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13530379  : สาขาวิชานิเทศศาสตร 
เรื่อง  : การผลิตรายการโทรทัศนเก่ียวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช 
 

จุลนิพนธฉบับนี้ เปนการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนเก่ียวกับการสรางสรรค
สิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช โดยมีเนื้อหาเพ่ือมุงหวังใหกลุมเปาหมายหลักซ่ึงเปนผูหญิงรูจักนําของ
เหลือใชท่ีมีอยู มาสรางสรรคหรือประดิษฐของข้ึนมาใหมดวยตนทุนท่ีมีราคาถูก อีกท้ังยังชวยลด
ปริมาณสิ่งของเหลือใชรอบตัวใหลดนอยลง โดยไดเริ่มจากการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหเนื้อหา
รายการโทรทัศน และทําการสํารวจกลุมเปาหมายตัวอยางท่ีเปนเพศหญิง ท่ีมีอายุระหวาง 15-30 ป 
ดวยแบบสอบถาม จํานวน 100 ชุด เพ่ือนําผลวิจัยมาผลิตรายการใหสอดคลองเหมาะสมกับความ
ตองการของกลุมเปาหมายใหมากท่ีสุด ท้ังยังทําการประเมินผลรายการท่ีไดผลิตข้ึนมาเพ่ือใหทราบถึง
ประโยชนและความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย หลังจากไดรับชมรายการเสร็จสิ้นแลว 

ผลการวิจัยพบวาสัดสวนการรับชมรายการประเภทการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของ
เหลือใชนั้น มีปริมาณท่ีพึงพอใจกับรูปแบบการนําเสนอของรายการท่ีออกอากาศอยูในปจจุบัน แต
รายการประเภทนี้ยังไมตอบสนองตอความตองการรับชมไดมากนัก ซ่ึงปจจัยสวนหนึ่งมาจากเนื้อหา
ของการประดิษฐท่ียังมีลักษณะท่ีไมแปลกใหม โดยกลุมเปาหมายสวนใหญใหความเห็นวา ตองการให
เนื้อหาของรายการมีความแปลกใหม โดยตองการใหนําเสนอใหรายการมีความนาสนใจ 

จากผลวิจัยท่ีกลาวมาขางตนนี้ ผูศึกษาไดเห็นแนวทางอันเปนประโยชนตอการพัฒนา
คุณภาพของรายการเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงไดนําผลวิจัยมาคิดสรางสรรคและผลิตรายการ
โทรทัศนเก่ียวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช ภายใตแนวคิดสรางสรรคและแปลก
ใหม และผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ 123 D.I.Y. กลุมตัวอยางผูชมพึงพอใจตอรูปแบบ
และเนื้อหาของรายการ 
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กิตติกรรมประกาศ  
 

จุลนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี อันเนื่องมาจากความกรุณาและความชวยเหลือจาก
อาจารยณัฐพงษ มงคลสวัสดิ์ อาจารยผูควบคุมดูแลจุลนิพนธ ท่ีใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเติมเต็มใน
จุดออนตาง ๆ และแกไขสวนท่ีบกพรองจนทําใหจุลนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี ซ่ึงอาจารยไดเสียสละ
เวลาอันมีคายิ่งในการทําใหจุลนิพนธฉบับนี้ออกมาสําเร็จไดดวยดี 

ขอกราบขอบพระคุณดร.ธํารง รัตนภรานุเดช อาจารยสพชัย พาลพาย อาจารยพิชานนท 
วงศวิทยาเมธากุล และอาจารยณภัสสร เตลิงคพันธ คณะกรรมการสอบจุลนิพนธฉบับนี้ ท่ีให
คําแนะนํา และชวยแกไขสวนท่ีบกพรองจนทําใหจุลนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี  

ขอกราบขอบพระคุณอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทุกทานท่ีไดประสิทธิ์ประสาทวิชาทักษะความรูและความสามารถมากมายให อีกท้ังมอบ
ความรัก ความเมตตากรุณา รวมถึงประสบการณชีวิตอันมีคาจนทําใหศิษยคนนี้ประสบความสําเร็จได
ดวยดี 

นอกจากนี้ขอขอบคุณเพ่ือนในกลุมท้ังหาคน เพ่ือนๆนองๆในเอกวิทยุและโทรทัศน และ
เพ่ือนคนอ่ืนๆ ท่ีมีสวนรวมในการชวยเหลือ ใหคําแนะนํา และกําลังใจจนทําใหรายการนี้ออกมาเปนท่ี
สมบูรณ และสําเร็จมาได 

สุดทายขอกราบขอบพระคุณ พอ แม ท่ีมอบความรัก การดูแล และการสนับสนุนในตัว
ลูกคนนี้โดยเสมอมา ทานท้ังสองเปนผูสนับสนุนในการศึกษาและเปนแรงบันดาลใจท่ีทําใหลูกกาว
ตอไปขางหนาจนทําใหลูกมีความสําเร็จในวันนี้ และขอบคุณญาติพ่ีนองท่ีคอยชวยเหลือ และให
กําลังใจอันมีคา จนทําใหผูศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาไดในท่ีสุด 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจัยดานเศรษฐกิจของไทยมีผลกระทบตอความเชื่อม่ันใจในการจับจายใชสอยของ
ผูบริโภคในปจจุบัน ทําใหพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาของคนไทยเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด นักการ
ตลาดและธุรกิจจึงตองมีการปรับกลยุทธทางการตลาด ปรับปรุงตัวสินคาตางๆใหมีความโดดเดน เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจของผูบริโภคใหหันมาสนใจสินคาและทําใหมีแนวโนมในการเลือกซ้ือสินคามากข้ึน 
สงผลใหในปจจุบัน ประเทศไทยมีสินคาท่ีหลากหลาย บางธุรกิจใชกลยุทธทางการตลาดดึงดูดความ
สนใจจากผูบริโภค อาทิเชน จัดโปรโมชั่นตางๆ ปรับราคาสินคาใหถูกลง หรือมีการแจกของสมนาคุณ 
ทําใหผูบริโภคมีทางเลือกในการจับจายซ้ือของมากข้ึน เม่ือสินคามีราคาถูกลงก็เปนผลทําใหมีการ
บริโภคสินคานั้นและมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงตอบสนองความตองการของคนไทยท่ีมักชื่นชอบ
สินคาท่ีมีราคาไมแพง 
 จากการสํารวจวิจัยตลาด COTTON USA Global Lifestyle Monitor ประจําป 2555 
ในประเทศไทย ซ่ึงเปนการสํารวจเก่ียวกับพฤติกรรมจับจายใชสอยของผูบริโภค จํานวน 500 คน โดย
แบงเปนเพศชาย 250 คน และเพศหญิง 250 คน ชวงอายุระหวาง 15–54 ป ในชวงเดือนมีนาคมถึง
เดือนเมษายน พ.ศ.2555 พบวาผูบริโภคคนไทยรอยละ 90 ชื่นชอบช็อปปงเสื้อผาตลาดนัดและชอบ
ซ้ือเสื้อผาลดราคามากกวา 20% เพ่ิมมากข้ึน โดยสินคาท่ีคนไทยเลือกซ้ือมากท่ีสุดคือ เสื้อผา ของใช
จุกจิก และเครื่องใชอิเล็คทรอนิกส ในอัตราสวนรอยละ 44, 25 และ11 ตามลําดับ  
 Pine and Gnessen (2009) ไดทําการออกแบบสอบถามจํานวน 700 ชุดเพ่ือสํารวจคุณ
ผูหญิงในชวงอายุ 18-50 ป เก่ียวกับสาเหตุ รูปแบบ และพฤติกรรมการใชจายเงินเพ่ือการช็อปปง โดย
ผลการสํารวจเกือบรอยละ 80 ของผูหญิง เลือกท่ีจะช็อปปงเพราะตองการใหกําลังใจตัวเอง ทําใหเกิด
การซ้ือสินคาบอยครั้งข้ึน แตเนื่องจากผูซ้ือสินคาสวนใหญเปนกลุมท่ีมีอายุประมาณ 15-30 ป ซ่ึงเปน
กลุมท่ีมีกําลังในการซ้ือ มักจะเลือกซ้ือสินคาตามกระแสแฟชั่นในชวงขณะนั้น หรือซ้ือเพราะสินคามี
ราคาถูก อยูในชวงของโปรโมชั่น  
 ผลจากการใชสอยในแตละครั้ง มักจะเหลือบางสิ่งบางอยางท่ีติดมากับสิ่งของเหลานั้น ซ่ึง
คนสวนมากก็มักจะนําไปท้ิง เชน บรรจุภัณฑตางๆ หรือในบางคราวสิ่งของท่ีเสื่อมสภาพและหมดอายุ
การใชงาน เราก็มักจะนําไปท้ิง ซ่ึงเปนท่ีนาเสียดายวาสิ่งท่ีเราคิดวาหมดประโยชนแลวนั้น สามารถจะ
นํามาดัดแปลงใหเกิดเปนสิ่งใหมและนํากลับมาใชงานไดอีกครั้ง ซ่ึงเม่ือนํามารวมกับความคิด
สรางสรรคในการออกแบบแลวนั้น สิ่งของเหลานี้ก็เกิดประโยชนใชสอยและมีรูปลักษณท่ีสวยงามอีก
ดวย 
 D.I.Y ยอมาจากคําวา “Do It Yourself” 
  Do = ทํา 
  it = มัน 
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  yourself = ดวยตัวคุณเอง  คุณเอง  
 การนําสิ่งของเหลอืใชมาประดิษฐเปนผลงานช้ินใหม ดวยผีมือของตัวเอง หรืออีกนัยก็คือ 
ตัวเองมีสวนรวมในช้ินงานช้ินน้ันๆ  
 ปจจุบันกระแส D.I.Y. ไดรับความนิยมเปนอยางมากในกลุมคนรุนใหม ประกอบกับ 
เทรนดแฟช่ันปจจุบันที่เนนความเปนตัวของตัวเอง และความเปนช้ินเดียวในโลกเพื่อสรางความ 
โดดเดน ทําใหคนรุนใหมหันมาสนใจลองทํางานฝมือดวยตนเองมากย่ิงข้ึน สังเกตไดจากการเลือกซื้อ
สินคา เชน โตะคอมพิวเตอร ช้ันวางของ ที่ผูบริโภคสามารถซื้อแลวนํากลับมาประกอบเองไดที่บาน 
หรือแนวคิดการทํา D.I.Y. เสื้อผา ทรงผม อาหาร การดูแลผิวพรรณ รวมถึงการนําของเกากลับมาทํา
ใหมที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก  
 การประดิษฐจากสิ่งของเหลือใชเปนอีกวิธีหน่ึงที่จะเปลี่ยนสิ่งของที่ไมไดใชแลว ให
กลับมามีประโยชนข้ึนอีกครั้ง ในปจจุบันไดรับความสนใจจากคนรุนใหมเปนอยางมาก เน่ืองจากเปน
การทาทายความคิดสรางสรรคในตัวเอง ซึ่งจะตองนําสิ่งของที่ไมใชแลวมาดัดแปลงประยุกตเขา
ดวยกันเพื่อใหเกิดสิ่งใหม การประดิษฐสิ่งของจากของเหลือใชยังชวยสงเสริมใหคนรุนใหม รูจักคุณคา
ของสิ่งของมากข้ึน รูจักใชสอยสิ่งตางๆอยางเห็นคามากข้ึน สงผลใหชวยลดพฤติกรรมฟุมเฟอยที่เคยมี
แตเดิมลงได ประหยัดคาใชจายในการซื้อสินคาใหม นอกจากน้ีแลวยังทําใหคนรุนใหมไดรูจักการใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน  เปนการฝกสมาธิไดเปนอยางดี เพราะหากไมมีใจจดจออยูกับงานที่ทําน้ัน ก็
จะไมมีวันสําเร็จเปนรูปเปนรางไดอยางแนนอน อีกทั้งการประดิษฐสิ่งของจากของเหลือใชดวยตนเอง
จะทําใหเกิดความรูสึกประทับใจและภาคภูมิใจในการสรางสรรคช้ินงานฝมือดวยตนเองแลวน้ัน  
 ถึงแมวาปจจุบันการประดิษฐสิ่งของจากของเหลือใชจะไดรับความนิยมและสามารถ
เรียนรูไดจากสื่ออินเตอรเน็ต เชน www.youtube.com หรือบล็อคตางๆ แตก็มีขอจํากัดในเรื่องของ
เน้ือหาที่เนนการนําเสนอการสาธิตเพียงอยางเดียว แตไมดึงดูความสนใจจากผูชมไดมากนัก หรือจาก
สื่อสิ่งพิมพ เชน หนังสือ นิตยสารตางๆ ที่มีขอจํากัดในการสอนการประดิษฐสิ่งของที่เปนภาพน่ิง ทํา
ใหเขาใจยาก ดังน้ันสื่อโทรทัศน จึงถือเปนชองทางที่ดีที่สุดในการนําเสนอกระบวนการสาธิตการ
ประดิษฐสิ่งของจากของเหลือใช เน่ืองจากเปนสื่อที่สามารถถายทอดไดทั้งภาพและเสียงพรอมกัน จึง
สามารถทําใหผูชมเขาใจเน้ือหาไดงายข้ึน มีลูกเลนในการนําเสนอที่สนุกสนาน อีกทั้งยังเปนสื่อที่
สามารถเขาถึงประชาชนไดมากกวาสื่ออื่น 
 จากการศึกษารายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการประดิษฐสิ่งของจากของเหลือใช
พบวามีเพียงไมกี่รายการ สวนมากมักจะอยูในชวงสั้นๆของรายการใดรายการหน่ึง โดยสวนใหญจะ
เนนเน้ือหาการประดิษฐเกี่ยวกับทางดานแฟช่ันและตกแตงบานเปนสวนใหญ อีกทั้งในปจจุบัน 
รายการโทรทัศนที่มีการนําเสนอการสาธิตการประดิษฐสิ่งของจากสิ่งของเหลอืใช สวนมากมักจะมีการ
นําเสนอการประดิษฐสิ่งของที่คลายกัน ไมคอยมีความแตกตางไปจากกันเทาไหรนัก หรือเปนการ
ประดิษฐสิ่งของที่ผูบริโภครูอยูแลว  
 ทางผูศึกษาจึงอยากศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มีรูปแบบการสาธิตการประดิษฐ
สิ่งของจากสิ่งของเหลือใช ที่ใชวัสดุหลักเพียงหน่ึงชนิด แตสามารถนํามาประดิษฐเปนสิง่ของที่สามารถ
นํามาใชใหเกิดประโยชนไดในรูปแบบที่หลากหลาย อีกทั้งมีการใชงานที่แตกตางกัน 
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 จากปญหาและขอมูลที่กลาวมาทั้งหมดขางตนน้ัน ผูศึกษาไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
การผลิตรายการโทรทัศนเกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช เพื่อที่จะเปนชองทาง
หน่ึงใหกับคนรุนใหมที่มีความสนใจในการสรางสรรคสิ่งประดิษฐรูจักการนําสิ่งของเหลือใชที่มีอยู 
นํากลับมาสรางสรรคเปนสิ่งของช้ินใหมที่สามารถนําไปใชประโยชนไดอีกครั้ง หรือประดิษฐข้ึนใหม
ดวยตนทุนในการทําที่มีราคาถูก แตไดผลผลิตที่มีการสรางสรรคและมีคุณคา นอกจากน้ีแลวยังเปน
การสงเสริมใหคนรุนใหมรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนอีกดวย 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาข้ันตอนกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนเกีย่วกับการประดิษฐสิ่งของเหลอื 
ต้ังแตข้ันตอนการ Pre-production, Production และ Post-production 
 2. เพื่อศึกษาการใชความคิดสรางสรรคในการประดิษฐสิ่งของเหลือใช 
 3. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหาในทุกข้ันตอนตลอดการผลิต
รายการ 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 
 การผลิตรายการโทรทัศนเกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช ต้ังแต
ข้ันตอนการ Pre-production, Production และ Post-production ที่มีความยาว 10 นาที เน้ือหา
ของรายการ มุงเนนไปที่การสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช โดยใชวัสดุเพียงหน่ึงชนิด แต
สามารถประดิษฐออกมาใหใชประโยชนไดในรูปแบบที่หลากหลาย กลุมเปาหมาย คือ เพศหญิง อายุ
ต้ังแต 15-30 ป ที่มีความสนใจในการประดิษฐสิ่งของเหลือใช  
 
ขั้นตอนการศึกษา 
 1. ข้ัน Pre-production 

1.1 ศึกษาหาขอมูล 
1.2 คิดรูปแบบ แนวคิด และเน้ือหาของรายการ 
1.3 เขียนบทรายการ 
1.4 วางแผนการถายทํารายการ 
1.5 เตรียมอุปกรณสําหรับการถายทํา 

 2. ข้ัน Production 
  2.1 ถายทํารายการ 
 3. ข้ัน Post-production 
  3.1 ตัดตอรายการ 
  3.2 ใสกราฟกและเสียงประกอบ 
 4. นําเสนอผลงานครั้งที่หน่ึง 
 5. นําคําติชมที่ไดรับ มาปรับปรุงผลงาน 
 6. นําเสนอผลงานครั้งที่สอง 
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 7. นําคําติชมที่ไดรับ มาปรับปรุงผลงาน 
 8. นําเสนอผลงานครั้งสุดทาย 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบถึงข้ันตอน กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน ต้ังแตข้ันตอนการ Pre-
production, Production และ Post-production 
 2. เพื่อใชความคิดสรางสรรคในการประดิษฐสิ่งของจากสิ่งของเหลือใช 
 3. สามารถนํารายการไปออกอากาศเพื่อใหความรู และความบันเทิงแกผูชมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
นิยามศัพท 
 สรางสรรค หมายถึง การสรางสรรคสิง่ใดสิง่หน่ึงข้ึนมาใหม โดยมีลักษณะการใชความคิด
ที่ดี 
 
 ประดิษฐ หมายถึง จัดทําข้ึน, คิดทําข้ึน,สรางข้ึน,แตงข้ึน 
 
 ของเหลือใช หมายถึง วัสดุตางๆซึ่งสามารถหาไดใกลตัว ที่เหลือจากการอุปโภค บริโภค
ในชีวิตประจําวัน  
      
 D.I.Y. หมายถึง การนําสิ่งของเหลอืใชมาประดิษฐเปนผลงานช้ินใหม ดวยผีมือของตัวเอง 
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แผนการดําเนินงาน 
ตอไปน้ีเปนการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

 1. กําหนดปญหา ทีม่าความสําคัญ วัตถุประสงค 

    ลักษณะและขอบเขตของโครงการ 

        

 2. ศึกษาคนควาและทบทวนวรรณกรรม แนวคิด 

    ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

        

 3. นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห         

 4. ระเบียบวิธีวิจัยหรือเก็บขอมูลเพื่อผลิตช้ินงาน 

    (ทําแบบสอบถาม) 

        

 5. คิดและเขียนรางรปูแบบรายการ 

    (ทํา Proposal) 

        

 6. เตรียมการกอนการถายทํา (Pre-production)         

 7. ถายทํารายการ (Production)         

 8. หลงัการถายทํา (Post-production)  

    ตัดตอ รายการ 

        

 9. ประเมินผลและเสนอแนะ รวมถึงแกไขงาน         

 10. สรปุผลการดําเนินงาน         
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บทที่ 2 

ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ในการผลิต “การผลิตรายการโทรทัศนเกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของ

เหลือใช” น้ี ผูศึกษาไดนําแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวของมาศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางใน

การผลิตรายการดังตอไปน้ี 

 ทฤษฎีการสื่อสาร 

  1. ความหมายของการสื่อสาร 

  2. วัตถุประสงคของการสื่อสาร 

 แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน 

 แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบสาธิต 

  1. ความหมายของวิธีสอนแบบสาธิต 

  2. ข้ันตอนการสอน 

  3. ขอดีของวิธีสอนแบบสาธิต 

  4. การนําวิธีสอนแบบสาธิตไปใช 

 แนวคิดเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค 

  1. ความหมายของความคิดสรางสรรค 

  2. องคประกอบของความคิดสรางสรรค 

  3. กระบวนการคิดสรางสรรค 

 แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบ 

  1. ความหมายของการออกแบบ 

2. ประเภทของการออกแบบ 

  3. พื้นฐานการออกแบบ 

 รายการโทรทัศนที่เกี่ยวของ 

 

ทฤษฎีการสื่อสาร 

 1. ความหมายของการสื่อสาร 

  การสื่อสาร ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Communication” ซึ่งมีผูใหความหมาย

ของคําวา“Communication”  หรือ “การสื่อสาร” ไวตางๆกัน ดังน้ี 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



7 

 

  คารล ไอ โฮฟแลนด เออรวิง แอล เจนิส และแฮรอลด เอช เคลลี (Carl I. Hovland, 

Irvin L. Janis, & Harold H. Kelly 1953:12) ไดใหความเห็นวา “การสื่อสาร” คือกระบวนการที่

บุคคลหน่ึง (ผูสงสาร) สงสิ่งเรา (โดยปกติเปนภาษาพูดหรือภาษาเขียน) เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของ

บุคคลอื่นๆ (ผูรับสาร) 

  วอรเรน ดับเบิลยู วีเวอร (Warren W. Weaver 1949:95) ไดอธิบายวา “การ

สื่อสาร” ในที่น้ีมีความหมายกวาง ครอบคลุมถึงกระบวนการทุกอยางที่จิตใจของคนๆหน่ึง อาจมีผล

ตอจิตใจของคนอีกคนหน่ึง การสื่อสารจึงไมหมายความแตเพียงการเขียนและการพูดเทาน้ัน หากแต

ยังรวมไปถึงดนตรี ภาพ การแสดง บัลเลตและพฤติกรรมทุกพฤติกรรมของมนุษยอีกดวย 

  เจอรเกน รอยช และเกรกอรี เบทสัน (Jurgen Ruesch and Gregory Bateson, 

1951:5-6) ไดใหความเห็นวา “การสื่อสาร” ไมไดหมายความถึงการถายทอดสารดวยภาษาพูดและ

ภาษาเขียนที่ชัดเจนและแสดงเจตนารมณเทาน้ัน แตการสื่อสารยังรวมไปถึงกระบวนการทั้งหลายที่

คนมีอิทธิพลตอกันดวย คํานิยามน้ียึดหลักที่วา การกระทําและเหตุการณทั้งหลายมีลักษณะเปนการ

สื่อสาร หากมีผูเขาใจการกระทําและเหตุการณเหลาน้ัน หมายความวา ความเขาใจที่เกิดข้ึนแกคนๆ

หน่ึงน้ันไดเปลี่ยนแปลงขาวสารที่คนๆน้ันมีอยูและมีอิทธิพลตอบุคคลน้ัน 

 จากบุคคลขางตนที่ไดใหความหมายของคําวา “การสื่อสาร” จะเห็นไดวา การสื่อสาร

ของมนุษยจะตองมีผูเกีย่วของอยู 2 ฝาย ฝายหน่ึงทําหนาที่เปนผูสงสาร อีกฝายหน่ึงทําหนาที่เปนผูรับ

สาร จึงสรุปไดวา การสื่อสาร คือ กระบวนการของการถายทอดสาร (Message) จากบุคคลฝายหน่ึง

ซึ่งเรียกวา ผูสงสาร (Source)  ไปยังบุคคลอีกฝายหน่ึงซึ่งเรียกวา ผูรับสาร (Receiver) โดยผานสื่อ 

(Channel)  

 2.วัตถุประสงคของการสื่อสาร 

  2.1 วัตถุประสงคของผูสงสาร 

  1) เพื่อแจงใหทราบ ในการทําการสื่อสารน้ัน ผูสงสารมีความตองการที่จะบอก

กลาวหรือช้ีแจงขาวสารเรื่องราว เหตุการณ ขอมูลหรือสิ่งอื่นใดใหผูรับสารไดรับทราบหรือเกิดความ

เขาใจ โดยอาจผานทางสื่อมวลชน หนังสือพิมพวิทยุและโทรทัศน 

  2) เพื่อสอนหรือใหการศึกษา ผูสงสารมีความตองการที่จะสอนวิชาความรูหรือ

เรื่องราวที่มีลักษณะเปนวิชาการ เพื่อใหผูรับสารไดรับความรูเพิ่มข้ึนจากเดิม  

  3) เพื่อสรางความพอใจหรือใหความบันเทิง ผูสงสารมีความตองการที่จะทําให

ผูรับสารเกิดความรื่นเริงบันเทิงใจจากสารที่ตนเองสงออกไป 

  4) เพื่อเสนอหรือชักจูงใจ ผูสงสารไดเสนอแนะสิ่งใดสิ่งหน่ึงตอผูรับสาร และมี

ความตองการชักจูงใหผูรับสารมีความคิดคลอยตามหรือยอมรับปฏิบัติตามการเสนอแนะของตน  

  2.2 วัตถุประสงคของผูรับสาร 

   ส
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  1) เพื่อทราบ ในการเขารวมกิจกรรมทางการสื่อสารน้ันผูรับสารมีความตองการที่

จะทราบเรื่องราว ขาวสาร ขอมูล เหตุการณหรือสิ่งอื่นๆ  

  2) เพื่อเรียนรู หมายถึง การแสวงหาความรูของผูรับสารจากการสือ่สาร มักจะเปน

สารที่มีเน้ือหาสาระเกี่ยวกับวิชาความรูและวิชาการ เปนการหาความรูเพิ่มเติม และเปนการทําความ

เขาใจกับเน้ือหาสาระในการสอนของผูสงสาร 

 3) เพื่อหาความพอใจ โดยปกติที่คนทั่วไปตองการทราบขาวคราว เหตุการณตางๆ

ที่เกิดข้ึนในสังคม และเพื่อศึกษาหาความรูเพิ่มเติมใหกับตนเอง ยังมีความตองการในเรื่องของความ

บันเทิงเพื่อเปนการพักผอนหยอนใจ  

 4) เพื่อใชในการตัดสินใจหรือเพื่อการกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง ในการตัดสินใจของ

คนเราน้ันมักจะไดรับการเสนอแนะหรือชักจูงใหกระทําจากบุคคลอื่นอยูเสมอ ดังน้ันทางเลือกในการ

ตัดสินใจจึงข้ึนอยูกับขอเสนอแนะน้ันๆวามีความนาเช่ือถือและมีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด  

การศึกษาทฤษฎีการสื่อสารขางตนน้ี เพื่อเปนแนวทางในการสรางสรรครายการใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งในแงของเน้ือหาและรูปแบบรายการ ที่ผูจัดทําตองการจะสื่อสารไปยัง
กลุมเปาหมาย (ผูชม) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูชมทราบถึงข้ันตอนการการประดิษฐสิ่งของเหลือใช 
 

แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการโทรทัศน 

 การผลิตรายการโทรทัศน ไมวาจะเปนรายการประเภทใด มีรูปแบบการนําเสนอแบบใด 

หรือมีกลุมเปาหมายเปนใคร มักจะยึดหลักการผลิตตามข้ันตอนของการผลิตที่เรียกวา 3P ดังน้ี 

 1. ข้ันกอนการผลิตรายการ (Pre-production) 

 กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศน จะตองมีการเตรียมการผลิตกอน เน่ืองจากการ

ผลิตรายการโทรทัศนมีองคประกอบที่ซับซอน ทั้งในเรื่องของบุคลากร การดําเนินการ งบประมาณ 

ฯลฯ ซึ่งหากขาดการเตรียมการซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่ดี ผลที่ตามมาอาจทําใหเกิดปญหาหลายประการ

ตามมา ในทางตรงกันขาม การเตรียมการที่ดีจะเปนเสมือนแนวทางในการผลิตรายการใหเปนไปตาม

แผน ทําใหสามารถควบคุมการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบของเวลา งบประมาณ และ

สุดทายคือ ไดรายการโทรทัศนที่มีคุณภาพ 

 2. ข้ันการผลิตรายการ (Production) 

 ข้ันการผลิตรายการเปนข้ันตอนหลังจากที่ไดมีการวางแผนและเตรียมการผลิต

รายการโทรทัศนแลว โดยยึดหลักการผลิตรายการที่มีโครงสรางการผลิตรายการเปนแนวทาง  

 3. ข้ันหลังการผลิตรายการ (Post-production) 

  ในการผลิตรายการบางรายการอาจยังไมมีความสมบูรณ ดังน้ันจึงตองนํารายการมา

ทําใหสมบูรณ โดยมีหลัก 2 ประการ คือ การใชวิธีการตัดตอที่อาจเปนวิธีแบบเสนตรง และแบบไม

เปนเสนตรง รวมถึงการผสมเสียง การทํากราฟก เพื่อใหรายการมีความตอเน่ืองและสมบูรณทั้งภาพ 
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เสียง และขอความที่จะนําเสนอ อีกทั้งเปนการตรวจสอบกระบวนการผลิตเบื้องตนทั้งกระบวนการวา

เปนไปตามกระบวนการผลิตหรือไม 

 4. ข้ันการประเมินผล 

 โดยทั่วไปการผลิตรายการโทรทัศนจะมกีารประเมนิผลการผลติรายการอยูตลอดเวลา 

โดยเริ่มมีการประเมินผลต้ังแต ข้ันกอนการผลิต นับต้ังแตการวางแผนการผลิตรายการไปจนกระทั่ง

การผลิตรายการ และการตัดตอเช่ือมรายการใหสมบูรณในข้ันหลังการผลิตรายการ กอนจะนําไป

เผยแพร และสุดทาย การประเมินผลหลังการนําไปใชกับกลุมเปาหมายโดยในการประเมินที่เกิดข้ึนใน

แตละข้ันตอน จะมีวัตถุประสงคที่เหมือนกันคือ เพื่อตรวจสอบความถูกตองของรายการวาเปนไปตาม

วัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไม 

รูปแบบรายการโทรทัศน 

 ชัยยงค  พรหมวงศ, นิคม  ทาแดง และไพบูรณ  คะเชนทรพรรค (2547:149-155) 

อธิบายความรู เรื่อง รูปแบบรายการวิทยุโทรทัศน  สรุปไดดังน้ี 

 รายการวิทยุโทรทัศนที่เปนที่รูจักที่นิยมใชในการจัดรายการวิทยุโทรทัศนกันอยาง

แพรหลาย มีดังน้ี  

 1. รายการพุดคุย (Talk Programme) เปนรูปแบบรายการที่เปนผูมาปรากฏตัวเพื่อ

พูดคุยกับผูชม โดยการหยิบยกเอาประเด็นเกี่ยวกับขาวสาร ความเคลื่อนไหว เหตุการณ สาระความรู 

หรือความบันเทิง ที่กําลังอยูในความสนใจของผูชมรายการมานําเสนอและพูดคุยกับผูชมโดยตรง ใน

สหรัฐอเมริกา นิยมเรียกวารายการทอลคโชว (Talk Show) รายการพุดคุยจะมีคุณภาพและนาสนใจ

ย่ิงข้ึนหากผูดําเนินรายการหรือผูที่จะทําหนาที่พูดคุยกับผูชมเปนผูมีความรูความสามารถในการพูด

และการนําเสนอเน้ือหาของรายการ สามารถดําเนินรายการไดอยางราบรื่นและเปนธรรมชาติ 

 2. รายการสนทนา (Conversational programme) เปนรูปแบบรายการที่มีคนมา

พูดคุยกัน 2 หรือ 3 คน โดยมีคนหน่ึงเปนผูดําเนินรายการ สวนบุคคลที่เหลือจะเปนผูรวมสนทนา ผู

ดําเนินรายการจะทําหนาที่นําการสนทนา และคอยควบคุมการสนทนาใหเปนไปตามขอบเขตและ

วัตถุประสงคของรายการคอยเช่ือมโยงประเด็นการสนทนา เพื่อไมใหผูชมเกิดความสับสนกับประเด็น

ที่สนทนา รายการสนทนาที่ดี มิใชเพียงการนําเสนอภาพผูรวมสนทนาตัดสลับกันไปมาเทาน้ัน หากแต

ควรจะตองมีภาพเหตุการณหรือเรื่องราวที่เกี่ยวของกับหัวขอหรือประเด็นที่กําลังสนทนามาตัดตอ

ประกอบกับรายการดวย 

 3. รายการอภิปราย (Discussion Programme) เปนรูปแบบรายการพูดคุยลักษณะหน่ึง 

แตไมใชเปนการพูดคุยกับผูชมโดยตรง แตเปนการพูดคุยระหวางผูดําเนินการอภิปราย หรือผูดําเนิน

รายการกับผูรวมรายการ ซึ่งอาจจะมีต้ังแต 2-4 คน โดยหัวขอที่หยิบยกมาอภิปรายในรายการ ควร

เปนหัวขอที่กําลังเปนที่สนใจของสงัคมในขณะน้ัน วัตถุประสงคของรายการอภิปรายสวนใหญตองการ
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ใหเปนเวทีแสดงทรรศนะหรือความคิดเหน็และแลกเปลีย่นแนวความคิดระหวางผูรวมรายการหากเปน

รายการอภิปรายที่ถายทอดสด (live) อาจเปดโอกาสใหผูชมทางบานรวมแสดงความคิดเห็นดวยหัวขอ

หรือประเด็นที่อภิปราย มักเปนเรื่องที่มีสาระทางวิชาการและเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม 

 4. รายการสัมภาษณ (Interview Programme) เปนรูปแบบรายการที่มีบุคคล 2 คน

หรือมากกวามารวมพูดคุยซักถามปญหา ขอสงสัย หรือช้ีแจงขอเท็จจริง ตามหัวขอที่กําหนดในแตละ

รายการ โดยมีผูดําเนินรายการ 1 คน ทําหนาที่สัมภาษณหรือซักถาม และผูรวมรายการหรือผูให

สัมภาษณเปนผูตอบหรือช้ีแจงขอเท็จจริงตอขอคําถาม ซึ่งอาจจะมีจํานวนมากกวา 1 คน ทั้งน้ีข้ึนอยู

กับความเหมาะสมของเวลาและขอบขายเน้ือหาของหัวขอที่สัมภาษณวามีมากนอยเพียงใด 

 5. รายการสาธิตและทดลอง (Demonstration and Experimental Programme)  

เปนรูปแบบรายการที่นําเสนอดวยการอธิบายกรรมวิธี เทคนิค วิธีการ กระบวนการและข้ันตอน หรือ

รายละเอียดอื่นๆ ของการกระทําหรือการประดิษฐสิ่งใดสิ่งหน่ึง ดวยการนําเสนอภาพและเสียง

ประกอบการสาธิตและทดลองในแตละเทคนิค แตละวิธีการหรือแตละข้ันตอนที่เปนรูปธรรม สามารถ

นําไปปฏิบัติหรือทําไดจริง เชน การสาธิตการเสริมสวย การทําผม การแตงหนา การสาธิตการปรุง

อาหาร การสาธิตการประดิษฐสิ่งของตางๆ เปนตน 

 6. รายการขาว (News Programme) เปนรูปแบบรายการที่นําเสนอเหตุการณ เรื่องราว 

ขอเท็จจริง หรือขอคิดเห็นที่นาสนใจ มีความสดใหม มีผลกระทบตอประชาชนสวนใหญ หรือมี

องคประกอบขาวอื่นๆ โดยใชวิธีการนําเสนอทั้งในลักษณะของการประกาศ การอานคําบรรยายขาว

ประกอบภาพโดยผูประกาศขาว การรายงานพิเศษหรือการสัมภาษณ โดยผูสื่อขาวหรือผูรายงานขาว

ในสถานที่จริงหรือลักษณะอื่นๆ 

 7. รายการสารคดี (Documentary Programme) เปนรูปแบบรายการที่นําเสนอ

เรื่องราวที่เปนจริงหรือมีพื้นฐานอยูบนขอเท็จจริง สวนใหญจะเปนเรื่องที่ผูกพันกับเหตุการณและ

บุคคลจริง เกี่ยวของหรือสัมพันธกับมนุษย การนําเสนอจะตองมีลักษณะสรางสรรคไม ใช

ลอกเลียนแบบจากของจริงทั้งหมดโดยไมมีการตกแตง การนําเสนอเน้ือหาสาระ ในรายการสารคดี

โดยทั่วไปอาจเสนอดวยภาพและเสียงบรรยายตลอดรายการโดยไมมีผูดําเนินรายการปรากฏตัวเพื่อ

คอยพูดเกริ่นนําหรือเช่ือมโยงรายการ หรืออาจมีผูดําเนินรายการปรากฏตัวและทําหนาที่พูดนําเขาสู

รายการ คอยพูดเช่ือมโยงรายการในแตละชวงแตละตอน และคอยพูดสรุปในชวงทายของรายการ  

 8. รายการละคร (Drama Programme) เปนรูปแบบรายการที่นําเสนอเรื่องราวโดยใช

การแสดงตามบทบาทในเรื่องราวที่แตงข้ึนหรือดัดแปลงจากเรื่องจริง เพื่อสื่อความหมายเกี่ยวกับสาระ 

ขอคิด คติเตือนใจ และความบันเทิงไปสูผูชมรายการ โดยอาศัยองคประกอบและเทคนิคทางการละคร 

ศิลปะการแสดง เทคนิคการถายทํา การตัดตอลําดับภาพ และการใหเสียงดนตรีและเสียงประกอบ 

เพื่อใหเรื่องราวมีความสมจริงสมจัง ผูชมชมแลวมีอารมณรวม และเกิดความรูสึกคลอยตาม 
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 9. รายการสาระละคร (Docudrama Programme) เปนรูปแบบรายการที่นําเสนอโดย

อาศัยรูปแบบสารคดีผสมผสานกับรูปแบบละคร เปนนําเอารูปแบบของละครมาใชเพื่อสื่อความหมาย

ถายทอดสาระความรู หรือสะทอนปญหาดานตางๆ โดยการผูกเรื่องราวเปนละครที่สะทอนใหผูชม

ตระหนักและรับรูถึงปญหา สาเหตุของปญหา และอาจรวมถึงแนวทางการแกไขปญหาน้ันๆ และมีผู

ดําเนินรายการเปนผูทําหนาที่เกริ่นนํา อธิบายหรือขยายสาระ และสรุปประเด็น 

 10. รายการเพลง (Music Programme) เปนรายการที่นําเสนอเพลงหรือการแสดง

ดนตรี  ซึ่งสามารถจัดนําเสนอในลักษณะเปนเพลงที่มีภาพประกอบเปนเรื่องราวตามเน้ือหาของเพลง

ที่เรียกวามิวสิควิดีโอ หรือเปนการจัดแสดงคนตรีที่เรียกวาการแสดงคอนเสิรต ซึ่งอาจจะเปนการ

บันทึกเทปโทรทัศนไวลวงหนากอนออกอากาศแพรหลายหรือเปนการถายทอดสด โดยมีพีธีกรหรือผู

ดําเนินรายการเปนผูพูดเปดนํารายการ พูดเช่ือมโยงเขาสูเพลงหรือการแสดงดนตรีของนักรองและพูด

ปดรายการ  

 11. รายการนิตยสาร (Magazine Programme) เปนรูปแบบรายการที่นําเสนอเน้ือหา

สาระ ที่หลากหลาย อาจจัดแบงเปนเรื่องยอยตางกันหลายๆเรื่อง แตละเรื่องจะเปนแนวเดียวกัน  

หรือตางแนวกันก็ได และใชรูปแบบการนําเสนอที่หลากหลายในรายการเดียวกัน เชน อาจเริ่มดวย

รายการเพลง สลับดวยรายการสัมภาษณ รายการสารคดี รายการสนทนา หรือรายการละคร แตสิ่ง

สําคัญของรูปแบบนิตยสารก็คือ การเช่ือมโยงหรือการรอยเรียงแตละเรื่องยอยหรือแตละตอน ใหเปน

อันหน่ึงอันเดียวกัน มีความสอดคลองและกลมกลืนกัน 

 12. รายการปกิณกะ (Variety Programme) หรือที่นิยมเรียกวารายการวาไรต้ี 

(variety) เปนรูปแบบรายการที่มุงเนนนําเสนอความบันเทิงที่หลายเรื่อง โดยใชรูปแบบการนําเสนอที่

คลายกับรายการนิตยสาร ตางกันเพียงรายการปกิณกะไมจําเปนตองเช่ือมโยงหรือรอยเรียงแตละชวง

แตละตอนของรายการใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน รายการปกิณกะจึงมีความหลากหลายทั้งในดาน

เน้ือหารายการและรปูแบบการนําเสนอ รูปแบบรายการที่มักปรากฏในรายการปกิณกะไดแก รายการ

แสดงดนตรีและรองเพลง รายการแสดงตลกหรือละครตลกเบาสมอง รายการสัมภาษณนักรองหรือ

นักแสดงที่มีช่ือเสียงพรอมการแสดงความสามารถพิเศษ และองคประกอบหน่ึงที่มีความสําคัญในการ

สรางสรรครายการปกิณกะก็คือพิธีกรประจํารายการ ผูทําหนาที่เหมือนตัวแทนของผูชมรายการ ซึ่ง

จะตองเปนผูที่มีความสามารถในดานการนําเสนอ มีไหวพริบดี แกปญหาเฉพาะหนาเกงและมี

บุคลิกภาพเหมาะสมกับกลุมผูชมเปาหมาย 

 13. รายการเกมโชว (Game Show Programme) เปนรูปแบบรายการที่จัดใหมีการ

แขงขันกันระหวางผูรวมรายการดวยการเลนเกม หรือตอบปญหาที่ผูจัดรายการกําหนดข้ึนภายใต

เงื่อนไขของกฎและกติกาที่กําหนดไวลวงหนา เกมหรือกิจกรรมที่จัดอาจเปนการแขงขันทางรางกาย  

หรือใชสติปญญาระหวางผูเขารวมแขงขัน ฝายชนะจะไดรับรางวัลเปนเงินหรือของรางวัลที่มีมูลคา
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จํานวนมาก ในขณะที่ผูแพจะไดรับเงินหรือของรางวัลตอบแทน โดยมีพีกรหรือผูดําเนินรายการ เปนผู

อธิบายช้ีแจงกติกาคอยดําเนินการและควบคุมการแขงขัน ใหเกิดความสนุกสนานและยุติธรรม ใน

กรณีที่เปนการแขงขันตอบปญหาโดยตรงอาจเรียกวาเปนรายการตอบปญหา(Quiz Programme) ซึ่ง

มักเปนการทดสอบความรูหรือเชาวปญญาในเรื่องตางๆ 

 14. รายการสปอต (Spot Programme) เปนรูปแบบรายการที่นําเสนอเน้ือหาสาระที่

ผานกระบวนการผูกเรื่องและเรียบเรียงใหสั้นกะทัดรัด และใชศิลปะการนําเสนอดวยภาพและเสียง ที่

สอดคลอง และกลมกลืนกับเน้ือหาสาระ โดยใชระยะเวลารวมทั้งสิ้น 30-60 วินาที วัตถุประสงคของ

การนําเสนอในรูปแบบสปอตวิทยุโทรทัศนก็เพื่อจะตอกยํ้าดวยการออกอากาศแพรภาพบอยครั้ง เชน 

สปอตประชาสัมพันธ สปอตโฆษณา หรือสปอตรณรงคในเรื่องราวหรือประเด็นปญหาหน่ึงของสังคม 

ซึ่งผูรณรงคตองการโนมนาวหรือชักจูงใจใหประชาชนทั่วไปไดรับรู  และรวมมือกันปฏิบัติตาม 

 ในการผลิตรายการโทรทัศนหน่ึงรายการน้ัน ผูผลิตจะตองทราบและทําความเขาใจ ถึง

ข้ันตอนการผลิตทั้ง 3 ข้ันตอนเปนอยางดี เพื่อที่จะสามารถใชเปนแนวทางในการผลิตรายการ

โทรทัศนไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งตองใชรูปแบบรายการสาธิตและทดลอง เพื่อนําเสนอการสาธิต

การประดิษฐสิ่งของจากสิ่งของเหลือใช 

 

แนวคิดเก่ียวกับวิธีการสอนแบบสาธิต (Demonstration) 

 1. ความหมายของวิธีสอนแบบสาธิต 

 วิธีสอนแบบสาธิต หมายถึง การสินที่ผูสอนหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง แสดงใหดูเปน

ตัวอยางพรอมกับการบอก อธิบาย เพื่อใหผูเรียนไดประสบการณตรงในเชิงรูปธรรม ผูเรียนจะเกิดการ

เรียนรูจากการสังเกตกระบวนการข้ันตอนการสาธิตน้ันๆ 

 วิธีสอนแบบสาธิตจึงเปนการสอนที่ ยึดผูสอนเปนศูนยกลาง เพราะผูสอนเปนผู

วางแผน ดําเนินการ และลงมือปฏิบัติ ผูเรียนอาจมีสวนรวมบางแตเพียงเล็กนอย วิธีสอนแบบน้ีจึง

เหมาะสําหรับจุดประสงคการสอนที่ตองการใหผูเรียนเห็นข้ันตอนการปฏิบัติ จุดมุงหมายเพื่อใหผูเรยีน

ไดเห็นข้ันตอนการปฏิบัติตางๆ ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจไดอยางแจมแจงและสามารถปฏิบัติ

ตามได 

 2. ขั้นตอนการสอน 

 ข้ันตอนการสอนแบบสาธิต มี 3 ข้ันตอน ดังน้ี 

 2.1 ข้ันเตรียมการสอน 

 1) กําหนดจุดประสงคในการสาธิตใหชัดเจน 

 2) จัดลําดับเน้ือหาตามข้ันตอนใหเหมาะสม 

   ส
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 3) เตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน สิ่งที่จะใหนักเรียนปฏิบัติ ตลอดจนคําถามที่

จะใชใหรอบคอบ 

 4) เตรียมสื่อการเรียนการสอนและเอกสารประกอบใหพรอม 

 5) กําหนดเวลาในการสาธิตใหพอเหมาะ 

 6) กําหนดวิธีการวัดผลประเมินผลใหชัดเจน 

  7) เตรียมสภาพหองเรียนใหเหมาะสม เพื่อใหผูเรียนมองเห็นการสาธิตไดทั่วถึง 

  8) ทดลองสาธิตเพื่อใหแนใจวาไมเกิดการติดขัด 

 2.2 ข้ันการสาธิต 

  1) บอกจุดประสงคการสาธิตใหนักเรียนทราบ 

 2) บอกกิจกรรมที่นักเรียนจะตองปฏิบัติ 

  3) ดําเนินการสาธิตตามลําดับข้ันตอนที่เตรียมไว ประกอบกับการอธิบายอยาง

ชัดเจน 

 2.3 ข้ันสรุปผลประเมิน  

  1) ผูสอนเปนผูสรุปความสําคัญ ข้ันตอนของสิ่งที่สาธิตดวยตนเอง 

  2) ใหผูเรียนเปนผูสรุป เพื่อประเมินวาผูเรียนมีความเขาใจในบทเรียนน้ันๆมาก

นอยเพียงใด 

  3) ผูสอนอาจใชวิธีการตางๆเพื่อประเมินวาผูเรียนเขาใจเน้ือเรื่อง ข้ันตอนการ

สาธิตมากนอยเพียงใด  

 3. ขอดีของวิธีสอนแบบสาธิต 

 3.1 ประหยัดเวลาการลองผิดลองถูกของนักเรียน และประหยัดวัสดุในการสอนเมื่อ

สาธิตใหดูเปนหมูหรือทั้งช้ัน 

  3.2 นักเรียนสามารถเขาใจวิธีการปฏิบัติไดดี เพราะเปนประสบการณตรง มีตัวอยาง

ใหดู จับตองไดและเห็นข้ันตอนในการปฏิบัติอยางชัดเจน 

  3.3 เปนการกระตุนการเรียนการสอน เพราะเปดโอกาสใหนักเรียนรวมกิจกรรม 

  3.4 เปนการฝกนักเรียนใหรูจักสังเกต หาเหตุผล และสรุปหลักเกณฑได 

 4. การนําวิธีสอนแบบสาธิตไปใช 

 การสอนแบบสาธิตจะมีคุณคามากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับวิธีการสอนอยางถูกวิธี แนว

ทางการใชวิธีการสอนแบบสาธิตใหมีประสิทธิภาพ มีดังน้ี 

 4.1 ในระหวางที่ทําการสาธิต ผูสอนตองเอาใจใสตอผูเรียนทุกคน โดยมั่นใจวาผูเรียน

ทุกคนไดเห็นและกําลังสนใจการสาธิตอยู 
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  4.2 ในกรณีที่ผูสอนเปนผูแสดงการสาธิตเอง ควรเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมใน

กิจกรรม 

  4.3 ระหวางที่ทําการสาธิต ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถาม เพราะอาจมีบางจุด

หรือบางตอนที่ผูเรียนสงสัย การตอบปญหาของผูสอนเกี่ยวกับขอสงสัยน้ันๆจะทําใหผูเรียนสามารถ

เขาใจบทเรียนไดดี 

  4.4 ผูสอนควรมั่นใจวา การสาธิตน้ันๆมีประโยชนตอผูเรียน อาจใชวิธีการสังเกตใน

โอกาสตางๆ เชน เมื่อมีการสาธิตเรื่องมารยาทในการรับประทานอาหารแลวผูเรียนนําไปใชหรือเปลา 

  4.5 ในระหวางการเรียนการสอนดวยวิธีการสาธิต ผูสอนไมควรบรรยายหรืออธิบาย

มากจนเกินไป เพราะจะทําใหการสาธิตขาดความต่ืนเตนเราใจ ผูเรียนเทากับไดเรียนรูบทเรียนน้ันไป

แลว ถาไมสาธิตก็คงไมเขาใจ ดังน้ันผูสอนควรพิจารณาวาตอนใดควรเสริมดวยการอธิบาย ตอนใดไม

ควรอธิบาย 

  4.6 ผูสอนไมควรเรงการสอน ควรสาธิตใหผูเรียนดูเปนลําดับข้ันตอน ไมควรคิดวา

บางอยาง ผูเรียนเขาใจแลวและขามผานไป หรือเรงการสอนจนผูเรียนไมเขาใจ ก็จะเปนการทําใหการ

สาธิตน้ันๆขาดคุณคาไป 

 

แนวคิดเก่ียวกับความคิดสรางสรรค 

 1. ความหมายของความคิดสรางสรรค 

  ความคิดสรางสรรค หมายถึง ความสามารถของสมองที่คิดไดกวางไกลหลายแงมุม 

เรียกวาความคิดแบบอเนกนัย ซึ่งทําใหเกิดความคิดแปลกใหมแตกตางไปจากเดิม เปนความสามารถ

ในการมองเห็นความสัมพันธของสิ่งของตางๆรอบตัว เกิดการเรียนรู เขาใจ จนเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง

ใหเกิดความคิดเชิงจินตนาการ ซึ่งเปนลักษณะสําคัญของความคิดสรางสรรคที่นําไปสูการประดิษฐ

หรือคิดคนสิ่งแปลกใหม หรือเพื่อการแกปญหา ซึ่งจะตองอาศัยการบูรณาการจากประสบการณและ

ความรูทั้งหมดที่ผานมา 

 2. องคประกอบของความคิดสรางสรรค 

 กิลฟอรด (Guilford 1959:145-151, อางถึงใน กรรณิการ สุขุม:2533 ไดกําหนด

องคประกอบของความคิดสรางสรรคไว ดังน้ี  

 2.1 ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม แตกตางจาก

ความคิดธรรมดา หรือความคิดงายๆ ที่เปนความคิดที่เปนประโยชนตอตนเองและสังคม 

 2.2 ความคิดคลองตัว (Fluency) หมายถึง ความคิดในเรื่องเดียวกันที่ไมซ้ํากัน  

2.3 ความคิดยืดหยุน (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรือแบบของความคิดที่

พยายามคิดไดหลายอยางตางๆกัน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



15 

 

2.4 ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) เปนความคิดที่ตองทําดวยความระมัดระวัง

และมีรายละเอียดที่สามารถทําใหความคิดสรางสรรคน้ันสมบูรณข้ึนได 

 3. กระบวนการคิดอยางสรางสรรค 

 3.1 ข้ันช้ีปญหาหรือระบุประเด็นปญหาใหชัดเจน กลาวคือ การตระหนักถึงปญหา

โดยการสืบคนเขาไปภายในตัวเอง 

3.2 ข้ันรวบรวมขอมูล ในที่น้ีหมายถึง ความรู ขอเท็จจริง ตลอดจนขอมูลอื่นๆที่

เกี่ยวของรอบดาน 

3.3 ข้ันวิเคราะห เปนข้ันคิดพิจารณาและแจกแจงขอมูลที่ได เปนการคิดไตรตรอง 

วางแผนขอมูลตางๆที่มีอยูโดยคิดวิเคราะห แจกแจงลึกลงไปในรายการตางๆ 

3.4 ข้ันการใชความคิดคัดเลือกขอมูล เปนข้ันที่จะตองพิจารณาจอมูลที่ไดอยาง

ละเอียดรอบครอบ เพื่อตัดสินใจวาขอมูลใดเหมาะสมหรือไมเหมาะสม 

3.5 ข้ันประมวลความคิด เปนการคิดทบทวนซ้ําเพื่อใหความคิดน้ันกอรูปและพัฒนา

ในรายละเอียดจนมีความชัดเจนมากข้ึน  

3.6 ข้ันสังเคราะห เปนข้ันที่รวบรวมหรือเช่ือมตอองคประกอบของปญหา ขอมูล

ตางๆเขาดวยกันจนไดภาพรวมของปญหา หรือสภาพการณที่ชัดเจน จนเกิดประกายแนวคิด 

3.7 ข้ันประเมินผล ในข้ันตอนน้ีเปนการทดสอบหรือพิสูจนวาความคิดน้ันเปนจริง

และถูกตองหรือไม เปนการยอมรับผลจากการคนพบ 

 แนวคิดเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคน้ี ผูศึกษาไดใชเปนกรอบในความคิดและผลิตเน้ือหา

ของรายการ เพื่อใหเน้ือหาของรายการมีความสรางสรรค สามารถนํามาใชไดจริง ซึ่งหากขาดสิ่งน้ีไป

จะทําใหรายการไมมีจุดเดน ดังน้ันความคิดสรางสรรคจึงเปนอีกปจจัยหน่ึงที่ทําใหรายการมีความ

แตกตางจากรายการที่มีอยูทั่วไป 

 

แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบ 

 ในปจจุบันการออกแบบนับวาเปนสิ่งสําคัญ และมีความจําเปนอยางมาก ดังน้ันนัก

ออกแบบที่ดีควรที่จะมีความรูเบื้องตนเปนพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบเปนอยางดีเสียกอน 

 1. ความหมายของการออกแบบ 

 การออกแบบมีความหมายกวาง ตามความเขาใจตางกัน ไดมีผูใหความหมายของคํา

วา การออกแบบ ไวหลายทานดังน้ี 

 สาคร คันธโชติ (2528:6) ไดใหความหมายไววา การออกแบบ คือการรูจักวางแผน 

จัดต้ังข้ันตอนและรูจักเลือกใชวัสดุ วิธีการเพื่อทําตามที่ตองการน้ัน โดยใหสอดคลองกับลักษณะ

รูปแบบและคุณสมบัติของวัสดุแตละชนิดตามความคิดสรางสรรค  
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สิทธิศักด์ิ ธัญศรีสวัสด์ิกุล (2539:4) ไดใหความหมายการออกแบบไววา การออกแบบ 

คือการกําหนดความนึกคิดตามความตองการที่จะแสดงออก ซึ่งเปนไปในลักษณะสรางสรรคสิ่งใหมๆ 

และรูจักปรับปรุงแกไขสิ่งที่มีอยูเดิมแลวใหเกิดความเหมาะสมกับประโยชนใชสอย และการ

เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย 

จักรผัน อักกพันธานนท (2529:1) ไดใหความหมายไววา การออกแบบ คือการ

สรางสรรคผลงานในรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ ใหเกิดความสวยงามและสามารถนําไปใชใหเกิด

ประโยชนตามความเหมาะสมกับสภาพตางๆได 

มาโนช กงกะนันทน (2538:27) ไดใหความหมายไววา การออกแบบ คือกระบวนการ

สรางสรรคประเภทหน่ึงของมนุษย โดยมีทัศนธาตุและลักษณะของทัศนธาตุเปนองคประกอบ ใช

ทฤษฎีตางๆเปนแนวทาง และใชวัสดุนานาชนิดเปนวัตถุดิบในการสรางสรรค โดยที่นักออกแบบ

จะตองมีข้ันตอนในการปฏิบัติงานหลายข้ันตลอดกระบวนการสรางสรรคน้ัน 

ทํานอง จันทิมา (2537:2) ไดใหความหมายไววา การออกแบบ คือการใชความคิดใน

การเลือกใชวัสดุเพื่อสรางสรรคงานศิลปะใหมีหนาที่ใชสอยตามความตองการ ทั้งในดานอัตถประโยชน

และความงามในรูปรางลักษณะตลอดทั้งรูปทรง 

จากคําจํากัดความของบุคคลขางตน พอจะสรุปไดวา การออกแบบ คือสิ่งตางๆที่

มนุษยเปนผูสรางและจัดทําข้ึน เชน การจัดวางทาทาง ถอยคํา สี แสง เสียง รูปแบบและการใชวัสดุ

ตางๆ โดยมีการต้ังกฎเกณฑไวอยางเปนระบบ สามารถไปใชใหเกิดประโยชน ตามความเหมาะสมกับ

สภาพตางๆและมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 

2. ประเภทของการออกแบบ 

  2.1 การออกแบบเพื่อประโยชนใชสอย คือ ผูออกแบบจะตองคํานึงถึงประโยชนที่จะ

ไดรับเปนจุดมุงหมายแรกของการออกแบบ ซึ่งประโยชนที่จะไดรับมีทั้งประโยชนในการใชสอยและ

ประโยชนในการติดตอสื่อสาร การออกแบบเพื่อประโยชนในการใชสอยที่สําคัญ ไดแก ที่อยูอาศัย 

เครื่องนุงหม ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ เชน อุปกรณในการประกอบอาชีพทางการเกษตร 

ประโยชนเหลาน้ีจะเนนประโยชนทางกายโดยตรง สําหรับประโยชนในการติดตอสื่อสาร ไดแก การ

ออกแบบหนังสือ โปสเตอร งานโฆษณา สวนใหญมักจะเนนการสื่อสารถึงกันดวยภาษาและภาพ ซึ่ง

สามารถรับรูรวมกันไดเปนอยางดี ผูออกแบบจําเปนจะตองมีความรูความสามารถเฉพาะดาน ซึ่งการ

ออกแบบโดยมากมักจะเกี่ยวของกับจิตวิทยาชุมชน ประโยชนดานน้ีจะเนนทางดานความศรัทธา 

เช่ือถือ และการยอมรับตามสื่อที่ไดรับรู 

  2.2 การออกแบบเพื่อความงาม คือ การเนนประโยชนทางดานจิตใจเปนหลัก ซึ่งผล

จากการออกแบบจะทําใหผูที่พบเห็นเกิดความสุข ความพึงพอใจ การออกแบบประเภทน้ีไดแก การ
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ออกแบบสรางสรรคดานจิตกรรม ประติมากรรม ตลอดจนงานออกแบบตกแตงตางๆ เชน งาน

ออกแบบตกแตงภายในและภายนอกอาคาร งานออกแบบภูมิทัศน เปนตน 

 3. พ้ืนฐานของการออกแบบ 

 3.1 มีความสวยงาม ความสวยงามเปนจุดดึงดูดที่ดีเมือ่พบเห็นในครัง้แรก และเปนตัว

ชวยในการตัดสินใจในการเลือกซื้อเลือกใชอันดับตนๆ 

3.2 มีประโยชนในการใชสอยที่ดี ตองคํานึงวางานที่ออกแบบน้ันจะนําไปใชกับอะไร 

เพื่ออะไร ใชงานแบบไหน จึงควรคํานึงถึงประโยชนใชสอยเปนหลัก ซึ่งจะทําใหผลงานดูมีคุณคา

นาสนใจมากย่ิงข้ึน  

3.3 มีแนวความคิดในการออกแบบที่ดี ในแตละงานน้ันเราควรที่จะมีแนวความคิดใน

การออกแบบงานน้ันๆกอน เพื่อที่จะไมทําใหเราหลงทางในการออกแบบได นอกจากน้ีจะทําใหผูที่ดู

ผลงานเราเขาใจในผลงานไดงายข้ึน 

แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบน้ีเปนแนวคิดเพื่อจะนํามาเปนหลกัในการพัฒนาเน้ือหาของ

รายการ โดยการประดิษฐสิ่งของน้ันจะตองอาศัยการออกแบบใหมีความสวยงาม และสามารใช

ประโยชนไดจริง ดังน้ันการออกแบบจึงถือเปนเรื่องสําคัญในการประดิษฐสิ่งของ เน่ืองจากการ

ออกแบบที่ดี จะสงผลใหสิ่งของที่ประดิษฐข้ึนมาน้ันมีความสวยงามสะดุดตา 

จากทฤษฎีและแนวคิดขางตนที่กลาวมาทั้งหมด ลวนมีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงใน

การผลิตรายการโทรทศันเกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช โดยสามารถนําทฤษฎี

การสื่อสารมาประยุกตใชได เน่ืองจากผูศึกษาเปรียบเสมือนผูสงสารที่ตองการจะสงสารหรือเน้ือหา

ของรายการไปยังผูชมที่เปนผูรับสาร ซึ่งสารที่ตองการจะสงไปน้ันเกี่ยวกับการสาธิตการประดิษฐ

สิ่งของเหลือใช โดยนําแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบสาธิตมาเปนแนวทาง เพื่อนําไปประยุกตในการ

ถายทอดการสาธิตการประดิษฐสิ่งของไปยังกลุมเปาหมาย(ผูชม) ซึ่งการประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช

น้ันตองเปนสิ่งที่สรางสรรค สามารถนํามาใชงานไดจริง อีกทั้งยังรวมไปถึงการออกแบบทางรูปลักษณ

และการใชงานที่ตองมีความสอดคลองกับการใชงานและดึงดูดความสนใจจากผูพบเห็นอีกดวย 
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 รายการโทรทัศนท่ีเกี่ยวของ 

  
 ภาพท่ี 2-1แสดง โลโกรายการ CheezeTV D.I.Y. 

 ท่ีมา : https://www.facebook.com/cheezetvdiy 

 1. รายการ CheezeTV D.I.Y. 

 ออกอากาศ ทางชอง VeryTV true vision 85 / TV true vision 56 ทุกวันพุธ  

 เวลา 21.00-21.30น.  

 จุดเดนของชวง D.I.Y. นําเสนอการประดิษฐสิ่งของใหเปนของเก่ียวกับแฟชั่นท่ีกําลัง 

 ไดรับความนิยมในขณะนั้น พิธีกรมีความรูความสามารถในการประดิษฐ Mood & Tone 

 ของรายการมีความทันสมัย เหมาะกับกลุมเปาหมายท่ีเปนวัยรุน 

 ส่ิงท่ีนํามาปรับใชในรายการ Mood & Tone ของรายการ การใชสี ภาพ ท่ีเนนมี 

 ความทันสมัย และเลือกใชพิธีกรท่ีมีคาแรกเตอรสดใส ดูมีความเชี่ยวชาญในการประดิษฐ  

  

  
 ภาพท่ี 2-2 แสดงโลโกรายการ Sister Day 

 ท่ีมา : https://www.facebook.com/sisterday 

 2. รายการ Sister Day ชวง Sis Lab DIY 

 ออกอากาศ ทางททบ.5 ทุกวันเสาร เวลา 14.45 น. 

 จุดเดนของชวง D.I.Y. สาธิตการประดิษฐสิ่งของท่ีเก่ียวกับแฟชั่นและผูหญิงเปนหลัก  

 ใชพิธีกรท่ีเปนไอดอลของผูหญิงในปจจุบัน กราฟกดูนารัก สดใส ทําใหรายการดูนา 

 ติดตาม 

 ส่ิงท่ีนํามาปรับใชในรายการ กราฟกและการตัดตอมาใชในงาน เพ่ือใหงานดูไมนาเบื่อ 

 และมีความนาสนใจมากยิ่งข้ึน 
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 ภาพท่ี 2- 3 แสดงโลโกรายการ We love Shopping 

 ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=QZ_L4wAbDMQ 

 3. รายการ We love Shopping ชวง Idea Chic 

 ออกอากาศ ทางชอง Truelife TV ทุกวันอาทิตย เวลา 16.00-17.00 น. 

 จุดเดนของชวง D.I.Y. นําเสนอไอเดียการสรางสรรคสิ่งของ ท่ีสามารถทําไดอยางงาย  

 และนําไปใชงานไดจริง พิธีกรเปนผูท่ีมีความชํานาญในการประดิษฐสิ่งของ 

 ส่ิงท่ีนํามาปรับใชในรายการ การสรุปในตอนทายของรายการ ท่ีใหผูชมท่ีมีขอสงสัย  

 สามารถถามคําถามยอนหลังได 

 

  
 ภาพท่ี 2-4 แสดงโลโกรายการอาวุธไอเดีย 

 ท่ีมา : https://www.facebook.com/arwut.idea 

 4. รายการอาวุธไอเดีย 

 ออกอากาศ ทางชองไทยทีวีสีชอง 3 ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.26 น. 

 จุดเดนของชวง D.I.Y. ประดิษฐสิ่งของท่ีมีความคิดสรางสรรค สามารถนําไปใชงานได 

 จริง นอกจากนี้ยังสรางแรงบันดาลใจใหกับผูชมในการประดิษฐสิ่งของอยางสรางสรรค 

 ส่ิงท่ีนํามาปรับใชในรายการ กราฟกในชวงไตเติ้ลเขารายการ และใชวิธีการเลาเรื่องท่ี 

 กระชับแตไดใจความ 
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บทที ่3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การศึกษาเรื่อง “การผลิตรายการโทรทศันเกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของ

เหลือใช” น้ันมีวิธีการศึกษา 2 ข้ันตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูลเพื่อการ
วางแผนรายการโทรทัศนเกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใชโดยมีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี  

รูปแบบในการศึกษาวิจัย  
ประชากรและกลุมตัวอยาง  
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย  
การทดสอบเครื่องมือ  
ข้ันตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล  
การวิเคราะหขอมูล  
การนาเสนอขอมูล  
การวางแผนผลิตช้ินงาน  
 

รูปแบบในการศึกษาวิจัย  
การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนเกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของ

เหลือใชในครั้งน้ี ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และการสํารวจจาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) มาใชเปนเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากน้ันจึงนําขอมูลที่เก็บ
รวบรวมไดมาวิเคราะหและประยุกตใชสาหรับการวางแผนดําเนินการผลิตรายการโทรทัศนเกี่ยวกับ
การสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใชใหสอดคลองตอความตองการของกลุมเปาหมายและ
เปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงช้ินงานใหดีย่ิงข้ึนไป  

ผูศึกษาไดกําหนดแนวทางในการดําเนินการวิจัยเพือ่ใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวขางตน  
โดยรูปแบบการศึกษาจะแบงเปน 2 ตอน ดังน้ี  

1. การศึกษาวิจัยกอนกระบวนการผลิตรายการ (Pre-Test) โดยการสํารวจขอมูล 

ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของรวมถึงการวิเคราะหขอมูลจากรายการโทรทัศนและเว็บไซตที่เกี่ยวของ 

หลังจากน้ันสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับทางผูผลิตที่เกี่ยวของในดานตางๆ และการ

สํารวจจากแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเจาะจงกลุมเปาหมายที่มีอายุระหวาง 15-30 ป ใน

การตอบแบบสอบถามจํานวน 100 คนเพื่อทราบถึงความตองการของผูชมกลุมเปาหมาย และใชเปน

เครื่องมือในการเก็บขอมูลและการศึกษาวิจัยตอไป 
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2. การศึกษาวิจัยหลังกระบวนการผลิตรายการ (Post-test) โดยใชวิธีการประเมินผล 
รายการโทรทัศนเก่ียวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช ในลักษณะการสนทนากลุม 
(Focus group) กับผูชมกลุมเปาหมาย  

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  

กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม เปนกลุมผูชมท่ีเปนกลุมเปาหมายในการผลิตรายการ
โทรทัศนเก่ียวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช คือ ผูท่ีมีอายุระหวาง 15-30 ป เพศ
หญิง จํานวนท้ังสิ้น 100 คน 
 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย  

ในการศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนเก่ียวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของ
เหลือใช ผูศึกษาไดกําหนดเครื่องมือในการศึกษาวิจัย โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือท่ีใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลหลังจากการผลิต
รายการ ดังตอไปนี้  
 1. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ  

 1.1 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหรายการโทรทัศนเก่ียวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐ 
โดยเปนรายการโทรทัศนท่ัวไปท่ียังออกอากาศอยู ณ ปจจุบัน ท้ังนี้ผูศึกษาจะรับชมผานวันเวลาท่ี
ออกอากาศ รวมถึงดูรายการยอนหลังทางชอง Youtube ดวย จํานวนท้ังหมด 4รายการ ดังตอไปนี้  

 - รายการ อาวุธไอเดีย DIY ทางชองไทยทีวีสีชอง 3 ออกอากาศทุกวันพุธ-
พฤหัสบดีเวลา 15.26 น.  
  - รายการ We love Shopping ชวง Idea Chic ทางชอง Truelife TV 

ออกอากาศทุกวันอาทิตย เวลา 16.00-17.00 น. 

  - รายการ CheezeTV D.I.Y. ทางชอง VeryTV true vision 85 / TV true 

vision 56 ทุกวันพุธ เวลา 21.00-21.30น.  

  - รายการ Sister Day ชวง Sis Lab DIY ทางททบ.5 ทุกวันเสาร เวลา14.45 น. 

 1.2 ผูศึกษาไดทําแบบสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) สําหรับกลุม
ผูผลิตในดานตางๆ แบงออกเปน 2 กลุม ดังตอไปนี้  

 1.2.1 กลุมผูผลิตรายการโทรทัศนท่ีนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับการสรางสรรค
สิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (รายการอาวุธไอเดีย DIY ชองไทยทีวีสีชอง3) 

 1.2.2 กลุมผูผลิตเก่ียวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช จํานวน 
2 คน (คุณณฤต เลิศอุตสาหกูล และ คุณลินนา ลี) 

คําถามเก่ียวกับการผลิตรายการท่ีนําเสนอเก่ียวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของ
เหลือใช 

- ความหมายของคําวา D.I.Y ในมุมมองของตนเอง เปนอยางไร 
- เนื้อหาและรูปแบบในรายการ อาวุธไอเดีย DIY มีการเตรียมตัววางแผนอยางไร  
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- ภาพลักษณของผูดําเนินรายการมีความสําคัญมากนอยอยางไร  
- เทคนิคในการนําเสนอเน้ือหาตางๆของรายการ ทํายังไงใหรายการของเรามีความ

นาสนใจ 
- ขอมูล ไอเดียในการนําเสนอเน้ือหารายการแตละตอน มาจากที่ใด 
- ชวยแนะนําเทคนิคการนําเสนอเกี่ยวกับรายการสรางสรรคสิ่งประดิษฐเพื่อใชเปน

แนวทางในการพัฒนารูปแบบการนําเสนอใหนาสนใจตอการผลิตรายการเกี่ยวกับการสรางสรรค
สิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใชตอไป 

- ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ตอการผลิตรายการเกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐ
จากสิ่งของเหลือใช  

คําถามทั่วไปที่ เกี่ยวกับทัศนคติ แนวคิดและกระแสนิยมเกี่ยวกับการสรางสรรค
สิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช ในปจจุบัน  

- ความหมายของคําวา D.I.Y ในมุมมองของตนเอง เปนอยางไร 
- คิดอยางไรกับกระแสD.I.Y.ในปจจุบัน 
- ทําไมคนรุนใหมจึงหันมาสนใจการ D.I.Y. คิดวาเพราะอะไร 
- ไอเดียในการสรางสรรคงาน D.I.Y. ของมาจากอะไร 
- คิดอยางไรกับการนําของเหลือใชมาสรางสรรคผลงานใหเกิดประโยชน 
- ปญหาและอุปสรรคในการทํา D.I.Y 
 1.3 ผูศึกษาไดจัดทําแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใชศึกษาผูที่มีความสนใจใน

รายการโทรทัศนที่เกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช ซึ่งแบบสอบถามที่จัดทําข้ึน
เปนแบบสอบถามแบบออนไลน จํานวน 100 ชุด โดยสรางจากโปรแกรม google doc และมีแนว
คําถามจํานวนทั้งหมด 4 ตอน ดังน้ี  

 ตอนที่1 ลักษณะทางประชากรศาสตร  
 ตอนที่2 พฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน  

 ตอนที่3 ทัศนคติ และความตองการทางดานเน้ือหา และรูปแบบของรายการ  
 ตอนที่4 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 2. เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ  

 หลังจากที่รายการเสร็จสมบูรณแลว ผูศึกษาจะทําการประเมนิผลโดยใชเครื่องมือวิจัย
ดานการสนทนากลุม (Focus Group) โดยใหผูฟงกลุมเปาหมายเปนผูประเมินผลรายการที่ผลิตข้ึน 
เพื่อนําไปสูการปรับปรงุแกไข บทสรุปและการอภิปรายผลทีส่มบูรณ รวมถึงการประเมินผลรายการวา
สามารถตอบสนองกลุมเปาหมายไดหรือไม และมีผลตอบรับโดยรวมอยางไร โดยมีแนวคําถามดังน้ี  

 2.1 รูปแบบของรายการ (Format)  
 - ดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบรายการในแตละวัน แตละ

ชวง  
 - ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบรายการ เรื่องของเวลา และความเหมาะสม

สําหรับการนําเสนอรายการในแตละวัน แตละชวงเวลา  
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 - ดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอเทคนิคดานกราฟกที่นําเสนอใน
รายการ  

 2.2 เน้ือหาของรายการ (Content)  
 - ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับเน้ือหาของรายการในแตละชวง  
 - ดานประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการ  
 - ดานการนําเสนอขอมูลที่ใหทั้งสาระและความบันเทิงที่หลากหลาย  
 2.3 ลีลาการนําเสนอ (Style)  
 - ดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอผูดําเนินรายการ  
 - ดานการเช่ือมโยงเน้ือหารายการใหสัมพันธกัน  
 - ดานของเพลงและดนตรีประกอบรายการ  
 - ดานกราฟก ดานการตัดตอ ลูกเลนตางๆ  
 2.4 ความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการ  

 
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

ในการศึกษาขอมูลและการผลิตรายการโทรทัศนเกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจาก
สิ่งของเหลือใช ผูศึกษาดําเนินข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ ดังน้ี  
 1. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ  

 ขั้นตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการศึกษาคนควา และเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ จากหนังสือ 
และเอกสารทางดานวิชาการ วิทยานิพนธ งานวิจัย ตลอดจนบทความตางๆทางอินเตอรเน็ต ที่เก่ียวของ
และเปนประโยชนกับการผลิตรายการโทรทัศนเกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช 
โดยมีการศึกษา รวบรวมขอมูลในสวนของรายการ โดยรวบรวมขอมูลทั้งในสวนของรูปแบบและวิธีการ
นําเสนอ สัดสวนของรายการ เน้ือหาที่กลุมเปาหมายตองการ รวมถึงการใชเน้ือหาและขอมูลตางๆให
สอดคลองและสัมพันธกับตัวรายการ เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการสรางสรรครายการโทรทัศน
เกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใชตอไป  

 ข้ันตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหรายการโทรทัศนเกี่ยวกับการสรางสรรค
สิ่งประดิษฐ โดยเปนรายการโทรทัศนทั่วไปที่ยังออกอากาศอยู ณ ปจจุบัน ทั้งน้ีผูศึกษาจะรับชมผาน
วันเวลาที่ออกอากาศ รวมถึงดูรายการยอนหลังทางชอง Youtube ดวย จํานวนทั้งหมด 4 รายการ 
ดังตอไปน้ี  

 - รายการ อาวุธไอเดีย DIY ทางชองไทยทีวีสีชอง 3 ออกอากาศทุกวันพุธ - พฤหัสบดี  
เวลา 15.26 น.  
  - รายการ We love Shopping ชวง Idea Chic ทางชอง Truelife TV ออกอากาศ

ทุกวันอาทิตย เวลา 16.00-17.00 น. 

  - รายการ CheezeTV D.I.Y. ทางชอง VeryTV true vision 85 / TV true vision 

56 ทุกวันพุธ เวลา 21.00-21.30น.  

  - รายการ Sister Day ชวง Sis Lab DIY ทางททบ.5 ทุกวันเสาร เวลา 14.45 น. 
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 โดยผูศึกษาไดนํารายการแตละรายการน้ันมาวิเคราะหในสวนของเน้ือหา รูปแบบและ
วิธีการนําเสนอในแตละรายการวามีลักษณะอยางไรบาง ตลอดจนการใชเทคนิคตางๆ ไมวาจะเปน
ดานตัดตอ ดานกราฟก ฉาก รูปแบบของแตละรายการวามีลักษณะเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 
เพื่อคนหากลวิธีการนําเสนอของผูผลติและผูดําเนินรายการทั้งในสวนที่ดีและสวนที่บกพรองหรือยังไม
ปรากฏในรายการ เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนเกี่ยวกับการสรางสรรค
สิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใชตอไป  

 ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) เพ่ือสอบถาม
ขอมูล ความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่มีตอการผลิตรายการ จากกลุมผูผลิตสื่อดานตางๆ จํานวน
ทั้งหมด 2 กลุม โดยการสอบถามความคดิเห็นตอการสรางสรรคสิง่ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช ดวยการ
ใชเน้ือหา รูปแบบ เทคนิคดานการนําเสนอตางๆใหนาสนใจ และเพ่ือเปนแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง
รายการใหดีย่ิงขึ้นไป 

 ขั้นตอนที่ 4 ผูศึกษาไดใช1วิธีการแจกแบบสอบถาม(Questionnaire) ใหกลุมตัวอยาง 
โดยมีการแจกแบบสอบถามแบบออนไลน จํานวนทั้งสิ้น 100 คน ทั้งน้ีไดนําผลการศึกษาคนควา 
รวบรวมขอมูลทางดานเอกสาร ตลอดจนผลจากการวิเคราะหรูปแบบและเน้ือหารายการไมวาจะเปน
รายการโทรทัศนเกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐมาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม เพ่ือให
ทราบถึงความตองการในดานเน้ือหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเปนแนวทางในการผลิตรายการ
โทรทัศนเกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช ใหสอดคลองกับความตองการของ
กลุมเปาหมายตอไป  

 ข้ันตอนที่ 5 ผูศึกษาไดเตรียมการกอนการผลิตรายการ (Pre-Production) โดยนํา
ขอมูลทั้งหมดที่ไดจากเครื่องมือในการวิจัย มาจัดทําโครงสรางและโครงรางรูปแบบของรายการ
โทรทัศนเกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (proposal) โดยที่กลุมเปาหมายมี
ความสนใจ หาขอมูลดานตางๆ ความรูใหมๆรวมถึงเทคนิคการนําเสนอใหนาสนใจ เพื่อนํามาเขียนบท
รายการ (script) เตรียมสถานที่และอุปกรณในการผลิตรายการ ติดตอบุคคลนัดบุคคลที่มีสวนรวมใน
การผลิต ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตรายการทั้งหมด  
 2. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินผลรายการ  

 ผูศึกษาจะนําเสนอผลงาน รายการโทรทัศนเกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจาก
สิ่งของเหลือใชตอกลุมเปาหมายจํานวน 5 คน ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ 
ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรบัจากการรบัชมรายการโทรทัศนเกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐ
จากสิ่งของเหลือใชน้ี จากน้ันจึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผลการประเมินรายการที่ผลิตข้ึน ทั้งในดาน
ของเน้ือหาการนําเสนอ รูปแบบเน้ือหาในรายการ ตลอดจนเทคนิคตางๆ ไมวาจะเปน กราฟก 
เสียงดนตรีประกอบ ตลอดจนภาพรวมทั้งหมดของรายการ ทั้งน้ีจะนําไปสูการปรบัปรุงแกไขช้ินงานให
สอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายมากที่สุด  
 
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล  

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด แบงเปน 3 ข้ันตอน ดังน้ี  
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1. การสํารวจดวยการรับชมรายการโทรทัศนเกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐ ชองฟรี
ทีวี และทางชอง YouTube แบบดูคลิปวิดีโอยอนหลัง ใชเวลาในการศึกษาและรับชมรายการทั้งสิ้น
เปนเวลาประมาณ 1-3 เดือน ตามระยะเวลาที่ออกอากาศจริง และดูรายการยอนหลังผานทางชอง 
Youtube  

2. การสัมภาษณแบบเชิงลึกน้ัน (In-Depth Interview) ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ
ผูผลิตรายการ ผูสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช นักออกงานสรางสรรคสิ่งประดิษฐจาก
สิ่งของเหลือใช และมีการจดบันทึกขอมูล เพื่อที่จะนํามาวิเคราะห และเปนแนวทางในการผลิตช้ินงาน 
โดยเริ่มต้ังแตข้ันตอนกอนการถายทํา (Pre-Production) ข้ันตอนการถายทํา (Production) และ
ข้ันตอนหลังการถายทํา (Post - Production) โดยจะใชเวลาทั้งสิ้น 1-2 สัปดาห 

3. การสนทนากลุม (Focus Group) ผูศึกษาจะทําการสัมภาษณ สอบถามสําหรับการ
สนทนากลุมจํานวนทั้งสิ้น 5 คน หลังจากที่การผลิตรายการเสร็จสมบูรณแลว และนําขอมูลที่ได
หลังจากการประเมินผลรายการ มาปรับปรุงแกไขและพัฒนาใหตรงกับความตองการของ
กลุมเปาหมายมากที่สุด ใชเวลาประเมินผลประมาณ 1-2 วัน  
 
การวิเคราะหขอมูล  

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งน้ี ผูศึกษาไดทาการวิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปใชใน
การผลิตรายการ การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวน คือการวิเคราะหขอมูลกอนการผลติรายการ 
และการวิเคราะหขอมูลหลังการผลิตรายการ  

1. การวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ  
 ข้ันตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการรับชมรายการโทรทัศนเกี่ยวกับ

การสรางสรรคสิ่งประดิษฐทั้งหมด 4 รายการ  
 ข้ันตอนที่ 2 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลจาการสัมภาษณเชิงลึก (In- Depth 

Interview) จากกลุมผูผลิตในดานตางๆ จํานวนทั้งหมด 2 กลุม  
 ข้ันตอนที่ 3 ผูศึกษาไดทําการสรุป วิเคราะห หาคาเฉลี่ย จากกลุมตัวอยางแบบ

เฉพาะเจาะจง สําหรับการตอบแบบสอบถาม เพื่อนําผลที่ไดมาเปนแนวทางในการผลิตรายการตอไป  
2. การวิเคราะหรายการหลังการผลิตรายการ  
 ผูศึกษาจะใชวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อทําการประเมินผลรายการที่ได

ผลิตข้ึน โดยใชเปนกลุมตัวแทนจํานวนทั้งหมด 5 คน และนําคําตอบที่ได ทั้งในดานความคิดเห็น 
ความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับจากการรบัชมรายการ มาศึกษาวิเคราะห เพื่อเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายไดมาก
ที่สุด  
 
การนําเสนอขอมูลและชิ้นงาน  

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งน้ี ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและช้ินงานที่ได 
จากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวนคือ  
 1. การนําเสนอขอมูลในข้ันตอนกอนการผลิตรายการ  
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 ขอมูลในข้ันตอนกอนการผลิตรายการน้ัน เก็บรวบรวมข้ึนเพื่อนํามาใชเปนแนวทางใน 
การผลิตรายการ ดังตอไปน้ี  

 สวนที่ 1 นําเสนอผลจากการวิเคราะหรายการโทรทัศนเกี่ยวกับการสรางสรรค
สิ่งประดิษฐทั้งหมด 4 รายการ เพื่อใหทราบถึงรูปแบบ เน้ือหา จุดเดน จุดดอย ความแตกตางของแต
ละรายการ เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการตอไป  

 สวนที่ 2 นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In–
Depth Interview) ทั้งหมดจํานวน 5 กลุมขางตน ตามประเด็นคําถามที่กําหนดไว เพื่อใหทราบถึง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใชตางๆในปจจุบัน การวางแผนและ
การนําเสนอเน้ือหาภายในรายการ รวมถึงความคิดเห็นตอรายการโทรทัศนเกี่ยวกับการสรางสรรค
สิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใชและกลวิธีการผลิตรายการ ตลอดจนขอเสนอแนะเพื่อใชในการ
ปรับปรุงและเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนเกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของ
เหลือใช 

สวนที่ 3 นําเสนอผลจากการรวบรวมแบบสอบถาม วิเคราะหผลที่ไดในดานตางๆ
เกี่ยวกับความสนใจในรายการโทรทัศนเกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐแตละดาน รวมถึงความพึง
พอใจตอภาพรวมของรายการ ตลอดจนขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน
เกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลอืใชใหมีรปูแบบและเน้ือหาที่นาสนใจ ตรงตามความ
ตองการของกลุมเปาหมายมากที่สุด  
 2. การนําเสนอขอมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิตรายการ  

 ขอมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิตรายการน้ัน เก็บรวบรวมข้ึนเพื่อนํามาใชในการวาง 
แผนการผลิตรายการ ดังตอไปน้ี  

 สวนที่ 1 นําเสนอโครงสราง (Proposal) ของรายการซึ่งจะประกอบดวย 
องคประกอบ ทุกสวนของรายการ  

 สวนที่ 2 นําเสนอบทรายการ (Script) ซึ่งจะประกอบดวย บทถายทํารายการ บทพูด
ของผูดําเนินรายการ ตลอดจนเสียงเพลงประกอบ ดนตรีประกอบ และpop-up ดานกราฟกตางๆ 
ของแตละชวงรายการ  

 สวนที่ 3 นําเสนอตารางการดําเนินงานในการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อให
ทราบถึงระยะเวลาและเปาหมายการดําเนินงาน ต้ังแตการเก็บรวบรวมขอมูลไปจนถึงการประเมินผล
รายการ  
 3. การนําเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ  

 นําเสนอตัวอยางรายการโทรทัศนเกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือ
ใช ความยาว 10 นาที  
 4. การนําเสนอผลการประเมินรายการ  

 นําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมผูฟงเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล แบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน
ที่ไดรับจากการชมรายการของกลุมเปาหมาย ทั้งในดานของรูปแบบ เน้ือหา ประโยชนที่ไดรับ และ
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ลีลาการนําเสนอรายการ แลวนําผลที่ไดมาสรุปตามประเด็น เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข
และพัฒนารายการใหดีย่ิงข้ึนไป  
 
การวางแผนการผลิตชิ้นงาน  

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งน้ี ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและช้ินงานที่ได
จากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ การนําเสนอขอมูลใน
ข้ันตอนกอนการผลิตรายการ การนําเสนอขอมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิตรายการ การนําเสนอ
รายการที่เสร็จสมบูรณ และการนําเสนอผลการประเมินรายการ  

ขอมูลในข้ันตอนกอนการผลิตรายการน้ัน เก็บรวบรวมข้ึนเพื่อนํามาใชเปนแนวทางใน
การผลิตรายการ ดังตอไปน้ี  

1. การนําเสนอขอมูลกอนการผลิต  
 สวนที่ 1 นําเสนอตารางการดําเนินงานในการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อให

ทราบถึงระยะเวลาและเปาหมายการดําเนินงาน ต้ังแตการเก็บรวบรวมขอมูล ไปจนถึงการประเมินผล
รายการ  

 สวนที่ 2 นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In–
Depth Interview) ของกลุมตัวอยางผูผลิตสื่อดานตางๆจํานวนทั้งหมด 3 กลุม ตามประเด็นคําถามที่
กําหนดไว เพ่ือใหทราบถึงความคดิเห็นเก่ียวกับรายการโทรทัศนเกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจาก
สิ่งของเหลือใชในปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาที่ดีและเหมาะสม รวมไปถึงขอแนะนํา
ในการผลิตรายการ เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนเกี่ยวกับการสรางสรรค
สิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช 

 สวนที่ 3 นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถามแบบออนไลน 
(Questionnaire) จากกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จานวนทั้งสิ้น 100 คน โดยกลุมเปาหมายคือ ผูที่มี
อายุระหวาง 15-30 ป เพื่อใหทราบถึงความสนใจในรายการโทรทัศนเกี่ยวกับการสรางสรรค
สิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลอืใช ความตองการดานรูปแบบและเน้ือหาของรายการ รวมถึงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะในการผลิตรายการ  

 สวนที่ 4 นําเสนอเน้ือหา รูปแบบการนําเสนอ กลวิธีในการสื่อสารของรายการ เพื่อ
นํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนเกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือ
ใช 

 สวนที่ 5 นําเสนอโครงสรางและโครงรางรูปแบบ (Proposal) ของรายการ ซึ่งจะ
ประกอบดวยองคประกอบทุกสวนของรายการ หัวขอเรื่อง ช่ือรายการ เน้ือหา รูปแบบ และวิธีการ
นําเสนอ กลวิธีตางๆที่จะทําการผลิตข้ึนในแตละตอนของรายการ  

 สวนที่ 6 นําเสนอบทรายการ (Script) ซึ่งจะประกอบดวยบทพูดของผูดําเนินรายการ 
VTR ประกอบตางๆ รวมถึงดนตรีและเพลงประกอบในแตละชวงของรายการ  

2. การนําเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ  
 นําเสนอรายการโทรทัศนเกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใชที่

เสร็จสมบูรณ ความยาว 10 นาที  
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3. การนําเสนอผลการประเมินรายการ  
 ทดลองนําเสนอรายการ ในแบบสนทนากลุม (Focus Group) โดยมีตัวแทนจํานวน 

ทั้งหมด 5 คน ทั้งน้ีเพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับจากการรับชม
รายการของกลุมเปาหมายในดานของรูปแบบ เน้ือหา ผูดําเนินรายการ ฉากประกอบ รวมถึงเพลงและ
ดนตรีประกอบในรายการ แลวนําผลที่ไดมาสรุปตามประเด็น เพื่อมองหาปญหาและขอบกพรอง ใช
เปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขและพัฒนารายการตอไป 
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บทที่  4 
ประมวลผลวิจัย 

 
 การทําจุลนิพนธหัวขอการผลิตรายการโทรทัศนเกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจาก
สิ่งของเหลือใช ผูศึกษาใชการเก็บขอมูลจากแหลงตางๆ เชน หนังสือ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารบทความ
ทางอินเตอรเน็ต วิทยานิพนธ งานวิจัยและรายการโทรทัศนที่เกี่ยวของ รวมถึงผูศึกษาไดนําวิธีวิจัย
ประยุกต คือ การสํารวจจากแบบสอบถาม (Questionnaire)  และการสัมภาษณ (interview) มาใช
เปนเครื่องมือหลักในการศึกษา โดยการสัมภาษณ (interview) กับผูที่มีความเช่ียวชาญดานการผลิต
รายการโทรทัศน และการสํารวจจากแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุมตัวอยาง โดยจะนํา
ขอมูลที่ไดจากการสํารวจแบบสอบถามและการสัมภาษณในดานของเน้ือหา แนวคิด รูปแบบรายการ 
และขอเสนอแนะตางๆ นํามาวิเคราะหและทําการวางแผนเพื่อนําไปใชในข้ันตอนตอไป ซึ่งผลจากการ
วิเคราะหมีดังตอไปน้ี 
 
การวิเคราะหจากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูผลิตรายการโทรทัศน  
 เปนการสัมภาษณผูที่เช่ียวชาญการผลิตรายการโทรทัศนที่นําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับการ
สรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช โดยถามคําถามดานแนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบเน้ือหา
รายการ วามีหลักการอยางไรในการสรางสรรครายการใหตรงกับกลุมเปาหมาย และในการที่จะ
นําเสนอรายการใหกลุมเปาหมายสนใจ ขอมูลเหลาน้ีจะนํามาชวยสงเสริมในการปรับปรุงแกไขโครง
รางรายการ (Proposal) ในลําดับตอไป ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณกับผูมีประสบการณในการผลิต
รายการโทรทัศน คือ คุณสิทธิพร หิรัญกุล โปรดิวเซอรรายการอาวุธไอเดีย  
 แนวคิดเก่ียวกับคําวา D.I.Y. จากการสัมภาษณไดขอสรุปดังน้ี  
 D.I.Y. เปนเรื่องงายๆที่สามารถทําไดดวยตนเอง ไมวาจะเปนของใชในบาน หรือ
แมกระทั่งการใชชีวิต การทํา D.I.Y. ในปจจุบันมีอิทธิพลอยางมากกับคนรุนใหม เน่ืองดวยเทคโนโลยี 
วัตถุนิยม สิ่งของตางๆเพิ่มมากข้ึน แตคนสวนใหญมักลืมไปวาการนํากลับมา Reuse โดยชวง 2-3 ปที่
ผานมากระแสการนําของกลับมาใชใหมกลับมาไดรับความนิยม เน่ืองจากขยะเพิ่มมากข้ึนอีกทั้งภาวะ
โลกรอนที่ทุกคนใหความสําคัญอยางมาก ในปจจุบันจะเห็นวาทุกคนเริ่มนําเอาของเกากลับมาใชใหม 
 แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบของรายการ จากการสัมภาษณไดขอสรุปดังน้ี  
 การนําเอาเรื่องของสิ่งประดิษฐหรือแนวไอเดียตางๆ มาทําใหคนดูเขาใจงายข้ึน เราตอง
มองหลายมุมมอง ซึ่งทางรายการอาวุธไอเดียไดมองตอยอดทางธุรกิจ คือผลิตผลงานออกมาแลวไมได
เปนเพียงแคสิ่งประดิษฐช้ินงาน หรือเปนแคโครงงาน แตสามารถขายได โดยใหคนดูทางบานเกิดแรง
บันดาลใจวาไอเดียแบบน้ีก็สามารถนํามาขายได โดยจะตองพยามทําใหไมเปนรายการที่วัยรุนมาก
เกินไป หรือ รายการแมบานมากไป เน่ืองจากรายการมีเวลาแค 1 นาที จึงตองทําใหเขาใจงาย กระชับ
มากที่สุด ทําใหคนดูเขาใจไดเลย ผูศึกษาจะตองดูกลุมเปาหมายวากลุมเปาหมายของเราเปนใคร ถา 
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กลุมเปาหมายเปนกลุมวัยรุนงาน D.I.Y. จะมีลักษณะเปนของคนรุนใหม อาจเปนของใชท่ีมีการ
ออกแบบท่ีแปลกตาหรือสวยงาม แตการใชงานอาจจะไมเยอะ แตถากลุมเปาหมายเปนชาวบาน 
ผูใหญ สิ่งท่ีตองการคือตองใชแลวแข็งแรง มีความหลากหลาย 
 สรุปบทสัมภาษณ การผลิตรายการโทรทัศนเก่ียวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจาก
สิ่งของเหลือใช ผูศึกษาจะตองทํารายการท่ีตอบสนองกับกลุมเปาหมายของตนเอง โดยกลุมเปาหมาย
หลักของผูศึกษาคือ เพศหญิง ท่ีมีชวงอายุ 15-30 ป ซ่ึงเปนกลุมคนรุนใหม จึงควรจะนําเสนอ
สิ่งประดิษฐท่ีแปลกใหม เนนการดีไซนท่ีสวยงามมากกวาการใชงาน  
 
การวิเคราะหจากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูท่ีมีประสบการณในการการสรางสรรคส่ิงประดิษฐจาก
ส่ิงของเหลือใช 
 เปนการสัมภาษณผูท่ีเชี่ยวชาญการประดิษฐสิ่งของจากของเหลือใช โดยถามคําถามดาน
การทําสิ่งประดิษฐจากของเหลือใช ไอเดียในการทํามาจากอะไร และในการท่ีจะนําเสนอรายการให
กลุมเปาหมายสนใจ ขอมูลเหลานี้จะนํามาชวยสงเสริมในการปรับปรุงแกไขโครงรางรายการ 
(Proposal) ในลําดับตอไป ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณกับผูเชี่ยวชาญการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจาก
สิ่งของเหลือใช จํานวน 2 คน คือ คุณณฤต เลิศอุตสาหกูล และ คุณลินนา ลี 
 แนวคิดเกี่ยวกับคําวา D.I.Y. จากการสัมภาษณ คุณณฤต เลิศอุตสาหกูล ไดขอสรุปดังนี้  
  D.I.Y. คือความพอเพียง คนสวนใหญจะเขาใจคําวา D.I.Y. คือการประดิษฐของ
แตงตัว ทําเสื้อผา หรือการ Recycle เอาขยะมาทํา แต D.I.Y. โดยพ้ืนฐานจริงๆคือการทําอะไรดวย
ตัวเอง ซ่ึงคําวา D.I.Y. ในความหมายนี้ ไมใชเพียงแคการประดิษฐสิ่งของ แตรวมถึงการใชชีวิตท้ังหมด 
ท่ีทําดวยทักษะของตัวเองไมตองใชเงินซ้ือ 
 แนวคิดเกี่ยวกับไอเดียในการสรางสรรคผลงาน จากการสัมภาษณ คุณณฤต เลิศอุตสา
หกูล และคุณ ลินนา ลีไดขอสรุปดังนี้ 
  ไอเดียในการทํางานสวนใหญมาจากการมอง การสัมผัส และประสบการณตางๆ โดย
ฝกมองและใชจินตนาการเสริม สิ่งท่ีเราเห็นมีรูปทรงอยางไร วัสดุเปนอะไร สามารถนํามาแปลงรางให
เปนอยางอ่ืนไดอยางไร โดยจะตองฝกคิดและวิเคราะห ซ่ึงสิ่งของท่ีทําข้ึนนั้นหากจะทําใหโดนใจคนรุน
ใหม ผูท่ีออกแบบจะตองคิดแบบคนท่ีตองการใชของสิ่งนั้น ตองออกแบบเพ่ือตอบสนองผูใช โดย
จะตองฝกคิดอยูตลอดเวลา การจะทําของใหโดนใจวัยรุนนั้น จะตองมองวาวัยรุนตองการอะไร วัยรุน
สวนใหญชอบความแปลกใหมและไมซํ้าใคร การทํางานประดิษฐ D.I.Y. สําหรับวัยรุน จะตองเปนอะไร
ท่ีผสมความตลก ใหคนเห็นแลวรูสึกสนุก ซ่ึงวัยรุนเปนวัยท่ีมีความเฉพาะตัว สิ่งสําคัญในการทํางาน
ประดิษฐ D.I.Y. คือตองมีความแปลก โดยตองเปนของท่ีไมนาจะเปนไปไดมาทําใหเปนไปได ถึงจะ
ตอบโจทยคนรุนใหม โดยจะตองมีตัวเชื่อมท่ีเขาถึงกลุมคนรุนใหมได 
 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ จากการสัมภาษณไดขอสรุปดังนี้  
  ผูศึกษาจะตองไมใชรายการท่ีพิธีกรพูดเพียงอยางเดียว หากจะทําใหคนรุนใหมหรือ
วัยรุนดู ควรจะตองมีกราฟก มีลูกเลนเยอะๆ เนนไอเดียในการสรางสรรคสิ่งของ โดยการอธิบายท่ีผูชม
สามารถเขาใจไดงาย โดยรายการทํา D.I.Y. ของคนรุนใหมท่ีดีจะตองสั้น เนื่องจากวัยรุนสวนใหญ
สมาธิสั้น ไมชอบดูอะไรท่ีใชเวลานาน เนื้อหาของรายการจึงควรท่ีจะกระชับ รวดเร็ว แตเขาใจไดงาย 
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 สรุปบทสัมภาษณ การผลิตรายการโทรทัศนเก่ียวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจาก
สิ่งของเหลือใช ผูศึกษาตองเนนไอเดียในการประดิษฐของท่ีมีความแปลกใหม เนื่องจากคนรุนใหมชอบ
ความคิดสรางสรรคท่ีแปลกใหม และมีความเฉพาะตัว โดยเนื้อหาของรายการจะตองมีความกระชับ 
ไดใจความ ผูชมสามารถเขาใจและทําตามไดงาย 
 
การวิเคราะหจากการแจกแบบสอบถาม 
 จากการแจกแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย จํานวน 100 คน ซ่ึงไดทํา
การรวบรวมขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลเปนจํานวนรอยละ โดยแบงขอมูลออกเปน 3 สวนดังนี้ 
 1.ลักษณะทางประชากรศาสตร 
 2. พฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน 
 3. ทัศนคติและความตองการทางดานเนื้อหา และรูปแบบของรายการ 
 
ตอนท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร 
ตารางท่ี 4-1 แสดงอายุของกลุมเปาหมายตัวอยาง 

ลําดับท่ี อายุ จํานวน รอยละ 
1 10-17 ป 2 2 
2 18-25 ป 76 76 
3 26-33 ป 15 15 
4 34-41 ป 3 3 
5 42-49 ป 2 2 
6 50 ปข้ึนไป 2 2 

รวม 100 100 
 จากตารางท่ี 4-1 กลุมเปาหมายตัวอยางมีชวงอายุระหวาง 10-50 ปข้ึนไป โดยแบงชวง
อายุออกเปน 6 ชวงดวยกัน โดยชวงท่ีกลุมเปาหมายตัวอยางตอบมากท่ีสุดคือ ชวงอายุ 18-25 ป รอย
ละ76, ชวงอายุ 26-33 ป รอยละ 15, ชวงอายุ 34-41ป รอยละ 3, ชวงอายุ 10-17 ป ชวงอายุ 42-
49 ปและชวงอายุ 50 ปข้ึนไป รอยละ 2 
 

ตารางท่ี 4-2 แสดงอาชีพของกลุมเปาหมายตัวอยาง 
ลําดับท่ี อาชีพ จํานวน รอยละ 

1 นักเรียน-นักศึกษา 74 74 
2 ขาราชการ 3 3 
3 พนักงานบริษัท 10 10 
4 ธุรกิจสวนตัว 8 8 
5 คาขาย 3 3 
6 อ่ืนๆ 2 2 

รวม 100 100 
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 จากตารางท่ี 4-2 อาชีพกลุมเปาหมายตัวอยางท่ีมากท่ีสุดคือ นักเรียน-นักศึกษา รอยละ 
74, พนักงานบริษัท รอยละ 10, ธุรกิจสวนตัว รอยละ 8, ขาราชการและคาขาย รอยละ 3 และอ่ืนๆ
รอยละ 2  
 
ตารางท่ี 4-3 แสดงระดับการศึกษาของกลุมเปาหมายตัวอยาง 

ลําดับท่ี ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
1 ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 1 1 
2 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 4 4 
3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 89 89 
4 สูงกวาปริญญาตรี 6 6 

รวม 100 100 
 จากตารางท่ี 4-3 ระดับการศึกษาของกลุมเปาหมายตัวอยางท่ีมากท่ีสุดคือ ปริญญาตรี
หรือเทียบเทา รอยละ 89, สูงกวาปริญญาตรี รอยละ 6, มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา รอยละ 
4 และต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 1 
 
ตารางท่ี 4-4 แสดงรายไดของกลุมเปาหมายตัวอยาง 

ลําดับท่ี รายได จํานวน รอยละ 
1 ต่ํากวา 5,000 บาท 22 22 
2 5,001-10,000 บาท 36 36 
3 10,001-15,000 บาท 22 22 
4 15,001-20,000 บาท 8 8 
5 20,001-25,000 บาท 4 4 
6 25,001-30,000 บาท 4 4 
7 30,001 บาทข้ึนไป 4 4 

รวม 100 100 
 จากตารางท่ี 4-4 รายไดของกลุมเปาหมายตัวอยางท่ีมากท่ีสุดคือ 5,000-10,000 บาท 
รอยละ 36, ต่ํากวา5,000 และ 10,001-15,000 บาท รอยละ 22, 15,001-20,000 บาท รอยละ 8, 
20,001-25,000 บาท, 25,000-30,000 บาท และ 30,001 บาทข้ึนไป รอยละ 4  
 จากตารางท่ี 4-1,4-2,4-3 และ 4-4 เปนผลของการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามในตอนท่ี 
1 เรื่องลักษณะทางประชากรศาสตร ซ่ึงเห็นไดวา กลุมประชากรสวนใหญนั้นมีชวงอายุ 18-25 ป มี
อาชีพเปนนักเรียน-นักศึกษา ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา โดยรายไดสวนใหญอยูท่ี 5,000-
10,000 บาท 
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ตอนท่ี 2 พฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน 
ตารางที่ 4-5 แสดงประเภทรายการที่กลุมเปาหมายตัวอยางรับชมบอยที่สุด 

ลําดับท่ี ประเภทรายการ จํานวน รอยละ 
1 รายการขาว (News) 8 8 
2 รายการบันเทิง (Entertainment) 29 29 
3 รายการสารคดี (Documentary) 5 5 
4 รายการสนทนา (Talk show) 1 1 
5 รายการเรียลลิต้ี (Reality)  5 5 
6 รายการเกมสโชว (Games show) 12 12 
7 รายการสาระบันเทิง (Edutainment) 6 6 
8 รายการปกิณกะ (Variety show) 7 7 
9 ละคร (Drama) 27 27 

รวม 100 100 
 จากตารางที่ 4-5 ประเภทรายการที่กลุมเปาหมายตัวอยางรับชมบอยที่สุด คือ รายการ
บันเทิง (Entertainment) รอยละ 29, ละคร(Drama) รอยละ 27, รายการเกมสโชว (Games show) 
รอยละ 12, รายการขาว (News) รอยละ 8, รายการปกิณกะ (Variety show) รอยละ 7, รายการ
สาระบันเทิง (Edutainment) รอยละ 6, รายการสารคดี (Documentary)และรายการเรียลลิต้ี 
(Reality) รอยละ 5 และรายการสนทนา (Talk show) รอยละ 1 
 
ตารางที่ 4-6 แสดงวันที่กลุมเปาหมายตัวอยางรับชมรายการโทรทัศนบอยที่สุด 

ลําดับท่ี วันท่ีรับชมรายการโทรทัศน จํานวน รอยละ 
1 จันทร-ศุกร 24 24 
2 เสาร-อาทิตย 76 76 

รวม 100 100 
 จากตารางที่ 4-6 วันที่กลุมเปาหมายตัวอยางรับชมรายการโทรทัศนบอยที่สุด คือ วัน
เสาร-อาทิตย รอยละ 76 และ วันจันทร-ศุกร รอยละ 24 
 
ตารางที่ 4-7 แสดงชวงเวลาที่กลุมเปาหมายตัวอยางรับชมรายการโทรทัศนมากที่สุด 

ลําดับท่ี เวลาท่ีรับชมรายการโทรทัศน จํานวน รอยละ 
1 06.00 – 09.00 น. 4 4 
2 09.01 – 12.00 น. 5 5 
3 12.01 – 15.00 น. 7 7 
4 15.01 – 18.00 น. 1 1 
5 18.01 – 21.00 น. 35 35 
6 21.01 – 00.00 น. 48 48 
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ลําดับท่ี เวลาท่ีรับชมรายการโทรทัศน จํานวน รอยละ 
7 00.01 – 03.00 น. 0 0 
8 03.01 – 06.00 น. 0 0 

รวม 100 100 
 จากตารางที่ 4-7 ชวงเวลาที่กลุมเปาหมายตัวอยางรับชมรายการโทรทัศนมากที่สุด คือ 
ชวงเวลา 21.01-00.00 น. รอยละ 48, ชวงเวลา 18.01 – 21.00 น. รอยละ 35,  ชวงเวลา12.01 – 
15.00 น. รอยละ 7, ชวงเวลา 09.01 – 12.00 น. รอยละ 5 และ ชวงเวลา 06.00 – 09.00 น. รอย
ละ 4 
 
ตารางที่ 4-8 แสดงการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการสรางสรรคสิง่ประดิษฐจากสิง่ของ
เหลือใชของกลุมเปาหมายตัวอยาง 

ลําดับท่ี การรับชมรายการโทรทัศนท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับ
การสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช 

จํานวน รอยละ 

1 เคยดู 83 83 
2 ไมเคยดู 17 17 

รวม 100 100 
 จากตารางที่ 4-8 กลุมเปาหมายตัวอยางเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับ
การสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช รอยละ 83 และไมเคยรอยละ 17 
 
ตารางที่ 4-9 แสดงความเพียงพอของรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐ
จากสิ่งของเหลือใชในปจจุบัน 

ลําดับท่ี ความเพียงพอของรายการโทรทัศนท่ีมีเน้ือหา
เก่ียวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของ

เหลือใชในปจจุบัน 

จํานวน รอยละ 

1 เพียงพอ 14 16.67 
2 ไมเพียงพอ 70 83.33 

รวม 84 100 
 จากตารางที่ 4-9 กลุมเปาหมายตัวอยางคิดวารายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการ
สรางสรรคสิง่ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใชในปจจุบันมีไมเพียงพอ รอยละ 83.33 และเพียงพอ รอยละ 
16.67 
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ตารางที่ 4-10 แสดงรายการโทรทัศนที่ประกอบดวยชวงการประดิษฐจากสิ่งของเหลือใชที่
กลุมเปาหมายตัวอยางชอบมากที่สุด 

ลําดับท่ี รายการโทรทัศนท่ีประกอบดวยชวงการ
ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช 

จํานวน รอยละ 

1 รายการอาวุธไอเดีย ทางชองไทยทีวีสีชอง 3 47 47 
2 รายการซิสเตอรเดยชวง Sis Lab DIY  

ทางชองททบ. 5 
22 22 

3 รายการ We love Shopping ชวง Idea Chic
ทางชอง Truelife TV 

0 0 

4 รายการCheeze TV D.I.Y.ทางชอง VeryTV 
true vision 85 / TV true vision 56 

13 13 

5 ไมเคยดูเลย 17 17 
6 รายการอื่นๆ 1 1 

รวม 100 100 
 จากตารางที่ 4-10 รายการโทรทัศนทีป่ระกอบดวยชวงการประดิษฐจากสิง่ของเหลือใชที่
กลุมเปาหมายตัวอยางชอบมากทีสุ่ด คือ รายการอาวุธไอเดีย รอยละ 47, รายการซสิเตอรเดยชวง Sis 
Lab DIY รอยละ 22, ไมเคยดูเลย รอยละ 17, รายการ Cheeze TV D.I.Y. รอยละ 13 และรายการ
อื่นๆรอยละ 1 
 จากตารางที่  4-5,4-6,4-7,4-8,4-9 และ 4-10 เปนผลของการ เก็บขอมูลจาก
แบบสอบถามในตอนที่ 2 เรื่องพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน ซึ่งเห็นไดวา กลุมประชากร
สวนใหญน้ัน รับชมรายการบันเทิง ชวงเวลารับชมคือวันเสาร-อาทิตย ชวงเวลา 21.01-00.00 น. สวน
ใหญเคยดูรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช แตคิดวา
ยังไมมีความเพียงพอในปจจุบัน โดยรายการอาวุธไอเดีย ทางไทยทีวีสีชอง 3 เปนรายการโทรทัศนที่
ประกอบดวยชวงการประดิษฐจากสิ่งของเหลือใชที่กลุมเปาหมายตัวอยางชอบมากที่สุด 
 
ตอนท่ี 3 ทัศนคติและความตองการทางดานเน้ือหา และรูปแบบของรายการ 
ตารางที่ 4-11 แสดงวิธีจัดการกับสิ่งของเหลือใชที่ไมเกิดประโยชน 

ลําดับท่ี วิธีจัดการกับสิ่งของเหลือใชท่ีไมเกิดประโยชน จํานวน รอยละ 
1 นําไปทิ้ง 25 25 
2 นําไปขาย 26 26 
3 นําไปบรจิาค/ใหญาติ 33 33 
4 นําไปประดิษฐ ตกแตงใหม แลวนํากลับมาใช 16 16 

รวม 100 100 
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 จากตารางที่ 4-11 วิธีจัดการกับสิ่งของเหลือใชที่ไมเกิดประโยชนที่กลุมเปาหมาย
ตัวอยางนิยมมากที่สุดคือ นําไปบริจาค/ใหญาติ รอยละ 33, นําไปขาย รอยละ 26, นําไปทิ้ง รอยละ 
25 และนําไปประดิษฐ ตกแตงใหมแลวนํากลับมาใช รอยละ 16 
 
ตารางที่ 4-12 แสดงโอกาสในการประดิษฐสิ่งของจากของเหลือใช 

ลําดับท่ี โอกาสในการประดิษฐสิ่งของจากของเหลือใช จํานวน รอยละ 
1 ทําเปนของขวัญใหคนพิเศษ 19 19 
2 หารายไดเสรมิ 10 10 
3 เปนวิชาเรียน/ทําสงอาจารย 21 21 
4 ตองการนําของกลับมาใชใหม 50 50 

รวม 100 100 
 จากตารางที่ 4-12 โอกาสในการประดิษฐสิ่งของจากของเหลือใชที่กลุมเปาหมาย
ตัวอยางนิยมมากที่สุด คือ ตองการนํากลับมาใชใหม รอยละ 50, เปนวิชาเรียน/ทําสงอาจารย รอยละ 
21, ทําเปนของขวัญใหคนพิเศษ รอยละ 19 และ ตองการหารายไดเสริม รอยละ 10 
 
ตารางที่ 4-13 แสดงความสนใจเกี่ยวกับการนําของเหลือใชมาประดิษฐใหเกิดประโยชนข้ึนใหม 

ลําดับท่ี ความสนใจเก่ียวกับการนําของเหลือใชมา
ประดิษฐใหเกิดประโยชนขึ้นใหม 

จํานวน รอยละ 

1 สนใจมาก 27 27 
2 สนใจปานกลาง 69 69 
3 ไมสนใจ 4 4 

รวม 100 100 
 จากตารางที่ 4-13 ความสนใจเกี่ยวกับการนําของเหลือใชมาประดิษฐใหเกิดประโยชน
ข้ึนใหมของกลุมเปาหมายตัวอยาง พบกวา สนใจปานกลาง รอยละ 69, สนใจมาก รอยละ 27 และไม
สนใจ รอยละ 4 
 
ตารางที่ 4-14 แสดงความสนใจรายการโทรทัศนเกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือ
ใช  

ลําดับท่ี ความสนใจรายการโทรทัศนเก่ียวกับการ
สรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช 

จํานวน รอยละ 

1 สนใจ 94 94 
2 ไมสนใจ 6 6 

รวม 100 100 
 จากตารางที่ 4-14 ความสนใจรายการโทรทัศนเกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจาก
สิ่งของเหลือใชของกลุมเปาหมายตัวอยางพบวา มีความสนใจ รอยละ 94 และไมสนใจ รอยละ 6 
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ตารางที่ 4-15 แสดงเน้ือหาในรายการโทรทัศนเกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช  
ลําดับท่ี เน้ือหาในรายการโทรทัศนเก่ียวกับการ

สรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช 
จํานวน รอยละ 

1 ข้ันตอนการประดิษฐไมซบัซอน  
สามารถทําตามไดงาย 

44 44 

2 อุปกรณและวัสดุสามารถหาซื้อไดทั่วไป 17 17 
3 มีความคิดสรางสรรคแปลกใหม 35 35 
4 ใชระยะเวลาในการทําไมนาน 4 4 

รวม 100 100 
 จากตารางที่ 4-15 กลุมเปาหมายตัวอยางมีความตองการดานเน้ือหาในรายการโทรทัศน
เกี่ยวกับการสรางสรรคสิง่ประดิษฐจากสิง่ของเหลือใชมากทีสุ่ด คือ ข้ันตอนการประดิษฐไมซบัซอน  

สามารถทําตามไดงาย รอยละ 44, มีความคิดสรางสรรคแปลกใหม รอยละ 35, อุปกรณและวัสดุ
สามารถหาซื้อไดทั่วไป รอยละ 17 และ ใชระยะเวลาในการทําไมนาน รอยละ 4 
 
ตารางที่ 4-16 แสดงปจจัยที่ทําใหสนใจและเลือกรับชมรายการมากที่สุด 

ลําดับท่ี ปจจัยท่ีทําใหสนใจและเลือกรับชมรายการ จํานวน รอยละ 
1 ผูดําเนินรายการพูดจามสีาระ 5 5 
2 เน้ือหารายการที่มีความสรางสรรคแปลกใหม 49 49 
3 การถายภาพที่ดูสวยงาม 8 8 
4 รูปแบบการนําเสนอทีส่นุกสนาน มีสาระ 38 38 

รวม 100 100 
 จากตารางที่ 4-16 ปจจัยที่ทําใหกลุมเปาหมายตัวอยางสนใจและเลือกรับชมรายการมาก
ที่สุด คือ เน้ือหารายการที่มีความสรางสรรคแปลกใหม รอยละ 49, รูปแบบการนําเสนอที่สนุกสนาน 
มีสาระ รอยละ 38, การถายภาพที่ดูสวยงาม รอยละ 8 และผูดําเนินรายการพูดจามีสาระ รอยละ 5 
 
ตารางที่ 4-17 แสดงวันที่เหมาะสมออกอากาศมากที่สุด 

ลําดับท่ี วันท่ีเหมาะสมออกอากาศ จํานวน รอยละ 
1 จันทร 1 1 
2 อังคาร 1 1 
3 พุธ 5 5 
4 พฤหัส 1 1 
5 ศุกร 7 7 
6 เสาร 38 38 
7 อาทิตย 47 47 

รวม 100 100 
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 จากตารางที่ 4-17 กลุมเปาหมายตัวอยางคิดวาวันที่เหมาะสมกับการออกอากาศมาก
ที่สุด คือ วันอาทิตย รอยละ 47, วันเสาร รอยละ 38, วันศุกร รอยละ 7 วันพุธ รอยละ 5, วันจันทร 
อังคารและพฤหัสบดี รอยละ 1 
ตารางที่ 4-18 แสดงชวงเวลาที่เหมาะสมออกอากาศมากที่สุด 

ลําดับท่ี เวลาท่ีเหมาะสมออกอากาศ จํานวน รอยละ 
1 06.00 – 09.00 น. 3 3 
2 09.01 – 12.00 น. 14 14 
3 12.01 – 15.00 น. 21 21 
4 15.01 – 18.00 น. 28 28 
5 18.01 – 21.00 น. 21 21 
6 21.01 – 00.00 น. 11 11 
7 00.01 – 03.00 น. 2 2 
8 03.01 – 06.00 น. 0 0 

รวม 100 100 
 จากตารางที่ 4-18 ชวงเวลาที่เหมาะสมออกอากาศที่กลุมเปาหมายตัวอยางสะดวกมาก
ที่สุด คือ ชวงเวลา 15.01–18.00 น. รอยละ 28, เวลา12.01 – 15.00 น.และ18.01 – 21.00 น. รอย
ละ 21, เวลา 09.01 – 12.00 น. รอยละ 14, เวลา 21.01 – 00.00 น. รอยละ 11, เวลา 06.00 – 
09.00 น. รอยละ 3 และเวลา 00.01 – 03.00 น. รอยละ 2 
 
ตารางที่ 4-19 แสดงเวลาที่ใชออกอากาศ 

ลําดับท่ี เวลาท่ีใชออกอากาศ จํานวน รอยละ 
1 5 นาท ี 16 16 
2 7 นาท ี 17 17 
3 10 นาท ี 67 67 

รวม 100 100 
 จากตารางที่ 4-19 เวลาที่ใชในการออกอากาศที่กลุมเปาหมายตัวอยางตองการมากที่สุด 
คือ 10 นาที รอยละ 67, 7 นาที รอยละ 17 และ 5 นาที รอยละ 16 
 จากตารางที่ 4-11, 4-12, 4-13, 4-14, 4-15, 4-16, 4-17, 4-18 และ 4-19 เปนผลของ
การเก็บขอมูลจากแบบสอบถามในตอนที่ 3 เรื่องทัศนคติและความตองการทางดานเน้ือหา และ
รูปแบบของรายการ จะเห็นไดวา จากกลุมเปาหมายตัวอยาง 100 คน มีวิธีจัดการกับสิ่งของเหลือใชที่
ไมเกิดประโยชนโดยนําไปบริจาค/ใหญาติ โอกาสในการประดิษฐสิ่งของจากของเหลอืใชคือตองการนํา
ของกลับมาใชใหม มีความสนใจปานกลางเกี่ยวกับการนําของเหลือใชมาประดิษฐใหเกิดประโยชนข้ึน
ใหม แตมีความสนใจรายการโทรทัศนเกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช โดย
เน้ือหาในรายการควรมี ข้ันตอนการประดิษฐไมซับซอน สามารถทําตามไดงาย ซึ่งเน้ือหารายการที่มี
ความสรางสรรคแปลกใหม เปนปจจัยที่จะทําใหเลือกชมมากที่สุด นอกจากน้ีแลวกลุมเปาหมาย
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ตัวอยางตองการใหรายการออกอากาศในวันอาทิตย ชวงเวลา 15.01 – 18.00 น. โดยใชเวลาในการ
ออกอากาศ 10 นาที 
 นอกจากน้ีในสวนขอเสนอแนะอื่นๆ กลุมเปาหมายตัวอยางตองการใหรายการโทรทัศน
เกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช นําเสนอเน้ือหาที่สามารถทําไดจริง สามารถ
นําไปใชประโยชนไดจริง อุปกรณที่ใชควรหาไดงาย โดยมีวิธีการนําเสนอที่เขาใจไดงาย ผูชมสามารถ
ปฏิบัติตามไดงาย และอาจมีกราฟกในการเลาเรื่องเพื่อใหรายการดูมีความนาสนใจมากย่ิงข้ึน 
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การผลิตชิ้นงาน 
โครงสรางรายการ (Proposal) 

ชื่อรายการ  : 123 D.I.Y. 

ท่ีมาของรายการ :  รายการที่จะมาประดิษฐสิง่ของเหลือใชใกลตัว จากของเหลอืใชที่เราทิง้เพียง  

  1 ชนิด จะเปลี่ยนมาเปนของใชที่สามารถใชในบานถึง 3 อยาง 

วัตถุประสงค :  1. นําเสนอไอเดียการประดิษฐสิ่งของ ที่สามารถนําไปใชประโยชนไดใน 

  รูปแบบทีห่ลากหลาย 

  2. สรางแรงบันดาลใจใหกลุมเปาหมายนําแนวคิดที่ไดในรายการไปปรับใช 

  ในชีวิตประจําวัน 

กลุมเปาหมาย  : กลุมคนรุนใหมที่มีอายุระหวาง15-30 ป เพศหญิง 

วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทิตย เวลา 15.20-15.30 น.  

  ความยาว 10 นาที ทางชองโมเดิรนไนนทีวี 

แนวคิดของรายการ : เปลี่ยนของเหลือใช ใหกลบัมามปีระโยชนที่หลากหลาย 

วิธีการนําเสนอ : นําเสนอไอเดียการประดิษฐสิ่งของเหลอืใชใกลตัวใหมีความแปลกใหม ดีไซน 

  การออกแบบที่โดนใจคนรุนใหม สามารถนําไปใชประโยชนไดหลากหลาย  

  โดยของเพียง 1 ชนิด จะกลายไปเปนของใชทีส่ามารถใชไดทั่วบาน 

Mood & Tone  : สนุกสนาน สรางสรรค ฉับไว เหมาะกับผูหญิงรุนใหม 

โครงสรางรายการ :  - เหตุการณจําลองบอกวัสดุหลักทีจ่ะทํา 

  - สาธิตไอเดียการประดิษฐจากวัสดุหลักประจําสปัดาห 3 ช้ิน 

  - สรปุสิง่ของที่ประดิษฐประจําสัปดาห 
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ตารางที่ 4-20 แสดงบทรายการโทรทัศน 123 D.I.Y.  
ภาพ เสียง 

ไตเต้ิลรายการ 
Key Scene 
LS พิธีกร 
 
MS พิธีกร 
กราฟค ขวดนํ้ายอยสลาย 450 ป 
 
 
MS พิธีกร 
 
 

Cut to 

 
พิธีกร : สวัสดีคะ พบกบันิวในรายการ One to 
Three D.I.Y. รายการที่จะระเบิดไอเดียของเหลือ
ใชจาก 1 ใหเปน 3  
พิธีกร : เพื่อนๆรูไหมคะวาขวดนํ้าพลาสติกทีเ่รา
ด่ืมแลวก็ทิ้งไปเน่ีย กวามันจะยอยสลาย ตองใช
เวลาถึง 450 ปเลยนะคะ เทากบัเราตองเกิดใหม
ไมรูกี่รอบ 
พิธีกร : วันน้ีนิวก็จะเอาเจาขวดนํ้าพวกเน้ียมา
ระเบิดไอเดียใหเปนนิวไอเท็มทีม่ีดีไซดโดนๆ โดย
ที่เพื่อนๆกส็ามารถทําได และยังชวยลดโลกรอน
ดวยนะคะ 

MS พิธีกร 
 
Pop up อุปกรณตางๆ 
 
CU ข้ันตอนการทํา 
ข้ึน Super ตัดปากขวดพลาสติกใหเทากัน 
ข้ึน Super ครอบซอนกันใหเปนทรงกลม 
 
ข้ึน Super ใสน็อต 
 
ภาพของที่ทําเสรจ็แลว  

Cut to 

พิธีกร : ไอเดียแรกทีจ่ะระเบิดในวันน้ี ก็คือ 
แคปซูลเก็บของ 
VO : สิ่งที่ตองเตรียม ขวดพลาสติก, กรรไกร,  
คัตเตอร, น็อต, ปากกาเมจิก และสต๊ิกเกอร 
พิธีกร : เริ่มตน น่ีเลย ตัดปากขวดใหเทาๆกัน ทัง้ 
4 ขวด  
จากน้ันเราก็เอามาครอบซอนกันแบบน้ี เอา
ปากกามารคไว ใชคัตเตอรกรีดเปนกากบาทเล็กๆ
ประมาณ 0.5 เซ็นติเมตร เพราะวาเด๋ียวเราตอง
เอาน็อตมายึดฝาขวดพวกน้ีไว 
จากน้ันตกแตงตามใจชอบไดเลยคะ  
 

MS พิธีกร 
 
Pop up อุปกรณตางๆ 
 
 
CU ข้ันตอนการทํา 
ข้ึน Super ตัดกนขวดพลาสติกใหเทากัน 
ข้ึน Super ระบายสบีรเิวณกนขวด 
ข้ึน Super แมกใหเปนทรงกลม 

พิธีกร : ไอเดียที่สองทีจ่ะระเบิด ก็คือ โคมไฟ  
มูนไลท  
VO : สิ่งที่ตองเตรียม ขวดพลาสติก แมก 
หลอดไฟ สายไฟ คัทเตอร กรรไกร สเปรย 
ฐานรองโคมไฟ 
พิธีกร : เริ่มดวยตัดกนขวดพลาสติกใหเทาๆกัน 
จากน้ันใชสเปรยพนเพื่อเพิ่มสสีันคะ เพื่อนๆ
สามารถใชสอีื่นๆก็ไดนะคะ แลวแตความชอบ
ของตัวเอง 
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ข้ึน Super ใสหลอดไฟ 
Cut to 

จากน้ันใชแมกเย็บลงไปคะ จัดใหเปนทรงกลม  
แลวใสหลอดไฟ จากน้ันกเ็อามาวางบนฐานโคม
ไฟคะ ซึ่งฐานรองเน่ียเพื่อนๆสามารถดัดแปลงได
นะคะ สําหรบันิว ที่บานนิวมีทอนํ้ากับซีดีเปลา
พอดี ก็เลยเอามามิกซใหมันเปนฐานรองแบบน้ีคะ  
วางใสไวแบบน้ี แคน้ีก็เรียบรอยแลวคะ 

MS พิธีกร 
 
 
Pop up อุปกรณตางๆ 
 
 
CU ข้ันตอนการทํา 
ข้ึน Super วางขวดพลาสติกรวมกัน พันใหแนน 
ข้ึน Super ตัดกระดาษแข็งใหเปนวงกลม 
 
ข้ึน Super หุมดวยใยสังเคราะห  
 
ข้ึน Super ตกแตงใหเรียบรอย 
ภาพของที่ทําเสรจ็แลว 

Cut to 

พิธีกร : มาถึงการระเบิดไอเดียช้ินสุดทาย น่ันก็
คือเบาะน่ัง เอะ เบาะน่ังจากขวดนํ้า ขวดนํ้ามัน
จะเอามาน่ังไดยังไง (ทําหนางง) 
VO : สิ่งที่ตองเตรียม ขวดนํ้าอัดลม ใยสงัเคราะห
แผน เทปกาว กระดาษแข็ง กรรไกร เข็ม ไหม
พรม และผา  
พิธีกร : วิธีน้ีทํางายมากคะ แคนําขวดพลาสติกมา
วางรวมกัน แลวใชเทปกาวพันใหแนน จากน้ันตัด
กระดาษแข็งใหเปนวงกลม ขนาดใหพอดีกับเบาะ
เพื่อทีจ่ะทําเปนฐานรองน่ังคะ 
เสร็จแลวนําใยสังเคราะหมาหุม เวลาน่ังจะไดน่ัง
สบายๆ  
จากน้ันก็นําผามาเย็บตกแตงใหสวยงาม 
แคน้ีก็เสร็จเรียบรอย 

MS พิธีกร 
 
ภาพที่ใสของในหองทํางาน 
ภาพโคมไฟในหองนอน 
ภาพเบาะน่ังในหองน่ังเลน 
MS พิธีกร 

Cut to 

พิธีกร : โอโห อะไรมันจะเปลี่ยนไปไดเยอะขนาด
น้ี ทั้ง 
แคปซูลเก็บของ 
โคมไฟ มูนไลท 
และเบาะน่ังนารักๆ ไวในหองน่ังเลน  
แถมวิธีการทําเน่ีย อะไรมันจะงายขนาดน้ีนะ 

Location Studio 
LS พิธีกร 
 

 
 

 
Cut to 

พิธีกร : เพื่อนๆอยาลืมนําไอเดียแบบน้ีไปเลือกใช
กันดูนะคะ ใครที่ลองทําตามไอเดียที่นิวบอกหรือ
มีไอเดียอะไรเจงๆอยากแนะนํา ก็สามารถอัพรูป
มาอวดกันไดที่www.facebook.com/123diy  
สัปดาหหนานิวจะมาทําอะไร หามพลาดนะคะ 
วันน้ีนิวตองขอลาไปหาไอเดียใหมๆ กอน บายบาย  

ไตเต้ิลรายการ 
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ตารางที่ 4-21 แสดงตารางการดําเนินงานการถายทํา 
วันท่ี การดําเนินงาน 

1 ตุลาคม 2556 ดําเนินการติดตอสถานที่ถายทํา ยืมอุปกรณ 
15 ตุลาคม 2556 ถายทํารายการในสตูดิโอ 
16 ตุลาคม 2556 ถายทํารายการชวงเหตุการณจําลอง 

20-31ตุลาคม 2556 ตัดตอลําดับภาพครัง้ที่ 1 
4-15 พฤศจิกายน 2556  ตัดตอลําดับภาพครัง้ที่ 2 ใสกราฟก 

  
** ตารางการดําเนินงานการถายทําอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
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บทที่  5 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนเกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของ

เหลือใช “123 D.I.Y.” ไดใชวิธีการวิจัยประเมินผลดวยการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมาย ซึ่ง
กลุมเปาหมายเปนเพศหญิง อายุระหวาง 15-30 ป จํานวน ถ คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน
ช้ินงานที่ผูศึกษาไดผลิตข้ึนเพื่อใหทราบความคิดเห็น ความพึงพอใจในการรับชมรายการ และ
ประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการของกลุมเปาหมาย ซึ่งจะนําไปสูการสรุปผลการประเมิน
รายการตอไป โดยผูศึกษาไดผลิตรายการ “123 D.I.Y.” จํานวน 1 เทป มีความยาว 10 นาที ซึ่งใน
เทปที่ทําน้ัน เปนการนําขวดพลาสติกมาดัดแปลงใหกลายเปนของใช 3 อยาง คือ แคปซูลใสของ,  
โคมไฟ และเบาะน่ัง 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลรายการ “123 D.I.Y.” 

1. เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมาย หลังจากสงช้ินงานให
กลุมเปาหมายเพศหญิง อายุระหวาง 15-30 ป จํานวน 5 คน โดยสงช้ินงานใหกลุมตัวอยางรับชมกอน
การสัมภาษณเชิงลึก 

2. สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “123 D.I.Y.” 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผลรายการ 
เครื่องมือที่ใชเปนคําถามในการสัมภาษณเชิงลึกจะแบงคําถามออกเปน 7 สวน โดย

คํานึงถึงองคประกอบของรายการโทรทัศนโดยแบงไดดังน้ี 
สวนที่ 1 ความคิดเห็นตอพิธีกรรายการ 123 D.I.Y. 
สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอรูปแบบและเน้ือหาของรายการ 123 D.I.Y. 
สวนที่ 3 ความคิดเห็นตอการถายทํา ภาพและเสียงของรายการ 123 D.I.Y. 
สวนที่ 4 ความคิดเห็นตอเทคนิคการตัดตอ กราฟกของรายการ 123 D.I.Y. 
สวนที่ 5 ประโยชนที่ไดรับหลังจากการชมรายการ 123 D.I.Y. 
สวนที่ 6 ความคิดเห็นตอภาพรวมของรายการ 123 D.I.Y. 
สวนที่ 7 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงรายการ 123 

D.I.Y.ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

ผลการประเมินประสิทธิผลรายการโทรทัศน “123 D.I.Y.” 
ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหการสัมภาษณเชิงลึกเพื่อเปนการประเมินผลงานที่ผลิตข้ึน ทํา

ใหไดขอมูลของกลุมเปาหมายเพศหญิง ไมจํากัดอายุ จํานวน 5 คน ดังน้ี 
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1. นางสาวอชิรญา เรืองภักดี อายุ 21 ป นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
2. นางสาวอุทัยวรรณ ของสิริวัฒนกุล อายุ 18 ป นักเรียนช้ันมัธยมปลาย 
3. นางสาวจิดาภา ประสานวงศ อายุ 22 ป นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4. นางสาวณจิตร วงศชัย อายุ 29 ป พยาบาล 
5. นางสาวนารีรัตน ดอกสรอย อายุ 27 ป พนักงานบริษัท 
โดยการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับความคิดเห็น ความพึงพอใจในการรับชมรายการ และ

ประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการของกลุมเปาหมายแบงเปน 7 สวนดังน้ี 
สวนท่ี 1 ผลการวิจัยความคิดเห็นตอพิธีกร 
ในดานความคิดเห็นตอพิธีกร กลุมเปาหมายตัวอยางมีความเห็นวาพิธีกรมีบุคลิกที่

เหมาะสมกับรายการ สามารถกระตุนความสนใจใหกบัรายการไดดวยทาทางและบุคลิกที่มีความราเริง 
สดใส แตพิธีกรควรจะปรับการพูดใหมีความชัดเจนมากข้ึนกวาน้ี  

สวนท่ี 2 ผลการวิจัยความคิดเห็นตอรูปแบบและเน้ือหาของรายการ 
ในดานความคิดเห็นตอรูปแบบและเน้ือหาของรายการ กลุมเปาหมายตัวอยางมีความเห็น

วารูปแบบของรายการมีความนาสนใจในการนําของเหลือใชมาสรางสรรคและสามารถใชไดจริง 
เน้ือหาไมหนักเกินไป มีการจําลองสถานการณข้ึนมาทําใหเกิดความรูสึกรวม และยังมีข้ันตอนการ
ประดิษฐที่สามารถทําไดจริง เขาใจไดงาย  

สวนท่ี 3 ผลการวิจัยความคิดเห็นตอการถายทํา ภาพและเสียงของรายการ 
ในดานความคิดเห็นตอการถายทํา ภาพและเสียงของรายการ กลุมเปาหมายตัวอยางมี

ความเห็นวา การถายทํามีการใชกลองหลายมุมเพื่อความหลากหลายของภาพ ทําใหเห็นข้ันตอน
รายละเอียดตางๆ ซึ่งทําใหผูชมเขาใจไดงาย แตควรจะถายตอนของที่ประดิษฐเสร็จแลวใหดูสวยงาม 
นาสนใจกวาน้ี เน่ืองจากของบางช้ินเมื่อทําเสร็จออกมาแลวดูไมแข็งแรง ทนทานเทาไหรนัก 
นอกจากน้ียังมีการจัดฉากและแสงใหดูเขากับรูปแบบรายการ สวนเรื่องเสียง มีการใสเสียงเพลง
ประกอบทําใหรายการไมนาเบื่อ ซึ่งทั้งภาพและเสียงกลุมเปาหมายมีความเห็นวามีความเหมาะสมกับ
ลักษณะและรูปแบบของรายการที่เปนรายการประเภทประดิษฐสิ่งของ 

สวนท่ี 4 ผลการวิจัยความคิดเห็นตอเทคนิคการตัดตอ กราฟกของรายการ 
ในดานความคิดเห็นตอเทคนิคการตัดตอ กราฟกของรายการ กลุมเปาหมายตัวอยางมี

ความเห็นวาการตัดตอ มีการใชเทคนิคการตัดตอที่ดูแลวราบรื่น ไมขัดตา ดูแลวสามารถเขาใจถึง
วิธีการทําไดงาย กระชับ ไมยืดเย้ือ ทําใหรายการไมนาเบื่อ ในดานของกราฟกและโลโก มีความเรียบ
งาย ดูแลวเขากับรายการไดดี มีการจัดวางในมุมที่ดูแลวไมขัดสายตา  

สวนท่ี 5 ผลการวิจัยความคิดเห็นตอประโยชนท่ีไดรับหลังจากการชมรายการ 
ในดานความคิดเห็นตอประโยชนที่ไดรับหลังจากการชมรายการ กลุมเปาหมายตัวอยางมี

ความเห็นวาการที่ไดรับชมรายการน้ีทําใหไดรับประโยชนเกี่ยวกับการนําของเกามารีไซเคิล เกิดความ
ตะหนักถึงสิ่งของที่ตนเองทิ้งไวโดยเปลาประโยชน บางคนเห็นวาการประดิษฐสิ่งของดวยตนเองน้ัน 
ไมไดยากเกินความสามารถและไมทําใหเสียเวลามากมาย ทั้งยังเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนอีก
ดวย นอกจากน้ีแลวกลุมเปาหมายตัวอยางมีความเหน็วาสามารถนําแนวคิดที่ไดจากรายการไปตอยอด
และทําเปนอาชีพเสริม หรือนําไปทําเปนกิจกรรมรวมกับผูอื่นไดดี 
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สวนท่ี 6 ผลการวิจัยความคิดเห็นตอภาพรวมของรายการ 
ในดานความคิดเห็นตอภาพรวมของรายการ กลุมเปาหมายตัวอยางมีความเห็นวา

ภาพรวมของรายการมีความนาสนใจในเรื่องของการนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการรีไซเคิล เน้ือหา
รายการมีความแปลกใหม กระชับและเขาใจไดงาย ทําใหเกิดความรูสึกอยากทําตาม สําหรับเวลาใน
การนําเสนอมีความพอดี ไมสั้นหรือยาวเกินไป 

สวนท่ี 7 ผลการวิจัยความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุง
รายการ 

- อยากใหมีกราฟกมากกวาน้ีเพื่อที่จะเพิ่มความนาสนใจและสีสันของรายการใหมากข้ึน 
- พิธีกรควรพูดใหชัดเจนมากข้ึนกวาน้ี 
- ควรถายภาพของที่ทําเสร็จออกมาแลวใหดูสวยงาม ดึงดูดความสนใจจากผูที่รับชม ให

เกิดความรูสึกอยากทําตามใหมากข้ึนกวาน้ี  
และจากการประเมินทําใหผูศึกษาไดขอมูลในเรื่องความตองการดานเน้ือหาและรูปแบบ

การนําเสนอรายการโทรทัศนเกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช “123 D.I.Y.” 
ของกลุมเปาหมายคือสวนมากมีความเห็นวารายการประเภทน้ีเปนรายการที่มีความนาสนใจ สามารถ
ประยุกตสิ่งของที่ไมใชแลวใหเขากับการประดิษฐสิ่งของดวยตนเองได เน้ือหาของรายการมีประโยชน
ตอผูชม สามารถนําไอเดียที่ไดจากรายการมาประยุกตใชกับสิ่งของตางๆภายในบานที่ไมไดใชงานแลว 
โดยเปลี่ยนใหกลายเปนของใชช้ินใหมที่มีประโยชนและสามารถใชงานไดจริง 
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บทที่  6 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
การผลิตรายการโทรทัศนที่มีความรู และความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับการสรางสรรค

สิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลอืใชน้ี เกิดข้ึนมาจากความสนใจในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน ต้ังแต
ข้ันตอนกอนเตรียมการผลิตรายการ ข้ันตอนผลิตรายการ และข้ันตอนหลังผลิตรายการ บวกกับความ
สนใจในเรื่องของการประดิษฐจากของเหลือใช จึงทําใหเกิด “การผลิตรายการโทรทัศนเกี่ยวกับการ
สรางสรรคสิง่ประดิษฐจากสิ่งของเหลอืใช” ข้ึนมา โดยมุงหวังที่จะเปนชองทางหน่ึงในการสงเสริมใหที่
มีความสนใจในการสรางสรรคสิ่งประดิษฐรูจักการนําสิ่งของเหลือใชที่มีอยู นํากลับมาสรางสรรคเปน
สิ่งของช้ินใหมที่สามารถนําไปใชประโยชนไดอีกครั้ง หรือประดิษฐข้ึนใหมดวยตนทุนในการทําที่มี
ราคาถูก แตไดผลผลิตที่มีการสรางสรรคและมีคุณคา นอกจากน้ีแลวยังเปนการสงเสริมใหคนรุนใหม
รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนอีกดวย 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาข้ันตอนกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนเกีย่วกับการประดิษฐสิ่งของเหลอื 
ต้ังแตข้ันตอนการ Pre-production, Production และ Post-production 
 2. เพื่อศึกษาการใชความคิดสรางสรรคในการประดิษฐสิ่งของเหลือใช 
 3. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหาในทุกข้ันตอนตลอดการผลิต
รายการ 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

การผลิตรายการโทรทัศนเกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช ต้ังแต
ข้ันตอนการ Pre-production, Production และ Post-production ที่มีความยาว 10 นาที เน้ือหา
ของรายการ มุงเนนไปที่การสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช โดยใชวัสดุเพียงหน่ึงชนิด แต
สามารถประดิษฐออกมาใหใชประโยชนไดในรูปแบบที่หลากหลาย กลุมเปาหมาย คือ เพศหญิง อายุ
ต้ังแต 15-30 ป ที่มีความสนใจในการประดิษฐสิ่งของเหลือใช 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

กลุมเปาหมายตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการศึกษาน้ีเปนประชากรเพศหญิง อายุระหวาง 15-30 ป จํานวน 100 

คน ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
- แบบสอบถาม ซึ่งในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีความรู และความคิดสรางสรรค

เกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใชน้ัน จําเปนที่จะตองใชการศึกษาการวิจัยเชิง
พรรณนา เพื่อตรวจสอบความคิด ทัศนคติ และความตองการของกลุมเปาหมายตัวอยางกอนที่จะผลิต
รายการ เพื่อจะไดนําผลของการวิจัยมาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการที่ตรงกับความตองการของ
กลุมเปาหมายใหมากที่สุด โดยการวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามสามารถสรุปออกเปน 3 ประเด็น
ดังน้ี 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร 
2. พฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน 
3. ทัศนคติ และความตองการทางดานเน้ือหา และรูปแบบของรายการ 
- รับชมรายการโทรทัศนเกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐ หรือบางชวงของรายการ

โทรทัศนที่มีความเกี่ยวของ และศึกษาวิธีการดําเนินเรื่องของรายการเหลาน้ันที่มีความนาสนใจเพื่อ
นํามาประยุกต และนํามาเปนแนวทางในการผลิตรายการตอไป 
 
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตช้ินงาน “การผลิตรายการโทรทัศนเกี่ยวกับการ
สรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช” น้ัน ผูศึกษาไดศึกษาขอมูลในระดับทุติยภูมิ ที่ประกอบไป
ดวยแนวคิด ผลงาน และงานวิจัยที่ เกี่ยวของ จากบทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ วารสาร 
อินเทอรเน็ต และตําราวิชาการตางๆที่เกี่ยวของ รวมถึงการศึกษาจากรายการโทรทัศนเกี่ยวกับการ
สรางสรรคสิ่งประดิษฐ เพื่อใชในการอางอิงประกอบการศึกษาวิจัย และเปนแนวทางในการผลิต
รายการ ทั้งจัดทําแบบสอบถามกลุมเปาหมายตัวอยางเพื่อสํารวจทัศนคติ ความคิดและความตองการ
ที่มีตอรายการเพื่อนําผลที่ไดมาปรับประยุกตใชในการผลิตรายการ 

 
สรุปผลการดําเนินงาน 

ในสวนของสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมดต้ังแตข้ัน
กอนการผลิตรายการ (Pre-Production) ข้ันผลิตรายการ (Production) และข้ันหลังการผลิต
รายการ (Post-Production) โดยผลการดําเนินงานทั้งหมดเปนดังน้ี 

1. ข้ันกอนผลิตรายการ 
 เปนข้ันตอนในการจัดเตรียมทุกอยางกอนการผลิต ต้ังแตการศึกษาคนควา หาขอมูล

ที่มีความเหมาะสมและนาสนใจ เตรียมอุปกรณและติดตอทีมงานในการถายทํา จัดตารางเวลาและ
วางแผนงานทั้งหมดกอนการข้ันตอนผลิตรายการ ซึ่งในข้ันตอนน้ีมีความลาชาในเรื่องของการเลือก
เน้ือหาที่จะนําเสนอ วาเรื่องใดมีความเหมาะสม และมีความนาสนใจในการนําเสนอ จึงไดมีการเก็บ
ขอมูลสํารวจจากความตองการของกลุมเปาหมายตัวอยางและหาขอมูลจากเว็บไซตตางๆที่เกี่ยวของ 

2. ข้ันผลิตรายการ 
 เปนข้ันตอนในการถายทํารายการ ซึ่งในการดําเนินงานเปนไปตามที่กําหนด แตมี

ปญหาในเรื่องของเวลาและสถานที่ เน่ืองจากตองใชสถานที่ในการถายทําที่มีเวลาจํากัด ทําใหตองเรง
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การถายใหเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว นอกจากนี้ยังพบปญหาเม่ือถายไปสักพักหนวยความจําของ
กลอง หรือ เมมโมรี่การดเต็มจึงทําใหตองเสียเวลาลงไฟลวีดีโอกับคอมพิวเตอร จึงอาจทําใหการ
ทํางานลาชาไปบาง 

3. ข้ันหลังผลิตรายการ 
 เปนข้ันตอนในการลําดับภาพและเสียง และกราฟก ในรายการ การลงเสียงบท

บรรยาย ปรับสีและเสียงเพ่ือใหรายการออกมาสมบูรณท่ีสุด ซ่ึงผลการดําเนินงานในข้ันตอนนี้เปนไป
ตามท่ีไดวางแผนไว และมีการปรับแกการลําดับภาพใหมีความเชื่อมโยงและเขาใจไดงายข้ึน จึงมีการ
ปรับบทรายการ เพ่ือใหสอดคลองกัน และมีความลาชาในเรื่องการตัดตอและการทํากราฟก เนื่องจาก
ไมคอยมีประสบการณและความชํานาญดานเทคนิคและการออกแบบ จึงทําใหมีการปรับแกอยูหลาย
ครั้งเพ่ือใหดูทันสมัยและเหมาะกับกลุมเปาหมายท่ีสุด 

 
อภิปรายผล 

การอภิปรายผลนั้น สามารถแบงไดเปน 2 สวน คือ อภิปรายผลดานการศึกษา และ
อภิปรายผลการดําเนินงาน ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

อภิปรายผลการศึกษา 
ในการผลิตรายการโทรทัศนเก่ียวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช มี

ความสอดคลองกับทฤษฏีและแนวคิดตางๆ ดังนี้ 
1. ทฤษฎีการสื่อสาร 
 จากทฤษฎีการสื่อสารซ่ึงเปนทฤษฏีพ้ืนฐานท่ีใชในกระบวนการของการผลิตรายการ

โทรทัศน ท่ีมีจุดประสงคเพ่ือการสื่อสารขอมูลไปยังผูชม การสื่อสารเปนกระบวนการท่ีเก่ียวของกับ 
การคิด การรับรู การเรียนรู ซ่ึงตรงกับเนื้อหาของรายการท่ีตองการนําเสนอวิธีการประดิษฐสิ่งของ
จากของเหลือใช ซ่ึงเนื้อหาในรายการ 123 D.I.Y. ไดนําเสนอสถานการณจําลองท่ีกลุมเปาหมายสวน
ใหญพบเจอ เพ่ือทําใหกลุมเปาหมายรูสึกมีสวนรวมไปกับปญหาท่ีนํามาเสนอ จากนั้นจึงนําเสนอ
วิธีการประดิษฐของทํามือเพ่ือใหกลุมเปาหมายเกิดการรับรู เรียนรู และสามารถนําไปประดิษฐจริงได 

2. แนวคิดเก่ียวกับรายการโทรทัศนประเภทสาระบันเทิง 
 การผลิตรายการโทรทัศนเก่ียวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช เปน

รายการประเภท รายการสาธิตและทดลอง ท่ีนําเสนอดวยการอธิบายกรรมวิธี เทคนิค วิธีการ 
กระบวนการและข้ันตอน หรือรายละเอียดอ่ืนๆของการกระทําหรือการประดิษฐสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึง
สามารถนําไปปฏิบัติหรือทําไดจริง โดยนําเสนอผานทางสื่อบันเทิงรูปแบบตางๆ ซ่ึงในท่ีนี้รายการเปน
รายการท่ีนําเสนอวิธีการท่ีจะแกไขปญหาท่ีกลุมเปาหมายสวนใหญตองพบเจอดวยการประดิษฐสิ่งของ
จากของเหลือใช จึงตองทําใหรายการมีลักษณะท่ีกลุมเปาหมายสามารถทําตามได เขาใจงาย มีการ
แทรกสถานการณจําลองเขาไปทําใหมีความรูสึกรวม   

3. แนวคิดเก่ียวกับการคิดเชิงสรางสรรค 
 แนวคิดเก่ียวกับการคิดเชิงสรางสรรคเปนแนวคิดเก่ียวกับการสรางสรรคสิ่งใหมท่ี

แตกตางไปจากเดิม และใชประโยชนไดอยางเหมาะสม เปนความคิดริเริ่มใหมๆ ใหความรูสึกแปลก
ใหม และสามารถนําไปใชประโยชนไดเหมาะสมกวาสิ่งท่ีมีอยูเดิม ซ่ึงแนวคิดเก่ียวกับการคิดเชิง
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สรางสรรคน้ีผูศึกษาไดใชเปนกรอบในการคิดและผลิตเน้ือหาของรายการเพื่อใหเน้ือหาของรายการมี
ความสรางสรรค กลาวคือผูศึกษาไดใชทักษะความคิดสรางสรรคในการที่จะผลิตรายการที่สอน
ข้ันตอนการประดิษฐสิ่งของจากของเหลือใช ใหกลุมเปาหมายที่ตองการสรางสรรคใหมีความแปลก
ใหม มีความนาสนใจและสามารถนําไปตอยอดไอเดียได ทั้งน้ียังตองคํานึงถึงการนําไปใชประโยชนได
จริงอีกดวย 

4. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบ 
 เปนแนวคิดเกี่ยวกับงานที่ทําใหเกิดสิ่งที่กําหนดใหถือเปนหลักหรือเปนแนวดําเนินใน

การสรางสรรคศิลปะโดยมีจุดมุงหมายดานประโยชนใชสอยเปนหลักและอาจมีจุดมุงหมายดาน
สุนทรียภาพเพิ่มเติมเขามาอีกก็ได ซึ่งผูจัดทําไดนําแนวคิดน้ีมาประยุกตใชในรายการ กลาวคือ การ
ออกแบบสิ่งของที่นําเสนอและประดิษฐในรายการที่นอกจากจะตองมีรูปลักษณภายนอกที่สวยงาม
แลว ตองสามารถนําไปใชงานไดจริง ทั้งการออกแบบทางรูปลักษณและการใชงานก็ตองมีความ
สอดคลองและดึงดูดผูชมเพื่อสรางจุดเดนใหกับรายการ นอกจากน้ีผูศึกษายังไดนําทฤษฎีการออกแบบ
มาประยุกตในข้ันตอนหลังผลิตรายการ ไมวาจะเปนการออกแบบทางดานกราฟก การออกแบบการ
ตัดตอทั้งดานภาพและเสียง ทั้งน้ีเพื่อใหรายการมีความนาสนใจ และมีความสนุกสนานมากย่ิงข้ึน 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 จากการศึกษารายการที่เกี่ยวของ มีขอมูลที่เปนประโยชนในการผลิตรายการ “123 

D.I.Y. ” เปนอยางมาก ทั้งในเรื่องของข้ันตอนในการผลิตรายการ ต้ังแตข้ัน เตรียมการกอนการผลิต 
ข้ันตอนการผลิต และหลังการผลิต การสรางความนาสนใจใหกับรายการ จากการวิเคราะหความ
แตกตางของรายการที่มีความเกี่ยวของกบัการประดิษฐสิ่งของจากของเหลอืใชตางๆ ที่มีความแตกตาง
กันในดานเน้ือหาที่นําเสนอ การดําเนินเรื่อง เทคนิคดานกราฟก รวมถึงเทคนิคการเลาเรื่องตางๆ 
ผูจัดทําจึงไดนําขอดีของแตละรายการมาปรับประยุกตใชในรายการ “123 D.I.Y. ” เพื่อทําใหรายการ
มีความนาสนใจ มีประสิทธิผลออกมาเปนที่นาพอใจ และตรงตามที่กลุมเปาหมายตองการ 

อภิปรายผลการดําเนินงาน 
ในข้ันตอนการผลิตรายการสาร “123 D.I.Y. ” น้ัน มีกระบวนการผลิตคือ ข้ันกอนการ

ผลิตรายการ ข้ันการผลิตรายการ และข้ันหลังการผลิตรายการ ซึ่งในข้ันตอนกอนการผลิตรายการน้ัน
มีความลาชาในเรื่องของการเลือกเน้ือหาที่จะนําเสนอ บวกกับไดทําการคนควาหาขอมูล ความ
นาสนใจของการประดิษฐสิง่ของจากของเหลือใชตามเว็บไซตตางๆที่เกี่ยวของดวย ในข้ันตอนการผลิต
การวางแผนงานและการหาสถานที่ถายทํามปีญหา จึงตองมีการเปลี่ยนสถานที่ในการถายทํา และตอง
ถายทําในเวลาที่จํากัด สวนในข้ันตอนหลังการผลิตรายการ ภาพรวมของรายการยังไมมีความนาสนใจ
นัก ในการตัดตอครั้งสุดทายจึงไดคํานึงถึงความนาสนใจ และความสนุกของรายการ จึงไดเพิ่มการใส
กราฟก เพิ่มมุมกลองหรือเทคนิคการตัดเขาไปใหนาสนใจย่ิงข้ึน 
 
ปญหาและอุปสรรคในการผลิตชิ้นงาน 

ในการสรุปผลการดําเนินงานน้ันเปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมดต้ังแตข้ันตอน
กอนผลิตรายการ ข้ันตอนผลิตรายการ และข้ันตอนหลังผลิตรายการ โดยผลการดําเนินงานและ
อุปสรรคทั้งหมดเปนดังน้ี 
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1. ข้ันตอนกอนผลิตรายการ 
 ในข้ันตอนกอนผลิตรายการเปนข้ันตอนที่ตองคนควาขอมูล ประสานงาน เตรียม

อุปกรณสําหรับการถายทํา วางแผนการทํางานทั้งหมดเพื่อที่จะทําการผลิตรายการในข้ันตอนตอไป 
ซึ่งในข้ันตอนน้ีมีการดําเนินงานที่เกิดอุปสรรคบางเล็กนอย เน่ืองจากผูดําเนินรายการและทีมงาน
ผูชวยมีเวลาที่ไมคอยตรงกันนัก แตอยางไรก็สามารถหาเวลาที่ผูดําเนินรายการวางตรงพรอมกับ
ทีมงานผูชวยได สวนในเรื่องสถานที่ในการถายทําน้ัน ในตอนแรกตองการใหสถานที่ถายทําเปนสตูดิโอ 
แตเน่ืองจากตองมีการตกแตงฉากเยอะและไมคอยตรงกบัรปูแบบรายการมากเทาไหรนัก ผูศึกษาจึงได
เปลี่ยนสถานที่ถายทําจึงไดยายสถานที่ไปถายที่สตูดิโอที่มีความพรอมของฉากและอุปกรณ จึงทําให
การทํางานงายข้ึน และราบรื่นเปนอยางดี ทั้งภาพที่ออกมาก็สามารถเขากับตัวรายการได 

2. ข้ันตอนการผลิตรายการ 
 ในข้ันตอนของการผลิตน้ัน ปญหาและอุปสรรคที่พบเจอคือเรื่องของเวลาในการถาย

ทํา เน่ืองจากเปนสตูดิโอที่ตองเชา ทําใหตองถายทําแขงกับเวลาที่มีอยูอยางจํากัด นอกจากน้ียังพบกับ
ปญหาของการจัดไฟ เพราะตองใชเวลาในการเซทอุปกรณและจัดไฟนาน ทําใหเหลือเวลาในการถาย
ทําไมมากเทาที่ควร  

3. ข้ันตอนหลังผลิตรายการ 
 ในข้ันตอนหลังผลิตรายการน้ัน มีปญหาก็คือการตัดตอ ซึ่งตองใชความสามารถและ

ความชํานาญในการตัดตอ เพื่อที่ตัดรายการออกมาแลวจะไดมีความนาสนใจและสนุก แตเน่ืองจากผู
ศึกษายังไมมีความชํานาญในดานตัดตอมากนัก จึงทําใหใชเวลาในการตัดตอนาน 

 
ขอเสนอแนะในการทําการศึกษาและผลิตคร้ังตอไป 

1. ในข้ันตอนการคัดเลือกเน้ือหาการประดิษฐสิ่งของจากของเหลือใช ตองทําใหมีความ
นาสนใจ และมีความแปลกใหมเพื่อดึงดูดผูชม 

2. ในข้ันตอนกอนการผลิตน้ัน จะตองหาขอมูลที่เกี่ยวของอยางถ่ีถวน มีเตรียมงานอยาง
ดี และวางแผนการถายทําอยางเปนระบบเพื่อไมใหเกิดปญหาที่จะเกิดข้ึนในข้ันตอนการถายทํา หรือ
ใหเกิดความผิดพลาดนอยที่สุด ถามีการเตรียมพรอมที่ดีกจ็ะทําใหการทํางานน้ันเปนระบบและงายข้ึน 
และควรประสานงาน พูดคุยกับทุกฝายกอนการถายทําเพื่อใหการถายทําเปนไปในทางเดียวกันและ
ตรงตามเวลาที่กําหนด 

3. การทํารายการประเภทการประดิษฐสิ่งของน้ัน นอกจากจะตองมีเน้ือหาที่นาสนใจ
แลว มุมกลองก็ยังมีความสําคัญเปนอยางมาก โดยจะตองถายภาพออกมาใหของที่ประดิษฐข้ึนมาน้ันดู
สวยงาม ดึงดูดใหผูชมสนใจ และเกิดความรูสึกที่อยากจะลองทําตาม 

4. ควรศึกษาหาความรูฝกฝนและเรียนรูในการผลิตรายการโทรทัศน ทั้งข้ันตอนกอนการ
ผลิต การผลิตและหลังการผลิต เวลาเกิดปญหาเฉพาะหนาจะไดสามารถแกไขปญหาได และเพื่อไมให
งานดําเนินไปดวยความลาชา 

5. ดานอุปกรณและเครื่องมือที่ตองใชในการถายทํารายการ ควรจัดเตรียมและศึกษา
วิธีการใชอุปกรณตางๆใหเรียบรอยกอนการถายทําเพื่อความสะดวกและความรวดเร็ว 

6. ตองมีการคุมงบประมาณในการถายทํา และพยายามอยาใหเกินงบประมาณที่ต้ังไว 
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แบบสอบถามเกีย่วกับการผลิตรายการโทรทัศน 

เกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 

เร่ือง ทัศนคติ และความตองการสื่อรายการโทรทัศน 

เก่ียวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช 

คําช้ีแจง แบบสอบถามน้ีเปนสวนหน่ึงของการวิจัยจลุนิพนธระดับปรญิญาตรี ในหัวขอ 

“การผลิตรายการโทรทัศนเกี่ยวกบัการสรางสรรคสิง่ประดิษฐจากสิง่ของเหลือใช” ของคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยทุกคําตอบของ

ทานจะใชเพื่อเปนประโยชนตอการวิจัยครั้งน้ี 

 

ตอนท่ี1 ลักษณะทางประชากรศาสตร 

1. อายุ 

☐ 10-17 ป ☐ 18-25 ป ☐ 26-33 ป 

☐ 34-41 ป ☐ 42-49 ป ☐ 50 ปข้ึนไป 
2. อาชีพ 

☐นักเรียน/นักศึกษา ☐ขาราชการ ☐พนักงานบริษัท 

☐ธุรกิจสวนตัว ☐คาขาย ☐อื่นๆ ___________  
3. ระดับการศึกษา 

☐ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย                 ☐ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

☐มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา         ☐สูงกวาปริญญาตร ี
4. รายไดตอเดือน 

☐ต่ํากวา 5,000 บาท ☐ 5,001-10,000 บาท ☐ 10,001-15,000 บาท 

☐ 15,001-20,000 บาท ☐ 20,001-25,000 บาท ☐ 25,001-30,000 บาท 

☐ 30,001 บาทข้ึนไป 

 

ตอนท่ี2 พฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน 

5. ประเภทรายการโทรทัศนทีร่ับชมบอยทีสุ่ด 

 ☐รายการขาว (News)   ☐รายการบันเทิง (Entertainment)  

 ☐รายการสารคดี (Documentary)  ☐รายการสนทนา (Talk show)  

 ☐รายการเรียลลิต้ี (Reality)  ☐รายการเกมสโชว (Games show)  

 ☐รายการสาระบันเทงิ (Edutainment)  ☐รายการปกิณกะ (Variety show)  

 ☐ละคร (Drama)  
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6. วันใดที่รับชมรายการโทรทัศนบอยทีสุ่ด 

 ☐จันทร-ศุกร ☐เสาร-อาทิตย 
7. ชวงเวลาใดที่รับชมรายการโทรทัศนมากที่สุด 

 ☐เวลา 06.00 – 09.00 น. ☐เวลา 09.01 – 12.00 น. 

 ☐เวลา 12.01 – 15.00 น.  ☐เวลา 15.01 – 18.00 น. 

 ☐เวลา 18.01 – 21.00 น.  ☐เวลา 21.01 – 00.00 น. 

 ☐เวลา 00.01 – 03.00 น.  ☐เวลา 03.01 – 06.00 น. 
8. ทานเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มเีน้ือหาเกี่ยวกบัการสรางสรรคสิง่ประดิษฐจากสิง่ของเหลือใช 

 ☐เคยดู  ☐ไมเคยดู (ถาไมเคยดูใหขามไปที่ขอ 10)  
9. ทานคิดวารายการโทรทัศนที่มเีน้ือหาเกี่ยวกบัการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใชใน
ปจจุบันมเีพียงพอหรือไม 

 ☐เพียงพอ ☐ไมเพียงพอ 
10. รายการโทรทัศนทีป่ระกอบดวยชวงการประดิษฐจากสิ่งของเหลือใชรายการใดที่ทานชอบมาก
ที่สุด 

 ☐รายการอาวุธไอเดียทางชองไทยทีวีสีชอง 3  

 ☐รายการซสิเตอรเดยชวง Sis Lab DIYทางชองททบ. 5 

 ☐รายการ We love Shopping ชวง Idea Chicทางชอง Truelife TV 

 ☐รายการCheeze TV D.I.Y.ทางชอง VeryTV true vision 85 / TV true vision 56 

 ☐ไมเคยดูเลย 

 ☐รายการอื่นๆ (โปรดระบ)ุ …………………………………………………………….. 

 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติ และความตองการทางดานเน้ือหา และรูปแบบของ

รายการ 

11. ทานมีวิธีจัดการกับสิ่งของเหลือใชที่ไมเกิดประโยชนอยางไร 

 ☐นําไปทิ้ง ☐นําไปขาย 

 ☐นําไปบริจาค/ใหญาติ ☐นําไปประดิษฐ ตกแตงใหม แลวนํากลับมาใช 

12. ทานคิดจะประดิษฐสิ่งของจากของเหลือใช เน่ืองในโอกาสใด 

 ☐ทําเปนของขวัญใหคนพเิศษ  ☐หารายไดเสริม 

 ☐เปนวิชาเรียน/ทําสงอาจารย ☐ตองการนําของกลับมาใชใหม 
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13. ทานมีความสนใจเกี่ยวกับการนําของเหลือใชมาประดิษฐใหเกิดประโยชนข้ึนใหม (D.I.Y.) มาก

นอยเพียงใด 

 ☐สนใจ ☐สนใจปานกลาง ☐ไมสนใจ 

14. ถามีรายการโทรทัศนเกี่ยวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิง่ของเหลือใช ทานสนใจหรือไม 

 ☐สนใจ ☐ไมสนใจ 

15. ทานคิดวารายการโทรทัศนเกี่ยวกบัการสรางสรรคสิง่ประดิษฐจากสิง่ของเหลือใช ควรมีเน้ือหา

อยางไรมากที่สุด  

 ☐ข้ันตอนการประดิษฐไมซับซอน สามารถทําตามไดงาย 

 ☐อุปกรณและวัสดุสามารถหาซื้อไดทั่วไป 

 ☐มีความคิดสรางสรรคแปลกใหม 

 ☐ใชระยะเวลาในการทําไมนาน 

16. ทานคิดวาปจจัยใดที่ทําใหทานสนใจและเลือกรับชมรายการมากที่สุด 

 ☐ผูดําเนินรายการพูดจามสีาระ 

 ☐เน้ือหารายการที่มีความสรางสรรคแปลกใหม 

 ☐การถายภาพที่ดูสวยงาม 

 ☐รูปแบบการนําเสนอทีส่นุกสนาน มีสาระ 

17. ทานคิดวารายการโทรทัศนเกี่ยวกบัการสรางสรรคสิง่ประดิษฐจากสิง่ของเหลือใชควรออกอากาศ

วันใดที่สะดวกตอการชมของทานมากทีสุ่ด 

 ☐จันทร ☐อังคาร ☐พุธ  ☐พฤหัสบดี 

 ☐ศุกร ☐เสาร ☐อาทิตย 
18. ทานคิดวารายการโทรทัศนเกี่ยวกบัการสรางสรรคสิง่ประดิษฐจากสิง่ของเหลือใชควรออกอากาศ

ชวงเวลาใด 

 ☐เวลา 06.00 – 09.00 น. ☐เวลา09.01 – 12.00 น. 

 ☐เวลา 12.01 – 15.00 น.  ☐เวลา15.01 – 18.00 น. 

 ☐เวลา18.01 – 21.00 น.  ☐เวลา 21.01 – 00.00 น. 

 ☐เวลา 00.01 – 03.00 น.  ☐เวลา 03.01 – 06.00 น. 
19. ทานคิดวารายการโทรทัศนเกี่ยวกบัการสรางสรรคสิง่ประดิษฐจากสิง่ของเหลือใชควรใชเวลาใน

การออกอากาศกี่นาท ี

 ☐5 นาที  ☐7 นาที ☐10นาที 
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ตอนท่ี4 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับหลังการรับชม

รายการ“123 D.I.Y.” 
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แบบสอบถามความพึงพอใจและ ประโยชนท่ีไดรับหลังการรับชมรายการ“123 D.I.Y.” 

โครงการจุลนิพนธการผลิตรายการโทรทัศนเก่ียวกับการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช 

1. แบบประเมินความพึงพอใจชุดน้ี มีจุดประสงคเพือ่รบัทราบขอมูลเกี่ยวกบัความพึงพอใจ

และความคิดเห็นในการรบัชมรายการ 

2. คําตอบในแบบประเมินความพึงพอใจน้ีจะนําไปใชประโยชนเพื่อการศึกษาเทาน้ัน ซึ่งจะไม

มีผลกระทบตอสวัสดิภาพของทานแตอยางใด ดังน้ันจงึใครขอความรวมมือจากทานในการตอบคําถาม

ทุกขอตามความจริง 

3. ขอมูลในแบบสอบถามมีทัง้หมด 7 ตอน ไดแก 

 

ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

ช่ือ นามสกุล อายุ ระดับการศึกษา สถานศึกษาหรือสถานทีท่ํางาน 

ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นตอพิธีกรรายการ 123 D.I.Y. 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นตอรปูแบบและเน้ือหาของรายการ 123 D.I.Y. 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นตอการถายทํา ภาพและเสียงของรายการ 123 D.I.Y. 

ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นตอเทคนิคการตัดตอ กราฟกของรายการ 123 D.I.Y. 

ตอนท่ี 5 ประโยชนที่ไดรับหลงัจากการชมรายการ 123 D.I.Y. 

ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นตอภาพรวมของรายการ 123 D.I.Y. 

ตอนท่ี 7 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรงุรายการ 123 D.I.Y. ใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ช่ือ นามสกุล อายุ ระดับการศึกษา สถานศึกษาหรือสถานทีท่ํางาน  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นตอพิธีกรรายการ 123 D.I.Y. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นตอรูปแบบและเน้ือหาของรายการ 123 D.I.Y. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นตอการถายทํา ภาพและเสียงของรายการ 123 D.I.Y. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นตอเทคนิคการตัดตอ กราฟกของรายการ 123 D.I.Y. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอนท่ี 5 ประโยชนที่ไดรับหลังจากการชมรายการ 123 D.I.Y. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นตอภาพรวมของรายการ 123 D.I.Y. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนท่ี 7 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรงุรายการ 123 D.I.Y.ใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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