคล้องต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไปนี้ 
    ขั้นตอนที่ 5 ผู้ศึกษาได้เตรียมการก่อนการผลิต (Pre-production) โดยน าข้อมูล
ทั้งหมดที่วิเคราะห์รวบรวมได้ มาจัดท าโครงร่างรูปแบบของรายการ (Proposal) หาข้อมูลเพ่ือเขียน
บทรายการ (Script) ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด 
    5.2 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ 
   ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน การผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับ
สัตว์เลี้ยงต่อกลุ่มเป้าหมายโดยการใช้วิธีการส ารวจความคิดเห็น (Survey)  ในหัวข้อ “ความพึงพอใจ
ในการรับชมรายการแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง” ด้วยการส่งลิงค์รายการ และ
แบบสอบถามให้กลุ่มเป้าหมาย  จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ทั้ง
ในด้านเนื้อหารายการ รูปแบบการน าเสนอ การตัดต่อ กราฟิก ตอลดจนภาพรวมของรายการ เพ่ือเป็น
แนวทางในการสรุปผลการศึกษา และทราบความพึงพอใจชองกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการสร้างสรรค์ผลิต 
อีกท้ังยังสามารถน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขงานได้อีกด้วย 
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6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน

แต่ละส่วน ดังต่อไปนี้ 
6.1 ผู้ศึกษาได้ท าการรับชมรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ทางสื่อออนไลน์

และทางช่อง Very TV true vision 85 รวมทั้งสิ้น 2 รายการ ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ 
รวมทั้ง ทางสื่อออนไลน์ที่เป็นเว็บไซต์หลักชองช่อง ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 

6.2 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการ
เกี่ยวกับแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) คือ คุณนลินนา ลี ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน - 30 กันยายน พ.ศ.2556 
เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ 

6.3. ผู้ศึกษาได้ท าการแจกแบบสอบถาม เพ่ือท าการส ารวจถึงพฤติกรรมการเปิดรับ
และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 100 คน ตั้งแต่วันที่ 17-30 กันยายน พ.ศ. 2556 เป็น
ระยะเวลา  2  สัปดาห์  จ ากทางการท าแบบสอบถามผ่ านวิ ธี การออนไลน์ทาง เว็บ ไซต์ 
www.surveycan.com  

6.4. ผู้ศึกษาได้ท าการเตรียมการก่อนผลิตรายการ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูล 
จัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ หาข้อมูลในเรื่องของเนื้อหา เขียนบทรายการ 
คัดเลือกเพลงและดนตรีประกอบ และด าเนินการผลิตรายการ ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม -ธันวาคม 
พ.ศ. 2556  

6.5 ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลรายการ ด้วยวิธีการส ารวจความคิดเห็นด้านความ
พึงพอใจ ของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 55 คน ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 
2557 

7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในการ

ผลิตรายการ โดยได้ใช้สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) เป็นสถิติพ้ืนฐานที่น าเสนอใน การ
รวบรวมข้อมูล แจกแจงข้อมูล และการบรรยายคุณลักษณะของข้อมูล โดยผลที่ได้จะสรุปบรรยาย
คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ซึ่งจะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์
ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้ 

7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลข้อมูลจากการชมรายการโทรทัศน์แฟชั่นดี

ไอวาย (D.I.Y) โดยการน าเนื้อหาและวิธีการน าเสนอของรายการทั้ง 2 รายการ มาจ าแนกลักษณะของ
รูปแบบและเนื้อหา เพ่ือวิเคราะห์ให้เห็นถึงข้อดีและข้อบกพร่องที่สามารถน ามาปรับใช้ในการผลิต
รายการได ้
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ขั้นตอนที่ 2 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  
(In-depth Interview) โดยการน าค าตอบของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย 

(D.I.Y) และผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดีไอวาย (D.I.Y) ทั้ง 2 ท่าน ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วย
วิธีการส่งแบบสัมภาษณ์ไปทาง E-mailเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญไม่สะดวกในการให้สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว 
มาสรุปผลและวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  เพ่ือมา
ก าหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยงต่อไป 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ืนฐาน โดยได้น าค าตอบที่
กลุ่มตัวอย่างตอบในแบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน 100 ชุด มาท าการค านวณผลทางสถิติ 
เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจงความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและ
เนื้อหาของรายการ รวมถึงการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้ในการผลิตรายการ  

7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ 
ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งใน

ด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือ
ประเมินผลรายการที่ได้ผลิตขึ้น โดยน าค าตอบที่ได้จากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษา
วิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการสรุปผลการศึกษา และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการ
ผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง รวมถึงได้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือน ามา
ปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานต่อไป 

8. การน าเสนอข้อมูลและชิ้นงาน 
ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่

ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการผลิตรายการ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ  
8.1 การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ 
ข้อมูลในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมข้ึนเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางใน

การผลิตรายการ ดังต่อไปนี้ 
ส่วนที่ 1 น าเสนอแนวความคิด ในการจัดท าโครงร่างรายการ โดยก าหนดรูปแบบ 

เนื้อหา และวิธีการน าเสนอ กลยุทธ์และยุทธวิธีในการสื่อสารของรายการโทรทัศน์แฟชั่น ดีไอวาย 
(D.I.Y) เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการ 

ส่วนที่  2 น าเสนอผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth 
interview) ของกลุ่มตัวอย่างผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) และผู้ที่มี
ประสบการณ์เก่ียวกับการดีไอวาย (D.I.Y) รวมจ านวน 2 ท่าน ตามประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้
ทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)ในปัจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือก
รูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสารของผู้ด าเนินรายการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการ
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ผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์
แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง 

ส่วนที่ 3 น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ของ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ จ านวน 100 คน เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมการเปิด
รับชมรายการโทรทัศน์ ของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ
โทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) รวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการผลิตรายการ 

8.2 การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 
น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาท้ังหมด มาวางแผนเตรียมการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้  
ส่วนที่ 1 น าเสนอโครงร่างรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบด้วย

องค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการน าเสนอที่จะท าการ
ผลิตขึ้นในแต่ละตอนของรายการ 

ส่วนที่ 2 น าเสนอบทรายการ (Script)  จ านวนทั้งสิ้น 1 ตอน ความยาว 20 นาที 
โดยน าเสนอในรูปแบบบทรายการแบบสมบูรณ์ (Full Script)   

ส่วนที่ 3 น าเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพ่ือให้ทราบถึงขั้นตอน
ในการผลิตรายการในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์  

8.3 การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์ 
น าเสนอตัวรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง ที่เสร็จสมบูรณ์ 

ความยาวตอนละ 20 นาที จ านวนทั้งสิ้น 1 ตอน 
8.4 การน าเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชน์จากการรับชมรายการ 
น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย ด้วยวิธีการส ารวจความ

คิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจจากการรับชม เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา ผู้ด าเนินรายการ 
รวมถึงการน าเสนอภาพ เทคนิคการตัดต่อ และดนตรีประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตาม
ประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนารายการต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



34 

 

9. การวางแผนการผลิตชิ้นงาน 
ผู้ศึกษาได้วางแผนการในการผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) โดยมี

ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
9.1. รวบรวมผลการศึกษาที่ได้จากการรับชมรายการ  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

(In-depth Interview) และผลวิจัยที่ได้จากแบบสอบถาม (Questionnaire) มาจัดท าโครงร่าง 
(Proposal) และบทรายการ (Script) ฉบับสมบูรณ์   

9.2. ด าเนินการในขั้นตอนการวางแผนเตรียมการก่อนการผลิต (Pre-Production) 
ให้พร้อมทุก ๆ ด้านตามตารางแผนการด าเนินงาน (Time Table)    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



 

บทที่  4 

การน าการวิจัยมาประยุกต์ใช้และพัฒนารายการ 
 

การศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  ส าหรับสัตว์เลี้ยง”  ใช้วิธีการ
ศึกษาและวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research)  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา วิธีการ
น าเสนอ ที่ปรากฏในรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ดีไอวาย (D.I.Y)   เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  
ส าหรับสัตว์เลี้ยง ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมมากที่สุด โดยแบ่งการน า เสนอผลการเก็บ
รวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
2. ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ 
3. การน าเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  ส าหรับสัตว์เลี้ยง 

1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
  1. บทวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอจากเทปบันทึกภาพรายการ

โทรทัศน์ที่มีเนื้อหาและรูปแบบเกี่ยวกับแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ของทางออนไลน์ (Spokedark TV) 
และทางเคเบิ้ลทีวี (Cable TV) ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งการรับฟังย้อนหลังผ่าน
ทางเว็บไซด์ชมรายการย้อนหลังต่างๆ จ านวนทั้งสิ้น 2 รายการ 

 2. บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  
และผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับดีไอวาย (D.I.Y) 

  3. ผลการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไป และความ
ต้องการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) 
ส าหรับสัตว์เลี้ยง จากแบบสอบถามจ านวน 100 ชุด 

  4. การน าเสนอโครงร่างและบทรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับ
สัตว์เลี้ยง “Do it your pets” 
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2. ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ 

2.1 ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอที่ปรากฏใน
รายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  
   ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอที่เกิดขึ้น
ในรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  รวมถึงศึกษาการรูปแบบและเนื้อหาของรายการโทรทัศน์
แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  ในช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 เป็นระยะเวลา 1 เดือน จ านวนทั้งสิ้น 2 
รายการ ดังนี้ 
   1. รายการก็แฟชั่นอ่ะ 
   2. รายการ Cheeze TY D.I.Y 

  ผู้ศึกษาจะท าการวิเคราะห์แยกรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  ออกเป็น
แต่ละส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที่1 รูปแบบ (Format) ของรายการ 
   ส่วนที่ 2 เนื้อหา (Content) ของรายการ 
   ส่วนที่ 3 ลีลาและวิธีการน าเสนอ (Style and Presentation) ของผู้ด าเนิน
รายการ  
 
รายการก็แฟชั่นอ่ะ 

รายการ “ก็แฟชั่นอ่ะ” เป็นรายการดีไอวาย (D.I.Y)  เกี่ยวกับแฟชั่นและของใช้ต่างๆ โดย
ออกอากาศทางออนไลน์ ทางเว็บหลักไซต์หลัก Spokedarktv และทาง Youtube.com ผู้ด าเนิน
รายการเป็นแฟชั่นนิสต้าทั้งยังมีความรู้เกี่ยวกับแฟชั่น ซึ่งก็คือคุณพลอย หอวัง และมีกลุ่มเป้าหมาย
หลักของรายการเป็นวัยรุ่นที่ชอบแฟชั่น โดยมีลักษณะต่างๆของรายการดังนี้ 

1.รูปแบบ (Format) ของรายการ ก็แฟชั่นอ่ะ 
รายการก็แฟชั่นอ่ะ เป็นรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  ส าหรับวัยรุ่น ที่จะมาสาธิต

วิธีการดีไอวาย (D.I.Y)  เสื้อผ้า เครื่องประดับต่างๆ และของใช้  โดยมีผู้ด าเนินรายการคือ พลอย หอ
วัง  โดยรายการจะน าเสนอออกมาในรูปแบบที่เรียบง่าย เพราะเป็นรายการ 10 นาที สั้นๆ เน้น
กราฟิกเก๋ๆให้เข้ากับรายการแฟชั่น 

 ในช่วงเริ่มต้นเข้าสู่รายการก็แฟชั่นอ่ะ จะมีไตเติ้ลรายการที่เป็นภาพกราฟิกและเพลง
ประจ ารายการ จากนั้นผู้ด าเนินรายการก็จะเกริ่นเข้าสู่ Theme ว่าวันนี้จะมาท าอะไร พร้อมทั้งมีคลิป
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เกี่ยวกับ Inspiration มาน าเสนอว่า Theme ของวันนี้มี Inspiration มาจากอะไร เพ่ือให้ผู้ชมได้รู้ถึง
ความเป็นมา 

 มาถึงช่วงของการท าดีไอวาย (D.I.Y) คุณพลอย พิธีกรของรายการก็จะเกริ่นถึงอุปกรณ์ใน
การท าก่อนว่าต้องใช้อะไรบ้าง หาได้จากที่ไหน หรือซื้อได้จากที่ไหนบ้าง ราคาเท่าไหร่ หลังจากนั้นก็
จะสอนท าซ่ึงแต่ละอย่างก็จะใช้เวลาไม่นานและท าไม่ยาก 

และช่วงสุดท้ายก็จะเป็นการน าผลงานที่ท าเสร็จแล้วมาลองใส่ และบอกถึงวิธีการใส่อย่างไร 
มีการมิกซ์แอนด์แมทซ์ (Mix and match) กับเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับอ่ืนๆอย่างไร ให้ออกมาดูดี 
หรือถ้าเป็นของใช้ก็จะบอกว่าน าไปใช้ได้อย่างไร 

ตารางที ่4-1 รูปแบบรายการก็แฟชั่นอ่ะ 

      ช่วงของรายการ      รูปแบบของรายการ 
ช่วงเริ่มต้นรายการ เปิดไตเติ้ลรายการและเพลงประจ ารายการ 

จากนั้นผู้ด าเนินรายการก็จะเกริ่นถึงสิ่งของที่จะ
มาท าในวันนี้ พร้อมทั้งบอกถึงแนวคิดหรือ 
Inspiration ของสิ่งของที่จะท า 

      ช่วงกลางรายการ ผู้ด าเนินรายการบอกถึงอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ แหล่งที่
สามารถหาซื้อ และราคา หลังจากนั้นก็จะสาธิต
วิธีการท า 

      ช่วงท้ายรายการ แสดงผลงานที่ท าเสร็จแล้ว พร้อมทั้งบอกถึงการ
น าไปใช้ 

   
  สรุป รูปแบบของรายการก็แฟชั่นอ่ะนั้น เป็นรายการที่สาธิตวิธีการดีไอวาย (D.I.Y) หรือการ
น าของที่ไม่ใช้แล้วมาท าเป็นเสื้อผ้า ของใช้ หรือเครื่องประดับชิ้นใหม่ด้วยไอเดียเก๋ๆ เหมาะส าหรับ
ผู้หญิงที่ชอบงานดีไอวาย (D.I.Y) และชอบแต่งตัว กราฟิกของรายการและผู้ด าเนินรายการที่เป็น
แฟชั่นนิสต้าหรือเป็นที่รู้จักกันดีในวงการแฟชั่นจึงท าให้รายดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  
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2. เนื้อหา (Content) ของรายการก็แฟชั่นอ่ะ 
รายการก็แฟชั่นอ่ะ มีรูปแบบรายการที่น าเสนอเกี่ยวกับวิธีการดีไอวาย (D.I.Y) เสื้อผ้า 

เครื่องประดับ และของใช้ต่างๆ จากสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว เหมาะส าหรับวัยรุ่นที่ตามกระแสแฟชั่น และ
สามารถท าได้ด้วยตัวเองง่ายๆ เป็นรายการที่ให้เนื้อหาสาระ และความบันเทิงกับวัยรุ่น ทั้งนี้ยังมีการ
น าเสนอวิธีการ Mix&Match เสื้อผ้าให้เข้าตัวเอง เพ่ือเป็นแนวทางในการแต่งตัวให้กับวัยรุ่นอีกด้วย 
  สรุป รายการก็แฟชั่นอ่ะ เป็นรายการแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  ส าหรับวัยรุ่นที่รักแฟชั่น โดย
สามารถท าตามได้ง่ายๆ ใช้เวลาไม่นาน และน าไปใช้ได้ในชีวิตจริง 

3. ลีลาและการน าเสนอ (Stlye and Presentation) ของผู้ด าเนินรายการ ก็แฟชั่นอ่ะ 
ด้านลีลาการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการก็แฟชั่นอ่ะ เป็นแฟชั่นนิสต้าที่มีชื่อเสียง มีความรู้

เกี่ยวกับแฟชั่นเป็นอย่างดี มีบุคลิกน่ารัก สดใส พูดเก่ง มีความมั่นใจ และในด้านเทคนิคนั้น เป็นแบบ
เรียบง่าย โดยสถานที่ใช้ในการถ่ายท าจะเปลี่ยนไปเรื่องๆ เช่นในสตูดิโอ ในบ้าน ฯลฯ เพื่อให้ได้หลายๆ
บรรยากาศ และมีวิธีการถ่ายจากหลายๆมุมกล้อง เพ่ือให้ได้ภาพในหลากหลายอารมณ์และดูไม่น่าเบื่อ
จนเกินไป ไม่ว่าจะเป็นมุมไกล หรือใกล้ มี sound ประกอบเพ่ือให้ดูเป็นรายการส าหรับวัยรุ่นมากขึ้น 
  สรุปว่าลีลาและวิธีการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการ ก็แฟชั่นอ่ะ นั้น สามารถช่วยให้รายการ
นั้นมีความน่าสนใจและมีความน่าเชื่อถือเพ่ิมมากขึ้นด้วย เนื่องจากรายการเป็นรายการเกี่ยวกับการดี
ไอวาย (D.I.Y)  แฟชั่น เพราะฉะนั้นแล้วบุคลิกของผู้ด าเนินรายการจึงต้องมีความมั่นใจ มีความสดใส
ร่าเริง เพ่ือให้รายการดูไม่น่าเบื่ออีกด้วย ส าหรับเทคนิคต่างๆที่ใช้นั้นก็จะเน้นไปที่ กราฟิก มุมกล้อง 
และ sound ประกอบที่เหมาะส าหรับรายการแฟชั่นของวัยรุ่น 

รายการ Cheeze TV D.I.Y 
 รายการ Cheeze TV D.I.Y เป็นรายการโทรทัศน์แฟชั่น ดีไอวาย (D.I.Y)  ของ Cheeze 

นิตยสารวัยรุ่นชื่อดัง ที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการดีไอวาย (D.I.Y)  ทุกๆอย่างที่เป็นแฟชั่น ไม่ว่าจะเป็น 
เสื้อผ้า เครื่องประดับ การแต่งหน้า ท าเล็บ ฯลฯ เรียกได้ว่าเกือบจะมีทุกอย่างที่เกี่ยวกับแฟชั่น โดย
รายการ Cheeze TV D.I.Y  จะออกอากาศทางเคเบิ้ลทีวี ช่อง Very tv true vision 69 และ 79 ทุก
วันพุธ เวลา 21.00-21.30 น. มีผู้ด าเนินรายการ 2 คนด้วยกันคือ ติว ดิษยา กรกชมาศ และ ปีโป้ 
ปรียานุช ประมูลกิจ รายการ Cheeze TV D.I.Y  มีกลุ่มเป้าหมายหลักคือวัยรุ่นที่รักแฟชั่น รักการ
แต่งตัว โดยมีลักษณะต่างๆของรายการดังนี้ 

1. รูปแบบ (Format) ของรายการ CheezeTV D.I.Y 
รายการ Cheeze TV D.I.Y เป็นรายการประเภทรายการนิตยสารทางโทรทัศน์  

(Magazine on TV)  ซึ่งจะสาธิตวิธีการดีไอวาย (D.I.Y)  โดยเน้นการน าสิ่งของเหลือใช้ หรือไม่ได้ใช้
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แล้ว น ากลับมาท าใหม่ ให้มีความทันสมัยกับแฟชั่นในปัจจุบัน เป็นว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องประดับ 
หรือของใช้ต่างๆ โดยมีผู้ด าเนินรายการ 2 คนคือ ติว ดิษยา กรกชมาศ และ ปีโป้ ปรียานุช ประมูลกิจ  
  ในช่วงเริ่มต้นรายการ จะมีไตเติ้ลรายการ และเพลงประกอบประจ ารายการ จากนั้นจะเป็น
พิธีกรเปิดรายการ และในบางสัปดาห์อาจจะมีแขกรับเชิญมาในรายการก็จะเชิญแขกรับเชิญมา
สัมภาษณ์ในช่วงนี้ แต่ถ้าสัปดาห์ไหนไม่มีแขกรับเชิญ ก็จะเป็นช่วงที่ผู้ด าเนินรายการจะมาคุยเกี่ยวกับ
แฟชั่น อัพเดทเรื่องราวต่างๆเก่ียวกับแฟชั่นแทน 

ในช่วงที่สอง ก็จะเป็นช่วงของการดีไอวาย (D.I.Y)  ซึ่งผู้ด าเนินรายการก็จะแนะน าอุปกรณ์ 
และสอนถึงวิธีการท า ถ้าสัปดาห์ไหนมีแขกรับเชิญ ก็จะมีแขกรับเชิญท าไปพร้อมๆกับผู้ด าเนินรายการ  
 ในช่วงสุดท้าย เปิดด้วย Cheeze tips เป็น tip สั้นๆ ของการท างานดีไอวาย (D.I.Y) ต่างๆ 
ประมาณ 2 นาที จากนั้นก็จะเป็นการน าผลงานที่เสร็จจากช่วงที่แล้ว และปิดรายการ 

ตารางที ่4-2 รูปแบบรายการ Cheeze TV D.I.Y 

ช่วงของรายการ รูปแบบการด าเนินรายการ 
ช่วงเริ่มต้นของรายการ เปิดไตเติ้ล และ เพลงประจ ารายการ อัพเดท

แฟชั่นใหม่ๆ ถ้าสัปดาห์ไหนมีแขกรับเชิญก็จะ
สัมภาษณ์แขกรับเชิญในช่วงนี้ 

ช่วงกลางของรายการ เป็นช่วงที่จะมาสอนท าดีไอวาย (D.I.Y)  โดยจะ
แนะน าอุปกรณ์ท่ีใช้ก่อนว่ามีอะไรบ้าง หลังจาก
นั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการลงมือท า  

ช่วงท้ายของรายการ ในช่วงนี้ เมื่อได้ของที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้
ด าเนินรายการก็จะแนะน าถึงวิธีการใช้หรือการ 
Mix & Match ให้เหมาะสมกับแต่ละคน 

   สรุป รูปแบบรายการของรายการ Cheeze TV D.I.Y นั้นเป็นรายการแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  
หรือ Magazine on tv ที่นอกจากจะอัพเดทเทรนด์แฟชั่นใหม่ๆแล้ว ยังมีการน าเอาดีไอวาย (D.I.Y) 
มาใช้เพ่ือการสร้างสรรค์แฟชั่นใหม่ๆที่ไม่ซ้ ากับใคร และเราก็สามารถท าได้เองง่ายๆอีกด้วย 
 

2. เนื้อหา (Content) ของรายการ Cheeze TV D.I.Y 
  รายการ Cheeze TV D.I.Y เป็นรายการรายการนิตยสารทางโทรทัศน์ (Magazine on TV) 
ที่จะเน้นเรื่องราวที่หลากหลายของแฟชั่นในปัจจุบัน ทุกแบบ ทุกสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นการน าเสนอเท
รนด์เสื้อผ้าใหม่ๆ การสอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับแฟชั่นเข้าไปในรายการ การสอนทริคหรือ
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เกร็ดความรู้เกี่ยวกับงานดีไอวาย (D.I.Y)   (D.I.Y) ไปจนถึง การน าเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันให
เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุด 
  สรุป รายการ Cheeze TV D.I.Y เป็นรายการนิตยสารทางโทรทัศน์ (Magazine on TV) ที่
น าเสนอเรื่องราวต่างๆเก่ียวกับแฟชั่น ประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระและความบันเทิง ส าหรับวัยรุ่นที่รัก
แฟชั่น 

3. ลีลาและวิธีการน าเสนอ (Style and Presentation) ของผู้ด าเนินรายการ Cheeze 
TV D.I.Y 

ด้านลีลาและการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการ ผู้ด าเนินรายการของรายการ Cheeze TV 
D.I.Y จะประกอบด้วยผู้ด าเนินรายการ 2 บุคลิกด้วยกัน คุณติวนั้น นอกจากจะเป็นผู้ด าเนินรายการ
แล้ว ยังเป็นบรรณาธิการ นิตยสาร  Cheeze lady , คอลัมม์นิส นิตยสาร Cheeze และยังเป็น 
crative ของรายการ Cheeze TV D.I.Y อีกด้วย นับว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับแฟชั่นไม่น้อย 
บุคลิกน่าสนใจ ดูมีความรู้ใจแฟชั่น ดูน่าเชื่อถือ ส่วนผู้ด าเนินรายการอีกคนคือ คุณปีโป้  ก็เป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์เก่ียวกับดีไอวาย (D.I.Y)  มีบุคลิกน่ารัก ตลก ขี้เล่น ท าให้รายการดูมีสีสันมากขึ้น ส่วนใน
ด้านเทคนิคนั้นก็จะเน้นมุมกล้องหลายๆมุม เพ่ือให้รายการดูไม่น่าเบื่อ สถานที่ถ่ายท านั้นก็เป็นสตูดิโอ
ที่จัดฉากเป็นเหมือนห้องนอน ห้องนั่งเล่น ท าให้ได้บรรยากาศเหมือนว่าท าลังท าดีไอวาย (D.I.Y)  อยู่ที่
บ้าน 

สรุปว่าลีลาและวิธีการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการ  Cheeze TV D.I.Y จะต้องสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้ชมได้ว่า สามารถท าได้จริง และใส่ได้จริงในชีวิตประจ าวันด้วย เพราะเป็นรายการดีไอ
วาย (D.I.Y)  ที่สอนให้ผู้ชมนั้นได้น าไอเดียจากรายการและวิธีการท าไปปรับใช้ ส่วนบุคลิกของผู้ด าเนิน
รายการก็มีส่วนช่วยให้รายการนั้นน่าติดตามและน่าสนใจมากข้ึนด้วย 

2.2 วิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการเกี่ยวกับแฟชั่นดี ไอวาย (D.I.Y)  
 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิต
รายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  จากผู้ผลิตรายการ Cheeze TV D.I.Y ในวันที่ 20 กันยายน  
ถึง 3 ตุลาคม พ.ศ.2556 จ านวน 1 ท่าน คือ คุณรุ่งเรือง กิ่งแก้ว Producer รายการ Cheeze TV 
D.I.Y 
  ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหา กลวิธีใน
การสื่อสารของผู้ด าเนินรายการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการผลิตรายการโทรทัศน์
แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)   และน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)   ส าหรับสัตว์เลี้ยง “Do it your pets” ผู้ศึกษาจึงได้ท า
การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)   โดยแบ่งค าถามออกเป็น 
6 หวัข้อ และสรุปบทสัมภาษณ์ทั้งหมด ได้ดังนี้ 
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2.2.1 ภาพรวมรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ในปัจจุบัน 
    รายการแฟชั่นเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่ง เพราะแฟชั่นเป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตาม
สมัย และการเอาแฟชั่นมาดีไอวาย (D.I.Y)  มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ไม่มีวันหยุดแน่นอน  ต่อให้แฟชั่น
จะวนกลับมาที่เดิม แต่การดีไอวาย (D.I.Y) มันอยู่ที่ไอเดียของเราว่าเราอยากจะท าอะไร เพราะฉะนั้น
แล้วจึงขึ้นอยู่ที่ไอเดียของคนท า ว่าจะน าเสนอออกมาในรูปแบบไหน   
   ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า รายการเกี่ยวกับแฟชั่นและดีไอวาย (D.I.Y) จะต้องตามโลก
ของแฟชั่นให้ทัน เพราะโลกของแฟชั่นนั้นจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ไม่มีวันหยุดแน่นอน ขึ้นอยู่กับไอเดีย
ของเราว่าเราจะท าอะไร แบบไหน 

2.2.2 ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง ร า ย ก า ร แ ฟ ชั่ น ดี ไ อ ว า ย ( D.I.Y)  
  ถ้าพูดถึงรายการโดยรวม กลุ่มเป้าหมายหลักๆก็คือวัยรุ่นทั้งชายและหญิง ที่สนใจเกี่ยวกับ
แฟชั่นเป็นพิเศษ กลุ่มรอง จริงๆแล้ว ก็คือใครก็ได้ เพราะคุณลุง คุณป้าบางคนแต่งตัวตามแฟชั่นกว่า
วัยรุ่นบางคนเสียอีก แต่ถ้ากลุ่มท่ีจะดูรายการ Cheeze tv diy จะเป็นกลุ่มคนที่อ่านหนังสือชีส เพราะ
นอกจากในรายการ จะพูดถึงเรื่องแฟชั่น เรื่องดีไอวาย (D.I.Y) แล้ว รายการเราจะอัพเดทกิจกรรม
ต่างๆของหนังสือเราด้วย มีอะไรให้ติดตามมากกว่าการอ่านหนังสือ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า เป้าหมาย
หมายรวมๆแล้วก็คือคนที่รักแฟชั่น รักการแต่งตัวนั่นเอง และชอบที่จะท าอะไรเอง ส่วนเป้าหมายหลัก
จะอยู่ในวัยรุ่นมากที่สุด เพราะว่าเป็นวัยที่ให้ความส าคัญกับการแต่งตัวและมีความคิดสร้างสรรค์ กล้า
ที่จะคิดอะไรใหม่ๆ 

2.2.3 ลักษณะเนื้อหารายการที่แตกต่างจากรายการแฟชั่นดี ไอวาย
(D.I.Y)ทั่วๆไป 

  จริงๆแล้วเนื้อหาเก่ียวกับแฟชั่นนั้นอยู่ที่แต่ละคนสนใจ และแฟชั่นเป็นเรื่องจะต้อง
อัพเดทข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาทั้งเรื่องแฟชั่น และการดีไอวาย (D.I.Y)  รวมถึงการน าเสนอที่น่าสนใจ 
จะท าให้คนดูจ ารายการได้ แล้วถ้าชอบ ก็จะติดตาม 

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า เนื้อหาของรายการเกี่ยวกับแฟชั่นนั้นกว้างมาก และมีมากมาย
หลายแบบด้วยกัน ขึ้นอยู่กับว่าผู้ผลิตรายการเลือกที่จะหยิบเรื่องไหนมาน าเสนอ และยังขึ้นอยู่กับ
ความสนใจของแต่ละบุคคลอีกด้วย  

2.2.4 รูปแบบรายการและวิธีการน าเสนอรายการแฟชั่นดีไอวาย (D . I . Y )  
การน าเสนอรายการอย่างที่บอกไปก็คือจะต้องท าให้มีความน่าสนใจ ซึ่งส่วนใหญ่

แล้วรายการโทรทัศน์ทั่วๆไปที่เป็นเกี่ยวกับดีไอวาย (D.I.Y)  ก็จะซ้ าๆกันคือมาสอนการดีไอวาย (D.I.Y)  
เพราะว่าจริงๆก็ท าได้แค่นี้ แต่สิ่งที่ท าให้รายการเราแตกต่างจากรายการอ่ืนนั่นก็คือ จุดเด่น และ
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เอกลักษณ์ของรายการเราเอง ซึ่งถ้าเป็นรายการ Cheeze TV D.I.Y เอกลักษณ์ของเราชัดเจน เหมือน
เป็นหนังสือ cheeze บนทีวี คือจะมีอะไรมากกว่าหนังสือแน่นอน  

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า การดึงเอาจุดเด่นและเอกลักษณ์ของรายการเราออกมาน าเสนอ 
จะท าให้รายการเราเด่นและน่าสนใจมากกว่ารายแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) รายการอื่นๆ 

2.2.5 ลักษณะและบุคลิกของพิธีกรรายการแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  
จริงๆแล้วบุคลิกและลักษณะของพิธีกรนั้นถือว่าส าคัญมาก เพราะรายการจะสนุก

หรือไม่นั้นก็ต้องขึ้นอยู่ตัวตัวพิธีกรด้วย คือจะต้อง พูดเก่ง แต่งตัวเก่ง มีความมั่นใจ อย่างพิธีกรใน
รายการ Cheeze TV D.I.Y ก็จะมีการแต่งตัวที่เปลี่ยนสไตล์ไปเรื่อยๆ คือเลือกแต่งให้เข้ากับตัวเอง
และดูดี และที่ส าคัญของพิธีกรรายการแฟชั่น จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับแฟชั่นพอสมควร เพ่ือให้
รายการมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า บุคลิกของพิธีกรถือว่ามีส่วนส าคัญเป็นอย่างมาก ที่จะช่วยให้
รายการนั้นมีความน่าสนใจและน่าติดตามมากขึ้น โดยจะต้อง มีความมั่นใจ พูดเก่ง แต่งตัวเก่ง และที่
ส าคัญคือจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับแฟชั่นพอสมควรด้วย   
   2.2.6 ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)   

ไม่ว่าจะเป็นการท าอะไรก็ตามก่อนที่จะให้เกิดปัญหาเราต้องมีการเตรียมการ และ
วางแผนให้ดี มีการคิดถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วคิดทางแก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้าก่อนเลย 
เพราะฉะนั้นแล้วปัญหาในการผลิตรายการจึงไม่ค่อยมี เพราะเราวางแผนมาดี และงานดีไอวาย (D.I.Y)  
ไม่ใช่งานประดิษฐ์ที่จะเน้นความสวยงามขนาดนั้น แต่งานดีไอวาย (D.I.Y) เป็นงานที่ ถ้าท าด้วยความ
ไม่ตั้งใจ มันจะออกมาดี ดูมีสไตล์มากกว่า เพราะฉะนั้นแล้วงานดีไอวาย (D.I.Y) เป็นงานที่ไม่นิ่ง 
สามารถปรับได้แล้วแต่ตัวคนที่ท า 

ผู้เชี่ยวชาญ กล่าวว่า ปัญหาและอุปสรรคของรายการแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  แทบ
จะไม่มีเลย เนื่องจากมีการวางแผนงานเป็นอย่างดี และมีการคาดการล่วงหน้าถึงปัญหาที่อาจจะ
เกิดข้ึนแล้วขึ้นถึงทางแก้ไขไว้ก่อนล่วงหน้า 

 การเชื่อมโยงผลของการศึกษาที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อน าไปใช้ในการ
จัดท าโครงร่าง (Proposal) บทรายการ (Script) และการผลิตรายการ (Production) 

จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในการผลิตรายการแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  นั้น ผู้ผลิตพบว่า 
ในด้านภาพรวมรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ในปัจจุบัน จากที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้เหตุผลว่า 
รายการเกี่ยวกับแฟชั่นและดีไอวาย (D.I.Y) จะต้องตามโลกของแฟชั่นให้ทัน เพราะโลกของแฟชั่นนั้น
จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ไม่มีวันหยุดแน่นอน ขึ้นอยู่กับไอเดียของเราว่าเราจะท าอะไร ผู้ผลิตก็จะน า
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ความคิดนี้ไปใช้ในการคิดการสร้างสรรค์ Theme ในแต่ละสัปดาห์ซึ่งจะต้องอิงกระแสแฟชั่นด้วย 
อาจจะบอกได้ว่า เราจะน าแฟชั่นของคนเข้ามาผสมในแฟชั่นของสัตว์เลี้ยงให้ได้นั่นเอง เพ่ือให้เกิด
ความน่าสนใจมากขึ้น ในด้านกลุ่มเป้าหมายของรายการแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  เป้าหมายหมายหลักก็
คือวัยรุ่นที่รักแฟชั่น และรักการแต่งตัวนั่นเอง และเป็นวัยที่ให้ความส าคัญกับการแต่งตัวและมี
ความคิดสร้างสรรค์ กล้าที่จะคิดอะไรใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มของเป้าหมายของ
รายการแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  ส าหรับสัตว์เลี้ยง ที่ต้องการการสร้างสรรค์ การออกแบบอะไรใหม่ๆ 
ส าหรับสัตว์เลี้ยงของเรา 

ในด้านลักษณะเนื้อหารายการที่แตกต่างจากรายการแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ทั่วๆไป ว่า 
เนื้อหาของรายการเกี่ยวกับแฟชั่นนั้นกว้างมาก และมีมากมายหลายแบบด้วยกัน ขึ้นอยู่กับว่าผู้ผลิต
รายการเลือกที่จะหยิบเรื่องไหนมาน าเสนอ ผู้จัดท าจะน ามาปรับใช้ในการหาเนื้อหารายการในการ
เลือกเนื้อหาที่อัพเดทและทันกระแสมากที่สุด โดยจะน าเอาแฟชั่นของคนมาปรับใช้กับสัตว์เลี้ยง 
เพ่ือให้เกิดความแตกต่างและแปลกใหม่ 

ในด้านรูปแบบรายการและวิธีการน าเสนอรายการแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  จากที่ผู้เชี่ยวชาญ
ได้กล่าวว่า การดึงเอาจุดเด่นและเอกลักษณ์ของรายการเราออกมาน าเสนอ จะท าให้รายการเราเด่น
และน่าสนใจมากกว่ารายแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) รายการอ่ืนๆ ผู้จัดท าจะน ามาปรับใช้กับรายการโดย
การน าจุดเด่นของรายการที่เป็นรายการแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  ส าหรับสัตวเลี้ยง มาน าเสนอใน
รูปแบบที่แปลกและแตกต่างจากรายการสัตว์เลี้ยงอ่ืน 

ในด้านลักษณะและบุคลิกของพิธีกรรายการแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  จากที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าว
ว่า บุคลิกของพิธีกรถือว่ามีส่วนส าคัญเป็นอย่างมาก ที่จะช่วยให้รายการนั้นมีความน่าสนใจและน่า
ติดตามมากขึ้น ผู้จัดท าก็จะท ามาใช้ในการเลือกพิธีกรให้เหมาะสมกับรายการ โดยจะต้อง มีความ
มั่นใจ พูดเก่ง รักสัตว์และที่ส าคัญคือจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับแฟชั่นและดีไอวาย (D.I.Y) พอสมควร
ด้วย 

ในด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ปัญหาและอุปสรรค
ของรายการแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  ผู้เชี่ยวชาญ กล่าวว่า ปัญหาและอุปสรรคของรายการแฟชั่นดีไอ
วาย (D.I.Y)  แทบจะไม่มีเลย เนื่องจากมีการวางแผนงานเป็นอย่างดี และมีการคาดการล่วงหน้าถึง
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วขึ้นถึงทางแก้ไขไว้ก่อนล่วงหน้า เราก็จะน ามาปรับใช้กับรายการของเรา 
โดยเราจะวางแผนงานของเราให้ละเอียดรอบคอบมากข้ึน 
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2.3 วิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
การดีไอวาย (D.I.Y)  
  ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการดีไอวาย 
(D.I.Y)   จากผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดีไอวาย (D.I.Y)   ในวันที่ 10 – 
28 กันยายน พ.ศ.2556 จ านวน 1 ท่าน คือคุณนลินนา ลี Bloger ชื่อดังเกี่ยวกับ งาน D.I.Y สไตล์วิน
เทจ 

   ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการดีไอวาย (D.I.Y)   กลุ่มเป้าหมาย การสร้างแรงบัลดาลใจ 
การออกแบบชิ้นงานและการสร้างสรรค์ผลงาน และน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)   ส าหรับสัตว์เลี้ยง “Do it 
your pets” ผู้ศึกษาจึงได้ท าการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย 
(D.I.Y)   โดยแบ่งค าถามออกเป็น 2 หัวข้อ ใหญ่และสรุปบทสัมภาษณ์ท้ังหมด ได้ดังนี้ 

2.3.1   ภาพรวมและนิยามของค าว่า ดีไอวาย (D.I.Y)   
คุณนลินนา ลี กล่าวว่า D.I.Y จริงๆแล้วมาจากค าที่แปลตรงๆว่า "do it  yourself"   

แต่ในความหมายของเธอ หมายถึงการออกแบบประดิษฐ์คิดค้น สิ่งต่างๆ จากสิ่งของรอบตัวไม่ว่าจะ
เล็กหรือใหญ่ ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ จากภาพจินตนาการให้ออกจากความฝันมาเป็นรูป
เป็นร่าง ไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะ "everything designed to be me" ดังนั้น D.I.Y  จึงไม่ใช่เรื่องยากถ้า
เรามีความตั้งใจและรักในสิ่งที่เราท า  

ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวว่า งานดีไอวาย (D.I.Y) นั้นคือสิ่งที่แสดงจินตนาการของเรา
ออกมา ไม่มีผิดหรือถูก เพียงแค่เรารักและตั้งใจในสิ่งที่เราท า เพียงเท่านี้เราก็จะมีความสุขกับสิ่งที่เรา
ท า 

2.3.2 กลุ่มเป้าหมายของคนที่ชอบงานดีไอวาย (D.I.Y)  
คุณนลินนา กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวัยรุ่น 13 - 20ปี ซึ่งจากที่เคยสังเกตมา 

หลายๆคนมี character และนิสัยใจคอที่แตกต่างกัน บางคนไม่ได้มีความรู้เรื่องพ้ืนฐานของการเย็บผ้า
เลย แต่ใจรักและอยากทดลอง ก็เข้ามาสอบถามถึงวิธีการท า ว่าท าอย่างไร ลินนาจึงได้เขียนหนังสือ
เกี่ยวกับวิธีการออกแบบ และการ D.I.Y เสื้อผ้าในแบบของลินนาเอง เพ่ือที่จะเป็นสื่อให้รับวัยรุ่น 

ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายก็คือวัยรุ่นเพศหญิง อายุ 13-20 ปี ซึ่งอยู่
ในช่วงวัยที่อยากทดลอง ถึงแม่ว่าบางคนจะไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเย็บผ้าเลย แต่ด้วยใจรัก 
และมีความตั้งใจ ไม่ว่าจะท าเก่งหรือไม่เก่ง ก็สามารถท าได้ 
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2.3.3 ความยากง่ายของงานดีไอวาย (D.I.Y)  
คุณนลินนา กล่าวว่า งาน D.I.Y จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องยาก เริ่มจากการที่เราจะต้องมี

ความตั้งใจและรักในสิ่งที่เราท า ทุกๆครั้งที่ออกไอเดียหรือคิดจะท าอะไร จะนึกถึงความฝันก่อนเสมอ
ว่าอยากจะได้อะไร อยากจะให้ออกมาเป็นแบบไหน หลังจากนั้นแล้วก็จะท าออกมาตามที่คิดไว้ โดย
ห้ามคิดว่าเราจะท ามันไม่ได้ เราต้องพยายามและตั้งใจท า ซึ่งจริงๆแล้วเราไม่จ าเป็นจะต้องเก่ง เพราะ
ส าคัญที่สุดของงานดีไอวาย (D.I.Y)  นั่นก็คือต้องมีความสุขกับสิ่งที่เราท า 

ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวว่า งานดีไอวาย (D.I.Y)  ที่ใครบอกว่ายาก จริงๆแล้วไม่ได้ยาก
เลย เราแค่อาศัยความตั้งใจและใจรักลงไป ไม่ว่าเราจะคิดอะไร เราก็จะสามารถท าออกมาได้เสมอ 
และเราจะมีความสุขกับสิ่งที่เราท าด้วย   

2.3.4 การสร้างแรงบันดาลใจของงานดีไอวาย (D.I.Y)  
คุณนลินนา กล่าวว่า ลินรู้จักการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยการเรียนรู้เองจาก

ประสบการณ์ที่ลินมี ไม่ได้เปิดหนังสือหรือมีคนสอน ทุกอย่างเริ่มต้นจากความที่อยากของใช้ใหม่ๆได้ 
เนื่องจากตอนนี้ของมีราคาแพง หลังจากนั้นจึงเริ่มเอากระโปรงเก่าๆมาเย็บมือด้วยมือ โดยที่ไม่รู้ว่า
จริงๆแล้วเทคนิคการเย็บผ้าที่ถูกต้องเป็นอย่างไร หลังจากท่ีท ามาเรื่อยๆ จนมีประสบการณ์มากขึ้น ได้
เห็นอะไรมากขึ้น มีแรงบัลดาลใจมากขึ้น ให้เรามองหา inspiration รอบๆตัวเรา ซึ่งส่วนมากจะมา
จากทุกๆอย่างที่เราได้เห็น  

ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวว่าจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของานดีไอวาย (D.I.Y)  ไม่จ าเป็นต้องมี
คนสอน เราสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ผสมกับจินตนาการของเราเอง เมื่อเรามีประสบการณ์มากขึ้น 
ได้เห็นอะไรรอบๆตัวเรามากขึ้น แรงบัลดาลใจดีๆก็เกิดข้ึนมาเอง  

 
การเชื่อมโยงผลของการศึกษาที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อน าไปใช้ในการ

จัดท าโครงร่าง (Proposal) บทรายการ (Script) และการผลิตรายการ (Production)  
 จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับดีไอวาย (D.I.Y)  นั้น ผู้ผลิตพบว่า 
ในด้านภาพรวมของดีไอวาย (D.I.Y)  ผู้เชี่ยวชาญให้เหตุผลว่า งานดีไอวาย (D.I.Y) คืองานที่ผสมผสาน
ระหว่างจินตนาการ บวกกับ ความคิดสร้างสรรค์ ในการที่จะน าสิ่งต่างๆรอบตัวที่ไม่ใช้แล้ว มาท าให้
เกิดเป็นสิ่งของชิ้นใหม่ ด้วยมือของเราเอง ซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์หลักของรายการแฟชั่นดีไอวาย 
(D.I.Y)  ส าหรับสัตว์เลี้ยง ที่จะเน้นการน าสิ่งของ หรือเสื้อผ้าของเรา ที่ไม่ใช้แล้ว น ากลับมาท าเป็น
เสื้อผ้าหรือเครื่องประดับชิ้นใหม่ให้กับสัตว์เลี้ยง 

ในด้านกลุ่มเป้าหมาย ผู้เชี่ยวชาญ ได้กล่าวว่ากลุ่มเป้าหมายของงานดีไอวาย (D.I.Y)  ส่วน
ใหญ่แล้วจะเป็นวัยรุ่นเพศหญิง อายุ 13-20 ปี ซึ่งก็ใกล้เคียงกลับกลุ่มเป้าหมายของรายการแฟชั่นดีไอ
วาย (D.I.Y)  ส าหรับสัตว์เลี้ยง โดยผู้เชี่ยวชาญ ได้ให้เหตุผลเพราะในวัยนี้เป็นวัยที่มีเวลาว่าง มากกว่า
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วัยอื่นๆ อยู่ในวัยที่อยากรู้อยากลอง มีความคิดสร้างสรรค์และมีความตั้งใจ   
 ในด้านการท างานเกี่ยวกับดีไอวาย (D.I.Y)  ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวว่า งานดีไอวาย (D.I.Y)  ที่
ใครบอกว่ายาก จริงๆแล้วไม่ได้ยากเลย เราแค่อาศัยความตั้งใจและใจรักลงไป เท่านั้นเอง เราก็จะ
ปลูกฝังสิ่งนี้ ให้วัยรุ่นรู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่แล้ว รวมกับความตั้งใจ และความรักในงานดีไอ
วาย (D.I.Y)  เข้าไปในรายการ 

 ในด้านการสร้างแรงบันดาลใจ จากที่ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวไว้ว่า แรงบัลดาลใจเกิดจากการ
เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ผสมกับจินตนาการของเราเอง เมื่อเรามีประสบการณ์มากขึ้น ได้เห็นอะไร
รอบๆตัวเรามากขึ้น แรงบันดาลใจดีๆก็เกิดขึ้นมาเอง ซึ่งสอดคล้องกับรายการของเรา ที่เราอยากจะให้
สิ่งของ หรือเสื้อผ้าที่จะท าในรายการ เกิดจากการน าสิ่งต่างๆรอบๆตัวมาดัดแปลง และจินตนาการ ไอ
เดีย ก็สร้างมาจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวด้วยเช่นกัน 

 
2.4 ผลการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไป และความต้องการใน

ด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อรายการโทรทัศน์ประเภทรายการโทรทัศน์แฟชั่น
ดีไอวาย (D.I.Y)  ส าหรับสัตว์เลี้ยง 

 ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามชนิดให้กลุ่มตัวอย่างกรอกค า ตอบเอง จาก
กลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักคือวัยรุ่น เพศหญิงที่
มีอายุระหว่าง 15-25 ปี ที่มีความสนใจเกี่ยวกับดีไอวาย (D.I.Y)  และสัตว์เลี้ยง อาศัยอยู่ในกรุงเทพ
และเขตปริมณฑล จ านวนทั้งสิ้น 100 คน โดยที่ผู้ศึกษาได้น าค าตอบที่ได้มาประมวลผลทางสถิติเพ่ือ
วัดผลทางสถิติเพ่ือวัดผลของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ และความต้องการทั้งในด้าน
เนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  
ส าหรับสัตว์เลี้ยง ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  การแจกแบบสอบถามนั้นผู้ศึกษา
ได้สุ่มตัวอย่างจากกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง  จากทางการท า
แบบสอบถามผ่านวิธีการออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.surveycan.com  

 การแจกแบบสอบถามนั้นผู้ศึกษาได้เริ่มต้นจากการสุ่มตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายในเขตและ
ปริมณฑล จ านวนทั้งหมด 100 คน ตั้งแต่วันที่ 10-20 กันยายน พ.ศ.2556 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 1 
สัปดาห์ 

ผลการส ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะ
แสดงผลออกมาดังตารางต่างๆต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4-3 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 26 25.24 
หญิง 72 69.91 
อื่นๆ 5 4.85 
รวม 103 100 

จากตารางที่ 4-3 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิง มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 73.32 อันดับรองลงมาคือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 26.73 รองลงมาคือ และน้อยที่สุด คือ เพศ
อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 4.95 

 
ตารางที่ 4-4 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับอายุ 
ระดับอาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
15-25 ปี 87 84.47 
26-35 ปี 13 12.62 
36 ปีขึ้นไป 3 2.91 
รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-4  แสดงให้เห็นว่า ระดับอายุของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 15-
25 ปี หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 84.47 รองลงมา คือ อายุ 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.62 และ
อายุมากกว่า 36ปีข้ึนไป ร้อยละ 2.91 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-5 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 

นกัเรียน/นักศึกษา 80 77.68 
ธุรกิจส่วนตัว 5 4.85 
ข้าราชการ 2 1.94 
พนักงานบริษัท 14 13.59 
อื่นๆ 2 1.94 
รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-5 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง ประกอบอาชีพนักเรียน นักศึกษามากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 77.68 รองลงมา คือ พนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 13.59 รองลงมา คือ ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 4.85 และ น้อยที่สุด คือ ประกอบอาชีพอ่ืนๆ และ ข้าราชการ คิดเป็น
อาชีพละร้อยละ 1.94 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



48 

 

ตารางที่ 4-6 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
รายได้เฉลี่ย (ต่อเดือน) จ านวน(บาท) ร้อยละ 
1,000 - 5,000 บาท 19 18.45 
5,001 - 10,000 บาท 48 46.60 
10,001 - 15,000 บาท 18 17.48 
15,001 - 20,000 บาท 7 6.79 
มากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป 11 10.68 
รวม 103 100 

 จากตารางที่ 4-6 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีรายได้มากที่สุดอยู่ที่ 5,001-10,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 46.60 รองลงมา คือ มีรายได้อยู่ที่ 1,000-5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.45 รองลงมา 
คือมีรายได้อยู่ที่ 10,001 – 15,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 17.48 รองลงมาคือ มีรายได้มากกว่า 
20,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 10.68 และน้อยที่สุดมีรายได้อยู่ที่ 15,001-20,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 6.79 

 
ตารางที่ 4-7 แสดงค่าร้อยละของพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของกลุ่มตัวอย่าง 
พฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง จ านวน(คน) ร้อยละ 
เคย 84 81.55 
ไม่เคย 19 18.45 
รวม 103 100 

 จากตารางที่ 4-7 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างนั้นเคยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากกว่า โดยคิดเป็น
ร้อยละ 81.55 และคนที่ไม่เคยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเลย คิดเป็นร้อยละ 18.45 สรุปได้ว่ากลุ่มเป้าหมายของ
เราส่วนใหญ่ส่วนมากแล้วจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยง 

 
ตารางที่ 4-8 แสดงค่าร้อยละของประเภทสัตว์เลี้ยง ที่กลุ่มตัวอย่างเลี้ยง 
ประเภทของสัตว์เลี้ยง จ านวน ร้อยละ 
สุนัข 66 78.57 
แมว 31 36.90 
ปลา 25 29.76 
นก 11 13.10 
อื่นๆ 18 21.43 

 จากตารางที่ 4-8  ในแบบสอบถามนั้น กลุ่มเป้าหมายจะสามารถเลือกได้หลายประเภท คือ 
บางคนอาจจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหลายประเภท ซึ่งจากภาพรวมของตารางทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าประเภท
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ของสัตว์เลี้ยงที่กลุ่มเป้าหมายนิยมเลี้ยงมากที่สุดคือ สุนัข คิดเป็นร้อยละ 78.57 รองลงมา คือ แมว 
คิดเป็นร้อยละ 36.90 รองลงมาคือ ปลา คิดเป็นร้อยละ 29.76 รองลงมาเป็น อ่ืนๆ เช่น หนูแฮม
สเตอร์ กระรอก กระต่าย ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 21.43 และน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 13.10 คือ นก 
 
ตารางที่ 4-9 แสดงค่าร้อยละของจ านวนสัตว์เลี้ยง ที่กลุ่มเป้าหมายเลี้ยง พร้อมทั้งระบุพันธุ์ 
จ านวนสัตว์เลี้ยง จ านวน(คน) ร้อยละ 
1 ตัว 40 47.62 
2 ตัว 14 16.67 
3 ตัว 8 9.52 
4ตัวขึ้นไป 22 26.19 
รวม 84 100 

จากตารางที่ 4-9 แสดงให้เห็นถึงจ านวนสัตว์เลี้ยงที่กลุ่มเป้าหมายเลี้ยง โดยมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 47.62 คือ เลี้ยงจ านวน 1 ตัว รองลงมา คือ เลี้ยงจ านวน 4 ตัวขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
26.19 รองลงมาคือ เลี้ยงจ านวน 2 ตัว คิดเป็นร้อยละ 16.67 และน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 9.52 คือ 
เลี้ยงจ านวน 3 ตัว ซึ่งจากตารางแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงสัตว์เพียง 1 ตัว  ซึ่ง
สัตว์เลี้ยงที่กลุ่มเป้าหมายนิยมเลี้ยงมากท่ีสุด คือสุนัข พันธุ์ชิสุ 

 
ตารางที่ 4-10 แสดงค่าร้อยละของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าให้สัตว์เลี้ยงของกลุ่มเป้าหมาย 
พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผ้าให้สัตว์เลี้ยง จ านวน(คน) ร้อยละ 

เคย 48 46.6 
ไม่เคย 55 53.4 
รวม 103 100 

จากตารางที่ 4-10 แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าให้สัตว์เลี้ยงของกลุ่มเป้าหมาย 
โดยคิดจากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด โดยถ้าหักจากจ านวนของกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้ว 
จะเห็นได้ว่ากลุ่มเป้าหมายเคยซื้อเสื้อผ้าให้สัตว์เลี้ยง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.6 รองลงมา คือ ไม่
เคยซื้อเสื้อผ้าให้สัตว์เลี้ยง โดยหักจากจ านวนของคนที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงออกแล้วจ านวน 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.95 
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ตารางที่ 4-11 แสดงค่าร้อยละของเหตุผลของการไม่ซื้อเสื้อผ้าให้สัตว์เลี้ยงของกลุ่มตัวอย่าง  
เหตุผลที่ไม่ซื้อเสื้อผ้าให้สัตว์เลี้ยง จ านวน ร้อยละ 
ราคาแพงเกินไป 12 26.67 
ไม่มีความจ าเป็นต้องใส่ 33 73.33 
การออกแบบไม่ถูกใจ 6 13.33 
เนื้อผ้าไม่มีคุณภาพ 2 4.44 
อื่นๆ 10 22.22 

จากตารางที่ 4-11 แสดงให้เห็นถึงเหตุผลของการไม่ซื้อเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงของกลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งเหตุผลที่มากที่สุดคือ ไม่มีความจ าเป็นต้องใส่ คิดเป็นร้อยละ 73.33 รองลงมาคือ เสื้อผ้าของสัตว์
เลี้ยงมีราคาแพงเกินไป คิดเป็นร้อยละ 26.67 รองลงมาคือเหตุผลอ่ืนๆ เช่น อากาศเมืองไทยร้อน ไม่
เหมาะให้สัตว์เลี้ยงใส่เสื้อผ้า ใส่แล้วสัตว์เลี้ยงอึดอัด เสื้อผ้าธรรมดาเกินไป ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 22.22 
รองลงมาคือ การออกแบบเสื้อผ้าของสัตว์เลี้ยงนั้นยังไม่ถูกใจกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 13.33 
และน้อยที่สุดคือ เนื้อผ้าไม่มีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 4.44 ซึ่งสรุปได้ว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ยังคิด
ว่าเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงนั้นไม่ค่อยมีความจ าเป็นอยู่ และอาจจะมีราคาแพงเกินไป 

 
ตารางที่ 4-12 แสดงค่าร้อยละของเหตุผลที่กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าให้กับสัตว์เลี้ยง  
เหตุผลที่ตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าให้สัตว์เลี้ยง จ านวน ร้อยละ 
ราคาเหมาะสม 35 53.03 
มีการออกแบบท่ีสร้างสรรค์ สวยงาม 42 63.34 
คุณภาพของเนื้อผ้าดี 21 31.82 
ความน่าเชื่อถือของยี่ห้อ / แบรนด์ 0 0 
อืน่ๆ 13 19.7 

จากตารางที่ 4-12 แสดงค่าร้อยละของเหตุผลที่กลุ่มเป้าหมายนิยมซื้อเสื้อผ้าให้สัตว์เลี้ยง 
มากที่สุด คือ เสื้อผ้าของสัตว์เลี้ยงที่มีการออกแบบที่สร้างสรรค์และสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 63.34 
รองลงมา คือ ราคาของเสื้อผ้า คิดเป็นร้อยละ 53.03 และน้อยที่สุด คือ คุณภาพของเนื้อผ้าดี คิดเป็น
ร้อยละ 31.82 รองลงมาคือ เหตุผลอ่ืนๆ ยกตัวอย่างเช่น เพราะสุนัขหนาว ใส่เพ่ือความสวยงาม หรือ
เพ่ือให้สัตว์เลี้ยงดูน่ารัก ฯลฯ และที่น้อยที่สุดก็คือความน่าเชื่อของยี่ห้อหรือแบรนด์ สรุปได้ว่า 
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่นั้นจะให้ความส าคัญกับการออกแบบที่สวยงามของเสื้อผ้าสัตว์มากที่สุด และ 
ไม่ได้ให้ความส าคัญในเรื่องของยี่ห้อหรือแบรนด์เลย 
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ตารางที่ 4-13 แสดงค่าร้อยละของจุดประสงค์ในการซื้อเสื้อผ้าให้สัตว์เลี้ยงของกลุ่มเป้าหมาย 
จุดประสงค์ในการซ้ือเสื้อผ้า จ านวน ร้อยละ 
เพื่อความสวยงามแก่สัตว์เลี้ยงของเรา 41 62.23 
เพ่ือให้สัตว์เลี้ยงอบอุ่น 46 67.70 
เพื่อให้ป้องกันสัตว์เลี้ยงจากสิ่งสกปรก 16 24.24 
เพื่อป้องกันขนของสัตว์เลี้ยงติดตามที่ต่างๆในบ้าน 12 18.18 
อื่นๆ 5 7.58 

จากตารางที่ 4-13 แสดงค่าร้อยละของจุดประสงค์ในการเลือกซ้ือเสื้อผ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมากที่สุดคือ เพื่อให้สัตว์เลี้ยงนั้นอบอุ่น คิดเป็นร้อยละ 67.70 รองลงมาคือเพ่ือความ
สวยงามกับสัตว์เลี้ยง คิดเป็นร้อยละ 62.23 รองลงมาคือ เพ่ือป้องกันสัตว์เลี้ยงจากสิ่งสกปรก คิดเป็น
ร้อยละ 24.24 รองลงมาคือ เพ่ือป้องกันขนของสัตว์เลี้ยงติดตามเสื้อผ้า หรือที่ต่างๆภายในบ้าน คิด
เป็นร้อยละ 18.18 และที่น้อยที่สุดคือ อื่นๆ  เช่น เพ่ือตอบสนองความต้องการหรือความพึงพอใจของ
เจ้าของสัตว์เลี้ยง หรืออาจจะบอกว่าเป็นคุณค่าทางจิตใจของเจ้าของสัตว์เลี้ยงนั่นเอง คิดเป็นร้อยละ 
7.58 

 
ตารางที่ 4-14 แสดงร้อยละของแหล่งขายเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงที่กลุ่มเป้าหมายนิยมซื้อ 
แหล่งขายเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยง จ านวน ร้อยละ 
ตลาดนัด 35 53.85 
ห้างสรรพสินค้า 28 43.08 
ร้านค้าออนไลน์ 10 15.38 
ร้านขายของสัตว์เลี้ยง 44 67.69 
อื่นๆ 3 4.62 

จากตารางที่ 4-14 แสดงร้อยละของแหล่งขายเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงที่กลุ้มเป้าหมายนิยมซื้อ 
แหล่งที่มากที่สุดคือ ร้านขายของสัตว์เลี้ยง คิดเป็น 67.69 รองลงมาคือตลาดนัดทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 
53.85 รองลงมาคือห้างสรรพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 43.08 รองลงมาอีกคือ ร้านค้าออนไลน์ ตาม
เว็บไซต์ อินสตราแกรม หรือเฟสบุคต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 15.38 และที่น้อยที่สุดคือ อ่ืนๆ เช่น เย็บเอง 
คิดเป็นร้อยละ 4.62 สรุปผลจากตารางคือ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่นิยมที่จะซื้อเสื้อผ้าให้กับสัตว์เลี้ยง
ตามร้านขายของสัตว์เลี้ยงมากที่สุด 
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ตาราง 4-15 แสดงร้อยละของความถ่ีในการซื้อเสื้อผ้าให้สัตว์เลี้ยงของกลุ่มเป้าหมาย 
ความถี่ในการซ้ือเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยง         จ านวน(คน) ร้อยละ 
1 – 2 คร้ัง ต่อ เดือน 59 92.19 
3 - 4 ครั้ง ต่อ เดือน 2 3.12 
5 ครั้งขึ้นไป ต่อ เดือน 3 4.69 
รวม 64 100 

จากตาราง 4-15 แสดงร้อยละของความถี่ในการซื้อเสื้อผ้าให้สัตว์เลี้ยงของกลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งความถี่ที่มากที่สุดคือ 1-2 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 92.19 รองลงมาคือ 5 ครั้งขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 4.69 และน้อยที่สุดคือ 3-4 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 3.12 สรุปได้ว่ากลุ่มเป้าหมายส่วน
ใหญ่จะซื้อเสื้อผ้าให้สัตว์เลี้ยงไม่มากนักคือซื้อเพียง 1-2 ครั้งต่อเดือน 

 
ตาราง 4-16  แสดงร้อยละของจ านวนค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าให้สัตว์เลี้ยงของกลุ่มเป้าหมายในแต่
ละเดือน 
จ านวนเงินที่ใช้ซ้ือเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยง(ต่อเดือน) จ านวน ร้อยละ 
100 – 500 บาท 48 75.01 
501 – 1,000 บาท 13 20.31 
1,001 – 1,500 บาท 1 1.56 
มากว่า 1,500 บาทขึ้นไป 2 3.12 
รวม 64 100 

จากตาราง 4-16 แสดงให้เห็นว่าจ านวนค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าให้สัตว์เลี้ยงของ
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละเดือน มากที่สุดอยู่ที่จ านวน 100-500 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.01 รองลงมาคือ
จ านวนเงิน 501 – 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.31 รองลงมาคือ จ านวนเงิน มากกว่า 1 ,500 บาท
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 3.12 และที่น้อยที่สุดคือ จ านวนเงิน 1 ,001-1,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.56 
สรุปได้ว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่นั้นใช้เงินในการซื้อเสื้อผ้าให้กับสัตว์เลี้ยงในจ านวนที่ไม่แพงเลย ท า
ให้ทราบได้ว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ประหยัดเงินมากกว่าที่จะใช้จ่ายเงินแพงๆไปกับเสื้อผ้าของสัตว์
เลี้ยง 
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ตาราง 4-17 แสดงค่าร้อยละของจุดเด่นของเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงที่ท าให้กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจ 
จุดเด่นของเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยง จ านวน(คน) ร้อยละ 
มีรูปแบบท่ีทันสมัย ตามแฟช่ัน 16 23.88 
คุณภาพของเนื้อผ้า 15 22.39 
การตัดเย็บ 1 1.49 
การออกแบบ 26 38.81 
อืนๆ 9 13.43 
รวม 67 100 

จากตาราง 4-17 แสดงให้เห็นว่า จุดเด่นที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความสนใจ คือ การ
ออกแบบ ของเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยง โดยคิดเป็นร้อยละ  38.81 รองลงมาคือ เรื่องของรูปแบบที่ทันสมัย 
และตามแฟชั่น ไม่ตกเทรนด์ คิดเป็นร้อยละ 23.88 รองลงมาคือ คุณภาพของเนื้อผ้า คิดเป็นร้อยละ 
22.39 รองลงมาคืออ่ืนๆ เช่น ความพอดี คือใส่แล้วพอดีกับสัตว์เลี้ยงของเรา สีสัน หรือมีอะไรมาก
เกินไป เพราะจะท าให้สุนัขกัดขาดได้ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 13.43 และที่น้อยที่สุดคือการตัดเย็บ คิด
เป็น 1.49 สรุปผลคือกลุ่มเป้าหมายนั้นจะให้ความส าคัญกับรูปลักษณ์ การออกแบบมาเป็นอันดับหนึ่ง 
มากกว่าที่จะค านึงถึงความคงทนของการตัดเย็บ 

 
ตาราง 4-18 แสดงค่าร้อยละของพฤติกรรมในการรับชมโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย 
ความถี่ในการรับชมโทรทัศน์ จ านวน(คน) ร้อยละ 
1-2 วัน ต่อสัปดาห์ 34 33.01 
3-4 วัน ต่อสัปดาห์ 17 16.50 
5-6 วัน ต่อสัปดาห์ 11 10.68 
ทุกวัน 41 39.81 
รวม 103 100 

จากตาราง 4-18 แสดงให้เห็นว่าความถ่ีในการรับชมสื่อประเภทโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งความถี่มากที่สุดคือ รับชมโทรทัศน์ทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 39.81 รองลงมาคือ รับชมโทรทัศน์ 1 -2 
วันต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 33.01 รองลงมาคือ รับชมโทรทัศน์ 3 -4 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 
16.5 และที่น้อยที่สุดคือ รับชมโทรทัศน์ 5-6 วัน คิดเป็นร้อยละ 10.68 สรุปได้ว่ากลุ่มเป้าหมายส่วน
ใหญ่รับชมสื่อโทรทัศน์ถ้าไม่ดูบ่อยไปเลย ก็จะดูเพียงแค่ 1-2 วันต่อสัปดาห์เท่านั้น 
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ตาราง 4-19 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มเป้าหมายในการเลือกรับชมสื่อประเภทโทรทัศน์ 
ช่องทางของสื่อประเภทโทรทัศน์       จ านวน(คน) ร้อยละ 
ช่องฟรีทีวี 3 5 7 9 78 75.73 
เคเบิ้ลทีวี 9 8.74 
ดูออนไลน์ (ผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน) 16 15.53 
รวม 103 100 

จากตาราง 4-19 แสดงให้เห็นว่า ช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายเลือกรับชมมากที่สุดคือ ช่องฟรี
ทีวี คิดเป็นร้อยละ 75.73 รองลงมาคือ ดูออนไลน์ผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน คิดเป็นร้อย
ละ 15.53 และที่น้อยที่สุดคือ เคเบิ้ลทีวี คิดเป็นร้อยละ 8.74 สรุปได้ว่ากลุ่มเป้าหมายนั้นเลือกที่จะ
รับชมฟรีทีวีมากกว่าที่จะเป็นเคเบิ้ลหรือดูออนไลน์  

 
ตาราง 4-20 แสดงค่าร้อยละของช่วงเวลาที่กลุ่มเป้าหมายรับชมโทรทัศน์ 
ช่วงเวลาในการรับชมโทรทัศน์ จ านวน(คน) ร้อยละ 
06.00 – 10.00 น. 1 0.97 
10.01 – 14.00 น. 0 0 
14.01 – 18.00 น. 0 0 
18.01 – 22.00 น. 73 70.88 
22.01 – 02.00 น. 27 26.21 
02.01 – 06.00 น. 2 1.94 
รวม 103 100 

จากตาราง 4-20 แสดงให้เห็นว่า ช่วงเวลาที่กลุ่มเป้าหมายนั้นรับชมสื่อทางโทรทัศน์มาก
ที่สุดคือ ช่วงเวลาตั้งแต่ 18.01 – 22.00 น. คิดเป็นร้อยละ 70.88 รองลงมาคือช่วง 22.01-02.00 น. 
คิดเป็นร้อยละ 26.21 รองลงมาคือ ช่วงเวลา 02.00-06.00 น. คิดเป็นร้อยละ 1.94 รองลงมาคือช่วง 
06.00 – 10.00น. และช่วงเวลาที่กลุ่มเป้าหมายรับชมน้อยที่สุด หรือไม่เปิดรับชมเลย ในช่วงเวลา 
10.01-14.00 น. และ 14.01 – 18.00 น. สรุปได้ว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่อาจจะใช้เวลาในการ
รับชมโทรทัศน์หลังจากหลับจากท างานหรือเรียนมากกว่าเวลาอื่นๆ 
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ตาราง 4-21 แสดงค่าร้อยละของความรู้ความเข้าใจที่มีต่อดีไอวาย (D.I.Y) แฟชั่นของกลุ่มเป้าหมาย 
 จ านวน(คน) ร้อยละ 
รู้จัก 74 71.84 
ไม่รู้จัก 29 28.16 
รวม 103 100 

 จากตาราง 4-21 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มหมายนั้นรู้จักแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) เป็นส่วนใหญ่ คิด
เป็นร้อยละ 71.84 ส่วนคนที่ยังไม่รู้จักแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  คิดเป็นร้อยละ 28.16 ส่วนคนที่ไม่รู้จัก
แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  นั้นคิดเป็นร้อยละ 28.16 สรุปได้ว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่นั้นรู้จักแฟชั่นดีไอ
วาย (D.I.Y)  เป็นอย่างดีอยู่แล้ว 
 
ตาราง 4-22 แสดงค่าร้อยละของการชมรายการโทรทัศน์ดีไอวาย (D.I.Y) แฟชั่นของกลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน(คน) ร้อยละ 
เคย 64 62.14 
ไม่เคย 39 37.86 
รวม 103 100 

จากตาราง 4-22 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่นั้นเคยรับชมรายการโทรทัศน์ 
แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.14 และมีผู้ที่ไม่เคยรับชมมีจ านวนน้อยกว่า คิด
เป็นร้อยละ 37.86  

 
ตาราง 4-23 แสดงค่าร้อยละของช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายเลือกรับชมรายการโทรทัศน์ดีไอวาย (D.I.Y) 
แฟชั่น 
ช่องทางของรายการโทรทัศน์ดีไอวาย (D.I.Y)         จ านวน(คน) ร้อยละ 
ช่องฟรีทีวี 3 5 7 9 22 34.37 
เคเบิ้ลทีวี 10 15.62 
ดูออนไลน์ (ผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน) 32 50.01 
รวม 64 100 

จากตาราง 4-23 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มเป้าหมายนั้นรับชมรายการดีไอวาย (D.I.Y) แฟชั่น
ทางโทรทัศน์ผ่านทางสื่อออนไลน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.01 รองลงมาคือรับชมผ่านทางช่องฟรี
ทีวี คิดเป็นร้อยละ 34.37 และน้อยที่สุดคือ รับชมผ่านเคเบิ้ลทีวี คิดเป็นร้อยละ 15.62 สรุปได้ว่า
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่นั้นเลือกที่จะชมผ่านทางออนไลน์มากกว่า เพราะว่าสามารถดูย้อนหลังได้ หรือ
สามารถท าตามได้ง่ายๆ จึงอาจจะเป็นสาเหตุที่ท าให้กลุ่มเป้าหมายนิยมที่จะดูทางออนไลน์มากกว่าสื่อ
อ่ืนๆ 
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ตาราง 4-24 แสดงค่าร้อยละของช่วงเวลาที่กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการโทรทัศน์ดีไอวาย (D.I.Y) 
แฟชั่น 
ช่วงเวลาในการรับชม จ านวน(คน) ร้อยละ 
06.00-10.00 น. 1 1.56 
10.01-14.00 น. 3 4.69 
14.01-18.00 น. 15 23.43 
18.01-22.00 น. 26 40.62 
22.01-00.00 น. 13 20.31 
00.01-03.00 น. 3 4.69 
อื่นๆ 3 4.69 
รวม 64 100 

ตาราง 4-24 แสดงให้เห็นว่า ช่วงเวลาที่กลุ่มเป้าหมายนิยมดูรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย 
(D.I.Y) มากที่สุดคือ ช่วงเวลา 18.01-22.00 น. คิดเป็นร้อยละ 40.62 รองลงมาคือ ช่วงเวลา 14.01-
18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 23.43 รองลงมาก็คือ ช่วงเวลา 22.01 -00.00 น. คิดเป็นร้อยละ 20.31 
รองลงมาคือช่วง 10.01-14.00 น. 00.01-03.00 น. และ อ่ืนๆ ซึ่งช่วงเวลาอ่ืนๆที่กลุ่มเป้าหมายตอบ
มาในแบบสอบถามก็คือ ส่วนใหญ่ตอบว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน คือถ้าอยากดูเมื่อไหร่ก็จะเปิดดู คิด
เป็นร้อยละ 4.69 และที่น้อยที่สุดก็คือช่วง 06.00-10.00 น. คิดเป็นร้อยละ 1.56  

 
ตาราง 4-25 แสดงค่าร้อยละความสนใจในรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  ส าหรับสัตว์เลี้ยง  
ความสนใจในรายการแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับ
สัตว์เลี้ยง 

จ านวน ร้อยละ 

สนใจ 76 74.51 
ไม่สนใจ 26 25.49 
 102 100 

 จากตาราง 4-25 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายนั้นมีความสนใจในรายการโทรทัศน์แฟชั่นดี
ไอวาย (D.I.Y) มากกว่า โดยคิดเป็นร้อยละ 74.51 โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า จะได้มีไอเดียท าของใช้ให้
สัตว์เลี้ยง มีความชื่นชอบแฟชั่นและสัตว์เลี้ยงอยู่แล้ว เหมือนเป็นการน าความชอบทั้ง 2 อย่างมา
รวมกัน อยากท าเสื้อผ้าให้สัตว์เลี้ยงเอง และ แปลกใหม่ ไม่เคยเห็นมาก่อน ฯลฯ ส่วนผู้ที่ไม่มีความ
สนใจ คิดเป็นร้อยละ 25.49 สรุปได้ว่ากลุ่มเป้าหมายจ านวนไม่น้อยให้ความสนใจเกี่ยวกับรายการ
โทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง โดยให้เหตุผลโดยรวมว่า บางคนอาจจะไม่ได้เลี้ยง
สัตว์เลี้ยง เลยไม่มีความสนใจ หรือ คิดว่าแฟชั่นไม่ได้มีความจ าเป็นกับสัตว์มากจนต้องมีรายการ
โทรทัศน์ 

   ส
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ตาราง 4-26 แสดงค่าร้อยละของความสนใจในการน าแฟชั่นของสัตว์เลี้ยง มาผสมเข้ากับการท าดีไอ
วาย (D.I.Y) เสื้อผ้าและเครื่องประดับตกแต่งของกลุ่มเป้าหมาย 
ความสนใจในแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) สัตว์
เลี้ยง 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

สนใจ 76 73.78 
ไม่สนใจ 27 26.22 
รวม 103 100 

จากตาราง 4-26 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจในแฟชั่นมากกว่า คิดเป็นร้อย
ละ 76 คนที่ไม่มีความสนใจ คิดเป็นร้อยละ 24 

 
ตาราง 4-27  แสดงค่าร้อยละความเหมาะสมของช่อง ส าหรับรายการโทรทัศน์ดีไอวาย (D.I.Y) แฟชั่น 
ส าหรับสัตว์เลี้ยงที่กลุ่มเป้าหมายคิดว่าเหมาะสม 

ช่อง จ านวน(คน) ร้อยละ 
ช่องฟรีทีวี 36 34.96 
ช่องเคเบิ้ล 22 21.36 
ทางสื่อออนไลน์ 42 40.78 
รวม 103 100 

 จากตารางแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายรับชมรายการทางสื่อออนไลน์มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 40.87รองลงมาคือ ช่องฟรีทีวี คิดเป็นร้อยละ 34.96 รองลงมาคือ ช่องเคเบิ้ล คิดเป็นร้อยละ 
21.36 
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ตาราง 4-28 แสดงค่าร้อยละของเนื้อหารายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  ส าหรับสัตว์เลี้ยง ที่
กลุ่มเป้าหมายคิดว่าเหมาะสม 
เนื้อหาของรายการแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับ
สัตว์เลี้ยง 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

น าเนื้อหา เกี่ยวกับ วิธีคิดหรือการออกแบบเสื้อผ้า
ของสัตว์เลี้ยงมาน าเสนอให้หลากหลายรูปแบบ 

71 70.30 

มีการน าเอาสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว มาเป็นวัสดุหลักในการ
ท า 

64 63.37 

มีการบอกแหล่งที่มา ราคา ของวัสดุที่ใช้ว่าหาซื้อได้
จากท่ีใดบ้าง   

59 58.42 

มีการน าเอาผลงานท่ีเสร็จแล้วมาท าเป็นแฟช่ันโชว์ของ
สัตว์เลี้ยงเล็กๆ 

48 47.52 

เน้นประโยชน์และการให้ความรู้ และเทคนิคการ
ประดิษฐ์สิ่งของแบบ ดีไอวาย (D.I.Y)  

61 60.40 

อื่นๆ 6 5.82 

จากตาราง 4-28 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ เห็นว่าเนื้อหาของรายการนั้นควรที่
จะน าเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีคิดหรือออกแบบเสื้อผ้าของสัตว์เลี้ยงมาน าเสนอให้หลากหลายรูปแบบมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.90 รองลงมาคือ มีการน าเอาสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว มาเป็นวัสดุหลักในการท า คิด
เป็นร้อยละ 63.37รองลงมาคือ รายการควรมีเนื้อหาที่เน้นประโยชน์และให้ความรู้และเทคนิคการ
ประดิษฐ์สิ่งของดีไอวาย (D.I.Y)  คิดเป็นร้อยละ 60.40 รองลงมาคือ มีการบอกแหล่งที่มา ราคา ของ
วัสดุที่ใช้ว่าหาซื้อได้จากที่ใดบ้าง คิดเป็นร้อยละ 58.42 รองลงมาคือ มีการน าเอาผลงานที่เสร็จแล้วมา
ท าเป็นแฟชั่นโชว์ของสัตว์เลี้ยงเล็กๆ คิดเป็นร้อยละ 47.52 และที่น้อยที่สุดคือ อ่ืนๆ ยกตัวอย่าง
ข้อเสนอแนะเช่น มีการโยงเข้ากับแฟชั่นของคน หรือชุดแฟนซีของดาราดัง และมีความหลากหลาย
ของสัตว์เลี้ยง เช่น กระรอก กระต่าย หนูแฮมเตอร์ ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 5.82 
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ตาราง 4-29 แสดงค่าร้อยละของรูปแบบและการวิธีการน าเสนอของรายการแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  
ส าหรับสัตว์เลี้ยง ที่กลุ่มเป้าหมายคิดว่าเหมาะสม  
รูปแบบและวิธีการน าเสนอ      จ านวน(คน) ร้อยละ 
ควรมีผู้ด าเนินรายการที่มีความรู้เกี่ยวกับแฟชั่นและดีไอวาย 
(D.I.Y)  

71 69.61 

มีสัตว์เลี้ยงคู่กับพิธีกรประจ ารายการ 70 68.63 
มีแขกรับเชิญที่รักสัตว์เลี้ยงมาร่วมรายการทุกครั้ง 50 49.02 
มีการน าเอาสัตว์เลี้ยงพันธุ์ต่างๆมาในรายการเปลี่ยนกันไปในแต่
ละสัปดาห์ 

60 58.82 

เชิญดาราเซเลปท่ีเลี้ยงสัตว์มาเป็นแขกรับเชิญในรายการ 29 28.43 
มีแฟช่ันโชว์สัตว์เลี้ยงเล็กๆของแขกรับเชิญและสัตว์เลี้ยง 44 43.14 
อื่นๆ 4 3.88 

 จากตาราง 4-29 แสดงให้เห็นว่า รูปแบบและวิธีการน าเสนอที่น่าสนใจที่สุดของ
กลุ่มเป้าหมายคือ  ควรมีผู้ด าเนินรายการที่มีความรู้เกี่ยวกับแฟชั่นและดีไอวาย (D.I.Y)  คิดเป็นร้อยละ 
69.61 รองลงมาคือ มีสัตว์เลี้ยงคู่กับพิธีกรประจ ารายการ คิดเป็นร้อนละ 68.63 รองลงมาคือ มีการ
น าเอาสัตว์เลี้ยงพันธุ์ต่างๆมาในรายการเปลี่ยนกันไปในแต่ละสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 58.82 รองลงมา
คือมีแขกรับเชิญที่รักสัตว์เลี้ยงมาร่วมรายการทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 49.02 รองลงมาคือ มีแฟชั่นโชว์
สัตว์เลี้ยงเล็กๆของแขกรับเชิญและสัตว์เลี้ยง คิดเป็นร้อยละ 43.14 และที่น้อยที่สุดคืออ่ืนๆ 
ยกตัวอย่างเช่น วิเคราะห์อุปนิสัยของสัตว์เลี้ยงว่าเหมาะกับชุดลักษณะแบบไหน น าเสนอขั้นตอนการ
ท าผลงานแบบ step by step คิดเป็นร้อยละ 3.88 

 
ตาราง 4-30 แสดงค่าร้อยละของเทคนิคที่ช่วยให้รายการดูน่าสนใจมากยิ่งข้ึนของกลุ่มเป้าหมาย 
เทคนิคที่ช่วยให้รายการน่าสนใจ จ านวน(คน) ร้อยละ 
เทคนิคการตัดต่อให้ดูเป็นวัยรุ่น เหมาะกับวัยรุ่น 70 68.63 
เอฟเฟคเสียงประกอบ 48 47.06 
มีการ์ตูน หรือ รูปภาพมาประกอบ 50 49.02 
ใช้เสียงพากย์มาประกอบ 27 26.47 
อื่นๆ 7 6.79 

 จากตาราง 4-30 แสดงให้เห็นว่า สิ่งที่ช่วยให้รายการดูน่าสนใจมากที่สุดส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายคือ เทคนิคการตัดต่อให้ดูเป็นวัยรุ่น เหมาะกับวัยรุ่น คิดเป็นร้อยละ 68.63 รองลงมาคือ 
มีการ์ตูน หรือ รูปภาพมาประกอบ คิดเป็นร้อยละ 49.02 รองลงมาคือ เอฟเฟคเสียงประกอบ คิดเป็น
ร้อยละ 47.06 รองลมาคือ ใช้เสียงภาคมาประกอบ คิดเป็นร้อยละ 26.47 และที่น้อยที่สุดคือ อ่ืนๆ 

   ส
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ตัวอย่างความคิดเห็น เช่น มุมกล้องที่สวยงาม สีภาพสดใสดูน่าติดตาม มีการน าเสนอทริคเล็กๆน้อยๆ
ในการเลี้ยงสุนัข หรือเรื่องราวของน้องสุนัขที่มีชื่อเสียงหรือมีวีรกรรมมาน าเสนอเล็กๆน้อยๆ คิดเป็น
ร้อยละ 6.79 

 
ตาราง 4-31  แสดงค่าร้อยละของเนื้อหาเพ่ิมเติม นอกเหนือจากการดีไอวาย (D.I.Y) เสื้อผ้าให้สัตว์
เลี้ยง ที่กลุ่มเป้าหมายคิดว่าเหมาะสม 
เนื้อหาเพ่ิมเติม จ านวน(คน) ร้อยละ 
สอดแทรกเนื้อหาสาระความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 87 85.29 
มีการอัพเดทเทรนด์แฟช่ันของสัตว์เลี้ยง 38 37.25 
แนะน าแบรนด์เสื้อผ้าสัตว์เลี้ยง 23 22.55 
เชิญกูรูมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง 54 52.94 
อื่นๆ 4 3.88 

  จากตาราง 4-31 เนื้อหาเพ่ิมเติมที่กลุ่มเป้าหมายคิดว่ามีความเหมาะสมมากที่สุดคือ 
สอดแทรกเนื้อหาสาระความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง คิดเป็นร้อยละ 85.29 รองลงมาคือ เชิญกูรูมาให้
ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง คิดเป็นร้อยละ 52.94 รองลงมาคือ มีการอัพเดทเทรนด์แฟชั่นของ
สัตว์เลี้ยง คิดเป็นร้อยละ 37.25 รองลงมาคือ แนะน าแบรนด์เสื้อผ้าสัตว์เลี้ยง คิดเป็นร้อยละ 22.55 
และที่น้อยที่สุดคืออ่ืนๆ เช่น คลิปความสามารถพิเศษของสัตว์ มีการให้ร่วมสนุกเล่นเกมส์ชิงของ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ 3.88 

 
ตาราง 4-32 แสดงค่าร้อยละของระยะเวลาในการน าเสนอรายการแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  ส าหรับสัตว์
เลี้ยง ที่กลุ่มเป้าหมายคิดว่าเหมาะสม 
ระยะเวลาในการน าเสนอ จ านวน(คน) ร้อยละ 

10 นาที 12 11.65 
15 นาที 46 44.66 
20 นาที 33 32.03 
อื่นๆ 12 11.65 
รวม 103 100 

   
 จากตาราง 4-32 เวลาที่เหมาะสมท่ีกลุ่มเป้าหมายคิดว่าเหมาะสมที่สุดคือ 15 นาที คิดเป็น

ร้อยละ 44.66 รองลงมาคือ 20 นาที คิดเป็นร้อยละ 32.03 รองลงมาคือ 10 นาทีและอ่ืนๆ คิดเป็น
ร้อยละ 11.65 ซึ่งอ่ืนๆนั้น ส่วนใหญ่ คิดว่า 30 นาที - 1ชั่วโมง 
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สิ่งท่ีกลุ่มเป้าหมายคาดหวังจากรายการ    
1. ได้ลองท าแฟชั่นให้สุนัข แบบไม่ต้องเสียเงินจ านวนมาก 
2. ความรู้เกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ้าสัตว์ ความบันเทิง ความน่ารักของสัตว์ รูปแบบการน าเสนอ

ทีเ่ร้าความสนใจ 
3. ได้รับความรู้และสามารถน ามาปรับใช้ได้ในชีวิตจริง บอกต่อได้ มีวิธีการไม่ยากมากจนเกินไป 
4. แพทเทิร์นการท าเสื้อผ้า เครื่องประดับให้สัตว์เลี้ยงหลายๆ ชนิด (ควรบอกขั้นตอนอย่าง

ละเอียด เช่นมีสอนวิธีวัด ค านวณสัดส่วนสัตว์เลี้ยง แจกแพทเทิร์นที่จะใช้ตัด เทคนิคต่างๆ) 
ไม่ยึดติดแค่ท าเสื้อผ้า เครื่องประดับให้สุนัขและแมวเท่านั้น 

5. ได้รับความรู้ในการท าดีไอวาย (D.I.Y) ต่างๆส าหรับสัตว์เลี้ยงได้เองโดยไม่ต้องหาของไกลตัว
มาท า ได้ความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและสายพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงมากขึ้น ได้รู้
สิ่งที่ควรท า เตรียมพร้อมก่อนที่จะน าสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงเพ่ือให้สามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6. คาดหวังว่าการน าเสนอ อธิบายการท า D.I.Y ควรท ามุมกล้องให้ภาพออกมาสื่อสารกับคนดู
และเข้าใจเป็นอย่างด ีแขกรับเชิญท าอะไรอยู่ รู้จักเวลาซูม เข้าออก ความเป็นไปได้ในการหา
วัสดุ อุปกรณ์ 

 
ข้อเสนอแนะในการผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง 

1. ควรเพิ่มเติมประเด็นที่ช่วยเหลือสัตว์จรจัดด้วย 
2. แนะน าสถานที่ที่สามารถให้สัตว์เลี้ยงเข้าไปได้  เช่นร้านอาหาร สวนสาธารณะเป็นการ 
3. เเนะน าร้านให้คนรู้จัก และเป็นการพาสุนัขและแมวไปออกก าลังกายนอกบ้านได้อีกด้วย 
4. น าเสนอแฟชั่นเสื้อผ้าของสัตว์เลี้ยงที่สามารถท าเองได้ง่าย 
5. ควรมีสัตว์เลี้ยงหลากหลายประเภท ไม่ใช่เฉพาะ สุนัขและแมว 
6. อยากให้มีสุนัขหลากหลายพันธุ์ เช่นบีเกิ้ล ไซบีเรียนฮัสกี้ โกลเด้น ฯลฯ มาออกรายการ 
7. ต้องท าให้คนไม่เลี้ยงสัตว์สามารถสนใจได้ 
8. อยากให้มีการออกแบบในแต่ละเทปเป็นคู่ๆ คือมีทั้งเพศผู้และเมีย เป็นชุดแบบcouple 
9. น าเสนอมุมน่ารักๆ ของน้องหมาน้องแมว เมื่อใส่ชุดที่ท าแล้ว สังเกตพฤติกรรมว่า พอน้องใส่

แล้ว เขาชอบด้วยหรือไม่   
10. ถ้ารายการ D.I.Y จะมีช่วงแนะน าแบรนด์สินค้า อาจจะเหมาะสม เพราะสุดท้ายแบรนด์ของ

สินค้าก็อาจมีความน่าสนใจมากกว่าการให้เจ้าของท าขึ้นมาเอง แขกรับเชิญควรจะคัดเลือก
จากคนทั่วไปมากกว่าดารา 
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11. อยากให้มีสุนัขแต่ละสายพันธ์ สลับหมุนเวียนกันมาออกรายการ และอยากให้มีการแนะน า
โภชนาการที่ดี เป็นอาหารปรุงเองส าหรับสัตว์เลี้ยง 

12. ถ้าท ารายการแนวนี้จริง ๆ คงต้องหาเนื้อหาที่ครอบคลุมสายพันธุ์สุนัข หรือ สัตว์เลี้ยง มีการ
เรียบเรืองเนื้อหาให้คนดูเข้าใจง่าย  

13. ควรท าให้รายการมีความสนุกสนานต่อเนื่อง  
 
 การวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ และความต้องการทั้งในด้าน

เนื้อหาและรูปแบบที่มีต่อรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  ส าหรับสัตว์เลี้ยง จาก
แบบสอบถาม 100 ชุด สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 15-25 ปี และ
พบว่าส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา มีรายได้อยู่ที่ 5,001-10,000 บาทต่อเดือน 

ในด้านประสบการณ์ในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของกลุ่มตัวอย่างนั้น ส่วนใหญ่จะเคยเลี้ยงสัตว์
เลี้ยง และสัตว์ที่กลุ่มเป้าหมายนิยมเลี้ยงมากท่ีสุดก็คือสุนัข  

ในด้านพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของกลุ่มตัวอย่างนั้น จ านวนระหว่างคนที่เคย
ซื้อและไม่เคยไม่ต่างกันมาก โดยคนที่ไม่เคยซื้อได้ให้เหตุผลที่ไม่ซื้อว่า สัตว์เลี้ยงนั้นไม่จ าเป็นจะต้องใส่ 
ส่วนคนที่เคยซื้อให้เหตุผลว่า เพื่อให้สัตว์เลี้ยงอบอุ่น และเพ่ือความสวยงามเป็นส่วนใหญ่ และจุดเด่นที่
ท าให้อยากซื้อคือ การออกแบบ และราคาที่เหมาะสม แหล่งที่ซื้อส่วนใหญ่จะเป็นร้านขายของสัตว์
เลี้ยง ซึ่งความถ่ี โดยส่วนมากจะซื้อ 1-2 ครั้งต่อเดือน ซึ่งค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ระหว่าง 100-500 บาท 

 ในด้านพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ส่วนใหญ่รับชมรายการโทรทัศน์ทุกวัน   
โดยช่องทางที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ ช่องฟรีทีวี 3 5 7 9 และเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ ช่วงเวลา 
18.01-22.00 น. มากท่ีสุด  

 ในด้านพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  ส่วนใหญ่นั้นจะเคย
รับชมผ่านทางสื่อออนไลน์ ในช่วงเวลา 18.00-22.00 น.  

จากผลส ารวจด้านพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) สามารถ
น ามาวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) 
ส าหรับสัตว์เลี้ยง ได้ดังนี้ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อทั้งสื่อทางโทรทัศน์และสื่อ
ออนไลน์  ในช่วงเวลา 18.00-22.00 น. เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น เวลานี้จึงเป็นเวลา
ที่วัยรุ่นสะดวกท่ีจะรับชมมากท่ีสุด ซึ่งทางกลุ่มตัวอย่างได้เลือกระยะเวลาในการออกอากาศ 15 – 20 
นาที ซึ่งเป็นเวลาที่ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป และเป็นระยะเวลาที่พอดีกับการเปิดรับเนื้อหาของรายการ
ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย และจากผลส ารวจยังสามารถวิเคราะห์ พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ 
ว่า ในการจดจ ารายการและรายการโทรทัศน์ประเภทนี้มีน้อย  
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  ในด้านความต้องการด้านการน าเสนอเนื้อหาของรายการในแต่ละช่วงของรายการแฟชั่นดี
ไอวาย (D.I.Y)  ซึ่ง 5 อันดับแรก คือ  1. ควรมีผู้ด าเนินรายการที่มีความรู้เกี่ยวกับแฟชั่นและดีไอวาย 
(D.I.Y)  2.มีสัตว์เลี้ยงคู่กับพิธีกรประจ ารายการ 3. มีการน าเอาสัตว์เลี้ยงพันธุ์ต่างๆมาในรายการ
เปลี่ยนกันไปในแต่ละสัปดาห์ 4. มีแขกรับเชิญที่รักสัตว์เลี้ยงมาร่วมรายการทุกครั้ง 5. มีแฟชั่นโชว์สัตว์
เลี้ยงเล็กๆของแขกรับเชิญและสัตว์เลี้ยง  ในด้านข้อเสนอแนะในการผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอ
วาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง กลุ่มเป้าหมายมีความต้องการด้านเนื้อหาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1. น าเสนอขั้นตอนการท าผลงาน D.I.Y ทีละขึ้นตอน สามารถท าตามได้ (step by step) 
 2. วิเคราะห์อุปนิสัยของสัตว์เลี้ยงว่าเหมาะกับลักษณะชุดแบบไหน 

จากผลส ารวจในด้านของความต้องการรูปแบบและเนื้อหาของรายการแฟชั่นดีไอวาย 
(D.I.Y)  กลุ่มเป้าหมายต้องการจะให้น าเสนอการออกแบบสร้างสรรค์ไอเดียการท าเสื้อผ้าของสัตว์เลี้ยง
แบบดีไอวาย (D.I.Y)  โดยจะมีการสอดแทรกสาระความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงไปด้วย นอกจากนี้ก็จะมี
ความบันเทิงควบคู่ไปด้วย เพ่ือไม่ให้รายการดูซีเรียสและน่าเบื่อเกินไป และผลส ารวจความต้องการ
ด้านเนื้อหาท าให้ทราบว่า กลุ่มเป้าหมายต้องการเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิธีการคิดและออกแบบเสื้อผ้าของ
สัตว์เลี้ยงในหลากหลายรูปแบบมากที่สุด รองลงมาคือ การน าวัสดุหรือสิ่งที่ไม่ใช้แล้ว มาเป็นวัสดุหลัก
ในการท า ส่วนผลส ารวจด้านการน าเสนอ กลุ่มเป้าหมายต้องการบุคคลที่มีความรู้และมีประสบการณ์
เกี่ยวกับแฟชั่นและดีไอวาย (D.I.Y) มากที่สุด รองลงมาคือ มีสัตว์เลี้ยงคู่กับพิธีกรประจ ารายการ 
ส าหรับด้านข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมายต้องการให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเพ่ิมเติมด้วย 

 
 การเชื่อมโยงผลการศึกษาที่ได้จากแบบสอบถาม เพื่อน าไปใช้ในการจัดท าโครงร่าง

รายการ (Proposal) บทรายการ (Script) และการผลิตรายการ (Production) 
จากการที่ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอรายการโทรทัศน์

แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) รายการ “ก็แฟชั่นอ่ะ” และรายการ Cheeze TY D.I.Y สามารถสรุปผลได้ว่า 
ในด้านรูปแบบของรายการส่วนใหญ่จะมีความคล้ายคลึงกัน คือ การสอนท าดีไอวาย (D.I.Y) เสื้อผ้า 
โดยการน าเอาของที่ไม่ใช่แล้วมาท าเป็นชิ้นใหม่ โดยผสมกับไอเดียของเราเอง 

ด้านของเนื้อหารายการ โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นเนื้อหาส าหรับวัยรุ่นมากกว่า เพราะเป็น
แฟชั่นเกี่ยวกับวัยรุ่น โดยทั้ง 2 รายการจะคล้ายๆกันคือ มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับแฟชั่นเข้าไป
ด้วย เพื่อให้รายการดูไม่น่าเบื่อจนเกินไป และผู้ชมก็ได้รับความรู้ไปพร้อมๆกันด้วย  

ด้านของลีลาด้านการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการ สิ่งส าคัญคือจะต้องมีประสบการณ์
เกี่ยวกับแฟชั่นหรือดีไอวาย (D.I.Y) พอสมควร นอกจากนี้แล้วยังต้องบุคลิกที่ดี มีความมั่นใจ มีความ
น่าเชื่อถือ พูดชัดเจน เข้าใจง่าย ดูเป็นคนที่แฟชั่นพอสมควร จึงจะท าให้รายการดูน่าสนใจและมีความ
น่าเชื่อถือ 
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ด้านของการน าเสนอรายการ จะต้องมีความทันสมัย โดยการเลือกอารมณ์ของภาพ 
(Mood&Tone) ที่ทันสมัย เหมาะกับคอนเซ็ปต์ (Concept) ของรายการ การเลือกใช้มุมกล้องแบบ
ใหม่ๆ การเลือกล าดับภาพที่ดี แต่จะต้องคงความน่าเชื่อถือและความเหมาะสมเอาไว้ และ การ
เลือกใช้เพลงให้เหมาะสมก็ส าคัญ นอกจากนี้การใช้กราฟิกสวยๆประกอบ ก็จะช่วยให้รายการน่าสนใจ
มากขึ้นอีกด้วย 

สรุปว่าลีลาและวิธีการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการก็แฟชั่นอ่ะ และรายการ Cheeze TV 
D.I.Y นั้น ท าให้รายการนั้นมีความน่าเชื่อถือและมีความน่าสนใจมากขึ้น ด้วยบุคลิคลักษณะเฉพาะตัว
ของผู้ด าเนินรายการท าให้รายการดูเป็นกันเอง ส าหรับเทคนิคต่างๆ ต้องเลือกมุมภาพ เสียงและการ
น าเสนอที่ทันสมัย และสีภาพที่สดใส เหมาะกับวัยรุ่น 

 จากผลสรุปข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการออกแบบรูปแบบและเนื้อหารายการโทรทัศน์
แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  ส าหรับสัตว์เลี้ยง  โดยให้สามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้ การน าเสนอ
รูปแบบและเนื้อหาที่ ที่ผสมผสานระหว่างความรู้และความบันเทิงทางแฟชั่นของสัตว์เลี้ยง โดยมียาว
ของรายการ 20 นาที มีรูปแบบการน าเสนอเกี่ยวกับการสาธิตวิธีการดีไอวาย (D.I.Y) เสื้อผ้ารวมไปถึง
เครื่องประดับให้กับสัตว์เลี้ยง โดยจะต้องมีการน าเสนอเนื้อหาให้ทันสมัยและสามารถประยุกต์ใช้ได้
จริง รวมไปถึงเทคนิคการน าเสนอทางด้านภาพและเสียงต่างๆ ในการน ามาประยุกต์ใช้ในรายการ
แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  ส าหรับสัตว์เลี้ยง 
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3. การน าเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  ส าหรับสัตว์เลี้ยง 
การวางแผนการผลิตชิ้นงาน 
  ผู้ศึกษาได้วางแผนการในการผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  ส าหรับสัตว์เลีย้ง 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

จัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ โดยมีองค์ประกอบต่างๆต่อไปนี้ 

ชื่อรายการ : Do It Your Pets 

วัตถุประสงค์ : 
 1. เพ่ือให้ผู้ชมรู้จักน าเอาสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่โดยผสมกับไอเดียของเราเอง 
 2. เพ่ือให้เกิดสาระและความบันเทิงแก่ผู้ชม 

กลุ่มเป้าหมาย : 
กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ วัยรุ่น เพศหญิง อายุ 15-25 ปี ที่รักสัตว์เลี้ยงและมีความสนใจ 

เกี่ยวกับดีไอวาย (D.I.Y)  
กลุ่มเป้าหมายรอง คือ บุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจเกี่ยวกับ ดีไอวาย (D.I.Y)  และรักสัตว์

เลี้ยง 

วันและเวลาในการออกอากาศ : ทุกวันอาทิตย์เวลา 20.00-20.20น. 

ช่องทางการออกอากาศ : ทางช่อง BANG Channel (เป็นช่องทางเคเบิ้ล ที่ target จะ
เป็นวัยรุ่นโดยเฉพาะ) 

รูปแบบรายการ : เป็นรายการสาธิตวิธีการดีไอวาย (D.I.Y) เสื้อผ้าให้กับสัตว์เลี้ยงตัวโปรด 
ผ่านทางสื่อโทรทัศน์เพ่ือให้ผู้ชมสามารถน าไปปรับใช้โดยผสมกับไอเดียของแต่ละคนได้ มีความยาว 
20 นาที โดยในแต่ละตอนนั้นจะมีตีมประจ าสัปดาห์แตกต่างกันไป 

แนวคิดรายการ : ถูกและท าได้ง่ายๆ 

Theme : รายการที่จะท าให้การดีไอวาย (D.I.Y) เสื้อผ้าของน้องหมาเป็นเรื่องง่ายและ
ประหยัดเงินในกระเป่าสตางค์ด้วย 

เนื้อหารายการ : เป็นรายการสาธิตวิธีการ ดีไอวาย (D.I.Y)  เสื้อผ้าและเครื่องประดับให้กับ
สุนัขโดยการน าเอาของใช้หรือวัสดุที่มีอยู่แล้วมาท าให้เกิดผลงานชิ้นใหม่ โดยในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีตีม
ทีแ่ตกต่างกันไป 

   ส
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ผู้ด าเนินรายการ : น้องดรีม ณัฐณิชา เหลืองอนันต์คุณ และ พ่ีข้าวโพด กานต์รวี ทั่วจบ 
 

             

 

ด าเนินการเขียนบทรายการ (Script) : เขียนบทรายการในแต่ละตอน ซึ่งประกอบไปด้วย
บทพูดของผู้ด าเนินรายการในแต่ละช่วง และมุมภาพต่างๆที่ใช้ในรายการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
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โครงสร้างรายการ 

          ไตเติ้ลรายการ + เปิดรายการ 20+15 วินาที 

 

 

พิธีกรเปิดรายการ + อัพเดทแฟชั่นสัตว์เลี้ยง 0.25 + 1นาท ี

 

 

ช่วง DIP TALK  12 นาที 

 

 

    ช่วง LET’S DIP 8 นาท ี

 

 

 

       ช่วง DIP CHEEZE แฟชั่นเซต 1 นาที 

 

 

 

                               พิธีกรปิดรายการ 50 วินาที 

 

 

                                              END CREDIT  

 

ภาพที่ 4-1 แสดงโครงสร้างรายการ Do it your pets 
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บทรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  ส าหรับสัตว์เลี้ยง 

ตาราง 4-33 บทรายการ “Do it your pets” 

 

                                       
พิธีกร :  ดรีม ณัฐณิชา เหลืองอนันต์คุณ 

           ข้าวโพด กานต์รวี ทั่วจบ 

ความยาว : 20 นาที 

วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 20.00 น. – 20.20 น. 

           ทาง Bang Channel 

                       

ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 
1. Title รายการ SFX ประจ ารายการ 30 วินาที 
2. MS ดรีมคู่กับซูชิ Score  15 วินาที 
3. MS ดรีมกับซูชิ 

 
CS ซูชิ 
MS 
 

ดรีม :  สวัสดีค่า พบกับ Do it your pets กับดรีม
และก็เจ้าซูชิอีกแล้วนะคะ ซูชิทักทายท่านผู้ชมหน่อย 
สวัสดีค่า (ซูชิก็จะท ามือสวัสดี 2 ข้าง) 
ค่ะ Do it your pets วันนี้เรามาอัพเดทแฟชั่นของ
สัตว์เลี้ยงกันก่อนดีกว่า ดรีมมีแฟชั่นของน้องมาฝากกัน
ค่ะ เป็นแฟชั่นปลอกคอนั่นเองคะ แต่ไม่ใช่ปลอกคอ
ธรรมดาๆนะคะ ไปดูกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นปลอกคอ
แบบไหน 
 

20 วินาที 
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ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 
4.  Graphic รูปปลอกคอน้องหมา + VO 

VO. ปลอกคอที่ว่านั้นก็คือปลอกคอ ที่ท าจากเพชร
นั่นเองคะ เว็บไซต์เดลิเมล รายงานว่า ได้มีบริษัทแห่ง
หนึ่ง ผลิตปลอกคอสุนัขเพ่ือมหาเศรษฐีผู้หลงใหลเจ้า
ตู บ โ ด ย เ ฉ พ า ะ   โ ด ย มี ชื่ อ ค อล เ ล ค ชั่ น ว่ า  La 
Collection de Bijoux ซึ่งปลอกคอสุนัขของที่นี่ มี
ความพิเศษตรงที่ เป็นปลอกคอสุนัขประดับด้วยเพชร
ทั้งหมด ซึ่งส่วนมากจะเป็นเพชรและแซฟไฟร์ มีมูลค่า 
ตั้งแต่ 150,000 ดอลลาร์ หรือราว 4.5 ล้านบาท ไป
จนถึงราคา 3.2 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 9.7 ล้าน
บาทเลยละคะ ส่วนใครที่มีรสนิยมหรู  แต่อยาก
ประหยัดลงมาบ้าง ก็มีปลอกคอสุนัขประดับเพชรใน
คอลเลคชั่น Amour De La Mer ซึ่งประกอบไปด้วย
เพชรกว่า 600 เม็ด และแซฟไฟร์ขนาด 8.5 กะรัต 
สนนราคาอยู่ที่ 9 แสนดอลลาร์ หรือราว 2.7 ล้านบาท
คะ 

1 นาท ี

5. 
 
 
 
 
 

MS ดรีม 
 

ดรีม : เห็นไหมค่ะเพ่ือนๆว่าแฟชั่นปลอกคอของน้อง
หมาไม่ธรรมดาแล้วนะคะ ถึงขนาดเอาเพชรมาท าเป็น
ปลอกคอกันเลยทีเดียว พอเห็นปลอกคอสวยๆงามๆ
เราก็อยากจะให้น้องหมาของเราได้ใส่บ้างใช่ไหมค่ะ  
วันนี้ ช่วง LET’S DIP พ่ีข้าวโพดมีงานดีไอวาย (D.I.Y) 
ปลอกคอน่ารักๆให้น้องหมามาฝากเพ่ือนกันด้วยคะ 

20 วินาที 
 
 

6.                  กราฟิก DIP TALK 10 วินาที 

7.  แต่ก่อนจะไปดีไอวาย (D.I.Y) กันนั้น ดรีมมีแขกรับเชิญ
มาในรายการของเราด้วยค่ะ เป็นแอร์ฮอสเตสสาวสวย
ที่มากับน้องหมาคู่จัย น้องหมาพันธุ์นี้น่ารักมากๆ ไป
พ บ กั บ แ ข ก รั บ เ ชิ ญ ข อ ง เ ร า กั น เ ล ย ดี ก ว่ า ค่ า 
ดรีม : สวัสดีค่าพ่ีตูน 
 

2 นาที 

   ส
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ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 
  พี่ตูน : สวัสดีค่า 

ดรีม : น้องหมาชื่ออะไรคะพ่ีตูน กี่ขวบแล้วเอ่ย 
พ่ีตูน : เจ้าสัว 1 ขวบค่า 
ดรีม : เพ่ือนๆที่รักน้องหมาก็คงจะทราบแล้วนะคะว่า
เจ้าสัวเป็นพันธุ์ปอมนั่นเอง ซึ่งพันธุ์นี้ดังมาก มาพูดถึง
เจ้าสัวกันดีกว่า ปกติเจ้าสัวหรือน้องหมาพันธุ์นี้นิสัยเค้า
เป็นยังไงบ้างคะ 
พี่ตูน : นิสัยเค้าก็จะชอบเอาใจใส่กับสิ่งภายนอก ฉลาด 
เห่าเก่ง อยากรู้อยากเห็น 
ดรีม : แล้วพ่ีตูนดูแลเค้ายังไงบ้างคะ ดูแลยากไหม 
พี่ตูน : ปกติพันธ์นี้ก็จะขนยาวใช่ไหมคะ ก็ต้องดูแล
รักษาขนของเค้ามากหน่อย ส่วนใหญ่พี่ก็จะแปรงขนให้
เค้าทุกวันคะ เพราะขนเค้าจะได้ไม่พันธุ์กัน แล้วก็อีก
อย่างก็คือจะแปรงฟันให้เค้าด้วย 
ดรีม : อ่อค่ะ เพราะเค้าก็เหมือนกับคนที่ต้องการดูแล 
รักษาความสะอาดเหมือนกัน 
ดรีม : มาเข้าเรื่องแฟชั่นบ้างดีกว่า เจ้าสัวนี่ปกติพ่ีตูน
จับแต่งตัวบ้างไหมคะ 
พี่ตูน : ก็แต่งบ้างค่ะ แต่ว่าเค้าจะค่อนข้างขี้ร าคาญ 
เลยไม่ค่อยให้ใส่เท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะให้ใส่พวกปอกคอ
มากกว่าคะ 
ดรีม : อ่อค่ะ พ่ีตูนมา Do it your pets ทั้งที ดรีมเลย
จะให้พี่ตูนไปพบกับกูรูสาวสวยของเรากันดีกว่า วันนี้พ่ี
ข้าวโพดกูรูของเราจะมาสอนอีไอวาย แต่จะเป็นอะไร
นั้น ติดตามช่วงหน้าค่า 
 

   2 นาที 

โฆษณา 
8.       กราฟิกไตเติ้ล + SFX ช่วง LET’S DIP 10 วินาที 
9. 
 

 พี่ข้าวโพด : ค่า มาถึงช่วง LET’S DIP กับข้าวโพด
เหมือนเดิมนะคะ ตอนนี้ข้าวโพดก็อยู่กับพ่ีตูนแล้วค่า  
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ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 
  พี่ตูน : สวัสดีค่า (ให้เจ้าสัวสวัสดีด้วย) 

พี่ข้าวโพด : โอเคค่ะ เมื่อกี๊ได้ยินว่าเจ้าสัวไม่ค่อยชอบ
ใส่เสื้อผ้า โพดเลยจะมาสอนดีไอวาย (D.I.Y) ปลอกคอ
ให้เจ้าสัวดีกว่า เราไปดูอุปกรณ์กันดีกว่าค่ะว่าใช้
อะไรบ้าง 

20 วินาที 
 
 
 
 

10.  กราฟิก อุปกรณ์ที่ใช้ 40 วินาที 
11.  เห็นอุปกรณ์ไปแล้วนะคะ มาถึงวิธีการท าบ้างดีกว่า 

วันนี้โพดจะท าปลอกคอให้ทั้งน้องหมาเพศเมียแล้วก็
เพศผู้ทั้ง2เพศเลย แต่ว่าก่อนอ่ืนเราต้องวัดขนาดของ
น้องหมาให้เป็นก่อนนะคะ เอาไปใช้ได้เวลาที่เราจ า
เลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับขนาดตัวของน้องหมา หรือ
น้องแมวด้วยคะ ก็คือ เราจะต้องวัดให้พอดีตัวของน้อง
หมาน้องแมว  วิธีวัด มี 3 จุดใหญ่ๆนะคะ กืคือ 1. รอบ
คอสุนัข 2. รอบอกสุนัขให้วัดช่วงที่ใหญ่ที่สุด วัดค่อน
มาทางหลังขาหน้าค่ะ 3.Length : ความยาวตัว วัด
จากช่องปลอกคอถึงโคนหาง ส าหรับคนที่ชอบท า
เสื้อผ้าหรือชุดให้กับน้องหมาเนี่ย จะต้องวัดเพิ่มอีก1จุด 
ก็คือ ช่วงระยะห่างของอกของน้องหมาคะ เวลาใส่จะ
ได้พอดีตัวพอดี / พอเราวัดเป็นแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มท า
กันดีกว่า เดี๋ยวโพดจะท าของน้องหมาตัวเมียก่อน 
ก่อนอ่ืนก็ต้องวัดคอของน้องหมากันก่อนนะคะ เราจะ
เอาเข็มขัดที่เราไม่ได้ใช้แล้วนี่แหละค่ะ วัดคอของน้อง
หมาเลย เอาริบบิ้นพันรอบ / ระหว่างที่เราเอาริบบิ้น
พันเข็มขัดมาคุยเรื่องเจ้าสัวกันต่อดีกว่า 
พี่ข้าวโพด : พูดถึงของกินดีกว่าปกติเจ้าสัวชอบทาน
อะไรบ้างอะคะพ่ีตูน ทานยากไหม 
พี่ตูน : ก็ไม่อยากคะ เจ้าสัวชอบกินทุกอย่างเลย 
พี่ข้าวโพด : ไหนก็พูดถึงเรื่องของกินของน้องหมาแล้ว 
วันนี้โพดมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆ เกี่ยวกับอาหารที่
ห้ามให้น้องหมาทานมาฝากเพ่ือนๆพอดีเลย ไปดูดีกว่า 

1 นาที    ส
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ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 
  คะ ว่าอาหารที่ห้าม ไม่ให้น้องหมาทานมีอะไรบ้าง   

12.  
 
 

MS ถือป้าย 
ถือชอคโกแลต  

MS และ CU ไป
ที่ชอคโกแลตในมือ 

 
 
 

ถือป้าย X 
MS ถือองุ่น 
CU องุ่น 
ป้าย X 

MS ถือนม 
CU นม 

 
 
 

ป้าย X 
MS ขนมหวาน  

CU ขนม 
 
 
 
 

ป้าย X 
 

(ตัดไปท่ี กราฟิกคั่นรายการ DIP TIPS) 
VO. อาหารที่ไม่ควรให้น้องหมาทาน หรือควร
หลีกเลี่ยงไม่ให้น้องหมาทานจะดีที่สุด 5 อันดับคะ  
อย่างแรกเลยก็คือ ชอคโกแลตนั่นเอง เพ่ือนๆหลายคน
อาจจะเคยรู้มาแล้วว่า น้องหมาห้ามทานชอคโกแลตใช่
ไหมคะ เพราะว่า  เนื่องจากในช็อกโกแลตมีสารที่
เรียกว่า Theobromine คะ หากสุนัขทานเข้าไปก็จะมี
ผลท าให้สุนัขมีอาการกล้ามเนื้อเกร็ง หัวใจเต้นแรง  
ถ่ายบ่อย และอาจมีอาการหัวใจวายได้เลยนะคะ 
อย่างที่2 นั่นก็คือ องุ่นนั่นเอง อย่าเผลอหยิบยื่นให้กับ 
น้องหมาเป็นอันขาดนะคะ เพราะเป็นอันตรายกับไต
อย่างมาก และแม้จะเป็นเนื้อองุ่นเพียงนิดเดียว ก็
สามารถท าให้เกิดอาการไตวายเฉียบพลันได้ 
ต่อมา อย่างที่3 ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นนม ชีส หรืออาหาร
อะไรก็ตามแต่ที่ท าจากนมวัวต่างก็ไม่ดีกับสุนัขด้วยกัน
ทั้งนั้นคะ เนื่องจากสุนัขไม่มีเอนไซม์ย่อยสารแลคโทส
ในน้ านมนั่นเอง ดังนั้นการกินผลิตภัณฑ์จากนมวัว  
อาจส่งผลให้ เกิดอาการอ่ืน ๆ ตามมา อย่างเช่น 
ท้องเสีย อาเจียน และเซื่องซึม แต่ถ้าเพ่ือนๆจ าเป็น
จะต้องให้สุนัขดื่มนมจริง ๆ ก็ควรเลือกนมที่มีข้อความ
ก ากับบนฉลากว่า ไม่มีแลคโทส จะดีท่ีสุดนะคะ 
อย่างที่4 นะคะ ก็คือขนมหวานนั่นเอง  
แต่ก็ไม่ควรเผลอใจหยิบให้สุนัขกินเด็ดขาด เพราะ
น้ าตาลในขนม รวมไปถึงสารให้ความหวานในหมาก
ฝรั่ง เป็นที่มาทั้งโรคอ้วน เบาหวาน แถมยังท าให้เกิด
โรคฟันผุด้วย 
ต่อมาค่ะ อย่างที่ 5 ก็คือกระดูกนั่นเองค่ะ หลายคน 
อาจจะเข้าใจว่าสุนัขทานประดูกได้ แต่ถ้าเค้าเคี้ยวไม่
ละเอียดละก็ 

10 วินาที 
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ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 
 MS กระดูก 

CU กระดูก 
ป้าย X 

 

อาจจะท าร้ายอวัยวะต่าง ๆ ในระบบย่อยอาหารกับ
ระบบทางเดินหายใจได้เลยนะคะ 
(ข้ึน ที่มา เว็บ kapook.com) 
จริงๆแล้วยังมีอาหารอีกหลายชนิดเลยค่ะ ที่ห้ามใน
น้องหมาทาน เพ่ือนๆลองไปหาดูเพิ่มเติมได้นะคะ 

2 นาที 

13.  กลับมาดีไอวาย (D.I.Y) กันต่อ นะคะ เราก็พันริบบิ้น
เสร็จพอดี แต่ว่ามันก็ดูโล่งๆไปใช่ไหมค่ะ เดี๋ยวเรามาท า
ปอมๆจิ๋วมาประดับเข็มขัดของเราดีกว่า ซึ่งอุปกรณ์ที่
เราจะใช้ก็คือนี่เลยค่ะ ซ้อม รับรองว่าทุกบ้านมีแน่นอน 
( ท าปอมๆ ) ระหว่างที่พัน ก็ย้ายไปท าของตัวผู้ต่อ 
จากเสื้อเชิ้ต 
พี่ข้าวโพด : ค่ะ เสร็จแล้ว น่ารักมาก เราไปดูพ่ีตูนกับ
เจ้าสัวในช่วง DIP CHEEZE จะน่ารักขนาดไหนไปดูกัน
เลยค่า 

8 นาที 

                        โฆษณา  
14.  กราฟิกไตเติ้ล + SFX ช่วง DIPCHEEZE 10 วินาที 
15. ภาพแฟชั่นเซต Score 1 นาที 
16.  ดรีม : ทั้งพ่ีตูนและเจ้าสัวน่ารักมากๆเลย ตอนนี้เวลา

ของ Do it your pets  ก็หมดลงแล้ว ส าหรับอาทิตย์
หน้าดรีมมีแฟชั่นของน้องแมวมาอัพเดทกันบ้างคะ แต่
จะเป็นอะไรนั้น อย่าลืมติดตามกันนะคะ ดรีมกับเจ้าซู
ชิลาไปก่อน สวัสดีค่า 

Score + End credit 

50 วินาที 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  5 
การประเมินผลรายการ 

 
การศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศน์โทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง” 

รายการ Do it your pets ได้ใช้วิธีการส ารวจความคิดเห็นด้วยการตอบแบบสอบถาม (Survey 
Research)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลชิ้นงานรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับ
สัตว์เลี้ยง ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้จากการรับชมรายการ
โทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง รายการ Do it your pets” เพ่ือให้ทราบถึงความ
คิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์รวมถึงข้อเสนอแนะที่ ได้รับจากการรับชมรายการของ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปผล การอภิปรายผลการวิจัย และการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานต่อไป 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ Do it your pets 
1. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ

ข้อเสนอแนะ ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการแฟชั่นดีไอวาย 
(D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง” ของกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มวัยรุ่น อายุตั้งแต่ 15-25 ปี จ านวน 55 คน  
   2. วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ Do it your pets 

เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ 
เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการส ารวจความคิดเห็นในการประเมินผล แบ่งข้อค าถาม

ออกเป็น 5 ส่วนได้ ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ Do it your pets (Format) 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหารายการ Do it your pets (Content) 
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการน าเสนอของรายการ Do it your pets (Style) 
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อกราฟิก การตัดต่อ (Editing) ภาพ ดนตรีและเสียงประกอบของ 
รายการ  Do it your pets ( Music and Sound effect ) 
ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ Do it your pets (Overview) 
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  ผลวิเคราะห์แบบส ารวจความคิดเห็นในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจาก
การรับชมรายการแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง รายการ Do it your pets ” ของกลุ่ม
ตัวอย่าง วัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี 

  ผู้ศึกษาได้ทาการวิเคราะห์ผลจากแบบส ารวจความคิดเห็น ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง รายการ Do it your 
pets เพ่ือประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากกลุ่มเป้าหมายหลักคือวัยรุ่นอายุ 15-25ปี ที่รับชมรายการ จ านวนทั้งสิ้น 55 คน 
เป็นเพศชายจ านวน 12  คน เป็นเพศหญิงจ านวน 40 คน และอ่ืนๆอีก 3 คน ในช่วงระหว่างวันที่ 29 
ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม พ.ศ.2557 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

ตารางที ่5-1 ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ Do it your pets (Format) 
  ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบของรายการนั้น สรุปผลเป็นตารางได้
ดังนี้ 

1. ด้านรูปแบบและการ
น าเสนอรายการ (Format / 
Style) 

มากที่สุด 
(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(คน) 

- รูปแบบรายการมีความแปลก
ใหม่ 

1.82 
(1) 

67.27 
(37) 

27.27 
(15) 

3.64 
(2) 

0 
(0) 

55 

- มีความเหมาะสมกับเนื้อหา
ของรายการ 

23.64 
(13) 

61.82 
(34) 

14.55 
(8) 

0(0) 0 
(0) 

55 

- ความทันสมัยของการน าเสนอ
รายการที่ท าใหร้ายการนีม้ี
จุดเด่นแตกต่างจากรายการอื่น 

12.73 
(7) 

67.27 
(37) 

18.18 
(10) 

1.82 
(1) 

0 
(0) 

55 

-แต่ละช่วงมีความน่าสนใจและ
น่าติดตาม 

5.45 
(3) 

45.45 
(25) 

47.27 
(26) 

1.82 
(1) 

0 
(0) 

55 

-การน าเสนอสามารถเข้าใจได้
ง่ายไม่ซับซ้อน 

12.73 
(7) 

60 
(33) 

27.27 
(15) 

0 
(0) 

0 
(0) 

55 

-รายการมจีุดเด่นและมี
เอกลักษณ์น่าจดจ า 

40 
(22) 

49.09 
(27) 

10.91 
(6) 

0 
(0) 

0 
(0) 

55 

-การน าเสนอมคีวามเชื่อมโยงกัน
ในแต่ละช่วงของรายการ 

25.45 
(14) 

58.18 
(32) 

16.36 
(9) 

0 
(0) 

0 
(0) 

55 
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  จากตาราง สรุปผลได้ดังนี้คือ ในด้านของรูปแบบและการน าเสนอของรายการนั้น
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่ารูปแบบรายการนั้นมีความแปลกใหม่มาก คิดเป็นร้อยละ 67.27 
ต่อมาคือ รูปแบบของรายการมีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้
ความเห็นว่ารูปแบบของรายการมีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ 61.82 ด้านความทันสมัยของการน าเสนอรายการที่ท าให้รายการนี้มีจุดเด่นแตกต่างจากรายการ
อ่ืน กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าการน าเสนอรายการที่ท าให้รายการนี้มีจุดเด่นแตกต่างจาก
รายการอ่ืนอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 67.27 ด้านความน่าสนใจและน่าติดตามของรายการ 
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่ารายการมีความน่าสนใจและน่าติดตามอยู่ในระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 47 .27 ด้านการน าเสนอของรายการ สามารถเข้าใจได้ง่าย และไม่ซับซ้อน 
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า รายการสามารถเข้าใจได้ง่ายและไม่ซับซ้อนอยู่ในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ 60 ด้านจุดเด่นและเอกลักษณ์ที่น่าจดจ าของรายการ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้
ความเห็นว่า รายการมีจุดเด่นและมีเอกลักษณ์น่าจดจ าอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 49.09 และ
ด้านการน าเสนอรายการมีความเชื่อมโยงกันในแต่ละช่วง กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า การ
น าเสนอมีความเชื่อมโยงกัน ในแต่ละช่วงของรายการอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 58.18 
  สรุปได้ว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีความเห็นว่ารูปแบบของรายการ ในเรื่องของความแปลก
ใหม่ ความทันสมัย และจุดเด่นต่างๆของรายการนั้นอยู่ในระดับดี ซึ่งยังไม่ถึงกับดีมาก แต่อาจจะยัง
ต้องปรับปรุงในเรื่องของความน่าสนใจและความน่าติดตามของรายการ ซึ่งอาจจะยังไม่มีความ
น่าสนใจและน่าติดตามมากพอ 
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คารางที ่5-2  ความพึงพอใจเกี่ยวกับเนื้อหารายการ (Content) 
  ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาของรายการในแต่ละช่วงนั้น สรุปผลเป็น
ตารางได้ดังนี้ 
2 .  ด้ าน เนื้ อห าข อ งร ายก า ร 
(content) 

มากที่สุด 
(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(คน) 

-เนื้อหาในรายการมีความน่าสนใจ 10.91 
(6) 

60 
(33) 

27.27 
(15) 

1.82 
(1) 

0 
(0) 

55 

- เนื้อหารายการเข้าใจง่าย 34.55 
(19) 

58.18 
(32) 

7.27 
(4) 

0 
(0) 

0 
(0) 

55 

-เนื้อหาของรายการในแต่ละช่วง
สามารถน าไปใช้ได้จริง ไม่ว่าจะ
เป็นช่วงดีไอวาย (D.I.Y) หรือช่วงที่
ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 

40 
(22) 

56.36 
(31) 

3.64 
(2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

55 

-เนื้อหารายการมีความเหมาะสม
รูปแบบและการน าเสนอรายการ 

18.18 
(10) 

70.91 
(39) 

10.91 
(6) 

0 
(0) 

0 
(0) 

55 

- สัดส่วนของความรู้และความ
บันเทิงอยู่ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 

12.73 
(7) 

54.55 
(30) 

30.91 
(17) 

1.82 
(1) 

0 
(0) 

55 

- เนื้อหามีความทันสมัย เหมาะกับ
ยุคสมัย 

27.27 
(15) 

50.91 
(28) 

21.82 
(12) 

0 
(0) 

0 
(0) 

55 

-มีความหลากหลายของเนื้อหา 7.27 
(4) 

45.45 
(25) 

45.45 
(25) 

1.82 
(1) 

0 
(0) 

55 

- เนื้อหามีความน่าเชื่อถือ 16.36 
(9) 

67.27 
(37) 

16.36 
(9) 

0 
(0) 

0 
(0) 

55 

- เนื้อหาในรายการมีประโยชน์ 
และให้ความรู้ 

27.27 
(15) 

65.45 
(36) 

7.27 
(4) 

0 
(0) 

0 
(0) 

55 

  จากตาราง สรุปได้ดังนี้ ในด้านความน่าสนใจของเนื้อหารายการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่า เนื้อหาในรายการมีความน่าสนใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 60  ในด้านความเข้าใจ
ง่ายของเนื้อหา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า เนื้อหามีความเข้าใจง่ายอยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 58.18 ในด้านการน าไปใช้ได้จริงของเนื้อหารายการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 
เนื้อหาของรายการในแต่ละช่วงสามารถน าไปใช้ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นช่วงดีไอวาย (D.I.Y) หรือช่วงที่ให้
ความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 56.36 ในด้านความเหมาะสมของเนื้อหา
รายการกับรูปแบบและการน าเสนอรายการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า เนื้อหารายการมี
ความเหมาะสมรูปแบบและการน าเสนอรายการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 70.91 ในด้านความ

   ส
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เหมาะสมของสัดส่วนของความรู้และความบันเทิง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า สัดส่วนของ
ความรู้และความบันเทิงอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 54.55  ในด้านความ
ทันสมัย เหมาะกับยุคสมัยของเนื้อหารายการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า เนื้อหามีความ
ทันสมัย เหมาะกับยุคสมัยอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 50.91 ในด้านความหลากหลายของเนื้อหา 
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นส่วนใหญ่ว่า รายการมีความหลากหลายของเนื้อหาอยู่ในระดับมาก และปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 45.45 ในด้านความน่าเชื่อถือของเนื้อหา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 
เนื้อหาของรายการนั้นมีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 67.27 ในด้านประโยชน์ของ
เนื้อหารายการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า เนื้อหาในรายการมีประโยชน์ และให้ความรู้อยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 65.45 
 สรุปได้ว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า เนื้อหาโดยรวมของรายการไม่ว่าจะเป็นใน
เรื่องของ ความน่าสนใจ ความทันสมัย ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสมกับรูปแบบรายการ และ
สัดส่วนของความรู้และความบันเทิง ฯลฯ อยู่ในระดับมาก แต่เรื่องของความหลากหลายของเนื้อหา
รายการอาจจะยังต้องพัฒนาให้มีความหลากหลายมากข้ึนกว่านี้ 
 
ตาราง 5-3 ความพึงพอใจเกี่ยวกับรูปแบบการน าเสนอของรายการ ในส่วนของพิธีกรหลักของรายการ 

  ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการน าเสนอของรายการ โดยแบ่ง
ออกเป็นลีลาการน าเสนอของพิธีกรหลักของรายการ พิธีกรช่วง D.I.Y และแขกรับเชิญของรายการ 
สรุปผลเป็นตารางได้ดังนี้ 
3.1 พิธีกรหลักของรายการ มากที่สุด 

(ร้อยละ) 
มาก 

(ร้อยละ) 
ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(คน) 

- บุคลิกลักษณะเหมาะสมกับ
รายการ 

30.91 
(17) 

50.91 
(28) 

18.18 
(10) 

0 
(0) 

0 
(0) 

55 

- พูดชัดเจน ฟังรู้เรื่อง ไม่ติดขัด 20 
(11) 

50.91 
(28) 

29.09 
(16) 

0 
(0) 

0 
(0) 

55 

- สร้างสีสันให้กับรายการได้เป็น
อย่างดี 

16.36 
(9) 

43.64 
(24) 

32.73 
(18) 

7.27 
(4) 

0 
(0) 

55 

- แต่งตัวเหมาะสมกับรายการ 45.45 
(25) 

49.09 
(27) 

5.45 
(3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

55 

- เข้ากันเป็นอย่างดีกับสัตว์เลี้ยง
ในรายการ 

36.36 
(20) 

50.91 
(28) 

10.91 
(6) 

1.82 
(1) 

0 
(0) 

55 

- พิธีกรดูเป็นธรรมชาติ ด าเนิน
รายการได้ไม่ติดขัด 

20 
(11) 

49.09 
(27) 

27.27 
(15) 

3.64 
(2) 

0 
(0) 

55 

   ส
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  จากตาราง สรุปได้ดังนี้ ในด้านบุคลิกลักษณะของพิธีกรรายการเหมาะสมกับรายการ กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า บุคลิกลักษณะของพิธีกรหลักในรายการเหมาะสมกับรายการอยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ  ในด้านลักษณะการพูดของพิธีกรหลักรายการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่า พิธีกรหลักของรายการพูดชัดเจน ฟังรู้เรื่อง ไม่ติดขัด อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ใน
ด้านการสร้างสีสันให้กับรายการของพิธีกรหลัก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า พิธีกรหลักของ
รายการสร้างสีสันให้กับรายการได้เป็นอย่างดี อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ  ในด้านการแต่งกาย
ของพิธีกรหลักของรายการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า พิธีกรหลักของรายการแต่งตัว
เหมาะสมกับรายการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ  ในด้านความเข้ากันเป็นอย่างดีกับสัตว์เลี้ยงใน
รายการของพิธีกรหลักของรายการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า พิธีกรหลักของรายการเข้ากัน
เป็นอย่างดีกับสัตว์เลี้ยงในรายการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
  ในด้านความความเป็นเป็นธรรมชาติ ด าเนินรายการได้ไม่ติดขัด ของพิธีกรหลักของรายการ 
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นส่วนใหญ่ว่า พิธีกรดูเป็นธรรมชาติ ด าเนินรายการได้ไม่ติดขัด อยู่ในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ  
  สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในพิธีกรหลักของรายการมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
บุคลิก ความเหมาะสมกับรายการ การแต่งกาย การพูดในการด าเนินรายการที่เป็นธรรมชาติ 
นอกจากนี้แล้วยังสามารถสร้างสรรค์ให้กับรายการอีกด้วย 
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ตารางที่ 5-4 ความพึงพอใจเกี่ยวกับรูปแบบการน าเสนอของรายการ ในส่วนของพิธีกรช่วงดีไอวาย 
(D.I.Y) 
3.2 พิธีกรช่วง DIY มากที่สุด 

(ร้อยละ) 
มาก 

(ร้อยละ) 
ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(คน) 

- บุคลิกลักษณะเหมาะสมกับ
รายการ 

49.09 
(27) 

43.64 
(24) 

7.27 
(4) 

0 
(0) 

0 
(0) 

55 

- พูดชัดเจน ฟังรู้เรื่อง ไม่ติดขัด 47.27 
(26) 

43.64 
(24) 

9.09 
(5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

55 

- สร้างสีสันให้กับรายการได้เป็น
อย่างดี 

36.36 
(20) 

45.45 
(25) 

14.55 
(8) 

3.64 
(2) 

0 
(0) 

55 

- แต่งตัวเหมาะสมกับรายการ 49.09 
(27) 

47.27 
(26) 

3.64 
(2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

55 

- พิธีกรอธิบายขั้นตอนการดีไอ
วาย (D.I.Y) ได้อย่างเป็นธรรมชาติ
และเข้าใจได้ง่าย 

49.09 
(27) 

45.45 
(25) 

5.45 
(3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

55 

- พิธีกรดูเป็นธรรมชาติ ด าเนิน
รายการได้ไม่ติดขัด 

40 
(22) 

60 
(33) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

55 

 จากตาราง สรุปได้ดังนี้ ในด้านบุคลิกลักษณะของพิธีกรช่วง DIY เหมาะสมกับรายการ กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า บุคลิกลักษณะของพิธีกรช่วง DIY ในรายการเหมาะสมกับรายการอยู่
ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.09 ในด้านลักษณะการพูดของพิธีกรช่วง DIY กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีความเห็นว่า พิธีกรช่วง DIYของรายการพูดชัดเจน ฟังรู้เรื่อง ไม่ติดขัด อยู่ในระดับมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 47.27 ในด้านการสร้างสีสันให้กับรายการของพิธีกรช่วง DIY กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่า พิธีกรช่วง DIY ของรายการสร้างสีสันให้กับรายการได้เป็นอย่างดี อยู่ในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 45.45 ในด้านการแต่งกายของพิธีกรช่วง DIY ของรายการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่า พิธีกรช่วง DIY ของรายการแต่งตัวเหมาะสมกับรายการ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 49.09  ในด้านความเข้ากันเป็นอย่างดีกับสัตว์เลี้ยงในรายการของพิธีกรช่วง DIY ของรายการ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า พิธีกรช่วง DIY ของรายการเข้ากันเป็นอย่างดีกับสัตว์เลี้ยงใน
รายการ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.09 ในด้านความความเป็นเป็นธรรมชาติ ด าเนิน
รายการได้ไม่ติดขัด ของพิธีกรช่วง DIY ของรายการ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นส่วนใหญ่ว่า พิธีกรช่วง 
DIY ดู เป็นธรรมชาติ ด าเนินรายการได้ไม่ติดขัด อยู่ ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ  60 
 สรุปได้ว่าพิธีกรในช่วง DIY นั้น มีบุคลิกที่เหมาะสมกับรายการเป็นอย่างมาก นอกจากนี้แล้ว
ยังมีความเป็นธรรมชาติ พูดชัดเจน ฟังรู้เรื่อง เป็นอย่างมากอีกด้วย และในเรื่องของการแต่งกายก็
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เหมาะสมกับรายการเป็นอย่างมาก นอกจากนี้แล้วก็ยังสร้างสีสันให้รายการได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 
 
ตารางที่ 5-5 ความพึงพอใจเกี่ยวกับรูปแบบการน าเสนอของรายการ ในส่วนของแขกรับเชิญของ
รายการ 
3.3 แขกรับเชิญ มากที่สุด 

(ร้อยละ) 
มาก 

(ร้อยละ) 
ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(คน) 

- บุคลิกลักษณะเหมาะสมกับ
รายการ 

16.36 
(9) 

56.36 
(31) 

27.27 
(15) 

0 
(0) 

0 
(0) 

55 

- พูดชัดเจน ฟังรู้เรื่อง ไม่ติดขัด 21.82 
(12) 

58.18 
(32) 

20 
(11) 

0 
(0) 

0 
(0) 

55 

- สร้างสีสันให้กับรายการได้เป็น
อย่างดี 

14.55 
(8) 

45.45 
(25) 

32.73 
(18) 

5.45 
(3) 

1.82 
(1) 

55 

- แต่งตัวเหมาะสมกับรายการ 21.82 
(12) 

69.09 
(38) 

9.09 
(5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

55 

- มีความเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับ
สัตว์เลี้ยง 

36.36 
(20) 

58.18 
(32) 

5.45 
(3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

55 

  จากตาราง สรุปได้ดังนี้ ในด้านบุคลิกลักษณะของแขกรับเชิญเหมาะสมกับรายการ กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า บุคลิกลักษณะของแขกรับเชิญในรายการเหมาะสมกับรายการอยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 56.36 ในด้านลักษณะการพูดของแขกรับเชิญ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่า แขกรับเชิญของรายการพูดชัดเจน ฟังรู้เรื่อง ไม่ติดขัด อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้ อยละ 
58.18 ในด้านการสร้างสีสันให้กับรายการของแขกรับเชิญ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า แขก
รับเชิญของรายการสร้างสีสันให้กับรายการได้เป็นอย่างดี อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 45.45 ใน
ด้านการแต่งกายของแขกรับเชิญของรายการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า แขกรับเชิญของ
รายการแต่งตัวเหมาะสมกับรายการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 69.09  ในด้านความเข้ากันเป็น
อย่างดีกับสัตว์เลี้ยงในรายการของแขกรับเชิญของรายการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า แขก
รับเชิญของรายการเข้ากันเป็นอย่างดีกับสัตว์เลี้ยงในรายการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 58.18 
 สรุปได้ว่าแขกรับเชิญของรายการนั้นมีบุคลิกที่เหมาะกับรายการ มีความเข้ากันได้เป็นอย่าง
ดีกับสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้แล้ว ก็ยังสร้างสีสันให้กับรายการได้เป็นอย่างดี และสุดท้ายคือเรื่องของการ
แต่งกายที่แต่งได้เหมาะกับรายการ โดยรวมแล้วก็คือแขกรับเชิญเหมาะสมกับรายการดี 
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ตารางที ่5-6 ความพึงพอใจเกี่ยวกับกราฟิก 
  ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อกราฟิก การตัดต่อ ภาพ ดนตรีและเสียง
ประกอบของรายการนั้น สรุปผลได้เป็นตารางดังนี้ 
4.1 ด้านกราฟิก มากที่สุด 

(ร้อยละ) 
มาก 

(ร้อยละ) 
ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(คน) 

- มีความเหมาะสมกับรายการ 
ไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไป 

45.45 
(25) 

43.64 
(24) 

10.91 
(6) 

0 
(0) 

0(0) 55 

- ท าให้รายการมีความน่าสนใจ 
และมีสีสันมากยิ่งข้ึน 

52.73 
(29) 

29.09 
(16) 

18.18 
(10) 

0 
(0) 

0 
(0) 

55 

- ท าให้เข้าใจเนื้อหาของรายการ
มากยิ่งข้ึน 

45.45 
(25) 

43.64 
(24) 

9.09 
(5) 

1.82 
(1) 

0 
(0) 

55 

- รูปแบบของกราฟิกที่น ามาใช้
ใ น แ ต่ ล ะ ช่ ว ง นั้ น มี ค ว า ม
เ ห ม า ะ ส ม  แ ล ะ มี ค ว า ม
หลากหลาย 

40 
(22) 

40 
(22) 

16.36 
(9) 

3.64 
(2) 

0 
(0) 

55 

- การออกแบบโลโก้ของรายการ
มีความเหมาะสมกับรายการ 

47.27 
(26) 

40 
(22) 

12.73 
(7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

55 

- สีสันของกราฟิกที่ใช้มีความ
เหมาะสมกับรายการ 

56.36 
(31) 

34.55 
(19) 

9.09 
(5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

55 

  จากตาราง สรุปได้ดังนี้ ในด้านความเหมาะสมกับรายการของกราฟิก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีความเห็นว่า กราฟิกในรายการมีความเหมาะสมกับรายการ ไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปอยู่ในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.45 ในด้านความน่าสนใจของกราฟิกและท าให้รายการมีสีสัน กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า กราฟิกของรายการท าให้รายการมีความน่าสนใจ และมีสีสันมาก
ยิ่งขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.73 ในด้านการสร้างความเข้าใจในเนื้อหารายการของ
กราฟิก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า กราฟิกสามารถท าให้เข้าใจเนื้อหาของรายการมากยิ่งขึ้น 
อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.45 ในด้านความเหมาะสมของกราฟิกที่น ามาใช้ในแต่ละช่วง
นั้นมี และมีความหลากหลาย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า รูปแบบของกราฟิกที่น ามาใช้ในแต่
ละช่วงนั้นมีความเหมาะสม และมีความหลากหลาย อยู่ในระดับมาก และมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40  
ในด้านการออกแบบโลโก้ของรายการมีความเหมาะสมกับรายการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็น
ว่า การออกแบบโลโก้ของรายการมีความเหมาะสมกับรายการ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
47.27 ในด้านความเหมาะสมของกราฟิกที่ใช้กับรายการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า สีสัน
ของกราฟิกที่ใช้มีความเหมาะสมกับรายการ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.36  
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  สรุปได้ว่า ในเรื่องของกราฟิกนั้นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะในเรื่อง
ของความน่าสนใจของกราฟิก ปริมาณกราฟิกในรายการที่มีไม่มากไม่น้อยจนเกินไป มีความเหมาะสม
กับรายการ นอกจากนี้แล้ว ยังสามารถท าให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจเนื้อหาของรายการมากยิ่งขึ้น และที่
ส าคัญคือท าให้รายการดูมีสีสันและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วย 
 
ตารางที ่5-7 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการตัดต่อ (Editing) ภาพ  

 
จากตาราง สรุปได้ดังนี้ ในด้านความเหมาะสมกับรายการของการตัดต่อ กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่มีความเห็นว่า การตัดต่อในรายการมีความเหมาะสมกับรายการ ท าให้รายการมีความน่าสนใจ
มากยิ่งขึ้นอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 50.91  ในด้านความเหมาะสมในเรื่องของสีภาพ กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า สีภาพเหมาะสมกับรายการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 54.55 ใน
ด้านความเหมาะสมในการใช้เทคนิคการตัดต่อ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า เทคนิคการตัดต่อ
ที่น ามาใช้ในรายการมีความเหมาะสมกับรายการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 47.27 ในด้านความ
ต่อเนื่องและน่าติดตามมากของรายการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การตัดต่อท าให้รายการ
มีความต่อเนื่องและน่าติดตามมากยิ่งขึ้น อยู่ในระดับมาก และมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.09   

 
 

4.2 ด้านการตัดต่อ มากที่สุด 
(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(คน) 

- มีความเหมาะสมกับรายการ 
ท าให้รายการมีความน่าสนใจ
มากขึ้น 

16.36 
(9) 

50.91 
(28) 

32.73 
(18) 

0 
(0) 

0 
(0) 

55 

- สี ข อ ง ภ า พ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
รายการ 

36.36 
(20) 

54.55 
(30) 

9.09 
(5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

55 

- เทคนิคการตัดต่อที่น ามาใช้ใน
รายการมีความเหมาะสมกับ
รายการ 
 

18.18 
(10) 

47.27 
(26) 

32.73 
(18) 

1.82 
(1) 

0 
(0) 

55 

- การตัดต่อท า ให้ รายการมี
ความต่อเนื่องและน่าติดตาม
มากยิ่งข้ึน 

14.55 
(8) 

49.09 
(27) 

34.55 
(19) 

1.82 
(1) 

0 
(0) 

55 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



84 

 

ตารางที่ 5-8 ความพึงพอใจเกี่ยวกับ ดนตรีและเสียงประกอบของรายการ (Music and Sound 
effect) 

 สรุปได้ว่า ในเรื่องของการตัดต่อนั้นกลุ่มตัวอย่างมีความพอใจในเรื่องของเทคนิคในการตัด
ต่อ สีภาพ ความต่อเนื่องของการตัดต่อ อยู่ในระดับมาก ซึ่งการตัดต่อทั้งหมดสามารถท าให้รายการมี
ความน่าสนใจมากขึ้น 
  จากตาราง สรุปได้ดังนี้ ในด้านความเหมาะสมของดนตรีที่น ามาใช้ในรายการ กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ดนตรีที่ใช้มาประกอบในรายการมีความเหมาะสมกับรายการ อยู่ในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ 56.36  ในด้านความหลากหลายของดนตรีประกอบ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็น
ว่า ดนตรีประกอบมีความหลากหลาย อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 41.82 ในด้านการเลือกดนตรี
มาใช้ในรายการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ดนตรีที่เลือกน ามาใช้ในรายการท าให้รายการมี
ความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 50.91   
 สรุปได้ว่า ในเรื่องของดนตรีประกอบนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจทั้งด้านความ
หลากหลาย ความเหมาะสมของดนตรีที่น ามาใช้ ซึ่งช่วยท าให้รายการน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 ดนตรีและเสียงประกอบ มากที่สุด 
(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(คน) 

- ความเหมาะสมของดนตรีที่ใช้
มาประกอบในรายการ 

30.91 
(17) 

56.36 
(31) 

12.73 
(7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

55 

- ความหลากหลายของดนตรี
ประกอบ 

25.45 
(14) 

41.82 
(23) 

29.09 
(16) 

3.64 
(2) 

0 
(0) 

55 

- ด น ต รี ที่ เ ลื อ ก น า ม า ใ ช้ ใ น
รายการท าให้รายการมีความ
น่าสนใจมากยิ่งข้ึน 

23.64 
(13) 

50.91 
(28) 

23.64 
(13) 

1.82 
(1) 

0 
(0) 

55 
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ตาราง 5-9 ความพึงพอใจเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ (Overview) 
 ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ สรุปผลได้เป็นตารางดังนี้ 

 จากตาราง สรุปได้ดังนี้ ในด้านความเหมาะสมของรูปแบบรายการ การน าเสนอรายการและ 
เนื้อหา ของรายการ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า รูปแบบรายการ การน าเสนอรายการและ 
เนื้อหา ของรายการ มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 69.09 ในด้านความเหมาะสม
ในการน าเสนอรายการ ทั้งด้านภาพและเสียง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การน าเสนอ
รายการ ทั้งด้านภาพและเสียงมี ความเหมาะสมและลงตัวกัน อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 63.64  
ในด้านความเหมาะสมและความน่าสนใจของภาพรวมของรายการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็น
ว่า ภาพรวมของรายการมีความน่าสนใจและเหมาะสม กับกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ 56.36 ในด้านเหมาะสมในเรื่องของ ความยาวของรายการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 
ความยาวของรายการมีความเหมาะสม ในยาวและไม่ สั้นจนเกินไป อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
47.27  ในด้านประโยชน์ที่ได้รับจากรายการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ประโยชน์ที่ได้รับ

5. ภาพรวมของรายการ มากที่สุด 
(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(คน) 

- รูปแบบรายการ การน าเสนอ
รายการและ  เนื้ อหา  ของ
รายการ มีความเหมาะสม 

16.36 
(9) 

69.09 
(38) 

14.55 
(8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

55 

- การน าเสนอรายการ ทั้งด้าน
ภ า พ แ ล ะ เ สี ย ง มี  ค ว า ม
เหมาะสมและลงตัวกัน 

21.82 
(12) 

63.64 
(35) 

14.55 
(8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

55 

- ภาพรวมของรายการมีความ
น่าสนใจและเหมาะสม กับ
กลุ่มเป้าหมาย 

29.09 
(16) 

56.36 
(31) 

14.55 
(8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

55 

- ความยาวของรายการมีความ
เหมาะสม ในยาวและไม่ สั้น
จนเกินไป 

16.36 
(9) 

47.27 
(26) 

34.55 
(19) 

1.82 
(1) 

0 
(0) 

55 

- ประโยชน์ท่ีได้รับจากรายการ
ทัง้ 3 ช่วง 

14.55 
(8) 

69.09 
(38) 

16.36 
(9) 

0(0) 0(0) 55 

- ก า ร น า ค ว า ม รู้ ที่ ไ ด้ จ า ก
รายการไปปรับใช้ได้จริง 

29.09 
(16) 

54.55 
(30) 

16.36 
(9) 

0(0) 0(0) 55 

- โดยรวมแล้วรายการมีจุดเด่น
และมี เอกลักษณ์ ไม่ ซ้ า  กับ
รายการอื่น 

16.36 
(9) 

63.64 
(35) 

18.18 
(10) 

1.82 
(1) 

0(0) 55 
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จากรายการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 69.09 ในด้านการน าความรู้ที่ได้จากรายการไปปรับใช้ได้
จริง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การน าความรู้ที่ได้จากรายการไปปรับใช้ได้จริง อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 56.36 ในด้านการน าความรู้ที่ได้จากรายการไปปรับใช้ได้จริง กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีความเห็นว่า การน าความรู้ที่ได้จากรายการไปปรับใช้ได้จริงอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
54.55 ในด้านจุดเด่นและมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ าของรายการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า โดยรวม
แล้วรายการมีจุดเด่นและมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ ากับรายการอ่ืน อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 63.64 
  สรุปได้ว่า ด้านของภาพรวมในรายการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบรายการ การน าเสนอ
รายการและ เนื้อหา ของรายการ มีความเหมาะสม การน าเสนอรายการ ทั้งด้านภาพและเสียงมี 
ความเหมาะสมและลงตัวกัน ภาพรวมของรายการมีความน่าสนใจและเหมาะสม กับกลุ่มเป้าหมาย 
ความยาวของรายการมีความเหมาะสม ในยาวและไม่ สั้นจนเกินไป ประโยชน์ที่ได้รับจากรายการทั้ง 
3 ช่วง การน าความรู้ที่ได้จากรายการไปปรับใช้ได้จริง และ โดยรวมแล้วรายการมีจุดเด่นและมี
เอกลักษณ์ไม่ซ้ ากับรายการอ่ืน กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจมาก 
 
ข้อดี-ข้อเสีย และข้อเสนอแนะของรายการ 
ข้อดีของรายการ 
  1.  สีสวย เหมาะสมกับรายการ 
  2.  กราฟิกและเพลงประกอบน่ารัก เข้ากับรูปแบบของรายการ 
  3.  ได้วิธีการท าของใช้ต่างๆให้น้องหมา ด้วยวิธีการง่าย ดูแล้วน าไปใช้ได้จริง 
  4.  รายการมีความน่าสนใจ ให้ข้อมูลได้ดี เนื้อหาสามารถน าไปใช้ได้จริงๆ เป็นประโยชน์มาก  
   การน าเสนอน่ารัก เหมาะสม ดูลงตัวแล้ว มีการแบ่งช่วงได้ค่อนข้างเชื่อมโยงกันดี 
  5.  เป็นรายการที่มีเนื้อหาใหม่ไม่เหมือนใครเพราะเป็นการดีไอวาย (D.I.Y) ของให้สัตว์เลี้ยง 
  6.  ท าให้ได้ความรู้ทั้งเรื่องของการดีไอวาย (D.I.Y) ไอเทม็ส าหรับสุนัขและยังได้ความรู้ใน         
  เรื่องอ่ืนๆอีกด้วย เช่น  เรื่องอาหารที่ต้องห้ามของสุนัข เป็นต้น 
  7.  ชอบกราฟิกกับฉากท่ีใช้ในรายการ โดยรวมทั้งรายการน่ารัก รายการแปลกใหม่ดี 
  8.  Mood รายการเหมาะสมดีครับ เน้นผู้หญิง สดใส น่ารัก graphic ท าได้เหมาะกับ          

รายการ เรียบง่ายแต่ดูดี 
9. ได้รับรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง อีกทั้งยังได้ตระหนักถึงความส าคัญของสัตว์เลี้ยง เป็น
การสร้างสัมพันธภาพให้แก่สัตว์เลี้ยงของตนเอง อาทิ การประดิษฐ์ของตกแต่งให้สุนัขของ
เรา ก็เหมือนเป็นการใส่ใจสัตว์เลี้ยงของเรา 
10. สามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริง เพราะเป็นของที่สามารถหาท าเองได้ และไม่ยาก 
โดยรวมแล้ว ถ้าเป็นคนที่ชอบและรักสัตว์จริงๆ รายการก็จะเป็นประโยชน์มากๆ 
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ข้อเสียของรายการ 
1. เสียงประกอบหน้าจะมีเสียงสัตว์ 
2. แสงไม่ค่อยคงท่ี รู้สึกได้ว่าแสงเปลี่ยนตลอด 
3. การตัดต่ออาจยังไม่เนียนบางจุด เช่น มีเฟรมที่สีไม่เหมือนกันแลบเข้ามา การจั้มภาพท า

ให้รู้สึกว่าสะดุด 
4. บางช่วงน่าจะตัดให้มันกระชับกว่านี้ โดยช่วงที่ท าของอาจจะเร่งสปีดให้ภาพไปไว เพราะ

ภาพมันจะดูเรื่อยๆ และน่าเบื่อ 
5. มันยังเรียบๆไปบ้าง แต่ก็สามารถดูได้เรื่อยๆ 
6. โทนสีของชุดเสื้อผ้ากับฉาก มันดูใกล้กันมากไป ดูกลืนกัน 
7. รายการยังดูเรื่อยๆ อาจเป็นเพราะเพลงช้าไม่สนุกสนาน และแบ่งช่วงรายการยังไม่

ต่อเนื่องเท่าท่ีควร 
8. ดูสบายมากจนน่าเบื่อ 
9. ขึ้นตอนในการท าปอมๆ เสร็จแล้วตัดไปเลย ไม่ได้อธิบายวิธีการติดปอมปอมบนเข็มขัด 
10. เรื่องของรูปแบบ content หรือวิธีการน าเสนอ ไม่มีให้เห็น จะมีในเรื่องของคาแรคเตอร์ 

การพูดการจาของพิธีกร เมื่อพูดน่ากล้อง ไม่เชิญชวนให้คนติดตามสักเท่าไหร่ ไม่มีหนัก
เบา ท าให้น่าเบื่อในบางช่วง 

ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อรายการ 
1. ควรเพิม่ความสนุกเข้าไปในรายการมากยิ่งขึ้นเพ่ือให้น่าติดตาม 
2. ปรับเรื่องเพลงให้ดูสนุกกว่านี้ และแบ่งช่วงให้ชัดเจนขึ้น 
3. โดยรวมรายการดูน่ารักเหมาะสมกับสุนัขดี แต่ถ้ามีการกระชับความยาวในแต่ละช่วงได้

มากกว่านี้รายการก็จะสนุกขึ้น 
4. ควรจะมีอัพเดทสัตว์เลี้ยงให้หลากหลายชนิดเพิ่มขึ้น 
5. ควรตัดต่อให้กระชับมากกว่านี้ 
6. ช่วงที่ให้ข้อมูลน่าจะมีวิธีการสรุปเล่าให้สั้นกระชับกว่านี้ 
7. อยากให้ดูมีอะไรมากกว่านี้ เพราะดูเรียบเกินไป 
8. อยากให้รายการยาวขึ้นมี Content หลากหลายขึ้น เพราะถ้าเราชอบสุนัขแต่ไม่ชอบ

แมว เมื่อเป็นเทปแมวเราก็จะไม่ดู หรือในทางกลับกันก็ตาม ดังนั้นถ้ามีสัตว์หลายๆ 
ประเภทก็จะท าให้คนดูสามารถดูได้ทุกเทป 

9. อยากให้ระยะเวลาสั้นกว่านี้ 
10. เสียงดนตรีแบล็คกราวน่าจะเปลี่ยนบ้าง  
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2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม (Survey Research)  เพื่อประเมิน
ประสิทธิผลรายการในหัวข้อ หัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการ
โทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง รายการ Do it your pets”  
  จากการที่ผู้ศึกษาได้ทาการวิเคราะห์ผลจากการตอบแบบสอบถามในหัวข้อ “ความพึงพอใจ
และประโยชน์ที่ได้จากการรับชมรายการโทรทัศน์ประเภทรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  
ส าหรับสัตว์เลี้ยง รายการ Do it your pets” ของกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นวัยรุ่นอายุ 15-25 ปี จ านวน
ทั้งสิ้น 55 คนนั้น สามารถสรุปผลได้ว่า กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจและชื่นชอบวิธีการน าเสนอของ
รายการในแต่ละช่วง โดยเหตุผลว่า วิธีการน าเสนอของรายการมีความเหมาะสมกับเนื้อหา ซึ่งให้ทั้ง
สาระ ความรู้และความบันเทิงควบคู่ และรายการนั้นสามารถน า เสนอเนื้อหาสาระที่เข้าใจง่ายและ
สามารถน าไปใช้ในจริง แต่ยังมีข้อเสียคือ ในแต่ละช่วงนั้นยังไม่มีความน่าสนใจและน่าติดตาม
เท่าท่ีควร รายการยังดูเรื่อยๆเอ่ือยๆอยู่ 
 ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาของรายการในแต่ละช่วงนั้น กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่พึงพอใจในเนื้อหาโดยรวมของรายการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ความน่าสนใจ ความ
ทันสมัย ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสมกับรูปแบบรายการ และสัดส่วนของความรู้และความบันเทิง 
ฯลฯ แต่อาจจะติดในเรื่องของความหลากหลายของเนื้อหารายการอาจจะยังต้องพัฒนาให้มีความ
หลากหลายมากขึ้นกว่านี้ ซึ่งบางคนอาจจะชอบที่มีการแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเข้าไป
นอกเหนือจากการดีไอวาย (D.I.Y)  ท าให้มีความหลากหลายมากขึ้นแต่ก็อาจจะยังไม่พอส าหรับ
รายการวัยรุ่นในปัจจุบัน เพราะมันอาจจะเป็นเนื้อหาที่น่าเบื่อไป 
  ในด้านของความพึงพอใจที่มีต่อพิธีกรและแขกรับเชิญของรายการ กลุ่มตัวอย่างนั้นมีความ
พึงพอใจกับพิธีกรและแขกรับเชิญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พิธีกรในช่วง D.I.Y ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจมากที่สุด เพราะมีความเป็นธรรมชาติ พูดคล่องแคล่ว ชัดเจน และยังมีบุคลิกที่เหมาะสมกับ
รายการ สามารถสร้างสีสันให้กับรายการได้เป็นอย่างมาก ซึ่งในส่วนของพิธีกรหลักอาจจะยังแข็งไป
บ้างแต่ว่าโดยรวมถือว่าสามารถด าเนินรายการได้ดี ส่วนแขกรับเชิญนั้นกลุ่มตัวอย่างบางคนให้
ความเห็นเพิ่มเติมว่า อาจจะยังไม่ค่อยมีบทบาทและสร้างสีสันให้กับรายการมากเท่าไหร่ 
  ในด้านความพึงพอใจที่มีต่อกราฟิกรายการ การตัดต่อ และดนตรีประกอบในรายการ โดย
ภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจกับกราฟิกของรายการเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่ามากที่สุดใน
ทุกๆด้านเลยก็ว่าได้ เพราะกราฟิกนั้นท าให้รายการนั้นน่าสนใจขึ้นมาก ท าให้เข้าใจเนื้อหาของรายการ
มากขึ้น สีสันของกราฟิกที่เหมาะสมกับรายการ เนื่องจากการใช้เทคนิคในการตัดต่ออาจจะยังดีไม่พอ 
หรือเพลงในบางส่วนนั้นท าให้รายการเรื่อยๆเกินไป กราฟิกจึงเค้ามาช่วยได้บ้าง แต่สรุปแล้วกลุ่ม
ตัวอย่างก็มีความพึงพอใจทั้งด้านของกราฟิก การตัดต่อ และดนตรีประกอบในรายการ 
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  ในด้านความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ กลุ่มตัวอย่างนั้นมีความพึงพอใจมากต่อ
ภาพรวมของรายการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบรายการ การน าเสนอรายการและ เนื้อหาของ
รายการ  ซึ่งนอกจากจะได้ความบันเทิงแล้วยังได้รับประโยชน์จากรายการทั้ง 3 ช่วง และสามารถการ
น าความรู้ที่ได้จากรายการไปปรับใช้ได้จริง ซึ่งโดยรวมแล้วรายการมีจุดเด่นและมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ ากับ
รายการอื่น   

 จากผลสรุปข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการประเมินผลรายการ เพ่ือให้ทราบถึงความ
คิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอ
วาย (D.I.Y)  (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง ซึ่งจะน าไปสู่บทสรุปและการอภิปรายผลชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



 

บทที่  6 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงานรายการ ในหัวข้อเรื่อง “การผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอ
วาย (D.I.Y)  ส าหรับสัตว์เลี้ยง” เป็นการศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงาน ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบ 
เนื้อหา และวิธีการน าเสนอ ที่ปรากฏในรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ศึกษาข้อมูลความ
คิดเห็นจากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) รวมถึงส ารวจพฤติกรรมการรับชมรายการ
โทรทัศน์ทั่วไป และความต้องการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อรายการ
โทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง เพื่อให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ตลอดจนประเมินผลชิ้นงานรายการ ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น 
ด้วยวิธีการท าแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าว
นั้น สามารถสรุป อภิปรายผล และอธิบายข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ 

 
สรุปผลการศึกษาวิจัย 

1. การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอที่ปรากฏในรายการโทรทัศน์
แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  ที่ ออกอากาศทางสื่อออนไลน์ และเคเบิ้ลทีวี (Cable TV) จ านวน 2 
รายการ  

จากการศึกษาวิเคราะห์ การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอที่เกิดขึ้นใน
รายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ที่ออกอากาศทางสื่อออนไลน์ และเคเบิ้ลทีวี (Cable TV) อัน
ได้แก่ รายการก็แฟชั่นอ่ะ ออกอากาศสื่อออนไลน์ ทางช่อง Spokedark Tv  และรายการ Cheeze 
Tv D.I.Y ทางช่อง Very TV true vision 85  ออกอากาศทุกวันพุธ 21.00-21.30 น. และออกอากาศ
ย้อนหลังทาง Youtube  และเว็บไซต์รายการดูย้อนหลังต่างๆ ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 

ส่วนที่ 1 รูปแบบ (Format) ของรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)    
รูปแบบของรายการนั้น ส่วนใหญ่จะมีความคล้ายคลึงกัน คือ การสาธิตวิธีการท าดีไอวาย 

(D.I.Y)  เสื้อผ้า โดยอาจจะสาธิตโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านดีไอวาย (D.I.Y)  หรือพิธีกรรายการที่มีความรู้
หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการดีไอวาย (D.I.Y) เสื้อผ้าและแฟชั่น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นดีไอวาย 
(D.I.Y) โดยการน าเอาของที่ไม่ใช่แล้วมาท าเป็นชิ้นใหม่ โดยผสมกับไอเดียของเราเอง โดยที่อาจจะมี
ส่วนของการแนะน าการแต่งตัวเพ่ิมเข้ามา ส่วนใหญ่อารมณ์ของภาพ (Mood&Tone) ของรายการจะ
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ขึ้นอยู่กับว่าเป็นรายการแบบไหน แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะมีสีภาพสดใส ทันสมัย ให้เหมาะกับวัยรุ่น 
เพราะรายการแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส่วนใหญ่ กลุ่มเป้าหมายจะเป็นวัยรุ่น  

 การเลือกเพลง ในการน าเสนอในรายการ โดยส่วนใหญ่จะเลือกใช้เพลงที่มีความสดใส หรือ 
เพลงแนวๆแฟชั่น สนุกๆ เนื่องจากเนื้อหารายการที่ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ขั้นตอนและวิธีการท าส่วน
ใหญ่ การใช้เพลงสดใสหรือเพลงแนวแฟชั่นสนุกๆ จะท าให้รายการไม่น่าเบื่อ และนอกจากนี้ยังมีความ
เหมาะสมกับเนื้อหาของรายการและภาพที่ปรากฏด้วย 

 ส่วนที่ 2 เนื้อหา (Content) ของรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  
รายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) นั้น มีการน าเสนอเนื้อหาที่มีลักษณะคล้ายกัน คือ มี

การให้เนื้อหาทั้งด้านความรู้ และให้ความบันเทิง โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นเนื้อหาส าหรับวัยรุ่นมากกว่า 
เพราะเป็นแฟชั่นเกี่ยวกับวัยรุ่น โดยทั้ง 2 รายการจะคล้ายๆกันคือ มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับ
แฟชั่นเข้าไปด้วย เพ่ือให้รายการดูไม่น่าเบื่อจนเกินไป และผู้ชมก็ได้รับความรู้ไปพร้อมๆกันด้ วย เป็น
การให้ทั้งความรู้และความบันเทิงควบคู่กันไป 

ส่วนที่ 3 ลีลาและวิธีการน าเสนอ (Style and Presentation) ของผู้ด าเนินรายการ 
แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  

สิ่งส าคัญคือจะต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับแฟชั่นหรือดีไอวาย (D.I.Y)พอสมควร นอกจากนี้
แล้วยังต้องบุคลิกที่ดี มีความมั่นใจ มีความน่าเชื่อถือ พูดชัดเจน เข้าใจง่าย ดูเป็นคนที่แฟชั่น
พอสมควร จึงจะท าให้รายการดูน่าสนใจและน่าเชื่อถือ ซึ่งจะเห็นได้ว่า บุคลิกของผู้ด าเนินรายการ 
เป็นส่วนส าคัญที่เกี่ยวกับการเสนอทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่ม
ผู้ชม 

2. การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  ที่
ออกอากาศทางเคเบิ้ลทีวี (Cable TV) จ านวน 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับดีไอวาย (D.I.Y)  
จ านวน 1 ท่าน 

จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตรายการ
โทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) จากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ที่ออกอากาศทาง
เคเบิ้ลทีวี (Cable TV) คือ ผู้ผลิตรายการ Cheeze Tv D.I.Y ทางช่อง Very TV true vision 85  
ออกอากาศทุกวันพุธ 21.00-21.30 น. ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 3 ตุลาคม พ.ศ.2556 สามารถสรุป
ผลได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมและความนิยมของรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอ
วาย (D.I.Y)  

 ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ มีความคิดเห็นว่า ในปัจจุบันนั้นมีรายการเกี่ยวกับแฟชั่นดีไอวาย 
(D.I.Y) ค่อยข้างเพ่ิมขึ้นมากกว่าแต่ก่อน ซึ่งการท ารายการเกี่ยวกับแฟชั่นและดีไอวาย (D.I.Y) จะต้อง
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ตามโลกของแฟชั่นให้ทัน เพราะโลกของแฟชั่นนั้นจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ไม่มีวันหยุดแน่นอน  ต่อให้
แฟชั่นจะวนกลับมาที่เดิมก็ตาม การดีไอวาย (D.I.Y) มันอยู่ที่ไอเดียของเราว่าเราอยากจะท าอะไร 
เพราะฉะนั้นแล้วจึงขึ้นอยู่ที่ไอเดียของคนท า ว่าจะน าเสนอออกมาในรูปแบบไหน 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย 
(D.I.Y)  

 ในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายของรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  ผู้ผลิตรายการ
โทรทัศน์ โทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) มีความคิดเห็นว่า เป้าหมายหมายหลักก็คือวัยรุ่นที่รักแฟชั่น 
และรักการแต่งตัวนั่นเอง และเป็นวัยที่ให้ความส าคัญกับการแต่งตัวและมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าที่
จะคิดอะไรใหม่ๆ โดยเฉพาะวัยรุ่นสมัยนี้ที่หันมาให้ความสนใจกับการแต่งการ และตามกระแส ตาม
แฟชั่นกันมากขึ้นด้วย 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะเนื้อหาของรายการมีความแตกต่างจากรายการ
โทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ทั่วไป 

  ในเรื่องของลักษณะเนื้อหาของรายการมีความแตกต่างจากรายโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย 
(D.I.Y)  การทั่วไป ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) มีความคิดเห็นว่า เนื้อหาของรายการ
เกี่ยวกับแฟชั่นนั้นกว้างมาก และมีมากหมายหลายแบบด้วยกัน ขึ้นอยู่กับว่าผู้ผลิตรายการเลิกที่จะ
หยิบเรื่องไหนมาน าเสนอ และยังข้ึนอยู่กับความสนใจของแต่ละบุคคลอีกด้วย ซึ่งสิ่งที่จะท าให้รายการ
มีความแตกต่างนั้นก็ขึ้นอยู่กับการน าเสนอแล้วว่าจะน าเสนอเกี่ยวกับอะไร และต้องน าเสนอให้
น่าสนใจ นอกเหนือจากการอัพเดทข่าวคราวแฟชั่นธรรมดาๆ ก็อาจจะเพ่ิมเนื้อหาในรายการให้มีอะไร
มากขึ้น เช่น เล่าถึงประวัติความเป็นมาของแฟชั่นนั้นๆ  หรืออาจจะบอกถึงวิธีการแต่งตัวให้เข้ากับเท
รนแฟชั่นนั้นๆ เป็นต้น 

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการน าเสนอรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  
ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) มีความคิดเห็นว่า การน าเสนอรายการ

โทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  ก็คือจะต้องท าให้น่าสนใจ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วรายการโทรทัศน์ทั่วๆไปที่
เป็นเกี่ยวกับดีไอวาย (D.I.Y)  ก็จะซ้ าๆกันคือมาสอนการดีไอวาย (D.I.Y) เพราะว่าจริงๆก็ท าได้แค่นี้ 
แต่สิ่งที่ท าให้รายการเราแตกต่างจากรายการอ่ืนนั่นก็คือ การสร้างจุดเด่น และเอกลักษณ์ของรายการ
เราเอง ซึ่งการดึงเอาจุดเด่นและเอกลักษณ์ของรายการเราออกมาน าเสนอ จะท าให้รายการเราเด่น
และน่าสนใจมากกว่ารายแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) รายการอืน่ๆ 

ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะหรือบุคลิกของพิธีกรรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอ
วาย (D.I.Y)  

 ในเรื่องของลักษณะหรือบุคลิกของพิธีกรรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ผู้ผลิต
รายการโทรทัศน์โทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)   มีความคิดเห็นว่า จริงๆแล้วบุคลิกและลักษณะของ
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พิธีกรนั้นถือว่าส าคัญมาก เพราะรายการจะสนุกหรือไม่นั้นก็ต้องขึ้นอยู่ตัวตัวพิธีกรด้วย คือจะต้อง พูด
เก่ง แต่งตัวเก่ง มีความมั่นใจ และที่ส าคัญของพิธีกรรายการแฟชั่น จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับแฟชั่น
พอสมควร เพ่ือให้รายการมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 

ส่วนที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดี
ไอวาย (D.I.Y)  

 ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) มีความคิดเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นการท าอะไรก็
ตามก่อนที่จะให้เกิดปัญหาเราต้องมีการเตรียมการ และวางแผนให้ดี มีการคิดถึงปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นแล้วคิดทางแก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้าก่อน เพราะฉะนั้นแล้วปัญหาในการผลิตรายการจึงไม่ค่อยมี 
เนื่องจากมีการวางแผนมาดี และงานดีไอวาย (D.I.Y) ไม่ใช่งานประดิษฐ์ที่จะเน้นความสวยงาม แต่งาน
ดีไอวาย (D.I.Y) เป็นงานที่ ถ้าท าด้วยความไม่ตั้งใจ มันจะออกมาดี ดูมีสไตล์มากกว่าเพราะฉะนั้นแล้ว
งานดีไอวาย (D.I.Y) เป็นงานที่ไม่นิ่ง สามารถปรับได้แล้วแต่ตัวคนที่ท า 

 
 3. ผลการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไป และความต้องการใน
ด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  

ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม เพ่ือส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์
ทั่วไป และความต้องการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อรายการโทรทัศน์แฟชั่นดี
ไอวาย (D.I.Y) จ านวนทั้งสิ้น 100 คน ตั้งแต่วันที่ 10-20 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งสามารถสรุปผลได้
ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คนนั้น ส่วนใหญ่มี อายุระหว่าง 15 -25 ปี ที่มี  

รายได้อยู่ที่ 5,001-10,000 บาทต่อเดือน ซึ่งส่วนใหญ่จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยง และสัตว์ที่กลุ่มตัวอย่าง ที่นิยม
เลี้ยงมากที่สุดก็คือสุนัข แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างนั้นส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นซึ่งเหมาะกับ  
กลุ่มเป้าหมายของรายการที่เป็นวัยรุ่นอายุระหว่าง 15 -25 ปี 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
จากการส ารวจด้านพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “แฟชั่น ดี

ไอวาย (D.I.Y)  ” โดยตรงนั้น   พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ 
โทรทัศน์ ผ่านทางสื่อออนไลน์ ในช่วงเวลา 18.00-22.00 น. เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็น
วัยรุ่น เวลานี้จึงเป็นเวลาที่วัยรุ่นสะดวกที่จะรับชมมากท่ีสุด  

ส่วนที่  3 ความต้องการที่ มีต่อรูปแบบรายการโทรทัศน์แฟชั่น ดีไอวาย (D.I.Y)  
 จากการส ารวจความต้องการที่มีต่อรูปแบบรายการโทรทัศน์แฟชั่นนั้น พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 
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ได้เลือกระยะเวลาในการออกอากาศ 15 – 20 นาที ซึ่งเป็นเวลาที่ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป 
และเป็นระยะเวลาที่พอดีกับการเปิดรับเนื้อหาของรายการส าหรับกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้แล้วกลุ่ม
ตัวอย่างต้องการจะให้น าเสนอการออกแบบสร้างสรรค์ไอเดียการท าเสื้อผ้าของสัตว์เลี้ยงแบบดีไอวาย 
(D.I.Y)  โดยจะมีการสอดแทรกสาระความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงไปด้วย นอกจากนี้ก็จะมีความบันเทิง
ควบคู่ไปด้วย เพ่ือไม่ให้รายการดูซีเรียสและน่าเบื่อเกินไป 

ส่วนที่ 4 ความต้องการที่มีต่อเนื้อหารายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  
จากการส ารวจความต้องการที่มีต่อเนื้อหารายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  นั้น 

พบว่า กลุ่มเป้าหมายต้องการเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิธีการคิดและออกแบบเสื้อผ้าของสัตว์เลี้ยงใน
หลากหลายรูปแบบมากที่สุด รองลงมาคือ การน าวัสดุหรือสิ่งที่ไม่ใช้แล้ว มาเป็นวัสดุหลักในการท า 
ส่วนผลส ารวจด้านการน าเสนอ กลุ่มเป้าหมายต้องการบุคคลที่มีความรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
แฟชั่นและดีไอวาย (D.I.Y) มากที่สุด รองลงมาคือ มีสัตว์เลี้ยงคู่กับพิธีกรประจ ารายการ ส าหรับด้าน
ข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมายต้องการให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเพ่ิมเติมด้วย 

จากผลสรุปข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการออกแบบโครงสร้างและรูปแบบโครงร่างของ
รายการทั้งหมด ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการการตอบแบบสอบถาม (Survey Research) เพื่อประเมิน
ประสิทธิผลรายการ ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการ
โทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  ส าหรับสัตว์เลี้ยง รายการ Do it your pets” 

ผู้ศึกษาได้ทาการประเมินผลชิ้นงานรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  ส าหรับสัตว์
เลี้ยง รายการ Do it your pets ที่ได้ผลิตขึ้น ด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามในหัวข้อ “ความพึงพอใจ
และประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง รายการ 
Do it your pets” จากกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่น ที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี ในช่วงระหว่างวันที่ 29 
ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม พ.ศ.2557 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและการน าเสนอ (Format) 
กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจและชื่นชอบรูปแบบของรายการในแต่ละช่วง โดยเหตุผลว่า 

วิธีการน าเสนอของรายการมีความเหมาะสมกับเนื้อหา ซึ่งให้ทั้งสาระ ความรู้และความบันเทิงควบคู่ 
และรายการนั้นสามารถน าเสนอเนื้อหาสาระท่ีเข้าใจง่ายและสามารถน าไปใช้ในจริง แต่ยังมีข้อเสียคือ 
ในแต่ละช่วงนั้นยังไม่มีความน่าสนใจและน่าติดตามเท่าท่ีควร รายการยังดูเรื่อยๆเอ่ือยๆอยู่  

 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหารายการ (Content) 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาของรายการในแต่ละช่วงนั้น กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่พึงพอใจในเนื้อหาโดยรวมของรายการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ความน่าสนใจ ความ
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ทันสมัย ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสมกับรูปแบบรายการ และสัดส่วนของความรู้และความบันเทิง 
ฯลฯ แต่อาจจะติดในเรื่องของความหลากหลายของเนื้อหารายการอาจจะยังต้องพัฒนาให้มีความ
หลากหลายมากขึ้นกว่านี้ ซึ่งบางคนอาจจะชอบที่มีการแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเข้าไป
นอกเหนือจากการดีไอวาย (D.I.Y) ท าให้มีความหลากหลายมากขึ้นแต่ก็อาจจะยังไม่พอส าหรับ
รายการวัยรุ่นในปัจจุบัน เพราะมันอาจจะเป็นเนื้อหาที่น่าเบื่อไป 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าเสนอของรายการ (Style) 
กลุ่มตัวอย่างนั้นมีความพึงพอใจกับพิธีกรและแขกรับเชิญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พิธีกร

ในช่วง D.I.Y ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุด เพราะมีความเป็นธรรมชาติ พูดคล่องแคล่ว 
ชัดเจน และยังมีบุคลิกที่เหมาะสมกับรายการ สามารถสร้างสีสันให้กับรายการได้เป็นอย่างมาก ซึ่งใน
ส่วนของพิธีกรหลักอาจจะยังแข็งไปบ้างแต่ว่าโดยรวมถือว่าสามารถด าเนินรายการได้ดี ส่วนแขกรับ
เชิญนั้นกลุ่มตัวอย่างบางคนให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า อาจจะยังไม่ค่อยมีบทบาทและสร้างสีสันให้กับ
รายการมากเท่าไหร่ 

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกราฟิก การตัดต่อ (Editing) ภาพ ดนตรีและเสียง
ประกอบของรายการ (Music and Sound effect) 

ในด้านความพึงพอใจที่มีต่อกราฟิกรายการ การตัดต่อ และดนตรีประกอบในรายการ โดย
ภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจกับกราฟิกของรายการเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่ามากที่สุดใน
ทุกๆด้านเลยก็ว่าได้ เพราะกราฟิกนั้นท าให้รายการนั้นน่าสนใจขึ้นมาก ท าให้เข้าใจเนื้อหาของรายการ
มากขึ้น สีสันของกราฟิกที่เหมาะสมกับรายการ เนื่องจากการใช้เทคนิคในการตัดต่ออาจจะยังดีไม่พอ 
หรือเพลงในบางส่วนนั้นท าให้รายการเรื่อยๆเกินไป กราฟิกจึงเค้ามาช่วยได้บ้าง แต่สรุปแล้วกลุ่ม
ตัวอย่างก็มีความพึงพอใจทั้งด้านของกราฟิก การตัดต่อ และดนตรีประกอบในรายการ 

ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ (Overview) 
ในด้านความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ กลุ่มตัวอย่างนั้นมีความพึงพอใจมากต่อ

ภาพรวมของรายการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบรายการ การน าเสนอรายการและ เนื้อหาของ
รายการ  ซึ่งนอกจากจะได้ความบันเทิงแล้วยังได้รับประโยชน์จากรายการทั้ง 3 ช่วง และสามารถการ
น าความรู้ที่ได้จากรายการไปปรับใช้ได้จริง ซึ่งโดยรวมแล้วรายการมีจุดเด่นและมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ ากับ
รายการอื่น 
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อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 
  จากการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอที่ปรากฏในรายการโทรทัศน์
แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์จากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  
รวมถึงการวิเคราะห์ผลส ารวจพฤติกรรมในการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์แฟชั่ นดีไอวาย (D.I.Y)  
ทั่วไปและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ประเภทแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)   
ตลอดจนการวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิผลรายการ Do it your pets ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น 
สามารถท าการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยได้ ดังนี้ 

เนื้อหาของรายการแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  ส าหรับสัตว์เลี้ยง จะต้องมุ่งเน้นให้สาระความรู้ที่
เป็นข้อเท็จจริง ที่น่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์ต่อเรื่องที่ใกล้ตัว ตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีหลักส าคัญในการสื่อสารว่า เนื้อหาสาระ (Content) ข่าวสารที่ดีจะต้องมี
ความหมายส าหรับผู้รับ มีสาระ ประโยชน์ แก่กลุ่มชน หรือมีสิ่งที่เขาจะได้ผลประโยชน์ จึงน่าสนใจ 
บางครั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มชนกลุ่มหนึ่ง แต่อาจจะไม่มีสาระส าหรับบางคน (วิจิตร อาวะกุล : 
2525) ซึ่งสอดคล้องกับผลส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย 
(D.I.Y) สัตว์เลี้ยง  ที่เนื้อหาของรายการมีความเหมาะส าหรับกลุ่มเป้าหมาย นั่นก็คือวัยรุ่นที่มีความ
สนใจในการดีไอวาย (D.I.Y) และ สัตว์เลี้ยงด้วย และนอกจากนี้แล้วยังมีประโยชน์และความรู้ที่
สามารถน าไปใช้จริง ถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์แค่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะก็ตาม 

แนวคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 2545 : 200) มี
องค์ประกอบของการคิดเชิงสร้างสรรค์ ดังนี้  

2.1 ต้องเป็นสิ่งใหม่ สิ่งที่สร้างสรรค์ออกมานั้น ต้องเป็นการคิดที่แหวกวงล้อมความคิดที่มี
อยู่เดิม และไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร แม้กระทั่งความคิดเดิมๆ ของตนเอง  

2.2 ต้องใช้การได้ ความคิดสร้างสรรค์ต้องเป็นความคิดที่มีเหตุผล น ามาพัฒนาให้เป็นจริง  
และเป็นประโยชน์ได้ สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีเดิม หรือเป็น สิ่งประดิษฐ์
ที่ใช้การได้ดีมากกว่าสิ่งประดิษฐ์เดิม  

2.3 ต้องมีความเหมาะสม แม้ว่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปด้วยความแปลกใหม่ แต่ต้อง
ผสมผสานองค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่  ยอมรับกัน
ทั่วไปบางประการด้วย ถึงจะเรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์  

จากทฤษฏีข้างต้น สอดคล้องกับผลของการส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ 
แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง ซึ่งเนื้อหาของรายการเนื้อหาของรายการมีความสร้างสรรค์ 
สามารถน ามาใช้งานได้จริงและเป็นประโยชน์แก่ผู้ชม ซึ่งการคิดเชิงสร้างสรรค์ถือเป็นสิ่งที่ส าคัญใน
รายการเป็นอย่างยิ่งเพราะหากขาดสิ่งนี้ไปรายการก็จะขาดจุดเด่น ทั้งยังไม่มีข้อแตกต่างจากรายการที่
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มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดความแตกต่าง และความ
น่าสนใจในตัวรายการ 

จากการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ท าให้ผู้ศึกษาได้เห็นถึงทฤษฎีต่างๆที่ได้น ามาใช้
ในการสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง ซึ่งทฤษฎี
นั้นต่างๆมีความสอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรายการ นับว่าเป็นประโยชน์อย่าง
มากที่ท าให้รายการต่างบรรลุวัตถุประสงค์และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได้
เป็นอยา่งดีทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหารายการรวมถึงผู้ด าเนินรายการด้วย 

 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  

1.1 จากผลส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างจะเปิดรับชมในเวลาว่าง หลังเลิกเรียน หรือหลังเลิกท างานเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว
จะเปิดรับชมที่บ้านในวันหยุดเสาร์อาทิตย์มากกว่า เพราะมีเวลาว่างที่จะเปิดทีวีดูมากกว่าวันธรรมดา 

1.2 เนื้อหาที่น าเสนอในรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง  
นอกเหนือจากการสาธิตวิธีการดีไอวาย (D.I.Y) เสื้อผ้าให้สัตว์เลี้ยงแล้วนั้นก็ควรจะมีความรู้ หรือ
เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมากขึ้นด้วย เพ่ือให้รายการดูมีสาระมากขึ้น และมีความ
น่าสนใจเพิ่มมากขึ้น 

1.3 พิธีกรที่ด าเนินรายการรายการโทรทัศน์ที่ดี ควรมีบุคลิกที่ดี มีความมั่นใจ และมีความรู้
เกี่ยวกับเรื่องของการดีไอวาย (D.I.Y) และแฟชั่นพอสมควร อีกทั้งยังต้องมีการน าเสนอที่ดี มีความเป็น
ธรรมชาติ และใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ชัดเจน 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 
การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  

ส าหรับสัตว์เลี้ยง ครั้งนี้ ได้น าเสนอในรูปแบบที่เน้นกลุ่มเป้าหมายส าหรับผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะ
เป็น mood & tone ของรายการ กราฟิกรายการที่เน้นไปทางสีชมพู ซึ่งจากผลส ารวจพบว่าก็มีผู้ชาย
อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งดูรายการแล้วอาจจะรู้สึกว่าหวานเกินไป และเหมาะส าหรับผู้หญิงมากเกินไป 
ดังนั้น ในการผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยงก็ควรที่จะครอบคลุม
เป้าหมายทุกเพศทุกวัย ด้วยการให้สีของภาพ Mood & Tone และองค์ประกอบต่างๆของรายการ
เป็นสีกลางๆ เพ่ือให้สามารถชมได้ทุกเพศทุกวัย 
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ภาคผนวก ก 

ขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556 

จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



103 

 

ตารางที่ ก-1 ขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่เดือนมิถนุายน พ.ศ.2556 จนถึงเดือน

มีนาคม พ.ศ.2557 
 

ขั้นตอนการ

ด าเนินงาน 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

มิ.ย. 

56 

ก.ค. 

56 

ส.ค. 

56 

ก.ย. 

56 

ต.ค. 

56 

พ.ย. 

56 

ธ.ค. 

56 

ม.ค. 

57 

ก.พ. 

57 

มี.ค. 
57 

ศึกษาและรวบรวม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

         

จัดท าบทท่ี 1 และ

น าเสนอต่ออาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

          

จัดท าบทท่ี 2 และ

น าเสนอต่ออาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

         

ตรวจความก้าวหน้า

คร้ังท่ี 1 

          

เก็บข้อมลูจาก

กลุ่มเป้าหมายโดยใช้

แบบสอบถาม 

          

จัดท าบทท่ี 3 และ

น าเสนอต่ออาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

         

ตรวจความก้าวหน้า

คร้ังท่ี 2 
          

วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ

สรุปผลเพ่ือน ามา

เขียนสคริปต์และ 

Proposalของ

รายการ 

          

 

ขั้นตอนการ

ระยะเวลาการด าเนินงาน 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
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ด าเนินงาน 56 56 56 56 56 56 56 57 57 57 

จัดท าบทท่ี 4 และ

น าเสนอต่ออาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

         

ตรวจความก้าวหน้า

คร้ังท่ี 3 
          

ผลิตรายการทาง

โทรทัศน์แฟชั่นดีไอ

วาย (D.I.Y) ส าหรับ

สัตว์เลี้ยง 

 

         

จัดท าบทท่ี 5 และ

น าเสนอต่ออาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

         

ตรวจความก้าวหน้า

คร้ังท่ี 4 
          

การล าดับภาพและ

เสียง 
         

ตรวจความก้าวหน้า

คร้ังท่ี 5 
          

ประเมินผลงานจาก

กลุ่มเป้าหมาย/

วิเคราะห์และสรุปผล

การทางาน 

         

จัดท าบทท่ี 6 และ

น าเสนอต่ออาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

 

         

 

ขั้นตอนการ

ระยะเวลาการด าเนินงาน 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
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ด าเนินงาน 56 56 56 56 56 56 56 57 57 

ตรวจความก้าวหน้า

คร้ังท่ี 6 
          

รวบรวมเอกสาร และ

จัดท ารูปเล่มจุล

นิพนธ ์

          

ตรวจรูปเล่มคร้ังท่ี 1           
ตรวจรูปเล่มคร้ังท่ี 2           
ตรวจรูปเล่มคร้ังท่ี 3           
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ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้ผลิตรายการที่เกี่ยวข้อง 

กับแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้ผลิตรายการที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) 

_____________________________________________________________________ 
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1. ค าถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) 

  - ความนิยมของรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ในปัจจุบัน 

  - แนวโน้มของรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ในอนาคต 

   - การเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น ทางรายการมองกลุ่มใด เพราะเหตุใด 

   - ท าอย่างไรจึงจะท าให้กลุ่มเป้าหมายสนใจรายการที่ผลิตขึ้น ต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง 
2. ค าถามด้านเนื้อหารายการ 

  - ลักษณะเนื้อหารายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ที่ดี ควรมีอะไรบ้าง 

  - ลักษณะเนื้อหารายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) แบบใดที่น่าจะได้รับความ   
นิยมมากที่สุด 

  - เนื้อหาของรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส่วนใดที่ควรได้รับการพัฒนา 

  - เนื้อหารายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ของผู้ศึกษาก าลังจะผลิตขึ้น ส่วน   

ใดบ้างท่ีควรปรับปรุง  
3. ค าถามด้านรูปแบบหรือวิธีการน าเสนอ 

  - ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการน าเสนอรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ที ่   
 สามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้สนใจรายการมากท่ีสุด 

  - Mood and Tone ของรายการควรเป็นแบบใด 
4. ค าถามด้านผู้ด าเนินรายการ 

  -เพศและวัยของผู้ด าเนินรายการ มีผลต่อการรับชมรายการหรือไม่ อย่างไร 

   - บุคลิกลักษณะของผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ที่ด ี

   - เทคนิคการใช้ภาษาและท่าทางในการด าเนินโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  
     5. ค าถามเกี่ยวกับแขกรับเชิญ 
 - รายการดีไอวายควรมีดาราหรือเซเล็ปมาช่วยเพิ่มความน่าสนใจในรายการหรือไม่ 
 - ในรายการควรจะมีสัตว์เลี้ยงมาอยู่ในรายการด้วยหรือไม่ 
     6. ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการผลิตรายการ 

   - ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  

  - แนวทางแก้ไขปัญหาการผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) 

  - ค าแนะน าในการผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y)  
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ภาคผนวก ค 
แบบสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับ 

การดีไอวาย (D.I.Y) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดีไอวาย (D.I.Y) 
_____________________________________________________________________ 
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    1. ค าถามทั่วไปเกี่ยวกับประวัติและผลงานเกี่ยวกับดีไอวาย (D.I.Y) 
     - ความหมายของค าว่าไอวาย (D.I.Y) ในมุมมองของพ่ีลินนา เป็นอย่างไร  
  - ในความรู้สึกของพ่ีลินนา พ่ีลินนาคิดว่าดีไอวาย (D.I.Y) เป็นเรื่องยากหรือง่าย 
  - พ่ีลินนารู้สึกอย่างไรที่มีคนตั้งฉายาให้ว่า เป็นเจ้าแม่ดีไอวาย (D.I.Y) 
    2. ค าถามเกี่ยวกับการดีไอวาย (D.I.Y) เสื้อผ้า 
  - พ่ีลินนา เริ่มที่จะรู้จักการดีไอวาย (D.I.Y) เสื้อผ้าตั้งแต่เมื่อไหร่ 
  - แรงบันดาลใจของพ่ีลินนาในการออกแบบ เสื้อผ้าดีไอวาย (D.I.Y) 
  - เสื้อผ้าชิ้นหนึ่งใช้เวลานานเท่าไหร่  
  - ผลงานที่พ่ีลินนาเคยท ามีอะไรบ้าง มีเสื้อผ้าอย่างเดียวหรือว่ามีอย่างอ่ืนด้วย 
  - หลังจากท่ีพ่ีลินนาออกพอคเกตบุค ผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง 
  - พ่ีลินนาคิดว่ากลุ่มเป้าหมายหลักๆที่สนใจงานของเราเป็นกลุ่มไหน 
  - ปัญหาหรืออุปสรรคของงานดีไอวาย (D.I.Y)  
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการรับชมรายการ 

แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง 
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แบบสอบถามความคิดเหน็และความต้องการรับชมรายการแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) 

ส าหรับสัตว์เลี้ยง สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

____________________________________________________________ 

ค าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวและความคิดเห็นของท่านมาก

ที่สุดซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาและการพัฒนารายการแฟชั่นดีไอวาย 

(D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 

1. เพศ   

 ชาย       หญิง      อ่ืนๆ 

2. อายุ ……………. ปี 

3. อาชีพ 

 นักเรียน / นักศึกษา 

 ธุรกิจส่วนตัว 

 ข้าราชการ 

 พนักงานบริษัท 

 อ่ืนๆ …………….. 

4. รายได้ (ต่อเดือน)   

 1,000 – 5,000  บาท 

 5,001 – 10,000 บาท 

 10,001 – 15,000 บาท 

 15,000 – 20,000 บาท 

 มากกว่า 20,000 บาท 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



112 

 

ตอนที่ 2 : พฤติกรรมเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงและการซื้อเสื้อผ้าให้สัตว์เลี้ยง 
 

1. ท่านเคยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหรือไม่   

 เคย 

 ไม่เคย (ข้ามไปตอนที่3) 

2. ท่านเลี้ยงสัตว์เลี้ยงประเภทใด  

 สุนัข  

 แมว 

 ปลา 

 นก 

 อ่ืนๆ ระบุ ……………. 

3. จ านวนที่เลี้ยง ( โปรดระบุพันธุ์ด้วย ) 

 1 ตัว พันธุ์ ……………………….………………………….…………………………. 

 2 ตัว พันธุ์ ………………………….………………………….…………………………. 

 3 ตัว พันธุ์ ………………………….………………………….…………………………. 

 4 ตัวขึ้นไป พันธุ์ ………………………….………………………….…………………………. 

4. ท่านเคยซื้อเสื้อผ้าให้สัตว์เลี้ยงของท่านหรือใหม่  

      เคย (ข้ามไปข้อ 6) 

      ไม่เคย (ต่อข้อ 5) 

5. เหตุผลที่ท่านไม่ซื้อเสื้อผ้าให้สัตว์เลี้ยงของท่าน (ต่อตอนที่3) 

      ราคาแพงเกินไป 

      ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องใส่ 

      การออกแบบไม่ถูกใจ 

      เนื้อผ้าไม่มีคุณภาพ 

      อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .......................................... 
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6. เหตุผลที่ท่านตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าให้สัตว์เลี้ยงของท่าน 

      ราคาเหมาะสม 

      มีการออกแบบที่สร้างสรรค์ สวยงาม 

      คุณภาพของเนื้อผ้าดี 

      ความน่าเชื่อถือของยี่ห้อ / แบรนด์ 

      อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .......................................... 

7. จุดประสงค์ที่ท่านซื้อเสื้อผ้าให้สัตว์เลี้ยงของท่าน 

      เพ่ือความสวยงามแก่สุนัขของเรา 

      เพ่ือให้สุนัขอบอุ่น 

      เพ่ือให้ป้องกันสุนัขจากสิ่งสกปรก 

      เพ่ือป้องกันขนของสุนัขติดตามที่ต่างๆในบ้าน 

      อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .......................................... 

8. ท่านซื้อเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงจากแหล่งใด 

 ตลาดนัด 

 ห้างสรรพสินค้า 

 ร้านค้าออนไลน์ 

 ร้านขายของสัตว์เลี้ยง 

      อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .......................................... 

9. ความถี่ในการซื้อเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยง 

      1 – 2 ครั้ง ต่อ เดือน 

      3 -  4 ครั้ง ต่อ เดือน 

      5 ครั้งข้ึนไป ต่อ เดือน  

10. ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนส าหรับการซื้อเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยง 

      100 – 500 บาท 

      501 – 1,000 บาท 

   ส
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      1,001 – 1,500 บาท 

      มากกว่า 1,500 บาท (โปรดระบุ) .......................................... 

11. จุดเด่นของเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงที่ท่านสนใจและให้ความสนใจมากท่ีสุด เรียงล าดับ 

 มีรูปแบบที่ทันสมัย ตามแฟชั่น 

 คุณภาพของเนื้อผ้า 

 การตัดเย็บ 

 การออกแบบ 

      อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .......................................... 

 

ตอนที่ 3 : พฤติกรรมการเปิดรับสื่อทางโทรทัศน์ 
  

1. โดยปกติแล้วท่านชมโทรทัศน์บ่อยแค่ไหน 

 ไม่เคยดู 

 1-2 วัน ต่อสัปดาห์ 

 3-4 วัน ต่อสัปดาห์ 

 5-6 วัน ต่อสัปดาห์ 

 ทุกวัน 

2. ท่านเลือกรับชมโทรทัศน์จากช่องทางใดบ่อยที่สุด 

 ช่องฟรีทีวี 3 5 7 9 

 เคเบิ้ลทีวี โปรดระบุ ................. 

 ดูออนไลน์ (ผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน) 

3. ช่วงเวลาที่รับชม  

 06.00 – 10.00 น. 

 10.01 – 14.00 น. 

 14.01 – 18.00 น. 

 18.01 – 22.00 น. 
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 22.01 – 02.00 น. 

 00.00 – 03.00 น. 

4. ท่านรู้จักดีไอวายแฟชั่นหรือไม่ 

 รู้จัก 

 ไม่รู้จัก 

5. ท่านเคยดูรายการเก่ียวกับดีไอวายแฟชั่นหรือไม่ 

 เคย (ท าข้อ6) 

 ไม่เคย (ข้ามไปตอนที่4) 

6. ท่านชมรายการดีไอวายแฟชั่นผ่านช่องทางใดมากที่สุด 

      ช่องฟรีทีวี 3 5 7 9 

 เคเบิ้ลทีวี โปรดระบุ ................. 

 ดูออนไลน์ (ผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน) 

6. ท่านชมรายการดีไอวายแฟชั่นช่วงเวลาใด  

 06.00 – 10.00 น. 

 10.01 – 14.00 น. 

 14.01 – 18.00 น. 

 18.01 – 22.00 น. 

 22.01 – 02.00 น. 

 00.00 – 03.00 น. 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .......................................... 

 

ตอนที่ 4 : ความคิดเห็นด้านรูปแบบ การน าเสนอรายการ และเนื้อหารายการ 

 

1. หากมีรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับแฟชั่นของสุนัข ท่านมีความสนใจหรือไม่  

 สนใจ เพราะ ............................................................................................  

 ไม่สนใจ เพราะ ............................................................................................  
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2. หากมีรายการที่น าแฟชั่นของสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัข  มาผสมเข้ากับการท าดีไอวายเสื้อผ้าและ

เครื่องประดับตกแต่ง ท่านมีความสนใจหรือไม่ 

 สนใจ เพราะ ............................................................................................  

 ไม่มีสนใจ เพราะ............................................................................................ 

3. ท่านคิดว่ารายการแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง ควรอยู่ช่องไหนมากท่ีสุด 

 ช่องฟรีทีวี (ช่อง 3 , ช่อง 5 , ช่อง 7 , ช่อง 9) 

 ช่องเคเบิ้ล (ช่อง play Channel , ช่อง Bang Channel , ช่อง Thai PBS , ช่อง 

Channel V       ฯลฯ) 

 ทางสื่อออนไลน์ (ช่อง Spokedark TV) 

4. ท่านคิดว่าเนื้อหาของรายการแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง ควรมีอะไรบ้าง (ตอบได้

มากกว่า ๑ ข้อ)  

 น าเนื้อหา เกี่ยวกับ วิธีคิดหรือการออกแบบเสื้อผ้าของสัตว์เลี้ยงมาน าเสนอให้หลากหลาย

รูปแบบ 

 มีการน าเอาสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว มาเป็นวัสดุหลักในการท า 

 มีการบอกแหล่งที่มา ราคา ของวัสดุที่ใช้ว่าหาซื้อได้จากที่ใดบ้าง 

 มีการน าเอาผลงานที่เสร็จแล้วมาท าเป็นแฟชั่นโชว์ของสัตว์เลี้ยงเล็กๆ 

 เน้นประโยชน์และการให้ความรู้ และเทคนิคการประดิษฐ์สิ่งของแบบ ดีไอวาย  

 อ่ืน ๆ โปรดระบุ ...............................................................................................   

 

5. ท่านคิดว่ารูปแบบและวิธีการน าเสนออย่างไรที่จะเหมะกับรายการแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) 

ส าหรับสัตว์เลี้ยง  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

 ควรมีผู้ด าเนินรายการที่มีความรู้เกี่ยวกับแฟชั่นและดีไอวาย 

 มีแขกรับเชิญมาร่วมรายการทุกครั้ง 

 มีการเปลี่ยนพันธ์สัตว์ในแต่ละประเภททุกครั้ง 

 เชิญดาราเซเลปที่เลี้ยงสัตว์มาเป็นแขกรับเชิญในรายการ 

 มีการน าเอาสัตว์เลี้ยงพันธุ์ต่างๆมาในรายการ 

   ส
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 มีแฟชั่นโชว์สัตว์เลี้ยงเล็กๆ 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .......................................... 

6. ท่านคิดว่าในรายการควรมีเทคนิคอะไรช่วยเพื่อให้รายการดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

 เทคนิคการตัดต่อให้ดูเป็นวัยรุ่น เหมาะกับวัยรุ่น 

 เอฟเฟคเสียงประกอบ 

 มีการ์ตูน หรือ รูปภาพมาประกอบ  

 ใช้เสียงพากย์มาประกอบ 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .......................................... 

 

7. ท่านคิดว่ารายการแฟชั่นสัตว์เลี้ยงควรมีเนื้อหาเพ่ิมเติม นอกเหนือจากการท าดีไอวาย มี

อะไรบ้าง 

 สอดแทรกเนื้อหาสาระความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 

 มีการอัพเดทเทรนด์แฟชั่นของสัตว์เลี้ยง 

 แนะน าแบรนด์เสื้อผ้าสัตว์เลี้ยง 

 เชิญกูรูมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .......................................... 

8. ท่านคิดว่าระยะเวลาในการน าเสนอรายการแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง ควรมี

ความยาวเท่าไร 

 10 นาที     15 นาที      20 นาที  
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ตอนที่ 5 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตรายการแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) 

  ส าหรับสัตว์เลี้ยง 

 

 ท่านคาดหวังสิ่งที่จะได้รับจากรายการไว้อย่างไรบ้าง 

.............................................................................................. .................................................. 

............................................................................................................................. ................... 

................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................... 

 ข้อเสนอแนะ 

........................................................................................................................................... ..... 

............................................................................................................................. ................... 

............................................................................................................................. ................... 

........................................................................................... ..................................................... 
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ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามประเมินผล หลังรับชมรายการ 

แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



120 

 

แบบสอบถามประเมินผล หลังรับชมรายการแฟช่ันดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับสัตว์เลี้ยง 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

__________________________________________________________ 

ค าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวและความคิดเห็นของท่านมาก

ที่สุดซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนารายการแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) ส าหรับ

สัตว์เลี้ยง 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 

5. เพศ   

 ชาย       หญิง      อ่ืนๆ 

6. อายุ ……………. ปี 

7. อาชีพ 

 นักเรียน / นักศึกษา 

 ธุรกิจส่วนตัว 

 ข้าราชการ 

 พนักงานบริษัท 

 อ่ืนๆ …………….. 

8. รายได้ (ต่อเดือน)   

 1,000 – 5,000  บาท 

 5,001 – 10,000 บาท 

 10,001 – 15,000 บาท 

 15,000 – 20,000 บาท 

 มากกว่า 20,000 บาท 
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ตอนที่ 2 : ระดับความพึงพอใจ และความรู้ความเข้าใจ ที่มีต่อรายการแฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) 

ส าหรับสัตว์เลี้ยง 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การ

น าไปใช้    

 

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ /การน าความรู้ไปใช้ 

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยที่สุด 

1 

ด้านเนื้อหารายการและการน าเสนอ 

1.1 เนื้อหาในรายการมีความนา่สนใจ      

1.2  เนื้อหารายการเข้าใจง่าย      

1.3  เมื่อดูรายการแล้วสามารถน าไปใช้ได้
จริง 

      

1.4  สามารถท าตามได้ง่ายไมยุ่่งยาก      

1.5 ความน่าสนใจของตีมในแต่ละสัปดาห ์      

1.6 เมื่อลองท าแล้วสามารถใช้งานได้จริง      

      ด้านพิธีกร 

2.1 บุคคลิคลักษณะเหมาะสมกับรายการ      

2.2 พูดชัดเจน ฟังรู้เรื่อง ไมต่ิดขัด      

2.3 สร้างสีสันให้กับรายการได้เปน็อย่างดี      

2.4 แต่งตัวเหมาะสมกับรายการ      

2.5 เข้ากันเป็นอย่างดีกับสัตวเ์ลี้ยงใน
รายการ 
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ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ /การน าความรู้ไปใช้ 

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยที่สุด 

1 

     ด้านกราฟิก 

3.1 มีความเหมาะสมกับรายการ      

3.2 ช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมาก
ยิ่งข้ึน 

     

3.3 ท าให้เข้าใจเนื้อหาของรายการมากข้ึน      

 
 

ตอนที่ 3 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 ข้อดีและข้อเสียหลังจากที่ได้ชมรายการ 

................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ................... 

.................................................................................................................................. .............. 

.................................................................................................................... ............................ 

 ข้อเสนอแนะ 

............................................................................................................................. ................... 

...................................................................... .......................................................................... 

............................................................................................................................. ................... 

................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................... 
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