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13530373 : สาขาวิชานิเทศศาสตร 
เรื่อง : การสรางสรรครายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟกประเภท 2 มิติ  
 
 จุลนิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาวิจัยเพื่อนําไปสูการผลิตรายการการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็
กโดยใชกราฟกประเภท 2 มิติ ในรูปแบบของรายการโทรทัศน โดยผูศึกษาจะมุงเนนศึกษาในทุกขั้น 
ตอนของการผลิตรายการ เริ่มจากการศึกษาขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ (Pre-production) 
ดวยการสํารวจและวิเคราะหรายการทําอาหารสําหรับเด็กและรายการที่เกี่ยวของมีการสัมภาษณเชิงลึก 
ผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับเด็กและผูผลิตงานแอนิเมชั่นจากกราฟก 2 มิติ ตลอดจนเก็บรวบรวม  
ขอมูลจากกลุมตัวอยางจากเด็กปฐมวัยและเด็กวัยประถมศึกษาที่มีอายุระหวาง 3-9 ป จํานวน 50 คน 
เพื่อนําขอมูลที่จากการศึกษาทั้งหมดมาจัดทําโครงรางรายการและผลิตรายการใหมีความเหมาะสมและ 
และสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายมากที่สุด โดยการศึกษาวิจัยในขั้นตอนกอนการผลิต 
รายการพบวา รายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟกประเภท 2 มิติ ควรมีรูปแบบและ 
เนื้อหารายการที่นาสนใจมีความเขาใจงายและเปนประโยชนตอเด็ก มีการใชนิทานเลาเรื่องโดยอาจจะ 
สอดแทรกสาระบันเทิงควบคูไปกับการปลูกฝงการรับประทานผักผลไมหรือสิ่งที่มีประโยชน นอกจากนี้ 
ยังมีชวงที่ใหเด็กไดลงมือทําอาหารรับประทานเองแบบงายๆ เพื่อเปนการสงเสริมการใชเวลาวางใหเกิด 
ประโยชนและสามารถนําสิ่งที่สอนภายในรายการมาปรับใชในชีวิตประจําวันได ซึ่งผูศึกษาไดรวบรวม 
ขอมูลดังกลาวมาจัดทําบทรายการและวางแผนการผลิตรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใช 
กราฟกประเภท 2 มิติ จํานวน 1 ตอน ความยาว 10 นาที จากนั้นผูศึกษาไดนํารายการมาทําการ 
ประเมินผลกับกลุมเปาหมายที่เปนเด็กปฐมวัยและเด็กวัยประถมศึกษาอายุระหวาง 3-9 ป เมื่อรับชม 
รายการแลวจึงประเมินผลดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึกจํานวน 5 คน       
 ผลการประเมินประสิทธิผลรายการพบวากลุมตัวอยางสวนใหญจะสึกชื่นชอบและพึงพอใจ 
ตอรูปแบบวิธีการนําเสนอและเนื้อหาของรายการ โดยใหเหตุผลในสวนของนิทานวาชื่นชอบตัวการตูน 
ฟรุตตี้ ที่มีเอกลักษณชัดเจนและมีความกลาหาญนอกจากนี้กลุมเปาหมายยังชื่นชอบเนื้อเรื่องที่นําเสนอ 
เพราะมีสิ่งที่นาตื่นเตนและนาติดตามรับชมแลวรูสึกสนุกและกลุมเปาหมายยังชื่นชอบในสวนของการ
ทําอาหารดวยโดยใหเหตุผลวาเมนูที่ไดเลือกมาทํานั้นอยากจะนําไปทําตามมีการใชกราฟกรูปภาพแทน
คําพูดอธิบาย ทําใหเด็กสามารถเขาใจในขั้นตอนการทําอาหารไดมากขึ้นดูแลวไมนาเบื่อ และนอกจากนี้ 
กลุมเปาหมายยังรูสึกอยากทําอาหารเหมือนกับผูดําเนินรายการ 
อีกทั้งรายการทําอาหารสําหรับเด็กในปจจุบันยังมีปริมาณที่นอยเมื่อเทียบกับความตองการของกลุมเปา
หมายอาจกลาวไดวาในภาพรวมของการประเมินประสิทธิผลรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใช
กราฟกประเภท 2 มิติ ไดรบัความชื่นชอบและความพึงพอใจจากกลุมเปาหมายเปนอยางดี 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 จุลนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี อันเน่ืองมาจากกําลังใจความรวมมือและความกรุณาจาก 
ผูที่เกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม จุดเริ่มตนจนถึงความสําเร็จของการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูศึกษาไดรับ 
ความกรุณาเมตตาและความชวยเหลือ จากอาจารยมานิดา นฤภัทร อาจารยที่ปรึกษา ผูควบคุมดูแล   
จุลนิพนธ ซึ่งตลอดระยะเวลาการทําจุลนิพนธน้ี อาจารยไดใหคําปรึกษาและคําแนะนําที่ดี ตลอดจนเสีย 
สละเวลาอันมีคามาตรวจแกไขใหโดยตลอด นอกจากน้ียังตองขอกราบขอบพระคุณคณาจารยอีก 4 ทาน 
ไดแก ผูชวยศาสตราจารยโชติรส ทิมพัฒนพงษ อาจารยกังวาล ทิมพัฒนพงษ ดร.ทวีรัก กลิ่นสุคนธ และ 
อาจารยสรางสรรค สันติมณีรัตน คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธฉบับน้ีที่ชวยเติมเต็มในจุดออนตางๆ ให 
คําแนะนําเพื่อแกไขในสวนที่บกพรองจนทาํใหจลุนิพนธฉบบัน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี   
 ผูศึกษากราบขอบพระคุณคณาอาจารยทกุทานในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดประสิทธ์ิประสาทวิชา มอบความรู ความเมตตารวมถึงประสบการณชีวิตอันมี 
คาจนทําใหศิษยคนน้ีประสบความสําเร็จในการศึกษาไดดวยดี    
 นอกจากน้ีจุลนิพนธเรื่องน้ีของขาพเจาจะไมสามารถสําเร็จลุลวงไปได ถาหากไมไดรับความ 
ชวยเหลือจากนางสาวปูชิตา เย็นทรวง นักศึกษาช้ันปที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่คอยใหความชวยเหลือและใหกําลังใจอยางเต็มที่ในการทํางานทุกข้ันตอน      
ขอขอบคุณนองเปรย ปาณิสรา เย็นทรวง ที่สละเวลามาทําหนาที่พิธีกรดําเนินรายการ ขอขอบคุณ
นางสาวบุญสิตา พัดฟูทรัพย และนางสาวณัฐพร สุรชาติชูพงศ ที่คอยชวยเหลือในดานการถายทําและ
ดานวัสดุ อุปกรณ ซึ่งผูศึกษาประทับใจในความรวมมือ ตลอดจนกําลังใจเต็มเปยมจากเพื่อนพี่นองทุกคน 
รวมทั้งขอขอบคุณกลุมตัวอยางของคุณแมที่มบีุตรหลานอายุ 3-9 ป ที่สละเวลามาตอบแบบสอบถามและ
มารวมประเมินผลรายการของขาพเจาจีงขอขอบคุณไว ณ โอกาสน้ีดวย   
 สุดทายน้ีสิ่งสําคัญที่ผูศึกษาจะละเลยมิไดตองขอกราบขอบพระคุณ นางวิมลมาศ ศรีสวัสด์ิ 
และนายประทีป ศรีสวัสด์ิ พอและแมบุคคลที่สําคัญที่สุดในชีวิต ที่มอบทั้งความรักกําลังใจการดูแลและ  
ใหการสนับสนุนในการศึกษาจนทําใหลูกมีความสําเร็จในวันน้ี อีกทั้งญาติพี่นองครอบครัวเวียงเกตุ โดย 
เฉพาะนางอัจฉรา ชีวพันธ (ปา) ที่คอยสนับสนุนใหความชวยเหลือรวมทุกขรวมสุขและใหกําลังใจมาโดย 
ตลอด ดวยความรวมมือ ความชวยเหลือ และกําลังใจอยางเปยมลนจากทุกทาน จึงทําใหนางสาว      
ณัฐรัมภา ศรีสวัสด์ิ ประสบความสําเร็จในการศึกษาไดในที่สุดจึงขอขอบพระคุณจากใจจริง 
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สารบัญ 
หนา 

บทคัดยอ      ง 
กิตติกรรมประกาศ     จ 
สารบัญ      ฉ 
สารบัญตาราง     ช 
สารบัญภาพ    ฌ   
บทที่ 1 บทนํา     1 
 ที่มาและความสําคัญของปญหา             1 
 วัตถุประสงค             3 
 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ     3 
 ข้ันตอนการศึกษา     4 
 ข้ันตอนและแผนการดําเนินงาน     4 
 ขอจํากัดในการศึกษา     5 
 ผลที่คาดวาจะไดรับ     5 
 นิยามศัพท     5 
บทที่ 2 ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ     6 
 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร     7 
 ทฤษฎีการผลิตรายการโทรทัศน   11 
 แนวคิดดานการออกแบบภาพกราฟก 2 มิติ   14 
 แนวคิดเกี่ยวกับดานศิลป   17  
 โภชนาการสําหรับเด็ก   20 
 แนวคิดเกี่ยวกับเด็ก   25 
 งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ   29 
 ผลงานที่เกี่ยวของ   30 
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการผลิตรายการ   33 
 รูปแบบในการศึกษาวิจัย   33 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง   33 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย   34 
 การทดสอบเครื่องมือ   36 
 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล   36 
 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล   37 
 การวิเคราะหขอมูล   38 
 การนําเสนอขอมูลและช้ินงาน   38 
 การวางแผนกอนการผลิตช้ินงาน   39 
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สารบัญ(ตอ) 
บทที่ 4 ประมวลผลวิจัย   40 
 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ   40 
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 บทวิเคราะหการสัมภาษณเชิงลึก   43 
 ผลสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศน   51 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา          

อาหาร ถือไดวามบีทบาทสําคัญมากตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก อัตราการเจริญ 
เติบโตจะเร็วที่สุดในชวงเปนทารกและลดลงเมื่อเด็กอายุเพิ่มข้ึน ดังน้ันโภชนาการที่ดีจึงเปนสิ่งสําคัญเปน 
อยางย่ิง เน่ืองจากรางกายตองการเสริมสรางการเจริญเติบโตและพัฒนาการ (ศูนยขอมูลดานอาหารแหง 
เอเชีย AFIC 2553: 6) แตสําหรับปญหาดานโภชนาการของเด็กไทยในปจจุบันน้ี นอกจากพวกเขาจะชอบ 
กินอาหารประเภทฟาสทฟูด หรือขนมที่มีการปรุงแตงรสชาติ สีสัน มากดวยนํ้าตาลและไขมันที่มีคุณคา 
ทางโภชนาการนอย ซึ่งอาจทําใหเกิดปญหาโรคอวนหรือโรคเบาหวานไดและอีกทั้งเด็กสวนใหญยังไมชอบ 
รับประทานผักและผลไมที่มีประโยชนตอรางกาย ซึ่งการที่เราไมรับประทานผักผลไมน้ันจะสงผลใหสาร 
อาหารที่ไดรับน้ันยอมไมครบตามไปดวย โดยเฉพาะวิตามิน แรธาตุ และใยอาหาร วิตามินบางตัวอาจจะได 
มาจากเน้ือสัตวบาง เชน วิตามินบี 1 บี 2 แตวิตามินบางตัว เชน วิตามินซี วิตามินเอ จะมีในพืชผักและ 
ผลไมมากที่สุด เน้ือสัตวแทบจะไมมีเลย จึงทําใหขาดวิตามินดังกลาวได สวนใยอาหารถึงแมจะไมนับวา 
เปนสารอาหาร แตกถื็อวามีบทบาทและมีความสําคัญสําหรับรางกายดังไดกลาวมาแลว และใยอาหารมี 
มากเฉพาะในพืชผักและผลไมเทาน้ัน ซึ่งการที่ไมกินผักและผลไมก็เทากับรางกายจะไมไดรับใยอาหารและ  
ปญหาของสุขภาพยอมจะเกิดตามมา (นิตยสารใกลหมอ 2551: 50)      

ซึ่งจะเห็นไดจากผลสํารวจการกินผักของเด็กในประเทศไทยป พ.ศ.2551 และ 2552 พบวาเด็ก  
อายุ 2-14 ป กินผักเฉลี่ยวันละ 0.7 สวน โดยเด็กอายุ 2-5 ป ทั้งชายและหญิง กินผักนอยกวาเด็กอายุ   
6-14 ปเล็กนอย และไมพบความแตกตางระหวางเด็กในและนอกเขตเทศบาล แตพบวาเด็กในภาคใตกิน
ผักมากที่สุด รองลงมาคือภาคเหนือและภาคกลาง สวนเด็กภาคอีสานกินผักนอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ 
ความเพียงพอในการปริโภคพบวา เด็ก 6-14 ป ที่กินผักเพียงพอตามขอแนะนําตอวัน มีเทากับรอยละ 5 
เมื่อสํารวจปริมาณการบริโภคผลไม พบวาเด็กอายุ 2-14 ป ทานเฉลี่ยตอวัน 1.3 สวน เมื่อเปรียบเทียบ 
สัดสวน การบริโภคตอวันพบวาเด็ก 1 ใน 2 กินผลไมปริมาณนอยกวา 1 สวนตอวัน โดยเด็กในภาคใตกิน 
ผลไมเพียงพอมากที่สุด รองลงมาเปนภาคเหนือ (วิชัย เอกพลากร 2551:-52) จะเห็นไดวาเด็กในกรุงเทพ 
มหานครและเด็กภาคอีสานบริโภคผักและผลไมนอยที่สุดรองมาจากภาคอื่นๆ สาเหตุที่ทําใหเด็กไมกินผัก 
หรือผลไมน้ันอาจจะมาจากสาเหตุหลายๆอยาง เชน เด็กไมชอบรับประทานผักเพราะมีกลิ่นเหม็นฉุน     
ไมอรอยหรือไมไดรับการปลูกฝงมาต้ังแตเด็กๆ รวมถึงในอาหารจานดวนที่เด็กชอบบริโภคปริมาณของผัก
แทบจะไมมีเลย และที่สําคัญคือการเอาใจใสในดานอาหารของผูปกครอง ตลอดจนมาถึงการที่ไมเห็น 
คุณคาผักของเด็กก็มีสวนเกี่ยวของดวย   
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จากปญหาที่ได กลาวมา ทําใหไดมีนักวิชาการหาวิธีที่จะใหเด็กบริโภคผักมากข้ึน จากพื้นฐาน 
ความคิดที่บริโภคนิสัยของเด็ก โดยเริ่มสรางต้ังแตวัยเด็กเล็กและจะตอเน่ืองจนเปนผูใหญ ในการวิจัยได
ใชสื่อตางๆ เชนใหเด็กดูการตูน “ปอปอาย” เลานิทานหนูนิดกับฟกทอง รองเพลงผักผลไม เลนเกม 
ทดลองใหเด็กปลูกผักแลวนํามาปรุงอาหาร โดยใหเด็กมีสวนรวมในการชวยเตรียมลางผักดูการหั่น     
การประกอบอาหารจากผักรวมกับผูวิจัยแลวใหเด็กลองไดลิ้มรสประสบการณจริงที่เด็กไดจับตองสัมผัส 
ลาง ช่ัง ตวง คน ตัก ชิมอาหารที่ปรุงจากผัก ทําใหเด็กชอบและกระตือรือรนตองการที่จะรบัประทานผัก 
สวนคนที่ไมชอบผักเมื่อน่ังรับประทานอาหารกับเพื่อนๆที่ชอบผักก็จะถูกชักชวนใหเพื่อนรับประทานผัก 
จากการวิจัยเด็กผูชายจะยึดตัวการตูน “ปอบอาย” เปนสัญลักษณที่กินผักแลวรางกายจะแข็งแรง ขณะที ่
เด็กผูหญิงจะยึดหนูนิดเปนสัญลักษณ คือเมื่อกินผักแลว แกมแดง ผิวมีสุขภาพดี (ชุติมา ศิริกุลชยานนท, 
2553: 9-18)      
 จากงานวิจัยในขางตนผูศึกษาเห็นวาการใชนิทานภาพการตูน มาชวยเปนสื่อใหกับเด็กรวมถึง 
การทดลองหรือการใหเด็กไดลองลงมือทําอาหารเองน้ัน มีสวนชวยใหเด็กหันมาสนใจในการรับประทาน 
ผักผลไมไดมากข้ึน และเน่ืองจากการสือ่สารในสื่อโทรทัศนในปจจุบนัไมไดมีเพียงแคภาพและเสยีงเทาน้ัน 
ยังมีการใชกราฟกที่เปนทั้งภาษาเขียน หรือ ภาษาภาพ เขามาชวยในการสนับสนุนตัวรายการเพื่อใชสื่อ 
ความหมายตอกัน ซึ่งผูศึกษาเห็นวางานกราฟกน้ันมีสวนชวยในการสื่อสารกับเด็กไดงายข้ึนเน่ืองจากงาน  
กราฟกน้ันมีคุณสมบัติที่ดีหลายประการ ดังน้ี        
 งานกราฟกเขาใจไดงาย มีงานจํานวนมากที่แสดงดวยภาพจะทําใหเขาใจ ถึงเรื่องที่ตองการสื่อ 
ความหมายไดงายกวาการอธิบายดวยภาษาพูดและภาษาเขียน เพราะการสื่อสารดวยภาพกราฟกน้ันมี 
ความชัดเจน เรียบงายและสามารถเนนจุดที่ตองการได เชน การใชภาพแผนที่บอกสถานที่ การออกแบบ 
ผลิตภัณฑ  

งานกราฟกดึงดูดความสนใจมีความสะดุดตานาเช่ือถือ สามารถใชสรางความสําคัญ   และทําให  
ตระหนักถึงสิ่งที่ควรเอาใจใสจึงใชดึงดูดความสนใจไดดีกวาการบอกเลาเรือ่งราว เชน การนําเสนอผลงาน  
หรือขอมูลตางๆ ถาใชภาพกราฟกประกอบการชวยใหผูฟงไมเบือ่ เกิดความเขาใจและสนใจติดตามตลอด  
การนําเสนอ  
 งานกราฟกชวยใหจดจําไดมากและเร็วกวา เน่ืองจากมนุษยจะจําขอมูลในลักษณะที่เปนภาพได
ดีกวาตัวเลขหรือขอความ การประยุกตใชงานกราฟกในการเรียนรูหรือการศึกษาจะชวยใหผูเรียนสรุป
ความรูไดเปนอยางดี เพราะสามารถจดจําสิ่งตางๆ ไดมากและเร็วกวา เชน การใชภาพสัตวสอนใหเด็ก 
รูจักช่ือสัตวชนิดตางๆ (กระทรวงศึกษาธิการ 2533: 2)     
 จากที่มาและความสําคัญจะเห็นไดวาจํานวนการบริโภคผักผลไมของเด็กไทยในปจจุบันน้ันมี
จํานวนนอยมาก ดวยเหตุผลตางๆอาจจะมาจากผักมีรสชาติขม หรือการเอาใจใสของครอบครัว รวมถึง
การที่ไมไดรับการปลูกฝงต้ังแตเด็ก ดังน้ัน ผูศึกษาจึงต้ังใจที่จะผลิตรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็ก 
โดยใชกราฟกประเภทสองมิติมาประกอบเขาไปในช้ินงานเพื่อดึงดูดใหเด็กมีความสนใจที่จะดูรายการ 
เกิดจินตนาการความคิดสรางสรรคและมีความอยากที่จะรับประทานผักผลไมมากย่ิงข้ึน รวมถึงสามารถ
ที่จะใหความรูกับเด็กเกี่ยวกับประโยชนตางๆของผักผลไมผานช้ินงานรายการอีกดวย 
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วัตถุประสงค          
 1. .เพื่อศึกษารูปแบบและข้ันตอนการผลติรายการโทรทัศนที่ใชภาพกราฟก 2 มิติ มาประกอบ 
ในรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็ก       
 2.. เพื่อนําเสนอช้ินงานการผลิตรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กทางโทรทัศนโดยใช
กราฟกประเภท 2 มิติ มีความยาว 10 นาที จํานวน 1 ตอน     
  3..เพื่อสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรคใหกับเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา
ตอนตนที่มีอายุระหวาง 3-9 ป         
  4..เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขในทุกข้ันตอนของการผลิตรายการทําอาหาร
เมนูผักสําหรับเด็กเพื่อนําไปพัฒนารายการตอในอนาคต    

ลักษณะและขอบเขตโครงการวิจัย      
 ลักษณะของโครงการจุลนิพนธผูศึกษาไดทําการศึกษาเกีย่วกับรายการทําอาหารเมนูผกัสาํหรบั 
เด็กโดยใชกราฟกประเภท 2 มิติ ในการศึกษาครั้งน้ี ผูจัดทําไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาไว ดังน้ี 
สวนท่ี 1 ขอบเขตดานเน้ือหา        
 ผูศึกษาไดสรางสรรครายการทาํอาหารเพื่อเปนการสงเสรมิใหเด็กอยากที่จะรับประทานอาหาร
ที่มีประโยชนมากข้ึน ใหเด็กมีความคิดสรางสรรคและจินตนาการรวมถึงการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
รายการมคีวามยาว 10 นาที ซึ่งในรายการจะเนนการใชภาพกราฟก 2 มิติ ที่สามารถดึงดูดความสนใจ 
จากเด็กได ไวเปนสวนหน่ึงในการเลาเรื่องของการทําอาหารเพื่อใหเด็กสามารถเขาใจไดงายมากข้ึนและ 
ไดเรียนรูการทําอาหารจากภาพกราฟกเหลาน้ัน           
สวนท่ี 2 ขอบเขตดานกลุมเปาหมาย                    
 กลุมผูชม (Target Audience) เด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษาอยูในชวงอายุระหวาง 3-9 ป 
 กลุมผูชมรอง ผูปกครอง         

ขั้นตอนการศึกษา         
  การสรางสรรครายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟกประเภท 2 มิติ ไดดําเนิน 
ข้ันตอนการศึกษาออกเปน 6 ข้ันตอน ดังน้ี      
 ขั้นตอนท่ี 1 : ศึกษาและวิเคราะหขอมลู รวบรวมเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหัวขอ  
จุลนิพนธ รวมถึงศึกษาหางานรายการประเภทกราฟกสองมติิสําหรับสื่อโทรทัศนไวเพื่อศึกษา
 ขั้นตอนท่ี.2.:.เริ่มดําเนินการในข้ันตอนกอนผลิตรายการ (Pre-Production) และนําขอมูลที่
รวบรวม มาสรปุผล คิดโครงสรางรายการ เขียนบทรายการ วาดสตอรรีบ่อรด รวมถึงวางแผนการถายทํา
ใหเรียบรอย          
 ขั้นตอนท่ี.3.:.เริ่มทําการถายทํารายการ.(Production) ตามแผนงานที่ไดทําไว
 ขั้นตอนท่ี 4.:.การดําเนินการหลงัการผลิต (Post Production) ทําการตัดตอรายการและทํา
กราฟกการตูน 2 มิติ พรอมกบัใสเสียงใหเขากับเน้ือหารายการ    
 ขั้นตอนท่ี 5 : ประเมินประผลรายการ และนําเสนอรายการใหกับกลุมเปาหมายเพื่อประเมิน
ประสิทธิผล (Evaluation Research) โดยใชวิธีเปดผลงานที่ผลิตข้ึนใหกลุม เปาหมายชมกอนจากน้ันจึง
ทําการประเมินผลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลกึ (In-depth Interview)   
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 ขั้นตอนท่ี 6 : การสรปุอภิปรายการศึกษาพรอมขอเสนอแนะ   
            1. ผูศึกษาสรุปผลการศึกษาและผลการประเมินพรอมขอเสนอแนะ 
            2. รวบรวมขอมูลทั้งหมดเปนรปูเลมพรอมช้ินงาน   
            3. การนําเสนอช้ินงานผลงานการผลิตรายการ              

ขั้นตอนและแผนการดําเนินงาน                         
ตารางที ่1-1 แสดงข้ันตอนการดําเนินงานต้ังแต เดือนกรกฎาคม 2555 – เดือนกมุภาพันธ 2556 

กิจกรรม 
2556 2557 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ศึกษามูลและนําเสนอหัวขอจุลนิพนธ 
         

คนควา รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ            

ทดสอบกลุมตัวอยางโดยวิธีแจกแบบสอบถาม และ
วิเคราะหขอมูล 

         

กิจกรรม 
2556 2557 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

นําเสนอแผนโครงการผลิตรายการ          

ดําเนินการกอนการผลิต ติดตอประสานงาน          

ผลิตรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็ก          

ตัดตอรายการ          

ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน          

จัดทําเอกสาร          
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ขอจํากัดในการศึกษา         
 ในการศึกษาครั้งน้ีมีขอจํากัดที่เปนอุปสรรคในการผลิตผลงาน   
 1. ดานงบประมาณในการผลิตรายการ      
 2. ดานเครื่องมือวัสดุอุปกรณ และบุคลากร           

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ           
 1. ไดทราบถึงรูปแบบและข้ึนตอนการผลิตภาพกราฟก 2 มิติ ในการทํารายการทําอาหาร 
เมนูผักสําหรับเด็ก         
  2. ไดนําเสนอช้ินงานการผลิตรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟกประเภท   
2 มิติ ที่มีความยาว 10 นาที จํานวน 1 ตอน      
  3. สามารถสงเสริมความคิดสรางสรรคและจินตนาการใหกับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา 
ตอนตนที่มอีายุระหวาง 3-9 ป อยากที่จะรับประทานผักและผลไม    
  4. ไดทราบถึงแนวทางแกไขปญหาในทุกข้ันตอนของการผลิตรายการทําอาหารเมนูผัก 
สําหรับเด็ก สําหรับนําไปพัฒนารายการตอในอนาคต 

 
นิยามศัพท          
 1. กราฟกประเภท 2 มิติ (2 Dimension : 2D) หมายถึง ภาพที่คุนเคยและพบเห็นไดโดย 
ทั่วไป เชน ภาพถาย ภาพวาด หรือ ภาพการตูน ในการศึกษาครั้งน้ีจะนําภาพกราฟก 2 มิติ ประเภท 
การตูนเพื่อนํามาประกอบในรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กใหดูนาสนใจย่ิงข้ึน   
 2. อาหารเมนูผัก หมายถึง อาหารที่มีผักหรอืผลไมเปนสวนประกอบในเมนูอาหารน้ันและมี
คุณประโยชนโภชนาการทางอาหารสูงซึ่งมีประโยชนตอเด็ก  

3. เด็ก หมายถึง ในการศึกษาครั้งน้ีผูจัดทําไดศึกษาในกลุมของเด็กปฐมวัยและวัยประถม 
ศึกษาตอนตนซึ่งมีชวงอายุระหวาง 3-9 ป  
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บทที่ 2 
ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการศึกษางานวิจัยหัวขอเรื่อง“การสรางสรรครายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใช 
กราฟกประเภท 2 มิติ” น้ีผูศึกษาไดนําแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาศึกษาและ 
วิเคราะหเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางสรรคผลงาน ดังน้ี   
 แนวคิดและทฤษฏีการสื่อสาร      
    - ความหมายของการสื่อสาร 
                - องคประกอบของการสื่อสาร 
                - แนวคิดการสื่อสารเพือ่โนมนาวใจ       
           ทฤษฎีการผลิตรายการโทรทัศน     
    - การผลิตรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก                       
           แนวคิดดานการออกแบบภาพกราฟก 2 มิติ 
               - พื้นฐานของภาพกราฟก 
                - การจัดองคประกอบของงานกราฟก 

- หลักการออกแบบ       
    - กระบวนการออกแบบกราฟก 
            แนวคิดเก่ียวกับดานศิลป 
                - ความสนใจเรื่องสีของเด็ก 
                - แนวคิดความรูสึกตอส ี
                - แนวคิดองคประกอบของภาพ   
            โภชนาการสําหรับเด็ก                                    
                - โภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัยและเด็กวัยประถมศึกษา 
                - ความตองการสารอาหารในเด็กปฐมวัยและเด็กวัยประถมศึกษา 
            แนวคิดเก่ียวเด็ก 
                - จิตวิทยาการคิดและการเรียนรูของเด็กปฐมวัยและเด็กวัยประถมศึกษา   
                - แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กวัย 3-9 ป 
             งานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
             ผลงานท่ีเก่ียวของ 
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แนวคิดและทฤษฏีการสื่อสาร 
 1. ความหมายของการสื่อสาร  
                การสื่อสาร (Communication) ซึ่งมาจากรากศัพทภาษาลาติน หมายถึง การรวม 
กลาวคือ เมื่อมีการสื่อสารความหมายก็หมายความวา มีการกระทํารวมกันในบางสิ่งบางอยาง น่ันคือ 
การถายทอดหรือการแลกเปลี่ยนขาวสารความรูสึกนึกคิดตอขอมูลขาวสารทัศนะความ รูสึกและ
อารมณของบุคคลต้ังแต 2 บุคคลข้ึนไป การสื่อสารจึงเปนปฏิกิริยาสัมพันธทางสังคมที่สื่อความหมาย
ผานระบบสัญลักษณ กระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางบุคคลตอบุคคล หรือบุคคลตอ
กลุมโดยใช สัญลักษณ สัญญาณ หรือพฤติกรรมที่เขาใจกัน (Webster Dictionary 1978 : 98) การให
ความหมายของการสื่อสารตามรูปคําขางตนยังไมใชความหมายที่สมบรูณนักเพราะการสือ่สารที่แทจริง
น้ันมีความหมายกวางครอบคลุมเกี่ยวของกับชีวิตและสังคมมนุษยในทุกๆเรื่อง นักวิชาการดานการ
สื่อสารไดใหความหมายไวตางๆกันตามแงมุมที่แตละคนพิจารณาใหความสําคัญดังตัวอยางตอไปน้ี  
        วิลเบอร แชรมม (Wilber Schramm) ใหความหมายวา การสื่อสารคือการที่มีความ
เขาใจรวมกันตอเครื่องหมายที่แสดงขาวสาร        
    ชารล อี ออสกุด (Charl E.Osgood) ใหความหมายโดยทั่วไปวาการสื่อสารเกิดข้ึนเมื่อ
ฝายหน่ึงคือผูสงสารมีอิทธิพลตออีกฝายหน่ึง คือ ผูรับสารโดยใชสัญลักษณตางๆ ซึ่งถูกสงผานสื่อที่
เช่ือมตอสองฝาย 
              วอรเรน ดับเบิลยู วีเวอร (Worren W. Weaver) กลาววา การสื่อสารมีความหมาย
กวางขวาง ครอบคลุมถึงกระบวนการทุกอยางที่จิตใจของคนๆหน่ึง อาจมีผลตอจิตใจของอีกคนหน่ึง
ไมใชเพียงการพูดและการเขียนเทาน้ันแตรวมถึงดนตรี ภาพ การแสดง และพฤติกรรมอื่นของมนุษย 

     ยอรจ เอ มิลเลอ (George A. Miller) ใหความหมายวา การสื่อสารเปนการถายทอด
สารจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง 

    เจอรเกน รอย และ เกเกอรี่ เบทสัน (Jurgen Ruesch and Gregory Bateson) ให
ความหมายโดยสรุปวา การสื่อสาร ไมใชการถายทอดขาวสารดวยภาษาพูดและเขียนโดยมีเจตนาที่ 
ชัดเจนเทาน้ัน แตหมายถึงพฤติกรรมที่บุคคลหน่ึงกระทําแลวสงผลใหบุคคลอื่นเกิดความเขาใจ   

    พจนานุกรมภาษาอังกฤษ (Oxford English Dictionary) ใหความหมายวาการ
แลกเปลี่ยนความคิด ความรูอื่นๆจากความหมายที่มีผูใหไวแตกตางกัน ซึ่งบางคนใหความหมาย
ครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมที่ไมใชภาษาพูดและภาษาเขียน บางคนถือวาการสื่อสารคือ การแสดงออก 
ทุกอยางที่ผูอื่นเขาใจไดไมวาการแสดงน้ันจะมีเจตนาใหผูอื่นเขาใจหรือไมก็ตาม จึงอาจสรุปไดวา การ
สื่อสาร คือการที่มนุษยถายทอดความรู ความคิดหรือประสบการณของตนไปยังบุคคลอื่นและการรับ
ความรูความคิดจากบุคคลอื่นมาปรับพฤติกรรมของตนเองซึ่งการถายทอด และการรับความรูความคิด
มีอยู 3 ลักษณะ 

  1. การใชรหสัสญัญาณโดยตรง เชน การใชสญัญาณเสียง ภาษาพูด สัญลักษณ  
       ภาษาเขียน ภาษาทาทาง ตลอดจนสัญญาณอื่นๆ ที่กระทําโดยตรงระหวางผู               
       ถายทอดกับผูรับ 

 2. การใชเครื่องมือในการถายทอดเปนการสื่อสารโดยผานทางเครื่องมือ เชน การ 
      ใชโสตทัศนูปกรณ วิทยุกระจายเสียง คอมพิวเตอร หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ 
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               3..การถายทอดโดยกระบวนการทางสังคม เชน การปฏิบัติสืบทอดทางประเพณี            
        ศาสนา วัฒนธรรม และระบบอื่นๆ      
 2. องคประกอบของการสื่อสาร           
     ในการศึกษาครั้ง น้ี ผู ศึกษาไดเลือกใชแบบจําลองการสื่อสารของ เดวิด เบอรโล         
เพื่ออธิบายองคประกอบและกระบวนการสื่อสาร ดังน้ี (ขวัญชีวา  สางหลวง 2552: 9-20)  
         เดวิด เบอรโล ไดพิมพตําราช่ือ (“The Process of Communication”) ใน
ทศวรรษที่ 1960 โดยได อธิบายถึงคุณลักษณะและปจจัยในกระบวนการสื่อสารไวอยางละเอียด และ
เบอรโล ไดสรุปองคประกอบของการสื่อสารวามี 6 ประการ คือ 
                   1. แหลงสาร (Communication Source) 
                  2. ผูเขารหัสสาร (Encoder) 
                  3. เน้ือหาขาวสาร (Message) 

   4. ชองสาร (Channel) 
     5. ผูถอดรหัสสาร (Decoder) 
     6. ผูรับสาร (Communication Receiver) 
  ในการสงและรับขาวสารของผูสงสารและผูรบัสารน้ันแหลงสารกับผูเขารหัสสารอาจรวม 

อยูในตัวบุคคลคนเดียวกัน เรียกวา ผูสงสาร (Source) และผูถอดรหัสสารกับผูรับสาร หรือ อาจเรียก 
รวมวา ผูรับสาร (Receiver) ดังน้ันแบบจําลองการสื่อสารตามแนวความคิดของเบอรโลประกอบดัวย 
ผูสงสาร สาร ชองทางการสื่อสารและผูรับสาร หรือ SMCR model เบอรโล ไดอธิบายถึงคุณลักษณะ 
ที่สําคัญๆ ขององคประกอบการสื่อสารแตละตัวที่จะมีอิทธิพลทําใหการสื่อสารน้ัน ประสบผลสําเร็จ 
หรือ ประสบผลลมเหลว เปนตน  

 

 
ภาพท่ี 2-1 แสดงแบบจําลองการสื่อสารของ เดวิด เบอรโล (Berlo’s Model) 
ท่ีมา Bas Broekhuizen 2011, เขาถึงเมือ่วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
เขาถึงไดจาก http://www.interactive-infographics.com/2011/03/23/interactivity-a-model  
 แบบจําลองการสื่อสารของเดวิด เบอรโล ขางตน ไดแสดงองคประกอบการสื่อสารและ 
รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลกัษณะขององคประกอบไวดังน้ี 

1. ผูสงสาร (Source) หมายถึงบุคคลที่สงหรือถายทอดขอมูลขาวสาร ความรูสึกนึกคิด 
อารมณความรูสึกตาง ๆ โดยการเขารหัส (Encoder) ออกไปเปนสัญญาณ สัญลักษณ กิริยาทาทาง 
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เบอรโล เช่ือวาการสื่อสารจะสําเร็จได ผูสงสาร จําเปนตองมีคุณลักษณะ ที่เอื้ออํานวยตอความสําเร็จ 
และประสิทธิผลของการสื่อสาร ดังน้ี              
    ทักษะในการสื่อสาร (Communication skill) อันไดแกความสามารถความชํานาญใน 
การเขารหัสสาร (Encoder) เชน ความสามารถ ความชํานาญในดานการพูดและการเขียน รวมทั้ง 
การตีความขอมูลขาวสารตาง ๆ 
           ความรู (Knowledge) หมายถึงความรูในเรื่องขอมลูขาวสาร ที่ผูสงจะถายทอดหรือสงไป  
จะมีผลตอความเช่ือถือความนาเลื่อมใสของผูสงสารในสายตาของผูรับสาร (Source Credibility) 
และนอกจากความรูในเรื่องขอมูลหรือเรื่องที่ผูสงจะสงแลว ยังรวมถึงความรูเกี่ยวกับกระบวนการ
สื่อสาร ที่ทําใหผูสงสารสามารถสรางและปรับองคประกอบตางๆ ในกระบวนการสื่อสารใหสมบูรณ 
ลดอุปสรรคหรือสิ่งขัดขวางการสื่อสารที่จะเกิดข้ึนใหหมดไปหรือนอยลงดวย 
        ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความรู ความคิดเห็นและความรูสึกของบุคคลที่มีตอบุคคล 
 หรือเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงที่จะมีผลตอพฤติกรรม และการแสดงออกของบุคคลในข้ันตอนของ
กระบวนการสื่อสารน้ัน ผูสงสารจําเปนตองมีความพยายามในการสื่อสาร ในทางตรงกันขามหาก ผูสง
สาร มีความรูสึกที่ไมดีตอผูรับสารก็จะทําใหผูสงสารขาดความต้ังใจไมกระตือรือรนและไมใชความ 
พยายามเทาที่ควรในการสงสารทําใหการสื่อสารไมมีประสิทธิภาพ 
           2. สาร (Message) ไดแก ผลผลิต (Output) ของความรูสกึนึกคิดอารมณความรูสึกตางๆ 
หรือเน้ือหาสาระทีผู่สงตองการสื่อออกไปอาจปรากฏออกมาในรูปของภาษาพูด ภาษาเขียน หรือกริิยา  
ทาทาง เดวิด เบอรโล ไดกลาวถึง องคประกอบของสารวามอียู 5 สวน ดวยกัน คือ 

 รหัสสาร (Message Code) หมายถึงสวนทีเ่ล็กที่สุดของสาร อันไดแก สระ พยัญชนะ 
หรือวรรณยุกตตาง ๆ ที ่นํามาประกอบกันเปนคําที่มีความหมาย 
เน้ือหาของสาร (Message Content) หมายถึงสาระทีผู่สงต้ังใจและตองการทีจ่ะสือ่ออก ไปยังผูรับ    
               การจัดเรียงลําดับสาร (Message Treatment) หมายถึง การเรียบเรียงเน้ือหาของสาร 
ตามรูปแบบ (Styles) ของแตละบุคคล มักจะข้ึนอยูกับบุคลิกภาพของผูสงวาเปนคนที่มีบุคลิกในการ 
สื่อสารอยางไร เชน เปนคนที่ชอบพูดจากาวราว หรือเปนคนสุภาพ นุมนวล ออนโยน เปนตน 

 องคประกอบยอยของสาร (Element) นอกจากสารจะแบงออกเปน รหัสสาร เน้ือหาของ 
สารและการจัดเรียงลําดับแลว ยังอาจพิจารณาสารในแงขององคประกอบยอยของสาร ในแงของคํา
หน่ึงประโยคหน่ึง ยอหนาหน่ึงก็ได เชน ในการเขียนเรียงความจะประกอบไปดวยองค ประกอบยอย 
คือ คํานํา เน้ือเรื่อง และสรุปหรือในการเขียนขาวก็จะประกอบดวยประโยคตางๆ 

   โครงสรางของสาร (Structure) ในแตละภาษาจะมีโครงสรางของภาษาที่แตกตางกันไป 
เชน ประโยคในภาษาไทย จะมีโครงสรางของประโยคโดยเรียงต้ังแตประธาน กิริยา และกรรม หรือ 
ในการเขียนขาวโครงสรางของขาวจะประกอบดวย พาดหัวใหญ พาดหัวรอง เน้ือขาวและสรุป 
 3. ชองสาร (Channel) ไดแก ชองทางหรือตัวกลางที่ใชในการสง หรือ ถายทอดสาร      
เดวิด เบอรโล เช่ือวามนุษยเราสามารถใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 อัน ไดแก การมองเห็น (Seeing) การ
ไดยิน (Hearing) การดมกลิ่น (Smelling) การลิ้มรส (Tasting) และการสัมผัส (Touching) ใน การ
สงและถายทอดขอมูลขาวสารตางๆ ตอมา เบอรโลไดสรุปถึงชองทางการสื่อสารไว 3 ลักษณะ คือ 
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    3.1 ชองสาร ไดแก การเขารหสัและการถอดรหสั ไดแก การพูด ฟง เขียน อาน 
    3.2.ชองทาง หมายถึง พาหนะที่บรรจุขาวสารน้ัน ไดแก จอภาพ หนากระดาษ หนังสือ 

          พิมพ เครื่องสงเครื่องรับ วิทยุโทรทัศน เปนตน 
       3.3 ชองสาร หมายถึง พาหนะที่นําหรอืพาหนะที่บรรจุขาวสารน้ันไป ไดแก อากาศคลื่น
          แสง คลื่นเสียง กลาวคือ ถาเราจะอานหนังสือพิมพ เราจําเปนตองใชแสงสวาง หรือ
          ผูฟงจะไดยินเสียงก็ตอเมื่อมกีารเคลื่อนไหวหรือการสั่นสะเทือนของอากาศบริเวณ
          รอบๆน้ันเกิดข้ึน เปนตน     
 4. ผูรับสาร (Receiver) ไดแก บุคคลที่เปนผูรับขอมูลขาวสาร จากผูสงสารและในการ 
สื่อสารจะสําเรจ็ไดหรอืไมน้ัน ผูรบัสารจะตองมีคุณลักษณะ ดังน้ี 

     ความสามารถในการสื่อสาร (Communication Skill) หมายถึง ความสามารถ และ 
ความชํานาญในการ ถอดรหัสสาร (Decoder) ไดแก ความสามารถในการอาน การฟง การตีความ 
การจับใจความของผูรับสาร สิ่งเหลาน้ีจะมีผลตอการเขาใจในสารของผูรับสาร ตามที่ผูสงตองการ 
ความสามารถ ความชํานาญในการอานหรือการฟงของบุคคลน้ันจะแตกตางกันไปตามความรูประสบ 
การณและระดับสติปญญา เชน คนที่มีความรูสูงยอมสามารถฟงและจับประเด็นตางๆ ไปจากสิ่งที่ฟง
ไดงายกวาคนที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวา เปนตน 

   ความรู (Knowledge) หมายถึง สิ่งที่ผูรับสั่งสมมาจากประสบการณหรือจากการเรียนรู 
ในสิ่งตางๆ หรือเรื่องตางๆ ที่อาจเปนทั้งความรูในแงวิชาการหรือความรูในดานอื่น ความรูเบื้องตน 
เกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่จะรับและความรูข้ันพื้นฐานในการอานออกเขียนได ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ 
ขอมูลขาวสารที่จะรับและความรูในเรื่องกระบวนการสื่อสารจะทําใหผูรับสาร สามารถทราบบทบาท 
ของตนเองและไมทําตัวใหกลายเปนอุปสรรคในการสื่อสาร  
      ระบบสังคมและวัฒนธรรมของผูรบัสาร (Social and Culture System) เน่ืองจากผูรับ 
สารเปนบุคคลเชนเดียวกับผูสงสาร และอาศัยอยูในสังคมที่มีระเบียบแบบแผน มีขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรม ประเพณี สิ่งเหลาน้ีจะมีผลตอความรู ประสบการณความเขาในความเช่ือ คานิยม ทัศนคติ 
และพฤติกรรมของบุคคล รวมทั้งอิทธิพลของความเปนกลุมก็จะมีผลตอสิ่งเหลาน้ีของบุคคลดวย เชน 
เดียวกัน บุคคลที่อยูในระบบสังคมวัฒนธรรมที่แตกตางกันยอมมีความช่ืนชอบ มีการคัดเลือกขอมูล
ขาวสาร หรือ มีการรับรูขาวสารที่แตกตางกันไป              
      พัฒนาการของแบบจําลองการสื่อสารเริ่มมาจากการสื่อสารระหวางบุคคลพัฒนามา 
เปนแบบจําลองการสือ่สารมวลชน ต้ังแตการพูดอยางเดียวมาจนกลายเปนหลายๆ สื่อองคประกอบใน 
 ยุคแรกๆ คอนขางเรียบงาย ตอมาซับซอน กวางและลึกมากข้ึน จากการมองการไหลของขาวสารใน 
ลักษณะทางเดียว (One Way Communication) มาเปนสองทาง (Two Way Communication) 
ใหความสําคัญกับปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) และเริ่มมีการวิเคราะหถึงองคประกอบรวมทั้งผล 
ตางๆ ที่จะมีอิทธิพลตอการสื่อสารและเนนถึงการสื่อสารที่มีกับผลสําเร็จ (Effectiveness) และมีการ 
มองถึงปจจัยที่จะทําใหการสื่อสารลมเหลว (Communication Breaker)  

     จากการศึกษาแนวคิดเรื่องการเลือกสรรของผูรับสารทําใหผูศึกษาเขาใจและตระหนักถึง
ธรรมชาติ ความสนใจความตองการของผูรับสารในการเลือกรับสาร ตลอดจนปจจัยและองคประกอบ 
ตางๆที่ผูรับสารใชในการพิจารณาในการเลือกรับสาร ซึ่งจากการเปดรับสารไปสูการตีความหรือแปล 
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ความหมายไปจนถึงการเลือกจดจําน้ัน ทําใหทราบวาสารจาก ผูสงสารน้ันไมไดอยูในความทรงจําของ 
ผูรับสารทั้งหมด ทั้งน้ีเปนเพราะผูรับสารจดจําเฉพาะสารที่ตนเองตองการเทาน้ัน ผูศึกษาสามารถนํา 
กรอบแนวคิดน้ีไปใชประโยชนในการศึกษาวิเคราะหกลุมเปาหมายและนําขอมูลที่ไดมาพัฒนา ความคิด 
เพื่อออกแบบและตอยอดการผลิตใหมีความเหมาะสมและตรงกับความสนใจของกลุมเปาหมาย อีกทั้ง 
การคํานึงถึงองคประกอบในการเลือกสารของกลุมเปาหมายน้ีจะชวยใหผลงานที่ผลิตสามารถตอบโจทย
และชวยใหกลุมเปาหมายเกิดความพึงพอใจกับเน้ือหาผลงานที่มีความสอดคลองเขากันกับตนมากที่สุด
 3. แนวคิดการสื่อสารเพ่ือโนมนาวใจ     
     การโนมนาวใจ มิลเลอรและเบอรกูน (Miller and Burgoon) ใหคําอธิบายวา การโนม 
นาวใจ ใชเมื่อผูโนมนาวใจต้ังใจที่จะมอีิทธิพลเหนือผูไดรับการโนมนาวใจ เบรมเบ็คและฮาวเวล ไดใหคํา 
จํากัดความวา การโนมนาวใจหมายถึงความต้ังใจในการสื่อสาร ที่จะมีอิทธิพลเหนือทางเลือก ไซมอนส 
สรุปความหมายของการโนมนาวใจวา หมายถึงการสื่อสารของมนุษยที่สรางข้ึนมาเพื่อใหมีอิทธิพลเหนือ 
ผูอื่นโดยการเปลี่ยนความเช่ือ คานิยม หรือทัศนคติ คัทลิบ และเซ็นเตอร ไดเสนอความคิดเห็นวา การ 
โนมนาวใจทางดานประชาสัมพันธมีวัตถุประสงค สําคัญเพื่อเปลี่ยนแปลง (Change) ความคิดเห็นที่ไม 
ลงรอยกันหรือทําใหความคิดเห็นที่ไมลงรอยกันน้ันสลายไป (Neutralize) เพื่อกอเกิด (Crystallize) 
ความคิดเห็นในทางที่เปนประโยชนตอเรา หรือ ตอหนวยงานของเราหรือเพื่อรักษาความคิดเห็นที่ดีอยู 
น้ันแลวใหคงอยูตลอดไป โดยสรุปกลาวไดวาการโนมนาวใจมีลักษณะดังน้ี   
   1. ผูโนมนาวใจมีความต้ังใจที่จะมีอิทธิพลบางประการเหนือผูถูกโนมนาวใจ 
   2..โดยปกติผูถูกโนมนาวใจจะมีทางเลือกมากกวาหน่ึงและผูโนมนาวใจจะพยายามชักจูงผู 
      ถูกโนมนาวใจใหยอมรับทางเลือกที่ตนเสนอ      
   3. สิ่งที่ผูโนมนาวใจตองการ คือ การเปลี่ยนแปลงหรือการสรางหรือการดํารงไวซึ่งความ 
คิดเห็น ทัศนคติ คานิยม และความเช่ือของผูถูกโนมนาวใจซึ่งจะสงผลตอปจจัยอื่น อันไดแก อารมณ 
พฤติกรรม เปนตน        
    จากการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจทําใหผูศึกษาทราบถึง ความหมาย 
องคประกอบและผลของการสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ ซึ่งเปนปจจัยที่จะสงผลตอการตีความทัศนคติ 
ความเช่ือของผูรับสารและถาหากสามารถผลิตผลงานที่สามารถสื่อสารเพื่อโนมนาวใจเด็กปฐมวัยและ 
เด็กวัยประถมศึกษาที่มอีายุระหวาง 3-9 ปที่เปนกลุมเปาหมายไดแลวน้ัน ผลงานน้ีจะสามารถสงเสริม 
และปลูกฝงการรับประทานผักผลไมใหกับเด็กไดอยางแนนอน อีกทั้งทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อโนม 
นาวใจ ยังสามารถนําไปใชในการสรางสรรคผลงานในดานตางๆ ทั้งเรื่องของภาษาทาทางการแสดงออก 
ของตัวการตูนตลอดจนการใชสัญลักษณตางๆ ในการสื่อความหมายผานภาพที่ปรากฏเพื่อการโนมนาว 
ใจผูชมหรือกลุมเปาหมายใหเกิดความสนใจตอผลงานการตูนกราฟก 2 มิติ น้ีมากข้ึนดวย 
                                   
ทฤษฎีการผลิตรายการโทรทัศน                   
 1. การผลิตรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก     
     รายการเด็ก หมายถึง รายการที่ผลิตข้ึนสําหรับกลุมเปาหมายที่เปนวัยเด็ก (คณะอนุกรรม 
การศึกษาบทบาทสื่อมวลชนในการพัฒนาเด็ก 2535:1) รายการโทรทัศนสําหรับเด็ก หมายถึง รายการ 
โทรทัศนที่จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงคสนุกสนาน บันเทิง ไมเปนพิษเปนภัยใหความรูอยางกวางขวางมีการ 
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ปลูกฝงทัศนคติและคานิยมที่ดีงาม สอดคลองกับสังคม รวมทั้งกอประโยชนแกเด็กทั้งรางกายและจิตใจ 
(นราภรณ อัจฉริยะกุล, 2533: 8)                                                   
     เน่ืองจากเด็กเปนวัยที่ยังไมมีวิจารญาณละเอียดรอบคอบในการผลิตรายการโทรทัศน จึง 
ตองมีความต้ังใจและสนใจเปนพิเศษในเรื่องขอมูลหรือรายละเอียดที่นําเสนอและควรคํานึงถึงสิ่งตางๆ 
ดังน้ี (ฉัตรทิพย วงศสุภา 2541: 8)      
     1. ตองกําหนดอายุกลุมเด็กที่ตองการเขาถึงเสียกอน เพื่อที่จะไดปรับเน้ือหา ถอยคําและ 
รายละเอียดตางๆใหเหมาะสม        
     2. เน้ือหาควรงายและชัดเจน เพื่อใหเด็กเขาใจและติดตามได แตตองไมงายจนเด็กรูสึก 
เบื่อ ถาเน้ือหาเขาใจยากควรหาวิธีอธิบายเพิ่มเติมใหเด็กเขาใจงายข้ึน   
     3. ถอยคําและลีลาการพูด ควรใหเปนกันเองตามธรรมชาติ เขาใจงายและนาเช่ือถือ 
สําหรับเด็กๆ         
     4. ไมใสเน้ือหาจนหนักเกินไป เพราะเด็กอาจจะสับสนไมเขาใจ และหมดความสนใจได
     5. อยาปลูกฝงสิ่งผิดๆ ใหกับเด็ก แมจะเปนเรื่องเล็กนอย เพราะเด็กจะจดจํา 
     6. ปลูกฝงทัศนคติ คานิยมดวยวิธีการที่เหมาะสมกับเด็ก   
     7. ควรใชเสียงประกอบเพื่อใหนาสนใจย่ิงข้ึน    
     8. ควรเปดโอกาสใหเด็กไดรวมรายการเพื่อใหเด็กไดแสดงออก แตไมควรใหเดนเกินคน 
อื่นๆเพราะอาจทําใหเด็กคนอื่นขาดความมั่นใจได     
     9. ดนตรีที่ในรายการควรเนนความสดใส ต่ืนเตนเราใจ ทํานอง ฟงงาย สามารถจูงใจเด็ก 
ใหเด็กอยากฟงและหัดรองตาม       
    10. เตรียมอุปกรณการผลิตใหนาสนใจ เพื่อดึงดูดความสนใจจากเด็ก   
    อาจกลาวไดวา การจัดรายการโทรทศันสําหรับเด็กน้ัน จําเปนตองอาศัยความรูจากหลายๆ 
สาขา ไมวาจะเปนความรู จากจิตวิทยา สังคมวิทยา เพื่อเปนพื้นฐานในการจัดรายการโทรทัศนสําหรับ 
เด็กที่มีคุณภาพ สอดคลองกับการ พัฒนาการความตองการในแตละวัยของเด็กและในสวนตัวของเด็ก 
เองน้ันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการโทรทัศนสําหรับเด็กวาควรเปนรายการแนว ดังตอไปน้ี   
    1. เด็กที่อยูในวัย 3-5 ขวบ จะชอบรายการเน้ือหาใกลเคียงกับสิ่งแวดลอม ที่เราพบเห็น 
อยูในประจําวัน เน้ือเรื่องดําเนินไปอยางงายๆใหคุนโทษเห็นชัด ไมสลับซับซอน สังเกตไดจากภาพยนตร 
การตูนตางๆ จะมีพระเอก ผูราย 2 ตัว ตามลากัน ไปมา หรือไมก็ เปนรายการที่มีอภินิหารบางเล็กนอย 
เด็กในวัยน้ีชางฝน สามารถเลนคนเดียวไดความเขาใจในคําวา “เพื่อน” ยังไมเขาใจซาบซึ้งนัก พอใจใน 
คําชมไมชอบใหใครมาติ       
    2. เด็กที่อยูในวัย 6-9 ขวบ จะชอบรายการที่เกี่ยวกับธรรมชาติมากข้ึน จะสงสัยใน 
ธรรมชาติสิ่งตางๆ เน้ือเรื่องก็ยังคงเปนไปอยางงายๆ แตอาจจะเพิ่ม หรือสอดแทรกความเปนมาของ 
ธรรมชาติไดมากข้ึน เด็กวัยน้ีชอบใหมีการแสดงออก ชอบการยกยอใหกําลังใจ ชอบเรื่องอภินิหารและ 
นิทานตางๆ ไมชอบดูเรื่องที่ยาวมาก       
    3. เด็กที่อยูในวัยอายุ 10 -12 ขวบ จะชอบรายการที่ใกลเคียงกับชีวิตจริงมากข้ึน        
เริ่มเขาใจสังคม ตองการเพื่อนมากกวาพอแม ในบางครั้งเน้ือเรื่องควรมีเหตุผลมากข้ึนชอบเรื่องราวการ 
ผจญภัย ต่ืนเตน ลึกลับ การรักพวกพอง นอกจากน้ี (คณะอนุกรรมการศึกษาบทบาทสื่อมวลชนในการ 
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พัฒนาเด็ก 2535: 1) กลาววา รายการเด็ก ที่มีคุณภาพควรมีลักษณะของตัวสื่อเน้ือหาของสื่อผลที่เกิด
จากสื่อและวิธีการสื่อ ดังน้ี        
     ตัวสื่อ ควรจะเรียบงาย ชัดเจน มีศิลปะ มีความสัมพันธขององคประกอบตางๆ อยาง
สมจริง มีมาตรฐานสมกับวัยเด็ก       
     เน้ือหาของสื่อ ควรจะใหสาระความรู ขอมูลหรือขาวสารตางๆที่เปนจริง เชน สาระใน 
เรื่องการพัฒนาของเด็ก สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ เทคโนโลยี ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม   
ในสังคมแบบอยางเกี่ยวกับความประพฤติ คานิยมทางศีลธรรม จริยธรรมที่ดีงามสําหรับเด็ก  
     ผล ที่เกิดแกผูรับสาร ไมวาจะเปนกลุมเด็กหรือผูใหญควรกอใหเกิดความบันเทิง ความ
เขาใจ ในตัวเด็กและแนวทางการพัฒนาเด็กที่มีความสมดุลกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมถึง
ตระหนักใน สิทธิความเสมอภาคของบุคคลตางๆ และการอยูรวมกันอยางสันติในสังคม  
     การจัดรายการสําหรับเด็ก เพื่อใหสอดคลองกับเหตุผลดังกลาว ควรคํานึงถึงพัฒนาการ
ของเด็กแตละวัยเพื่อใหเกิดความแตกตางจากรายการโทรทัศนทั่วไป ดังน้ี  (Schneider 1987 อางอิง 
ถึงใน นรากร ติยายน, 2536 : 34)       
     1. วัยกอนเขาเรียน 1-5 ป เด็กวัยน้ียังไมมีความสามารถในการอานจึงสิ้นเปลืองไปกับ 
การฟง หรือ การดูโทรทัศนความเขาใจในเน้ือหาของเรือ่งราวยังไมหมด คือ เขาใจเพียงบางสวนและ ยัง
ขาดความสามารถในการลําดับเรื่องราว รวมถึงการประติดประตอเรื่องราว รายการโทรทัศน สําหรับ
เด็กน้ีมีชวงความสนใจสั้น           
     2. วัยเรียนตอนตน 9-10 ป เด็กวัยน้ี มีลักษณะมีความนิยมหรือคลั่งไคลสิ่งที่ชอบสูง
ความคิดผันแปรงายเปนกลุมทีส่ิ้นเปลอืงเวลาในการดูโทรทัศนอยางมากมาย โดยเฉพาะวันเสาร อาทิตย 
ที่ดูต้ังแตชวงเชาถึงชวงบาย เด็กวัยน้ีมีลักษณะพิเศษ เชน ทําอะไรรวดเร็ว วองไว กระฉับกระเฉง 
ขณะเดียวกันมีความรักสวยรักงาม ชอบเอาอยางวีรบุรุษหรือนิยมการใชสติปญญาเพื่อเอาชนะ สิ่งตางๆ 
และเริ่มมีความสัมพันธกับเพื่อนๆสูงข้ึน มีความอยากรูอยากเห็น ชอบประดิษฐคิดคน รวมถึงมี
ความรูสึกหวงแหนและเปนเจาของ         
   3. ในวัยกอนวัยรุน 10 -12 ป เริ่มเปนตัวของตัวเอง เชน ทัศนคติ แงมุมมองพฤติกรรม  
และมองวาตนเองตางไปจากเด็ก ดานตางๆ เชน เห็นวาเรื่องเพอฝนตางจากเรื่องจริง มีความนิยมตาม 
แบบอยางพวกวัยรุน เลียนแบบพฤติกรรม เชน การใชคําพูด ขณะที่ความสัมพันธกับทางบานลดลงและ 
ความสัมพันธกับกลุมเพื่อนสูงข้ึน เชน ปรึกษาหารือกันหรือเริ่มมีความลับ มกีารเรียนรูและเริ่มวาดแผน 
อนาคต อยางไรก็ตามโครงสรางของรายการควรมีความงายกระจางชัด เน้ือหาควรใหความรูแบบกวาง 
ขวางบอกความจริงมากกวาใหเกิดจินตนาการ     
       จากการศึกษาทฤษฏีการผลิตรายการโทรทัศน ซึ่งผูศึกษาเลือกศึกษาเรื่องการผลิต
รายการ โทรทัศนสําหรับเด็กน้ันสามารถนํามาใชในสวนของการผลิตรายการและมีการใชกลวิธีในการ
นําเสนอรายการใหออกมานาสนใจเน่ืองจากเราทราบแลววาเด็กที่เปนกลุมเปาหมายมีความชอบ      
รูปแบบเน้ือหารายการประมาณไหน จากน้ันเราก็สามารถนํามาพัฒนาประยุกตในช้ินงานใหเหมาะสม
และเกิดคุณภาพ 
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วิธีการเขียนนิทานสําหรับเด็ก       
 ในการการเขียนนิทานหากมีการแบงออกเปน 2 เบรก 3 ชวง เราจะตองมีการวางโครงเรื่อง 
ในแตละตอน ดังน้ี        
       ชวงที่…1…เปดเรื่องในประเด็นในตอนน้ัน.ตัวละครเผชิญกับปญหาอะไรในตอนน้ี
        แลวดําเนินเรื่องไปตามแนวทางที่วางไว โดยไมตองยึดเอาแกนของเรื่อง 
       ชวงที่ 2   เขาสูการพัฒนาปญหา เพื่อนําไปสูไคลแม็กซ (Climax) ในแตละตอนเปน
         ภาวะที่ตัวละครในเรื่องประสบกับปญหา   
       ชวงที่..3   การคลี่คลายปญหา      
 สรุปการนําทฤษฎีมาใชกับช้ินงานจากเทคนิคการเขียนบทสําหรับเด็ก ในขางตนทําใหทราบ
วา การเขียนบทไมวาจะเปนเรื่องราวของละครหรอืบทโทรทัศน รวมถึงการแตงนิทานการตูนสาํหรบัเด็ก 
ควรคํานึงถึงหลักการตางๆ จากทฤษฎีที่ยกมาเพราะจะชวยใหเน้ือหาของช้ินงานมีความนาสนใจและนา 
ติดตาม ทั้งน้ีเพื่อใหกลุมเปาหมายซึ่งเปนเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาตอนตนที่มีอายุระหวาง 3-9 ป 
เกิดความรูสึกรวมสนุกไปกับเรื่องราวและการทําอาหาร อีกทั้งจะไดรับรูสาระเกี่ยวกับการรับประทาน
ผักและผลไมอีกดวย                          

แนวคิดดานการออกแบบภาพกราฟก 2 มิติ               
 1. พ้ืนฐานของภาพกราฟก      
     กราฟก เปนสิ่งที่เกี่ยวของกับตัวเราอยางมาก ไมวาจะเปนสัญลักษณ โลโก กระดาษ แผน
พับ โฆษณา เปนตน คําวา กราฟกมีที่มาจากคําในภาษากรีก คือ Graphikos ที่แปลวา "การวาด เขียน
และเขียนภาพ" หรือคําวา "Graphein" ที่แปลวา "การเขียน" ซึ่งมีผูใหนิยามไวหลายลักษณะ เชน 
ศิลปะอยางหน่ึง ที่แสดงออกดวยความคิดอาน โดยใชเสน รูปภาพ ภาพเขียน ไดอะแกรม และอื่นๆ การ
สื่อความหมายดวยการใชภาพวาด ภาพสเกต แผนภาพ ภาพถายและอื่นๆ ที่ตองอาศัยศิลปะและ 
ศาสตรเขามาชวย เพื่อใหผูดูเกิดความคิดและตีความหมายไดตรงตามที่ผูสรางสรรคตองการสื่อ เชน 
แผนภูมิ แผนภาพ โฆษณา การตูน เปนตน โสตทัศน  วัตถุที่ผลิตข้ึนเพื่อแสดงสัญลักษณ หรือ
ความหมาย ของสิ่งหน่ึงสิ่งใด ทําใหคนไดมองเห็นความจริงหรือความคิดอันถูกตองชัดเจนจากวัสดุ
กราฟกน้ันๆ การพิมพ การแกะสลัก การถายภาพ และการจัดทําหนังสือ จะเห็นวากราฟกมี 
ความหมายกวางขวาง อยางไรก็ตาม กราฟกกคื็อรูปแบบการสื่อสารรูปแบบหน่ึงที่ใชศิลปะมาเกี่ยวของ 
เพื่อสรางสัญลักษณที่ เขาใจไดงายและตรงกันระหวางผูสื่อสารกับผูรับสาร ในปจจุบันไมวาเราจะหัน
มองทางไหนรอบตัวเรา เต็มไปดวยงานออกแบบกราฟกไมวาจะเปน ถุงใสของ ปกซีดี ปฏิทินต้ังโตะ 
หนาจอคอมพิวเตอร เว็บไซต กระทั่งผนังของอาคารรานคาบางแหง ชีวิตเราถูกผสมผสานเขากับงาน
กราฟกจนแทบจะไม รูสึกถึงความแปลกแยกระหวางเราทุกคนกับมัน ความสําคัญของงานกราฟก 
เน่ืองจากงานกราฟกเนน ในการสื่อสารดวยศิลปะระหวางผูสรางกับผูรับ ดังน้ันงานกราฟกจึงมี
ความสําคัญดังน้ี ชวยสรุปความคิดจินตนาการออกมาเปนขอมูลที่สื่อสารไดงาย สรางระบบการ
ถายทอดที่มีความเดนชัด แปลความหมายไดรวดเร็ว และมีประโยชนตอวิถีชีวิตความเปนอยูของมนุษย
สรางระบบการเรียนรู สรางแนวคิดใหมๆ สรางคานิยมทางความคิดที่งดงาม สรางความเจริญกาวหนา
ใหธุรกิจ องคประกอบของกราฟกแบงไดดังน้ี (สุนารี จันทรกุลทศ :2553)    
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  ตัวอักษร (typographic)      
  สัญลักษณ (symbol)                   
  ภาพประกอบ (illustrator)      
  ภาพถาย (photograph)                            
 2. การจัดองคประกอบของงานกราฟก     
    1. จัดใหเปนเอกภาพ ในที่น้ีหมายถึง สิ่งที่ชวยทําใหช้ินงานเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ซึ่งตอง 
ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคน้ันๆ ความเปนเอกภาพจะครอบคลุมถึงเรื่องของความคิดและการออกแบบ 
    2. ความสมดุล ความสมดุลในงานกราฟกเปนเรื่องของความงาม ความนาสนใจ เปนการ 
จัดสมดุลกันทั้งในดานรูปแบบ และสี มีอยู 2 ลักษณะที่สําคัญ คือ ความสมดุลในรูปทรง หรือความ 
เหมือนกันทั้งสองดาน คือ เมื่อมองดูภาพแลวเห็นไดทันทีวา ภาพที่ปรากฏน้ันเทากันลักษณะภาพแบบน้ี 
จะทําใหความรูสึกที่มั่นคง เปนทางการแตอาจทําใหดูนาเบื่อไดงาย ความสมดุลในความรูสึกหรือความ 
สมดุลที่สองขางไมเหมือนกันเปนความแตกตางกันทั้งในดานรูปแบบ สี หรือพื้นผิว แตเมื่อมองดูโดย 
รวมจะเห็นวาเทากันไมเอนเอียงไปขางใดขางหน่ึง ความสมดุลในลักษณะน้ี ทําใหเกิดความรูสึกเคลื่อน 
ไหวแปรเปลี่ยนไมเปนทางการและไมนาเบื่อ      
   3. การจัดใหมีจุดสนใจ ภายในเน้ือหาที่จํากัดจะตองมีการเนน การเนนจะเปน ณ จุดใด   
จุดหน่ึงที่เห็นวามีความสําคัญ อาจทําไดดวยภาพหรือขอความก็ได โดยมีหลักวา “ความคิดเดียวและจุด
สนใจเดียว” การมีหลายความคิด หรือมีจุดสนใจหลายจุด จะทําใหการออกแบบเกิดความลมเหลว 
เพราะหาจุดเดนชัดไมได ภาพรวมจะไมชัดเจนขาดเอกลักษณ ของความเปนผูนําในตัวช้ินงาน นําภาพ 
มาแบงเปน 3 สวน บริเวณที่เสนตัดกันน้ันก็คือ ตําแหนงที่เหมาะสม จากผลการวิจัยหลายๆครั้งพบวา 
ตรงจุดตัดกันที่มุมบนซายน้ันเปนตําแหนงที่ดีที่สุด เหตุผลหน่ึงที่สนับสนุนก็คือ ในการอานหนังสือน้ัน 
เรามักอาน จากมุมซายไปขวาและจากบนลงลาง ฉะน้ันตําแหนงน้ีจะเปนจุดแรกที่สายตาเรามอง     
เพื่ออานหรือดูภาพบนแผนภาพน้ัน       
       สรุปการนําทฤษฎีมาใชกับช้ินงาน ในเรื่องของหลักการในการออกแบบกราฟก คือ
เรียนรูเรื่องของประเภทของกราฟกกอนวามีประเภทใดบาง แลวเราจะเลือกใชกราฟกประเภทไหน 
จากน้ันจึงนํามาใชในเรื่องการจัดองคประกอบภาพกราฟก ใหเกิดความนาสนใจข้ึนภายในช้ินงานทั้ง
เรื่องความสมดุลของการจัดองคประกอบใหมีจุดสนใจตอกลุมเปาหมาย                  
  3. หลักการออกแบบภาพกราฟก                        
     จากการศึกษาเรื่องการออกแบบภาพกราฟกผูวิจัยไดทําการหาขอมูลซึ่งพบไดจากหนังสือ 
ช่ือ Be Graphic สูเสน ทางกราฟกดีไซนเนอร แตงโดย โสรชัย นันทวัชรวิบูลย ไดขอมูลมาดังน้ี       
การออกแบบ (Design) คือศาสตรแหงความคิดการแกไขปญหาที่มีอยูเพื่อสนองตอจุดมุงหมายและ
นํากลับ มาใชงานไดอยาพึงพอใจ ซึ่งความพึงพอใจน้ันมีอยู 3 ประเด็นหลักๆ คือ   
     1. ความสวยงาม (Aesthetic) เปนความพึงพอใจที่คนเราสัมผัสไดกอน มนุษยเราแตละ 
คนตางมีการรับรู ความสวยงามและความพึงพอใจในเรื่องของความงามไดไมเทากัน ความงามจึงเปน 
ประเด็นที่ถกเถียงกันมากและไมมีกฎเกณฑการตัดสินใดๆที่เปนตัวกําหนดความแนชัด  
     2. มีประโยชนใชสอยที่ดี (Function) การมีประโยชนใชสอยที่ดีน้ันเปนเรื่องสําคัญมากใน 
งานออกแบบทุกประเภท เชน การออกแบบผลิตภัณฑ ก็ตองออกใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑน้ันๆ ถา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



16 
 

ออกแบบเกาอี้ก็จะตองน่ังสบาย ถาเปนกราฟกสิ่งพิมพหรือในโทรทัศนก็จะตองอานงาย 
  3. มีแนวคิดในการออกแบบที่ดี (Concept) แนวคิดในการออกแบบที่ดีน้ัน คือ หนทาง 
ความคิดที่ทําใหงานออกแบบทีไดตอบสนองตอความรูสึกพอใจ ไมมากก็นอย งานออกแบบจะมีคุณคา 
มากถาไดออกแบบออกมาจากแนวความคิดที่ดี     
     นอกจากน้ีแลวในการออกแบบกราฟกยังตองใชความคิดสรางสรรคในการสรางผลงาน ใน
ความคิดสรางสรรคน้ันจะตองมีทั้งความแปลกใหมและแนวคิดที่ดีเปนตัวสนับสนุนผลงานรวมอยูดวย 
ความคิดสรางสรรค ก็คือ การผนวกสวนของความคิดลึกๆภายในใจประยุกตใชแกไขปญหาแกไขโจทย
และเงื่อนไขตางๆที่มีอยู โดยมีรูปแบบที่คอยขางใหมไมซ้ํากับสิ่งที่มีอยูแลวและมีคุณคาในการตอบโจทย
เปาหมายหรือสิ่งที่เราตองการไดเปนอยางดี ทางออกของการคิดใหสรางสรรค คือ พยายามคิดออกมา
นอกกรอบความคิดที่มีอยู (Think out of box) แตไมได หมายความวาจะคิดออกทะลุจนไมสามารถ
กลับมาตอบโจทยของเราได นอกจากน้ี ความคิดสรางสรรคยังพอจะแบงเกณฑเปนระดับได ดังน้ี 
     1. คิดแบบคนพบ (Discovery) เปนการคิดที่ไดไอเดียใหม (original idea) หรือ ทฤษฎี 
ใหม เชน การพบทฤษฎีแรง ดึงดูดของโลก ของ ไอแซค นิวตัน หรือ ทฤษฎีสมดุลภาพของ จอหน แนช 
ซึ่งเปนเรื่องยากที่คนทั่วไปจะคิดได      
     2. คิดเชิงนวัตกรรม (Innovation) เปนการคิดประยุกตที่นําหลักการทางวิทยาศาสตรมา 
ผนวกใหเกิดคุณคาในการแกปญหาที่มีอยูในปจจุบัน เชน การประดิษฐทีวีข้ึนมา โดยนําหลักการเดิน 
ทางของคลื่นมาประยุกต และประดิษฐ      
     3. คิดสังเคราะหใหม (Synthesis) เปนการคิดที่นําสิ่งที่มีอยูเดิมมารวบรวม หรือ “ยํา”ให 
เกิดความคิดที่สรางข้ึนมาเปนสิ่งใหม       
     4. ความคิดแบบดัดแปลง (Mutation) เปนการนําปญหาที่มีอยูมาผนวกกับสิ่งที่มีอยูใน 
ปจจุบันแลวเกิดการปรับ เปลี่ยนคุณสมบัติของสิ่งที่มีอยู ไมวาจะเปนขนาด รูปราง รูปทรง เชน 
ความคิดที่จะนําคอมพิวเตอรติดบานมาพกติดตัว เลยปรับขนาดกลายมาเปนพ็อกเก็ต PC ในปจจุบัน
 3..กระบวนการออกแบบ           
    ในการออกแบบงานกราฟกควรมีการวางแผนและกําหนดข้ันตอนการทํางาน ใหเปนระบบ
เพื่อจะทําใหงานที่ผลิตข้ึนมคุีณภาพดีโดยคํานึงถึงข้ันตอนที่ใชในการผลิตและการออกแบบ ดังน้ี      
    1. ข้ันการคิด ตองคิดวา จะทําอะไร ทําเพื่อใคร ทําอยางไร และการออกแบบอยางไร
    2. ข้ันตอนการรวบรวมขอมูล เปนการเสาะหาขอมูลที่เกี่ยวของใหมากที่สุด รวมถึง
         วัสดุอุปกรณดวย      
    3. ข้ันการรางหรือสรางหุนจําลอง โดยการเขียนภาพคราวๆ หลายๆภาพ แลวเลือกเอา
        ภาพที่ดีที่สุด                   
    4. ข้ันการลงมือสรางงาน เปนการขยายผลงานดวยวัสดุและวิธีการที่เตรียมไว   
 หลักที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับการใชสีมีสวนชวยชักจูงใหเกิดความรูสึกสนใจและเขาใจถึง 
คุณคาของภาพสามารถ ตอบสนองแรงกระตุนไดตามวัตถุประสงคของงานออกแบบในงานดานกราฟก 
จะ เกี่ยวของกับทฤษฎีสีตามหลักวิชาเคมี ซึ่งกําหนดแมสีไวเปน 3 สี คือ แดง เหลือง นํ้าเงิน บางทีอาจ 
ใชวา เปนทฤษฎีสีของชางเขียน เพื่อนํามาใชสรางสรรค งานกราฟกใหมีคุณคามากข้ึนกลุมสีทีป่รากฏให 
ความรูสึกที่แตกตางกันเรียกวา วรรณะของสี ซึ่งแบงออกเปน 2 วรรณะ คือ วรรณะสีรอน จะใหความรู 
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สึกสดใส รอนแรง ฉูดฉาด รื่นเริง ไดแก สีนํ้าเงิน มวง เขียว และสีที่ใกลเคียง เน่ืองจากคนแตละวัยมี 
ความสนใจกลุมสทีี่แตกตางกัน เชน เด็กเล็กๆจะสนใจสีสดเขม สะดุดตา ไมชอบสีออน เมื่อมีอายุมาก 
ข้ึนจะไมชอบสีสดใสมากๆแตนิยมกลุมสีหวานนุมนวล ดังน้ัน การวางโครงสีในการออกแบบงานกราฟก 
และสื่อในเชิงพาณิชย จึงตองพิจารณาเรื่อวัยของกลุมเปาหมายเปนสําคัญ และควรพิจารณา เกี่ยวกับ 
การใชสีในทางจิตวิทยาดวย ดังน้ี               
    1. ใชสสีดใสสําหรับกระตุนใหเห็นเดนชัด เหมาะสําหรับทําสื่อเพื่อโฆษณา 
    2. การออกแบบงานเชิงพาณิชยศิลป งานกราฟกตางๆ อาจไมจําเปนตองใชสี 
        เสมอใหดูที่ความเหมาะสมดวย     
    3. ควรใชสีใหเหมาะสมกับวัยของผูบริโภค      
    4. เมื่อใชสีสดเขมจับคูกับสีออนมากๆ จะทําใหดูชัดเจนและมีชีวิตชีวานาสนใจ       
    5. ควรหลีกเลี่ยงการใชสีพื้นในงานออกแบบสิ่งพิมพที่มีพื้นที่วางมากๆ เพราะ 
        ไมทําใหเกิดผลในการเราใจ     
    6. การใชสีบนตัวอักษร ขอความ ถาตองการใหชัดเจน อานงาย ควรงดการใชส ี                   
       ตรงกันขาม ในปริมาณเทาๆกัน.บน.พื้นที่เดียวกันหรือใกลเคียงกัน  
 สรุปการใชทฤษฎีกระบวนการทํางานออกแบบภาพกราฟกใชศึกษาในเรื่องของกระบวนการ 
ทํางานออกแบบภาพกราฟก ทั้งในข้ันตอนการคิดไปถึงข้ันตอนลงมือทําสรางช้ินงานและศึกษาเกี่ยวกับ 
เรื่องของการพิจารณาการใชสีในงานออกแบบภาพกราฟกตามหลักวัตถุประสงคฺ  

แนวคิดเก่ียวกับดานศิลป         
  1..ความสนใจเรื่องสีของเด็ก                
     จากการที่ผูศึกษาไดศึกษาขอมูลในเรื่องของความเกี่ยวของของสกีับเด็กผูศึกษา ไดขอสรุป 
ดังน้ี เด็กไมวาจะเปน ผูหญิงหรือผูชายตางก็อยูในชวงวัยที่ไดรับอิทธิพลจากสื่อตางๆมาก เชน สีจากตัว
การตูน สีเครื่องแตงกายของตัวละคร รายการโทรทัศนที่เขาช่ืนชอบ พิธีกรแตงกายดวยสีโทนอะไร
สภาพแวดลอมที่ปรากฏใชสีใดโยงความสัมพันธกับอารมณ ในขณะดําเนินเรื่อง เมื่อเขาสูวัยรุนสีที่ ใชใน
การแตงกาย แตงหนาทาปากทาเล็บ ลวนมีอิทธิพลตอความคิดและเปนการวางเงื่อนไขในการดําเนิน
ชีวิตและการเลือกใชสีไปโดยปริยาย จะเห็นไดวา ความชอบและความพึงพอใจในสียังเกี่ยวของ กับชวง
วัยและเพศดวย ซึ่งก็มักจะไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมและ การวางเงื่อนไขในสังคม สีสันสดใส เปน
สัญลักษณของวัยเด็ก สีชมพูมักถูกมองวาเปนสีของเด็กผูหญิง สีฟาเปนสีของเด็กผูชาย เมื่อโตข้ึน 
แนวคิดเหลาน้ีจะเปลี่ยนไป โดยทั่วไปแลวเด็กเล็กจะรูจักสีตางๆ แยกสีไดอายุ 2-5 ป แตยังไมรูจักช่ือสี 
เพียงแตแยกแยะได ดังน้ันผูใหญอาจจะนําความสามารถในดานน้ีมาใชในการสอนช่ือสีและโยงความ 
สัมพันธของสีกับสิ่งที่มีในธรรมชาติ เชน สีเขียวของใบไม สีเหลืองกับดอกดาวเรือง หรือ กลวยหอมสี
นํ้าตาลกับกิ่งไมตนไม.สีแดงกับมะเขือเทศ.เปนตน.(ศรียา.นิยมธรรม:.2550)    นักจิตวิทยาหลายทาน
เห็นพองตองกันวา สีกับอารมณของมนุษยมีความเช่ือมโยงกัน และสังเกตวา สเีปนตัวสื่ออารมณเพราะ
บุคคลจะถายทอดอารมณความรูสึกของสิ่งตางๆ จากการใชสีการเลือกใชสี จึงมีผลโดยตรงกับอารมณ
ของ บุคคล ในกรณีของเด็กๆ ที่ฟงนิทานเรื่องเลาที่จบอยางมีความสุข หากให วาดรูประบายสีจากเรื่อง
ที่ไดฟงเด็ก มักจะใชสีเหลือง แตถาเปนเรื่องเศราก็มีแนวโนมจะ เลือกสีนํ้าตาล นักจิตวิทยาที่ศึกษา
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เกี่ยวกับอารมณของเด็กโดยใชเทคนิคสีที่ เรียกวา “Color Your Life” ซึ่งเหมาะกับเด็กอายุต้ังแต      
6 ขวบข้ึนไป เพราะเปนชวงที่เด็กๆ พอจะรูจักช่ือสีและเขาใจอารมณของตนเอง นักจิตวิทยาหรือนัก   
จิตเวชจะสอนใหเด็กๆ แยกแยะอารมณ เขาจะใหเด็กๆ พูด ลักษณะอารมณที่ดีดวย การใชสีตามที่เขา
พอใจโดยจะใหกระดาษและกลองสี ซึ่งมีสีหลักๆ เชน สีแดง นํ้าเงิน เหลือง สม ดํา เขียว มวง เปนตน 
ขณะเดียวกันกจ็ะบอกใหเด็กๆ เลือกสีสําหรับสื่ออารมณที่ไมดี เชน อาการ โกรธ หงุดหงิด เบื่อ เหงา 
ฯลฯ เขาพบวาเด็กๆมักใชสีสดใสกับอารมณดี ใชสีแดงกับอารมณโกรธ ใชสีสมกับความสนุกสนาน และ
ใชสีเทากับความเหงาจากน้ันก็ใหเด็กบอกวา ชอบสีอะไร และสังเกตวาเขาใชสี อะไรบอยและภาพที่
ปรากฏบนกระดาษเปนอยางไร                   
 2 แนวคิดดานความรูสึกตอส ี              
    สีน้ันสามารถถายทอดความรูสึกตางๆไปสูผูชมไดอยางไมนาเช่ือ จะเห็นไดวาความรูสึก 
สนุกสนาน ความรัก ความเศรา สามารถแสดงออกไดดวยสจีนทําใหสีบางสีกลายเปนสัญลักษณ หรือ สี
ที่บงบอกถึงความรูสึกและอารมณ ตางๆนัก จิตวิทยาไดพยายามศึกษาเรื่องอิทธิพลของสีตอความรูสึก 
ของมนุษยไวมากมายสําหรับการใชสีเพื่อสื่อความรูสึกเกี่ยวกับ อารมณ สีมีพลัง สามารถกระตุนการ 
ตอบสนองทางอารมณ นักออกแบบจึงใชสีเพื่อชักจูงใหผูชมเกิดอารมณตางๆ สีเดียวกันอาจใหความรู 
สึกออกมาตางกัน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับการเรียนรูและประสบการณของผูชมดวย สีในวรรณะรอนจะใหความ 
รูสึกที่ต่ืนเตน มีชีวิตชีวาเราใจ สวนสีที่จัดอยูในวรรณะเย็น จะใหความรูสึกผอนคลาย สงบ ย่ิงไปกวา 
น้ัน สียังมีลักษณะเฉพาะตัว ที่มีการนํามาใชในลักษณะตางๆ ดังน้ี   
    1. สีแดง เปนสีที่มีความรอนแรงมากที่สดุ มองเห็นไดรวดเร็วที่สดุ จึงมักเลือกใหเปนสีที่ ใช
ดึงดูดความสนใจ สีแดงเปนสี ที่ ใหความรูสึกของการมีพลัง ความรุนแรง รวดเร็ว  
    2. สีนํ้าเงิน เปนสีที่มีคาความสวางสีตํ่า ใหความรูสึกเยือกเย็น เงียบสงบ ความรับผิดชอบ 
ความจริงใจ ความสะอาด ความเย็นและผอนคลาย     
    3. สีเหลือง เปนสีที่มีความสวางสีสูง สีเหลืองเปนสีที่สดใสเปนสัญลักษณของดวงอาทิตย 
ใหความรูสึกอบอุน สนุกสนาน ราเริง ทันสมัย สุขภาพดี แตถาสีเหลืองหมนจะใหความรูสึกถึงความ ข้ี
ขลาด ความออนแอ โรคภัยไขเจ็บ      
    4. สีเขียว เปนสีที่ใหความรูสึกใกลเคียงกับสีนํ้าเงิน คือ รูสึกผอนคลาย สงบ แตใหความรู 
สึกสดช่ืน มีชีวิตชีวา การเติบโต ความเปนธรรมชาติ     
    5. สีมวง เปนสีที่แสดงถึงความมีอํานาจ ย่ิงใหญ หรูหรา โออา และความประทับใจ
    6. สีขาว เปนสีที่มีคาความสวางมากที่สุด ใหความรูสึกโปรงเบา ละเอียดออน บริสุทธ์ิ 
ความดี ความมีคุณธรรม       
    7. สีดํา ใหความรูสึกหดหู เครงขรึม ลึกลับ นากลัว ช่ัวราย ความเปนอมตะ 
  สรุปการนําทฤษฎีสีมาใชกับช้ินงาน จากการที่ไดศึกษาทําใหสามารถนําความรูที่หามาไดไป 
เลือกใชสีใหเหมาะสมกับการ สรางสรรครายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟก 2 มิติ ได
มากย่ิงข้ึน อีกทั้งทําใหทราบวาสีโทน รอนและโทนเย็นน้ันใหอารมณและความรูสึกตอเด็กแตกตางกัน 
สามารถเลือกใชสีที่จะสามารถชวยดึงดูดเด็กไดอีกดวย                                    
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3. องคประกอบพ้ืนฐานของภาพ            
 ภาพใดๆลวนแตมีองคประกอบอยูภายใน ผูศึกษาตองมีความเขาใจในหลักองคประกอบ ภาพ
เพื่อที่จะนํามาสรางสรรคผลงานที่มีคาทางทัศนศิลปได                
 1..จุด (Dot) จุดเปนองคประกอบที่มีขนาดเล็ก โดยมีขนาดความกวางและความยาวใกล 
เคียงกัน จุดมีคุณสมบัติเดนในการจัดวางทําใหเกิดการเรียกความสนใจไดดี   
     คุณสมบัติของจุด       
           - เรียกความสนใจของสายตาไดดี     
           - บอกและกําหนดตําแหนงในภาพ    
           - การวางจุด 2 จุด เราจะไดพื้นที่ระหวางจุดที่ใหความรูสึกดึงดูดระหวางกัน 
 2..เสน (Line) เปนองคประกอบที่มีขนาดยาว เกิดจากการนําจุดมาเคลื่อนที่หรือนํามาวาง 
เรียงตอๆกัน เสนมีคุณสมบัติเดนในการนําสายตา เปนแนวแบงภาพ   
    คุณสมบัติของเสน            
          -.เสนมีความยาวมากกวาความกวางและความหนาอยางเห็นไดชัดจึงทําใหเกิด
            ความรูสึก ไปทางดานยาวดานเดียว    
          - นําสายตา กําหนดทิศทาง และความตอเน่ือง   
 3. ระนาบ เปนองคประกอบที่เกิดจากเสนที่ขยายตัว หรือกลุมของจุดเกิดความกวาง ความ
ยาว เปนองคประกอบที่ เปน 2 มิติ ระนาบมีอิทธิพลในภาพเปนอยางมาก เพราะมักจะครอง พื้นที่
โดยรวมของภาพเอาไว เมื่ออยูในภาพตัวระนาบ ที่เรามี อยูมักจะมีรูปราง (Shape) ตางกันออกไป
รูปรางแตละชนิดก็มีความหมายและใหความรูสึกตาง ๆ     
  4. แสงและเงา (Light & Shade) แสงเมื่อสองกระทบกับวัตถุจะทําใหเกิดเงาความเขมของ 
เงาจะข้ึนอยูกับความเขมของแสง ในที่ที่มีแสงสวางมากเงาจะเขมข้ึน และในที่ที่มีแสงสวางนอยเงาจะ 
ไมชัดเจน ในที่ที่ไมมีแสงสวางจะไมมีเงา และเงาจะอยูในทางตรงขามกับแสงเสมอ  
  5. สี (Color) เปนองคประกอบสําคัญอยางหน่ึงของงานศิลปะ สงผลตออิทธิพลดาน   
ความรูสึก อารมณและจิตใจไดมากกวาองคประกอบอื่นๆ    
  6. พื้นผิว (Texture) พื้นผิวลักษณะตางๆจะใหความรูสึกตองานศิลปะที่แตกตางกัน พื้นผิว 
หยาบ จะใหความรูสึกกระตุน ประสาท หนักแนน มั่นคง แข็งแรง ในขณะที่ผิวเรียบจะใหความรูสึกเบา 
สบาย การใชลักษณะของพื้นผิวที่แตกตาง กันจะเห็นความแตกตางอยางเห็นไดชัดเจน 
  7. จุดสนใจ (Focal Point) หมายถึง การกระทําใหเดนเปนพิเศษกวาธรรมดา ในงานศิลปะ 
จะตองมี สวนใดสวนหน่ึง หรือ จุดใดจุดหน่ึง ที่มีความสําคัญกวาสวนอื่น ๆ งานที่ไมมีจุดสนใจจะทําให 
ดูนาเบื่อ เหมือนกับลวดลายที่ถูกจัดวางซอนโดยปราศจากความหมาย หรือเรื่องราวที่นาสนใจ ดังน้ัน 
สวนน้ันจึงตองถูกเนน ใหเห็นเดนชัดข้ึนมา เปนพิเศษกวาสวนอื่นๆ ซึ่งจะทําใหผลงานมีความงาม 
สมบูรณลงตัวและนาสนใจมากข้ึนการเนนจุดสนใจสามารถทําได 3 วิธี คือ  
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    7.1 การเนนดวยการใชองคประกอบที่ตัดกัน (Emphasis By Contrast) 
    7.2 การเนนดวยการอยูโดดเด่ียว (Emphasis By Isolation)       
    7.3 การเนนดวยการจัดวางตําแหนง (Emphasis By Placement)      
 8. ความเปนเอกภาพ (Unity) หมายถึง ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันขององค ประกอบศิลป 
ทั้งดานรูปลักษณะและดานเน้ือหาเรื่องราว เปนการประสานหรือจัดระเบียบของ สวน ตางๆ ใหเกิด
ความเปนหน่ึงเดียว เพื่อผลรวมกัน ไมอาจแบงแยกสวนใดสวนหน่ึงออกไป การสรางงาน ศิลปะ คือ 
การสรางเอกภาพข้ึนจากความสับสน ความยุงเหยิง เปนการจัดระเบียบและดุลยภาพใหแก สิ่งที่ขัดแยง
กันเพื่อใหรวมตัวกันไดโดยการเช่ือมโยงสวนตางๆใหสัมพันธกัน          
 สรุปการนําทฤษฎีมาใชกับช้ินงาน การเรียนรูจากเรื่องหลักองคประกอบศิลป มีความสําคัญ
อยางมากในการออกแบบกราฟก ไมวาจะเปนดานของการออกแบบลักษณะของตัวการ ตูน ฉาก รวมถึง
ภาพรวมของช้ินงานเพื่อใหตอบโจทยตอกลุมเปาหมาย                               

แนวคิดดานโภชนาการสําหรับเด็ก                  
 1. โภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัยและเด็กในวัยเรียน    
     เด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 1-5 ป เปนชวงชีวิตที่มีความสําคัญมาก ซึ่งตองไดรับการดูแล 
เอาใจใสโดยเฉพาะทางดานอาหารและโภชนาการเพราะมีผลตอการเจริญเติบโตของรางกาย สมองหรือ 
ระบบประสาทและสติปญญา รวมทั้งพัฒนาการทางอารมณและบุคลิกภาพและเด็กวัยน้ีจะมีความสนใจ 
เรื่องการรับประทานอาหารนอยลงเน่ืองจากมีความสนใจสิ่งแวดลอมรอบตัวมากข้ึน และหวงการเลน 
เด็กจึงมีโอกาสขาดสารอาหารได อิทธิพลที่มีตอภาวะโภชนาการของเด็กวัยน้ี ข้ึนอยูกับความพรอมทาง 
เศรษฐกิจสังคม ขนาดครอบครัว การศึกษา การทํางานนอกบาน ประเพณี ความเช่ือและนิสัยในการ 
บริโภคของผูปกครองซึง่จะมีผลตอปรมิาณและคุณภาพอาหารที่เด็กบรโิภคและภาวะโภชนาการของเด็ก 
(อุบล ช่ืนสําราญ 2551: 4)  ในป 2546 กรมอนามัยไดจัดทําคูมือแนะนําการรับประทานอาหารสําหรับ 
คนวัยตางๆ “กิน ตามวัย ใหพอดี” และไดแนะนําอาหารสําหรับเด็กปฐมวัย แบงเปน 2 ชวง คือทารก 
(0-5 เดือน และ 6-11 เดือน) เด็ก (1-3 ป 4-5 ป และ 6-8 ป) โดยทารกอายุ 0-5 เดือน ไดพลังงาน 
ทั้งหมดหมดจากนํ้านมแม ทารกอายุ 6-11 เด็กควรไดพลังงาน 800 กิโลแคลอรี เด็ก อายุ 1-3 ป ควร
ไดพลังงาน 1,000 กิโล แคลลอรี ่เด็กอายุ 4-5 ป ควรไดพลังงาน 1,300 กิโลแคลลอรี่ และ เด็กอายุ 6-
8 ป ควรไดพลังงาน 1,400 กิโลแคลลอรี่ โดยใหมีการกระจายตัวของพลังงานจากสารอาหาร      จาก
โปรตีนรอยละ8-10 คารโบไฮเดรตรอยละ 45-60 และไขมันรอยละ 30-40 ของพลังงานที่ควรไดรับ   
ตอวันโดยมีปริมาณอาหารที่แนะนําสําหรับการบริโภค ดังตารางที่ 2-1 และตารางที่ 2-2   
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ตารางที่ 2-1 ปริมาณอาหารแนะนําสําหรับเด็กอายุ 1-3 ป (ความตองการพลังงาน 1,000 กิโลแคลลอรี)่ 

ตารางที่ 2-2 ปริมาณอาหารแนะนําสําหรับเด็กอายุ 4-5 ป (ความตองการพลังงาน 1,300 กิโลแคลลอรี ่   

 

 

 

 

ชนิดของอาหาร 

ปริมาณอาหาร 

สวน กรัม หนวยครัวเรือน 

นมธรรมดา 1 240 ซีซ ี 1 กลอง 

ขาวสวย 3 165  3 ทัพพ ี

เน้ือสัตว(สุก) 1.5 45 3 ชอนโตะ 

ผัก รับประทานไดตามตองการ 

ผลไม 4 แลวแตชนิดผลไม 

ไขมัน 1 15 3 ชอนชา 

 

ชนิดของอาหาร 

ปริมาณอาหาร 

สวน กรัม หนวยครัวเรือน 

นมธรรมดา 1 240 ซีซ ี 1 กลอง 

ขาวสวย 5  5 ทัพพี 

เน้ือสัตว(สุก) 1.5  3 ชอนโตะ 

ผัก รับประทานไดตามตองการ 

ผลไม 6 แลวแตชนิดผลไม 

ไขมัน 2 30  6 ชอนชา 
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การจัดอาหารใหเด็กปฐมวัย       
 นอกจากคํานึงถึงปริมาณใหเด็กอิ่มทองแลวยังตองคํานึงถึงคุณคาสารอาหาร เชน โปรตีน 
แคลเซียม และวิตามินตางๆ เน่ืองจากอาหารแตละชนิดจะประกอบไปดวยสารอาหารในปริมาณมาก 
นอยตางกัน ไมมีอาหารชนิดใดชนิดหน่ึงมีปริมาณสารอาหารตางๆ ครบในปริมาณที่รางกายตองการ 
ใน 1 วัน การจัดเตรียมอาหาร ควรมีความหลากหลายชนิดหมุนเวียนในแตละสัปดาหเพื่อใหเด็กไดรับ  
อาหารเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ นอกจากน้ียังเปนการปลูกฝงลักษณะนิสัยในการรับประทาน 
อาหารใหแกเด็กสงเสริมใหเด็กมีสุขภาพที่ดี             

หลักการจัดอาหารสําหรับเด็กปฐมวัย (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา : 2546) 
 1. การจัดอาหารใหครบ 5 หมู ในสัดสวนที่เหมาะสม และมีการเตรียมที่สะอาดปลอดภัย 
ควรเนนกรรมวิธี ผานความรอน เพื่อฆาเช้ือโรคจนแนใจวาสะอาด ผักสดและผลไมตองลางใหสะอาด 
เน้ือสัตวตองปรุงสุกเสมอ การเตรียมอาหาร ไมควรนานเกิน 2 ช่ัวโมง กอนใหเด็กรับประทานอาหาร 
ปรุงเสร็จหรือลางสะอาดแลว ควรเก็บในภาชนะที่มีฝาปดมิดชิด ปองกันแมลงและฝุนตางๆ (สํานัก 
อนามัยและสิ่งแวดลอม, 2547)       
 2. ใหรางกายไดรับไขมันพอเหมาะ คือประมาณรอยละของพลังงานทั้งหมด ในเด็กอายุ 1-3 
ป ควรไดรับนํ้ามันพืช ไขมันจากสัตว และนม ควรเลือกใชนํ้ามันที่ใหกรดไขมันจําเปนที่รางกาย สรา
งเองไมได ไดแก นํ้ามันถ่ัวเหลือง นํ้ามัน ดอกคําฝอย นํ้ามันขาวโพด และนํ้ามันจากปลาทะเล        
เด็กวัย 1-3 ป รับประทานไขไดวันละ 1 ฟอง     
 3. ใหรับประทานนํ้าตาลแตพอควร การรับประทานนํ้าตาลทรายที่ใสในอาหาร ขนมและ 
เครื่องด่ืมมากเกินไปจะทําใหเกิดโทษ เชน ฟนผุและยังเปนสาเหตุใหมีการสรางไขมันไตรกลีเซอไรด 
เพิ่มข้ึน เสี่ยงตอการเปนโรคอวนโรคหัวใจขาดเลือดและโรคเบาหวานในอนาคต ควรรับประทาน 
อาหารคารโบไฮเดรตประเภทธัญพืช ซึ่งเมื่อยอยแลวจะใหนํ้าตาล รางกายนําไปใชประโยชน ไดและ
ยังไดรับสารอาหารชนิดอื่นเพิ่มเติมดวย      
 4. ใหรับประทานอาหารที่ใหใยเปนประจํา ไดจากการรับประทานผักผลไม อาหารที่ใหใย 
อาหารเปนสวนของพืชที่ รางกายยอยไมได จึงเหลือเปนกากอยูในลําไส ซึ่งจะชวยเพิ่มปริมาณการ 
ขับถายของรางกายใหสม่ําเสมอ มีการศึกษาพบวาจะชวยลดความเสี่ยงตอการที่สารพิษ สัมผัสกับผนัง 
ลําไสเปนเวลานาน ลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคลําไสโปงพอง ริดสีดวงทวาร โรคมะเร็งบางชนิด โรค 
ไขมันสูงในเลือดเมื่อเติบใหญ ผักที่มีประโยชนสูง ไดแกผักที่มีสีเขียวสด เชน ผักตําลึง ผักบุง ผักคะนา 
ผักกวางตุง ผักสีแดง สีเหลือง สีแสด เชน มะเขือเทศสุก ฟกทอง แครอท เปนตน ในวันหน่ึงๆควรได
รับผักอยางนอย 1-2 ชนิด       
 5. ใหเด็กรับประทานอาหารรสธรรมชาติ งดเวนอาหารรสจัดทุกชนิด ควรลดการใชเกลือ 
และอาหารที่มีโซเดียมสูง เพราะอาหารรสเค็มจะมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง อาหาร 
ที่มีโซเดียมสูง เชน นํ้าปลา ซีอิ๊ว เตาเจี้ยว อาหารหมักดองอื่นๆ รวมถึงเครื่องด่ืมบางชนิดที่มีโซเดียม
สูง         
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



23 
 

 6. ใหเด็กรับประทานอาหารที่มีสวนปองกันโรคมะเร็ง ไดแกการเพิ่มผักและผลไม ใหมาก
ข้ึน ละเวนอาหารที่ไหมเกรียม       
 7. ใหเด็กรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสม และสะดวกสบายแกการรับประทาน 
เน่ืองจากระบบทางเดินอาหารของเด็กยังเติบโตไมเต็มที่ กระเพาะอาหารยังมขีนาดเล็กปริมาณอาหาร
ที่จัดให เด็กจึงควรมีปริมาณพอเหมาะ เด็กที่เล็กมากควรแบงมื้ออาหารใหมากข้ึนขนาดของอาหาร
ควรหั่นเปน ช้ินเล็กที่สะดวกในการตักและเค้ียว นอกจากน้ีเด็กในวัยน้ียังมีความไมแนนอนในการ
รับประทานใน บางวันอาจรับประทานไดมาก บางวันอาจรับประทานไดนอยหากเด็กรับประทาน
อาหารนอย ผูจัดอาหารไมควรวิตกกังวลมากควรหาวิธีจูงใจใหเด็กอยากรับประทานอาหาร และ       
ถาเด็กไมยอมกินอาหารควรแยกอาหารชนิดน้ันออกไปกอนและปลอยใหเด็กไดปรับตัวในการ
รับประทานอาหารในมื้อตอไป_(กองโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณะสุข 2546:) 
 จากผลการคํานวนคุณคาทางโภชนาการของอาหารที่ผานการคัดเลือกจากการชิมภายใต 
โครงการพัฒนารูปแบบโภชนาการของเด็กปฐมวัยประจาํปงบประมาณ 2551 เด็กปฐมวัยอายุระหวาง 
1-5 ป ตองการพลังงานวันละ 1,200 กิโลแคลอรี่ ซึ่งมื้อกลางวันและอาหารวางชวงบาย เด็กควรไดรับ
พลังงาน 480 กิโลแคลอรี่ ซึ่งประกอบดวย คารโบไฮเดรท 66-72 กรัม โปรตีน 12-18 กรัม ไขมัน 
13-16 กรัม จากงานวิจัยของโครงการดังกลาว ไดพัฒนาชุดอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการครบถวน
ประกอบกับเปนอาหารที่ไดรับการยอมรับจากเด็กๆ จํานวน 32 ชุด ซึ่งเหมาะสําหรับการเปนคูมือ
สําหรับโรงเรียนได ใชในการจัดอาหารสําหรับเด็ก     
 โภชนาการสําหรับเด็กวัยเรียน      
 เด็กวัยเรียนหมายถึงเด็กที่มีอายุ 6-12 ป เด็กในวัยน้ีจะเจริญเติบโตและมีพัฒนาการทาง 
รางกายและจิตใจ รวมทั้ง การเรียนรูอันเปนพื้นฐานสําคัญที่จะนําไปสูชีวิตที่มีคุณภาพในอนาคต      
ดังน้ัน อาหารจึงเปนสิ่งสําคัญเพราะถาเด็กในวัยน้ี ได รับอาหารไมเพียงพอหรือไมเหมาะสม จะสงผล
ทํา ใหเด็กมีรางกายที่แคระแกรนสติปญญาทึบ ไมมีความพรอมในการเรียน ประสิทธิภาพการเรียนรู
และ การทํางานตํ่า (ฝายโภชนาการโรงพยาบาลศิริราช: 2555) อีกทั้งเด็กวัยน้ีมีการเคลื่อนไหวและใช 
พลังงานอยูตลอดเวลา ไมหยุดอยูเฉย ยกเวนวา ไมสบาย ดังน้ันรางกายจึงตองการสารอาหารตางๆ 
ครบทั้ง 5 หมู และไดรับในปริมาณที่เพียงพอ     
 การจัดอาหารสําหรับเด็กวัยน้ี ควรใหกินอาหารเหมือนผูใหญทุกอยางนอกจากอาหารที่มี 
คารโบไฮเดรตและไขมันสูงและอาหารทีม่ีรสจดัเด็กวัยน้ีความมีอยากอาหารดีมากแตไมชอบกินผกัควร
ใหกินผลไมใหมากข้ึนเด็กวัยน้ีชอบกินอาหารกับเพื่อนเปนหมูหรือกลุม ชอบเลียนแบบผูใหญจึงเปน 
การเหมาะสม ที่จะหัดนิสัยในการกินของเด็กใหรูจักเลือกอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย ผูใหญควร 
เปนตัวอยางที่ดีเรื่องการกินและคอยอบรมใหเด็กคํานึงถึงความสะอาด และมารยาทในการกินใหมาก
 2. ความตองการสารอาหารของเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน   
     ความตองการสารอาหาร (Nutritional Requirement) ของเด็กปฐมวัยและเด็กวัย
เรียน สารอาหารที่รางกายตองการ ในแตละวัน ไดแก คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร วิตามนิ 
และนํ้า ซึ่งรางกายมีความตองการในปริมาณที่ตางกัน อาจแบงสารอาหารเปนสารอาหารที่รางกาย
ตองการ ปริมาณมาก ไดแก คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ซึ่งเปน สารอาหาร ที่ใหพลังงาน และ
สารอาหารที่ รางกายตองการปริมาณนอย ไดแก วิตามิน และเกลือแร ซึ่งชวยในการทํางานและเปน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



24 
 

สวนประกอบ ตางๆ ในรางกาย แตไมใหพลังงานความตองการสารอาหารของเด็ก (อายุ 1-8 ป) จะ
ลดนอยลงกวาใน ชวงวัยขวบปแรก เมื่อคิดตอสัดสวนนํ้าหนักตัว แตเน่ืองจากเด็กมีขนาดและนํ้าหนัก
ตัวเพิ่มข้ึน จึงทําให ปริมาณโดยรวมของสารอาหาร ที่เด็กควรไดรับมีปริมาณมากกวาวัยทารก         
ความตองการสารอาหาร ของเด็กเพศหญิงและเพศชายในวัยเด็กเล็ก ไมแตกตางกันมากจะมีความ
แตกตางชัดเจนเมื่ออายุมาก ข้ึน ประมาณ 9 ป โดยเพศชายจะมีความตองการปริมาณสารอาหารมาก  
กวาเพศหญงิ (Grosvenor MB and Smolin LA : 2002)                     
สารอาหารและความตองการสารอาหารในแตละวัน               
 พลังงาน                                                 
 รางกายไดรับพลังงานจากการเผาผลาญสารอาหาร macronutrients ไดแก ไขมัน ให 9 
กิโลแคลอรี่ การทํางานของอวัยวะตางๆ เปนปกติและการใหความอบอุนตอรางกาย การใหพลังงาน 
มากเกินไป อาจเกิดการสะสมไขมันผิดปกติในตับ หนวยพลังงานที่ใชทั่วไป คือ กิโลแคลอรี่ (Cl) โดย 1 
กิโลแคลอรี่เทากับจํานวนความรอนที่เพิ่มอุณหภูมิของนํ้า กิโลกรัมจาก 15 องศาเซลเซียส เปน 16 
องศาเซลเซียส อาหารที่ใหพลังงาน ไดแก คารโบไฮเดรต ไขมัน และ โปรตีน ดังน้ี คาร โบไฮเดรต เป
นอาหารหลักที่ใชบริโภคเกือบทุกประเทศ ไดแก ธัญพืช เปนอาหารประเภทแปง เชน ขาว ขาวสาลี ข
าวโพด มันสําปะหลัง และนํ้าตาล ซึ่งใหพลังงาน 4 กิโลแคลอรี่ ที่สําคัญของโครงสรางและการทํา งาน
ของรางกายในรูปของสารประกอบ ไกลโคโปรตีน (glycoprotein) และไกลโคลิปด (glycolipid) 
กลูโคสเปนสารอาหารที่สําคัญตอสมองและปองกันการเกิดภาวะ เลือดเปนกรดมากเกินไป (ketosis) 
  ไขมัน         
  ใหพลังงานสูง 9 กิโลแคลอรี่/กรัม ชวยละลายวิตามิน เอ ดี อี และ เค และใหกรดไขมัน จํา
เปน ไดแก กรดไลโนเลอิค (linoleic acid, LA, C18:2, n-6) และอัลฟา-ไลโนเลนิค ( -linolenic 
acid, ALA, C18:3, n-3) อาหารไขมันอยูในรูปของ ไตรกลีเซอไรด ( triglyceride (โคเลสเตอรอล )cho  
lesterol) และฟอสโฟลิปด (phospholipid) 1 โมเลกุลของไตรกลีเซอไรด ประกอบดวย กลีเซอรอล 
และกรดไขมัน (fatty acid; FA) 3 ตัว กรดไขมัน แบงตามจํานวนพันธะคู (double bond) เปน
  - กรดไขมันอิ่มตัว (saturated FA) ไมมีพันธะคู พบในไขมันสัตว เชน หมู  เปด ไก  และใน 
นํ้ามันพืชบางชนิด เชน ปาลม และมะพราว     
  - กรดไขมันไมอิ่มตัว (unsaturated FA) แบงตาม จํานวนพันธะคูไดเปน  
  - monounsaturated FA (MUFA) มี 1 พันธะคูพบมากในน้ํามันมะกอก 
  - polyunsaturated FA (PUFA) มีพันธะคูหลายแหงพบมากในน้ํามันพืชจากถ่ัวเหลือง ถ่ัว
ลิสง รําขาว งา ขาวโพด เมล็ดดอกทานตะวัน และดอกคําฝอยมีกรดไขมันจําเปนสูง  
 โปรตีน         
 เปนสารอาหารที่มีความสําคัญตอการเจริญเติบโตและการทํางานของรางกาย เน่ืองจาก 
โปรตีนเปนสวนประกอบของสวนตางๆ ของรางกาย เชน กลามเน้ือ เน้ือเย่ือ และอวัยวะตางๆ รวมทั้ง 
นํ้ายอย เลือด ฮอรโมน โปรตีน ประกอบดวย กรดอะมิโน ที่รางกายใชสังเคราะหตอเปนสายเปปไทด 
จํานวน 20 ชนิด อาหารที่ใหโปรตีน ไดแก เน้ือสัตวตางๆ 100 กรัม มีโปรตีนประมาณ 20  กรัม ไข 50 
ฟอง มีโปรตีน 6 กรัม นมวัวมีโปรตีนประมาณ 3.5 กรัม นมแมมีโปรตีน 1.2 กรัม เด็กปฐมวัยตองการ 
โปรตีน 1.1 – 1.2 กรัม/ กิโลกรัม (WHO, 1990) ความตองการโปรตีนจะเพียงพอถาโปรตีนที่ไดรับมี
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คุณภาพดี มีสัดสวนของกรดอะมิโน จําเปนที่ เหมาะสมและรางกายไดพลงังานอยางเพียงพอ ทําใหราง
กายสามารถนําโปรตีนไปใชอยางมีประสิทธิภาพอาหารที่ถือวามีโปรตีน มาตรฐาน คือ นมและไข 
โปรตีนจากพืชมีคุณภาพตํ่า เพราะมักจะขาดกรดอะมิโนจําเปนบางตัว เชน ธัญพืช มีไลซีนตํ่า และ ถ่ัว
มีเมท ไธโอนีนตํ่าขาวโพด ขาดไลซีนและทริฟโตแฟน ดังน้ันการบริโภคขาวผสมกับถ่ัวงาจะทําใหไดรับ 
อาหารโปรตีนที่มีคุณภาพดีข้ึน      
 วิตามิน        
 เปนสารอินทรียที่รางกายมีความตองการปริมาณนอย ทําหนาที่ เปนโคเอนไซมในเมตาบอ
ลิสึมของรางกาย เมื่อเจ็บปวยรางกายมีความตองการหรือมีการสูญเสียสูงข้ึนทําใหขาดวิตามิน 
 เกลือแรหรือแรธาตุ       
 เปนสารอนินทรียที่เปนสวนประกอบในโครงสราง เชน กระดูกฟนและชวยในการทํางาน 
ของรางกาย แบงออกเปน  2 กลุม ดังน้ี      
 macroelement : เปนแรธาตุที่รางกายตองการปริมาณวันละมากกวาหรือเทากับ 100 
มิลลิกรัม ไดแก โซเดียม โปตัสเซียม คลอไรด ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม แคลเซียม เปนตน 
 traceelement : เปนแรธาตุที่รางกายตองการปริมาณนอยเปนมิลลิกรัมตอวัน ไดแก เหล็ก 
ฟลูออไรด แมงกานีส สังกะสี เปนตน การใหฟลูออไรดเสริมในเด็กอายุมากกวา 6 เดือน สามารถลด
อัตราการเกิดฟนผุได ทั้งน้ี ปริมาณฟลูออไรด ที่ใหข้ึนกับปริมาณฟลูออไรดที่มีในนํ้าด่ืม 
 จากการศึกษาแนวคิดดานโภชนาการสําหรับเด็กน้ันสามารถนํามาประยุกตใชในรายการ
ทําอาหารของผูศึกษาไดซึ่งผูศึกษาไดเลือกทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กแนวคิดดังกลาวจะชวยให
สามารถ เลือกเมนูอาหารใหกับเด็กไดอยางถูกตองและเหมาะสมตามหลักโภชนาการที่เด็กควรจะไดรับ 
รวมถึงเด็กจะมีสุขภาพที่ดีอีกดวย                             

แนวคิดเก่ียวกับเด็ก        
 1..จิตวิทยาการคิดและการเรียนรูของเด็กปฐมวัยและเด็กวัยประถมศึกษา 
    การคิดเปนกระบวนการทํางานของสมองที่มีประสิทธิภาพ สวนหน่ึง มาจากการฝกฝน 
เชนเดียวกับ การปอนขอมูลตางๆ เขาไปในสมองเพื่อใหสามารถเก็บขอมูลไดมากข้ึน แตการฝกสมอง 
ใหสามารถทํางานอยางมีประสทิธิภาพสูงสุด ไมใชเรื่องของการจําอยางเดียว เพราะถึงแมการจําจะเปน 
สิ่งที่จําเปน เปนสิ่งสําคัญและมีประโยชน แตก็เปนเพียงข้ันพื้นฐานของสมองที่จะตองมีการจําความรู 
เพื่อนําไปใชในข้ันตอนตอไป บางครั้งการจําไมไดทําใหเกิดการเรียนรู แตอาจไปสกัดกั้นการทําความ 
เขาใจเน้ือหาของความรู ความจริงแลวการฝกใหสมองสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดเปน 
เรื่องของการคิดเพราะถาหากสมองคิดเปนก็เรียกไดวาคนๆน้ันเปนคนที่มีศักยภาพมีประสิทธิภาพ การ 
คิดเปนการทํางานของสมองที่เกิดข้ึนโดยอัตโนมติั เพียงแตวาเราจะตองจัดการเรยีนรูหรือจัดสิ่งกระตุน 
ใหมากพอที่สมองจะไดฝกคิดการคิดสามารถพัฒนาและฝกฝนได.(อัญชลี.ไสยวรรณ.2550:7)
 รูปแบบการเรียนรูในปจจุบันจําเปนตองสรางใหผูเรียนเปนฝายรุกน้ันคือกระตุนใหผูเรียน 
เกิดความสนใจ ใฝรู รูจักคิดต้ังคําถามและคิดคนหาคําตอบ ใหโอกาสผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น 
วิเคราะหและหาขอสรุป และเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพจึงจําเปนอยางย่ิงที่จะ 
ใหผูเรียนฝกฝนการคิดคือมีทักษะการคิด ลักษณะการเรียนรูดังกลาว เปนผลมาจากนักการศึกษาใน 
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ปจจุบัน ไดนําเอาความรูในเรื่องการคิดและการเรียนรูทางจิตวิทยาและทางชีววิทยามาเปนพื้นฐานใน 
การพัฒนาการคิดของเด็กในช้ันเรียนเพื่อเปนทักษะพื้นฐานสําคัญที่ใชในการเรียนรูใหเกิดประโยชนสูง 
สุดแกผูเรียนตอไป เด็กอายุ 8 ปแรกของชีวิตเปนชวงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาการทางการคิด 
และการเรียนรูเกี่ยวกับ โลกรอบตัวของเขาเรา รูขอมูลเหลาน้ีจากนักจิตวิทยาโดยเฉพาะนักจิตวิทยา 
การเรียนรู ระหวางศตวรรษที่ 20 คําถามสําคัญคือ การคิดของเด็กเล็กๆ แตกตางจากผูใหญหรือไม 
หรือมันเปนการขาดประสบการณของเด็กหรือไม สําหรับประเด็นที่วาเด็กเรียนรูอยางไร ไดศึกษาโดย 
นักการศึกษา นักปรัชญา นักจิตวิทยา เชน พาฟลอฟ ทอนไดค สกินเนอร ใหความสําคัญในอิทธิพล 
ของแนวทางที่เนนการสอน (เด็กถูกสอน) ประมาณ ค.ศ. 1950-1959 นักจิตวิทยาและนักการศึกษา 
ใหความสําคัญมากในการเรียนอยางเขมขน ตองการการเสริมแรงและเช่ือวาหลักการเรียนรูอยูบนหลัก 
พื้นฐานการกระตุนและการตอบสนอง      
 พิอาเจทและอินเฮลเดอร (Piaget and Inhelder. 1969: 58 อางถึงใน อัญชลี ไสยวรรณ: 
2550) อธิบายวา การคิด หมายถึง การกระทําสิ่งตางๆดวยปญญา การคิดของเด็กเปนกระบวนการใน 
2 ลักษณะ คือ เปนกระบวนการปรับโครงสรางโดยการจัดสิ่งเรา หรือ ขอความที่ไดรับจริงใหเขากับ 
ประสบการณเดิมที่มีอยูกับกระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสรางโดยการปรับความจริงที่รับรูใหม ใหเขา 
กับประสบการณเดิมเด็กใชการคิดทั้งสองลักษณะน้ีรวมกันหรือสลับกันเพื่อปรับความคิดของตนใหเขา 
ใจสิ่งเรามากที่สดุ ผลของการปรบัเปลีย่นการคิดดังกลาวชวยพัฒนาวิธีการคิดของเด็กจากระดับหน่ึงไป 
สูการคิดอีกระดับหน่ึงที่สูงกวา      
 โดแนลดสัน (David. 1999: 2-3) อธิบายวา ปญหาการสื่อสารระหวางเด็กกับผูใหญ      
เปนสาเหตุใหเด็กเกิดความลมเหลวในการเรียนรูได ดังน้ันผูใหญจะตองพยายาม คิดวาทําอยางไรจะ
บรรลุความสําเร็จที่จะเขาใจความคิดและภาษาของเด็กและอธิบายเพิ่มเติมวา การจัดประสบการณ
ใหกับเด็กทําใหเด็กเกิดความเขาใจเปนพื้นฐานที่นําไปสูการคิดเปนนามธรรมตอไป เด็กจะไมประสบ
ความสําเร็จในการเรียนรู ถาเขาไมไดเรียนรูจากการปฏิบัติดวยตนเอง   
 ภาษามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการเรียนรูและความเขาใจ บรูเนอรและไวกอตสกี้ ให 
ความสําคัญเรื่องภาษาการสื่อสาร และการสอนเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาทางสติปญญา       
และพัฒนาการสวนบุคคล การแสดงออกของผูใหญในฐานะผูชวยเหลือ ใหคําแนะนํา (Scaffolding) 
จะทําใหเ ด็กเขาใจโลกรอบตัวของเขา เด็กบางคนไมสามารถแกปญหาไดหรือไมสามารถจํา
ประสบการณของตนได ถาผูใหญใหความชวยเหลือหรือแนะนําอาจทําใหเขาประสบความสําเร็จได
ดวยตนเอง         
 บรูเนอร พัฒนาแนวคิดของ เนลสัน เกี่ยวกับความคิด เรื่องผูใหญในฐานะที่เปนผูชวยเหลือ 
หรือ ใหคําแนะนําการเรียนรูของเด็ก และไวกอตสกี้ ไดคนพบเรื่อง “Zone of Proximal Develop 
ment” เพื่ออธิบายชองวางระหวางสิ่งที่เด็กสามารถทําไดดวยตนเองและสิ่งที่เด็กสามารถประสบ
ความสําเร็จดวยการชวยเหลือของคนอื่น สงผลใหเด็กมีระดับการคิดเพิ่มข้ึนระดับการคิดที่เพิ่มข้ึนน้ี
เปนผลมาจากการใชภาษาและปฏิสัมพันธทางสังคม            
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 2. แนวคิดเก่ียวกับพัฒนาการของเด็ก        
     อัตราการพัฒนาของเด็กแตละชวงอายุมีความแตกตางกัน อัตราการพัฒนาของเด็กจะชา 
หรือเร็ว อาจเน่ืองมาจากปจจัย 2 ประการ (พรรณประวีร ยอดวิเศษ 2540: 3)  
     1. วุฒิภาวะ (Maturation) หมายถึง การที่เด็กเจริญเติบโตข้ึนเปนข้ันๆตามลําดับวัยของ 
ธรรมชาติ เด็กจะมลีักษณะอยางใดอยางหน่ึงออกมาใหเห็นแตละวัน เชน การเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็ก 
สูวัยรุน เด็กชายเสียงจะเริ่มแตก มีขนข้ึนตามรางกายบางแหง มีหนวดมีเครา สวนเด็กผูหญิงน้ันก็จะ 
เริ่มมีหนาอกสะโพกขยายข้ึน มีประจําเดือน เด็กที่ยางเขาสูวัยรุนทั้งผูหญิงและผูชายจะเริ่มมีความสน 
ใจซึ่งกันและกัน เปนตน       
      2. การเรียนรู (Learning) เปนเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆที่เด็กจะไดกระทําเกิดข้ึนจาก 
การทดลองการเปลี่ยนแปลงดานกิจกรรมมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงรางทางรางกาย และ 
พฤติกรรมของเด็ก การเรียนรูทุกอยางไมไดเปนอยางเดียวกัน การเรียนบางอยางถาไดรับการฝกบอยๆ 
พฤติกรรมก็จะสมบูรณได เชน การวายนํ้า ชกมวย เปนตน อยางไรก็ตาม การเรียนรูที่จะประสบความ 
สําเร็จหรือไมน้ัน มีผลมาจากการฝกหัด การฝกฝน และตองมีความมุงมั่นในการที่จะเรียนสิ่งเหลาน้ัน 
ดวย ดังน้ันเด็กที่ไดรับการเรียนรูที่ถูกตองจะทําใหพัฒนาการของเด็กทางสติปญญา เกิดข้ึนไดเร็วข้ึน
         พัฒนาการของเด็กในวัยตางๆ มีการพัฒนาในดานตางๆน้ันจะมีสวนสําคัญ 4 ดาน คือ 
พัฒนาการทางดานรางกาย (Physical Development) พัฒนาการดานสติปญญา (Intellectual 
Development) พัฒนาการดานอารมณและบุคลิกภาพ (Emotional and Personality Develop 
ment) และ พัฒนาการดานสังคม (Social Development) ซึ่งพัฒนาการในแตละดานของเด็กก็จะ มี
ขอแตกตางกันอยูตามชวงอายุของเด็กดวย พัฒนาการของเด็กในวัยตางๆแบงได 3 ชวง คือ วัยเด็ก 
ตอนตน หรือวัยกอนเขาเรียน วัยเด็กตอนกลาง วัยเด็กตอนปลาย โดยมีรายละเอียดดังน้ี ในการศึกษา 
ครั้งน้ี ผูศึกษาไดเลือกศึกษาเฉพาะ พัฒนาการของวัยเด็กตอนตน และวัยเด็กตอนกลางที่มีชวงอายุ    
ประมาณ 3-9 ปซึ่งเปนชวงวัยที่เปนกลุมเปาหมายของการศึกษาครั้งน้ี     
 1. วัยเด็กตอนตน หรือ วัยกอนเขาเรียน (Early Childhood or Pre-School Year) เด็กวัย
น้ีพัฒนาตอมาจากวัยทารก เริ่มจาก อายุประมาณ 2-5 ขวบ ระยะน้ีนับเปนระยะที่มีการเปลี่ยน แปลง
ดานบุคลิกภาพมากที่สุด เปนระยะที่เด็กเริ่มรูจักพึ่งตัวเองไดบาง และตอมาคอยๆเพิ่มพูนการพึ่ง 
ตัวเองไดมากข้ึน ลักษณะที่เห็นไดชัด คือ ตองการเปนตัวของตัวเองคอนขางด้ือรั้น เมื่อเด็กอายุได 
ประมาณ 5 ขวบ จะเริ่มแสดงใหเห็นถึงความรูสึกนึกคิดของตนดวยการพูดคุยกับ พอ แม เริ่มแสดงให 
เห็นแววของความฉลาด ซึ่งจะเปนเอกลักษณของแตละคน เด็กจะแสดงความรูสึกนึกคิดออกมาเปน
การ กระทําแมวาในบางครั้งความคิดของเด็กจะไมตรงกับความเปนจริงก็ตาม ระยะน้ีจึงเปนหัวเลี้ยว
หัวตอ  ของความฝนและความจริงอีกดวย      
     1.1 พัฒนาการทางรายกายของวัยเด็กตอนตน อัตราความเจริญเติบโตลดลงอยางเห็นได 
ชัดโดยเฉพาะอยางย่ิงทางดานสวนสูงและนํ้าหนักเมื่อเทียบกับวัยทารกลักษณะทางสวนสูงและนํ้าหนัก
นอกจากจะข้ึนอยูกับบิดาและมารดาแลวยังข้ึนอยูกับอาหารและการออกกําลังกายอีกดวยในวัยเด็ก   
ตอนตนเริ่มมีทักษะตางๆ ในการเคลื่อนไหวสวนของรางกายไดดีข้ึน เชน ปอนขาวไดเอง แตงตัวได 
นอกจากน้ียังสามารถ อาบนํ้าหวีผมไดเองดวย ในระยะ 3-4 ขวบ จะเริ่มเดินไดอยางมั่นคง ตอไปก็จะ 
สนใจการว่ิงกระโดดหอยโหนได ในระยะน้ีควรหัดข่ีจักรยานสามลอ กระโดดเชือก ฝกการเตนการรํา 
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เด็กวัยน้ีจะชอบเลนกับเพื่อนๆทําใหเขารูสึกอบอุนไมรูสึกวาถูกทอดทิ้ง    
    1.2 พัฒนาการทางสติปญญาของวัยเด็กตอนตน วัยกอนเขาโรงเรียนเด็กจะใชภาษาพูด 
ไดดีก็ ระยะน้ีเด็กเริ่มรูจักคําศัพทและความหมายของคําใหมๆเพิ่มข้ึน พัฒนาการทางภาษาของเด็กข้ึน 
อยูกับองคประกอบตางๆ เชน เพศ จํานวนพี่นอง ความเอาใจใสของพอแม โอกาสตามเวลาตางๆ เชน 
ไดดูโทรทัศน และ ฟงวิทยุ        
     1.3 พัฒนาการดานอารมณของวัยเด็กตอนตน อารมณเขามามีบทบาทสําคัญตอชีวิตของ 
ทุกคน วัยเด็กตอนตน เปนระยะวิกฤต ของพัฒนาการดานอารมณและบุคลิกภาพ การสงเสริมชวยให 
เด็กมีความสุขจะเปนรากฐานสําคัญในการปรับตัวเวลาที่เปนผูใหญ เด็กวัยน้ีมักเปนคนเจาอารมณ 
หงุดหงิด โกรธงาย โดยปราศจากเหตุผล มักแสดงอาการขัดขืนด้ือรั้นตอพอแมเสมอ ลักษณะเหลาน้ี 
เปนลักษณะธรรมชาติอยางหน่ึงของมนุษย เรียกวา Negative Stage เมื่อเด็กไดคบหาสมาคมกับ 
เพื่อนๆ อาการดังกลาวก็จะคอยๆ ลดลง มีอารมณสงบลงรูจักควบคุมอารมณไดดีข้ึน อยางไรก็ตาม 
พัฒนาการดานอารมณของเด็กจะมั่นคงเพียงใดข้ึนอยูกับ การอบรมเลี้ยงดูและตัวแบบจากสิ่งแวดลอม 
รอบตัวเด็ก เชน บิดา มารดา ครู หรือ เพื่อนรวมวัย รวมทั้ง สิ่งที่ไดเห็นจากโทรทัศนซึ่งมีอิทธิพลตอ 
พฤติกรรมของเด็กวัยน้ีมาก       
     1.4 พัฒนาการทางสังคมของวัยเด็กตอนตน เด็กวันน้ีเริ่มรูจักคบเพื่อนและรูจักเลนกับ 
เพื่อน รูจักการปรับตัวใหเขากับเพื่อนๆการปรับตัวของเด็กจะเร็วหรือชาข้ึนอยูกับการอบรมเลี้ยงดู 
ดวย เด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูอยางมีอิสระจะมีความเช่ือมั่นในตัวเองมากกวา เด็กที่ถูกเขมงวดตลอดเวลา 
การคบเพื่อนในวัยน้ีเปนเพื่อนเลน มากกวาที่จะเปนมิตรย่ังยืน เด็กจึงมักเปลี่ยนเพื่อนเลนไปเรื่อยๆ 
และในระยะตอนปลายของวัยน้ี เด็กเริ่มรูจักประพฤติตนตามความตองการของสังคม Social Needs 
อีกดวย เชน การยอมรับเพื่อนและใหความชวยเหลือ         
   2. วัยเด็กตอนกลางหรือวัยประถมศึกษา (Middle Childhood) วัยน้ีจัดอยูในชวงอายุ 
ประมาณ 6-9 ขวบ เปนชวงที่มีความสําคัญตอเด็ก เพราะเปนระยะที่ตองเขาโรงเรียนเปนครั้งแรก จึง
จัดเปนการเปลี่ยนแปลงสําคัญในชีวิตเด็ก เด็กจะตองปรับตัวมากข้ึน ถาหากเด็กไดรับการฝกหัด ใน
ดานอารมณสติปญญาและสังคมมากอน และชวยใหเด็กปรับตัวงายข้ึน และวัยเด็กตอนกลางเปน วัยที่
ไดรับการพัฒนาในทุกๆดาน เพื่อปรับปรุงตนใหเขากับสิ่งแวดลอมใหมๆ จึงเปนวัยที่ผูใหญควรให 
ความเอาใจใสเปนพิเศษ       
       พัฒนาการดานตางๆของวัยเด็กตอนกลาง    
        2.1 พัฒนาการดานรางกายของวัยเด็กตอนกลาง เมื่อเด็กยางเขาปที่ 6 อัตราการเจริญ 
เติบโตจะชาลง เล็กนอย แตก็เปนไปอยาง สม่ําเสมอ รางกายของเด็กจะขยายออกทางสวนสูงมากกวา 
นํ้าหนัก รูปรางเปลี่ยนแปลงเขาลักษณะผูใหญมากข้ึน อวัยวะยอยและระบบหมุนเวียนของโลหิต  
เจริญเติบโตเต็มที่แตหัวใจยังเจริญชากวา อวัยวะเหลาน้ัน สมองมนํ้ีาหนักสูงสุด การประสานระหวาง
มือและ ตาของเด็กวัยน้ีจะดีข้ึน เด็กสามารถที่จะอานเขียนและวาดรูปไดดีข้ึน พัฒนาการในดานของ
กลามเน้ือ และกระดูกประสาทจะเพิ่มข้ึน เด็กวัยน้ีจึงพยายามฝกทักษะทางการเคลื่อนไหวเพราะมี
พลังงานมาก             
       2.2 พัฒนาการดานสติปญญาของวัยเด็กตอนกลาง โดยทั่วไปเด็กเรียนรูจากสิ่งแวดลอม 
ที่อยูใกลตัวกอนในระหวางวัย 7 ขวบ พัฒนาการดานภาษาเจริญข้ึนอยางรวดเร็ว รูคําศัพทเพิ่มข้ึน ใช 
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ภาษาแสดงความคิดเห็นและความรูสึก ไดอยางดีเริ่มเขาใจกฎเกณฑตางๆอยางมีเหตุผล ชวงปลาย 
ของวัยเด็กตอนกลาง เด็กจะมีประสบการณใหมเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ เน่ืองจากมีสิ่งย่ัวยุใหมีกิจกรรมทาง 
สมองหลายประการ เชน ภาพยนตร วิทยุ โทรทัศน และการตูน ซึ่งสิ่งเหลาน้ีกลายเปน สิ่งสําคัญสวน 
หน่ึงของเด็กวัย 7-8 ขวบ พัฒนาการทางสติปญญาที่เห็นไดชัดอีกประการหน่ึง คือมีจินตนาการสูง 
เพราะโดยรากฐาน จากการอานมีความคิดสรางสรรค คิดที่จะทําและประดิษฐสิ่งตางๆ  
      2.3 พัฒนาการดานอารมณของวัยเด็กตอนกลาง เด็กวัยน้ีเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอเพราะ 
เมื่อเขาโรงเรียนแลว ตองเรียนรูและรูจกัปรับตัวจากประสบการณเกาใหเขากับประสบการณใหมสมัผสั 
สิ่งแวดลอมใหมๆที่โรงเรียนจะทําใหเด็กมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณซึ่งการพัฒนาทางอารมณ น้ัน 
เด็กจะตองรูจักยับย้ังใจไมแสดงความรูสึกออกมาพัฒนาอารมณความกลัวไดดีข้ึนตามวัย เลิกกลัวในสิ่ง
ที่ไมมีตัวตนมาเปนความกลัวสิ่งที่ เกิดข้ึนจริงได เชน กลัวไมมีเพื่อนกลัวความอดอยาก เปนตน 
นอกจาก อารมณตางๆแลวเด็กวัยน้ีเต็มไปดวยความราเริง เด็กจะสนุกสนานในการเลนเกมตางๆ 
       2.4 พัฒนาการดานสังคม เมื่อเริ่มเขาโรงเรียน นักเรียนบางคนมีปญหาเกี่ยวกับการคบ 
เพื่อนอยูบาง ทั้งน้ีแลวแตการอบรมที่ไดจากทางบาน ถาทางบานไดใหโอกาสเลนกับคนอื่น เด็กจะไม 
ขลาดกลัว ไมอายเพื่อนใหมการเลนในวัยน้ี สวนมากมักจะเอาแตใจตนเองและตองการชนะเมื่อโตข้ึน 
จึงคอยๆรูจักยอมฟงและทําตามความคิดเห็นผูอื่น     
 สรุปการนําทฤษฎีแนวการพัฒนาการของเด็กมาใชเมื่อทราบแลววาเด็กแตละต้ังแตเด็ก   
ปฐมวัยและเด็กวันประถมศึกษาที่มี อายุระหวาวง 3-9 ป น้ันมีพฤติกรรมอยางไร ก็สามารถนํามาเปน 
แนวทางในการปรับแตงเน้ือหาและวิธีการนําเสนอในรายการใหมีความนาสนใจและเหมาะสมกับเด็ก 
ได เน่ืองจากเด็กชวงวัยน้ีจะสนใจภาพเคลื่อนไหว และชอบดูการตูนและมีพัฒนาการดานภาษาอยาง 
รวดเร็ว.ผูศึกษาก็สามารถนํามาประยุกตเน้ือหารายการใหมีเรื่องเรียนรูเกี่ยวกับภาษาเขาไปภายใน
รายการรวมถึงเด็กชวงน้ีก็จะมีจินตนาการและความคิดสรางสรรคสูง    

งานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ      
 ในการศึกษาและการสรางสรรครายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟก     
ประเภท 2 มิติ น้ันมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาดังน้ี    
 1. บุญอยู ขอพรประเสริฐ (2552) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปดรับชมและความตองการ
รายการโทรทัศนของเด็ก” ผลการวิจัยพบวา รายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางช่ืนชอบที่สุด พบวา     
โดยกําหนดกลุมตัวอยางเปนเด็กอายุระหวาง 6 – 12 ป จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ กลุมตัวอยางช่ืน 
ชอบมากที่สุดเปนอันดับแรกคือ รายการการตูน มีจํานวน 231 ราย คิดเปนรอยละ 14.1 รายการ     
ที่กลุมตัวอยางช่ืนชอบมากที่สุดเปนอันดับที่สอง คือ ละครโทรทัศนเรื่องคมแฝก มีจํานวน 166 ราย   
คิดเปน รอยละ 10.3 อันดับที่ 3 ไดแก ละครโทรทัศน เรื่องสังขทอง มีจํานวน 97 ราย คิดเปนรอยละ 
6.0 อันดับที่ 4 ไดแก ละคร โทรทัศนเรื่อง ธิดาวานร มีจํานวน 96 ราย คิดเปนรอยละ 6.0 และอันดับ
ที่ 5 ไดแก รายการ ถาคุณแนอยาแพเด็กประถม มีจํานวน 83 ราย คิดเปนรอยละ 5.2 
  2. ปยนันท แซจิว (2550) ศึกษาเรื่อง “ความชอบบริโภคผักของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
ประสบการณประกอบอาหาร” ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยกอนจัดประสบการณการประกอบอาหาร
และระหวางการจัดประสบการณการประกอบอาหารในแตละสัปดาหมีความชอบการบริโภคผัก     
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โดยเฉลี่ยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง
ระหวางสัปดาห พบวา ความชอบการบริโภคผักของเด็กปฐมวัย โดยเฉลี่ยรวมมีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มข้ึนอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่  .01 ในชวง 4 สัปดาหแรก ส วนชวง 4 สัปดาหหลังมีการ
เปลี่ยนแปลง อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อวิเคราะหคะแนนความชอบการบริโภคผักของเด็กปฐมวัย 
แยกรายได พบวา คะแนนเฉลี่ยความชอบการบริโภคผักของเด็กปฐมวัยทั้ง 3 ดาน มีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ..01.ในลักษณะที่สอดคลองกับการวิเคราะหแบบคะแนนรวม  

ผลงานท่ีเก่ียวของ         
 ในการศึกษาและการสรางสรรครายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยการใชกราฟก 
ประเภท 2 มิติ  ผูศึกษาไดนํางานการตูนกราฟกประเภท 2 มิติ และรูปแบบรายการทําอาหารที่ใช 
เทคนิคกราฟก 2 มิติ ที่มีสวนเกี่ยวของกับการศึกษามาวิเคราะหและสรุปผลดังน้ี 

1. รายการ Cocinaccion 

 

 
ภาพท่ี 2-2 ภาพตัวอยางรายการ Cocinaccion 
 
ออกอากาศ  
ทางชอง Discovery Kids 
ความยาวรายการ 3 นาที 
รูปแบบและวิธีนําเสนอ       
 การนําเสนอของรายการ Cocinaccion เปนรูปแบบรายการที่ใชกราฟกสองมิติสวนใหญทั้ง 
รายการและในชวงทําอาหารจะใชเด็กจริงๆมาทําในสวนการแสดงวิธีทําจะไมไดใชเปนตัวอักษรข้ึนมา  
อธิบายแตใชการอธิบายดวยภาพกราฟกแทน มีการตัดตอที่ฉับไวแตวาดูแลวไมขัดตา  
จุดแข็งรายการ  

จุดแข็งของรายการนาจะเปนการตูนกราฟก ที่สามารถดึงดูดผูชมที่เปนเด็กไดดี เน่ืองจาก 
รูปลักษณของการตูนที่ใชใน รายการมีความนารัก มสีีสันที่ทาํใหเด็กสนใจได  
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จุดท่ีนํามาปรับใช  

จุดที่นํามาปรบัใชคือ เรื่องของการใชกราฟก 2 มิติ มาประกอบในรายการทําอาหาร เพือ่ให 
เด็กรูสึกสนุกไปกบัการทําอาหาร                 
    
2. รายการ เชฟนอยชางคิด (Kids Chef) 

  

 
ภาพท่ี 2-3 ภาพตัวอยางรายการเชฟนอยชางคิด (Kids Chef) 
 
ออกอากาศ   
ทางชอง 9 โมเดิรนไนนทีวี ทุกวันอังคารและวันพุธ เวลา 16.30 น.-17.00 น.  
ความยาวรายการ 30 นาที 
รูปแบบและวิธีการนําเสนอ  

รูปแบบรายการเชฟนอยชางคิด (Kids Chef) อยูภายใตแนวคิดที่วา รายการที่เด็กๆจะได 
สนุกคิด สนุกปรุงพรอมสรางสรรคเมนูอาหารดวยไอเดียไมเล็กของเด็กๆ น้ันเปนรายการทําอาหารที่ 
บวกเขา กับความคิดสราง สรรคองเด็กเขาไปดวยโดยมีเด็กและผูใหญทําหนาที่เปนผูดําเนินรายการ 
และจะใหเด็กเปนผูลงมือทําอาหารเองสวนผูใหญจะคอยทําหนาที่เปนผูชวยเพื่อใหเด็กไดมีสวนรวม 
ภายในรายการ ไดอยางเต็มที่รวมถึงไดเปดโอกาสใหเด็กกลาที่จะแสดงออกในสวนของการนําเสนอ 
ของ รายการ เชฟนอยชางคิดน้ัน คอนขางมีความแปลกใหมและนาสนใจ คือมี การใชกราฟกการตูน 
ที่ดูแลวนารัก สดใส เขากับเด็กไดดี  แตกตางจากรายการทําอาหารสําหรับเด็กรายการอื่นๆ อีกทั้งมี 
พิธีกรเด็ก ถือวา มีความนารักสดใสอยูในตัวทําใหผูชมไมรูสึกเบื่อกับการชมรายการ นอกจากน้ีการใช 
โทนสีเหลืองออนๆในรายการยังทําใหรายการดูอบอุนเขากับเด็กข้ึนไปอีก  
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จุดแข็งรายการ 
จุดแข็งของรายการอยูที่ทั้งตัวพิธีกรที่เปนเด็กที่มีความธรรมชาติ นารัก สดใส และระยะ 

เวลาเรื่องการดําเนินของรายการถึงแมจะยาวแตก็ดูไมนาเบื่อ เน่ืองจากมีการตัดที่คอนขางไมยืดเย้ือ 
มากนัก ตัดตอแบบกระฉับ อีกทั้งยังมีการใสกราฟกตัวการตูนเขามาในบางชวงของรายการรวมถึง 
เพลงที่ใชประกอบในรายการ ซึ่งทําใหคนดูดูแลวไมรูสึกเบื่อ และยังอยากที่จะติดตามจนจบรายการ 
จุดท่ีนํามาปรับใช  
 ปรับใชเรื่องของ อารมณของภาพ (Mood and Tone) ของรายการและพิธีกรเด็กดําเนิน  
รายการ คืออยากไดอารมณที่เวลาที่เด็กทําอาหาร แลวดูกระฉับกระเฉงรวมถึงโทนสีที่ใชภายใน 
รายการที่ดูแลวมีความอบอุนๆ เขากับเด็กไดเปนอยางดีและจุดที่ไดนํามาปรับใชอีกจุด ก็คือ การใช 
กราฟกในรายการที่เปนการตูน 
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 บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการผลติรายการ 

  

 การศึกษาเรื่อง.“การสรางสรรครายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟกประเภท        
2 มิติ” เปนการศึกษาและวิเคราะหขอมูล เพื่อนําไปสูการผลิตรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใช  
กราฟกประเภท 2 มิติ โดยมุงศึกษาในเรื่องของเทคนิคและรูปแบบในการนําเสนอการวางแผนงานในการ 
ผลิตข้ันตอนกระบวนการการทําภาพกราฟกที่เปนการตูนแอนิเมช่ัน ตลอดจนเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม 
ตัวอยางและผูประกอบอาชีพดานการผลิตรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก ผูเช่ียวชาญดานการผลิตเสียงในงาน
แอนิเมช่ัน และผลิตการตูนแอนิเมช่ันจากภาพกราฟก 2 มิติ เพื่อใหไดแนวทางในการผลิตรายการใหมี 
ความสมบูรณและสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายมากที่สุด ซึ่งมีรายละเอียดระเบียบวิธีวิจัย 
ดังน้ี                  
 1. รูปแบบในการศึกษาวิจัย        
     การศึกษาเรื่อง “การสรางสรรครายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟกประเภท   
2 มิติ” ในครั้งน้ี ผูศึกษาไดนําวิธีวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงนําผลไปใชให 
เปนประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อผลิตช้ินงาน โดยผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) 
รวมถึงการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) มาใชเปนเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากน้ันนําขอมูล 
ที่รวบรวมไดมาวิเคราะหเพื่อเปนแนวทางในการผลิตรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟก     
2 มิติ ใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย รวมทั้งทําการประเมินผลดวยวิธี 
การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) เพื่อเปนแนวทางในการสรุปผลการศึกษาและความพึงพอใจ 
ของกลุมเปาหมาย            

 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง        
     2.1 ประชากร (Population) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งน้ี สามารถแบงออกไดเปน 
2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ ประชากรที่เปนผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก 
และประชากรที่มีความเช่ียวชาญดานการทําเสียงในงานแอนิเมช่ันรวมถึงผูเช่ียวชาญดานการทําแอนิเมช่ัน 
จากภาพกราฟก 2 มิติ ดังตอไปน้ี         
    2.1.1.ประชากรท่ีเปนกลุมเปาหมายของรายการ หมายถึง กลุมผูชมที่เปนเด็กในวัย 
ปฐมวัยและวัยประถมศึกษาตอนตนที่มีอายุต้ังแต 3-9 ป        
   2.1.2 ประชากรท่ีเปนกลุมผูเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณในดานท่ีเก่ียวของ หมายถึง 
ผูที่ผลิตรายการโทรทัศนสําหรับเด็กหรือผูที่มีความเช่ียวชาญดานการทําเสียงในงานแอนิเมช่ันและผูที่มี 
ความเช่ียวชาญในดานการทําแอนิเมช่ันจากภาพกราฟก.2.มิติ       
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 2.2 กลุมตัวอยาง (Sample) หมายถึง สวนหน่ึง หรือจํานวนกลุมยอยของประชากรที่ผูศึกษา
สนใจในการศึกษา และผลิตรายการครั้งน้ีจะเก็บขอมูลโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposivesampling) ซึ่งแบงออก เปน 2 กลุมคือ กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth 
interview) และ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อประเมินผล ดังตอไปน้ี 
       2.2.1 กลุมตัวอยางท่ีใหสัมภาษณ หมายถึง กลุมผูมีประสบการณดานการผลิตรายการ 
โทรทัศนสําหรับเด็ก ผูเช่ียวชาญดานการทําเสียงในงานแอนิเมช่ัน และผูเช่ียวชาญดานการผลิตแอนิเมช่ัน 
จากภาพกราฟก 2 มิติ ดังตอไปน้ี         
        -.คุณธัญภัทร.วงศถวัลย ครีเอทีฟ (Creative) รายการเรื่องเด็กๆ    
                บริษัท อมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพลับบลิชช่ิง จํากัด (มหาชน)   
       - คุณณพวัฒน ลิขิตวงศ นักออกแบบเสียง และ นักวิศวกรเสียง    
                บริษัท กันตนาแลบบอราทอรี่ส จํากัด      
              - คุณยงควิทย สันธนะพานิช ผูบริหารและนักออกแบบกราฟก   
          บริษัท Beboydcg Co.,Ltd       
      การสัมภาษณผูมีประสบการณดานการผลิตรายการโทรทัศน ผูผลิตเสียงในงานแอนิเมช่ัน 
และ ผูเช่ียวชาญดานการผลิตแอนิเมช่ันจากภาพกราฟก 2 มิติ ผูศึกษาจะสัมภาษณขอขอมูลแนวคิด 
กระบวนการทํางานในการผลิตรายการ ความคิดเห็น รวมถึงขอเสนอแนะในการสรางสรรครายการโดยใช
ภาพการตูนกราฟก 2 มิติ สําหรับเด็ก เพื่อนํามาเปนประโยชนในการนํามาปรับใชกับช้ินงานตลอดจน 
สัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลติช้ินงานในปจจุบันข้ันตอนการทําการตูนแอนิเมช่ันจากภาพกราฟก 
2 มิติ ต้ังแตกระบวนการคิดเรื่อง การวาดการออกแบบตัวละคร ฉาก องคประกอบดานศิลปะ เทคนิคใน 
การนําเสนอรวมถึงกระบวนการตัดตอเพื่อใหเกิดความนาสนใจและไดช้ินงานที่สมบูรณ   
      2.2.2 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม หมายถึง กลุมของครอบครัวที่มีเด็กอยูในชวง 
อายุระหวาง 3-9 ป จํานวนทั้งสิ้น 50 ครอบครัวที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร   
      2.2.3 กลุมตัวอยางท่ีทําการสัมภาษณแบบเจาะลึกเพ่ือประเมินผลรายการ หมายถึง 
กลุมตัวอยางเด็กปฐมวัยและเด็กวัยประถมศึกษาตอนตนที่มีอายุระหวาง 3-9 ป จํานวน 5 คน โดยทําการ 
เปดผลงานการสรางสรรครายการทาํอาหารเมนูผักสาํหรับเด็กโดยใชกราฟกประเภท 2 มิติ ที่ผลิตข้ึนเสร็จ 
แลวใหกลุมเปาหมายรับชมและสัมภาษณแบบเจาะลึก ถึงขอเสนอแนะและความพึงพอใจจากการรับชม
ช้ินงาน เพื่อนํามาทําการประเมินผลรายการที่ผลิตข้ึนตอไป      

 3. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย       
     ในการศึกษาเรื่อง“การสรางสรรครายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟกประเภท 
2 มิติ“ ในครั้งน้ี ผูศึกษาไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย โดยแบงออกเปน 2 สวนคือ เครื่องมือที่ 
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิต 
รายการ ดังตอไปน้ี          
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     3.1 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการทําอาหารโดยใชกราฟก 
2 มิติ มีดังน้ี              
     3.1.1. แบบสัมภาษณ แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) สําหรับการสัมภาษณ  
ผูที่มปีระสบการณดานการผลิตรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก โดยมีแนวคําถาม ดังน้ี   
                1. คําถามทั่วไปเกี่ยวกบัการผลิตรายการทําอาหารทางโทรทัศนสําหรับเด็ก                              
              2. คําถามดานเน้ือหาและรปูแบบการนําเสนอรายการ             
    .3. คําถามดานเทคนิคการนําเสนอรายการโทรทัศนสําหรบัเด็กใหนาสนใจ                                                  
              4. คําถามดานปญหาและอปุสรรคในการผลิตรายการโทรทัศนสําหรบัเด็ก แนว  
          คําถามสําหรับสัมภาษณผูมปีระสบการณทางดานเสยีงในงานการตูนแอนิเมช่ันโดยครัง้
น้ีไดสัมภาษณ คุณณพวัฒน ลิขิตวงศ ดังน้ี                                    
     1. คําถามทั่วไปเกี่ยวกับดานการผลิตเสียงในงานการตูนแอนิเมช่ัน                                   
              2. คําถามดานเน้ือหาและรปูแบบการนําเพลงประกอบในการตูนแอนิเมช่ัน                                          
              3. คําถามดานปญหาและอปุสรรคในข้ันตอนการผลิตเสียงและปญหาทั่วไปใน 
        การทําเสียง          
   นอกจากน้ีจะทําการสัมภาษณผูทีเ่ช่ียวชาญในดานการทําแอนิเมช่ันกราฟก 2 มิติ คือ 
คุณยงวิทย สันธนะพานิช  โดยมีแนวคําถามดังน้ี       
              1..คําถามทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตแอนิเมช่ันจากภาพกราฟก 2 มิติ                                            
              2. คําถามดานเน้ือหาและรปูแบบการนําเสนอการตูนแอนิเมช่ันกราฟก 2 มิติ                                            
              3. คําถามดานเทคนิคการนําเสนอในการทําแอนิเมช่ันจากภาพกราฟก 2 มิติ                                
              4. คําถามดานปญหา และอุปสรรคในการผลิตการตูนแอนิเมช่ันกราฟก 2 มิติ   

 2. แบบสอบถาม (Questionnaire) ใชศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการ 2 มิติ และ 
ความตองการทางดานเน้ือหารูปแบบและวิธีการนําเสนอ.โดยมีแนวคําถามดังน้ี        
     แบบสอบถามจะแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี       
     สวนท่ี 1 : ความคิดเห็นของผูปกครองโดยใหผูปกครองเปนผูตอบแบบสอบถามแบงเปน 
                 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง     
             ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเปดรับและชองทางในการรับชมรายการทางโทรทัศน 
     สวนท่ี 2 : ความคิดเห็นของผูปกครองโดยใหผูปกครองเปนผูตอบแบบสอบถามแบงเปน 
                   ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางสรรครายการทําอาหารสําหรับเด็ก 
              ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการผลติรายการการ      
 3.2 เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็ก
โดยใชกราฟกประเภท 2 มิติ ดังน้ี              
      3.2.1 การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยใหกลุมเปาหมายเปนผูประเมิน
ประสิทธิผลรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟก 2 มิติ ที่ผลิตข้ึน เพื่อนําไปสูการสรุปการ 
อภิปรายผลพรอมทั้งนําเสนอขอเสนอแนะในหัวขอ “ความพึงพอใจจากการรับชมรายการทําอาหารเมนู 
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ผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟกประเภท 2 มิติ ” ซึ่งประกอบดวยแนวคําถาม ดังตอไปน้ี   
        ตอนท่ี 1 ความเขาใจตอเน้ือหารายการ      
        ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจตอตัวละครภายในรายการ    
               ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการ    
          - รายการทําอาหารประเภทน้ีสนุกไหม เพราะอะไร    
            - ชอบรายการทําอาหารแบบน้ีไหม ชอบสวนไหนและไมชอบสวนไหน  
          - ชอบตัวละครตัวไหนมากที่สุด เพราะอะไร    
            ตอนท่ี 4 ประโยชนที่ไดรับภายหลังจากการรับชม          
                          - พอชมแลวรูสึกอยากรับประทานผักผลไมบางไหม    
          - รูสึกอยากทําอาหารทานเองบางไหม เพราะอะไร   
        ตอนท่ี 5 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม       
                    - อยากใหมีอะไรเพิ่มเติมไหม เชน ตัวละคร เน้ือเรื่องในนิทานสั้น  
          - อยากใหนิทานสั้นตอนตอไปมีเรื่องเกี่ยวกับอะไร 

4. การทดสอบเครื่องมือ 
              การศึกษาครั้งน้ีไดเลือกใชแบบสัมภาษณและแบบสอบถามโดยมีแนวคําถามเปนเครื่องมือ 
ซึ่งในการศึกษา คําถามเหลาน้ีสรางข้ึนใหสอดคลองตามวัตถุประสงคการศึกษา เพื่อหาความเที่ยงตรง 
(Validity) โดยให ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งไดแก อาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธ เปนผูตรวจสอบความถูกตองเที่ยง 
ตรงของเน้ือหา (Content Validity) คําถามในแตละขอวาตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยหรือไม 
แลวนําขอเสนอแนะมาปรับปรุง แกไขใหเหมาะสมกับการเก็บขอมูลจริง 

5. ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
   ในการศึกษาและผลิตรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กในครั้งน้ีผูศึกษาไดทําการเก็บ 
รวบรวมขอมูล โดยแบงออกเปน 2 ข้ันตอน คือ การเกบ็รวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการและการ 
เก็บรวบรวมขอมูลหลังการผลิตรายการเพื่อการประเมินผล ดังน้ี    
   5.1 การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ    
         ขั้นตอนท่ี.1.ผูศึกษาไดทําการศึกษาคนควารวบรวมขอมูลจากหนังสือและเอกสาร 
ทางดานวิชาการ บทความตางๆ ทางอินเตอรเน็ต วิทยานิพนธ ตลอดจนงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับ 
การผลิตรายการและเทคนิคการทําแอนิเมช่ันจากภาพกราฟก 2 มิติ เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการ 
ผลิตรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็ก        
        ขั้นตอนท่ี 2 ผูศึกษาไดศึกษาผลงานที่เกี่ยวของ คือ รายการทําอาหารสําหรับเด็ก
และคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับแอนิเมช่ันจากภาพกราฟก 2 มิติ ทั้งที่ออกอากาศทางโทรทัศนและรับชมยอน
หลังผานทางเว็บไซตตางๆ โดยมีผลงานประเภทรายการทําอาหารสําหรับเด็ก จํานวน 1 รายการและ
คลิปวิดีโอสอนทําอาหารที่ใชกราฟก 2 มิติ สําหรับเด็ก จํานวน 1 รายการ   
        ขั้นตอนท่ี 3 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อขอ 
ขอมูลและคําแนะนําจากผูมีประสบการณดานการผลิตรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก และผูเช่ียวชาญ  
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ดานการทําแอนิเมช่ันจาก ภาพกราฟก 2 มิติ ซึ่งผูศึกษาจะนําผลการสัมภาษณมาใชเปนแนวทางใน 
การผลิตรายการทําอาหารสําหรับเด็ก เชน ในดานรูปแบบ เน้ือหาและวิธีการนําเสนอที่นาสนใจและ 
แปลกใหม เปนตน         
         ขั้นตอนท่ี 4 แจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเอง (Self- Admini 
stered) ซึ่งเปนกลุมของครอบครัวที่มีเด็กปฐมวัยและเด็กวัยประถมศึกษาตอนตนที่อยูในชวงอายุ 
ระหวาง 3-9 ป จํานวนทั้งสิ้น 50 ครอบครัว โดยนําผลการศึกษาที่ไดรวบรวมขอมูลจากเอกสารตางๆ 
เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามเพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการเปดรบัสื่อความตองการ 
ในดานเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอรายการ      
          ขั้นตอนท่ี 5 ผูศึกษาไดเตรียมการกอนการผลิต (Pre-production) โดยนําขอมูล 
ทั้งหมดที่รวมบรวมได มาจัดทําโครงรางรายการ (Proposal) เขียนบทรายการและจัดทําตารางการ 
ดําเนินงานผลิตรายการทั้งหมด        
 5.2.ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลรายการ   
       ผูศึกษาจะนําเสนอผลงานการผลิตรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟก 
ประเภท 2 มิติ จํานวน 5 คน หลังจากการผลิตเสร็จสิ้นแลวจะประเมินผลดวยดวยวิธีการสัมภาษณ 
เชิงลึก (In-depth Interview) ในหัวขอ “ความพึงพอใจจากการรับชมรายการ” ดวยการเปดรายการ 
ทําอาหารเมนูผักสาํหรบัเด็กใหกลุมตัวอยางรับชม จากน้ันจึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและประเมินผล 
ทั้งในดานเน้ือหารายการ รูปแบบการนําเสนอ และองคประกอบดานศิลปะตลอดจนภาพรวมรายการ 
เพื่อเปนแนวทางในการ สรุปผลการศึกษาและความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย   
 6..ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล      
     ในการศึกษาและผลิตรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟกประเภท 2 มิติ 
ในครั้งน้ีผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลในแตละสวน ดังตอไปน้ี  
      6.1 ผูศึกษาสํารวจรายการที่มเีน้ือหาเกี่ยวของกับรายการทีจ่ะผลติและรบัชมเทปบนัทกึ 
โทรทัศนยอนหลังผานสื่อออนไลนทั้งรายการโทรทัศนทีม่ีเน้ือหาเกีย่วกับการทําอาหารสําหรับเด็กและ
รายการที่มีรูปแบบการ นําเสนอประเภทการใชภาพกราฟก 2 มิติ (กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ.2556)
     6.2..ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูสรางสรรครายการ 
โทรทัศนสําหรับเด็กและผูเช่ียวชาญทางดานการผลิตแอนิเมช่ันกราฟก 2 มิติ (กันยายน พ.ศ. 2556)
      6.3/ผูศึกษาไดทําการแจกแบบสอบถามกลุมของครอบครัวที่มีเด็กปฐมวัยและเด็กวัย 
ประถมศึกษาที่อยูในชวงอายุระหวาง 3-9 ป จํานวนทั้งสิ้น 50 ครอบครัว เพื่อทําการสํารวจ      
พฤติกรรมการเปดรับสื่อและความตองการของกลุมเปาหมาย (กันยายน พ.ศ.2556)  
      6.4.ผูศึกษาไดทําการเตรียมการผลิตรายการต้ังแตการวิเคราะหขอมูลจัดทําโครงสราง 
และโครงรางรูปแบบรายการ (Proposal) เขียน Story Board และทําการผลิตรายการ (กันยายน -
ตุลาคม พ.ศ. 2556)         
     6.5.ผูศึกษาไดทําการประเมินผลงานรายการดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth 
Interview) ของกลุมตัวอยางเด็กปฐมวัยและเด็กวัยประถมศึกษาตอนตนที่มีอายุระหวาง 3-9 ป 
จํานวน 10 คน (พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 
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7. การวิเคราะหขอมูล 
      ในการศึกษาและผลิตรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟกประเภท 2 มิติ 
ในครั้งน้ีผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) เปนสถิติพื้น 
ฐานที่นําเสนอในการรวบรวมขอมลู แจกแจงขอมูล และการบรรยายคุณลักษณะของขอมูล ซึ่งจะแบง 
การวิเคราะหขอมูลออก เปน 2 สวน คือ วิเคราะหขอมูลกอนการผลติรายการและการวิเคราะหขอมูล 
หลังจากการผลิตรายการ ดังตอไปน้ี       
  7.1 การวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ    
                    ขั้นตอนท่ี 1 ผูศึกษาไดทําการสํารวจและวิเคราะหขอมูลจากการรับชมรายการทํา 
อาหารสําหรับเด็กที่มีการใชกราฟก 2 มิติ ช่ือวา Cocinacion โดยนํารูปแบบ เน้ือหาและวิธีการนํา 
เสนอโดยใชภาพกราฟกการตูน 2 มิติ รวมถึงในเรื่องของการใชภาพสีสัน เพื่อวิเคราะหใหขอดีของ 
รายการและจุดที่จะนํามาปรับใชภายในรายการ      
   ขั้นตอนท่ี 2 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In–
Depth Interview) โดยนําคําตอบของกลุมผูมีประสบการณดานการผลิตรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก 
ผูเช่ียวชาญดานการทําเสียงในงานแอนิเมช่ันและผูที่เช่ียวชาญในดานการผลิตแอนิเมช่ันกราฟก 2 มิติ 
มาวิเคราะหคําแนะนําตางๆ สรุปผลและนํามาปรับใชเพื่อพัฒนาเปนแนวทางในการผลิตรายการตอไป 
โดยใชเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการบันทึกเสียงเพื่อใหไดขอมูลที่แนนอนและมีความ 
สมบูรณมากที่สุด          
   ขั้นตอนท่ี 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยใชสถิติข้ันพื้น 
ฐานโดยนําคําตอบที่กลุมตัวอยางตอบในแบบสอบถามมาทําการคํานวณผลทางสถิติเพื่อหาคาเฉลี่ย 
และแจกแจงความถ่ีดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อตลอดจนความตองการดานรูปแบบและเน้ือหาของ 
รายการรวมถึงนําขอเสนอแนะมาใชพิจารณาเพิ่มเติมในการ ผลิตรายการทําอาหารสําหรับเด็กโดยใช 
กราฟกประเภท 2 มิติ         
  7.2.การวิเคราะหขอมูลหลังจากการผลิตรายการ    
  ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
เพื่อประเมินปะสิทธิผลรายการที่ผลิตข้ึนโดยนําคําตอบที่ไดทั้งในดานความคิดเห็น ความพึงพอใจและ 
ประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการของ กลุมเปาหมายมาศึกษาวิเคราะห เพื่อเปนแนวทางในการ 
สรุปผลการศึกษาและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่มีตอการสรางสรรครายการทําอาหารเมนูผัก 
สําหรับเด็กที่ผลิตข้ึน           
 8. การนําเสนอขอมูลและชิ้นงาน 

       ในการศึกษาและผลิตรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟก 2 มิติ ในครั้งน้ี 
ผูศึกษาไดนําเสนอขอมูลและช้ินงานจากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงได ดังน้ี
   สวนท่ี 1 นําเสนอโครงรางของรายการ ซึ่งประกอบไปดวย ช่ือรายการ ที่มาของ  
               รายการ วัตถุประสงคของรายการ กลุมเปาหมายรายการ แนวคิดและ   
           รูปแบบของรายการรวมไปถึงโครงเรื่อง และคาแรกเตอรของตัวละคร 
   สวนท่ี 2 นําเสนอรายการจํานวนทั้งสิ้น 2 ตอน ความยาว 5 นาที  
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   สวนท่ี.3.นําเสนอตารางการดําเนินงาน เพื่อใหทราบถึงระยะเวลาและเปาหมายการ 
          ดําเนินงานต้ังแตการรวบรวมขอมลูไปจนถึงการประเมินผลรายการ 
   8.3 การนําเสนอรายการท่ีเสร็จสมบูรณ       
    นําเสนอผลงานรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟกประเภท 2 มิติ 
ที่เสร็จสมบูรณโดยมี ความยาว 5 นาที จํานวน 2 ตอน     
   8.4 การนําเสนอผลการประเมินรายการ               
  นําเสนอรายการตอกลุมเปาหมายที่เปนผูชมและเก็บรวบรวมขอมูลผลการประเมิน 
ที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นความพึงพอใจและ 
ประโยชนที่ไดรับ                                                              

 9..การวางแผนการผลิตชิ้นงาน      
    ผูศึกษาไดวางแผนกอนการผลิตรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยมีรายละเอียด 
ดังตอไปน้ี           
    9.1 รวบรวมผลการวิจัยไดจากการสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview) การแจก 
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูลและนําผลที่ไดมาจัดทําโครงรางรายการข้ึน 
(Proposal) และวาดสตอรี่บอรด (Storyboard) รวมไปถึงการเตรียมงานกอนการถายทํา    
    9.2 จัดทําตารางการดําเนินงานในการผลิต (Timetables) เพื่อใหทราบถึงระยะเวลา 
และเปาหมายการดําเนินงานต้ังแตการเก็บรวบรวมขอมูลไปจนถึงการประเมินผล 
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บทที่ 4 
ประมวลผลวิจัย 

 

 การศึกษาและผลิตรายการในหัวขอ“การสรางสรรครายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดย 
ใชกราฟกประเภท 2 มิติ” ใชวิธีการศึกษาและวิจัยแบบวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) เพื่อ 
ศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เน้ือหาและวิธีการนําเสนอที่ปรากฏในรายการโทรทัศนสําหรับเด็กที่ใชกราฟก 
ประเภท 2 มิติ ตลอดจนศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากกลุมผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับเด็กและกลุม 
เปาหมายเพื่อเปนแนวทางในการผลิตรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟกประเภท 2 มิติ 
ใหมีความสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายมากที่สุด    
 1.ขั้นตอนการเก็บรวบรวมกอนการผลิตรายการ        
    1.1.บทวิเคราะหรูปแบบ เน้ือหารายการและวิธีการนําเสนอจากเทปบันทึกภาพรายการ 
โทรทัศนทําอาหารสําหรับเด็กที่ใชกราฟก 2 มิติ และรายการที่มีเน้ือหาและรูปแบบที่เกี่ยวกับการทํา 
อาหารสําหรับเด็กทางชองฟรีทีวีและทางสื่อออนไลนทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งการ 
รับชมยอนหลังผานทางเว็บไซต.จํานวนทั้งสิ้น.2.รายการ                            .     
    1.2 ผลการวิเคราะหบทสัมภาษณแบบเจาะลึก (In–Depth Interview) จากผูเช่ียวชาญ 
ดานการผลิตรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก ผูสรางสรรคแอนิเมช่ันกราฟก 2 มิติ และผูผลิตเสียงการตูน 
แอนิเมช่ัน จํานวนทั้งหมด 3 ทาน                                                                                                                           
…    1.3.ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนของกลุมเปาหมายและความ 
ตองการในดานรูปแบบรายการ เน้ือหา รวมถึงลักษณะตัวละครที่มีตอรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับ 
เด็กจากแบบสอบถาม.จํานวน.50.ชุด       
 ....1.4.การนําเสนอโครงรางรายการและบทรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใช
กราฟกประเภท 2 มิติ  “Veggy and Fruity Tales”     
 2..ผลการวิจัยกอนการผลิตรายการ            …        .   
    2.1..ผลการวิจัยจากการวิเคราะหรูปแบบ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอท่ีปรากฏใน 
รายการทําอาหารสําหรับเด็ก                   
    ผูศึกษาไดทําการศึกษาและวิเคราะหรูปแบบ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอที่เกิดข้ึนใน 
รายการทําอาหารสําหรับเด็ก รวมถึงศึกษารูปแบบและเน้ือหาของรายการ และนําเสนอในชวงเดือน 
ตุลาคม พ.ศ. 2556 เปนระยะเวลา 1 เดือน จํานวนทั้งสิ้น 2 รายการ ดังน้ี   
          1. รายการ โคซิแน็คคิออน (Cocinaccion)               
          2..รายการ.เชฟนอยชางคิด.(kids.chef)     
    ผูศึกษาจะทําการวิเคราะหแยกรายการทําอาหารสําหรับเด็กออกเปนแตละสวนดังน้ี                               
              สวนที่ 1 รูปแบบ (Format) ของรายการ    
              สวนที่ 2 เน้ือหา (Content) ของรายการ    
              สวนที่.3.ลีลาและวิธีการนําเสนอ (Style and Presentation) ของพิธีกร 
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 รายการ Cocinacion        
     รายการ “Cocinacion” เปนรายการทําอาหารสําหรับเด็กของประเทศสเปน โดยจะเนน 
การใชภาพการตูนเปนสวนใหญในการดําเนินรายการ โดยออกอากาศทางเคเบิ้ลชอง Discovery Kids 
หรือทางสื่อออนไลน Youtube.com ในรายการจะไมมีผูดําเนินรายการหลักแตจะนําเรื่องดวยตัว
การตูน และมีคนเปนผูทําอาหารซึ่งกลุมเปาหมายหลักของรายการ คือ กลุมเด็กวัยอนุบาลโดยมี
ลักษณะตางๆ ของรายการดังน้ี                         
 1. รูปแบบ (Format) ของรายการ Cocinaccion     
     รายการ Cocinaccion เปนรายการทําอาหารที่ออกอากาศทางโทรทัศน โดยจะเนนการ 
ใชกราฟกการตูนมาเปนตัวดําเนินรายการ การนําเสนอตัวการตูนแตละตัว ก็จะข้ึนอยูกับเมนูที่จะทําใน 
วันน้ัน ภายในรายการไมไดมีการแบงชวงชัดเจนแตจะดําเนินไปเรื่อยๆ โดยรายการจะเนนการนําเสนอ 
และรูปแบบในแบบนารักสดใส ทั้งอารมณของภาพ (Mood & Tone) และเน้ือหาของรายการในชวง 
เริ่มตนเขารายการ Cocinaccion จะมีไตเต้ิลรายการและเพลงประจํารายการ โดยสวนของไตเต้ิล 
รายการจะเปดมาเปนภาพกราฟกการตูนเคลื่อนไหวพรอมกับเสียงบรรยาย (Voice.Over) เปนโลโก 
ประจํารายการ          
    ในชวงแรกของรายการเปดมาดวยช่ือเมนูอาหารของตอนน้ันๆเปนภาพกราฟกตัวการตูน 
ที่เปนสวนผสมหลักของเมนูในวันน้ัน พรอมทั้งบอกสวนผสมของเมนูอาหารที่จะทํา โดยมีเสียงบรรยาย 
(Voice,Over).บรรยายตลอดชวง         
     ในชวงตอมาก็จะเขาสูภาพวิดีโอสาธิตการทําอาหารในเมนูของวันน้ัน โดยมีเด็กเปนผูทํา 
อาหารเมนูน้ันเอง โดยในชวงการทําอาหารก็จะมีภาพจริงตัดสลับกับภาพกราฟกบางและในสวนของ 
การบอกวิธีการทําจะใชเปนภาพการตูนสื่อแทนตัวอักษรพรอมกับมีเสียงบรรยายวิธีการทําอาหารไป
พรอมๆกัน การตัดตอของชวงทําอาหารจะใชการตัดแบบฉับไวกระชับเพื่อใหเขากับจังหวะ และมีการ
ใชกราฟกการตูนที่นารัก เพื่อเปนตัวดึงดูดความสนใจจากเด็ก สีสันในภาพก็จะใชสีที่สดใสทําใหอาหาร
ที่ทําน้ันดูนารับประทาน           
    ชวงสุดทายเมื่อทําเมนูน้ันเสร็จก็จะมีการโชวภาพอาหารใหกับผูรับชมพรอมทั้งเด็กก็จะ 
หยิบยกข้ึนมารับประทาน.และตัดเขาไตเต้ิลปดรายการที่เปนภาพกราฟกการตูน  
    สรุปรูปแบบรายการของรายการ Cocinaccion น้ันจะเปนรายการทําอาหารที่มีรูปแบบ 
และเน้ือหาเหมาะกบัเด็ก เพราะจะดําเนินเรือ่งดวยกราฟกการตูนเปนสวนใหญ และแตละเมนูก็จะเปน 
มื้อที่มีประโยชนตอเด็ก รวมถึงการใหเด็กปรุงอาหารที่ทําข้ึนเองและในดานของโทนสีและองคประกอบ 
ของรายการจะดูมีสีสันสดใสรวมถึงมีการตัดตอแบบฉับไวทําใหคนดูเพลินและสนุกไปกับรายการได
 2. เน้ือหา (Content) ของรายการ Cocinaccion    
     รายการ Cocinaccion มีรูปแบบรายการเปนรายการทําอาหารสําหรับเด็ก ที่เลือกการ
นําเสนอโดยใชภาพกราฟกการตูน 2 มิติเปนหลักในการดําเนินรายการ โดยในรายการจะไมมีผูดําเนิน
รายการแตจะมีเสียงบรรยายเปนผูดําเนินรายการแทน    
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    สวนในดานเน้ือหาจะสงเสริมใหเด็กทําอาหารหรือเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน 
และดีตอสุขภาพผานแตละเมนูที่นําเสนอภายในรายการ     
    สรุปรายการ Cocinaccion เปนรายการทําอาหารสําหรับเด็กที่มีภาพกราฟกเปนสื่อที่
ชวย ในการดึงดูดความสนใจของเด็กและมีการเลือกใชเมนูอาหารที่เนนเรื่องประโยชนตอสุขภาพ
รางกายของเด็ก ทั้งน้ีผูชมยังสามารถนําเมนูอาหารจากในรายการน้ันไปทําหรือประยุกตใชไดจริง  
  3. ลีลาและวิธีการนําเสนอ (Style and Presentation) ของผูดําเนินรายการ 
     ลีลาดานการนําเสนอของผูดําเนินรายการของรายการ Cocinaccion จะไมมีผูดําเนิน 
รายการแบบชัดเจน แตจะเปนในรูปแบบของเสียงบรรยายของเด็กวัยเดียวกันกับกลุมเปาหมายของ
รายการ มาบรรยายตลอดทั้งรายการเปนสวนใหญ แลวในชวงทําอาหารจะมีคนจริงๆ มาสาธิตวิธีการ
ทําอาหารเทาน้ัน ซึ่งถือเปนจุดเดนของรายการเลยก็วาได     
     สรุปวาลีลาและวิธีการนําเสนอของผูดําเนินรายการ Cocinacion นอกจากน้ียังตองมี 
นํ้าเสียงที่สดใส สําหรับเทคนิคตางๆก็ตองเลือกใชมุมภาพหรือเสียงในการนําเสนอที่เหมาะสม  
  รายการ เชฟนอยชางคิด (Kids Chef)      
    รายการ “เชฟนอยชางคิด” เปนรายการประเภททําอาหารสําหรับเด็กโดยเฉพาะ ออก 
อากาศทางโทรทัศนชอง 9 โมเดิรนไนนทีวี ทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 16.30 น. -17.00 น. โดยจะ
มีผูดําเนินการหลักทั้งหมด 3 คน แบงเปนเชฟผูใหญ 1 คน คือ เชฟซาราห และเชฟเด็กอีก 2 คน คือ 
นองซันน่ีและนองพิตตา โดยมีลักษณะตางๆของรายการดังน้ี     
 1..รูปแบบ.(Format).ของรายการเชฟนอยชางคิด    
     รายการทําอาหารที่ออกอากาศทางโทรทศันที่จะเนนในเรือ่งของความคิดสรางสรรคจาก 
เมนูใหมๆ ของเด็กตามคอนเซป็ที่วารายการทีเ่ด็กๆจะไดสนุกคิด สนุกปรุงพรอมสรางสรรคเมนูอาหาร 
ดวยไอเดียไมเล็กของเด็กๆ มี 3 พิธีกรหลัก เปนผูดําเนินรายการ โดยรายการจะเนนการนําเสนอใน 
แบบที่มีสีสันนารัก สดใสเหมาะกับวัยเด็กทั้งอารมณของภาพและเน้ือหารายการ ในชวงเริ่มตนเขา 
รายการเชฟนอยชางคิดจะมีโลโกประจํารายการตามดวยไตเต้ิล แนะนําพิธีกรพรอมกับเสียงเพลง 
ประจํารายการเปดข้ึนมากอน โดยสวนของโลโกรายการเปนรูปแบบการตูน 2 มิติ ที่เปนตัวแทนของ 
พิธีกร 3 คน สวนไตเต้ิลรายการจะเนนใชกราฟกการตูนที่นารักมาเปนสวน ประกอบเพื่อใหนาสนใจ
    เมื่อเขาสูรายการจะมีพิธีกรผูใหญและเด็กหน่ึงคนอยูในหองครัวทั้งสองจะเกริ่นถึงเมนู 
อาหารที่จะทําในวันน้ัน จากน้ันจะเขาสูชวง เชฟนอยอยากรู ซึ่งเปนชวงที่พาไปซื้ออุปกรณการทํา 
อาหารเมนูในวันน้ันกอน หลังจากน้ันก็จะเขาสูชวงเชฟนอยชางปรุง เปนชวงการสาธิตการทําอาหาร 
โดยเชฟเด็กและเชฟผูใหญทําไปพรอมๆกัน       
     ในชวงสุดทายของรายการจะเปนการตกแตงสรางสรรคเมนูอาหารที่ทําข้ึน และจะเชิญ 
ชวนผูชมทางบานใหมารวมสนุกกับการทําอาหารและสรางสรรคเมนูใหมๆพรอมกับพูดปดรายการ 
สรุปรูปแบบรายการของรายการ เชฟนอยชางคิด น้ันจะเปนรายการทําอาหารที่มีรูปแบบและเน้ือหา
ที่จะใหเด็กสรางสรรคเมนูเองเปนสวนใหญ รวมถึงมีการใชกราฟกการตูนข้ึนมาเปนบางชวง โครงสราง
รายการจะมีการแบงชวงที่คอนขางละเอียด เพื่อใหเด็กดูแลวเขาใจในทุกชวงของรายการและในดาน
โทนสี องคประกอบของรายการจะใชสีสันสดใสเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็ก       
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 2. เน้ือหา (Content) ของรายการ เชฟนอยชางคิด     
     รายการ เชฟนอยชางคิด มีรูปแบบรายการเปนรายการทําอาหารหรับเด็ก โดยจะเนน 
ใหเด็กสรางสรรคตกแตงอาหารจากความคิดของตัวเอง ซึ่งในตอนสาธิตการทําอาหารจะมีเชฟผูใหญ 
คอยคุมเวลาทําอาหาร มีการใชการตูนกราฟกเดงข้ึนมาในบางชวง สวนในดานเน้ือหาจะสงเสริมให 
เด็กทําอาหาร หรือเลือกรับประทานอาหารทีม่ีประโยชนไปพรอมกบัใหเด็กมีจนิตนาการ และความคิด 
สรางสรรค สรุปเน้ือหาของรายการ เชฟนอยชางคิด เปนรายการทําอาหารที่เนนความคิดของเด็กเปน 
หลัก โดยมีการใชการตูนเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็ก และเมนูอาหารที่ทําข้ึนภายในรายการกลุมผูชม 
เด็กๆ สามารถทําอาหารเมนูน้ันตามไดดวย เน่ืองจากเปนเมนูที่งายๆแตเกิดจากความคิดสรางสรรค
 3. ลีลาและวิธีการนําเสนอ (Style and Presentation) ของผูดําเนินรายการ 
     ลีลาดานการนําเสนอของผูดําเนินรายการของรายการ เชฟนอยชางคิด ในสวนของเชฟ 
ผูใหญก็จะทําหนาที่เปนคนดูและจะมีบุคลิกที่พูดจาคลองแคลวและเปนคนนําเรื่องใหกับเด็กและตอง
มีประสบการณในการทําอาหารดวย สวนพิธีกรเด็กจะเปนวัยเดียวกับผูชมก็จะมีความนารักสดใส และ 
ในบางชวงก็จะมีความอารมณขันอยูบางเพื่อไมใหรายการนาเบื่อ    
     สรุปวาลีลาและวิธีการนําเสนอของผูดําเนินรายการเชฟนอยชางคิดน้ันสามารถความ
สนุกสนานใหกับกลุมผูชมไดนอกจากน้ีผูดําเนินรายการทีเ่ปนผูใหญตองมนํ้ีาเสียงที่สดใส ในดานพิธีกร
เด็กอาจจะพูดไมชัดถอยชัดคําบาง แตวายังทําใหคนดูสนุกไดอยู สําหรับเทคนิคตางๆก็ตองเลือกมุม
ภาพ เสียงและการนําเสนอที่เหมาะสม       
     2.2 ผลการวิเคราะหบทสัมภาษณแบบเจาะลึก (In–Depth Interview) ผูผลิต
รายการโทรทัศนสําหรับเด็ก.ผูสรางสรรคการตูนแอนิเมชั่น.2.มิติ และผูผลิตเสียงในงานแอนิเมชั่น.
จํานวน 3 ทาน          
    ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึกเพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นในการผลิต 
รายการโทรทัศนสําหรับเด็ก ผูสรางสรรคการตูนแอนิเมช่ัน 2 มิติ และผูผลิตเสียงในงานแอนิเมช่ัน 
ต้ังแตวันที่ 13 กันยายน – 18 กันยายน พ.ศ. 2556 เปนระยะเวลา 5 วัน โดยไดทําการสัมภาษณผูมี
ประสบการณในดานการผลิตรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก 1 ทาน ผูสรางสรรคงานแอนิเมช่ัน 2 มิติ   
1 ทาน และผูผลิตดานเสียงในงานแอนิเมช่ัน อีก 1 ทาน ดังน้ี     
        1. คุณธัญภัทร วงศถวัลย ตําแหนง ครีเอทีฟ รายการเรื่องเด็กเด็ก   
              -.บริษัท.อมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพลับบลิชช่ิง จํากัด     
           2. คุณณพวัฒน ลิขิตวงศ ตําแหนง Sound Designer and Sound Engineer
        - บริษัท.กันตนากรุป.จํากัด.(มหาชน)        
           3. คุณยงควิทย สันธนะพานิช ตําแหนง ผูบริหารและแอนิเมเตอร   
        - บริษัท Beboycg.co.Ltd                                         
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 บทสัมภาษณ คุณธัญภัทร วงศถวัลย ตําแหนง ครีเอทีฟ รายการเรื่องเด็กเด็ก บริษัท 
อมรินทรพริ้นต้ิงแอนพลับบลิชชิ่ง จํากัด       
 สวนท่ี 1 คําถามท่ัวไปเก่ียวกับการผลิตรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก  
  1. ความคิดเห็นเก่ียวกับรายการโทรทัศนสําหรับเด็กในปจจุบัน   
      คุณธัญภัทร วงศถวัลย ไดกลาววา เด็กมักจะชอบอะไรที่สนุกสนาน มีสีสัน ที่สามารถ 
ดึงดูดความสนใจไดตลอดเวลา เน่ืองจากสมาธิของเด็กน้ันจะมีแคระยะเวลาสั้นๆ เพราะวาสิ่งแวด 
ลอมรอบขางของพวกเขามักจะมีสิ่งมาเราใจอยูเสมอ และในปจจุบันก็มีสื่อทางเลือกใหมๆใหกับเด็ก 
เยอะมากข้ึน ไมวาจะเปน แท็บเล็ท เกมส คอมพิวเตอร ของเลนตางๆ นอกจากการรับชมโทรทัศน 
เพียงอยางเดียว ซึ่งการผลิตโทรทัศนสําหรับเด็กในปจจุบันตองมีเน้ือหาที่จะตองสามารถดึงใหเด็กอยู 
กับรายการของเราไดตลอดเวลา เชน ในรายการเรื่องเด็กๆชวง “ภารกิจคิดสนุก”เราจะดึงใหนองๆ ดู 
ภารกิจไป เรื่อยๆวาภารกิจน้ีจะสําเร็จหรือไม เด็กจะไดติดตามดูตลอดทั้งชวงเพื่อที่จะรอดูผลลัพธใน 
ตอนทาย หรืออยางในชวงที่สอง “อรอยเกินคิด” จะใหเด็กติดตามรอดูผลลัพธวานองภูกับนองริซซี่ 
จะทําอาหารออกมาหนาตาเปนอยางไร สวนในชวงสุดทาย“เกงยกแกง”จะเปนชวงเปดโอกาสใหเด็ก
ทางบานมาเลนกีฬาหรือกิจกรรมกับทางรายการ ซึ่งพอแมก็เปนสวนหน่ึงที่จะดึงเด็กเอาไวใหเราน่ังดู
กับเราได และถาเราเอาลูกของเขามาออกโทรทัศนแนนอนวาเขาจะตองเปดดูและตองบอกคนอื่นใหดู 
หรือมีการประชาสัมพันธใหทางโรงเรียนเปดใหดูดวย สรุปไดวาในการเปดรับชมโทรทัศนของเด็กน้ัน
อาจจะตองมีสวนรวมไปกับผูปกครองดวย       
 2. ความนิยมของรายการโทรทัศนสําหรับเด็กในประเทศไทย    
     คุณธัญภัทร วงศถวัลย กลาววา ความนิยมน้ันข้ึนอยูกับชวงเวลา อยางชวงเวลาของ 
รายการอยูมา 7 ป คิดวา Rating ยังคงดีอยู เพราะการต้ังเวลาของรายการน้ันเราจะเลือกใชเวลาที่ 
เหมาะสม คือ เลือกใชชวงเวลาที่เด็กเลิกเรียนแลวกลับบานมาดูคือ 16.30 น. – 17.00 น. ซึ่งคิดวา 
เปนชวงเวลาปกติที่เด็กจะใชเวลาอยูกับผูปกครองและดูโทรทัศนรวมกัน คิดวาความนิยมก็ยังคงเดิม 
ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันไมไดลดนอยลงไป แตเพียงแคอาจจะสูรายการวัยรุนหรือละครไมไดเทาน้ัน
 3. การเลือกกลุมเปาหมายทางรายการมองกลุมใดและเพราะเหตุใด  
     คุณธัญภัทร วงศถวัลย กลาววา ทางรายการเรื่องเด็กๆเลือกกลุมเปาหมายต้ังแตเด็กที่ 
อยูในชวงอนุบาล ที่มีอายุ 5 ขวบ เปนตนไป จนถึงอายุ 12 ขวบ ที่สามารถรับรูเรื่องราว ฟง พูด อาน 
เขียน ได เปนเด็กที่โลกกวาง อยากรูอยากเห็น ที่เลือกเปนกลุมน้ีเพราะวาเด็กวัยรุนที่โตไปกวาน้ีก็จะมี 
สิ่งอื่นที่นาสนใจกวา เชน อินเทอรเน็ต และความเปนวัยรุนน้ันก็จะเริ่มมาต้ังแตอายุ 11 ขวบ ซึ่ง
รายการโทรทัศนสําหรับเด็กน้ันเขาก็จะรูสึกวารายการประเภทน้ีเด็กเกินไปสําหรับเขาทําใหหันไปดู
รายการวัยรุนกันมากข้ึน         
 4. ปจจัยท่ีทําใหกลุมเปาหมายสนใจรายการท่ีผลิตขึ้น    
     คุณธัญภัทร วงศถวัลย กลาววา ประการแรกน้ันเราตองมีเน้ือหาที่ดีสามารถทําใหเด็ก 
อยากรูอยากติดตาม มีเรื่องรอบตัวหรือเรื่องใกลตัวของเขาอยูในเน้ือหาน้ันๆ ประการที่สองเปนเรื่อง 
ของภาพ สี เสียง ภาพกราฟกตัวการตูนภายในรายการตองมีความนารักสามารถดึงดูดเด็กได มีการ 
ใสเทคนิคตางๆ ซึ่งสิ่งเหลาน้ีมีสวนชวยอยางมากในการสงเสริมรายการเด็กใหดูนาสนใจย่ิงข้ึน  
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 5. ขั้นตอนกระบวนการในการผลิตรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก   
     คุณธัญภัทร วงศถวัลย กลาววา เริ่มจากการคิดวาชวงน้ีกําลังมีอะไรเทรนดอยูสมมติวา 
เราจะเลือกเน้ือหารายการที่นําเสนอเกี่ยวกับตลาดนํ้า ข้ันตอน Pre-Production น้ันเราก็จะไปดูวา   
ที่ไหนเปนตลาดนํ้าเกิดใหม โดยก็จะเริ่มหาขอมูลเกี่ยวกับสถานที่น้ันๆ ไมวาจะจากอินเทอรเนต หรือ 
ในหนังสือตางๆ ใหละเอียดที่สุดจากน้ันก็ลงไปดูสถานที่ (Location) เพื่อไปติดตอกับคนดูแลตลาดที่ 
น้ัน เพื่อไปหาขอมูลเชิงลึกเพิ่ม เมื่อติดตอไดก็จะเริ่มกลับมาคิดเน้ือหารายการ เมื่อข้ันตอนกอนการ
ผลิต (Pre-Production) เสร็จสมบูรณลงตัวแลวก็มาเริ่มในข้ันตอน Production คือ การถายทําตาม
โครงรางสคริปต ที่คิดไวจากน้ันก็สงหองตัด เพื่อผลิตเปนตัวรายการออกมาซึ่งหลังจากที่ออกอากาศ
ไปแลวจนถึง การเช็คเรทต้ิงน้ันจะเปนชวงของหลังการถายทําและเราจะนํารายการไปสงทางชอง
เพื่อใหไดทําการตรวจเทปรายการกอน ถามีอะไรแกไขทางชองก็จะนํากลับมาใหเราแกไขและสงกลับ
ไปจากน้ันจึงออกอากาศตามปกติ       
 สวนท่ี 2 รปูแบบและวิธีการนําเสนอรายการ      
 1. มีรูปแบบวิธีการนําเสนอรายการอยางไรใหมีความใหมและสามารถดึงดูดผูชมได
     คุณธัญภัทร.วงศถวัลย กลาววา เราตองดูวาชวงน้ีมีอะไรฮิตอยูคอยตามกระแสเกาะติด 
กระแส หรือ สถานที่ที่เด็กสามารถออกไปทํากิจกรรมได อยางเชน Kidzania , สยาม Ocean World 
ประการแรก สถานที่น้ันตองใหความรูไดและสองตองมีความสนุกดวยสามารถดึงดูดความสนใจเด็ก 
ไดถาดึงดูดผูใหญไดดวยก็จะดีมาก เพราะวาผูใหญน้ันจะพาเด็กไปในสถานที่น้ันๆ  
 2. ในการผลิตรายการโทรทัศนสําหรับเด็กควรมีอารมณรายการ                        
     คุณธัญภัทร วงศถวัลย กลาววา ความราเริง ความสนุก หรือเรื่องของสีสันตองมากอน 
เปนอยางแรกในรายการเด็ก แตอารมณของรายการในแตละตอนของรายการ อาจจะข้ึนอยูกับแตละ
โจทยของภารกิจดวย และการนํากราฟกการตูนมาใชในรายการน้ันสามารถชวย ไดมากเพราะวาเด็กที่
เปนกลุมเปาหมายรายการมักจะชอบการตูนเปนเรื่องปกติอยูแลว และในสวนการตูนที่ใชในรายการ
จะเปนการตูนที่วาดข้ึนมาเอง เพื่อใหเขากับเน้ือหาของรายการทําใหมีความนาสนใจมากข้ึน 
 สวนท่ี 3 ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขปญหา    
 1.ปญหาและอุปสรรคท่ีพบในการผลิตรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก    
    คุณธัญภัทร วงศถวัลย กลาววา ปญหาที่มักจะพบ คือ เน่ืองจากรายการเราเปนรายการ 
สําหรับเด็กก็จึงตองมีเด็กเขามาอยูรวมในรายการซึ่งรายการของเราจะเปนรายการกึ่งเรียลลิต้ีโชว    
ซึ่งการควบคุมเด็กก็จะคอนขางยากมากกวารายการเด็กธรรมดาและเด็กบางคนจะไมคอยจําบท
รายการ บางคนก็จะจําบทไมคอยไดบางที เด็กอาจจะมีด้ือบาง งอแงบาง แตทั้งน้ีก็ตองข้ึนอยูกับเด็ก
แตละคนดวยแตวาเราก็ตองดูแลเขาตลอด เวลากอนการถายทําน้ัน เราก็ตองทําการซอมบทใหนอง
กอนคอยบอกบทแตพอเราเริ่มบอกบทบางทนีองจะดูไมเปนธรรมชาติ ไมไดดึงความเปนตัวเขาออกมา 
จริงๆ เราก็จะพยามแกใหไมดูแสดงจนเกินไปตองคอยกระตุนคอยเสริม พยายามไมใหนองดูไม
ธรรมชาติจนเกินไป แตสําหรับนองริซซี่เปนขอยกเวนของรายการ เพราะวาคาแร็คเตอรของนองเขา 
เปนอยางน้ันอยูแลวคนดูอาจจะคิดไดสองแง คือ ในแงที่หน่ึงคนดูอาจจะไมชอบเด็กคนน้ีเพราะดูแก
แดดเกินไป แตในแงที่สอง คือ คนดูอาจจะชอบตลกดีสรางสีสันใหรายการ    
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 2. แนวทางแกไขปญหาการผลิตรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก     
    คุณธัญภัทร วงศถวัลย กลาววา การแกปญหาน้ันเราก็จะตองใชวิธีการเอาใจ ซึ่งเราจะ 
ตองเอาใจนองเขาดวยวิธีการตางๆใหเขายอมถายใหได วิธีที่ใชสวนใหญกจ็ะนําของเลน หรือ ขนมมา 
หลอกลอใหนองๆยอม ซึ่งบางครั้งเราอาจจะใหจริงบางหรือหลอกบางแลวแตความเหมาะสม 
 3. คําแนะนําเพ่ิมเติมเก่ียวกับชิ้นงาน      
    คุณธัญภัทร วงศถวัลย กลาววา อยางแรก คืออยากแนะนําใหเนนในเรื่องของภาพ อยาง 
เชน การถายอาหาร ที่สําคัญคือภาพของอาหารตองดูนากินกอนเปนอยางแรก Stylist Food ตองดูวา 
สิ่งที่ทําออกมาพอดูแลวจะตองนากิน ซึ่งสิ่งน้ีสําคัญมาก ทั้งน้ีเพื่อที่จะชวยใหเด็กรูสึกวาอยากกินแลว 
ชวนผูปกครองลุกข้ึนมาทําอาหารดวยกันทําแลวตองสามารถกินไดจริงๆ การถายภาพอาหารจะตองมี 
ความสวยงาม หรืออาจใสกราฟกประกอบเพื่อชวยใหนาสนใจมากย่ิงข้ึน สวนในเรื่องการหาเมนูเราก็ 
อาจจะตองมีความสรางสรรคเมนูใหมๆ ใหดูนาสนใจดึงดูดเพราะอยางเมนูเกาๆ ผูปกครองก็ทําใหเด็ก 
กินไปหมดแลวซึ่งเด็กอาจจะเกิดเบื่อได       
 บทสัมภาษณคุณยงควิทย สันธนะพาณิชย ตําแหนง ผูบริหารและแอนิเมเตอรบริษัท 
Beboycg.co,Ltd         
 สวนท่ี 1 ขั้นตอนการผลิตการตูนแอนิเมชัน่     
 1. ความคิดเห็นเก่ียวกับการทําแอนิเมชั่นจากภาพกราฟกในประเทศไทยในปจจุบัน
     คุณยงควิทย สันธนะพาณิชย กลาววา ถาเปนแอนิเมช่ันสองมิติในสมัยน้ีมีนอยและที่มีก็ 
จะไมไดเปนรูปแบบของ Classic 2D มากนัก ซึ่ง Classic 2D น้ันก็หมายถึงการเขียนมือ (Drawing) 
สวนงานที่เห็นกันในปจจุบันก็จะเปนแนวกึ่งงานโมช่ัน (Motion) ที่จะเอานําภาพ 2 มิติ ไปขยับใน 
โปรแกรมตางๆ สวนในประเทศไทยตอนน้ีมันกเ็ริ่มมีการปรับเปลี่ยนงานสวนใหญที่เห็นก็จะเปน 3D 
เเอนิเมช่ันกันมากข้ึน ซึ่งในความ คิดเห็นสวนตัวคิดวาอยางในตอนน้ีที่เราทําแอนิเมช่ัน 3D ในตลาด 
แอนิเมช่ันก็มีเยอะแลวทําใหเราเกิดความเบื่อความจําเจ และคนสวนใหญเขาก็หันมาสนใจการทํา 3D 
กันมากข้ึนทําใหเราเลือกที่จะทํา 2D มากกวาเพื่อตองการความแปลกใหมในตลาดแอนิเมช่ัน 
 2. แนวคิดในการทํางานดานการผลิตการตูนแอนิเมชั่นในแตละเรื่อง   
    คุณยงควิทย สันธนะพาณิชย กลาววา แนวการคิดในแตละเรื่องจะคิดจากตัวบทมากกวา 
หรือ การจับประเด็นจากเน้ือเรื่องวาเน้ือเรื่องควรจะเปนยังไง อยางเชน มิวสิควิดีโอ เพลง ขาออน 
ของคุณแสตมป เราจะนําเอาเน้ือเพลงมาตีความซึ่งเน้ือเพลงจริงๆ แลวมันก็ไมมีอะไรมันคือประโยค
ที่วาความไมจีรังย่ังยืนเรากนํ็าเสนอยังไงก็ไดใหคนดูเห็นภาพในระยะเวลาอันสั้น โดยโจทยสวนใหญ  
ก็คือการตีความมากกวา            
 3. กระบวนการทํางานแอนิเมชั่น 2 มิติ ขั้นตอนกอนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และ 
ขั้นตอนหลังการผลิต                                                             
    คุณยงควิทย สันธนะพาณิชย กลาววา ข้ันตอนน้ันเราเริ่มจากการเขียนบท (Script) 
จากน้ันนําบทมาทําเปน Story Board โดยนําเอาทุกสิ่งทุกอยางมาเขียนลงในบอรดทั้งคาแร็คเตอร 
(Character) ฉาก (Scene) ในการตูนของเรา ซึ่งเมื่อเราทําบอรดทั้งหมดเสร็จเราก็จะเอาบอรดที่เปน 
กระดาษเอาไปทําอนิเมติก (Animatic) เพื่อเช็คดูชวงเวลา (Timing) ทั้งหมดวาสมบูรณแลวหรือยัง 
เพื่อจะดําเนินงานตอในข้ันตอไป เพราะถาเราเริ่มทําจริงโดยไมทําอนิเมติก (Animatic) ก็จะเสียเวลา 
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โดยที่ถาชวงเวลา (Timing) เกินเราก็จะตองตัดทิ้ง แตถาพอเรารูชวงเวลา (Timing) เราก็จะสามารถ
นําภาพ มาเรียงเปนวินาทีกอนในแตละชวงวาเปนยังไง พอไดตรงน้ันเสร็จเราจะทําแตละช็อตได ใน
เรื่องของ การใชโปรแกรมน้ันสวนใหญที่ใชถาเปนงานประเภท 2D ก็จะเปน After Effects ถาเปน 
3D ก็จะใช โปรแกรมทั่วไปหลากหลาย เชน Lightwave แตก็ตองแลวแตละโปรเจ็คต วาเราตองการ
ภาพประมาณ ไหนสวนการรางภาพจะรางลงในกระดาษกอนแลวนํามาลงสีในคอม แตสุดทายแลวมัน
ข้ึนอยูกับภาพรวม มันไมไดอยูที่เทคนิคมันอยูที่สุดทายเราอยากไดภาพยังไง โปรแกรมเหมือนเปนแค
อุปกรณชวยมากกวา            
 สวนท่ี.2.คําถามดานเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอการตูนแอนิเมชั่นกราฟก 2 มิติ 
 1. มีรูปแบบและวิธีการนําเสนอการตูนอยางไรใหมีความใหมและตางจากแอนิเมชั่น 
เรื่องอ่ืนๆ           
    คุณยงควิทย สันธนะพาณิชย กลาววา ตองคิดโจทยกอนเปนอยางแรกวาจะทํายังไงให 
ตางจากคนอื่น คนอื่นเขาทําอะไรกันบาง อยางคาแร็กเตอร (Character) สวนใหญที่อื่นๆจะทําดีไซน 
ออกมาเปนคน เพราะเขาคิดวาถานึกถึงแอนิเมช่ันผูชมก็จะนึกถึงคนเปนอยางแรกและนึกถึงเรื่องวัย 
ของกลุมเปาหมาย สวนในเรื่อง “จิ๋วกองโลก”น้ันกระบวนการของเราคือคิดวาทํายังไงใหเด็กสนใจผัก
ผลไม อยางแรกที่เราคิดเปน ตัวละคร (Character) ผักและผลไมใหดูมีชีวิตเพื่อเปนตัวแทนในการ
สื่อสารแทนเด็กและเหมือนใหสอนเด็กดวยวาใหเด็กรักผักผลไม โดยทําการออกแบบตัวละคร 
(Character) เปนผักผลไมแทนคนใหดูนารักๆเพื่อดึงดูดใหกับเด็กแตรวมๆก็อยูที่โจทยเปนสวนใหญ 
 2. แนวคิดหรือเทคนิคการออกแบบตัวละครใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  
     คุณยงควิทย สันธนะพาณิชย กลาววา จริงๆแลวมันเหมือนเปนทริคในการออกแบบ 
สมมติวาถา เราอยากออกแบบอะไรแลวเราก็นําเอาของสิ่งน้ัน มาตัดถอนลงไปข้ันหน่ึงกอนแลวมาคิด 
วาทําอยางไรใหยังคงเปนตัวละคร (Character) เดิมของมันอยู อยางเชน ถาเปนรูปแอปเปลเราจะทํา 
อยางไรใหคนดูรูวามันยังเปนผลแอปเปลอยูแลวเราก็เติมแตงความนารักเชาไป ไมใชวาเราจะยัดเยียด 
การใสแขนใสขา แตมันก็ตองตัดถอนไปเรื่อยๆ เพราะวาตัวละคร  (Character) หน่ึงตัว น้ันกวาที่จะ 
ถูกพัฒนา (Develop) จนเสร็จสมบูรณน้ันมันก็ตองลองอะไรมาหลายๆอยาง เพื่อใหตัวละครน้ันลงตัว 
 3. มีเทคนิคใดบางท่ีทําใหเด็กสามารถจดจําการตูนแอนิเมชั่นเรื่องน้ันๆได  
    คุณยงควิทย สันธนะพณิชย กลาววา ถาไปลองคนหาก็จะมีบอกวาเด็กแตละกลุมจะตอง 
มีการคิดเน้ือเรื่องประมาณไหน แตวาอยางในเรื่อง “จิ๋วซาฮาทะเลน” เราจะเนนไปที่เด็กที่มีชวงอายุ 
ระหวาง 4-7 ป ซึ่งเด็กกลุมน้ีจะตองการดูอะไรซ้ําๆ เคาจะสามารถจดจําไดงายหรือการที่มีบทพูด 
ซ้ําๆ สวนเทคนิคน้ันมันก็เหมือนถูกคิดมาจากคอนเซ็ปของคนเขียนบทดวยวากลุมเปาหมายเทาน้ี เรา
ก็ควรจะคิดบทแบบน้ี เพราะทุกอยางถูกวิจัยมาเรียบรอยแลว     
 4. การสรางการตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ หน่ึงเรื่องน้ันตองใชระยะเวลาในการคิดก่ีวัน 
    คุณยงควิทย สันธนะพาณิชย กลาววา การทําแอนิเมช่ันสวนใหญจะชาตอนเริ่มตนทํา 
งานอยางงายสุดก ็คือ 3D Process หรือ เรียกวา Pre-production ก็จะเปนข้ันตอนของการเตรียม 
งานออกแบบ เขียนบท (Script) จนการสรางคาแรค็เตอรข้ึนมาหน่ึงชุด สวนในข้ันตอนการเตรียมงาน 
ถาเปนแอนิเมช่ันของบริษัทใหญๆอาจจะใชเวลาประมาณ 3-4 เดือน พอหมดกระบวนการทํางาน 
การเตรียมงานก็จะเริ่มเร็วข้ึน ในการทําแอนิเมช่ันหน่ึงตอนน้ันก็จะใชเวลาอยางมากที่สุดประมาณ   
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2-3 อาทิตย หลังจากน้ันการทํางานก็จะเร็วข้ึนเรื่อยๆ เพราะเวลาเราทําเราก็จะมีของพรอมหมดแลว 
เชน เวลาเราทําการอนิเมต (Animated) ไปแลวเราก็จะมีโมช่ันตัวละคร (Character Motion) ก็จะ
เยอะข้ึน เราสามารถนําของเดิมมาใชได แตทั้งน้ีตองดูความเหมาะสมดวยวามันเขากับโปรเจ็กตของ 
เราหรือไม ถาเปน Classic 2D เราก็จะใชเวลายาวนานกวาเพราะวาเราจะตองวาดมือถาวาดผิดหน่ึง
อัน เราก็ตองลบทําใหมจึงทําใหกระบวนการการทํางานใชเวลานานกวา    
 5. อะไรคือจุดเดนของการทําการตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ    
     คุณยงควิทย สันธนะพาณิชย กลาววา สวนใหญอยูที่คนดูมากกวาเหมือนวา ถาเราเห็น 
อะไรบอยๆ ซ้ําๆกันเราก็คงเบื่อ ซึ่งของพวกน้ีมันมีนอยและอีกอยางคือความไมเรียบรอยของความ 
เปน Classic 2D โดยเฉพาะในเรื่องของลายเสนน้ันก็จะมีความตางกัน โดยลายเสนของ การวาดมือจะ 
มีการขยับของแตละเฟรม (Frame) ของตัวมันเองเรียกไดวา เปนเอกลักษณเฉพาะตัวของการตูนแบบ 
คลาสสิค 2D เลยก็วาได แตถาเปนการตูนแอนิเมช่ันประเภท 3D ทุกอยางจะดูคมชัดหมดจะดูเรียบ 
รอยไปหมดทุกอยาง แตถาในมุมมองของนักลงทุน มันไมไดตอบโจทยเพราะวาถาเงินจํานวนเทากัน 
ทํา 2D กับ 3D น้ัน ผลกําไรที่ไดน้ันมันตางกันพวกนักลงทุนก็จะไมคอยนิยมทํา 2D กัน  
 สวนท่ี 3 คําถามดานปญหาและอุปสรรค  
  1.ปญหาและอุปสรรคท่ีพบในการผลิตการตูนแอนิเมชัน่ 2 มิติ   
    คุณยงควิทย สันธนะพาณิชย กลาววา ลําดับแรกเลยก็คือทําเสร็จแลวอยากแกซึ่งเปนไป 
ไมได หรือปญหาหลักใหญๆก็คือเรื่องคนในองคกรที่สื่อสารกันนอยบางในแตละแผนก เชน เรื่องการ 
ตรวจงาน แตถาพอทําในบริษัทใหญๆ หรือทํางานกับทีมใหญก็จะมี ตําแหนงผูประสานงาน ไวคอย
ตามงาน เพราะถาไมมีตําแหนงน้ีก็จะทําใหเราสื่อสารกันลําบาก เพราะฉะน้ันกระบวนการทํางานก็
จะตองรัดกุม อีกเรื่องก็คือเรื่องระยะเวลา       
 2. วิธีการแกปญหาและขอเสนอแนะในการผลิตแอนิเมชั่น 2 มิติ   
     คุณยงควิทย สันธนะพาณิชย กลาววา สวนใหญเด็กจะติดปญหาเรือ่งโปรแกรมหรือการ 
ใชเทคนิค ซึ่งโปรแกรมน้ันเปนเรื่องของเครื่องมือมากกวาถาคนเราเกงอยูแลว หรือถาเราสามารถ 
พัฒนาศักยภาพ จะไปจับไปวาดอะไรเราก็ทําได สิ่งเหลาน้ีมันตางกันที่วิธีคิด อยาคิดวาคอมพิวเตอร 
จะสามารถทําให ราไดทุกอยาง ถาเราไมสั่งงานมันก็ไมสามารถทําอะไรไดและบางสิ่งบางอยางการใช 
คอมพิวเตอรอาจจะไมไดดีไปกวาการที่เราทําเองก็ได      
 บทสัมภาษณ คุณณพวัฒน ลิขิตวงศ ตําแหนง Sound Designer และ Sound 
Engineer บริษัทกันตนากรุป จํากัด (มหาชน)     
 สวนท่ี 1 คําถามท่ัวไปเก่ียวกับดานการออกแบบและการผลิตเสียง      
 1..ความคิดเห็นเก่ียวกับการเปนนักออกแบบเสียงในงานแอนิเมชั่นสําหรับเด็กใน
ปจจุบัน             
    คุณณพวัฒน ลิขิตวงศ กลาววา ในวงการแอนิเมช่ันบานเรายังไมไดกวางมากและมีไมกี่ที่ 
ที่จะทําเปนแอนิเมช่ันยาวเปนภาพยนตร อยางบริษัทกันตนาก็ไดทําแอนิเมช่ันเองดวย ก็เลยถือเปน 
โอกาสที่ดี ในการทํางานก็ไดออกแบบเสียงใหกับแอนิเมช่ันอยางเชน เรื่อง Eco Planet ซึ่งความยาก 
หรือรายละเอียดของงานแอนิเมช่ันน้ัน จะคอนขางเยอะกวาภาพยนตรปกติไมวาจะเปนเสียงพากย 
เสียงสนทนา เสียงดนตรี และในงานหน่ึงงานน้ันตองใชทีมงานคอนขางเยอะพอควร  
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 2..ประสบการณในการทํางานดานการออกแบบเสียงและการทําเสียงในงานแอนิเมชั่น 
สําหรับเด็ก          
     คุณณพวัฒน ลิขิตวงศ กลาววา ประสบการณทํางานน้ันทํามา 7-8 ป เริ่มแรกไมไดทํา 
งานทางดานน้ีโดยตรง แตเรียนดานออกแบบมาในสมัยมหาวิทยาลัย งานแรกที่ไดทําก็ไดรับตําแหนง 
Sound Designer ของบริษัท Technic color อยูประมาณ 3 ปแลวก็ยายมาทําที่บริษัทกันตนากรุป 
ดานประสบการณการทํางาน ก็ไดเรียนรูมาทุกประเภทที่เกี่ยวกับงาน Post-Production เสียง ต้ังแต
การอัดเสียง การพากยเสียง ตัดตอจนข้ึนมาเปนคนออกแบบเสียงและเปนมิกเซอรดวย 
 สวนท่ี 2 คําถามดานเน้ือหาและรูปแบบการทําเสียงประกอบในงานแอนิเมชั่น    
 1.การทําเสียงประกอบสวนใหญจะอยูในขั้นตอนใดของการทําการตูนแอนิเมชั่น 
   คุณณพวัฒน ลิขิตวงศ กลาววา อยูข้ันตอนสุดทายในการรวบรวมเสียงทั้งหมดน้ัน โดย 
องคประกอบของเสียงในหนัง หรือแอนิเมช่ันก็ตาม จะมีเสียงบทสนทนา (Dialogue) เสียงดนตรี 
(Music) และเสียงดนตรีประกอบ (Sound Effects) ซึ่งการทําไฟนอลมิกซ (Final Mix) น้ันก็คือการ
นําทั้งสามสิ่งมารวมกัน แลวก็ทําการตกแตงในแงของมิติ ความดังความเบาหรือในแงของการเลาเรื่อง
ตางๆนานา ใหมันกลมกลอมลงตัว         
 2. เสียงประกอบหรือเสียงพากยของการตูนแอนิเมชั่นท่ีดีควรเปนอยางไร  
     คุณณพวัฒน ลิขิตวงศ กลาววา การทําเสียงประกอบที่ดีน้ันเราตองดูบริบทดวยวาเรา 
ตองการ ยังไงไมใชวาอยากใสอะไรก็ใสเพราะความชอบสวนตัว ซึ่งถาจะใหดีน้ันเราก็จะตองใสใจกับ 
ทุกๆเสียง อยางเชน ในงานภาพยนตรจะสังเกตไดวาแมเสียงที่เราไมเคยไดยินในชีวิตจริงแตเรากลับ 
มาไดยินในภาพยนตรเรื่องน้ันๆ เปนเพราะวาคนทําตองการใหคนดูเกดิอารมณ ความรูสกึตอหนังเรื่อง 
น้ันๆ ฉะน้ันการทําเสียงประกอบที่ดีเราควรใหความละเอียดออนกับมัน สวนในเรื่องของการพากย 
น้ันก็ตองอยูที่คนพากย เพราะเขาจะเขาใจเรื่องราวมากที่สุด และเขาก็จะมีไกดใหกับนักพากย หรือ 
เรียกวา Dubbing Director ก็คือคนที่ไกดใหกับนักพากยวาควรจะพากยอารมณไหน เสียงสูงหรือ 
เสียงตํ่า          
 สวนท่ี 3 คําถามดานปญหาและอุปสรรค          
 1. ปญหาและอุปสรรคท่ีพบระหวางการผลิตงานดานเสียง   
     คุณณพวัฒน ลิขิตวงศ กลาววา ปญหาหลักๆก็คือการสื่อสารวาทํายังไงเราจะเขาใจ    
ผูกํากับเวลาเราทําภาพยนตรเรื่องใหมทุกเรื่องเราก็จะมีปญหาเขามาใหคิดตลอดเวลาวาเราจะสื่อสาร
กับทีมงานเขาใจไหม หรือเขาใจกันตรงประเด็นหรือไม จนสุดทายเราก็ตองหาวิธีแกปญหาไมวา 
ปญหาน้ันจะเปนเรื่องอะไรก็ตาม        
 2. แนวทางในการแกไขปญหา        
    คุณณพวัฒน ลิขิตวงศ กลาววา ในสวนของวิธีการแกปญหาเราก็ตองมาดูวาแหลงที่มา 
ของปญหาน้ันมาจากไหนแลวก็กลับไปดูปญหาเหลาน้ัน สมมติผูกํากับไมชอบเสียงน้ีเราก็ตองกลับมา 
คิดดูวาเขาจะชอบแบบไหน ก็ตองถามทวนตัวเองอยางน้ีไปมา คอยแกไขสิ่งที่ผิดพลาดอยูตลอดเวลา                               
 3. คําแนะนําเพ่ิมเติมเก่ียวกับชิ้นงาน      
     คุณณพวัฒน ลิขิตวงศ กลาววา ใหสนใจทุกอยางสนใจทุกดานอานหนังสือ ดูหนัง ฟง 
เพลง อานวรรณกรรม คือ ทุกสิ่งทุกอยางรอบตัวเราน้ันสามารถนํามาศึกษาไดและจะเปนประโยชน 
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แกการทํางานของเราทั้งน้ัน ในเรื่องฝมือในแงทักษะเราก็ตองมีในแงความเขาใจเชิงสุนทรียศาสตร 
งานศิลปะ หรือแมแตดานวิทยาศาสตรเราก็ตองเขาใจ    

การเชื่อมโยงผลการศึกษาท่ีไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกเพ่ือนําไปใชในการจัดทํา 
โครงรางรายการ.(Proposal).บทรายการ.(Script) และการผลิตรายการ.(Production) 
 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก ผูสรางสรรค 
การตูนแอนิเมช่ัน 2 มิติและผูผลิตดานเสียงในงานแอนิเมช่ันเปน จํานวนทั้งหมด 3 ทาน สามารถสรุป 
ผลไดวา ข้ันตอนการผลิตรายการโทรทัศนสําหรับเด็กน้ันจะมีกระบวนการผลิต 3 ข้ันตอนหลัก คือ 
ข้ันตอนกอนการผลิต ข้ันตอนการผลิต และข้ันตอนหลังการผลิต โดยเราตองเริ่มจากการวางแผนการ
คิดเน้ือหารายการ รูปแบบและวิธีการนําเสนอวารายการเราจะไปในทิศทางไหนที่สําคัญ คือ ตองมี
ความแปลกใหมและไมซับซอนเปนเน้ือหาที่ดูงายๆเพื่อที่จะให เด็กหันมาสนใจรายการจากน้ันจะเปน
ข้ันตอน เริ่มลงมือผลิตและเขาสูข้ันตอนของการตกแตงปรับปรุงและแกไข โดยผูศึกษาจะนําผลการ
วิเคราะหการสัมภาษณมาปรับใชในดานการคิดเน้ือหารายการและวิธีการนําเสนอใหมีเน้ือหาที่เขาใจ
งายมากข้ึน เพื่อใหดึงดูดเด็กใหดูรายการจนจบ และเพิ่มเวลาออกอากาศจาก 5 นาที เปน 10 นาที 
เน่ืองจากการทํารายการเด็กจะตองผลิตออกมาใหเด็กสามารถไดรับเน้ือหาสาระ (Content) ให
ครบถวน ถาเกิดนําเสนอในชวงเวลาที่สั้นเกินไปเด็กก็อาจจะไดรับเน้ือหาที่นําเสนอไดไมครบ 
 ในสวนของบทวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตงานดานเสียงในงานแอนิเมช่ันมาใชในเรื่องของ
ดนตรีประกอบ การใสเสียงใหกับชวงนิทานกราฟกไมวาจะเปนเสียงสนทนา เสียงบรรยากาศ หรือ  
ซึ่งคอนขางสําคัญเพราะเสียงน้ันทําใหคนดูเกิดอารมณตางๆ ในข้ันตอนการทํา น้ันตองมีความ
ละเอียดลอออยางมาก และเราตองดูความเหมาะสมดวยวาแตละเสียงน้ันเขากับเน้ือเรื่องของนิทาน
หรือไม  และจากการสัมภาษณผูสรางสรรคการตูนแอนิเมช่ัน 2 มิติ ผูศึกษาก็จะนําการวิเคราะหการ
สัมภาษณมาใชในชวงของนิทานกราฟก 2 มิติ โดยนําคาแรคเตอรตัวละคร ฉาก กําหนดทิศทางของ
โทนสีและอารมณหรือรวมถึงการคํานึงถึงองคประกอบดานศิลปะ และการใชสีมาปรับแกใหมีความ
เหมาะสมกับช้ินงาน ในเรื่องของการวางโครงเรื่องตองเขาใจงาย การเลาเรื่องตองคอนขางละเอียด 
เพราะกระบวนการความคิดของเด็กน้ันไมเทากับผูใหญที่จะเขาใจอะไรไดงายกวา ซึ่งเปนจุดสําคัญที่
จะทําใหการตูนแอนิเมช่ันประสบความสําเร็จ และสิ่งที่ผูผลิตควรระวังคือข้ันตอนกอนการผลิตซึ่งมี
ความสําคัญที่สดุตองมีการวางแผนทีดี่และตองมคีวามอดทนเพราะเปนกระบวนการที่ตองมั่นใจจริงๆ.
และตองใชเวลาในการผลิตเพื่อใหช้ินงานออกมามีคุณภาพ  
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 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนสําหรับเด็กเพ่ือสอบถามถึง    
ความตองการในดานรูปแบบรายการเน้ือหาและลักษณะตัวละคร    
  ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยาง กรอกคําตอบเอง (Self-Admini 
stered) ซึ่งเปนกลุมของครอบครัวที่มีเด็กอยูในชวงอายุระหวาง 3-9 ป จํานวน 50 ครอบครัว โดยที่ 
ผูศึกษาไดนําคําตอบที่ไดมาประมวลผลทางสถิติเพื่อวัดพฤติกรรมการเปดรับชมสื่อรายการโทรทัศน 
ของกลุมเปาหมายและความตองการในดานรูปแบบรายการ เน้ือหา รวมถึงลักษณะตัวละครที่มีตอ 
การสรางสรรครายการทําอาหารเมนูผักสําหรับโดยใชกราฟกประเภท 2 มิติ เพื่อเปนแนวทางในการ 
พัฒนารายการใหมีประสิทธิภาพใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย  
  .การแจกแบบสอบถามน้ันผูศึกษาไดเริม่ตนการสุมตัวอยางตัวอยางครอบครัวที่มเีด็กปฐมวัย 
และวัยประถมศึกษาตอนตนที่มชีวงอายุระหวาง 3-9 ป ตามแหลงสถานที่การเรียนรู 2 แหง 
     - โรงเรียนอนุบาลสาริน       
      -.โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ          
    โดยที่ผูศึกษาไดทําการแจกแบบสอบถามกลุมของครอบครัวที่มีเด็กปฐมวัยอยูในชวงอายุ
ระหวาง 3-9 ป จํานวนทั้งสิ้น 50 ครอบครัว เพื่อทําการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับสื่อและความ
ตองการของกลุมเปาหมายต้ังแตวันที่ 10 กันยายน – 25 กันยายน พ.ศ. 2556 เปนระยะเวลา 15 วัน
  

ผลการสํารวจลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามจะแสดงผลออกมา 
ดังตารางตางๆ ตอไปน้ี

   
ภาพที่ 4-1 แสดงคารอยละครอบครัวกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศของกลุมเปาหมาย  
 จากภาพที่ 4-1 แสดงใหเห็นวาครอบครัวกลุมตัวอยางผูปกครองทีม่บีุตร/หลาน เปนเพศ 
หญิงมีมากที่สุด จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 68 และกลุมตัวอยางผูปกครองที่มบีุตร/หลานเปน 
เพศชายนอยที่สุด.จํานวน.16.คน.คิดเปนรอยละ.32

68%

32%

หญิง
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ภาพที่ 4-2 แสดงคารอยละครอบครัวกลุมตัวอยางจําแนกตามความเกี่ยวของกบัเด็ก  
 จากภาพที่ 4-2 แสดงใหเห็นวาครอบครัวกลุมตัวอยางมีความเกี่ยวของกบัเด็กเปนมารดาม ี
มากที่สุด จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 60 รองลงมาคือมคีวามเกี่ยวของกับในดานอื่นๆ จํานวน 13 
คน คิดเปนรอยละ 26 นอยที่สุดคือมีความเกี่ยวของกบัเด็กเปนบิดา จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 14 
ตามลําดับ 
 

ภาพที่ 4-3 แสดงคารอยละเด็กที่เปนกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับอายุ    
 จากภาพที่ 4-3 แสดงใหเห็นวาเด็กทีเ่ปนกลุมตัวอยางในชวงอายุ 3-5 ป มีมากทีสุ่ด จํานวน 
24 คน คิดเปนรอยละ 48 รองลงมาคือกลุมตัวอยางในชวงอายุ 6-7 ป จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 
38 รองลงมา กลุมตัวอยางในชวงอายุ 8-9 ปจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 14 ตามลําดับ 

60%
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ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรบัและชองทางในการรบัชมรายการทางโทรทัศน            

ตารางที่ 4-1 แสดงคารอยละเหตุผลของครอบครัวกลุมตัวอยางที่ใหบุตร/หลานรับชมรายการทาง 
โทรทัศน 

เหตุผลในการใหบุตร/หลานรับชมรายการโทรทัศน จํานวน (คน) รอยละ 

1.เพื่อใหบุตร/หลานไดรับความสนุกสนานความบันเทงิ 24 30 

2.เพ่ือใหเปนสื่อท่ีชวยสอนหรือเสริมสรางพัฒนาการใหกับเด็ก 38 47.50 

3.เพื่อคุณพอคุณแมจะไดมีเวลาไปทําอยางอื่น 13 16.25 

4. อื่นๆ 5 6.25 

                       รวม 80 100 

จากตารางที่ 4-1 แสดงใหเห็นวา เหตุผลของครอบครัวกลุมตัวอยางที่ใหบุตร/หลานรับชม 
รายการโทรทัศนเพื่อใหเปนสื่อชวยสอนและเสริมสรางพัฒนาการใหกับเด็กมีมากที่สุด จํานวน 38 คน 
คิดเปนรอยละ 43.2 รองลงมาเพื่อใหลูกไดรับความสนุกสนานความบันเทิง จํานวน 24 คน คิดเปน 
รอยละ 30 รองลงมาคือ เพื่อคุณพอคุณแมจะไดมีเวลาไปทําอยางงานอื่น จํานวน 13 คน คิดเปน รอย
ละ 16.25 และนอยที่สุดคือเหตุผล อื่นๆ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 6.25 ตามลําดับ 

ตารางที่ 4-2 แสดงคารอยละสถานีโทรทัศนที่บุตร/หลานของครอบครัวกลุมตัวอยางรบัชมบอยที่สุด 

สถานีโทรทัศนท่ีบุตร/หลานของครอบครัวกลุมตัวอยางรับชม
มากท่ีสุด 

จํานวน (คน) รอยละ 

1.สื่อโทรทัศนชอง 3 21 42 

2.สื่อโทรทัศนชอง 5 3 6 

3.สื่อโทรทัศนชอง 7 4 8 

4.สื่อโทรทัศนชอง 9 10 20 
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สถานีโทรทัศนท่ีบุตร/หลานของครอบครัวกลุมตัวอยางรับชม
มากท่ีสุด 

จํานวน (คน) รอยละ 

5.สื่อโทรทัศนชอง 11 2 4 

6.สื่อโทรทัศนชองทีวีไทย 1 2 

7.สื่อโทรทัศนชอง True Vision 3 6 

8.เคเบิล้ทีวี KU-Band/C band 6 12 

                                             รวม 50 100 

จากตารางที่ 4-2 แสดงใหเห็นวา สถานีโทรทัศนทีบุ่ตร/หลานของครอบครัวกลุมตัวอยาง 
รับชม คือ ทางสื่อโทรทัศนชอง 3 มีมากทีสุ่ด จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 42 รองลงมา คือ สื่อ 
โทรทัศนชอง 9 จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 20 รองลงมาคือทางเคเบิ้ลทีวี KU band/C band 
จํานวน 6 คน คิด เปนรอยละ 12 รองลงมา คือ สื่อโทรทศันชอง 7 จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 8 
รองลงมา คือ สื่อโทรทัศนชอง 5 และสือ่โทรทัศนชอง True Vision จํานวนเทากัน 3 คน คิดเปน 
รอยละ 6 และนอยรองลงมาคือสื่อโทรทัศนชอง 11 จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 4 และนอยที่สุดคือ 
สื่อโทรทัศนชองทีวีไทย จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2 ตามลําดับ 

ตารางที่ 4-3 แสดงคารอยละวันที่บุตร/หลานของทานรบัชมรายการโทรทัศน   

 จากตารางที่ 4-3 แสดงใหเห็นวันทีก่ลุมตัวอยางรบัชมรายการคือ วันเสาร –อาทิตยมากทีสุ่ด 
จํานวน 34 คน คิดเปนคารอยละ 68 รองลงมาคือ วันจันทร-ศุกร จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 18 
รองลงมาคือ รบัชมอยางไมแนนอน จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 8 และรับชมทกุวันนอยทีสุ่ด 
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 6 ตามลําดับ 

 

วันท่ีรับชมรายการโทรทัศน จํานวน (คน) รอยละ 

1.วันจันทร-ศุกร  9 18 

2.วันเสาร-อาทิตย 34 68 

3.ทุกวัน 3 6 

4.ไมแนนอน 4 8 

                            รวม 50 100 
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ตารางที่ 4-4 แสดงคารอยละชวงเวลาในการรบัรายการโทรทัศน     

 จากตารางที่ 4-4 แสดงใหเห็นชวงเวลาในการรับชมการตูนในชวงสาย 8.00 น. – 10.00 น. 
มากที่สุด จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 50 รองลงมาในชวงเชา 06.00 น. – 07.00 น. จํานวน 11 
คน คิดเปน รอยละ 22 รองลงมาในชวงคํ่า 19.00 น. – 21.00 น. จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 16 
รองลงมาในชวงเย็น 17.00 น.– 18.00 น. จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 8 และนอยที่สุดในชวงบาย 
15.00 น. – 16.00 น. คิดเปนรอยละ 4 ตามลําดับ 

ตารางที่ 4-5 แสดงคารอยละเน้ือหาการตูนที่เปนประโยชนตอการรบัชมของกลุมตัวอยาง  

 

 

ชวงเวลารับชมรายการโทรทัศน จํานวน (คน) รอยละ 

1.ชวงเชา  06.00 น.-07.00 น. 11 22 

2.ชวงสาย 08.00 น.-10.00 น. 25 50 

3.ชวงบาย 15.00 น.-16.00 น. 2 4 

4.ชวงเย็น 17.00 น.-18.00 น. 4 8 

5.ชวงคํ่า  19.00 น.-21.00 น. 8 16 

รวม 50 100 

เน้ือหารายการท่ีเปนประโยชนตอการรับชม จํานวน (คน) รอยละ 

1.เรื่องราวแฟนตาซทีี่มีการปลูกฝงการกินผักผลไมใหกับเด็ก 28 31.1 

2.เรื่องราวท่ีสอดแทรกสาระความรูเรื่องการกินผักผลไมใหกับเด็ก 32 35.5 

3.เรื่องราวเกี่ยวกับการผจญภัย 9 10 

4.เรื่องราวแนวสอบสวนสืบสวน 17 18.8 

5.อื่นๆ 4 4.4 

รวม 90 100 
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จากตารางที่ 4-5 แสดงใหเห็นเน้ือหาการตูนที่เปนประโยชนตอการรับชมของกลุมเปาหมาย 
คือ มเีรื่องราวที่สอดแทรกสาระความรูเรื่องการกินผกัผลไมใหกบัเด็กมากที่สุด จํานวน 32 คน คิดเปน
รอยละ 35.5 รองลงมา เปนเรื่องราวแฟนตาซีที่มีการปลูกฝงการกินผกัผลไมใหกับเด็ก จํานวน 28 คน 
คิดเปนรอยละ 31.1 รองลงมา เปนเรื่องเรื่องราวแนวสอบสวนสืบสวน จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 
18.8 รองลงมาเปน เรื่องเกี่ยวกับการผจญภัย จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 10 และนอยที่สุดเปน 
อื่นๆ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 4.4 ตามลําดับ 

ตารางที ่4-6 แสดงคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางสรรครายการทําอาหารเมนูผัก 
สําหรับเด็กโดยใชกราฟกประเภท 2 มิติ จากระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 5 ไปถึงระดับ 
นอยที่สุด 1 

ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการสรางสรรค รายการทําอาหาร
เมนูผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟกประเภท 2 มิติ 

คาเฉลี่ย ระดับความ
คิดเห็น 

1.การสรางสรรครายการทําอาหารเมนูผักเพ่ือชวยเปนสื่อใน 
การปลูกฝงการรับประทานผักและผลไมใหกับเด็ก 

4.38 มากที่สุด 

2.การสือ่สารดวยรูปแบบการใชกราฟกการตูน 2 มิติ ในรายการ
ทําอาหารมีความนาสนใจและชวยใหเด็กเรยีนรูไดเร็ว ข้ึน 

4.24 มาก 

3.การสือ่สารดวยรูปแบบการใชกราฟกการตูน 2 มิติ ชวยทําให 
เรื่องยากเปนเรื่องงาย 

3.90 ปานกลาง 

4.หากมรีายการประเภทน้ีทานจะแนะนําใหบุตร/หลานรบัชม 
รายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กเพื่อปลูกฝงใหเด็กรับ 
ประทานผักและผลไม 

4.30 มากที่สุด 

จากตารางที่ 4-6 แสดงคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางสรรครายการทํา 
อาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟกประเภท 2 มิติ ในขอที่ 1 การสรางสรรคการตูนแอนิเมช่ัน 2 
มิติ เพื่อปลูกฝงการรับประทานผกัและผลไมใหกับเด็ก ไดคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด 4.38 รองลงมาคือ 
ขอที่ 4 ทานจะติดตามและแนะนําใหบุตร/หลานชมรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กเพื่อปลูกฝง 
ใหเด็กรับประทานผักและผลไม ไดคาเฉลี่ยในระดับมาก 4.30 รองลงมาคือ ขอที่ 2 การสื่อสารในรูป 
แบบการตูนแอนิเมช่ัน 2 มิติ มคีวามนาสนใจและชวยใหเด็กเรียนรูไดรวดเร็วข้ึน ไดคาเฉลี่ยในระดับ 
มาก 4.24 และนอยที่สุดในขอที่ 3 การสื่อสารในรูปแบบการตูนแอนิเมช่ัน 2 มิติ ทําใหเรื่องยากเปน 
เรื่องงายไดคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง 3.90 ตามลําดับ     
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ผลการสํารวจลักษณะความชอบรูปแบบตัวละครของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามจะ
แสดงผลออกมาดังตารางตางๆ ตอไปน้ี 

 

ภาพที่ 4-4 แสดงคารอยละบุตร/หลาน ที่เลือกตัวการตูนเวคจีตั้วแทนของผัก   
 จากภาพที ่4-5 แสดงใหเห็นความชอบตัวการตูนเวคจี้ แบบที่ 1 มากทีสุ่ด จํานวน 31 คน 
คิดเปนรอยละ 62 และนอยทีสุ่ด คือ แบบที่ 2 จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 38 

 

ภาพที่ 4-5 แสดงคารอยละบุตร/หลานทีเ่ลือกตัวการตูนฟรตุต้ีตัวแทนของผลไม   
 จากภาพที่ 4-4 แสดงใหเห็นความชอบตัวการตูนฟรุตต้ี แบบที ่1 มากที่สุด จํานวน 33 คน 
คิดเปนรอยละ 66 และนอยทีสุ่ด คือ แบบที่ 1 จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 34 ตามลําดับ     

62%

 38% แบบที 1

แบบที 2

66%

 34% แบบที 1

แบบที 2
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ภาพที่ 4-6 แสดงคารอยละบุตร/หลานที่ชอบและไมชอบนาฬิกาวิเศษประจําตัวเวคจี้และฟรุตต้ี  
 จากภาพที่ 4-6 แสดงใหเห็นความชอบนาฬิกาวิเศษประจําตัวเวคจี้และฟรุตต้ีมากที่สุด 
จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 84 และรองลงมา คือ ความคิดเห็นที่ไมชอบนาฬิกาวิเศษจํานวน 8 คน 
คิดเปน รอยละ 16 ตามลําดับ 

การเชื่อมโยงผลการศึกษาท่ีไดจากแบบสอบถามเพ่ือนําไปใชในการจัดทําโครงรางรายการ 
.(Proposal).บทรายการ.(Script).และการผลิตรายการ.(Production)   
 สรุปผลการวิเคราะหการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนเพื่อสอบถามถึง 
ความตองการในดานรูปแบบรายการ เน้ือหารายการและลักษณะตัวละครผูศึกษาไดทําการวิเคราะห 
พฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนโดยทําการแจกแบบสอบถามกลุมของครอบครัวที่มีเด็ก
ปฐมวัยอยูในชวงอายุระหวาง 3-9 ป จํานวนทั้งสิ้น 50 ครอบครัว เพื่อใชในการวางแผนคิดโครงสราง 
รูปแบบและเน้ือหาของรายการใหมีความสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายมากที่สุด 
พบวาเหตุผลในการใหบุตร/หลานรับชมรายการโทรทัศน เพราะตองการใหเปนสื่อที่ชวยสอน หรือ 
เสริมสรางพัฒนาการใหกับเด็กโดยเลือกรับชมรายการผานทางสื่อโทรทัศนชอง 3 มากที่สุดถึงรอยละ 
42 และรองลงมา คือ สถานีโทรทัศนชอง 9 รอยละ 20 ดังน้ัน 2 ชองน้ีจึงเปนชองที่ผูศึกษาสนใจเลอืก 
นําเสนอรายการ นอกจากน้ีจากผลสํารวจพบวา วันและเวลาในการรับชมที่มีความเหมาะสมมากที่สุด 
ของกลุมเปาหมาย คือ วันเสารและอาทิตย.ชวงสายเวลา.8.00 น..–.10.00.น.   
 ดานเน้ือหารายการของผูศึกษาที่ครอบครัวของกลุมเปาหมายเลือกและเห็นวามีประโยชนตอ 
บุตร/หลานมากที่สุดคือ เน้ือหาที่มีเรื่องราวที่สอดแทรกสาระความรูเรื่องการกินผักผลไมใหกับเด็ก 
สวนระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางสรรครายการโทรทัศนสําหรับเด็กในหัวขอการสรางสรรค 
รายการทําอาหารเมนูผักเพื่อชวยเปนสื่อในการปลูกฝงการกินผักและผลไมใหกับเด็กไดระดับความ 
คิดเห็นมากที่สุดรอยละ 4.38 จาก 5 ในหัวขอการสื่อสารในรูปแบบกราฟกการตูน 2 มิติ มีความ 

84%

16%

ชอบ

ไม่ชอบ
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นาสนใจและชวยใหเด็กเรียนรูไดรวดเร็วข้ึนไดระดับความคิดเห็นมากรอยละ 4.30 ในหัวขอการสื่อ 
สารในรูปแบบกราฟกการตูน 2 มิติ ทําใหเรื่องที่ยากเปนเรื่องที่งายได ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
รอยละ 3.90 และในหัวขอหากมีรายการประเภทน้ีทานจะแนะนําใหบุตร/หลานรับชมรายการทํา 
อาหารเมนูผักสําหรับเด็กเพื่อปลกูฝงใหเด็กรับประทานผกัและผลไมได ระดับความคิดเห็นมากรอยละ 
4.30 ซึ่งระดับความเห็นสวนใหญอยูในระดับมากที่สุดกับมาก จากผลสรุปที่ออกมาน้ันแสดงใหเห็นถึง 
ครอบครัวของกลุมเปาหมายสวนใหญเห็นดวยกับสิ่งที่ตองการนําเสนอ   
 ดานการออกแบบลักษณะตัวการตูนหลักในสวนของนิทาน บุตร/หลาน ซึ่งเปนกลุมเปาหมาย 
เลือกตัวการตูนเวคจี้ แบบที่ 1 มากที่สุด คิดเปนรอยละ 62 ซึ่งมี ลักษณะผมสั้นสีนํ้าตาล มีนิสัยที่ชอบ 
ชวยเหลือผูอื่น ใสเสื้อสีเขียว เปนตัวแทนของผัก สวนตัวการตูนฟรุตต้ีกลุมเปาหมาย เลือก แบบที่ 1 
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 66 ซึ่งมี ลักษณะ ผมยาวสีนํ้าตาล หนาตานารัก ใสชุดสีชมพู เปนตัวแทน 
ของผลไมและนาฬิกาวิเศษประจําตัวเวคจี้และฟรุตต้ีกลุมเปาหมายเลือกชอบมากกวาไมชอบ 
 ดานของความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางสรรครายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใช 
กราฟกประเภท 2 มิติน้ันครอบครัวกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา การเลือกนําเสนอรายการในรูป 
แบบน้ีก็มีสวนชวยใหเด็กหันมาสนใจการกินผักและผลไมไดสวนหน่ึง เน่ืองจากเด็กในวัยน้ีกําลังสนใจ 
การดูการตูนอยู ซึ่งการเลือกใชสื่อการตูนมาใชในรายการน้ันก็อาจจะชวยใหเด็กหันมาสนใจรายการ 
ไดบางและสามารถปลูกฝงเรื่องการรับประทานผักและผลไมใหกับเด็กได  

การนําผลการวิจัยมาประยุกตใชและพัฒนารายการ     
 จากการสัมภาษณเชิงลึกผูผลิตรายการสําหรับเด็ก ผูสรางสรรคแอนิเมช่ัน 2 มิติ และผูผลิต 
เสียงในงานแอนิเมช่ัน จํานวน 3 ทาน และการแจกแบบสอบถามใหกับครอบครัวของกลุมเปาหมาย 
เพื่อสํารวจพฤติกรรมการเปดรับสื่อและความตองการในดานเน้ือหารายการจํานวน 50 ครอบครัว    
ผูศึกษาไดนําผลการวิจัยดังกลาว.มาประยุกตใชและพัฒนารายการ.ในดานตางๆ.ดังน้ี  
 ดานรูปแบบและวิธีการนําเสนอรายการ ผูศึกษาไดกําหนดรูปแบบรายการโทรทัศนทําอาหาร 
เมนูผักสําหรับเด็กโดยมีการแบงเปนชวงนิทาน กับ ชวงสาธิตการทําอาหารซึ่งจะนํามาปรับใชเรื่อง 
ของระยะเวลาการออกอากาศใหนานข้ึนเน่ืองจากวาในชวงนิทานถาหากวาในรายการเลาเรื่องสั้น 
เกินไปกลุมเปาหมายผูชมจะไมสามารถเขาใจเน้ือหาที่จะสื่อไดจึงตองทําการยืดเวลาออกใหนานข้ึน
เพื่อใหเด็กไดรับสาระไดครบถวนสวนในชวงสาธิต การทําอาหารก็จะตองมีเน้ือหาที่คอนขางละเอียด
เล็กนอยเพื่อใหเด็กไดทําความเขาใจ และมีลูกเลนของรายการคือจะมีการใชการตูนกราฟกมาใช 
 ดานเน้ือหารายการในสวนของนิทานสั้นก็จะเพิ่มเน้ือเรื่องที่มีสวนในการสอนหรือปลูกฝง 
เกี่ยวกับการรับประทานผักและผลไมใหกับกลุมเปาหมาย ในสวนของการสาธิตทําอาหารน้ันก็จะเนน 
เมนูที่มีประโยชนจริงๆ ซึ่งสวนประกอบหลักที่จะใชก็เปนผักและผลไมซึ่งเมนูที่ทําน้ันกลุมเปาหมายที่ 
รับชมสามารถนําไปประยุกตหรือทําตามได สวนสุดทายจะมีการใหสาระความรูเกี่ยวกับสวนผสมของ 
เมนูที่ทําข้ึนเปนสกูปที่เด็กสามารถเขาใจได       
 ดานวันเวลาออกอากาศจากแบบสอบถามที่ไดนําไปถามครอบครัวของกลุมเปาหมายก็ไดนํา 
ผลมาสรุปไดวา รายการที่จะผลิตข้ึนน้ันจะออกอากาศในวันเสารและอาทิตย ทางสถานีโทรทัศนไทย
ทีวีสีชอง 3 บทรายการ (Script) แบงออกเปน 2 ชวง บทในชวงของนิทานและบทในชวงสาธิตการ 
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ทําอาหารโดยจะมีพิธีกรเปนเด็กก็จะเปนภาษาที่เขาใจไดงายและภาษาไมไดเปนทางการมากเปน 
ลักษณะที่พิธีกรเด็กจะสื่อสารกับผูชมกลุมเปาหมายทางบานผานทางรายการ  
 สําหรับดานการผลิตรายการ (Production) ผูศึกษาไดนําขอเสนอแนะของผูผลิตรายการ   
มาใชในข้ันตอนการเตรียมการกอนผลิตรายการทั้งในเรื่องการคนควาหาขอมูลเกี่ยวกับการทํากราฟก 
การตูน 2 มิติ ใหมีความใหเหมาะสมและเขาใจงายเน่ืองจากกลุมเปาหมายของรายการเปนเด็กและ 
ตองทําใหเด็กอยากที่จะรับประทานผักและผลไมเน่ืองจากเปนสิ่งที่รายการตองการจะสื่อ  
 จากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดจัดทําโครงสรางรายการและโครงรางรูปแบบของตัวละครใน 
ชวงของนิทานสั้นและเน้ือหาของรายการทั้งหมดใหสอดคลองกับความตองการกลุมเปาหมาย  
 3. การนําเสนอชิ้นงานรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็ก “Veggy & Fruity Tales”    
…    การวางแผนการผลิตชิ้นงาน       
   ผูศึกษาไดวางแผนการในการผลิตรายการทําอาหารเมนูผักสาํหรับเด็กโดยใชกราฟก
ประเภท 2 มิติ “Veggy & Fruity Tales” โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี   
   จัดทําโครงสรางและโครงรางรปูแบบของรายการ โดยมีองคประกอบตางๆตอไปน้ี 
  

โลโกประจํารายการ : เพ่ือใชในการประชาสัมพันธรายการ 

 
 
ชื่อรายการ : Veggy & Fruity Tales           
ท่ีมารายการ          
 ปจจุบันเน่ืองจากการเขามาของรานอาหารประเภทฟาสทฟูดน้ันมีเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมากใน 
แตละป ซึ่งเปนอาหารที่เต็มไปดวยไขมันและคอเรสเตอรอล อีกทั้งอาหารประเภทน้ียังเปนที่ช่ืนชอบ 
ของเด็กๆอีกดวยทําใหการบริโภคอาหารของเด็กในปจจุบัน น้ันคอนขางทีจ่ะไดรับโภชนาการที่ไมครบ 
ถวน ซึ่งอาจเสี่ยงตอการเกิดโรคตางๆ ไดเชน โรคอวนและโรคขาดสารอาหารในวัยเด็กไดอีกดวย จาก
ปญหาดังกลาวทําใหผูผลิตเกิดความคิดที่จะสรางสรรครายการทําอาหารสําหรับเด็กโดยยึดเอาเมนูผัก
และผลไมมาเปนสวนประกอบเพื่อชวยใหเด็กหันมาสนใจในสิ่งที่มีประโยชนตอสุขภาพมากข้ึน 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 61

วัตถุประสงค :          
 1. เพื่อนําเสนอรายการทําอาหารรูปแบบใหมที่ชวยสงเสรมิใหเด็กกินผักผลไมมากข้ึน  
 2. เพื่อใหเด็กสามารถประกอบอาหารเมนูผักจากเมนูงายๆรบัประทานไดเอง  
 3. เพื่อใหเด็กมจีินตนาการและความคิดสรางสรรค 
กลุมเปาหมาย :          
   1. กลุมเปาหมายหลัก คือ เด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษาตอนตนที่มีอายุระหวาง  3-9 ป  

  2. กลุมเปาหมายรอง คือ กลุมบุคคลทีม่ีหนาที่ในการดูแลเด็กหรือผูปกครอง      
วันและเวลาในการออกอากาศ : วันอาทิตย เวลา 8.00 น.-8.10 น.                 
ชองทางการออกอากาศ : สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3                
แนวคิดรายการ : สุขดวยสนุกดวย เมนูผักทําไดงายนิดเดียว                
Theme : รายการทําอาหารสําหรับเด็กที่มกีารนําเสนอผานการใชกราฟกการตูนโดยเนนเมนูอาหาร  
จากผกัและผลไมเปนหลัก                                                    
รูปแบบรายการ          
 เปนรายการทําอาหารสําหรบัเด็กแนวใหมทีจ่ะนําเสนอโดยใชนิทานกราฟก 2 มิติ เปน สื่อ
ใหเด็กสนใจรายการ และจงึตอดวยพิธีกรเด็กในวัยเดียวกันจะเปนผูสาธิตการทําอาหารใหเพื่อนๆดูวา
สามารถทําไดงายๆ 
วิธีการนําเสนอ          
 รายการแตละตอนมีความยาว 10  นาที โดยจะมีสองสวนหลัก คือ นิทานนําเขาสูเมนูในวัน
น้ันและวิธีการทําเมนูในวันน้ันในสตูดิโอ               
Mood and Tone 
 ดานภาพ ชวงนิทาน : นําเสนอเปนรูปแบบกราฟก 2 มิติ  

 
 
 
ชวงทําอาหาร : เปนภาพโทนสอีารมณแบบอบอุนๆ โดยใชโทนสีหลืองหรือสีสดๆ ที่ดูนารัก 

สดใสเขากบัวัยเด็กและการทําอาหาร  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 62

การถายทํา : จะเปนภาพ Close up สวนใหญ แตจะมีภาพหนาพิธีกรบางในบางชวง 

 
  

ดานกราฟก: 
กราฟกสวนผสม                                       กราฟกบอกช่ือเมนูอาหาร 

 
กราฟกที่ข้ึนตอนทําอาหาร: จะข้ึนเปนภาพแทนการบอกดวยตัวหนังสือ 
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โครงสรางรายการ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
เน้ือหารายการ 
ตัวละคร  
 1. เวคจ้ี (Veggy) 
  เพศ ชาย   
  สถานะ พี่ชาย  
  ลักษณะนิสัย : มีความเปนผูนําสงูชอบดูแลเเละชวยเหลือผูอื่น เวคจี้จะเปนตัวแทนของผกั  

 
 
 

Ffffด ชวงที่ 1 
Title รายการ (30 วินาที) 

นิทานสั้นกราฟก (4 นาที) 

Ffffด ชวงที่ 2 

แนะนําสวนผสม (30 วินาที) 

สาธิตการทําอาหาร (5 นาที) 

Ffffด ชวงที่ 3 

สกูปใหความรูเกี่ยวกับเมนูทีท่ํา 
(40 วินาที) 

   (พิธีกรชวนเพื่อนๆทางบานกิน 
   +พูดปดรายการ+End Credit) 
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2. ฟรุตต้ี (Fruity) 
    เพศ หญงิ 
    สถานะ นองสาว  
    ลักษณะนิสัย : ภายนอกดูนารัก สดใส แตก็มีความเด็ดเด่ียว กลาหาญ ไมแพพี่ชายของเธอ และ
ชอบรับประทานผลไมเปนชีวิตจิตใจซึ่งฟรุตต้ีจะเปนตัวแทนของผลไม 

 
นาฬิกาวิเศษ 
 นาฬิกาที่จะติดตัวเวคจี้และฟรุตต้ีไปทุกทีเ่มื่อถึงเวลาฉุกเฉินหรือเวลาทีเ่วคจี้กบัฟรุตต้ีมี 
ปญหาเพราะเกิดจากการรบัประทานสิ่งที่ไมมปีระโยชนนาฬิกาวิเศษก็จะเตือนข้ึนมาเปนผักผลไมทีจ่ะ  
เตือนสติใหเวคจี้กบัฟรุตต้ีคิดวาเปนสิง่ที่ดีทีสุ่ด 

                   
 
โครงหลักของนิทาน (Plot)         
 เวคจี้ (Veggy) เด็กชายวัย 7 ขวบ และฟรุตต้ี (Fruity) เด็กหญิงวัย 4 ขวบ ทั้งสองคนเปนพี่
นองกัน ซึ่งเรื่องราวของ นิทานทุกตอนจะเดินเรื่องดวยตัวละครสองตัวน้ี แตละตอนจะมเีหตุการณที่
นาต่ืนเตนเกิดข้ึนกบัเขาทั้ง 2 แตเหตุการณเหลาน้ันสามารถผานไปไดเพราะทั้งคูจะมีนาฬิกาวิเศษติด
ตัวเสมอเปนเหมือนเพือ่นที่จะคอยชวยเหลือพวกเขาโดยนิทาน แตละตอนจะจบลงโดยมีพิธีกรเปนคน
พูดโยงนิทานเขามาสูเมนูทีจ่ะทําในวันน้ัน  
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ตัวอยางรายการ (5 ตอน) 
-เจลลี่ฟรุตต้ี (ตัวอยางที่เลือกทํา) 

 
-เวคจี้ซูชิเพิ่มพลัง) 

 
-แฟนซีแซนวิซ  

 
-เรนโบวโยเกิรต  

 
-สลัดพลังไสกรอก  

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 66

เน้ือหาตัวอยางรายการท่ีทํา                          
นิทานสั้นตอน Candy Crush (4 นาที)         
ชวงท่ี 1 เน้ือเรื่องนิทานสั้น 
 วันหน่ึงฟรุตต้ีไดเดินเขาไปที่หมูบานในปาแหงหน่ึง ทันใดน้ันเธอก็ไดพบกับแมมดนางหน่ึง 
เรียกใหเธอไปเอาลูกกวาดสีสันสดใสหลากหลายชนิด ดวยความราเริงของเธอฟรุตต้ีก็ไดหลวมตัวเขา
ไปหาแมมดแลวหยิบลูกกวาดหลากสน้ัีนข้ึนมาทานอยางอรอย ผานไปสักพักฟรุตต้ีรูสกึปวดฟนมากจน
เธอรองออกมา ทันใดน้ันเองเสียงรองของฟรุตต้ีไดทําใหนาฬิกาวิเศษประจําตัวของเธอรองข้ึนมาและ 
แลวผลแอปเปลก็ไดเดงออกมาจากนาฬิกา ฟรุตต้ีไมรอชาเธอรีบควาและกินผลแอปเปลเขาไปทันใด 
หลังจากน้ันอาการปวดฟนของฟรุตต้ีก็บรรเทาลงในที่สุดพอเหตุการณสิ้นสุดเสียงนาฬิกาปลุกก็ดังข้ึน 
มาฟรุตต้ีก็ต่ืนมาพรอมกับผลแอปเปลในมือ 

 
Story Board 

 
 
ผูดําเนินรายการ : นองเปรย ปาณิศรา เย็นทรวง อายุ 5 ขวบ 

 
 
ดําเนินการเขียนบทรายการ (Script) : เขียนบทรายการในแตละตอนซึง่ประกอบไปดวย  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 67

บทพูดของผูดําเนินรายการในแตละชวงและมุมภาพตางๆที่ใชในรายการ 
บทรายการโทรทัศน รายการ “ Veggy & Fruity Tales”                                     
ตารางที่ 4-2 บทรายการ “Veggy & Fruity Tales” พิธีกร : นองเปรย ปาณิศรา เย็นทรวง                             
ความยาว : 10 นาที วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสารและอาทิตย เวลา 8.00 น. – 8.10 น. 
ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 

 
 

ลําดับ ภาพ (Video) เสียง (Audio) เวลา 

1          

 

• Title โลโกรายการ 
 

• Jingle (เพลงประจํารายการ) 30” 

2 • Title แนะนําตัวละคร เวคจี้และ ฟรุตต้ี • ดนตรีประกอบ             30” 

3 • เปดเรื่องดวยนิทานสั้นกราฟฟกข้ึนช่ือ ตอน
นิทาน  
• LS ในปา/กลางวัน  
ฟรุตต้ีกําลงัเดินอยูในปา (เปนภาพ กราฟก) 
 
• LS ในปา / พระอาทิตยเริ่มตกดิน ฟรุตต้ีเจอ
หมูบานและพบกับแมมดตนหน่ึง  
 
• CU มือฟรุตต้ีหยิบลกูกวาดจากมือแมมด 
 
• MS ผานหลังฟรุตต้ีเห็นหนาเจาเลหของ แม
มด 
 
 
• CU หนาฟรุตต้ีกําลังกินลูกกวาด   
 
• CU หนาฟรุตต้ีเริ่มเกิดอาการปวดฟน 
 

• VO. : ตอน “Candy Crush” 
 
• VO. : วันหน่ึงฟรุตต้ีไดหลงเขาไป
ใน ปาแหงหน่ึง   
• (SFX บรรยากาศปา) 
• VO. : จนกระทัง่พระอาทิตยเริม่
ตก ดิน ฟรุตต้ีก็ไดพบบานหลงัหน่ึ 
พรอมกับ แมมดทันใดน้ันแมมดก็
เรียก ฟรุตต้ีใหไปเอาลกูกวาดหลากสี
ของ เธอ  
• VO. : ดวยความราเริงของฟรุตต้ี 
เธอก็ไดหลวมตัว เขาไปหาแมมดแลว 
หยิบลูกกวาดหลากสีน้ันข้ึนมาทาน 
อยางเอร็ดอรอย 
•(SFX ลึกลบัๆ) 
 
• ฟรุตต้ี:  “โอยๆๆ” (ปวดฟนจังเลย) 
• VO. : ฟรุตต้ีรองดวยความเจบ็ปวด 
ทันใดน้ัน  
 
 
 
 

4 
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ลําดับ ภาพ (Video) เสียง (Audio) เวลา 

 • ECU นาฬิกาวิเศษของฟรุตต้ีและผล แอปเปล
ก็เดงออกมา 
 
 
• MS ฟรุตต้ีดีใจและหยิบแอปเปลข้ึนมากิน 
 
 
 
•ภาพฟุงออกมาเปนภาพฟรุตต้ีฝน 
• LS นาฬิกาปลุกดังข้ึนในหองนอนฟรุตต้ี 
• MS ฟรุตต้ีต่ืนนอน มีผลแอปเปลอยูขางๆ 
 
 
 
 
•LS ฟรุตต้ียืนรอรถโรงเรียน 
 

• Fade ดําวงกลม 

•VO. : “ปบๆ” นาฬิกาของฟรุตต้ีก ็
รองข้ึนมา แลวผลแอปเปลน้ันก็เดง 
ออกมาจากนาฬิกา  
 
• แอปเปล : “ฟรุตต้ีฉันมาชวยเธอแลว 
กินฉันสิๆ” 
• (SFX : เสียงกัดแอปเปล)   
 
 
• (SFX : กรี๊งๆๆ)  
• VO. : และแลวเสียงนาฬิกาปลุก ก็
ดังข้ึน  
• VO. : ทันใดน้ันฟรุตต้ีก็ต่ืนนอน 
ข้ึนมา พรอมกบัเจาผลแอปเปล  
 
• VO. : ต้ังแตวันน้ันฟรุตต้ีก็ไมลมืที่จะ 
หยิบเจาแอปเปลไปกินที่โรงเรียน ทุก
วัน 
• เสียงเพลงจบประจําตอน 
 

 

 

ชวงทําอาหาร 

4 • MS พิธีกรในหองครัว 
 

• พิธีกร (พูดเชื่อมชวงทายนิทาน 
เขาสูเมนูในวันน้ัน) :  เกือบไปแลว
นะคะเพื่อนๆถาฟรุตต้ี ไมไดนาฬิกา
วิเศษมาชวยตองแยแนๆ เลย วันน้ี
เปรยก็มเีมนูใหมช่ือวา เจลลี่ ฟรุตต้ี 
รับรองวาอรอยไมแพกบั ลูกกวาดแถม
ยังมีประโยชนไปดูสวน ผสมกันเลยคะ 

10” 
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ลําดับ ภาพ (Video) เสียง (Audio) เวลา 

5 •Video ภาพกราฟกสวนผสม • V.O พิธีกร : ผลแอปเปล ผงเจลลา
ติน นํ้ารอน 8 มิลลิกรัม นํ้าเย็น 8 
มิลลิกรมั เกลือปน  

19” 

6 • MS พิธีกรในหองครัวเตรียมตัวทําอาหาร • พิธีกร: งั้นเรามาทําเมนู เจลลี่ 
ฟรุตต้ี กันเลยคะ 

5” 

7 • CU พิธีกรกําลงัพูดบรรยายข้ันตอนการทํา  

 

 

 

 

 

 

 

•MS พิธีกรชูถวยแอปเปลที่ควานออกมา เสรจ็
แลว 

 

• Cu พิธีกรเทผงเจลลาติน 

 

•พิธีกร : นําแอปเปลที่นําไปลาง แลว 
เอามาหั่นเปน 2 สวนคะ ใหแมเอา มา
หั่นเด๋ียวเด็กจะบาดมือเจ็บมือ พอหั่น
แลวก็นํามาแชในนํ้าเกลอืไว กอ นะคะ
เพราะเด๋ียวแอปเปลของเราจะ ดําคะ  
 
พิธีกร: เรามาเริ่มทําถวยใสกันกอน 
นะคะ นําผลแอปเปลทีเ่ราจะใช เปน
ถวย นําที่ ควานกรีดเปนวงกลม 
โดยรอบและ ใชที่ตักผลไมและตักเน้ือ 
ตรงกลางออกเลยคะ  

 

เรากจ็ะไดถวยแลวคะ เรามาทําสวน 
ของเจลลี่กันตอเลยนะคะ  
 
 
เทผงเจลลาตินผสมกับนํ้ารอนกอน
จากน้ันคนใหเขากันและจากน้ันเมื่อ
เราคน เขากัแลวนะคะเรากจ็ะนํามา
ใสนํ้าเย็น อีกรอบคะ จะไดเปนแบบน้ี 
 

 

5 นาที 
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ลําดับ ภาพ (Video) เสียง (Audio) เวลา 

 • CU พิธีกรตักนํ้าเจลลี่ใสถวยแอปเปล 

 

• CU พิธีกรนําเจลลี่ฟรุตต้ีไปแชตูเย็ร 

 

พิธีกร: ตักใสถวยแอปเปลทีเ่ตรียมไว 
ไดเลยคะ  
 

พิธีกร: เราจะนําไปแชตูเย็นแลวนะคะ 
รออีก 20 นาทีคะ  

 

8 • Title รายการ • Jingle 3” 

9 • Video สกูปใหความรูเกี่ยวกับแอปเปล 
(กราฟก) 

• VO. : เพื่อนๆรูมัยคะวาแอปเปลน้ัน 
มีประโยชนแถมยังมหีลายสี ทั้งแดง  

50” 

10 

 

 
• MS พิธีกรมาที่โตะทานอาหารพรอมกบั เมนู
แอปเปลเจลลี ่
 
 
 

ชมพู เขียว และสีเหลืองคะ ซึ่งแตละ 
สีก็จะมีประโยชนตางกันดวย นะคะ 
แตวันน้ีเราจะมาดูประโยชนของ แอป
เปลแดงกันคะ  แอปเปลแดง  
น้ันมีประโยชนหลากหลาย ชวยให 
เพื่อนๆ มรีางกายที่แข็งแรง มีวิตามิน 
C ที่ชวยลดไขหวัด และยังทําใหฟน 
ของเพื่อนๆ มีสุขภาพแข็งแรงดวยคะ  
• เสียงดนตร ี
• พิธีกร : เห็นไหมคะเพื่อนๆ วา แอป
เปลน้ันมีประโยชนหลากหลาย แถม
ยังทําใหฟน  ของเราแข็งแรงไมผุ งั้น
เรามากินเจลลี่ ฟรุตต้ีทีเ่ราทํากัน เลย
ดีกวาคา   

10” 

11 •CU พิธีกรบนโตะกําลงัรบัประทาน แอปเปล
เจลลี่ ภาพคอยๆ Zoom out 
 

• พิธีกร : สวนเรื่องราวของเวคจีก้ับ 
ฟรุตต้ีในตอนหนา จะพบเจอกับ
ปญหา อะไร ติดตามไดวันเสาร 
อาทิตย หนาเวลาเดิม นะคาา บาย
บายๆ” 
• เพลงประจํารายการ 

10” 

12 •End Credit + Title รายการ • เพลงประจํารายการ 20” 
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บทที่ 6 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยและผลิตช้ินงาน ในหัวขอเรื่อง“การสรางสรรครายการทําอาหารเมนูผักสําหรับ 
เด็กโดยใชกราฟกประเภท 2 มิติ” เปนการศึกษาวิจัยและการผลิตช้ินงานที่มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 
รูปแบบ เน้ือหาและวิธีการนําเสนอที่ปรากฏในรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก ศึกษาขอมูลความคิดเห็นจาก
ผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับเด็กรวมถึงสํารวจพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศนทั่วไปและความ 
ตองการในดานรูปแบบและเน้ือหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศนทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็ก 
โดยใชกราฟกประเภท 2 มิติ เพื่อใหไดแนวทางในการผลิตรายการใหสอดคลองกับความตองการของกลุม 
เปาหมายมากที่สุด ตลอดจนประเมินผลช้ินงานรายการ ที่ผูศึกษาไดผลิตข้ึนดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก 
ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาถึงผลการวิจัย ดังกลาวน้ัน สามารถสรุปอภิปรายผลและอธิบาย 
ขอเสนอแนะไดดังน้ี 

สรุปผลการศึกษาวิจัย          
 1..การศึกษาวิเคราะหรูปแบบ.เน้ือหา.และวิธีการนําเสนอท่ีปรากฏในรายการทําอาหาร 
สําหรับเด็กท่ีออกอากาศทางสื่อโทรทัศน (Free TV) และทางสื่อออนไลน (Youtube) จํานวน 2 
รายการ             
    จากการศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอที่เกิดข้ึนในรายการทําอาหาร 
สําหรับเด็ก ที่ออกอากาศทางโทรทศันและทางสื่อออนไลน อันไดแก รายการเชฟนอยชางคิด (Kids Chef) 
ออกอากาศทางชอง 9 โมเดิรนไนนทีวี และรายการโคซิแนคคิออน (Cocinaccion) ออกอากาศทางสื่อ
ออนไลนเว็บไซต Youtube ที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งรับชมยอนหลังผานทางเว็บไซต
ของทางสถานีและเว็บไซตรายการดูยอนหลังตางๆ ในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556  
 สวนท่ี 1 รูปแบบ (Format) ของรายการทําอาหารสําหรับเด็ก    
    รูปแบบของรายการทําอาหารสําหรับเด็กน้ันจะมีรูปแบบที่จะเนนในเรื่องของความคิดสราง 
สรรคของเด็กเปนหลัก โดยจะใชเมนูอาหารเปนสิ่งที่ใหเด็กไดคิดคนไอเดียใหมๆ จะมีพิธีกรหลักที่เปนเด็ก 
1 คน และมีพิธีกรผูใหญ 1 คนเพื่อเปนคนดูแลเวลาที่เด็กทําอาหาร โดยรูปแบบการนําเสนอของแตละ 
รายการจะเนนความทันสมัยของเน้ือหาและเมนูอาหารที่นําเสนอสามารถนํามาประยุกตใหเขากับกลุม 
เปาหมายไดโดยรายการจะเนนการนําเสนอในแบบที่มีสีสันนารักสดใส เหมาะกับวัยเด็กทั้งอารมณภาพ 
ของรายการ สวนการเลือกใชเพลงในรายการมักจะใชเพลงที่มีความสดใส ฟงแลวไมนาเบื่อ เปนทํานอง
งายๆเขากับความเปนเด็กและมีความเหมาะสมกับเน้ือหาของรายการและภาพที่ปรากฏดวย 
 สวนท่ี 2 เน้ือหา (Content) ของรายการทําอาหารสําหรับเด็ก    
     รายการทําอาหารสําหรับเด็กน้ันมีการนําเสนอเน้ือหาที่มีลักษณะที่ดูงายและไมซับซอน    
โดยอาจจะมีการสอดแทรกความรูผานสวนประกอบในเมนูอาหารที่รายการไดนําเสนอใหกับเด็กไดรับรู
และการนําเสนอเน้ือหาสวนใหญจะนําเสนอใหมีความนาสนใจสามารถดึงดูดตอกลุมเปาหมาย มีความ
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เขาใจไดงายและตรงไปตรงมาและกลุมเปาหมายผูชมรายการสามารถทําเมนูอาหารน้ันตามไดจริงๆ 
  สวนท่ี.3.ลีลาและวิธีการนําเสนอของรายการทําอาหารสาํหรับเด็ก   
      วิธีการนําเสนอในรายการเด็กน้ันจะตองสรางจุดเดนที่สามารถทําใหเด็กจดจํารายการไดทั้ง 
ตัวการตูน สวนของผูดําเนินรายการจะตองมีบุคลิกที่สามารถทําใหกลุมเปาหมายของรายการสนุกไปกับ 
รายการได ในดานของกราฟกที่นําเสนอควรมีสิ่งที่ดึงดูดที่สามารถชวยใหเด็กจดจําไดงายเมื่อแรกเห็น   
การใชสีสันและการสื่ออารมณของภาพ ใชสีที่มีความสดใส เชน สีเหลือง สีฟา สีเขียว สีสม เปนตน     
เพื่อใหความรูสึกนุมนวล อบอุนและดูสบายตา นอกจากน้ีลักษะของฉากยังมีความเรียบงายไมซับซอน 
การใสเสียงและดนตรปีระกอบชวยใหรายการดูสนุกข้ึน        
  2. การวิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก ผูผลิตแอนิเมชั่นจาก 
ภาพกราฟก 2 มิติ และผูผลิตเสียงในการตูนแอนิเมชัน่ จํานวน 3 ทาน    
     จากการสัมภาษณแบบเจาะลึกเพื่อขอขอมูล และความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตรายการ 
โทรทัศนสําหรับเด็ก จากผูผลิตแอนิเมช่ันจากภาพกราฟก 2 มิติ และผูผลิตเสียงในงานแอนิเมช่ัน        
ต้ังแตวันที ่13 กันยายน – 18 กันยายน พ.ศ.2556 เปนระยะเวลา 5 วัน สามารถสรุปผลไดดังน้ี 
 สวนท่ี 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับการผลิตรายการสําหรับเด็ก    
     เด็กมักจะชอบอะไรที่ ตลก สนุกสนาน มีสีสันที่สามารถดึงดูดความสนใจไดตลอดเวลา 
เน่ืองจากสมาธิของเด็กน้ันจะมีแคระยะเวลาสั้นๆเพราะวาสิ่งแวดลอมรอบขางของพวกเขามักจะมีสิ่งมา 
เราใจอยูเสมอและในปจจุบันก็มีทางเลือกใหมๆ ใหกับเด็กเยอะมากข้ึนไมวาจะเปน อินเทอรเน็ต เกมส    
คอมพิวเตอร หรือของเลนตางๆ นอกจากการรับชมโทรทัศนเพียงอยางเดียวซึ่งรายการโทรทัศนสําหรับ
เด็กในยุคปจจุบัน การคิดผลิตรายการจะตองมีเน้ือหาที่จะตองดึงใหเด็กสามารถอยูกับรายการของเราได
ตลอดเวลา สวนในข้ันตอนการผลิตรายการน้ันเราก็สามารถแบงออกเปน 3 ข้ันตอน ข้ันตอนกอนการผลิต 
(Pre-Production) เปนข้ันตอนของการวางแผนกอนการผลิตรายการตองคิดโครงของรายการกอน 
รวมถึงหาขอมูลตางๆ การไปดู Location หลังจากหาขอมูลเรียบรอยแลว จึงนํามาเขียนเปนตัวบท
รายการ โทรทัศน ข้ันตอนการผลิต (Production) เปนข้ันตอนของการถายทําตามโครงรางสคริปตที่คิดไว 
โดยฝายตางๆจะมีหนาที่เปนของตัวเอง หลังจากที่ถายเสร็จจากน้ันก็สงหองตัดเพื่อผลิตเปนตัวรายการ
ออกมา ซึ่งหลังจากน้ันก็ออกอากาศตามปกติที่ออกอากาศไปแลวจนถึงการเช็คเรทต้ิงจะเปนชวงของ 
(Post-Production) ข้ันตอนหลังการผลิตและเราจะนํารายการไปสงทางชองเพื่อใหไดทําการตรวจเทป
รายการกอน ถามีอะไรแกไขทางชองก็จะนํากลับมาใหเราแกไขและสงกลับไป สําหรับในสวนของข้ันตอน
การผลิตการตูนแอนิเมช่ันน้ัน จะเหมือนกับการผลิตรายการโทรทัศน โดยจะมี 3 ข้ันตอนเหมือนกัน แตใน
งานแอนิเมช่ันในข้ันตอนกอนการผลิต (Pre-Production) จะคอนขางละเอียดกวา เน่ืองจากเปนข้ันตอน
ของการหาแรงบันดาลใจตอมา จึงนํามาเขียนบทรายการ การออกแบบตัวละคร (Character Design) 
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แสดงเรื่องราว (Storyboard) มาขยับและกําหนดเวลา (Timing) รวมถึงการกําหนดขอบเขตเน้ือหาวา 
ตองการใหเปนไปในทิศทางใด         
 สวนข้ันตอนการผลิตงานดานเสียงน้ันไมวาจะเปนรายการหรือการตูน แอนิเมช่ันสําหรับเด็ก
เราควรเลือกใชเสียงดนตรีที่มคีวามเขาใจงาย รวมถึงจังหวะตองมีความเราใจ เพื่อเรียกสมาธิความสนใจ
ของเด็กระหวางเสียงและภาพเพื่อความดึงดูดและที่สําคัญ คือ การเลือกใชเครื่องดนตรีใหเหมาะสมกับ
การเคลื่อนไหวของภาพใหเขากับบุคลิกทาทางของเสียงเพลง     
  สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบและวิธีการนําเสนอ   
 …..รูปแบบและวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนสําหรับเด็กน้ันตองมีรูปแบบที่คอนขางใหม
และดูงายไมซับซอนเน่ืองจากกลุมเปาหมายของเราเปนเด็ก และสามารถใหความรูกับเด็กได แตทั้งน้ี
จะตอง แฝงความสนุกเอาไวดวย ที่สําคัญคือตองสามารถดึงดูดความสนใจเด็กได และถาดึงดูดผูใหญได
ดวยก ็จะย่ิงดี การทํารายการเด็กน้ันความราเริง ความสนุกหรือการใชสีสันน้ันมีความสําคัญมากเพราะ
มีสวนในการดึงดูดความสนใจเด็กได และการนํากราฟกการตูนมาใชในรายการสามารถชวยไดมาก
เพราะ วาเด็กที่เปนกลุมเปาหมายรายการมักจะชอบการตูนเปนเรื่องปกติทําใหเด็กอาจจะสนใจรายการ
ไดมากข้ึน รูปแบบและวิธีการนําเสนอการตูนน้ันในสวยของเน้ือหา และภาพน้ันสิ่งแรกที่ตองคํานึงถึง 
คือ แกนเรื่องที่ตองการบอกกับกลุมเปาหมายและสงเสริมจินตนาการของเด็ก การทําใหช้ินงานมีความ
ใหมและแตกตางเปนเรื่องรองลงมา นอกจากน้ีการใสเทคนิคเขาไปในการตูนยังสามารถชวยทําใหเด็ก
สนใจช้ินงานมากข้ึนได สวนรูปแบบและวิธีการนําเสนอดานเสียง สิ่งสําคัญที่สุด คือการสื่อสารถายทอด
อารมณของตัวการตูน การใสเสียงจึงเปนการเติมเต็มความสมบูรณของงาน ดังน้ัน เพลงและการพากย  
มีผลตอการรับชมของกลุมเปาหมายมาก เพราะจะชวยดึงความสนใจของผูชมใหเขาใจและเขาถึงงานได
งายเน่ืองจากดนตรีเปนภาษาสากล        
 สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข   
    ในเรื่องของความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขในการผลิตรายการ 
โทรทัศนสําหรับเด็ก ปญหาสวนใหญมักจะเปนเรื่องของการควบคุมเด็กเวลากอนการถายทําน้ันเรา   
ตองทําการซอมบทกันกอนเพื่อใหจําได ในสวนของการแกปญหาน้ันเราก็จะตองใชวิธีการเอาใจเด็กๆ 
ดวยวิธีการตางๆ ใหเขายอมถายใหได        
    ในการผลิตการตูนแอนิเมช่ันน้ัน ผูสรางสรรคการตูนแอนิเมช่ันเห็นวา ปญหาสวนใหญน้ัน 
มักเกิดจากการสื่อสารระหวางคนในองคกร เกิดจากการสื่อสารกันนอยในแตละแผนกและปญหาการ 
ขาดความเช่ียวชาญเฉพาะซึ่งควรปรับใหการศึกษาดานแอนิเมช่ันมีความเฉพาะดานมากย่ิงข้ึน นอกจาก 
น้ียังพบปญหาความตอเน่ืองของการทํางานใหมีความสม่ําเสมอ    
    ในสวนของการผลิตงานดานเสียงน้ันปญหาที่เจอบอยคือการสื่อสารใหเขาใจผูกํากับและ 
ทีมงานใหเขาใจในเรื่องเดียวกัน ซึ่งในสวนของวิธีการแกปญหาเราก็ตองมาดูวาแหลงที่มาของปญหาน้ัน 
มาจากไหนแลวยอนกลับไปดูปญหาเหลาน้ันแลวคอยแกไขสิ่งที่ผิดพลาดอยูตลอดเวลา  
 ..ซึ่งจากผลสรุปขางตนผูศึกษาไดนํามาใชในการสรางเน้ือหารายการทําอาหารเมนูผักสําหรับ
เด็กโดยใชกราฟกประเภท 2 มิติ ใหออกมางายตอการเขาใจของกลุมเปาหมายมากที่สุด โดยเนนเรื่องที่ 
ใกลตัวเด็ก การออกแบบตัวละครใหมีความเหมาะสมกับนิทาน นอกจากน้ี ผูศึกษายังไดวางแผน 
รวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนตางๆ พรอมทั้งคิดอยางรอบคอบกอนเริ่มลงมอืผลิตช้ินงาน เพื่อลดปญหา 
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ระหวางการผลิตช้ินงานใหเกิดข้ึนนอยที่สุด       
 3..ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการของกลุมเปาหมาย และความตองการ 
ในดานรูปแบบ เน้ือหารวมถึงลักษณะตัวละครในเรื่องท่ีมีตอรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดย 
ใชกราฟกประเภท 2 มิติ         
     ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองเพื่อทําการ
สํารวจพฤติกรรมการเปดรับสื่อและความตองการของกลุมเปาหมาย จํานวนทั้งสิ้น 50 ครอบครัว ต้ังแต
วันที่ 10 กันยายน - 25 กันยายน พ.ศ. 2556 เปนระยะเวลา 15 วัน ซึ่งสามารถ สรุปผลไดดังน้ี 
 สวนท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม 
     จากการสํารวจ กลุมตัวอยางครอบครัวที่มีเด็กปฐมอายุระหวาง 3-9 ป จํานวนทั้งสิ้น 50 
ครอบครัว สรุปไดวา ผูปกครองสวนมากเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 68 มีความเกี่ยวของกับกลุม    
เปาหมาย คือ มารดา คิดเปนรอยละ 60 ซึ่งแสดงใหเห็นวาเด็กในปจจุบัน ไดรับการเลี้ยงดูจากผูที่เปน 
มารดาเปนสวนมาก ซึ่งอายุของกลุมเปาหมายมี มากที่สุดในชวงอายุระหวาง 3-9 ป คิดเปนรอยละ 48
 สวนท่ี 2 พฤติกรรมการเปดรับและชองทางในการรับชมรายการโทรทัศน  
 …ในดานพฤติกรรมการเปดรับและชองทางในการรับชมรายการรายการทางโทรทัศนสรุปได 
วาครอบครัวของกลุมตัวอยางแสดงเหตุผลหลักในการใหบุตร/หลานรับชมรายการทางโทรทัศน คือเพื่อ 
ใหเปนสื่อที่ชวยสอนหรือเสริมสรางพัฒนาการใหกับเด็ก เพราะเด็กปฐมวัยอายุระหวาง 3-9 ป ซึ่งเปน 
ชวงที่เด็กควรไดรับการสงเสริมพัฒนาการในทุกๆดาน ทั้งดานรางกาย จิตใจและสติปญญา โดยสถานี 
โทรทัศนที่บุตร/หลานของครอบครัวกลุมตัวอยางรับชมบอยที่สุดคือทางสื่อโทรทัศนชอง 3 โดยวันเวลา 
ที่เหมาะสมที่สุดที่กลุมเปาหมายดูรายการการทางโทรทัศน คือ ชวงวันเสารและอาทิตยเวลาประมาณ 
8.00 น. – 10.00 น. สําหรับเน้ือหารายการในสวนของนิทานที่ครอบครัวของกลุมตัวอยางคิดวาเปน 
ประโยชนตอบุตร/หลาน มากที่สุดคือ เรื่องราวที่สอดแทรกสาระความรูเรื่องการกินผักผลไมใหกับเด็ก 
เพราะผูปกครองของกลุมเปาหมายสวนใหญมีความเห็นควรมีการปลูกฝงใหเด็กกินผักต้ังแตเด็กๆ เพื่อที่ 
จะใหเด็กไดจดจําไปจนโต               
 สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะตัวละครในสวนของนิทาน   
     ในดานของความคิดเห็นเกี่ยวกับการลักษณะของตัวละครการตูนกราฟกในสวนของนิทาน 
สรุปไดวา กลุมเปาหมายเลือกตัวการตูนเวคจี้แบบที่ 2 เด็กผูชาย นิสัยกลาหาญ สวมชุดสีเขียว สวน   
ตัวละครฟรุตต้ี กลุมเปาหมายไดเลือกแบบที่ 1 เด็กผูหญิงนิสัยราเริง ที่มีผมยาวคาดผมสีชมพู สวมชุด 
กระโปรงสีชมพู มาเปนตัวดําเนินเรื่องในชวงนิทาน      
     ซึ่งจากผลสรุปขางตนผูศึกษาไดนํามาใชในการออกแบบโครงสรางและโครงรางของตัว
ละคร เน้ือเรื่องของนิทาน และเน้ือหารายการทั้งหมดใหสอดคลองกับพฤติกรรมการรับชมรายการของ
กลุมเปาหมายและความตองการของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการ    
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 4..การวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุมเพ่ือประเมินประสิทธิผลรายการในหัวขอ 
“ความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟก 
ประเภท 2 มิติ Veggy and Fruity Tales”      
   ผูศึกษาไดประเมินผลช้ินงานรายการดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)    
ในหัวขอ “ความพึงพอใจจากการรับชมรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟกประเภท 2 
มิติ” จากกลุมตัวอยางเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษาที่มีอายุระหวาง 3-9 ป จํานวนทั้งสิ้น 5 คน 
ในชวงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2556 - 1 มกราคม พ.ศ.2557 ซึ่งสามารถสรุปผลได ดังน้ี  
  สวนท่ี.1.ความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอความเขาใจตอเน้ือหารายการ Veggy & 
Fruity Tales          
     ในดานความเขาใจที่มีตอ เน้ือหากลุมตัวอยางเด็กมีความพึงพอใจตอรายการในสวนของ 
นิทาน เพราะนอกจากจะมีเน้ือหาเรื่องราวที่สนุกสนาน เขาใจไดงายแลวเด็กยังไดรับขอคิดจากนิทาน 
อีกดวย ในดานของการรับประทานอาหารที่มีประโยชนภายหลังการรับชม สวนในชวงทําอาหารกลุมตัว 
อยางก็เขาใจวาเมนูที่ทําน้ันคืออะไรและสวนประกอบหลักเมนูน้ันทําจากอะไร รวมถึงสามารถเรียง 
ลําดับข้ันตอนการทําเมนูน้ันได        
 สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอตัวละครเน้ือเรื่องภายในนิทานรวมถึงผูดําเนินรายการ 
     ในดานความพึงพอใจตอตัวละครในนิทานกลุมตัวอยางมีความรูสึกช่ืนชอบตัวละครฟรุตต้ี 
เพราะเปนคนดี มีความอดทน เอาชนะแมมดได สวนเน้ือเรื่องของนิทานกลุมตัวอยางดูแลรูสึก 
สนุกสนานไปกับเรื่องราวของนิทาน ต่ืนเตนและเพลินเพลินไปกับนิทาน ในชวงของการทําอาหาร   
กลุมตัวอยางรูสึกช่ืนชอบที ่พิธีกรเปนเด็กวัยเดียวกันกับกลุมตัวอยางเน่ืองจากเขาจะสื่อสารกันรูเรื่อง  
 สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเรื่องความพึงพอใจท่ีมีตอภาพรวมของรายการ.Veggy & Fruity 
Tales            
     ในดานความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการกลุมตัวอยางมีความช่ืนชอบและพึงพอใจ  
ตอเน้ือเรื่อง ตัวการตูน ฉาก สีสัน เสียงพากยเสียงประกอบในนิทาน โดยใหเหตุผลวาช้ินงานมีความ 
สวยงาม ดูแลวเขาใจงาย ชอบตัวละครดําเนินเรื่องอยางฟรุตต้ี ที่เปนเด็กดี มีความอดทน นิทานดูแลว 
สนุกต่ืนเตน อีกทั้งกลุมตัวอยาง ยังเขาใจในจุดประสงคของการนําเสนอนิทานเรื่องน้ีไดเปนอยางดี   
และไมรูสึกติดขัดกับการขยับของตัวการตูน รวมถึงในชวงของตอนทําอาหารกลุมตัวอยางก็รูสึก
เพลิดเพลิน ไปกับการทําอาหารของพิธีกรในรายการ และยังมีความสนใจที่จะทําเมนูน้ีรับประทานเอง
  สวนท่ี.4.ความคิดเห็นตอประโยชนท่ีกลุมเปาหมายไดรับภายหลังจากการชมรายการ 
Veggy & Fruity Tales         
     ในดานของประโยชนที่ไดรับภายหลังการชมรายการ กลุมตัวอยางไดรับประโยชนตาม   
จุดประสงคคือ เพื่อปลูกฝงการกินผักผลไมใหกับเด็ก กลุมตัวอยางสามารถอธิบายไดวาเวลาเรา
รับประทานสิ่งที่ไมมีประโยชนจะกอใหเกิดอะไรกับรางกายเรา สวนตอนทําอาหารเด็กก็รูสึกอยาก
ทําอาหารเหมือนกับพิธีกรซึ่งเปนการสงเสริมใหเด็กใชเวลาวางใหเกิดประโยชน   
  สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม       
     ในดานของขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่กลุมตัวอยางเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษาที่มีอายุ  
ระหวาง 3-9 ป อยากใหมีเพิ่มเติมในรายการในชวงนิทานคือ ตัวละครเวคจี้ และเพิ่มเติมตัวรายในแตละ 
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ตอนใหเยอะกวาเดิม และเหตุการณที่จะเกิดในนิทาน เชน อยากใหฟรุตต้ีเปนเจาหญิง เวคจี้ไปตกปลา 
ในทะเล เปนตน ซึ่งเรื่องราวในสวนของตอนทําอาหารก็อยากใหมีพิธีกรชายเพิ่มข้ึนมาอีกคน นอกจากน้ี 
ยังอยากใหเพิ่มชวงเวลาของนิทานและตองการใหผลิตรายการตอนตอไปออกมาอีก  

อภิปรายผล          
 จากการศึกษาและวิเคราะหรูปแบบ เน้ือหาและวิธีการนําเสนอที่ปรากฏในรายการทําอาหาร 
เมนูผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟก 2 มิติ การวิเคราะหบทสัมภาษณจากผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับ 
เด็ก ผูผลิตแอนิเมช่ันจากภาพกราฟก 2 มิติ และผูผลิตดานเสยีงในงานการตูนแอนิเมช่ัน จํานวน 3 ทาน 
การสํารวจพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน และความตองการทางดานรูปแบบและเน้ือหาของ 
กลุมเปาหมายที่มีตอรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟกประเภท 2 มิติ ตลอดจนการ 
วิเคราะหผลการประเมินประสิทธิผลรายการ Veggy & Fruity Tales ที่ผูศึกษาไดผลิตข้ึนน้ันสามารถ 
ทําการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยได ดังน้ี       
 รูปแบบของรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟก 2 มิติ ที่มีคุณภาพน้ัน ตอง   
มุงเนนการสรางความเขาใจตอเน้ือหาของรายการ การปลูกจิตสํานึกใหเด็กรับประทานผักและผลไม 
หรือ สิ่งที่มีประโยชนใหกับเด็กต้ังแตยังเล็ก นอกจากน้ี รายการจะตองสามารถเขาใจ ไดสนุกสนานและ
ไดความรูไดประโยชนจากรายการน้ันๆ ไมวาจะเปนทางรางกายหรือจิตใจ (ธีรพัฒน อังศุชวาล 2553 : 
17) อาจกลาวไดวา การจัดรายการโทรทัศนสําหรับเด็กน้ัน จําเปนตองอาศัยความรูจากหลายๆสาขา   
ไมวาจะเปนความรูจากจิตวิทยา สังคมวิทยา เพื่อเปนพื้นฐานในการจัดรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก     
ที่มีคุณภาพ สอดคลองกับการพัฒนาการความตองการของกลุมเปาหมาย การใชกราฟกการตูนเขามา 
สงเสริมภายในรายการน้ันจะเปนตัวชวยใหเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษาอายุระหวาง 3-9 ป        
สามารถรับรูและเขาใจในสิ่งที่เห็นกราฟกการตูนมีอิทธิพลตอการพัฒนาการของเด็กในดานอารมณ 
ภาษาและสติปญญา         
  ดานเน้ือหาของรายการเด็กน้ันจะตองไมใสเน้ือหาจนหนักเกินไป เพราะเด็กอาจจะสับสน  
ไมเขาใจ และหมดความสนใจได (นราภรณ อัจฉริยะกุล, 2533:8) เน่ืองจากกลุมเปาหมายของรายการ 
เปนเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษาที่มีอายุ 3-9 ป เน้ือหารายการที่กลุมเปาหมายสนใจมักจะเปน 
รายการที่มีเน้ือหาใกลเคียงกบัสิง่แวดลอมที่เราพบเห็นอยูเปนประจํา ถาเปนในสวนของนิทาน เน้ือเรื่อง
จะดําเนินไปอยางงายๆ ใหคุนโทษเห็นชัด ไมสลับซับซอน เน้ือหารายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็ก
น้ันจะตองมุงเนนการปลูกฝงใหเด็กรับประทานผักและผลไมได และจะตองใหสาระความรูที่เปน
ขอเท็จจริงที่นาเช่ือถือเกี่ยวกับประโยชนของการรับประทานสิ่งที่มีประโยชนใหแกกลุมเปาหมาย       
ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะปลูกฝงความเช่ือ ทัศนคติ ใหแกกลุมเปาหมายเมื่อไดรับสื่อจากรายการโทรทัศน จึงทํา 
ใหการนําเสนอรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กจําเปนที่จะตองคัดสรรเน้ือหารายการและสิ่งที่จะ 
นําเสนอใหมีประโยชนและประยุกตใชไดจริงเน่ืองจากการเผยแพรเน้ือหารายการดวยสื่อโทรทัศนจะ    
มีผลกระทบตอทัศนคติและพฤติกรรมของผูชมรายการ     
 ดานของวิธีการเขียนนิทานสําหรับเด็กใหสอดคลองกับแนวคิด (รัชนี ศรีไพวรรณ 2549 :10) 
ไดกลาววา นิทานน้ันมีอิทธิพลตอเด็กมาก รวมทั้งเด็กที่อยูในชวงปฐมวัยจนถึงวัยประถมศึกษาต้ังแต    
เด็กที่มีอายุ 3 – 9 ขวบ นิทานเปนสิ่งที่ขาดไมไดมีอิทธิพลตอความคิดและจินตนาการของพวกเขา 
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นิทานจะชวยสนองตอบตออารมณและความรูสกึ ความตองการเพื่อนและสวนรวมของสงัคม นอกจากน้ี 
นิทานยังมีคุณคาตอพัฒนาการทางภาษาของเด็ก ทั้งในดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนหลัก
ในการเขียนนิทานใหนาสนใจน้ัน สุพัตรา ชุมเกตุ (2537:42) กลาววา นิทานควรมกีารดําเนินเรื่องอยาง
รวดเร็วตรงไปตรงมาและตอบคําถามของเด็กไดทันทีวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร และผลเปนอยางไร 
ซึ่งความรวดเร็วในการดําเนินเรื่องน้ีตรงกับลักษณะของเด็ก ซึ่งชอบความรวดเร็ว อยากรูทันทีวามีอะไร
เกิดข้ึนและผลเปนอยางไร ซึ่งสิ่งเหลาน้ีสามารถชวยในดานความเขาใจ และการดึงดูดความสนใจของ
เด็กได ในสวนของนิทานภายในรายการจะเห็นไดวา มีการเปดเรื่องดวยปญหาของ ฟรุตต้ีที่เดินหลงเขา
ไปในปาจากน้ันก็ไดไปพบเขากับแมมดและหลอกลอใหฟรตุต้ีกินลูกกวาดเขาไป และหลังจากน้ันกไ็ดเกดิ
อาการบางอยางกับฟรุตต้ีพอสิ่งที่มาชวยฟรุตต้ีเอาไวเปนเจาแอปเปลก็ทําใหฟรุตต้ีรูสึกวาการกินสิ่งที่ไม
มีประโยชนจะเกิดผลเสียใหกับรางกายได        
  ดานการการออกแบบตัวละครและการใชกราฟกในรายการในชวงของนิทานลักษณะของตัว 
ละครน้ันจะตองดึงจุดเดนของตัวละครออกมาใหชัดเจนเพือ่ใหกลุมเปาหมายสามารถแยกแยะบคุลิกของ
ตัวละคร ไดงาย ซึ่งการออกแบบตัวละครใหมีความนาสนใจนับเปนสิ่งที่สําคัญมาก ตัวละครสามารถ 
สรางไดจากหลายองคประกอบ เชน ช่ือของตัวละคร การใชสีซึ่งลวนมีอิทธิพลตอความคิดของเด็กมาก 
สีสันสดใสมักเปนสัญลักษณของวัยเด็ก (ศาสตราจารยศรียา นิยมธรรม : 2550) รูปลักษณของตัวละคร 
บุคลิกและลักษณะนิสัย.รวมถึงนํ้าเสียงของตัวละคร สวนการใชกราฟกกับรายการทําอาหารเมนูผัก
สําหรับเด็กน้ันควรใชกราฟกการตูนที่มีความเรียบงาย การใชสีสันที่สดใสและสามารถใชในการสื่อ
ความหมายใหกับกลุมเปาหมายที่รับชมรายการของเราได การวาดการตูนควรจะทําใหภาพออกมาดู
นารักๆสดใส ไมตองสมจริงจนเกินไป เน่ืองจากเปนรายการอาหารเราจะตองทําใหเด็กดูแลวอยากที่   
จะรับประทานอาหารดวย         
 การนําเสนอของผูดําเนินรายการทําอาหารสาํหรบัเด็กที่มีคุณภาพน้ัน ผูดําเนินรายการจะตอง 
เปนเด็กที่พูดเกง สามารถสื่อสารใหผูชมไดเขาใจ พูดชัดถอยชัดคํา อาจจะมีความสามารถในการทํา 
อาหารอยูบาง สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับผูสงสารของ อริสโตเติล ที่กลาววา บุคลิกของผูพูดเปน 
สาเหตุสําคัญของการโนมนาวใจโดยการพูด โดยการเลือกผูดําเนินรายการน้ันๆ จะตองเลือกผูดําเนิน 
รายการที่สื่อสารกับคนดูรูเรื่อง เน่ืองจากกลุมเปาหมายผูชมรายการเปนเด็กอีกทั้งการใชภาษาจะตอง
เขาใจงายไมซับซอน ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอรายการของผูศึกษาพบวากลุมเปาหมาย 
เห็นวา รายการชวงทําอาหารดูแลวอยากที่จะทําอาหารตามผูดําเนินรายการและเน่ืองจากผูดําเนิน
รายการเปนเด็กวัยเดียวกันกับกลุมเปาหมายก็งายตอการโนมนาวใจ    
 ดานการใชเสียงในรายการทั้งในสวนของนิทาน เสียงของตัวละครตองเปนเสียงที่มีความ
เหมาะสมกับบุคลิกและลักษณะของตัวละครน้ันๆ ภาษาที่ใชจะตองเปนภาษาที่ฟงงายและสามารถ
เขาใจได ลักษณะนํ้าเสียงสามารถเปนที่จําจดของเด็กได การใชเสียงพูดในรายการเด็กน้ันตองใชภาษาที่
สุภาพเพราะเด็กในชวงวัยน้ีจะมีพฤติกรรมการจดจําและลอกเลียนแบบ ดานการใชเสียงสื่ออารมณ
ความรูสึกของตัวละครทําใหเด็กมีจนิตนาการเปนอยางมาก โดยเฉพาะเสียงบรรยายซึง่จะใชเสยีงของตัว
ละครเพื่อสื่ออารมณตางๆไดเปนอยางดี เชน ฉากที่ฟรุตต้ีรูสึกดีใจที่ไดลูกกวาดหลากสี จากน้ัน
เสียงดนตรีก็เปลี่ยนอารมณข้ึน เมื่อฟรุตต้ีไดกินลูกกวาดสามารถสรางอารมณใหกับเด็กไดเปนอยางดี 
นํ้าเสียงของฟรุตต้ีที่รองไหปวดฟนก็สรางอารมณเจ็บปวดใหกับผูชมได    
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 ประโยชนของรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟก 2 มิติ คือ ภายหลังการ
รับชมรายการ กลุมเปาหมายเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษาที่มีอายุระหวาง 3-9 ป สามารถเขาใจ
เน้ือหาของนิทานวา การรับประทานสิ่งที่ไมมีประโยชนน้ันจะสงผลเสียตอรางกายของเรา เด็กสามารถ
จดจําในเหตุการณที่เกิดข้ึนกับฟรุตต้ีวา ถากินลูกกวาดเยอะๆแลวจะปวดฟนได โดยเด็กจะเห็นฟรุตต้ี
เปนตัวอยาง ในการที่รับประทานผักและผลไม สงผลใหเด็กอยากที่จะทําตามฟรุตต้ีได ซึ่งสิ่งเหลาน้ี     
เด็กๆ จะไดรับประโยชนจากการรับชมนิทานโดยไมรูตัว นอกจากน้ีเด็กยังไดรับประโยชนจากการที่ได
รับชมชวงทําอาหารคือการที่อยากที่จะทําอาหารดวยตัวเอง ถือวาเปนการสงเสริมใหเด็กใชเวลาวาง   
ใหเกิดประโยชน          
  จากผลสํารวจลักษณะทางประชากรศาสตรของครอบครัวตัวอยางที่มีบุตร/หลานอายุ
ระหวาง 3-9 ป พบวาบุตร/หลานของผูปกครองสวนใหญจะมีอายุระหวาง 3-9 ป เหตุผลที่ผูปกครองให
บุตร หลานรับชมสื่อโทรทัศนคือเพื่อตองการใหเปนสื่อที่ชวยสอนหรือเสริมสรางพัฒนาการใหกับเด็ก      
นอกจากน้ี ครอบครัวของกลุมตัวอยางยังเลือกเน้ือหาของรายการที่มีเรื่องราวที่สอดแทรกสาระความรู
เรื่องการกินผักผลไมใหกับเด็กรายการ Veggy & Fruity Tales จึงตอบโจทยใหกับกลุมเปาหมายได
  ผลการสํารวจความตองการในดานรปูแบบรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟก 
ประเภท 2 มิติน้ัน ในชวงของนิทานพบวา มีการนําเสนอเน้ือหาที่งายตอการเขาใจ มีความสนุกสนาน   
มีเสียงพากยและดนตรปีระกอบที่สามารถดึงดูดความสนใจของกลุมตัวอยางไดดี อีกทั้งยังสรางความ 
เพลิดเพลินใหกับเด็กไดติดตามเรื่องราวของนิทานต้ังแตตนจนจบ เน่ืองจากเรื่องราวไมไดมีความซับซอน 
มากนัก เปนนิทานที่ดูไดงายๆ รวมถึงสวนของรายการที่เปนชวงทําอาหารขนาดภาพที่ใชในรายการมี 
ความเหมาะสม การเรียงลําดับเหตุการณน้ันเรียงไดไมสะดุดตลอดทั้งรายการ ซึ่งตรงกับหลักการของ 
การผลิตรายการเด็กคือ การลําดับเหตุการณไมควรเรียงสลับไปมา เพราะจะทําใหเด็กเขาใจยากและ  
ไมสามารถเขาถึงเน้ือหาไดในเรื่องของการลําดับภาพในรายการน้ันผูศึกษามีวิธีการตัดตอที่ชัดเจนเรียบ
งายมีการลําดับภาพที่เหมาะสม โดยเรียงลําดับภาพตามเหตุการณอยางมีเหตุผล มีการใชวิธีการ  
เปลี่ยนภาพ (Transition) ดวยวิธีตางๆเพื่อเพิ่มความนาสนใจใหกับช้ินงาน จากรายการในชวงทําอาหาร
ก็จะมีการเปลีย่นฉากโดยใชการ Transition แบบคลื่น (Wave Warp) เพื่อใหมีความแปลกใหมเพื่อเพิ่ม
ความนารักและนาสนใจ         
 นอกจากน้ีผลการประเมินรูปแบบและเน้ือหาของรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใช 
กราฟกประเภท 2 มิติ รายการ Veggy & Fruity Tales กลุมตัวอยางเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา มี
ความพึงพอใจและรูสึกช่ืนชอบ ในสวนของนิทาน โดยใหเหตุผลวามีเน้ือหาที่เขาใจงาย สามารถทําให 
เด็กเกิดจินตนาการไปกับเรื่องราว ตามหลักการเขียนนิทานของ (สุพัตรา ชุมเกตุ :2537) กลาววา 
นิทานจะตอบสนองความปรารถนาบางอยางใหกับเด็ก คือ ความคิดฝน จินตนาการของเด็ก เชน สัตว 
พูดได ตนไมพูดได คนเหาะได หายตัวได สิ่งเหลาน้ีคือจินตนาการของเด็กที่เด็กอยากใหมีจริงๆ แมจะรู 
วาเปนจริงไมไดดูสนุก นอกจากน้ีกลุมเปาหมายยังชอบตัวละครฟรุตต้ี สีสันของนิทาน การใชเสียงพากย 
และเพลงประกอบมีความเหมาะสมกับเรื่องทําใหเด็กมีจินตนาการ และสิ่งสําคัญอีกประการหน่ึง       
คือ กลุมตัวอยางเด็กปฐมวัยและวัยปะถมศึกษาสามารถเขาใจแกนของเน้ือหานิทานที่ผูศึกษาเลือก
นําเสนอไดตรงวัตถุประสงคและในสวนของชวงทําอาหารกลุมตัวอยางสามารถตอบคําถามไดวา 
เมนูอาหารที่ทําน้ันมีช่ือวาอะไร กลุมเปาหมายไดมีการออกความเห็นวา อยากทําอาหารกินเองแบบน้ี
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 จากการที่กลุมตัวอยางไดรับชมสกูปใหความรูเกี่ยวกับผลแอปเปลจากการตูนกราฟก 2 มิติ       
กลุมตัวอยางสามารถ ตอบไดวาผลแอปเปลน้ันมีประโยชนใดบาง อยางไรก็ตามสิ่งแรกที่ผูผลิตตอง
คํานึงถึงน้ัน ก็คือ แกนของรายการที่ตองการบอกกับเด็กตองมีเน้ือหาที่สนุกและไมนาเบื่อ จึงจะทําให
ช้ินงานมีความใหมและแตกตางทั้งน้ีรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟกประเภท 2 มิติ 
รายการ Veggy & Fruity Tales ที่ผูศึกษาไดผลิตผลงานออกมา จํานวน 1 ตอน ต้ังแตกระบวนการ
เริ่มตนโครงงาน คือ การกําหนดวัตถุประสงค การทําเคาโครงรายการ การทําสตอรรี่บอรดนิทาน    
การเขียนบท ตามลําดับ รวมถึงการออกแบบตัวละคร การวางแผนกอนการผลิตรายการและเตรียมงาน
ในข้ันตอนตางๆ ใหพรอม ลวนใชทฤษฎีการผลิตรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก โดยอางถึงใน (นราภรณ 
อัจฉริยะกุล, 2533:8) เขามาเปนแนวทางในการสรางสรรคผลงานใหเกิดข้ึนจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ
 การสรางสรรครายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟกประเภท 2 มิติ รายการ 
Veggy & Fruity Tales ไดบรรลุตามวัตถุประสงคที่ไดต้ังไว คือ เปนรายการที่ปลูกฝงเรื่องการกินผัก
และผลไม หรือสิ่งที่มีประโยชนตอรางกายใหแกเด็กและเยาวชนรุนใหมไดเปนอยางดี โดยอยูภายใต 
รูปแบบของการสรางสรรครายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟกประเภท 2 มิติ โดยมีการ 
ใชกราฟก 2 มิติ ที่มีความสามารถในการดึงดูดความสนใจจากเด็กและคาดวาจะเปนที่นิยมแพรหลาย 
มากข้ึนในอนาคตอีก ทั้งน้ีผูศึกษาไดผลิตรายการที่สามารถตอบโจทยกลุมเปาหมายไดอยางดีอีกดวย 

ขอเสนอแนะ          
 1..ขอเสนอแนะสําหรับการผลิตรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟก 
ประเภท 2 มิติ          
     1.1.ปจจุบันพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศันของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษาน้ัน 
มักจะดูสื่อที่เปนการตูนเปนสวนใหญ ดังน้ัน หากสามารถผลิตรายการทําอาหารที่ผสมผสานการตูน 
เขาไปก็อาจจะสรางความแปลกใหมใหกับรายการทําอาหารสําหรับเด็กและการที่ใชการตูนมาดึงดูด 
ความสนใจจากเด็กน้ันยอมเปนผลที่ดี เพราะเราสามารถแฝงขอคิดที่เราตองการจะสื่อเขาไปได     
โดยอาจจะมีผูช้ีแนะใหแกเด็ก        
     1.2.เน้ือหาของรายการที่จะนําเสนอในรายการโทรทัศนสําหรับเด็กน้ันควรจะมีเน้ือหาที่ 
ดูงาย เน้ือหาที่ไมมีความซับซอนมากนัก เน่ืองจากกลุมเปาหมายเปนเด็ก รวมถึงการนําเสนอควร
นําเสนอใหมีความนาสนใจและแปลกใหมเพื่อดึงดูดความสนใจผูชม    
     1.3 รูปแบบที่นําเสนอในรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟกประเภท     
2 มิติ น้ันควรจะมีการใหประโยชนใหกับผูชม การใชกราฟกก็ควรทําใหเขากับกลุมเปาหมายของ 
รายการ นอกจากน้ีตองสามารถประยุกตเมนูอาหารและสามารถทําอาหารตามไดจริงๆ    
     1.4.พิธีกรที่ดําเนินรายการของรายการทําอาหารสําหรับเด็กที่ดี ควรมีบุคลิกที่นารัก
พูดจาชัดถอยชัดคํา หรืออาจจะมีความอารมณขันอยูบางเพื่อเพิ่มสีสันภายในรายการ รวมถึง           
มีความสามารถในการทําอาหาร     
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 2. ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต      
     2.1.จากผลสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการของกลุมตัวอยางเด็กพบวาเด็กในยุค 
ปจจุบันน้ีมีสื่อโทรทัศนที่เปนเพื่อนมายาวนาน แตในปจจุบันสื่ออินเทอรเน็ตนับเปนอีกหน่ึงชองทางที่
ไดรับความนิยมไมแพกัน โดยอาจขยายฐานการออกอากาศรายการผานสื่อออนไลน ถือวามีความ 
นาสนใจเชนกัน          
    2.2. ผูศึกษาอาจจะผลิตรายการและทําใหเด็กสามารถเขาถึงไดงายโดยใหเด็กมีสวนรวม
ในรายการมากข้ึนเพื่อการศึกษาวิจัยใหมีประสิทธิภาพในอนาคตดานการมีสวนรวมของกลุมเปาหมาย    
ผูศึกษาควรเพิ่มใหตัวละครในนิทานมีความซับซอน มีการเลนเกมกิจกรรมหรือเทคนิคอื่นๆที่นาสนใจ 
เพิ่มข้ึน  
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บทที่ 5 
ผลการประเมินประสิทธผิลรายการ Veggy & Fruity Tales 

 

 การศึกษาและผลิต“รายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟกประเภท 2 มิติ” 
รายการ Veggy & Fruity Tales ไดใชการวิจัยประเมินผล (Evaluations Research) โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อประเมินผลช้ินงานรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟกประเภท 2 มิติ 
ที่ผูศึกษาได ผลิตข้ึน ดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกในหัวขอ“ความพึงพอใจจากการรับชมรายการ
ทําอาหารเมนูผัก สําหรับเด็กโดยใชกราฟก 2 มิติ” เพื่อให ทราบถึงความคิดเห็นความพึงพอใจและ
ประโยชนที่ไดรับ จากการรับชมรายการของกลุมเปาหมายซึ่งจะนําไปสูการสรุปและอภิปรายงานวิจัย 
ตลอดจนการผลิต ช้ินงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินผลรายการในครั้งน้ี ใชหลักการทฤษฎีการ
สื่อสารเพื่อประโยชน และความพึงพอใจที่มองวาบุคคลจะใชสื่อเพื่อตอบสนองความตองการของ
ตนเองดวยเหตุผลที่แตกตางกันจากน้ันจึงนําขอมูลที่ไดรับมาสรุปผลการประเมินรายการตอไป  

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลรายการ .     
 1. เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสนทนากลุมในหัวขอ“ความพึงพอใจจากการรับชมรายการ 
ทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟกประเภท 2 มิติ รายการ Veggy & Fruity Tales” ของกลุม 
ตัวอยางเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษาอายุระหวาง 3-9 ป จํานวนทั้งสิ้น 5 คน  
 2. เปดรายการ Veggy & Fruity Tales ใหกลุมเปาหมายไดรับชมกอนการประเมินดวย 
วิธีการสัมภาษณเชิงลึก .               
 3. วิเคราะหและสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ Veggy & Fruity Tales  

เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ                 
 เครื่องมือที่ใชเปนคําถามในการสัมภาษณเชิงลึกจะแบงคําถามออกเปน 5 สวน ดังน้ี  
     สวนที่.1.ความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอความเขาใจตอเน้ือหารายการ     
               Veggy & Fruity Tales      
     สวนที่ 2 ความคิดเห็นเรื่องความพึงพอใจตอรายการ Veggy & Fruity Tales 
     สวนที่ 3 ความคิดเห็นเรื่องความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการ   
         Veggy & Fruity Tales      
     สวนที่ 4 ความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอประโยชนที่ไดรับภายหลังการชม 
     สวนที่ 5 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม                          
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1. ผลการประเมินประสิทธิผลรายการ Veggy & Fruity Tales                  
1  1.1 ผลการวิเคราะหการสนทนากลุมในหัวขอ“ความพึงพอใจจากการรับชมรายการทําอาหารเมนู 
ผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟกประเภท 2 มิติ รายการ Veggy & Fruity Tales” ของกลุมตัวอยางเด็ก 
ปฐมวัยและวัยประถมศึกษาอายุระหวาง.3-9,ป,จํานวนทั้งสิ้น,5,คน ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการ 
สัมภาษณเชิงลึกใน หัวขอ“ความพึงพอใจจากการรับชม รายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใช 
กราฟกประเภท 2 มิติ รายการ Veggy & Fruity Tales” เพื่อเปนการประเมินผลรายการที่ผลิตข้ึน   
ทําใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจและประโยชนที่กลุมเปาหมายเด็กปฐมวัยและวัย 
ประถมศึกษาอายุระหวาง 3-9 ป ไดรับจากการรับชม จํานวนทั้งสิ้น 5 คน ดังน้ี            
 1. เด็กหญิงแวววาว เกียรติภูมิชัยศิร ิ(นองแวววาว)    
      อายุ 4 ป ศึกษาอยูช้ันอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนอนุบาล                      
 2. เด็กหญิงปณิศรา สีกากี (นองปริม)      
     อายุ 9 ป ศึกษาอยูช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ  
  3. เด็กชายภูผา นาคปานเอ่ียม (นองภู)      
     อายุ 3 ป ศึกษาอยูช้ันอนุบาลปที่ 1 โรงเรียนอนุบาลสาธิตสวนสุนันทา  
  4. เด็กหญิงปาณิสรา เย็นทรวง (นองเปรย)      
      อายุ 5 ป ศึกษาอยูช้ันอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสาริน   
 5. เด็กชายธนบดี เวียงเกตุ (นองโบอ้ิง)       
     อายุ 7 ป ศึกษาอยูช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา       
 สวนท่ี.1.ความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอความเขาใจตอเน้ือหารายการ  
 ในดานความเขาใจตอเน้ือหาของรายการเน่ืองจากรายการที่ผลิตข้ึนน้ันจะแบงเปน 2 ชวง 
หลัก ซึ่งในสวนแรกของรายการจะเปนนิทานสั้นที่เปนเรื่องราวเกี่ยวกับประโยชนของการกินผักและ 
ผลไม ซึ่งเรื่องราวของนิทานจะเปนเน้ือหาที่ดูไมซับซอนทําใหเด็กเกิดการรับรูและเขาใจในเน้ือหาได
งาย หลังจากที่กลุมเปาหมายรับชมแลวสามารถตอบคําถามไดวาเน้ือเรื่องในนิทานน้ันกําลัง กลาวถึง 
ฟรุตต้ีที่ไดเดินทางหลงเขาไปในปาแลวไปพบกับแมมดแลวหลอกลอใหฟรุตต้ีกินลูกกวาดหลากสี และ 
เมื่อกินแลวฟรุตต้ีก็ไดเกิดอาการปวดฟนข้ึนมาแตวามีนาฬิกาวิเศษมาชวยเอาไวโดยมีผลแอปเปลเดง 
ออกมาจากนาฬิกาแลวรองใหฟรุตต้ีกินเขาไปทําใหอาการปวดฟนของฟรุตต้ีก็เริ่มที่จะบรรเทาลง แต 
แลวนาฬิกาปลุกก็ดังข้ึน ทั้งหมดเปนเพียงความฝนของฟรุตต้ี แตเหตุการณในฝนน้ันทําใหเธอนําเอา 
ผลแอปเปลไปกินที่โรงเรียนทุกวัน และเมื่อผูศึกษาไดลองยกเหตุการณในบางชวงของนิทานมาถาม 
กลุมตัวอยางสามารถจดจําภาพแตละเหตุการณไดดี อีกทั้งยังสามารถเลาและลําดับเหตุการณที่เกิดข้ึน 
ได เด็กบางคนสามารถคาดเดาเหตุการณที่จะเกิดข้ึนไดแสดงใหเห็นวาหลังจากการรับชมนิทานแลว 
เด็กๆมีความเขาใจในเน้ือหาของนิทานเปนอยางดี และมีความเขาใจตรงกับเรื่องที่ผูศึกษาต้ังใจจะสื่อ 
คือการที่เรารับประทานสิ่งที่ไมมีประโยชนจะกอใหเกิดสิ่งที่ไมดีกับรางกายเราได ดังน้ัน เราควรหันมา 
เลือกรับประทานสิ่งที่มีประโยชนใหกับรางกายของเราอยางผักและผลไม        
 ในชวงทําอาหารน้ันเด็กสามารถรับรูวาเมนูที่ทํามีช่ือเมนูวาอะไรและใชผลไมชนิดใดเปน 
สวนประกอบในเรื่องของข้ันตอนการทําอาหารแตเด็กบางคนจะสับสนในชวงของการทํา เจลลี่วาจะ 
ตองใสนํ้ารอนหรือนํ้าเย็นกอนแตโดยรวมแลวเด็กสวนใหญสามารถลําดับข้ันตอนไดดีวาข้ันตอนไหนทํา 
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กอนหรือหลัง สวนของสกูปใหความรูเด็กสามารถเขาใจวาแอปเปลน้ันมีสี อะไรบางและมีคุณสมบัติที่ 
ชวยใหเราหายจากการเปนไขหวัด และทําใหฟนมีสุขภาพแข็งแรง แตรูไมชัดเจนวาในแอปเปลน้ันมี  
สารอาหารอะไรเน่ืองจากคําที่ใชอาจจะดูวิชาการเกินไป แต โดยรวมแลวเด็กสามารถเขาใจในสิ่งที่     
ผูศึกษาตองการจะสื่อวาการรับประทานแอปเปลน้ันไดใหประโยชนอะไรแกเราบาง  
   สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเรื่องความพึงพอใจท่ีมีตอตัวละคร เน้ือเรื่องนิทานและพิธีกร
   ในดานของความพึงพอใจที่มีตอตัวละครในนิทานน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญโดยเฉพาะ
ผูหญิง มีความช่ืนชอบตัวละครฟรุตต้ีมากกวา โดยใหเหตุผลวาตัวละครมีหนาตาที่นารักและชอบชุดที่
ฟรุตต้ีใส เน่ืองจากเด็กผูหญิงสวนใหญจะชอบสีชมพู เด็กบางคนอยากเปนเหมือนฟรุตต้ี สวนกลุม
ตัวอยางที่เปน เด็กผูชายจะมีความช่ืนชอบนาฬิกาวิเศษอยากไดเอามาใสเหมือนกับฟรุตต้ี นอกจากน้ี   
ผูศึกษายังไดถามกลุมตัวอยางวาชอบตอนไหนของนิทานเปนพิเศษบาง และกลุมตัวอยางสวนใหญตอบ
วาชอบตอนที่นาฬิกาวิเศษเดงผลแอปเปลออกมาชวยฟรุตต้ีไวทําใหอาการปวดฟนของฟรุตต้ีบรรเทา
ลงและในตอนที่ฟรุตต้ีเอาผลแอปเปลไปกินที่โรงเรียนทุกวัน      
  ในสวนของชวงทําอาหารกลุมตัวอยางไดกลาววาชอบเมนูที่ไดเลือกมาทํา เพราะวานากิน 
เด็กสวนใหญชอบกินเยลลี่ นอกจากน้ี เด็กๆยังอยากที่จะทําอาหารตามพิธีกรดวย เพราะเห็นวาพิธีกร 
เปนวัยเดียวกันกับกลุม ตัวอยางแลวนาจะทําไดเหมือนกัน และกลุมตัวอยางยังช่ืนชอบกราฟกการตูนที ่
ข้ึนตอนทําอาหารอีกดวย เพราะดูงายและยังสามารถอธิบายข้ันตอนการทําอาหารไดอีกชองทางหน่ึง 
ใหกลุมตัวอยางเขาใจไดมากข้ึน         
  สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเรื่องความพึงพอใจท่ีมีตอภาพรวมของรายการ  
   ในดานความพึงพอใจตอภาพรวมรายการน้ันในเรื่องของความสนุกสนานกลุมตัวอยางให 
ความเห็นวา รายการในชวงของนิทานเมื่อไดรับชมแลวจะไดรับความสนุกเพราะเปนนิทาน ที่เปนเรื่อง 
ราวดัดแปลงจากการตูนที่เด็กๆทุกคนรูจัก สามารถดูไดงายอีกทั้งตัวละครในเรื่องยังมีความนารัก และ 
การเลาเรื่องของนิทานก็มีความต่ืนเตนดวยทําใหเด็กไดรับความเพลิดเพลิน และคอยติดตามเรื่องราว 
ในชวงทําอาหารกลุมตัวอยางก็ใหความเห็นวาดูแลวอยากทําอาหารบางเพราะทาทางดูสนุกเวลาที่ 
พิธีกรทําและช่ืนชอบกราฟกการตูนที่ข้ึนมาเวลาทําอาหาร กลุมตัวอยางรูสึกชอบรายการทําอาหาร 
ประเภทน้ีเพราะไมเคยเห็นมากอน เพราะมีนิทานแฝงอยูในรายการดวยทําใหเด็กมีความสนใจใน 
รายการ            
  ในดานของความชอบและไมชอบภายในรายการกลุมตัวอยางรูสึกช่ืนชอบดานภาพ สีสันที่ 
ใชภายในนิทาน รวมถึงเพลงประกอบและเสียงประกอบตางๆในเรื่อง โดยใหความเห็นวาภาพมีความ 
สวยงาม นารัก และชอบในเน้ือเรื่องของนิทานเพราะดูแลวไดเห็นประโยชนของผลแอปเปล และยัง 
เห็นวาลูกกวาดน้ันไมมปีระโยชน กลุมตัวอยางไดแสดงความเห็นวาชอบฉากที่ฟรุตต้ีนําผล แอปเปลไป
กินโรงเรียนทุกวันเพราะวาเด็กๆที่เปนกลุมตัวอยางก็ตองไปโรงเรียนเหมือนกัน และชอบฉากในปาที่ 
ฟรุตต้ีเจอแมมดใหความรูสึกต่ืนเตนวา ฟรุตต้ีน้ันจะพบเจออะไรแตกลุมตัวอยางไดแสดงความเห็นวา 
ฉากที่ฟรุตต้ีปวดฟนแลวมีเลือดออกเพราะเห็นแลวรูสึกเจ็บ กลัวและไมอยากถอนฟน ในชวงทําอาหาร 
กลุมตัวอยาง กลาววา ชอบสีสันของเยลลี่ที่ทําและการที่เอาผลแอปเปลมาทําเปนถวยดูแลวนากิน 
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 ในดานของความชอบตัวการตูนในนิทานกลุมตัวอยางมีความช่ืนชอบตัวการตูน ฟรุตต้ีมาก 
ที่สุด พรอมใหเหตุผลวาเพราะ ฟรุตต้ีเปนเด็กที่กลาหาญไมยอมแพแมมดและยังมีความอดทน แตกลุม 
ตัวอยางไมชอบตัวละครแมมด โดยใหความเห็นวาแมมดใจรายและเจาเลหทําใหฟรุตต้ีหลงกล และยัง 
ทําใหฟรุตต้ีปวดฟนอีกดวย สวนความชอบในตัวพิธีกรกลุมตัวอยางรูสึกช่ืนชอบ เน่ืองจากเปนพิธีกรใน 
วัยเดียวกันดูแลวรูสึกเหมือนสื่อสารถึงกันอยู       
 ในดานความยาวของรายการกลุมตัวอยาง ใหความเห็นวาอยากใหนิทานมีความยาวกวาน้ี 
อีกเน่ืองจาก ดูแลวกําลังสนุกอยากใหมีตอ สวนในชวงทําอาหารความยาวของการทําอาหารกําลังดี  
ไมมากจนเกินไปดูแลวไมนาเบื่อ          
 ในดานของเสียงเพลงเสียงประกอบภายในรายการกลุมตัวอยางรูสึกช่ืนชอบ โดยใหเหตุผล 
วา เพลงประกอบที่ใชในนิทาน และเสียงพากยทําใหดูรูเรื่องและเราอารมณใหรูสึกต่ืนเตนตามไปกับ 
ฟรุตต้ีในฉากทีแ่มมดใหฟรุตต้ีกินลูกกวาดและเสียงดนตรีที่ใชในชวงทําอาหาร มีทํานองเพลงที่ฟงแลว
สนุกสนาน เมื่อฟงแลวรูสึกอยากดูรายการตอ เ น่ืองจากไมไดทิ้ งใหรายการเงียบจนนาเบื่อ                                
  สวนท่ี.4.ความคิดเห็นตอประโยชนท่ีกลุมเปาหมายไดรับภายหลังจากการชมรายการ
 ในดานประโยชนที่ไดรับภายหลังจากการชมรายการน้ันกลุมตัวอยางกลาววา ถาตนเองเจอ 
เหตุการณแบบฟรุตต้ีจะไมยอมกินลูกกวาดเด็ดขาด เพราะจะทําใหปวดฟน และทําใหฟนมีเลือดไหล 
และกลุมตัวอยางบางคนไดใหเหตุผลวาไม กลัวหมอฟน ไมอยากไปหาหมอฟนบอยๆ แสดงใหเห็นวา 
กลุมตัวอยางนอกจากจะไดรับสาร เรื่องการรับประทานสิ่งที่มีประโยชนและปลูกฝงการกินผักผลไมให 
กับเด็กตามจุดประสงคที่ตองการนําเสนอ แลวเด็กยังสามารถรับรูไดถึงคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค 
ดวยสามารถรับรูและเขาใจได และนอกจากน้ีกลุมตัวอยางยังรูสึกอยากทําอาหารรับประทานเอง ซึ่งได 
ทําใหเด็กใชเวลาวางใหเกิดประโยชนอีกดวย                                 
 สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม       
 ในดานของขอเสนอแนะเพิ่มเติมน้ันกลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา  
      ดานตัวละครท่ีกลุมตัวอยางตองการเห็นในรายการตอนตอไป  
           -.ตองการใหมีตัวละครเวคจี้เขามาเพิ่มเติมโดยเฉพาะเด็กผูชายเพราะในตอนน้ี 
               ยังเห็นตัวละครนอยอยูจึงอยากเห็นทั้งฟรุตต้ีและเวคจี้ในตอนเดียวกัน 
           - ตองการใหมีตัวรายเพิ่มมากข้ึนกวาน้ีอาจจะ 2 ตัว จะไดดูแลวสนุกๆต่ืนเตน
                 - อยากใหตอนทําอาหารมีพิธีกรชายมาเพิ่มอีกคน   
      ดานฉากท่ีกลุมตัวอยางตองการเห็นในนิทานตอนตอไป   
          - ในสวนของเด็กผูหญิงตองการใหมีฉากที่ฟรุตต้ีเปนเจาหญิง   
                - ในดานของเด็กผูชายอยากใหตัวละครเวคจี้ไปตกปลาที่ทะเล  
             ดานของความยาวรายการท่ีกลุมตัวอยางเด็กแสดงความเห็น  
          -.บางสวนชอบชวงเวลาและความยาวของรายการเพราะมีความเหมาะสมแลว 
          - บางสวนอยากใหเพิ่มเวลาของชวงนิทานใหมีความยาวมากข้ึน         
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2..สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือประเมิน 
ประสิทธิผลรายการในหัวขอ“ความพึงพอใจจากการรับชมรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็ก 
โดยใชกราฟกประเภท.2.มิติ.รายการ.Veggy.& Fruity.Tales    
 จากการที่ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลจากการสนทนากลุมในหัวขอ“ความพึงพอใจจาก 
การรับชมรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟกประเภท 2 มิติ รายการ Veggy & Fruity 
Tales” ของกลุมตัว อยางเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษาที่มีอายุระหวาง 3-9 ป จํานวนทั้งสิ้น 5 คน 
สามารถสรุปผลไดวากลุม ตัวอยางมีความพึงพอใจและช่ืนชอบวิธีการนําเสนอของรายการ 
 ในดานความเขาใจในเน้ือหาของรายการน้ัน ในสวนของนิทานกลุมตัวอยางมีความเขาใจใน 
เน้ือหาของนิทานเปนอยางดี กลุมตัวอยางสามารถบอกไดวานิทานเรื่องน้ีสอนเรื่องการที่รับประทาน 
สิ่งที่ไมมีประโยชนจะกอใหเกิดผลเสียตอรางกาย โดยเมื่อถามวาเมื่อฟรุตต้ีไดกินลูกกวาดหลากสีของ 
แม มดน้ันเกิดอะไรข้ึนกับฟรุตต้ี เด็กทุกคนตอบคําตอบเดียวกันวา เมื่อกินแลวฟรุตต้ีเกิดอาการปวด 
ฟน ฟนหักและยังมีเลือดออกอีกดวย  ซึ่งกลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็นไวอีกวาถาเรากินผักและ
ผลไมก็จะทําใหเราไมปวดฟนไดแตวาไมใชแคกินผักผลไมแตเราจะตองแปรงฟนดวย เมื่อผูศึกษาให
กลุมตัวอยางเลาเรื่องในนิทานใหฟงอีกรอบ กลุมตัวอยางสามารถเลาใหฟงผูศึกษาฟงไดรูเรื่องเปนอยาง
ดี แสดงใหเห็นวาหลังจากการรับชมเด็กๆน้ันมีความเขาใจในเน้ือหาของนิทานที่เสนอไป สวนตอน
ทําอาหารน้ันกลุมตัวอยางสามารถตอบไดวาเมนูอาหารที่ทาํน้ันช่ือวาอะไรและทราบวา สวนประกอบที่
ทําน้ันใชผักและผลไมชนิดไหนทํา        
 ในดานความพึงพอใจตอตัวละครเน้ือภายในนิทาน รวมถึงผูดําเนินรายการ กลุมตัวอยางมี 
ความพึงพอใจและช่ืนชอบในตัวละครฟรุตต้ีมากกวาแมมด โดยใหเหตุผลวา ฟรุตต้ีเปนเด็กดีมีความ 
อดทน ไมเหมือนแมมดใจรายและเจาเลห และ นิทานตอนที่กลุมตัวอยางชอบมากที่สุดก็ คือ ตอนที่ 
นาฬิกาวิเศษเดงผลแอปเปลออกมาชวยเหลอืฟรตุต้ี และในตอนที่ฟรุตต้ีเอาผลแอปเปลไปกินที่โรงเรยีน 
ทุกวัน และในตอนทําอาหารกลุมตัวอยาง ไดกลาววาชอบเมนูที่ไดเลือกมาทําเพราะวานากิน รวมถึง 
กราฟกตอนทําอาหารเด็กๆบอกวาดูแลวสามารถเขา ใจไดงาย นอกจากน้ีเด็กๆ ยังช่ืนชอบที่พิธีกรเปน 
วัยเดียวกันดวย  ในดานความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการกลุมตัวอยางรูสึกพอใจตอภาพรวม
ของ รายการ โดยเฉพาะในชวงของนิทานโดยไดแสดงเหตุผลวาเมื่อรบัชมแลวรูสึกสนุกไปกับเรื่องราวที่
นํา เสนอตัวการตูนมี ความนารัก เน้ือเรื่องมีความนาต่ืนเตนนาติดตาม ในชวงทําอาหารก็ดูแลวอยาก
ทํา ตามไปดวย          
 ในดานประโยชนที่ไดรับภายหลังรับชมกลุมตัวอยางเขาใจถึงจุดประสงคของการนําเสนอทั้ง 
ในสวนของนิทาน เขาใจวาการรับประทานสิ่งที่ไมมีประโยชนจะกอผลเสียตอตัวเอง และการเลือกสิ่ง 
ที่เปนประโยชนจะชวยใหมีสุขภาพที่แข็งแรง ในตอนทําอาหารเด็กๆอยากที่จะทําอาหารตามแบบ 
พิธีกรเปนการสงเสริมใหเด็กใชเวลาวางใหเปนประโยชน     
  ในดานของขอเสนอแนะเพิ่มเติมกลุมตัวอยางอยากใหมีรายการในตอนตอไป โดยอยากใหมี 
นิทานเปนเรื่องที่ ฟรุตต้ีเปนเจาหญิง หรือ เวคจี้ไปตกปลาที่ทะเล และในตอนทําอาหารก็อยากใหมี 
พิธีกรชายมาทําอาหารดวยอีกคน    
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 จากผลสรปุขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในการประเมินประสิทธิผลรายการทําอาหารเมนูผัก
สําหรับเด็กโดยใชกราฟกประเภท 2 มิติ เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจและประโยชนที่
กลุมเปาหมายไดรบัจากการรับชมรายการที่ผูศึกษาผลิตข้ึน ซึ่งจะนําไปสูบทสรปุและการอภิปรายผล
ช้ินงานที่สมบูรณ
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แบบสัมภาษณ เจาะลึกผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก 
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แบบสัมภาษณจุลนิพนธเรื่อง“การสรางสรรครายการทําอาหารเมนูผักสําหรบัเด็กโดยใชกราฟก

ประเภท 2 มิติ” ใชสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก 

สวนท่ี 1 คําถามทัว่ไปเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศนสําหรบัเด็ก                                                                                                        

-      - ความคิดเห็นเกี่ยวกบัรายการโทรทัศนสําหรับเด็กในปจจุบนั                                                                               

-     - ความนิยมของรายการโทรทัศนสําหรับเด็กในปจจบุนั                                                                     

-     - แนวโนมของรายการโทรทัศนสําหรับเด็กในอนาคต                                                                     

-     - การเลือกกลุมเปาหมายที่เปนเด็กทางรายการมองกลุมใด เพราะเหตุใด                                         

-      - ทําอยางไรจึงจะทําใหกลุมเปาหมายสนใจรายการทีผ่ลิตข้ึนตองมีปจจัยอะไรบาง                                  

-     - แนวคิดในการทํางานดานการผลิตรายทําอาหารสําหรบัเด็ก   

 - กระบวนการทํางานในข้ันตอนกอนการผลิต (Pre-Production) ข้ันตอนการผลิต    

   (Production) และข้ันตอนหลงัการผลิต (Post-Production)             

สวนท่ี 2 คําถามดานเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอรายการ                                                         

 - มีรปูแบบวิธีการนําเสนอรายการอยางไรใหมีความใหมและสามารถดึงดูดผูชมได                                            

-      - ในการผลิตรายการโทรทัศนสําหรบัเด็กควรมีอารมณรายการ (Mood and Tone)                                        

-      - รูปแบบการนําเสนอโดยเนนเทคนิคกราฟกการตูน มีสวนชวยใหรายการนาสนใจ      

   ไดอยางไร                                -          

 - การใชกราฟกการตูนมาชวยในรายการสามารถทําใหเด็กสนใจหรอือยากติดตาม  

   หรือไม                                

สวนท่ี 3 คําถามดานปญหาและอปุสรรคในการผลิตรายการ                                                                             

-    - ปญหาและอปุสรรคทีพ่บในการผลิตรายการโทรทัศนสําหรบัเด็ก                                                             

-     - แนวทางแกไขปญหาการผลิตรายการโทรทัศนสําหรบัเด็ก                                                                     

-      - คำแนะนําในการผลิตรายการโทรทศันสําหรับเด็ก 
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แบบสัมภาษณเจาะลึกผูมีประสบการณดานเสียงในงานการตูนแอนิเมชัน่                                                            

และผูเชี่ยวชาญดานการทําแอนิเมชั่นจากภาพกราฟก 2 มิติ 
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แบบสัมภาษณจุลนิพนธเรื่อง“การสรางสรรครายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟก

ประเภท 2 มิติ” ใชสัมภาษณผูมีประสบการณดานเสียงในงานการตูนแอนิเมชั่น 

 

สวนท่ี 1 คําถามทั่วไปเกี่ยวกับดานการออกแบบและผลิตเสยีง                                                                            

-    - ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรือ่งการเปนนักออกแบบเสียงในงานแอนิเมช่ันสําหรบัเด็ก  

    ในปจจุบัน                                                       -       

  - แนวคิดและประสบการณในการทํางานดานการออกแบบเสียงและการทําเสียงใน    

    งานแอนิเมช่ันสําหรับเด็ก                                                                                                                                

-      - ประสทิธิผลในการใชเพลงประกอบกับการตูนแอนิเมช่ัน                                                                      

สวนท่ี 2 คําถามดานเน้ือหาและรูปแบบการนําเพลงประกอบในการตูนแอนิเมช่ัน                                                          

-    - การทําเพลงประกอบสวนใหญจะอยูในข้ันตอนใดของการทําการตูนแอนิเมช่ัน                                     
-     - เน้ือเพลง ดนตรปีระกอบ หรือเสียงพากษของการตูนแอนิเมชันที่ดีควรเปนอยางไร                                    
-      - เพลงประกอบมผีลตอการรับชมของกลุมเปาหมายมากนอยเพียงใด ตามความคิดเห็น 

   ของทาน                             

   - ความสอดคลองกันระหวางเพลงประกอบกบัภาพ มีผลทําใหการตูนแอนิเมช่ันนาสนใจ  

สวนท่ี 3 คําถามดานปญหาและอปุสรรคในการผลิตรายการ                                                                             

-      - ปญหาและอปุสรรคทีพ่บระหวางการผลิตงานดานเสยีง                                                                       

-      - แนวทางในการแกไขปญหา                                                                                                      

-       - ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการทําเสียง 
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แบบสัมภาษณจุลนิพนธเรื่อง“การสรางสรรครายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟก

ประเภท 2 มิติ” ใชสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการทําแอนิเมชั่นจากภาพกราฟก 2 มิติ 

 

สวนท่ี 1 คําถามทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตแอนิเมช่ันจากภาพกราฟก 2 มิติ                                                                                                                              

-      - ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทําแอนิเมช่ันจากภาพกราฟกในประเทศไทยในปจจบุัน                                                            
-        - แนวคิดในการทํางานดานการผลิตการตูนแอนิเมช่ันจากภาพกราฟก 2 มิติ และกระบวน 

     การทํางาน ข้ันตอนกอนการผลิต ข้ันตอนการผลิต และข้ันตอนหลงัการผลิต                                                              

-       - มีวิธี ในการคิดเรื่องอยางไรใหตรงกบักลุมเปาหมาย (Target Audience)                                                                      

สวนท่ี 2 คําถามดานเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอการตูนแอนิเมชันจากภาพกราฟก 2 มิติ                                                                                                     

-      - มีรปูแบบวิธีการนําเสนอเรื่องราวการตูนอยางไรใหมีความใหม และแตกตางจากการตูน 

     แอนิเมช่ันเรื่องอื่นๆ                                                                                                                       

-    - แนวคิดหรือเทคนิคการออกแบบตัวละครใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย                                    
-            - มีเทคนิคใดบางที่ทําใหเด็กสามารถจดจําการตูนแอนิเมช่ันเรื่องน้ันๆได                          

-        - การสรางการตูนแอนิเมช่ันจากภาพกราฟก 2 มิติ หน่ึงเรื่องน้ันตองใชระยะเวลาในการ 

      คิดประมาณกี่วัน             -  `````      

    - อะไรคือจุดเดนของการทําการตูนแอนิเมช่ันจากภาพกราฟก 2 มิติ                 

สวนท่ี 3 คําถามดานปญหาและอปุสรรคในการผลิตรายการ                                                                             

-         - ปญหาและอปุสรรคที่พบในการผลิตการตูนแอนิเมชันจากภาพกราฟก 2 มิติ                                          

-         - แนวทางในการแกไขปญหา                                                                                                      

-             - ขอเสนอแนะในการผลิตการตูนแอนิเมชันจากภาพกราฟก 2 มิติ                                            
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แบบสอบถามความคิดเห็นและความตองการในการรับชมรายการทําอาหารเมนูผัก                                   

สําหรับเด็กโดยใชกราฟกประเภท 2 มิติ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นและความตองการในการรับชมรายการทําอาหารเมนูผัก                        

สําหรับเด็กโดยใชกราฟกประเภท 2 มิติ 

คําชี้แจง                    

  1. แบบสอบถามชุดน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและความ 

ตองการในการใชรับชมรายการทําอาหารเมนูผักสําหรบัเด็กโดยใชกราฟกประเภท 2 มิติ ทางโทรทัศน 

โดยการสอบถามจากครอบครัวทีม่ีเด็กปฐมวัยและเด็กวัยประถมศึกษาตอนตนที่มีอายุระหวาง 3-9 ป 

เพื่อใชประโยชนทางการศึกษาและสรางสรรค พัฒนาเน้ือหารายการใหมีประสิทธิภาพและตรงกบั 

ความตองการของทานตอไป             

  2. คําตอบในแบบสอบถามน้ีจะนําไปใชประโยชนเพื่อการศึกษาเทาน้ัน ซึ่งจะไมมผีล 

กระทบตอสวัสดิภาพของ ทานแตอยางใด ดังน้ันจึงใครขอความรวมมือจากทานในการตอบคําถาม 

ทุกขอตามความจรงิ          

 3. ขอมูลในแบบสอบถามมีทัง้หมด 4 ตอน แบงเปน 2 สวน ดังน้ี    

     สวนท่ี 1 : ความคิดเห็นของผูปกครองโดยใหผูปกครองเปนผูตอบแบบสอบถาม                                                                                     

ต             ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง                                                                           

ต            ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเปดรับและชองทางในการรบัชมรายการทําอาหาร 

            เมนูผักสําหรับเด็กทางโทรทัศน                        ต   

            ตอนที่ 3 ความคิดเหน็เกี่ยวกบัการสรางสรรครายการ                                                           

   สวนท่ี 2 :  ความคิดเห็นของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษาตอนตนโดยใหเด็กเปนผู 

                  ตอบแบบสอบถาม                               ต   

                   ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการสรางสรรค 

            รายการ 

สวนท่ี 1 : ความคิดเห็นของผูปกครองโดยใหผูปกครองเปนผูตอบแบบสอบถาม    

คําชี้แจง ใหผูปกครองทําเครื่องหมาย ลงใน (   ) ที่ตรงกบัขอมูลสวนตัวและความคิดเห็นของทาน 

มากที่สุด โดยขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอการศึกษา                 

ตอนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง                

1 ) เพศของบุตร/หลานของทาน    (    ) ชาย      (    ) หญิง                 

2 ) ความเกี่ยวของกบัเด็ก            (    ) บิดา     (    ) มารดา  (    ) อื่นๆ โปรดระบุ ________       

   ส
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3 ) อายุของบุตร/หลานของทาน  ______ ป 

ตอนท่ี 2 : พฤติกรรมการเปดรับและชองทางในการรับชมรายการทางโทรทัศน             

1 ) เหตุผลในการใหบุตร/หลานรบัชมรายการสําหรบัเด็กทางโทรทัศน (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)

 (    ) เพื่อใหบุตร/หลานไดรบัสนุกสนานความบันเทงิ     

 (    ) เพื่อใหเปนสื่อที่ชวยสอนเสริมสรางพัฒนาการใหกับเด็ก    

 (    ) เพื่อคุณพอคุณแมจะไดมเีวลาไปทําอยางอื่น     

 (    ) อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................................................         

2 ) บุตร/หลานของทานรับชมการตูนทางโทรทัศนทางชองใดบอยทีสุ่ด    

 (    ) สื่อโทรทัศน ชอง3  (    ) สื่อโทรทัศน ชอง5  (    ) สื่อโทรทัศน ชอง7  

 (    ) สื่อโทรทัศน ชอง9  (    ) สื่อโทรทัศน ชอง1  (    ) สื่อโทรทัศน ทีวีไทย 

 (    ) ทาง True vision  (    ) เคเบิล้ทีวี KU-Band/ C-Band           

3 ) วันใดทีบุ่ตร/หลานของทานรบัชมรายการโทรทัศนมากที่สุด        

 (    ) จันทร-ศุกร   (    ) เสาร-อาทิตย   (    ) ดูทุกวัน   (   ) ไมแนนอน (   )   

 (    ) ไมรับชมเลย       4              

4 ) ชวงเวลาใดเปนเวลาในการรบัชมโทรทัศนของบุตรหลานของทาน    

 (    ) ชวงเชา 06.00 – 07.00 น.   (    ) ชวงสาย 8.00 – 10.00 น.  

 (    ) ชวงบาย 15.00 – 16.00 น. (    ) ชวงเย็น 17.00 – 18.00 น.   

 (    ) ชวงคํ่า 19.00– 21.00 น.          5              

5 ) เน้ือหาและรูปแบบรายการทําอาหารเมนูผักในชวงนิทานสั้น เน้ือหาแบบใดทานคิดวาเปน 

ประโยชนตอ บุตร/หลาน ของทานมากทีสุ่ด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)    

 (     ) เรือ่งราวแนวแฟนตาซีทีม่ีการปลกูฝงการกินผกัและผลไมใหกบัเด็ก  

 (     ) เรือ่ราวทีส่อดแทรกความสาระความรูเรื่องการกินผกัผลไมใหกับเด็ก  

 (     ) เรือ่งราวเกี่ยวกับผจญภัย      

 (     ) เรือ่งราวแนวสบืสวนสอบสวน      

 (     ) อื่นๆ (โปรดระบ)ุ …………………………….                                             

ตอนท่ี 3 : ความคิดเห็นเก่ียวกับการสรางสรรครายการ                                                                 

   ส
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6 ) แบบประเมินความคิดเห็นตอการสรางสรรครายการทําอาหารเมนูผกัสําหรบัเด็ก  

  5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทีสุ่ด                                                                                 

4  4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก                                                                                             

3   3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง                                                                                     

2   2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย                                                                                         

1   1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 

รายการ ระดับความคิดเห็น 

5  4 3 2 1 

1.การสรางสรรครายการทําอาหารเมนูผักเพื่อชวยเปนสื่อในการ 

ปลูกฝงการกินผักและผลไมใหกับเด็ก 

      

2.การสือ่สารดวยรูปแบบการใชกราฟกการตูน 2 มิติ ในรายการ 

ทําอาหารมีความนาสนใจและชวยใหเด็กเรียนรูไดเร็วข้ึน 

      

3.การสือ่สารในรปูแบบการตูนกราฟก 2 มิติ ชวยทําใหเรือ่งที่ยากเปน 

เรื่องที่งาย 

      

4.หากมรีายการประเภทน้ีทานจะแนะนําใหบุตร/หลานรบัชมรายการ

ทําอาหาร 

เมนูผกัสําหรบัเด็กเพื่อปลกูฝงใหเด็กรบัประทานผักและผลไม 

     

 

สวนท่ี 2 : ความคิดเห็นของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษาตอนตนโดยใหเด็ก เปนผูตอบแบบ 

สอบถาม                                               

คําชี้แจง ใหบุตร/หลานของทานทําเครือ่งหมาย  ลงในชองระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสราง 

สรรครายการทําอาหารเมนูผักสําหรบัเด็กโดยใชกราฟกประเภท 2 มิติ                 
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ตอนท่ี 4 :  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการสรางสรรครายการ ในชวง 

นิทานสั้น          

  1 ) แบบประเมินความคิดเห็นตอการเลือกตัวละครหลักเพื่อสรางสรรครายการทําอาหาร 

เมนูผกัสําหรบัเด็ก ในชวงนิทานสั้น        

  1.1) ใหบุตร/หลานของทานเลือกตัวการตูน 1 แบบที่ชอบมากที่สุดเพื่อนํามาสรางเปน 

ตัวการตูนดําเนินเรื่องที่มี ลักษณะนิสัย นารักสดใส ราเริงอารมณดี มีความเด็ดเด่ียวกลาหาญ  

แบบ A  (      )                                                      แบบ B    (        )        

                                         

 

1.2)  ใหบุตร/หลานของทานเลือกตัวการตูน 1 แบบที่ชอบมากที่สุดเพื่อนํามาสรางเปนตัว 

การตูนดําเนินเรื่อง ที่มลีักษณะนิสัย มีความเปนผูนําสูง ชอบดูแลเเละคอยชวยเหลือผูอื่น  

แบบ A  (      )                                                             แบบ B   (     )              

                                               
1.3) บุตร/หลานของทานชอบนาฬิกาทีเ่ปนของวิเศษประจําตัวของเวคจี้และฟรุตต้ี หรอืไม 

   ส
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(     ) ชอบ                            (    )  ไมชอบ 

***ขอขอบคุณสําหรับความรวมมือในการกรอกแบบสอบถามคะ*** 
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ภาคผนวก ง                                                                     

แบบสอบถามการสัมภาษณเชิงลึกในหัวขอ 

“ความพึงพอใจจากการรับชมรายการทําอาหารเมนูผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟกประเภท 2 มิติ” 
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แบบการสัมภาษณเชิงลึกในหัวขอ “ความพึงพอใจจากการรับชมรายการทําอาหาร 

เมนูผักสําหรับเด็กโดยใชกราฟกประเภท 2 มิติ” 

 รายการ Veggy & Fruity Tales 

 

ตอนท่ี 1 ความเขาใจตอเน้ือหารายการ       

 สวนของนิทานสั้น        

  - แมมดไดใหอะไรกบัฟรุตต้ี       

  - เมื่อฟรุตต้ีกินลูกกวาดหลากสีของแมมดแลวเกิดอะไรข้ึนกบัฟรุตต้ี  

  - สิ่งใดทีป่รากฏออกมาจากนาฬิกาเมื่อฟรุตต้ีรองไห    

 สวนของรายการ        

  - เมนูอาหารที่ทํามีช่ือวาอะไร       

  - มีผักหรือผลไมชนิดใดที่ใชเปนสวนประกอบหลกั    

  - ในเน้ือของแอปเปลแดงน้ันมสีารอาหารชนิดใด 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจตอตัวละครภายในรายการ              

 สวนของนิทาน        

 - นิทานสั้นที่ไดชมไปสนุกไหม เพราะอะไร      

 - ชอบตอนไหนในนิทานสั้นเรื่องน้ีบาง      

 - ดูนิทานเรือ่งน้ีแลวเขาใจไหม        

 สวนของรายการ        

 - ชอบพิธีกรดําเนินรายการไหม      

 - ในสวนของตอนทําอาหารดูรูเรื่องหรือไม 

ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการ      

 - รายการทําอาหารประเภทน้ีสนุกไหม เพราะอะไร     

 - ชอบรายการทําอาหารแบบน้ีไหม ชอบสวนไหน และ ไมชอบสวนไหนของรายการ 

 - ชอบตัวละครตัวไหนในนิทานมากทีสุ่ด เพราะอะไร 
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ตอนท่ี 4 ประโยชนที่ไดรับภายหลังการชม                                                                             

 - พอชมแลวรูสึกอยากรบัประทานผักผลไมบางไหม     

 - รูสกึอยากทําอาหารทานเองบางไหม เพราะอะไร 

ตอนท่ี 5 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม        

 - อยากใหมอีะไรเพิ่มเติมไหม เชน ตัวละคร เน้ือเรื่องในนิทานสัน้   

 - อยากใหนิทานสั้นตอนตอไปมีเรื่องเกี่ยวกบัอะไร และเมนูอาหารอะไร 

    ส
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