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13530344 : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง : การผลิตรายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือจากความคิดสร้างสรรค์
ของคนรุ่นใหม่ 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ “การผลิตรายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ธุรกิจ
งานประดิษฐ์ท าด้วยมือจากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้ันตอนและ
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ ประเภทสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด การ
ออกแบบ และวิธีการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ที่ท าด้วยมือของคนรุ่นใหม่  และเพื่อศึกษาธุรกิจหรือ
อาชีพของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่จะสามารถสร้างแนวคิด แนวทาง และแรงบันดาลใจให้กับบุคคล
อื่นๆ ได ้ซึ่งเป็นการศึกษาและผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ท า
ด้วยมือจากความคิดสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดเป็นอาชีพหรือธุรกิจได้ โดยมีวิธีการน าเสนอในรูปแบบ
รายการสาระบันเทงิกึ่งเรยีลลติี้ ที่มีช่ือรายการว่า “คู่ซี้ Handmade” ซึ่งแนวคิดของรายการ เป็นการ
น าเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์งานท ามือ ผ่านภารกิจความคิดที่สามารถต่อยอดเปน็ธุรกจิ
ได้ง่ายๆ ในแบบคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะน าเสนอผ่านคนรุ่นใหม่ที่เป็นคู่หูคู่ซี้ที่มีความสนใจในงานประดิษฐ์ท า
ด้วยมือ ได้มาร่วมทดสอบความกล้าและพร้อมที่จะใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถลงมือท าจริงๆ 
ได้ เพื่อให้พร้อมกับการเริ่มต้นทางธุรกิจ 

จากผลการวิเคราะห์การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อประเมินประสิทธิผลรายการ
โทรทัศน์ ในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการคู่ซี้ 
Handmade จากกลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจในงานประดิษฐ์ที่ท าด้วยมือ จ านวน 10 คน ได้ข้อสรุป
คือ รายการคู่ซี้ Handmade เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ ที่ให้สาระความรู้ 
ความเข้าใจ ควบคู่ไปกับความบันเทิง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในงานประดษิฐ์
ท าด้วยมือและอยากที่จะต่อยอดทางธุรกิจ รูปแบบวิธีการน าเสนอของรายการมีความน่าสนใจ 
โดยเฉพาะการก าหนดให้มีผู้ร่วมรายการที่มาแบบคู่หูคู่ซี้ ได้มาท ากิจกรรมร่วมกัน สามารถสร้างความ
น่าสนใจและความสนุกสนานให้กับรายการได้ อีกทั้งรายการวางล าดับข้ันการน าเสนอในแต่ละช่วงได้
ต่อเนื่อง น่าติดตาม ทางด้านเนื้อหาของรายการก็ได้ให้ข้อมูลความรู้ ที่ค่อนข้างครบถ้วน ก่อเกิดความ
เข้าใจได้ง่าย มีการสอดแทรกข้อคิดเห็นอันเป็นแนวคิดดีๆ จากเจ้าของธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์
ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจต่อผู้ชมได้เป็นอย่างยิ่ง ในส่วนภาพรวมของรายการคู่ซี้ Handmade นั้น กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจในรายการอยู่ในระดับที่ดี 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาจากอาจารย์ ดร.ศรัณย์ธร  
ศศิธนากรแก้ว ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อข้าพเจ้า รวมทั้ง ดร.ประภาส นวลเนตร ผศ.ว่าที่ร.ต.สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย ผศ.ดร.วิไล
วรรณ จงวิไลเกษม และอาจารย์เฉลิมพร ภาปราชญ์ คณะกรรมการตรวจโครงการจุลนิพนธ์ที่กรุณา
สละเวลาอันมีค่ายิ่งในการตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่
ข้าพเจ้า ส่งผลให้จลุนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบรูณ์ยิ่งขึ้น จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของ
ทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่านที่ได้ประสิทธ์ิประสาทวิชา ให้ความรู้ ค าแนะน า และประสบการณ์อันมี
ค่าย่ิง จนท าให้ศิษย์คนน้ีประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ผู้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของลูก ที่คอยให้ความ
รัก ให้ก าลังกายก าลังใจ และใหก้ารศึกษาเล่าเรียนที่ดีแกลู่กเสมอมา และขอขอบคุณญาติพี่น้องทุกคน 
ที่มอบความรัก การดูแล และสนับสนุนการศึกษาจนท าให้ข้าพเจ้ามีความส าเร็จในวันน้ี 

ขอขอบคุณผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการท างานทางด้านการผลิต
รายการโทรทัศน์รูปแบบเรียลลิตี้ และรายการที่มีเนื้อหาการน าเสนอเกี่ยวกับอาชีพและธุรกิจ ซึ่งมี
ทั้งหมด 3 ท่าน คือ คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ คุณวชิรภัทร อินทุภูติ และคุณสิทธิพร หิรัญกุล ที่สละเวลา
อันมีค่ามาให้ความรู้และช้ีแนะแนวทางการด าเนินงานจนส าเร็จด้วยดี 

ขอขอบคุณเจ้าของธุรกิจ Hillmyna Handmade คุณพิสุทธ์ิพักตร์ สุขวิสิทธ์ิ ที่ได้สละ
เวลาอันมีค่ายิ่งมาร่วมถ่ายท ารายการ ในการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือ 
ทั้งยังได้ช้ีแนะแนวทางและให้ค าปรึกษาที่ดี จนท าให้ผลงานรายการช้ินน้ีส าเร็จไปไดด้้วยดี 

ขอขอบคุณเพื่อนๆ รุ่นพี่ และรุ่นน้อง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่คอยเป็นก าลังใจ คอยให้ค าปรึกษา ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ 
และเป็นก าลังส าคัญในการออกกองถ่ายท าช้ินงานรายการ โดยเฉพาะณัฐพงศ์ พรสุรภาพ พัชรีภรณ์ 
ชาญชัชวาลย์ และปุณญิสา รัศมี 

ขอขอบคุณเพื่อนๆ โรงเรียนนารีวุฒิ ที่คอยเป็นก าลังใจ คอยให้ความช่วยเหลือ และคอย
ให้ค าปรึกษาแนะน า จนข้าพเจ้าสามารถฝ่าฝันอุปสรรคต่างๆ มาได้จนประสบผลส าเร็จ 

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน า ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดีย่ิงเสมอมา 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
สินค้าอุปโภคบริโภคถือเป็นสินค้าที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ และเป็นที่ต้องการอย่างมาก 

ซึ่งในปัจจุบันผู้บริโภคมีสิทธิเลือกซื้อสินค้าได้อย่างเสรีทั้งในด้านคุณภาพและราคา การเรียนรู้และ
พัฒนาสินค้าและบริการต่างๆ ในยุคโลกไร้พรมแดนสามารถกระท าได้ง่าย เป็นเหตุให้ประเทศผู้น าทาง
เศรษฐกิจหลายประเทศเลือกหลีกเลี่ยงการผลิตสินค้าที่ต้องต่อสู้ด้วยราคาเป็นหลักและหันมาส่งเสริม
นโยบายเศรษฐกิจบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ หรือที่เรียกว่า “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 
Economy)” จอห์น ฮาวกินส์ (Howkins, อ้างถึงใน ฐิติพร สงวนปิยะพันธ์ 2555) เพราะความ
สร้างสรรค์เป็นสินทรัพย์ที่มีล้นเหลืออยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน แต่การจะแปรเปลี่ยนความสร้างสรรค์ให้
ออกมาเป็นการลงมือท าให้ได้คุณค่าน้ันยังมีอยู่น้อย และหัวใจของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็คือ แนวคิด
หรือแนวปฏิบัติที่สร้างหรือเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการได้โดยที่ไม่ต้องใช้ทรัพยากรมากนัก แต่จะ
เน้นการใช้ความคิด สติปัญญา และความสร้างสรรค์ให้มากข้ึน โดยหลายคนเช่ือว่า เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมส าหรับประเทศก าลังพัฒนารวมถึงประเทศไทยของเรา 
เนื่องจากเศรษฐกิจสร้างสรรค์นี้จะก่อให้เกิดความเช่ือมโยงกิจกรรมระหว่างกันภายในระบบเศรษฐกิจ 
ทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาค ท าให้ประเทศก าลังพัฒนาสามารถก้าวกระโดดไปอยู่ในกลุ่มที่มี
การเติบโตสูงของเศรษฐกิจโลกได้ (ฐิติพร สงวนปิยะพันธ์ 2555) 

โดยระบบเศรษฐกิจสรา้งสรรค์นั้นอยู่บนรากฐานของความคิดที่เป็นทุนการผลิตอันส าคัญ 
จึงเป็นการสร้างธุรกิจบนปัจจัยการผลิตที่แตกต่างกว่าทุนการผลิตแบบเดิม และเป็นการลดทอน
เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดในกระบวนการผลิตแบบเก่า เพิ่มการสร้างโอกาสทางธุรกิจแบบใหม่ นั่นคือ  

ประการที่ 1 การใช้วิธีคิดเป็นทุนส าคัญในการผลิตสินค้าและบริการ เพราะวิธีคิดจะ
น ามาซึ่งความแตกต่าง ต้นทุนอยู่ที่ความสามารถที่จะคิดอย่างมีเหตุผลและมีความรู้รองรับ ดังนั้น
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ จึงไม่ต้องเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมรายใหญ่  

ประการที่ 2 เป็นกระบวนการผลิตที่ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลา เพราะในระบบการผลิตที่ใช้
ความคิดสร้างสรรค์เข้ามาเป็นปัจจัยหลัก การผลิตจะไม่ข้ึนกับเวลาอีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยีอัน
ทันสมัยจะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถเพิ่มเวลาในการท างานให้มากขึ้นได้  

ประการที่ 3 เป็นกระบวนการผลิตที่ลดข้อจ ากัดเรื่องทรัพยากรและเงินทุน เพียงแต่ใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสินค้าและบริการ เพื่อการสร้างมาตรฐานและคุณภาพที่ดี  

ประการที่ 4 เป็นกระบวนการผลิตทีล่ดข้อจ ากัดเรือ่งความรู้  กระบวนการผลิตของธุรกจิ
สร้างสรรค์ เป็นการสร้างเครือข่ายต่อยอดทางความรู้ แต่ไม่ใช้การลอกเลียน นั่นคือ การน าเอาองค์
ความรู้ต่างๆ มาผสมผสานเกิดเป็นสินค้าและบริการใหม่ (อภิสิทธ์ิ ไล่สัตรูไกล 2554) 
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ถึงแม้ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยในปัจจุบันจะยังอยู่ในระยะเริ่มต้น แต่ก็
ถือได้ว่าเป็นการด าเนินการพัฒนาที่ต่อเนื่องและต่อยอดจากแนวทางการพัฒนาด้วยการเพิ่มคุณค่า
ของสินค้าและบริการบนฐานความรู้และนวัตกรรม ซึ่งได้ขับเคลื่อนการพัฒนาตั้งแต่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 จนถึงฉบับที่ 10 และต่อเนื่องด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2554) เห็นไดชั้ดเจนว่า
ประเทศไทยก าลังเดินหน้าเข้าสู่สังคมแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ แต่ก็ต้องน ามาด้วยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนอีกเช่นกัน และจากแนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี พ.ศ. 
2556 ที่คาดว่ามีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 5.2 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 4.7-
5.7) จากเดิมในป ีพ.ศ. 2555 ที่ผลสรุปขยายตัวได้ที่ร้อยละ 5.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 5.3-
5.8) (กระทรวงการคลัง, กลุ่มสารนิเทศการคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 2555) และส าหรับ
แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) คาดว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ 
5.1 โดยสาขาธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ที่คาดว่าจะมีแนวโน้มการขยายตัวที่ดีในปี 2556 เป็นสาขา
ธุรกิจที่ติด 1 ใน 3 อันดับนัน่ก็คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการไลฟ์สไตล์ ที่สอดคล้องกับความต้องการ
และพฤติกรรมการบริโภคของคนเมือง คนช้ันกลาง และคนรุ่นใหม่ เช่น ของขวัญ ของช าร่วย สินค้า
แฟช่ัน สินค้าเชิงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) จ านวนมากที่ด าเนินการอยู่ในขณะนี้ 
(ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, อ้างถึงใน ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 2555) โดย
กลุ่มผลิตภัณฑ์และบรกิารไลฟ์สไตล์นั้นถือเปน็กลุม่ธุรกจิทีต่้องใช้การคิด การออกแบบ และผลิตสินค้า
ในเชิงสร้างสรรค์เพื่อน าออกมาสู่ตลาด และจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ก็ได้มีส่วนท าให้คน
รุ่นใหม่มีการปรับตัวมากขึ้น และน าไปสู่กระแสที่เริม่มีความสนใจอยากจะเป็นเจา้ของธุรกิจกันมากขึ้น
เรื่อยๆ ส่งผลท าให้การท าธุรกิจของคนรุ่นใหม่มีการพัฒนาไปอีกข้ันหนึ่ง เกิดเป็นเทรนด์ของนักธุรกิจ
รุ่นใหม่ โดยเทรนด์ธุรกิจที่ก าลังได้รับความนิยมจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ในขณะนี้ นั่นก็คือ ธุรกิจงาน
ประดิษฐ์ท าด้วยมือ (Handmade) ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจัยหลัก 

ทั้งนี้ประเทศไทยของเรา เป็นชาติที่มีศิลปวัฒนธรรม งานประณีตศิลป์จ านวนมาก ที่ได้
ผ่านการคิดค้น สร้างสรรค์ ประดิษฐ์ข้ึนมาด้วยความเพียรพยายาม ประณีต วิจิตรบรรจง สืบต่อกันมา
เป็นเวลานาน อีกทั้งคนไทยยังชอบประดิษฐ์คิดค้น ดัดแปลงสิ่งต่างๆ ให้เกิดประโยชน์และมีความ
สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ หรือกระบวนการผลิตสิ่งของด้วยมือ ที่ใช้แรงงาน
ฝีมือเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิต โดยอาศัยแรงงานจากมือของตนดัดแปลงวัตถุดิบที่มีอยู่ในธรรมชาติ
ใกล้ตัว เพื่อให้มีรูปร่างประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสม จนกลายมาเป็นงานหัตถกรรม พอมีการผลิตซ้ าๆ 
กันมากจนเกิดความช านาญ และถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง แล้วมีการใช้เทคโนโลยีที่
คิดค้นข้ึนตามความก้าวหน้าของยุคสมัย มาพัฒนากระบวนการผลิตหัตถกรรมให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน ตลอดจนการปรุงแต่งความงามของศิลปะ เพื่อสนองความต้องการทางจิตใจ คตินิยม ความ
เช่ือ รวมทั้งประโยชน์ใช้สอยที่สอดคล้องกัน จนมาถึงปัจจุบันนี้ที่คนรุ่นใหม่ได้น ามาเป็นแนวคิด เพื่อ
ต่อยอดและพัฒนาการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ที่ท าด้วยมือ หรือที่ เรียกกันว่า งานแฮนด์เมด 
(Handmade) งานที่ท าด้วยมือหรืออุปกรณ์ง่ายๆ มีความสร้างสรรค์ในกระบวนการคิด การออกแบบ 
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และการผลิต เป็นสิ่งที่จัดท าข้ึนด้วยความประณีตและสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดเอกลักษณ์ ความสวยงาม 
น่าสนใจ เพื่อประโยชน์อันพึงประสงค์  

โดยสินค้าที่ประดิษฐ์ด้วยมือ (Handmade) จะมีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่ายอยู่
ทั่วไป ในเรื่องของข้ันตอนการผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ข้ึนมาด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของสินค้า โดยในการผลิตสินค้าที่ประดิษฐ์ด้วยมือ (Handmade) จะมี ข้ันตอนที่ต้องใช้ความ
ละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่สามารถผลิตได้จากกรรมวิธีที่ใช้เครื่องจักร 
ท าให้งานที่ผลิตออกมาดูมีเอกลักษณ์และมีเสน่ห์เฉพาะตัว เรียกได้ว่ามีช้ินเดียวในโลก  ซึ่งสินค้าที่
ประดิษฐ์ด้วยมือ (Handmade) ที่นิยมผลิตและจ าหน่ายในตลาดก็มหีลากหลายรปูแบบ ทั้งในรูปแบบ
ของสินค้าแฟช่ัน และรูปแบบสินค้าที่เป็นของใช้และของประดับตกแต่งบ้าน อีกทั้งขณะนี้ตลาดไดเ้ปิด
กว้างมากข้ึน มีการจัดสรรพื้นที่ส าหรับงานท ามือของคนรุ่นใหม่ อย่างนักศึกษา หรือวัยเริ่มต้นท างาน 
ที่มักเลือกท ากิจกรรมงานอดิเรกด้วยการสร้างสรรค์ งานประดิษฐ์ อันเกิดจากไอเดีย ความคิด 
ความชอบของตนเอง สามารถพัฒนาช้ินงานให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วน าออกมาวางจ าหน่าย จาก
อาชีพเสริมก็กลายมาเป็นธุรกิจอาชีพหลักของตนเองได้ ซึ่งก็จะท าให้คนกลุ่มนี้ได้เกิดความภาคภูมิใจ
ในฝีมือของตนเองที่สามารถสร้างรายได้เสริมระหว่างเรียน ท าให้ไม่เดือดร้อนหรือเป็นภาระของ
ผู้ปกครองมากนัก ทั้งยังสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจระดับส่งออกได้อีกด้วย ซึ่งจะท าให้คนรุ่นใหม่มีแรง
ก าลังและก าลังใจที่จะสร้างสรรค์งานต่อไปได้ด้วย 

จากความส าคัญและความสามารถของคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในการสร้างสรรค์ผลงานและ
การประกอบอาชีพ ผู้ศึกษาจึงต้องการที่จะผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ที่
น าเสนอธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือจากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ โดยจะถ่ายท าแบบเรียล
ลิตี้ที่ให้คนรุ่นใหม่ผู้มีความสนใจและอยากเรียนรู้ในการประกอบธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือ 
(Handmade) ไดม้าสัมผัสกับธุรกิจนั้นกับเจ้าของธุรกิจตัวจริง ซึ่งจะได้ใช้ความคิด ทดลองท า ทดลอง
ขาย เป็นการเพิ่มทักษะประสบการณ์ให้กับชีวิต และเพื่อเป็นการเผยแพร่เรื่องราวของกระบวนการคิด 
การออกแบบ และการผลิตงานประดิษฐ์ที่ท าข้ึนด้วยมือ (Handmade) จากความคิด ความสร้างสรรค์
ของคนรุ่นใหม่ ว่ามีแรงบันดาลใจหรือจุดเริ่มต้นอย่างไรที่ท าให้แนวคิดนั้นเกิดเป็นสินค้าที่ประดิษฐ์
ด้วยมือ (Handmade) ที่จะท าให้ผู้บริโภคนั้นสนใจและนิยมกันได้ อีกทั้งเป็นแนวทางให้แก่ผู้ชมที่มี
ความสนใจ ได้รับชมรายการอันจะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการคิดสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง และ
ยังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อศึกษาข้ันตอนและกระบวนการในการผลิตรายการโทรทศัน์ ประเภทสาระบนัเทิง
กึ่งเรียลลิตี้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด การออกแบบ และวิธีการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ที่ท าด้วยมือ
ของคนรุ่นใหม่ 

2.  เพื่อศึกษาธุรกิจหรืออาชีพของผู้ประกอบการรุน่ใหม ่ที่สามารถสร้างแนวคิด แนวทาง 
และแรงบันดาลใจให้กับบุคคลอื่นๆ ได้ 
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ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 
การผลิตรายการโทรทัศน์ ประเภทสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ ที่มี เนื้อหาเกี่ยวกับงาน

ประดิษฐ์ที่ท าด้วยมือ เป็นรายการที่มีความยาว 30 นาที กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาและวัยเริ่มต้น
ท างาน อายุระหว่าง 18-25 ปี ที่มีความสนใจและอยากเรยีนรู้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจงานประดิษฐ์
ท าด้วยมือ โดยเนื้อหาของรายการจะมุ่งเน้นการน าเสนอเรื่องราวของกระบวนการคิด การออกแบบ 
และวิธีการผลิตสร้างสรรค์งานสิ่งประดิษฐ์ที่ท าข้ึนด้วยมือของคนไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ที่ปัจจุบัน
มักหากิจกรรมยามว่าง เช่น การประดิษฐ์สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้มีความน่าสนใจ มีความสวยงาม และ
มีประโยชน์ จากอาชีพเสริมที่สามารถพัฒนามาเป็นอาชีพหรือธุรกิจหลักของตนเองได้ โดยจะใช้การ
น าเสนอผ่านคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจอยากเรียนรู้และท างานประดิษฐ์ด้วยมือ ให้ได้มาเรียนรู้
กระบวนการจากเจ้าของธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือ เมื่อได้เรียนรู้ ทดลองท า และผลิตเป็นช้ินงาน
สมบูรณ์แล้ว ก็จะน าช้ินงานนั้นไปส ารวจความคิดเห็นจากผู้คนทั่วไป เพื่อให้เห็นถึงแนวโน้มว่าจะ
สามารถผลิตขายได้จริงหรือไม่ 
 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 

1.  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเชิงลึก ทั้งสื่ออินเตอร์เน็ต ต าราหนังสือ บทความและเอกสาร
ต่างๆ เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงส ารวจข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการวาง
รูปแบบและเนื้อหาของรายการ 

2.  น าเสนอแผนในการผลิตรายการ 
3.  จัดท าวิจัยเขียนแบบสัมภาษณ์ เพื่อตรวจสอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย แล้ว

น าผลการวิจัยมาพัฒนารูปแบบของรายการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
4.  ข้ันตอนการเตรียมการผลิตรายการ (Pre-Production) 

4.1 ก าหนดรูปแบบ แนวคิด และเนื้อหาในรายการ ออกมาเป็นโครงร่างรายการ 
4.2 เขียนบทรายการ 
4.3 ติดต่อประสานงานแหล่งข้อมูล และสถานที่ถ่ายท า 
4.4 จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการถ่ายท า 
4.5 วางแผนการถ่ายท ารายการ 

5.  ข้ันตอนการผลิตรายการ (Production)  
5.1 ด าเนินการตามขั้นตอนที่วางแผนการถ่ายท า 
5.2 การถ่ายท ารายการ 

6.  ข้ันตอนการด าเนินงานหลังการผลิตรายการ (Post-Production)  
6.1 การตัดต่อรายการ 
6.2 ใส่กราฟิกภาพและเสียงประกอบรายการ 
6.3 ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ 

7.  ประเมินประสิทธิภาพของผลงาน 
7.1 น าเสนอรายการให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
7.2 ประเมินงานโดยกลุ่มเป้าหมาย เพื่อปรับปรุงและพัฒนารายการต่อไป 
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8.  สรุปอภิปรายผลการศึกษา พร้อมข้อเสนอแนะ 
 
แผนกำรด ำเนินงำน 

ต่อไปนี้เป็นการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 1-1 แสดงแผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
1.  ศึกษาข้อมูลและน าเสนอหัวข้อโครงการจลุนิพนธ์         
2.  ก าหนดปัญหาที่มาความส าคัญ วัตถุประสงค์ 
ลักษณะและขอบเขตของการศึกษา 

 
 

      

3.  ศึกษาค้นคว้า รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด 
ทฤษฎี งานวิจัย และรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้อง 

 
 

      

4.  สัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่ม         

5.  ก าหนดโครงร่างรายการ เขียนบท         

6.  เตรียมการถ่ายท ารายการ         

7.  ถ่ายท ารายการ         

8.  ตัดต่อรายการ ใส่กราฟิก และเสียงประกอบ         

9.  ประเมินงานโดยกลุ่มเป้าหมาย         

10.  สรุปผลการด าเนินงาน         

11.  จัดท าเอกสาร/รปูเล่มจุลนพินธ์         
 
ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1.  ท าให้มีทักษะในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ 
2.  ท าให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิด การออกแบบ การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ที่

ท าด้วยฝีมือของคนรุ่นใหม่ 
3.  ท าให้ก่อเกิดแนวคิด แรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์สิ่งของ

ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถน าไปต่อยอดได้ 
 
นิยำมศัพท์ 

สำระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ หมายถึง รูปแบบรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอสาระความรู้ และ
ความบันเทิงที่สร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับการถ่ายท าสถานการณ์จริงของผู้ร่วมรายการ 

ธุรกิจ (Business) หมายถึง การกระท าหรือกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่ด าเนินงาน
เกี่ยวกับการผลิต การจ าหน่าย และการให้บริการ โดยกลุ่มบุคคล เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน 
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คือ ก าไร หรือรายได้ ซึ่งในจุลนิพนธ์นี้ จะหมายถึง ธุรกิจขนาดย่อม (Small and Medium-size 
Enterprises: SMEs) เป็นหลัก โดยเป็นธุรกิจที่ครอบคลุมกิจการการผลิต กิจการการค้า และกิจการ
การบริการ 

งำนประดิษฐ์ท ำด้วยมือ หรือที่เรียกกันว่า งานแฮนด์เมด (Handmade) ซึ่งหมายถึง 
สิ่งของที่ถูกผลิตหรือประดิษฐ์ข้ึน มีเอกลักษณ์ที่เป็นสิ่งเดียวในโลก เป็นงานที่เน้นในเรื่องทางด้าน
จินตนาการเข้ามาเป็นส่วนประกอบ เพราะงานที่ประดิษฐ์ด้วยมือ (Handmade) นั้นเป็นสิ่งที่ท าข้ึน 
โดยใช้ความคิด ความสร้างสรรค์ให้เกิดความประณีต สวยงาม น่าสนใจ เพื่อประโยชน์ที่พึงประสงค์ 

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ หมายถึง ความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ หรือการน าความคิดเก่ามาพัฒนา
ให้เกิดความแตกต่าง ดีกว่าเดิม และใหม่กว่าเดิม     

คนรุ่นใหม่ หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นตอนปลายจนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น เทียบได้กับกลุ่มผู้ที่
ก าลังเป็นนักศึกษา หรือผู้ที่ก าลังเริ่มต้นท างาน ซึ่งจะเป็นกลุ่มคนที่มีบุคลิกและแนวคิดใหม่ๆ มี
ลักษณะของการเป็นผู้ใฝใ่นการเรยีนรู้ ติดตามข่าวสาร แสวงหาความเป็นจริง กล้าคิด กล้าจินตนาการ 
กล้าสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง  รู้จักปรับตัวให้ทันต่อยุคสมัย ทั้งยังมุ่งพัฒนาตัวเองให้มีความรู้
ประสบการณ์ มีศักยภาพ เป็นกลุ่มคนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการท าตามความฝัน เพื่อสร้าง
จุดมุ่งหมายให้กับชีวิตของตนเอง 
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ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาเรื่อง “การผลิตรายการสาระบนัเทงิกึ่งเรียลลิตี้ธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือ
จากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่” ผู้ศึกษาได้ท าการค้นคว้าและรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาศึกษา เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการผลิตรายการในครั้งนี้ โดยกรอบ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มีดังต่อไปนี ้

แนวคิดและทฤษฎี 
1.  แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ 
2.  แนวคิดเกี่ยวกับรายการสาระบันเทิงและรายการเรียลลิตี้ 
3.  แนวคิดเกี่ยวกับการคิดแบบใหม่ หรือความคิดสร้างสรรค์ 
4.  แนวคิดเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ 
5.  แนวคิดเกี่ยวกับอาชีพและธุรกิจ 
6.  แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจส่วนตัวด้วยสินค้าที่ประดิษฐ์ด้วยมือ (Handmade) 
ผลงานท่ีเกี่ยวข้อง 
1.  การทบทวนรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
แนวคิดและทฤษฎี 
1.  แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ 

การผลิตรายการโทรทัศน์ (Programme Production) หมายถึง กระบวนการวางแผน
และด าเนินการให้รายการออกมาสู่สายตาผู้ชมรายการโทรทัศน์ เป็นงานที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มี
ความรู้เรื่องกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ เข้าใจวิธีการสื่อสารด้วยภาพและเสียง ตลอดจนต้อง
เข้าใจและมีทักษะการใช้อุปกรณ์ต่างๆ จ านวนมาก (อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์ 2552: 260) 

การผลิตรายการโทรทัศน์มักจะยึดตามหลักในการผลิตสื่อที่เรียกว่า 3P+1E ซึ่งมีขั้นตอน 
คือ ข้ันก่อนการผลิต (Pre-Production) ข้ันการผลิต (Production) ข้ันหลังการผลิต (Post-
Production) และการประเมินผล (Evaluation) (สันทัด ทองรินทร์ 2549: 2-33 - 2-35) ดังนี ้

1.  ข้ันก่อนการผลิตรายการโทรทัศน์ 
ในการผลิตรายการโทรทัศน์จ าเป็นต้องมีการเตรียมการก่อนที่จะท าการผลิต ซึ่งมี

ข้ันตอนที่ส าคัญได้แก่ การวางแผน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการ
วางแผนประกอบด้วย 

1.1 การวางแผนด้านรายการ 
1.1.1 การก าหนดวัตถุประสงค์ 
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1.1.2 การก าหนดแนวคิดหรือประเด็นที่จะน าเสนอต่อผู้ชม 
1.1.3 การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
1.1.4 การเลือกรูปแบบรายการ 
1.1.5 การเขียนเค้าโครงรายการ 
1.1.6 การก าหนดงบประมาณ 
1.1.7 การเขียนบท 

1.2 การวางแผนด้านการปฏิบัติงาน 
1.2.1 การวางแผนด้านบุคลากร 
1.2.2 การวางแผนด้านการอ านวยความสะดวก 
1.2.3 การวางแผนการก าหนดตารางการท างาน 
1.2.4 การวางแผนด้านการประสานงาน 

2.  ข้ันการผลิตรายการโทรทัศน์ 
หลังจากมีการเตรียมการและวางแผนต่างๆ แล้ว ต่อไปก็จะเป็นข้ันตอนของการลง

มือผลิตรายการโทรทัศน์ ประกอบด้วยข้ันย่อย คือ 
2.1 การซ้อม เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และลดความผิดพลาดในการผลิต 
2.2 การผลิต เป็นข้ันตอนของการบันทึกรายการหรือการถ่ายท ารายการ 

3.  ข้ันหลังการผลิตรายการโทรทัศน์ 
ในการผลิตรายการโทรทัศน์บางรายการอาจยังมีความไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะรายการ

ที่ไม่ใช่การถ่ายทอดสด ซึ่งจะต้องมีการน ารายการที่บันทึกไว้มาท าให้มีความต่อเนื่อง สมบูรณ์ เพื่อให้
เป็นไปตามแนวคิดและวัตถุประสงค์ของรายการ โดยมีขั้นตอนดังนี้  

3.1 การตัดต่อหรือล าดับภาพ สามารถท าได้ 2 แบบ 
3.1.1 การตัดต่อโดยลงเสียงบรรยายก่อน แล้วค่อยล าดับภาพให้ตรงค าบรรยาย 
3.1.2 การตัดต่อเฉพาะส่วนที่เป็นภาพก่อน แล้วจึงบรรยายภายหลัง 

3.2 การผสมเสียง 
3.3 การท ากราฟิกประกอบรายการ 
3.4 การตรวจสอบความถูกต้องของรายการ 
3.5 การเช่ือมรายการสมบูรณ์ 

4.  การประเมินผลรายการโทรทัศน์ 
เป็นการพิจารณาคุณค่าของรายการโทรทัศน์ที่ผลิตข้ึน ว่ารายการมีคุณภาพควรแก่

การออกอากาศหรือไม่ ต้องปรับปรุงอะไร รวมทั้งตรวจสอบว่าเมื่อออกอากาศแล้วมีผลย้อนกลับจาก
ผู้ชมอย่างไร เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนางานของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ 
 

การผลิตรายการโทรทัศน์นับว่าเป็นกระบวนการท างานที่มีความละเอียดอ่อน มีความ
ซับซ้อน จึงต้องมีการบริหารจัดการที่ดี ตั้งแต่การวางแผนการท างาน จะต้องมีความรอบคอบ มี
ระเบียบขั้นตอนที่ชัดเจน และมีการก าหนดตารางการท างานที่แน่นอน เพื่อลดข้อผิดพลาดต่างๆ ที่
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อาจจะเกิดข้ึนในการผลิต และเพื่อให้การผลิตรายการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตรงตามความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด 
 
2.  แนวคิดเก่ียวกับรายการสาระบันเทิงและรายการเรียลลิตี้ 

2.1 รายการสาระบันเทิง 
รายการสาระบันเทิง (Edutainment) เป็นรายการที่มีการผสมผสานเนื้อหาในเชิง

วิชาการ มุ่งการสอนหรือการให้ความรู้ในด้านต่างๆ เข้ากับความบันเทิง และน าเสนอผ่านทางสื่อ
บันเทิงรูปแบบต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคคลได้รับความรู ้มีทัศนคติ และพฤติกรรมที่เปน็ไปในทาง
ที่พึงประสงค์ทางสังคม (Singhal and Rogers 1989, อ้างถึงใน ปาริชาต สถาปิตานนท์ 2541: 38) 
และในขณะเดียวกันก็ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการบริโภคข่าวสารดังกล่าว 

“เอดูเทนเมนต์ (Edutainment)” เป็นค าศัพท์ภาษาอังกฤษร่วมสมัย ซึ่งเกิดจาก
การสนธิระหว่างค าศัพท์ 2 ค า คือค าว่า “เอดูเคชัน (Education)” ที่หมายถึง สาระความรู้ ผสมกับ
ค าว่า “เอนเตอร์เทนเมนต์ (Entertainment)” ซึ่งหมายถึง ความบันเทิง เกิดเป็นศัพท์ค าใหม่ว่า “เอ
ดูเทนเมนต์ (Edutainment)” โดยอาจแปลเป็นภาษาไทยว่า “สาระบันเทิง” จากการรวมค าว่า 
“ข่าวสาร” กับ “ความเป็นจริง” การผสมผสานข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และความบันเทิงเข้าด้วยกัน
โดยเจตนา จึงเป็นการเปลี่ยนมุมมองของบุคคล จากเดิมที่มักแบ่งแยกความคิดเรื่องความรู้และความ
บันเทิงออกจากกัน มาสู่ความคิดที่ว่า เราสามารถบริโภคข่าวสาร ความรู้ และความบันเทิงได้อย่าง
สนุกสนานในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้แนวคิดดังกล่าวยังเป็นการน าจุดเด่นของการศึกษาและความ
บันเทิงมาประสานประโยชน์ร่วมกัน น าเสนอเนื้อหาสาระในรูปแบบที่ผู้บริโภคต้องการ กระตุ้นให้
ผู้บริโภคสนใจ ติดตาม แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องในหมู่ผู้บริโภคด้วยกัน และน าเนื้อหา
สาระที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติ และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมในทางที่ดีข้ึน (ปาริชาต สถาปิตา
นนท์ 2541: 38-43) 

ลักษณะเด่นของรายการสาระบันเทิง คือ สามารถน าเสนอสาระความรู้ให้แก่ผู้ฟัง 
ผู้ชม โดยไม่ท าให้รู้สึกเบื่อหน่าย แต่กลับให้ความรู้สึกเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ 
อย่างไรก็ตามรายการสาระบันเทิงจะประสบความส าเร็จ ไม่จ าเป็นต้องอาศัยการผสมผสานสาระ
ความรู้เข้ากับความบันเทิงในสัดส่วนที่เหมาะสม เพราะในทุกสังคมมักจะมีผู้รับสารบางกลุ่มซึ่งมี
ลักษณะในการที่จะเลือกรับเนื้อหาที่ให้ความบันเทิงเป็นส าคัญ เช่น กลุ่มเด็ก กลุ่มมวลชน ผู้ด้อย
การศึกษาและสถานภาพทางสังคม เป็นต้น (สุปรีดี สุวรรณบูรณ์ 2546) 

2.2 รายการเรียลลิตี้ 
เรียลลิตี้โชว์ (Reality Show) เป็นรายการบันเทิงรูปแบบหนึ่ง ที่มักด าเนินไปโดยใช้

สถานการณ์จริง ที่ไม่มีบทพูดหรือไม่มีการเขียนบท โดยจะคัดเลือกผู้ร่วมรายการจากผู้ชมทางบ้าน ซึ่ง
จะต้องมาเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่ทางทีมงานได้จัดเตรียมเอาไว้ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมรายการจะต้อง
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ 

เรียลลิตี้ เป็นรูปแบบรายการประเภทใหม่ที่ก าลังเติบโตและเป็นที่นิยมทั่วโลก โดย
เป็นรายการที่จัดอยู่ในประเภทการน าเสนอข้อเท็จจริง ลักษณะส าคัญของรายการเรียลลิตี้ทีวี 
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(Reality TV) คือการผสมระหว่างรูปแบบและเนื้อหาที่สามารถปรับเปลี่ยนตามการน าไปใช้ได้หลาย
รูปแบบ 

Kilborn (1994, อ้างถึงใน สกุลศรี ศรีสารคาม 2551: 76) พยายามให้ค าอธิบาย
รายการเรียลลิตี้ทีวี (Reality TV) ไว้ว่าเป็นรายการลูกผสมระหว่างรูปแบบรายการที่มีผู้ด าเนิน
รายการ การถ่ายท าแบบติดตามดูพฤติกรรมของคนในรายการเพื่อให้เผยความจริงออกมาเองโดยไม่
ต้องมีการก ากับหรือช้ีน า การสร้างภาพแทนเรื่องจริง และการมีส่วนร่วมของคนดู 

John Corner (1995, อ้างถึงใน สกุลศรี ศรีสารคาม 2551: 80) กล่าวว่า รายการ
ประเภทเรียลลิตี้ทีวี (Reality TV) นั้น มีลักษณะพิเศษในการถ่ายทอดประสบการณ์ของคนที่อยู่ใน
รายการให้ผู้ชม โดยให้ความรู้สึกว่า เป็นการพบประสบการณ์นั้นเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้นๆ ดังนั้น การ
น ารูปแบบเรียลลติี้ เปิดเผยข้อเท็จจรงิทีส่ังคมไม่เคยรูม้าก่อน แต่ควรรับรู้ เป็นแนวทางที่สามารถท าได้ 
และจากความรู้สึกใกล้ชิดเหมือนเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผู้ชมจะให้ผลในเชิงการกระตุ้นการคิด
หรือพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพมากกว่ารายการสาระที่เป็นเพียงการบอกเล่าเนื้อหาประกอบภาพ 
อาจกล่าวได้ว่า การใช้เรียลลิตี้ทีวี (Reality TV) ในเชิงการสื่อสารสาระ และข้อเท็จจริงผ่านการ
สังเกตการณ์ประสบการณ์ของผู้ที่อยู่ในรายการ ท าให้เกิดการเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ อย่างไม่เป็น
ทางการ การเรียนรู้เช่นน้ี มีผลกระทบทีก่่อใหเ้กิดการคิด น าไปสู่การกระท า หรืออย่างน้อยก็ท าให้เกิด
การพูดจาเป็นประเด็นในสังคมเพื่อกระตุ้นการพัฒนาได้ดีกว่า (สกุลศรี ศรีสารคาม 2551: 80) 

เนื้อหาที่รายการเรียลลิตี้น าเสนอ สามารถครอบคลุมได้ทั้ง การเมือง เศรษฐกิจ 
ธุรกิจ สังคม สุขภาพ สัตว์ สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ฯลฯ โดยสามารถมีรูปแบบในการ
ด าเนินเรื่องที่ต่างกัน อาทิ การใช้ผู้ด าเนินรายการทดลองสิ่งต่างๆ เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงและตีแผ่เรื่อง
นั้นๆ การมีผู้ร่วมรายการทดลองใช้ชีวิตในข้อจ ากัดต่างๆ รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ให้ดี
ข้ึน ตลอดจนรูปแบบของการเล่นเกม อย่างไรก็ตาม รายการประเภทนี้ยังคงมีลักษณะส าคัญ 2 
ประการคือ ความสดใหม่ (Raw) และความแท้จริง (Authentic) ของเนื้อหา (Dovey 2001, อ้างถึง
ใน สกุลศรี ศรีสารคาม 2551: 78-79) 

จุดเด่นของรายการเรียลลิตี้โชว์ (Reality Show) ที่เด่นกว่ารายการรูปแบบอื่นนั้น 
อติพล อิทธิวัฒนะ (อ้างถึงใน สุภัทธา สุขชู 2548) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า ส าหรับสังคมไทย รายการ
รูปแบบเรียลลิตี้โชว์ (Reality Show) ถือเป็นการน าเสนอรายการในรูปแบบใหม่ ที่เป็นทางเลือก
ให้กับผู้ชมที่อาจจะเบื่อกับรายการรูปแบบละคร หรือเกมโชว์แบบเดิม นอกจากนี้การที่คนดูได้มีส่วน
ร่วมมากกว่าการดูละครหรือเกมโชว์ เช่น การส่ง SMS ไปโหวต หรือการได้แสดงอารมณ์และ
ความรู้สึก หรืออคติที่มีต่อผู้แสดงในรายการเรียลลิตี้ โชว์ (Reality Show) ได้เต็มที่ จึงกลายเป็น
จุดเดน่ส าคัญของรายการประเภทนี้ 
 

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรายการสาระบันเทิงและรายการเรียลลิตี้ ท าให้ผู้ศึกษา
เข้าใจถึงความหมายของรายการทั้ง 2 รูปแบบนี้ในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไป
ปรับใช้กับรูปแบบรายการของผู้ศึกษา โดยผู้ศึกษาจะน ารูปแบบรายการทั้ง 2 รูปแบบนี้มาประยุกต์ใช้
ร่วมกัน นั่นคือการน าเสนอในรูปแบบของรายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ ที่เน้นเนื้อหาของรายการที่
ให้สาระความรู้ และความบันเทิงที่สร้างสรรค์ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชม และเมื่อถูก
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น าเสนอควบคู่ไปกับการถ่ายท าที่ติดตามดูผู้ร่วมรายการ จะช่วยเพิ่มความแปลกแตกต่างจากรายการ
อื่นๆ และจะท าให้ผู้ชมมีอรรถรสในการรับชมมากข้ึน ทั้งยังท าให้ตัวเนื้อหานั้นมีความน่าสนใจ น่า
ติดตาม และเป็นจุดดึงดูดให้กับผู้ชมได้ 
 
3.  แนวคิดเก่ียวกับการคิดแบบใหม่ หรือความคิดสร้างสรรค์ 

Edward de Bono (1994, อ้างถึงใน กมลรัฐ อินทรทัศน์ และนิพาดา เทวกุล 2549: 3-
16) ไดก้ล่าวว่า การคิดแบบเดิมที่เน้นการคิดแบบใช้เหตุผลนั้นใช้ไม่ได้ผลทั้งหมดกับยุคปัจจุบัน ซึ่ง
สังคมมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้น การคิดด้วยวิธีการใหม่ๆ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นด้วยเหตุผล
ที่ว่า แนวความคิดแบบเดิมไม่เพียงพอที่จะรับมือกับการแก้ปัญหาในปัจจุบันได้ 

Torrance (1962, อ้างถึงใน กมลรัฐ อินทรทัศน์ และนิพาดา เทวกุล 2549: 3-16) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการที่บุคคลไวต่อปัญหา ข้อบกพร่อง ช่องว่างใน
ด้านความรู้ สิ่งที่ขาดหายไป หรือสิ่งที่ไม่ประสานกัน และไวต่อการแยกแยะสิ่งต่างๆ ไวต่อการค้นหา
วิธีการแก้ไขปัญหา ไวต่อการเดาหรือการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับข้อบกพร่อง ทดสอบและทดสอบอีก
ครั้งเกี่ยวกับสมมติฐาน จนในที่สุดสามารถน าเอาผลที่ได้ไปแสดงให้ปรากฏแก่ผู้อื่นได้ 

ดลชัย บุณยะรัตเวช (2555: 183) ไดก้ล่าวไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์แท้จริงแล้วเกิดจาก
การเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วสองสิ่งหรือมากกว่าน้ันมารวมกัน หมายความว่า บนโลกของการสร้างสรรค์นั้น 
สิ่งใหม่ๆ เกิดจากการเอาสิ่งเก่ามารวมกันข้ึนจนเกิดเป็นสิ่งที่มีลักษณะใหม่แตกต่างจากสิ่งเดิม เป็น
การผสมผสานเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ 
 
เหตุผลท่ีต้องมีทักษะการคิดแบบใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม 

ในปัจจุบันทักษะการคิดที่เน้นการริเริ่มสร้างสรรค์หรือความคิดสร้างสรรค์เป็นวิธีการคิด
ที่ได้รับความนิยมแพร่หลายทั่วโลก โดย เอ็ดวาร์ด เดอ โบโน (Edward de Bono 1994, อ้างถึงใน 
กมลรัฐ อินทรทัศน์ และนิพาดา เทวกุล 2549: 3-16 – 3-17) ได้ให้เหตุผลว่า มนุษย์จ าเป็นต้องมี
เทคนิควิธีการคิดใหม่ๆ เพื่อฝึกทักษะของสมองใหส้ามารถยืดหยุ่น ปรับตัว และสามารถที่จะแก้ปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดข้ึนทั้งในปัจจุบนัและอนาคตได้อย่างริเริ่มและสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถที่จะสร้างสรรค์สิง่
ใหม่ที่ดีข้ึนกว่าเดิม 
 
ความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ท าให้มีความ
จ าเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นเครื่องมือไว้ในการเผชิญหน้ากับ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับการพัฒนาต่างๆ ตามหลักการที่ว่า ยิ่ง
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากเท่าใด การพัฒนาก็ยิ่งเกิดผลมากข้ึนเท่านั้น 
 
ลักษณะความคิดสร้างสรรค์ 

ความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะความคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) คือการ
คิดหลายๆ แง่ หลายๆ ทาง คิดให้มากที่สุดเท่าที่จะนึกได้ เป็นการมองรอบด้าน กิลฟอร์ด (Guilford 
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1968, อ้างถึงใน กมลรัฐ อินทรทัศน์ และนิพาดา เทวกุล 2549: 3-17) คิดว่าคนที่มีความคิดแบบ
อเนกนัยนั้นเป็นคนที่มีความคิดริเริ่ม (Originality) มีความยืดหยุ่น (Flexibility) มีความคิด
คล่องแคล่ว (Fluency) และมีความคิดละเอียดลออ (Elaboration) 
 
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Creative Process) 

กระบวนการคิดสร้างสรรค์ หมายถึง วิธีคิดหรือกระบวนการท างานของสมองที่มีข้ันตอน
ต่างๆ ในการคิดแก้ปัญหาจนส าเร็จ วัลลัส (Wallas, อ้างถึงใน กมลรัฐ อินทรทัศน์ และนิพาดา เทวกุล 
2549: 3-19) กล่าวว่า “กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการคิดสิ่งใหม่ๆ โดยการลองผิด
ลองถูก” และได้แบ่งข้ันตอนไว้ 4 ข้ันตอน คือ 

1.  ข้ันเตรียมการ (Preparation) เป็นข้ันตอนของการเตรียมข้อมูลต่างๆ 
2.  ข้ันความคิดก าลังฟักตัว (Incubation) เป็นข้ันที่อยู่ในความวุ่นวายของข้อมูลต่างๆ 

ทั้งเก่าและใหม่ สะเปะสะปะ ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่สามารถจะขมวดความคิดนั้นได้ จึงปล่อย
ความคิดไว้เงียบๆ 

3.  ข้ันความคิดกระจ่างชัด (Illumination) เป็นข้ันที่ความคิดสับสนต่างๆ ได้ผ่านการ
เรียบเรียงและเช่ือมโยงความสัมพันธ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน ให้มีความกระจ่างชัด และสามารถมองเห็น
ภาพรวมของความคิดได้ 

4.  ข้ันทดสอบความคิดและพิสูจน์ให้เห็นจริง (Verification) เป็นข้ันที่รับความคิดจาก
สามข้ันแรกมาพิสูจน์ว่าเป็นความคิดที่จริงและถูกต้องหรือไม่ 
 
ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ 

ชีวิตของคนเราคงจะเป็นสิ่งที่น่าเบื่อ ปราศจากสีสัน และความตื่นเต้นใดๆ ถ้าคนเราคิด
อยู่แต่ว่าทุกๆ สิ่งรอบตัวนั้นดีสมบูรณ์พร้อมไปหมดแล้ว คนก็ไม่ต้องมานั่งท าหรือนั่งคิดอะไรให้
แตกต่างไปจากเดิมที่คิดท าจ าเจซ้ าซากอยู่ทุกวัน ถ้าเป็นเช่นน้ีจริงแล้วความคิดสร้างสรรค์ก็เป็นสิ่งที่ไม่
จ าเป็น เป็นส่วนเกินที่ไม่ต้องมีก็ได้ 

1.  ความคิดสร้างสรรค์ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง  
อัลวิน ทอฟ์ฟเลอร์ (Alvin Toffler, อ้างถึงใน กมลรัฐ อินทรทัศน์ และนิพาดา เท

วกุล 2549: 3-21) ได้กล่าวไว้ว่า “การเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อชีวิตเท่านั้น แต่การ
เปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือชีวิต” 

2.  ความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดความสนุก 
การที่เราต้องคิดอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอนั้นย่อมเป็นเรื่องสนุก เพราะท าให้ชีวิตของเรา

ไม่จ าเจ ส าหรับคนทั่วๆ ไปแล้ว งานกับความสนุกจะควบคู่กันไปไม่ได้ แต่การท างานอย่างสร้างสรรค์
นั้นสามารถจะกลายเป็นความสนุกไปได้พร้อมๆ กัน 

3.  ความคิดสร้างสรรค์ช่วยพัฒนาสมองของคนให้มีความฉลาดเฉียบแหลม 
มนุษย์ทุกคนต่างก็มีความเฉลียวฉลาดในการคิดสร้างสรรค์ด้วยกันทั้งสิ้น แต่สิ่งที่

แตกต่างกันคือ ความมากหรือน้อยของความคิดสร้างสรรค์นั้น ถ้าคนใดที่พยายามพัฒนาฝึกหัด
ความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอ โดยการคิดเรื่องต่างๆ ที่แปลกๆ ใหม่ๆ และสร้างสรรค์เป็นประจ า ความ
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ฉลาดเฉียบแหลมในการคิดแก้ปัญหาต่างๆ ย่อมมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสามารถสร้างความรุ่งเรืองให้กับ
การงานในทุกสาขา 

4.  ความคิดสร้างสรรค์สร้างความเช่ือมั่น ความนับถือ และความพอใจในตัวเอง 
แซมมวล จอห์นสัน (Samuel Johnson, อ้างถึงใน กมลรัฐ อินทรทัศน์ และนิพาดา 

เทวกุล 2549: 3-22) ได้กล่าวไว้ว่า “ความอยากรู้อยากเห็นอันเป็นลักษณะส าคัญของความคิด
สร้างสรรค์ในตัวมนุษย์นั้นท าให้จิตใจเข้มแข็ง เกิดความกระชุ่มกระชวย และนั่นท าให้คนเราเกิด
ยอมรับตัวเองและมีความเช่ือมั่นในตัวเองมากข้ึน รวมทั้งยังท าให้เกิดความรับผิดชอบและความ
กระตือรือร้นมากยิ่งข้ึนด้วย” 

5.  ความคิดสร้างสรรค์ท าให้ผู้คิดมีใจที่เปิดกว้าง 
ทั้งในการยอมรับความคิดของตัวเอง และในการยอมรับความคิดของผู้อื่นด้วย 

หลักเกณฑ์ที่ดีที่สุดส าหรับคนทุกคนคือ การพยายามสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์โดยการพูดและคิด
ให้ก าลังใจแก่คนอื่นและแก่ตัวเอง เพื่อสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ให้แผ่ขยายออกไป อันจะน า
ประโยชน์มาให้แก่สังคมโดยส่วนรวม (กมลรัฐ อินทรทัศน์ และนิพาดา เทวกุล 2549: 3-16 – 3-23) 
 
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

แนวคิดและเทคนิคในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เกิดจากองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 
1.  การพัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลงที่มีเจตนาหรือมีความตั้งใจที่จะท าให้ดีข้ึน น่าสนใจ

ข้ึน รวมทั้งอาจเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ น าไปสู่ความสมดุล ความลงตัว ฯลฯ การพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นการสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาที่จะให้เกิดแนวคิดใหม่ที่ดีกว่าเดิม ท าให้
ได้ผลที่น่ายินดี เป็นที่น่าพอใจมากขึ้น 

2.  การสร้างสรรค์ คือ การริเริ่มสิ่งใหม่ การสร้างสิ่งใหม่ๆ เพราะธรรมชาติของการ
สร้างสรรค์ คือ การท าให้เกิดสิ่งใหม่ที่ไม่มี หรือไม่เหมือนกับที่เป็นอยู่แต่เดิม 
 
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นั้นอาจท าได้ในทางตรงโดยการสอนและฝึกอบรม หรือ
ในทางอ้อมโดยการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความเป็นอิสระในการเรียนรู้ หลักการ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในทางอ้อม มีดังนี้ 

1.  ส่งเสริมให้คนใช้จินตนาการของตนเองในทุกรูปแบบที่เขาสามารถที่จะท าได้ 
2.  ส่งเสริมและกระตุ้นให้คนได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ 
3.  ส่งเสริมให้คนถามและให้ความสนใจต่อค าถาม รวมทั้งช้ีแนะแหล่งค าตอบที่เป็นไปได้

อย่างหลากหลาย 
4.  ยอมรับความสามารถและคุณค่าของคนอย่างไม่มีเงื่อนไข เพราะคนแต่ละคนล้วนมี

ศักยภาพที่แตกต่างกันออกไป 
5.  ต้องแสดงและเน้นให้เห็นว่า ความคิดของคนนั้นมีคุณค่า และสามารถน าไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ได้ในแง่มุมที่แตกต่างกันไป 
6.  ให้ความเข้าใจและเห็นใจในตัวตนและความรู้สึกของคน 
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7.  ไม่ปิดกั้นหรือก าหนดกรอบเพื่อให้ทุกคนมีแนวคิดแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 
8.  จัดระบบสนับสนุนหรือให้รางวัลทุกผลงานที่สร้างสรรค์อย่างหลากหลาย 
9.  เปิดรับ เปิดกว้าง และเอาใจใส่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่างๆ ด้วยใจที่เป็นกลาง 
10.  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จะต้องใช้เวลาที่ค่อยเป็นค่อยไป และอยู่ท่ามกลาง

ความหลากหลายที่เปิดกว้าง พร้อมๆ กับการให้โอกาส 
ดังนั้น บรรยากาศที่ก่อให้เกิดความคิดสรา้งสรรค์ จะต้องเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยการ

ยอมรับ และการกระตุ้นให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ซึ่งจะช่วยท าให้ผู้คนได้พบกับ
ความคิดใหม่ๆ และสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านความคิดสร้างสรร ค์ให้เจริญก้าวหน้าตามขีด
ความสามารถของตน (กมลรัฐ อินทรทัศน์ และนิพาดา เทวกุล 2549: 3-47 – 3-48) 
 

การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการคิดแบบใหม่ หรือความคิดสร้างสรรค์ ช่วยท าให้ผู้ศึกษาได้
เข้าใจความหมายและความส าคัญในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น อันท าให้ทราบถึงข้ันตอนและพัฒนาการต่างๆ 
ของแต่ละกระบวนการ ซึ่งแนวคิดเหล่านี้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้เป็นกรอบในการคิดและผลิตเนื้อหาของ
รายการ และจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับใช้ในข้ันตอนการก าหนดรูปแบบโครงสร้างรายการ การ
เขียนบทรายการ เพื่อที่จะได้เข้าใจถึงจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานช้ินหนึ่งๆ ของ
ผู้ประกอบการ ให้เป็นผลงานที่มีคุณค่า สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้ และด้วยความคิด
สร้างสรรค์นั้นก็เป็นปัจจัยส าคัญที่ผู้ศึกษาต้องการน าเสนอ ทั้งยังก่อให้เกิดความแตกต่าง และความ
น่าสนใจของรายการ 
 
4.  แนวคิดเก่ียวกับงานประดิษฐ์ 

ทีมงานทรูปลูกปัญญา (2552) ได้ให้ความหมายของ งานประดิษฐ์ ว่าหมายถึง งานที่เกิด
จากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ สร้างหรือประดิษฐ์ข้ึนตามวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย หรือ
เพื่อความสวยงาม หรือประดับตกแต่งหรือเพื่อประโยชน์ใช้สอย 

ความเป็นมาของงานประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์เกิดข้ึนเพราะมนุษย์เป็นผู้สร้างผู้พัฒนา 
ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงแบบ ผลงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในแต่ละบุคคล มีวัตถุประสงค์
ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอย งานประดิษฐ์มี
ความสัมพัน ธ์และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณ เกี่ย วข้องกับ
ขนบธรรมเนียมและประเพณีทางศาสนา 
 
หลักการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์  

การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ให้ประดิษฐ์ให้ประสบผลส าเร็จนั้น ต้องมีความพึงพอใจใน
การท างาน โดยยึดหลักการดังนี้ 

1.  ควรหมั่นศึกษาหาความรู้ในงานที่ตนเองสนใจ โดยศึกษาจากผู้เช่ียวชาญ หรือจาก
ตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์ที่สนใจ 

2.  ศึกษาหลักการ วิธีการ หรือข้ันตอนการปฏิบัติงาน ในการประดิษฐ์ช้ินงานโดยการ
วิเคราะห์ ด้วยตนเองหรือศึกษาจากผู้รู้ ผู้เช่ียวชาญ หรือจากสื่อต่างๆ เช่น วารสาร หนังสือ เป็นต้น 
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3.  ทดลองการปฏิบัติการประดิษฐ์ โดยต้องศึกษาค้นคว้าและทดลองปฏิบัติตามแนวคิด
ที่ได้สร้างสรรค์ไว้ และมีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจนส าเร็จเป็นช้ินงานประดิษฐ์ที่พึงพอใจ 
 
โครงสร้างงานประดิษฐ์ 

งานประดิษฐ์จะไม่ยึดความคิดหรือรูปแบบที่ตายตัว เพราะเป็นเรื่องของการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ การออกแบบ และการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม ทั้งในด้านความงาม และประโยชน์ใช้สอย 
นอกจากนีก้ารออกแบบก็จะไม่ซ้ ารูปแบบเดิม (พวงเพชร มงคลวิทย์ 2536: 11) 
โครงสร้างส าคัญๆ ของงานประดิษฐ์ คือ 

1.  การออกแบบที่ไม่ซ้ าซาก 
2.  การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม 
3.  การทดลองปฏิบัติ 

 
การออกแบบงานประดิษฐ์ 

การออกแบบงานประดิษฐ์ เป็นการสร้างรูปลักษณ์ของช้ินงาน โดยอาศัยความคิด
สร้างสรรค์ ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการออกแบบและน ามาใช้ท าให้การออกแบบช้ินงานนั้นมี
คุณค่าและน่าสนใจยิ่งขึ้น 

การออกแบบ หมายถึง การท าต้นแบบ หรือการท าโครงสร้างของช้ินงานที่ต้องการ
ประดิษฐ์ เพื่อให้ได้ผลงานส าเร็จตามที่มุ่งหวัง โดยการเลือกวัสดุ เลือกสี ที่น ามาใช้ให้เหมาะสม
สวยงาม 

ที่มาของการออกแบบงานประดิษฐ์ 
1.  การศึกษาแบบของงานที่ตนสนใจจากหนังสือ นิตยสาร แล้วทดลองปฏิบัติ 
2.  การดัดแปลงแบบที่มีอยู่เดิม หรือแบบตัวอย่างโดยท าการศึกษาแบบ จนเกิดความ

เข้าใจ จึงปฏิบัติการสร้างแบบ โดยการน าเอาแนวความคิดหรือความคิดสร้างสรรค์ของตนเองไป
ผสมผสานท าให้ได้แบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใคร 

3.  การออกแบบด้วยตนเอง คือ การออกแบบที่เกิดจากแนวคิดของตนเอง และทดลอง
ปฏิบัติสร้างแบบจนได้แบบที่สวยงาม เหมาะสมตามความต้องการ 

การออกแบบและการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ที่ดี จะต้องมีจุดมุ่งหมาย ต้องการประดิษฐ์
อะไร เช่น ประดิษฐ์ของใช้ก็ต้องน าไปใช้ได้ผลจริงๆ มีความแข็งแรง ทนทาน สะดวกในการน าไปใช้ 
การประดิษฐ์ของเล่น ก็ต้องทนทาน สวยงาม น่าเล่น และเล่นได้  

หลักการออกแบบ ต้องค านึงถึงหน้าที่ประโยชน์ใช้สอย และความสวยงาม น่าใช้ โดย
อาศัยโครงสร้างทางศิลปะมาช่วยในการท างาน ท าให้ผลงานออกมามีคุณค่า น่าสนใจ (พวงเพชร 
มงคลวิทย์ 2536: 15) 
 
งานประดิษฐ์ท่ัวไป 

งานประดิษฐ์ที่เกิดจากแนวความคิดหรือความคิดสร้างสรรค์ที่มุ่งสร้างผลงานโดยมี
จุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง 
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- ประดิษฐ์เพื่อเป็นของเล่น 
- ประดิษฐ์เพื่อเป็นของใช้ 
- ประดิษฐ์ของตกแต่งบ้าน 

 
ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ 

1.  งานประดิษฐ์มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของไทย 
2.  งานประดิษฐ์มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องขนบธรรมเนียมและประเพณีทางศาสนา 
3.  งานประดิษฐ์ช่วยให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 
4.  งานประดิษฐ์ช่วยให้การท างานของสมองและประสาทสัมผัสประสานสัมพันธ์กัน 
5.  ใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่ง ของเล่น ของขวัญที่ระลึก 
6.  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
7.  เป็นการฝึกลักษณะนิสัยในการท างานให้มีความอดทน 

 
จากที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับงานประดิษฐ์นั้น เพื่อให้ได้ทราบถึงความ

เป็นมา หลักในการสร้างสรรค์งาน การวางโครงสร้างการออกแบบ และการแยกแยะประเภทงาน
ประดิษฐ์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางกรอบเนื้อหา และก าหนดตอนของรายการ 
 
5.  แนวคิดเก่ียวกับอาชีพและธุรกิจ 
ความหมายและความส าคัญของอาชีพ 

อาชีพ (Occupation) หมายถึง การท ามาหากินจากการท างานหรือกิจกรรมใดๆ ที่
ก่อให้เกิดผลผลิตและรายได้ เป็นงานที่สุจริต ไม่ผิดศีลธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม 

การมีอาชีพ เป็นสิ่งที่ส าคัญในวิถีชีวิตและการด ารงชีพในปัจจุบัน เพราะอาชีพเป็นการ
สร้างรายได้ เพื่อเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว อาชีพก่อให้เกิดผลผลิตและการบริการ ซึ่งสนองตอบ
ต่อความต้องการของผู้บริโภค และที่ส าคัญคือ อาชีพมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติ 

อาชีพจึงเป็นฟันเฟืองส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ส่งผลถึงความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ 
 
ประเภทของอาชีพ สามารถจัดแบ่งได้หลายประเภท ดังนี้ 

1.  แบ่งตามลักษณะของอาชีพ 
1.1 อาชีพอิสระ หมายถึง อาชีพที่ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของกิจการ ได้แก่ 

1.1.1 อาชีพผู้ผลิต เป็นการสร้างผลผลิตข้ึนจ าหน่ายเอง เช่น ผลผลิตด้าน
การเกษตร ผลผลิตด้านอาหาร ผลผลิตงานบ้าน งานประดิษฐ์ ผลผลิตงานศิลปหัตถกรรม เป็นต้น 

1.1.2 อาชีพผู้บริการ เป็นอาชีพที่อ านวยความสะดวกสบาย หรือสร้างความ
บันเทิงแก่ผู้บริโภค เช่น บริการทางการเงิน บริการทางสาธารณะ ธุรกิจการโรงแรม บริการน าเที่ยว 
เป็นต้น 
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1.2 อาชีพรับจ้าง หมายถึง อาชีพที่ท างานภายใต้การว่าจ้างจากผู้จ้างงาน หรือ
ท างานภายใต้ระบบงานที่ตนสังกัด เช่น ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานร้านค้าต่างๆ ช่างระดับ
ต่างๆ เป็นต้น 

2.  แบ่งตามลักษณะของรายได้ และความมั่นคงในอาชีพ 
2.1 อาชีพหลัก เป็นอาชีพที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบการ 
2.2 อาชีพรอง หรืออาชีพเสริม เป็นอาชีพที่ใช้เวลานอกเหนือ เวลางานปกติของ

อาชีพหลัก เพื่อเพิ่มช่องทางการท าเงิน หรือการมีรายได้เพิ่มข้ึน (เรื่องที่ 1 คุณค่าแห่งอาชีพ 2556) 
 
การประกอบอาชีพอิสระ 

การประกอบอาชีพอิสระ คือ การประกอบกิจการส่วนตัวต่างๆ ในการผลิตสินค้าหรือ
บริการที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธุรกิจของตนเอง ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม ซึ่ง
ผู้ประกอบการสามารถที่จะก าหนดรูปแบบและวิธีด าเนินงานของตัวเองได้ตามความเหมาะสม ไม่มี
เงินเดือนหรือรายได้ที่แน่นอนตายตัว ผลตอบแทนคือเงินก าไรจากการลงทุน 
 
ประเภทของอาชีพอิสระ มี 4 ประเภท 

1.  ประเภทการผลิต เช่น ผลิตอาหาร ผลิตสิ่งประดิษฐ์ ผลิตของใช้ ฯลฯ 
2.  ประเภทการบรกิาร เช่น บริการนวด บริการแปลเอกสาร บริการถ่ายเอกสาร บริการ

ซัก-รีด ฯลฯ 
3.  ประเภทซื้อมา-ขายไป เช่น ขายเสื้อผ้า ขายอาหารสัตว์ ขายของกินของใช้ ฯลฯ 
4.  ประเภทการเกษตร เช่น ปลูกผักผลไม้ เลี้ยงสัตว์ ประมง ฯลฯ 

 
คุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

การเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ จ าเป็นต้องมีคุณสมบัติต่างๆ เพื่อประกอบการ เป็นผู้
ประกอบอาชีพอิสระอย่างมีคุณภาพ ได้แก่ 

1.  กล้าเสี่ยง 
2.  มีความคิดสร้างสรรค์ 
3.  มีความเช่ือมั่นในตนเอง 
4.  มีความอดทน 
5.  มีวินัยในตนเอง 
6.  มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ 
7.  มีความรอบรู้ 
8.  มีมนุษยสัมพันธ์ 
9.  มีความซื่อสัตย์ 
10.  มีความรู้พื้นฐานในการเริ่มต้นท าธุรกิจ 
11.  มีการพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการประกอบอาชีพอิสระ (สุภา 

ศักดาทิวากร 2556) 
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ความหมายของธุรกิจ 
ธุรกิจเป็นหัวใจของสังคม สังคมจะเจริญก้าวหน้าและด ารงอยู่ได้ด้วยดีต้องอาศัยความ

เจริญก้าวหน้าทางธุรกิจ (เสน่ห์ จุ้ยโต และธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ 2553: 291) 
ธุรกิจ (Business) หมายถึง การกระท าหรือกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่ด าเนินงาน

เกี่ยวกับสถาบันการผลิต การจ าหน่าย และการให้บริการ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย คือ ก าไร หรือ
รายได้ เป็นการตอบแทนการลงทุนด้วยทรัพย์สินและแรงงานในกิจกรรมนั้น การกระท าดังกล่าว
อาจจะเสี่ยงต่อการขาดทุนด้วย 

ความหมายของธุรกิจอาจกล่าวได้กว้างๆ ว่า ธุรกิจเป็นกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและ
การพาณิชย์ที่มีเป้าหมายทางด้านก าไรในการจดัหาสนิค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค 

ธุรกิจจึงเป็นกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดสินค้าและบริการ เพื่อการแลกเปลี่ยนซื้อขายโดยมี
วัตถุประสงค์จะได้รับประโยชน์จากการด าเนินกิจกรรมนั้นคือ 

1.  ธุรกิจการผลิตสินค้าและบริการ 
มนุษย์มีความต้องการสินค้าและบริการแตกต่างกัน เช่น มีความต้องการสินค้าที่

จ าเป็นต่อการด ารงชีพ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย ส่วนบางคนอาจจะมี
ความต้องการสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น เครื่องส าอาง เสื้อผ้าราคาแพง เครื่องประดับ ฯลฯ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการดังกล่าว องค์กรธุรกิจและบุคคลที่เกี่ยวข้องจึงเป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการ 

2.  ธุรกิจมีการซื้อขาย 
ในสังคมที่มีระบบเศรษฐกิจแบบง่ายๆ ซึ่งแต่ละคนสามารถจัดหาสิ่งของต่างๆ 

ตอบสนองความต้องการของตนเองและครอบครัวได้ ด้วยการผลิตเครื่องนุ่งหม่ จัดหาอาหารและสร้าง
บ้านอยู่อาศัยด้วยตนเอง หากบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีสิ่งของเหล่านั้นเหลือใช้ จะน าไปแลกเปลี่ยนกับ
บุคคลอื่น  ก่อให้เกิดระบบแลกเปลี่ยน แต่ด้วยความซับซ้อนและยุ่งยากของระบบแลกเปลี่ยน ก็ท าให้           
เกิดระบบตลาด จะเห็นได้จากมีผู้ผลิตสินค้าและบริการน าสินค้ามาขายเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค โดยใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน            

3.  ธุรกิจมีผลก าไร 
เป้าหมายของผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจ คือ ผลก าไร มีความรู้ความสามารถใน

การผลิต ความสามารถหาแหล่งสินค้า รู้จักวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ต้นทุนสินค้า และ
ค่าใช้จ่าย  ขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงต่อการขาดทุน จึงจ าเป็นต้องด าเนินกิจกรรมด้วยความละเอียด
รอบคอบ 
 
วัตถุประสงค์ของธุรกิจ 

ผู้ประกอบการมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจ ดังนี ้
1.  ผลก าไร (Profit)  

วัตถุประสงค์ส าคัญของการด าเนินธุรกิจ คือ ผลก าไร ซึ่งเป็นผลตอบแทนของการ
ลงทุนจากทรัพย์สิน จากแรงกายและความรู้ความสามารถ ผลก าไรจึงเป็นสิ่งจูงใจให้ด าเนินกิจกรรม
ต่อไป  หากธุรกิจไม่มีผลก าไร ก็จะไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ ดังนั้นผู้ผลิตเมื่อผลิตสินค้าและ
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บริการแล้วจะต้องขายได้สูงกว่าต้นทุนและค่าใช้จ่าย ผลต่างคือก าไรจากการประกอบการ ซึ่งจะท าให้
กิจการมีความเจริญเติบโต 

2.  ความอยู่รอด (Survival) 
เมื่อผู้ประกอบการตัดสินใจด าเนินธุรกิจแล้วย่อมต้องการให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ  

และมีอายุของกิจการยาวนาน เพื่อท าหน้าที่ผลิตสินค้าและบริการตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค และเป็นความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุด แต่จะทวีความต้องการมากข้ึน ท าให้ธุรกิจด าเนินการ
ไปได ้

3.  ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibilities) 
ผู้ประกอบการที่ดีจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบของ

ธุรกิจ  คือ มีความซื่อสัตย์กับลูกค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของ
ผู้บริโภคให้ดีข้ึน มีความยุติธรรมกับทุกคนในสังคม ประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ขัดต่อ
ศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม 
 
ประโยชน์ของธุรกิจ 

ธุรกิจมีประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ ดังนี้ 
1.  ท าให้เกิดกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์  

ซึ่งมีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุด 
2.  ช่วยกระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค องค์กรธุรกิจเมื่อผลิตสินค้าแล้วย่อม

ต้องการขายหรือจ าหน่ายสินค้าออกสู่ผู้บริโภคซึ่งอยู่กระจายตามส่วนต่างๆ ของประเทศหรือกระจาย
อยู่ทั่วโลก จึงจ าเป็นต้องมีธุรกิจอื่นมาท าหน้าที่กระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคเหล่าน้ันได้ เช่น มีระบบคน
กลาง ได้แก่ พ่อค้าส่ง พ่อค้าปลีก ตัวแทนจ าหน่ายและนายหน้า มีระบบการขนส่ง การคลังสินค้าเข้า
มาเกี่ยวข้อง ฯลฯ 

3.  เกิดการจ้างงาน ธุรกิจจ าเป็นต้องจ้างบุคคลอื่นเข้ามาท างานในกิจการ  ท าให้
ประชาชนมีรายได้จากการท างานในโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ผลิต หรือการเป็นพนักงานขายใน
ร้านค้าปลีกต่างๆ ท าให้มีรายได้ เมื่อคนมีรายได้จะน าไปซื้อหาสินค้าและบริการต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการ
ครองชีพได้ ดังนั้นการจ้างงานจึงเป็นการช่วยลดปัญหาการว่างงานและปัญหาทางสังคมด้วย 

4.  ช่วยให้ประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพดีข้ึน การที่ประชาชนซึ่งอยู่ห่างไกลความ
เจริญมีงานท าและมีรายได้จากองค์กรธุรกิจ ท าให้มีโอกาสได้เลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดี
ข้ึน เกิดมาตรฐานการครองชีพสูงข้ึนด้วย 

5.  สร้างรายได้ให้กับรฐั จากการประกอบการของธุรกิจท าให้มีรายได้ แล้วน าไปเสียภาษี
และค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้กับรัฐบาล เงินภาษีที่รัฐได้รับจะน าไปพัฒนาประเทศ 

6.  เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กิจกรรมทางธุรกิจก่อให้เกิดความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี เช่น มีเครื่องจักรที่ทันสมัยในการผลิตสินค้า มีเครื่องมือสื่อสารที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
ตลอดจนมีเครื่องมือต่างๆ ที่อ านวยความสะดวกในการซื้อขาย  เช่น อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



20 

7.  ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เกิดจากการผลิตสนิค้าและบรกิารที่มีคุณภาพ และ
มาตรฐานที่ดี เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค สามารถน าออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ ท าให้มีรายได้เข้า
ประเทศมากข้ึน เศรษฐกิจของประเทศก็ดีข้ึน 
 
คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ 

การด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จได้นั้นอาศัยปัจจัยหลายประการ คุณสมบัติของ
ผู้ประกอบการเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องพัฒนาตนให้เหมาะสมกับงานอาชีพ ซึ่งคุณสมบัติที่ส าคัญได้แก่ 

1.  มีความสนใจและความชอบในธุรกิจ (Business Aptitude)  
ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสบความส าเรจ็ได้น้ันจะต้องเป็นผู้ที่สนใจและชอบในธุรกิจของ

ตนเองและธุรกิจอื่น ตลอดจนสภาพแวดล้อม หากบุคคลเหล่านั้นมีความสนใจและชอบในธุรกิจแล้ว  
ย่อมเกิดความมุ่งมั่นที่จะท างานให้ประสบความส าเร็จอย่างแท้จริงในระยะเวลาที่รวดเร็ว 

2.  มีภาวะผู้น า (Leadership)  
ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีลักษณะผู้น า เป็นผู้รอบรู้ ทันโลกทันสมัย เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มี

จิตวิทยาในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีความมานะอดทนและเพียร
พยายามที่จะกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานได้แสดงศักยภาพ สามารถปกครองและครองใจผู้ร่วมงาน มีความ
มั่นใจในตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาได้ ฯลฯ 

3.  มีความตั้งใจและความกล้า (Willingness to Take Risk) 
ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีคุณสมบัติกล้าในการตัดสินใจที่จะลงทุนและมีความเสี่ ยง  

นอกเหนือจากการมีก าลังกาย ก าลังใจ ก าลังความคิด และมีเงินทุนแล้วเท่านั้นยังไม่เพียงพอส าหรับ
การประกอบธุรกิจ แต่จะต้องมีความตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะลงทุน มีความกล้าที่จะเสี่ยงกับการขาดทุน
ด้วยความรอบคอบ สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์ และพร้อมที่จะยอมรบัความส าเรจ็และความ
ล้มเหลวที่อาจจะเกิดข้ึนด้วยความเต็มใจ 

4.  มีความรู้และความช านาญ (Knowledge and Skill)  
ผู้ประกอบธุรกิจต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่หรือธุรกิจที่ท า มี

ความรอบรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เช่น สภาพเศรษฐกิจ คู่แข่งขัน ความเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริโภค ฯลฯ นอกจากนี้ต้องมีทักษะหรือความช านาญในงานอาชีพ มีการเรียนรู้และสั่งสม
ประสบการณ์จนเกิดความช านาญอย่างแท้จริงสามารถบอกสอนพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ได้อย่างดี 

5.  มีทักษะการตัดสินใจ (Decision Making Skill)  
การเป็นนักวิเคราะห์และตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็ว โดยเฉพาะการตัดสินใจเกี่ยวกับ

การลงทุน การเสี่ยงภัยทางธุรกิจและการบริหารงานต้องใช้วิจารณญาณด้วยความสุขุม รอบคอบจะ
น ามาซึ่งความส าเร็จสู่ธุรกิจ การตัดสินใจที่ดี คือ การเลือกวิธีการที่ดีที่สุดจากทางเลือกหลายๆ ทาง 
ย่อมเป็นการประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจได้อย่างฉลาด 

6.  มีความยืดหยุ่น (Flexibility)  
ผู้ประกอบธุรกิจต้องเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ อยู่ตลอดเวลา หากมีการเปลี่ยนแปลง

เกิดข้ึนย่อมมีผลกระทบต่อธุรกิจ ต้องยอมรับสภาพที่เกิดข้ึน พยายามหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนโดย
ไม่ท้อถอย เป็นการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
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7.  มีความทันสมัย (Update ness)  
ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีความคิดสร้างสรรค์ คิดหาวิธีการใหม่ๆ มาใช้กับธุรกิจด้วยการ

ติดตามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย  
ตลอดจนเทคโนโลยี การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ประกอบธุรกิจจะมีความเจริญก้าวหน้าเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทางธุรกิจให้มากยิ่งข้ึน 

8.  มีจริยธรรม (Ethics)  
ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่

จะสร้างประโยชน์ให้กับลกูค้า มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า มีความยุติธรรมต่อพนักงานไม่เอารัดเอาเปรยีบ  
และให้ความช่วยเหลือสังคมต่อลดจนเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม 

9.  เป็นนักบริหาร (Executive)  
ผู้ประกอบธุรกิจต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลาดเวลา มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และ

พัฒนางานอยู่ตลอดเวลา เพื่อความส าเร็จและความอยู่รอดขององค์กร ขณะเดียวกันต้องเป็นบุคคลที่
มีความรู้ความเข้าใจ และน าหลักการบริหารไปด าเนินงานตามขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ธุรกิจขนาดย่อม 

ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจองค์การภาคเอกชนได้เลิกกิจการและบางแห่งได้ลดจ านวน
พนักงานลง ท าให้เกิดปัญหาการว่างงานโดยเฉพาะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ธุรกิจของสถาบันการเงิน  
บริษัทส่งสินค้าออก ฯลฯ บุคคลเหล่าน้ีต้องดิ้นรน เพื่อแสวงหาอาชีพใหม่เลี้ยงดูดตนเองและครอบครวั  
ธุรกิจขนาดย่อมจึงเป็นอาชีพน่าสนใจของผู้ประกอบการใหม่ที่ใช้เงินทุน และแรงงานในระยะเริ่มแรก
ไม่มากนัก 

ธุรกิจขนาดย่อม หมายถึง ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium-size 
Enterprises : SMEs) ซึ่งครอบคลุมกิจการการผลิต (ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจการเกษตร) 
กิจการการค้า (ค้าส่งและค้าปลีก) และกิจการการบริการ 
 
ลักษณะของธุรกิจขนาดย่อม 

1.  มีการบริหารงานอย่างอิสระ ผู้บริหารเป็นเจ้าของกิจการเอง 
2.  เงินลงทุนมาจาการเก็บออมส่วนตัว หรือได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มคนเล็กๆ 
3.  เป็นการด าเนินงานในท้องถ่ิน โดยใช้แรงงานและทรัพยากรในท้องถ่ินน้ันๆ 
4.  เป็นธุรกิจขนาดเล็ก เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน ทั้งด้านเงินทุน  

แรงงาน ทรัพย์สิน และยอดขาย 
5.  เจ้าของกิจการท างานหนัก มีความอดทนสูง 
6.  สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย 
7.  ต้นทุนการด าเนินงานต่ า ใช้เครื่องมือเครื่องจักรแบบง่ายๆ ไม่สลับซับซ้อน 
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ประโยชน์ของธุรกิจขนาดย่อม 
ธุรกิจขนาดย่อมมีการกระจายอยู่ทั่วประเทศ เนื่องจากมีขนาดเล็กด าเนินงานได้ง่าย จึงมี

บทบาทส าคัญต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศดังนี้ 
1.  สร้างงานใหม่ เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ท าให้เกิดภาวะคนว่างงาน จ าเป็นต้องหา

อาชีพใหม่ให้กับตนเอง ส่วนใหญ่เริ่มต้นจากธุรกิจขนาดย่อม เพราะต้นทุนการด าเนินงานต่ า แรงงาน
ใช้จากบุคคลในครอบครัว มีความเป็นอิสระในการท างาน ฯลฯ และธุรกิจขนาดย่อมสามารถเติบโต
เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ในอนาคตต่อไปได้ 

2.  สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ธุรกิจขนาดย่อมเป็นองค์กรของผู้ผลิตรายใหม่ที่มีความพยายาม
สร้างสรรค์ผลงานของตนเองด้วยการลองถูกลองผิด ก่อนที่จะขยายกิจการเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการ
ยอมรับ เช่น การผลิตสบู่สมุนไพร การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ฯลฯ 

3.  เพิ่มการแข่งขัน การมีธุรกิจขยดย่อมเข้ามาในตลาด ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น  
ธุรกิจขนาดย่อมจึงมีส่วนเพิ่มระดับการแข่งขันในทางเศรษฐกิจ 

4.  สนับสนุนธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดย่อมมีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนธุรกิจขนาด
ใหญ่ในด้านต่างๆ เช่น ช่วยในการผลิต การจัดจ าหน่าย การหาข้อมูลทางการตลาด ฯลฯ 

5.  เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการ โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องการความ
ประณีต การใช้ฝีมือและทักษะ ธุรกิจขนาดย่อมจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาความสามารถในการ
ประกอบการ 

6.  เป็นการกระจายการพัฒนาประเทศ ปัจจุบันการด าเนินงานของธุรกิจขนาดย่อมมี
กระจายอยู่ตามชุมชนต่างๆ ย่อมมีบทบาทในการส่งเสริมการกระจายรายได้ และความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของท้องถ่ิน 

7.  เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ธุรกิจขนาดย่อมสามารถน าบุคคลซึ่งเป็นปราชญ์
ชาวบ้านที่มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนท้องถ่ินที่อาศัยอยู่ เป็นการอนุรักษ์
ความรู้ถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังได้ศึกษาและพัฒนาผลผลิต เช่น การผลิตสินค้าพื้นบ้านประเภทหัตถกรรม
ของชุมชน เช่น การสานไม้ไผ่ การทอผ้าฝ้าย ผ้าไหม เป็นต้น 

8.  เป็นการระดมทุน ธุรกิจขนาดย่อมเป็นการรวบรวมเงินทุนของผู้ประกอบการและ
ญาติพี่น้อง ก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการระดมทุน 
 
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม 

ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) คือ บุคคลที่จัดต้ังองค์กรธุรกิจข้ึนโดยยอมรบัความเสีย่ง
ภัยเพื่อหวังก าไร เหตุผลส าคัญที่ท าให้บุคคลประสงค์จะเป็นเจ้าของกิจการเองได้แก่ 

1.  ผลก าไร การเป็นเจ้าของกิจการจะท าให้ได้รับผลก าไรอย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องแบ่งปัน
ให้บุคคลอื่น ซึ่งสร้างความมั่งค่ังร่ ารวยให้กับเจ้าของกิจการได้เป็นอย่างดี 

2.  ความพึงพอใจส่วนบุคคล ผู้ประกอบการธุรกิจต้องการท างานทีม่ีความพึงพอใจ  และ
สนุกกับการแก้ไขปัญหา 
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3.  สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว การประกอบธุรกิจขนาดย่อมเกิดจากบุคคลใน
ครอบครัวร่วมแรงร่วมใจกันท างาน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความรับผิดชอบ ตลอดจน
ความสัมพันธ์ทีดีภายในครอบครัว 

4.  มีอิสระในการท างาน การประกอบธุรกิจด้วยตนเองย่อมมีอิสระในการท างานด้วย
การเลือกเวลาการท างาน อาชีพ การลงทุน การจัดการด้วยตนเอง 

5.  เป็นที่ยอมรับของสังคม เจ้าของกิจการย่อมมีสถานภาพทางสังคมที่ดี เป็นที่ยอมรับ
นับถือของชุมชน สังคมในท้องถ่ิน เช่น เป็นสมาชิกสมาคมต่างๆ 
 
คุณสมบัติของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม 

บุคคลที่มีความสนใจและเตรยีมตัวเข้าสูธุ่รกิจขนาดย่อม ต้องมีคุณสมบัติของนักธุรกิจที่ดี 
คือ 

1.  มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานอาชีพ จากการศึกษาเล่าเรียนและการท างาน
จะท าให้มีความรู้และประสบการณ์พื้นฐาน สามารถน ามาประยุกต์กับธุรกิจของตนเองได้ 

2.  มีความพร้อมที่จะท างานหนัก มีความอดทน 
3.  มีมนุษยสัมพันธ์ มีอัธยาศัยที่ดีกับบุคคลทั่วไป 
4.  สื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.  มีภาวะผู้น า 
6.  มีความภาคภูมิใจในผลงาน 
7.  มีความรับผิดชอบ 
8.  กล้าเสี่ยงและกล้าตัดสินใจ 
คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ต้องการความส าเร็จ  คือ  มีความพร้อมด้านจิตใจ  

ความรู้ความสามารถ มีมนุษยสัมพันธ์  ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร  และความสามารถในการ
บริหารจัดการ 
 
การสร้างความส าเร็จของธุรกิจขนาดย่อม 

ธุรกิจขนาดย่อมมีโอกาสประสบความส าเร็จต้องอาศัยปัจจัยต่อไปนี้ 
1.  เงินทุน ผู้ประกอบการจะต้องวางแผนการใช้เงินทุน การหาแหล่งเงินทุนเพื่อด าเนิน

ธุรกิจ เช่น จากเงินออมส่วนตัว เงินกู้ยืมจากสถานบันการเงิน 
2.  บุคลกร ผู้ประกบอาจจะต้องหาบุคคลเข้ามาร่วมงานด้วยการฝึกอบรมและพัฒนา

ฝีมือตลาดจนให้แรงจูงใจที่เหมาะสม เช่น ค่าตอบแทนที่ดี เหมาะสมกับความรู้และประสบการณ์ 
3.  การตลาด ผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อมจะต้องมีความรู้ด้านการตลาด เพื่อให้ทราบ

ความต้องการของผู้บริโภค คุณภาพและปริมาณผลิตภัณฑ์ ตลาดจนราคาและสถานที่จ าหน่าย  เพื่อ
เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน 

4.  มีข้อมูลที่ถูกต้อง ผู้ประกอบการที่ดีจะต้องรู้จักศึกษาหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจอย่างรอบคอบ เพื่อน ามาใช้ในการตัดสินใจได้ถูกต้อง 
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5.  ความยืดหยุ่น โครงสร้างของธุรกิจขนาดย่อมมีขอบข่ายแคบ ผู้ประกอกการมีความ
ยืดหยุ่นในการตัดสินใจ สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว 

6.  พัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อมสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้
ตลอดเวลา เนื่องจากผู้ประกอบการมีอ านาจการตัดสินใจด้วยตนเอง ทันต่อความต้องการ และ
สถานการณ์ที่เกิดข้ึน 

7.  มีความสัมพันธ์กับลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อมสามารถสร้างความสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิดกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี รู้จักความต้องการของลูกค้า สามารถสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการได้ถูกต้อง 

8.  คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ธุรกิจขนาดย่อมมีโอกาสพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ตาม
ความพึงพอใจของลูกค้า สามารถรักษาลูกค้า เพิ่มยอดขายและมีผลก าไร (สุรนาถ ปูชนียพงศกร 
2556) 
 
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละ
บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สนิค้าและบรกิารทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตัดสินใจ
ที่มีผลต่อการแสดงออก 

คอตเลอร์ (Kotler 1997, อ้างถึงใน ดารา ทีปะปาล 2554) ได้วิเคราะห์ว่า การวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการค้นหาหรือวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและบริโภค เพื่อทราบถึง
ลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อ การใช้ของผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดกลยุทธ์
การตลาด ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม 
 
รูปแบบพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เป็นรูปแบบทั่วไปของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า การซื้อผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะผา่นกระบวนการทุกข้ันตอนเสมอไป แต่ข้ึนอยู่
กับระดับการใช้ความพยายามและการใช้ความส าคัญในการซื้อมากน้อยแค่ไหน 

จอห์น เอ.เฮาวาร์ด (Howard, อ้างถึงใน ดารา ทีปะปาล 2554) ได้เปรียบกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เหมือนกับกระบวนการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาของคน การตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์จะสามารถตัดสินใจได้เร็วหรือช้าจึงข้ึนอยู่กับความพยายามที่ต้องใช้ เพื่อแก้ปัญหานั้น 
ดังนั้นรูปแบบการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค แบ่งตามระดับการแก้ปัญหา ตั้งแต่การใช้ความพยายาม
น้อยที่สุด จนกระทั่งใช้ความพยายามมากที่สุด แบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ 

1.  พฤติกรรมการซื้อตามปกติ 
เป็นพฤติกรรมการซื้อตามความเคยชิน ตามปกตินิสัยที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าเป็นประจ า 

เมื่อซื้อสินค้าราคาถูกและต้องซื้อบ่อยๆ การซื้อสินค้าประเภทนี้ผู้บริโภคใช้เวลาตัดสินใจซื้อน้อยมาก 
เพราะรู้จักและคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์นั้นเป็นอย่างดี รู้ว่าตราไหนย่ีห้อไหนที่ควรจะซื้อ และมักจะซื้อตาม
ตราที่ตนเองชอบมากที่สุดเป็นประจ า ตัวอย่างเช่น การซื้อสบู่ ยาสีฟัน ผมซักฟอก หรือหนังสือพิมพ์ 
เป็นต้น การซื้อสินค้าดังกล่าวนี้จึงไม่จ าเป็นต้องค้นหาข้อมูลมาก เพราะความเสี่ยงแทบจะไม่มีเลย 
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2.  พฤติกรรมการซื้อที่ต้องแก้ปัญหาบางอย่าง 
เป็นพฤติกรรมการซื้อที่เกิดข้ึนในสถานการณ์ที่ผู้ซื้อต้องเผชิญกับการซื้อผลิตภัณฑ์

ใหม่ ยี่ห้อใหม่ แม้ว่าผู้บริโภคจะรู้จักผลิตภัณฑ์นั้นเป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น การซื้อยาสระผมยี่ห้อใหม่ 
การตัดสินใจซื้อจึงไม่สามารถกระท าได้ทันที เพราะยังไม่เคยใช้มาก่อน จึงจ าเป็นต้องสอบถามค้นหา
ข้อมูลภายนอกเพิ่มเติม อาจถามพนักงานขาย ถามเพื่อนที่เคยใช้หรือคอยติดตามจากโฆษณาต่างๆ จะ
เห็นได้ว่าการซื้อในลักษณะนี้จึงเป็นพฤติกรรมการซื้อที่ต้องแก้ปัญหาบางอย่างก่อน 
ดังนั้นนักการตลาดควรจัดหาข้อมูลให้กับผู้บริโภคให้มากที่สุด ด้วยการจัดโปรแกรมการติดต่อสื่อสาร 
และการประชาสัมพันธ์ที่ดี เพื่อสร้างความเข้าใจ และเพื่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทด้วย
ความมั่นใจ 

3.  พฤติกรรมการซื้อที่ต้องแก้ปัญหาอย่างมาก 
เป็นพฤติกรรมการซื้อที่มีความสลับซับซ้อนมากที่สุด เกิดข้ึนเมื่อผู้ซื้อต้องเผชิญกับ

การซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่คุ้นเคย หรือเป็นการซื้อครั้งแรก หรือผลิตภัณฑ์นั้นราคาแพง และมีความเสี่ยง
ต่อความผิดพลาดสูง จึงจ าเป็นต้องแสวงหาข้อมูลมาก พฤติกรรมการซื้อจึงผ่านกระบวนการทุก
ข้ันตอนดังกล่าวมาแล้วในตอนต้น ตัวอย่างเช่น การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตามบ้าน ผู้ซื้อ
จ าเป็นต้องใช้เวลามากเพื่อทราบสิ่งต่างๆ ที่เป็นเกณฑ์ส าคัญในการซื้อ และลักษณะเด่นส าคัญแต่ละ
ตราเพื่อใช้เป็นหลักในการประเมนิเปรียบเทยีบกันกอ่นตัดสินใจซื้อ อาจจ าเป็นต้องหาข้อมูลโดยพูดคุย
กับเพื่อน อ่านนิตยสาร ได้พบตัวแทนจ าหน่าย อ่านโฆษณา และศึกษาจากเอกสารการส่งเสริม
การตลาดในรูปแบบต่างๆ ที่ผู้ผลิตแต่ละรายจัดท าข้ึนเพื่อเสนอข้อมูล จากการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้
จะท าให้ผู้ซื้อสามารถลดจ านวนตราที่มีความต้องการซื้อให้น้อยลงได้จนถึงระดับที่พอจะประเมิน
ทางเลือกซื้อได้ในที่สุด 

จากการศึกษารูปแบบพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคทั้ง 3 รูปแบบ นับว่ามีประโยชน์
อย่างมากต่อผู้สื่อสารการตลาด เพราะจะท าให้เข้าใจว่าผู้ซื้อมุ่งหวังมีวิธีการแสงหาข้อมูลอย่างไรใน
การซื้อผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท (ดารา ทีปะปาล 2554) 
 
เหตุผลในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ 

แต่ละบุคคลย่อมมีเหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการแตกต่างกันไป พอสรุปได้ดังนี้ 
1.  ค่านิยม บางคนนิยมซื้อสินค้าราคาถูก ในขณะที่บางคนนิยมซื้อสินค้าราคาแพง ผู้ที่

นิยมซื้อสินค้าราคาแพงมักคิดว่าสินค้าราคาแพงคุณภาพดี นอกเหนือจากนั้นบางคนยังมีความรู้สึก
ภูมิใจที่ได้ใช้สินค้าราคาแพง บางคนต้องการให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี 

2.  บุคลิกเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลกับการเลือกซื้อสินค้าบางชนิด เช่น รองเท้า บางคน
มีขนาดเท้าหรือลักษณะของเท้าที่หาซื้อรองเท้ายาก เมื่อพบรองเท้าทีส่วมใสพ่อดีแม้ราคาค่อนข้างแพง
ก็ตัดสินใจซื้อ แต่บางคนรูปเท้าปกติสามารถใส่รองเท้าได้ทุกชนิด ซึ่งมีจ าหน่ายอยู่ทั่วไป ก็อาจจะซื้อ
รองเท้าได้ราคาถูกกว่า 

3.  สภาพของครอบครัว บางครอบครัวใช้ของแหพงเปน็ประจ า สมาชิกในครอบครัวก็จะ
ติดนิสัยการใช้ของแพง บางครอบครัวประหยัดมีผลท าให้สมาชิกในครอบครัวพลอยประหยัดไปด้วย 
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4.  อายุ ในเรื่องของวัยก็มีผลในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า วัยรุ่นชอบของที่มีสีสันสดใส 
แบบน าสมัย ในขณะที่ผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนชอบของที่มีสีสุภาพ แบบเรียบ 

5.  ฐานะทางเศรษฐกิจ ผู้ที่มีฐานทางเศรษฐกิจดีมักติดสินใจซื้อสินค้าราคาแพงรวดเร็ว
กว่าผู้ที่มีรายได้น้อย 
 

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับอาชีพและธุรกิจ รวมทั้งทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคนั้น เพื่อ
เป็นกรอบในการศึกษาและการผลิตรายการที่ต้องการจะน าเสนอเกี่ยวกับธุรกิจ โดยจะเน้นไปที่กลุ่ม
ธุรกิจขนาดย่อม กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระและอาชีพเสริม เพื่อจะได้ทราบว่าผู้ประกอบการเหล่าน้ีมี
หลักในการด าเนินการทางธุรกิจเป็นเช่นไร มีข้ันตอนการท างานเป็นอย่างไรบ้าง และการวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภคก็เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อ การใช้ของ
ผู้บริโภค ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้
ยังเป็นประโยชน์ต่อการวางทิศทางในการน าเสนอและการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะศึกษาอีกด้วย  
  
6.  แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจส่วนตัวด้วยสินค้าท่ีประดิษฐ์ด้วยมือ (Handmade) 

สินค้าที่ประดิษฐ์ด้วยมือ (Handmade) เป็นสินค้าที่มีความแตกต่างจากสินค้าที่จ าหน่าย
อยูท่ั่วไป ในเรื่องของข้ันตอนการผลิตที่ท าหรือประดิษฐ์ด้วยมือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
สินค้า โดยในการผลิตสินค้าที่ประดิษฐ์ด้วยมือ (Handmade) จะมีข้ันตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน 
และความประณีตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถผลิตได้จากกรรมวิธีที่ใช้เครื่องจักร สินค้าที่ประดิษฐ์
ด้วยมือ (Handmade) ที่นิยมผลิตและจ าหน่ายในตลาดมีหลากหลายรูปแบบ และปัจจุบันตลาด
สินค้าที่ประดิษฐ์ด้วยมือ (Handmade) ก็มีจ าหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า 
ตลาดนัดสุดสัปดาห์ แหล่งศูนย์รวมสินค้าแฟช่ันและของตกแต่งบ้าน ตลอดจน ตลาดนัดที่กระจาย
ตามแหล่งชุมชนต่างๆ หากจ าแนกความแตกต่างของตลาดตามลักษณะสินค้า สามารถแบ่งตลาดได้
เป็น 2 ระดับ ได้แก่ ตลาดระดับล่าง และตลาดระดับบน 
 
ตลาดสินค้าท่ีประดิษฐ์ด้วยมือ (Handmade) 

1.  ตลาดระดับล่าง 
1.1 สินค้าในตลาดจะมีข้ันตอนในการผลิตที่ไม่ซับซ้อนมาก ไม่จ าเป็นต้องใช้ทักษะ

ฝีมือแรงงานข้ันสูงในการผลิต 
1.2 การผลิตสินค้าไม่เน้นการออกแบบ สินค้าส่วนใหญ่เป็นการผลิตตามแบบเดิมที่มี

อยู่ ท าให้สินค้าในตลาดมีแบบที่คล้ายคลึงกัน 
1.3 วัตถุดิบในการผลิตที่หาได้ง่าย บางรายใช้วัสดุธรรมชาติหรือวัสดุเหลือใช้มาเป็น

ส่วนประกอบ 
1.4 แนวโน้มของการแข่งขันรุนแรงกว่าตลาดระดับบน เนื่องจากสินค้าในตลาดมี

แบบที่คล้ายคลึงกัน ผลิตตามได้ง่ายและใช้เงินลงทุนน้อย ท าให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าตลาดได้ง่าย
กว่าตลาดระดับบน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



27 

1.5 กลุ่มลูกค้า ไม่มีกลุ่มลูกค้าแน่นอนและมีก าลังซื้อน้อย ส่วนใหญ่จะซื้อเพราะช่ืน
ชอบสินค้าบางช้ินเป็นการเฉพาะ แต่ไม่ ใช่กลุ่มผู้ที่มีความนิยมใช้สินค้าที่ประดิษฐ์ด้วยมือ 
(Handmade) เป็นประจ า หรือซื้อเพื่อการสะสม 

2.  ตลาดระดับบน 
2.1 สินค้าในตลาดบนจะมีความโดดเด่น ด้านการออกแบบ ความสวยงาม เพื่อดึงดูด

ความสนใจจากลูกค้า 
2.2 สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า โดยเน้นความประณีต ความละเอียดอ่อนในการผลิต 

และความคงทน รวมถึงบางประเภทอาจน าวัสดุที่มีมูลค่าสูงมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต 
2.3 การแข่งขันมีความรุนแรงน้อยกว่า เพราะการเข้าตลาดของผู้ประกอบการ

ค่อนข้างยากกว่า เนื่องจากต้องมีแรงงานฝีมอืที่มทีักษะสงู และมีเงินทุนส าหรับการออกแบบใหม่ๆ  อยู่
เสมอ 

2.4 กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ จะเป็นผู้ที่มีความนิยมใช้สินค้าประเภทประดิษฐ์ด้วยมือ 
(Handmade) และกลุ่มนักสะสม นอกจากนี้ ด้วยความโดดเด่นของสินค้าท าให้มีโอกาสในการกระตุ้น
ก าลังซื้อของลูกค้ารายเดิม และขยายฐานลูกค้ารายใหม่ได้ดีกว่าสินค้าในตลาดระดับล่าง 
 
ทิศทางของธุรกิจสินค้าท่ีประดิษฐ์ด้วยมือ (Handmade) 

ทิศทางของธุรกิจสินค้าที่ประดิษฐ์ด้วยมือ (Handmade) ที่มีศักยภาพที่จะด าเนินและ
ขยายธุรกิจต่อไปได้ในระยะยาว ได้แก่ สินค้าที่ประดิษฐ์ด้วยมือ (Handmade) ที่อยู่ในตลาดระดับบน 
เนื่องจากในปัจจุบันภาวะการแข่งขันในตลาดสินค้าที่ประดิษฐ์ด้วยมือ (Handmade) ระดับล่าง มี
แนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนจากจ านวนผู้ประกอบการรายใหม่ที่สามารถเข้าตลาดได้ง่าย จึงมีแนวโน้มที่
ผู้ประกอบการในตลาดล่างจะใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาในการแข่งขัน  

ซึ่งหากพิจารณาลักษณะการผลิตสินค้าที่ประดิษฐ์ด้วยมือ (Handmade) พบว่าเป็น
สินค้าที่มีข้อจ ากัดทางด้านเวลาในการผลิต ปริมาณสินค้าที่ผลิตได้ต่อเดือนมีจ านวนไม่มาก เป็นการ
ผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด ดังนั้น หากผู้ประกอบการใช้การแข่งขันทางด้านราคา จะยิ่ง
ท าให้รายรับของผู้ประกอบการลดลง หรืออาจจะไม่สามารถด าเนินธุรกิจต่อได้ในระยะยาว  

ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะการแข่งขันที่ทวีความรุนแรง ผู้ประกอบการควรปรับต าแหน่ง
ของสินค้า (Repositioning) ให้เป็นสินค้าที่ประดิษฐ์ด้วยมือ (Handmade) ที่อยู่ในตลาดระดับบน 
โดยการน าจุดเด่นดั้งเดิมของสินค้าที่ประดิษฐ์ด้วยมือ (Handmade) ซึ่งเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะ และมีคุณค่าจากข้ันตอนการผลิตด้วยมือ มาประกอบกับการสร้างความโดดเด่นของสินค้าใน
สายตาของผู้บริ โภค เพื่อเพิ่มจุดขายให้กับสินค้า โดยการยกระดับสินค้าที่ประดิษฐ์ด้วยมือ 
(Handmade) ให้เป็นสินค้าไลฟ์สไตล์ ที่สามารถสะท้อนถึงรสนิยมของผู้ใช้ การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า 
และผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่นิยมใช้ หรือสะสมสินค้าที่
ประดิษฐ์ด้วยมือ (Handmade) 
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ปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยเสริมให้สินค้าและธุรกิจสินค้าท่ีประดิษฐ์ด้วยมือ (Handmade) มีความโดด
เด่น มีดังต่อไปนี้ 

การออกแบบสินค้า เป็นหัวใจส าคัญในการสร้างความโดดเด่นให้กับสินค้า โดยการ
ออกแบบนอกจากจะค านึงถึงความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย และความสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของ
กลุ่มผู้ใช้เป้าหมายแล้ว ยังมีประเด็นต่างๆ ที่ผู้ประกอบการควรค านึง ได้แก่ 

1.  การสร้างความแตกต่างจากสินค้าที่ประดิษฐ์ด้วยมือ (Handmade) ที่ขายทั่วไปใน
ตลาด เพื่อท าให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าเป็นสินค้าที่มีความใหม่ แปลกตา และไม่สามารถหาได้ในตลาด
ทั่วไป ซึ่งจะช่วยดึงดูดการตัดสินใจซื้อ ณ จุดขายได้เป็นอย่างดี ในการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า 
ผู้ประกอบการควรท าการส ารวจตลาด เพื่อให้ทราบถึงทิศทางความต้องการของตลาดที่ผู้ใช้ก าลังนิยม 
และออกแบบสินค้าให้โดดเด่นแตกต่างจากที่จ าหน่ายในตลาดทั่วไป โดยการส ารวจตลาดและการ
ออกแบบสินค้า ควรก าหนดแผนการท าเป็นระยะ เช่น ปีละ 2-4 ครั้ง ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสความนิยมของกลุ่มลูกค้า ความเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการในตลาด รวมทั้งเงินทุนของ
ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญส าหรับธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) 

2.  การผลิตที่เลียนแบบได้ยาก ควรออกแบบเพื่อให้สินค้ามีข้ันตอนการผลิตที่ยากต่อ
การผลิตตาม โดยใช้ความประณีต ข้ันตอนการผลิตที่ละเอียดอ่อน หรือทักษะเฉพาะในการผลิต เน้น 
ความคงทนต่อการใช้งาน ซึ่งมีความส าคัญมากต่อสินค้าที่เป็นของใช้หรือเครื่องประดับ เนื่องจากเป็น
สินค้าที่ผลิตด้วยมือ ท าให้สินค้าบางช้ินไม่ทนทานต่อการใช้งานเท่าที่ควร โดยเฉพาะสินค้าในตลาด
ล่าง หากสามารถผลิตสินค้าให้มีลักษณะที่เหมาะสมและทนทานต่อการใช้งานได้เป็นประจ า จะเป็น
ปัจจัยที่ช่วยดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่นิยมใช้สินค้าที่ประดิษฐ์ด้วยมือ (Handmade) ได้มากข้ึน 

3.  เปิดโอกาสให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการออกแบบ หรือการออกแบบให้แก่ลูกค้าตาม
แนวคิดที่ลูกค้าต้องการ ในบางกรณีที่ลูกค้ามีแบบสินค้าที่ต้องการ แต่ไม่สามารถหาซื้อได้ในตลาด 
และลูกค้าไม่มีทักษะเพียงพอที่จะผลิตเอง การผลิตและออกแบบสินค้าให้แก่ลูกค้าตามความต้องการ 
จะช่วยตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด 

4.  การเลือกวัตถุดิบที่น ามาใช้ในการผลิต โดยทั่วไปควรเลือกวัตถุดิบที่มีความทนทาน 
ไม่ช ารุดง่าย ง่ายต่อการน ามาประกอบหรือประดิษฐ์ด้วยมือ และที่ส าคัญจะต้องมีความเหมาะกับ
กรรมวิธีที่ใช้ในการผลิต หากจ าเป็นต้องใช้วัตถุดิบหลายอย่างเป็นส่วนประกอบ ควรเลือกใช้วัตถุดิบที่
สามารถผสมผสานกันได้อย่างกลมกลืน และช่วยเสริมให้รูปลักษณ์ของสินค้าที่ผลิตออกมาได้ รวมถึง
สร้างความสวยงาม เป็นไปตามแบบ และความต้องการของผู้ออกแบบ นอกจากนี้ ส าหรับสินค้าที่
ประดิษฐ์ด้วยมือ (Handmade) ในตลาดระดับบนซึ่งมีกลุ่มลูกค้าที่มีก าลังซื้อสูง อาจมีการน าวัสดุที่มี
ค่า อาทิเช่น เงิน ทอง และอัญมณีต่างๆ มาประดับตกแต่ง หรือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของสินค้า เพื่อ
เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าที่ประดิษฐ์ด้วยมือ (Handmade) 

5.  การรักษาระดับความประณีตของช้ินงาน ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยสร้างความ
ประทับใจให้กับลูกค้า อีกทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสในการกลับมาซื้อซ้ าของลูกค้าในอนาคตอีกด้วย 

6.  การสร้างตราสินค้า หลังจากที่ยกระดับคุณภาพสินค้าทั้งทางด้านการออกแบบ และ
มาตรฐานการผลิตแล้ว การสร้างตราสินค้าจะเป็นเครื่องมือ ที่ช่วยท าให้ลูกค้าระลึกถึงลักษณะ
เฉพาะที่โดดเด่น และคุณภาพของสินค้าได้โดยง่าย รวมถึงเป็นประโยชน์ส าหรับการท าประชาสัมพันธ์ 
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เพราะจะช่วยให้ลูกค้าจดจ าสินค้าได้ และยังง่ายต่อการติดตามของลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าต้องการที่จะ
ซื้อในครั้งต่อไป 

7.  การบริการหลงัการขาย ส าหรับสินค้าที่มีมูลค่าสูงผู้ประกอบการควรมีการรับประกัน
การซ่อมสินค้าให้กับลูกค้า โดยก าหนดช่วงเวลารับประกันหลังจากที่ลูกค้าได้ซื้อสินค้าไปแล้ว เพื่อ
สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในด้านคุณภาพและความคงทนของสินค้า นอกจากนี้ ควรขยายการ
ให้บริการรับซ่อมสินค้าที่ซื้อจากทางร้านในราคาพิเศษ เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการภายในร้าน
มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าเข้ามาชมสินค้าภายในร้าน และอาจเพิ่มโอกาสในการขาย
สินค้าช้ินใหม่ให้แก่ลูกค้า 
 
ช่องทางในการจัดจ าหน่ายสินค้า 

สามารถแบ่งออกเป็น 4 ช่องทางหลัก ซึ่งมีรายละเอียด และจุดอ่อน-จุดแข็ง ดังต่อไปนี้ 
1.  ช่องทางการจ าหน่ายทางตรง  

ผู้ประกอบการมีหน้ารา้น หรือโชว์รูมแสดงสนิค้า และจ าหน่ายสินค้าให้ลูกค้าโดยตรง 
เหมาะกับกิจการที่เพิ่งเริ่มต้นกิจการ และกิจการที่มีก าลังการผลิตสินค้าไม่มากนัก หรือถ้าหากเป็น
ธุรกิจที่มีก าลังการผลติมากและมีจ านวนร้านสาขาหลายสาขา ก็จ าเป็นต้องมีเงินทุนและความสามารถ
ในการบริหารจัดการร้านสาขา และบุคลากรภายในร้าน โดยการจ าหน่ายตรงจะมีศักยภาพมากน้อย
เพียงใด ข้ึนอยู่กับการเลือกท าเลที่ตั้งของร้าน ถ้าเป็นท าเลที่อยู่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมาย หรือย่านการค้า 
ก็จะมีโอกาสขยายฐานลูกค้าได้มากข้ึนเช่นกัน 

จุดแข็ง : 
- ลูกค้าได้สัมผัสสินค้าด้วยตนเอง และเห็นความสวยงาม รายละเอียดความประณีต

ของสินค้า รวมทั้งผู้ประกอบการยังสามารถใช้การวางสินค้า และการตกแต่งร้านให้ลูกค้าได้เห็นภาพ
ความสวยงามของสินค้าเมื่อน าไปใช้จริง ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ ณ จุดขายได้
เป็นอย่างด ี

- ผู้ประกอบการสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าลูกค้าแต่ละคนน้ัน ช่ืนชอบสินค้า หรือมีความ
ต้องการปรับปรุงสินค้าอย่างไร เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่อไป 

- ในบางธุรกิจ อาจใช้ประโยชน์จากพื้นที่หลังร้านส าหรับเก็บสินค้า ซึ่งช่วยลดต้นทุน
ในการประกอบการโดยรวมได้ 

จุดอ่อน : 
- เป็นช่องทางที่สามารถสร้างความรับรู้แก่กลุ่มลูกค้ารายใหม่ได้ค่อนข้างน้อย เมื่อ

เทียบกับช่องทางอื่น โดยส่วนใหญ่ลูกค้ารายใหม่ที่เข้าถึงสินค้าจะเป็นลูกค้าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
หรือเคยผ่านบริเวณหน้าร้าน 

- ผู้ประกอบการต้องแบกรับต้นทุนในการประชาสัมพันธ์และโฆษณาสินค้าเอง ใน
กรณีที่ต้องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเข้าถึงลูกค้าได้เพิ่มข้ึน 

2.  ช่องทางการจ าหน่ายผ่านคนกลาง  
ผู้ประกอบการจ าหน่ายสินค้าผ่านทางตัวแทนจ าหน่าย ห้างสรรพสินค้า และร้านค้า

ต่างๆ โดยช่องทางนี้เหมาะกับธุรกิจที่สามารถผลิตสินค้าได้จ านวนมากพอที่จะกระจายสินค้าไป
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จ าหน่ายแหล่งอื่น แต่จะท าให้ขาดเงินลงทุนส าหรับการขยายร้านสาขา และความสามารถในการ
บริหารจัดการร้าน 

จุดแข็ง : 
- ผู้ประกอบการไม่ต้องมภีาระในการหาท าเลทีต่ั้งรา้น การบริหารจัดการรา้น รวมทั้ง

การด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ 
- สามารถขยายฐานลูกค้าและกระจายสินค้า ได้ไกลกว่าช่องทางการจ าหน่ายตรง 
จุดอ่อน : 
- ไดก้ าไรต่อหน่วยสินค้าลดลง เนื่องจากมีต้นทุนเพิ่มข้ึนในส่วนของค่าวางจ าหน่าย

สินค้าในร้านค้าของคนกลาง 
3.  ช่องทางการจ าหน่ายผ่านงานแสดงสินค้า 

เช่น งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์และของตกแต่งบ้าน และงานแสดงสินค้าส าหรับผู้
ส่งออก เป็นต้น ซึ่งนับได้ว่าเป็นการท าการตลาดเชิงรุกที่ เหมาะกับภาวะการแข่งขันในตลาดที่สูงข้ึน 
โดยงานแสดงสินค้าจะเป็นเสมือนจุดนัดพบระหว่างผู้ผลิตและกลุ่มลูกค้าที่มี ความสนใจ และมีความ
ต้องการซื้อสินค้าที่จัดแสดง 

จุดแข็ง : 
- สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมายและจ านวนมาก 
- เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เนื่องจากผู้ที่เข้าชมงานแสดงสินค้ามีหลากหลายกลุ่ม 

ทั้งลูกค้าบุคคลและกลุ่มลูกค้าธุรกิจทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ การเข้าร่วมจ าหน่ายในงาน
แสดงสินค้าเท่ากับเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าและตราสินค้า ให้เป็นที่รู้จักกับกลุ่มลูกค้าดังกล่าว 

จุดอ่อน : 
- สามารถท าตลาดได้เพียงระยะสั้น และมีโอกาสในการเข้าร่วมจ าหน่ายสินค้าในงาน

ไม่บ่อยมาก เนื่องจากงานแสดงสินค้าส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการจัดงานประมาณ 1-2 อาทิตย์ 
ประกอบกับจ านวนครั้งที่จัดงานแสดงสินค้ามีไม่มากนัก โดยในบางงานมีการจัดแสดงเพียงปีละ 1-2 
ครั้ง 

4.  ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์ 
นับได้ว่าเป็นช่องทางการจ าหน่ายช่องทางใหม่ที่มีศักยภาพสูงในการท าตลาดในยุค

ปัจจุบัน เนื่องจากกระแสความนิยมใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มข้ึนอย่างมากในสังคมไทย ประกอบกับการ
พัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์(E-commerce) และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 
ให้กลายเป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าช่องทางหนึ่ง ท าให้พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า
บางกลุ่ม โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น-วัยกลางคน หันมาให้ความส าคัญกับการเลือกซื้อสินค้าผ่านทาง
ออนไลน์มากข้ึน หากผู้ประกอบการต้องการที่จะจ าหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์ จ าเป็นต้องสร้าง
เว็บไซต์ของตนเองให้มีความน่าสนใจ โดยมีรูปภาพสินค้าที่สวยและเหมือนจริงให้ชม ประกอบกับการ
ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า เช่น สี วัตถุดิบที่ใช้ ขนาดของสินค้า เพื่อช่วยกระตุ้นการ
ตัดสินใจซื้อสินค้ามากข้ึน 
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จุดแข็ง : 
- ต้นทุนการท าตลาดค่อนข้างต่ า เนื่องจากไม่ต้องมีร้านค้า หรือไม่ต้องขายผ่านคน

กลาง 
- เป็นช่องทางที่สร้างความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า เนื่องจากไม่

ต้องเดินทางเพื่อซื้อสินค้า อีกทั้งยังสามารถสั่งซื้อสินค้าในช่วงเวลาใดก็ได้ ตลอด 24 ช่ัวโมง 
- สามารถสร้างความรับรู้ และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่อยู่ระยะทางไกลๆ ได้ เช่น ใน

ต่างจังหวัด หรือในต่างประเทศ 
จุดอ่อน : 
- ลูกค้าบางรายยังมีทัศนคติในเชิงลบต่อการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ เช่น กังวลว่า

จะไม่ได้รับสินค้าหากลูกค้าโอนเงินไปแล้ว หรือไม่เช่ือว่าสินค้าที่จะได้รับจะมีความสวยงามเหมือนใน
รูปภาพที่แสดงในเว็บไซต์ 

- ถึงแม้ว่าผู้ประกอบจะมีการตกแต่งและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อดึงดูดลูกค้า แต่ก็ยังไม่
สามารถสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อโดยฉับพลัน ณ จุดขาย ได้ดีเท่ากับการจ าหน่าย
สินค้าทางตรง (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 2554, อ้างถึงใน เป็นหนึ่งแฮนด์เมด 2556) 

 
สิ่งส าคัญส าหรับการสร้างธุรกิจสินค้าที่ประดิษฐ์ด้วยมือ (Handmade) คือ การสร้าง

ความโดดเด่นให้กับสินค้าและธุรกิจ ควบคู่ไปกับการเลือกช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เหมาะสมกับธุรกิจ 
โดยในการผลิตสินค้าที่ประดิษฐ์ด้วยมือ (Handmade) ให้มีความโดดเด่น เพื่อดึงดูดความสนใจของ
ลูกค้า จ าเป็นต้องอาศัยการออกแบบ เพื่อท าให้สินค้ามีความสวยงาม เป็นสินค้าที่ใหม่ มีความคงทน
ได้คุณภาพ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการควรสร้างความโดดเด่นทางด้านบริการให้แก่ธุรกิจ โดยเพิ่มการ
ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า ส าหรับช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ประกอบการควรเลือกจ าหน่ายใน
ช่องทางที่สามารถท าให้สินค้าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มาก และมีความเหมาะสมกับความสามารถใน
การด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ 
 

ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ และการสร้างธุรกิจส่วนตัวด้วย
สินค้าที่ประดิษฐ์ด้วยมือ (Handmade) เพื่อเป็นการเข้าใจถึงข้อมูลในเชิงลึกยิ่งมากขึ้น จากการศึกษา
ก็ท าให้ได้ทราบถึงทิศทางของสินค้า ปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งเสริมการท าธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือ 
(Handmade) และช่องทางในการจัดจ าหน่าย การวางตลาดของสินค้า ทั้งนี้ เพื่อการน ามาใช้เป็น
กรอบในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่ต้องการน าเสนอเกี่ยวกับธุรกิจงานประดิษฐ์ที่ท าด้วยมือหรืองาน
ประดิษฐ์ท าด้วยมือ (Handmade) ในรูปแบบรายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ ท าให้ต้องศึกษาข้อมูล
แนวคิดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนบท การวางแผนถ่ายท า และเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการศึกษา นั่นคือกลุ่มผู้ที่ประกอบอาชีพหรือธุรกิจงานประดิษฐ์ อายุระหว่าง 18 -25 ปี ที่ก าลัง
เป็นนักศึกษาหรือผู้เริ่มต้นการท างาน   
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



32 

ผลงานท่ีเกี่ยวข้อง 
1.  การทบทวนรายการโทรทัศน์ท่ีเกี่ยวข้อง 

1.1 รายการ คนหัวรั้น 
 

 
 

ภาพที่ 2-1 แสดงโลโก้ของรายการคนหัวรั้น 
ที่มา: สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส. คนหัวรั้น. เข้าถึงเมื่อ 14 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://program.thaipbs.or.th/usefulprogram/article179471.ece 

รายการคนหัวรั้น เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทสารประโยชน์ มีวิธีการน าเสนอ คือ 
การพาไปท าความรู้จัก แบ่งปันประสบการณ์ และช่วยให้เข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม คน
หัวรั้น มีความคิดรั้นๆ ในการน าความถนัดของตนเองมาใช้ในการท างานที่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหา
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความท้าทายในการหารายได้เชิงธุรกิจไปพร้อมๆ กับความภูมิใจที่ ได้
เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้สังคม ด้วยแนวคิดที่ว่า การท าอะไรที่แปลกออกไปอย่าง
สร้างสรรค์ก็ไม่ใช่เรือ่งผดิเสมอไป โดยมีผู้ด าเนินรายการ คือ คุณท็อป-พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร รายการ
ออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 22.30 - 23.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (Thai PBS) 

จุดเด่นของรายการ : ที่เห็นได้ชัดคือมีการใช้อนิเมช่ันกราฟิก 2 มิติช่วยอธิบายข้อมูล 
ท าให้ดูแล้วเข้าใจได้ง่าย เพิ่มความน่าสนใจดี และด้วยพิธีกรที่มีความเป็นกันเอง สามารถเข้าถึงและ
น าเสนอเรื่องราวได้ดี ส่วนประเด็นที่น าเสนอน่าสนใจเพราะเป็นการท าเพื่อสังคม 

จุดด้อยของรายการ : ไม่มีความเห็น 
 

1.2 รายการ คนกล้าฝัน 
 

 
 

ภาพที่ 2-2 แสดงโลโก้ของรายการคนกล้าฝัน 
ที่มา: สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส. คนกล้าฝัน. เข้าถึงเมื่อ 14 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://program.thaipbs.or.th/usefulprogram/article13355.ece 

รายการคนกล้าฝัน มีรูปแบบเป็นรายการสารคดี Real life ที่น าเสนอชีวิตของ
เยาวชน บุคคล กลุ่มคนในวัยเริ่มต้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความฝัน มีศักยภาพ และก็มีอุปสรรคที่แตกต่างกัน
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ในชีวิต โดยรายการจะท าหน้าที่น าเสนอชีวิตและกระบวนการสร้างฝัน และปฏิบัติการคว้าฝันของคน
กล้าฝันเหล่าน้ัน เพื่อเผยแพร่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชม เป็นการด าเนินรายการโดยคนต้นเรื่อง 
กลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นนักศึกษา และคนท างาน รายการออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.30 - 
11.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (Thai PBS) 

จุดเด่นของรายการ : ด้วยความเป็นรายการสารคดี จึงเน้นน าเสนอทุกข้ันตอนของ
ชีวิตบุคคลที่ต้องการท าตามความคิด ความฝันของตัวเอง เหมือนเป็นการติดตามชีวิต เพื่อเล่าเรื่อง
ของคนๆ หนึ่ง 

จุดด้อยของรายการ : รูปแบบที่เป็นรายการสารคดี จึงอาจท าให้ดูๆ ไปแล้วน่าเบื่อ
ไดห้ากในบางตอนเรื่องราวไม่น่าสนใจพอ 

 
1.3 รายการ ไอเดียกึ่งส าเร็จรูป 

 

 
 

ภาพที่ 2-3 แสดงโลโก้ของรายการไอเดียกึ่งส าเร็จรูป 
ที่มา: สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส. ไอเดียกึ่งส าเร็จรูป. เข้าถึงเมื่อ 14 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://61.91.2.16:8080/tpbspr/usefulprogram/article118216.ece?episodeID=144758 

รายการไอเดียกึ่งส าเร็จรูป เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดี โดยมีรูปแบบ
รายการที่จะเสิร์ฟแนวคิดแบบกึ่งส าเร็จรูป พร้อมให้คุณได้น าไปต่อยอดจากไอเดียดีดีไปสู่สุดยอด
นวัตกรรมที่น่าภาคภูมิใจของคนไทย มีแนวคิดที่ว่า รายการที่คุณได้ดูแล้ว คุณจะเกิดไอเดีย จนอยาก
สร้างสรรค์นวัตกรรมของตนเอง กลุ่มเป้าหมายก็จะเหมาะกับผู้ชมทุกเพศ ทุกวัย มีผู้ด าเนินรายการ 
คือ คุณแก๊ป-ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล จะออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 - 13.30 น. ทาง
สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (Thai PBS) 

จุดเด่นของรายการ : เป็นรายการที่เน้นการให้ข้อมูลสาระความรู้ พร้อมๆกับแนวคิด 
แนวทางที่สามารถน าไปพัฒนาต่อได้ และเรื่องที่น าเสนอก็จะมีความหลากหลาย 

จุดด้อยของรายการ : การน าเสนอจะออกเป็นเชิงวิชาการมากเกินไป 
 

1.4 รายการ อายุน้อยร้อยล้าน 
 

 
 

ภาพที่ 2-4 แสดงโลโก้ของรายการอายุน้อยร้อยล้าน 
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ที่มา: thaifranchisecenter. ธุรกิจ sme ร้านโจ๊กบางกอกตัวอย่างอาชีพที่น่าสนใจ. เข้าถึงเมื่อ 16 
สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://www.thaismebusiness.com/ธุรกิจ-sme-ร้านโจ๊กบางกอก/ 

รายการอายุน้อยร้อยล้าน เป็นรายการสาระบันเทิงที่ไดร้วบรวมเรือ่งราวอันน่าสนใจ
ของผู้ที่ประสบความส าเรจ็ในการบริหารธุรกจิ จนสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นก า โดยรายการจะ
ช่วยให้ความรู้ทางด้านธุรกิจแก่ผู้ที่สนใจที่จะเข้าสู่ธุรกิจ หรือเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วแต่ต้องการ
เพิ่มพูนความรู้และสามารถน าไปใช้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพหรือการตัดสนิใจลงทุนในธุรกิจ เพื่อลดทอนความเสี่ยงในการลงทุนและการด าเนินการ 
ตลอดจนยังช่วยเสริมสร้างแนวคิดใหม่ๆ ทั้งในด้านรูปแบบธุรกิจ สไตล์การบริหารจัดการ อันเป็น
ประโยชน์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ โดยมีแนวคิดที่ว่า รายการที่จุดไฟเติมฝันให้คุณได้
เป็นเจ้าของกิจการ มีผู้ด าเนินรายการ 2 ท่าน คือ คุณยิปโซ-รมิตา มหาพฤกษ์พงศ์ และคุณก้อง-อรรฆ
รัตน์ นิติพน รายการออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 23.30 - 24.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ 

จุดเด่นของรายการ : น าเสนอธุรกิจของคนรุ่นใหม่ที่สามารถท ารายได้ระดับเงินล้าน 
มีการให้ข้อมูลหรือผลการส ารวจของธุรกิจนั้น และมีการใช้ค าพูดหรือบทความของผู้ที่ประสบ
ความส าเร็จมาประกอบให้แง่คิด 

จุดด้อยของรายการ : เป็นการน าเสนอบุคคลเฉพาะกลุ่ม เพราะเจาะจงเลือกคนที่
ประสบความส าเร็จแล้วในการท าธุรกิจ 
 

1.5 รายการ อาชีพนอกกระแส 
 

 
 

ภาพที่ 2-5 แสดงรายการอาชีพนอกกระแส ตอนนักเพ้นท์ก าแพง 
ที่มา: อาชีพนอกกระแส. “นักเพ้นท์ก าแพง.” ออกอากาศทางทรูปลูกปัญญา. 15 เมษายน 2556. 

รายการอาชีพนอกกระแส เป็นรายการที่น าเสนอเรื่องราวของอาชีพที่น่าสนใจ แต่
ไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของสังคม ด้วยการพาไปท าความรู้จักแบบเจาะลึก ติดตามเรียนรู้การท างาน 
กระบวนการคิด ร่วมพูดคุยและแบ่งปันแรงบันดาลใจ เพื่อจุดประกายแนวทางการเลือกอาชีพ และ
เป้าหมายในชีวิตให้กับเยาวชน โดยไม่ยึดติดอยู่ในกรอบแบบเดิมๆ ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 
17.30 - 18.00 น. ทางทรูปลูกปัญญา 

จุดเด่นของรายการ : มีเทคนิคการถ่ายท าที่ดี ภาพรวมรายการดูสวย เน้นการเล่า
เรื่องด้วยภาพ ท าให้น่าสนใจ 

จุดด้อยของรายการ : การพูดเล่าเรื่องของเจ้าของอาชีพ ท าให้บางทีฟังแล้วช้าๆ จน
อาจน่าเบื่อได้ 
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1.6 รายการ คัมภีร์วิถีรวย 
 

 
 

ภาพที่ 2-6 แสดงรายการคัมภีร์วิถีรวย 
ที่มา: คัมภีร์วิถีรวย. “ธุรกิจสินค้าพรีเมี่ยม.” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์. 5 มิถุนายน 
2556. 

รายการคัมภีร์วิถีรวย เป็นรายการปกิณกะ ที่แนะน าช่องทางท ากิน ว่าท ายังไงถึงจะ
รวย ด้วยการน าเสนอผลผลิต ผลิตภัณฑ์ งานอาชีพต่างๆ มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตร 
งานประดิษฐ์ งานหัตถกรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน นวัตกรรม ฯลฯ มีสาระแต่ดูสนุกสนาน ด้วยผู้ด าเนิน
รายการ 2 ท่าน คือ คุณก าภู ภูริภูวดล และคุณรัชนีย์ สุทธิธรรม ที่ช่วยสร้างสีสัน ความเป็นกันเอง
ให้กับรายการ ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.30 - 08.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์น
ไนน์ 

“ช่วงล้านไอเดีย คิดดีมีตังค์” 
จุดเด่น : น าเสนอสินค้าทุกประเภทที่สร้างรายได้ และมีไอเดีย มาจากคนทุกกลุ่ม 
จุดด้อย : ด้วยสไตล์ที่ออกแนวชาวบ้านเลยดูเป็นกลุ่มวัยผู้ใหญ่มากเกินไป 

 
1.7 รายการ สมรภูมิไอเดีย 

 

 
 

ภาพที่ 2-7 แสดงรายการสมรภูมิไอเดีย 
ที่มา: สมรภูมิไอเดีย. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3. 21 มิถุนายน 2556. 

รายการสมรภูมิไอเดีย น าเสนอแบบรายการเกมโชว์ ด้วยการแข่งขันไอเดีย
สิ่งประดิษฐ์หรือน าเสนอไอเดียในด้านต่างๆ จากคนทุกเพศ ทุกวัย ที่ได้เข้ามาร่วมเสนอไอเดีย โดยไม่มี
ลิมิต ไม่ว่าจะเป็น นวัตกรรมด้านต่างๆ ด้านศิลปะ หรือการต่อยอดเชิงธุรกิจ โดยเนื้อหาจะมีความ
เข้มข้นทั้งตัวสิ่งประดิษฐ์ การน าเสนอ และการตัดสินของกูรูทั้ง 3 ท่าน รูปแบบรายการแบ่งเป็น 2 
กรณี คือ กรณีน าเสนอไอเดีย กับ กรณีการแข่งขันไอเดีย กลุ่มเป้าหมายก็ได้แก่ เด็ก, เยาวชน, 
ผู้ปกครอง และ สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ มีผู้ด าเนินรายการ คือ คุณดาว-อภิสรา นุตยกุล และ
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คุณเอก-วิชัย จงประสิทธ์ิพร ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 - 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง 3 

จุดเด่นของรายการ : จะเน้นน าเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ประยุกต์ใช้งานได้จริง 

จุดด้อยของรายการ : ผลงานส่วนมากเป็นพวกงานนวัตกรรม งานเครื่องกล 
อิเล็กทรอนิคส์ ท าให้ดูเป็นการน าเสนอเฉพาะกลุ่มเกินไป 
 

1.8 รายการ แจ๋ว 
 

 
 

ภาพที่ 2-8 แสดงโลโก้และพิธีกรของรายการแจ๋ว 
ที่มา: สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3. แจ๋ว. เข้าถึงเมื่อ 17 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://www.thaitv3.com/รายการ/45/แจ๋ว.html 

รายการแจ๋ว จัดอยู่ในรายการประเภทนิตยสาร ที่มีรูปแบบเป็นรายการโทรทัศน์
เกี่ยวกับผู้หญิง ด้วยการน าเสนอเป็นการน าข่าวรายวันที่เกีย่วข้องกับผูห้ญงิมาบอกเล่าผา่นมุมมองของ
พิธีกร หรืออาจมองว่าเป็นนิตยสารเกี่ยวกับผู้หญิงทางโทรทัศน์ก็ได้ และจะมีช่วงที่น าเสนอเกี่ยวกับ
การ พาเที่ยว, พากิน และพารวย มีผู้ด าเนินรายการ 5 ท่าน ได้แก่ คุณปอ-ปุณยวีร์ สุขกุลวรเศรษฐ์, 
คุณปราย–ปราย ธนาอัมพุช, คุณกระเต็น-วราภรณ์ สมพงษ์, คุณดาว-อภิสรา นุตยกุล และคุณปุ๊ก-
สมาพร ชูกิจ โดยออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.45 น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

“ช่วงแจ๋ว พารวย” 
จุดเด่น : เป็นการแนะน าอาชีพ และน าเสนอไอเดียที่เป็นสินค้าแปลกใหม่ในตลาด 
จุดด้อย : น าเสนอในช่วงเวลาสั้นๆ ผู้ชมอาจได้รับข้อมูลไม่ครบ ดูเป็นข่าวสารเกินไป 

และด้วยการพูดบรรยายของพิธีกรที่บางครั้งฟังแล้วรวดเร็วเกินไป 
 

1.9 รายการ อาวุธไอเดีย 
 

 
 

ภาพที่ 2-9 แสดงโลโก้และพิธีกรของรายการอาวุธไอเดีย 
ที่มา: อาวุธไอเดีย. “ไอเดีย DIY แก้วไวน์ดีไซน์.” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3. 24 
กรกฎาคม 2556. 
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รายการอาวุธไอเดีย กับสโลแกน อาวุธไอเดีย สะดวกใช้ Idea shop เป็นรายการที่
น าเสนอไอเดียสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์ และมีความหลากหลาย ซึ่งการน าเสนอมี 2 แบบ คือ แบบที่
น าเสนอ “ไอเดีย...DIY” กับแบบ “ไอเดีย...คิดเพิ่มเสริมไอเดีย” ก็จะมีทั้งพิธีกรท าให้ดู และจากผู้ชม
ทางบ้านที่ส่งผลงานเข้ามา ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 15.26 น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง 3 

จุดเด่นของรายการ : น าเสนอในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย ดูสนุกด้วยการน าเสนอของ
พิธีกร 

จุดด้อยของรายการ : เป็นการน าเสนอช่วงเวลาสั้นๆ อาจได้รายละเอียดไม่ครบถ้วน 
 

1.10 รายการ คุยกันวันเสาร์ 
 

 
 

ภาพที่ 2-10 แสดงรายการคุยกันวันเสาร์ 
ที่มา: คุยกันวันเสาร์. ออกอากาศทาง TNN 24. 13 กรกฎาคม 2556. 

รายการคุยกันวันเสาร์ เป็นรายการปกิณกะ ที่มีทั้งสาระและความบันเทิง ด้วยการ
น าเสนอผา่น 4 ช่วงรายการ คือ 

- ช่วง Saturday Talk เป็นการแนะน าและพูดคุยกับเจ้าของไอเดียธุรกิจ 
- ช่วง Book Club จะเป็นการสนทนากับเจ้าของผลงานหนังสือต่างๆ แนะน า

หนังสือ 
- ช่วง Cooking Club จะพาไปพบและชิมขนม อาหารร้านอร่อยๆ 
- และช่วง Style Unlimited จะพาไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ 

ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 19.00 - 20.00 น. ทาง TNN24 (True 07) 
“ช่วง Saturday Talk” 
จุดเด่น : น าเสนอไอเดียของสินค้าหลากหลายประเภท 
จุดด้อย : การน าเสนอแบบสนทนา ท าให้รายการดูเอื่อยๆ และนิ่งเกินไป 
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ตารางที่ 2-1 แสดงรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีออกอากาศอยู่ในปัจจุบัน 
 

รายการโทรทัศน์ การน าเสนอ ออกอากาศ จุดเด่น จุดด้อย 
1.  คนหัวรั้น การน าเสนอ

ผู้ประกอบการที่
ท าธุรกิจ เพื่อ
ประโยชน์ทาง
สังคม 

วันอาทิตย์     
22.30 - 23.00 น. 
ทาง Thai PBS 

มีกราฟกิสองมิติช่วย
อธิบาย ท าให้เข้าใจ
ง่าย และดูน่าสนใจ 
ประเด็นที่น าเสนอก็
ท าเพื่อสังคม 

- 

2.  คนกล้าฝัน สารคดี Real Life 
น าเสนอชีวิตของ
บุคคลที่มีความฝัน 

วันอาทิตย์    
10.30 - 11.00 น. 
ทาง Thai PBS 

น าเสนอทุกข้ันตอน
ของชีวิตบุคคลที่
ต้องการท าตาม
ความฝันของตัวเอง 

เนื่องจากเป็น
รายการสารคดี อาจ
ท าให้ดูน่าเบื่อได ้

3.  ไอเดียกึ่งส าเร็จรูป น าเสนอไอเดียที่
จะมาต่อยอดเป็น
นวัตกรรมสูส่ังคม 

วันอาทิตย์   
13.00 - 13.30 น. 
ทาง Thai PBS 

เป็นรายการที่ให้
สาระความรู้ไป
พร้อมกับแนวคิดใน
การพัฒนาสิ่งต่างๆ 

การน าเสนอจะ
ออกเป็นเชิงวิชาการ
มากเกินไป 

4.  อายุน้อยร้อยล้าน รายการที่รวบรวม
เรื่องราวของผู้ที่
ประสบ
ความส าเรจ็ในการ
บรหิารธุรกิจ มา
บอกเล่าเพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจ
ให้กับคนรุน่ใหม่ๆ  

วันพุธ        
23.30 - 24.00 น. 
ทาง โมเดริ์นไนน์ 

น าเสนอธุรกิจของ
คนรุ่นใหม่ทีท่ า
รายได้ระดับล้าน มี
การให้ข้อมูลหรือผล
การส ารวจของธุรกิจ 
และมีการใช้ค าพูด
หรือบทความของผู้ที่
ประสบความส าเร็จ
มาประกอบให้แง่คิด 

เป็นการน าเสนอ
บุคคลเฉพาะกลุม่ 
เพราะเจาะจงเลือก
คนที่ประสบ
ความส าเรจ็แล้วใน
การท าธุรกิจ 

5.  อาชีพนอกกระแส น าเสนอเรื่องราว
ของอาชีพที่
น่าสนใจ แต่ไม่อยู่
ในกระแสหลักของ
สังคม 

วันเสาร์      
17.30 - 18.00 น. 
ทาง ทรปูลกู
ปัญญา 

มีเทคนิคการถ่ายท า
ที่ดี ภาพรวมรายการ
ดูสวย เน้นการเล่า
เรื่องด้วยภาพ 

การพูดเล่าเรื่องของ
เจ้าของอาชีพ ท าให้
บางทีฟงัแล้วช้าๆ 
จนอาจน่าเบื่อได ้

6.  คัมภีร์วิถีรวย รายการที่แนะน า
ช่องทางท ามาหา
กิน ว่าท ายังไงถึง
จะรวย 

วันจันทร-์วันศุกร์ 
07.30 - 08.00 น. 
ทาง โมเดริ์นไนน์ 

น าเสนอสินค้าทุก
ประเภททีส่ร้าง
รายได้ และมีไอเดีย 
มาจากคนทุกกลุม่ 

ด้วยสไตล์ที่ออกแนว
ชาวบ้านเลยดูเป็น
กลุ่มวัยผู้ใหญม่าก
เกินไป 
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ตารางที่ 2-1 แสดงรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีออกอากาศอยู่ในปัจจุบัน (ต่อ) 
 

รายการโทรทัศน์ การน าเสนอ ออกอากาศ จุดเด่น จุดด้อย 
7.  สมรภูมิไอเดีย เป็นทัง้การแข่งขัน

ไอเดียสิ่งประดิษฐ์ 
และการน าเสนอ
ไอเดียในด้าน
ต่างๆ จากคนทุก
กลุ่ม 

วันศุกร์      
15.30 - 16.00 น. 
ทาง ช่อง 3 

จะเน้นน าเสนอ
สิ่งประดิษฐ์ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการประยุกต์ใช้
งานได้จริง 

ผลงานส่วนมากเป็น
พวกงานนวัตกรรม 
งานเครื่องกล 
อิเลก็ทรอนิคส์ ท าให้
ดูเป็นการน าเสนอ
เฉพาะกลุ่มเกินไป  

8.  แจ๋ว เป็นการน าข่าว
รายวันที่เกี่ยวข้อง
กับผูห้ญงิมาบอก
เล่าผ่านมุมมอง
ของพิธีกร 

วันจันทร-์วันศุกร์    
09.45 น.       
ทาง ช่อง 3 

เป็นการแนะน า
อาชีพ และน าเสนอ
ไอเดียที่เป็นสินค้า
แปลกใหม่ในตลาด 

น าเสนอในช่วงเวลา
สั้นๆ ผู้ชมอาจได้รบั
ข้อมูลไม่ครบ ดูเป็น
ข่าวสารเกินไป และ
ด้วยการพูดบรรยาย
ของพิธีกรทีบ่างครั้ง
ฟังแล้วรวดเร็ว
เกินไป 

9.  อาวุธไอเดีย น าเสนอไอเดีย
สิ่งประดิษฐ์ที่
สร้างสรรค์ 

วันจันทร-์วันศุกร์ 
15.26 น.       
ทาง ช่อง 3 

น าเสนอในรูปแบบที่
เข้าใจได้ง่าย ดูสนุก
ด้วยการน าเสนอของ
พิธีกร 

เป็นการน าเสนอ
ช่วงเวลาสั้นๆ อาจ
ได้รายละเอียดไม่
ครบถ้วน 

10.  คุยกันวันเสาร ์ “ช่วง Saturday 
Talk” น าเสนอ
ไอเดียหลากหลาย 

วันเสาร์       
19.00 - 20.00 น. 
ทาง TNN24 

น าเสนอผลงาน
ไอเดียของสินค้า
หลากหลายประเภท 

การน าเสนอแบบ
สนทนา ท าให้
รายการดเูอื่อยๆ 
และนิ่งเกินไป 

 
จากที่ผู้ศึกษาได้ทบทวนและรวบรวมรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องมานั้น โดยเป็นรายการ

ที่มีออกอากาศอยู่ในปัจจุบัน พบว่ามีรายการโทรทัศน์จ านวนหลายรายการที่มีการน าเสนอเรื่องราว
เกี่ยวกับการท าอาชีพและธุรกิจ ซึ่งสว่นมากจะมีรปูแบบการน าเสนอลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น การใช้
วิธีการสัมภาษณ์ด้วยผู้ด าเนินรายการ หรือการเล่าผ่านตัวเจ้าของเรื่อง โดยผู้ศึกษามีความเห็นว่าหาก
ผู้ชมไดร้ับชมรูปแบบเดิมอีกก็อาจจะท าให้รู้สึกจ าเจและเบื่อได้ ผู้ศึกษาจึงได้น ารายการเหล่านี้มาเป็น
แนวทางในการศึกษาและการผลิต “การผลิตรายการสาระบันเทงิกึ่งเรยีลลติี้ธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วย
มือจากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่” ให้มีรูปแบบการน าเสนอที่ดูสนุกสนาน แต่ก็ยังคงได้รับ
สาระความรู้จากผู้ประกอบอาชีพ ด้วยการเพิ่มรูปแบบกึ่งเรียลลิตี้เข้ามา อันจะช่วยสร้างสีสันและ
ความแปลกใหม่ให้กับรายการไดอ้ีกด้วย 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
1.  การวิจัยของ ณัฐธนวดี ไชยดิษฐ์ (2548) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ “ทัศนคติและพฤติกรรม

ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครต่อการเปดิชมรายการโทรทัศน์ประเภทเรียลลิตี้โชว์ที่ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์” ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน พบว่า 
ทัศนคติในส่วนของรูปแบบรายการ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งที่เป็นรายการที่มีรูปแบบแปลกใหม่ 
ส่วนทัศนคติในส่วนของการมีส่วนร่วมในรายการ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการเปิดโอกาสให้
ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับทางรายการเรียลลิตี้โชว์ในการตัดสินผู้เข้าแข่งขัน ในส่วนของพฤติกรรมการ
รับชม กลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจติดตามรอชมรายการทุกครั้งและมีความตั้งใจเปิดชมจนจบรายการ
มากที่สุด โดยให้เหตุผลคือ ช่ืนชอบผู้เข้าแข่งขันในรายการและการเอาใจช่วยผู้เข้าแข่งขันอย่างเต็มที่ 
และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกับรายการเรียลลิตี้โชว์ กลุ่มตั วอย่างที่เคยสมัครส่วนใหญ่อยากใช้
ความสามารถที่มีอยู่ของตนเอง และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยสมัครหรือไม่เคยคิดสมัคร เพราะต้องการ
เป็นแค่เพียงผู้ชมรายการเท่านั้น และพบว่าเพศที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติที่มีต่อรายการโทรทัศน์
ประเภทเรียลลิตี้โชว์แตกต่างกัน 
 

2.  การวิจัยของ คัทลียา เกตนอก และคณะ (2547) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ “สภาพการ
ด าเนินงาน ปัญหาและความต้องการของธุรกิจขนาดย่อม ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ” มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมในพื้นที่เขตจตุจักรในการศึกษาสภาพ
การด าเนินงาน ปัญหาและความต้องการของธุรกิจขนาดย่อม แล้วน าผลวิเคราะห์ข้อมูลของปัญหา
และความต้องการของธุรกิจมาเปรียบเทียบกัน ระหว่างธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจการบริการ โดย ใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือประชากรผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อม
ในเขตจตุจักร จ านวน 50 คน จากผลการวิจัยพบว่า สภาพการด าเนินงานของธุรกิจขนาดย่อม ส่วน
ใหญ่เงินลงทุนในการจัดต้ังกจิการมาจากทุนส่วนตัว รองลงมาเป็นทุนกู้ยืมจากธนาคาร มีระยะเวลาใน
การด าเนินธุรกิจอยู่ระหว่าง 1-3 ปี และ 3-5 ปี รูปแบบการด าเนินงานของธุรกิจจะเป็นลักษณะ 
บริษัทจ ากัด รองลงมาเป็น ธุรกิจครอบครัว เจ้าของคนเดียว และห้างหุ้นส่วน ตามล าดับ กลุ่มลูกค้า
เป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นวัยท างาน สิ่งจูงใจที่ท าให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของกิจการคือ 
รูปแบบสินค้าและการให้บรกิาร คิดเป็นรอ้ยละ 40 รองลงมาเป็นคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 26 และร้อย
ละ 50 คิดว่าในภายภาคหน้าจะมีการขยายธุรกิจ อายุของบุคลากรอยู่ระหว่าง 26-30 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 48 รองลงมาคืออายุระหว่าง 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 36 ส่วนลักษณะการผลิตจะเป็นการผลิต
เพื่อขายเอง คิดเป็นร้อยละ 42 ผลิตตามค าสั่งของลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 28 ในส่วนของปัญหานั้น
พบว่า มีปัญหาทางด้านความรู้ความเข้าใจในการจดัการอย่างเปน็ระบบอยู่ในระดับปานกลาง มีปัญหา
เกี่ยวกับการขยายตลาดหรือยอดขาย มีปัญหาด้านสภาพแวดล้อมคู่แข่งขันที่ค่อนข้างสูง มีปัญหา
เกี่ยวกับความรวดเร็วและครบถ้วนในการให้การบริการ และมีปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตสินค้าหรือ
การให้บริการสูงกว่าคู่แข่งขัน ส่วนทางด้านความต้องการของธุรกิจขนาดย่อม ก็จะมีความต้องการ
ด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการมากที่สุด ความต้องการด้านการตลาดที่อยากให้
ภาครัฐช่วยจัดหาเงินทุนและหาแหล่งตลาดให้มากขึ้น และมีความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
สินค้าหรือรูปแบบการให้บริการที่ค่อนข้างสูง 
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3.  การวิจัยของ สมศักดิ์ กิจธนวัฒน์ (2545) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ “การพัฒนารูปแบบการ
เสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม โดยใช้หลักการจัดกิจกรรม
ตามแนวมนุษยนิยมและการเพิ่มพลงัศักยภาพตนเองของแอนโทนี่ ร็อบบินส์” ใช้วิธีการวิจัยกึ่งทดลอง 
โดยรูปแบบการทดลองมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีการทดสอบก่อนและหลังการ
ทดลองกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมในจังหวัดอุดรธานี จ านวน 60 คน ที่
อาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และสุ่มตัวอย่างแบบจับคู่เหมือนโดยยึดคะแนนภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่
ทดสอบก่อนการทดลอง เป็นกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน กลุ่ม
ทดลองเข้าร่วมโปรแกรมการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพลังศักยภาพบุคคลโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 คือ การเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาพลังศักยภาพบุคคลส าหรับ 
SMEs" เป็นระยะเวลา 2 วันตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. และส่วนที่ 2 คือ การท าแบบฝึกหัดใน 
"โปรแกรม 21 วันสู่พลังศักยภาพบุคคล" ซึ่งเป็นคู่มือแห่งความส าเร็จให้ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดย่อม
ได้ท ากิจกรรมตามแบบฝึกหัดที่ได้รับการออกแบบไว้ในคู่มือ โดยจะเป็นการท ากิจกรรมและต้องท า
แบบฝึกหัดวันละ 1 บททุกวัน เป็นเวลา 21 วันติดต่อกัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดภาวะ
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ด้วยวิธีการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า คะแนนภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ระยะหลังการ
ทดลองของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

4.  การวิจัยของ ชลยืน หงส์ไพศาลวิวัฒน์ (2539) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ “คุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการในธุรกิจการผลิต การจัดจ าหน่าย และการบริการ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ 
คุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมที่ด าเนินธุรกิจต่างประเภทกัน และคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมที่มีภูมิหลังต่างกัน โดยใช้วิธีการวิจัยแบบส ารวจ เก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามจากผู้ประกอบการ 112 คน จ าแนกเป็น ธุรกิจการผลิต 33 คน ธุรกิจการจัดจ าหน่าย 
35 คน และธุรกิจการบริการ 44 คน พบว่า 1. ผู้ประกอบการในธุรกิจต่างประเภทกันมีคุณลักษณะ
ของผู้ประกอบการทั้ง 6 ด้านไม่แตกต่างกัน 2. ผู้ประกอบการในธุรกิจการผลิต การจัดจ าหน่าย และ
การบริการให้ความส าคัญต่อคุณลักษณะของผู้ประกอบการทั้ง 6 ด้านสอดคล้องกัน โดยมีล าดับเรียง
จากมากไปน้อยดังนี้ (1) ความสามารถในการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ (2) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (3) 
ความเป็นผู้น า (4) ความมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ (5) ความคิดสร้างสรรค์ และ (6) ความเช่ือมั่น
ตนเอง 3. ผู้ประกอบการที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาแบบประชาธิปไตย แบบควบคุมและแบบปล่อย
ปละละเลยมีคุณลักษณะของผู้ประกอบการทั้ง 6 ด้านไม่แตกต่างกัน 4. ผู้ประกอบการที่มีเช้ือชาติ
แตกต่างกันมีคุณลักษณะของผู้ประกอบการแตกต่างกันในด้านความมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนผู้ประกอบที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ด้านอื่น ได้แก่ จ านวนพี่
น้อง ล าดับการเกิด สถานภาพ สมรส และฐานะความเป็นอยู่ในช่วงเยาว์วัย กลับไม่มีคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการแตกต่างกัน 5. ผู้ประกอบการที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จะมีเหตุผลทาง
เศรษฐศาสตร์สูงกว่าผู้ประกอบการที่มรีะดับการศึกษาต้ังแต่ปริญญาตรข้ึีนไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 6. ผู้ประกอบการที่มีความแตกต่างกันในด้านประสบการณ์ งานอาชีพต่างๆ เช่น 
ประเภทธุรกิจที่ เคยท ามา ระยะเวลาท างานก่อนประกอบธุรกิจ การใช้ตัวแบบในการเป็น
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ผู้ประกอบการ อาชีพของบิดามารดาหรอืผู้ปกครองในช่วงเยาว์วัย และการแสวงหาความรู้ทางธุรกิจมี
คุณลักษณะของผู้ประกอบการไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่เริ่มท างานครั้งแรก ใน
องค์กรฐานะเป็นหุ้นส่วนจะมีความสามารถในการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจสูงกว่าผู้ประกอบการที่
ท างานครั้งแรกในองค์กรฐานะเป็นพนักงาน ส่วนผู้ประกอบการที่สนใจอ่านหนังสือและวารสาร
เกี่ยวกับธุรกิจและการลงทุนต่างๆ ก่อนด าเนินธุรกิจมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์และความสามารถใน 
การมองเห็นโอกาสทางธุรกิจสูงกว่าผู้ประกอบการที่ไม่สนใจอ่าน ส าหรับผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วม
สัมมนา 2-3 ครั้ง และมากกว่า 3 ครั้ง เกี่ยวกับการด าเนินสถานประกอบการ หรือการลงทุนต่างๆ 
ก่อนด าเนินกิจการ มีความเป็นผู้น าสูงกว่าผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมสัมมนาอย่างมีนัยส าคัญ ทาง
สถิติระดับ 0.05 7. ผู้ประกอบการที่มีอายุต่างกันจะมีคุณลักษณะของผู้ประกอบการทั้ง 6 ด้านไม่
แตกต่างกัน 
 

ในส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้น ผู้ศึกษาได้น าความรู้ในงานวิจัยมาประยุกต์ใช้กับ
การศึกษาและการผลิตรายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือจากความคิด
สร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ โดยพบว่า กลุ่มเป้าหมายที่จะท าการศึกษาที่อายุระหว่าง 18-25 ปีนั้น ยัง
จัดอยู่ในเกณฑ์ของผู้ที่ท าธุรกิจขนาดย่อม ซึ่งเป็นวัยที่มีความอยากลอง กล้าที่จะเสี่ยง เพื่อแสดงให้
เห็นถึงศักยภาพของตนเอง ส่วนในเรื่องของลักษณะการผลติจะเป็นการผลิตเพื่อขายเอง และผลิตตาม
ค าสั่งของลูกค้า ซึ่งสิ่งจูงใจที่ท าใหลู้กค้าตัดสนิใจซื้อสินค้าหรือบริการของกจิการคือ รูปแบบสินค้าและ
การให้บริการ และยังมีความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบสินค้าหรือรูปแบบการให้บริการที่
ค่อนข้างมาก จุดน้ีจึงท าให้เห็นได้ชัดว่าหากมีการน าเสนออาชีพหรือธุรกิจสร้างสรรค์ก็น่าจะท าให้มี
ความน่าสนใจ และเป็นประโยชน์ได้ และด้วยต้องการน าเสนอแบบกึ่งเรียลลิตี้  จากการศึกษาท าให้
พบว่าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมที่ได้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถพัฒนาระดับภาวะผู้น า
เชิงสร้างสรรค์ในตัวเองได้สูงกว่าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมที่ไม่ได้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม ส่วน
ทัศนคติในส่วนของการมีส่วนร่วมในรายการ คนส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการเปิดโอกาสให้ผู้ชม
เข้ามามีส่วนร่วมกับทางรายการเรียลลิตี้ นั่นก็ท าให้ทราบว่าหากมีการน าบุคคลเข้ามาร่วมเรียนรู้กับ
ผู้ประกอบการหรอืผู้เช่ียวชาญจริงๆ ก็จะท าให้เขาได้ฝึกทักษะอาชีพนั้นไปในตัว และสามารถน าไปต่อ
ยอดได้อีกด้วย ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้น าข้อมูลเหล่านี้ส าหรับเป็นประโยชน์ในการร่างโครงร่างรายการ 
เพื่อพัฒนาเป็นรายการที่สมบูรณ์ในล าดับข้ันตอนต่อๆ ไป 
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บทที่ 3 
 

การเกบ็ข้อมูล 
 

การศึกษาเรื่อง “การผลิตรายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือ
จากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่” เป็นการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ ประเภทสาระบันเทิง
กึ่งเรียลลิตี้ ที่มีการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพหรือธุรกิจงานประดิษฐ์ที่ท าด้วยมือ (Handmade) 
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 18-25 ปี คือกลุ่มนักศึกษาไปจนถึงกลุ่มบุคคล
เริ่มต้นท างาน ที่มีความสนใจและอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือ 
(Handmade) ให้ได้มาสัมผัสกับธุรกิจอาชีพนั้นจริงๆ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการวิจัยเพื่อตรวจสอบ
ความคิด ทัศนคติ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่าง เพื่อจะได้น าข้อมูลจากการวิจัยมาใช้
เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์การผลิตรายการ และสามารถตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด 
 
รูปแบบในการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “การผลิตรายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือ
จากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่” ใช้รูปแบบการวิจัยประยุกต์ (Applied Research) โดยจะน า
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) และจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มเปา้หมาย จากนั้นจึงน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาท าการวิเคราะห์เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการผลิตรายการที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด และจะ
น ามาประยุกต์ใช้เพื่อการวางแผนการด าเนินงาน การก าหนดรูปแบบเนื้อหา และการวางแผนการผลิต
ในข้ันต่อไป  

โดยหลังจากผลิตรายการเสร็จสมบูรณ์แล้วจะท าการประเมินผลรายการที่ผลิตข้ึน ด้วย
วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และน าค าแนะน าติชมต่างๆ มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขช้ินงานให้ดยีิ่งข้ึนต่อไป 
 
แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา 

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
1.  แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร 

เป็นการศึกษาข้อมูลในระดับทุติยภูมิ ประกอบไปด้วย แนวคิด ผลงาน และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูลจากบทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ต าราวิชาการ และสื่อ
อินเตอร์เน็ตต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์และปรับใช้ และเพื่อใช้ในการอ้างอิง
ประกอบการศึกษาวิจัย 
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2.  แหล่งข้อมูลบุคคล 
การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการศึกษาข้อมูลในระดับปฐมภูมิ โดยผู้ศึกษาจะท า

การสัมภาษณ์บุคคลที่มีความรู้ มีประสบการณ์ด้านการท างานเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์
รูปแบบเรียลลิตี้ และรายการที่มีเนื้อหาการน าเสนอเกี่ยวกับอาชีพและธุรกิจ เพื่อน าข้อมูลมา
ประยุกต์ใช้ในการผลิตช้ินงาน 

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นการสนทนาร่วมกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างว่ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับช้ินงานของผู้ศึกษา 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.  ประชากร (Population) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
ดังต่อไปนี ้

1.1 ประชากรที่เป็นผู้เช่ียวชาญด้านการผลิตรายการทางโทรทัศน์ คือ ผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการผลิตรายการโทรทศัน์รูปแบบเรียลลิตี้ และรายการที่มีเนื้อหา
การน าเสนอเกี่ยวกับอาชีพและธุรกิจ 

1.2 ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง ประชากรที่มีอายุระหว่าง 
18-25 ปี ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาไปจนถึงก าลังเริ่มต้นท างาน 

2.  กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้  เก็บข้อมูลโดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ คือ บุคคลผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทศัน์ที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
ในการสัมภาษณ์ประกอบด้วย 

2.1.1 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการผลิตรายการโทรทัศน์รูปแบบเรียลลิตี้ ได้แก่ 
1) คุณวชิรภัทร อินทุภูติ 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการฝ่ายการผลิตรายการโทรทัศน์ (Production 
Director) รายการต้นศิลปะ ป ี3 ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (Thai PBS) 

2.1.2 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพ
และธุรกิจ ได้แก่ 

1) คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ 
ต าแหน่ง ผู้ควบคุมการผลิตรายการ (Producer) รายการคนหัวรั้น 

ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (Thai PBS) 
2) คุณสิทธิพร หิรัญกุล 

ต าแหน่ง ผู้ควบคุมการผลิตรายการ (Producer) รายการอาวุธไอเดีย 
ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

2.2 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ โดยจะเป็นผู้ให้ความคิดเห็นก่อน
การผลิตรายการ และเป็นผู้ประเมินผลหลังการผลิตรายการ หมายถึง กลุ่มผู้ชมเป้าหมายที่จะท าการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่งผู้ศึกษาใช้หลักการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น 
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(Non-probability Sampling) จากนั้นใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยจะเจาะจงคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะมาร่วมการสนทนาแบบกลุ่ม ด้วยการสอบถาม
เบื้องต้น คือจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ เป็นผู้ที่มีความสนใจ มีความชอบ มีความนิยม
ใช้สินค้า ที่ประดิษฐ์ด้วยมือ (Handmade) และอาจมีความต้องการประกอบเปน็อาชีพหรอืธุรกิจ เป็น
ต้น โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาไปจนถึงผู้ที่ก าลัง
เริ่มต้นท างานเท่านั้น อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
กลุ่มละ 8 คน (เป็นอย่างน้อย) ดังนี ้

2.2.1 กลุ่มคนเพศชายและเพศหญิงที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

2.2.2 กลุ่มคนเพศชายและเพศหญิงที่ก าลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการท างาน 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ในการศึกษาและผลิต “รายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือจาก
ความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่” ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใช้
ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ มีรายละเอียดดังนี ้

1.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
1.1 การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) 

เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบที่ไม่เปน็ทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถาม
ที่เจาะลึก เพื่อกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องราวอย่างมีเป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้จะ มี
ลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended Questions) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้อย่าง
ละเอียดและยังได้ข้อมูลที่หลากหลายอีกด้วย อีกทั้งท าให้ผู้ศึกษาสามารถน าค าตอบที่ได้มาวิเคราะหไ์ด้
อย่างละเอียดถ่ีถ้วนและสามารถน าไปพัฒนาในช้ินงานต่อไป 

โดยแนวค าถามส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์นั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ 
แนวค าถามส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์รูปแบบเรียลลิตี้ และแนวค าถามส าหรับ
ผู้เช่ียวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพและธุรกิจ 

แนวค าถามชุดที่ 1 ส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์รูปแบบ
เรียลลิตี้ โดยจะแบ่งค าถามออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

1) ค าถามเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหารายการของผู้ให้สัมภาษณ์ 
- แนวคิดหรือแรงบันดาลใจในการผลิตรายการ เริ่มมาจากอะไร 
- วิธีในการคิด Concept ของรายการตั้งต้นมาจากตรงไหน 
- มีวิธีการเล่าเรื่องอย่างไร แล้วแตกต่างจากรายการอื่นหรือไม่ อย่างไร 
- ท าอย่างไรให้รายการมีความน่าสนใจ และไม่น่าเบื่อ 
- มีความคิดเห็นอย่างไรกับรายการรูปแบบเรียลลิตี้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
- ถ้าอยากจะผลิตรายการเรียลลิตี้ข้ึนมารายการหนึ่งนั้น อะไรที่ต้องคิดเป็น

อันดับแรก 
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- กลุ่มเป้าหมายมีส่วนส าคัญต่อรูปแบบและเนื้อหาของรายการมากน้อย
เพียงใด 

- รูปแบบของรายการเรียลลิตี้ สามารถน าเสนอได้กี่รูปแบบ 
- ลักษณะการน าเสนอและวิธีการตั้งประเด็นเพื่อการน าเสนอ เป็นอย่างไร 
- ลักษณะการเลือกเนื้อหาและหลักเกณฑ์ในการแบ่งเนื้อหาของรายการเป็น

อย่างไร 
- มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รว่มรายการเป็นเช่นใด และเคยประสบปัญหา

กับผู้ร่วมรายการหรือไม่ อย่างไร 
- รายการเรียลลิตี้มีการเขียนบทขึ้นมาหรือไม่ เพราะอะไร 
- มีหลักในการเขียน Script หรือการใช้ค าพูดในรายการเป็นอย่างไร 
- มีวิธีการอย่างไรในการถ่ายท ารายการรูปแบบเรียลลิตี้ให้ดูสนุกมีสาระ 
- อุปสรรคหรือปัญหาที่มักเกิดข้ึนในการถ่ายท ารายการเรียลลิตี้ 
- อะไรที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจ หรือเป็นที่จดจ าของผู้ชม 

2) ค าถามเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหารายการของผู้ศึกษา 
- ถ้ามีการผลิตรายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ที่มีเนื้อหาน าเสนอธุรกิจงาน

ประดิษฐ์ท าด้วยมือจากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ คิดว่าจะมีความน่าสนใจหรือไม่ อย่างไร 
- รูปแบบการน าเสนอของรายการ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
- เนื้อหาของรายการควรเน้นหรือเพิ่มเติมในส่วนไหน เพื่อให้เกิดความ

แตกต่าง และน่าสนใจยิ่งขึ้น 
- หากน าเสนอในรูปแบบกึ่งเรียลลิตี้ จะยังก่อให้เกิดแรงบันดาลใจหรือเป็น

แนวทางให้แก่ผู้ชมได้หรือไม่ 
- ควรมีการคัดเลือกผู้ร่วมรายการที่จะมาท าภารกิจ และงานประดิษฐ์ท าด้วย

มือ (Handmade) ที่มีลักษณะอย่างไร 
- ความยาวของรายการที่เหมาะสมควรเป็นเท่าใด 
- มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อันจะเป็นประโยชน์ในการผลิตรายการหรือไม่ 

แนวค าถามชุดที่ 2 ส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับอาชีพและธุรกิจ โดยจะแบ่งค าถามออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

1) ค าถามเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหารายการของผู้ให้สัมภาษณ์ 
- แนวคิดหรือแรงบันดาลใจในการผลิตรายการ เริ่มมาจากอะไร 
- วิธีคิด Concept ของรายการตั้งต้นมาจากตรงไหน 
- ท าอย่างไรให้รายการมีความน่าสนใจ แตกต่างจากรายการอื่นๆ 
- กลุ่มเป้าหมายนั้นมีส่วนส าคัญหรือมีความจ าเป็นต่อรูปแบบและเนื้อหาของ

รายการมากน้อยเพียงใด และมีการเลือกกลุ่มเป้าหมายของรายการอย่างไร 
- ปัจจัยอะไรที่ท าให้กลุ่มเป้าหมายสนใจรายการที่ผลิตข้ึน 
- ความนิยมของรายการโทรทัศน์ที่มีรูปแบบส่งเสริมการประกอบธุรกิจมีมาก

น้อยเพียงใด 
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- มีความคิดเห็นอย่างไรกับรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจและอาชีพ ที่มีอยู่
ในปัจจุบัน 

- ลักษณะการน าเสนอและวิธีการตั้งประเด็นเพื่อการน าเสนอ เป็นอย่างไร 
- ลักษณะการเลือกเนื้อหาและหลักเกณฑ์ในการแบ่งเนื้อหาของรายการ 
- ลักษณะเนื้อหารายการที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจแบบใด ที่น่าจะได้รับ

ความนิยมหรือความสนใจมากที่สุด 
- มีวิธีการอย่างไรในการท าให้รายการดูสนุกมีสาระ 
- อุปสรรคหรือปัญหาที่มักเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตรายการ 
- อะไรที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจ หรือเป็นที่จดจ าของผู้ชม 

2) ค าถามเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหารายการของผู้ศึกษา 
- ถ้ามีการผลิตรายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ที่มีเนื้อหาน าเสนอธุรกิจงาน

ประดิษฐ์ท าด้วยมือจากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ คิดว่าจะมีความน่าสนใจหรือไม่ อย่างไร 
- รูปแบบการน าเสนอของรายการ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
- เนื้อหาของรายการควรเน้นหรือเพิ่มเติมในส่วนไหน เพื่อให้เกิดความ

แตกต่าง และน่าสนใจยิ่งขึ้น 
- เทคนิคการใช้ภาษาและท่าทางของผู้ด าเนินรายการ ควรเป็นเช่นใด 
- ควรเลือกธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือ (Handmade) ที่มีลักษณะอย่างไร 

เพื่อน ามาออกอากาศ และจะสามารถสร้างความน่าสนใจและเป็นแนวทางให้แก่ผู้ชมได้ 
- วันเวลาและความยาวในการออกอากาศของรายการที่เหมาะสมนั้นควรเป็น

เท่าใด 
- มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อันจะเป็นประโยชน์ในการผลิตรายการหรือไม่ 

1.2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
การสนทนาแบบกลุ่ม เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากับกลุ่มตัวอย่าง

ผู้ให้ข้อมูลในประเด็นปัญหาที่เฉพาะเจาะจง โดยผู้ศึกษาจะเป็นผู้ด าเนินการสนทนา คอยจุดประเด็น
ในการสนทนา เพื่อชักจูงให้ประชากรกลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการ
สนทนาได้อย่างกว้างขวางอย่างละเอียดลึกซึ้ง ซึ่งจะท าให้ผู้ศึกษาสามารถน าค าตอบที่ได้มาวิเคราะห์
อย่างละเอียด และสามารถน าไปพัฒนาในช้ินงานต่อไป โดยในการสนทนากลุ่มนั้นจะประกอบด้วย
แนวค าถามดังต่อไปนี้ 

1) ค าถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
2) ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับชมรายการ 

- คุณรับชมรายการโทรทัศน์ในช่วงเวลาใด วันไหน และช่องไหนมากที่สุด 
- คุณรับชมรายการโทรทัศน์ประเภทใดบ่อยที่สุด 
- คุณเคยรับชมรายการที่น าเสนอเกี่ยวกับธุรกิจอาชีพหรือไม่ ยกตัวอย่าง

รายการที่เคยรับชม 
- หากเคยรับชม คุณคิดว่ารายการเหล่าน้ีน่าสนใจตรงไหน และคิดว่าสิ่งใดที่

ยังขาดในรายการเหล่าน้ี 
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- คุณรับชมรายการเหล่าน้ีเพื่อวัตถุประสงค์ใด 
3) ค าถามเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหารายการ 

- คุณชอบประดิษฐ์สิ่งของด้วยตนเอง หรือไม่ (หากชอบ ชอบประดิษฐ์อะไร) 
- คุณนิยมใช้สินค้าที่ประดิษฐ์ด้วยมือ หรือไม่ (หากนิยมใช้ ใช้เพราะอะไร) 
- คุณมีความสนใจในธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือ หรือไม่ เพราะอะไร 
- หากมีกิจกรรมให้คุณมาร่วมทดลองท างานประดิษฐ์ด้วยมือที่สามารถท า

เป็นธุรกิจของคุณได้ คุณสนใจอยากร่วมกิจกรรมหรือไม่ และหากอยากร่วม คุณอยากทดลองเรียนรู้
ประดิษฐ์อะไร 

- ถ้าหากมีรายการสาระบันเทงิกึ่งเรีนลลิตี้ที่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจงาน
ประดิษฐ์ท าด้วยมือจากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ซึ่งในรายการจะมีการเชิญชวนคนรุ่นใหม่
มาร่วมรายการและพาไปท าความรูจ้ัก เรียนรู้ทุกข้ันตอนการผลติจากผู้มปีระสบการณ์ คุณสนใจรับชม
หรือไม่ เพราะอะไร 

- คุณคิดว่ารายการประเภทสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ จะสามารถสร้างความ
น่าสนใจในการรับชมได้หรือไม่ 

- คุณอยากให้เนื้อหาของรายการน าเสนอออกมาในลักษณะใด และควรเน้น
อะไรเป็นพิเศษหรือไม่ 

- คุณคิดว่าอะไรเป็นสิ่งน่าสนใจของรายการ และเป็นสิ่งที่ คุณอยากจะรู้มาก
ที่สุด 

- ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมรายการ คุณสนใจอยากประดิษฐ์อะไรมากที่สุด เพราะ
อะไร 

- คุณอยากให้ Mood and Tone ของรายการออกมาลักษณะไหน 
- คุณคิดว่าปัจจัยใดที่จะท าให้คุณสนใจและเลือกรับชมรายการมากที่สุด 
- คุณอยากเห็นรายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้งานประดิษฐ์ท าด้วยมือนี้

แตกต่างจากรายการที่คุณเคยรับชมอย่างไร 
- คุณคิดว่าผู้ที่ชมรายการจะได้รับประโยชน์ด้านใดบ้าง 
- คุณคิดว่าความเหมาะสมของช่วงเวลาและความยาวในการออกอากาศของ

รายการควรเป็นเท่าใด 
4) ค าถามเกี่ยวกับผู้ด าเนินรายการ และผู้ร่วมรายการ 

- คุณคิดว่ารายการควรมีผู้ด าเนินรายการหรือไม่ (หากควร ควรมีลักษณะ
คาแรคเตอร์เช่นใด) 

- คุณคิดว่าผู้ร่วมรายการที่จะมาท าภารกิจควรมีลักษณะอย่างไรที่จะท าให้น่า
ติดตาม 

5) ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
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2.  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ 
2.1 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

ผู้ศึกษาจะใช้วิธีการสนทนาแบบกลุ่ม ในการรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากับ
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลในประเด็นปัญหาที่เฉพาะเจาะจง โดยจะเป็นการประเมินผลรายการที่
ผลิตข้ึนเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข การสรุปและอภิปรายผลที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ผู้ศึกษาจะเป็น
ผู้ด าเนินการสนทนา คอยจุดประเด็นในการสนทนา เพื่อชักจูงให้ประชากรกลุ่มตัวอย่างเกิดแนวคิด
และแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนาได้อย่างกว้างขวางละเอียดลึกซึ้ง ซึ่งจะท า
ให้ผู้ศึกษาสามารถน าค าตอบที่ได้มาวิเคราะห์อย่างละเอียด และสามารถน าไปปรับปรุงพัฒนาใน
ช้ินงานต่อไป โดยในการสนทนากลุ่มนั้นจะประกอบด้วยแนวค าถามดังต่อไปนี้ 

1) ค าถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
2) ค าถามเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหารายการ 

- คุณรู้สึกอย่างไรกับวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วง 
- คุณรู้สึกพึงพอใจในรูปแบบวิธีการน าเสนอของรายการหรือไม่ อย่างไร 
- คุณคิดว่ารายการมีความน่าสนใจหรือไม่ อย่างไร 
- คุณคิดว่าเนื้อหาข้อมูลของรายการครบถ้วนเพียงพอแล้วหรือไม่ 
- หลังจากการรับชมรายการ คุณเข้าใจกระบวนการในการสร้างสรรค์งาน

ประดิษฐ์ท าด้วยมือหรือไม่ อย่างไร 
- จากการรับชมรายการ คุณคิดว่า Concept ส าคัญของรายการ คืออะไร 
- จากการรับชมรายการ ได้ก่อให้เกิดแนวคิด แนวทาง หรือแรงบันดาลใจใน

การประกอบอาชีพหรือธุรกิจบ้างหรือไม่ อย่างไร 
3) ค าถามเกี่ยวกับการถ่ายท า ภาพและเสียง 

- คุณรู้สึกพึงพอใจต่อคุณภาพของภาพและเสียงของรายการหรือไม่ อย่างไร 
- คุณคิดว่าวิธีการถ่ายท า และมุมภาพของรายการมีความเหมาะสมหรือไม่ 

อย่างไร 
4) ค าถามเกี่ยวกับผู้ด าเนินรายการ และผู้ร่วมรายการ 

- คุณรู้สึกช่ืนชอบบุคลิกและวิธีในการสื่อสารของผู้ด าเนินรายการหรือไม่ 
- คุณคิดว่าผู้ด าเนินรายการสอดคล้องกับรูปแบบรายการหรือไม่ 
- คุณคิดว่าผู้ร่วมรายการสอดคล้องกับรูปแบบรายการหรือไม่ 
- คุณคิดว่าผู้ร่วมรายการสามารถเป็นตัวแทนในการน าเสนอได้หรือไม่ 
- คุณคิดว่าเจ้าของธุรกิจที่น ามาเสนอในรายการมีความเหมาะสมหรือไม่ 

5) ค าถามเกี่ยวกับเทคนิคการตัดต่อ และกราฟิก 
- คุณคิดว่ารายการในแต่ละช่วงมีความเช่ือมโยงกันหรือไม่ อย่างไร 
- คุณคิดว่าไตเติ้ล โลโก้ และกราฟิกที่ใช้ในรายการมีความเหมาะสมหรือไม่ 

6) ค าถามเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ 
- หลังจากรับชมรายการ คุณมีความพึงพอใจหรือไม่ เพราะเหตุใด 
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- ในฐานะกลุ่มเป้าหมาย คุณคิดว่ารายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ที่น าเสนอ
ธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือจากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่นี้ มีความเหมาะสมกับคุณหรือไม่ 
เพราะเหตุใด 

7) ค าถามเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากรายการ 
- จากการรับชมรายการคุณได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง 

8) ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ อย่างไรบ้างต่อรายการ เพื่อเป็น

แนวทางในการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
การทดสอบเครื่องมือ 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ใช้วิธีการวิจัยประยุกต์ (Applied Research) โดยใช้เครื่องมือ
วิจัยแบบการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
เป็นเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผลรายการ ส าหรับค าถามที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มนั้น ผู้ศึกษาได้ตั้งค าถามพร้อมกับน าไปปรึกษากับอาจารย์ที่
ปรึกษา รวมถึงท าการทดสอบก่อน (Pilot Test) กับกลุ่มประชากรตัวอย่าง และหากมีส่วนใดที่ท าใหม้ี
ความไม่เข้าใจในค าถาม ก็จะได้น ามาแก้ไขปรับปรุงให้ได้เป็นค าถามที่เหมาะสมและเรียบเรียงเป็น
ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามที่ต้องการเมื่อเข้าไปสัมภาษณ์และสนทนากับกลุ่ม
ตัวอย่างจริงตามที่ได้ก าหนดไว้ 
 
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาและผลิตรายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือจาก
ความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ผู้ศึกษาได้แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ข้ันตอน คือ การ
เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
ข้ันตอนที่ 1 ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา ค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น จากหนังสือ 

เอกสารทางด้านวิชาการ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และบทความต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลจากสื่อ
อินเตอร์เน็ต เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดนั้นมาใช้เป็นแนวทางประกอบการศึกษาและการพัฒนา
ช้ินงาน 

ข้ันตอนที่ 2 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการ
เก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลประเภทบุคคล โดยการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์และมีส่วนเกี่ยวข้องใน
การผลิตรายการโทรทศัน์ เพื่อขอข้อมูลและความคิดเห็นเกีย่วกับการผลติรายการ การคัดเลือกเนื้อหา 
รูปแบบวิธีการน าเสนอ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการ โดยจะใช้การเก็บข้อมูล
ด้วยวิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียง เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและไม่ผิดพลาด 
หลังจากนั้นผู้ศึกษาจะท าการถอดเทปและเรียบเรียงข้อมูล เพื่อวิเคราะห์หาข้อมูลในประเด็นที่เป็น
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ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา และน าไปใช้ในการสรุปอภิปรายผลและพัฒนาช้ินงาน
ต่อไป 

ข้ันตอนที่ 3 ผู้ศึกษาได้ท าการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มตัวอย่าง โดยจะ
เป็นกลุ่มผู้ชม ทุกเพศ ที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปีที่คละกัน จ านวน 16 คน ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) นั้น โดยจะใช้การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียง 
เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและไม่ผิดพลาด หลังจากนั้นผู้ศึกษาจะท าการถอดเทปและ
เรียบเรียงข้อมูล เพื่อผู้ศึกษาจะน าไปใช้ในการสร้างสรรค์รูปแบบและเนื้อหาของรายการให้ตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 

ข้ันตอนที่ 4 ผู้ศึกษาได้เตรียมการก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production) โดยน า
ข้อมูลทั้งหมดที่วิเคราะหร์วบรวมได้ มาจัดท าโครงร่างรายการ (Proposal) และหาข้อมูลเพื่อเขียนบท
รายการ (Script) 

2.  ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ 
หลังจากผลิตรายการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน “การผลิตรายการ

สาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือจากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่” ต่อกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย จ านวน 10 คน จากนั้นจะน า
ค าแนะน าที่ได้มาประเมินรายการที่ผลิตข้ึน และปรับปรุงแก้ไขช้ินงานให้ตรงกับความต้องการและ
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด 
 
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ก่อนเริ่มท าการผลิตช้ินงาน ผู้ศึกษาจะใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด
ประมาณ 2 สัปดาห์ ในการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ที่มีประสบการณ์และมี
ส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตรายการโทรทศัน์ รวมทั้งการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มเป้าหมาย 

หลังจากผลติช้ินงานเสร็จแล้ว จะด าเนินการทดสอบช้ินงานด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) กับกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย เพื่อประเมินความเข้าใจและความสนใจต่อช้ินงาน ว่ามีความน่าสนใจ
และมีคุณภาพหรือไม่อย่างไร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาช้ินงานต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

หลังจากที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้ว ผู้ศึกษาจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาใน
รูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Description Analysis) โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นจะแบ่งเป็น 
2 ช่วง คือ การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการเพื่อ
ประเมินผลรายการ 

1.  การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
ข้ันตอนที่ 1 น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเชิงลกึ (In-depth Interview) กับผู้

มีประสบการณ์มาท าการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการศึกษาและท าความเข้าใจกับข้อมูลความคิดเห็นที่
ได้มาจากการสัมภาษณ์และน ามาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป 
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ข้ันตอนที่ 2 น าข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุม่ (Focus Group) กับกลุ่มเป้าหมายมา
ท าการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ มาศึกษาและท าความเข้าใจกับข้อมูลที่ได้มาจาก
การสนทนา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รูปแบบและเนื้อหาของรายการให้ตรงกับความ
ต้องการกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด รวมทั้งการน าข้อเสนอแนะมาเป็นประโยชน์ในการผลิตรายการ
ต่อไป 

ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการทั้งหมดนั้น เพื่อน าข้อมูลที่รวบรวม
ได้มาจัดท าโครงร่างรายการ (Proposal) และเป็นข้อมูลในการเขียนบทรายการ (Script) ที่สมบูรณ์
ต่อไป 

2.  การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการเพื่อประเมินผลรายการ 
น าข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย ที่มีข้อมูล

เกี่ยวกับความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รบั รวมถึงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะหลังจากรับชมรายการที่ผู้
ศึกษาผลิตข้ึน โดยน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไชปรับปรุงช้ินงานให้
สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 
 
การน าเสนอข้อมูลและชิ้นงาน 

ในการศึกษาและผลิตรายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือจาก
ความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและช้ิน งานที่ได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลและการผลิตรายการโทรทัศน์ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้

1.  การน าเสนอข้อมูลในข้ันตอนก่อนการผลิตรายการ 
ข้อมูลในข้ันตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพื่อน ามาใช้เปน็แนวทางใน

การผลิตรายการ ดังต่อไปนี้ 
ส่วนที่ 1 น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth 

Interview) ของกลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิต
รายการโทรทัศน์ ตามประเด็นค าถามที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการ
ผลิตรายการเรียลลิตี้ รวมถึงรายการที่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพและธุรกิจ และเพื่อให้ทราบถึง
กลวิธีในการคัดเลือกสร้างสรรค์รูปแบบและเนื้อหาที่ดี รวมไปถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
และผลิตช้ินงาน เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ที่น าเสนอธุรกิจ
งานประดิษฐ์ท าด้วยมือจากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ 

ส่วนที่ 2 น าเสนอผลการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับ
กลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย เพื่อให้ทราบถึงทัศนคติ พฤติกรรมการรับชม ความคิดเห็นและความต้องการ
รับชมรายการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การผลิตรายการต่อไป 

2.  การน าเสนอข้อมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิตรายการ 
ข้อมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมข้ึนเพื่อน ามาใช้ในการวาง

แผนการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้ 
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ส่วนที่ 1 น าเสนอโครงสร้างของรายการ (Proposal) โดยมีองค์ประกอบต่างๆ ตั้งแต่
ช่ือรายการ แก่นรายการ (Theme) แนวคิด (Concept) วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วันเวลา
ออกอากาศ เนื้อหารายการ รูปแบบและวิธีการน าเสนอ ผู้ด าเนินรายการ เป็นต้น เหล่านี้เป็น
องค์ประกอบที่จะท าการผลิตข้ึนในแต่ละตอนของรายการ 

ส่วนที่ 2 น าเสนอบทรายการ (Script) เป็นโครงร่างบทในรายการทั้งสิ้น 1 ตอน ซึ่ง
จะประกอบด้วยภาพที่จะใช้เล่าเรื่อง บทพูดของผู้ด าเนินรายการและผู้ร่วมรายการ ล าดับคิวต่างๆ 
การพักเบรคช่วงรายการ รวมถึงเพลงที่ใช้ประกอบในแต่ละช่วงของรายการ 

ส่วนที่ 3 น าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิต (Time Table) เพื่อให้ทราบถึง
ระยะเวลาและเป้าหมายในการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลไปจนถึงการประเมินผล
รายการ 

3.  การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์ 
น าเสนอตัวรายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือจากความคิด

สร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ที่เสร็จสมบูรณ์ จ านวนทั้งสิ้น 1 รายการ (ตอน) 
4.  การน าเสนอผลการประเมินรายการ 

น าเสนอผลการประเมินผลรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย ในด้านของรูปแบบ เนื้อหา ผู้ด าเนิน
รายการ ผู้ร่วมรายการ รวมถึงภาพและเสียงประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์สรุปตาม
ประเด็น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขรายการต่อไป 
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บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่อง “การผลิตรายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือ
จากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่” ใช้การศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบการวิจัย
ประยุกต์ (Applied Research) โดยผู้ศึกษาได้เลือกใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth 
Interview) กับบุคคลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการท างานเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์รูปแบบ  
เรียลลิตี้และการผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพและธุรกิจ ร่วมกับการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และจะน าข้อมูลที่ได้จากการ
วิจัยมาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อน าไปประยุกต์ใช้และเป็นแนวทางในการผลิตรายการที่ตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด ซึ่งสามารถแบ่งการน าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

1.  การเก็บข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
2.  การผลิตช้ินงานรายการ   

 
การเก็บข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 

1.  การวิเคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) ของกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์รูปแบบเรียลลิตี้ และรายการที่มี
เนื้อหาการน าเสนอเกี่ยวกับอาชีพและธุรกิจ ซึ่งได้แก่ 

1.1 คุณวชิรภัทร อินทุภูติ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการฝ่ายการผลิตรายการโทรทัศน์ 
(Production Director) รายการต้นศิลปะ ปี 3 ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (Thai PBS) 

1.2 คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ ต าแหน่ง ผู้ควบคุมการผลิตรายการ (Producer) รายการ
คนหัวรั้น ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (Thai PBS) 

1.3 คุณสิทธิพร หิรัญกุล ต าแหน่ง ผู้ควบคุมการผลิตรายการ (Producer) รายการ
อาวุธไอเดีย ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

โดยผู้ศึกษาจะแบ่งการวิเคราะห์การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-depth Interview) 
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์รูปแบบเรียลลิตี้ และผลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-depth 
Interview) ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพและธุรกิจ 

กลุ่มที่ 1 ผลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) ของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องด้านการผลิตรายการโทรทัศน์รูปแบบเรียลลิตี้ คือ คุณวชิรภัทร อินทุภูติ โดยจะแบ่งการ
วิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ รูปแบบและเนื้อหารายการของผู้ให้สัมภาษณ์ และ
รูปแบบและเนื้อหารายการของผู้ศึกษา 
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ส่วนท่ี 1 รูปแบบและเน้ือหารายการของผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ท างานเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์รูปแบบเรียลลิตี้ 

- แนวคิดหรือแรงบันดาลใจในการผลิตรายการ 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า แนวคิดหรือแรงบันดาลใจในการผลิตรายการนั้น เริ่มต้น

จากการที่ได้รับโจทย์จากลกูค้า หรือจากแนวนโยบายของทางสถานีโทรทัศน์ทีม่ีความต้องการอยากให้
มีการผลิตรายการหนึ่งๆ ข้ึนมาเพื่อน าเสนอแก่ผู้ชม ซึ่งในการที่จะผลิตรายการใดรายการหนึ่งนั้นก็
จะต้องมีการคิดให้เกิดความแตกต่างอย่างน่าสนใจ เพื่อใหส้ามารถตอบโจทย์และตรงกับความต้องการ
ของลูกค้าและผู้ชมเป็นหลัก โดยผู้เช่ียวชาญได้บอกเล่าถึงจุดเริ่มต้นของรายการโทรทัศน์ที่รับผิดชอบ 
ดังต่อไปนี ้

“ในการผลิตรายการเรียลลิตี้ สิ่งที่ต้องท าก่อนที่จะท าการผลิตรายการนั่นคือ การ
หาข้อแตกต่าง เพราะรายการที่ท าเปน็เรยีลลิตี้ส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงบันเทิง และด้านอาชีพ ซึ่งจะ
เป็นประเด็นที่ผู้ชมจะสนใจมาก เนื่องจากเป็นสิ่งที่สามารถพบเจออยู่บ่อยๆ และส าหรับรายการต้น
ศิลปะนั้นเกิดข้ึนมาจากได้รับโจทย์จากทางสถานีว่าอยากให้ผลิตรายการที่เกี่ยวกับศิลปะ เมื่อเป็น
ประเด็นเกี่ยวกับศิลปะก็คิดว่าศิลปะสามารถท าเป็นรายการเรียลลิตี้ได้ เนื่องจากข้ันตอนการท างาน
ศิลปะค่อนข้างจะมีความหวือหวา มีกระบวนการในการท าอยู่พอสมควร  สามารถท าให้มีความ
แตกต่างในการผลิตรายการได้ จึงกลายเป็นที่มาของรายการต้นศิลปะว่าท าไมถึงท าเป็นเรียลลิตี้ศิลปะ 
ถือเป็นโจทย์ที่ยากมากส าหรับการท างาน เพราะท าประเด็นที่คนทั่วไปไม่ค่อยสนใจมาก ผู้คนส่วน
ใหญ่คิดว่าศิลปะเป็นเรื่องไกลตัว ซึ่งแท้จริงแล้วศิลปะนั้นอยู่รอบๆ ตัว ก็ท าให้ศิลปะยังมีลุ้นอยู่ว่าท า
เป็นรายการแล้วคนจะสนใจ” (วชิรภัทร อินทุภูติ 2556: สัมภาษณ์) 

- ถ้าอยากจะผลิตรายการเรียลลิตี้ข้ึนมารายการหนึ่ง อะไรที่ต้องคิดเป็นอันดับแรก 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ในการผลิตรายการข้ึนมารายการหนึ่งนั้น จ าเป็นจะต้อง

มีการคิดที่เป็นกระบวนการ สามารถสื่อสารและเข้าถึงเรื่องราวนั้นได้จริงๆ โดยอาจคิดอยู่บนพื้นฐาน
ที่ว่าจะมีวิธีการอย่างไรที่จะท าให้เรื่องไกลตัวนั้นกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวของผู้รับชมให้ได้ ซึ่งสิ่งนี้จะเป็น
แนวทางของการผลิตรายการใดๆ ข้ึนมา 

“การที่จะผลิตรายการเรียลลิตี้ข้ึนมาอีกรายการหนึ่ง ส าคัญคือต้องเป็นเรื่องที่มี
กระบวนการในการผลิต มีความหวือหวา ความน่าสนใจในการน าเสนอ และควรจะเป็นสิ่งที่ผู้ชม
สามารถจับต้องได้ คือดูเหมือนจะไกลตัว แต่ที่จริงแล้วใกล้ตัวมาก” (วชิรภัทร อินทุภูติ 2556: 
สัมภาษณ์)  

- มีวิธีการอย่างไรที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ และแตกต่างจากรายการ
อื่น อย่างไร 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า ในการที่จะท ารายการให้มีความน่าสน ก็จะต้องมาจาก
การค้นคว้าและส ารวจดูจากรายการอื่นๆ ที่มีอยู่ เพื่อที่จะได้หาจุดที่มันแตกต่าง แปลกใหม่ไปจาก
รายการเหล่าน้ัน แต่ก็ต้องข้ึนอยู่กับกระบวนการคิดว่าจะใช้หลักวิธีในการดึงดูดความสนใจจากผู้ชม
รายการอย่างไร ซึ่งนั่นก็จะเป็นจุดเด่นที่แตกต่างของรายการ อันจะท าให้ผู้ชมรู้สึกถึงความแปลกใหม่
และอยากจะติดตามรับชม 
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“มีความแตกต่างอยู่พอสมควร ก็คิดข้ึนมาเลยว่าต่อไปนี้จะไม่ใช่เรียลลิตี้ที่มีมือถือ
ไมค์ไฟส่องหน้า แต่เป็นเรียลลิตี้ที่ชุ่มไปด้วยสี มือก็ต้องก าพู่กัน ก็จะมีโจทย์ให้เล่นเพื่อสร้างความ
แตกต่าง และต้องคิดวิธีว่าท ายังไงให้คนส่วนมากดูรายการศิลปะ เริ่มด้วยการค้นหาว่ารายการศิลปะ
ในประเทศไทยมีรายการอะไรบ้าง และดูว่าศิลปะนั้นใจความส าคัญที่สุดคืออะไร ซึ่งก็คือความคิด
ส าคัญที่สุด และผลงานที่ปรากฏออกมา ฉะนั้นสองอย่างนี้คือ จุดเด่นของรายการต้นศิลปะ โดยต้อง
เอาจุดเด่นนี้มาสื่อให้ได”้ (วชิรภัทร อินทุภูติ 2556: สัมภาษณ์) 

- มีวิธีการเล่าเรื่องอย่างไร 
วิธีการเล่าเรื่องของรายการเรียลลิตี้นั้น พบว่า การจะท ารายการเรียลลิตี้หรือ

รายการโทรทัศน์ทุกรายการ ควรมีการน าความรู้หรือศาสตร์ทางด้านละครมาเป็นองค์ประกอบในการ
สร้างเงื่อนไขที่จะท าให้ผู้ชมได้เห็นเป็นนัยว่ารายการนี้ต้องการที่จะสื่อสิ่งใด ซึ่งก็จะช่วยสร้างการ
ติดตามรับชมได้อีกวิธีหนึ่ง 

“เริ่มด้วยการคิดว่าจะท าอย่างไรให้คนกลุ่มใหญ่เลือกชมรายการ นั่นคือโจทย์หลัก 
โดยมองว่าก่อนที่ผู้ชมจะด ูก่อนที่จะเห็นผลงาน ผลงานที่แสดงให้เห็นตอนจบ แล้วตอนต้นจะท ายังไง
ให้ผู้ชมดู ก็ต้องพูดถึงแรงบันดาลใจ ถึงวิธีคิด ฉะนั้นก่อนจะเป็นรูปข้ึนมานั้นมีที่มาที่ไปยังไง จึงคิดว่า
แรงบันดาลใจส าคัญต่อรายการ แล้วแรงบันดาลใจอะไรที่ดึงดูดความสนใจคนดูได้ มีอะไรบ้าง ก็จะมี
ความตื่นเต้น มีความน่ากลัว มีความท้าทาย มีความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ ผู้ชมก็จะรอดูว่าจะท า
ได้ไหม เกิดเป็นเงื่อนไข ซึ่งเงื่อนไขเป็นลักษณะของวิธีการเล่าเรื่องแบบละคร ดังนั้นรายการต้นศิลปะ
ทุกตอนจะมีเงื่อนไขอยู่ ว่าจะสร้างเงื่อนไขอะไรเพื่อให้ผู้ชมได้ตามดู คือต้องหาเงื่อนไขข้อขัดแย้ง 
(Conflict) ซึ่งนีเ่ป็นศาสตร์การท ารายการโทรทัศน์ทุกรายการที่น ามาใช้ในการเล่าผูกเรื่อง” (วชิรภัทร 
อินทุภูติ 2556: สมัภาษณ์) 

- กลุ่มเป้าหมายมีสว่นส าคัญต่อรูปแบบและเนื้อหาของรายการมากน้อยเพียงใด และ
มีการเลือกกลุ่มเป้าหมายของรายการอย่างไร 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มเป้าหมายถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญส าหรับ
การผลิตรายการ เพราะการที่จะผลิตรายการใดๆ จ าเป็นที่จะต้องมองถึงความต้องการรับชมรายการ
ของผู้ชมหรือกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก แม้ว่ากลุ่มเป้าหมายของรายการอาจจะเป็นเพียงกลุ่มเล็กหรือ
เฉพาะกลุ่ม แตใ่นการท ารายการที่ดีก็ควรที่จะต้องพยายามสื่อไปให้ถึงคนกลุ่มใหญ่ให้ได้ด้วย ซึ่งนั่นก็
ข้ึนอยู่กับโจทย์ของการผลิตรายการว่าต้องการผลิตอะไรส าหรับใคร และต้องน าเสนอรูปแบบเนื้อหา
อย่างไรที่จะเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่รับชมรายการ 

“ต้องตั้งโจทย์ไว้ว่าอย่าท ารายการศิลปะเพื่อให้คนสนใจเป็นความรู้ เพราะเป็น
รายการโทรทัศน์ ข้อแรกในการท ารายการโทรทัศน์ เราต้องท ารายการโทรทัศน์ที่ให้คนส่วนใหญ่ดู 
เพราะเป็นสิ่งที่สามารถถ่ายทอดความคิดของผู้คิดมาให้คนกลุ่มใหญ่ดู แต่ไม่ผิดที่จะคิดเฉพาะกลุ่ม แต่
สุดท้ายแล้ว ไอเดียใหญ่หลักๆ ควรจะมองถึงคนส่วนใหญ่” (วชิรภัทร อินทุภูติ 2556: สัมภาษณ์) 

- รูปแบบของรายการเรียลลิตี้ สามารถน าเสนอได้กี่รูปแบบ 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า การน าเสนอรายการที่มีรูปแบบของเรียลลิตี้ สามารถท า

ได้หลากหลาย ด้วยการน ามาประยุกต์ผสมผสานกับการน าเสนอในรูปแบบอื่นๆ ก็อาจจะเป็นการเพิ่ม
ความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ที่ลงตัว และสามารถท าให้เกิดเป็นรายการรูปแบบใหม่ๆ ที่น่าสนใจได้ 
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“รูปแบบของรายการเรียลลิตี้นั้นมีอยู่เยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นเรียลลิตี้ชีวิต อย่าง
รายการคนค้นฅน เรียลลิตี้แข่งขัน อย่างรายการ Academy Fantasia, The Voice, The star โดย
รูปแบบรายการเรียลลิตี้จะต่างกับสารคดีตรงที่มีเกมมกีารแข่งขัน ซึ่งการแบ่งรูปแบบของรายการเรียล
ลิตี้ตอนน้ีสามารถท าได้หลากหลายมาก” (วชิรภัทร อินทุภูติ 2556: สัมภาษณ์) 

- รายการเรียลลิตี้มีการเขียนบทขึ้นมาหรือไม่ 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า การเขียนบทส าหรับรายการเรียลลิตี้นั้น ก็เป็นไปตาม

ทฤษฏีคือที่ว่า เป็นรายการที่น าเสนอเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจริง และไม่มีการเขียนสคริปต์ 
“เรียลลิตี้โชว์ คือ สิ่งที่เกิดข้ึนจริง ไม่มีการนัดแนะ ไม่มีการเขียนบท” (วชิรภัทร 

อินทุภูติ 2556: สัมภาษณ์) 
- อะไรที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจ หรือเป็นที่จดจ าของผู้ชม 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า ในการที่จะสร้างความน่าสนใจให้กับรายการนั้น จะต้อง
รู้จักใช้ศาสตร์ทางด้านการละคร เพื่อน ามาใช้ในการผูกเรื่อง สร้างเงื่อนไข หากมีการสร้างสรรค์เนื้อหา
เรื่องราวได้ดี นั่นก็จะเป็นข้ันหนึ่งที่จะท าให้ผู้ชมเกิดความสนใจติดตามชมรายการตั้งแต่ต้นจนจบได้ 

“เป็นการใช้ทฤษฎีล้วนๆ มาผูกให้มีความตื่นเต้น ใช้เงื่อนไขเวลา นั่นคือเงื่อนไขที่
จะต้องท ายังไงก็ได้ให้รายการสนุก ตื่นเต้น เพราะเมื่อเริ่มต้นเล่ามาคนก็จะเริ่มรู้สึกว่าสนุก คือสิ่งที่จะ
ท าให้ผู้ชมต้องดูต้ังแต่ต้นจนจบ หากคนที่ไม่สนใจศิลปะไดดู้รายการก็จะรู้สึกถึงความบ้า ความแปลก 
เกิดข้อสงสัย จนท าให้ต้องติดตามดูต่อ นี่คือศาสตร์อย่างหนึ่งของการท ารายการต้นศิลปะ” (วชิรภัทร 
อินทุภูติ 2556: สัมภาษณ์) 

- มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ร่วมรายการเป็นเช่นใด 
“ต้องเริ่มต้นด้วยการคิดว่า ศิลปะที่งานออกมาแล้วเยี่ยมจะท ายังไง ก็ต้องคัดคนที่

เก่งมา เลยเป็นที่มาว่าจะต้องมีการคัดเลือก เพราะรายการเรียลลิตี้เป็นเรื่องการแข่งขันอยู่แล้ว 
ประเด็นที่หนึ่งคือใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกเด็กศิลปะ ประเด็นที่สองคือจะให้ใครมาตัดสินก็เป็นที่มา
ของกรรมการ” (วชิรภัทร อินทุภูติ 2556: สัมภาษณ์) 

ส่วนท่ี 2 รูปแบบและเน้ือหารายการของผู้ศึกษา 
- รูปแบบการน าเสนอของรายการ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า เรื่องของรูปแบบรายการของผู้ ศึกษาที่จะน าเสนอเป็น
รูปแบบรายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้น้ัน ด้วยรูปแบบวิธีการน าเสนอลักษณะนี้อาจจะเป็นรูปแบบ
ของรายการแนวสารคดีมากกว่าที่จะเป็นรายการเรียลลิตี้ได ้

“เป็นสารคดี ไม่ใช่เรียลลิตี้ สารคดีคือไปถ่ายข่าวมาร้อยเรื่องให้มีความน่าสนใจ 
เรียลลิตี้ไม่ใช่ชีวิตจริง แต่คือเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจริง ท ายังไงให้น่าสนใจ นั่นคือเรียลลิตี้” (วชิรภัทร 
อินทุภูติ 2556: สัมภาษณ์) 

ซึ่งก็ได้รับค าแนะน าว่าอาจจะต้องใช้วิธีการเล่าเรื่องเข้ามาช่วย หรือพยายามสร้าง
เงื่อนไขเข้ามา เพื่อจะท าให้ผู้ชมเกิดความสนใจอยากดูรายการ และจะต้องหาวิธีการที่จะท าให้ผู้ชม
รับชมโดยที่ไม่รู้ตัวว่าตนเองได้รับความรู้ 
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“ต้องหาวิธีที่จะท ายังไงก็ได้ให้ผู้ชมดู โดยไม่รู้ตัวว่าได้รับความรู้ ต้องท าให้เขารู้ได้
ด้วยตัวของเขาเอง ให้เขาสนใจดูแล้วรู้ จึงจะเป็นรายการโทรทัศน์” (วชิรภัทร อินทุภูติ 2556: 
สัมภาษณ์) 

- เนือ้หาของรายการควรเน้นหรือเพิ่มเติมในส่วนไหน เพื่อให้เกิดความแตกต่าง และ
น่าสนใจยิ่งขึ้น 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า ในการที่จะท ารายการทีน่ าเสนอเกี่ยวกับอาชีพและธุรกิจ 
จะต้องมีการท าความเข้าใจและศึกษาหาข้อมูลทางด้านการบริหารธุรกิจ และทางการตลาด เพื่อที่จะ
ได้มีข้อมูลในการสร้างเนื้อหาให้กับรายการที่ถูกต้อง และการจะผลิตรายการโทรทัศน์ต้องรู้จักใส่
เรื่องราวใส่การเล่าเรื่องที่ดีมีความเช่ือมโยงเข้าไปในเนื้อหาที่จะท าเสนอ ซึ่งจะช่วยให้รูปแบบของ
รายการมีความชัดเจนมากข้ึน อีกทั้งยังท าให้เกิดความแตกต่าง และน่าสนใจมากข้ึนด้วย 

“หากจะท าเรื่องธุรกิจ ก็ต้องมีความรู้ทางด้านธุรกิจอยู่มากพอสมควร ว่าสิ่งที่เขา
ท านั้นเป็นอะไร 4P คืออะไรบ้าง เวลาท างานอะไรอย่างนี้ก็ต้องมีการศึกษาค้นคว้ามากพอสมควร 
อย่างรัฐบาลมีโครงการ Creative Economy คือน าของที่มีอยู่ไปช่วยกันพัฒนา ฉะนั้นหัตถกรรมไทย 
เนื่องจากเป็นการท าต่อๆ กันมา ท าจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่ง ท าโดยคนกลุ่มใหญ่ จะท าให้ขาดอารมณ์
หรือว่าความสุนทรีที่จะท าให้เกิดเป็นช้ินงานที่แบบเพื่อให้ขายได ้ดังนั้นนักคิดส่วนใหญ่ก็จะช่วยกันคิด
ว่า ท ายังไงที่จะใส่เรื่องราวของมันเข้าไป” (วชิรภัทร อินทุภูติ 2556: สัมภาษณ์) 

- มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อันจะเป็นประโยชน์ในการผลิตรายการหรือไม่ 
“คนที่มีลักษณะพิเศษ แบบเทพๆ เขาจะมีความน่าสนใจอยู่ที่ว่ามีมุมมองเยอะ พูด

อะไรออกมาแล้วแบบค าเทพๆ โดนๆ จะท าให้รายการน่าสนใจ แล้วก็จะได้เรียนรู้อะไรจากเขาเยอะ
พอสมควร” (วชิรภัทร อินทุภูติ 2556: สมัภาษณ์) 

 
กลุ่มที่ 2 ผลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-depth Interview) ของผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพและธุรกิจ คือ คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ 
และคุณสิทธิพร หิรัญกุล โดยจะแบ่งการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  รูปแบบ
และเนื้อหารายการของผู้ให้สัมภาษณ์ และรูปแบบและเนื้อหารายการของผู้ศึกษา 

ส่วนท่ี 1 รูปแบบและเน้ือหารายการของผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ท างานเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับอาชีพและธุรกิจ 

- แนวคิดหรือแรงบันดาลใจในการผลิตรายการ เริ่มมาจากอะไร 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า แนวคิดหรือแรงบันดาลใจในการผลิตรายการนั้น เริ่มมา

จากการได้รับโจทย์จากลกูค้า หรือจากแนวนโยบายของทางสถานีโทรทัศน์ที่มีความต้องการอยากให้มี
การผลิตรายการประเภทนี้หรือมีเนื้อหาประมาณนี้มาน าเสนอแก่ผู้ชม ซึ่งในการที่จะผลิตรายการใด
รายการหนึ่งออกมานั้นก็จะต้องมีการคิดให้รอบด้าน เพื่อให้รายการที่ผลิตสามารถตอบโจทย์และตรง
กับความต้องการในการรับชมของผู้ชมได้ โดยผู้เช่ียวชาญได้บอกเล่าถึงจุดเริ่มต้นรายการของตนเอง 
ดังต่อไปนี ้

“รายการอาวุธไอเดียแรกเริ่มตัวรายการเหมอืนเป็นรายการลูกของรายการสมรภูมิ
ไอเดีย และก็เป็นแนวนโยบายของทางช่อง 3 ที่อยากจะเปิดโอกาสให้มีพื้นที่ให้กับเด็กและเยาวชน ก็

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



59 

เลยให้โจทย์มาว่า ถ้าทางช่องให้เพิ่มเวลาข้ึนมาเป็นออกอากาศทุกวัน วันละ 1 นาที ทางรายการจะมี
วิธีการน าเสนออย่างไร ก็เลยมาท าโจทย์ว่า ถ้าเป็นแค่การน าเสนอผลงานอย่างเดียวหรือไอเดียอย่าง
เดียว ก็ดูจะไม่น่าสนใจเท่าไหร่ ถ้าในแง่ของการเผยแพร่นั้นตอบโจทย์ แต่ถ้าในงานของการที่จะให้
ผู้ชมต่อยอดหรือสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ น่าจะไม่ตอบโจทย์ ก็เลยคิดต่อว่ามีสิ่งประดิษฐ์หรือว่า
มีพวกงานไอเดียอื่นๆ ที่ท าออกมาแล้วขายได้ ต่อยอดได้ รู้สึกว่าน่าสนใจ เลยอยากจะหยิบยื่นโอกาส
ตรงนี้ให้กับคนรุ่นใหม่ เยาวชน กับการที่มีสิ่งประดิษฐ์แต่ไม่รู้จะไปน าเสนอที่ไหน อยากให้คนได้รู้จัก
ผลงานเขา เลยใช้ตรงนี้มาเป็นจุดตั้งต้นกับการผลิตรายการอาวุธไอเดีย” (สิทธิพร หิรัญกุล 2556: 
สัมภาษณ์) 

“รายการคนหัวรั้น แนวคิดมาจากค าว่า อยากท ารายการที่เป็นลักษณะให้คน
เข้าใจค าว่าผู้ประกอบการเพื่อสังคมหรือว่า Social Enterprise ซึ่งในเมืองไทยค านี้ถือว่าเป็นค าใหม่ 
เลยมองว่ากิจการเพื่อสังคมสามารถเกิดข้ึนได้ แต่คนไทยยังไม่เข้าใจว่ากิจการเพื่อสังคมคืออะไร 
แตกต่างจากกิจการอื่นๆ ยังไง มีแนวคิดแบบไหน ในประเทศไทยกิจการเพื่อสังคมถือว่ายังมีน้อยมาก 
เพราะฉะนั้นเลยมองว่าตรงนี้น่าจะเปน็จังหวะที่น่าจะผลิตรายการเพื่อให้คนต่างๆ เข้าใจว่ามันคืออะไร 
มีวิธีท างานยังไง มีวิธีคิดแบบไหน ประกอบกับช่องไทยพีบีเอสอยากน าเสนอประเด็นนี้ข้ึนมาด้วย เลย
กลายเป็นที่มาของรายการคนหัวรั้น ซึ่งค าว่าคนหัวรั้นมาจากบุคลิกหนึ่งของคนที่เป็นกิจการเพื่อ
สังคม” (ชัยวัฒน์ เพชรทับ 2556: สัมภาษณ์) 

- วิธีในการคิด Concept ของรายการตั้งต้นมาจากตรงไหน 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า การคิด Concept จะต้องคิดให้มีความแตกต่างอย่าง

ชัดเจน และสามารถตอบโจทย์ที่สร้างความน่าสนใจใหก้ับรายการทีจ่ะผลติได้ เป็นการสร้างสว่นผสมที่
ลงตัวให้กับรายการ 

“แนวคิดของรายการนั้นต่อเนื่องมาจากรายการสมรภูมิไอเดีย แล้วก็พยายามมอง
ให้เห็นความแตกต่างของรายการทีคื่อคนละรายการกนั ฉะนั้นสิ่งที่พยายามท าให้เกิดความแตกต่างคือ 
สิ่งประดิษฐ์หรือไอเดียอะไรที่สามารถขายได้ น ามาออกในรายการอาวุธไอเดีย” (สิทธิพร หิรัญกุล 
2556: สัมภาษณ์) 

“โจทย์มาจากค าว่าคนไม่เข้าใจ ท ายังไงให้คนเข้าใจ วิธีการที่จะท าให้คนเข้าใจควร
จะใส่อะไรบ้าง สิ่งหนึ่งที่เลือกคือ ภาพอินโฟกราฟิก (Infographic) ที่น ามาใช้สรุปว่าเขาท ายังไง เขามี
วิธีคิด หรือเกิดผลอะไรกับสังคมกับสิ่งแวดล้อม กับอีกสิ่งคือใช้วิธีให้พิธีกรเป็นตัวแทนของคนที่ไม่รู้
แล้วก็อยากรู้ เข้าไปคุย เข้าไปท า เข้าไปคลุกคลี อีกส่วนหนึ่งคือ เลือกตัวแทนของกิจการที่เปน็ตัวแทน
ของคนเหล่าน้ัน เพื่อที่จะให้เปน็ตัวแทนของประเภทนั้นๆ นี่คือส่วนผสมทั้งหมดที่กลายมาเป็นรูปแบบ
ของรายการ” (ชัยวัฒน์ เพชรทับ 2556: สัมภาษณ์) 

- ลักษณะการน าเสนอและวิธีการตั้งประเด็นเพื่อการน าเสนอ เป็นอย่างไร 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ในด้านของการน าเสนอและการตั้งประเด็นเพื่อการ

น าเสนอนั้น จะต้องมีการคัดสรรประเด็นหรือตัวเนื้อหาหลักๆ มาเป็นอย่างดี ว่าสิ่งที่รายการจะ
น าเสนอให้แก่ผู้ชมควรจะเป็นอะไร มีลักษณะอย่างไร ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีจะต้องมีคุณค่า มีประโยชน์ หรือมี
ความน่าสนใจมากเพียงพอที่ผู้ชมควรจะได้รับจากรายการ 
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“ในการเลือกเนื้อหาจะเลือกจากตัวแทนที่ เป็นกิจการเพื่อสังคมที่ ประสบ
ความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อท าให้คนเห็นว่านี่คือคนที่ท าแล้วและท าได้จริง เกิดผลดีกับสังคม
จริงๆ ด้วย แต่จะเลือกให้มีความหลากหลาย ไม่ใช่ประเภทใดประเภทหนึ่ง เพื่อทีจ่ะบอกว่ากิจการเพือ่
สังคมทุกรูปแบบทุกอาชีพสามารถเป็นได้หมดเลย เพียงแต่ต้องเข้าใจแนวคิดก่อนว่ามองเห็นปัญหา
สังคม แล้วใช้กิจการมามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น นี่คือวิธีการเลือกตอนมาน าเสนอ” 
(ชัยวัฒน์ เพชรทับ 2556: สัมภาษณ์) 

“จะต้องดูก่อนว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่เอามาน าเสนอนั้นถูกคิดบนพื้นฐานอะไร เช่น เพื่อ
แก้ปัญหา เพื่อช่วยท าให้ดีข้ึน เพื่อความสวยงาม หรือเพื่อใช้ไปเฉยๆ ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร คือจะดู
ที่ตัวตั้งต้นเป็นหลักก่อน เพราะฉะนั้นตัวที่จะเปิดเรื่องหรือว่าน าเสนอก็ต้องสามารถตอบโจทย์ได้ว่า
ของช้ินน้ีถูกคิดข้ึนมาเพื่ออะไร เพื่อให้ผู้ชมทางบ้านเข้าใจด้วยระยะเวลาที่มีแค่ 1 นาที คือพยายามที่
จะขมวดเรื่องในการน าเสนอ ให้จบได้ภายใน 1 นาที ให้มีความกระชับ แล้วก็เข้าใจง่าย” (สิทธิพร 
หิรัญกุล 2556: สัมภาษณ์)  

- ลักษณะการเลือกเนื้อหาและหลักเกณฑ์ในการแบ่งเนื้อหาของรายการเป็นอย่างไร 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า เกณฑ์ในการแบ่งเนื้อหาของรายการ ผู้ผลิตควรที่จะวาง

โครงสร้างของเนื้อหาที่ต้องการจะน าเสนอออกมาในสัดส่วนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการรับรู้ของ
ผู้ชม ส่วนหนึ่งก็เพื่อสร้างการจดจ าและการล าดับเนื้อหาข้อมูลที่จะถ่ายทอดไปสู่ผู้ชมรายการได้อย่าง
ครบถ้วน เพื่อที่ผู้ชมจะได้รับชมรายการอย่างเข้าใจ และถูกต้องชัดเจน ซึ่งผู้เช่ียวชาญได้ กล่าวถึง
หลักเกณฑ์ในการแบ่งเนื้อหารายการของตนเองพอสังเขปดังนี้ 

“เนื้อหาหลักๆ จะมีอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนของตัวปัญหา ตัวปัญหาก็จะเป็นในการ
น าเสนอของพิธีกร ว่าสิ่งประดิษฐ์ช้ินนี้หรือว่าไอเดียช้ินนี้ถูกคิดข้ึนมาบนพื้นฐานของปัญหาอะไร 
ฉะนั้นก็เป็นเหมือนตัวเลา่เรื่อง และส่วนการน าเสนอตัวไฮไลท์ของประเด็นของสิง่ประดิษฐ์ ไอเดียนั้นๆ 
ซึ่งก็จะเป็นเหมือนกับการขายของ” (สิทธิพร หิรัญกุล 2556: สัมภาษณ์) 

“แต่ละตอนจะแบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นภาพอินโฟกราฟิก (Infographic) 
เพื่อสรุปกิจการย่อๆ ว่าคือใคร ท าอะไร แก้ปัญหาสังคมยังไง และสังคมดีข้ึนยังไง ส่วนที่สองแบ่ง
ออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ ปัญหาของสังคม (Problem) คือทุกกิจการเวลาท าเขาจะมองปัญหาสังคม
ของเขาคืออะไร ตามมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Innovative) ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม โดยเน้นวิธีคิดที่
ดี และกลายมาเป็น 3P ที่เกี่ยวข้องกับรายการนี้ P1-People ทุกกิจการเกี่ยวข้องกับคน สังคม ชุมชน 
P2-Planet อาจจะหมายถึงสิ่งแวดล้อม ป่า โลก ภูมิอะไรต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของ
สภาพแวดล้อมเรื่องอะไรทั้งหมด เพราะกิจการเหล่านี้ช่วยแก้ไม่มากก็น้อย P3-Profit กิจการทุกอัน
ต้องมีก าไร สามารถด าเนินได้ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดทุน ก าไรที่ว่าอาจจะเป็นก าไรที่ใช้สองอย่าง คือ
ก าไรให้ตัวเอง ความยั่งยืน มีรายได้กลับมาเลี้ยงทีมงานเลี้ยงลูกน้องหรืออะไรทั้งหมด อีกอันหนึ่งคือ
อาจจะเป็นก าไรให้สังคม สิ่งที่ท าอาจจะคืนกลับไปในรูปแบบอะไรก็ตาม ตัวรายการจะแบ่งเนื้อหา
ออกมาแบบนี้เป็นโครงหลัก แล้วเอากิจการอะไรใส่เข้าไป สัดส่วนก็ค่อนข้างจะเท่าๆ กัน” (ชัยวัฒน์ 
เพชรทับ 2556: สัมภาษณ์)  
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- มีวิธีการอย่างไรที่ท าท าอย่างไรให้รายการมีความน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ และแตกต่าง
จากรายการอื่น อย่างไร 

จากการสัมภาษณ์ก็ได้ทราบถึงวิธีการที่จะสร้างสรรค์รายการอย่า งไรให้มีความ
น่าสนใจ และไม่น่าเบื่อ รวมถึงการหาข้อแตกต่างที่จะท าให้รายการที่ผลิตข้ึนมานั้นมีจุดเด่น มีความ
น่าสนใจมากขึ้น และต้องอาศัยการดูรายการโทรทัศน์ให้มากๆ การศึกษาข้อมูลต่างๆ เพื่อน ามาต่อ
ยอด สร้างองค์ประกอบใหม่ๆ ให้กับรายการ เหมือนเป็นการมองหาปัจจัยที่จะสร้างสรรค์ท าให้เกิด
ความลงตัวในรายการได้ 

“เป็นโจทย์ที่ยาก สิ่งที่ท าได้อย่างเดียวคือ ต้องดึงเงื่อนไขอื่นๆ เอามาประกอบกัน 
อันแรกเลยคือ ตัวพิธีกร ก็ต้องเลือกคนที่มีความทันสมัย แล้วก็อย่างน้อยคือสามารถดึงกลุ่มคนดูที่เป็น
เด็กและเยาวชนเลือกที่จะหันมาดูได้ เป็นปัจจัยแรกกับการที่เลือกที่จะท าให้คนรู้จัก อย่างที่สองคือ
เรื่องของการท าช้อปปิ้งออนไลน์ข้ึนมา รายการไม่ใช่แค่น าเสนอเรื่องสิ่งประดิษฐ์ ถ้าคุณอยากขายของ 
คุณติดต่อมา รายการเป็นสื่อกลางในการที่จะขายของให้คุณได้ แล้วก็อย่างที่สามคือเรื่องของการ
ประสานงาน ทีมงานต้องส ารวจตลาด คือกลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มเยาวชน สถาบันการศึกษา หรือแม้
กระทั้งแม่บ้านและโอทอป จึงต้องท าการประสานงาน ออกตลาด บุกตลาด เป็นเหมือนหน่วยขายของ 
มันก็เลยกลายเป็นว่าต้องท าทุกๆ อย่าง ไปพร้อมๆ กัน ส่วนสุดท้ายที่ท าเพิ่มข้ึนมาก็คือ เรื่องของ
กิจกรรมอีเว้นท์ ก็คือเป็นในแง่ของการส่งเสริมการตลาด คืออยากให้กลุ่มคนดูทางบ้านเองมีส่วน
ร่วมกับทางรายการ สามารถมีกิจกรรมมาสนุกกัน มาส่งประกวดกัน หรือร่วมชิงของรางวัล เป็นส่วน
หนึ่งที่หยิบพวกอย่างนี้มาใช้ประกอบกันในการที่จะท าใหร้ายการ 1 นาที มันไม่ใช่แค่ 1 นาที เพื่อที่ท า
ให้รายการมันเป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งข้ึน เพราะปัญหาคือเวลาที่ออกอากาศบ่าย 3 ครึ่ง เป็นเวลาที่แทบ
น้อยมากที่คนจะรู้จัก เพราะไม่ใช่ช่วงเวลาไพร์มไทม์” (สิทธิพร หิรัญกุล 2556: สัมภาษณ์) 

- กลุ่มเป้าหมายมีสว่นส าคัญต่อรูปแบบและเนื้อหาของรายการมากน้อยเพียงใด และ
มีการเลือกกลุ่มเป้าหมายของรายการอย่างไร 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มเป้าหมายนั้นเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับการ
ผลิตรายการ โดยในแต่ละรายการก็จะมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่อาจจะคล้ายหรือแตกต่างกัน
ออกไปแล้วแต่โจทย์ของการผลิตรายการใดรายการหนึ่งว่าต้องการผลิตอะไรส าหรับใคร ต้องน าเสนอ
รูปแบบเนื้อหาอย่างไรที่จะเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่รับชมรายการ  ซึ่งผู้เช่ียวชาญได้กล่าวถึง
กลุ่มเป้าหมายของรายการที่รับผิดชอบดังนี้ 

“กลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักก็คือคนรุ่นใหม่ รุ่นใหม่ในที่นี้
กว้างตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนท างาน จนถึงผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีแนวความคิดใหม่ๆ นี่คือกลุ่มเป้าหมายที่
อยากให้สังคมในภาพรวมของคนที่เปิดใจกว้างต่างๆ เปิดรับ อีกส่วนหนึ่งคือ คนที่อยากเป็นเจ้าของ
กิจการ แล้วก าลังมองหาอะไรอยู่ อันนี้เป้าหมายจะรองอย่างนี้ก็ได้อยู่ เพราะว่าตัวนี้จะท าให้เห็น
กิจการเหล่าน้ีในแต่ละรูปแบบ คือคนอยากจะมีกิจการตอนนี้ก็มีเยอะ คนรุ่นใหม่ แบบเด็กรุ่นใหม่ที่จบ
มาไม่ได้อยากเป็นพนักงานในบริษัท ไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากหาอาชีพที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง พอมองเห็น
ทางเลือกว่ามีแบบนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วรู้สึกว่าชอบ อาจจะมาทางนี้ด้วย คนไทยส่วนหนึ่ง
ก็อาจจะท ากิจการเพื่อสังคมมากข้ึน ยิ่งกิจการมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีส่วนช่วยแก้ปัญหาสังคม” (ชัยวัฒน์ 
เพชรทับ 2556: สัมภาษณ์) 
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“ตั้งใจจะให้เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ดูรายการ แต่ด้วยเวลาที่ออกอากาศคือ 
บ่าย 3 โมง 26 นาที เป็นเวลาของผู้ใหญ่ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มคนทางบ้านที่อยู่บ้านดูเป็นหลัก ฉะนั้น
กลายเป็นว่าสิ่งประดิษฐ์ คนส่วนใหญ่ที่จะรู้จักรายการก็คือจะเป็นผู้ใหญ่ สิ่งประดิษฐ์ก็ต้องมีแบบที่ให้
ผู้ใหญ่ได้ใช้ ที่เข้าใจได้ง่ายข้ึนในระดับหนึ่ง” (สิทธิพร หิรัญกุล 2556: สัมภาษณ์) 

- มีหลักในการเขียนสคริปต์ หรือการใช้ค าพูดในรายการเป็นอย่างไร 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า การเขียนสคริปต์ ส าหรับรายการจะต้องเขียนในลักษณะ

ที่สามารถตอบโจทย์สิ่งที่รายการจะน าเสนอเป็นส าคัญ เพราะสคริปต์จะท าให้ผู้ผลิตและฝ่ายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับรายการ รวมถึงผู้รับสารที่เป็นผูช้ม จะสามารถเข้าใจถึงสิ่งที่รายการต้องการน าเสนอว่าจะ
สื่อสารหรือถ่ายทอดอะไรออกมา 

“ใช้ค าว่าละเอียดไม่ได้ ต้องใช้ค าว่าต้องสามารถตอบโจทย์ ตอบโจทย์ในที่นี้คือ
สิ่งประดิษฐ์ช้ินน้ี ที่เลือกมาน าเสนอเรื่องของความสวยงาม ฉะนั้นตัวตั้งต้นคือเวลาเล่าเรื่อง เกริ่นเรื่อง 
ตัวพิธีกรที่เป็นคนเล่าเรื่องจะต้องบอกถึงประเด็นว่าสิ่งนี้สวยงาม คิดบนพื้นฐานของความสวยงาม ท า
ให้ชีวิตดีข้ึน ฉะนั้นจึงจะสามารถส่งผลไปถึงตอนน าเสนอของตัวช้ินงานได้ สคริปต์มีการเปลี่ยนแปลง
หน้างาน แต่สุดท้ายคือ ความสอดคล้องกันของตัวพิธีกรกับตัวช้ินงานจะต้องสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน” (สิทธิพร หิรัญกุล 2556: สัมภาษณ์) 

- มีวิธีการอย่างไรในการท าให้รายการดูสนุกมีสาระ 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ในการที่จะท าให้รายการมีทั้งความสนุกสนาน และสาระ

ความรู้ควบคู่กันนั้น ก็ต้องรู้จักที่จะหาข้อโดดเด่น หรือเอกลักษณ์ของรายการที่จะน ามาใช้ดึงดูดความ
สนใจจากผู้ชม 

“ถ้าสนุกคงอาจจะต้องเป็นตัวพิธีกรด้วย แล้วก็มุขในการที่เราจะน าเสนอ คือมันก็
มาจากกลุ่มคนด ูปรากฏว่าเป็นกลุ่มแม่บ้านเปน็หลกั แล้วคนไทยจะชอบดูรายการตลก สนุก ที่นี้ก็เป็น
เนื้อหาที่มีสาระ ถ้ามันเป็นแบบซีเรียสเลย คนก็จะไม่ดู กลายเป็นว่าคาแรคเตอร์ของตัวพิธีกร ตัวน า
เสนอเองก็ต้องเป็นคนสนุก หรือบทต่างๆ ที่เขียนข้ึนมาต้องขอให้มันสนุก หรือแม้กระทั่ง Off scene 
เสียงที่เป็น Voice เล่าแนะน าขายของก็เป็นเสียงเล่าที่สนุก ก็อย่างน้อยคือ 1 นาที เปิดมา ได้ยินเสียง
ก็ยังแบบจ าได้ว่าคือรายการอาวุธไอเดีย นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันกับการที่อยากจะให้คนดูทาง
บ้านเองเกิดความรู้สึกว่าสนุกแล้วก็ติดตามมัน” (สิทธิพร หิรัญกุล 2556: สัมภาษณ์) 

“จริงๆ ทีมงานต้องท าการบ้านหนัก เพราะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในกิจการนั้นๆ 
อย่างละเอียด แล้วก็มาหยิบดูว่ากิจการเหล่าน้ันมีความโดดเด่นด้านไหน แล้วเลือกมุมบางมุมที่เขามี
ความโดดเด่นและน่าสนใจ และมีคุณค่าของสังคมจริงๆ แล้วน ามาน าเสนอให้มันน่าสนใจก็ต้องคิด
ต่อไปอีก มันก็อาจจะใช้วิธีหลายวิธี อย่างเช่น พิธีกร การท าให้เห็นเลยของกิจการนั้น หรือท าให้เห็น
ผลที่เกิดข้ึนกับสังคมนั้นๆ จริงๆ เลยอย่างนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่ง” (ชัยวัฒน์ เพชรทับ 2556: สัมภาษณ์) 

- อะไรที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจ หรือเป็นที่จดจ าของผู้ชม 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า การจะสร้างความน่าสนใจหรือภาพจ าของรายการหนึ่ง

นั้น สิ่งที่ส าคัญคือ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการวางรูปแบบ สร้างองค์ประกอบให้กับรายการ โดย
จะต้องใส่ใจกับทุกๆ องค์ประกอบ เพราะน่ันจะเป็นเหมือนการสร้างส่วนผสมของรายการที่ท าให้ผู้ชม
สนใจและจดจ ารายการได้มากยิ่งขึ้น 
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“เวลาคิด เวลาคนท ารายการคงไม่ได้มองแค่ส่วนนี้ส่วนเดียว คือต้องมองภาพ
ใหญ่ๆ แล้วต้องถามตั้งแต่โปรดักช่ันดีไซน์ คิดมาตั้งแต่โครงรายการ Mood รายการ อยากให้มันแค่
ไหน มันสนุกมากหรือลงมาหน่อยหรือพอดีๆ ก็ต้องหาความพอดีตรงนี้ วางไว้ว่าก็ไม่ถึงกับขนาดสนุก
มากแต่ไม่น่าเบื่อ ไม่นิ่ง เลือกพิธีกรที่มีคาแรคเตอร์แบบไม่ใช่เป็นทางการมาก สามารถคุยเรื่องยากกไ็ด้ 
คุยเรื่องสนุกก็ได้ ส่วนที่สองคือ เนื้อหาที่ยากย่อยยังไงให้ง่าย ก็ต้องหาวิธีเอาก็แล้วแต่ว่าแต่ละตอนแต่
ละอย่าง คือคนจะเข้าใจด้วยการเห็นภาพมากกว่าฟัง ถ้าเรามีแทรกภาพ (Insert) เข้าไปด้วย พิธีกรลง
ไปคลุก พิธีกรหยิบมานี่มันอะไร เกิดเป็นประสบการณ์ร่วมของพิธีกรกับเจ้าของ  ก็จะช่วยเป็น
ประสบการณ์ร่วมของคนดูด้วยเหมอืนกัน ประกอบกับ ภาพอินโฟกราฟิก (Infographic) ที่จะเป็นการ
สร้างสไตล์ จะใช้สีอยู่แค่ 4-5 สี โทนสีประมาณนั้น ฟอนต์แบบนั้น จังหวะความเคลื่อนไหวอะไร
ประมาณนั้น นี่คือสไตล์ในการสร้างความพอดี แล้วสร้างการจดจ าได้ประมาณหนึ่ง อันหนึ่งทีไ่ม่รู้จะจ า
ได้รึเปล่า คือเพลงประกอบรายการ ที่เลือกใช้ศิลปินที่เป็นศิลปินที่มีแนวคิดแบบนี้จริงๆ มีแนวคิดที่ดี
เพื่อสังคม วงภูมิจิต คือจริงๆ ก็เป็นส่วนผสมหนึ่ง มีหลายๆ อย่างประกอบ การถ่ายท า จังหวะการตัด
ต่อ วิธีการสร้าง Format รายการ การให้พิธีกรเปิดรายการด้วยท่าทีที่ไม่เป็นทางการ มันต้องถูกคิดมา
หมดนะ ต้องท าให้รู้สึกว่าเปิดแล้วโดนเลย เพราะฉะนั้น 7 นาทีแรกหรือ 5 นาทีแรก ท ายังไงให้คนเห็น
ปุ๊บแล้วไม่กดช่องหนี ก็ต้องสร้างอะไรให้น่าสนใจข้ึนมาได้ การเปิดตัวกิจการ เจ้าของกิจการ จะให้
เปิดตัวแบบเท่ห์ ในมุมมองแบบจะตั้งใจถ่าย เพื่อเห็นว่าเท่ห์จริงๆ มีความคิดที่เท่ห์ นี่คือความพิถีพิถัน 
ทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบทั้งหมดจะท าให้รายการน่าสนใจ ไม่นิ่ง ไม่อยู่ใน Format เดิมๆ เท่าไหร่ ก็
ถ้าพูดโดยภาพรวมก็คือใช้ค าว่า ความคิดสร้างสรรค์” (ชัยวัฒน์ เพชรทับ 2556: สัมภาษณ์) 

- อุปสรรคหรือปัญหาที่มักเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตรายการ 
“มีปัญหาหลักอยู่อันเดียวเลยก็คือ เรื่องของตอน ตอนก็คือพวกสิ่งประดิษฐ์งาน

ไอเดียที่จะเข้ามาน าเสนอในรายการ แต่ว่ารายการออกทุกวัน แล้วคือผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้แบบมีทุกวัน 
ฉะนั้นอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยส าหรับรายการเรา แล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือ สิ่งที่จะบอกทีมงานคือ 
จะต้องเลือกสิ่งประดิษฐ์หรอืว่างานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เป็นรูปแบบของบริษัท เนื่องจากว่าต้องยอมรับว่า
พวกบริษัทต่างๆ เหล่าน้ี เขามี Budget กับการน าเสนอ กับการซื้อสื่ออยู่แล้ว เพราะเขาต้องการโป
รโมท มันก็เลยย่ิงกลายเป็นว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวเลือกที่จะเลือกมาออกรายการ น้อยลงไปอีก แต่ก็ 
Open ในที่นี้หมายถึงว่า คือสิ่งประดิษฐ์หรือว่าไอเดียอะไรที่ไม่ได้แบบขายได้ ต้องการน าเสนอเป็นแค่
แนวคิด ก็เลือกมาออกน าเสนอได้เหมือนกัน ถ้าน่าสนใจจริงๆ ก็อันนี้จะเป็นปัญหาหลักเลยคือเรื่อง
ของตอน แต่ถ้าเรื่องของวิธีการเล่าเรื่องหรือว่าน าเสนอจะไม่ค่อยมี” (สิทธิพร หิรัญกุล 2556: 
สัมภาษณ์) 

“การเลือกตอนไม่มีปัญหา เพราะว่ามีที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานที่ช่ือว่า สกส. จะ
แนะน านู่นนีท่ี่น่าสนใจ อันน้ีไม่ใช่ปัญหาเลย เพราะว่ามีกิจการที่น่าสนใจจริงๆ มีอีกเยอะเลย ปัญหา
อื่นๆ อาจเป็นเรื่องของ พอเป็นรายการที่ต้องลงพื้นที่ในสถานที่ต่างๆ อาจต้องมีอุปสรรคบ้าง ฝนตก 
แดดออก อะไรนู่นนี่น่ันเป็นธรรมดาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป คิดแผนสองเอาไว้ทุกครั้ง เกิดอย่างนี้
ข้ึนต้องยังไง” (ชัยวัฒน์ เพชรทับ 2556: สัมภาษณ์) 
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- ความนิยมของรายการโทรทัศน์ที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจมีมากน้อยเพียงใด 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ความนิยมของรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอทางด้าน

ส่งเสริมการประกอบอาชีพและธุรกิจนั้น ยังคงมีอยู่มากพอสมควร ด้วยปัจจัยของกลุ่มเป้าหมายที่ดู
รายการประเภทนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มคนที่ว่างงาน และกลุ่มที่ต้องก าลังมองหาทางเลือกใหม่ๆ 
ให้กับตนเอง ฉะนั้นหากจะมีรายการที่ผลิตข้ึนมาเพื่อให้เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและธุรกิจ
ได้นั้น ก็น่าจะสามารถสร้างความนิยมในการรับชมได้อยู่ไม่มากก็น้อย ซึ่งนั่นก็ข้ึนอยู่กับประเด็น 
รูปแบบเนื้อหาในการน าเสนอของรายการอีกด้วย 

“มีมากน้อยแค่ไหน ปัจจุบันจริงๆ ข้ึนอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง อย่างเท่าที่ดู
รูปแบบรายการ เนื้อหาที่น าเสนอ รวมไปถึงช่วงเวลาในการออกอากาศ วิธีการน าเสนอ ทุกอย่างเป็น
องค์ประกอบของความนิยมหมดเลย หมายความว่ารายการประเภทอย่างนี้ ถ้าอยากให้คนเข้าใจก็ต้อง
มีองค์ประกอบหลายอย่าง งบประมาณ เวลาทั้งหมดก็จะท าให้คนรู้จักมากข้ึน เพราะฉะนั้นก็ต้องท า
ในแบบที่อยู่ในข้อจ ากัด ความนิยมก็อาจจะใช้ความคิดสร้างสรรค์มาดึงแทน คุณค่าของรายการกับสิ่ง
ที่ได้ก็เป็นตัวดึงเหมือนกัน ความสนใจของคนในสังคม ณ ตอนนี้ก็จะสนใจแบบนั้นมากกว่า เพราะสิ่งนี้
ต้องการท าให้เป็นทางเลือกใหม่ ต้องเข้าใจว่าอะไรที่มันเป็นทางเลือกใหม่ ไม่ใช่ว่าเป็นที่รู้จักซะทีเดียว 
ต้องค่อยๆ ท า ค่อยๆ โต มันไม่สามารถแบบมาแล้วอะไรทีเดียว แต่ถ้าถามว่าจุดเริ่มต้นท าให้คนชอบ
สนใจในแนวทางนี้ ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะฉะนั้นรายการประเภทนี้ถามว่าคนสนใจไหม มองว่าคน
รุ่นใหม่อยากเป็นเจ้าของกิจการเยอะอยู่ไม่น้อย มาจากผลการค้นหา Gen Y ทั้งหลายที่ไม่ชอบเป็น
ลูกน้องใคร พอเยอะก็จะมีความนิยมที่อยากจะดูรายการแบบนี้อยู่ก็ไม่น้อย แต่ก็ต้องไปอยู่ในเวลา 
รูปแบบการน าเสนอที่ลงตัว จะท าให้เป็นที่นิยมมาก แต่ที่แน่ๆ คงไม่สามารถสู้รายการบันเทิงเถิดเทิง
ได้ขนาดนั้น เพราะนี้ก็จะมีสาระอยู่บ้าง แต่ต้องท ายังไงให้สาระสนุกและน่าดู” (ชัยวัฒน์ เพชรทับ 
2556: สัมภาษณ์) 

“ถ้าในปัจจุบันช่วงปีสองปีที่ผ่านมาถือว่าเยอะข้ึน  ต้องยอมรับว่าด้วยระบบ
เศรษฐกิจบ้านเรา แล้วด้วยการว่างงาน คนตกงานเยอะข้ึน อันน้ีเป็นส่วนหนึ่งกับการที่ผู้ประกอบการ
เองหรือว่าในส่วนของพวกรายการต่างๆ ที่เกิดข้ึนเอง อยากจะให้มีพวกรายการที่ส่งเสริมอาชีพมาก
ยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่าสัก 2-3 ปีที่ผ่านมา รายการแนวพวกแบบส่งเสริมอาชีพเยอะมาก ถ้าดูแต่ละช่องที่
เป็นฟรีทีวีจะเยอะมาก พาไปกิน พาไปชม พาแนะน าไปดูอาชีพแปลกๆ คนท างานอาชีพนู่นนั่นนี่ ก็
เลยคิดว่าส่วนหนึ่งคือมันมาจากกระแสของของธุรกิจด้วย กระแสของผู้บริโภคเอง แล้วที่ส าคัญคือ
ผู้บริโภคจะเป็นคนตัดสินเองว่า ฉันอยากดูรายการ จะเห็นได้เลยว่ารายการประเภทแนวนี้ท าออกมากี่
ครั้งก็ยังได้รับความนิยม เนื่องจากว่าคนอยากมีอาชีพ คนอยากมีเงิน ซึ่งรายการอะไรก็ตามที่ท าที่
ตอบสนองสองอันน้ีของคนดูเอง ไปอยู่ตรงไหน ได้รับการโปรโมท ยังไงคนก็ดู หรือแม้กระทั่งรายการ
ทีวีอะไรก็ตามที่ท าให้คนดูทางบ้านรู้สึกว่ามีส่วนร่วม แค่โทรศัพท์เข้ามาตอบค าถาม SMS ส่งชิงโชค ก็
ได้รับของทุกคนเอาหมด ฉะนั้นถ้ารายการทีวีจับจุดตรงนี้ได้ แล้วรายการสามารถตอบโจทย์
กลุ่มเป้าหมายได้ มันก็สามารถที่จะดึงคนดูได้” (สิทธิพร หิรัญกุล 2556: สัมภาษณ์) 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



65 

- มีความคิดเห็นอย่างไรกับรายการที่มกีารน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจและอาชีพ ที่
มีอยู่ในปัจจุบัน 

“จริงๆ มี ยิ่งรายการประกอบอาชีพพวกนี้ยิ่งท าให้คน หนึ่งเลย สามารถสร้างแรง
บันดาลใจให้คนรู้สึกว่าตัวอย่างที่ดี แล้วตัวเองพัฒนาตัวเอง นี่คือข้อดีของประเภทนี้ คือเห็นคนที่
ส าเร็จ เห็นคนที่สู้ เห็นคนที่ตั้งใจท า คนย่ิงรู้สึกว่ามีความคิดดีๆ แล้วท าในสิ่งที่ดี แล้วท าให้คนเห็น นี่
แหละคือสิ่งที่มองว่าส่วนที่ยังไงรายการเหล่านี้หยิบไปท าก็ดีทั้งนั้น” (ชัยวัฒน์ เพชรทับ 2556: 
สัมภาษณ์)  

- ลักษณะเนื้อหารายการทีส่่งเสริมการประกอบธุรกิจแบบใด ที่น่าจะได้รับความนิยม
หรือความสนใจมากที่สุด 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า การสร้างแรงบันดาลใจ ถือเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการผลิต
รายการที่มีเนื้อหาในการน าเสนอพวกอาชีพและธุรกิจต่างๆ เพราะจะท าให้ผู้ชมรายการได้รับรู้ด้วย
ตนเอง เมื่อมีความสนใจพอดูแล้วรู้ ก็จะเหมือนกับว่าคนอื่นคิดได้ท าได้ เราก็ต้องคิดและท าได้
เหมือนกัน แรงบันดาลใจจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้ชมรายการได ้

“หนึ่งคือ ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนดู สองคือ สามารถบ่งช้ีว่าถ้าเขาท าแล้ว
เขาจะได้อะไร อย่างที่สามคือ อะไรก็ได้ที่ท าให้เขามีส่วนร่วม รายการที่เป็นแนวเสริมพวกแนวอาชีพ 
อะไรที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนดู ต้องยอมรับว่าคนดูที่ดูรายการที่เป็นแนวส่งเสริมอาชีพจะเป็น
กลุ่มที่ตกงานใหม่ๆ ยังไม่มีงานท า กลุ่มแม่บ้านพ่อบ้านที่อยู่บ้านแบบว่างๆ แล้วถ้ามาดูสถิติที่เป็นกลุ่ม
คนดูทีวีจริงๆ ปรากฏว่ากลุ่มที่ดูทีวีจริงๆ คือกลุ่มที่ว่างงาน ไม่ใช่กลุ่มที่ท างาน ฉะนั้นกลุ่มที่ว่างงานมี
โอกาสได้ดูทีวีเยอะข้ึน ฉะนั้นรายการทีวีที่เป็นแนวส่งเสริมอาชีพ แจกของฟรี หรืออะไรก็ได้ที่ให้คน
ทางบ้านมีส่วนร่วมกับรายการจะได้รับความนิยม ไม่ว่าจะไปอยู่ในช่วงเวลาไหนก็ตาม ฉะนั้นก็ต้องดูที่
กลุ่มเป้าหมายว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร แล้วจะตอบโจทย์การท ารายการนี้ด้วยวิธีการไหน” (สิทธิพร 
หิรัญกุล 2556: สัมภาษณ์)  

ส่วนท่ี 2 รูปแบบและเน้ือหารายการของผู้ศึกษา 
- ถ้ามีการผลิตรายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ที่มีเนื้อหาน าเสนอธุรกิจงานประดิษฐ์

ท าด้วยมือจากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ คิดว่าจะมีความน่าสนใจหรือไม่ อย่างไร 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า หากมีรายการลักษณะเช่นนี้เกิดข้ึน คือ การน าเสนอ

เกี่ยวกับอาชีพหรือธุรกิจที่สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างแรงบันดาลใจ เป็นต้นนั้น น่าจะยังคง
สามารถสร้างความสนใจในการรับชมได้ไม่มากก็น้อย เพราะคนก็ยังอยากที่จะเห็นอะไรใหม่ๆ อาชีพ
ใหม่ๆ แนวทางใหม่ๆ ที่อาจท าให้ชีวิตมีแนวทางที่ดีข้ึน สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้จริง หรืออาจจะ
เก็บไว้เป็นประสบการณ์ความรู้ได้ แต่ด้วยรูปแบบวิธีการน าเสนออาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนสัก
เล็กน้อยเพื่อให้มีความชัดเจนและน่าสนใจมากขึ้น 

“รายการที่ยังจะยึดเรือ่งของการน าเสนอแบบกึ่งเรียลลิตี้เข้ามาใช้ สิ่งหนึ่งที่จะต้อง
ท าคือ ท าการตลาดเพิ่มข้ึนมาอะไรอย่างนี้ อย่างคนที่เราเลือกมาเป็นแขกรับเชิญ น่าสนใจไหม กับ
สองคือ กระบวนการที่จะต้องไปเรียนรู้ เยอะไปไหม คือเราต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าเป็นลักษณะของ
เรียลลิตี้คือแบบเห็นการแข่งขัน ถ้าการแข่งขันตอบโจทย์ความเป็นเรียลลิตี้ แต่ถ้าเป็นแค่รายการ
รายการหนึ่งที่น าเสนอแบบข้ันตอน ไม่ตอบโจทย์ความเป็นเรียลลิตี้ คนไม่ได้อยากดู ถ้าอยากให้เห็น
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อาชีพใหม่ มองว่าก็ไม่มีความจ าเป็นว่าต้องเป็นเรียลลิตี้ และพอถ้าเป็นอาชีพใหม่ ความหลากหลาย
ทางอาชีพ ตัวเลือกทางอาชีพน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจกว่า ที่จะท าให้คนดูรู้สึกว่าเกิดแรงบันดาลใจ 
แล้วก็น าเสนอความเป็นอาชีพนั้นให้กับคนดูได้มากกว่า” (สิทธิพร หิรัญกุล 2556: สัมภาษณ์) 

“โครงสร้างรายการที่เล่ามานั้นน่าสนใจ  เพียงแต่น าเสนออย่างไรให้มีความ
น่าสนใจ แต่ว่าถ้าให้ค าว่าเรียลลิตี้น่าสนใจต้องสร้างบรรยากาศ สร้าง Mood บิวท์อารมณ์ คือรูปแบบ
เรียลลิตี้ต้องคิด จะบอกว่าดราม่าก็ดราม่า สนุกก็สนุก คือต้องมีอารมณ์ มีความยากของแต่ละข้ันตอน 
มีความพยายาม เห็นความตั้งใจ เห็นความเบื่อ เห็นความหลากหลาย นั่นคือเรียลลิตี้ คือโครงสร้าง
แบบนั้นได้แต่ว่าไม่ควรจะเป็น 1 คน 1 ตอน อาจไม่ใช่หลายคนหรอก แตม่ีกระบวนการของการเข้ามา
ในรายการ การแข่งขันการประดิษฐ์ เป็นกระบวนการที่เห็นความเคลื่อนไหว เห็นการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
ส่งผลต่อคนที่เข้ามาแข่งขัน คนที่เข้ามามีส่วนร่วมในรายการ อาจจะไม่ใช้ค าว่าเรียลลิตี้เท่าไหร่ แต่คือ
การมาร่วมคิดร่วมท า ร่วม DIY ด้วยกัน อาจจะมีอารมณ์เรียลลิตี้บ้างให้เป็นกลิ่น แต่อาจจะไม่มีความ
เป็นเรียลลิตี้มาก ถ้าสามารถสร้างอะไรใหม่ๆ อาจจะท าเล็กแต่รู้สึกว่าเป็นเรียลลิตี้ก็ได้ ก็ต้องคิดว่าเล็ก
ยังไงให้น่าติดตาม ให้มีสีสัน ให้มีความคิดสร้างสรรค์” (ชัยวัฒน์ เพชรทับ 2556: สัมภาษณ์) 

- รูปแบบการน าเสนอของรายการ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ พบว่า เรื่องรูปแบบรายการของผู้

ศึกษาที่จะผลิตข้ึน คือ รายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้น้ัน ในข้ันตอนที่รายการจะน าเสนอแบบทุกข้ัน
ทุกกระบวนการ ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นที่คล้ายกันว่า การน าเสนอที่ละเอียดทุกกระบวนการของ
การท างานประดิษฐ์นั้น อาจจะเยอะมากเกินไปส าหรับเนื้อหาที่จะส่งไปยังผู้ชม และอาจจะท าให้น่า
เบื่อ ส่วนรูปแบบการน าเสนอในลักษณะนี้ มองว่าอาจเป็นเพียงรูปแบบของรายการสาธิตทดลองท า
มากกว่าที่จะเป็นรายการเรียลลิตี้ได้ ซึ่งในตรงนี้ก็ได้รับค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญในการที่จะปรับ
รูปแบบวิธีการน าเสนอของรายการให้สามารถน าเสนอออกมาแล้วยังคงมีเชิงความเป็นเรียลลิตี้ 

- เนื้อหาของรายการควรเน้นหรือเพิ่มเติมในส่วนไหน เพื่อให้เกิดความแตกต่าง และ
น่าสนใจยิ่งขึ้น 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า เนื้อหาของรายการควรมีการใส่เรื่องราวใส่การเล่าเรื่อง
ให้ดี เพื่อท าให้เกิดความแตกต่าง และน่าสนใจยิ่งขึ้น แม้ว่ารายการประเภทที่น าเสนออาชีพหรือธุรกิจ
จะมีอยู่เป็นจ านวนมากก็ตาม แต่สิ่งที่จะท าให้ต่างได้นั้นก็ข้ึนอยู่กับวิธีในการเล่าเรื่อง หรือการใช้
ความคิดให้สร้างสรรค์ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่ท าให้รายการมีความต่างอย่างน่าสนใจ 

“รูปแบบส่วนใหญ่จะไม่ค่อยต่างกันมาก ทุกวันน้ีรายการแต่ละรายการที่เป็นแนว
ส่งเสริมอาชีพ จะเห็นได้เลยว่าไม่ต่างกันมาก กระบวนการก็ไม่ต่างจากที่เราวางแปลนมา การที่จะ
สร้างความแตกต่างคือวิธีการเล่าเรื่อง โดยวิธีการเล่าเรื่องของแต่ละรายการจะมีวิธีการเล่าเรื่องที่
ต่างกัน แตม่ีจุดประสงค์เดียวกันคือ การแนะน าอาชีพ สามารถให้เกิดแรงบันดาลใจกับคนทางบ้าน
ได”้ (สิทธิพร หิรัญกุล 2556: สัมภาษณ์) 

“รายการจริงๆ เรื่องการเอาไปขาย อาจจะไม่ต้องถึงข้ันนั้นก็ได้ แต่ว่าถ้ามองแค่
ไม่ใช่เป็นธุรกิจ แต่มองแค่เป็นแฮนด์เมดที่อยากปล่อยของใส่ความคิดสร้างสรรค์ ไปเรียนรู้กับเขาแล้ว
คิดให้มันน่าสนใจ ไม่ต้องให้ขายก็ได้ ท าแล้วคนชอบมีแนวโน้มว่าจะขายได้ โจทย์อยู่แค่นี้เท่านั้น คนดู
ก็รู้สึกว่าจะซื้อหรือว่าไม่ซื้อ มันอาจจะมีหักมุม” (ชัยวัฒน์ เพชรทับ 2556: สัมภาษณ์)  
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- ควรเลือกธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือที่มีลักษณะอย่างไรเพื่อน ามาออกอากาศ 
และจะสามารถสร้างความน่าสนใจและเป็นแนวทางให้แก่ผู้ชมได้ 

“มีหลายๆ เงื่อนไข คือบางช้ินก็เลือกจากความสวย บางช้ินก็เลือกจากฟังก์ชัน 
บางช้ินก็เลือกจากคนท า อย่างเช่นบางช้ินสิ่งประดิษฐ์ไม่ได้น่าสนใจเลย แต่เผอิญคนท ามีเรื่องราว แต่
บางอันมีต้นทุน ฉะนั้นวิธีการเลือกเราก็ต้องดูที่จุดประสงค์ของตัวคนท าก่อนว่าตัวคนท าเขาท า
สิ่งประดิษฐ์ช้ินน้ีข้ึนมาจากอะไร แล้วเราจะน าเสนอในรายการด้วยประเด็นไหนเป็นหลัก อันนี้ถึงจะ
สามารถตอบโจทย์เราได้ เพราะว่าความหลากหลายของผลิตภัณฑ์หรือว่าความหลากหลายงานไอเดีย
มีค่อนข้างเยอะ แต่เราต้องเลือกที่จะเล่าเรื่องแค่นั้นเอง” (สิทธิพร หิรัญกุล 2556: สัมภาษณ์) 

- วันเวลาในการออกอากาศ และความยาวของรายการที่เหมาะสมควรเป็นเท่าใด 
จากความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ พบว่า รายการควรมีความยาวประมาณ 30 นาที 

นาออกอากาศช่วงวันหยุด เสาร์ หรืออาทิตย์ ในช่วงเวลาตั้งแต่ 09.00 – 14.00 น. เพราะรายการ
น่าจะเหมาะกับช่วงเวลาประมาณนี้ และด้วยไลฟ์สไตล์ของกลุ่มวัยรุ่นที่จะมีโอกาสในการรับชม
รายการโทรทัศน์ช่วงตอนเช้าถึงตอนบ่ายๆ มากกว่า 

“เสาร์ อาทิตย์ เป็นเวลาครอบครัวอยู่แล้ว คือเป็นช่วงเวลาวันหยุด คนก็จะมีเวลา
ได้ดูรายการค่อนข้างมาก เวลาที่ออกอากาศถ้าเป็นกลุม่วัยรุ่นจรงิๆ ถ้าสังเกตท าไมรายการวัยรุน่มักจะ
อยู่ช่วงสายๆ ของเสาร์ อาทิตย์ บ่ายจะไม่ค่อยมี เพราะว่าไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นบ่ายคืออยู่นอกบ้าน 
กลับมาอีกทีคือกลางคืน ถ้าถามก็จะเป็นช่วง 9 โมง ไม่เกินบ่าย 2 มากที่สุดของรายการที่จะเป็นวัยรุ่น 
เสาร์ อาทิตย์ หรืออีกทีหนึ่งเป็นรายการกลางคืนเลย แต่รายการแบบนี้ก็ไม่เหมาะกับรายการกลางคืน 
ก็จะเหมาะกับรายการกลางวันมากกว่า” (สิทธิพร หิรัญกุล 2556: สัมภาษณ์) 

“รายการครึ่งช่ัวโมง เสาร์ อาทิตย์ บ่ายๆ ก็น่าสนใจ ดึก Mood รายการต้องอีก
แบบเลย ต้องชวนดู สนุก ถ้าอยู่บ่ายๆ เสาร์ อาทิตย์ บ่ายถึงเย็นก็มีความเป็นไปได้อยู่บ้าง” (ชัยวัฒน์ 
เพชรทับ 2556: สัมภาษณ์)  

- มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อันจะเป็นประโยชน์ในการผลิตรายการหรือไม่ 
“ตัวรายการต้องน่าสนใจ เพราะเป็นแนวรายการที่ยังอยู่ในกระแส ณ ช่วงนี้ คือ

รายการใดก็ตามที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายว่า ท าให้มีอาชีพ ให้เกิดแรงบันดาลใจ ให้มีรายได้ ไม่ต้อง
ท าอะไรมากมาย สนุก อันน้ีถ้าเราสามารถคิดรายการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายเราได้ 
จะสามารถท าอย่างน้อยคือจะดึงกลุ่มคนดูให้ตอบโจทย์เราได้ว่าเราท ารายการนี้ข้ึนมา มีคนดูจริงๆ 
ตอบโจทย์จริงๆ ถ้าถามก็ยังอยากให้มีรายการแบบนี้อยู่ในผังของช่องฟรีทีวี และยิ่งปัจจุบันในอนาคต
อันใกล้ที่จะมีทีวีดิจิตอล เนื้อหารายการยังเป็นตัวส าคัญที่ยังต้องการมีอยู่” (สิทธิพร หิรัญกุล 2556: 
สัมภาษณ์) 

“อยากให้มองการคิดรูปแบบรายการโดยให้คิดแบบเราท าทีวีจริงๆ ลองสมมติ
ตัวเองเป็นคนที่จะต้องท าอาชีพนี้ แล้วมองให้เป็นยุคใหม่ของคนท าอาชีพนี้ ว่าควรจะมีอะไรมากกว่า
ทีวีในปัจจุบันบ้าง” (ชัยวัฒน์ เพชรทับ 2556: สัมภาษณ์) 

 
จากผลการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-depth Interview) ของกลุ่มตัวอย่างผู้ที่มี

ความรู้และมีประสบการณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์รูปแบบเรียลลิตี้ และรายการที่มีเนื้อหาการ
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น าเสนอเกี่ยวกับอาชีพและธุรกจินั้น พบว่า ในการผลิตรายการโทรทัศน์จะต้องมีกระบวนการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ และพยายามหาข้อแตกต่าง เพื่อให้เป็นจุดเด่นของรายการ ซึ่งในการเขียนบทต้องรู้จักน า
ศาสตร์ด้านละครเข้ามาเกี่ยวข้อง คือ การเล่าเรื่องเช่ือมโยงเนื้อหาอย่างมีเงื่อนไข ตรงนี้จะเป็น
องค์ประกอบในการสร้างความน่าสนใจ ท าให้ผู้ชมอยากที่จะติดตามรับชมตั้งแต่ตอนต้นไปจนถึงตอน
จบของรายการ และสิ่งส าคัญคือ การหาวิธีการน าเสนอที่ให้ผู้ชมส่วนมากเลือกมาสนใจรายการให้ได้
ด้วย แม้ว่าจะเป็นการผลิตรายการส าหรับผู้ชมเฉพาะกลุ่มก็ตาม อีกสิ่งหนึ่งในการผลิตรายการ
สาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้น้ี จะต้องมีวิธีการในการให้ข้อมูลทางด้านสาระความรู้ที่ไม่น่าเบื่อ คือรายการ
ต้องมีความบันเทิงที่สนุก แต่สามารถสอดแทรกความรู้โดยที่ผู้ชมไม่รู้ตัว และด้วยรายการประเภทที่มี
การน าเสนอเกี่ยวกับอาชีพและธุรกิจจะมีอยู่ค่อนข้างมากในปัจจุบัน แต่ความต้องการในการรับชมก็
ไม่ได้ลดลง เพราะผู้ชมที่สนใจ อยากมีอาชีพ อยากมีแรงบันดาลใจ ก็ยังเลือกที่จะรับชมรายการ
ประเภทนี้อยู่ ซึ่งถ้าหากจะมีรายการประเภทนี้ข้ึนมาอีกรายการหนึ่งก็จะต้องมีความแตกต่างและ
แปลกใหม่อยู่พอสมควร เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับตัวรายการเอง 

ฉะนั้นหากผู้ศึกษาจะท าการผลิตรายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ธุรกิจงานประดิษฐ์
ท าด้วยมือจากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่นั้น ก็คาดการณ์ว่าจะยังคงได้รับความสนใจอยู่บ้างไม่
มากก็น้อย โดยผู้ศึกษาได้น าความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับประยุกต์ใช้กับการผลิตช้ินงาน
รายการในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของรายการที่ต้องสร้างความชัดเจนในการน าเสนอแบบเรียลลิตี้
ให้มากขึ้น คือต้องมีกระบวนการคิด ต้องสร้างอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ให้สื่อออกมาให้ได้ ต้องมีการ
สร้างเงื่อนไขในรายการว่าจะเล่าเรื่องอย่างไรหรือว่าน าเสนอไปในทิศทางไหน เพื่อที่ว่าผู้ชมจะได้รับรู้
และเข้าใจอย่างถูกต้องในสิ่งที่ต้องการจะน าเสนอ 

 
2.  ผลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 18-25 

ปี ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาไปจนถึงก าลังเริ่มต้นท างาน โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
2.1 กลุ่มคนเพศชายและเพศหญิงที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

จ านวน 8 คน โดยผู้ศึกษาแบ่งการวิเคราะห์การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ออกเป็น 5 ส่วน 
ดังต่อไปนี ้

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลผู้ร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
- นางสาวทัตพิชา กายเย็น อายุ 20 ปี นักศึกษาช้ันปีที่ 3 
- นางสาวนวลพรรณ ถนัดศิลป์ อายุ 20 ปี นักศึกษาช้ันปีที่ 3 
- นางสาวอรพรรณ ชะเอม อายุ 21 ปี นักศึกษาช้ันปีที่ 3 
- นางสาวอ่อนนุช จุฬาศินนท์ อายุ 21 ปี นักศึกษาช้ันปีที่ 4 
- นางสาวเบญจวรรณ ศรีลาเลิศ อายุ 21 ปี นักศึกษาช้ันปีที่ 4 
- นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์ อายุ 22 ปี นักศึกษาช้ันปีที่ 4 
- นางสาวหนึ่งฤทัย เปรมนิ่ม อายุ 22 ปี นักศึกษาช้ันปีที่ 4 
- นายณัฐพงศ์ พรสุรภาพ อายุ 21 ปี นักศึกษาช้ันปีที่ 4 
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ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการรับชมรายการ 
พบว่า ช่วงเวลาในการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ของกลุ่มตัวอย่างนั้น เริ่มตั้งแต่

ช่วงเวลาประมาณ 12.00 - 24.00 น. ซึ่งส่วนมากจะรับชมโทรทัศน์มากที่สุดคือ วันเสาร์ โดยนิยม
เลือกรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 บ่อยที่สุด และประเภทของ
รายการโทรทัศน์ที่กลุ่มตัวอย่างรับชมบ่อยที่สุดนั้นจะเป็นรายการประเภทข่าว รองลงมาเป็นรายการ
ประเภทละคร และเกมโชว์ 

ซึ่งถ้าหากมีรายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือจาก
ความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าอยากให้รายการออกอากาศในวันหยุด
สุดสัปดาห์ คือ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ วันใดวันหนึ่ง ในช่วงเวลาประมาณ 10.00 น. และช่วงเวลา
ตั้งแต่ 13.00 - 23.00 น. ที่เป็นช่วงตอนกลางวันไปจนถึงช่วงตอนกลางคืน ผ่านทางสถานีโทรทัศน์
ช่องโมเดิร์นไนน์ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างได้ให้ความเห็นว่า 

- “ไม่เกินครึ่งช่ัวโมง ไม่ควรยาวเกินไป วันเสาร์ อาทิตย์ ที่คนจะดู คงเป็นบ่ายๆ 
ส าหรับวัยรุ่น” (เบญจวรรณ ศรีลาเลิศ 2556: สนทนากลุ่ม) 

- “พวกมีสาระอะไรอย่างนี้น่าจะช่อง 9 ทางโมเดิร์นไนน์ ก็เห็นบ่อยๆ ประมาณ 
10 โมง คนดูเยอะมากช่วงนั้น” (ทัตพิชา กายเย็น 2556: สนทนากลุ่ม) 

- “เพราะช่วงเย็นเป็นช่วงมีเวลาว่าง” (หนึ่งฤทัย เปรมนิ่ม 2556: สนทนากลุ่ม) 
- “ถ้าจะเจาะกลุ่มวัยรุ่น วัยรุ่นน่าจะเปิดทีวีตอนกลางคืนมากกว่า อาจจะเป็น

เรื่องยากที่เอาไปฉายกลางคืน” (ณัฐพงศ์ พรสุรภาพ 2556: สนทนากลุ่ม) 
ด้านความยาวของรายการที่เหมาะสมนั้นกลุ่มตัวอย่างได้เสนอว่าควรมีความยาว

อยู่ที่ประมาณครึ่งช่ัวโมงถึง 1 ช่ัวโมง โดยไม่ควรมากไปกว่าน้ี 
ส่วนท่ี 3 รูปแบบและเน้ือหารายการ 
จากการสนทนา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความชอบหรือเคยประดิษฐ์ของด้วยมือ 

(Handmade) นั้น ส่วนใหญ่จะท าเพื่อใช้งานเอง และให้เป็นของขวัญ โดยการประดิษฐ์ก็มักจะน า
สิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วกลับมาประยุกต์ใช้ใหม่ และกลุ่มตัวอย่างค่อนข้างมีความนิยมใช้สินค้าที่ประดิษฐ์
ด้วยมือ (Handmade) นั่นก็เป็นเพราะงานที่ประดิษฐ์ด้วยมือ (Handmade) จะมีเอกลักษณ์เฉพาะ 
เห็นแล้วก็จะทราบได้ทันทีว่าเป็นของท าด้วยมือ ด้วยส่วนใหญ่เป็นดีไซน์ที่แปลกใหม่ มีรูปแบบที่ตรง
กับสไตล์ของผู้ใช้ เป็นสิ่งที่แตกต่างจากของทั่วๆ ไป ดูไม่เหมือนใครและมีเพียงช้ินเดียวในโลก 
เนื่องจากคนที่ท าข้ึนมาก็จะท าจากมือช้ินต่อช้ิน ท าให้งานที่ออกมานั้นไม่เหมือนกัน ถึงแม้ราคาของ
สินค้าจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง แตก่็ถือว่าเป็นค่าไอเดียความคิด บวกกับค่าฝีมือในการท าที่ต้องใช้
เวลา ใช้ความตั้งใจ ซึ่งนับว่าคุ้มค่ากับช้ินงานหนึ่งๆ ที่จะซื้อเก็บไว้ใช้หรือสะสม ในส่วนของความสนใจ
ทางด้านธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือ (Handmade) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นตรงกันว่าหากมี
โอกาสก็สนใจอยากจะท าธุรกิจทางด้านนี้ เพราะอยากจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง ด้วยการท างานที่
สามารถจะปรับเปลี่ยนพัฒนาไปในทิศทางใดก็ได้ และอย่างน้อยธุรกิจนั้นก็เป็นการท างาน ในสิ่งที่
ตัวเองรักและถนัด ก็จะท าให้มีความสุขกับการท างาน อีกทั้งสามารถสร้างแบรนด์เป็นของตนเอง เกิด
เป็นความภาคภูมิใจได ้
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ในส่วนของเนื้อหาและรูปแบบรายการ ถ้าหากมีรายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้
ที่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือจากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ซึ่งใน
รายการจะพาคนรุ่นใหม่ไปรู้จักและเรียนรู้ข้ันตอนต่างๆ จากผู้มีประสบการณ์ทางด้านงานประดิษฐ์
ด้วยมือ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่ตรงกันว่า สนใจรับชมรายการ และถ้าหากได้เข้ามาร่วมกิจกรรม
ในรายการมีความเห็นเหมือนกันที่จะเข้าร่วม เนื่องจาก 

- “ส่วนมากไม่ค่อยได้มีโครงการอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ ก็สนใจเพราะว่าไม่เคยได้
เข้าร่วม อย่างน้อยก็เอามาศึกษาและก็ท าตามได้” (ทัตพิชา กายเย็น 2556: สนทนากลุ่ม) 

- “คิดว่าสิ่งพวกนี้ก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆ น้อยๆ บางอย่างเริ่มจากอะไรเล็กๆ น้อยๆ 
เป็นแรงบันดาลใจที่ท าให้เราสามารถสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ ข้ึนมาได ้แล้วสิ่งนั้นก็สามารถน ามาเพิม่มลูค่า 
น ามาซื้อขาย ให้กันได”้ (อ่อนนุช จุฬาศินนท์ 2556: สนทนากลุ่ม) 

- “ท าให้เราเห็นแนวคิดใหม่ๆ ว่ามันอาจจะท าไดห้รอืเปล่า หรือว่าไม่สามารถท า
ได้ เราก็จะได้เห็นว่าเขาท ายังไง เขาดัดแปลงยังไง เอามาใช้กับของเราได้ไหม หรือว่าอันนี้น่าสนใจ เรา
จะท าได้หรือเปล่า” (หนึ่งฤทัย เปรมนิ่ม 2556: สนทนากลุ่ม) 

ในส่วนของรูปแบบรายการที่เป็นสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ กลุ่มตัวอย่างคิดว่า
อาจจะดึงความสนใจก็ทางด้านรูปแบบเรียลลิตี้ จะน่าสนใจตรงที่ว่าผู้ร่วมรายการจะมีพฤติกรรมการ
แสดงออกเป็นเช่นใด ซึ่งรูปแบบรายการก็ต้องสนุก แต่มีความสนุกอยู่ในความจริงจังที่มีสาระ ผสมกัน
อย่างกลมกลืนถึงจะสร้างความน่าสนใจในการรับชมได้ 

โดยกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการอยากให้เนื้อหาของรายการเน้นการน าเสนอที่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงๆ และสามารถคิดหาวิธีต่อยอดกับสินค้าที่เห็นในรายการได้ ด้วย
วิธีการให้ความรู้ในมุมที่ไม่น่าเบื่อ เหมือนเป็นการสอนแบบสนุกๆ คือ 

- “น่าจะน าเสนอแบบสาระอยู่ในความสนุก แต่จะให้สาระเยอะกว่าความสนุก 
เพราะความสนุกถ้าเยอะคนก็จะลืมสาระ” (ณัฐพงศ์ พรสุรภาพ 2556: สนทนากลุ่ม) 

ซึ่งสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างอยากจะรู้มากที่สุดและคิดว่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจของ
รายการ อันดับแรกคือ อาชีพหรือสินค้า จะต้องน่าสนใจส าหรับกลุ่มวัยรุ่น ต้องเป็นสิ่งที่อยู่ในกระแส
ความนิยม จึงจะท าให้ผู้ชมเลือกติดตามรับชมได้ อันดับสองคือ กระบวนการคิด และการผลิต ด้วย
เหตุผลที่ว่า 

- “สินค้าน่ีแหละส าคัญ คือสินค้าที่อยู่ในช่วงที่กลุ่มวัยรุ่นเขาสนใจ เขาก็จะดู อัน
นี้คืออันดับแรกเลย หรือไม่ก็เป็นสินค้าที่ไม่น่าเช่ือว่าจะเป็นของแฮนด์เมด” (พัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์ 
2556: สนทนากลุ่ม) 

- “เพราะคนไทยตอนนี้ขาดความคิดอะไรที่ใหม่ๆ แหวกแนว คือจ าเจ คิดอยู่
เดิมๆ คือถ้าได้กระบวนการคิดใหม่ๆ แบบบางคนเขามีธุรกิจใหญ่ๆ ได้เพราะว่าคิดใกล้ตัว มองจากสิ่ง
ใกล้ตัวที่คนอื่นเขามองข้าม เอามาท าอะไรที่ไม่เหมือนใคร แปลกไปจากเดิม” (ณัฐพงศ์ พรสุรภาพ 
2556: สนทนากลุ่ม) 

- “อยากจะรู้ว่า วิธีการหาแรงบันดาลใจในการท าช้ินงานแต่ละช้ิน ว่าเขาเริ่ม
จากยังไง เผื่อจะจุดประกายให้เราเอาไปใช้บ้างในการหาแรงบันดาลใจท าช้ินงาน” (อรพรรณ ชะเอม 
2556: สนทนากลุ่ม) 
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ในด้านของปัจจัยที่จะท าให้กลุ่มตัวอย่างสนใจและเลือกรับชมรายการนั้น กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าปัจจัยส าคัญมาจาก พิธีกร ที่จะต้องสามารถสร้างการจดจ าให้กับผู้ชมได้ และมีความ
น่าสนใจมากเพียงพอ คือมีความสามารถในการดึงดูดความสนใจจากผู้ชมรายการ 

ส่วน Mood and Tone ของรายการ กลุ่มตัวอย่างอยากให้เป็นแบบที่ดู
สนุกสนาน มีความตื่นเต้น มีความแปลกที่ท าให้คนจดจ า มีการใส่จังหวะดนตรีและกราฟิกให้น่าสนใจ 
ไม่นิ่งเรียบจนน่าเบื่อ และอยากให้ภาพที่ถ่ายท าออกมานั้นดูสวย สามารถดึงดูดสายตาผู้ชมได้ 

ส าหรับประโยชน์ที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าจะได้รับจากการรับชมรายการ ส่วนใหญ่ก็
จะเน้นไปที่ความรู้จากกระบวนการผลิตสินค้า จุดเริ่มต้นของความคิดต่างๆ และการหาแรงบันดาลใจ
ในการท างาน เป็นต้น 

- “อาจจะได้ความรู้จากการผลิตสินค้านั้นๆ ของรายการที่น าเสนอ” (เบญจ
วรรณ ศรีลาเลิศ 2556: สนทนากลุ่ม) 

- “น่าจะได้ทางด้านแรงบันดาลใจที่ให้เรารู้สึกได้ว่า เราก็สร้างเงินได้นะ เราก็มี
ความสามารถนะ เขายังท าได้เราก็ต้องท าได้” (พัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์ 2556: สนทนากลุ่ม) 

- “น่าจะเป็นพวกไอเดียความคิด ท าไมเขาถึงริเริ่มมาท าอะไรอย่างนี้ เริ่มจาก
อะไร มองจากคนใกล้ตัว ประโยชน์ก็ได้แบบว่าความรู้สึกที่เขาท าไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัว คือเราสามารถ
ท าได”้ (ณัฐพงศ์ พรสุรภาพ 2556: สนทนากลุ่ม) 

- “แรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ที่แบบต่อยอดเพิ่มข้ึน” (อรพรรณ ชะเอม 
2556: สนทนากลุ่ม) 

- “แนวทางทางธุรกิจ แบบขายยังไง” (นวลพรรณ ถนัดศิลป์ 2556: สนทนา
กลุ่ม) 

ส่วนท่ี 4 ผู้ด าเนินรายการ และผู้ร่วมรายการ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการให้รายการควรมีผู้ด าเนินรายการหรือพิธีกร แต่ผู้

ด าเนินรายการหรือพิธีกรจะไม่ได้มีบทบาทที่เด่นชัดมากนัก โดยจะเป็นเพียงผู้เปิดรายการ แนะน าผู้
ร่วมรายการ คอยควบคุมรายการให้เป็นไปตามช่วงของรายการ สรุปประเด็น และปิดรายการเท่านั้น 
เพราะในส่วนเนื้อหาหลักของรายการ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า ควรเน้นบทบาทไปที่ผู้ร่วม
รายการมากกว่า คือให้ผู้ร่วมรายการเป็นผู้ด าเนินเรื่องด าเนินรายการด้วยตัวเองจะดีกว่า เพื่อจะได้ดู
เป็นธรรมชาติและสามารถเข้าถึงกระบวนการท างานประดิษฐ์ด้วยมือ (Handmade) แบบจริงๆ ด้วย
ตัวเขาเอง และกลุ่มตัวอย่างอยากให้ผู้ด าเนินรายการหรอืพิธีกรนั้น มีบุคลิกลักษณะที่ฉลาด มีไหวพริบ 
คล่องแคล่วสนุกสนาน เฮฮา สดใสๆ โดยคาแรคเตอร์ของผู้ด าเนินรายการที่กลุ่มตัวอย่างนึกถึง ได้แก่ 
น้าเน็ก-เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, อิม-อชิตะ สิกขมานา, ตั๊ก-บริบูรณ์ จันทร์เรือง, ยิปโซ-
รมิตา มหาพฤกษ์พงษ์, เต้ย-จรินทร์พร จุนเกียรติ และคริส-ศิริน หอวัง เป็นต้น ซึ่งผู้ด าเนินรายการ
หรือพิธีกรจะช่วยสร้างสีสนัท าให้รายการน่าสนใจข้ึน ชมแล้วก็จะมีความสุข และวิธีในการเชิญชวนคน
รุ่นใหม่เข้ามาร่วมรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนะว่า น่าจะมาจากหลายๆ แหล่ง จะได้มีความ
หลากหลาย อาทิ การคัดเลือกจากคลิปวีดีโอ การกรอกแบบสอบถาม การออกไปตามหา การตั้ง
หัวข้อผ่านทางสื่อเฟสบุค (Facebook) เป็นต้น ซึ่งผู้ร่วมรายการจะต้องมีความสมัครใจอยากที่จะร่วม
กิจกรรม และเป็นคนที่สนใจหรือมีใจรักกับงานประดิษฐ์ด้วยมือ (Handmade) อย่างจริง เพราะว่า
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ของที่ท ามันต้องใช้เวลาและต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นคนที่จะมาท าก็ต้องมีใจรักหรืออาจจะ
ชอบท างานด้านน้ี 

ส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายการ โดยสรุปได้ดังนี ้
- การคัดสรรบุคคลเข้ามาร่วมรายการที่ดูไม่หลอก (Fake) ให้ดูที่สนใจจริงๆ 
- บุคลิกของผู้ร่วมรายการที่จะมาทดลองท า อาจจะเหมือนผู้ชมที่ไม่ได้เป็นคนที่

โดดเด่นมาก หรือไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมากจนเกินไป 
- ควรเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของผู้ชม เพราะจะท าให้เกินความน่าสนใจมากขึ้น 
- วิธีการน าเสนอ ควรให้แต่ละช่วงมีความน่าสนใจ ผู้ชมก็จะติดตามชมไปจนจบ

เอง 
- เทคนิคการท างาน การประดิษฐ์ ก็ควรน าเสนอออกมาให้หมด อย่ากั๊ก หรือไม่

บอกว่าท ายังไง เพราะคนที่เขาคิดจะท าบ้าง เขาก็อาจจะท าไม่ได้ 
- อย่าท าให้ผู้ชมรู้สึกว่างานมันยากเกินไปที่จะท า 
- อยากให้มีแนวคิดใหม่ๆ มีหัวข้อใหม่ๆ ไม่ใช่ท าอะไรเหมือนๆ เดิม 

 
2.2 กลุ่มคนเพศชายและเพศหญิงที่ก าลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการท างาน จ านวน 7 คน 

โดยผู้ศึกษาแบ่งการวิเคราะห์การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ออกเป็น 5 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลผู้ร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
- นางสาวรุ่งฤดี จุลวัจน์ อายุ 23 ป ี
- นางสาวจิรายุ วงศ์ภักดี อายุ 23 ป ี
- นางสาวเอมวิกา นิทากรณ์ อายุ 23 ป ี
- นางสาวกฤษณา บุญจันทร์ อายุ 24 ป ี
- นางสาวแพรวนภา ก๊กมา อายุ 24 ปี 
- นางสาวจารุวรรณ บุญนิยม อายุ 25 ป ี
- นางสาวอุษา ปัญจสุนทร อายุ 25 ปี 
ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการรับชมรายการ 
พบว่า ช่วงเวลาในการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ของกลุ่มตัวอย่างนั้น เริ่มตั้งแต่

ช่วงเวลาประมาณ 19.00 - 24.00 น. ซึ่งส่วนมากจะรับชมโทรทัศน์มากที่สุดคือ วันเสาร์ โดยนิยม
เลือกรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 บ่อยที่สุด และประเภทของ
รายการโทรทัศน์ที่กลุม่ตัวอย่างรบัชมบอ่ยที่สดุน้ันจะเป็นรายการประเภทละคร รองลงมาเป็นรายการ
ประเภทสาระบันเทิง และเกมโชว์ 

ซึ่งถ้าหากมีรายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือจาก
ความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าอยากให้รายการออกอากาศในวันหยุด
สุดสัปดาห์ คือ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ วันใดวันหนึ่ง ในช่วงเวลาประมาณ 15.00 - 21.00 น. ที่เป็น
ช่วงตอนเย็นไปจนถึงช่วงตอนกลางคืน ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 หรืออาจเป็นทางช่อง
เคเบิลทีวีก็ได ้
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- “เป็นรายการเคเบิ้ล ที่ดูย้อนหลังได้ด้วย ช่อง Play Channel เพราะวัยรุ่น
เดี๋ยวนี้ดูเคเบิ้ลเยอะ” (จิรายุ วงศ์ภักดี 2556: สนทนากลุ่ม) 

ด้านความยาวของรายการที่เหมาะสมนั้น กลุ่มตัวอย่างได้เสนอว่าควรมีความ
ยาวอยู่ที่ประมาณ 30 - 40 นาที 

ส่วนท่ี 3 รูปแบบและเน้ือหารายการ 
จากการสนทนา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความชอบและเคยประดิษฐ์ของด้วยมือ 

(Handmade) นั้น ส่วนใหญ่จะท าข้ึนเพื่อใช้เองหรือให้เป็นของขวัญผู้อื่น และกลุ่มตัวอย่างค่อนข้างมี
ความนิยมใช้สินค้าที่ประดิษฐ์ด้วยมือ (Handmade) นั่นก็เป็นเพราะงานที่ประดิษฐ์ด้วยมือจะมีสไตล์
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มีรูปแบบที่น่ารัก สวยงาม ตรงกับความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก ในส่วนของ
ความสนใจทางด้านธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือ (Handmade) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นตรงกันว่า
สนใจอยากจะท าธุรกิจทางด้านน้ี 

- “สนใจในธุรกิจงานประดิษฐ์ท ามือด้วย เพราะรู้สึกว่ามีคุณค่า แล้วก็มีช้ินเดียว
ในโลกที่เราท า แล้วเราก็ภูมิใจที่ได้ท าจนส าเร็จ” (รุ่งฤด ีจุลวัจน์ 2556: สนทนากลุ่ม) 

ในส่วนของเนื้อหาและรูปแบบรายการ ถ้าหากมีรายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้
ที่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือจากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ซึ่งใน
รายการจะพาคนรุ่นใหม่ไปรู้จักและเรียนรู้ข้ันตอนต่างๆ จากผู้มีประสบการณ์ทางด้านงานประดิษฐ์
ด้วยมือ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่ตรงกันว่า สนใจรับชมรายการ และถ้าหากได้เข้ามาร่วมกิจกรรม
ในรายการมีความเห็นเหมือนกันที่จะเข้าร่วม เนื่องจาก 

- “ได้เปิดมุมมองใหม่ๆ ในฐานะที่เป็นวัยรุ่นเหมือนกัน ก็น่าจะมีไอเดียดีๆ ที่
น่าสนใจ แล้วก็ยังได้เห็นแนวทางในการท าธุรกิจ เอามาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงได้อีกด้วย” (เอมวิกา 
นิทากรณ์ 2556: สนทนากลุ่ม) 

- “อยากรู้ว่า เขากว่าจะเริ่มได้ แนวคิดของเขาคืออะไร เป็นความรู้แล้วเอามา
ปรับใช้กับตัวเอง” (รุ่งฤด ีจุลวัจน์ 2556: สนทนากลุ่ม) 

- “แบบเราคิดว่าเนี่ยตรงกับสิ่งที่เราอยากท า แต่ขาดข้ันตอนนี้ไป เราก็มาเสริม
ของเราหรือแบบมาผสมกันได”้ (จิรายุ วงศ์ภักดี 2556: สนทนากลุ่ม) 

ในส่วนของรูปแบบรายการที่เป็นสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ กลุ่มตัวอย่างคิดว่า
น่าจะสามารถสร้างความน่าสนใจได้ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ที่แบบไม่อยากท างานออฟฟิศ อยากมี
ธุรกิจ อยากมีแบรนด์เป็นของตัวเอง แล้วด้วยรูปแบบของรายการผู้ชมจะได้ทั้งความสนุกและความรู้ 
ท าให้คนดูไม่เบื่อที่จะดูรายการประเภทนี้ 

โดยกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการอยากให้เนื้อหาของรายการเน้นการน าเสนอที่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงๆ และน าเสนอสิ่งที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการท างานได ้คือ 

- “ให้เน้นไปในทางความคิดสร้างสรรค์ผลงานมากข้ึน เพราะว่าการสร้างสรรค์
ผลงานจากจินตนาการ สามารถท าให้เราเกิดไอเดียได้มากข้ึนได้หลากหลาย เราก็อยากเห็นที่มาที่ไป 
การคิดสร้างสรรค์ผลงานนั้น ซึ่งตรงนี้น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนดูได้มาก” (กฤษณา บุญจันทร์ 
2556: สนทนากลุ่ม) 
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- “น่าจะเน้นแนวคิด แรงบันดาลใจในการประดิษฐ์งาน ว่าแบบคิดได้ยังไง ท าไม
ถึงท างานนี้ออกมา แล้วค่อยเสริมพวกกระบวนการที่ไม่เยอะมากมาย” (จารุวรรณ บุญนิยม 2556: 
สนทนากลุ่ม) 

ซึ่งสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างอยากจะรู้มากที่สุดและคิดว่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจของ
รายการ อย่างแรกคือ แนวคิดและมุมมองของผู้ประกอบการ เพื่อจะได้รับรู้ถึงแนวทางที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ รองลงมาคือ ตัวสินค้า จะต้องน่าสนใจ อยู่ในกระแสความนิยม จึงจะท าให้ผู้ชม
เลือกติดตามรับชมได้ 

- “อยากรู้แนวคิดของเขา แบบว่าท าไมเขาถึงท าอย่างนี ้เหมือนว่าถ้าเกิดเขาพูด
ว่าเนี่ยเขาต้องล้มเหลวอะไรกว่าจะได้วันนี้ เราก็รู้สึกว่า เดี๋ยวเราก็จะท าได้แบบเขา เป็นแรงบันดาล
ใจ” (รุ่งฤด ีจุลวัจน์ 2556: สนทนากลุ่ม) 

- “น่าจะเป็นการน าเสนอความคิด การออกแบบหรอืแนะวิธีการท าที่แบบแปลก
ใหม่ เพราะว่าการประดิษฐ์ของแต่ละอย่าง วิธีการท ามันไม่เหมือนกัน แล้วแบบว่าเราสามารถน าของ
สิ่งนี ้แล้วก็ของที่เหลือใช้น ามาประยุกต์แล้วก็ใช้ต่อได้จริงๆ แล้วก็สามารถน าไปใช้จนเกิดประโยชน์
สูงสุด” (กฤษณา บุญจันทร์ 2556: สนทนากลุ่ม) 

ในด้านของปัจจัยที่จะท าให้กลุ่มตัวอย่างสนใจและเลือกรับชมรายการนั้น กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าปัจจัยส าคัญต้องมาจาก เนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอของรายการ ที่จะต้องสามารถ
สร้างการจดจ าใหก้ับผูช้มได้ และมีความน่าสนใจมากเพียงพอในการดึงดูดความสนใจจากผูช้มรายการ 

ส่วน Mood and Tone ของรายการ กลุ่มตัวอย่างอยากให้เป็นแบบที่ดูใสๆ 
สบายๆแต่ก็มีความสนุกสนาน มีการใช้เพลงประกอบน่ารักๆ และใส่กราฟิกให้น่าสนใจ ไม่นิ่งเรียบจน
น่าเบื่อ และอาจมีการใช้มุมกล้องหรือการตัดต่อที่ไม่ซ้ า จะท าให้นา่ดู และมีโทนภาพสีสันสดใส 

ส าหรับประโยชน์ที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าจะได้รับจากการรับชมรายการ ส่วนใหญ่
คิดว่า แรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่ผู้ชมจะได้รับ แล้วก็จะเป็นความรู้จากวิธีการผลิตสินค้า และการน า
แนวคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

- “ผู้ชมรายการจะได้รับประโยชน์คือ ได้รับแรงบันดาลใจเลยหนึ่ง แล้วก็ได้รู้วิธี
ท าของ แล้วก็ประยุกต์ของ” (รุ่งฤด ีจุลวัจน์ 2556: สนทนากลุ่ม) 

- “ได้ประโยชน์มากอยู่แล้ว คือถ้าสมมติไม่เอาไปเป็นอาชีพ เอาไปเป็นของขวัญ
ให้คนอื่นได้อยู่แล้ว เก็บเป็นไอเดีย” (อุษา ปัญจสุนทร 2556: สนทนากลุ่ม) 

ส่วนท่ี 4 ผู้ด าเนินรายการ และผู้ร่วมรายการ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่ารายการควรที่จะมีผู้ด าเนินรายการหรือพิธีกร เพื่อ

จะได้เป็นผู้ซักถามประเด็นค าถามได้อย่างตรงประเด็นที่รายการจะน าเสนอ และกลุ่มตัวอย่างอยากให้
ผู้ด าเนินรายการหรือพิธีกรนั้น มีบุคลิกลักษณะที่แบบธรรมดาๆ เพื่อจะได้เข้าถึงคนดูทางบ้านได้ การ
พูดจาก็ต้องค่อนข้างฉะฉาน แต่ก็มีความสนุก ร่าเริง แล้วก็อาจมีบุคลิกที่เปน็ผู้ใหญ่ทีม่ีประสบการณ์มา
บ้าง โดยคาแรคเตอร์ของผู้ด าเนินรายการที่กลุ่มตัวอย่างนึกถึง ได้แก่ นิ้วกลม-สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์, อุ้ม-
สิริยากร พุกกะเวส, ดุ๊ก-ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, นุ่น-ศิรพันธ์ วัฒนจินดา, ท็อป-พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร 
และพลอย หอวัง เป็นต้น ส่วนวิธีในการเชิญชวนคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างได้
เสนอแนะว่า น่าจะมาจากหลายรูปแบบ อาทิ การออกไปเดินตามหา การสร้างหน้าเว็บผ่านทางสื่อ
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เฟสบุค (Facebook) เป็นต้น ซึ่งผู้ร่วมรายการจะต้องมีความสนใจอยากร่วมกิจกรรม มีความสามารถ 
และความคิดสร้างสรรค์ เพราะว่าของที่ท าด้วยมือมันค่อนข้างใช้เวลาและใช้ความคิด ดังนั้นคนที่จะ
มาท าก็ต้องมีใจรักหรือชอบท างานด้านน้ีอยู่บ้าง 

ส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายการ โดยสรุปได้ดังนี้ 
- อยากให้รายการเป็นแบบสบายๆ อาจไม่ต้องมีการแข่งขัน อาจจะดูการต่อ

ยอดจากคนน้ี เอาเป็นแบบพอได้ความรู้ 
- ไม่ค่อยอยากเน้นเรื่องการแข่งขันสักเท่าไหร่ เพราะว่าการท าของพวกนี้ เวลา

ได้ความรู้ เวลาเอาไปใช้จริงๆ มันก็เหมือนกับการแข่งขันในโลกจริงๆ อยู่แล้ว 
- ถ้ามันท าให้รู้สึกว่าแบบมันงา่ยต่อการหาอุปกรณ์ หรือง่ายต่อการที่จะท าก็จะดี 

ท าให้รู้สึกง่าย ของอะไรที่ดูแล้วเหมือนจะยาก แต่จริงๆ มันง่าย 
- การน าเสนอต้องน่าสนใจ เข้าใจง่าย อาจใช้ภาพอินโฟกราฟิก (Infographic) 

มาช่วยในการน าเสนอ 
- อยากให้มีงานประดิษฐ์ที่น าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน ไม่ใช่แค่ของตกแต่ง 
- น าเสนอแรงบันดาลใจมากกว่าการสาธิตวิธีการท า 
- มีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดต่างจากรายการที่เคยมีมา 
- มีการแชร์ความคิดเห็นเพื่อน าไปต่อยอดของสินค้าช้ินน้ันๆ 

 
จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ของทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่างนั้น พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างมีพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ เริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 12.00 - 24.00 น. ซึ่ง
มักจะนิยมรับชมโทรทัศน์ในวันเสาร์มากที่สุด และเลือกรับชมสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 บ่อยที่สุด 
โดยประเภทของรายการที่กลุ่มตัวอย่างเลือกรับชมบ่อยที่สุดจะเป็นรายการประเภทข่าวและละคร 
แล้วก็มีรับชมประเภทสาระบันเทิงและเกมโชว์อยู่บ้าง 

และถ้าหากมีการผลิตรายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือ
จากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ กลุ่มตัวอย่างต้องการให้ออกอากาศในวัน เสาร์ หรือไม่ก็วัน
อาทิตย์ ช่วงเวลาประมาณ 10.00 น. หรือเวลาประมาณ 13.00 - 23.00 น. ผ่านทางสถานีโทรทัศน์
ช่องฟรีทีวี อย่างช่อง 3 และช่อง 9 หรืออาจจะเป็นทางช่องเคเบิลทีวีก็ได้ โดยรายการที่ผลิตควรมี
ความยาวประมาณ 30 นาทีถึง 1 ช่ัวโมง 

ส่วนรูปแบบและเนื้อหาของรายการนั้น ถ้าหากมีการผลิตรายการสาระบันเทิงกึ่ง
เรียลลิตี้ที่น าเสนอธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือจากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ข้ึนมานั้น กลุ่ม
ตัวอย่างก็ให้ความเห็นที่ตรงกันว่า สนใจที่จะรับชมรายการ ด้วยรูปแบบกึ่งเรียลลิตี้ น่าจะสามารถ
สร้างความน่าสนใจได้ เพราะจะได้เห็นพฤติกรรมการแสดงออกทางความคิดความรู้สึกของผู้ร่วม
รายการด้วย แต่ก็ต้องมีความสนุก ผสมกับสาระความรู้ที่ผู้ชมควรจะได้รับ โดยเนื้อหารายการจะต้อง
เน้นการน าเสนอที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงๆ และต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมได้
อีกด้วย และประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างต้องการรับรู้และคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจของรายการก็คือ ตัวสินค้า
หรืออาชีพนั้นๆ ที่จะต้องน่าสนใจและอยู่ในกระแสความนิยม นอกจากสินค้าหรืออาชีพที่ต้องน่าสนใจ 
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พวกแนวคิดและมุมมองต่างๆ ของผู้ประกอบการเองก็ต้องมีความน่าสนใจเช่นกัน เพราะนั่นจะ
ก่อให้เกิดแนวทางและแรงบันดาลใจต่อผู้ชมได้ 

ส่วนในด้านของปัจจัยในการเลือกรับชมนั้นก็ต้องมาจาก พิธีกร และรูปแบบเนื้อหา
การน าเสนอของรายการที่ต้องมีความน่าสนใจมากเพียงพอในการที่จะท าให้ผู้ชมจดจ าได้และเลือกที่
จะชมรายการ ในด้านของ Mood and Tone ของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างอยากให้เป็นอารมณ์แบบ
สดใสๆ สบายๆ แต่สนุกสนาน มีการใช้จังหวะดนตรีและกราฟิกที่น่าสนใจ ไม่นิ่งเรียบจนน่าเบื่อ และ
อาจมีการใช้มุมกล้องหรือการตัดต่อที่แปลกๆ แต่ให้ภาพมีความสวยงาม โทนสีสดใส จะท าให้น่าดู  
และในการด าเนินรายการ กลุ่มตัวอย่างคิดว่าควรมี พิธีกรในการด าเนินรายการ แต่จะไม่ได้มีบทบาท
ที่โดดเด่นมากนัก และควรมีบุคลิกลักษณะที่คล่องแคล่ว มีไหวพริบ สนุกสนาน ร่าเริง พูดจาฉะฉาน 
และส าหรับผู้ร่วมรายการที่เป็นคนรุ่นใหม่นั้น กลุ่มตัวอย่างเสนอว่า น่าจะมาจากหลากหลายรูปแบบ 
อย่างเช่น การให้พิธีกรออกไปตามหาแล้วชวนมาร่วมรายการ หรือจะเป็นการสร้างเว็บเพจผ่านทางสื่อ
เฟสบุค (Facebook) แล้วให้มีการร่วมตอบค าถาม ส่งข้อมูล ส่งคลิปวิดีโอต่างๆ เข้ามา ซึ่งผู้ร่วม
รายการจะต้องมีความสนใจ มีความสามารถ และมีความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในการท างาน
ประดิษฐ์ท ามือที่ต้องใช้เวลาและความคิดใหม่ๆ     
 
การผลิตชิ้นงานรายการ 

หลังจากที่ผู้ ศึกษาได้ท าการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบการวิจัยประยุกต์ (Applied 
Research) โดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-depth Interview) ร่วมกับการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) มาเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์  พร้อม
ทั้งน ามาใช้ประกอบในการก าหนดรูปแบบและเนื้อหารายการ เพื่อจัดท าโครงสร้างของรายการ 
(Proposal) ให้ครอบคลุมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด 

ซึ่งผู้ศึกษาได้วางแผนการในการผลิตรายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ธุรกิจงานประดิษฐ์
ท าด้วยมือจากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  โครงสร้างของรายการ (Proposal) โดยมีองค์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
ชื่อรายการ : คู่ซี้ Handmade 
แก่นของรายการ : รายการที่คนรุ่นใหม่จะได้ปล่อยความคิด แล้วลงมือท าอย่าง

สร้างสรรค์ แล้วเรื่องที่คิดว่ายากมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายๆ เหมือนกับธุรกิจที่สามารถท าได้ด้วยสอง
มือของเราเอง 

แนวคิดของรายการ : รายการที่น าเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์งานท า
มือ ผ่านภารกิจความคิดที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจไดง้่ายๆ ในแบบคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะน าเสนอผ่านคน
รุ่นใหม่ที่เป็นคู่หูคู่ซี้ที่มีความสนใจในงานประดิษฐ์ท าด้วยมือ ได้มาร่วมทดสอบความกล้าและพร้อมที่
จะใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถลงมือท าจริงๆ ได้ เพื่อให้พร้อมกับการเริ่มต้นทางธุรกิจ 

วัตถุประสงค์ของรายการ : 
1) เพื่อน าเสนอความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่  เกี่ยวกับกระบวนการคิด การ

ออกแบบ และการผลิตงานประดิษฐ์ท าด้วยมือ 
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2) เพื่อก่อให้เกิดแนวคิด แนวทาง และแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจหรืออาชีพ
จากการรับชมรายการ 

3) เพื่อให้สาระความรู้ ความบันเทิงแก่ผู้ชม 
กลุ่มเป้าหมาย :  
1) กลุ่มเป้าหมายหลกั : วัยนักศึกษาและวัยเริ่มต้นท างาน อายุระหว่าง 18-25 ปี ที่มี

ความสนใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือ 
2) กลุ่มเป้าหมายรอง : บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ 
วันและเวลาในการออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ เวลา 16.00 - 16.30 น. 
ช่องทางการออกอากาศ : สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ 
ความยาวของรายการ : 25 นาที 
รูปแบบรายการ : รายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ 
เน้ือหารายการโดยรวม : น าเสนอเรื่องราวของเจ้าของธุรกิจงานประดิษฐ์ท ามือ ที่

จะมาบอกเล่าถึงแนวความคิด วิธีการหาแรงบันดาลใจในการออกแบบ และการผลิตช้ินงาน ให้กับ
ผู้ชมและผู้ร่วมรายการที่เป็นคู่ซี้คนรุ่นใหม่ ซึ่งมีความสนใจในการท างานประดิษฐ์ด้วยมือ และเมื่อได้
ทราบถึงที่มาที่ไปของเจ้าของธุรกิจพร้อมกับผลงานที่ท าแล้ว คนรุ่นใหม่ที่มาร่วมรายการทั้ง 2 คนก็จะ
ไดล้งมือท างานประดิษฐ์กันจริงๆ ด้วยการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ท ามือจากความคิดของตัวเอง โดย
รายการจะมีโจทย์หลักให้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับตอนที่น าเสนอ 

โครงสร้างการน าเสนอ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังต่อไปนี ้
- ช่วงที่ 1 : ความยาวโดยประมาณ 8 นาที 

พิธีกรเปิดรายการ เกริ่นน าธุรกิจงานประดิษฐ์ที่จะน าเสนอในตอนนั้นๆ เปิดตัวผู้
ร่วมรายการ (คู่ซี้) 2 คน และเปิดตัวเจ้าของธุรกิจ แล้วพูดคุยถึงกระบวนการต่างๆ ในการท างาน 
จากนั้นจะมอบโจทย์ที่ผู้ร่วมรายการทั้ง 2 คน ที่จะต้องร่วมกันคิด ร่วมกันท างานประดิษฐ์ท าด้วยมือ 

- ช่วงที่ 2 : ความยาวโดยประมาณ 7 นาที 
พิธีกรพูดเข้าช่วงที่ 2 ของรายการ และผู้ร่วมรายการ (คู่ซี้) ทั้ง 2 คน เริ่มท าภารกิจ

ด้วยการแสดงความคิดในการออกแบบช้ินงาน ลองวาดหรือสร้างโมเดลแบบที่จะท า จากนั้นออกไปหา
วัสดุอุปกรณ์ที่จะน ามาใช้ท า แล้วเข้าสู่ข้ันตอนการผลิตให้เป็นช้ินงานจริง 

- ช่วงที่ 3 : ความยาวโดยประมาณ 8 นาที 
เมื่อผู้ร่วมรายการ (คู่ซี้) ทั้ง 2 คนได้ช้ินงานที่สมบูรณ์ออกมาแล้ว ก็จะให้เจ้าของ

ธุรกิจมาประเมินผลช้ินงาน แล้วน าช้ินงานไปส ารวจความคิดเห็นผ่านทางเพจ Facebook ของ
รายการและการสอบถามแบบ Vox Pop หลังจากได้ผลสรปุแนวโน้มการขาย ก็จะให้ผู้ร่วมรายการ (คู่
ซี้) ทั้ง 2 คนพูดถึงความรู้สึกในการท าภารกิจครั้งนี้ 

วิธีการน าเสนอ : ภาพรวมของรายการ คือ การมุ่งให้สาระความรู้ควบคู่ไปกับความ
บันเทิงแบบเรียลลิตี้ ที่น าเสนอธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือ ผ่านคนรุ่นใหม่ 2 คนที่รู้จักกัน ให้มาร่วม
กันเรียนรู้กระบวนการของการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ท าด้วยมือจากเจ้าของธุรกิจที่มีประสบการณ์ 
จากนั้นคนรุ่นใหม่ก็จะต้องร่วมคิดร่วมท าภารกิจ ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างงาน
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ประดิษฐ์ท ามือ ซึ่งผู้ชมจะได้รับทราบและเข้าใจถึงการท างานในเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถประกอบเป็น
อาชีพไดจ้ริง เพียงแค่เริ่มต้นที่จะคิด แล้วลงมือปฏิบัติจริงให้ได้ 

Mood and Tone : เน้นการน าเสนอที่ดูสนุกสนาน สอดแทรกไปด้วยสาระ และ
เน้นใช้โทนสีสดใสดูเป็นธรรมชาติ เพื่อบรรยากาศที่สมจริง แต่บางช่วงอาจเพิ่มสีสันของภาพด้วย
เทคนิคด้านกราฟิก เพื่อสร้างความน่าสนใจ 

ตัวอย่างตอนท่ีจะน าเสนอ : ในตอนนี้ผู้ศึกษาจะน าเสนอธุรกิจประเภทเครื่องหนัง
เทียมในแบรนด์ที่มีช่ือว่า “Hillmyna” โดยทั้ง 3 ช่วงของรายการจะมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เริ่ม
จากในช่วงแรก จะเปิดตัวคนรุ่นใหม่ 2 คน ซึ่งเป็นคู่หูคู่ซี้กัน ที่จะมาร่วมท าความรู้จักกับเจ้าของแบ
รนด์ “Hillmyna” แล้วมาร่วมพูดคุยกันถึงที่มาที่ไปของแบรนด์ “Hillmyna” ผลิตภัณฑ์ที่มีสไตล์และ
เอกลักษณ์ที่น่าสนใจเปน็ของตัวเอง เมื่อได้เห็นถึงภาพรวมของการท าธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือกัน
พอสมควรแล้วนั้น ก็จะมีการมอบโจทย์ให้คู่ซี้ ซึ่งโจทย์ของตอนที่จะน าเสนอน้ีมาจากวัตถุดิบหลักที่จะ
ใช้ นั่นคือ หนังเทียม PVC ช่วงที่สอง เริ่มภารกิจของคู่ซี้ ด้วยการร่วมกันคิดว่าจะท าอะไร ท าการร่าง
ออกแบบสิ่งที่จะท า และเมื่อเสร็จข้ันตอนการร่างออกแบบช้ินงานแล้ว ก็จะออกไปเลือกหาซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นจะต้องใช้ แล้วก็เริ่มลงมือท าตัดเย็บตามที่ไดอ้อกแบบไว้จนเสร็จสมบูรณ์ และในช่วง
สุดท้าย หลังจากที่ท าช้ินงานเสรจ็แล้วจะใหคู่้ซี้พูดน าเสนอช้ินงานทีท่ าว่าคืออะไร ใช้อย่างไร เสร็จแล้ว
จะให้เจ้าของธุรกิจเป็นผู้ประเมินผลช้ินงาน จากนั้นน าช้ินงานไปส ารวจความคิดเห็นของผู้คนผ่านทาง
เพจ Facebook ของรายการและการสอบถามแบบ Vox Pop หลังจากได้ผลสรุป ก็จะให้คู่ซี้พูดถึง
ความรู้สึกในการท าภารกิจครั้งนี้ จากนั้นพิธีกรก็สรุปและปิดรายการ 

ผู้ด าเนินรายการ : พลอยใส-พิชญา พชระเศรษฐ์ 
ผู้ร่วมรายการ :  
1) เจ้าของธุรกิจ : แอม-พิสุทธ์ิพักตร์ สุขวิสิทธ์ิ (เจ้าของแบรนด์ Hillmyna) 
2) คู่ซี้คนรุ่นใหม่ : เม้ง-ธีรภาส ว่องไพศาลกิจ และ ขวัญ-ศราวรรณ ศรีวิชชุพงษ์ 
Logo ประจ ารายการ : เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์รายการ 

 

 
 

ภาพที่ 4-1 แสดงโลโก้ของรายการคู่ซี้ Handmade 
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2.  บทรายการโทรทัศน์ (Script) : รายการ “คู่ซี้ Handmade” 
ตารางที่ 4-1 แสดงบทรายการโทรทัศน์  
 

ล าดับ ภาพ เสียง 
1  Title รายการ  Music : เพลงประจ ารายการ 

2  Intro : ผู้คนมากมาย 
Dissolve to 

 Music : ดนตรีประกอบ 

3  Outdoor : ทางเดินบนสะพานลอย 
 LS พิธีกรก าลังเดินคุยโทรศัพท์ และค้นหา
ของในกระเป๋า แล้วเงยหน้าข้ึนมาตกใจ
เล็กนอ้ย เมื่อมีคนเดินเอาสมุดโน้ตมาให ้
 CU พิธีกรรบัสมุดโน้ตมา 

Cut to 

 
 พลอยใส : เสาร์นี้ โอเค ได้ค่ะ อ่อ! ขอบคุณค่ะ
...วันเสาร์นี้ สี่โมงเย็นนะคะ เดีย๋วจดแปบ๊นึงค่ะ 
เสาร์นี้ สี่โมงเย็นโอเค ได้ค่ะ เดี๋ยวเจอกันวัน
เสาร์นะคะ ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ 

4  MS พิธีกรกล่าวเปิดรายการอย่างเป็นทางการ 
ที่มือยังถือสมุดโน้ตอยู ่
 Super : “พลอยใส” พิชญา พชระเศรษฐ ์
                     ผู้ด าเนินรายการ 

 
Cut to 

 พลอยใส : อ้าว...สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชม
ขอต้อนรับเข้าสูร่ายการ “คู่ซี้ Handmade” 
นะคะ รายการทีจ่ะชวนคุณมาใช้ความคิด และ
ลงมอืท าอย่างสร้างสรรค์ค่ะ แล้วเรื่องยากๆ 
จะกลายเปน็เรื่องง่ายๆ เหมือนกบัธุรกจิที่คุณก็
เริ่มต้นท าได้ค่ะ 

5  MS พิธีกรชูสมุดโน้ตข้ึนมาเล็กน้อย 
 
 
 
 
 

Cut to 

 พลอยใส : แหม่ วันน้ีต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วย
นะคะ พอดีก าลังยุง่วุ่นวายกับการนัดหมาย
อะไรไม่รู้ค่ะเยอะแยะมากมายเลย แต่ว่าโชคดี
มากๆ ที่ได้สมุดเล่มนี้มาเป็นตัวช่วยค่ะ แตม่า
ไดย้ังไงก็ไม่รู้นะคะ ไม่เป็นไรค่ะ เพราะสมุด
เล่มนี้ คืออกีหนึ่งงานไอเดียค่ะ ที่วันน้ีพลอยจะ
พาทุกคนไปรูจ้ักกันค่ะ 

6  Key Scene กลาง : โลโก้รายการ  SFX : เสียงดนตร ี

7  MS พิธีกร 
 

Cut to 

 พลอยใส : แต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับเจ้าของ
ธุรกิจไอเดีย พลอยว่าเรามาช่วยกันหาคู่หูคู่ซีท้ี่
จะมาร่วมภารกจิกับเรากอ่นค่ะ 

8  MS พิธีกรมองหาคู่ซี้ที่จะมาร่วมรายการ คู่ซี้ 
2 คนเดินเข้ามาจากข้างหลงัพิธีกร 

Cut to 

พลอยใส : เมื่อกี้ยงัเห็นอยู่เลยนะ หายไปแล้ว
ล่ะ...อุ้ย!! 

9  MS คู่ซี้สะกิดถามพิธีกร 
Cut to 

ขวัญ : โทษนะคะ ใช่พี่พลอย รายการคู่ซี้แฮนด์
เมดเปล่าคะ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-1 แสดงบทรายการโทรทัศน์ (ต่อ) 
 

ล าดับ ภาพ เสียง 
10  Three Shot 

 - พิธีกร 
 
 - คู่ซี้ 
 - พิธีกร 
 - คู่ซี้ 

Cut to 

 
 พลอยใส : ใช่ค่ะ น้องสองคนที่จะมาร่วม
ภารกิจกบัพี่ใช่มั้ยคะ 
 ขวัญ+เม้ง : ค่ะ/ครับ 
 พลอยใส : สวัสดีค่ะ 
 ขวัญ+เม้ง : สวัสดีค่ะ/ครับ 

11  Three Shot พิธีกรและคู่ซี ้
Cut to 

 พลอยใส : ตอนนี้เราก็อยู่กบัคู่หูคู่ซีท้ี่จะ
มาร่วมภารกจิกบัเราแล้วค่ะ 

12  CG แนะน าคู่ซี้ ทั้ง 2 คน 
 - “ขวัญ” ศราวรรณ ศรีวิชชุพงษ์ 
 - “เม้ง” ธีรภาส ว่องไพศาลกิจ 

 Music : ดนตรีประกอบ 
 VO. พลอยใส : คู่หูคู่ซี้ที่จะมาปล่อยไอเดียใน
วันน้ีคือ น้องขวัญ และ น้องเม้ง นักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งคู่ฝันอยากจะมี
กิจการเล็กๆ เป็นของตัวเอง 

13  Three Shot พิธีกรและคู่ซี ้
 
 

Cut to 

 พลอยใส : เดี๋ยวเรา 3 คนค่ะจะเดินทางไปหา
เจ้าของธุรกิจไอเดียกัน แต่ว่าตอนน้ีเราไป
รับชม VTR กันก่อนนะคะว่าธุรกิจที่จะพาไป
รู้จักในวันน้ีคือธุรกจิงานประดิษฐอ์ะไรค่ะ 

14  Key Scene กลาง : โลโก้รายการ  SFX : เสียงดนตร ี

15  VTR แนะน าเจ้าของธุรกิจแบรนด์ Hillmyna  Music : เพลงประกอบ VTR 
 VO. พลอยใส : จากจุดเริ่มต้นที่ท าเป็นงาน
อดิเรก เพราะความชอบและสนุกกบัการ
ท างานแฮนด์เมด ด้วยไอเดียทีส่ร้างสรรค์ ท า
ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหนังที่มีดีไซน์โดด
เด่นเป็นของตัวเอง และได้ค่อยๆ สานต่อจน
ตอนนี้ได้ก้าวข้ึนมาเป็นอาชีพหลัก ภายใต้แบ
รนด์ที่มีช่ือว่า “Hillmyna” 

16  In door : ห้องนั่งเล่น 
 CU พิธีกร 
 Group Shot 
 Super : “แอม” พิสุทธ์ิพักตร ์สุขวิสทิธ์ิ 
              เจ้าของแบรนด์ Hillmyna 

Cut to 

  
 พลอยใส : ตอนนี้เราก็มาอยูก่ับเจ้าของผลงาน
ไอเดียดีไซน์เก๋ๆ  กับพี่แอม เจ้าของแบรนด์ 
Hillmyna Handmade ค่ะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-1 แสดงบทรายการโทรทัศน์ (ต่อ) 
 

ล าดับ ภาพ เสียง 
17  Group Shot ทุกคนทักทายกัน 

Cut to 
 พร้อมกัน : สวัสดีค่ะ/ครับ 

18  MS พิธีกรแนะน าคู่ซี้ให้เจ้าของธุรกจิได้รูจ้ัก 
 
 
 

Cut to 

 พลอยใส : และนี่ก็คือน้องเม้งกับน้องขวัญนะ
คะ คู่ซี้แฮนด์เมดที่จะมาร่วมภารกิจปล่อย
ไอเดียกับเราในวันน้ีค่ะ เดี๋ยวจะใหพ้ี่แอมให้
ค าแนะน ากับน้องๆ ทั้ง 2 คนก่อนที่จะไป
ปล่อยไอเดียกัน 

19  Group Shot 
 *ตัดสลับภาพ โดยจะใช้ขนาดภาพหลักๆ คือ 
 - MLS 
 - MCU 
 - CU 
 
 Insert : 
 - ภาพผลิตภัณฑ์ของ Hillmyna 
 - ภาพการออกแบบ 
 - ภาพการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พลอยใส : ถ้าอย่างนั้น ก่อนอื่นเลยอยาก
ทราบค่ะว่า กว่าที่จะมาเป็น Hillmyna 
Handmade อย่างทุกวันน้ี พี่แอมมจีุดเริ่มต้น
อย่างไรคะ 
 แอม : จุดเริ่มต้นก็คือ เราเป็นคนที่ชอบท า
ของขวัญให้เพือ่น ส่วนใหญจ่ะไม่ค่อยซื้อ จะท า
เองแล้วพอมีฟีดแบคจากเพื่อนมาว่าโอเค มัน
น่ารักก็เลยลองเริม่ไปขายในงานๆนงึ แล้ว
ได้ผลตอบกลบัมากเ็ลยพัฒนามาเรือ่ยๆ จน
เป็นทกุวันน้ี 
 ขวัญ : แล้วของช้ินแรกที่พี่แอมเริ่มท า
จ าหน่ายเป็นอะไรคะ 
 แอม : ของช้ินแรกที่ขายเป็นสมุดค่ะ แต่วัสดุ
จะยังไม่ใช่เป็นประเภทพีวีซีหนงัเทียม จะเป็น
พรมเรียกว่าเป็นสักหลาดอะค่ะ เยบ็ขอบเป็นสี 
เป็นปกสมุด สอดสมุด 
 เม้ง : พี่มีแรงบันดาลใจอะไรครับ ในการคิด
สร้างสรรค์ผลงาน 
 แอม : แรงบันดาลใจมันหาไดจ้ากสิง่รอบตัว
มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นเฟสบุคอย่างเนี้ยเดี๋ยวกม็ี
คนเอารูปนู่นรูปนีม่าแชร์ หนังเราเองเป็นคน
ชอบดูหนัง อย่างพวกหนังคาวบอยหน่อยมันก็
จะมีพวกเครื่องหนงั เราดูฟงัก์ชันมาปรับใช้ 
วิธีการเย็บเทคนิคอะไรแบบนี ้
 พลอยใส : แล้วนอกจากหนงัภาพยนตร์ จะหา
แรงบันดาลใจมาจากที่ไหนได้อีกคะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



82 

ตารางที่ 4-1 แสดงบทรายการโทรทัศน์ (ต่อ) 
 

ล าดับ ภาพ เสียง 
19 
(ต่อ) 

 Group Shot 
 *ตัดสลับภาพ โดยจะใช้ขนาดภาพหลักๆ คือ 
 - MLS 
 - MCU 
 - CU 
 
 Insert : 
 - ภาพผลิตภัณฑ์ของ Hillmyna 
 - ภาพการออกแบบ 
 - ภาพการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แอม : ก็จะเป็นพวกแมกกาซีนแฟช่ัน บางที
เราก็ต้องตามเทรนด์ ตามโทนสี ตามลายอะไร
แบบนี้บ้าง แล้วก็จะมีพวกงานเอ็กซิบิช่ันส์ งาน
ศิลปะ พอไปงานพวกนี้เราไม่ได้ไปดูแค่งาน แต่
จะดูคนที่ไปเสพงาน แล้วพวกอุปกรณ์ทีเ่ค้าใช้
เค้าถือ บางทีบางคนเค้าเป็นคนที่แบบคัดสรร
มา สิ่งทีเ่ค้าใช้มันน่าสนใจ 
 ขวัญ : ค่ะ แล้วเทรนด์ตอนนีเ้ป็นอย่างไรบ้าง 
พวกงานหนัง งานแฮนด์เมด 
 แอม : ถ้าเป็นงานหนังเทรนด์มันก็คือจะเป็น
วัสดุหนังทีม่ันคงความเรียบง่ายอยู่ คือหนัง
ยังไงก็มีความคลาสสกิของมันอยู่แล้ว แต่เรา
มองความต่างเพราะเราอยากให้มันต่างจากคน
อื่น เราน ามาผสมกันระหว่างความคลาสสกิกับ
แฟช่ัน แต่ไม่ให้มันโดดเกินไปใหม้ันใช้ได้ทั้ง
ผู้ชายผู้หญิง ลดทอนรายละเอียดของแฟช่ันลง
ใส่ในงานให้มันต่างจากงานหนงัคลาสสกิทั่วไป 
 ขวัญ : ก็คืองานพี่กจ็ะแบบว่าอย่างสมุดก็จะ
ไม่ใช่สมุดธรรมดา แต่ว่าเสียบปากกาได้หรือว่า
อะไรอย่างนี้ กจ็ะมีฟงัก์ชันเพิม่ 
 แอม : ใช่ มันจะมีฟงัก์ชันไม่เหมือนคนอื่น 
แบบคนอื่นเค้าอาจจะมีเป็นห่วงไว้เสียบปากกา 
เราจะแบบอแดปทีป่ิดมันเสียบปากกาได้ มัน
ใส่เอกสารได้ มันมทีี่สอดมือจับแล้วมันแน่นข้ึน 
 พลอยใส : อแดปเพิ่มฟงัก์ชันเข้าไป อันน้ีนี่คือ
จุดเด่นของงานเราเลยรเึปล่าคะ 
 แอม : จรงิๆ แล้วเราคิดว่า ก าลังจะสร้าง
เอกลักษณ์ เราไมส่ามารถไปฟิคว่าวัสดุน้ีจะ
เป็นเอกลกัษณ์ของเราได้ ในเมื่อวัสดเุราซือ้
แบบทั่วไป เราไม่ได้ท าวัสดุเอง เราก็เลย
พยายามมองว่าฟงัก์ชันการใช้งานที่ของเราไม่
เหมอืนคนอื่น มันคือเอกลักษณ์ แต่เราจะไม่
เน้นวัสดุ แน่นอนว่าเราเปลี่ยน เราจะทดลอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-1 แสดงบทรายการโทรทัศน์ (ต่อ) 
 

ล าดับ ภาพ เสียง 
19 
(ต่อ) 

 Group Shot 
 *ตัดสลับภาพ โดยจะใช้ขนาดภาพหลักๆ คือ 
 - MLS 
 - MCU 
 - CU 
 
 Insert : 
 - ภาพผลิตภัณฑ์ของ Hillmyna 
 - ภาพการออกแบบ 
 - ภาพการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อันใหม่ อาจจะมีตัวอื่นมาบ้าง มองทีลู่กเล่น
ลักษณะการใช้ของเค้ามากกว่าว่าท ายังไงให้
เค้าใช้ต่างจากอันอื่น 
 ขวัญ : สมมติว่าเราจะสร้างแบรนด์ข้ึนมาเรา
จะท ายังไงให้แบรนด์หรือสินค้าของเราเนี่ยเป็น
ที่รู้จกักับคนกลุ่มใหญ ่
 แอม : มันต้องเริม่จากเราก่อน คือคนจะรู้จัก
ได้มันต้องต่างจากคนอื่น มันต้องมีแบบอันน้ีไม่
เหมอืนทั่วไปนะ เดี๋ยวคนก็จะมาสนใจ เพราะ
มันคือความแปลกใหม่ คนจะให้ความสนใจกับ
สิ่งที่แบบไมเ่คยมีมากอ่น ไม่เคยเห็นทั่วไป 
 พลอยใส : แล้วถ้าสมมติว่าน้องเค้าอยากจะ
เริ่มท าธุรกจิแฮนด์เมดหรอืว่าคุณผู้ชมทางบ้าน
อยากจะเริม่ท าธุรกจิแฮนด์เมดอย่างนี้ เริ่ม
ยังไงดีคะ 
 แอม : มันก็ต้องมาดูก่อนว่าเราถนัดยังไง เรามี
แรง มีความสามารถของเราแค่ไหน แล้วเราก็
วางว่าเราอยากท าอะไร ถ้าเลอืกได้แล้วว่าท า
อะไร ก็เริ่มศึกษาแบบ หาข้อมลูมาเยอะๆ ว่า
สินค้าประเภทนี้ทีเ่ราอยากท าเนีย่ มันมี
อะไรบ้าง มีใครเค้าท าไปถึงไหนแล้ว เป็นยังไง 
มองตลาด มองกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะท าว่าเป็น
ใคร เราจะได้ก าหนดธีม แล้วก็สเก็ตมันออกมา
ในแนวทางที่โอเค ใช่ มันเป็นโปรดกัส์ช้ินนึงที่
เหมาะกับอะไรอย่างนี ้
 ขวัญ : พี่แอมคิดว่าควรมองจากกลุม่เป้าหมาย
ก่อนหรือว่ามองที่ตัวเราเองก่อนคะ 
 แอม : มองตัวเองกอ่นว่าเราชอบแบบไหน 
แล้วเราค่อยปรบัไปให้ตรงกลุ่ม โดยทีเ่รายังคง
เป็นเราได้ เค้าก็ยังคงชอบของเรา คือเราไปหา
คนที่เราชอบอะ เราไม่ใช่รอให้คนทีเ่ราชอบมา
หาเรา 
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ตารางที่ 4-1 แสดงบทรายการโทรทัศน์ (ต่อ) 
 

ล าดับ ภาพ เสียง 
19 
(ต่อ) 

Group Shot 
 *ตัดสลับภาพ โดยจะใช้ขนาดภาพหลักๆ คือ 
 - MLS 
 - MCU 
 - CU 
 

Cut to 

 พลอยใส : แล้วก็ค่อยๆ มองกลุ่มเป้าหมาย
ด้วย ถูกมั้ยคะ 
 แอม : อ่า ใช่ ก าหนดกลุ่มมาว่า ผู้ชาย ผู้หญิง 
เด็ก ผู้ใหญ่ ท างานอะไร ตีกรอบมันเข้ามา
เพื่อใหง้านเราแบบแคบลง 
 พลอยใส : มีเอกลกัษณ์มากขึ้น เป็นตัวของ
ตัวเองมากขึ้น 

20  Key Scene กลาง : โลโก้รายการ  SFX : เสียงดนตร ี

21  MS พิธีกร 
 

Cut to 

 พลอยใส : คราวนี้นะคะก็มาถึงตาคู่ซี้กันบ้าง
ค่ะ ที่จะต้องมารบัภารกิจปล่อยไอเดียกันแล้ว
นะคะ น้องขวัญกับน้องเมง้พร้อมมั้ยตอนน้ี 

22  MCU คู่ซี้ 
Cut to 

 ขวัญ+เม้ง : พร้อมค่ะ/ครบั 

23  MS พิธีกร 
 
 

Cut to 

 พลอยใส : พร้อมนะ หลังจากที่ได้รบัข้อมลู
ค าแนะน าจากพี่แอมไป เพราะฉะนั้นโจทย์ของ
เราในวันน้ีนะคะก็คือให้นอ้ง 2 คนสร้างสรรค์
งานแฮนด์เมดในแบบฉบบัของตัวเอง  

24  MCU พิธีกรพูดส่งเข้าช่วงต่อไป 
Cut to 

 พลอยใส : เดี๋ยวจะเป็นยังไงต้องติดตามชม
ช่วงหน้าค่ะกับโจทย์แฮนด์เมดสสีันงานหนังค่ะ 

25  Key Scene กลาง : พักรายการ  Music : ดนตรีประกอบ 

  - Break โฆษณา -  

26  Key Scene กลาง : เข้ารายการ  Music : ดนตรีประกอบ 

27  MCU พิธีกรพูดเข้ารายการช่วงที่ 2 
 
 
 

Cut to 

 พลอยใส : กลับเข้าสู่รายการ คู่ซี้ 
Handmade ค่ะ เดี๋ยวเราไปตามดูกันว่า คู่ซี้
แฮนด์เมดของเราในวันน้ีเนี่ยจะท างานหนัง
ออกมาส าเร็จหรือเปล่า เป็นยังไงกันบ้างไป
ติดตามได้ในช่วงนี้เลยค่ะ 

28  Key Scene กลาง : โลโก้รายการ  SFX : เสียงดนตร ี

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



85 

ตารางที่ 4-1 แสดงบทรายการโทรทัศน์ (ต่อ) 
 

ล าดับ ภาพ เสียง 
29  In Door : ห้องนั่งเล่น 

 Two Shot คู่ซี้ ช่วยกันคิดและออกแบบ 
แทรกภาพ Insert ตอนท าแพทเทิร์นโครงร่าง
ช้ินงาน เป็นการตัดต่อแบบ Parallel 

 
 
 
 
 
 
 

Cut to 

*พูดเอง ไม่มบีทพูด 
 ขวัญ : เราจะท าอะไรกันดีคะเม้ง 
 เม้ง : ไม่รู้ครบั 
 ขวัญ : อืม งั้นเราจะท าแบบน่ารักหรือว่าเน้น
ประโยชน์ใช้สอยดีกว่า 
 เม้ง : รวมๆกันก็ดีนะ 
 ขวัญ : เออ ตอนเราไปปิกนกิ แบบว่าไปกิน
ข้าวนอกบ้าน หรือว่าไปถ่ายงาน มันไม่ค่อยมี
แบบช้อนสอ้มเป็นของตัวเอง อยากได้อะไรที่
มันแบบว่า 
 เม้ง : พกไปเอง 
 ขวัญ : อ่า สรุปมันจะออกมาเป็นไรเนี่ย 

30  MCU คู่ซี้น าเสนอแพทเทริ์นโครงร่างช้ินงานที่
ออกแบบสมบูรณ์แล้ว 
 
 
 
 
 
  
 CU ที่โมเดล 
 
 
 
 

Cut to 

 ขวัญ : ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ออกแบบผลงาน
กันเสร็จเรียบรอ้ยแล้ว ผลงานของเราคืออะไร
คะเม้ง 
 เม้ง : ก็เป็นที่รองจานและกเ็กบ็พวกอุปกรณ์
การกินได้ด้วย พวกช้อน ส้อม มีด 
 ขวัญ : ที่เห็นเป็นกระบอกแบบนี้ มีอะไรอยู่
ข้างในบ้าง แกะค่ะ 
 เม้ง : มาคลี่ครบั 
 ขวัญ : อันน้ีเป็นโมเดลที่เราท าจ าลองข้ึนมา 
อันน้ีก็จะเป็นเชือกนะคะ อันน้ีกจ็ะท ามาจาก
หนัง แล้วก็มเีชือกเนอะ เพื่อที่จะมามัดตัวที่
รองจานของเรา 
โชว์ให้กล้องดหูน่อยค่ะ นี่เป็นไงบ้างทีร่องจาน
ของเรา 

31  Key Scene กลาง : โลโก้รายการ  SFX : เสียงดนตร ี

32  Outdoor : ตลาดเจรญิรัถ 
 MCU คู่ซี้พูดเปิดภารกจิวันที่ 2 ไปซื้อของที่
ตลาดเจริญรัถ 
 
 

Cut to 

*พูดเอง ไม่มบีทพูด 
 ขวัญ+เม้ง : สวัสดีค่ะ/ครับ 
 ขวัญ : วันน้ีขวัญกับเม้งอยู่กันที่ตลาดเจรญิรัถ
ค่ะ วันน้ีเรามาซื้ออปุกรณ์เพื่อที่จะท า 
 เม้ง : ที่ออกแบบไว้เมื่อวาน 
 ขวัญ : ใช่ ไปซื้อของกันค่ะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-1 แสดงบทรายการโทรทัศน์ (ต่อ) 
 

ล าดับ ภาพ เสียง 
33  Insert ตลาดเจรญิรัถ  VO. พลอยใส : ตลาดเจริญรัถทีส่องคู่ซี้ของ

เราก าลังช้อปกันอยู่เนี่ยนะคะ ตั้งอยู่ใกล้กับวง
เวียนใหญ่นี่เองค่ะ เป็นแหล่งจ าหน่ายอปุกรณ์ 
เครื่องมือแล้วก็วัตถุดิบอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่า
จะเป็นแผ่นหนังแท้ หนงัเทียม ผ้า แผ่น
พลาสตกิ รวมไปถึงวัสดอุุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้
ส าหรับประดิษฐง์านฝีมอื อย่างเช่น กระเป๋า 
รองเท้า แล้วก็เครื่องประดับค่ะ 

34  ภาพบรรยากาศการซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่คู่ซี้
จะต้องน ามาใช้ท างานประดิษฐ ์

 Music : ดนตรีประกอบ 

35  Key Scene กลาง : โลโก้รายการ  SFX : เสียงดนตร ี

36  In door : ห้องนั่งเล่น 
 MS คู่ซี้แจกแจงของที่ซื้อมาและเริม่ลงมือ
ท างานประดิษฐ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cut to 

*พูดเอง ไม่มบีทพูด 
 ขวัญ : ค่ะ หลังจากทีเ่ราไปซื้ออปุกรณ์กันมา
เรียบร้อยแล้วนะคะ เราได้อะไรมาบ้างคะเมง้ 
 เม้ง : ก็มีหนงันะครบันี่ 3 สีเลย 
 ขวัญ : มีสีน้ าตาลเข้ม 
 เม้ง : น้ าตาลอ่อน แล้วก็ครมี 
 ขวัญ : แล้วอันน้ีก็คือโมเดลทีเ่ราท าไว้เมื่อวาน
นะคะ เราจะเอาอันไหนไว้ข้างในเอ่ย 
 เม้ง : อันน้ีน่าจะเป็นสีน้ าตาลอ่อนเนอะไว้ข้าง
ใน 
 ขวัญ : สีน้ าตาลอ่อนไว้ข้างในแล้วกเ็อาสี
น้ าตาลเข้มประกบไว้อยู่ข้างนอก 
 เม้ง : ก็จะติดกันอย่างนี้ เย็บติดกัน 
 ขวัญ : โอเคค่ะ เดี๋ยวเราไปท าทีร่องจานของ
เรากันดีกว่า 
 เม้ง : นี่ได้ผ้ามาด้วย เป็นผ้าปูโต๊ะข้างในที่
เอาไว้ถอดไปซักได ้
 ขวัญ : ใช่ 

37  ภาพคู่ซี้ช่วยกันท าช้ินงานตามที่ได้ออกแบบไว้ 
 ข้ึน Typography ประกอบการท า  

 Music : ดนตรีประกอบ 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-1 แสดงบทรายการโทรทัศน์ (ต่อ) 
 

ล าดับ ภาพ เสียง 
38  Two Shot คู่ซี้นั่งท างานใกลเ้สรจ็แล้ว 

 
 
 

Cut to 

 VO. พลอยใส : ตอนนี้นะคะทั้งสองคนกก็ าลงั
ท าช้ินงานใกลจ้ะเสรจ็แล้วค่ะ แต่พักกันสักครู่
นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชมผลงานของ
สองคู่ซีก้ันค่ะ พร้อมๆ กับฟังคอมเม้นทจ์ากพี่
แอมกันนะคะ 

39  Key Scene กลาง : พักรายการ  Music : ดนตรีประกอบ 

  - Break โฆษณา -  

40  Key Scene กลาง : เข้ารายการ  Music : ดนตรีประกอบ 

41  In door : ห้องนั่งเล่น 
 MS พิธีกร 
 Group Shot พิธีกร เจ้าของธุรกจิ และคู่ซี ้
 MS คู่ซี้ 

Cut to 

  
 พลอยใส : แล้วตอนนี้ คู่ซี้ของเรากส็ร้างสรรค์
ผลงานออกมาเสรจ็เรียบร้อยแล้ว อยู่ตรงนี้ 
เป็นยังไงบ้าง ไหนโชว์หน่อยค่ะ 

42  Group Shot พิธีกร เจ้าของธุรกจิ และคู่ซี ้
  
 MCU ที่ช้ินงาน ทดลองใสอุ่ปกรณ์ 
 
 
 
 
 
  
 CU ที่ช้ินงาน ทดลองใส่อปุกรณ์ 
 
 
 
 
 

 เม้ง+ขวัญ : ผลงานของเราก็คือ เป็นที่รอง
จาน เอาไปปกินิกได ้ข้างในก็จะมีช่องใส่
อุปกรณ์ ใส่ช้อน สอ้ม มีด ตะเกียบ เดี๋ยวเราใส่
ให้ดูละกัน 
 พลอยใส : จริงๆ แล้วคือมันประกบกันออกมา
ใช่มั้ยคะ 
 เม้ง : ใช่ๆ ไว้รองได้ แล้วก็สามารถแกะ
ออกมาได้ด้วย 
 พลอยใส : ข้างในเราก็ใส่ช้อนได้ ใส่สอ้ม มีด 
ตะเกียบ ก็คือเป็นอปุกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการ
ทานอาหาร 
 ขวัญ : ใช่ค่ะ แล้วก็คือผ้าตัวข้างนอกนี้ก็จะ
สามารถถอดออกไปซกัได้ 
 เม้ง : ก็เลยท าเป็นแบบกลัดกระดมุเพือ่ให้
ถอดได ้
 พลอยใส : ผ้าข้างนอกนี่ไว้ท าอะไรคะ 
 เม้ง : ก็รองจานทีเ่วลาทานอาหาร 
 ขวัญ : เหมือนเป็นผ้ากันเปื้อน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



88 

ตารางที่ 4-1 แสดงบทรายการโทรทัศน์ (ต่อ) 
 

ล าดับ ภาพ เสียง 
42 
(ต่อ) 

 Group Shot พิธีกร เจ้าของธุรกจิ และคู่ซี ้
  
 
 
 
 
 
 Insert ภาพช้ินงาน 

 
 
 
 

Cut to 

 พลอยใส : เป็นผ้ารองจานก็ได้ เป็นผ้ากัน
เปื้อนก็ได้ แล้วกเ็ป็นผ้าคลุมปิดส าหรบัสอ้มช้
อมมีดอะไรของเราด้วย 
 เม้ง+ขวัญ : ใช่ 
 พลอยใส : น้องๆ ก็เลยท าเป็นกระดุมเอาไว้
ใช่มั้ยคะ สามารถถอดไปซักได ้
 เม้ง+ขวัญ : ใช่ค่ะ 
 พลอยใส : น้องๆ ก็ประกอบร่างอุปกรณ์
ปิกนิกของเรา ออกมาเป็นยังไงบ้าง 
 ขวัญ : ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ก็จะใช้หนัง 3 สี
เวลาท า 
 เม้ง : มันจะออกมาตัดกัน 
 ขวัญ : เป็นแบบนี้ค่ะ 

43  MS พิธีกร 
 

Cut to 

 พลอยใส : แล้วตอนนี้เราก็อยู่กบัพี่แอมด้วย 
ให้พี่แอมช่วยคอมเม้นท์ผลงานของน้องๆ 
หน่อยค่ะ 

44  MS เจ้าของธุรกจิ 
 
 
 Group Shot พิธีกร เจ้าของธุรกจิ และคู่ซี ้
 
 CU ที่ช้ินงาน ทดลองท าตามค าแนะน า 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cut to 

 แอม : โอเคนะ ไอเดียโอเค เราว่าเหมาะกับ
วัยน้ีรุ่นน้ี การใช้ชีวิตของคนเมือง เหมาะดเีป็น
เซตใช้ง่าย แต่เราว่ามันติดปญัหาที่พวก
อุปกรณ์ข้างในมันไหลออกมา มันน่าจะปรบัได้
นะ อาจจะไม่ต้องใสท่ะลลุงมา อาจใส่เกบ็เข้า
ไปข้างในเลย เอากลบัไปพฒันาดู เราว่ามาถูก
ทางแล้ว แต่ถ้าเกิดอยากมองใหม้ันเป็นอาชีพ
เราจริงๆ เราน่าจะมองเป็นคอลเลคช่ัน มอง
ต่อไปเรือ่ยๆ มองให้เป็นเซตที่อยู่ในธีมเดียวกัน 
รูปแบบเดียวกันก็ได ้เราว่าฟังก์ชันมันโอเค 
สามารถเพิ่มผ้าเพิม่อะไรอย่างนี ้
 พลอยใส : ไอเดียเริ่มต้นมาถูกทางแล้วดีแล้ว
ใช่มั้ยคะ แต่ว่าน้องๆ ก็น าตัวนี้ไปพัฒนาต่อ
ยอด แล้วก็แก้ไขจุดบกพร่องของมัน ค่ะ 
ส าหรับอันน้ีก็เป็นผลงานการสร้างสรรค์ของ
น้องๆ นะคะ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-1 แสดงบทรายการโทรทัศน์ (ต่อ) 
 

ล าดับ ภาพ เสียง 
45  MS พิธีกร 

 
  

Cut to 

 พลอยใส : ค่ะ แต่ว่าภารกิจยังไมจ่บแค่นี้ค่ะ 
เพราะว่าต้องมีการทดสอบด้วยว่าผลงานช้ินน้ี
จะขายได้หรือไม่ คุณผู้ชมสามารถติดตามต่อได้
ท้ายรายการนะคะ 

46  Group Shot 
 - พิธีกรกล่าวขอบคุณเจ้าของธุรกิจ 
 

Cut to 

 
 พลอยใส : วันน้ีก็ต้องขอขอบคุณ พี่แอม 
มากๆ ค่ะที่ได้มาร่วมพูดคุย ให้ข้อแนะน ากับ
เราในวันน้ี ขอบคุณค่ะ 

47  Group Shot พิธีกร เจ้าของธุรกจิ และคู่ซี ้
Cut to 

 พลอยใส+แอม+ขวัญ+เม้ง : ขอบคุณค่ะ/ครับ 

48  MCU พิธีกร 
 Super : Facebook/คู่ซี้ Handmade 
 

Cut to 

 พลอยใส : ส าหรบัคุณผู้ชมนะคะทีส่นใจ
ผลงานของสองคู่ซีก้็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่
เพจคู่ซี้แฮนด์เมดของรายการเรานะคะ แล้ว
เดี๋ยวเรามาติดตามผลกันท้ายรายการค่ะ 

49  Key Scene กลาง : โลโก้รายการ  SFX : เสียงดนตร ี

50  Insert : หน้าเพจเฟสบุคของรายการและยอด
ผลการกด Like ภาพช้ินงาน  

 VO. พลอยใส : ยอดจากการกด Like ที่หน้า
เพจ Facebook ของรายการ ค่อนข้างได้รับ
ความสนใจอยู่ไม่น้อยเลยค่ะ และเมือ่ไป
สอบถามความคิดเห็นของผู้คนทั่วไปก็พบว่า... 

51  VTR สัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้คน  เสียงพูดแสดงความคิดเห็น 

52  CG : The Poll สรปุผลการส ารวจ  Music : ดนตรีประกอบ 
 VO. พลอยใส : จากผลส ารวจนะคะ คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์แล้วพบว่า ผู้คนส่วนหนึ่งค่ะ จ านวน 
23.68% เลอืกทีจ่ะไม่ซือ้ผลงานช้ินน้ีค่ะ แต่อีก
ส่วนหนึ่งนะคะที่มีมากถึง 76.32% ช่ืนชอบ
และเลือกที่จะซื้อผลงานของสองคู่ซี้ค่ะ 

53  Key Scene กลาง : โลโก้รายการ  SFX : เสียงดนตร ี

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-1 แสดงบทรายการโทรทัศน์ (ต่อ) 
 

ล าดับ ภาพ เสียง 
54  In door : ช้ันเรียนที่คณะ 

 Three Shot พิธีกรและคู่ซี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cut to 

 พลอยใส : เอาละค่ะ หลังจากที่ได้ฟังความ
คิดเห็นกันไปแล้ว ซึ่งผลปรากฏออกมาว่าคู่ซี้
ของเราท าภารกจิส าเรจ็ค่ะ รู้สกึอย่างไรบ้างคะ 
 เม้ง : ก็ดีใจ 
 ขวัญ : รู้สึกภูมิใจ แบบมีคนสนใจงานเรา 
 เม้ง : ช้ินแรกด้วยที่เคยท าอะไรแบบนี ้
 พลอยใส : ก่อนที่เราจะท าผลงานช้ินน้ีออกมา 
คิดมั้ยว่าจะมีคนสนใจ 
 เม้ง : ไม่ค่อยมั่นใจ 
 ขวัญ : อาจจะสนใจแต่ว่าเป็นเฉพาะกลุม่ แต่
ว่าฟีดแบคที่ได้รับกลับมาถือว่าดีพอสมควรกับ
งานช้ินแรก ค่ะ แล้วก็มีไปปรับแก้ที่พี่แอมบอก 
 เม้ง : ใช่ ไปปรับแก้ เพราะพี่แอมตอนนั้นบอก
ว่าให้มันไม่ร่วง ก็เลยเจาะช่องเพิ่มนิดหน่อย 
 พลอยใส : โชว์หน่อยไม่ร่วงๆ ได้ท าการ
ปรับแก้มาแล้ว 
 ขวัญ : ไม่ร่วงแล้ว และก็แบบว่าอาจจะน าไป
ต่อยอดโดยการท าคอลเลคช่ันอื่น 

55  MS พิธีกร 
 

Cut to 

 พลอยใส : ค่ะ ไอเดียงานประดิษฐ์ช้ินน้ีนะคะ
ก็สามารถน าไปต่อยอดเป็นธุรกจิได้อีก
หลากหลายมากมายเลยค่ะ 

56  Three Shot พิธีกรและคู่ซี ้
  
 Super : Facebook/คู่ซี้ Handmade 
 
 

Dissolve to 

 พลอยใส : และส าหรับน้องๆ คู่ซี้คู่ไหนที่
อยากจะปล่อยไอเดียงานประดิษฐ์แบบนี้ 
สามารถติดต่อเข้ามาได้ผ่านทางเพจเฟสบุค
ของรายการค่ะ วันน้ีก็หมดเวลาลงแล้ว เรา
สามคนต้องขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในวัน
และเวลาเดียวกันนี้นะคะ...สวัสดีค่ะ 

57  End Credit  Music : เพลงประจ ารายการ 
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3.  แผนการด าเนินงานในการผลิตรายการ 
ตารางที่ 4-2 แสดงแผนในการด าเนินงาน 
 

วันท่ี การด าเนินงาน 

 22 กันยายน - 6 ตุลาคม 2556   ติดต่อเจ้าของธุรกจิแบรนด์ Hillmyna 

 6 - 7 ตุลาคม 2556  หาข้อมูลเพิ่มเติม จัดเตรียมสครปิต์ให้พร้อม 

 8 ตุลาคม 2556  ส ารวจและติดต่อสถานทีส่ าหรับใช้ถ่ายท า 

 10 - 12 ตุลาคม 2556  จัดเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดที่ต้องใช้ถ่ายท า 

 14 - 15 ตุลาคม 2556  ถ่ายท ารายการ (ช่วงที่ 1 กับ 2) 

 25 - 31 ตุลาคม 2556  ตัดต่อล าดับภาพและเสียง ครั้งที่ 1 (Draft cut 1) 

 10 พฤศจิกายน 2556  ถ่ายท ารายการ (ช่วงที่ 3) 

 22-23 พฤศจิกายน 2556   ถ่ายสัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้คน (Vox Pop) 

 26 พฤศจิกายน 2556  ถ่ายท ารายการ (ช่วงท้ายรายการ) 

 เดือนพฤศจิกายน 2556  ตัดต่อล าดับภาพและเสียง ครั้งที่ 2 (Draft cut 2) 

 เดือนธันวาคม 2556  ตัดต่อล าดับภาพและเสียง ครั้งที่ 3 ใส่กราฟิก 

 ปลายเดือนธันวาคม 2556  ประเมินผลรายการ ด้วยการสนทนากลุ่ม 
 

4.  รายชื่อต าแหน่งและทีมงาน 
โปรดิวเซอร์ นางสาวชนิตา หลิวประเสริฐ 
ก ากับภาพ นางสาวชนิตา หลิวประเสริฐ 
กล้อง 1 นายณัฐพงศ์ พรสุรภาพ 
กล้อง 2 นางสาวชนิตา หลิวประเสริฐ 
กล้อง 3 นางสาวปุณญิสา รัศมี 
  นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์ 
  นางสาวเบญจวรรณ ศรีลาเลิศ 
บทรายการ นางสาวชนิตา หลิวประเสริฐ 
ประสานงาน นางสาวชนิตา หลิวประเสริฐ 
ล าดับภาพและตัดต่อ นางสาวชนิตา หลิวประเสริฐ 

นายณัฐพงศ์ พรสุรภาพ 
เสียงประกอบ นางสาวชนิตา หลิวประเสริฐ 
คอมพิวเตอร์กราฟิก นางสาวชนิตา หลิวประเสริฐ 
เมคอัพและคอสตูม นางสาวปุณญิสา รัศมี 
สวัสดิการกองถ่าย นางสาวชนิตา หลิวประเสริฐ 
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บทที่ 5 
 

การผลิตชิน้งาน 
 

การศึกษาและการผลิต “รายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือ
จากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่” ได้ใช้วิธีการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) ด้วย
วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มเป้าหมายของรายการ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่มีอายุ
ระหว่าง 18-25 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาไปจนถึงระดับเริ่มต้นท างาน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินผลช้ินงานรายการ คู่ซี้ Handmade ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตข้ึน เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็น 
ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะน าไปสู่การสรุป
และอภิปรายผล ตลอดจนการผลิตช้ินงานที่สมบูรณ์ต่อไป 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินผลรายการ “คู่ซี้ Handmade” 

1.  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายของรายการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาไป
จนถึงผู้ที่ก าลังเริ่มต้นท างาน จ านวนทั้งสิ้น 10 คน โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ดังนี ้

1.1 กลุ่มคนเพศชายและเพศหญิงที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
1.2 กลุ่มคนเพศชายและเพศหญิงที่ก าลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการท างาน 

2.  สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “คู่ซี้ Handmade” 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลรายการ 

เครื่องมือที่ใช้เป็นค าถามในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จะแบ่งค าถามออกเป็น 7 
ส่วน โดยค านึงถึงองค์ประกอบของรายการโทรทัศน์ แบ่งได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นต่อรูปแบบและเนื้อหา 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการถ่ายท า ภาพและเสียง 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อผู้ด าเนินรายการ และผู้ร่วมรายการ 
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อเทคนิคการตัดต่อ และกราฟิก 
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นต่อภาพรวมของรายการคู่ซี้ Handmade 
ส่วนที่ 6 ความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการคู่ซี้ Handmade 
ส่วนที่ 7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการคู่ซี้ 

Handmade ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ผลการประเมินประสิทธิผลรายการโทรทัศน์ “คู่ซี้ Handmade” 
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อเป็นการประเมินผล

ช้ินงานที่ผลิตข้ึน ท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ ประโยชน์ที่ได้รับ รวมไปถึง
ข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการรับชมรากการของกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี โดยก าลังศึกษา
อยู่ในระดับอุดมศึกษาไปจนถึงผู้ที่ก าลังเริ่มต้นท างาน จ านวนทั้งสิ้น 10 คน โดยจะแบ่งการประเมิน
ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี ้

1.  ผลการประเมินจากกลุม่คนเพศชายและเพศหญิงที่ก าลงัศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า โดยผู้ศึกษาได้ท าการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มคนเพศชายและเพศหญิงที่
ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เพื่อเป็นการประเมินผลช้ินงานที่ผลิตข้ึน ท าให้ได้
ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการผลิตรายการคู่ซี้ Handmade จ านวน 5 คน ดังนี ้

- นางสาวอ่อนนุช จุฬาศินนท์ อายุ 21 ป ีนักศึกษาช้ันปีที่ 4 
- นางสาวพบพิรุณ อภิชาตทวีพร อายุ 21 ปี นักศึกษาช้ันปีที่ 4 
- นายดนุพล ฉายเหมือนวงศ์ อายุ 21 ป ีนักศึกษาช้ันปีที่ 4 
- นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์ อายุ 22 ป ีนักศึกษาช้ันปีที่ 4 
- นายณัฐวุฒิ กุลศรีสุวรรณ อายุ 22 ป ีนักศึกษาช้ันปีที่ 4 
โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เกี่ยวกับความคิดเห็น ความพึงพอใจ 

ประโยชน์ที่ได้รับ รวมไปถึงข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น 7 ส่วน
ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 ความคิดเห็นต่อรูปแบบและเน้ือหา 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบของรายการ พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างมีความพึงพอใจมากต่อรูปแบบวิธีการน าเสนอของรายการ เพราะเป็นรายการที่มีความ
หลากหลาย สามารถดูได้เรื่อยๆ ไม่น่าเบื่อ ทั้งยังมีการวางล าดับข้ันการน าเสนอในแต่ละช่วงที่มีความ
น่าสนใจในระดับที่ดี สามารถเข้าใจได้ง่าย มีทั้งความรู้ เทคนิค และการลงรายละเอียดต่างๆ ที่ท าให้
เข้าใจไดม้ากขึ้น อีกทั้งรู้จักน าเอาคู่ซีม้าท ากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นการสร้างความสนุกให้กับรายการ ที่
ผู้ชมจะได้ติดตามดูคู่ซี้ที่ต้องช่วยกันคิด ช่วยกันท า แล้วก็ได้ร่วมลุ้นตามว่าผลงานที่ท าจะออกมาเป็น
อย่างไร ตรงนี้ก็สามารถดึงความน่าสนใจได้เป็นอย่างดี   

- “การเช่ือมต่อกันดี ท าให้เราเห็นพัฒนาการของเด็กสองคนนี้แล้วกระตุ้นให้เรา
อยากรู้ว่าในช่วงต่อไปเขาจะท าได้หรือไม่” (พัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์ 2556: สนทนากลุ่ม) 

- “เป็นการแสดงออกทางความคิด มาใส่ในผลงาน อาจมีตรงกลุ่มผู้ใช้บ้างหรือไม่ตรง
บ้าง แต่ก็เป็นไอเดียที่แปลกใหม่ เหมือนเป็นสื่อสร้างสรรค์ที่สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัย” (อ่อนนุช 
จุฬาศินนท์ 2556: สนทนากลุ่ม) 

แต่ทั้งนี้รายการในช่วงที่ 1 ที่เป็นการพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจ และช่วงที่ 2 ตอนต้นที่
เป็นการพูดคุยออกความคิดกัน ดูแล้วอาจเยอะและยาวเกินไป จะท าให้ดูน่าเบื่อได้ ควรปรับให้มีความ
กระชับกว่าน้ี 

ในด้านความคิดเห็นที่มีต่อเนื้อหารายการนั้นพบว่า กลุ่มตัวอย่าง คิดเห็นตรงกันว่า
เนื้อหาข้อมูลของรายการครบถ้วนเพียงพอแล้ว ที่มีการน าเสนอให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ การลง
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มือท า มีเจ้าของธุรกิจมาแนะน า ท าให้ได้รู้ข้อดีข้อเสียที่สามารถน าไปปรับปรุงได้ ทั้งยังเป็นความคิดที่
ดีสามารถเอาไปต่อยอดได้ มีองค์ประกอบของเนื้อหาครบถ้วนชัดเจน แต่หากจะปรับเสริมอาจเป็น
การให้ข้อมูลเรื่องของค่าใช้จ่ายต่อช้ินหรือรายได้ที่จะได้รับ ก็จะท าให้ครบถ้วนยิ่งข้ึน และเมื่อถามถึง
ความเข้าใจ กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ท าด้วยมือว่า จะต้อง
เริ่มต้นจากการมีแรงบันดาลใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการลงมือท าให้เกิดผลงาน เกิดเป็น
ความภูมิใจที่สามารถสร้างขึ้นมาด้วยมือของตัวเอง และท าให้ผู้อื่นได้เห็นผลงานได้แสดงความคิดเห็น
ติชมอีกด้วย 

- “คนหันมาท างานแฮนด์เมดมากข้ึน เพราะได้ใช้ไอเดียของตัวเอง เป็นการสร้าง
ความภาคภูมิใจ” (ณัฐวุฒิ กุลศรีสุวรรณ 2556: สนทนากลุ่ม) 

ทั้งนี้เมื่อสอบถามถึง แนวคิดหลักส าคัญของรายการ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า เป็น
การน าเสนอความคิดการสร้างสรรค์ผลงานที่ท าด้วยมือ และการให้คนรุ่นใหม่มาร่วมกิจกรรมท างาน
ประดิษฐ์ เป็นการทดลองว่าตนเองก็สามารถท าได้ขายได ้

ซึ่งหลังจากรับชมรายการ กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นว่า เป็นรายการที่สามารถ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมหลายๆ คนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็น
ทุนเดิมอยู่แล้วที่จะน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนางานประดิษฐ์ให้ดีข้ึน จนสามารถน าไปวางขายได้ 
เป็นการสร้างธุรกิจที่เริ่มจากขนาดเล็กแล้วค่อยๆ พัฒนาไปเรื่อยๆ 

- “ไดเ้ห็นไอเดียในการคิด วิธีคิดงานจากเจ้าของแบรนด์ ซึ่งชอบมาก” (ดนุพล ฉาย
เหมือนวงศ์ 2556: สนทนากลุ่ม) 

- “จากช่วงสุดท้ายที่เอาไปให้คนทั่วไปตัดสินใจ ท าให้เราเห็นว่าจริงๆ แล้วมัน
สามารถขายได้จริงๆ ไหม” (พัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์ 2556: สนทนากลุ่ม)    

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อการถ่ายท า ภาพและเสียง 
ในด้านความคิดเห็นต่อการถ่ายท า ภาพและเสียง กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ

คุณภาพของภาพ ที่มีการจัดวางมุมกลอ้งได้ดี มีการถ่ายท าที่ได้ภาพออกมาสวย แต่ในบางมุมที่สถานที่
เป็นห้องขนาดเล็ก ส่งผลให้ภาพที่ได้ท าให้ดูแล้วอึดอัดไปหน่อย ในส่วนของเสียงนั้น กลุ่มตัวอย่าง
คิดเห็นว่า ยังมีปัญหาอยู่ เนื่องจากเสียงในบางช่วงไม่ค่อยได้ยิน เบาเกินไป และเสียงบรรยาย (Voice 
Over) ยังมีเสียงรบกวนอยู่บ้าง อาจมีการใส่ดนตรีประกอบเพิ่มเข้าไปก็จะช่วยให้น่าสนใจข้ึน 

- “มุมภาพโอเค อินเสิร์ทอะไรครบอยู่ แต่โลเคช่ันไม่น่าเป็นห้อง มันเล็กๆ ดูอึดอัดไป
นิด” (ดนุพล ฉายเหมือนวงศ์ 2556: สนทนากลุ่ม) 

- “อาจมีบางตอนที่บรรยากาศโดยรอบมีลมแรง ท าให้ได้ยินเสียงพูดไม่ค่อยชัด”     
(อ่อนนุช จุฬาศินนท์ 2556: สนทนากลุ่ม) 

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นต่อผู้ด าเนินรายการ และผู้ร่วมรายการ 
ในด้านความคิดเห็นที่มีต่อบุคลิกและวิธีการสื่อสารของผู้ด าเนินรายการ กลุ่ม

ตัวอย่างให้ความเห็นว่า ผู้ด าเนินรายการพูดจาฉะฉาน กระฉับกระเฉง ดูเป็นธรรมชาติ ยิ้มแย้มเสมอ มี
ความคล่องแคล่วในการพูดเพื่อด าเนินรายการไปตามล าดับ อีกทั้งยังมีการสรุปค าพูดของแต่ละคน
เสมอ แต่อาจมีบางตอนที่พูดวนๆ ซ้ าๆ กับสิ่งที่คนก่อนเพิ่งพูดไป โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นตรงกันว่าผู้
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ด าเนินรายการมีความสอดคล้องกับรูปแบบของรายการ มีความกระตือรือร้นพอสมควร ดูเป็นวัยรุ่น
เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย 

ในด้านความคิดเห็นที่มีต่อผู้ร่วมรายการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเห็นว่า ผู้ร่วม
รายการที่เป็นคู่ซี้มีความสอดคล้องกับรูปแบบของรายการพอสมควร แต่สีหน้าของผู้ร่วมรายการจะดู
นิ่งๆ ไปหน่อย น่าจะมีความกระตือรือร้นมากกว่าน้ี การน าเสนอของทั้งสองคนที่ให้นั่งคุย ช่วยกันคิด
ปรึกษากัน ท าให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคู่ซี้ดี แต่อีกความเห็นหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างที่คิดว่ายังไม่ค่อย
สอดคล้องเท่าที่ควร เนื่องจาก “ผู้ร่วมรายการดูไม่ค่อยสันทัดในการท าของแฮนด์เมดเท่าไหร่ น่าจะ
เป็นคนที่ชอบและเคยท ามาบ้างด้วย” (พบพิรุณ อภิชาตทวีพร 2556: สนทนากลุ่ม) และกลุ่มตัวอย่าง
ก็คิดเห็นว่า ผู้ร่วมรายการสามารถเป็นตัวแทนในการน าเสนอได้ ถือว่าเป็นตัวแทนจากผู้ชมทางบ้านที่
อยากมาร่วมทดลองท างานประดิษฐ์จริงๆ แต่ก็มีติดอยู่บ้างที่ยังขาดการน าเสนอที่ชัดเจนกว่านี้ “ไม่รู้
ว่าสองคนนี้เป็นใคร มาจากไหน เลยไม่อินว่าท าไมต้องเป็นสองคนนี้ เขาท าเป็นงานอดิเรกอยู่แล้วมี
พื้นฐานมากน้อยแค่ไหน ท าไมถึงถูกเลือก” (ดนุพล ฉายเหมือนวงศ์ 2556: สนทนากลุ่ม) ซึ่งอาจจะ
ต้องมีการน าเสนอให้ชัดเจนกว่าน้ีเกี่ยวกับวิธีแนะน าผู้ที่จะเข้ามาร่วมรายการ 

ในด้านความคิดเห็นที่มีต่อเจ้าของธุรกิจที่น ามาเสนอในรายการ กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นว่า ค่อนข้างเหมาะสม เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับรูปแบบรายการ การพูดจามีความ
น่าเช่ือถือ ดูมั่นใจเหมาะกับคนรุ่นใหม่ และตราสินค้า (Brand) มีความแปลกใหม่ สินค้าน่าสนใจมี
ความคิดสร้างสรรค์ดี แต่ทั้งนี้เจ้าของธุรกิจน่าจะเป็นคนที่พอมีช่ือเสียงบ้าง อาจไม่ใช่ตราสินค้า 
(Brand) ใหญ่ แต่น่าจะเป็นสินค้าที่เห็นความส าเร็จชัดเจน ผู้ชมจะได้เห็นและมีแรงบันดาลใจมาก
ยิ่งข้ึน  

ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นต่อเทคนิคการตัดต่อ และกราฟิก 
ในด้านความคิดเห็นต่อเทคนิคการตัดต่อและกราฟิกรายการ กลุ่มตัวอย่างมี

ความเห็นว่า รายการมีการตัดต่อที่เช่ือมโยงในแต่ละช่วงได้ดี เป็นล าดับข้ันตอนที่ต่อเนื่องกัน ท าให้น่า
ติดตามชมต่อๆ ไปได้เรื่อยๆ และท าให้ได้เห็นพัฒนาการของการน าเสนอในแต่ละข้ันตอนค่อนข้าง
ชัดเจนดี ในส่วนของไตเติ้ล โลโก้ และกราฟิกที่ใช้ในรายการก็มีความเหมาะสมกับรายการดี ทั้งใน
เรื่องของการเลือกใช้สีและขนาด ท าให้ดูสวยงามเข้ากับรายการเป็นอย่างดี 

- “ดูเป็นวัยรุ่นน่ารัก ท าให้รายการดูสดใสข้ึนมาทันที” (พัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์ 
2556: สนทนากลุ่ม) 

ส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นต่อภาพรวมของรายการคู่ซี้ Handmade 
ในด้านความคิดเห็นต่อภาพรวมของรายการคู่ซี้ Handmade กลุ่มตัวอย่างมี

ความเห็นว่าโดยภาพรวมนั้นน่าพึงพอใจ เพราะมีการน าเสนอรายการออกมาได้น่ารัก สดใสดี ไม่น่า
เบื่อ สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ดี มีการแสดงให้เห็นถึงความคิดที่แปลกใหม่และหลากหลาย ทั้ง
ยังให้ข้อมูล ความรู้ และด้วยองค์ประกอบต่างๆ ท าให้รายการมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก 

- “พอใจ เพราะเป็นการสร้างแรงบนัดาลใจที่ดี ทั้งยังแสดงถึงความคิดที่แปลกใหม่ ที่
ต่างคนก็จะยิ่งมีความคิดที่หลากหลาย” (อ่อนนุช จุฬาศินนท์ 2556: สนทนากลุ่ม) 

และในฐานะกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการก็มีความคิดเห็นว่า
รายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ที่น าเสนอธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือจากความคิดสร้างสรรค์ของคน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



96 

รุ่นใหม่นี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนหนึ่งคิดว่าค่อนข้างมีความเหมาะสม เนื่องจากรายการยังมีความทันสมัย
เหมาะกับวัยรุ่น ซึ่งสามารถเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการท าผลงานต่างๆ ได้ และสามารถเป็นแนวทาง
เพื่อต่อยอดทางธุรกิจได้อีกด้วย และกลุ่มตัวอย่างอีกส่วนหนึ่งที่คิดว่ายังเฉยๆ อยู่ เนื่องจากอาจจะ
ไม่ใช่ตอนที่ตรงกับความถนัดหรือความสนใจ แต่ถ้าเจอตอนที่ตรงกับความชอบก็อาจจะอยากท า
ช้ินงานขายบ้าง 

- “ส่วนตัว อยากมีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้ว พอมาดูรายการ ท าให้เราเห็นคนที่เขาท าขาย
จริงๆ ว่าเขาเริ่มต้นยังไง มีข้ันตอนยากไหมกว่าจะเริ่มเป็นแบรนด์ได้ เหมือนเป็นแนวทางให้เราได้” 
(พัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์ 2556: สนทนากลุ่ม) 

ส่วนท่ี 6 ความคิด เ ห็นต่อประโยชน์ท่ี ได้รับจากการรับชมรายการ คู่ซี้ 
Handmade 

ในด้านความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการรับชมรายการคู่ซี้ Handmade 
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ได้รับประโยชน์อย่างมาก เพราะรายการท าให้เห็นถึงวิธีการคิดงานของมือ
อาชีพ ที่สามารถน าไปใช้ในการท างานจริงๆ ได้ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งาน อีกทั้ง
ยังได้รับข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับเทรนด์ของงานประดิษฐ์ท าด้วยมือและแหล่งซื้อขายอุปกรณ์ 

- “จากที่ชมรายการ พบว่าเราสามารถท าได้โดยง่าย ไม่ยาก และไม่มีขอบเขตจ ากัด
ทางความคิด” (อ่อนนุช จุฬาศินนท์ 2556: สนทนากลุ่ม) 

- “ได้รู้ว่าการสร้างเงินให้ตัวเองมันก็ไม่ได้ยาก มันแล้วแต่ความพยายามแล้วก็โอกาส
ที่มี” (พัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์ 2556: สนทนากลุ่ม)   

ส่วนท่ี 7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ
คู่ซี้ Handmade ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ในด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อคิดเห็นว่า การตัดต่อยังมี
จุดที่สามารถแก้ไขได้อีก เสียงพูดก็อาจลองปรับแก้ได้อีกหน่อย หากสถานที่ถ่ายท ามีเสียงรบกวนมาก 
ควรค านึงเรื่องเสียงของผู้ด าเนินรายการและผู้ร่วมรายการด้วย และอาจปรับความดังของเสียงในบาง
ช่วง ส่วนด้านเนื้อหาอาจปรับให้กระชับกว่าน้ี จะท าให้รายการดูน่าสนใจมากยิ่งข้ึน อย่างช่วงที่พูดคุย
ตอนแรกๆ ยังดูเฉ่ือยไป คุยกันนานไป อาจตัดค าให้สั้นกว่าน้ีหรือใส่เทคนิคอะไรเพิ่ม 

 
2.  ผลการประเมินจากกลุ่มคนเพศชายและเพศหญิงที่ก าลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการท างาน 

โดยผู้ศึกษาได้ท าการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มคนเพศชายและเพศหญิงที่ก าลังอยู่ในช่วง
เริ่มต้นการท างาน เพื่อเป็นการประเมินผลช้ินงานที่ผลิตข้ึน ท าให้ได้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายของการผลิตรายการคู่ซี้ Handmade จ านวน 5 คน ดังนี ้

- นางสาวจิณณพัต จิระปัญญา อายุ 22 ปี 
- นายยศกร เหลืองรัตน์วัฒนะ อายุ 22 ปี 
- นางสาวรุ่งฤดี จุลวัจน์ อายุ 23 ป ี
- นางสาวจิตราภรณ์ เหลืองสมบูรณ์ อายุ 25 ป ี
- นางสาวอุษา ปัญจสุนทร อายุ 25 ปี 
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โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เกี่ยวกับความคิดเห็น ความพึงพอใจ 
ประโยชน์ที่ได้รับ รวมไปถึงข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น 7 ส่วน
ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 ความคิดเห็นต่อรูปแบบและเน้ือหา 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบของรายการ พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อรูปแบบวิธีการน าเสนอของรายการ เป็นรายการที่น าเสนอได้ดี น่าสนใจ 
รวดเร็ว ตรงประเด็น ไม่น่าเบื่อ มีการอธิบายเป็นข้ันเป็นตอนได้อย่างดี ท าให้เข้าใจง่าย ซึ่งความ
น่าสนใจของรายการคือ การได้เห็นมุมมองใหม่ๆ ของการใช้ชีวิต การใช้ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ร่วม
รายการและเจ้าของธุรกิจ ได้รับแนวคิดดีๆ ที่สามารถเอาไปปรับใช้ได้จริง อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างมีความ
ช่ืนชอบวิธีการน าเสนอบางช่วงเป็นพิเศษ อย่างแรกคือตอนที่ให้ผู้ร่วมรายการทั้งสองคนออกไปซื้อ
วัตถุดิบอุปกรณ์ ท าให้ได้รู้จักได้เห็นสถานที่แหล่งค้าขายวัตถุดิบ ส่วนนี้จะท าให้ผู้ชมที่สนใจอยาก
ท างานฝีมือนั้นรู้สึกว่าง่ายที่จะซื้อหาอุปกรณ์ต่างๆ อย่างที่สองคือตอนท้ายรายการที่มีการสอบถาม
ความคิดเห็นผู้คนว่าซื้อหรือไม่ซื้อช้ินงานที่ผู้ร่วมรายการท า ตรงนี้เป็นการออกไปหากลุ่มเป้าหมายถือ
ว่าดี แต่อาจมีการก าหนดกลุ่มผู้ที่จะแสดงความคิดเห็นให้ชัดเจน ควรเลือกให้ตรงกลุ่มผู้ที่จะใช้สินค้า
หรือช้ินงานน้ัน จะท าให้ได้ข้อคิดเห็นที่ตรงประเด็นกว่าน้ี   

- “ชอบวิธีการน าเสนอ แปลกดี ที่ให้แขกรับเชิญมาท าเป็นคู่ ช่วยกันออกไอเดีย ท า
ให้แขกรับเชิญมีส่วนร่วมกับรายการ” (จิตราภรณ์ เหลืองสมบูรณ์ 2556: สนทนากลุ่ม) 

- “ค่อนข้างมีความครบถ้วนตามแบบที่ใจอยากจะเหน็ อยากจะดู” (อุษา ปัญจสุนทร 
2556: สนทนากลุ่ม) 

แต่ทั้งนี้รายการก็ยังมีบางจุดที่ต้องปรับแก้ไข อย่างเช่นในช่วงต้นที่เปิดรายการ ที่มี
สถานการณ์จ าลองสั้นๆ ของผู้ด าเนินรายการนั้นยังไม่ตอบโจทย์ความเป็นจริงเท่าใดนัก และช่วงที่ 2 
ตอนที่ผู้ร่วมรายการออกไปแหล่งซื้อของ ควรน าเสนอแบบให้ผู้ชมได้เห็นและได้ยินเสียงการสนทนา
กันระหว่างผู้ร่วมรายการ เพื่อผู้ชมจะได้รับรู้ข้อมูลร่วมไปด้วยจะท าให้น่าสนใจยิ่งขึ้น 

- “ไม่ชอบช่วงแรก เนื่องจากเหตุผลที่มีสมุดไว้จดบันทึกรายการที่ต้องท า ยังไม่ค่อย
เป็นเหตุผลที่น่าใช้สมุดนั้นเท่าไร เพราะสมัยนี้บางคนก็ใช้โทรศัพท์ในการจดบันทึก” (รุ่งฤดี จุลวัจน์ 
2556: สนทนากลุ่ม) 

ในด้านความคิดเห็นที่มีต่อเนื้อหารายการนั้นพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า 
เนื้อหาข้อมูลของรายการเกือบจะครบถ้วนแล้ว คือมีการน าเสนอข้อมูลครบดี เข้าใจง่าย มีความ
น่าสนใจและเป็นประโยชน์ แต่สิ่งที่ยังขาดอยู่หรือควรจะมีเพิ่มเติมเข้ามา คือ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
งบประมาณ ราคาค่าใช้จ่าย และอาจมีการคาดการณ์ราคาสินค้าที่ท าว่าจะขายเท่าไร รวมถึงการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ท าช้ินงาน (อ้างถึงใน อุษา ปัญจสุนทร 2556: สนทนากลุ่ม) และ “อยาก
ให้มีแบบเจ้าของงานแฮนด์เมดสอนท า ก่อนที่จะให้คู่ซี้ไปท าจริงๆ จะได้แบบมีแนวทางสักนิดว่าเขาท า
ยังไง” (จิตราภรณ์ เหลืองสมบูรณ์ 2556: สนทนากลุ่ม) และเมื่อถามถึงความเข้าใจในกระบวนการ
สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ท าด้วยมือนั้น กลุ่มตัวอย่างต่างก็มีความเข้าใจ ว่าเป็นกระบวนการข้ันตอน
ของการประดิษฐ์งาน โดยเริ่มจากก าหนดปัญหา ท าการออกแบบ เลือกหาวัสดุ แล้วลงมือท า ซึ่งเป็น
การใช้มือท าล้วนๆ ได้เห็นถึงความละเอียดในกระบวนการท างาน 
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ทั้งนี้เมื่อสอบถามถึง แนวคิดหลักส าคัญของรายการ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า เป็น
การน าเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการท างานประดิษฐ์ด้วยมือที่สามารถสร้างเอกลักษณ์ก่อเกิดเป็น
ธุรกิจได้ 

- “การน าเสนอของแฮนด์เมด ที่สร้างรายได้และความสุขให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย 
และยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนหันมาท าของใช้ที่ประดิษฐ์เอง” (จิณณพัต จิระปัญญา 2556: สนทนา
กลุ่ม) 

ซึ่งหลังจากรับชมรายการ กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นว่า เป็นรายการที่สามารถ
สร้างแรงบันดาลใจได้มากทีเดียว โดยเฉพาะจากการตอบค าถามและความคิดเห็นของเจ้าของธุรกิจที่
มีความน่าสนใจ ก่อให้เกิดแนวคิดและแรงบันดาลใจในการท างานต่อๆ ไปได้ 

- “ได้รับแนวคิดดี เป็นแรงบันดาลใจท าให้อยากมีธุรกิจของตัวเอง และเราต้องท า
อย่างไรบ้างถึงจะประสบความส าเร็จในธุรกิจ” (ยศกร เหลืองรัตน์วัฒนะ 2556: สนทนากลุ่ม) 

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อการถ่ายท า ภาพและเสียง 
ในด้านความคิดเห็นต่อการถ่ายท า ภาพและเสียงนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ

ต่อคุณภาพของภาพ คือ ถ่ายท าภาพออกมาได้คมชัด มุมภาพสวยงาม ดูง่ายไม่ลายตา แต่อาจจะมี
การหยุดภาพบางช่วงให้นานกว่าน้ี เพื่อจะได้เห็นรายละเอียดของการน าเสนอมากข้ึน ในส่วนของเสียง 
กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่า ในช่วงต้นที่เปิดรายการ เสียงผู้ด าเนินรายการเบาเกินไปและมีเสียงรบกวน
มากเกินไป ท าให้ได้ยินเสียงผู้ด าเนินรายการไม่ชัดเจน และมีบางตอนที่เสียงผู้ด าเนินรายการก้องมาก 
ควรปรับระดับเสียงให้เท่าเทียมกันจะช่วยให้ฟังได้ราบรื่นและน่าสนใจข้ึน 

- “เสียงนอยซ์มันเยอะไปหน่อยตอนช่วงเปิดรายการ ที่แบบมีเสียงลมเลยได้ยินเสียง
พิธีกรไม่ชัด แล้วก็มีบางตอนแบบเสียงพิธีกรก้องมาก มันไม่เท่ากัน” (จิตราภรณ์ เหลืองสมบูรณ์ 
2556: สนทนากลุ่ม) 

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นต่อผู้ด าเนินรายการ และผู้ร่วมรายการ 
ในด้านความคิดเห็นที่มีต่อบุคลิกและวิธีการสื่อสารของผู้ด าเนินรายการ กลุ่ม

ตัวอย่างให้ความเห็นว่า ช่ืนชอบ เนื่องจากผู้ด าเนินรายการดูสดใส แสดงออกได้อย่างเป็นธรรมชาติ
และเป็นมืออาชีพดี มีการพูดจาที่กระฉับกระเฉง ชัดเจนดี มีน้ าเสียงที่น่าฟัง ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบ
ของรายการ เพราะว่าผู้ด าเนินรายการพูดได้เก่ง กระชับรวดเร็ว สื่อสารออกมาเข้าใจได้ง่าย 

- “ชอบนะ ชัดเจนดี น้ าเสียงน่าฟัง ทะมัดทะแมง” (อุษา ปัญจสุนทร 2556: สนทนา
กลุ่ม) 

ในด้านความคิดเห็นที่มีต่อผู้ร่วมรายการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเห็ นว่า ผู้ร่วม
รายการมีความสอดคล้องกับรูปแบบของรายการอยู่พอสมควร ตรงกับเป้าหมายที่รายการต้องการ
น าเสนอคือให้เป็นคนรุ่นใหม่ แต่ผู้ร่วมรายการอาจจะยังดูน่ิงๆ ไป น่าจะดูสดช่ืนมากกว่าน้ี จะท าให้ไม่
ค่อยน่าติดตามได้ และกลุ่มตัวอย่างก็คิดเห็นว่าผู้ร่วมรายการนั้นสามารถเป็นตัวแทนในการน าเสนอได้ 

- “สอดคล้อง ชอบตรงนั่ง sketch งานกัน แล้วคุยกันแบบธรรมดาๆ มันรู้สึกท าได้
จริง ใครๆก็ท าได้” (รุ่งฤดี จุลวัจน์ 2556: สนทนากลุ่ม) 

ในด้านความคิดเห็นที่มีต่อเจ้าของธุรกิจที่น ามาเสนอในรายการ กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นว่าเหมาะสม เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับรูปแบบรายการ มีความน่าสนใจในเรื่องของข้อมูล
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และธุรกิจที่น าเสนอ และเจ้าของธุรกิจก็ดูมีความน่าเช่ือถือ มีการพูดจาและบุคลิกน่าทางที่ท าให้
น่าสนใจดี ทั้งยังมีความรู้ในงานที่ท า สามารถให้ข้อมูลในการตอบค าถามได้อย่างชัดเจน มีการให้ข้อ
ค าแนะน าได้ดีเป็นประโยชน์ แต่ส าหรับการเลือกเจ้าของธุรกิจที่จะน ามาเสนอในรายการ ถ้าเป็น
บุคคลที่มีช่ือเสียงหรือเป็นที่รู้จัก ก็อาจจะท าให้ดึงดูดการรับชมได้อีก 

- “มีความน่าสนใจของข้อมูล และธุรกิจที่น าเสนอน่าจะเป็นธุรกิจที่ดี ที่น่าจะสร้าง
รายได้ได้ดี” (ยศกร เหลืองรัตน์วัฒนะ 2556: สนทนากลุ่ม) 

- “ถ้ามีคนมีช่ือเสียง มาออกรายการก็น่าจะดี” (รุ่งฤดี จุลวัจน์ 2556: สนทนากลุ่ม) 
ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นต่อเทคนิคการตัดต่อ และกราฟิก 
ในด้านความคิดเห็นต่อเทคนิคการตัดต่อและกราฟิกรายการ กลุ่มตัวอย่างมี

ความเห็นว่า รายการในแต่ละช่วงมีการตัดต่อที่เช่ือมโยงต่อเนื่องกันดี ท าให้สามารถรับชมได้เรื่อยๆ 
ไม่ติดขัด ในส่วนของไตเติ้ล โลโก้ และกราฟิกต่างๆ นั้นมีความเหมาะสมกับรายการดีแล้ว คือ มีความ
น่ารัก สวยงาม ท าให้ดึงดูดต่อการรับชม ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างก็อยากให้มีการเพิ่มเติมเรื่องของเสียง
ประกอบที่จะสร้างลูกเล่นในจังหวะการน าเสนอบางช่วงบางตอน ซึ่งจะท าให้ดูสนุกมากข้ึนและน่า
ติดตามมากข้ึน และอาจมีการปรับปรุงอีกสักนิดให้มีลักษณะที่ประดิษฐ์มากกว่าน้ี สีสดใสกว่านี้อีกสัก
หน่อย จะได้สื่อถึงรายการมากขึ้น 

- “เช่ือมโยงกัน มีการแบ่งเนื้อหาได้ดี ดูแล้วเข้าใจง่าย และมีความต่อเนื่องกัน ดี” 
(ยศกร เหลืองรัตน์วัฒนะ 2556: สนทนากลุ่ม) 

- “ดูจูงใจในการดู ไม่ล้าสมัย” (จิณณพัต จิระปัญญา 2556: สนทนากลุ่ม)     
ส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นต่อภาพรวมของรายการคู่ซี้ Handmade 
ในด้านความคิดเห็นต่อภาพรวมของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า หลังจาก

ที่ได้รับชมรายการแล้วโดยภาพรวมรู้สึกพึงพอใจ เพราะรายการสามารถก่อให้เกิดสาระความรู้ต่อผู้ชม
ได้ รายการน าเสนอออกมาได้น่ารัก มีความน่าสนใจ อีกทั้งมีกิจกรรมที่ชวนให้ผู้ชมติดตามได้ดี 

- “พอใจ เพราะท าให้คนที่ชอบในงานท ามือ ได้มีความรู้และน าไปใช้ได้จริง ” 
(จิณณพัต จิระปัญญา 2556: สนทนากลุ่ม) 

และในฐานะกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการก็มีความคิดเห็นว่า
รายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ที่น าเสนอธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือจากความคิดสร้างสรรค์ของคน
รุ่นใหม่นี้ กลุ่มตัวอย่างคิดว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากรายการน าเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มเปา้หมาย สามารถสร้างความคิดใหม่ๆ เป็นแนวทางที่สามารถก่อเกิดเป็นอาชีพ
หลักหรืออาชีพเสริมได้จริงๆ อีกทั้งวิธีการน าเสนอก็ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในช่วงวัยเดียวกัน มีการ
พูดคุยที่ท าให้สามารถเข้าใจได้ง่าย 

- “เหมาะสม เพราะทุกวันน้ีรายได้จากการท างานประจ ามันไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย 
ถ้ามีรายได้เสริมที่เป็นธุรกิจของเราเอง จะดีมากๆ” (อุษา ปัญจสุนทร 2556: สนทนากลุ่ม) 

ส่วนท่ี 6 ความคิด เ ห็นต่อประโยชน์ท่ี ได้รับจากการรับชมรายการ คู่ซี้ 
Handmade 

ในด้านความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการรับชมรายการคู่ซี้ Handmade 
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากรายการมีอยู่มาก นั่นคือได้แรงบันดาลใจในการ
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ท างาน การจะเริ่มต้นธุรกิจ ไดค้วามรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์งาน ได้แนวคิดใหม่ๆ จากเจ้าของธุรกิจ 
ท าให้ได้ทราบถึงจุดเริ่มต้นความคิดและการน าไปต่อยอด ได้รู้จักสถานที่แหล่งซื้ออุปกรณ์เพิ่มข้ึน ได้
เห็นวิธีการท าช้ินงาน เห็นผลงานใหม่ๆ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ต่อได้จริงๆ 

- “ได้ความรู้เกี่ยวกับการท างานหนัง แล้วก็เอามาเป็นแรงบันดาลใจให้งานของตัวเอง
ได”้ (จิตราภรณ์ เหลืองสมบูรณ์ 2556: สนทนากลุ่ม) 

สว่นท่ี 7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ
คู่ซี้ Handmade ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ในด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อคิดเห็นว่า  รายการ
โดยรวมดีแล้ว ยังขาดแค่เสียงในบางช่วงที่ต้องแก้ไข เรื่องข้อมูลควรเจาะลึกถึงรายละเอียดของวัสดุ
อุปกรณ์ว่าคืออะไรบ้าง และอาจเพิ่มข้อมูลของร้านค้าว่าช่ือร้านอะไร ตั้งอยู่ตรงไหน อาจมีการ
เพิ่มเติมในส่วนของกราฟิกจะท าให้รายการมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น และอยากให้มีการเผยเคล็ดลับของ
เจ้าของผลงานว่าเขาท าช้ินงานอย่างไร โดยอาจท าให้ผู้ชมเห็นเป็นตัวอย่างคร่าวๆ และอาจมีการ
ส่งเสริมการขายให้กับเจ้าของธุรกิจว่าร้านอยู่ที่ไหน เผื่อผู้ชมที่สนใจอยากจะไปชมไปซื้อมาใช้ได้  

 
จากการประเมินประสิทธิผลหลังการผลิตช้ินงาน โดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus 

Group) ของทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายนั้น ท าให้ทราบว่าช้ินงานยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง ซึ่ง
บางส่วนเป็นผลมาจากปัญหาในการผลิตและการตัดต่อ ท าให้ผู้ศึกษาสามารถน าข้อบกพร่องมา
ปรับปรุงแก้ไขให้รายการมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

และจากการประเมินประสทิธิผลหลังการผลิตช้ินงาน ท าให้ผู้ศึกษาได้ข้อมูลในเรื่องความ
ต้องการด้านเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอของรายการโทรทัศน์ของกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย โดยผู้
ร่วมการสนทนาทั้งหมดมีความเห็นว่า รายการนี้สามารถเป็นประโยชน์ต่อวัยรุ่นคนรุ่นใหม่และสังคม 
เพราะเป็นรายการที่ผู้ชมจะได้รับสาระความรู้ที่หลากหลาย ได้เห็นมุมมองความคิดสร้างสรรค์ที่แปลก
ใหม่ ก่อให้เกิดแนวคิด และแรงบันดาลใจในการท างานเชิงสร้างสรรค์ ทั้งยังเป็นการต่อยอดทาง
ความคิดเพื่อพัฒนาเป็นธุรกิจได้อีกด้วย  
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บทที่ 6 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยและการผลิตช้ินงานรายการ ในหัวข้อเรื่อง “การผลิตรายการสาระบันเทิง
กึ่งเรียลลิตี้ธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือจากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่” เป็นการศึกษาวิจัย
และผลิตช้ินงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอ ที่ปรากฏใน
รายการรูปแบบสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ รวมถึงส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ และ
ความต้องการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการ เพื่อให้ได้แนวทางในการ
ผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ตลอดจนการประเมินผล
ช้ินงานรายการที่ผู้ศึกษาได้ผลิตข้ึน ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาถึง
ผลการวิจัยดังกล่าวนั้น ท าให้สามารถสรุป อภิปรายผล และอธิบายข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยและ
ผลิตช้ินงานในครั้งต่อไปได้ดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษาวิจัย 

การผลิตรายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือจากความคิด
สร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ในส่วนของสรุปผลการศึกษาวิจัยน้ันประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

1.  ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยความต้องการในด้านรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอของ
รายการ จากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

2.  ผลสรุปของช้ินงาน “การผลิตรายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ธุรกิจงานประดิษฐ์ท า
ด้วยมือจากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่” 

3.  ผลการวิเคราะห์ จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในการประเมินประสิทธิผล
รายการโทรทัศน์ในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการ “คู่ซี้ 
Handmade” ของผู้ชมกลุ่มตัวอย่าง 

 
1.  ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยความต้องการในด้านรูปแบบ เน้ือหา และวิธีการน าเสนอ

ของรายการ จากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) 

1.1 ผลการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-depth Interview) ของผู้มี
ประสบการณ์ในการผลติรายการโทรทัศน์รปูแบบเรยีลลติี้ และรายการที่มีเนื้อหาการน าเสนอเกี่ยวกับ
อาชีพและธุรกิจ จ านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ได้แก่ 

1.1.1 คุณวชิรภัทร อินทุภูติ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการฝ่ายการผลิตรายการ
โทรทัศน์รายการต้นศิลปะปี 3 

1.1.2 คุณชัยวัฒน์ เพชรทับ ต าแหน่ง ผู้ควบคุมการผลิตรายการคนหัวรั้น 
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1.1.3 คุณสิทธิพร หิรัญกุล ต าแหน่ง ผู้ควบคุมการผลิตรายการอาวุธไอเดีย 
จากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-depth Interview) เพื่อขอข้อมูลและความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตรายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือจากความคิด
สร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ด้านรูปแบบ เน้ือหา และวิธีการน าเสนอ 
ในการผลิตรายการที่น าเสนอเกี่ยวกับอาชีพและธุรกิจนั้น ผู้ผลิตรายการมีความ

คิดเห็นว่า จะต้องมีการท าความเข้าใจและศึกษาหาข้อมูลทางด้านธุรกิจและการตลาด เพื่อที่จะได้มี
ข้อมูลในการสร้างเนื้อหาให้กับรายการที่ถูกต้อง โดยรายการที่จะน าเสนอเกี่ยวกับอาชีพและธุรกิจ ที่
สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างแรงบันดาลใจ เป็นต้นนั้น ยังคงสามารถสร้างความสนใจใน
การรับชมได้ เพราะผู้ชมก็ยังอยากที่จะเห็นอะไรใหม่ๆ อาชีพใหม่ๆ แนวทางใหม่ๆ ที่อาจท าให้ชีวิตมี
แนวทางที่ดีข้ึน สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้จริง หรืออาจเก็บไว้เป็นประสบการณ์ความรู้ได้ แต่ด้วย
รูปแบบวิธีการน าเสนออาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนสักเล็กน้อย เนื่องจากรูปแบบวิธีการน าเสนอ
ลักษณะนี้อาจจะใกล้เคียงกับรปูแบบของรายการสารคดีมากกว่าที่จะเปน็เรยีลลติี้ได้ โดยอาจใช้วิธีการ
เล่าเรื่องเข้ามาช่วยเสริมได้ คือต้องรู้จักใส่เรื่องราว ใส่การเล่าเรื่องที่ดี มีความเช่ือมโยงเข้าไปในเนื้อหา
ที่จะน าเสนอ ก็จะช่วยให้รูปแบบของรายการมีความชัดเจนมากข้ึน อีกทั้งยังท าให้เกิดความแตกต่าง 
และน่าสนใจมากยิ่งข้ึนด้วย 

ในส่วนของข้ันตอนที่รายการจะน าเสนอแบบทุกข้ันทุกกระบวนการของการ
ประดิษฐ์ช้ินงานท าด้วยมือนั้น ผู้ผลิตรายการมีความคิดเห็นว่า การน าเสนอที่ละเอียดทุกกระบวนการ
ของการท างานประดิษฐ์นั้น อาจจะเยอะมากเกินไปส าหรับเนื้อหาที่จะส่งไปยังผู้ชม และอาจจะท าให้
น่าเบื่อ จึงควรมีความพอดีและเหมาะสมในการถ่ายทอดเนื้อหาไปยังผู้ชม 

ส่วนท่ี 2 ด้านการเตรียมงานและการผลิต 
ในการผลิตรายการโทรทัศน์จะต้องมีกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ และ

พยายามหาข้อแตกต่าง เพื่อให้เป็นจุดเด่นของรายการ ซึ่งในการเขียนบทต้องรู้จักน าศาสตร์ด้านละคร
เข้ามาเกี่ยวข้อง คือ การเล่าเรื่องเช่ือมโยงเนื้อหาอย่างมีเงื่อนไข ตรงนี้จะเป็นองค์ประกอบในการสร้าง
ความน่าสนใจ ท าให้ผู้ชมอยากที่จะติดตามรบัชมตั้งแต่ตอนต้นไปจนถึงตอนจบของรายการ อีกสิ่งหนึ่ง
ในการผลิตรายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้น้ัน จะต้องมีวิธีการในการให้ข้อมูลทางด้านสาระความรู้ที่
ไม่น่าเบื่อ คือรายการต้องมีความบันเทิงที่สนุกสนาน แต่สามารถสอดแทรกความรู้โดยที่ผู้ชมไม่รู้ตัว 

 
1.2 ผลการวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอ จากการสนทนากลุ่ม 

(Focus Group) เพื่อท าการเก็บข้อมูลทางด้านพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ และความ
ต้องการในการรับชมรายการของกลุ่มตัวอย่างที่มตี่อรายการสาระบนัเทิงกึ่งเรียลลติี้ธุรกิจงานประดิษฐ์
ท าด้วยมือจากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ จ านวนทั้งสิ้น 15 คน ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย 
จากการเก็บข้อมูลกลุม่ตัวอย่างจ านวน 15 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ

ระหว่าง 20-22 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 8 คน และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
ระหว่าง 23-25 ปี ที่ก าลังเริ่มต้นท างาน จ านวน 7 คน 
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ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์ 
ในด้านพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์นั้น กลุ่มตัวอย่างมี

พฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์ ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 12.00 - 24.00 น. มีความนิยม
รับชมโทรทัศน์ในวันเสาร์มากที่สุด และเลือกรับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 บ่อยที่สุด 
โดยประเภทของรายการที่กลุ่มตัวอย่างรับชมบ่อยที่สุด จะเป็นรายการประเภทข่าวและละคร 
นอกจากนี้ก็มีรับชมรายการประเภทสาระบันเทิงและเกมโชว์อยู่บ้าง 

ในส่วนของรายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือจาก
ความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่นั้น กลุ่มตัวอย่างต้องการให้ออกอากาศในวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ 
ช่วงเวลาประมาณ 10.00 น. หรือ 13.00 - 23.00 น. ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่องฟรีทีวี หรือช่อง
เคเบิลทีวี โดยรายการที่ผลิตควรมีความยาวประมาณ 30 นาทีถึง 1 ช่ัวโมง 

ส่วนท่ี 3 ความต้องการท่ีมีต่อรูปแบบรายการ 
ในส่วนของรูปแบบรายการที่เป็นสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้น้ัน กลุ่มตัวอย่างคิดว่า 

น่าจะสามารถสร้างความน่าสนใจได้ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ที่ไม่อยากท างานออฟฟิศ และอยากมีธุรกิจ 
อยากมีตราสินค้า (Brand) เป็นของตัวเอง และด้วยรูปแบบของรายการผู้ชมจะได้ทั้งความสนุกและ
ความรู้ ท าให้ผู้ชมไม่เบื่อที่จะชมรายการประเภทนี้ โดยความน่าสนใจก็อยู่ที่ความเป็นเรียลลิตี้ที่จะได้
เห็นว่าผู้ร่วมรายการจะมีพฤติกรรมการแสดงออกเป็นเช่นใด ซึ่งรูปแบบรายการก็ต้องสนุก แต่มีความ
สนุกอยู่ในความจริงจังที่มีสาระ ผสมกันอย่างกลมกลืนถึงจะสร้างความน่าสนใจ น่าติดตามในการ
รับชมได้ 

ส่วนท่ี 4 ความต้องการท่ีมีต่อเน้ือหารายการ 
จากการสนทนากลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการให้เนื้อหาของรายการ

เน้นการน าเสนอที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงๆ และสามารถคิดหาวิธีต่อยอดกับสินค้าที่เห็นใน
รายการได้ ด้วยวิธีการให้ความรู้ในมุมมองที่ไม่น่าเบื่อ เหมือนเป็นการสอนแบบสนุกๆ อีกทั้งเป็นการ
น าเสนอสิ่งที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการท างานจริงๆ ได้ 

ส่วนท่ี 5 ความต้องการท่ีมีต่อวิธีการน าเสนอรายการ 
จากการสนทนากลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างอยากให้รายการน าเสนอที่ให้อารมณ์

ความรู้สึกแบบสดใสๆ สบายๆ แต่สนุกสนาน มีการใช้จังหวะดนตรีและกราฟิกที่น่าสนใจ ไม่นิ่งเรียบ
จนน่าเบื่อ และอาจมีการใช้มุมกล้องหรือการตัดต่อที่แปลกๆ แต่ให้ภาพมีความสวยงาม โทนสีสดใส 
จะท าให้น่าชม และในการด าเนินรายการ กลุ่มตัวอย่างคิดว่าควรมีผู้ด าเนินรายการ แต่จะไม่ได้มี
บทบาทที่โดดเด่นมากนัก ซึ่งควรมีบุคลิกลักษณะที่คล่องแคล่ว มีไหวพริบ สนุกสนาน ร่าเริง พูดจา
ฉะฉาน และส าหรับผู้ร่วมรายการที่เป็นคนรุ่นใหม่นั้น กลุ่มตัวอย่างเสนอว่า น่าจะมีการเข้ามาร่วม
รายการจากหลากหลายรูปแบบ อย่างเช่น การให้ผู้ด าเนินรายการออกไปตามหาและชวนมาร่วม
รายการ หรือจะเป็นทางสื่อเฟสบุค (Facebook) คือให้มีการร่วมตอบค าถาม ส่งข้อมูล ส่งคลิปวิดีโอ
ต่างๆ เข้ามา ซึ่งผู้ร่วมรายการจะต้องมีความสนใจ มีความสามารถ และมีความคิดสร้างสรรค์ 
โดยเฉพาะในการท างานประดิษฐ์ท ามือที่ต้องใช้เวลาและความคิดใหม่ๆ 
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2.  ผลสรุปของชิ้นงาน “การผลิตรายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ธุรกิจงานประดิษฐ์
ท าด้วยมือจากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่” นั้นได้ผลิตช้ินงานออกมา 1 ตอน โดยรายการมี
ความยาว 25 นาที ซึ่งรายการมีช่ือว่า “คู่ซี้ Handmade” มีรายละเอียดดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของรายการ 
1) เพื่อน าเสนอความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ เกี่ยวกับกระบวนการคิด การ

ออกแบบ และการผลิตงานประดิษฐ์ท าด้วยมือ 
2) เพื่อก่อให้เกิดแนวคิด แนวทาง และแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจหรืออาชีพ

จากการรับชมรายการ 
3) เพื่อให้สาระความรู้ ความบันเทิงแก่ผู้ชม 
กลุ่มเป้าหมาย  
1) กลุ่มเป้าหมายหลกั : วัยนักศึกษาและวัยเริ่มต้นท างาน อายุระหว่าง 18-25 ปี ที่มี

ความสนใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือ 
2) กลุ่มเป้าหมายรอง : บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ 
วิธีการน าเสนอ 
น าเสนอในรูปแบบรายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ ด้วยการมุ่งให้สาระความรู้ควบคู่

ไปกับความบันเทิงแบบเรียลลิตี้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ท าด้วยมือที่ต่อยอดเป็นธุรกิจได้ โดยอาศัยการ
น าเสนอที่หลากหลาย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 

ช่วงที่ 1 : น าเสนอด้วยรูปแบบการสนทนา พูดคุยกันในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ จะ
เป็นความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสินค้าที่ประดิษฐ์ด้วยมือ (Handmade) ว่ามีกระบวนการคิด การท างาน
อย่างไร 

ช่วงที่ 2 : น าเสนอด้วยรูปแบบเรียลลิตี้ ควบคู่ไปกับการสนทนา เป็นช่วงของการท า
ภารกิจของผู้ร่วมรายการตั้งแต่กระบวนการคิด การออกแบบ และการลงมือท างานประดิษฐ์ 

ช่วงที่ 3 : น าเสนอด้วยรูปแบบการสนทนา โดยจะเป็นช่วงน าเสนอผลงานที่ท าเสร็จ
แล้ว และการแสดงความคิดเห็นของผู้คนทั่วไป (Vox Pop) ที่มีต่อผลงานที่ประดิษฐ์ด้วยมือ  

เน้ือหารายการโดยรวม 
น าเสนอเรื่องราวของเจ้าของธุรกิจงานประดิษฐ์ท ามือ ที่จะมาบอกเล่าถึง

แนวความคิด วิธีการหาแรงบันดาลใจในการออกแบบ และการผลิตช้ินงาน ให้กับผู้ชมและผู้ร่วม
รายการที่เป็นคู่ซี้คนรุ่นใหม่ ซึ่งมีความสนใจในการท างานประดิษฐ์ด้วยมือ และเมื่อได้ทราบถึงที่มาที่
ไปของเจ้าของธุรกิจพร้อมกับผลงานที่ท าแล้ว ผู้ร่วมรายการที่เป็นคู่ซี้คนรุ่นใหม่ทั้ง 2 คนก็จะได้ลงมือ
ท างานประดิษฐ์กันจริงๆ ด้วยการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ท ามือจากความคิดของตัวเอง 

โครงสร้างการน าเสนอ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังต่อไปนี้ 
ช่วงที่ 1 : ความยาวโดยประมาณ 8 นาที 
พิธีกรเปิดรายการ เกริ่นน าธุรกิจงานประดิษฐ์ที่จะน าเสนอในตอนน้ันๆ เปิดตัวผู้ร่วม

รายการที่เป็นคู่ซี้ 2 คน และเปิดตัวเจ้าของธุรกิจ แล้วร่วมพูดคุยถึงกระบวนการต่างๆ ในการท างาน 
จากนัน้จะมอบโจทย์ที่ผู้ร่วมรายการจะต้องร่วมกันคิด ร่วมกันท างานประดิษฐ์ท าด้วยมือ 
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ช่วงที่ 2 : ความยาวโดยประมาณ 7 นาที 
พิธีกรพูดเข้าช่วงที่ 2 ของรายการ และผู้ร่วมรายการเริ่มท าภารกิจด้วยการแสดง

ความคิดในการออกแบบช้ินงาน ลองวาดหรือสร้างโมเดลแบบที่จะท า จากนั้นออกไปหาซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่จะน ามาใช้ท า แล้วเข้าสู่ข้ันตอนการผลิตให้เป็นช้ินงานจริง 

ช่วงที่ 3 : ความยาวโดยประมาณ 8 นาที 
เมื่อผู้ร่วมรายการได้ช้ินงานที่สมบูรณ์ออกมาแล้ว ก็จะให้เจ้าของธุรกิจมาประเมินผล

ช้ินงาน แล้วน าช้ินงานไปส ารวจความคิดเห็นผ่านทาง Facebook ของรายการและการสอบถามความ
คิดเห็นแบบ Vox Pop หลังจากได้ผลสรุปแนวโน้มการขาย ก็จะให้ผู้ร่วมรายการพูดถึงความรู้สึกใน
การท าภารกิจครั้งนี้ และพิธีกรปิดรายการ 
 

3.  ผลการวิเคราะห์ การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในการประเมินประสิทธิผล
รายการโทรทัศน์ในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ท่ีได้รับจากการรับชมรายการ 
“คู่ซี้ Handmade” ของผู้ชมกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์การสนทนากลุ่ม เพื่อเป็นการประเมินผลรายการที่ได้ผลิต
ข้ึน ท าให้ได้ข้อมูล ทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่กลุ่มเปา้หมายในช่วงอายุ 18-
25 ปี ได้จากการรับชมรายการ จ านวนทั้งสิ้น 10 คน ซึ่งได้ข้อสรุปดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ความคิดเห็นต่อรูปแบบและเน้ือหา 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า รู้สึกพึงพอใจในวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละ

ช่วง เพราะเป็นรายการที่มีวิธีการน าเสนอที่มีความหลากหลาย สามารถรับชมได้เรื่อยๆ ไม่น่าเบื่อ มี
การวางล าดับข้ันการน าเสนอที่มีความน่าสนใจ ตรงประเด็น ท าให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่าย ส่วนเนื้อหาข้อมูล
ค่อนข้างครบถ้วนเพียงพอ ที่มีการน าเสนอให้เห็นข้ันตอนการท างาน เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ที่ด ี
แนวคิดที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ สามารถเอาไปต่อยอดได้ ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีความช่ืนชอบวิธีการ
น าเสนอที่ให้คนทางบ้านได้มาร่วมรายการเป็นคู่ซี้คนรุ่นใหม่ ช่วยสร้างความสนุกและน่าติดตามดี และ
การน าเสนอแหล่งหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ ท าให้ได้รู้จักสถานที่เพิ่มข้ึน อีกส่วนคือการใช้วิธีการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผู้คนทั่วไป (Vox Pop) ท าให้มีความน่าสนใจดี ได้เห็นถึงแนวโน้มผลตอบรับที่มีต่อ
ช้ินงาน 

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อการถ่ายท า ภาพและเสียง 
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของภาพ ที่มีการจัดวางมุมกลอ้งได้ดี ได้ภาพ

ที่ออกมาชัด มุมภาพสวยงาม ชมแล้วสบายสายตา แต่ในบางช่วงที่สถานที่ค่อนข้างเล็ก ส่งผลให้
องค์ประกอบของภาพดูแล้วรู้สึกอึดอัดไป ส่วนคุณภาพของเสียงนั้นยังต้องปรับปรุง อย่างช่วงต้น
รายการเสียงของผูด้ าเนินรายการไม่ค่อยได้ยิน เบาเกินไป และมีเสียงรบกวนมากเกนิไป ท าให้ได้ยินไม่
ชัดเจน จนฟังไม่รู้เรื่อง และเสยีงบรรยายบางตอนเสียงก้อง ควรปรับระดับเสียงให้มีความเท่ากัน และ
อาจเพิ่มเสียงดนตรีประกอบ จะช่วยให้น่าฟังและน่าสนใจข้ึน    
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ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นต่อผู้ด าเนินรายการ และผู้ร่วมรายการ 
ในด้านความคิดเห็นที่มีต่อผู้ด าเนินรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ผู้ด าเนิน

รายการมีบุคลิกและวิธีการน าเสนอที่ดี คือ มีการพูดจาฉะฉาน กระฉับกระเฉง น้ าเสียงน่าฟัง มีความ
คล่องแคล่งชัดเจนดี มีความสดใสเป็นธรรมชาติ สามารถสื่อสารออกมาให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่าย ซึ่ งผู้
ด าเนินรายการมีความสอดคล้องกับรูปแบบรายการพอสมควร 

ในด้านความคิดเห็นที่มีต่อผู้ร่วมรายการที่เป็นคู่ซี้คนรุ่นใหม่นั้น กลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นว่า ผู้ร่วมรายการมีความสอดคลอ้งกับรูปแบบรายการพอสมควร และสามารถเป็นตัวแทนใน
การน าเสนอได้ ตรงกับวัตถุประสงค์ที่รายการต้องการน าเสนอคือ เป็นตัวแทนจากผู้ชมทางบ้านที่เป็น
คนรุ่นใหม่อยากมาร่วมสนุกในการคิดสร้างสรรค์และท างานประดิษฐ์กันจริงๆ แต่ส าหรับตอนที่ผลิต
นั้น ผู้ร่วมรายการมีสีหน้าท่าทางที่ดูจะนิ่งๆ เฉยๆ ไปหน่อย ควรจะดูสดช่ืน และมีความกระตือรือร้น
มากกว่าน้ี จะชวนให้ติดตามมากขึ้น 

ในด้านความคิดเห็นที่มีต่อเจ้าของธุรกิจที่น ามาเสนอในรายการ กลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นว่า ค่อนข้างเหมาะสม เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับรูปแบบรายการ เจ้าของธุรกิจมีบุคลิก
ท่าทางและการพูดจาที่มีความน่าเช่ือถือ การให้ข้อมูล ข้อคิดเห็นต่างๆ นั้นมีความน่าสนใจ สามารถ
น าไปใช้ได้จริง ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจได้ ส่วนตัวสินค้าก็มีความน่าสนใจ มีความคิดสร้างสรรค์ดี แต่
ทั้งนี้ถ้าเจ้าของธุรกิจที่เลือกมาน าเสนอในรายการเป็นธุรกิจสินค้าหรือเป็นบุคคลที่พอมีช่ือเสียงหรือ
เป็นที่รู้จักกว่าน้ี ก็จะช่วยให้ดึงดูดการรับชมรายการได้อีก  

ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นต่อเทคนิคการตัดต่อ และกราฟิก 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า รายการในแต่ละช่วงมีการตัดต่อที่มีความเช่ือมโยง

ต่อเนื่องเข้ากันได้ดี มีความน่าติดตามที่จะรับชมต่อไปได้เรื่อยๆ อย่างไม่ติดขัด มีการล าดับเรื่องราวที่
ท าให้ได้เห็นพัฒนาการของการน าเสนอในแต่ละข้ันตอนค่อนข้างชัดเจนดี เห็นรายละเอียดในส่วน
ต่างๆ ทุกกระบวนการ และในส่วนของไตเติ้ล โลโก้ และกราฟิกต่างๆ ที่ใช้ในรายการก็มีความ
เหมาะสมกับรายการดี ทั้งในเรื่องของการเลือกใช้สีและขนาด ท าให้ดูน่ารัก สวยงามเข้ากับรายการ
เป็นอย่างด ีและช่วยดึงดูดการรับชมได้ ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างอยากให้มีการเพิ่มเติมเรือ่งของเสยีงประกอบ
ที่จะสร้างลูกเล่นในจังหวะการน าเสนอบางช่วงบางตอน ซึ่งจะท าให้ดูสนุกและน่าติดตามมากข้ึนด้วย 

ส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นต่อภาพรวมของรายการคู่ซี้ Handmade 
หลังจากที่กลุ่มตัวอย่างได้รับชมรายการโดยภาพรวมนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น

ว่า รู้สึกพึงพอใจต่อการน าเสนอของรายการ เนื่องจากมีความน่ารัก สดใส ไม่น่าเบื่อ รายการน าเสนอ
สิ่งที่เป็นประโยชน์ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สามารถสร้างความคิดใหม่ๆ สามารถสร้าง
แรงบันดาลใจได้ดี ทั้งยังก่อให้เกิดเป็นอาชีพหลักหรอือาชีพเสริมได้จริงๆ ด้วยรายการมีสาระความรู้ ที่
แสดงให้เห็นถึงความคิดที่แปลกใหม่และหลากหลาย ท าให้มีความน่าสนใจและชวนให้ผู้ชมติดตามได้ดี 

ส่วนท่ี 6 ความคิด เ ห็นต่อประโยชน์ท่ี ได้รับจากการรับชมรายการ คู่ซี้ 
Handmade 

กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากรายการนั้นมีมากพอสมควร คือ 
รายการท าให้เห็นถึงวิธีการคิดการท างานของมืออาชีพ ที่สามารถน าไปใช้ในการท างานจริงๆ ได้ และ
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ยังได้รับแรงบันดาลใจในการประยุกต์ใช้สร้างสรรค์งานของตัวเองได้ นอกจากนี้ข้อมูลความรู้ต่างๆ ก็
เป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในชีวิต อีกทั้งยังท าให้ได้รู้จักแหล่งจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์เพิ่มมากขึ้น  

ส่วนท่ี 7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการ
คู่ซี้ Handmade ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ในด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า รายการยัง
สามารถท าให้มีความกระชับและรวดเร็วได้มากกว่าน้ี ปัญหาเรื่องเสียงก็ควรแก้ไขเพิ่มเติม และอาจมี
การใส่เทคนิคลูกเล่นที่ช่วยดึงดูด จะท าให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึนกว่านี้ เนื้อหาข้อมูลอาจมี
การเสริมในด้านราคาค่าใช้จ่ายที่ซื้อของมาท า การให้ข้อมูลร้านค้า และให้รายละเอียดของวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ ก็จะท าให้รายการมีเนื้อหาที่ครบถ้วนมากข้ึน 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ ปัจจัยความต้องการในด้านรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการ
น าเสนอของรายการ จากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ผลสรุปของช้ินงาน “การผลิตรายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือ
จากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่” และการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อ
ประเมินประสิทธิผลของรายการ “คู่ซี้ Handmade” ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตข้ึน ตลอดจนการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถท าการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยได้ ดังนี้ 

รูปแบบของรายการที่น าเสนอเกี่ยวกับธุรกิจงานประดิษฐ์ท าด้วยมือจากความคิด
สร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ สามารถสร้างความพึงพอใจในการรับชมให้แก่ผู้ชมรายการ
โทรทัศน์ได้นั้น จะต้องเป็นรูปแบบที่มุ่งเน้นการน าเสนอที่ให้ความบันเทิงสนุกสนานไปพร้อมๆ กับ
สาระความรู้ที่มีความทันสมัย มีความน่าสนใจ และเป็นประโยชน์ในทางที่ดีต่อผู้ชมกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างมาก อีกทั้งต้องสามารถดึงดูดความสนใจในการรับชมให้ผู้ชมรู้สึกอยากที่จะติดตามชมรายการได้
ตั้งแต่ต้นจนจบรายการ โดยรูปแบบที่ใช้น าเสนอในรายการคู่ซี้ Handmade ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตข้ึนนั้น
เป็นการผสมผสานรูปแบบของรายการ 2 รูปแบบที่น ามาใช้ร่วมกัน นั่นคือ รูปแบบรายการ
สาระบันเทิงและรายการเรียลลิตี้ โดยที่รูปแบบรายการสาระบันเทิงนั้น เป็นการผสมผสานข้อมูล
ความรู้และความบันเทิงเข้าด้วยกัน ซึ่งรายการคู่ซี้ Handmade ก็สามารถน าเสนอสาระความรู้ไป
พร้อมๆ กับความบันเทิงที่สนุกได้ คือผู้ชมได้ทราบถึงจุดเริ่มต้นการท างานสร้างธุรกิจ ได้ทราบแนวคิด
แนวทางที่น าไปใช้ต่อยอดได้ พร้อมๆ กันกับความบันเทิงจากการน าเสนอที่มีความหลากหลาย ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับรายการสาระบนัเทงิที่ว่า “เราสามารถบริโภคข่าวสาร ความรู้ และความ
บันเทิงได้อย่างสนุกสนานในเวลาเดียวกัน” (ปาริชาต สถาปิตานนท์ 2541: 38-43) เป็นการน าเสนอ
เนื้อหาสาระในรูปแบบที่ผู้ชมต้องการ ช่วยกระตุ้นให้ผู้ชมสนใจ ติดตาม และสามารถน าสาระที่ ได้รับ
ไปสู่การปฏิบัติใช้จริงได้ ส่วนรูปแบบเรียลลิตี้ที่น ามาใช้ในรายการนั้น เป็นการด าเนินรายการโดยใช้
สถานการณ์จริง ที่มีผู้ร่วมรายการเป็นผู้ชมทางบ้าน และเป็นการถ่ายท าแบบติดตามดูพฤติกรรมทั้งนี้
ในรายการก็จะเป็นการตามดูข้ันตอนต่างๆ ที่จะต้องท าในการประดิษฐ์ช้ินงานให้ส าเร็จ โดยรูปแบบ
เรียลลิตี้น้ีช่วยสร้างการมีสว่นร่วมให้กบัผูช้มได้เป็นอย่างดี โดยการใช้เรียลลิตี้ในเชิงการสื่อสารสาระ ก็
ได้สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับรายการเรียลลิตี้คือ ท าให้เกิดการเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ อย่างไม่เป็น
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ทางการ การเรียนรู้เช่นน้ี มีผลกระทบที่ก่อให้เกิดการคิด น าไปสู่การกระท า เพื่อกระตุ้นการพัฒนาได้
ดีกว่า (สกุลศรี ศรีสารคาม 2551: 80) โดยผู้ศึกษาได้น ารูปแบบรายการสาระบันเทิงเป็นรูปแบบหลัก
ในการน าเสนอควบคู่ไปกับรูปแบบเรียลลิตี้ที่จะมาช่วยสร้างสีสันและความแปลกแตกต่างให้กับ
รายการ ท าให้รายการคู่ซี้ Handmade มีรูปแบบการน าเสนอคือ เป็นรายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ 
แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้มีการก าหนดสัดส่วนการน าเสนอที่แน่นอนตายตัว แต่จะน าเสนอไปตามความเหมาะสม
ของเนื้อหาสาระและความสนุกที่ต้องการมอบให้แก่ผู้ชมรายการ 

เนื้อหาของรายการที่น าเสนอจะต้องมุ่งเน้นการให้สาระบันเทิงที่สอดแทรกสาระความรู้ 
ข้อมูลที่ทันสมัย มีความน่าสนใจ เป็นมุมมองความคิดที่ดี เป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์สามารถ
น าไปใช้ต่อยอดความคิดและปฏิบัติจริงๆ ได้ โดยที่เนื้อหานั้นจะต้องตรงกับความต้องการและความ
สนใจของผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย จึงท าให้การน าเสนอของรายการจ าเป็นต้องมีการคัดสรรบุคคลที่มีความ
น่าสนใจ สามารถที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดแนวคิด แนวทาง และแรงบันดาลใจแก่ผู้ชม
รายการได้ อีกทั้งธุรกิจงานประดิษฐ์ที่น ามาเสนอจะต้องเป็นสินค้าที่มีความน่าสนใจมากเพียงพอ 
สามารถดึงดูดการรับชมได้ และการให้ข้อมูลทัง้ที่เป็นค าพูดและข้อความนั้นก็จะต้องมีความสอดคล้อง
กับการน าเสนอของรายการ ต้องเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องและน่าเช่ือถือได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ชมที่จะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งนี้ในการน าเสนอเนื้อหาสาระในรายการคู่ซี้ Handmade 
นั้นได้มีการมุ่งเน้นการน าเสนอกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์งานท ามือ  ที่จะ
สามารถน ามาต่อยอดเป็นธุรกิจหลักหรืออาชีพเสริมต่อไปได้ และด้วยวิธีการน าเสนอในรายการที่ให้ผู้
ร่วมรายการที่เป็นคู่ซี้คนรุ่นใหม่มาช่วยกันคิด ช่วยกันท างานประดิษฐ์ท าด้วยมือนั้น ถือเป็นกรอบหลัก
ในการน าเสนอของรายการซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการคิดแบบใหม่หรือความคิดสร้างสรรค์ที่
ไดก้ล่าวว่า “กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการคิดสิ่งใหม่ๆ โดยการลองผิดลองถูก” 
(Wallas, อ้างถึงใน กมลรัฐ อินทรทัศน์ และนิพาดา เทวกุล 2549: 3-19) ซึ่งก็สามารถตอบโจทย์ของ
รายการที่ต้องการให้ผู้ร่วมรายการได้มาใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ และลงมือปฏิบัติกันจริงๆ เหมือน
เป็นการลองผิดลองถูกเพื่อทดสอบศักยภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การพัฒนาในด้านความคิด และ
การท างานต่อไปในภายหน้า โดยผู้ชมรายการก็จะได้ร่วมลุ้นและติดตาม ได้เห็นถึงความเพียรพยายาม
ในแต่ละข้ัน ก่อให้เกิดเป็นแรงบนัดาลใจที่น าไปประยุกต์ใช้ได้ ทั้งยังได้เห็นแนวโน้มของความเป็นไปได้
ทางอาชีพและธุรกิจ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ในการผลิตรายการคู่ซี้ 
Handmade เป็นอย่างมาก โดยผู้ศึกษาได้น าความรู้ในงานวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาและการ
ผลิตรายการ พบว่าจากผลการศึกษาสามารถแสดงให้เห็นว่า กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 18-25 ปีนั้น เป็น
วัยที่มีความอยากลอง มีศักยภาพในการคิด และการท างานที่ชัดเจน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมใน
รายการ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับทางรายการแบบกึ่งเรียลลิตี้นี้ นั่นก็ท าให้
ทราบว่าหากมีการน าบุคคลเข้ามาร่วมเรียนรู้กับผู้ประกอบการหรือผู้เช่ียวชาญจริงๆ ก็จะท าให้บุคคล
นั้นได้ฝึกทักษะอาชีพนั้นๆ ไปในตัว และสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้อีกด้วย 

รายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ “คู่ซี้ Handmade” นี้มีความสอดคล้องกับค าแนะน า
จากผู้ที่มีประสบการณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ ในกระบวนการข้ันตอนต่างๆ ทั้งข้ันตอนก่อนการ
ผลิตรายการ โดยมีกระบวนการคิด มีการวางรูปแบบรายการให้แตกต่างจากรายการที่มีอยู่แล้ว ด้วย
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การให้ข้อมูลทางด้านสาระความรู้ทีไ่ม่น่าเบือ่ สร้างการเช่ือมโยงเนื้อหาให้มคีวามน่าสนใจตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเปา้หมาย นอกจากนั้นในข้ันตอนการผลิตรายการ มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตา่งๆ 
ที่เกิดข้ึน ซึ่งในการถ่ายท ามีการเลือกใช้มุมกล้อง การจัดองค์ประกอบ ให้ง่ายต่อการตัดต่อ  รวมถึง
ข้ันตอนหลังการผลิตรายการที่ได้รับค าแนะน าในเรื่องของการล าดับภาพ การวางเสียง และการใช้
กราฟิก ให้มีความเหมาะสมต่อเนื่อง ช่วยดึงดูดความสนใจได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะส าหรับการผลิตรายการ 
1.1 ในข้ันตอนก่อนการผลิตรายการนั้น ควรที่จะท าการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างถ่ี

ถ้วน ควรมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี ทั้งเรื่องการจัดเตรียมจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือต่างๆ การขออนุญาตใช้สถานที่ รวมถึงการประสานงานกับทีมงานให้เรียบร้อย เพื่อลดการ
เกิดอุปสรรคหรือความล่าช้าในการถ่ายท า 

1.2 ควรศึกษาหาความรู้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ ในเรื่องของการจัดวาง
องค์ประกอบ การก าหนดขนาดภาพ ต าแหน่งของมุมกล้อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดและ
วางแผนในการถ่ายท า ทั้งยังสะดวกต่อข้ันตอนในการตัดต่อล าดับภาพ จะช่วยท าให้รายการมีความ
น่าสนใจมากขึ้น 

1.3 จากผลการประเมินประสิทธิผลรายการของกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย ท าให้ได้รับ
ข้อเสนอแนะที่สามารถน าไปพัฒนาและปรับใช้ในการผลิตรายการต่อๆ ไป ดังนี้ 

1) วิธีการน าเสนอจากที่ให้เจ้าของธุรกิจมาร่วมสนทนา พูดถึงจุดเริ่มต้น แรง
บันดาลใจ แนวคิดต่างๆ ในการท าธุรกิจงานประดิษฐ์ด้วยมือ และการให้ข้อเสนอแนะต่อช้ินงานที่ผู้
ร่วมรายการท าข้ึนมาน้ัน ในการผลิตครั้งต่อไปอาจจะให้เจ้าของธุรกิจได้อยู่ร่วมทุกขั้นตอน เสมือนเป็น
พี่เลี้ยงคอยให้ค าแนะน าผู้ร่วมรายการในการคิดสร้างสรรค์ช้ินงาน 

2) รูปแบบวิธีการที่ผู้ร่วมรายการจะเข้ามาร่วมรายการได้นั้น ควรมีรูปแบบวิธีที่
น่าสนใจและมีความชัดเจนมากกว่าน้ี ว่าผู้ที่จะเข้ามาร่วมรายการสามารถเข้ามาได้ด้วยวิธีการใด และ
ผู้ร่วมรายการควรจะมีคุณสมบัติอย่างไร เป็นต้น 

3) ในการน าเสนอของรายการในช่วงที่  2 นั้นที่ เป็นการน าเสนอให้เห็น
กระบวนการคิด การออกแบบ และการผลิตช้ินงานประดิษฐ์ด้วยมือ รวมถึงการออกไปหาซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่แหล่งตลาดของผู้ร่วมรายการที่เป็นคู่ซี้คนรุ่นใหม่นั้น ควรน าเสนอในแบบที่ให้ผู้ร่วมรายการ
มีการพูดคุยสนทนากัน เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นและได้รู้ในสิ่งที่ผู้ร่วมรายการได้ไปพบและก าลังท าอยู่ ซึ่งจะ
ท าให้ผู้ชมนั้นรู้สึกมีส่วนร่วมกับรายการมากขึ้น ทั้งยังท าให้ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนมากข้ึนด้วย 

1.4 ในข้ันตอนการคัดเลือกเนื้อหา ควรเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ ตัวสินค้าที่น ามา
เสนอจะต้องมีเอกลักษณ์ มีความน่าสนใจมากเพียงพอ และควรมีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกกับเจ้าของ
ธุรกิจที่จะเชิญมาร่วมรายการก่อนที่จะตัดสินใจน ามาเสนอในรายการ เพื่อให้ได้ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวที่
น่าสนใจ อีกทั้งจะได้น าบทสัมภาษณ์นั้นมาเป็นแนวทางในการวางแผนงานและเขียนบทรายการ
โทรทัศน์ต่อไปด้วย 
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2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาขั้นต่อไป 
2.1 ในข้ันตอนการเก็บข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ คือ การสัมภาษณ์แบบเชิงลึกและการสนทนากลุ่มนั้น ที่เป็นการ
เก็บข้อมูลค่อนข้างเฉพาะเจาะจง และเฉพาะกลุ่ม ข้อมูลความต้องการรายการที่ได้รับอาจจะเป็นเพียง
ผู้ชมเป้าหมายส่วนน้อยที่มีความสนใจในงานประดิษฐ์ด้วยมือ จึงอาจจะมีการท าการส ารวจข้อมูลจาก
ผู้ชมส่วนใหญ่ที่รับชมโทรทัศน์เพิ่มเติมด้วย เพื่อให้มีความหลากหลายของข้อมูลที่จะน ามาใช้เป็น
แนวทางในการผลิตรายการ ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปอาจจะมีการเพิม่เติมเครือ่งมือที่ใช้ในการวิจยั
เข้ามาอีก อย่างเช่นการแจกแบบสอบถาม เพื่อให้ไดท้ราบข้อมูลความต้องการรับชมรายการที่มีความ
หลากหลายทั่วถึง และเป็นการค านึงถึงกลุ่มผู้ชมรายการส่วนใหญ่ได้อีกด้วย    ส
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