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เรื่อง : การผลิตรายการอาหารพืน้บ้านประจ าภาคเพื่อโน้มนา้วใจชาวต่างชาติ ทางสื่อออนไลน์ 
 
 จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิจัย เพื่อน าไปสู่การผลิตรายการอาหาร
พื้นบ้านประจ าภาคเพื่อโน้มน้าวใจชาวต่างชาติ ทางสื่อออนไลน์ ในรูปแบบของรายการอาหารทางสื่อ
ออนไลน์ ความยาว 5 นาที จ านวน 2 ตอน โดยการศึกษาได้มุ่งเน้นการผลิตรายการในทุกขั้นตอนการ
ผลิตเริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ (Pre-production) ด้วยการส ารวจและ
วิเคราะห์รายการอาหารทางโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ มีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ผลิตรายการอาหารทาง
โทรทัศน์ 1 คน, ผู้เช่ียวชาญทางด้านอาหารพื้นบ้าน 1 คน และกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นชาวต่างชาติ อายุ 
18-29 ปี 5 คน เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้งหมดมาจัดท าโครงร่างรายการ บทรายการอาหาร
พื้นบ้านประจ าภาค จากนั้นจึงด าเนินการผลิตรายการอาหารพื้นบ้านประจ าภาค รายการ Thai 
Local Cuisine จ านวน 2 ตอน ความยาวตอนละ 5 นาที (Production & Post-Production) โดย
รายการจะมีทั้งหมด 1 ช่วง โดยมีพิธีกรประกอบอาหารตอนละ 1 เมนู พร้อมทั้งให้ข้อมูล ประวัติหรือ
ที่มาของอาหารในตอนนั้นๆ และหลังจากผ่านข้ันตอนการผลิตรายการอาหารพื้นบ้านประจ าภาค 
รายการ Thai Local Cuisine แล้ว ผู้ศึกษาได้จัดท าการประเมินผลรายการ โดยการส่งลิ้งค์รายการ
และแบบส ารวจความถึงพอใจให้กับกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติ อายุ 18-29 ปี จ านวน 10 คน 

 ผลการศึกษาประเมินรายการพบว่า โดยกลุ่มเป้าหมายส่วนมากมีความพึงพอใจ รู้สึกช่ืน
ชอบการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการ และรู้สึกช่ืนชอบอาหารไทยน าไปสู่การอยากทดลองท า โดยมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า อยากทราบว่าวัตถุดิบนั้นหาได้จากที่ใด และอยากให้รายการมีความยาว
เพิ่มข้ึน ดังนั้นรายการอาหารพื้นบ้านประจ าภาค รายการ Thai Local Cuisine สามารถสร้างความ
ประทับใจให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ 
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กิตตกิรรมประกาศ 

 
 จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องมาจากความร่วมมือ ความกรุณาและความ
ช่วยเหลือจากผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งจากความ
กรุณา ก าลังใจและความช่วยเหลือจาก ดร.ทวีรัก กลิ่นสุคนธ์ อาจารย์ผู้ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ที่ให้
ค าปรึกษา แนะน าแนวทาง และความช่วยเหลือจนท าให้ผู้ศึกษาผลิตผลงานได้อย่างเต็มความสามารถ 
นอกจากนี้ ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ผู้เป็นคณะกรรมการการตรวจจุลนิพนธ์ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 
ผศ.    โชติรส ทิมพัฒนพงษ์, อาจารย์มานิดา นฤภัทร, อาจารย์กังวาล ทิมพัฒนพงษ์ และอาจารย์
สร้างสรรค์ สันติมณีรัตน์ ที่ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้
ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ผู้ศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของอาจารย์ทุกท่านเป็น
อย่างสูง 

 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทุกท่านที่ได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ จนท าให้ศิษย์คนน้ีประสบความส าเร็จด้วยดี 

 นอกจากนี้ จุลนิพนธ์เล่มนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก
คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ โปรดิวเซอร์รายการ คนค้นครัว ที่ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์และให้
ข้อมูลอย่างเต็มที่ ในส่วนของการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการอาหาร จนส าเร็จออกมาด้วยดี 
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร. ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ที่ให้สัมภาษณ์ข้อมูลในเรื่องอาหารพื้นบ้านประจ าภาค
ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตช้ินงานอย่างมาก รวมทั้งขอบคุณกลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติที่ให้ความ
ร่วมมือในการสัมภาษณ์และร่วมประเมินผลรายการอาหารพื้นบ้านประจ าภาคเพื่อชาวต่างชาติ 

 ในส่วนของการผลิตช้ินงาน ขอขอบคุณ นายกวิน พงศ์นิยธรรม, นายศุภกร คดดี และนาย
จิรเมธ ภากรโชติ ที่เป็นผู้ถ่ายท าตลอดรายการ ขอขอบคุณ นางสาวบุษกร จินดาโสด , นางสาว
จุฑามาศ ควรพิพัฒน์กุล และนายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ ที่ช่วยในเรื่องของการตกแต่งและดูแลความ
เรียบร้อยของฉาก ขอขอบคุณ นายภาณุพงศ์ ศุขแพทย์ และนางสาวกชพร อินทรประเสริฐ ที่รับบท
เป็นพิธีกรได้อย่างสมบูรณ์ ขอขอบคุณ คุณสยาม , คุณคณวัชร และครอบครัวสังวริบุตร ที่อ านวย
อุปกรณ์การถ่ายท า สถานที่และอ านวยความสะดวกตลอดการถ่ายท า รวมไปถึงเพื่อนๆทุกคนที่มีส่วน
ช่วยในจุลนิพนธ์ครั้งนี้ สิ่งที่ส าคัญที่สุดที่ผู้ศึกษาจะละเลยมิได้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา 
บุคคลที่ส าคัญที่สุดในชีวิต ที่มอบความรัก ก าลังใจ จนลูกประสบความส าเร็จได้ในวันน้ี 

 คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน และมิตรสหายทุกคน ที่แนะน า สนับสนุน และให้ก าลังใจอย่างดี
ยิ่งเสมอมา จึงขอขอบพระคุณอย่างใจจริง 
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สารบัญ 
หน้า 

บทคัดย่อ      ง 
กิตติกรรมประกาศ     จ 
บทที่ 1 บทน า     1 
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 นิยามศัพท์     6 
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 ประจ าภาคให้กับผู้ชมชาวต่างชาติ   11 
 แนวคิดนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก   13 
 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อออนไลน์   14 
 สื่อสังคมออนไลน์   15 
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการผลิตรายการ   18 
 รูปแบบในการศึกษาวิจัย   18 
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 ระยะเวาในการเก็บข้อมูล   22 
 การวิเคราะห์ข้อมูล   23 
 การน าเสนอข้อมูลและช้ินงาน   23 
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 ผลการวิเคราะห์แบบส ารวจความคิดเห็นในหัวข้อ 
 “แบบส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ  
 เพื่อประเมินผลหลังจากรับชม รายการอาหารพื้นบ้านประจ าภาค 
 เพื่อโน้มน้าวใจชาวต่างชาติ ทางสื่อออนไลน์”   51 
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 ข้อเสนอแนะ   60 
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ภาคผนวก 
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 อาหารไทยถือเป็นวัฒนธรรมประจ าชาติอย่างหนึ่งที่ได้รับการสั่งสมและถ่ายทอดมาอย่าง
ยาวนาน จากข้อมูลการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันอาหารมหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์
ต่างมีผลวิจัยตรงกันว่า อาหารไทยเป็นอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง จนเป็นที่รู้จักว่า “อาหาร
ไทย อาหารเพื่อสุขภาพ” ความโดดเด่นของอาหารไทยไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ รสชาติและคุณค่าทาง
โภชนาการ ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนผสมที่ลงตัวทางด้านวัฒนธรรม ที่มีการสะสมกันเป็นระยะเวลา
ยาวนาน (บัวชมพู ฟอร์ด2552: 4, อ้างถึง ทวีทอง หงส์วิวัฒน์ 2545) 
 อาหารไทย นอกจากจะเป็นอาหารของคนไทยแล้ว ปัจจุบันอาหารไทยได้รับความนิยมและ
เป็นที่ช่ืนชอบของชาวต่างชาติ จ านวนมาก โดย CNNGO (2554) ได้จัดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก 
50 อันดับ ผลปรากฏว่ามีอาหารไทย ติดอันดับหลายเมนู ได้แก่ อันดับที่ 1 แกงมัสมั่น อันดับที่ 8 ต้ม
ย ากุ้ง อันดับที่ 19 น  าตกหมู และอันดับที่ 46 ส้มต า รวมถึง The Sun (2555) หนังสือพิมพ์แทบ
ลอยด์ของประเทศอังกฤษก็มีการส ารวจในเฟซบุ๊คในหัวข้อ 100 สิ่งที่ควรกินก่อนตาย จากผลการ
ส ารวจพบว่ามีอาหารไทยติดอันดับด้วยเช่นกัน ได้แก่ ส้มต า ต้มย า เป็นต้น 

จากข้อมูลข้างต้นชี ให้เห็นว่า อาหารไทยที่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่คุ้นเคยก็ยังถือเป็นส่วนน้อย
ของอาหารไทยทั งหมด นอกจากอาหารเหล่านี แล้ว ประเทศไทยยังมีอาหารพื นบ้านประจ าภาคอีก
มากมาย ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักต่อชาวต่างชาติเท่าที่ควร 
 อาหารพื นบ้านไทย ถือเป็นอาหารที่ได้สมดุลทางโภชนาการ ผสมผสานลงตัวระหว่างชนิด
และปริมาณของอาหาร ซึ่งส่วนใหญ่จะมีข้าวเป็นอาหารหลัก อาจจะเป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียว
แล้วแต่ท้องถ่ิน และมักเป็นข้าวซ้อมมือซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินที่ส าคัญ การปรุงอาหารจะเป็นการต้ม 
แกง ย า ต า มีการปรุงที่เรียบง่าย ไม่พิถีพิถัน ใช้เวลาไม่มาก ใช้น  ามันในการปรุงอาหารน้อย มีการใช้
เนื อสัตว์ไม่มาก แหล่งโปรตีนได้จากปลา ไก่ ไข่ หมู และสัตว์อื่นๆบางชนิดในท้องถ่ิน เครื่องปรุงล้วน
เป็นสมุนไพรที่ได้จากธรรมชาติ จะเห็นได้ว่า อาหารพื นบ้านของไทยเป็นอาหารที่มีไขมันต่ าแต่มีเส้นใย
อาหารสูง มีคุณค่าทางโภชนาการทั ง วิตามิน เกลือแร่ เอนไซม์ กรดไขมัน มีความปลอดภัยจาก
สารเคมีและยังให้สรรพคุณทางสมุนไพรที่วิเศษ ซึ่งหาได้ยากจากอาหารประเภทอื่นๆ โดยอาหาร
พื นบ้านก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละภาคหรือท้องถ่ินนั นๆ 
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 ภาคเหนือ อาหารของคนเหนือจะมีความงดงาม เพราะด้วยนิสัยคนเหนือจะมีกิริยาที่แช่ม
ช้อย จึงส่งผลต่ออาหาร เช่น ข้าวซอย คืออาหารพื นเมืองทางภาคเหนือของประเทศไทย เดิมเรียกว่า 
ก๋วยเตี๋ยวฮ่อ เป็นอาหารที่คล้ายเส้นบะหมี่ ในน  าซุปที่ใส่เครื่องแกง รสจัดจ้าน ในต ารับดั งเดิม ข้าว
ซอยจะมีส่วนประกอบของเนื อหมูหรือเนื อไก่ มีเครื่องเคียงได้แก่ ผักกาดดอง หอมหัวแดง และมี
เครื่องปรุงรส เช่น พริกผัดน  ามัน น  ามะนาว น  าปลา น  าตาล ปัจจุบันอาจเพิ่มอาหารทะเลหรือเต้าหู้
เป็นส่วนประกอบ อาหารจานนี มักไม่ค่อยมีจ าหน่ายในร้านอาหารไทยในต่างประเทศ จะพบบ่อย
เฉพาะทางภาคเหนือของไทย 
 อาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชาวบ้านจะหาอาหารจากแหล่งอาหารธรรมชาติเท่าที่
จ าเป็นที่จะบริโภคในแต่ละวันเท่านั น เช่น การหาปลาจากแม่น  า ไม่จ าเป็นต้องจับปลามาขังทรมานไว้ 
และหากวันใดจับปลาได้มาก จะแปรรูปเป็นปลาร้าหรือปลาแห้งไว้บริโภคได้นาน ส่งผลให้ชาวบ้าน
พึ่งพาอาหารจากตลาดน้อยมาก ชาวบ้านจะ"ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก" สวนหลังบ้านมี
บทบาทส าคัญในฐานะเป็นแหล่งอาหารประจ าครัวเรือน ชาวบ้านมีฐานคิดส าคัญเกี่ยวกับการผลิต
อาหาร คือ ผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภค อาหารอีสานจะเน้นไปทางรสชาติที่เผ็ดร้อน 
 อาหารภาคกลาง ลักษณะอาหารพื นบ้านภาคกลางมีที่มาต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นได้รับอิทธิพล
จากต่างประเทศ เช่น เครื่องแกง แกงกะทิ จะมาจากชาวฮินดู การผัดโดยใช้กะทะ เป็นอาหารที่มักมี
การประดิษฐ์ โดยเฉพาะอาหารจากในวังที่มีการคิดสร้างสรรค์อาหารให้เลิศรส วิจิตรบรรจง หรือ
อาหารประเภทข้าวแช่ ผัก ผลไม้แกะสลัก นอกจากนี  ยังเป็นอาหารที่มักจะมีเครื่องเคียง ของแนม 
เช่น น  าพริกลงเรือต้องแนมด้วยหมูหวานแกงกะทิแนมด้วยปลาเค็ม สะเดาน  าปลาหวานก็ต้องคู่กับกุ้ง
นึ่งหรือปลาดุกย่าง ปลาสลิดทอดรับประทานกับน  าพริกมะม่วง หรือไข่เค็มที่มักจะรับประทานกับ
น  าพริกลงเรือ น  าพริกมะขามสดหรือน  าพริกมะม่วง นอกจากนี ยังมีของแนมอีกหลายชนิด เช่น ผัก
ดอง ขิงดอง เป็นต้น 
 อาหารพื นบ้านภาคใต้ ประชาชนในจังหวัดภาคใต้เป็นที่รู้จักกันดีว่าใจคอหนักแน่น พูดเร็ว 
เดินเร็ว และท าเร็ว อาหารปักษ์ใต้จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนลักษณะของพวกเขาได้อย่างชัดเจนในเรื่องของ
รสชาติอาหารที่เผ็ดจัด เค็มจัด ตลอดจนเปรี ยวจัด อาหารปักษ์ใต้ที่ขึ นช่ือลือชามากๆ คือ แกงไตปลา 
แกงเหลือง น  าพริกกุ้งเสียบ น  าบูดู น  ายาปักษ์ใต้ ตลอดจนอาหารปักษ์ใต้ที่ได้รับอิทธิพลมาจากพวก
มาลายู และอินเดีย นอกจากนั นอาหารปักษ์ใต้ในทุกมื อยังประกอบไปด้วยผักสดที่ส าคัญโดยเฉพาะ
พืชตระกูลถ่ัวจ าพวก สะตอ หรือลูกเนียงที่จะเป็นต้องติดไว้ในแทบทุกมื อ (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ 
และนิธิยา รัตนาปนนท์ 2556) 
 จะเห็นได้ว่า อาหารพื นบ้านประจ าภาคของไทยเป็นอาหารที่หลากหลายและมีเอกลักษณ์
แตกต่างกันไปในแต่ละที่ แต่ยังไม่ได้รับความนิยมในหมู่ชาวต่างชาติ ผู้วิจัยจึงต้องการจะน าเสนอ
อาหารพื นบ้านผ่านทางรายการอาหาร เพื่อถ่ายทอด เผยแพร่และโน้มน้าวใจชาวต่างชาติให้เกิดการ
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รู้จักและยอมรับอาหารพื นบ้านประจ าภาคของไทยเห็นได้ว่าอาหารพื นบ้านประจ าภาคของไทย มี
ความหลากหลายและมีเอกลักษณ์แตกต่างกันตามแต่ละท้องถ่ิน ทั งนี  ในประเทศไทย ได้มีการจัดตั ง
ศูนย์พัฒนาอาหารไทยและครัวไทยสู่ครัวโลก(ศพอท.) กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ในปี 
พ.ศ.2547 รัฐบาลภายใต้การน าของ อดีตนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) ได้ก าหนด
เป้าหมายส าคัญในการพัฒนาประเทศไทยประการหนึ่งคือ การเป็นครัวของโลก (Kitchen of the 
World) เนื่องจากไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั ง อาหารไทยยังมีช่ือเสียงระดับโลก 
และเป็นที่นิยมของศูนย์ต่างชาติ ซึ่งนอกจากความโดดเด่นด้านรสชาติแล้ว อาหารไทยยังแสดงถึง
ความคิดสร้างสรรค์ ความประณีตบรรจงสวยงาม รวมทั งองค์ประกอบของเครื่องปรุงที่มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพ ยากที่จะหาชาติใดทัดเทียมได้ รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมให้อาหารไทยเป็นอาหารยอดนิยม
ของผู้บริโภคในระดับสากล (บัวชมพู ฟอร์ด 2552: 6) 
 ในปัจจุบันประเทศไทย มีรายการอาหารอยู่หลายรายการ จากข้อมูลจุลนิพนธ์ของ จารุพร 
แสงอุไร (2555: 3-4)  พบว่า สถานีโทรทัศน์ทั ง 6 ช่องของประเทศไทย มีรายการประเภทรายการ
ท าอาหาร 35 รายการ เป็นรายการเกี่ยวกับอาหารพื นบ้านเพียง 1 รายการเท่านั น คือรายการ
ภัตตาคารบ้านทุ่ง อีกทั งรายการทั งหมดยังเป็นภาษาไทย ไม่ได้มุ่งเน้นผลิตรายการเพื่อชาวต่างชาติ 
ผู้วิจัยจึงต้องการน าเสนอรายการประเภทนี เป็นภาษาอังกฤษผ่านทางสื่อออนไลน์ เพราะเป็นช่องทาง
ที่กลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติสะดวกในการรับชมมากที่สุด นอกจากนี สื่อออนไลน์ยังได้รับความนิยม
เพิ่มมากขึ นจากคนทั่วโลกในปัจจุบัน เห็นได้จากภาพต่อไปนี  

  
ภาพที่ 1-1 แสดงถึงการใช้สื่อต่างๆของผู้คนทั่วโลกตั งแต่ปี พ.ศ. 2554-2556 
ที่มา: Vocher codes pro. The impact of social media and digital video on web usage. 
เข้าถึงเมื่อ 12 กรกฎาคม 2556. เข้าถึงไดจ้าก http://www.vouchercodespro.co.uk/infogra 
phics/impact-on-web-usage 
 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความต้องการเผยแพร่อาหารพื นบ้านประจ าภาค
ให้กับกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติ โดยจะผลิตรายการอาหารพื นบ้านประจ าภาคเพื่อการโน้มน้าวใจ
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ชาวต่างชาติผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติได้รู้จัก เกิดความต้องการและเกิดการ
ยอมรับอาหารพื นบ้านประจ าภาคของไทยนอกเหนือจากอาหารไทยที่เป็นที่นิยมอยู่แล้ว 
   
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบรายการโทรทัศน์ตามหลักการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อทดลองผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ผ่านสื่อออนไลน์ที่มีสาระเกี่ยวกับอาหาร
พื นบ้านประจ าภาคที่สามารถโน้มน้าวใจชาวต่างชาติให้เกิดความประทับใจในอาหารพื นบ้านประจ า
ภาคได ้
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 
 ในการศึกษาครั งนี  ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาไว้ดังนี  
 เป็นการผลิตรายการอาหารพื นบ้านประจ าภาคเพื่อโน้มน้าวใจชาวต่างชาติ เพื่อให้อาหาร
พื นบ้านประจ าภาคเป็นที่รู้จักและยอมรับในหมู่ชาวต่างชาติ นอกเหนือไปจากอาหารไทยที่เป็นที่นิยม 
โดยท าออกมาในรูปแบบรายการอาหารผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ โดยเนื อหารายการจะเป็น
ภาษาอังกฤษทั งหมด 
 รายการนี จัดท าขึ นเพื่อผู้ชมที่เป็นชาวต่างชาติ ทั งเพศชายและเพศหญิง อายุ 18-29 ปี
ออกอากาศผ่านทางสื่อออนไลน์ ความยาวรายการ 5 นาที น าเสนอจ านวน 2 ตอน 
 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 
 การผลิตรายการสาธิตการประกอบอาหารพื นบ้านประจ าภาคเพื่อชาวต่างชาติ ทางสื่อ
ออนไลน์ ได้ด าเนินการศึกษาออกเป็น 5 ขั นตอน ดังนี  
 ขั้นตอนท่ี 1: กำรศึกษำและวำงแผนกำรวิจัย 
 1. ศึกษาวิจัยข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร วรรณกรรม และสื่ออินเตอร์เนต รวมไปถึงส่วน
ของทฤษฏี งานวิจัย วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้ศึกษา ตลอดจนรายการท าอาหาร เพื่อน ามา
เป็นแนวทางในการวิจัยและผลิตชิ นงาน 
 2. ศึกษารูปแบบรายการท าอาหารทางโทรทัศน์ เพื่อศึกษาจุดอ่อน-จุดแข็ง และน ามาปรับ
ใช้ในรายการ 
 3. ศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายโดยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



5 

 

 

ขั้นตอนท่ี 2: กำรด ำเนินงำนก่อนกำรผลิตรำยกำร (Pre-Production) 
 1. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อเขียนรูปแบบรายการและจัดท าโครงสร้างรายการ 
(Proposal) 
 2. น าข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์เพื่อเขียนบทออกอากาศ 
 3. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบฉาก เพื่อผลิตรายการ 
 4. จัดหาพิธีกรของรายการ 
 ขั้นตอนท่ี 3: กำรด ำเนินงำนผลิตรำยกำร (Production) 
 ด าเนินงานผลิตรายการ “การผลิตรายการสาธิตการประกอบอาหารพื นบ้านประจ าภาค
เพื่อชาวต่างชาติ ทางสื่อออนไลน์” โดยการถ่ายท าจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2556 
 ขั้นตอนท่ี 4: กำรด ำเนินงำนหลังกำรผลิตรำยกำร (Post-Production) 
 1. น าเข้ากระบวนการล าดับภาพและเสียงในครั งแรก 
 2. เข้าสู่การตัดต่อและท ากราฟิกประกอบรายการให้สมบูรณ์ 
 ขั้นตอนท่ี 5: กำรประเมินผลและสรุปผลกำรศึกษำ 
 1. น ารายการที่ผลิตมาทั งหมด 3 ตอน ให้กลุ่มเป้าหมายรับชม เพื่อวัดถึงประสิทธิผลและ
ประเมินผลการผลิตรายการ เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งสามารถน าไปใช้ปรับปรุงชิ นงาน
ต่อไป 

2. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และน าเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ 
ข้อจ ากัดในการศึกษา 
 ในการศึกษาครั งนี มีข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคในการผลิตผลงาน ดังนี  
 1. ข้อจ ากัดในด้านอุปกรณ์เครื่องมือในการถ่ายท า 
 2. ข้อจ ากัดในด้านระยะเวลาในการผลิตรายการและการแก้ไขผลงานสมบูรณ์ 
 3. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณที่ใช้ในการถ่ายท า 
 4. ข้อจ ากัดในด้านบุคลากรในการถ่ายท า 
 
ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 ผู้ศึกษาได้ทราบถึงกระบวนการขั นตอนของการผลิตรายการเพื่อการโน้มน้าวใจ และ
หลังจากที่ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายได้รับชมรายการ จะเกิดความต้องการและให้การยอมรับอาหารพื นบ้าน
ประจ าภาค 
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นิยำมศัพท์ 
 1. รายการอาหาร หมายถึง รายการที่มีเนื อหาเกี่ยวกับบอกถึงวัตถุดิบ ส่วนผสม เกร็ดความ 
รู้และวิธีการขั นตอนการท าอาหาร รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารนั นๆ 
 2. อาหารพื นบ้านประจ าภาค หมายถึง เป็นอาหารที่ชาวบ้านในท้องถ่ินต่างๆน าวัตถุดิบที่
หาได้ในท้องถ่ินนั นๆมาประกอบเป็นอาหารเพื่อบริโภคกันเอง อาจไม่เป็นที่แพร่หลายในท้องถ่ินอื่นๆ 
แต่อาจเป็นที่รู้จักในหมู่ของคนไทยว่าเป็นอาหารที่มาจากภาคหรือท้องถ่ินไหน ซึ่งชาวต่างชาติไม่
คุ้นเคยและรู้จักเท่าอาหารไทยที่เป็นที่นิยมอื่นๆ 
 3. การโน้มน้าวใจ หมายถึง การสื่อสารที่ผู้ส่งสาร ชักจูงให้ผู้รับสารเกิดความรู้ ความเข้าใจ 
เกิดความต้องการและยอมรับอาหารพื นบ้านประจ าภาค 
 4. สื่อออนไลน์ หมายถึง สื่อที่ผู้ส่งสารแบ่งปันสารซึ่งอยู่ในรูปแบบต่างๆ ไปยังผู้รับสารผ่าน
เครือข่ายออนไลน์ ซึ่งในจุลนิพนธ์นี จะน าเสนอผ่านเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมคือ YouTube 
(www.youtube.com) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีไว้ส าหรับแบ่งปันไฟล์ในรูปแบบวิดีโอ 
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บทที่ 2 

ทฤษฏี ผลงาน และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
    
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การผลิตรายการสาธิตการประกอบอาหารพื้นบ้านประจ าภาคเพื่อ
ชาวต่างชาติ ทางสื่อออนไลน์ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิด ทฤษฏี รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาศึกษาและ
วิเคราะห์ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการผลิตรายการดังต่อไปนี้ 
 1. แนวคิดการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ 
                1.1 ความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสาร 
                1.2 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการโน้มน้าวใจ 
    1.3 ลักษณะของการสื่อสารโน้มน้าวใจ 
 2. แนวคิดองค์ประกอบรายการอาหาร 
 3. คุณค่าของอาหารพื้นบ้าน 
 4. ความส าคัญในการน าเสนอรายการที่มีสาระเกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านประจ าภาคให้กับ
ผู้ชมชาวต่างชาติ 
 5. แนวคิดนโยบายครัวไทยสู่โลก 
 6. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
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1. แนวคิดการสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจ 
 1.1 ความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสาร 
      การสื่อสาร คือ การที่ผู้ส่งสารมีวัตถุประสงค์ที่จะบอกกล่าวข่าวสารไปยังผู้รับสาร 
เพื่อให้ทราบเรื่องราวที่ต้องการ โดยการผ่านสื่อที่สามารถเข้าถึงผู้รับสารได้ 
      การสื่อสารประกอบด้วย 
 - ผู้ส่งสาร 
 - สาร 
 - สื่อ 
 - ผู้รับสาร 
 ผู้ส่งสาร หมายถึง บุคคล คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่มีข่าวสารที่จะแจ้งให้ผู้รับสาร
ได้รับทราบ 
 สาร หมายถึง เนื้อหา สาระ เรื่องราวต่างๆ ที่ผู้ส่งสารต้องการส่งไปยังผู้รับสารให้เกิด
ความเข้าใจร่วมกัน 
 สื่อ หรือช่องทางการสือ่สาร หมายถึง เครื่องมือที่เป็นตัวกลางทีท่ าให้ข่าวสารไปถึงผูร้บั
สารได้อย่างทั่วถึง และหลากหลาย เช่น สื่อบุคคล วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
 ผู้รับสาร หมายถึง ผู้ที่เป็นเป้าหมายในการสง่สารเพื่อใหไ้ปถึง และท าให้ผู้รับสารเข้าใจ
ในเนื้อหา สาระของข่าวสารนั้น และสร้างให้เกิดการยอมรับในข่าวสาร เช่ือถือ คล้อยตามต่อผู้ส่งสาร 
 1.2 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการโน้มน้าวใจ 
       การโน้มน้าวใจ หมายถึง การสื่อสารที่มีความตั้งใจจะมีอิทธิพลเหนือความคิดเห็นของ
ผู้รับสาร หรือการสื่อสาร ชักจูงใจให้ผู้รับสารคล้อยตาม ยอมรับ และปฏิบัติตามในการส่อสารนั้น 
 วัตถุประสงค์ของการโน้มน้าวใจ 
 - เพื่อชักน าหรือโน้มน้าวใจให้เกิดความเช่ือถือ ศรัทธา 
 - เพื่อกระตุ้นหรือเร้าใจให้เห็นความส าคัญของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 - เพื่อปลุกใจให้เกิดความส านึกและปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 - เพื่อให้ผู้รับสารเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความเห็นคล้อยตามและน าไปปฏิบัติ 
 1.3 ลักษณะของการสื่อสารโน้มน้าวใจ 
 - ผู้โน้มน้าวใจมีความตั้งใจที่จะมีอิทธิพลบางประการเหนือผู้ถูกโน้มน้าวใจ 
 - ผู้ถูกโน้มน้าวใจจะมีทางเลือกมากกว่าหนึ่ง และผู้โน้มน้าวใจจะพยายามชักจูงผู้ ถูก
โน้มน้าวใจให้ยอมรับทางเลือกที่ตนเลือกเสมอ 
 - สิ่งที่ผู้โน้มน้าวใจต้องการคือการเปลี่ยนแปลงหรือการสร้างหรือการด ารงไว้ซึ่งความ
คิดเห็น ทัศนคติ ค่านิยมและความเช่ือของผู้ถูกโน้มน้าวใจ ซึ่งจะส่งผลต่อ ปั จ จั ย อื่ น  เ ช่ นอ า ร ม ณ์ 
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พฤติกรรม เป็นต้น (เสกสรร สายสีสด 2556) 
 จากข้อมูลการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ ผู้ศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะผู้ส่งสาร มีความ
ต้องการส่งสารเพื่อโน้มน้าวใจผู้รับสาร นั่นก็คือกลุ่มชาวต่างชาติ โดยการผลิตรายการอาหารพื้นบ้าน
ประจ าภาค จะบอกถึงประโยชน์ คุณค่าทางอาหาร และความแตกต่างที่เป็นข้อดีของอาหารชนิดนี้ 
เพื่อท าให้ผู้รับสารเกิดการคล้อยตาม ต้องการและยอมรับอาหารพื้นบ้านประจ าภาค 
 
2. แนวคิดองค์ประกอบรายการอาหาร 
 มีการศึกษาถึงรายการอาหาร และการสร้างความหมายของรายการอาหาร(บัวชมพู ฟอร์ด 
2552: 13-15 , อ้างถึงใน โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะสังคม 2551: 4) สรุปถึง
องค์ประกอบ ของการน าเสนอรายการอาหาร แบ่งออกเป็น 4 ประการดังนี้ 
 2.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ เช่น ช่ือรายการ / วันออกอากาศ / เวลา 
ออกอากาศ / ความยาวต่อตอน (นาที) / ความยาวต่อสัปดาห์ (นาที) / ผู้ผลิตรายการ / แขกรับเชิญ 
 2.2 ด้านเนื้อหาในรายการอาหารมักประกอบด้วยลักษณะเนื้อหาดังนี้ 
 - มีเนื้อหาที่บอกถึงวัตถุดิบและส่วนผสม 
 - มีเนื้อหาที่แสดงวิธีการข้ันตอนท าอาหาร 
 - มีเนื้อหาที่แนะน าร้านอาหาร 
 - มีเนื้อหาที่ให้เกร็ดความรู้ในการท าอาหาร 
 - มีเนื้อหาที่แนะน าและโฆษณาสินค้า 
 - มีเนื้อหาที่ให้ข้อมูลเพื่อแนะน าอาชีพ 
 - มีเนื้อหาที่ให้สรรพคุณ/คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร 
 2.3รูปแบบการน าเสนอของรายการอาหารมักประกอบไปด้วยรูปแบบดังนี้ 
 - การสาธิต 
 - การสัมภาษณ์ 
 - การบรรยาย 
 - การแสดงละคร 
 - การสนทนา 
 - การตอบค าถาม 
 - การเล่นเกม 
 2.4 ผู้ด าเนินรายการ 
 - พิธีกรหลัก 
 - ผู้ร่วมรายการหรือแขกรับเชิญ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



10 
 
 ในการผลิตรายการอาหาร ยังประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆดังนี้ 
 - ภาพ เป็นส่วนประกอบส าคัญเกิดทัศนคติต่อราย การอาหารตามแนวคิดหลัก 
(Concept) และบรรยากาศรายการ 
 - ฉาก บอกถึงวัตถุประสงค์ บรรยากาศ และอารมณ์ของรายการนั้น ๆ 
การจัดฉากแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ แบบธรรมดาหรือสีพื้นธรรมดา แบบเหมือนจริง เช่นการจัดเป็น
ห้องครัว มีอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว แบบแอบสแตรคท์ (Abstract) แบ่งได้ 2 แบบคือ แบบ วิจิตร
พิสดาร (Fantasy) แบบคล้ายจริง (Abstract) เช่นมีการวางเตา มีอุปกรณ์มาวางไว้เท่านั้น แต่ไม่ได้
เลียนแบบของจริง 
 - อุปกรณ์ประกอบฉาก สิ่งจ าเป็นของรายการอาหารคือ เครื่องครัว เครื่องปรุง 
ส่วนผสมตามวัตถุประสงค์รายการ 
 - เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเป็นส่วนส าคัญในการสร้างทัศนคติ ต่อรายการ จึงต้องมีการ
แต่งให้เหมาะกับแนวคิดหลัก (Concept) รายการ 
 - แสง วัตถุประสงค์ของการจัดแสงจะต้องท าตามแนวคิดหลัก (Concept) และ
วัตถุประสงค์ของรายการ การจัดแสงมีจุดมุ่งหมายดังนี้ เพื่อให้มีแสงเพียงพอเหมาะสมในการถ่ายท า 
ใช้แสงเพื่อลบเงาเพราะเมื่อแสงมากระทบกับวัตถุย่อมเกิดเงา จัดแสงเพื่อบ่งบอกเวลาสถานที่ เช่น 
เวลากลางวันกลางคืน หรือในร้านเต้นร า จัดแสงเพื่อบรรยากาศและอารมณ์ เป็นการจัดแสงให้คล้อย
ตามเหตุการณ์นั้นๆ จัดแสงเพื่อเน้นความสนใจเฉพาะจุด เน้นความส าคัญบางจุดต่อผู้ชม 
 - เสียง ส่วนประกอบนี้ในรายการอาหารจะมีบทบาทน้อยลงมาแต่สามารถใส่เสียงเพื่อ
สร้างบรรยากาศได้เช่น การใส่เพลงให้เข้ากับแนวคิดหลัก (Concept) และบรรยากาศรายการ 
 แนวคิดดังกล่าวจะน ามาใช้ในการสร้างสรรค์รายการอาหารพื้นบ้านประจ าภาคเพื่อ
ชาวต่างชาติ โดยน ามาใช้เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของรายการ โดยรายการอาหารพื้นบ้านประจ า
ภาคนี้จะมีเนื้อหาที่บอกถึงวัตถุดิบและส่วนผสม แสดงข้ันตอนการท าอาหาร ให้เกร็ดความรู้ บอกถึง
สรรพคุณและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารนั้นๆ เพื่อดึงดูดและโน้มน้าวใจกลุ่มเป้าหมาย และน า
องค์ประกอบของการผลิตมาปรับใช้ให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายและแนวคิดหลักของรายการ 
 
3. คุณค่าของอาหารพ้ืนบ้าน 
 พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และนิธิยา รัตนาปนนท์ ได้กล่าวถึงอาหารพื้นบ้านไทยว่า อาหาร
พื้นบ้านไทยเป็นอาหารที่ได้สมดุลทางโภชนาการ ผสมผสานลงตัวระหว่างชนิดและปริมาณของอาหาร 
ซึ่งส่วนใหญ่จะมีข้าวเป็นอาหารหลัก อาจจะเป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวแล้วแต่ท้องถ่ิน และมักเป็น
ข้าวซ้อมมือซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินที่ส าคัญ การปรุงอาหารจะเป็นการต้ม แกง ย า ต า มีการปรุงที่เรียบ
ง่าย ไม่พิถีพิถัน ใช้เวลาไม่มาก ใช้น้ ามันในการปรุงอาหารน้อย มีการใช้เนื้อสัตว์ไม่มาก แหล่งโปรตีน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



11 
 
ได้จากปลา ไก่ ไข่ หมู และสัตว์อื่นๆ บางชนิดในท้องถ่ิน เครื่องปรุงล้วนเป็นสมุนไพรที่ได้จาก
ธรรมชาติอาหารพื้นบ้านของไทยเป็นอาหารที่มีไขมันต่ าแต่มีเส้นใยอาหารสูง มีคุณค่าทางโภชนาการ
ทั้ง วิตามิน เกลือแร่ เอนไซม์ กรดไขมัน มีความปลอดภัยจากสารเคมีและยังให้สรรพคุณทางสมุนไพร
ที่วิเศษ ซึ่งหาได้ยากจากอาหารประเภทอื่นๆ 
 ประหยัด เกษม (2554: 45) ได้ให้ความหมายของอาหารพื้นบ้านว่า ของกินหรือสิ่งที่มนุษย์
น ามาบริโภคได้โดยปราศจากพิษและปราศจากโทษ เป็นสิ่งที่ชาวบ้านในท้องถ่ินต่างๆคิดประดิษฐ์
ประกอบข้ึนมาเพื่อใช้บริโภคกันเอง อาจไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในท้องถ่ินอื่นก็ได้ 
 อาหารพื้นบ้าน เป็นอาหารที่ปรุงโดยวิธีง่ายๆ เช่น ปิ้ง ย่าง ย า ดอง เป็นต้น ชาวบ้าน
ด ารงชีวิตอยู่ด้วยการเลือกหาของที่มีอยู่ตามธรรมชาติในท้องถ่ินตนมาบริโภค 
 จะเห็นได้ว่า อาหารพื้นบ้าน เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีวิธีการปรงุทีง่่าย และ
พืชผักที่ได้จากท้องถ่ิน ก็ยังเป็นพืชผักสมุนไพร มีความปลอดภัยและให้ประโยชน์ต่อร่างกาย 
 
4. ความส าคัญในการน าเสนอรายการท่ีมีสาระเกี่ยวกับอาหารพ้ืนบ้านประจ าภาคให้กับผู้ชม
ชาวต่างชาติ 
 จากจุลนิพนธ์ ของ จารุพร แสงอุไร (2555: 2-4) ได้ท าการส ารวจรายการที่มีเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับอาหารในประเทศไทย ทางช่อง 3,5,7,9,NBT และ Thai PBS ในเดือนกรกฏาคม 2555 
พบว่า 
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 มีจ านวนรายการท าอาหาร 5 รายการ คือ 
 1. เปรี้ยวปากเช็คอิน 
 2. ครัวแล้วแต่คริต 
 3. Happy Life กับคุณหรีด 
 4. ยกโขยง 6โมงเช้า ครัวไทยสู่ครัวโลก 
 5. กับข้าวเช้าน้ี บาย ชิมไปบ่นไป 
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 มีจ านวนรายการท าอาหารมากที่สุด คือ 
 1. สมาร์ทเชฟ 
 2. เม้าท์อร่อย แม่ช้อยกับสมเกียรติ 
 3. รายการตี๋อ้วน ชวนหิว 
 4. เชฟมือทอง 
 5. ครัวอินด้ี 
 6. ชิมChill 
 7. อร่อยแน่ 
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 8. อร่อยครบสูตร 
 9.  Easy Wednesday 
 10. ถึงพริกถึงขิง 
 11. ยอดเชฟไทย 
 12. อร่อยช่อง 5 
 13. รอยไทย ไอเดีย 
 14. กลมกิ๊ก 
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 มีจ านวนรายการท าอาหาร 2 รายการ คือ 
 1. รูปสวยรวยรส 
 2. เชฟกะทะเหล็ก (IRON CHEF) 
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 มีจ านวนรายการท าอาหาร 9 รายการ คือ 
 1. เมนูสุขภาพ 
 2. เกร็ดรู้คู่อร่อย 
 3. หมึกแดงโชว์ 
 4. วันดีดีเจี๊ยบอ้อม 
 5. แม่ดอกโสนบานเช้า 
 6. พลพรรคนักปรุง 
 7. กูรู คู่อร่อย 
 8. Food Fun Fair 
 9. Kid Chef... เชฟน้อยช่างคิด 
สถานีโทรทัศน์ช่อง ไทยพีบีเอส มีจ านวนรายการท าอาหาร 3 รายการ คือ 
 1. ขนมไทยอะไรเอ่ย 
 2. กินอยู่คือ 
 3. ภัตตาคารบ้านทุ่ง 
สถานีโทรทัศน์ช่อง เอ็นบีที มีจ านวนรายการท าอาหาร 2 รายการ คือ 
 1. อร่อยอย่างยิ่ง 
 2. หลากรสอาหารจากบรูไน 
 สรุปได้ว่า มีปริมาณรายการอาหารในประเทศไทยทางช่องฟรีทีวีจ านวน 35 รายการ ซึ่ง
เป็นจ านวนที่มากพอควร แต่มีรายการที่มีสาระเกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านเพียง 1 รายการ คือรายการ 
ภัตตาคารบ้านทุ่ง ทางช่อง ไทยพีบีเอส แต่รายการเหล่าน้ีก็ยังมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายชาวไทย ไม่ได้
มุ่งเน้นผลิตรายการเพื่อชาวต่างชาติ ซึ่งอาหารพื้นบ้านประจ าภาคของไทยเป็นอาหารที่ ท าง่าย ปรุง
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ง่าย ได้คุณค่าทางโภชนาการ อีกทั้งยังแสดงถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมทางอาหารของความเป็นไทย
ได้อย่างดี แต่อาหารเหล่านี้ก็ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในหมู่ของชาวต่างชาติ รายการ
อาหารพื้นบ้านประจ าภาคจึงเหมาะสมแก่การเผยแพร่ให้ชาวต่างชาติได้รู้จัก เกิดความต้องการและ
ยอมรับอาหารพื้นบ้านประจ าภาคของไทย 
  
5. แนวคิดนโยบายครัวไทยสู่โลก 
 จากงานวิจัยของ บัวชมพู ฟอร์ด (2552: 6-8) ได้รวบรวมข้อมูลนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก
ไว้ว่า ศูนย์พัฒนาอาหารไทยและครัวไทยสู่โลก (ศพอท.) กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ 
ถูกจัดต้ังข้ึนในปี 2547 รัฐบาลภายใต้การน าของ อดีตนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร) ได้
ก าหนดเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาประเทศไทยประการหนึ่งคือ การเป็นครัวของโลก (Kitchen of 
the World) เนื่องจากไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้ง อาหารไทยยังมีช่ือเสียงระดับ
โลก และเป็นที่นิยมของต่างชาติ ซึ่งนอกจากความโดดเด่นด้านรสชาติแล้ว อาหารไทยยังแสดงถึง
ความคิดสร้างสรรค์ ความประณีตบรรจงสวยงาม รวมทั้งองค์ประกอบของเครื่องปรุงที่มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพ ยากที่จะหาชาติใดทัดเทียมได้ รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมให้อาหารไทยเป็นอาหารยอดนิยม
ของผู้บริโภคในระดับสากล โดยมุ่งด าเนินการอย่างเป็นระบบให้มีการขยายตัวของตลาดอาหารไทย
และร้านอาหารไทยที่มีคุณภาพดีเป็นจ านวนมากซึ่งส่ง ผลดีต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ 
รวมทั้ง การส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย การส่งออกสินค้าอาหารและสินค้าอื่นๆ จากอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง รวมไปถึงสินค้า OTOP 
 รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะเป็นครัวไทยของโลกภายใน 5 ปี (2547-2552) โดยมีหน่วยงาน
ต่างๆ เข้าร่วมด าเนินการ อาทิ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบันอาหาร มหาวิทยาลัยต่างๆ ตลอดจน
สถาบันการเงินหลายแห่ง รวมถึงองค์กรเอกชนที่เป็นเครือข่ายช่วยผลักดันอาหารไทยสู่สากล โดย
หลักการของโครงการครัวไทยสู่โลกอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดต่อไปนี้ 
 นโยบายหลักของรัฐบาล 
 สนับสนุนและผลักดันให้อาหารไทยเป็นที่นิยมแพร่หลายในต่างประเทศ 
 วัตถุประสงค์ 
 - เผยแพร่ทั้ง อาหารสด อาหารส าเร็จ รูป วัตถุดิบ เครื่องปรุงรส ตลอด จนสนับสนุนธุรกิจ
ร้านอาหารไทยในต่างประเทศให้มีการขยายตัวอย่างมีคุณภาพ 
 - เพื่อยกระดับมาตรฐานอาหารไทยในต่างประเทศ 
 - สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว การส่งออกสินค้า
อาหารและสินค้าอื่น ๆ จากอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
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 วิสัยทัศน์ 
 สนับสนุนให้อาหารไทยเป็นที่นิยมในระดับสากล 
 พันธกิจ 
 - สนับสนุนอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมทั่วโลก 
 - สนับสนุนอาหารไทยให้มีผู้บริโภคทั่วโลก 
 - สนับสนุนอาหารไทยและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารไทยให้มีจ าหน่ายอยู่ทั่วโลก 
 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 - เกิดองค์ความรู้ในการประกอบอาหารไทยและการบริโภคอาหารไทยในต่างประเทศมาก
ข้ึน 
 - เพิ่มจ านวนร้านอาหารไทยและร้านค้าที่จ าหน่ายอาหารไทยในต่างประเทศ 
 - รักษาต้นต ารับอาหารไทยสูตรดั้งเดิมความเป็นไทยแท้โดยใช้เครื่องปรุงหลักจากประเทศ
ไทย 
 - ส่งออกสินค้าอาหารและ อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับอาหารไทยเพิ่มข้ึน 
(www.thaikitchen.org, ครัวไทยสู่โลก: 2551) 
 จากโครงการ ครัวไทยสู่ครัวโลก ของรัฐบาล ซึ่งมีนโยบายที่ว่า สนับสนุนและผลักดันให้
อาหารไทยเป็นที่นิยมแพร่หลายในต่างประเทศ ผู้ศึกษาจึงอยากจะน าเสนอให้ชาวต่างชาติได้รู้จัก เกิด
ความต้องการและยอมรับในอาหารพื้นบ้านประจ าภาคของไทย เพื่อช่วยส่งเสริมโครงการครัวไทยสู่
ครัวโลก 
 
6. แนวคิดเก่ียวกับสื่อออนไลน์ 
 แนวคิดเรื่องสื่อใหม่ (New Media) 
 สื่อใหม่ (New Media) เป็นค าศัพท์ที่ผู้เช่ียวชาญได้ให้ค าจ ากัดความไว้หลากหลายรูปแบบ 
โดยยังไม่มีข้อสรุปโดยแท้จริง ค าว่าสื่อใหม่นั้นมีค านิยามว่าอย่างไร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสื่อใหม่มีการ
พัฒนาและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี จึงเกิดสื่อใหม่ในรูปแบบ
ต่างๆอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้ให้ค านิยามเกี่ยวกับสื่อใหม่ไว้ดังนี้ (ภาสกร จิตร
ใคร่ครวญ 2553: 22) 
 Everett M. Rogers นักทฤษฎีกลุ่มแนวคิดเป็นตัวก าหนด ได้นิยามสื่อใหม่ว่าเป็น
เทคโนโลยีหรือสิง่ที่เอื้ออานวยให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารบนรากฐานของคนจ านวนมากไปสู่
คนจ านวนมาก (Many-to Many Basis) ผ่านระบบการสื่อสารที่มีคอมพิวเตอร์ เป็นศูนย์กลาง 
(Everett M. Rogers อ้างถึงใน ภาสกร จิตรใคร่ครวญ 2553: 22) 
 Kevin Kawamolo (1997) ให้นิยามค าว่าสื่อใหม่ หมายถึง ระบบการสื่อสารหรือระบบที่มี
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การเช่ือมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายในระดับโลก เป็นสื่อที่เกิดข้ึนจากปัจจัยหลายๆ ปัจจัย 
ได้แก่ เทคโนโลยี ระบบเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม ปัจเจกชน รวมทั้งชุมชนในเครือข่ายอินเตอร์เนต 
เป็นต้น (Kevin Kawamolo อ้างถึงใน ภาสกร จิตรใครครวญ 2553: 22) 
 Manovich (2000) ได้กล่าวถึงค านิยามของสื่อใหม่ (New Media) ว่าเป็นกระบวนการใน
การใช้ระบบผ่านดิจิตอลที่อยู่บนพื้นฐานของระบบการเก็บข้อมูลเป็นตัวเลข (Analog) จากการป้อน
ค าสั่งผ่านอุปกรณ์ที่ถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และแปลงข้อมูลค าสั่งนั้นเข้าสู่รหัสฐานสอง 
(Binary Code) (Manovich อ้างถึงใน ภาสกร จิตรใครครวญ 2553: 22) 
 
6. สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
 จากบทความเรื่อง สื่อสังคมออนไลน์: สื่อแห่งอนาคต (Social Media: Future Media) 
(พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ 2556) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสื่อสังคมออนไลน์ไว้ว่า มนุษย์เป็นสังคมที่ต้องมี
การสื่อสารข้อมูลถึงกันและกัน ซึ่งในสมัยโบราณมนุษย์สื่อสารข้อมูลด้วยวิธีการที่ไม่ซับซ้อนนัก เ ช่น 
ปากเปล่า ม้าเร็ว และนกพิราบสื่อสาร ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนการสื่อสารข้อมูลเป็นจดหมาย โทร
เลข โทรศัพท์ วิทยุ จากนั้น เมื่อเข้าสู่ยุคที่มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้อง 
การสื่อสารข้อมูลของมนุษย์มีการปรับเปลี่ยนเป็นสื่อที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เช่น บริการ 
IRC (Internet Relay Chat) โปรแกรมพูดคุย (Chat programs) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic mail หรือ Email) และเว็บบอร์ด(Webboard) จวบจนถึงปัจจุบัน มนุษย์เริ่มมีการ
สื่อสารข้อมูลในชีวิตประจ าวันถึงกันและกันด้วยการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ 
 สื่อสังคมออนไลน์ คือ สื่อที่ผู้ส่งสารแบ่งปันสาร ซึ่งอยู่ในรูปแบบต่างๆ ไปยังผู้รับสารผ่าน
เครือข่ายออนไลน์ โดยสามารถโต้ตอบกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร หรือผู้รับสารด้วยกันเอง ซึ่ง
สามารถแบ่งสื่อสังคมออนไลน์ออกเป็นประเภทต่างๆ ที่ใช้กันบ่อยๆ คือบล็อก (Blogging) ทวิตเตอร์
และไมโครบล็อก (Twitter and Micro blogging) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) 
และการแบ่งปันสื่อทางออนไลน์ (Media Sharing)  
 1. บล็อก (Blogging) บล็อกมาจาก Web + Log แล้วย่อเหลือ Blog คือ ประเภทของ
ระบบการจัดการเนื้อหา ที่อ านวยความสะดวกให้ผู้เขียนบล็อกเผยแพร่และแบ่งปันบทความของ
ตนเอง โดยบทความที่โพสต์ลงบล็อก เป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนบล็อก ซึ่งจุดเด่น
ของบล็อก คือ การสื่อสารถึงกันอย่างเป็นกันเองระหว่างผู้เขียนและผู้อ่านบล็อกผ่าน การแสดงความ
คิ ด เ ห็ น  ( Comment) ผ่ า น Blogger (http://www.blogger.com)  แ ล ะ WordPress 
(http://wordpress.com) เป็นสองเว็บไซต์ที่ผู้คนนิยมเข้าไปสร้างบล็อกของตนเอง 
 2. ทวิตเตอร์และไมโครบล็อก (Twitter and Microblogging) ไมโครบล็อก คือ รูปแบบ
หนึ่งของบล็อกที่มีการจ ากัดขนาดของการโพสต์ในแต่ละครั้ง ซึ่งทวิตเตอร์เป็นไมโคร บล็อกที่จ ากัด
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การโพสต์แต่ละครั้งพิมพ์ได้ไม่เกิน 140 ตัวอักษร ในปัจจุบันทวิตเตอร์เป็นที่นิยมใช้งานของผู้คน 
เพราะใช้งานง่ายและใช้เวลาไม่มากนัก รวมทั้งเป็นที่นิยมขององค์กรต่างๆ ที่ใช้ทวิตเตอร์ในการแจ้ง
กิจกรรมต่างๆ และความเคลื่อนไหวของธุรกิจ เพื่อไม่ให้ขาดการติดต่อกับสังคม ซึ่งหากต้องการมี 
เลขที่บัญชี (Account) ส าหรับทวิตเตอร์สามารถเข้าไปสมัครได้ที่ เ ว็บไซต์ของ Twitter 
(http://twitter.com) 
 3. เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking)เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ เว็บ ไซต์ที่
ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนทั้งที่รู้จักมาก่อน หรือรู้จักภายหลังทางออนไลน์ ซึ่งเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ละแห่ง มีคุณลักษณะแตกต่างกันออกไป แต่ส่วนประกอบหลักที่มี
เหมือนกัน คือ โปรไฟล์ (Profiles - เพื่อแสดงข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของบัญชี) การเช่ือมต่อ 
(Connecting - เพื่อสร้างเพื่อนกับคนที่รู้จักและไม่รู้จักทางออนไลน์) และการส่งข้อความ 
(Messaging - อาจเป็นข้อความส่วนตัว หรือข้อความสาธารณะ) เป็นต้น โดยมี Facebook 
(http://www.facebook.com) เป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน
ปัจจุบัน 
 4. การแบ่งปันสื่อทางออนไลน์ (Media Sharing) เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการแบ่งเป็นสื่อทาง
ออนไลน์ เป็นเว็บไซต์ที่ให้ผู้ใช้สามารถท าการอัพโหลด (Upload) ไฟล์สื่อผสม(Multimedia) ข้ึนสู่
เว็บไซต์ เพื่อแบ่งปันข้อมูลแก่ผู้ใช้ทั่วไป ซึ่งในปัจจุบันได้รับความนิยมมาก เพราะด้วยความที่เป็น
สื่อผสมเอง ไม่ว่าจะเป็น รูป สไลด์ หรือวิดีโอ รวมทั้งการใช้งานง่ายข้ึนของกล้องดิจิตอล และกล้อง
วิดีโอ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่น ามาสู่การได้ไฟล์สื่อผสมแบบต่างๆ ออกมา เว็บไซต์ประเภทนี้ที่ได้รับความ
นิยม คือ 
 - YouTube (http://www.youtube.com - ส าหรับแบ่งปันไฟล์วีดีโอ) 
 - flickr (http://www.flickr.com – ส าหรับแบ่งปันไฟล์รูป) 
 - slideshare (http://www.slideshare.net– ส าหรับแบ่งปันไฟล์พรีเซนเตช่ัน) 
 สื่อสังคมออนไลน์ ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่สื่ออื่นๆได้รับความนิยมลดลง ทั้งนี้
เป็นเพราะสื่อสงัคมออนไลน์ มีการใช้งานที่ง่าย เข้าถึงกลุ่มคนได้รวดเร็ว สามารถแสดงความคิดเห็นไป
มา และสื่อที่น ามาแบ่งปันมีลักษณะหลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาตลอดเวลาของเทคโนโลยีการ
สื่อสารและอินเทอร์เน็ต ท าให้มีแนวโน้มค่อนข้างชัดเจนว่า สื่อสังคมออนไลน์ จะเป็นสื่อหลักของผู้คน
ในโลกกอนาคตอย่างแท้จริง ดังจะเห็นในรูปต่อไปนี้ 
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ภาพ 2-1 แสดงถึงความนิยมของคนทั่วโลกในการใช้งาน Social และ Digital Video 
ที่มา: Vocher codes pro. The impact of social media and digital video on web usage. 
เ ข้า ถึง เมื่ อ 12 กรกฎาคม 2556. เ ข้า ถึง ได้จาก http://www.vouchercodespro.co.uk/ 
infographics/impact-on-web-usage  
 ผู้ศึกษาจะใช้การแบ่งปันสื่อทางออนไลน์ (Media Sharing) ผ่านเว็บไซต์ YouTube 
(www.youtube.com) ซึ่งเป็นเว็บไซต์แบ่งปันไฟล์วิดีโอที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งน่าจะเป็น
ช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้ามารับชมรายการได้สะดวกที่สุด 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการผลิตรายการ 
    
 การศึกษา “การผลิตและเผยแพร่รายการอาหารพื้นบ้านประจ าภาคเพื่อการโน้มน้าวใจ
ชาวต่างชาติ ทางสื่อออนไลน์” เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปสู่การผลิตและเผยแพร่
รายการอาหารพื้นบ้านประจ าภาคเพื่อการโน้มน้าวใจชาวต่างชาติ โดยออกอากาศทางสื่อออนไลน์ 
โดยมุ่งเน้นการศึกษาในเรื่องของรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนออาหารพื้นบ้านประจ าภาคที่
เหมาะสม ตลอดจนเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย ผู้ผลิตรายการอาหาร และผู้เช่ียวชาญทางอาหาร
พื้นบ้านประจ าภาค เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด รวมถึงวางแผนในการผลิตรายการอาหารพื้นบ้านประจ า
ภาคให้มีประสิทธิภาพและสามารถโน้มน้าวใจชาวต่างชาติให้เกิดความประทับใจในอาหารชนิดนี้ได้ 
 
1.รูปแบบในการศึกษาวิจัย 
 การศึกษา “การผลิตและเผยแพร่รายการอาหารพื้นบ้านประจ าภาคเพื่อโน้มน้าวใจ
ชาวต่างชาติ ทางสื่อออนไลน์”ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้การวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) ซึ่ง
เป็นการวิจัยที่มุ่งหวังในการค้นหาความรู้ เพื่อน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือใช้ประโยชน์
ในทางปฏิบัติเพื่อผลิตรายการต่อไป โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth 
interview) มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษา จากนั้นจึงน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์เพื่อเป็น
แนวทางในการผลิตและเผยแพร่รายการอาหารพื้นบ้านประจ าภาคเพื่อชาวต่างชาติ ให้ตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงท าการประเมินผลรายการด้วยวิธีการส่งลิ้งค์รายการให้กับ
กลุ่มเป้าหมายและใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อน ามาใช้เปน็แนวทางในการปรับปรงุช้ินงาน
ให้ดีข้ึนต่อไป 
 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2.1 ประชากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ คือ กลุ่มผู้ชมที่เป็นชาวต่างชาติ ที่มีอายุ
ระหว่าง 18-29 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง 
 2.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ จะเก็บข้อมูลโดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) แบ่งออกเป็นกลุ่มตัวอย่างก่อนการ
ผลิตรายการและหลังการผลิตรายการ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างก่อนการผลิตรายการ จะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
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จ านวน 7 คน ได้แก่ 
 1. กลุ่มตัวอย่างท่ีให้สัมภาษณ์ หมายถึง กลุ่มผู้ชมชาวต่างชาติ ที่มีอายุระหว่าง 18-29 ปี 
ทั้งเพศชายและหญิง จ านวน 5 คน ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในต่างประเทศ 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้แสดงความคิดเห็นในการผลิตรายการ หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิต
รายการอาหารทางโทรทัศน์ จ านวน 1 รายการ คือรายการ Short Cook ทางสถานีโทรทัศน์ Apple 
one 
 3. กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลเรื่องอาหารพ้ืนบ้านประจ าภาค หมายถึง กลุ่มของผู้ที่มี
ความรู้และเช่ียวชาญทางด้านอาหารพื้นบ้านประจ าภาค จ านวน 1 คือ ผศ.ดร. ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ 
อาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ส่วนกลุ่มตัวอย่างหลังการผลิตรายการ มีทั้งหมด 1 กลุ่ม จ านวน 10 คน ได้แก่ 
 1. กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประเมินผลรายการ หมายถึง กลุ่มผู้ชมชาวต่างชาติ ที่มีอายุ
ระหว่าง 18-29 ปีทั้งเพศชายและเพศหญิง จ านวน 10 คน จากการ Survey Research โดยการส่ง
ลิ้งค์รายการให้กับกลุ่มเป้าหมายและใช้แบบส ารวจความคิดเห็น (Questionnaire) 
 
3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ในการศึกษา “การผลิตและเผยแพร่รายการอาหารพื้นบ้านประจ าภาคเพื่อโน้มน้าวใจ
ชาวต่างชาติ ทางสื่อออนไลน์” ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2ส่วน คือ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลัง
การผลิตรายการ ดังนี้ 
 3.1 เครื่องมือท่ีใช้'ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ มีดังนี้ 
  3.1.1 แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ที่ใช้ส าหรับการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ ซึ่งมีแนวค าถามดังต่อไปนี้ 
  1. แบบสัมภาษณ์ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายและผู้ท่ีสนใจในอาหารพ้ืนบ้านประจ า
ภาค 
  - ประวัติส่วนตัวและลักษณะการใช้ชีวิตประจ าวันของกลุ่มตัวอย่าง 
  - ความรู้จักและความสนใจในประเทศไทยและอาหารไทย 
  -พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและช่องทางในการรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับรายการ
ท าอาหาร 
  - ความต้องการและความรู้เกี่ยวกับเนื้อหารายการอาหาร 
  -ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตและเผยแพร่รายการ
อาหารพื้นบ้านประจ าภาคเพื่อโน้มน้าวใจชาวต่างชาติทางสื่อออนไลน์ 
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  2. ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการอาหาร มีดังค าถามต่อไปนี้ 
  - ค าถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการท าอาหารในปัจจุบัน 
  - ค าถามด้านเนื้อหาของรายการ 
  - ค าถามด้านรูปแบบหรือวิธีการน าเสนอ 
  - ค าถามด้านพิธีกร/ผู้ด าเนินรายการ 
  - ค าถามด้านปัญหา, อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการผลิตรายการ 
  3. ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญทางด้านอาหารพ้ืนบ้านประจ า
ภาค 
  - ประสบการณ์การท าอาหาร 
  - ค าถามเกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านประจ าภาค 
  - ข้อเสนอแนะในการเลือกเมนูอาหารพื้นบ้านในแต่ละภาคที่น่าจะถูกใจ
ชาวต่างชาติ 
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลหลังจากผลิตรายการ มีดังนี้ 
 การส่งแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยให้กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย เป็นผู้ประเมินผลรายการ
ที่ผลิตข้ึน โดยใช้วิธีการส่งลิ้งค์รายการที่เสร็จสมบูรณ์และส่งแบบสอบถามเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
ประเมินผล จ านวน 10 คน เพื่อให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็นและข้อแนะน า ความพึงพอใจและ
ประโยชน์ที่ได้รับชมรายการ ซึ่งในแบบสอบถามนั้นจะประกอบไปด้วยแนวค าถามดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ตอนที่ 2: รูปแบบของรายการ (Format) 
 ตอนที่ 3: เนื้อหาของรายการ (Content) 
 ตอนที่ 4: ลีลาการน าเสนอ (Style) 
 ตอนที่ 5: ความประทับใจต่อรายการ 
 ตอนที่ 6: ข้อเสนอแนะที่มีต่อรายการ (Advice) 
 
4. การทดสอบเครื่องมือ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ใช้การวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) โดยใช้เครื่องมือเป็น
แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการประเมินผลจากการ Survey Research
โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบส ารวจความคิดเห็น (Questionnaire) เป็นเครื่องมือหลักในการเก็บข้อมูล
และประเมินผลการผลิตรายการ ดังนั้นการทดสอบเครื่องมือ จึงมีลักษณะดังนี้คือ การทดสอบค่า
ความตรง (Validity) และค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสัมภาษณ์ แบบส ารวจความคิดเห็น ผู้
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ศึกษาได้น าเครื่องมือทั้งหมดท าการทดลองเพื่อตรวจสอบความถูกต้องแม่นย า โดยให้กลุ่มผู้เช่ียวชาญ
ทางด้านวิชาการ ทดสอบความแม่นย าของโครงสร้างค าถาม เนื้อหา รวมถึงการใช้ภาษาในการตั้ง
ค าถามเพื่อให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการและครอบคลุมเมื่อเข้าไปสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างจริงที่ได้
ก าหนดไว้ 
 
5. ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาและผลิตรายการในครัง้นี้ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 
2 ข้ันตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผล
รายการ ดังต่อไปนี้ 
 5.1 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
 ขั้นตอนท่ี 1 ผู้ ศึกษาได้ท าการศึกษา ค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูล จากหนังสือ ต ารา
วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ และเอกสารทางวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากทางหนังสือและ
อินเตอร์เน็ต ที่เกี่ยวกับการผลิตรายการอาหาร สัดส่วนของรายการอาหาร รวมไปถึงศึกษารูปแบบ
เนื้อหาในรายการซึ่งให้เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางใน
การผลิตและเผยแพร่รายการอาหารเพื่อโน้มน้าวใจชาวต่างชาติ ทางสื่อออนไลน์ 
 ขั้นตอนท่ี 2 ผู้ศึกษาได้ท าการรับชมรายการท าอาหารและ Video&Recipe ทางสื่อ
ออนไลน์ www.youtube.com รวมทั้งสิ้น 3 รายการ ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 
 - รายการ Prae’s Kitchen วันเวลาออกอากาศไม่แน่นอน 
 - Video&Recipe ของ Sangdad Publishing วันเวลาออกอากาศไม่แน่นอน 
 - รายการ CIY วันเวลาออกอากาศไม่แน่นอน 
 เพื่อน ามาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอที่เกิดข้ึนในรายการว่ามีลักษณะ
อย่างไร เพื่อน ามาปรับใช้กับการผลิตและเผยแพร่รายการอาหารพื้นบ้านประจ าภาคเพื่อโน้มน้าวใจ
ชาวต่างชาติ ทางสื่อออนไลน์ 
 ขั้นตอนท่ี 3 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อขอข้อมูล
และความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย ผู้ผลิตรายการท าอาหารทางโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ และผู้ที่มี
ความเช่ียวชาญด้านอาหารพื้นบ้านประจ าภาค ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารทางด้านวิชาการ และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์เนื้อหาของรายการมาเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความต้องการทั้งใน
ด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ และเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและ
เนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสาร ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการอาหาร แล้วจึงท าการ
รวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตและเผยแพร่
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รายการอาหารพื้นบ้านประจ าภาคเพื่อโน้มน้าวใจชาวต่างชาติ ทางสื่อออนไลน์ 
 ขั้นตอนท่ี 4 ผู้ศึกษาได้เตรียมการก่อนการผลิตรายการ (Pre-production) โดยน าข้อมูล
ทั้งหมดที่มีมาวิเคราะหร์วบรวม มาจัดท าโครงสรา้งและโครงร่างรูปแบบรายการ(Proposal) หาข้อมูล
เพื่อเขียนบทรายการ (Script) ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด 
 5.2 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินผลรายการ 
 ผู้ศึกษาจะใช้การ Survey Researchโดยการส่งลิ้งค์ของรายการที่เสร็จสมบูรณ์ พร้อมแบบ
ส ารวจความคิดเห็น (Questionnaire) ไปยังกลุ่มตัวอย่างจ าครบ 10 คน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
ประเมินผล จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่ผลิตข้ึน ทั้งในด้านรูปแบบ 
เนื้อหา ผู้ด าเนินรายการ ดนตรีที่ใช้ ตลอดจนภาพรวมของรายการ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข
ช้ินงานให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 
 
6. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
 ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
แต่ละส่วน ดังต่อไปนี้ 
 6.1 ผู้ศึกษาได้รับชมรายการอาหารและ Video&Recipe จ านวน 3 รายการ ทางสื่อ
ออนไลน์ YouTube ในช่วงเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2556 
 6.2 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย ส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับและความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5 คน ตั้งแต่วันที่ 14 กันยาย – 28 กันยายน พ.ศ. 2556 เป็น
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ 
 6.3 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์เพื่อขอข้อมูลและความคิดเหน็จากผูผ้ลิตรายการอาหารและ
ผู้เช่ียวชาญทางด้านอาหารพื้นบ้าน ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน – 30 กันยายน พ.ศ.2556 เป็นระยะเวลา 
3 สัปดาห์ 
 6.4 ผู้ศึกษาได้ท าการเตรียมการก่อนผลิตรายการ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูล จัดท า
โครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ หาข้อมูลในเรื่องของเนื้อหา เขียนบทรายการ คัดเลือก
เพลงและดนตรีประกอบ และด าเนินการผลิตรายการ ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 
2556 
 6.5 ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลรายการ จากการ Survey Research โดยการส่งลิ้งค์
รายการให้กับกลุ่มเป้าหมายและใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายประเมินผล 
เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 10 คน ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 – 
มกราคม พ.ศ.2557 
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7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการ
ผลิตรายการ โดยใช้สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) เป็นสถิติพื้นฐานที่น าเสนอในการรวบรวม
ข้อมูล แจกแจงข้อมูล และการบรรยายคุณลักษณะของข้อมูล และการใช้การพรรณนา โดยผลที่ได้จะ
สรุปบรรยายคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ซึ่งจะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ 
การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้ 
 7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
 ขั้นตอนท่ี 1 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการรับชมรายการท าอาหารทางโทรทัศน์
โดยการน าเนื้อหาและวิธีการน าเสนอของรายการทั้ง 3 รายการ มาจ าแนกลักษณะของรูปแบบและ
เนื้อหา เพื่อน ามาวิเคราะห์ให้เห็นถึงข้อดีและข้อบกพรอ่งทีจ่ะสามารถน ามาปรบัใช้ในการผลิตรายการ
ได ้
 ขั้นตอนท่ี 2 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth 
Interview) โดยการน าค าตอบของกลุ่มเป้าหมาย ผู้ผลิตรายการอาหารทางโทรทัศน์ และผู้ที่มีความ
เช่ียวชาญทางด้านอาหารพื้นบ้าน ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียง มาศึกษาถึงสิ่งที่
กลุ่มเป้าหมายต้องการ กลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลอืกรปูแบบและเนื้อหาทั้งหมดทีผู่้ผลิตรายการ
ใช้ รวมไปถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการท าอาหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป 
ผู้ศึกษาจะน า ผลการวิเคราะห์รายการท าอาหารทางสื่อออนไลน์ ทั้ง 3 รายการ การสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ผลิตรายการอาหารทางโทรทัศน์และผู้ที่มีความเช่ียวชาญทางด้านอาหารพื้นบ้าน มา
สรุปประเด็นเพื่อก าหนดแนวทางในการผลิตและเผยแพร่รายการอาหารพื้นบ้านประจ าภาคเพื่อโน้ม
น้าวใจชาวต่างชาติทางสื่อออนไลน์ ต่อไป 
 7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ 
 ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการ Survey Research โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากท าแบบส ารวจ
ความคิดเห็น (Questionnaire) เพื่อประเมินผลรายการที่ได้ผลิตข้ึนโดยน าผลที่ได้ทั้งในด้านความ
คิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษา
วิเคราะห์โดยได้ใช้วิธีการ เพื่อน าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการต่อไป 
 
8. การน าเสนอข้อมูลและชิ้นงาน 
 ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและช้ินงานที่ได้จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลและการผลิตรายการ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ การน าเสนอข้อมูลในข้ันตอน
ก่อนการผลิตรายการ การน าเสนอข้อมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิตรายการ การน าเสนอรายการที่
เสร็จมบูรณ์ และการน าเสนอผลการประเมินรายการ ดังต่อไปนี้ 
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 8.1 การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ 
 ข้อมูลในข้ันตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมข้ึนเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
ผลิตรายการ ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 น าเสนอรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอ กลยุทธ์และยุทธวีธีในการสื่อสารของ
รายการอาหาร เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิตและเผยแพร่รายการอาหารพื้นบ้านประจ าภาค
เพื่อโน้มน้าวใจชาวต่างชาติ ทางสื่อออนไลน์     
 ส่วนที่ 2 น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth 
Interview) ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ จ านวน 5 คน เพื่อให้ทราบถึง
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ
ท าอาหาร รวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการผลิตรายการ 
 ส่วนที่ 3 น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth 
Interview) ของกลุ่มตัวอย่างผู้ผลิตรายการท าอาหาร 1 ท่าน ตามประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ เพื่อให้
ทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการท าอาหารในปัจจุบนั กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาทีด่ี 
กลวิธีในการสื่อสารของผู้ด าเนินรายการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการท าอาหาร 
เพื่อน าใช้เป็นแนวทางในการผลิตและเผยแพร่รายการอาหารพื้นบ้านเพื่อการโน้มน้าวใจชาวต่างชาติ 
ทางสื่อออนไลน์ ต่อไป 
 8.2 การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 
ข้อมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมข้ึนเพื่อน ามาใช้ในการวางแผนการผลิต
รายการ ดังต่อไปนี ้
 ส่วนที่  1 น าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบ (Proposal) ของรายการ ซึ่งจะ
ประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการ
น าเสนอที่จะท าการผลิตข้ึนในแต่ละตอนของรายการ 
 ส่วนที่ 2 น าเสนอบทรายการ (Script) ทั้งสิ้น 2 ตอน ซึ่งจะประกอบด้วยบทพูดของ ผู้
ด าเนินรายการ รวมถึงดนตรีหรือเพลงประจ าของรายการ 
 ส่วนที่ 3 น าเสนอตารางรายการด าเนินงานในการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อให้ทราบ
ถึงระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผล
รายการ 
 8.3 การน าเสนอรายการท่ีเสร็จสมบูรณ์ 
 น าเสนอตัวรายการ การผลิตและเผยแพรร่ายการอาหารพืน้บ้านเพื่อโน้มน้าวใจชาวต่างชาติ 
ทางสื่อออนไลน์ ที่เสร็จสมบูรณ์ ความยาวตอนละ 5 นาที จ านวนทั้งสิ้น 2 ตอน 
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8.4 การน าเสนอผลการประเมินรายการ 
 น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย จากการ Survey Research 
โดยการส่งลิ้งค์รายการให้กับกลุ่มเป้าหมายและใช้แบบส ารวจความคิดเห็น (Questionnaire) เพื่อให้
ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย
ในด้านของรูปแบบ เนื้อหา ผู้ด าเนินรายการ รวมถึงดนตรีหรือเพลงประจ ารายการ แล้วน าผลที่ได้มา
สรุปตามประเด็น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขรายการต่อไป 
 
9. การวางแผนก่อนการผลิตชิ้นงาน 
 ผู้ศึกษาได้วางแผนก่อนการผลิตรายการอาหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 9.1 รวบรวมผลการศึกษาที่ได้จากการรับชมรายการ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-
Depth Interview) มาจัดท าโครงร่าง (Proposal) และบทรายการ (Script) 
 9.2 ด าเนินการในข้ันตอนการวางแผนเตรียมงานก่อนการผลิต (Pre-Production) ให้
พร้อม ตามตารางแผนการด าเนินงาน (Time Table) 
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บทที่ 4  

การผลิตรายการ 
  
 การศึกษาและผลิต “รายการอาหารพื้นบ้านเพื่อโน้มน้าวใจชาวต่างชาติ ทางสื่อออนไลน์” 
ใช้วิธีการศึกษาวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) เพื่อศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา วิธีการ
น าเสนอ ที่ปรากฏในรายการอาหารทางสื่อออนไลน์ ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ผลิตรายการอาหารและผู้เช่ียวชาญด้านอาหารพื้นบ้าน เพื่อน ามาปรับใช้กับรายการ 
และตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดยแบ่งการน าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูล
ก่อนการผลิตรายการออกเป็น 3 ข้ันตอน 
 
1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
 1.1 บทวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอจากรายการอาหารและ 
Video&Recipe ทางสื่อออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.youtube.com ในช่วงเดือนกรกฏาคม เป็น
จ านวน 3 รายการ 
 1.2 บทวิเคราะห์สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ผู้ผลิตรายการอาหารและผู้ที่มีความเช่ียวชาญ
ด้านอาหารพื้นบ้าน รวมจ านวนทั้งสิ้น 7 คน 
 1.3 การน าเสนอโครงร่าง (Proposal) และบทรายการ (Script) อาหารพื้นบ้านเพื่อโน้ม
น้าวใจชาวต่างชาติ ทางสื่อออนไลน์ 
 
2. ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ 
 2.1 ผลการวิจัยวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอท่ีปรากฏในรายการอาหาร 
และ Video&Recipe ทางสื่อออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.youtube.com จ านวน 3 รายการ 
 ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอที่เกิดข้ึนในรายการ
อาหารและ Video&Recipe ทางสื่อออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.youtube.com ในช่วงเดือน
กรกฏาคม เป็นจ านวนทั้งสิ้น 3 รายการ 
 1. รายการ Prea’s Kitchen 
 2. Video&Recipe ของ Sangdad Publishing 
 3. รายการ CIY 
 ผู้ศึกษาจะท าการวิเคราะห์แยกรายการท าอาหารทั้ง 3 รายการ ออกเป็นแต่ละรายการ
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รายการละ 4 สว่น ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 รูปแบบ (Format) ของรายการ 
 ส่วนที่ 2 เนื้อหา (Content) ของรายการ 
 ส่วนที่ 3 ลีลาและวิธีการน าเสนอ (Style and Presentation) ของผู้ด าเนินรายการ 
 ส่วนที่ 4 การตัดต่อและเอฟเฟ็กต์ของรายการ 
 
รายการ Prae’s Kitchen 
 รายการ Prae’s Kitchen เป็นรายการอาหารทางสื่อออนไลน์ ทาง Youtube วันเวลา
ออกอากาศไม่แน่นอน มีผู้ด าเนินรายการหลัก 1 ท่านคือคุณแพร กลุ่มเป้าหมายของรายการคือผู้ที่มี
ความช่ืนชอบในการท าอาหารทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ โดยมีลักษณะต่างๆของรายการดงันี้ 
 1. รูปแบบ (Format) ของรายการ Prae’s Kitchen 
 รายการ Prae’s Kitchen เป็นรายการอาหาร ทางสื่อออนไลน์ ที่มีการสนับสนุนให้การ
ท าอาหารเป็นกิจกรรมครอบครัว โดยจะมีผู้ด าเนินรายการหลักคือคุณแพร และผู้ช่วยคือน้องอเล็กซ์ 
ซึ่งเป็นลูกชาย โดยรายการจะออกมาเป็นแบบแม่และลูกท าอาหารร่วมกัน บางเทปมีการเปลี่ยนจาก
น้องอเล็กซ์ เป็นพ่อครัวหรือแม่ครัวที่มีความเช่ียวชาญในเมนูนั้นๆมาท าอาหารร่วมกับคุณแพรแทน 
เพื่อความแม่นย าของสูตรอาหาร โดยในรายการมีตั้งแต่เมนูไทยไปจนถึงนานาชาติ ทั้งอาหารคาวและ
หวาน 
 ในช่วงเริ่มต้นของรายการจะมีไตเติ้ลรายการแบบเรียบง่าย เป็นโลโก้ของรายการพร้ อม
เพลงประกอบ จากนั้นคุณแพร ผู้ด าเนินรายการหลัก ก็จะพูดถึงเมนูของเทปนั้นๆ โดยน้องอเล็กซ์ 
ผู้ช่วยพูดคุยกับคุณแพรซึ่งเป็นคุณแม่บ้างเล็กน้อย ต่อมาตัดเข้าสู่กราฟิกภาพที่จะอธิบายสอดแทรกถึง
ข้อมูลและประโยชน์ของวัตถุดิบบางชนิดของเมนู ผ่านเสียง Voice Over ของคุณแพรแบบสั้นๆ 
 จากนั้นกลับมาที่ภาพวัตถุดิบที่จะใช้ แล้วคุณแพรและน้องอเล็กซ์จะช่วยกันท าอาหารไปจน
เสร็จ หลังจากที่ท าอาหารกันจนเสร็จเรียบร้อย ก็จะจบลงที่ภาพการชิมอาหารจานนั้นๆของคุณแพร
และน้องอเล็กซ์ 
 สรุปรูปแบบรายการ Prae’s Kitchen เป็นรายการอาหารแบบสาธิต มีความยาวประมาณ 
5 นาที เมนูมีความหลากหลายทั้งไทยและนานาชาติ ทั้งยังส่งเสริมให้การท าอาหารเป็นกิจกรรมของ
ครอบครัว บางเทปมีการเชิญพ่อครัวหรือแม่ครัวที่มีความเช่ียวชาญในเมนูนั้นๆมาท าอาหารเพื่อความ
น่าเช่ือถือของสูตรอาหารอีกด้วย 
 2. เนื้อหา (Content) ของรายการ Prae’s Kitchen 
 รายการ Prae’s Kitchen มีรูปแบบเป็นรายการอาหารแบบสาธิตที่น าเสนอเนื้อหาที่บ่ง
บอกถึงวัตถุดิบและส่วนผสม มีการแสดงข้ันตอนการท าอาหาร พร้อมทั้งแทรกด้วยเกร็ดความรู้และ
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ประโยชน์ของวัตถุดิบบางชนิดด้วย เมนูในบางเทปอาจจะเชิญผู้มีความเช่ียวชาญในการท า มา
ท าอาหารในรายการ เพื่อให้มีความน่าเช่ือถือของสูตรอาหารนั้นๆ 
 สรุปเนื้อหาของรายการ Prae’s Kitchen เป็นการสอนท าอาหารที่มีความน่าเช่ือถือของ
สูตรอาหาร บ่งบอกวัตถุดิบและวิธีท าชัดเจน ผู้ชมสามารถท าตามได้จริง อีกทั้งยังมีการแทรกเกร็ด 
เคล็ดลับความรู้ ประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับในเมนูนั้นๆด้วย 
 3. ลีลาและวิธีการน าเสนอ (Style and Presentation) ของผู้ด าเนินรายการ Prae’s 
Kitchen 
 ลีลาการพูดคุยของผู้ด าเนินรายการ มีความเป็นธรรมชาติ การสนทนากันไม่มีความขัดเขิน 
มีความลื่นไหล อาจจะเพราะมาจากเป็นแม่และลูกกัน ท าให้ดูอบอุ่น ใช้ภาษาที่ดูเป็นกันเองกับผู้ชม มี
การใช้ท่าทางประกอบการพูดบ้างเล็กน้อย และท่าทางในการประกอบอาหารมีความคล่องแคล่ว 
กระฉับกระเฉง ดูมีความช านาญท าให้มีความน่าเช่ือถือ 
 สรุป ความคล่องแคล่วในการสื่อสาร ภาษาที่เลือกใช้กับผู้ชม มีความส าคัญเพราะจะท าให้
ผู้ชมรู้สึกเป็นกันเอง อีกทั้งลีลาความช านาญในการประกอบอาหารก็มีส่วนส าคัญมากอีกเช่นกัน 
เพราะจะดูมีความน่าเช่ือถือ ผู้ชมก็จะรู้สึกว่าสามารถท าตามได้ ซึ่งผู้ด าเนินรายการ Prae’s Kitchen 
ก็สามารถท าออกมาได้ดี 
  4. การตัดต่อและการใช้เอฟเฟกต์ 
 ในรายการ Prae’s Kitchen มีการเปิดรายการด้วยไตเติ้ล โดยให้ Logo ของรายการมา
เป็นจุดเด่น เน้นกราฟิกที่ดูเรียบง่าย ใช้การตัดต่อที่ไม่หวือหวามาก ผู้ชมจะรู้สึกว่าดูแล้วไม่เหนื่อย 
สามารถดูได้เรื่อยๆและท าตามได้ กราฟิกที่ใช้ก็จะใช้ในช่วงที่ต้องการอธิบายเมนูหรือวัตถุดิบต่างๆ
เท่าน้ัน 
 
Video&Recipe ของ Sangdad Publishing 
 Video&Recipe ของ Sangdad Publishing เป็น Video สอนท าอาหารที่สามารถรบัชมได้
ทาง Youtube ซึ่งมีวันเวลาออกอากาศไม่แน่นอน แต่สามารถติดตามข้อมูลได้ทาง Facebook ของ 
Sangdad Publishing กลุ่มผู้ชมคือผู้ที่มีความสนใจในการท าอาหาร 
 1. รูปแบบ (Format) Video&Recipe ของ Sangdad Publishing 
 Video&Recipe ของ Sangdad Publishing เป็น Video สอนท าอาหาร โดยไม่มีผู้ด าเนิน
รายการ โดยมีความยาวประมาณ 3-5 นาที ใช้การเล่าเรื่องโดยภาพและดนตรีประกอบ ไม่มีเสียง
บรรยาย มีเพียงเสียงดนตรีประกอบภาพเคลื่อนไหวเท่านั้น ซึ่งก็เหมาะส าหรับผู้ที่อยากได้สูตรและ
วิธีการประกอบอาหารแต่ไม่ต้องการฟังผู้บรรยาย เพราะ Video ก็สามารถดูแล้วท าตามได้เช่นกัน อีก
ทั้งภาพที่น าเสนอยังมีความสวยงาม น่าติดตามไปเรื่อยๆ สามารถดูได้เรื่อยๆ และมีความแปลกใหม่ 
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 2. เนื้อหา (Content) Video&Recipe ของ Sangdad Publishing 

Video&Recipe ของ Sangdad Publishing เป็น Video ที่เน้นไปที่ความสวยงาม น่าชม
ของภาพที่น าเสนอ แม้ว่าเมนูนั้นจะเป็นเมนูธรรมดาๆ หรือเมนูที่มีการครีเอทข้ึนมา ก็ถ่ายทอดให้ดูไม่
ซับซ้อน ผู้ชมรู้สึกว่าอยากท าตาม เพราะภาพมีความสวยงามและดูง่าย มีการใช้เทคนิคการถ่ายท า
เล็กๆน้อยๆ เพื่อความสวยงามของภาพ และเป็นทางเลือกใหม่ส าหรับผู้ที่อยากรู้วิธีการประกอบ
อาหาร 
 3. ลีลาและวิธีการน าเสนอ (Style and Presentation) 
 เป็นการน าเสนอโดยใช้ภาพที่สวยงาม ใช้ดนตรีประกอบและวัสดุอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับ
เมนูในแต่ละเทปนั้น อย่างเช่น เทปที่เป็นอาหารไทยก็จะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ดูมีความเป็นไทย เช่นช้อน
สังกะสี ถาดสังกะสี ใบตอง เป็นต้น มีการใช้เพลงที่ฟังดูสบายๆ หรือในเทปไหนที่เป็นเมนูส าหรับเด็กๆ 
ก็จะใช้อุปกรณ์ที่เป็นสีสันสดใส ดนตรีที่ใช้ก็มีความสนุกสนาน เข้ากันกับเมนู ซึ่งท าให้ในแต่ละเทปไม่
น่าเบื่อ และมีความน่าสนใจ 
 4. การตัดต่อและการใช้เอฟเฟกต์ 
 มีการใช้กราฟิกที่เรียบง่ายแต่ดูเข้ากันกับแต่ละเทปที่น าเสนอ ส่วนมากจะเป็นกราฟิกที่เป็น 
Font อธิบายวัตถุดิบและข้ันตอนการท าสั้นๆเพื่อช่วยให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจได้ง่ายข้ึน เพราะไม่มีผู้
ด าเนินรายการหรือผู้บรรยาย การตัดต่อมีความเรียบง่ายเช่นกัน แต่จะมีการใช้เทคนิคภาพเพื่อความ
น่าสนใจอยู่บ้าง เช่น เทปที่มีการท าขนมซึ่งเวลาการประกอบอาหารจริงๆใช้เวลานาน ใน Videoก็จะ
ใช้เทคนิคแบบ Timeslape เพื่อย่นระยะเวลาและภาพที่น าเสนอก็มีความสวยงามอีกด้วย หรือบาง
เมนูก็ใช้แบบ Stop Motion เป็นการสร้างความน่าสนใจเช่นกัน 
 
รายการ CIY 
 รายการ CIY เป็นรายการอาหารซึ่งด าเนินรายการโดยผู้ด าเนินรายการ 1 คน คือ เชฟน่าน 
หงษ์วิวัฒน์ ออกอากาศทาง Youtube วันเวลาไม่แน่นอน แต่สามารถติดตามข้อมูลได้ทาง Facebook 
ของ Sangdad Publishing โดยเมนูที่น าเสนอคือเมนูอาหารไทยผสมกับอาหารไทยแบบฟิวช่ัน ซึ่ง
สร้างสรรค์เมนูโดยเชฟน่านเอง มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่มีใจรักในการท าอาหาร 
 1. รูปแบบ (Format) ของรายการ CIY 
 รายการ CIY เป็นรายการอาหารทางสื่อออนไลน์ เมนูแต่ละเมนูก็จะถูกสร้างสรรค์โดยผู้
ด าเนินรายการซึ่งมีดีกรีเป็นนักเรียนคะแนนอันดับหนึ่งของสถาบันเลอ กอร์ดอง เบลอ (Le Cordon 
Bleu) อีกทั้งยังเป็น Food Stylist ให้กับส านักพิมพ์แสงแดดอีกด้วย เพราะฉะนั้นเมนูที่น าเสนอก็มี
ความน่าสนใจและแปลกใหม่ มีความน่าเช่ือถือ ทั้งนี้รายการก็ยังมุ่งเน้นไปที่คนดูที่ ช่ืนชอบการ
ท าอาหาร ตลอดจนผู้ที่ท าอาหารไม่เก่ง ได้ลองลงมือท าได้ ภายใต้แนวความคิด “Cook It Yourself 
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ผมท าได้…คุณก็ท าได”้ ซึ่งรายการก็จะเป็นภาพการสาธิตการประกอบอาหารตัดสลับกับภาพการนั่ง
บรรยายของเชฟน่านเอง พร้อมทั้งเชฟน่านยังมีการสอดแทรกเคล็ดลับของเมนูนั้นๆเข้าไปในระหว่าง
การบรรยายอีกด้วย จนกระทั่งท าเมนูนั้นๆเสร็จเรียบร้อย จะเป็นภาพเชฟน่านถือจานเมนูนั้นพร้อม
กับค าพูดที่ว่า “ผมท าได้ คุณก็ท าได้ Cook It Yourself นะครับ” ซึ่งผู้ชมดูแล้วก็รู้สึกว่าอยากลองท า
ตาม และรายการก็มีความยาวประมาณ 4-6 นาทีเท่านั้น ท าให้ดูไม่น่าเบื่อและรู้สึกว่าการท าอาหารก็
ไม่ใช่เรื่องยากและซับซ้อน 
 2. เนื้อหา (Content) ของรายการ CIY 
 รายการ CIY เป็นรายการสาธิตการประกอบอาหาร ที่มุ่งเน้นไปที่เมนูอาหารไทย และการ
สร้างสรรค์เมนูอาหารไทยแบบฟิวช่ัน ซึ่งออกแบบเองโดยเชฟน่าน ซึ่งเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยเชฟ
น่านจะเลือกสร้างสรรค์เมนูที่มีความคุ้นเคยในไทยมาคิดและออกแบบให้เกิดเป็นเมนูใหม่ที่น่าสนใจ
และสามารถท าตามได้ไม่ยาก อย่างเช่น ฉู่ฉ่ีปลาแซลม่อน ซึ่งปกติคนไทยจะนิยมใช้ปลาต่างๆในไทย 
โดยเชฟน่านก็จะอธิบายในส่วนของการปรุงแซลมอนให้อร่อย และสอดแทรกเคล็ดลับของเมนูนั้นๆเข้า
ไปด้วย 
 3. ลีลาและวิธีการน าเสนอ (Style and Presentation) ของผู้ด าเนินรายการ CIY 
 ลีลาการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการ CIY มีความลื่นไหล และเป็นธรรมชาติอย่างมาก การ
อธิบาย บรรยายถึงเมนู วิธีการปรุงต่างๆ ก็ใช้น้ าเสียงที่ฟังแล้วไม่น่าเบื่อ อีกทั้งความคล่องแคล่วและ
ความช านาญในการประกอบอาหารมีมาก ทั้งยังมาพร้อมกับบุคลิกที่ดูสะอาดสะอ้าน มีความสุภาพ 
ท าให้ดูรายการแล้วมีความน่าเช่ือถือ 
 4. การตัดต่อและการใช้เอฟเฟกต์ 
 มีการตัดตอ่ที่น่าสนใจ ไตเติ้ลของรายการจะเป็นการตัดต่อแบบรวดเร็วซึ่งโชว์ถึงลีลาความ
คล่องแคล่วของตัวผู้ด าเนินรายการและความสวยงามของอาหาร ใช้เวลาประมาณ 30 วินาที จากนั้น 
ก็เปิดภาพมาด้วยเชฟน่านที่นั่งอยู่บนโซฟา พูดถึงเมนูที่จะท าในเทปนั้นๆ จากนั้นก็เริ่มท าอาหาร โดย
ในช่วงที่ท าอาหารก็จะเป็นภาพของการท าอาหารเพียงอย่างเดียว ตัดสลับกับภาพเชฟน่านที่นั่ง
บรรยายและอธิบายบนโซฟา ต่างจากรายการอาหารทั่วๆไปที่จะอธิบายไปตอนที่ประกอบอาหารอยู่ 
นอกจากนี้ยังเน้นภาพการถ่ายท าที่สวยงาม ความน่ากินของอาหาร ตามด้วยตอนจบที่เชฟน่านจะถือ
จานอาหารพร้อมกับกล่าวว่า “ผมท าได้ คุณก็ท าได้ Cook It Yourself นะครับ” และทั้งรายการมี
การใช้กราฟิกน้อยมาก ใช้เฉพาะตรงส่วนที่เป็น Logo ของรายการเท่านั้น แต่รายการก็ยังดูน่าสนใจ 
เพราะมีภาพที่สวยงามประกอบกับการบรรยายอย่างละเอียดของผู้ด าเนินรายการแล้ว กราฟิกจึงไม่ใช่
เรื่องจ าเป็นมากนัก 
 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



31 
 

2.2 วิเคราะห์บทสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
  2.2.1 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) เพื่อ
ส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน - 28 
กันยายน พ.ศ. เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ จ านวน 5 คน ซึ่งผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์แยกบท
สัมภาษณ์กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย โดยแบ่งค าถามออกเป็น 5 หัวข้อและสรุปบทสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 
 1. ประวัติส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง 
   ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 1 ชาวฝรั่งเศส เพศชาย อายุ 29 ป ี
  ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 2 ชาวญี่ปุ่นอายุ เพศหญิง 28 ป ี  
  ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 3 ชาวออสเตรเลีย เพศหญิง อายุ 29 ป ี
  ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 4 ชาวนอร์เวย์ เพศชาย อายุ 29 ป ี
  ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 5 ชาวสิงคโปร์ เพศชาย อายุ 22 ป ี
 2. ความรู้จักและความสนใจในประเทศไทย 
  ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 1 ชาวฝรั่งเศส อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลา 4 
ปี รู้จักประเทศไทยเพราะเพื่อน จากที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมา 4 ปี ตอนนี้รู้จักหลายอย่างของไทย
และรู้จักอาหารไทยดีด้วย อย่างเช่น ข้าวผัด ต้มย ากุ้ง กุ้งแช่น้ าปลา แกงกะหรี่ แกงกะทิต่างๆ  
   ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 2 ชาวญี่ปุ่น อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลา 3 ปี 
อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลา 3 ปี รู้จักประเทศไทยเพราะท างานเกี่ยวกับแบรนด์เสื้อผ้า
และต้องประจ าอยู่ที่ประเทศไทย จากที่อยู่ในประเทศไทยมาสักพักท าให้รู้จักอาหารไทยเป็นจ านวน
มาก 
  ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 3 ชาวออสเตรเลีย อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 3 
ปี อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลา 3 ปี รู้จักประเทศไทยเพราะต้องมาท างานอยู่ที่นี่ และ
รู้จักประเทศไทยในด้านอาหารและทะเลสวย 
  ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 4 ชาวนอร์เวย์ มาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นครั้งแรก 
รู้จักประเทศไทยเพราะได้มาท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชา จากนั้นจึงมาที่ประเทศไทยเพราะเป็น
ประเทศที่อยู่ใกล้ๆกัน ได้ยินช่ือเสียงของประเทศไทยในเรื่องของทะเลและชายหาด ส่วนอาหารไทย
นั้นเคยลองทานบ้าง อย่างเช่น แกงเขียวหวานไก่   
  ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 5 ชาวสิงคโปร์ มาท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 2-3 
ครั้ง รู้จักประเทศไทยเพราะมีเพื่อนเป็นชาวไทย แนะน าให้ลองมาเที่ยว เคยลองทานอาหารไทยและ
รู้สึกช่ืนชอบส้มต ามากที่สุด 
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3. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและช่องทางในการรับสื่อ ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายการ
ท าอาหาร 
  ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 1 ชาวฝรั่งเศส ใช้อินเตอร์เน็ตเกือบตลอดทั้งวัน โดยสื่อ
ออนไลน์ที่ใช้ได้แก่ E-mail, Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo ส่วนรายการอาหารนั้นก็รับชม
บ้าง เพราะอยากรู้วิธีการท าอาหาร ช่ืนชอบรายการอาหารที่เป็นแบบสาธิตมากกว่ารายการอาหารที่
เป็นเกมส์การแข่งขัน 
   ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 2 ชาวญี่ปุ่น ใช้อินเตอร์เน็ตบ้าง สื่อออนไลน์ YouTube 
รับชมบ้างแต่ไม่บ่อยนัก ไม่ค่อยรับชมรายการอาหารเพราะไม่มีความสนใจในการท าอาหาร 
  ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 3 ชาวออสเตรเลีย ใช้อินเตอร์เน็ตบ้างในช่วงเวลาบ่ายไป
จนถึงเย็น ใช้สื่อออนไลน์ YouTube ในช่วงเวลาตอนบ่ายในระหว่างท างาน ส่วนรายการอาหารนั้น
รับชมบ้าง เหตุผลเพราะอยากท าอาหารเป็น 
  ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี  4 ชาวนอร์เวย์ ใช้อินเตอร์เน็ตบ้าง ช่ืนชอบรายการอาหาร
ของ Jamie Oliver เพราะชอบที่รายการนั้นมีการใช้ผักออแกนิคในการประกอบอาหารเป็นหลัก 
  ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 5 ชาวสิงคโปร์ ใช้อินเตอร์เน็ตเกือบตลอดทั้งวัน ช่วงเวลาที่
ใช้บ่อยที่สุดคือช่วงกลางคืน สื่อออนไลน์ที่ใช้มากที่สุดคือ YouTube รับชมรายการอาหารบ่อย แต่ไม่
มีรายการที่ช่ืนชอบเป็นพิเศษ ส่วนมากจะใช้วิธีค้นหาวิดีโอสอนท าอาหารผ่าน YouTube เพราะโดย
ส่วนตัวช่ืนชอบการท าอาหาร 
 4. ความต้องการและความรู้เกี่ยวกับเนื้อหารายการอาหาร 
  ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 1 ชาวฝรั่งเศส เคยทานอาหารไทยหลายอย่าง เพราะอาศัย
อยู่ในเมืองไทยมา 4 ปี อาหารที่รู้จัก ได้แก่ ข้าวผัด ต้มย ากุ้ง กุ้งแช่น้ าปลา แกงกะหรี่ แกงกะทิต่างๆ 
ฯลฯ รู้จักอาหารพื้นบ้านประจ าภาคไม่มากนัก ส่วนเมนูที่อยากให้น าเสนอในรายการอาหารพื้นบ้าน
ประจ าภาค คือ แกงหน่อไม้ต้มกะทิ ข้าวซอยไก่ ผัดหมี่โคราชและห่อหมก 
   ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 2 ชาวญี่ปุ่น เคยทานอาหารไทยบ้าง รู้จักอาหารไทย
พอสมควร แต่ไม่ระบุช่ือเมนู ไม่ค่อยรู้จักอาหารพื้นบ้านประจ าภาคของไทยนัก ส่วนเมนูที่อยากให้
น าเสนอในรายการอาหารพื้นบ้านประจ าภาค คือ แกงหน่อไม้ต้มกะทิ ข้าวซอยไก่ น้ าตกหมูและห่อ
หมก 
  ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 3 ชาวออสเตรเลีย เคยทานอาหารไทยหลายอย่าง แต่เมนูที่
รู้สึกช่ืนชอบมากคือ ส้มต าและผัดคะน้าหมูกรอบแบบไม่ใส่พริก เพราะไม่เคยชินกับอาหารที่มีรสเผ็ด 
ไม่ค่อยรู้จักอาหารพื้นบ้านของไทย ส่วนเมนูที่อยากให้น าเสนอในรายการอาหารพื้นบ้านประจ าภาค
ของไทย คือ  ค่ัวกลิ้งหมูสับ ข้าวซอยไก่ ผัดหมี่โคราชและห่อหมก 
  ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 4 ชาวนอร์เวย์ เคยได้ลองทานอาหารไทย ซึ่งก็คือแกง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



33 
 
เขียวหวาน เมนูที่อยากให้น าเสนอในรายการอาหารพื้นบ้านประจ าภาคของไทย คือ ค่ัวกลิ้งหมูสับ 
ข้าวซอยไก่ ผัดหมี่โคราชและแกงเขียวหวาน 
  ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 5 ชาวสิงคโปร์ เคยลองทานอาหารไทย โดยเมนูที่ช่ืนชอบ
มากที่สุดคือ ส้มต า ส่วนเมนูที่อยากให้น าเสนอในรายการอาหารพื้นบ้านประจ าภาคของไทยคือ ไก่
กอแหละ ข้าวซอยไก่ ผัดหมี่โคราชและห่อหมก 
 5. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตและเผยแพร่รายการ
อาหารพ้ืนบ้านประจ าภาคเพ่ือโน้มน้าวใจชาวต่างชาติทางสื่อออนไลน์ 
  ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 1 ชาวฝรั่งเศส แนะน าว่า หากมีรายการอาหารพื้นบ้าน
ประจ าภาค อยากให้น าเสนอวิธีการท า และอยากทราบว่าอาหารพื้นบ้านประจ าภาคของไทยคืออะไร 
ที่ไม่ใช่เมนูที่มีช่ือเสียงอยู่ทั่วไป อย่างเช่น ข้าวผัดหรือผัดไท 
  ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 2 ชาวญี่ปุ่น กล่าวว่า ไม่ค่อยสนใจรายการอาหารมากนัก 
แต่หากมีรายการอาหารพื้นบ้านประจ าภาค อยากให้น าเสนอการท าส้มต า เพราะอยากลองท าส้มต า
เอง 
  ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 3 ชาวออสเตรเลีย กล่าวว่า อยากรับชมรายอาหารพื้นบ้าน
ประจ าภาคหากท าเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมกับแนะน าว่า อยากให้มีผักแบบออแกนิคเป็นส่วนเสริม
ของเมนูในรายการ 
  ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 4 ชาวนอร์เวย์ กล่าวว่า หากมีรายการอาหารพื้นบ้าน
ประจ าภาคในรูปแบบภาษาอังกฤษก็อยากจะรับชม พร้อมกับแนะน าว่าอยากให้รายการแนะน าเมนูที่
เป็นเมนูพื้นบ้านจริงๆ ทั้งนี้หากใช้ผักแบบออแกนิคก็จะน่าสนใจมาก 
  ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 5 ชาวสิงคโปร์ กล่าวว่า หากมีรายการอาหารพื้นบ้าน
ประจ าภาคอยากให้น าเสนอเป็นรายการแบบสาธิต พร้อมทั้งแนะน าว่า หากเมนูไหนใช้วัตถุดิบอะไร
ทดแทนได้ ก็อยากให้น าเสนอด้วย 
 
การเชื่อมโยงผลการศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน าไปใช้ในการจัดท าโครงร่างรายการ  
(Proposal) และบทรายการ (Script) และการผลิตรายการ (Production) 
 จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth interview) กับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 5 คน 
พบว่าทั้ง 5 คนรู้จักและเคยลองทานอาหารไทย ส่วนมากเป็นอาหารไทยเมนูที่มีอยู่ทั่วไป อาจจะรู้จัก
เมนูที่เป็นอาหารพื้นบ้านประจ าภาคอยู่บ้าง แต่ไม่รู้ว่าเมนูนั้นคืออาหารพื้นบ้านประจ าภาค อย่างเช่น 
ส้มต า 
 ด้านพฤติกรรมการเปิดรบัสือ่และช่องทางในการรบัสือ่ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับรายการท าอาหาร 
พบว่า ทั้ง 5 คนมีการใช้สื่อออนไลน์ โดย YouYube ยังได้รับความนิยมอยู่ และส่วนใหญ่มีความสนใจ
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ในรายการอาหาร 
 ด้านความต้องการและความรู้เกี่ยวกับเนื้อหารายการอาหาร พบว่า เมนูที่อยากให้น าเสนอ
ในรายการอาหารพื้นบ้านประจ าภาค สองอันดับแรก ได้แก่ ข้าวซอยไก่และห่อหมก 
 ด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตและเผยแพร่รายการอาหาร
พื้นบ้านประจ าภาคเพื่อโน้มน้าวใจชาวต่างชาติทางสื่อออนไลน์ พบว่า กลุ่มเป้าหมายจะรับชมรายการ
หากเป็นภาษาอังกฤษ อยากให้น าเสนอว่าอาหารพื้นบ้านประจ าภาคของไทยจริงๆแล้วมีอะไรบ้าง 
อยากทราบว่านอกเหนือจากอาหารที่เห็นอยู่ทั่วไปคนไทยท้องถ่ินรับประทานอะไร โดยอาจจะใช้ผัก
แบบออแกนิคเป็นส่วนเสริมได้ 

2.2.2 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) เพื่อขอข้อมูลและ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตรายการอาหาร ในระหว่างวันที่ 9 กันยายน – 30 กันยายน พ.ศ.2556 
เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ โดยท าการสัมภาษณ์ไปจ านวน 1 คน ดังนี้ 
 รายการคนค้นครัว ทางสถานี ทรูปลูกปัญญา 
 สัมภาษณ์ คุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ ผู้ผลิตรายการอาหาร คนค้นครัว เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหา การสื่อสารของผู้ด าเนินรายการ ตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ ในการผลติรายการอาหาร และน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการผลิตและเผยแพร่รายการอาหารพื้นบ้านเพื่อโน้มน้าวใจชาวต่างชาติ ผู้ศึกษาจึง
ได้ท าการวิเคราะห์แยกบทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการอาหารออกเป็น 5 ส่วนและสรุปบทสัมภาษณ์
ดังนี ้
 1. ค าถามท่ัวไปเกี่ยวกับรายการท าอาหารในปัจจุบัน 
 - ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการอาหารในปัจจุบันในภาพรวมมีลักษณะอย่างไร 
 รายการอาหารที่เห็นส่วนใหญ่ในปัจจุบัน จะแบ่งออกเป็นสองแบบหลักๆ เป็นรายการ
อาหารแบบพาชิมกับแบบสาธิต ส่วนมากรูปแบบรายการก็จะออกมาซ้ าๆกัน ไม่ค่อยหลากหลายมาก
นั ก 
  - กลุ่มผู้ชมเป้าหมายของรายการอาหาร 
 ส าหรับรายการอาหารแบบพาชิมจะกลุ่มเป้าหมายจะเป็นกลุ่มวัยรุ่น ส่วนรายการอาหาร
แบบสอนท ามีกลุ่มเป้าหมายทั่วไป 
 - การวางแผนส าหรับการผลิตรายการอาหาร 
 ในรายการคนค้นครัว ความยากของการถ่ายท าคือ ไม่มีคนที่เช่ียวชาญในการท าอาหาร 
ดังนั้นอาจจะต้องมีการทดลองท าก่อนจนกว่าจะได้สูตรที่สามารถกินได้จริงๆ ในตอนถ่ายท าจริงต้องก็
มีการส ารองวัตถุดิบไว้ด้วย 
 - อาหารพ้ืนบ้านประจ าภาคต่อความสนใจของกลุ่มผู้บริโภคมีมากน้อยเพียงใด 
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 หากพูดถึงอาหารพื้นบ้านประจ าภาค สามารถขายได้เพราะอาหารพื้นบ้านประจ าภาคของ
ไทยก็จะมีรายละเอียดในเรื่องของรสชาติที่แตกต่างจากอาหารฝรั่งอยู่แล้ว ซึ่งหากท าให้ชาวต่างชาติดู
ก็น่าสนใจ และอาหารไทยก็เป็นหนึ่งในจุดเด่นที่ท าให้ชาวต่างชาติเลือกมาเที่ยวเมืองไทยเช่นกัน  
  - ในปัจจุบันมีรายการอาหารจ านวนมาก จะท าอย่างไรให้รายการของเรามีจุดเด่นและ
แตกต่างจากรายการอ่ืนๆ 
 ต้องเริ่มคิดจากรูปแบบของรายการ ว่าจะดึงอะไรมาเป็นจุดเด่นของรายการ อย่างเช่น 
รายการคนค้นครัว เนื้อเรื่องของรายการคือ พิธีกรมีพ่อเป็นเชฟ ซึ่งท าให้ตัวพิธีกรได้เรียนรู้วิธี
ท าอาหารจากพ่อ จากนั้นก็จะสร้างเหตุการณ์สมมติ ให้พิธีกรไปบุกบ้านของแขกรับเชิญ จากนั้นจะ
เลือกเมนูที่เหมาะสมกับตัวแขกรับเชิญ โดยเป็นเมนูง่ายๆที่สามารถหยิบของที่ค้นมาจากในครัวแล้วท า
ตามได้  

- การผลิตและเผยแพร่รายการอาหารพ้ืนบ้านประจ าภาคเพ่ือการโน้มน้าวใจ
ชาวต่างชาติ ทางสื่อออนไลน์ มีความน่าสนใจหรือไม่ ควรได้รับการเพ่ิมเติมแก้ไขหรือพัฒนาใน
ด้านใดบ้าง 
 ชาวต่างชาติมักจะมีนิสัยชอบลองสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาหารเหล่าน้ีก็จะไม่มีอยู่ในต่างประเทศ ส่วน
หัวข้อรายการมีความชัดเจนอยู่แล้ว สามารถพัฒนาต่อไปได้อีก 
 2. ค าถามด้านเนื้อหาของรายการ 
 - ลักษณะเนื้อหาของรายการอาหารท่ีดี 
 ลักษณะเนื้อหาของรายการอาหารที่ดีคือ หากท ารายการอาหาร เมนูอาหารที่เราน าเสนอ
ต้องดี สิ่งต่างๆที่ใส่ลงไปในอาหารต้องใส่ใจ ควรจะมีเกร็ดความรู้ต่างๆในการท าอาหาร หรือวัตถุดิบที่
ใส่ลงไป มีประโยชน์ต่อร่างกายหรือไม่ ยิ่งอาหารพื้นบ้านส่วนมากวัตถุดิบจะเป็นพืชผักสมุนไพร เราก็
สามารถแทรกเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆได้ว่าผักชนิดนี้มีประโยชน์อะไรบ้าง จะท าให้รายการน่าสนใจ
มากขึ้น 
 - ปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับชมรายการอาหารมีอะไรบ้าง 
 ปัจจัยที่ท าให้คนเลือกชมรายการอาหารคือ มีความอยากลอง อยากรู้ว่ารสชาติอาหารแต่ละ
อย่างเป็นอย่างไร หรืออาจจะอยากลองท าอาหารด้วยตัวเอง ส่วนมากคนปัจจุบันมักจะทานอาหารกัน
เป็นแฟช่ัน อย่างเช่น โดนัทคริสปี้ครีม ไอศกรีมแมกนั่มคาเฟ่ เป็นต้น และด้วยความที่ในสมัยนี้ที่ชีวิต
เต็มไปด้วยความเร่งรีบ ซื้อกินเป็นส่วนใหญ่ การท าอาหารก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ท าให้รู้สึกว่าได้ใช้
ชีวิตแบบช้าๆ (Slow Life)   
 - ปัจจัยในการเลือกเมนูท่ีจะน าเสนอในรายการอาหาร 
 เมนูที่น าเสนอจะเลือกตามแขกรับเชิญในแต่ละเทป ตามสถานการณ์สมมติที่คิดข้ึนมา 
อย่างเช่น บุกไปบ้านของแขกรับเชิญที่เป็นหนุ่มเจ้าส าอางค์ รับสุขภาพ เมนูที่เลือกก็จะเป็นเมนูแบบ
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เพื่อสุขภาพ เป็นต้น 
 3. ค าถามด้านรูปแบบหรือวิธีการน าเสนอ 
 - การเลือกวิธีการน าเสนอท่ีสามารถโน้มน้าวใจผู้ชม ควรท าอย่างไร 
 ชาวต่างชาติเป็นประเภทที่รักสนุก เพราะฉะนั้นรายการต้องดูสนุก ถึงแม้ว่าจะเป็นอาหาร
พื้นบ้านประจ าภาคก็ตาม อาจจะใช้เรื่องสีสันของอาหารมาเป็นตัวช่วย เพื่อให้อาหารดูน่ารับประทาน 
 - การตัดต่อและการเลือกใช้ Mood&Tone 
 หากกลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่น อาจจะต้องมีการตัดต่อที่รวดเร็ว แต่อาจจะผ่อนได้ในบางช่วง
เพราะรายการสั้น หากตัดต่อแบบเร็วทั้งรายการ คนดูอาจจะรู้สึกเหนื่อยได้ ต้องมีทั้งช่วงที่ตัดต่อแบบ
เร็วเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกสนุก และตัดต่อแบบช้าลงเพื่อให้คนดูรู้สึกผ่อนคลายบ้าง   
 4. ค าถามด้านพิธีกร/ผู้ด าเนินรายการ 
 - บุคลิกลักษณะของพิธีกร/ผู้ด าเนินรายการอาหารท่ีดี 
 พิธีกรรายการอาหารที่ดีต้องมีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เพราะจะช่วยให้รายการ
อาหารดูไหลลื่นเปน็ธรรมชาติ รายการจะสนุกหรือไม่สนุกก็ขึ้นอยู่กับพิธีกรด้วยส่วนหนึ่ง ท าให้ทีมงาน
เหนื่อยน้อยลงด้วย 
 - ความช านาญเฉพาะทางในการท าอาหารมีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด 
 ข้ึนอยู่กับรูปแบบของรายการอาหารว่าตัวพิธีกรจ าเป็นต้องท าอาหารเช่ียวชาญหรือไม่ บาง
รูปแบบอาจจะไม่จ าเป็น แต่ควรท าได้ในระดับหนึ่งจะช่วยรายการได้มาก 
 - พิธีกร/ผู้ด าเนินรายการรายการอาหารพ้ืนบ้านประจ าภาค ตามความคิดควรมี
บุคลิกลักษณะอย่างไรท่ีท าให้รายการดูน่าสนใจ 
 ส าหรับอาหารพื้นบ้านประจ าภาค พิธีกรเป็นผู้หญิงน่าจะดูน่าเช่ือถือกว่า มีความเรียบร้อย
อยู่ในตัว แต่อาจจะปรับเปลี่ยนได้เพราะรายการจะต้องดูสนุก หรือเป็นผู้หญิงที่มีความกล้าท ากล้าพูด
กล้าลอง จะสามารถช่วยให้รายการอาหารมีความน่าสนใจ 
 5. ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ 
 - ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบและแนวทางแก้ไขในการผลิตรายการอาหาร 
 ควรจะมีคนที่มีความรู้เรื่องอาหารอยู่ในการถ่ายท า แต่หากไม่มีคนท าอาหารเป็นเลย ควร
จะมีการทดลองท าก่อน หรือเลือกจากเมนูที่ท าได้ง่าย อาจจะใช้การตัดต่อช่วยเสริมให้คนดูจับไม่ได้ 
เป็นต้น 
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การเชื่อมโยงผลการศึกษาเพ่ือน าไปใช้ในการจัดท าโครงร่างรายการ (Proposal) และบทรายการ 
(Script) และการผลิตรายการ (Production) 
 ในด้านภาพรวมของรายการอาหารในปัจจุบัน พบว่า รูปแบบรายการอาหารส่วนใหญ่มี
ความคล้ายกัน ไม่ค่อยมีความหลากหลาย ดังนั้น ควรจะต้องหาจุดเด่นให้กับรายการของเรา เรื่องของ
อาหารพื้นบ้านประจ าภาคนั้นค่อนข้างมีความน่าสนใจต่อกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นชาวต่างชาติ เพราะ
ประเทศไทยก็ข้ึนช่ือในด้านอาหารอยู่แล้ว 
 ด้านเนื้อหาของรายการ พบว่า หากท ารายการอาหารต้องใส่ใจในวัตถุดิบแต่ละอย่างที่เรา
ใส่ลงไป อาจจะแทรกด้วยเกร็ดความรู้เล็กน้อย ว่าวัตถุดิบบางชนิดนั้นมีประโยชน์อย่างไรต่อร่างกาย 
ท าให้รายการดูมีความน่าสนใจมากขึ้น 
 ด้านรูปแบบหรือวิธีการน าเสนอ พบว่า ควรน าเสนอรายการให้ดูสนุก เพราะกลุ่มเป้าหมาย
เป็นวัยรุ่น อาจจะดึงเอาสีสันของอาหารมาช่วยท าให้อาหารดูน่ารับประทาน ส่วนด้านการตัดต่อควร
จะตัดต่อแบบเร็วเพื่อใหร้ายการไม่น่าเบือ่ ในบางช่วงอาจจะมีการผ่อนจังหวะการตัดต่อลงเพื่อให้คนดู
ไม่รู้สึกเหนื่อยจนเกินไป 
 ด้านพิธีกร/ผู้ด าเนินรายการ พบว่า พิธีกรควรมีไหวพริบและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ดี 
เพราะจะช่วยให้รายการมีความลื่นไหลและเป็นธรรมชาติ สามารถท าให้รายการสนุกได้ และควรมี
ความเช่ียวชาญในระดับหนึ่ง สามารถท าอาหารได้ ส่วนบุคลิกของพิธีกรอาจจะเป็นผู้หญิงที่มีความ
กล้าพูด กล้าท า กล้าลอง รายการจะดูสนุกและมีความน่าเช่ือถือ 
 ด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ พบว่า ควรมีคนที่ท าอาหารได้อยู่ในการถ่ายท า 
แต่หากไม่มี ควรจะมีการทดลองท าก่อนเพื่อความแม่นย าในการถ่ายท า จะท าให้ไม่เสียเวลามาก 
 2.2.3 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) เพื่อขอข้อมูล
เกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านประจ าภาค ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน – 30 กันยายน พ.ศ.2556 เป็นระยะเวลา 
3 สัปดาห์ โดยท าการสัมภาษณ์ไปทั้งหมด 1 คน คือ ผศ.ดร. ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ อาจารย์จากคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้ได้ข้อมูลและความคิดเห็นด้านอาหาร
พื้นบ้านประจ าภาค โดยแบ่งค าถามออกเป็น 2 ส่วน สรุปบทสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 
 1. ค าถามเกี่ยวกับอาหารพ้ืนบ้านประจ าภาค 
  - นิยามของอาหารพ้ืนบ้านตามความคิดของท่านคืออะไร 
 อาหารพื้นบ้านคืออาหารที่อยู่ในแต่ละท้องถ่ิน ที่เป็นที่นิยมของแต่ละพื้นที่ เพราะฉะนั้น
อาหารพื้นบ้านไม่จ าเป็นที่จะต้องมีมาแต่โบราณ อาหารทุกอย่างถือเป็นอาหารพื้นบ้านได้ถ้าใช้วัถุดิบ
ของบริเวณท้องถ่ินน้ันๆ คนในพื้นถ่ินน้ันช่ืนชอบหรือเป็นที่นิยม 
 - อาหารพ้ืนบ้านแตกต่างและมีจุดเด่นจากอาหารอ่ืนๆอย่างไร 
 จุดเด่นคือเป็นอาหารที่ใช้วัตถุดิบที่มาจากพื้นถ่ินน้ันๆ เพราะจะท าให้มีรสชาติที่ถูกปากของ
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คนในพื้นถ่ินน้ันๆ อย่างเช่น เอกลักษณ์ของอาหารใต้จะต้องเผ็ดร้อน โดนเด่นในเรื่องของสมุนไพรเช่น 
ขมิ้น ทางภาคอีสานเน้นไปที่มีผักหลายๆชนิด มีปลาร้าที่สามารถหาได้ทั่วไป เป็นต้น 
  - อาหารพ้ืนบ้านในแต่ละภาคมีความแตกต่างกันอย่างไร 
 อาหารพื้นบ้านมีความแตกต่างกันอยู่ 2-3 ประเด็น ประเด็นที่ 1 เรื่องของรสชาติ จะต้อง
สอดคล้องกับความพึงพอใจของแต่ละพื้นที่ ประเด็นที่ 2 คือประเภทของอาหาร ซึ่งจะบ่งบอกถึง
วัตถุดิบที่ใช้ของแต่ละพื้นที่ ประเด็นที่ 3 วิธีการบริโภค เช่น ภาคใต้อาหารจะรสชาติเผ็ดร้อน ขนมจีน
แกงใต้จะมีผักเยอะ มักรับประทานกันตั้งแต่มื้อเช้า ในขณะที่ภาคอื่นๆจะไม่นิยมทานเป็นมื้อเช้า ภาค
กลาง รสชาติอาหารจะปานกลาง ภาคอีสาน ทานข้าวเหนียวเป็นหลักเพราะอยู่ท้อง เนื่องจากต้อง
ออกไปท านาไกล จึงต้องทานอะไรที่อิ่มนาน เมื่อทานข้าวเหนียวเป็นหลัก อาหารที่ทานควบคู่ด้วยก็
ต้องรสจัด และด้วยความแห้งแล้ง ปลาที่หามาได้ก็ต้องท าการหมักดองไว้กลายเป็นปลาร้า ส่วน
ภาคเหนือ ทานข้าวเหนียวเช่นเดียวกับภาคอีสานแต่อาหารไม่มีรสชาติเผ็ดหรือรสจัดเท่า เพราะภูมิ
ประเทศมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าภาคอีสาน มีน้ าท่าที่อุดมสมบูรณ์ 
  - เสน่ห์ของอาหารพ้ืนบ้านคืออะไร 
 เสน่ห์ของอาหารพื้นบ้าน คือเรื่องของรสชาติและวัตถุดิบ เพราะรสชาติจะเป็นเอกลักษณ์
หรืออัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ 
 - หากจะท าอาหารพ้ืนบ้านให้ถูกใจชาวต่างชาติ ควรใช้จุดเด่นอะไร 
 ชาวต่างชาติเวลาบริโภคอาหารไทย เขาก็อยากได้รสชาติแบบไทย แต่ค าว่ารสชาติแบบไทย
ในที่นี้ก็ควรมองดูแต่ละท้องที่ของผู้บริโภค เช่น ประเทศจีน มณฑลไห่หนาน จะกินรสแบบจัด โดย
เค็มน า เปรี้ยวตาม หวานน้อยมาก ดังนั้น ต้มย าที่ขายที่นั่นก็จะมีรสเค็มน า เปรี้ยวตาม หวานน้อยมาก 
คือยังมีลักษณะของรสไทยๆอยู่ แต่ก็จะปรับให้เข้ากับการบรโิภคของเขาด้วย หรืออย่างเช่น ต่างชาติที่
เข้ามาบ้านเรา ชอบทานส้มต าปลาร้า เราก็ต้องคงรสชาติของส้มต าปลาร้าของบ้านเราไว้ ดังนั้นถ้าจะ
น าเสนออาหารไทย ก็ต้องคงรสชาติของความเป็นไทย หรือเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเอาไว้ 
 2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเลือกเมนูท่ีจะน ามาใช้ในการผลิตรายการ ท่ีคิดว่าน่าจะ
ถูกใจชาวต่างชาติ 
 อาหารของคนจีนจะชอบทานเค็มๆมันๆ ดังนั้นอาหารไทยที่ถูกปากคนจีนคือ แกงกะหรี่ 
เพราะแกงกระหรี่มีความมันและรสออกเค็ม หวานน้อยๆ ไม่ออกเปรี้ยว ดังนั้น ต้มย าจึงไม่นิยมในจีน 
หากเป็นโซนยุโรปจะชอบลักษณะคล้ายๆสลัด ซึ่งก็คือ ส้มต า โซนเอเซียจะชอบแกงกะทิ ส่วนอเมริกา
จะชอบอาหารที่หลากหลาย ซึ่งตามความคิดของชาวต่างชาติจะคิดว่าอาหารไทยต้องสามรส คือ 
เปรี้ยว เค็ม หวาน ซึ่งไม่ใช่เอกลักษณ์อาหารไทยทั้งหมด หากมีโอกาสได้เผยแพร่ เรื่องของอาหาร
พื้นบ้าน หากจะปรับปรุงรสก็ปรับเฉพาะรสชาติที่ใช้ส าหรับเรา แต่ไม่ใช่ท าให้คนทั่วไปเข้าใจว่าอาหาร
พื้นบ้านนั้นรสชาติต้องเป็นแบบนี้เท่านั้น เช่น ส้มต าอีสานจริงๆแล้วจะเค็มอย่างเดียว จะไม่มีรสเปรี้ยว 
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ทางใต้จะมีรสชาติเค็มน าและเผ็ด ทางภาคกลางเผ็ดน้อย รสกลางๆ หวานนิดๆ ดังนั้นอาหารแต่ละ
ชนิดก็จะมีรสชาติในตัวของมัน เช่น น้ าพริกแต่ละอย่างก็รสต่างกัน บางอันเปรี้ยวน า บางอันเค็มน า 
เป็นต้น 
 
การเชื่อมโยงผลการศึกษาเพ่ือน าไปใช้ในการจัดท าโครงร่างรายการ (Proposal) และบทรายการ 
(Script) และการผลิตรายการ (Production) 
 จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญในด้านอาหารพื้นบ้านประจ าภาค พบว่า อาหารพื้นบ้านคือ
อาหารที่เป็นที่นิยมหรือถูกปากคนในท้องถ่ิน โดยวัตถุดิบที่สามารถหาได้จากพื้นถ่ินน้ันๆ วัตถุดิบจึงถือ
เป็นจุดเด่นของอาหารชนิดนี้ โดยวัตถุดิบจะส่งผลให้แต่ละท้องถ่ินมีอาหารที่รสชาติแตกต่างกันไปท า
ให้เกิดเป็นสเน่ห์ของอาหารพื้นบ้านประจ าภาค ซึ่งหากจะท าให้ถูกใจชาวต่างชาติ ก็ควรจะรักษาสิ่งที่
เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นอาหารพื้นบ้านประจ าภาคของไทยเอาไว้ 
 ด้านข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเลือกเมนูที่จะน ามาใช้ในการผลิตรายการ ที่คิดว่าน่าจะถูกใจ
ชาวต่างชาติ พบว่า ชาวต่างชาติในแถบยุโรปมักจะช่ืนชอบอาหารที่มีความคล้ายกับสลัด เช่น ส้มต า 
ในแถบเอเชีย จะช่ืนชอบแกงที่มีส่วนผสมคือกะทิ ในแถบอเมริกาจะชอบอาหารที่หลากหลายแตกต่าง
กันไป 
 
การน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้และพัฒนารายการ  
 จากการที่ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์รปูแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอรายการอาหารทาง
สื่อออนไลน์ รายการ Prae’s Kitchen, รายการ CIY และ Video & Recipe ของ Sangdad 
Publishing สามารถสรุปผลได้ว่า ด้านรูปแบบของรายการจะเป็นรายการอาหารแบบสั้น ประมาณ 5 
นาที รายการก็จะมีความคล้ายคลึงกันคือเป็นการสาธิต ที่มีการน าเสนอด้วยภาพที่สวยงาม ท าให้เกิด
ความรู้สึกอยากติดตามชม การน าเสนอภาพอาหารก็มีความน่ารับประทานด้วย 
 ด้านเนื้อหารายการ เนื้อหาของรายการจะแตกต่างกันบา้งแล้วแต่เมนูของแต่ละรายการ แต่
จะมีการสอดแทรกเกร็ดความรู้ของการท าอาหารช้ินนั้นๆ หรือสอดแทรกประโยชน์ของวัตถุดิบบาง
ชนิดเข้าไปเสริมอีกด้วย 
 ด้านลีลาการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการ ผู้ด าเนินรายการมีความเป็นธรรมชาติในการ
สื่อสารต่อคนดู ใช้น้ าเสียงที่ฟังแล้วไม่น่าเบื่อ ท าให้ผู้ชมรู้สึกเป็นกันเอง อีกทั้งยังมีบุคลิกที่ดูสุภาพ 
สะอาดสะอ้าน มีความคล่องแคล่วในการท าอาหาร ท าให้เมนูมีความน่าเช่ือถือ น่ารับประทาน 
 ด้านการตัดต่อและการใช้กราฟิก มีการใช้การตัดต่อที่เรียบง่ายประกอบไปกับการถ่ายท า
ภาพที่สวยงาม ท าให้รายการดูน่าสนใจ โดยใช้กราฟิกประกอบการอธิบายเลก็น้อย เพราะเป็นรายการ
ที่มุ่งเน้นไปที่การน าเสนอภาพการท าอาหาร ท าให้ไม่ต้องใช้กราฟิกมากนัก 
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จากผลสรุปข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการออกแบบรูปแบบรายการและเนื้อหารายการ 
ให้เป็นรายการที่มีการน าเสนออาหารพื้นบ้านประจ าภาคของไทย โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นเอกลักษณ์
ของไทย ผ่านการถ่ายท าที่สวยงาม สามารถโน้มน้าวใจชาวต่างชาติให้เกิดความประทับใจได้ 
 การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์จากกลุ่มเป้าหมาย จ านวนทั้งสิ้น 5 คน สามารถสรุปผลได้ว่า 
กลุ่มเป้าหมายมีความต้องการรับชมรายการอาหารพื้นบ้านประจ าภาค ในภาษาอังกฤษ โดย
ออกอากาศผ่าน YouTube นอกจากนี้กลุ่มเป้าหมายต้องการทราบถึงเมนูอาหารพื้นบ้านประจ าภาค
ของไทยเพราะอยากทราบถึงอาหารที่คนไทยทาน นอกเหนือไปจากอาหารไทยที่เคยรู้จักทั่วไป โดย
เมนูอาหารพื้นบ้านประจ าภาคของไทยสองอันดับแรกที่กลุ่มเป้าหมายเลือกคือ ข้าวซอยไก่และห่อ
หมก 
 การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์จากผู้ผลิตรายการอาหาร จ านวนทั้งสิ้น 1 ท่านพบว่า รายการ
อาหารที่มีอยู่ในปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกัน ดังนั้น ควรหาจุดเด่นให้กับรายการ โดยได้มีการ
เสนอแนะว่า ควรสอดแทรกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบบางชนิดที่ใส่ลงไปในอาหารว่ามีประโยชน์
อย่างไร หรือจะน าเสนอภาพสีสันความน่ารับประทานของอาหาร จะสามารถช่วยให้รายการมีความ
น่าสนใจมากขึ้น พิธีกรรายการอาจจะต้องมีความคล่องแคล่วในการท าอาหารอยู่บ้าง ควรเลือกพิธีกร
ที่มีไหวพริบ แก้ปัญหาได้ จะท าให้รายการมีความเป็นธรรมชาติและมีความน่าเช่ือถือ ส่วนในการถ่าย
ท า หากไม่มีผู้ที่เช่ียวชาญในการท าอาหารควรมีการซักซ้อมท าก่อนเพื่อความแม่นย าและลดระยะเวลา
ในการถ่ายท าได ้
 การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์จากผู้ที่มีความเช่ียวชาญทางด้านอาหารพื้นบ้านประจ าภาค 
จ านวนทั้งสิ้น 1 ท่าน พบว่า ชาวต่างชาตินั้นเข้าใจว่าอาหารไทยมักมี 3 รส ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว
ไม่เป็นเช่นน้ัน อาหารของไทยจะมีรสชาติแตกต่างกันไปตามวัตถุดิบของแต่ละพื้นที่ ซึ่งถือเป็นสเน่ห์
ของอาหารไทย หากจะน าเสนอเกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านประจ าภาคของไทย ควรจะรักษาความเป็น
เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของไทยเอาไว้ 
 
3. การน าเสนอชิ้นงานรายการอาหารพ้ืนบ้านประจ าภาค 
 การวางแผนการผลิตช้ินงาน ผู้ศึกษาได้วางแผนการในการผลิตรายการ อาหารพื้นบ้าน
ประจ าภาคเพื่อโน้มน้าวใจชาวต่างชาติ ทางสื่อออนไลน์ โดยจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของ
รายการ 
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บทที่ 5 

การประเมินผลรายการ 
 
การศึกษาและการผลิตและเผยแพร่รายการอาหารพื้นบ้านประจ าภาคของไทยเพื่อโน้มน้าว

ใจชาวต่างชาติ ทางสื่อออนไลน์” ได้ใช้วิธีการวิจัยประเมินผล (Evolution Research) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลช้ินงานรายการอาหารพื้นบา้นประจ าภาคเพื่อโน้มน้าวใจชาวต่างชาติ ทาง
สื่อออนไลน์ ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตข้ึน ด้วยวิธีการส่ง Link รายการ และแบบส ารวจความคิดเห็น  เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายประเมินผลเป็นรายบุคคล จ านวน 10 คน เพื่อให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็นและ
ข้อแนะน า ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับชมรายการ ซึ่ง จะน าไปสู่การสรุปและการอภิปราย
งานวิจัย ตลอดจนการผลิตช้ินงานที่เสร็จสมบูรณ์ จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมิน
รายการต่อไป 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินผลรายการ 
 1. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ Survey Researchด้วยวิธีการส่ง Link รายการและแบบ
ส ารวจความคิดเห็น (Questionnaire)  ในหัวข้อ “แบบส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ เพื่อ
ประเมินผลหลังจากรับชมรายการอาหารพื้นบ้านประจ าภาคเพื่อโน้มน้าวใจชาวต่างชาติ ทางสื่อ
ออนไลน์” เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายประเมินผลเป็นรายบุคคลจ านวน 10 คน 
 2. เมื่อได้ข้อมูลครบตามต้องการ จึงวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินรายการ Thai Local 
Cuisine 
 
เครื่องมือในการประเมินผลรายการ 
 เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการท าแบบส ารวจความคิดเห็น โดยให้กลุ่มเป้าหมายที่รบัชม
รายการ Thai Local Cuisine ประเมิน จะแบ่งค าถามออกเป็น 5 ตอน ดังนี ้
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
   ส่วนที่ 2: รูปแบบของรายการ (Format) 
  ส่วนที่ 3: เนื้อหาของรายการ (Content) 
  ส่วนที่ 4: ลีลาการน าเสนอ (Style) 
  ส่วนที่ 5: ความประทับใจต่อรายการ 
  ส่วนที่ 6: ข้อเสนอแนะที่มีต่อรายการ (Advice) 
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1. ผลการประเมินผลรายการอาหารพื้นบ้านประจ าภาคเพื่อโน้มน้าวใจชาวจ่างชาติ ทางสื่อ
ออนไลน์ ในหัวข้อ “แบบส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ เพื่อประเมินผลหลังจากรับชม
รายการอาหารพื้นบ้านประจ าภาคเพื่อโน้มน้าวใจชาวต่างชาติ ทางสื่อออนไลน์” ของกลุ่มตัวอย่าง 
ชาวต่างชาติอายุ 18-29 ปี จ านวน 10 คน 
 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลของแบบส ารวจความคิดเห็นในหัวข้อ “แบบส ารวจความคิด
เห็นความคิดเห็นและความพึงพอใจ เพื่อประเมินผลหลังจากรับชมรายการอาหารพื้นบ้านประจ าภาค
เพื่อโน้มน้าวใจชาวต่างชาติ ทางสื่อออนไลน์” เพื่อประเมินผลรายการที่ผลิตข้ึน ท าให้ได้ข้อมูลด้าน
ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และการโน้มน้าวใจ หลังจากที่กลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติอายุ 18-29 ปี 
ได้รับชมรายการ จ านวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ชาวออสเตรเลีย อายุ 29 ป ี
 2. ชาวออสเตรเลีย อายุ 26 ป ี
 3. ชาวออสเตรเลีย อายุ 21 ป ี
 4. ชาวนอร์เวย์ อายุ 29 ปี 
 5. ชาวนอร์เวย์ อายุ 27 ปี 
 6. ชาวอินโดนีเซีย อายุ 22 ป ี
 7. ชาวสิงคโปร์ อายุ 22 ปี 
 8. ชาวสเปน อายุ 24 ปี 
 9. ชาวไต้หวัน อายุ 24 ปี 
 10. ชาวอังกฤษ อายุ 25 ป ี
 
ส่วนท่ี 2 รูปแบบของรายการ (Format) 
ตารางที่ 5-1 แสดงค่าร้อยละความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอของรายการ 

ความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มากที่สุด 0 0 
มาก 6 60 
ปานกลาง 4 40 
น้อย 0 0 
น้อยที่สุด 0 0 
รวม 10 100 
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จากตารางที่ 5-1 แสดงค่าร้อยละความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอของรายการ พบว่ามีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือพึงพอใจระดับปานกลาง จ านวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 40 ส่วนในระดับมากที่สุด น้อย และน้อยที่สุดไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น 
 
ตารางที่ 5-2 แสดงค่าร้อยละความดึงดูดและน่าสนใจของรูปแบบรายการ 

ความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มากที่สุด 0 0 
มาก 6 60 
ปานกลาง 4 40 
น้อย 0 0 
น้อยที่สุด 0 0 
รวม 10 100 
จากตารางที่ 5-2 แสดงค่าร้อยละความดึงดูดและน่าสนใจของรูปแบบรายการ พบว่ามีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือพึงพอใจระดับปานกลาง จ านวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 40 ส่วนในระดับมากที่สุด น้อย และน้อยที่สุดไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น 
 
ส่วนท่ี 3 เนื้อหารายการ (Content) 
ตารางที่ 5-3 แสดงค่าร้อยละความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ 

ความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มากที่สุด 0 0 
มาก 7 70 
ปานกลาง 3 30 
น้อย 0 0 
น้อยที่สุด 0 0 
รวม 10 100 
จากตารางที่ 5-3 แสดงค่าร้อยละความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาคือพึงพอใจระดับปานกลาง จ านวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 30 ส่วนในระดับมากที่สุด น้อย และน้อยที่สุดไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น 
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ตารางที่ 5-4 แสดงค่าร้อยละความพึงพอใจต่อความน่าเช่ือถือของเนื้อหารายการ 

ความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มากที่สุด 0 0 
มาก 5 50 
ปานกลาง 5 50 
น้อย 0 0 
น้อยที่สุด 0 0 
รวม 10 100 
จากตารางที่ 5-4 แสดงค่าร้อยละความพึงพอใจต่อความน่าเช่ือถือของเนื้อหารายการ พบว่ามีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 เท่ากับความพึงพอใจระดับปานกลาง 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ส่วนในระดับมากที่สุด น้อย และน้อยที่สุดไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น 
 
ตารางที่ 5-5 แสดงค่าร้อยละความพึงพอใจด้านความสร้างสรรค์ของเนื้อหารายการ 

ความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มากที่สุด 1 10 
มาก 2 20 
ปานกลาง 7 70 
น้อย 0 0 
น้อยที่สุด 0 0 
รวม 10 100 
จากตารางที่ 5-5 แสดงค่าร้อยละความพึงพอใจด้านความสร้างสรรค์ของเนื้อหารายการ พบว่ามีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาคือพึงพอใจระดับมาก 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมาคือถึงพอใจระดับมากที่สุดจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
ส่วนในระดับน้อย และน้อยที่สุดไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น 
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ตารางที่ 5-6 แสดงค่าร้อยละถึงความถึงพอใจต่อประโยชน์จากการรับชมรายการ 

ความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มากที่สุด 1 10 
มาก 9 90 
ปานกลาง 0 0 
น้อย 0 0 
น้อยที่สุด 0 0 
รวม 10 100 
จากตารางที่ 5-6 แสดงค่าร้อยละถึงความถึงพอใจต่อประโยชน์จากการรับชมรายการ พบว่ามีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90 รองลงมาคือพึงพอใจระดับมากที่สุด 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ส่วนในระดับปานกลาง น้อย และน้อยที่สุดไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น 
 
ตารางที่ 5-7 แสดงค่าร้อยละของการรู้จักอาหารพื้นบ้านประจ าภาคมากขึ้นหลังรับชมรายการ 

ความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มากที่สุด 2 20 
มาก 6 60 
ปานกลาง 2 20 
น้อย 0 0 
น้อยที่สุด 0 0 
รวม 10 100 
จากตารางที่ 5-7 แสดงค่าร้อยละของการรู้จักอาหารพื้นบ้านประจ าภาคมากข้ึนหลังรับชมรายการ 
พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือพึงพอใจระดับ
มากที่สุดจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ซึ่งเท่ากับความพึงพอใจในระดับปานกลาง จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20 ส่วนในระดับน้อย และน้อยที่สุดไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น 
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ส่วนท่ี 4 ลีลาการน าเสนอ 
ตารางที่ 5-8 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจต่อลีลาการน าเสนอของรายการ 

ความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มากที่สุด 1 10 
มาก 4 40 
ปานกลาง 5 50 
น้อย 0 0 
น้อยที่สุด 0 0 
รวม 10 100 
จากตารางที่ 5-8 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจต่อลีลาการน าเสนอของรายการ พบว่ามีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือพึงพอใจระดับมาก 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือพึงพอใจในระดับมากที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
10 ส่วนในระดับน้อย และน้อยที่สุดไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น 
 
ตารางที่ 5-9 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจต่อความสวยงามด้านภาพของรายการ 

ความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มากที่สุด 0 0 
มาก 2 20 
ปานกลาง 7 70 
น้อย 1 10 
น้อยที่สุด 0 0 
รวม 10 100 
จากตารางที่ 5-9 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจต่อความสวยงามด้านภาพของรายการ พบว่ามี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาคือพึงพอใจระดับ
มาก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมาคือพึงพอใจในระดับน้อย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10 ส่วนในระดับมากที่สุดและน้อยที่สุดไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น 
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ตารางที่ 5-10 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจต่ออารมณ์ของรายการ 

ความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มากที่สุด 1 10 
มาก 7 70 
ปานกลาง 2 20 
น้อย 0 0 
น้อยที่สุด 0 0 
รวม 10 100 
จากตารางที่ 5-10 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจต่ออารมณ์ของรายการ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาคือพึงพอใจระดับปานกลาง จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมาคือพึงพอใจในระดับมากที่สดุจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 คน ส่วนใน
ระดับน้อยและน้อยที่สุดไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น 
 
ตารางที่ 5-11 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจต่อเอฟเฟ็กต์หรือกราฟิกต่างๆของรายการ 

ความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มากที่สุด 0 0 
มาก 2 20 
ปานกลาง 8 80 
น้อย 0 0 
น้อยที่สุด 0 0 
รวม 10 100 
จากตารางที่ 5-11 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจต่อเอฟเฟ็กต์หรือกราฟิกต่างๆของรายการ 
พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง มีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาคือพึงพอใจ
ระดับมาก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ส่วนในระดับมากที่สุด น้อย และน้อยที่สุดไม่มีผู้แสดง
ความคิดเห็น 
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ตารางที่ 5-12 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจต่อเพลงที่ใช้ประกอบในรายการ 

ความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มากที่สุด 3 30 
มาก 7 70 
ปานกลาง 0 0 
น้อย 0 0 
น้อยที่สุด 0 0 
รวม 10 100 
จากตารางที่ 5-12 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจต่อเพลงที่ใช้ประกอบในรายการ พบว่ามีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาคือพึงพอใจระดับมากที่สุด 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ส่วนในระดับปานกลาง น้อย และน้อยที่สุดไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น 
 
ตารางที่ 5-13 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจต่อพิธีกร/ผู้ด าเนินรายการ 

ความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มากที่สุด 8 80 
มาก 1 10 
ปานกลาง 0 0 
น้อย 1 10 
น้อยที่สุด 0 0 
รวม 10 100 
จากตารางที่ 5-13 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจต่อพิธีกร/ผู้ด าเนินรายการ พบว่ามีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาคือพึงพอใจระดับมาก จ านวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ซึ่งเท่ากับความพึงพอใจในระดับน้อย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 สวน
ในระดับปานกลางและน้อยที่สุดไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น 
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ส่วนท่ี 5 ความประทับใจต่ออาหารพ้ืนบ้าน 
ตารางที่ 5-14 แสดงค่าร้อยละของการโน้มน้าวใจให้เกิดความประทับใจในอาหารพื้นบ้านประจ าภาค 

ความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มากที่สุด 3 30 
มาก 7 70 
ปานกลาง 0 0 
น้อย 0 0 
น้อยที่สุด 0 0 
รวม 10 100 
จากตารางที่ 5-14 แสดงค่าร้อยละของการโน้มน้าวใจให้เกิดความประทับใจในอาหารพื้นบ้านประจ า
ภาค พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาคือพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ส่วนในระดับปานกลาง น้อย และน้อยที่สุดไม่มีผู้
แสดงความคิดเห็น 
 โดยกลุ่มเป้าหมายได้มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สรุปได้ว่า โดยส่วนใหญ่แล้วรู้สึกช่ืน
ชอบอาหารไทยได้รับชม และไม่เคยรู้จักอาหารที่น ามาเสนอในรายการ และหากมีโอกาสก็อยากลอง
รับประทาน 
  
ตารางที่ 5-15 แสดงค่าร้อยละของความน่าสนใจของอาหารพื้นบ้านประจ าภาค 

ความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มากที่สุด 1 10 
มาก 9 90 
ปานกลาง 0 0 
น้อย 0 0 
น้อยที่สุด 0 0 
รวม 10 100 
จากตารางที่ 5-15 แสดงค่าร้อยละของความน่าสนใจของอาหารพื้นบ้านประจ าภาค พบว่ามีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90 รองลงมาคือพึงพอใจระดับมากที่สุด จ านวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ส่วนในระดับปานกลาง น้อย และน้อยที่สุดไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น 
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ตารางที่ 5-16 แสดงค่าร้อยละของความอยากลองทานอาหารพื้นบ้านประจ าภาคหลังจากรับชม
รายการ 

ความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มากที่สุด 4 40 
มาก 6 60 
ปานกลาง 0 0 
น้อย 0 0 
น้อยที่สุด 0 0 
รวม 10 100 
จากตารางที่ 5-16 แสดงค่าร้อยละของความอยากลองทานอาหารพื้นบ้านประจ าภาคหลังจากรับชม
รายการ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือพึง
พอใจระดับปานกลาง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ส่วนในระดับมากที่สุด น้อย และน้อยที่สุดไมม่ี
ผู้แสดงความคิดเห็น 
 
ตารางที่ 5-17 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ 

ความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มากที่สุด 2 20 
มาก 7 70 
ปานกลาง 1 10 
น้อย 0 0 
น้อยที่สุด 0 0 
รวม 10 100 
จากตารางที่ 5-17 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ พบว่ามีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาคือพึงพอใจระดับมากที่สุด จ านวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมาเป็นความพึงพอใจในระดับปานกลาง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
10 ส่วนในระดับน้อย และน้อยที่สุดไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น 
 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สรุปได้ว่า ส่วนมากชอบวิธีการอธิบาย
การท าอาหาร รู้สึกว่าอาหารไทยเป็นอาหารที่ท าง่าย และช่ืนชอบวิธีการน าเสนอของพิธีกร ความ
คิดเห็นอื่นๆได้แก่ รู้สึกช่ืนชอบการแต่งกายในชุดพื้นบ้านไทยกับวิธีการน าเสนอประวัติของอาหารใน
จานนั้นๆ และรู้สึกหากเป็นไปได้ก็อยากท าเอง 
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 ในตอนสุดท้ายของการตอบแบบส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างได้มีการแสดงความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตรายการอาหารพื้นบ้านประจ าภาคเพื่อโน้มน้าว
ใจชาวต่างชาติ ทางสื่อออนไลน์ โดยส่วนมากมีความคิดเห็นว่ารายการอยู่ในระดับดี มีความน่าสนใจ 
บางความเห็นแนะน าว่า อยากให้เพิ่มส่วนที่จะหาวัตถุดิบจากไหนบ้าง หรืออาจจะเพิ่มของหวานของ
ไทยเข้าไปด้วย และอยากให้รายการเพิ่มความยาวให้มากกว่านี้ และในด้าน Production หากมีการ
ปรับปรุงให้ดีกว่าน้ีก็จะมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
  
ผลการวิเคราะห์แบบส ารวจความคิดเห็นในหัวข้อ “แบบส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
เพ่ือประเมินผลหลังจากรับชมรายการอาหารพ้ืนบ้านประจ าภาคเพ่ือโน้มน้าวใจชาวต่างชาติ ทาง
สื่อออนไลน์” 
 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลจากแบบส ารวจความคิดเห็นในหัวข้อ “แบบส ารวจความคิด
เห็นและความพึงพอใจ เพื่อประเมินผลหลังจากรับชมรายการอาหารพื้นบ้านประจ าภาคเพื่อโน้มน้าว
ใจชาวต่างชาติ ทางสื่อออนไลน์” ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ชาวออสเตรเลีย อายุ 29 ป ี
 2. ชาวออสเตรเลีย อายุ 26 ป ี
 3. ชาวออสเตรเลีย อายุ 21 ป ี
 4. ชาวนอร์เวย์ อายุ 29 ปี 
 5. ชาวนอร์เวย์ อายุ 27 ปี 
 6. ชาวอินโดนีเซีย อายุ 22 ป ี
 7. ชาวสิงคโปร์ อายุ 22 ปี 
 8. ชาวสเปน อายุ 24 ปี 
 9. ชาวไต้หวัน อายุ 24 ปี 
 10. ชาวอังกฤษ อายุ 25 ป ี

ส่วนท่ี 2 รูปแบบของรายการ (Format) 
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอของรายการในระดับมาก มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อย
ละ 60 และมีความพึงพอใจต่อความดึงดูดและน่าสนใจของรูปแบบรายการในระดับมาก มีจ านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 60 เช่นเดียวกัน 

ส่วนท่ี 3 เนื้อหาของรายการ (Content) 
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อความน่าเช่ือถือของเนื้อหารายการในระดับมาก มีจ านวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 50 ซึ่งเท่ากับความพึงพอใจระดับปานกลาง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 มีความพึง
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พอใจต่อเนื้อหาของรายการในระดับมาก มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 มีความพึงพอใจด้าน
ความสร้างสรรค์ของเนื้อหารายการในระดับปานกลาง มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 มีความพึง
พอใจต่อประโยชน์จากการรับชมรายการในระดับมาก มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90 และรู้จัก
อาหารพื้นบ้านประจ าภาคมากขึ้นหลังรับชมรายการในระดับมาก มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 

ส่วนท่ี 4 ลีลาการน าเสนอ (Style) 
 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อลีลาการน าเสนอของรายการ ในระดับปานกลาง มีจ านวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 มีความพึงพอใจต่อความสวยงามด้านภาพของรายการในระดับปานกลาง มี
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 มีความพึงพอใจต่ออารมณ์ของรายการในระดับมาก มีจ านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 70 มีความพึงพอใจต่อเอฟเฟ็กต์หรือกราฟิกต่างๆของรายการในระดับปานกลาง มี
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อเพลงที่ใช้ประกอบในรายการในระดับมาก มี
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 มีความพึงพอใจต่อพิธีกร/ผู้ด าเนินรายการในระดับมากที่สุด มี
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80 

ส่วนท่ี 5 ความประทับใจต่อรายการ 
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการในระดับมาก มีจ านวน 7 คน คิดเป็น

ร้อยละ 70 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สรุปได้ว่า ส่วนมากชอบวิธีการอธิบาย
การท าอาหาร รู้สึกว่าอาหารไทยเป็นอาหารที่ท าง่าย และช่ืนชอบวิธีการน าเสนอของพิธีกร ความ
คิดเห็นอื่นๆได้แก่ รู้สึกช่ืนชอบการแต่งกายในชุดพื้นบ้านไทยกับวิธีการน าเสนอประวัติของอาหารใน
จานนั้นๆ และรู้สึกหากเป็นไปได้ก็อยากท าเอง 

กลุ่มตัวอย่างมีความอยากลองทานอาหารพื้นบ้านประจ าภาคหลังจากรับชมรายการ 
ในระดับมาก มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 มีความพึงพอใจต่อความน่าสนใจของอาหารพื้นบ้าน
ประจ าภาคในระดับมาก มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90 มีการโน้มน้าวใจให้เกิดความประทับใจใน
อาหารพื้นบ้านประจ าภาคในระดับมาก มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 โดยกลุ่มเป้าหมายได้มีการ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สรุปได้ว่า โดยส่วนใหญ่แล้วรู้สึกช่ืนชอบอาหารไทยได้รับชม และไม่เคย
รู้จักอาหารที่น ามาเสนอในรายการ และหากมีโอกาสก็อยากลองรับประทาน 
 โดยส่วนมากมีความคิดเห็นว่ารายการอยู่ในระดับดี มีความน่าสนใจ บางความเห็นแนะน า
ว่า อยากให้เพิ่มส่วนที่จะหาวัตถุดิบจากไหนบ้าง หรืออาจจะเพิ่มของหวานของไทยเข้าไปด้วย และ
อยากให้รายการเพิ่มความยาวให้มากกว่าน้ี และในด้าน Production หากมีการปรับปรุงให้ดีกว่านี้ก็
จะมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
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บทที่ 6 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยและผลิตช้ินงานรายการ ในหัวข้อเรือ่ง “การผลิตและเผยแพร่รายการอาหาร
พื้นบ้านประจ าภาคเพื่อการโน้มน้าวใจชาวต่างชาติ ทางสื่อออนไลน์ ” เน้นการศึกษาในเรื่องของ
รูปแบบเนื้อหาและวิธีการน าเสนออาหารพื้นบ้านประจ าภาคที่เหมาะสม ตลอดจนเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ผลิตรายการอาหาร และผู้เช่ียวชาญทางอาหารพื้นบ้านประจ าภาค เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการผลติรายการใหส้อดคลอ้งกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 
ตลอดจนประเมินผลช้ินงานรายการ ด้วยวิธีการ Survey Research โดยการส่งลิ้งค์รายการให้กับ
กลุ่มเป้าหมายและใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาถึง
ผลการวิจัยดังกล่าวนั้น สามารถสรุป อภิปรายผล และอธิบายข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษาวิจัย 
1. การวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอท่ีปรากฏในรายการอาหาร และ 
Video&Recipe ทางสื่อออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.youtube.com จ านวน 3 รายการ 
 จากการวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอที่ปรากฏในรายการอาหารและ 
Video&Recipe ทางสื่อออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.youtube.com อันได้แก่รายการ Prea’s 
Kitchen, Video & Recipe ของ Sangdad Publishing และรายการ CIY ในช่วงเดือนกรกฏาคม 
พ.ศ. 2555 
 ส่วนท่ี 1 รูปแบบ (Format) ของรายการ 
รูปแบบของรายการนั้น เป็นรายการอาหารความยาวประมาณ 5นาที มีรูปแบบเป็นรายการท าอาหาร
แบบสาธิต คือ แสดงวัตถุดิบ กระบวนการการท าอาหาร ผ่านการน าเสนอด้วยภาพที่สวยงาม อาหารดู
น่ารับประทาน สามารถโน้มน้าวให้เกิดความต้องการได้ ทั้งยังมีการเลือกเพลงที่เหมาะสม เข้ากับภาพ
ที่ปรากฏในรายการ 
 ส่วนท่ี 2 เนื้อหา (Content) ของรายการ 
ด้านเนื้อหาของรายการจะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละเมนูของแต่ละรายการ ผ่านวิธีการ
น าเสนอแบบเดิม โดยเนื้อหารายการในแต่ละเทปก็จะมีการแทรกเกร็ดความรู้ของเมนูชนิดนั้นๆ หรือ
เกร็ดความรู้ขของวัตถุดิบที่ใช้ในรายการ เพื่อเสริมให้อาหารนั้นดูน่าสนใจและดูมีคุณค่ามากข้ึน 
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ส่วนท่ี 3 ลีลาและวิธีการน าเสนอ (Style and Presentation) ของผู้ด าเนินรายการ 
ด้านลีลาและวิธีการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการในแต่ละรายการ ผู้ด าเนินรายการมีความเป็น
ธรรมชาติในการสื่อสารกับคนดู มีการใช้น้ าเสียงที่เหมาะสม ผู้ชมรู้สึกเป็นกันเองกับผู้ด าเนินรายการ 
อีกทั้งบุคลิกของผู้ด าเนินรายการ มีความสะอาดสะอ้านและมีความคล่องแคล่วในการท าอาหาร ซึ่ง
เป็นสิ่งจ าเป็นในการท าอาหาร ท าให้เมนูนั้นๆมีความน่าเช่ือถือ ผู้ชมดูแล้วรู้สึกว่าอาหารนั้นมีความน่า
รับประทาน 
 ส่วนท่ี 4 การตัดต่อและเอฟเฟ็กตข์องรายการ 
ด้านการตัดต่อและการใช้เอฟเฟ็กต์ในรายการอาหารแต่ละรายการ ใช้การตัดต่อที่เรียบง่าย ใช้กราฟิก
ประกอบการอธิบายเพียงเล็กน้อย เพราะรายการอาหารจะมุ่งเน้นไปที่การน าเสนอภาพข้ันตอนการ
ท าและภาพอาหารที่สวยงาม เพื่อดึงดูดให้อาหารนั้นดูน่ารับประทาน 
 2. การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น3กลุ่ม 
 2.1 การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ส าหรับ
กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เพื่อส ารวจพฤติกรรมการ
เปิดรับและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่วันที่ 14กันยายน - 28 กันยายน พ.ศ. 2555 เป็น
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ จ านวน 5 คน โดยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 1. ประวัติส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 ชาวฝรั่งเศส เพศชาย อายุ 29 ปี 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 ชาวญี่ปุ่นอายุ เพศหญิง 28 ป ี
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 ชาวออสเตรเลีย เพศหญิง อายุ 29 ป ี
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 ชาวนอร์เวย์ เพศชาย อายุ 29 ปี 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 ชาวสิงคโปร์ เพศชาย อายุ 22 ปี 
 2. ความรู้จักและความสนใจในประเทศไทย 
 จากการสัมภาษณ์ พบว่าทั้ง 5 คนรู้จักและเคยลองรับประทานอาหารไทย ส่วนมากเป็น
อาหารไทยที่มีอยู่ทั่วไป และยังไม่ทราบว่าเมนูไหนคืออาหารพื้นบ้านไทย 
 3.พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและช่องทางในการรับสื่อท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายการท าอาหาร 
 ด้านพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและช่องทางในการรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับรายการท าอาหาร 
พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีการใช้สื่อออนไลน์ โดยเว็บไซต์ Youtube ยังได้รับความนิยม และ
กลุ่มเป้าหมายส่วนมาก มีความสนใจรายการอาหารทั่วไป 
 4.ความต้องการและความรู้เกี่ยวกับเนื้อหารายการอาหาร 
 จากการสัมภาษณ์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ส่วนมาก เมนูที่อยากให้น าเสนอ
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มากที่สุด คือ ข้าวซอยไก่และห่อหมก ตามล าดับ 
 5.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตและเผยแพร่รายการ 
อาหารพ้ืนบ้านประจ าภาคเพ่ือโน้มน้าวใจชาวต่างชาติทางสื่อออนไลน์ 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายพบว่า สนใจรับชมรายการอาหารพื้นบ้านประจ าภาคเพื่อ
โน้มน้าวใจชาวต่างชาติ ทางสื่อออนไลน์ หากมีการน าเสนอรายการเป็นภาษาอังกฤษ และ
กลุ่มเป้าหมายอยากทราบว่าอาหารพื้นบ้านประจ าภาคนั้นมีอะไรบ้าง  มีอาหารใดบ้างที่
นอกเหนือไปจากที่พบเห็นอยู่ทั่วไป และอยากทราบว่าคนท้องถ่ินน้ันรับประทานอะไร 
 
 2.2 การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ส าหรับผู้ผลิต
รายการอาหาร 
 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) เพื่อขอข้อมูลและความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตรายการอาหาร ในระหว่างวันที่ 9 กันยายน – 30 กันยายน พ.ศ.2556 เป็น
ระยะเวลา 3 สัปดาห์ โดยท าการสัมภาษณ์ไปจ านวน 1 คน คือคุณพิลันดา รัตนอมรเลิศ โปรดิวเซอร์
รายการ “คนค้นครัว” ออกอากาศทางสถานี ทรูปลูกปัญญา สามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้ 
 1. ความคิดเห็นท่ัวไปเกี่ยวกับรายการท าอาหารในปัจจุบัน 
 ด้านความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับรายการท าอาหารในปัจจุบัน ผู้ผลิตรายการได้ให้ความ
คิดเห็นว่า รายการท าอาหารที่พบเห็นในปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกัน ไม่ค่อยมีความหลากหลาย หาก
ต้องการผลิตรายการอาหารควรจะหาจุดเด่นให้กับรายการ ส่วนในเรื่องของอาหารพื้นบ้านนั้น
ค่อนข้างมีความน่าสนใจต่อกลุ่มเป้าหมาย เพราะยังไม่มีรายการอาหารพื้นบ้านที่ผลิตข้ึนเพื่อ
ชาวต่างชาติ และประเทศไทยยังข้ึนช่ือในเรื่องของอาหารอีกด้วย 
 2. ความคิดเห็นด้านเนื้อหารายการ 
 ความคิดเห็นด้านเนื้อหารายการ ผู้ผลิตรายการได้ให้ความคิดเห็นว่า รายการอาหารนั้นควร
จะใส่ใจในวัตุดิบแต่ละอย่างที่ใส่ลงไป โดยอาจจะเพิ่มเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับอาหารนั้นๆ 
หรือประโยชน์ของวัตถุดิบ เพื่อให้รายการมีความน่าสนใจมากขึ้น 
 3. ความคิดเห็นด้านรูปแบบหรือวิธีการน าเสนอ 
 ความคิดเห็นด้านรูปแบบหรือวิธีการน าเสนอ ผู้ผลิตรายการได้ให้ความคิดเห็นว่า ควรท า
รายการให้มีความสนุก เพราะมีกลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่น โดยสามารถใช้สีสันของอาหารมาช่วยให้ภาพ
ที่ปรากฏในรายการมีความสวยงาม การตัดต่ออาจจะใช้แบบเร็วๆมาช่วยให้รายการไม่น่าเบื่อได้ ส่วน
ในบางช่วงอาจจะผ่อนจังหวะการตัดต่อบ้าง เพื่อให้ผู้ชมไม่รู้สึกเหนื่อยจนเกินไป 
 4. ความคิดเห็นด้านพิธีกร/ผู้ด าเนินรายการ 
 ความคิดเห็นด้านพิธีกร/ผู้ด าเนินรายการ ผู้ผลิตรายการได้ให้ความคิดเห็นว่า พิธีกรควรมี
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ไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี หากใช้พิธีกร 2 คน ควรจะโต้ตอบกันได้อย่างรวดเร็ว จึงจะ
สามารถท าให้รายการสนุก และพิธีกรควรมีความช านาญในการท าอาหารในระดับหนึ่ง เพื่อความ
น่าเช่ือถือ 
 5. ความคิดเห็นด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ 
 ความคิดเห็นด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ ผู้ผลิตรายการได้ให้ความคิดเห็น
ว่า ควรมีคนที่เช่ียวชาญในการท าอาหารอยู่ในกองถ่าย หากพิธีกรท าได้จะดีมาก แต่หากไม่มีคน
ท าอาหารเป็นเลยในการถ่ายท า ควรจะมีการฝึกซ้อมท าก่อนการถ่ายรายการจริงเพื่อความแม่นย า จะ
ท าให้ตอนถ่ายท าจริงไม่เสียเวลามาก 
  
 2.3 การวิเคราะห์การสัมภาษณแ์บบเจาะลึก (In-Depth Interview) ส าหรับผู้ท่ีมีความ
เชี่ยวขาญด้านอาหารพ้ืนบ้าน 
 ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหารพื้นบ้านประจ าภาค ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน – 30 กันยายน พ.ศ.2556 เป็นระยะเวลา 3 
สัปดาห์ โดยท าการสัมภาษณ์ไปทั้งหมด 1 คน คือ ผศ.ดร. ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ อาจารย์จากคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้ได้ข้อมูลและความคิดเห็นด้านอาหาร
พื้นบ้านประจ าภาค สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพ้ืนบ้านประจ าภาค 
 เช่ียวชาญด้านอาหารพื้นบ้านประจ าภาคได้ให้ความเห็นว่า อาหารพื้นบ้านประจ าภาค คือ
อาหารที่เป็นที่นิยมหรือถูกปากคนในท้องถ่ิน โดยเป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่ายจากท้องถ่ินนั้นๆ 
ดังนั้น วัตถุดิบจึงถือเป็นจุดเด่นของอาหารพื้นบ้านประจ าภาค โดยวัตถุดิบจะส่งผลให้อาหารของแต่
ละท้องถ่ินมีรสชาติแตกต่างกันไป ท าให้เกิดเป็นสเน่ห์ของอาหารพื้นบ้านประจ าภาค ซึ่งหากเราจะ
น าเสนออาหารพื้นบ้านประจ าภาคต่อชาวต่างชาติ ควรจะรักษาในสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็น
อาหารพื้นบ้านประจ าภาคเอาไว้ 
 2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเมนูท่ีจะน ามาใช้ในการผลิตรายการท่ีน่าจะ
ถูกใจชาวต่างชาติ 
 ผู้เช่ียวชาญด้านอาหารพื้นบ้านประจ าภาคได้ให้ความเห็นว่า ชาวต่างชาติในแถบยุโรปจะช่ืน
ชอบอาหารประเภทสลัด อย่างเช่น ส้มต า ย า ชาวต่างชาติในแถบเอเชียจะช่ืนชอบอาหารที่มีส่วนผสม
ของกะทิ เช่น แกงเขียวหวาน แกงมัสมั่น ส่วนในแถบอเมริกาก็จะชอบอาหารที่หลากหลายแตกต่าง
กันไป อย่างไรก็ตาม ควรจะรักษาเอกลักษณ์ของอาหารไว้ ไม่ควรไปปรับเปลี่ยนรสชาติมาก ให้ท า
ตามที่เมนูนั้นๆเป็นมาอยู่แล้ว 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



57 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการ Survey Research โดยการส่งลิ้งค์รายการและแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ในหัวข้อ “แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ เพ่ือประเมินผล
หลังจากรับชมรายการอาหารพ้ืนบ้านประจ าภาคเพ่ือโน้มน้าวใจชาวต่างชาติ ทางสื่อออนไลน์” 
 ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลงานช้ินรายการอาหารพื้นบ้านประจ าภาคเพื่อโน้มน้าวใจ
ชาวต่างชาติ ทางสื่อออนไลน์ จากการ Survey Research โดยวิธีการส่งลิ้งค์รายการและ
แบบสอบถาม (Questionnaire) ในหัวข้อ “แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ เพื่อ
ประเมินผลหลังจากรับชมรายการอาหารพื้นบ้านประจ าภาคเพื่อโน้มน้าวใจชาวต่างชาติ ทางสื่อ
ออนไลน์” จากกลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติ อายุ 18-29 ปี จ านวน 10 คน ในช่วงระหว่างวันที่ 28 
ธันวาคม พ.ศ. 2555 – 2 มกราคม พ.ศ. 2556 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ชาวออสเตรเลีย อายุ 29 ป ี
 2. ชาวออสเตรเลีย อายุ 26 ป ี
 3. ชาวออสเตรเลีย อายุ 21 ป ี
 4. ชาวนอร์เวย์ อายุ 29 ปี 
 5. ชาวนอร์เวย์ อายุ 27 ปี 
 6. ชาวอินโดนีเซีย อายุ 22 ป ี
 7. ชาวสิงคโปร์ อายุ 22 ปี 
 8. ชาวสเปน อายุ 24 ปี 
 9. ชาวไต้หวัน อายุ 24 ปี 
 10. ชาวอังกฤษ อายุ 25 ป ี
 ส่วนท่ี 2 รูปแบบของรายการ (Format) 
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอของรายการในระดับมาก มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อย
ละ 60 และมีความพึงพอใจต่อความดึงดูดและน่าสนใจของรูปแบบรายการในระดับมาก มีจ านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 60 เช่นเดียวกัน 
 ส่วนท่ี 3 เนื้อหาของรายการ (Content) 
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อความน่าเช่ือถือของเนื้อหารายการในระดับมาก มีจ านวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 50 ซึ่งเท่ากับความพึงพอใจระดับปานกลาง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 มีความพึง
พอใจต่อเนื้อหาของรายการในระดับมาก มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 มีความพึงพอใจด้าน
ความสร้างสรรค์ของเนื้อหารายการในระดับปานกลาง มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 มีความพึง
พอใจต่อประโยชน์จากการรับชมรายการในระดับมาก มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90 และรู้จัก
อาหารพื้นบ้านประจ าภาคมากขึ้นหลังรับชมรายการในระดับมาก มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 
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 ส่วนท่ี 4 ลีลาการน าเสนอ (Style) 
 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อลีลาการน าเสนอของรายการ ในระดับปานกลาง มีจ านวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 มีความพึงพอใจต่อความสวยงามด้านภาพของรายการในระดับปานกลาง มี
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 มีความพึงพอใจต่ออารมณ์ของรายการในระดับมาก มีจ านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 70 มีความพึงพอใจต่อเอฟเฟ็กต์หรือกราฟิกต่างๆของรายการในระดับปานกลาง มี
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อเพลงที่ใช้ประกอบในรายการในระดับมาก มี
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 มีความพึงพอใจต่อพิธีกร/ผู้ด าเนินรายการในระดับมากที่สุด มี
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80 
 ส่วนท่ี 5 ความประทับใจต่อรายการ 
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการในระดับมาก มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สรุปได้ว่า ส่วนมากชอบวิธีการอธิบายการ
ท าอาหาร รู้สึกว่าอาหารไทยเป็นอาหารที่ท าง่าย และช่ืนชอบวิธีการน าเสนอของพิธีกร ความคิดเห็น
อื่นๆได้แก่ รู้สึกช่ืนชอบการแต่งกายในชุดพื้นบ้านไทยกับวิธีการน าเสนอประวัติของอาหารในจานนั้นๆ 
และรู้สึกหากเป็นไปได้ก็อยากท าเอง 
กลุ่มตัวอย่างมีความอยากลองทานอาหารพื้นบ้านประจ าภาคหลังจากรับชมรายการ 
ในระดับมาก มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 มีความพึงพอใจต่อความน่าสนใจของอาหารพื้นบ้าน
ประจ าภาคในระดับมาก มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90 มีการโน้มน้าวใจให้เกิดความประทับใจใน
อาหารพื้นบ้านประจ าภาคในระดับมาก มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 โดยกลุ่มเป้าหมายได้มีการ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สรุปได้ว่า โดยส่วนใหญ่แล้วรู้สึกช่ืนชอบอาหารไทยได้รับชม และไม่เคย
รู้จักอาหารที่น ามาเสนอในรายการ และหากมีโอกาสก็อยากลองรับประทาน 
 โดยส่วนมากมีความคิดเห็นว่ารายการอยู่ในระดับดี มีความน่าสนใจ บางความเห็นแนะน า
ว่า อยากให้เพิ่มส่วนที่จะหาวัตถุดิบจากไหนบ้าง หรืออาจจะเพิ่มของหวานของไทยเข้าไปด้วย และ
อยากให้รายการเพิ่มความยาวให้มากกว่าน้ี และในด้าน Production หากมีการปรับปรุงให้ดีกว่านี้ก็
จะมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
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อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ รูปแบบเนื้อหารายการและวิธีการน าเสนอ ที่ปรากฏในรายการ
อาหารทาง www.youtube.com อันได้แก่รายการ Prae's Kitchen, Video & Recipe ของ 
Snagdad Publishing และรายการ CIY การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์จากกลุ่มเป้าหมาย ผู้ผลิตรายการ
และผู้ที่มีความเช่ียวชาญทางด้านอาหารพื้นบ้าน ตลอดจนการวิเคราะห์ผลการประเมินผลรายการ
อาหารพื้นบ้านเพื่อโน้มน้าวใจชาวต่างชาติ ทางสื่อออนไลน์ สามารถท าการอภิปรายผลการศึกษาวิจัย
ได้ดังนี ้
 ตามแนวคิดขององค์ประกอบรายการอาหาร รูปแบบของรายการอาหารมีหลายลกัษณะ ซึ่ง
รูปแบบที่พบเห็นได้มากและรูปแบบที่ผู้วิจัยเลือกศึกษาคือ รูปแบบรายการอาหารแบบสาธิต ซึ่งการ
ผลิตและเผยแพร่รายการอาหารพื้นบ้านประจ าภาคเพื่อการโน้มน้าวใจชาวต่างชาติ ทางสื่อออนไลน์ 
มุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์เพื่อการโน้มน้าวใจกลุ่มผู้ชม เพื่อให้เกิดความประทับใจในอาหารพื้นบ้าน ซึ่ง
ตามทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ หมายถึง การสื่อสารชักจูงใจให้ผู้รับสารคล้อยตาม ยอมรับ
และปฏิบัติตามในการส่งสารนั้น (เสกสรร สายสีสด 2556) ได้ผู้ศึกษาท าการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-
Depth Interview) ก่อนการผลิตรายการ เพื่อทราบถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งพบว่า 
กลุ่มเป้าหมายมีความอยากรู้จักอาหารพื้นบ้านของไทย นอกเหนือไปจากอาหารไทยที่เป็นที่นิ ยม
ทั่วๆไป พร้อมทั้งผู้ศึกษาได้เลือกใช้ลักษณะเนื้อหาของรายการอาหารที่มีเนื้อหาบอกวัตถุดิบและ
ส่วนผสม, แสดงข้ันตอนการท า, แนะน าเกร็ดความรู้ต่่างๆ ลงไปในเนื้อหารายการ โดยแสดงส่วนผสม
ของเมนู แสดงข้ันตอนการท าพร้อมกับมีการแทรกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรม ประวัติ
ของเมนูอาหารเข้าไปในรายการ ซึ่งหลังจากการประเมินผลกลุ่มเป้าหมายส่วนมากก็มีความพึงพอใจ
ในเนื้อหารายการ และวิธีการน าเสนอ และเกิดความประทับใจในอาหารพื้นบ้านประจ าภาค และได้
ประโยชน์จากการรับชมรายในระดับมากถึง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90 
 ลีลาการน าเสนอของพิธีกร/ผู้ด าเนินรายการท าอาหาร ถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งในรายการ
อาหาร โดยตามค าแนะน าของผู้ผลิตรายการ มีความเห็นว่า พิธีกรรายการอาหารที่ดีควรจะท าอาหาร
เป็นในระดับหนึ่ง และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี หากมีพิธีกรในรายการสองคน 
การโต้ตอบซึ่งกันและกันมีความส าคัญมาก เพราะจะช่วยให้รายการมีความสนุกสนาน ซึ่งผู้ศึกษาได้มี
การเสริมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้เข้ากับแนวคิด (Concept) ของรายการ ตามหลักขององค์ประกอบ
รายการอาหาร ซึ่งคือเครื่องแต่งกายแบบพื้นบ้าน เพื่อช่วยให้รายการมีความน่าสนใจมากขึ้น นอกเนื้อ
ไปจากเนื้อหาของอาหารพื้นบ้านเพียงอย่างเดียว ซึ่งหลังจากการประเมินพบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความ
พึงพอใจในตัวพิธีกรในระดับมากทีสุ่ด จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ซึ่งคือเป็นหัวข้อเดียวที่มีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด 
 ส าหรับช่องทางการเผยแพร่รายการอาการพื้นบ้านประจ าภาคเพื่อโน้มน้าวใจชาวต่างชาติ 
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ทางสื่อออนไลน์ โดยในปัจจุบันมนุษย์มีการสื่อสารกันด้วยการใช้สื่อออนไลน์ โดยหน่่่งในประเภทของ
สื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมคือ การแบ่งปันสื่อทางออนไลน์ (Media Sharing) ซึ่งเว็บไซต์ที่ได้รับ
ความนิยมคือ 
 - YouTube ( http://www.youtube.com - ส าหรับแบ่งปันไฟล์วีดีโอ) 
 - flickr (http://www.flickr.com – ส าหรับแบ่งปันไฟล์รูป) 
 - slideshare (http://www.slideshare.net – ส าหรับแบ่งปันไฟล์พรีเซนเตช่ัน) 
 หลังจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กลุ่มเป้าหมาย ก่อนการผลิตรายการ 
พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีการใช้ การแบ่งปันสื่อทางออนไลน์ (Media Sharing) อย่างเช่น Vimeo, 
Youtube, Facebook แต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ เว็บไซต์ Youtube ซึ่งถือเป็นช่องทางที่
สะดวกที่สุดในการเผยแพร่รายการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับชม 
 จากทฤษฎีข้างต้นนี้  การผลิตและเผยแพร่รายการอาหารพื้นบ้านเพื่ อโน้มน้าวใจ
ชาวต่างชาติ ทางสื่อออนไลน์ ถือว่าประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อีกทั้งกลุ่มเป้าหมายยังมี
ความพึงพอใจต่อเนื้อหาและการน าเสนอของรายการอีกด้วย 
 จากการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ท าให้ผู้ศึกษาได้เห็นถึงทฤษฎีต่างๆที่ได้น ามาใช้
ในการผลิตและเผยแพร่รายการอาหารพื้นบ้านเพื่อโน้มน้าวใจชาวต่างชาติ ทางสื่อออนไลน์ ซึ่งทฤษฎี
นั้นต่างมีความสอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรายการ นับว่าเป็นประโยชน์ อย่าง
มากที่ท าให้รายการต่างบรรลุวัตถุประสงค์และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ กลุ่มเป้าหมายได้
เป็นอย่างดีทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหารายการรวมถึงผู้ด าเนินรายการด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ข้อเสนอแนะส าหรับ การผลิตและเผยแพร่รายการอาหารพ้ืนบ้านเพ่ือโน้มน้าวใจ
ชาวต่างชาติ ทางสื่อออนไลน์ 
 1.1จากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุ่มเป้าหมาย ก่อนการผลิต 
รายการพบว่า กลุ่มเป้าหมายอยากทราบว่าอาหารพื้นบ้านของไทยมีอะไรบ้าง คนท้องถ่ินของไทยนั้น 
รับประทานอะไร 
 1.2 หลังจากการประเมินผลรายการ กลุ่มเป้าหมายเกิดความประทับใจในอาหารพื้นบ้าน
และ ช่ืนชอบรายการอาหาร แต่มีความต้องการทราบถึงส่วนผสมที่ใส่ลงไปในแต่ละเมนูว่ามีปริมาณ
เท่าไหร่ สามารถหาซื้อได้อย่างไร หากต้องการท าเอง 
 1.3 หลังจากการประเมินรายการ กลุ่มเป้าหมายบางส่วน อยากให้มีการเพิ่มความยาว 
รายการ จาก 5 นาที อาจจะเพิ่มเป็น 10 นาที 
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2.ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 
 การผลิตและเผยแพร่รายการอาหารพื้นบ้านเพื่อโน้มน้าวใจชาวต่างชาติ ทางสื่อออนไลน์ 
ครั้งนี้ ได้ศึกษารูปแบบและเผยแพร่รายการผ่านทางสื่อออนไลน์เท่านั้น ในการศึกษาครั้งต่อไป ควร
ลอง เพิ่มช่องทางอื่นๆเช่น เคเบิ้ลทีวี เป็นต้น 
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ภาคผนวก ก 

แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ส าหรับผู้ผลิตรายการอาหาร 
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แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ส าหรับการสัมภาษณผ์ู้ผลิตรายการอาหาร 
 

 1. ค าถามท่ัวไปเกี่ยวกับรายการท าอาหารในปัจจุบัน 
 - ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการอาหารในปัจจุบันในภาพรวมมีลักษณะอย่างไร 
 - กลุ่มผู้ชมเป้าหมายของรายการอาหาร 
  - กลวิธีในการผลิตรายการอาหารเพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภค 
  - การวางแผนส าหรบัการผลิตรายการอาหาร 
 - อาหารพื้นบ้านประจ าภาคต่อความสนใจของกลุม่ผูบ้ริโภคมีมากน้อยเพียงใด  
  - ในปัจจุบันมรีายการอาหารจ านวนมาก จะท าอย่างไรใหร้ายการของเรามจีุดเด่นและ
แตกต่างจากรายการอื่นๆ 
  - การผลิตและเผยแพรร่ายการอาหารพื้นบ้านประจ าภาคเพือ่การโน้มน้าวใจชาวต่างชาติ 
ทางสื่อออนไลน์ มีความน่าสนใจหรือไม่ ควรได้รบัการเพิ่มเตมิแก้ไขหรือพัฒนาในด้านใดบ้าง 
  2. ค าถามด้านเนื้อหาของรายการ 
 - ลักษณะเนื้อหาของรายการอาหารที่ด ี
  - ปัจจัยที่มผีลต่อการรบัชมรายการอาหารมีอะไรบ้าง 
  - ปัจจัยในการเลอืกเมนูทีจ่ะน าเสนอในรายการอาหา 
  3. ค าถามด้านรูปแบบหรือวิธีการน าเสนอ 
  - การเลือกวิธีการน าเสนอทีส่ามารถโน้มน้าวใจผู้ชม ควรท าอย่างไร 
  - การตัดต่อและการเลอืกใช้ Mood&Tone 
  4. ค าถามด้านพิธีกร/ผู้ด าเนนิรายการ 
  - บุคลิกลักษณะของพิธีกร/ผู้ด าเนินรายการอาหารที่ดี 
  - ความช านาญเฉพาะทางในการท าอาหารมีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด 
  - พิธีกร/ผู้ด าเนินรายการรายการอาหารพื้นบ้านประจ าภาค ตามความคิดควรมี
 บุคลิกลักษณะอย่างไรที่ท าให้รายการดูน่าสนใจ 
  5. ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ 
  - ปัญหาและอปุสรรคที่พบและแนวทางแก้ไขในการผลิตรายการอาหาร 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารพื้นบ้านประจ าภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



67 
 

แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ส าหรับการสัมภาษณผ์ู้ท่ีมีความเชีย่วชาญทางด้าน 
อาหารพ้ืนบา้นประจ าภาค 

 
1. ประสบการณ์การท าอาหาร 

  2. ค าถามเกี่ยวกับอาหารพ้ืนบา้นประจ าภาค 
  - นิยามของอาหารพื้นบ้านตามความคิดของท่านคืออะไร 
  - อาหารพื้นบ้านแตกต่างและมจีุดเด่นจากอาหารอื่นๆอย่างไร 
  - อาหารพื้นบ้านในแต่ละภาคมีความแตกต่างกันอย่างไร 
  - เสน่ห์ของอาหารพื้นบ้านคืออะไร 
  - หากจะท าอาหารพื้นบ้านให้ถูกใจชาวต่างชาติ ควรใช้จุดเด่นอะไร 
  3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเลือกเมนูท่ีจะน ามาใช้ในการผลิตรายการ ท่ีคิดว่าน่าจะ
ถูกใจชาวต่างชาต ิ
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ภาคผนวก ค 

แบบสัมภาษณ์แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ส าหรับผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย 
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แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ส าหรับผูช้มกลุม่เปา้หมายและผู้ท่ีสนใจในอาหารพ้ืนบ้านประจ าภาค 
 

 1. ประวัติส่วนตัวของกลุ่มตัวอยา่ง 
  - คุณมีอายุเท่าไหร ่
  - คุณมีสัญชาติอะไร  
  - คุณมีความสนใจด้านการท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหน 
  2. ความรู้จักและความสนใจในประเทศไทย 
  - เคยมาไทยหรือไม่/คุณมาที่ไทยกี่ครัง้แล้ว แต่ละครัง้มาเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ 
  - คุณรู้จักประเทศไทยจากอะไร  
  - คุณรู้จักประเทศไทยในด้านใดมากที่สุด (อย่างเช่น แหลง่ทอ่งเที่ยว,อาหาร,การนวด,สถาน
บันเทงิ ฯลฯ)  
  - รู้จักอาหารไทยอะไรบ้าง ยกตัวอย่างอาหารที่คุณรู้จกั  
  3. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและช่องทางในการรบัสื่อ ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายการ
ท าอาหาร 
  - คุณใช้สื่อออนไลน์ในช่วงเวลาใดบ้าง 
  - ระยะเวลาที่คุณใช้สื่อออนไลน์ในแต่ละครั้ง 
  - สื่อออนไลน์ที่คุณใช้เป็นประจ า 
  - เหตุผลที่คุณรับชมรายการอาหาร คืออะไร 
  - มีความประทับใจหรือชอบรายการอาหารอะไร เพราะอะไร 
 4. ความต้องการและความรู้เกีย่วกับเนื้อหารายการอาหาร 
  - คุณเคยรับประทานอาหารไทยหรือไม่ 
  - เคยรับประทานเมนูใดบ้าง และรูส้ึกช่ืนชอบเมนูใดมากที่สดุ 
  - คุณรู้จักอาหารพื้นบ้านประจ าภาคของไทยหรือไม่ (มีภาพอาหารพื้นบ้านประจ า  ภาค
ให้ชม) 
  - หากมีรายการอาหารพื้นบ้านประจ าภาคของไทย อยากใหน้ าเสนออะไรบ้าง (อย่างเช่น 
ประวัติอาหาร วัตถุดิบ วิธีการปรงุ ฯลฯ) 
  5. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือเปน็แนวทางในการผลิตและเผยแพร่รายการ
อาหารพ้ืนบา้นประจ าภาคเพ่ือโน้มนา้วใจชาวตา่งชาติทางสื่อออนไลน์ 
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ภาคผนวก ง 

แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ เพื่อประเมินผลหลังจากรับชมรายการ
อาหารพื้นบ้านประจ าภาคเพื่อโน้มน้าวใจชาวต่างชาติ 

ทางสื่อออนไลน์ 
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แบบสอบถาม ความคิดเห็นและความพึงพอใจ เพ่ือประเมินผลหลังจากรับชมรายการอาหาร
พ้ืนบ้านประจ าภาคเพ่ือโน้มนา้วใจชาวต่างชาติ ทางสื่อออนไลน์  
ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สาขานิเทศศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 
ค าชี้แจง  
1. แบบสอบถามชุดน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะทราบข้อมลูเกี่ยวกบัความคิดเห็นและความพึงพอใจหลังจาก
รับชมรายการอาหารพื้นบ้านประจ าภาคเพื่อโนม้น้าวใจชาวต่างชาติทางสื่อออนไลน์ จาก
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาและเป็นแนวทางในการพฒันารายการต่อไป 
2. ค าตอบในแบบสอบถามนี้ จะน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ซึ่งจะไม่มผีลกระทบตอ่สวัสดิ
ภาพของท่านแต่อย่างใด ดังนั้นจงึใครขอความร่วมมอืจากทา่นในการตอบค าถามทกุข้อตามความจริง 
3. ข้อมูลในการสอบถามมีทัง้หมด 6 ตอน ดังนี ้
  ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของกลุม่ตัวอย่าง 
  ตอนที่ 2 : รูปแบบของรายการ (Format) 
  ตอนที่ 3 : เนื้อหาของรายการ (Content) 
  ตอนที่ 4 : ลีลาการน าเสนอ (Style) 
  ตอนที่ 5 : ความประทบัใจ 
  ตอนที่ 6 : ข้อเสนอแนะที่มีต่อรายการ (Advice) 
กรุณาใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวและความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ด โดยข้อมูล
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการศึกษา 
 
ตอนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
อาย ุ
…………ปี 
สัญชาต ิ
…………………………………………………… 
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ตอนท่ี 2 : รูปแบบของรายการ (Format) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอของรายการ 

 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด 
2. ท่านคิดว่ารายการมีความดึงดูดและนา่สนใจ 

 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด 
 
ตอนท่ี 3 : เนื้อหาของรายการ (Content) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ 

 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด 
2. ท่านคิดว่าเนื้อหารายการมคีวามนา่เชื่อถือ 

 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด 
3. ท่านคิดว่าเนื้อหารายการมคีวามสร้างสรรค ์

 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง น้อย    น้อยที่สุด 
4. ท่านได้ประโยชน์จากการรับชมรายการ 

 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด 
5. ท่านได้รู้จักอาหารพ้ืนบา้นประจ าภาคมากขึ้น 

 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด 
 
ตอนท่ี 4 : ลีลาการน าเสนอ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อลีลาการน าเสนอของรายการ 

 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด 
2. ท่านมีความพึงพอใจต่อความสวยงามด้านภาพของรายการ 

 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด 
3. ท่านมีความพึงพอใจต่ออารมณ์ของรายการ 

 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด 
4. ท่านมีความพึงพอใจต่อเอฟเฟกต์หรือกราฟิกต่างๆของรายการ 

 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อเพลงท่ีใช้ประกอบในรายการ 
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 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด 
6. ท่านมีความพึงพอใจต่อพิธีกร/ผู้ด าเนินรายการ 

 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด 
 
ตอนท่ี 5 : ความประทับใจต่ออาหารพ้ืนบา้น 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ท่านคิดว่ารายการสามารถโน้มนา้วใจให้เกิดความประทับใจในอาหารพ้ืนบ้านประจ าภาค 

 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด
เพราะ ………………………………………………………………………………………………………………. 
2. ท่านคิดว่าอาหารพ้ืนบา้นประจ าภาคของไทยมีความนา่สนใจ 

 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด 
3. หลังจากรับชมรายการ ท่านมีความรู้สึกอยากลองทานอาหารพ้ืนบา้นประจ าภาคของไทย 

 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด 
4. ท่านมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ 

 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด
เพราะ ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
6. ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อรายการ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการเลือกเนื้อหา รปูแบบรายการท่ี แปลกใหม่ หรือท่ีท่านต้องการ
และสนใจ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนารายการต่อไป 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….................................... 

ขอขอบคุณทุกท่าน 
ส าหรับการร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามค่ะ 
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