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13530398 : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภาควิชาวิทยุและโทรทศัน์ 
เรื่อง : การผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับนกัแต่งรถมือใหม่ 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย  เพื่อน าไปสู่การผลิตรายการโทรทัศน์
ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ รายการ คลับโร้ด (Club Road) ในรูปแบบของรายการโทรทัศน์ ความยาว 
15 นาที โดยผู้ศึกษาได้มุ่งเน้นการผลิตรายการโทรทัศน์ในทุกขั้นตอน เริ่มจากการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ (Pre-production) ด้วยการส ารวจและวิเคราะห์รายการรถยนต์ทาง
โทรทัศน์ที่เกี่ยวข้อง มีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ผลิตรายการและผู้ด าเนินรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์
จ านวน 3 ท่าน และมีส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้ที่ชอบศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับรถยนต์บนอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.pantip.com ห้องรัชดา และกลุ่มที่เป็นมือใหม่หัด
แต่ง อายุ 22-35 ปี  จ านวน 100 คน เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้งหมด มาจัดท าโครงร่าง
รายการและบทรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่  โดยผ่านการตรวจสอบโครงสร้างและ
เนื้อหารายการจากผู้เช่ียวชาญด้านการสื่อสารมวลชน จากนั้นจึงด าเนินการผลิตรายการโทรทัศน์
ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ ภายใต้ช่ือรายการ Club Road จ านวน 1 ตอน  ความยาว 15 นาที   
โดยรายการจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่หนึ่ง คือ ช่วง Club Talk และช่วงที่สอง คือ  
ช่วง D.I.Y. หลังจากข้ันตอนผลิตรายการ ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลรายการ โดยให้กลุ่มเป้าหมาย
รับชมรายการและสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ใน
วัยเริ่มท างานและขับรถยนต์ และสนใจการแต่งรถที่มีอายุอยู่ระหว่าง  22-25 ปี  จ านวน 5 คน และ
กลุ่มผู้ที่สนใจการแต่งรถยนต์ ที่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี จ านวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน 

ผลการประเมินรายการ คลับโร้ด (Club Road) พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ทั้งสองกลุ่ม
มีความพึงพอใจและช่ืนชอบรูปแบบและเนื้อหาของรายการ  โดยให้เหตุผลว่ารายการสามารถเจาะ
กลุ่มผู้ชมที่เป็นนักแต่งรถมือใหม่โดยเฉพาะซึ่งแตกต่างจากรายการรถยนต์อื่นๆ  มีความหลากหลาย
ของเนื้อหา ทั้งการให้ค าแนะน าการแต่งรถกฎหมายกับการแต่งรถ และการสาธิตการแต่งรถยนต์ 
ด้วยตนเองแบบง่าย (D.I.Y.) รูปแบบรายการสามารถท าให้ผู้ชมที่สนใจในเรื่องของรถยนต์แต่ไม่เข้าใจ
ในเรื่องการตกแต่งรถยนต์ สามารถเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวันได้จริงในด้านของผู้ด าเนินรายการมีความรู้เรื่องรถอย่างดี ควรปรับปรุงแก้ไขบุคลิก
เล็กน้อย มีความช่ืนชอบกราฟิกรายการมีความเข้ากันและเหมาะสมกับเนื้อหารายการรถยนต์  
การตัดต่อมีความสนุกสนาน น าเสนอภาพและข้อมูลตัวอักษรที่เข้าใจได้ง่าย ดนตรีและเสียงประกอบ
มีความเหมาะสมกับรายการ ท าให้ไม่น่าเบื่อและน่าติดตาม ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่ารายการโทรทัศน์
ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ คลับโร้ด (Club Road) ในภาพรวมได้รับความช่ืนชอบและการตอบรับที่ดี
จากกลุ่มนักแต่งรถมือใหม่ เป็นอย่างดี 
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กิตตกิรรมประกาศ 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี อันเนื่องมาจากก าลังใจ ความร่วมมือ และความกรุณา 
จากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม จากจุดเริ่มต้นถึงความส าเร็จของการศึกษาวิจัยครั้งนี้   
ซึ่งผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์กังวาล ทิมพัฒนพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ ที่ให้ 
ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อข้าพเจ้า นอกจากนี้ขอกราบขอบพระคุณ 
ผศ.โชติรส ทิมพัฒนพงษ์ อาจารย์มานิดา นฤภัทร ดร.ทวีรัก กลิ่นสุคนธ์ และอาจารย์สร้างสรรค์  
สันติมณีรัตน์ ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ส่งผลให้
จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย 
ศิลปากรทุกท่าน ที่ให้ความรู้ ค าแนะน า และประสบการณ์อันมีค่า จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบ
ความส าเร็จได้ด้วยดี 

นอกจากนี ้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับการช่วยเหลือจาก  
คุณธนเสฏฐ์ ธนกุลประภัสสร์ ผู้ผลิตรายการ ฅ-คนรักรถ รวมถึงคุณสุรมิส เจริญงาม และ คุณรณกร 
พรรณรังษี ผู้ด าเนินรายการ สปีดทอล์ค และผู้เ ช่ียวชาญด้านรถยนต์ ที่ เต็มใจช่วยเหลือใน 
การสัมภาษณ์ การถ่ายท ารายการ และการให้ค าแนะน าในทุกๆเรื่องอย่างเต็มที่ รวมถึงเพื่อนๆทุกคน
ที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องการถ่ายท ารายการ การเตรียมงานทุกข้ันตอน รวมถึงอุปกรณ์ สถานที่ 
และการให้ค าแนะน าต่างๆ จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 

สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อและคุณแม่ บุคคลส าคัญที่สุดในชีวิต โดยให้ 
การสนับสนุน ในทุกๆด้าน มอบความรัก การดูแลเอาใจใส่ ให้ก าลังใจ และสนับสนุนในด้านการศึกษา
จนท าให้ประสบความส าเร็จในวันน้ี 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
รถยนต์เป็นปัจจัยหนึ่งในการด าเนินชีวิตของคนในปัจจุบันเพ่ือพาผู้ขับ ผู้โดยสาร หรอื 

สิ่งของ ไปถึงยังจุดหมายปลายทางให้ทันกับชั่วโมงเร่งด่วนในชีวิตประจ าวัน รถยนต์ส่วนมากได้รับ 
การออกแบบอย่างซับซ้อนทางวิศวกรรม และมีหลากหลายประเภทเพ่ือให้รองรับความต้องการและ 
ความเหมาะสมในการใช้งานที่แตกต่างกันไป เช่น นักธุรกิจระดับสูงใช้รถซดีานหรู (Luxury Sedan) 
มีคนขับรถ ผู้ใหญ่ใช้รถยนต์นั่งขนาดกลาง (D-Segment / Mid-Size car) วัยรุ่นใช้รถยนต์ขนาดเล็ก 
หรืออีโค่คาร์ (B-segment / Eco Car)  คนต่างจังหวัดหรือคนท าอาชีพพ่อค้าแม่ค้านิยมใช้รถกระบะ 
นอกจากนีย้ังมรีถท่ีตอบสนองการใช้งานอื่นๆ เช่น ผู้ที่ชื่นชอบความเร็วก็จะใช้รถ Super Car ที่มี
ราคาแพงอย่าง Ferrari Lamborghini Porsche Bentley  ซึ่งเป็นรถยนต์ที่มีสมรรถนะสูงมาก  
ใช้วัสดุน้ าหนักเบาในการผลิต ถอดแบบมาจากรถแข่งในสนาม และยังมีรถสปอร์ต (Sport Car)                                                             
อย่าง Nissan Toyota Mazda Honda และอ่ืนๆอีกหลายรุ่นที่ราคาไม่แพงมาก แต่ยังคงมีความเท่ 
ทันสมัย สวยงามและหรูหราไม่แพ้รถยนต์ Super Car (th.wikipedia.org/wiki/รถยนต์ 3 กรกฎาคม 
2556) 

ในปี พ.ศ. 2554 มีรถยนต์ส่วนบุคคลที่ผ่านการจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
จ านวน 3,071,249 คัน  ในป ีพ.ศ. 2555 มีการจดทะเบียนจ านวน 3,617,830 คัน เพ่ิมข้ึนถึง 17.7% 
เนื่องมาจากผลของโครงการรถใหม่คันแรกตามนโยบาลรัฐบาล ที่เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.  2554 
ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 และในปี พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน มีการ 
จดทะเบียนมากถึง 1,989,957 คัน จะเห็นได้ชัดว่าความต้องการใช้รถยนต์นั้นมีเพ่ิมมากขึ้นทุกปี  
แต่นอกจากจะมีโครงการคืนเงินภาษีรถยนต์คันแรก ซ่ึงหมดเขตไปแล้วและมียอดจองเป็นจ านวนมาก 
ค่ายรถยนต์หลายค่ายยังมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษมากมาย เพ่ือดึงดูดลูกค้าให้หันมาซื้อรถยนต์รุ่นอื่นๆ 
แทนการใช้สิทธิ์คืนภาษีรถยนต์คันแรก เช่น อัตราเงินดาวน์ต่ า ผ่อนดอกเบี้ย 0% ส่วนลด ประกันภัย 
เป็นต้น ยอดขายจึงมากขึ้นกว่าเดิม (กรมการขนส่งทางบก, กองแผนงาน  30 มิถุนายน 2556) 

ปัจจุบันนี้มีผู้ใช้รถยนต์อยู่เป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นรถคันแรกในชีวิต รถใหม่ป้ายแดง  
รถเพ่ือนยากคันปัจจุบัน หรือรถคู่ใจมรดกตกทอดจากรุ่นพ่อ ซึ่งนอกจากความต้องการของผู้ใช้รถยนต์ 
ในด้านความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางแล้ว ผู้ใช้รถยนต์ยังต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆที่ 
จะท าให้เกิดความพึงพอใจในการขับขี่สูงสุด โดยเฉพาะอุปกรณ์ประเภทประดับตกแต่ง เพ่ือต้องการที่
จะแต่งรถยนต์ให้มีความแปลกใหม่ แต่จุดประสงค์ในการแต่งรถคันโปรดของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน 
บางคนแต่งรถยนต์เพ่ือความสวยงามตามความชอบหรือสไตล์ของตนเอง นอกจากท่ีได้ชื่นชมกับความ 
สวยงามแล้ว ยังภูมิใจที่เวลาขับรถ แล้วมีคนหันหลังมองตามรถของเรา ส่วนการตกแต่งรถเก่าให้ดูดี  
ก็อาจเป็นการเพ่ิมมูลค่ารถขึ้นมาได้ สามารถขายต่อในราคาท่ีดีขึ้น ซึ่งก็จะมีตลาดส าหรับรถยนต์ 
ประเภทนี้เหมือนกัน (ทีมบรรณาธิการ Life Balance 2553 : 2-8) 
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การตกแต่งรถยนต์มีหลายประเภท แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้  
1. การตกแต่งภายนอก คือ การตกแต่งโดยใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นมาส าหรับรถยนต์รุ่นนั้นๆ 

เพ่ือเพ่ิมความสวยงามแก่ตัวรถด้านนอก เช่น สเกิร์ตรอบคัน สปอยเลอร์ ล้อแมกซ์ ชิ้นส่วนครอบ
โครเมียม ไฟประดับ สติ๊กเกอร์ตกแต่งรถ ฟิล์มกรองแสง โช๊คอัพ ปลายท่อไอเสีย เป็นต้น   

2. การตกแต่งภายใน คือ การประดับตกแต่งภายในห้องโดยสารเพ่ือเพ่ิมความสวยงาม 
และความสะดวกสบายนิยมใช้วัสดุที่เป็นหนัง ลายไม้ หรือเคฟล่าร์ เช่น การตกแต่งพวงมาลัย  
เบาะ หัวเกียร์ พรม เป็นต้น หรือการตกแต่งเครื่องเสียง การตกแต่งเรือนไมล์ ไฟภายในรถ ก็เป็นการ
ตกแต่งภายในเช่นกัน 

3. การตกแต่งเครื่องยนต์ คือ การปรับแต่งรถยนต์เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะให้แรงและดียิ่งขึ้น  
ซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องยนต์เป็นพิเศษ และใช้ชิ้นส่วนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ เช่น เทอร์โบ  
ไส้กรองอากาศ  หม้อพักและท่อไอเสีย น้ ามันเชื้อเพลิงแบบพิเศษ เป็นต้น 

ซึ่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประดับตกแต่งมีหลายระดับราคา ตั้งแต่วัสดุพลาสติก ABS ที่มีราคา
ถูกและทนทาน ไปจนถึงชิ้นส่วนคาร์บอนไฟเบอร์ท่ีมีน้ าหนักเบาแต่ราคาสูง มากน้อยแตกต่าง 
กันไปตามแหล่งผลิตทั้งในประเทศหรือน าเข้าจากต่างประเทศ บางคนก็มีการสั่งท าชุดแต่งพิเศษข้ึนมา 
ในส่วนของการตกแต่งเครื่องยนต์นั้นมีทางเลือกหลากหลาย ทั้งอู่แต่งรถคนไทยฝีมือดีที่เป็นที่ยอมรับ 
การน าเข้าชิ้นส่วนเพิ่มประสิทธิภาพจากต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งอู่เซียงกงของญี่ปุ่นที่เป็นศูนย์รวม 
เครื่องยนต์และอะไหล่รถยนต์ที่ใช้แล้ว 

รถยนต์ที่ได้รับความนิยมน ามาแต่งนั้น ส่วนมากจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง 
และเป็นรถตลาด เช่น Honda Civic ที่ได้รับความนิยมมาก ตั้งแต่โฉมเตารีด รหัส EG หรือที่คนไทย 
ส่วนใหญ่รู้จักในนาม Civic 3 ประตู ที่แม้ตัวรถจะมีอายุมากกว่า 20 ปีแล้ว แต่ปัจจุบันยังมีคน 
น ามาแต่งเป็นสไตล์สปอร์ตอยู่ เพราะเป็นรถยนต์ที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว รูปทรงที่ยังคงทันสมัย  แถมราคา 
ซ้ือ-ขายยังไมต่กมาก เมื่อเทียบกับรถยนต์ในปัจจุบันแล้ว นอกจากนี้ยังม ีHonda Civic รุ่นอื่นๆ เช่น  
ES , FD หรือ FB ก็ได้รับความนิยมมากเช่นกัน รวมถึงรถยนต์รุ่นอื่นที่นิยมน ามาแต่งกันหลายโฉม 
เช่น Mitsubishi Lancer , Subaru Impreza , Toyota Corolla เป็นต้น 

ในปีที่ผ่านมา ยอดขายรถยนต์ส่วนใหญ่นั้นไดม้าจากนโยบายรถยนต์คันแรกของรัฐบาล 
ซึ่งเป็นรถยนต์อีโค่คาร์หรือรถยนต์นั่งขนาดเล็กเป็นจ านวนมาก ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะนิยมน ารถมาแต่ง 
เพ่ือเพ่ิมความสวยงาม เช่น ใส่สเกริ์ตรอบคัน เปลี่ยนล้อแมกซ์ หรือปรับแต่งเครื่องยนต์ให้สมรรถนะ 
ดียิ่งขึ้น รถยนต์ที่ได้รับความนิยม เช่น Nissan March ที่มีรูปทรงที่น่ารัก สามารถแต่งให้สวยน่ารัก 
และยังสามารถแต่งให้มีรูปโฉมที่สปอร์ตอีกด้วย หรือ Toyota Vios ที่มียอดขายรถคันแรกสูงที่สุด 
ทีน่ิยมน ามาแต่งแบบสปอร์ต และยังมีรถรุ่นอ่ืนๆที่ลูกค้านิยมอีก เช่น Honda Jazz , Toyota Yaris , 
Ford Fiesta , Mazda 2 เป็นต้น 

นอกจากรถตลาดหรือรถยนต์รุ่นใหม่ที่คนนิยมน ามาแต่งแล้ว ยังมีรถสไตล์อื่นๆอีก เช่น 
รถคลาสสิก อย่าง Volkswagen Beetle หรือรถเต่า และ Austin Mini มีสไตล์การตกแต่งที่เรียบง่าย 
หรือบางคันได้รับการบูรณะทั้งภายในและภายนอกให้กลับมาเหมือนรถท่ีออกมาใหม่ในยุคนั้น หรือว่า 
จะเป็นรถสปอร์ตอเมริกันมัสเซิลคันใหญ่ อย่างเช่น Ford Mustang หรือ Chevrolet Corvette  
ที่เศรษฐีนักสะสมชอบน ามาตกแต่งในแบบของตนเอง เป็นต้น 
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ส าหรับบางคน การแต่งรถไม่ได้มองแค่ความสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องค านึงถึง 
การเพ่ิมสมรรถนะ ประโยชน์และความปลอดภัยที่จะได้มาด้วย เช่น การติดครอบกระจกมองข้างแบบ 
มีไฟเลี้ยว นอกจากจะท าให้เกิดความสวยงามแล้ว ก็ยังได้ประโยชน์ในการให้รถคันอ่ืนเห็นไฟด้านข้าง 
ของตัวรถขณะเลี้ยวได้ด้วย หรือการติดเซ็นเซอร์ถอยหลัง ก็จะช่วยให้การถอยหลังเป็นเรื่องท่ีง่ายขึ้น 
ส าหรับรถท่ีมีขนาดยาว หรือแม้แต่รถทั่วไปที่ผู้ขับต้องการมีอุปกรณ์ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกสบาย 
มากขึ้น (ทีมบรรณาธิการ Life Balance 2553 : 8) 

การแต่งรถนอกจากจะค านึงถึงความสวยงามและความปลอดภัยแล้ว ผู้แต่งยังต้องค านึงถงึ 
กฎหมายที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 อีกด้วย ซึ่งต้องไม่ก่อให้เกิดอันตราย 
แก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อ่ืน ทั้งกฎหมายการใช้ไฟหน้ารถ ไฟตัดหมอก ที่ต้องไม่รบกวนผู้ใช้ท่านอื่น 
การติดตั้งท่อไอเสียที่ต้องไม่ให้เสียงดังเกินกว่ากฎหมายก าหนด และต้องไม่มีควันด าไอเสียเป็นมลพิษ 
นอกจากนี้ยังมีกฎหมายเรื่องการติดตั้งชุดแต่ง กระจกมองข้าง การโหลดเตี้ย-ยกสูง เป็นต้น 

ผู้ที่รักการแต่งรถยนต์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ศึกษาและเชี่ยวชาญในการแต่งรถเป็นอย่างดี แต่มี 
คนส่วนหนึ่งที่เป็น “มือใหม่หัดแต่ง” คือ ยังไม่มีความรู้หรือแนวทางท่ีแน่นอนในการแต่งรถของตนเอง 
ซึ่งจะเริ่มศึกษาโดยการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตด้วยตัวเอง ทั้งการเข้าเว็บบอร์ดรถยนต์ หรือการโพสต์ 
ถามค าถามข้อสงสัยที่อยากรู้ในกระทู้ เพ่ือจะหาแนวทางการแต่งรถยนต์ที่ตนเองสนใจ ว่าจะแต่งรถ 
อย่างไรให้สวยงาม มีนักแต่งรถมือใหม่ส่วนหนึ่งที่ต้องการให้รถยนต์ของตัวเองมีความสวยงาม แต่ยงั 
ไม่มีงบประมาณมากพอที่จะไปซื้ออุปกรณช์ุดแต่งที่มีราคาแพง จึงหาแนวทางแต่งรถแบบประหยัด 
งบน้อย ท าให้เกิดไอเดียการแต่งรถยนต์ด้วยตนเองหรือที่เรียกว่า ดีไอวาย โดยน าวัสดุที่หาได้รอบๆตัว 
มาดัดแปลงใหม่และน ามาติดตั้งให้มีความสวยงามตามสไตล์ของตนเอง เมื่อช านาญและมีงบมากพอ 
ค่อยเริ่มก้าวไปสู่การซื้อชุดแต่งและปรับแต่งเครื่องยนต์ต่อไป 

ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 แถบทวีปยุโรปและอเมริกาเป็นแหล่งอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ยักษ์ใหญ่ของโลก ท าให้มีรายการโทรทัศน์ที่มีการแนะน าเกี่ยวรถยนต์เกิดข้ึนมากมาย เช่น Top Gear 
Fifth Gear เป็นต้น และหลังจากนั้นก็มีรายการรถยนต์เกิดขึ้นมากมายมาจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทย 
ก็เช่นกัน มีรายการเก่ียวกับรถยนต์หลายรายการ เช่น ต-คนรักรถ รู้เรื่องรถกับพัฒนเดช เป็นต้น  
รวมทั้งสถานีโทรทัศน์ Speed Channel ที่เป็นสถานีแห่งโลกยานยนต์ 24 ชั่วโมง ครั้งแรก  
ในประเทศไทยที่ออกอากาศครั้งแรกในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ปัจจุบันออกอากาศทางช่อง 
True Vision 118  ซึ่งมีรายการรถกว่า 30 รายการ เช่น รายการ Speed Talk เป็นรายการสด ที่เปิด
โอกาสให้ผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาทุกอย่างเก่ียวกับรถยนต์ โดยมีกูรู 5 ท่าน 5 ทาง  
ช่วยไขปัญหา หรือ รายการ MAXTV ซึ่งเป็นรายการที่ให้กูรูด้านการทดสอบรถยนต์มาทดลองขับและ 
วิจารณ์รถยนต์ในทางที่ตรงไปตรงมา เพ่ือให้คุณผู้ชมได้รู้ลึกรู้จริงที่เก่ียวกับรถยนต์รุ่นนั้นๆ เป็นต้น 
(http://www.speedchannelthailand.com 3 กรกฎาคม 2556) 

รายการรถยนต์ที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นเน้นความเป็นวาไรตี้ มีกลุ่มเป้าหมายที่จะน าเสนอ  
เป็นคนที่ชื่นชอบรถยนต์และมีความรู้ในด้านรถยนต์อยู่แล้ว แต่ยังไม่มีรายการที่ให้ค าแนะน าส าหรับ 
นักแต่งรถมือใหม่โดยเฉพาะ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงน าปัญหาเหล่านี้มาวิเคราะห์ และผลิตเป็นรายการขึ้นมา 
เพ่ือน าเสนอข้อมูลที่เป็นแนวทางการแต่งรถยนต์จากผู้เชี่ยวชาญอย่างถูกวิธี และเป็นการให้ค าแนะน า 
แก่ผู้ที่เป็นนักแต่งรถมือใหม่ในการเริ่มต้นตกแต่งรถยนต์ที่ได้ทั้งความสวยงามและความประหยัดได้ 
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วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือศึกษาขั้นตอนและกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ 
2. เพ่ือน าเสนอรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ ความยาว 15 นาท ี 

จ านวน 1 ตอน 
3. เพ่ือให้ค าแนะน าและเป็นแนวทางส าหรับการแต่งรถยนต์อย่างถูกวิธี  

ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำและวิธีกำรน ำเสนอ 
จะเป็นการน าเสนอเนื้อหาที่มุ่งเน้นให้ความรู้ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่เท่านั้น และใช้วิธี 

การน าเสนอรายการเป็นรูปแบบวาไรตี้ ความยาวตอนละ 15 นาท ีจ านวน 1 ตอน และ ออกอากาศ
ทางสื่ออินเทอร์เน็ต 

ขอบเขตด้ำนกลุ่มเป้ำหมำย 
กลุ่มเป้าหมายหลัก เป็นเพศชาย อายุตั้งแต่ 22-35 ปี เป็นมือใหม่หัดแต่ง เพ่ิงเริ่มท างาน 

และเป็นเจ้าของรถยนต์ แต่ยังไม่มีแนวทางในการแต่งรถ เป็นผู้มีงบประมาณในการแต่งรถระดับน้อย 
ไปจนถึงปานกลาง และมีกลุ่มเป้าหมายรอง เป็นประชาชนทั่วไปที่สนใจในการแต่งรถยนต์ 

ขั้นตอนกำรศึกษำ 
1. ขั้นตอนการเตรียมการผลิต  (Pre-Production) 

- ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ อินเทอร์เน็ต หรือผู้ใช้งานจริง และรวบรวมข้อมูล 
-  ศึกษาข้อมูลการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับรถยนต์ รวมทั้งรูปแบบและวิธีการ 

น าเสนอที่มีอยู่ในปัจจุบัน จากการสัมภาษณ์บุคคลแบบเจาะลึก (In-depth interview) และการใช ้
แบบสอบถาม (Questionnaire) 

-  ศึกษาแนวทางการแต่งรถและปัญหาจากการแต่งรถท่ีพบในปัจจุบัน 
-  คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอออกมาเป็นโครงร่างรายการ (Proposal) 
-  จัดท าบทรายการ (Script)  ฉาก อุปกรณท์ี่เกี่ยวข้อง และสถานที่ที่ใช้ในการผลิต 

2. ขั้นตอนการผลิตรายการ  (Production) 
-  การถ่ายท ารายการในสถานที่ต่างๆ ตามแผนงาน 

3. ขั้นตอนการด าเนินการหลังจากการผลิตรายการ  (Post-Production) 
-  การตัดต่อ การท ากราฟิก และการลงเสียง จนเสร็จสิ้นกระบวนการตามแผนงาน 

4. ประเมินผลชิ้นงาน 
     - น าเอารายการที่ผลิตออกมาจ านวน 1 ตอน ไปให้กลุ่มเป้าหมายได้รับชมและท าการ 

ประเมินผล โดยใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงต่อไป 

5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
6. การน าเสนอชิ้นงานแบบสมบูรณ์ 
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ข้อจ ำกัดในกำรศึกษำ 

1. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการผลิตรายการ 
2. ข้อจ ากัดด้านอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายท ารายการและมีอยู่อย่างจ ากัด 
3. ข้อจ ากัดด้านระยะเวลาในการผลิตรายการและการแก้ไขงานให้สมบูรณ์ 
4. ข้อจ ากัดด้านบุคลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

ขั้นตอนและแผนกำรด ำเนินงำน 
ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1-1 แสดงแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2556 2557 
มิ .ย.  ก .ค.  ส .ค.  ก .ย.  ต .ค.  พ .ย.  ธ .ค.  ม .ค.  ก .พ.  มี .ค.  

ศึกษาข้อมูลและ
เสนอหัวข้อจุลนิพนธ์ 

          

ศึกษาทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องและ 
ทบทวนวรรณกรรม 

          

กระบวนการก่อน
การผลิต 

          

กระบวนการผลิต           
กระบวนการหลัง 
การผลิต 

          

สรุปผลการท างาน
และจัดท ารูปเล่ม 
ให้สมบูรณ์ 

          

ตรวจและแก้ไข 
เล่มจุลนิพนธ์ 

          

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ได้ 
2. สามารถผลิตผลงานรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ได้ 
3. สามารถให้ความรู้และเป็นแนวทางแก่นักแต่งรถมือใหม่ได้ 

นิยำมศัพท์ 
1. โทรทัศน์ออนไลน์  หมายถึง การเผยแพร่รายการโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

ซึ่งสามารถรับชมได้ผ่านอุปกรณ์ท่ีสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกท่ีทุกเวลา 

   ส
ำนกัหอ
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2. นักแต่งรถมือใหม่  หมายถึง เจ้าของรถหรือผู้ใช้รถที่ก าลังจะเริ่มต้นแต่งรถยนต์ และ 
ยังต้องผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ค าแนะน าและแนวทางการแต่งรถอย่างถูกวิธี 

3. ดีไอวาย (D.I.Y.) หรือ Do It Yourself  ในจุลนิพนธ์นี้ หมายถึง การตกแต่งรถยนต์ 
ด้วยตนเอง โดยการน าวัสดุที่หาได้ง่ายๆมาประดิษฐ์เพ่ือตกแต่งรถยนต์ด้วยตนเอง หรือหาซื้ออุปกรณ์ 
มาท าการติดตั้งด้วยตนเอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรมและผลงานที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่” ผูศึกษาได้น า
แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่มีความเกี่ยวของมาศึกษาและวิเคราะห เพ่ือใชเปนแนวทาง 
ในการผลิตรายการดังตอไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1.1 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร 
1.2 แนวคิดเก่ียวกับการบริโภคสื่อออนไลน์ 
1.3 แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบและกระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
1.4 แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะห์กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 
1.5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแต่งรถยนต์ 

2. งานวิจัยและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
3. ผลงานที่เก่ียวข้องและรายการอ้างอิง 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1.1 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร 
1.1.1 ความหมายของการสื่อสาร 
การสื่อสาร (Communication) คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารระหว่าง 

บุคคลต่อบุคคล หรือบุคคลต่อกลุ่ม โดยใช้สัญลักษณ์ สัญญาณ หรือพฤติกรรมที่เข้าใจกัน (กิดานันท์ 
มลิทอง 2543) 

กิติมา สุรสนธิ (2533: 1) ได้กล่าวว่า การสื่อสาร หมายถึง การสร้างความร่วมกัน  
ความคล้ายคลึงกัน ให้เกิดข้ึนระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการ
สื่อสารที่สอดคล้องกัน การสื่อสารจึงจะประสบความส าเร็จ 

ชาญนริศ บุญพารอด (2554: 7) ได้กล่าวว่า การสื่อสารเป็นกระบวนการถ่ายทอด 
ความคิด จากผู้ส่งสารในรูปของสาร ผ่านช่องทางไปยังผู้รับสาร โดยจะมีปฏิกิริยาย้อนกลับจาก 
ผู้รับสาร ท าให้ผู้ส่งสารทราบว่าผู้รับสารเกิดความเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 

ปรมะ สตะเวทิน (2533: 30) ได้ให้ความหมายของการสื่อสารไว้ว่า การสื่อสารเป็น 
กระบวนการของการถ่ายทอดสาร (Message) จากบุคคลฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า ผู้ส่งสาร (Source)  
ไปยังบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า ผู้รับสาร (Receiver) โดยผ่านสื่อ (Media) 

1.1.2 ลักษณะของการสื่อสาร 
1.) วิธีการของการสื่อสาร : สามารถแบ่งออกเปน็ 3 วิธี คือ  

- การสื่อสารด้วยวาจา หรือ “วจนภาษา” 
- การสื่อสารที่ไมใ่ช่วาจา หรือ “อวจนภาษา”  
- การสื่อสารด้วยการมองเห็น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.) รูปแบบของการสื่อสาร : สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ 
- การสื่อสารทางเดียว (One-Way Communication) เป็นการส่งข่าวสาร 

หรือสื่อความหมายไปยังผู้รับแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยที่ผู้รับไม่สามารถมีการตอบสนองได้ทันที 
(Immediate response) กับผู้ส่ง แต่อาจจะมีผลป้อนกลับไปยังผู้ส่งในภายหลังได้  

- การสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) เป็นการสื่อสาร 
หรือสื่อความหมายที่ผู้รับมีโอกาสตอบสนองมายังผู้ส่งได้ทันที โดยที่ผู้ส่งและผู้รับอาจจะอยู่ต่อหน้ากัน 
หรืออาจจะอยู่คนละสถานที่ก็ได้ แต่สองฝ่ายสามารถมีการเจรจาหรือการโต้ตอบกันไปมา โดยที่ 
ต่างฝ่ายต่างผลัดกันท าหน้าที่เปน็ทั้งผู้ส่งและผูร้ับในเวลาเดียวกัน 

3.) องค์ประกอบและกระบวนการสื่อสาร : การถ่ายทอดข่าวสาร หรือการ
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นข้อมูลในการสื่อสารจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีต้นทางของการถ่ายทอดหรือที่
เรียกว่า “ผู้ส่ง” เป็นผู้ท าการส่งข่าวสารต่างๆ โดยผ่านสื่อไปยังจุดหมายปลายทางหรือที่เรียกว่า 
“ผู้รับ” ได้รับทราบ ข่าวสารนั้นร่วมกัน จากหลักการนี้จึงต้องมีองค์ประกอบต่างๆ เพ่ือให้การสื่อสาร
เกิดข้ึนได ้ดังตอ่ไปนี้ 

- ผู้ส่ง ผู้สื่อสาร หรือต้นแหล่งของการส่ง (Sender, Communicator or 
Source) เป็นแหล่งหรือผู้ที่น าข่าวสารเรื่องราว แนวความคิด ความรู้ ตลอดจนเหตุการณ์ต่างๆ  
เพ่ือส่งไปยังผู้รับ ผู้ส่งสารจะต้องมีทักษะในการสื่อสาร มีเจตคติต่อตนเอง ต้องมีความรู้ในเนื้อหาที่จะ
ส่งและอยู่ในระบบสังคมเดียวกับผู้รับ ก็จะท าให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ 

- ข้อมูลขา่วสาร เนื้อหาเรื่องราว (Message) เนื้อหาของสารทีส่่งออกมา 
- สื่อหรือช่องทางในการน าสาร (Media or Channel) หมายถึง ตัวกลางที่

ช่วยถ่ายทอดแนวความคิด เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สิ่งพิมพ์ รวมถึงประสาทสัมผัสทั้งห้า คือ ตา หู คอ 
จมูก ลิ้น และกายสัมผัส 

- ผู้รับหรือกลุ่มเป้าหมาย (Receiver or Target Audience) ได้แก่ ผู้รับ
เนื้อหา เรื่องราวจากแหล่งหรือที่ผู้ส่งส่งมา ผู้รับสารจะต้องมีประสิทธิภาพในการรับรู้ มีเจตคติที่ดีต่อ 
ข้อมูลข่าวสาร ต่อผู้ส่งสารและต่อตนเอง เพ่ือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

 
ภาพที่ 2-1 แบบจ าลองการส่งสาร 

1.1.3 ทฤษฎีเพื่อการสื่อสารมวลชน 
อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์  (2550: 5) ได้อธิบายความเป็นมาของความหมายค าว่า  

“การสื่อสารมวลชน” (mass communication) ไว้ว่า ในระยะเริมแรกของการบัญญัติศัพท์ 
คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ของราชบัณฑิตยสถานได้รับเอาค าว่า “การสื่อสารมวลชน” มาใช้กับค าว่า 
mass communication ซึ่งกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์เป็นผู้เสนอ โดยน าเอาค าว่า “การสื่อสาร” 
มารวมกับค าว่า “มวลชน” หมายถึงคนจ านวนมากๆ การสื่อสารมวลชนจึงหมายถึง “สื่อสารไปสู่
มวลชน” ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้บัญญัติศัพท์ค าว่า “สื่อมวลชน” ย่อมาจากค าว่า “สื่อในการ
สื่อสารมวลชน” จนปัจจุบันมีการใช้ค าว่า “สื่อมวลชน” กันอย่างแพร่หลาย หมายถึง ช่องทางการ
สื่อสารประเภทต่างๆ เช่น สื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ 
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กิติมา สุรสนธิ (2548: 98) ได้กล่าวถึงความหมายของ “การสื่อสารมวลชน” ว่าเป็น 
การสื่อสารกับคนจ านวนมาก มีความเป็นสาธารณะ รวดเร็ว กว้างขวาง และครอบคลุมผู้รับสา ร 
ในพ้ืนที่ต่างๆ ได้มากกว่าการสื่อสารประเภทอ่ืนๆ ผู้รับจ านวนมากมีความแตกต่างกันในเรื่องของ 
คุณลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์  (heterogeneous) และไม่ เป็นที่รู้จักของผู้รับสาร 
(anonymous) มีความเป็นสาธารณะ (public) ข่าวสารที่ส่งมีความหลากหลาย (variety) จะถูก
ส่งผ่านช่องสารที่เรียกว่า สื่อมวลชนไปยังสาธารณชนภายในระยะเวลาสั้นในเวลาเดียวกัน 

กาญจนา แก้วเทพ ( 2541: 43) ได้กล่าวถึงเกณฑ์ที่ประกอบขึ้นเป็น “สื่อสารมวลชน” 
ว่า ประกอบด้วยเกณฑ์ เช่น ต้องผ่านสื่อกลาง (หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ ฯลฯ) ปริมาณผู้รับสาร 
ต้องมีจ านวนมาก ต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิต และได้อ้างอิงจากการวิเคราะห์ความเป็นมาของ 
สื่อมวลชน ของ McQuall (1987) ที่ ได้ เสนอให้ พิจารณาองค์ประกอบ 4 ประการที่ เป็น 
ปัจจัยที่เก่ียวข้อง กับพัฒนาการของสื่อมวลชน ได้แก่ 1) ตัวเทคโนโลยี 2) สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองที่เป็นบริบทในขณะนั้น 3) ภารกิจที่สื่อได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ  เพ่ือตอบสนองกับ 
ความจ าเป็นของสังคม 4) ประชาชนต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสื่อ 

Stanley J. Baran (2010: 6) “การสื่อสารมวลชน” เป็นกระบวนการของการสร้าง 
ความหมายร่วมกันระหว่างสื่อมวลชนและมวลชน 

ทฤษฎีเพ่ือการสื่อสาร คือ ทฤษฎีแนวปฏิบัติ (operational theory) หรือหลักวิชา 
ทั้งมวลในการปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะ “การสื่อสารมวลชน” ซึ่งหมายถึง การสื่อสารที่มี 
ไปยังประชาชนจ านวนมากในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งประชาชนจะอยู่กระจัดกระจายทั่วไป 
เพ่ือให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงต้องอาศัยสื่อเป็ นสื่อมวลชนซึ่งมีอยู่  4 ชนิด ได้แก่ 
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร 

การสื่อสารมวลชน (mass communication study)  มุ่งวิจัยผลของสื่อมวลชนที่มีต่อ 
การเมือง สังคม และวัฒนธรรม เรียกทฤษฎีแนวปรัชญาวิทยาศาสตร์ในระยะเริ่มแรกว่า “ทฤษฎีการ 
สื่อสารมวลชน” (mass communication theory) เช่น ผลงานของวิลเบอร์ แชรมม์, เมลวิน  
เดอเฟอร์  และเดนิส แมคควล 

แต่กลุ่มทฤษฎีระบบ (Systems Theories) ของวีเนอร์,  แชนนอน และ วีเวอร์ 
(Wiener-Shannon-Weaver) และในเชิงการสื่อสารของมนุษย์ (Human Communication)  
ของเบอร์โล (Berlo) รวมทั้งในเชิงการสื่อสารระหว่างบุคคลของไฮเดอร์, นิวคอมบ์, เฟสติงเกอร์ และ
ออสกูด (Heider-Newcomb-Festiger-Osgood) ส่งผลให้การศึกษาด้านสื่อสารมวลชนขยายตัว 
ออกไปครอบคลุมอาณาบริเวณของการสื่อสารที่กว้างขวางขึ้น ปรับปรุงตนเองและขยายตัวจากความ 
เป็นนิเทศศิลป์ (communication art) มาเป็นนิเทศศาสตร์ (communication art and science) 
หรือเรียกสั้นๆ ว่า communication arts 

1.1.4 ความแตกต่างระหว่างการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน 
การสื่อสารและการสื่อสารมวลชน มีความแตกต่างกันในเรื่องของผู้ส่งสาร สาร สื่อ 

และผู้รับสาร ความแตกต่างระหว่างการสื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารมวลชนว่า  ผู้ส่งสาร
จะต้องสร้างความประทับใจทันทีในระหว่างที่สื่อสาร ทั้งนี้เพราะ จ านวนผู้รับสารมีจ านวนมาก ผู้รับ
สารแต่ละคนมีความสามารถในการรับสารที่แตกต่างกัน ไม่สามารถคาดเดาความคิดของผู้รับสารได้
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ทั้งหมด การรวบรวมข้อมูลย้อนกลับได้ช้า ท าให้การสื่อสารมวลชนต้องมีการเตรียมการวางแผน
ล่วงหน้า สอดคล้องกับ กิติมา สุรสนธิ (2548: 99-100) ทีไ่ด้อธิบายลักษณะของสื่อสารมวลชนดังนี้ 

1.) ผู้ส่งสาร (source) ในกระบวนการสื่อสารมวลชน มักจะเป็นผู้ที่อยู่ในองค์กร
หรือ สถาบันสื่อสารมวลชน และได้รับการยอมรับ มีความน่าเชื่อถือในการส่งข่าวสารมากกว่า 
คนทั่วไป การส่งสารจะต้องใช้กระบวนการที่สลับซับซ้อน มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าในการด าเนินกิจกรรม 

2.) สาร (message) มีความหลากหลาย มีลักษณะทั่วไป ไม่เป็นสื่อเฉพาะแบบ
ส่วนตัว มีความเป็นสาธารณะ มีความรวดเร็ว ไม่คงทน โดยผ่านสื่อที่สามารถส่งได้ครอบคลุมผู้รับสาร 
ที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของ อายุ เพศ การศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  
ท าให้ผู้รับสารสามารถรับได้พร้อมกันในเวลาเดียวกันทุกกลุ่ม 

3.) สื่อ (media) สื่อที่ใช้ในกระบวนการสื่อสารมวลชนเรียกว่า “ สื่อมวลชน ”  
ซึ่งหมายถึง สื่อที่สามารถน าสารจากผู้ส่งสารไปสู่ผู้รับสาร  ที่ประกอบด้วยคนจ านวนมากได้อย่าง
รวดเร็วภายในเวลาที่ใกล้เคียงกันหรือในเวลาเดียวกัน โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

- สิ่งพิมพ์ (printed media) ได้แก่ สื่อมวลชนที่ส่งข่าวสารต่างๆ โดยสื่อที่ใช้ 
เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และหนังสือ เป็นต้น 

- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (electronic media) ได้แก่ สื่อมวลชนที่ใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งและรับข่าวสาร เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ เป็นต้น 

4.) ผู้รับสาร (receiver) ผู้รับสารในกระบวนการสื่อสารมวลชนนั้นจะเป็นผู้รับ
สารมวลชน (mass audience) ซึ่งมีความแตกต่างกันในด้านคุณลักษณะของประชากรศาสตร์ ได้แก่ 
อายุ เพศ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ถิ่นอาศัย เป็นต้น รวมถึงยังไม่รู้จักผู้รับสาร 

1.1.5 ความสําคัญในด้านอ่ืนของการสื่อสาร 
ในสภาพสังคมที่คนจะต้องเกี่ยวข้องกันมากขึ้นในปัจจุบัน การสื่อสารยิ่งมีความส าคัญ 

ต่อบุคคลและสังคมมากข้ึน หากคนในสังคมขาดความรู้ความเข้าใจในการสื่อสาร ไม่สามารถถ่ายทอด 
ความรู้ความคิดหรือท าให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันได้ ย่อมจะท าให้เกิดปัญหาต่างๆมากมาย ปัญหา 
ที่เกิดขึ้นกับบุคคลและสังคมทุกวันนี้ มีอยู่ไม่น้อยที่เป็นสาเหตุมาจากความล้มเหลวของการสื่อสาร 
ดังนั้น การสื่อสารจึงมีความส าคัญส าหรับบุคคลและสังคมหลายด้าน ดังนี้ 

ด้านชีวิตประจ าวัน ในชีวิตประจ าวันหนึ่งๆ แต่ละคนจะต้องสื่อสารกับตัวเองและ 
สื่อสารกับผู้อื่นตลอดเวลา นับตั้งแต่เวลาตื่นนอนก็ต้องสื่อสารกับตัวเองและคนอ่ืนที่อยู่ใกล้ตัว การฟัง 
วิทยุ อ่านหนังสือ ออกจากบ้านไปปฏิบัติภารกิจประจ าวัน ก็ต้องพบปะบุคคลและเหตุการณ์ต่างๆ 
ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ต้องท าการสื่อสารอยู่ตลอดเวลา ไม่ในฐานะผู้ส่งสารก็ในฐานะผู้รับสาร หากคนเรา 
ขาดความรู้หรือทักษะการสื่อสาร ก็อาจท าให้การปฏิบัติภาระกิจประจ าวันอาจบกพร่องได้ 

ด้านสังคม การรวมกลุ่มในสังคม ทั้งในระดับครอบครัวชุมชนจนถึงระดับประเทศ 
จะต้องมีการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องต่างๆ มีกระบวนการท าให้คนยอมอยู่ในกฎเกณฑ์ 
กติกาของสังคม มีการถ่ายทอดความรู้และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ด้านธุรกิจอุตสาหกรรม เกี่ยวกับการโฆษณาสินค้า การประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและ 
ภายนอกองค์กร การบริหารติดต่อประสานงาน การฝึกอบรมพนักงาน การใช้เครื่องมือเทคโนโลยี  
การสื่อสาร ฯลฯ  กิจการด้านธุรกิจอุตสาหกรรมจะต้องมีการสื่อสารที่ดี จึงจะประสบผลส าเร็จได้ 
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ด้านการเมืองการปกครอง กิจกรรมด้านการเมืองการปกครองจะต้องใช้การสื่อสาร 
ทุกขั้นตอน เช่น การประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล การสร้างความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องต่างๆ 
การบังคับบัญชาสั่งการ การให้บริการประชาชน หรือการชักชวนให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย 
ซึ่งล้วนจะตอ้งใช้เทคนิควิธีการของการสื่อสารทั้งสิ้น 

ด้านการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งต้องมีการติดต่อสร้างความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ เช่น 
การค้า การทหาร การท าสนธิสัญญา ฯลฯ  การมีนักการฑูตประจ าในประเทศต่างความสัมพันธ์ 
ระหว่างประเทศในเรื่องต่างๆเหล่านี้ มีความจ าเป็นต้องใช้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันอยู่สม่ าเสมอ 
หากผู้เกี่ยวข้องมีความรู้และทักษะในการสื่อสารเพียงพอ ย่อมสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ 
(ณภัทร ธนเดชาภัทร์ 2555) 

1.1.6 วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 
1.) เพ่ือแจ้งใหท้ราบ (inform) ในการท าการสื่อสาร ผู้ท าการสื่อสารควรมีความ

ต้องการที่จะบอกกล่าวหรือชี้แจงขา่วสาร เรื่องราว เหตุการณ์ หรือสิ่งอื่นใดให้ผู้รับสารไดร้ับทราบ 
2.) เพ่ือสอนหรือให้การศึกษา (teach or education) ผู้ท าการสื่อสารอาจจะมี 

วัตถุประสงค์เพ่ือจะถ่ายทอดวิชาความรู้หรือเรื่องราวเชิงวิชาการ เพ่ือให้ผู้รับสารได้มีโอกาสพัฒนา 
ความรู้ให้เพ่ิมพูนยิ่งขึ้น 

3.) เพ่ือสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง (please of entertain) ผู้ท า 
การสื่อสาร อาจใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือสร้างความพอใจ หรือให้ความบันเทิงแก่ผู้รับสาร 
โดยอาศัยสารที่ตนเองส่งออกไป ไมว่่าจะอยู่ในรูปของการพูด การเขียน หรือการแสดงกิริยาต่าง ๆ 

4.) เพ่ือเสนอหรือชักจูงใจ (propose or persuade) ผู้ท าการสื่อสารอาจใช้ 
วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือให้ข้อเสนอแนะหรือชักจูงใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อผู้รับสาร และอาจชักจูง 
ใจให้ผู้รับสารมีความคิดคล้อยตามหรือยอมปฏิบัติตามการเสนอแนะของตน 

5.) เพ่ือเรียนรู้ (learn) วัตถุประสงค์นี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้รับสาร  
การแสวงหา ความรู้ของผู้รับสารโดยอาศัยลักษณะของสาร ในกรณีนี้มักจะเป็นสารที่มีเนื้อหาสาระ
วิชาความรู้ เป็นการหาความรู้เพ่ิมเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่สื่อสารถ่ายทอด
มาถึงตน 

6.) เพ่ือกระท าหรือตัดสินใจ (dispose or decide) ในการด าเนินชีวิตของ
คนเรามี สิ่งหนึ่งที่ต้องกระท าอยู่เสมอก็คือ การตัดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งการตัดสินใจ
นั้นอาจ ไดร้ับการเสนอแนะ หรือชักจูงใจให้กระท าอย่างนั้นอยา่งนี้จากบุคคลอ่ืนอยู่เสมอ ทางเลือกใน
การ ตัดสินใจของเราจึงขึ้นอยูกับข้อเสนอแนะนั้น (Unigang 2551) 

จากการศึกษาทฤษฎีการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน ผู้ศึกษาน าหลักทฤษฎีเหล่านี้ 
มาใช้ในรายการ โดยจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับการแต่งรถที่ถูกวิธี โดยมีพิธีกรและ  
ผู้เชี่ยวชาญในด้านการแต่งรถเป็นผู้มาเผยแพร่ผ่านสื่อซึ่งก็คือ “โทรทัศน์ออนไลน์” ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย 
ที่เป็นนักแต่งรถมือใหม่ได้ เพ่ือให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายสามารถศึกษาเรียนรู้และสามารถน าไปปรับใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้ และน าไปสู่กระบวนการการตัดสินใจซื้อชุดแต่งและอุปกรณ์ตกแต่ งในอนาคตได้ 
นอกจากนี้ยังสามารถให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมได้เช่นกัน 
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1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริโภคสื่อออนไลน์ 
การบริโภคสื่อ (Media Consumption) จัดเป็นความจ าเป็นของมนุษย์ในยุคสังคม 

ข่าวสาร (Information Society) ที่ต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินชีวิต 
ประจ าวัน เช่น การแสวงหาปัจจัยสี่  (อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัยที่มี 
คุณภาพดี ส าหรับการบริโภคด้วยการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อแบบดั้งเดิมโดยผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ 
วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ แต่ในปัจจุบันมนุษย์สามารถเปิดรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว 
ยิ่งขึ้นจากการค้นหาข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ต เช่น การรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านทาง 
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น  (ว่าที่ร้อยตรีสมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย 2553: 124) 

1.2.1 โทรทัศน์อินเทอร์เน็ต 
โทรทัศน์อินเทอร์เน็ต หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดเสียงและภาพได้พร้อมกันจาก 

ที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกัน โดยมีลักษณะของการหลอมรวมสื่อ 
เข้าด้วยกัน (Media Convergence) คือ “โทรทัศน์อินเทอร์เน็ต” เป็นสื่อที่เกิดขึ้นจากการ 
หลอมรวมสื่อระหว่างสื่อโทรทัศน์ (Television) ที่มีการสื่อสารได้ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร 
กราฟิก และเสียง กับ “สื่ออินเทอร์เน็ต” (Internet) ที่มีการเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่าย 
ทางคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ทั่วโลก โดยมีมาตรฐานการรับส่งข้อมูลระหว่างกันและสามารถรับ-ส่ง 
ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูลจากที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ท าให้ผู้ชมหรือ 
ผู้ใช้บริการ สามารถเปิดรับชมภาพและเสียงได้จากการเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์  
โดยไม่มีข้อจ ากัดทางด้านเวลาและสถานที่ (ว่าที่ร้อยตรีสมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย 2553: 130-131) 

1.2.2 การบริโภคสื่อโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตในยุคสังคมข่าวสาร 
การรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ยิ่งนับวันยิ่งมีความสะดวกสบายขึ้น 

ผู้บริโภคสื่อสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ต่างๆได้ตามความต้องการตลอดเวลาโดยเฉพาะการพัฒนา
เทคโนโลยีความเร็วสูงของอินเทอร์เน็ตที่เข้ามามีส่วนช่วยท าให้ผู้คนเปิดรับชมสื่อโทรทัศน์ในรายการที่
โปรดปรานได้ตลอดเวลาเพียงแค่เข้าสู่โลกไซเบอร์เน็ต (Cybernet) โดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จาก 
ทางบ้าน สถานที่ท างาน สถาบันการศึกษา ร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต และสถานที่สาธารณะต่างๆ  
ก็สามารถน าข้อมูลข่าวสารความรู้และความบันเทิงในรูปแบบรายการโทรทัศน์ต่างๆ มาสู่ผู้ใช้ได้อย่าง 
สะดวกสบาย ซึ่งรายการโทรทัศน์ที่อยู่ในโลกของไซเบอร์เน็ตนี้ มีทั้งรายการสดที่ก าลังแพร่ภาพ 
ออกอากาศอยู่ รายการถ่ายทอดสดต่างๆ รายการโทรทัศน์ย้อนหลัง หรือรายการที่อยู่ในรูปของคลิป  
วิดีโอต่างๆ เช่น www.youtube.com เป็นต้น สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะและรูปแบบของรายการ 
โทรทัศน์จากเดิมที่มุ่งตอบสนองแต่ผู้รับชมมวลชน แต่ด้วยเทคโนโลยีความเร็วสูงของอินเทอร์เน็ตนั้น 
ทีท่ าให้เกิดการหลอมรวมระหว่างสื่อโทรทัศน์เข้ากับสื่ออินเทอร์เน็ตกลายเป็นสื่อโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต
ที่มีความหลากหลายในการตอบสนองผู้รับชมได้ ทั้งที่เป็นผู้รับชมกลุ่มเป้าหมาย (Target Viewer)  
ผู้รับชมกลุ่มเฉพาะ (Specific Viewer) และผู้รับชมส่วนตัว (Individual Viewer)  (ว่าที่ร้อยตรี
สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย 2553: 127) 

การเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เป็นปรากฏการณ์ในยุคสังคม
ข่าวสาร ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การบริโภคสื่อใหม่ของคนในสังคม สามารถสรุปได้  
3 ประการ ดังนี้ (ว่าที่ร้อยตรี สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย 2553: 124) 
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- คุณลักษณะส าคัญของสื่อแบบใหม่ (New Media) มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ประสบการณ์การบริโภคสื่อของคนในสังคม 

- ปัจจัยด้านการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovations) มีผลต่อ
การบริโภคสื่อใหม่ของคนในสังคม 

- เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ช่วยสนับสนุนการหลอมรวมสื่อ 
(Media Convergence) ให้เกิดการพัฒนาธุรกิจสื่อแบบใหม ่

จากแนวคิดเกี่ยวกับการบริโภคสื่อออนไลน์ สรุปได้ว่า ในปัจจุบันผู้ชมสามารถเข้าถึง 
ข้อมูลขา่วได้อย่างรวดเร็วจากการใช้อินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตจะเป็นช่องทางแรกที่ผู้ที่ต้องเริ่มต้นการ 
แต่งรถยนต์เข้ามาศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองเป็นอันดับแรก ซึ่งการรับชมโทรทัศน์ผ่านทางอินเทอร์ เน็ต 
สามารถตอบสนองนักแต่งรถมือใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Specific Viewer) ได้ 
อีกท้ังยังเพ่ิมความสะดวกสบายให้แก่ผู้รับชมให้สามารถรับชมได้สะดวกขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่มี 
อุปกรณ์ท่ีสามารถเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 

1.3 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์  
1.3.1 ความสําคัญของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์ 
วิทยุโทรทัศน์เป็นสื่อสารมวลชนประเภทหนึ่งที่พัฒนาอยางรวดเร็ว แล้วได้รับความนิยม 

จากประชาชนอย่างมาก ในทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับชนชั้น ทุกระดับการศึกษา เพราะเป็นสื่อที่ให้ทั้ง 
ภาพและเสียง ซึ่งสามารถกระท าได้หลากหลายรูปแบบ และมีปัจจัยมากมายที่จะใช้ดึงดูดความสนใจ  
ของผู้ชมตลอดเวลา ทั้งยังท าให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวได้ดี พร้อมทั้งรู้สึกสนุกสนานขณะชมรายการ  
ด้วยเหตุนี้ วิทยุโทรทัศน์จึงเข้าถึงผู้ชมได้มาก และส่งผลให้สื่อวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อประชาชน 
ในด้านความคิด ความรู้สึก และด้านพฤติกรรมอย่างมาก ในด้านความรู้สึกนึกคิด ผู้ชมจะเกิดความรู้สึก 
อย่างใดอย่างหนึ่งทันทีที่ได้รับข้อมูล เช่น ภาพและการให้เสียงบรรยายเกี่ยวกับเหตุการณ์เครื่องบินตก 
มีภาพเครื่องบินเสียหาย มีผู้ที่ได้รับ บาดเจ็บและเสียชีวิตในขณะที่มีเสียงบรรยายถึงรายละเอียด 
เหตุการณ ์มูลคา่ความเสียหาย จ านวนผู้ที่เสียชีวิตอันท าให้ผู้ชมรู้สึกเศร้าใจหดหู่ไปด้วย หรือเมื่อวัยรุ่น 
ได้เห็นพฤติกรรมต่างๆจากนักร้องชาวต่างประเทศ หรือละครโทรทัศน์ของไทยที่นักแสดงมีพฤติกรรม 
ตามแบบชาวต่างประเทศก็นิยมเกิดการเลียนแบบ เพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม แสดงให้เห็น 
ว่าวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเช่นกัน (Unigang 2551) 

1.3.2 วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์ 
1.) เพ่ือให้ข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารในรูปแบบนี้ แต่ละสถานี 

วิทยุโทรทัศน์จะมีนักขาวเพ่ือสรรหาข่าวมารายงานให้ประชาชนได้รับทราบ โดยพยายามแข่งขันกัน 
เสนอข่าวต่างๆ ด้วยความรวดเร็ว 

2.) เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น รายการวิทยุโทรทัศน์ที่มีนั้น
วัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเสนอความคิดเห็น ได้แก่ รายการที่ต้องการให้ประชาชนเป็นคนที่
ทันยุคทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่น รายการสารคดี, รายการที่ให้ประชาชนมีความรู้ทั่วไปในการ
ด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น รายการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิต  รายการที่ให้
ประชาชนได้ความรู้และได้ทราบความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนในเรื่องราวต่างๆ เช่น รายงานพิเศษ 
รายงานวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว รายการที่ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในสาขาต่างๆ เป็นต้น 
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3.) เพ่ือให้ความบันเทิง รายการที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความบันเทิงมีหลายรูปแบบ เช่น 
รายการเกมโชว์ รายการเพลง รายการทอล์กโชว์ ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ รายการตลก การ์ตูน 
รายการส าหรับเด็ก เป็นต้น 

4.) เพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งที่ส าคัญและท าให้การด าเนินธุรกิจจัด
รายการต่างๆ ทางวิทยุโทรทัศน์ด าเนินไปได้ด้วยดี โดยบริษัทที่ผลิตสินค้าและจัดจ าหน่ายสินค้าซื้อเวลา
ของสถานีมาโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลสินค้าและส่งผลถึงการตัดสินใจ
ซ้ือสินค้าและใช้บริการเหล่านั้นเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ยังอาจมีการจัดรายการเฉพาะกิจเพ่ือขอความร่วมมือ 
เช่น รายการรับบริจาคเงิน ข้าวของเครื่องใช้ส าหรับผู้ขาดแคลน เป็นต้น 

5.) เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น สารคดีพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ  
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือรายการที่ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นเพ่ือถวายพระพร เป็นต้น 

1.3.3 คุณลักษณะของรายการโทรทัศน์ 
โทรทัศน์เป็นสื่อที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในการสร้าง ถ่ายทอดเนื้อหาสาระในรูปของ 

การใช้ภาพและเสียงประกอบกัน เพ่ือให้ผู้ชมเป้าหมายเกิดการรับรู้ เพ่ิมศักยภาพในการรับรู้ โดยการ
รับรู้ทางภาพของมนุษย์มีถึงร้อยละ 77 และการรับรู้ทางเสียงมีถึงร้อยละ 13 รวมเป็นร้อยละ 90 ท าให้
เกิดศักยภาพการรับรู้และมีความเข้าใจตรงตามที่ผู้ผลิตรายการตั้งไว้ รายการโทรทัศน์มีคุณสมบัต ิดังนี้ 

1.) สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพและเสียงไปควบคู่กัน ให้มีความใกล้เคียงกับ 
ความเป็นจริงมากท่ีสุด 

2.) สามารถให้ความรู้โดยการขยายความรู้ การสาธิตวิธี  หรือขั้นตอน ทั้งที่ 
เป็นความรู้ทั่วไป เช่น สารคดี ข่าว หรือ ความรู้ทางวิชาการ เช่น รายการสอนทางโทรทัศน์ 

3.) สามารถน าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมาแสดงให้เห็นได้โดยไม่ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่าย 
4.) สามารถใช้เป็นเครื่องมอืในการสร้าง หรือปลูกฝังทัศนคตแิละค่านิยมแก่สังคม 
5.) สามารถใช้เทคนิคในการน าเสนอที่หลากหลาย เช่น การน าเสนอภาพหรือ

เหตุการณ์ ที่รวดเร็วเพ่ือลดเวลาให้น าเสนอได้เร็วขึ้น (time-lapse) หรือท าให้เกิดความช้าในการ
เคลื่อนไหว (slow motion) รวมถึงการน าเสนอภาพท่ีย่อขนาดให้เล็กลง หรือการขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น  

6.) สามารถแพร่ภาพได้ทั้งแบบสื่อมวลชน ใช้ส าหรับกลุ่ม หรือรายบุคคล 
7.) สามารถน ามาใช้ซ้ าได้หลายครั้ง 
8.) สามารถน าเสนอข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที 

ในลักษณะของความสดใหม่ หรือน าเสนอได้ในภายหลัง (สันทัด ทองรินทร์ 2550: 2-5) 
1.3.4 บทบาทหน้าที่ต่างๆ ของทีมผลิตรายการ 
สามารถแบ่งออกเป็นหน้าที่ ดังนี้ (ประชัย จิตรปัญญา 2556: 2) 

1.) ผู้อ านวยการผลิต Executive Producer : เป็นผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ 
ในการจัดท าโครงร่างรายการ จัดท าควบคุมงบประมาณการผลิต เป็นแหล่งสนับสนุนด้านการ 
หางบประมาณและดูแลรับผิดชอบเรื่อง ค่าใช้จ่ายต่างๆ 

2.) ผู้ควบคุมการผลิต  Producer : ดูแลควบคุมและบริหารการผลิตรายการ 
ในทุกๆด้าน เป็นผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดในการผลิตรายการโทรทัศน์ 

3.)  ผู้ช่วยผู้ควบคุมการผลิต Co-producer : เป็นผู้ช่วยของ Producer  
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4.) ผู้สร้างสรรค์รายการ  Creative : เป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบ 
การน าเสนอรายการให้มีความน่าสนใจ 

5.)  ผู้เขียนบทรายการ Script-writer : ผู้ร้อยเรียงเนื้อหาบทส าหรับพิธีกร  
6.) ประสานงาน Co-ordinator : มีหน้าที่ติดต่อประสานงาน ทั้งภายนอก  )แขก

รับเชิญ  /สถานที่  /อาหาร ฯลฯ (และภายใน )ฝ่ายต่างๆ (ให้ท างานได้อย่างราบรื่นและสัมพันธ์กัน  
7.) ผู้ก ากับศิลป์ rrt eirector   :  เป็นผู้ดูแล ผลิต ออกแบบฉากและบรรยากาศ 

ให้เป็นไปตามเนื้อหาในรายการ 
8.) ช่างภาพ Cameraman  : เป็นผู้ถ่ายทอดภาพผ่านมุมกล้อง 
9.) ช่างกล้อง Camera Operators : เป็นผู้ช่วยช่างภาพ ควบคุมทิศทางกล้อง 
10.) ผู้ก ากับเทคนิค Technical eirector 
11.) ช่างเทคนิคด้านแสง Lighting Technician หรือ ผู้ก ากับแสง 
12.) ช่างเทคนิคด้านภาพ Video Engineer หรือ ผู้ก ากับภาพ 
13.) ช่างเทคนิคด้านเสียง rudio Engineer หรือ ผู้ก ากับเสียง 
14.) ช่างเทคนิคผู้ควบคุมการตัดต่อ Videotape Editor 
15.) ผู้ช่วยผู้ประสานงานการผลิต Production rssistant 
16.) ผู้ก ากับเวท ีFloor or Stage Manager 

1.3.5 กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ 
ขั้นตอนและกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ สามารถแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ ดังนี้ 

(ประชัย จิตรปัญญา 2556: 4-13) 
1.) ขั้นเตรียมการ (Pre-production) 

1.1) วางแผน (Plan) : ก าหนดเนื้อหาที่ต้องการผลิตโดยยึดหลัก 5W + 2H 
-  Who   กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร รายการตอบสนองคนกลุ่มไหน 
-  Why   วัตถุประสงค์ในการผลิตรายการ 
-  What    จะผลิตรายการอะไร ประเภทไหน 
- Where ก าหนดสถานที่ในการถ่ายท ารายการ (ในสตูดิโอ/ภายนอก) 

ออกอากาศช่องทางไหน  ตัดต่อที่ไหน 
- When  จะเริ่มผลิตเมื่อไหร่ ออกอากาศเวลาไหน เมื่อไหร่ เพ่ือให้ตรง

กับกลุ่มเป้าหมาย จะใช้เวลาในการผลิตเท่าใด    
- How จะผลิตรายการอย่างไร ก าหนดรายละเอียดในการผลิต 
- How Much    ใช้งบประมาณเท่าไหร่  

1.2) หาข้อมูลเตรียมเนื้อหา   โดยค้นคว้าได้จากเอกสาร การค้นคว้าวิจัย 
บุคคล แหล่งข่าว สถานที่ถ่ายท า แล้วน ามารวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาให้เป็นโครงร่างรายการ 

1.3) จัดท าบทรายการ (Script) : วางประเด็น (Concept) => แก่นเรื่อง 
(Theme) => เค้าโครงเรื่อง (Plot) => (Outline Script) => บทโทรทัศน์ (Full Script) 

1.4) ประสานงานกับส่วนภายใน (ทีมงาน) และภายนอก (สถานที่ / พิธีกร /  
ผู้แสดง) 
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2.) ขั้นตอนผลิตรายการ (Production) 
เป็นขั้นตอนที่ทีมงานผู้เกี่ยวข้อง ต้องด าเนินการตามระยะเวลาส าหรับการผลิต

รายการทีก่ าหนดไว้ ซึ่งมีท้ังหมด 3 ขั้นตอน 
-   ขั้นตอนการประชุมก่อนการผลิตรายการ 
-   ขั้นตอนการซ้อม  
-   ขั้นตอนการบันทึกรายการหรือการออกอากาศจริง 

ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนของการด าเนินการผลิต คือ ผู้ควบคุมการผลิต 
(Producer) ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้อ านวยการผลิต (Executive Producer) แล้ว ในปัจจุบันนิยม
ผลิตรายการ แบบบันทึกเทปรายการแล้วน าไปออกอากาศเป็นส่วนใหญ่ 

3.) ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ (Post-Production) 
เป็นกระบวนการสุดท้ายก่อนที่จะเผยแพร่สู่สาธารณชน เป็นน าภาพที่ไปถ่ายท า 

มาเรียบเรียงตัดต่อส่วนที่เกินหรือไม่ต้องการออก หรือเอาภาพที่ต้องการมาแทรก มีการใส่สีสัน  
ให้น่าสนใจด้วยการใช้เอฟเฟ็คต่างๆ ใส่กราฟิกต่างๆ ขึ้นชื่อ ใส่ดนตรี ไตเติ้ล เป็นต้น การตัดต่อ  
มี 2 รูปแบบ คือ 

- ลีเนียร์ (Linear) เป็นการตัดต่อโดยการใช้สายสัญญาณ เป็นตัวส่งสัญญาณ
จากเครื่องเล่นเทป มายังเครื่องผสมสัญญาณภาพ (Mixer) และสร้างเอฟเฟคพิเศษ (SEG.) ก่อนที่จะ
ออกไปสู่เครื่องบันทึกเทป เรียกโดยทั่วกันว่า r/B Roll  

- นอน-ลีเนียร์ (Non-linear) เป็นการตัดต่อโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โดยการน าภาพที่ถ่ายท ามาลงในฮาร์ทดิสก์ แล้วใช้โปรแกรมท าการตัดต่อท าการตัดต่อ เมื่อเสร็จแล้วก็
ถ่ายสัญญาณสู่เครื่องบันทึกเทป 

1.3.6 รูปแบบรายการสนทนา 

รายการสนทนาทางโทรทัศนเปนรายการที่เปนพื้นฐานและพบเห็นไดทั่วไป แตรายการ 
สนทนาจะไดรับความนิยมและประสบความส าเร็จเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของผูด าเนินรายการที่ 
มีตอผูชมรายการ โดยผูด าเนินรายการนับวาเปนสวนส าคัญสวนแรกที่ตองท าการศึกษาขอมูลกอนที่ 
จะด าเนินรายการใหเหมาะสมกับอีกสองสวน คือ แขกรับเชิญและประเด็นเนื้อหา ซึ่งบางครั้งจะเห็น 
บทบาทของผูด าเนินรายการที่ “สวมวิญญาณ” แปรเปลี่ยนไปตามแขกรับเชิญหรือประเด็นของ 
การสนทนา เชน การท าหนาที่ในการพูดคุยหรือซักถามราวกับเปนนักปกครอง นักการเมือง หรือ  
นักการศึกษา เปนตน (สันทัด 2529 :5) 

รายการสนทนาทางโทรทัศน สามารถจ าแนกประเภทตามลักษณะรายการ จ าแนก
เป็น 2 ประเภท คือ รายการที่เปนการสนทนาพูดคุยทั่วไป (television talk) และรายการสนทนา 
พูดคุยที่มีลักษณะเปนการแสดง (talk shows) 

1.) รายการสนทนาพูดคุยทั่วไป เปนรูปแบบรายการที่ไมมีบทรายการ การ
พูดคุยกับกลุมเปาหมายหรือผูชมโดยตรง มักเปนรายการถายทอดสด  )live  ( หรือรายการพูดคุยสด 
(fresh talk) และสวนใหญจะด าเนินรายการ โดยผูด าเนินรายการหรือผูประกาศที่มีชื่อเสียงที่จะตอง
ด าเนินรายการโดยการคิดประเด็นค าพูดตางๆ ชนิดค าตอค า และเปนไปอยางธรรมชาติในขณะที่
ด าเนินรายการ แตถึงแมวารายการดังกลาวจะเปนการพูดคุยกันแบบปกติธรรมดา แตก็เปนรายการที่
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มีโครงสรางในการท างานที่สูง โดยเฉพาะอยางยิ่งการท างานของทุกคนที่เกี่ยวของกัน นับตั้งแต 
ผูด าเนินรายการ ผูผลิตรายการ ผูก ากับรายการ ชางกลอง ชางเทคนิคและทีมงานอ่ืนๆ ที่ตองท างาน 
รวมกันอยางรูใจกันเนื่องจากเปนรายการสดและไมมีบทรายการนั่นเอง 

นอกจากนี้  รายการสนทนาทางโทรทัศนยังมีขอบเขตรายการที่กวางและ
ครอบคลุมรายการสนทนาทุกชนิด  เชน  รายการสาธิตการท าอาหาร  รายการโฆษณาสั่งซื้อสินคา
จากทางบาน (home shopping)  

2.) รายการพูดคุยกันในลักษณะการแสดงหรือทอลกโชว จะเปนรูปแบบรายการ
ที่มีความแตกตางไปจากรายการรูปแบบเดิม คือ มีโครงสรางรายการ มีบทรายการ และมีเนื้อหาที่มี 
ความหลากหลาย ทั้งท่ีเปนขาวบันเทิงหรือประเด็นที่หลากหลายในสังคมขณะนั้น โดยวิธีการน าเสนอ
ก็มีการพัฒนารูปแบบออกไปมากมาย อยางไรก็ตาม รายการพูดคุยกันในลักษณะของการแสดงหรือ 
ทอลกโชวนั้น มักมุงเปาไปที่กลุมเปาหมายกลุมใหญและสรางความนิยมใหมีผูชมในรายการมากที่สุด 
เพ่ือสนองเหตุผลในการด าเนินงานเชิงธุรกิจ ดังนั้น จุดขายที่ส าคัญของรายการดังกล าวจึงอยูที ่
การสรางสรรครูปแบบรายการ การใชผูด าเนินรายการที่มีชื่อเสียง และแขกรับเชิญที่มีชื่อเสียงหรือ 
เกี่ยวของกับสถานการณที่ก าลังรอนแรงในสังคมขณะนั้นๆดวย (สันทัด 2529: 9) 

1.3.7 รูปแบบของรายการสาธิต 
รายการสาธิตและทดลอง (Demonstration Programme) เป็นรูปแบบรายการที่ 

น าเสนอด้วยการอธิบายกรรมวิธี เทคนิค วิธีการ กระบวนการและขั้นตอน หรือรายละเอียดอ่ืนๆ 
ของการกระท าหรือการประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ด้วยการน าเสนอภาพและเสียงประกอบการสาธิต และ
ทดลองในแต่ละเทคนิคแต่ละวิธีการหรือแต่ละขั้นตอนที่เป็นรูปธรรม สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง เช่น 
การสาธิตการเสริมสวย การท าผม การแต่งหน้า การสาธิตการปรุงอาหาร การสาธิตการประดิษฐ์ 
สิ่งของ เป็นต้น (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, นิคม ทาแดง และไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ 2546: 149-155) 

จากแนวคิดเรื่องการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ สรุปได้ว่า การสื่อสารจะเป็น 
กระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดข้อมูลข่าวสารจากบุคคลหนึ่งที่เราเรียกว่า “ผู้ส่งสาร” ไปยังอีก 
บุคคลหนึ่ง ที่เรียกว่า “ผู้รับสาร” แต่การส่งข่าวไปยังจ านวนคนหมู่มากนั้นจ าเป็นต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า 
“สื่อ” นั่นก็คือ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ผู้ศึกษาจึงเห็นถึงความจ าเป็นที่จะน าแนวคิด  
การสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์มาอ้างอิง เพ่ือประกอบการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ 
เพราะว่ารายการมีความจ าเป็นต้องอาศัยสื่อเหล่านี้  เพ่ือส่งต่อไปยังผู้ชมให้สามารถเข้าใจและน าไป 
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

การศึกษาขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน์ ผู้ศึกษาสามารถน าความรู้เรื่องหน้าที่ 
รูปแบบ รายการประเภทต่างๆ และกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์  ตั้งแต่ขั้นเตรียมการ  
การผลิตรายการ และหลังการผลิตรายการ ท าให้ผู้ศึกษาสามารถเตรียมการผลิตรายการ ทั้งทีมงาน
ผลิตรายการ พิธีกร บทรายการ และอ่ืนๆได้ 

และจากแนวคิดเรื่องรูปแบบของรายการสนทนาและรายการสาธิต สรุปได้ว่า รายการ 
ที่มเีนื้อหาเก่ียวกับการแนะน าแนวทางการแต่งรถส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ เป็นรายการที่ต้องมีการให้ 
ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ พิธีกรจะเป็นผู้ที่สัมภาษณ์และสนทนากับผู้เชี่ยวชาญถึงรายละเอียดต่างๆ 
จึงใช้รูปแบบรายการสนทนาเป็นส่วนหนึ่งในรายการนี้ และส่วนที่เป็นการแนะน าการตกแต่งรถยนต์ 
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ด้วยตนเอง หรือดีไอวายนั้น เป็นรายละเอียดที่ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้อธิบายเทคนิคและกระบวนการ 
การประดิษฐ์และดัดแปลงชิ้นส่วนเพ่ือน าไปประดับตกแต่งในรถยนต์ จึงใช้รูปแบบของรายการสาธิต 
เป็นส่วนหนึ่งของรายการ 

1.4 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
1.4.1 กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 
กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย ถือว่าเป็นส่วนส าคัญประการหนึ่งในการผลิตรายการโทรทัศน์  

การทีร่ายการจะประสบความส าเร็จหรือไม่หรือประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด สิ่งที่ถือมาตรวัด
ของรายการ ก็คือ กลุ่มผู้ชมเป้าหมายนั่นเอง โดยหากรายการโทรทัศน์ที่ผ่านการสร้างสรรค์และผลิตที่
ดีและมีคุณภาพ ก็จะมีผู้ชมรับชมรายการมาก ทั้งนี้สามารถวัดได้จากการความนิยมในรายการ 
(rating) (สันทัด ทองรินทร์ 2550: 2-6) 

การวิเคราะห์กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย เป็นการท าความรู้จักผู้ชมในแง่มุมต่างๆ เพ่ือให้ 
สามารถผลิตรายการได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด โดยค านึงถึงข้อมูลต่าง ๆ เช่น เพศ อาชีพ 
การศึกษา เวลาที่จะชมรายการ ซึ่งรายการนั้นจะมีกลุ่มผู้ชมทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ หรือเฉพาะกลุ่ม 

1.4.2 การวิเคราะห์กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 
เป็นการประเมินผู้ชมในแง่มุมต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดในการจัดและผลิต 

รายการได้ตรงกับความต้องการและความสนใจของผู้ชมมากที่สุด โดยจะต้องมีผู้ชมที่เป็น 
- กลุ่มเป้าหมายหลัก (target audience)  
- กลุ่มเป้าหมายทั่วไป (general audience) 

1.4.3 องค์ประกอบที่ควรพิจารณา 
1.) ลักษณะทางประชากรศาสตร์  

1.1) เพศ : ชายหรือหญิง  
1.2) วัย : เด็กเล็ก วัยรุ่น หนุ่มสาว หรือผู้ใหญ่  
1.3) อาชีพ : นักศึกษา ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป หรือกลุ่มอาชีพใด  
1.4) ระดับการศึกษา : ประถม มัธยม อาชีวะ หรืออุดมศึกษา  
1.5) ความสนใจ : เพลง ดนตรี หรือกีฬาต่าง ๆ   
1.6) จ านวนผู้ชม 
1.7) ช่วงเวลาที่ผู้ชมเป้าหมายจะรับชมรายการได้ 

2.) เนื้อหาสาระที่จะน าเสนอ  
เมื่อรู้กลุ่มเป้าหมายที่แน่นอนแล้ว ต้องก าหนดเนื้อหาสาระที่จะน าเสนอ ค้นหา 

เนื้อหาสาระและข้อมูล สามารถหาได้จาก 
2.1) ค้นคว้าจากสื่อและเอกสารต่างๆ การศึกษาวิจัย ผลงานวิชาการ 
2.2) การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์ 
2.3) น ามาประมวลผล เพ่ือให้ได้เนื้อหาสาระและข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย 

น่าสนใจ และมีความน่าเชื่อถือ  
ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้จัดท าร่างและกลุ่มผลิตรายการ ที่จะต้องศึกษาจากอย่าง

รอบคอบ เพราะสื่อโทรทัศน์ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง 
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1.4.4 การพิจารณาเนื้อหาและข้อมูล 
- ความใกล้ตัว กล่าวคือ เนื้อหานั้นเกี่ยวข้องกับผู้ชมหรือไม่มากหรือน้อย เช่น 

สุขภาพ ชีวิต และความเป็นอยู่ เป็นผลด้านจิตวิทยาเพ่ือดึงดูดใจในการเปิดรับ 
- เนื้อหาที่มีความขัดแย้ง มักมีสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมมากกว่าเนื้อหา

ทีมี่การด าเนินไปอย่างราบเรียบ เช่นระหว่างคนกับคน คนกับสังคม คนกับธรรมชาติ เป็นต้น 
- เนื้อหาที่มีความง่ายในการเข้าใจและให้แง่คิดกับผู้ชมได้ เรื่องที่มีรายละเอียด

ยาก ถ้ามีการเรียบเรียงใหม่ให้มีความง่ายมาข้ึนจะได้รับความนิยมมากกว่าเรื่องราวที่สับสน 
- เนื้อหาที่มีความยาวเหมาะสม โดยธรรมชาติของมนุษย์จะมีข้อจ ากัดของสมาธิ

กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หากเรื่องที่น าเสนอนั้นมีเนื้อหาที่ยาวมากก็ต้องสร้างความสนใจเพ่ิมขึ้นด้วย  
จากแนวคิดการวิเคราะห์กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย ผู้ศึกษาสามารถน าไปวิเคราะห์ได้จริง

จากการ วิเคราะห์จากแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่มตัวอย่าง และการสัมภาษณ์ ( In-
depth interview) กับผู้ผลิตรายการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์ เพ่ือน าข้อมูลมา
ศึกษาท าให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมกับรายการส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ได้ นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูล
ที่ได้จากงานวิจัยที่ได้ค้นคว้ามาที่กล่าวถึง กลุ่มเป้าหมายที่ท าแบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่  
ที่เก่ียวข้อง และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นข้อมลูที่ให้ประโยชน์แก่จุลนิพนธ์ของผู้ศึกษา 

1.5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแต่งรถยนต์ 
1.5.1 จุดประสงค์ของการแต่งรถยนต์ 
การแต่งรถคันโปรดของแต่ละคนนั้นจะไม่เหมือนกัน การแต่งรถยนต์เพ่ือความสวยงาม 

ตามความชอบหรือสไตล์ของตนเอง นอกจากที่ได้ชื่นชมกับความสวยงามแล้ว ยังภูมิใจที่เวลาขับรถ 
แล้วมีคนหันหลังมองตามรถของเรา ส่วนการตกแต่งรถเก่าให้ดูดี ก็อาจเป็นการเพ่ิมมูลค่ารถขึ้นมาได้ 
คล้ายๆ กับการซื้อบ้านมือสองมาตกแต่งให้ดูดีแล้วขายในราคาที่สูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งก็จะมีตลาดส าหรับ 
รถยนต์ประเภทนี้เหมือนกัน ส าหรับบางคนนั้นการแต่งรถไม่ได้มองแค่ความสวยงามเพียงอย่างเดียว 
แต่ยังต้องค านึงถึงการเพิ่มสมรรถนะ ประโยชน์และความปลอดภัยที่จะได้มาด้วย เช่น การติดที่ครอบ 
กระจกมองข้างแบบมีไฟเลี้ยว นอกจากจะท าให้เกิดความสวยงามแล้ว ก็ยังได้ประโยชน์ในการให้  
รถคันอ่ืนเห็นไฟด้านข้างของตัวรถขณะเลี้ยวได้ด้วย หรือการติดเซ็นเซอร์ถอยหลัง ก็จะช่วยให้ 
การถอยหลังเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นส าหรับรถที่มีขนาดยาว หรือแม้แต่รถทั่วไปที่ผู้ขับต้องการมีอุปกรณ์ที่
ช่วยอ านวยความสะดวกสบายมากขึ้น (ทีมบรรณาธิการ Life Balance 2553: 8) 

1.5.2 สไตล์หรือรูปแบบการตกแต่งรถยนต์ 
รูปแบบหรือสไตล์การแต่งรถ หากจะแบ่งย่อยออกไป ก็จะมีหลายรูปแบบจากหลาย

ค่ายแต่หากจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ แบ่งได้ดังนี้ (ทีมบรรณาธิการ Life Balance 2553: 10-15) 
1.) สไตล์เรียบง่ายดูดี การแต่งภายนอกของรถสไตล์นี้จะไม่มีลายเส้นหรือ

รายละเอียดมากนัก ถ้ามีก็เป็นลายเส้นที่ดูเรียบง่ายเข้ากับตัวรถ ท าให้รถดูภูมิฐานดูดี เช่น อุปกรณ์
หรือชุดแต่ง ส าหรับรถรุ่นท็อป (สเกิร์ตรอบคัน, สปอยเลอร์) ส่วนภายในอาจใช้เบาะหนัง คอนโซล
ตกแต่งด้วยลายไม้เรียบหรู  

2.) สไตล์สปอร์ต (Sport) / เรซซิ่ง (Racing) รถที่แต่งสไตล์นี้รูปลักษณ์จะ
ออกเป็นแนวรถแข่ง หรือ Racing Car ภายนอกมีกันชนหน้าหลังที่มีช่องระบายอากาศที่ใหญ่  
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ติดสปอยเลอร์ ระบบช่วงล่างโหลดเตี้ย ส าหรับการตกแต่งภายใน เบาะอาจถูกเปลี่ยนแบบเก้าอ้ี  
ทรงรถแข่งแบบแนบกระชับกับตัวผู้ขับ บางคันอาจติดสติกเกอร์ที่เสริมรูปลักษณ์ความโฉบเฉี่ยว หรือ
ติดสติกเกอร์ค่ายรถแข่งที่ชื่นชอบ  

ส าหรับรถในแนวนี้บางคันไม่เพียงตกแต่งเฉพาะรูปลักษณ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึง
การแต่งหรือโมดิฟายเครื่องยนต์หรือระบบต่างๆ เช่น ระบบจุดระเบิด ระบบไอดี ไอเสีย กระบอกสูบ 
หรือระบบการจ่ายน้ ามันเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะทางด้านความเร็วอีกด้วย ซึ่งส านักแต่งรถในแนวเรซซิ่ง 
แบ่งตามยี่ห้อของรถ เช่น    

- Honda  : ส านักแต่ง Modulo, Mugen, Spoon 
- Toyota  : ส านักแต่ง TRD, Tom’s 
- Nissan : ส านักแต่ง NISMO 
- Mitsubishi : ส านักแต่ง Ralliart 
- Subaru : ส านักแต่ง STI 
- Mazda : ส านักแต่ง Speed  เป็นต้น 

3.) สไตล์วีไอพี (VIP) ซึ่งจะเน้นความหรูหรา ดูมีระดับ โดยการแต่งรถแนวนี้  
จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

3.1) สไตล์วีไอพี ลักชัวรี่ (VIP Luxury) ที่มีรูปแบบภายนอกและภายในที่ดู
หรูหรา กันชนหน้าและหลัง อาจจะมีการเปลี่ยนใหม่ทั้งชิ้น หรืออาจใช้กันชนเดิม แต่ติดสเกิร์ตเข้าไป
แบบดูเรียบหรู ไม่มีโค้งเว้ามากนัก ส าหรับการตกแต่งภายในนิยมแต่งด้วยลายไม้ เบาะหนัง  
เพ่ิมอุปกรณ์ตกแต่งบางอย่างเข้าไป เช่น โต๊ะวางแก้วน้ า ม่านบังแดด เครื่องเสียง ทีวี ตามแต่รสนิยม 

3.2) สไตล์วีไอพี ยากูซ่า (VIP Yakuza) ต้นก าเนิดรถแนวนี้มาจากประเทศ
ญี่ปุ่น โดยรูปลักษณ์การแต่งรถประเภทนี้จะเป็นการแต่งแบบ Oversize ในทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นการ
ดึงโป่ง ของซุ้มล้อเพ่ือให้รองรับล้อหน้ากว้างที่ยื่นออกมา หรือล้อที่มีเลขค่าออฟเซ็ทติดลบมากๆ (หรือ
ที่เรียกกันสั้นๆ ว่า “ออฟเซ็ทลึก”) กันชนหน้าหลังเดิมจะถูกเปลี่ยนใหม่ทั้งชิ้น มีการเจาะครีบ  
ใส่ตะแกรง ที่แก้มรถให้ดูดุดัน น่าเกรงขาม ปลายท่อไอเสียใหญ่ยื่นออกจากตัวรถ มีการเปลี่ยนกระจัง 
ให้เป็นแบบที่ดูหรูหรา ประดับด้วยชิ้นส่วนที่เป็นแถบเพชรภายนอกตัวรถ ติดฟิล์มเข้ม ส าหรับภายใน
จะมีการตกแต่ง แบบ Yakuza เช่น นิยมแขวนฟูสะ (Fusa : พู่) และคินทสึนะ (Kintsuna :  
เชือกร้อย) ไว้ที่กระจกมองหลัง เบาะที่นิยมใช้เป็นเบาะหนัง คอนโซลลายไม้ มีการติดเพชรต่างๆ เช่น 
ช่องแอร์ มี Accessory เช่น ชั้นวางแก้วด้านผู้โดยสารด้านหน้า ม่านบังแดด หมอนลายหนัง เป็นต้น 

ส าหรับส านักแต่งรถวีไอพี เช่น Junction Produce, DAD, Fabulous, 
Aimagain, WALD, One Star, Mode Perfume, Kbreak, Kenstyle, Noblesse, Garage 
Magical 7777 เป็นต้น และส าหรับส านักแต่งแนว Euro Style เช่น 

- BMW   : ส านักแต่ง rlpina, Harge, Harman 
- Mercedes-Benz : ส านักแต่ง AMG, Brabus, Carlson 
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1.5.3 อุปกรณ์การตกแต่งรถยนต์ 
จ าแนกการประดับตกแต่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ (ทีมบรรณาธิการ Life Balance 2553 

: 19-47) 
1.) การตกแต่งภายนอก 

- แอโร่พาร์ท (Aero Part) : เป็นชิ้นส่วนที่ติดเข้ากับตัวรถเพ่ือช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านพลศาสตร์ในการขับขี่ ตัวอย่างของชิ้นส่วนเหล่านี้ เช่น สปอยเลอร์หน้าหรือลิ้น
ติดกันชนหน้า สเกิร์ตหน้าหลัง หรือสปอยเลอร์ ที่เป็นตัวช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการขับขี่ขณะรถวิ่ง 
โดยสปอยเลอร์ซึ่งเปรียบเสมือนปีกเครื่องบินที่ถูกหันกลับด้าน จะท าให้เกิดแรงกด (ในทิศทางตรงข้าม
กับแรงยกของปีกเครื่อง) ซึ่งท าให้รถยึดเกาะถนนได้ดีขึ้นขณะวิ่งด้วยความเร็ว มีหลายแบบ เช่น  
แบบแนบ, แบบดักเทล, แบบที่มีไฟเบรคอยู่ด้วย หรือแบบสูงสไตล์สปอร์ต ส าหรับ Aero Part นั้น 
เป็นชิ้นส่วนที่ติดเพ่ิม ไม่ได้เป็นชิ้นเดียวกับกันชนหน้าหลัง 

- บอดี้พาร์ท (Body Part) : ต่างจาก แอโร่พาร์ท (Aero Part) ตรงที่ถูกหล่อ
เป็นชิ้นส่วนเดียวกับตัวกันชน ส่วนของบอดี้พาร์ทประกอบไปด้วย กันชนหน้า+ลิ้นหน้า+สเกิร์ตหน้า, 
กันชนหลัง+สเกิร์ตหลัง, สเกิร์ตข้าง และสปอยเลอร์ฝากระโปรงหลัง  Body Part ที่ถูกออกแบบ 
มามีทั้งเน้นเรื่องของความสวยงามเป็นหลัก แต่บางรายนอกจากจะให้ความสวยงามแล้ว ก็ยังค านึงถึง 
หลักอากาศพลศาสตร์ด้วย ซึ่งก็จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการขับขี่ ในการเคลื่อนตัวไปในอากาศได้ 
อย่างราบเรียบ และลดแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นจากลมหมุนหรือเทอร์บูเลนท์ (Turbulent Flow) 

- ล้อแม็กซ์ : เป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพ่ือความสวยงามอย่างหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้ การ
เลือกลวดลายของล้อก็ควรจะเลือกให้เข้ากับสไตล์ของรถ นอกจากนี้ควรรู้จักค่าทางเทคนิคต่างๆที่
ส าคัญ เพื่อความเหมาะสมในการติดตั้งด้วย ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ควรรู้ ได้แก่ เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ,  
หน้ากว้างของล้อ และค่าออฟเซ็ท (ระยะห่างระหว่างก่ึงกลางของล้อกับหน้าแปลนดุมล้อ) 

- โช้คและสปริง : โช้คอัพ (Shock Absorber) เป็นอุปกรณ์ลดแรงกระแทกของ
ตัวรถ ขณะที่วิ่งบนพื้นที่ขรุขระหรือเป็นหลุม โดยโช้คจะท าหน้าที่เป็นตัวหน่วงการเคลื่อนที่ขึ้นลงไม่ให้
เร็วจนเกินไป และยังท าหน้าที่หน่วงการท างานของสปริงเวลาดีดตัวขึ้นลง ท าให้รถวิ่งอย่างราบเรียบ
มากขึ้นโช้คอัพ มี 2 ประเภท คือ 1.โช้คอัพน้ ามัน มีน้ ามันไฮโดรลิคข้างในกระบอกโช้ค โดยลูกสูบใน
กระบอกจะเคลื่อนที่ขึ้นลง น้ ามันไฮโดรลิคจะไหลผ่านรูเล็กๆที่อยู่บนลูกสูบ ท าให้การเคลื่อนที่มี 
การหน่วงอยู่ทั้งสองทิศทางทั้งขึ้นและลง 2.โช้คอัพแก้ส มีการอัดแก๊สไนโตรเจนเข้าไปในกระบอกโช้ค
ที่มีน้ ามันไฮโดรลิกอยู่ โดยแก๊สไนโตรเจนจะก าจัดฟองที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของน้ ามันไฮโดรลิก 
ท าให้โช๊คมีความนุ่มขึ้นจากการที่ไม่มีฟองที่เป็นตัวท าให้เกิดการเคลื่อนที่แบบกะทันหัน ส่วนสปริง 
(Spring) เป็นอุปกรณ์ที่ท างานร่วมกับโช้คอัพ ช่วยในการลดแรงกระแทกขณะที่รถวิ่งบนพ้ืนที่ขรุขระ 
เป็นหลุม โดยสปริงเป็นตัวที่รับน้ าหนักของรถ การออกแบบหรือเลือกใช้งานระหว่างสปริงกับโช้คนั้น
ส าคัญมาก มิฉะนั้นแล้วการวิ่งของรถจะไม่ราบเรียบหรือมีอาการเด้งอยู่ตลอดเวลา จากการที่ใช้ค่าที่
ไม่สัมพันธ์กัน ประเภทของสปริงที่นิยมใช้มีทั้งสปริงแบบแหนบและคอยล์สปริง 

- อุปกรณ์ตกแต่งส าหรับรถปิกอัพ หรือรถเอสยูวี เช่น กันชนหน้า-กันชนท้าย
แบบกันกระแทก, แผงกันกระแทกหน้า-หลัง, คิ้วกันสาด, บันไดข้าง, โรลบาร์ หรือแร็กหลังคา เป็นต้น 
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นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกเพ่ือความสวยงามอีก เช่น ครอบกระจกมอง
ข้าง, ครอบไฟหน้า-ไฟท้าย, ครอบมือจับ-หลุมประตู, ครอบฝาถังน้ ามัน, คิ้วล้อ, เสาอากาศแบบสั้น, 
โลโก้ติดฝากระโปรงแนววีไอพี, หลอดไฟหน้าทั้งแบบฮาโลเจนและแบบซีนอน, ไฟแอลอีดี เดย์ไลท์, 
กรอบป้ายทะเบียน, กระจังหน้า, สติกเกอร์, ปลายท่อไอเสีย เป็นต้น 

2.) การตกแต่งภายใน 
- เบาะนั่ง มีหลากหลายวัสดุ เช่น หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ ใช้ตกแต่ง

เพ่ือความหรูหรา สามารถใช้เส้นสายของการเย็บแบบต่างๆได้ตามรสนิยม หรือ วัสดุผ้าและก ามะหยี่  
ที่ใช้ตกแต่งเพ่ือความคลาสสิก นุ่มสบาย หรือวัสดุอัลคันทาร่าที่นิยมในรสสปอร์ตหรู ดูดี ราคาแพง 

- อุปกรณ์ตกแต่งพวงมาลัย หัวเกียร์ ฐานเกียร์ คอนโซล ประตู เพ่ือความ
สวยงาม มีวัสดุตกแต่งหลากหลาย ทั้งลายไม้ ลายเคฟลาร์ ชุบโครเมียม หรือหุ้มด้วยหนัง เป็นต้น 

- มิเตอร์วัดค่าต่างๆ มีทั้งการติดตั้งเพ่ือความสวยงาม และติดตั้งเพ่ือใช้งานจริง 
ได้แก่มิเตอร์วัดโวลต์ของแบตเตอรี่, มิเตอร์วัดความร้อนเครื่องยนต์ และมิเตอร์วัดรอบเครื่องยนต์ 

- อุปกรณ์ที่อ านวยความสะดวกในการขับรถ เช่น เซนเซอร์ถอยหลัง เป็น
อุปกรณ์หนึ่งที่มีประโยชน์มาก สามารถติดตั้งได้กับรถทุกประเภท ช่วยกะระยะให้ถอยหลังง่ายขึ้น 
โดยติดตั้งให้ท างานร่วมกับเกียร์ถอยหลัง มีการเตือนทั้งแบบระบบเสียงและแบบจอแสดงผลเป็น
ตัวเลขหรือแถบสี,กล้องมองหลัง เพ่ือประโยชน์ในการถอยหลังในเวลากลางคืน สามารถแสดงผลบน
จอมอนิเตอร์ในรถมีเส้นแสดงก ากับระยะการเข้าจอด หรือระบบน าทางด้วยดาวเทียม เป็นต้น 

- อุปกรณ์เพ่ือความบันเทิงในรถยนต์ เช่น เครื่องเสียง, ชุดล าโพง หรือจอ LCD 
ข้อมูลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแต่งรถยนต์นี้ สามารถน าไปประยุกต์และพัฒนา

ให้เป็นเนื้อหารายการที่จะใช้น าเสนอในแต่ละสัปดาห์ได้ ซึ่งสามารถแตกแยกย่อยให้เป็นหลายๆตอน 
หรือเป็นแก่นรายการ (Theme) ในแต่ละสัปดาห์ที่แตกต่างกันออกไปได้ การตกแต่งรถยนต์ดังกล่าวมี
ทั้งอุปกรณ์ที่ส าเร็จรูปมีจ าหน่ายตามร้านประดับยนต์ และสามารถประดิษฐ์ขึ้นเองได้ ดังนั้น  
การตกแต่งบางประเภทสามารถน ามาใช้ในช่วงของการประดิษฐ์อุปกรณ์ตกแต่งด้วยตนเอง หรือ 
ดีไอวาย (D.I.Y.) ได้เช่นกัน 

2. งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

อมรรัตน์ ปลั่งกลาง (2548) การศึกษาปจจัยการตัดสินใจซื้ออุปกรณตกแตงรถยนตของ 
ผูบริโภคในยานวรจักร กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงปจจัยการตัดสินใจซื้ออุปกรณ 
ตกแตงรถยนต รวมถึงปจจัยทางการตลาดของอุปกรณตกแตงรถยนตที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อของ 
ผูบริโภคและเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางที่สงผลตอการตัดสินใจ  

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 25 - 35 ป  
ซ่ึงเปนวัยเริ่มท างานและมีรายไดเปนของตนเอง สิ่งจ าเปนในการเดินทางไปท างาน คือ รถยนตสวนตัว 
เพ่ือความสะดวกสบายในการเดินทาง เมื่อมีรถยนตก็จ าเปนตองหาอุปกรณมาเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิม 
ความปลอดภัย ความสมบูรณของรถยนต เชน อาจติดตั้งสัญญาณกันขโมยหรือระบบปองกัน 
การโจรกรรมรถยนต์ประเภทอ่ืนๆ หรือการติดฟิลมกรองแสง ติดเครื่องเสียงเพ่ือสร้างความบันเทิง  
ลดความเครียดอันเกิดจากภาวการณ์จราจรติดขัดในยุคปจจุบัน แตเนื่องจากกล ุมผูบริโภคกลุมนี้ยังมี 
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รายไดนอยและก าลังจะเริ่มสรางฐานะ จึงท าใหตองพิจารณาตัดสินใจในการเลือกซื้ออุปกรณเหลานี้ 
อยางระมัดระวังและใหคุมคาที่สุด โดยจะดูจากดานคุณภาพของสินคาและราคาที่เหมาะสมมากกวา 
ที่จะดูดานชองทางการจ าหนายและดานการสงเสริมการขาย จึงตองศึกษาปจจัยตางๆในการเลือกซื้อ 
อุปกรณเหลานี้ 

ปจจัยการตัดสินใจซื้ออุปกรณตกแตงรถยนตของผ ูบริโภค ยานวรจักร กรุงเทพมหานคร  
โดยภาพรวมมีน้ าหนักการตัดสินใจในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบว่ามีน้ าหนักการตัดสินใจ 
อันดับที่ 1 ในดานผลิตภัณฑ คือ เรื่องการรับประกันสินคา การบริการหลังการขาย รูปแบบและ 
ความสวยงามของสินคาตรายี่หอสินคา ประเภทสินคาที่มีใหเลือกหลากหลายและแหลงผลิตสินค้า 
ที่เชื่อถือได อันดับที่ 2 เปนดานราคา คือ เรื่องราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ การตอรองราคาสินคา 
สินค้ามีราคาถูกกวาค ูแขง และรูปแบบการช าระเงิน อันดับที่ 3 ดานชองทางการจ าหนาย คือ  
เรื่องการบริการของพนักงาน ความนาเชื่อถือของศูนย์บริการ สถานที่จอดรถ ปายชื่อศูนยบริการ  
การบริการนอกสถานที่ และมีการขายผานทางอินเทอร์เน็ต และอันดับที่ 4 ดานการสงเสริมการขาย 
คือ เรื่องการขายสินคาเปนแพ็คเกจ การแจกของสมนาคุณ และมีสวนรวมกับบัตรเครดิตธนาคาร 

อัญชณี แซ่ตั้ง (2554) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ 
ของผู้บริโภคในร้านคลินิกคาร์ประดับยนต์ จังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มี 
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ของผู้บริโภค ในร้านคลินิกคาร์ประดับยนต์ จังหวัด 
หนองคาย โดยจ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
คือ ผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการในร้านคลินิกคาร์ จ านวน 400 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
อายุ 25-35 ปี การศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษา และมีรายได้ 20,001 - 30,000 บาท 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่รู้จักร้านคลินิกคาร์ประดับยนต์ 
มาจากครอบครัว ซึ่งมาใช้บริการในด้านติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ เช่น กันสาด, กันแมลง, กันชน 
สามล็อค, สัญญาณกันขโมย เป็นต้น โดยค านึงถึงเรื่องคุณภาพของสินค้ามากที่สุด และมีความถี่ 
ในการซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ทุกๆ 6 เดือน ในแต่ละครั้งจะซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ 2-3 ชิ้น และ
มีค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้งจ านวน 5,001-10,000 บาท 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ของผู้บริโภค ร้านคลินิกคาร์ 
ประดับยนต์ จังหวัดหนองคาย ด้านผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับเรื่องคุณภาพสินค้ามากที่สุด 
ด้านราคาให้ความส าคัญกับเรื่องราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
ให้ความส าคัญกับเรื่องการบริการของพนักงานมากที่สุด ด้านบรรจุภัณฑ์ให้ความส าคัญกับเรื่อง  
บรรจุภัณฑ์ที่ดูสะอาดและใหม่มากที่สุด ด้านพนักงานให้ความส าคัญในเรื่องพนักงานที่ต้องมีความ 
ช านาญในงานมากที่สุด ด้านกระบวนการให้ความส าคัญกับเรื่องความรวดเร็วในการท างาน เช่น  
การติดตั้ง หรือการออกใบเสร็จช าระเงินมากที่สุด และด้านลักษณะทางกายภาพให้ความส าคัญกับ 
เรื่องมีการตกแต่งสถานที่ให้บริการให้ดูสวยงามและสะอาดมากท่ีสุด 

มาวิภา อัศวจ ารูญ (2552) ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้ออุปกรณ์ประดับยนต์  
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่าอุปกรณ์ประดับยนต์ประเภทอุปกรณ์ตกแต่งเพ่ือความบันเทิงที่ผู้ตอบ  
แบบสอบถามซื้อ คือ ล าโพง โดยเลือกซื้อวิทยุเครื่องหรือเครื่องเล่นซีดี-ดีวีดี ยี่ห้อไพโอเนียร์  
ซื้อโทรทัศน์ยี่ห้อไพโอเนียร์ ซื้อล าโพงยี่ห้อไพโอเนียร์ และซื้อจานดาวเทียมแบบติดรถยี่ห้อมิตซูบิชิ  
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อุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพ่ือความสวยงามที่ซ้ือ คือ ชุดไฟหรือไฟสี ชุดแตงรอบคัน 
เบาะนั่ง กรอบปายทะเบียน ฝาครอบไฟ ชุดไฟ ไฟสีโลโกยี่หอ สติ๊กเกอร อุปกรณหุมพวงมาลัย 
อุปกรณหมุเกียรหรือครอบเกียร์ และฟลมกรองแสง โดยซื้อฟลมกรองแสงยี่หอสามเอ็ม วัตถุประสงค 
ในการซื้ออุปกรณประดับยนต คือ เพ่ือความสวยงามของรถ บุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจหรือบุคคล 
ที่มีสวนรวมหรือมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้ออุปกรณประดับยนตคือ ตัวเอง มีลักษณะการตัดสินใจซื้อ 
ดวยตัวเอง ซื้ออุปกรณประดับยนตในโอกาสที่ตองการตกแตงรถยนตเพ่ิมเติม เลือกซื้ออุปกรณ 
ประดับยนตเวลา 8.00 – 12.00 น. เลือกซื้ออุปกรณประดับยนตในวันเสาร-วันอาทิตย นิยมเลือกซื้อ 
อุปกรณประดับยนตและติดตั้งอุปกรณประดับยนตในวันเดียวกัน ถาหากไมใชวันเดียวกันจะติดตั้ง 
อุปกรณประดับยนตในเวลา 8.00 – 12.00 น. ติดตั้งอุปกรณประดับยนตในวันเสาร – วันอาทิตย 
นิยมซื้ออุปกรณประดับยนตจากรานอ านวยมอเตอรแอร ใชบริการรานอุปกรณประดับยนตจาก 
รานอ านวยมอเตอรแอรบอยที่สุด เหตุผลในการเลือกใชบริการรานอุปกรณประดับยนตที่ใชบริการ 
บอยที่สุดเนื่องจากชื่อเสียงของรานเปนที่รูจักทั่วไป มีคาใชจายในการซื้ออุปกรณประดับยนตตอครั้ง 
ต่ ากวา 10,000 บาท มีวิธีการช าระเงินในการซื้ออุปกรณประดับยนตดวยบัตรเครดิต ผูตอบแบบ 
สอบถามไดทดลองใชอุปกรณประดับยนตในประเภทเดียวกันกอนที่จะมีการซื้อ มีการซื้อซ้ าในอุปกรณ 
ประดับยนตประเภทเดียวกับที่เคยซื้อ มีการซื้ออุปกรณประดับยนตจากรานเดิม ผูตอบแบบสอบถาม 
มีบุคลิกลักษณะชื่นชอบความทันสมัยและเทคโนโลยี ทราบขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณประดับยนตท าให 
เกิดความสนใจและตัดสินใจซื้อจากแผนพับหรือใบปลิว มีการประเมินทางเลือกที่ท าใหตัดสินใจซื้อ 
อุปกรณประดับยนต คือ คุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ มีความพึงพอใจภายหลังการซื้ออุปกรณ 
ประดับยนตและความตองการภายหลังการซื้ออุปกรณประดับยนต คือ มีการรับประกันสินคา 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออุปกรณประดับยนต  
เรียงตามล าดับคาเฉลี่ยโดยรวม ไดแก ดานผลิตภัณฑปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดและมีผลในระดับ 
มากที่สุด คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ ดานราคาปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดและมีผลในระดับมากที่สุด 
คือ  มีสวนลด ดานกระบวนการใหบริการปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดและมีผลในระดับมากที่สุด คือ  
มีความรวดเร็ว ในการท างาน ดานชองทางการจัดจ าหนายปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดและมีผล 
ในระดับมากที่สุด คือ มีเงื่อนไขการบริการหลังการขาย ดานบุคคลผูใหบริการปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ย 
สูงสุดและมีผลในระดับมากที่สุด คือ พนักงานมีความช านาญในงาน ดานการสงเสริมการตลาดปจจัย 
ยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด และมีผลในระดับมากที่สุด คือ การสงเสริมการขาย และดานลักษณะทาง 
กายภาพปจจัยยอยที่มี คาเฉลี่ยสูงสุดและมีผลในระดับมาก คือ มีอากาศถายเทและแสงสวางเพียงพอ 

พงศ์ พัน ธ์  จ าน งจิ ต ร  (2553)  ศึ กษา เ รื่ อ งพฤติ ก ร รมการ เปิ ด รั บสื่ อที่ มี ผ ลต่ อ 
การตัดสินใจซื้อรถยนต์ใหม่ของผู้บริโภค คือ สื่อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีการเปิดรับสื่อมากที่สุด ได้แก่ 
โทรทัศน์ รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์ พนักงานขาย นิตยสาร  วารสาร และอินเทอร์เน็ต  
โดยสื่อโทรทัศน์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ใหม่มากที่สุด รองลงมาคือ งานเปิดตัวรถยนต์ 
งานแสดงมอเตอร์โชว์ และพนักงานขาย 
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พฤติกรรมการเปิดรับสื่อในกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ใหม่ ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ปรากฏผล ดังนี้ 

ขั้นตอบการเล็งเห็นปัญหาหรือตระหนักถึงความต้องการ สื่อที่ท าให้ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่เกิดความคิดที่จะซื้อรถยนต์ใหม่ในครั้งแรกคือ โทรทัศน์ รองลงมาคือ งานเปิดตัวรถยนต์  
งานแสดงมอเตอร์โชว์ และอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ โดยส่วนใหญ่ได้รับข้อมูล เรื่อง การออกแบบ  
ของรถยนต์ สมรรถนะของเครื่องยนต์ และระบบความปลอดภัยของรถยนต์ 

ขั้นตอนการเสาะแสวงหาข่าวสาร หลังจากที่ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจที่จะซื้อรถยนต์ 
แล้วพบว่า ส่วนใหญ่ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมจากพนักขาย อินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ และนิตยสาร 
วารสาร ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสมรรถนะของเครื่องยนต์ ราคารถยนต์ และโปรโมชั่นพิเศษ  

ขั้นตอนการประเมินค่าทางเลือกก่อนซื้อและตัดสินใจ เหตุผลหลักที่ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ซ้ือรถยนต์ใหม่ คือ ขนาดและรูปแบบรถยนต์เหมาะกับจุดประสงค์ของตนเอง เป็นรถที่มีประสิทธิภาพ 
และรูปลักษณ์ของรถที่สวยงาม 

ขั้นตอนการบริโภคอุปโภคสินค้าและประเมินผลหลังซื้อ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
หาข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบรถยนต์ใหม่ที่ซื้อแล้วกับรถยนต์ใหม่ยี่ห้ออ่ืน โดยหาข้อมูลเปรียบเทียบจาก 
อินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์  นิตยสาร วารสาร และพนักงานขาย ส่วนใหญ่หาข้อมูลเปรียบเทียบเรื่อง 
ราคารถยนต์ สมรรถนะของเครื่องยนต์ และความคิดเห็นจากผู้เคยซื้อและใช้รถยนต์ 

จากงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังที่กล่าวมาทั้งหมด สรุปได้ว่า ผู้ศึกษาสามารถ 
น ามาประยุกต์ใช้ในรายการ ทั้งการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ผลการประเมินผลในแบบสอบถาม  
ของแต่ละงานวิจัย ที่พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายุประมาณ 25-35 ปี มีเงินเดือน 
มีรถยนต์ส่วนตัว และต้องการหาอุปกรณ์อ านวยควมสะดวกเพ่ิมเติม ซึ่งสามารถตกแต่งได้ด้วย ศึกษา
อุปกรณ์ตกแต่งประเภทที่นิยม เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดเนื้อหาของรายการ รวมถึงศึกษาวัน-เวลาที่ 
ลูกค้าส่วนใหญ่ซื้ออุปกรณ์ประดับตกแต่งรถยนต์ เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดเวลาออกอากาศ ซึ่งก็คือ
วันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลาประมาณ 8.00-12.00 น. และจากการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ  
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ใหม่ของผู้บริโภค สามารถบอกได้ว่าลูกค้า มีการเปิดรับสื่อโทรทัศน์
และค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับสูง จึงน าสื่อทั้ง 2 อย่างมารวมกัน กลายเป็นโทรทัศน์
ออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ที่ผู้ชมสามารถรับชมรายการได้ทุกท่ีทุกเวลา  
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3. ผลงานที่เกี่ยวข้องและรายการอ้างอิง 

3.1 รายการ ฅ-คนรักรถ 

 

 
ภาพที่ 2-2 แสดงตัวอย่างรายการ ฅ-คนรักรถ 

- ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 23.55-00.25 น. ทางสถานโีทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 
- รูปแบบและวิธีการน าเสนอ : เป็นรายการปกิณกะกึ่งพูดคุยกันในลักษณะทอลกโชว  

มีการน าเสนอโดยใช้พิธีกรเป็นผู้สัมภาษณ์แขกรับเชิญที่เกี่ยวกับเรื่องในสัปดาห์นั้น มีภาพเคลื่อนไหว 
และภาพนิ่งตัดสลับกับการสนทนา ใช้กราฟิกและการตัดต่อท่ีเข้ากับสไตล์ของคนรักรถ 

- เนื้อหารายการ : ในแตล่ะสัปดาห์เนื้อหาของรายการจะมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งจะ
แบ่งออกเป็นตอน เช่น ตอน Flush Style, ตอน VIP Hi-So Style, ตอน สาวเซกซี่ดริฟท์ เป็นต้น 
โดยจะมีการพูดคุยกับแขกรับเชิญ ถึงข้อมูลเบื้องลึกต่างๆ 

- จุดแข็งของรายการ : เป็นรายการที่คนรักรถรู้จักกันเป็นอย่างดี สไตล์ของพิธีกร 
เป็นคนที่รู้เรื่องรถ สามารถพูดคุยกับแขกรับเชิญได้อย่างลื่นไหล มีภาพและกราฟิกสวยงาม 

- จุดที่น ามาปรับใช้ : เป็นตัวอย่างในการผลิตรายการประเภทสนทนา ศึกษาการคิด  
และพัฒนาเนื้อหารายการให้ไม่น่าเบื่อและท าให้ผู้ชมติดตามจนจบ รวมถึงมู๊ดแอนด์โทน (mood and 
tone) ของรายการที่เป็นความเท่ ความดิบ และภาพสวย เหมาะสมกับเนื้อหาเรื่องรถยนต์ 
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3.2 รายการ MAX TV 

 

 
ภาพที่ 2-3 แสดงตัวอย่างรายการ MAX TV 

- ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 21.45 น. ทาง Speed Channel True Vision 72 
- รูปแบบและวิธีการน าเสนอ : เป็นรายการปกิณกะ ที่เน้นพูดคุยเป็นหลัก โดยพิธีกร 

ทั้ง 4 คน จะพูดคุยกันในลักษณะคุยกันในกลุ่มเพ่ือน และในช่วงของการรีวิวรถยนต์พิธีกรจะพูดคุยกับ 
ผู้ชมผ่านกล้องท่ีติดตั้งอยู่ในรถ 

- เนื้อหารายการ : รายการ MrX TV จะแบ่งเนื้อหาเป็นตอนใหญ่ๆ ที่สามารถ 
ออกอากาศได้ถึง 1 เดือน ซึ่งปัจจุบันมีมาแล้วถึง 8 ตอน ยกตัวอย่างเช่น ตอนที่ 1 รถ Supercars / 
Sports Cars, ตอนที่ 3 รถ Eco Cars /City Cars และตอนที่ 7 รถ Pickup Truck เป็นต้น 
ซึ่งมีเนื้อหาทั้งการเจาะลึกด้านการออกแบบ ตัวถัง เครื่องยนต์ ห้องโดยสาร ระบบความปลอดภั ย 
ของรถแต่ละคันโดยพิธีกรผู้เชี่ยวชาญ และมีการน ารถทุกคันในตอนนั้นๆ มาแข่งประลองความเร็วใน  
สนามเพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะ ระบบความปลอดภัยในการเข้าโค้ง การเบรค และอ่ืนๆ 

- จุดแข็งของรายการ : เป็นรายการที่ให้ความรู้และวิเคราะห์ตัวรถจากผู้เชี่ยวชาญ 
ท าให้ผู้ชมสามารถเปรียบเทียบรถในระดับเดียวกันได้ ผู้ชมสามารถเลือกซื้อรถในแบบที่ตรงตามความ 
ต้องการได ้

- จุดที่น ามาปรับใช้ : ศึกษาขนาดภาพและมุมกล้องในการถ่ายรายการรถยนต์ เช่น  
มุมกล้องระยะใกล้ (Close-up) ที่จะใช้การติดกล้องแนบไปกับตัวถังรถ หรือติดตั้งภายในห้องโดยสาร 
หรือขนาดภาพระยะไกล ที่จะถ่ายให้เห็นตัวรถ เพื่อให้เห็นความสวยงามของรถที่ได้รับการตกแต่งแล้ว 
รวมถึงศึกษาบุคลิกของพิธีกรที่ต้องมีความเป็นธรรมชาติ เป็นกันเอง และยังมีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งรถยนต์พอสมควร 
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3.3 รายการ รถแต่ง Society 

 

 
ภาพที่ 2-4 แสดงตัวอย่างรายการ รถแต่ง Society 

- ออกอากาศทางเว็บไซต์ยูทูป (www.youtube.com) 
- รูปแบบและวิธีการน าเสนอ : เป็นรายการสนทนากับสมาคมรถแต่งต่างๆ และมีการ 

สาธิตการตกแต่งรถยนต์ด้วยตนเอง 
- เนื้อหารายการ : ช่วงแรกพิธีกรจะเปิดรายการพร้อมกับกลุ่มสมาชิกคนแต่งรถรุ่นนั้น 

พร้อมกบัพูดคุยเกี่ยวกับการแต่งรถ กิจกรรม และน าเสนอรถของสมาชิกแต่ละคัน และช่วงหลังจะเป็น 
การสาธิตการตกแต่งรถยนต์ด้วยตนเองจากค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญจากร้านแบงค์กิ้ง 

- จุดแข็งของรายการ : การสอนการตกแต่งรถยนต์ด้วยตนเองให้สวยงาม โดยวิธีง่ายๆ  
ไม่เสียเวลามาก ราคาประหยัด 

- จุดที่น ามาปรับใช้ : ศึกษาเรื่องเนื้อหารายการเพ่ือน ามาปรับใช้ในรายการส าหรับ 
นักแต่งรถมือใหม่ได้ เช่น การน าส่วนของการสาธิตการประดิษฐ์อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์แบบที่ท าได้ 
ด้วยตนเอง หรือ ดีไอวาย (e.I.Y.) ที่สาธิตโดยผู้เชี่ยวชาญมาแนะน าผู้ชมได้ 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือการผลิตรายการ 

การศึกษาและผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ เป็นการศึกษาวิเคราะห์ 
ข้อมูลเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการผลิตและพัฒนารายการ โดยผู้ศึกษาท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ด้านกระบวนการผลิตรายการ เนื้อหารายการ เทคนิค รูปแบบและวิธีการน าเสนอ จากกลุ่มผู้ชม
เป้าหมาย ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการ
โทรทัศน์ทีส่อดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ชมเป้าหมายให้มากที่สุด  

1. รูปแบบในการศึกษาวิจัย 
การศึกษาและผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ ในครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้ใช้ 

การวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) ซึ่งเป็นการวิจัยที่มุ่งหวังในการค้นหาความรู้ เพ่ือน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ เพ่ือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ และผลิตรายการต่อไป 
โดยผู้ศึกษาได้เลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และมีการแจกแบบ 
สอบถาม (Questionnaire) มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษาครั้งนี้ หลังจากนั้นจึงน าข้อมูล 
ที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ ที่ม ี
ความสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งท าการประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้นใหม่ 
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยการส่งชิ้นงานรายการ Club Road 
ให้รับชม และสัมภาษณ์ในเชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม โดยผลการประเมินที่ได้จะใช้เป็นแนวทาง 
ในการสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน รวมถึงท าให้ทราบถึงความพึงพอใจ  
ของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อชิ้นงานชิ้นนี้อีกด้วย 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.1 ประชากร (Population) หมายถึง ประชากรทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษาและผลิต 

รายการครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์หรือประชากรที่เป็น 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตกแต่งรถยนต์ และประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ  ดังต่อไปนี้ 

2.1.1 ประชากรที่เปนบุคลากรในการผลิตรายการโทรทัศน หมายถึง ผู้ผลิต 
รายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ ผู้ด าเนินรายการรถยนต์ หรือเป็นผูเชี่ยวชาญทางด้านการแต่งรถยนต์ 

2.1.2 ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ หมายถึง กลุ่มของผู้ที่อยู่ใน 
วัยเริ่มท างานที่มอีายุ 22-25 ปี และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มอีายุ 26-35 ปี ที่สนใจการแต่งรถยนต์  

2.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้วิธีการ 
สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่าง 
ที่ให้สัมภาษณ์ก่อนการผลิต จ านวน 3 คน กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามก่อนการผลิต จ านวน 
100 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ประเมินผลรายการโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จ านวน 10 คน 
ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างท้ัง  3 กลุ่มสามารถแบ่งได้ดังนี้ 
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2.2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) สามารถ 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  

1.) ผู้ผลิตรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ จ านวน 1 รายการ คือ รายการ  
ฅ-คนรักรถ ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ซึ่งผู้ที่ให้สัมภาษณ์ คือ คุณธนเสฏฐ์ ธนกุลประภัสสร์ 
ผู้ควบคุมการผลิตรายการ (Producer) 

2.) ผู้ด าเนินรายการ Speed Talk ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้ค าปรึกษาปัญหา 
ทางด้านรถยนต์ และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแต่งรถยนต์ จ านวน 2 ท่าน คือ คุณสุรมิส เจริญงาม 
และ คุณรณกร พรรณรังษี  

การสัมภาษณ์ผู้ผลิตและผู้ด าเนินรายการรถยนต์นั้น จะสัมภาษณ์ถึงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับรายการรถยนต์ในปัจจุบัน การสร้างสรรค์รูปแบบวิธีการน าเสนอ ตลอดจนเนื้อหาของรายการ 
ให้มีประสิทธิภาพและมีความน่าสนใจ การวางแผนการผลิตรายการรถยนต์ที่ให้มีเอกลักษณ์หรือ 
จุดเด่นที่ท าให้ผู้ชมเป้าหมายที่เป็นนักแต่งรถมือใหม่มาชมรายการ นอกจากนี้จะสัมภาษณ์ข้อมูลด้าน  
การตกแต่งรถยนต์ที่จะสามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นประโยชน์ได้ ทั้งเนื้ อหารายการและรูปแบบการ 
น าเสนอส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ และความคิดเห็นในเรื่องการใช้เนื้อหาที่มีความเหมาะสมส าหรับ  
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นมือใหม่ 

2.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) หมายถึง กลุ่มของผู้ที่ 
ชอบศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์บนอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.pantip.com ห้องรัชดา 
ทั้งเพศชายและหญิง และกลุ่มที่เป็นมือใหม่หัดแต่ง อายุ 22-35 ปี รวมจ านวนทั้งสิ้น 100 คน 

2.2.3 กลุ่มตัวอย่างที่ประเมินผลรายการ หมายถึง กลุ่มของผู้ที่อยู่ในวัยเริ่มท างาน 
อายุ 22-25 ปี จ านวน 5 คน และ กลุ่มผู้ที่สนใจการแต่งรถยนต์ อายุ 26-35 ปี จ านวน 5 คน  
เพ่ือประเมินผลด้วยการให้กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ โดยมีวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะสัมภาษณ์ 
จากการศึกษาภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง และจากการสัมภาษณ์เบื้องต้นซึ่งเป็นผู้ที่สนใจการแต่งรถยนต์ 
แล้วสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ทั้ง 2 กลุ่ม เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็น 
และความพึงพอใจที่มีต่อชิ้นงานรายการ โดยส่งเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
ที่มีต่อชิ้นงานรายการ ท าให้ทราบถึงความถึงพอใจจากการรับชมรายการส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ 
รายการ Club Road และข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ สรุปผล และน าข้อเสนอแนะต่างๆ 
มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนารายการต่อไป 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
ในการศึกษาและผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือ 

ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ก่อนการผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้ 

3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ มีดังนี้ 
3.1.1 แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)  

แบบที่ 1 : แบบสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ 
- ค าถามท่ัวไปเกี่ยวกับรายการรถยนต์ในปัจจุบัน 
- ค าถามเรื่องข้ันตอนและกระบวนการผลิตรายการ 
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- ค าถามดา้นรูปแบบหรือวิธีการน าเสนอรายการ 
- ค าถามดา้นเนื้อหาของรายการ 
- ค าถามดา้นผู้ด าเนินรายการหรือผู้เชี่ยวชาญในการตอบค าถามเรื่องรถยนต์ 
- ค าถามดา้นปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ 
- ข้อเสนอแนะในการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ 
แบบที่ 2 : แบบสัมภาษณ์ผู้ด าเนินรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์  
- ค าถามท่ัวไปเกี่ยวกับสไตล์การแต่งรถยนต์ในประเทศไทย 
- ค าถามเรื่องความปลอดภัยในการแต่งรถยนต์และการแต่งรถอย่างถูกกฎหมาย 
- ค าถามเรื่องการประดิษฐ์อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ด้วยตนเอง ดีไอวาย (D.I.Y.) 
- ค าถามเก่ียวกับการให้ค าแนะน าส าหรับมือใหม่หัดแต่ง 
- ข้อเสนอแนะในการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ 

3.1.2 แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้ส าหรับสอบถามกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือส ารวจ
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีแนวค าถาม ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอยา่ง 
ตอนที่ 2 พฤติกรรมในการใช้รถยนต์และการแต่งรถยนต์ 
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับรายการรถยนต์ 
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นในด้านความต้องการของเนื้อหารายการ รูปแบบ และ 

วิธีการน าเสนอของ "รายการโทรทัศนส าหรับนักแต่งรถมือใหม่" 
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตรายการ 

ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ มีดังนี้  
แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็น 

ผู้ประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้นเพ่ือน าไปสู่การสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ 
ในการปรับปรุงชิ้นงาน ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการส าหรับ 
นักแต่งรถมือใหม ่รายการ Club Road” ซ่ึงประกอบไปดว้ยแนวค าถามในการประเมินผล ดังนี้ 

- ความพึงพอใจต่อรูปแบบรายการ (Format)  
- ความพึงพอใจต่อเนื้อหารายการ (Content)  
- ความพึงพอใจต่อการน าเสนอรายการ (Style)  
- ความพึงพอใจต่อการกราฟิก (Graphic) การตัดต่อภาพ (Editing) ดนตรี และ  

เสียงประกอบ (Music and Sound effect)  
- ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ (Overview)  

4. การทดสอบเครื่องมือ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ใช้การวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) โดยใช้เครื่องมือ 

เป็นแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  
เป็นเครื่องมือหลักในการเก็บข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In-depth Interview) เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการที่ผลิตขึ้นมา โดยผู้ศึกษา 
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ได้มกีารทดสอบเครื่องมือโดยการทดสอบค่าความตรง (Validity) และค่าความเที่ยงตรง (Reliability) 
ของแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแนวค าถามที่ใช้ในการประเมินผล โดยให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน 
การสื่อสารมวลชนและกลุ่มผู้ผลิตรายการได้ทดสอบความแม่นย าของโครงสร้างค าถาม เนื้อหา รวมถึง 
การใช้ภาษาในการตั้งค าถาม เพ่ือให้ได้ข้อมูลครอบคลุมตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

5. ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออก 

เป็น 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือประเมินผลรายการ ดังต่อไปนี้ 

5.1 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ศึกษาท าการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ต ารา 

บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเอกสารทางวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากทางหนังสือ และ
อินเทอร์เน็ต ที่เกี่ยวกับการผลิตรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ สัดส่วนของรายการรถยนต์ในปัจจุบัน 
รวมไปถึงศึกษารูปแบบเนื้อหาในรายการซึ่งให้ เป็นตามความต้องการของกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย  
เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ 

ขั้นตอนที่ 2 ผู้ศึกษาได้ท าการรับชมรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ ทั้งที่ออกอากาศ 
ตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งรับชมย้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์ของทางสถานี และเว็บไซต์ดูรายการ
ย้อนหลังจ านวนทั้งสิ้น 3 รายการ ดังนี้ 

- รายการ ฅ-คนรักรถ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5  
ทุกวันจันทร์ เวลา 23.55-00.25 น. ความยาวรายการ 30 นาท ี  

- รายการ Max TV ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Speed Channel  
True Vision ช่อง 72 ทุกวันเสาร์ เวลา 21.45-22.30 น. ความยาวรายการ 45 นาท ี

- รายการรถแต่ง society ออกอากาศทางเว็บไซต์ www.youtube.com  
ความยาวรายการ 5 นาท ี

โดยการรับชมรายการ เป็นประโยชน์ในการน าข้อมูลมาวิเคราะห์รูปแบบรายการ 
เนื้อหา และวิธีการน าเสนอที่เกิดขึ้นในรายการว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง และรายการสามารถใช้
ประโยชน์เป็นแนวคิดด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพ่ือขอ
ข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ จ านวน 1 รายการ และผู้ด าเนิน
รายการ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตกแต่งรถยนต์ จ านวน 2 ท่าน เพ่ือน าข้อมูลและข้อเสนอแนะ 
ด้านต่างๆมาใช้ในการเขียนโครงร่างรายการ (Proposal) และบทรายการ (Script) ในขั้นตอน 
เตรียมการก่อนการผลิตและใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ต่อไป 

ขั้นตอนที่ 4 ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยให้กลุ่มของผู้
ที่ชอบศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์บนอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.pantip.com ห้องรัชดา 
ทั้งเพศชายและหญิง และกลุ่มของมือใหม่หัดแต่ง อายุ 22-35 ปี เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 
100 ตัวอย่าง โดยได้น าผลศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางด้านเอกสารตลอดจนผลจากการ
วิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการ มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม เพ่ือให้ทราบถึง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 33 

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความตอ้งการในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
ในการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ชมต่อไป 

ขั้นตอนที่ 5 ผู้ศึกษาได้เตรียมการก่อนการผลิตรายการ (Pre-production) โดยน า 
ข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์รวบรวมได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบรายการ (Proposal)  
หาข้อมูลเพื่อเขียนบทรายการ (Script) ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด 

5.2 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ 
ผู้ศึกษาน าเสนอผลงานการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ ต่อกลุ่มผู้ชม

เป้าหมาย จ านวน 10 คน หลังจากการผลิตรายการเสร็จสิ้นแล้ว ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In-depth Interview) ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการส าหรับ
นักแต่งรถมือใหม่ รายการ Club Road” ด้วยการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับชมรายการและสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมาย ตามหัวข้อที่ได้เตรียมไว้ จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินรายการที่
ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา วิธีการน าเสนอ การตัดต่อภาพและเสียง ตลอดจนภาพรวมของ
รายการ เพ่ือเป็นแนวทางสรุปผลการศึกษา และทราบถึงความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ และสามารถน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขงานได้ 

6. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ในแตล่ะส่วน ดังต่อไปนี้ 
6.1 ผู้ศึกษาได้ท าการรับชมรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก  

ช่อง 5 , ช่อง Speed Channel และ www.youtube.com รวมทั้งสิ้น 3 รายการ ทั้งที่ออกอากาศ
ตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งรับชมผ่านทางเว็บไซต์ดูรายการย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 
พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 1 เดือน 

6.2 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็น จากผู้ผลิตรายการ  
ฅ-คนรักรถ คือ คุณธนเสฏฐ์ ธนกุลประภัสสร์ ผู้ด าเนินรายการสปีดทอล์ค คือ คุณสุรมิส เจริญงาม 
และคุณรณกร พรรณรังษี ตั้งแตว่ันที่ 13 – 20 กันยายน พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ 

6.3 ผู้ศึกษาได้ท าการแจกแบบสอบถาม เพ่ือท าการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 100 คน ตั้งแต่วันที่ 9 – 22 กันยายน พ.ศ. 2556  
เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ท าแบบสอบถามผ่านวิธีการออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.pantip.com  

6.4 ผู้ศึกษาได้เตรียมการก่อนการผลิต ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูล จัดท าโครงสร้าง 
และโครงร่างรูปแบบของรายการ หาข้อมูลในเรื่องของเนื้อหา เขียนบทรายการ คัดเลือกเพลงและ 
ดนตรีประกอบ และด าเนินการผลิตรายการ ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2556 

6.5 ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลรายการ ด้ วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  
(In-depth Interview) กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 10 คน ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2557  
เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ 
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7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ใน  

การผลิตรายการ โดยใช้สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) เป็นสถิติพ้ืนฐานที่น าเสนอในการ 
รวบรวมข้อมูล แจกแจงข้อมูล และการบรรยายคุณลักษณะของข้อมูล โดยผลที่ได้จะสรุปบรรยาย 
คุณลักษณะของกลุ่มตัวอยา่งที่ศึกษา ซึ่งจะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ 
ข้อมูลกอ่นการผลิตรายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้ 

7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลกอ่นการผลิตรายการ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
7.1.1 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการรับชมรายการรถยนต์ในโทรทัศน์  

โดยการน าเนื้อหาและวิธีการน าเสนอของรายการทั้ง 3 รายการ มาจ าแนกลักษณะของรูปแบบและ
เนื้อหา น ามาวิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อบกพร่องที่สามารถน ามาปรับใช้ในการผลิตรายการ 

7.1.2 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) โดยการน าค าตอบของผู้ผลิตรายการรถยนต์ 1 รายการ และผู้ด าเนินรายการที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งรถยนต์ทั้ง 2 ท่าน ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียงมาสรุปผล
และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือมาเป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ 

7.1.3 ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ืนฐาน โดยได้น าค าตอบที่กลุ่ม
ตัวอย่างตอบในแบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน 100 ชุด มาท าการค านวณผลทางสถิติ 
เพ่ือหาคา่เฉลี่ยและแจกแจงความถีด้่านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและ 
เนื้อหาของรายการ รวมถึงการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้ในการผลิตรายการ 

7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ 
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกลุ่มเป้าหมาย (In-depth 

Interview) เพ่ือประเมินผลรายการที่ได้ผลิตขึ้น โดยน าค าตอบที่ได้จากการรับชมรายการของ
กลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการสรุปผลการศึกษา และความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ พร้อมทั้งเปรียบเทียบผล 
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายวัยเริ่มท างานที่มีอายุ 22-25 ปี กับกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มี 
อายุ 26-35 ปี รวมถึงได้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานต่อไป 

8. การนําเสนอข้อมูลและชิ้นงาน 
ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการผลิตรายการ โดยแบ่งออกเปน็ 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
8.1 การน าเสนอขอ้มูลในขั้นตอนกอ่นการผลิตรายการ 
ข้อมูลในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพ่ือน ามาใช้ เป็นแนวทาง 

ในการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้ 
8.1.1 น าเสนอแนวความคิดในการจัดท าโครงร่างรายการ โดยก าหนดรูปแบบ เนื้อหา 

และวิธีการน าเสนอกลยุทธ์ในการสื่อสารของรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางใน
การผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ต่อไป 

8.1.2 น าเสนอผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
ของกลุ่มตัวอยา่งผู้ผลิตรายการรถยนต์ และผู้ด าเนินรายการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งรถยนต์ 
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จ านวน 2 ท่าน ตามประเด็นที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการรถยนต์ทาง
โทรทัศน์ในปัจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี การสื่อสารของผู้ด าเนินรายการ 
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ เพ่ือน าใช้เป็นแนวทางในการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ 

8.1.3 น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire)  
ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการจ านวน 100 คน เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรม 
การเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของ 
รายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ รวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการผลิตรายการ 

8.2 การน าเสนอขอ้มูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 
ข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพ่ือน ามาใช้ ในการวางแผน 

การผลิตรายการ ดังต่อไปนี้ 
8.2.1 น าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบ (Proposal) ของรายการ ซึ่งจะ

ประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการ 
น าเสนอท่ีจะท าการผลิตขึ้นในแต่ละตอนของรายการ 

8.2.2 น าเสนอบทรายการ (Script) จ านวนทั้งสิ้น 1 ตอน ความยาว 15 นาที  
โดยน าเสนอในรูปแบบบทรายการแบบสมบูรณ์ (Full Script) 

8.2.3 น าเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพ่ือให้ทราบถึงระยะเวลา
และข้ันตอนในการผลิตรายการในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 

8.3 การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์ 
น าเสนอตัวรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ที่เสร็จสมบูรณ์ ความยาวตอนละ  

15 นาที จ านวนทั้งสิ้น 1 ตอน 
8.4 การน าเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชน์จากการรับชมรายการ 
น าเสนอผลการประเมินการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ โดยท าการ 

ประเมินจากกลุ่มผู้ชมเป้าหมายด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพ่ือให้ 
ทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจจากการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในด้านของ 
รูปแบบ เนื้อหา ผู้ด าเนินรายการ รวมถึงการน าเสนอภาพ เทคนิคการตัดต่อ และดนตรีประกอบ 
ในรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสรุปผลการศึกษาและ 
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่  

9. การวางแผนการผลิตชิ้นงาน 
ผู้ศึกษาได้วางแผนการในการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ โดยมีขั้นตอน

ดังต่อไปนี้ 
9.1 รวบรวมผลการศึกษาที่ได้จากการรับชมรายการ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 

Interview) และผลวิจัยที่ได้จากแบบสอบถาม (Questionnaire) มาจัดท าโครงร่าง(Proposal) และ
บทรายการ (Script) ฉบับสมบูรณ์  

9.2 ด าเนินการในขั้นตอนการวางแผนเตรียมการก่อนการผลิต (Pre-Production)  
ให้พร้อมในทุกๆด้านตามตารางแผนการด าเนินงาน (Time Table) 
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บทที่ 4 

การผลิตรายการ 

การศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่” ใช้วิธีการศึกษาและ 
วิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอ  
ที่ปรากฏในรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ผลิตรายการรถยนต์ 
ทางโทรทัศน์เพ่ือให้ได้แนวทางการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ชมมากที่สุด โดยแบ่งการน าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ
ออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
2. ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ 
3. การน าเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ “Club Road” 

1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
1.1 บทวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอจากรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ของ

ทั้งฟรีทีวี (Free TV) และทางเคเบิ้ลทีวี (Cable TV) ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้ง
การรับชมย้อนหลังผ่านทางเว็บไซด์ชมรายการย้อนหลัง จ านวนทั้งสิ้น 3 รายการ ได้แก่  
รายการ ฅ-คนรักรถ , รายการ แมกซ์ทีวี (Max TV) และรายการ รถแต่งโซไซตี้ (รถแต่ง Society) 

1.2 บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ผลิตรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์จ านวน  
1 ท่าน และผู้ด าเนินรายการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตกแต่งรถยนต์ จ านวน 2 ท่าน  

1.3 ผลการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความตอ้งการในด้านเนื้อหาและรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ จากแบบสอบถาม จ านวน 100 ชุด  

1.4 การน าเสนอโครงร่างรายการ และบทรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ 
รายการ “Club Road” 

2. ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ 
2.1 วิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอของรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ 
ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหารายการ รูปแบบและวิธีการน าเสนอที่เกิดขึ้นใน

รายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ ในช่วงเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 1 เดือน จ านวนทั้งสิ้น 
3 รายการ ดังนี้ 

- รายการ ฅ-คนรักรถ 
- รายการ แมกซ์ทีวี (Max TV) 
- รายการ รถแต่งโซไซตี้ (รถแต่ง Society) 
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ผู้ศึกษาจะท าการวิเคราะห์แยกรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ออกเป็นแต่ละส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 รูปแบบ (Format) ของรายการ 
ส่วนที่ 2 เนื้อหา (Content) ของรายการ 
ส่วนที่ 3 ลีลาและวิธีการน าเสนอ (Style and Presentation) ของผู้ด าเนินรายการ 

2.1.1 รายการ ฅ-คนรักรถ 
รายการ ฅ-คนรักรถ เป็นรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ ที่น าเสนอเรื่องราวของคนรักรถ 

ที่มีหลากหลายไลฟ์สไตล์ โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ทุกวันจันทร์ เวลา 
23.55-00.25 น. มีผู้ด าเนินรายการเป็นนักแข่งรถยนต์ทางเรียบ 2 ท่าน คือ คุณทอม นิรุต อิสระ และ
คุณโบนัส สมหฤทัย เหรียญทอง และมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์ทุก เพศทุกวัย โดยมี 
ลักษณะต่างๆของรายการ ดังนี้ 

1.) รูปแบบ (Format) ของรายการ ฅ-คนรักรถ 
รายการ ฅ-คนรักรถ มีรูปแบบรายการเป็นวาไรตี้รถยนต์ ซึ่งไม่ได้เจาะจงในส่วน

ของรถยนต์เพียงอย่างเดียว แต่ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องราวรอบตัว รวมถึงเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ และ 
ไลฟ์สไตล์ของเจ้าของรถที่มาน าเสนอในแต่ละตอน โดยมีผู้ด าเนินรายการ 2 ท่าน คือ คุณทอม นิรุต 
อิสระ และคุณโบนัส สมหฤทัย เหรียญทอง ท าหน้าที่ร่วมกันตลอดทั้งรายการ มีวิธีการน าเสนอและ 
รูปแบบที่สนุกสนาน ท้าทาย บ้าพลัง (adventure) ตามสไตล์ของคนรักรถ ทั้งอารมณ์ของภาพ 
(Mood and Tone) และเนื้อหารายการ 

เริ่มต้นเข้าสู่รายการ ฅ-คนรักรถ จะมีไตเติ้ลรายการและเพลงประจ ารายการ 
จากนั้นจะเป็นพิธีกรแนะน าตนเอง พร้อมพูดถึงเนื้อหาที่จะมาน าเสนอในวันนั้น ซึ่งจะก าหนดเป็น 
Theme แต่ละสัปดาห์แตกต่างกันออกไป 

ในช่วงแรกของรายการ คุณทอมและคุณโบนัส พิธีกรรายการจะพูดเข้าเรื่อง
ดาราหรือแขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการในวันนั้น จากนั้นก็จะเชิญแขกรับเชิญออกมาพูดคุยถึง
เรื่องราวไลฟ์สไตล์ ผลงานในปัจจุบัน และตามด้วยรถยนต์ที่เป็นเจ้าของ ให้เล่าถึงความเป็นมาของรถ
คันนี้ และรถที่เคยครอบครองหรือรถยนต์ที่ใฝ่ฝัน บางตอนจะก าหนด Theme เกี่ยวกับการแต่งรถ  
มีการพูดคุยถึงการตกแต่งว่ามีอะไรบ้าง มีประสบการณ์การแข่งขันอย่างไร หรือเหตุการณ์ที่ท าให้ 
ประทับใจเกี่ยวกับรถยนต์คนนั้น พร้อมกับอธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมด้วย วีทีอาร์ (VTR) สั้นๆ และ
เสียงประกอบภาพ (Voice over) หรือสกู๊ป (Scoop)  พเิศษของรายการในบางตอน 

ในช่วงที่สองของรายการ เป็นการพูดคุยสนทนาระหว่างพิธีกรกับแขกรับเชิญ
เช่นเดิม โดยจะพูดถึงประเด็นในส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับรถยนต์ ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละตอน 
พร้อมกับการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมด้วย วีทีอาร์ (VTR) และเสียงประกอบภาพ (Voice over) 

และช่วงสุดท้ายของรายการ จะเป็นกิจกรรมที่ให้แขกรับเชิญได้มีส่วนร่วมใน
รถยนต์ที่น ามาเสนอในแต่ละตอนนั้น เพ่ือเป็นการแสดงถึงความรักที่มีต่อรถคันนั้น หรือความท้าทาย
ของกิจกรรมที่แขกรับเชิญไม่เคยท ามาก่อน เช่น การขับรถดริฟท์ของดาราสาว หรือการขับรถออฟ
โร้ด เป็นต้น และจบรายการโดยพิธีกรทั้ง 2 ท่าน พร้อมกับแขกรับเชิญ 

รายการ ฅ-คนรักรถ ใช้วิธีการน าเสนอรายการให้มีความเป็นวาไรตี้ ที่เห็นได้ชัด 
คือ โดยการรับเชิญดารานักแสดงเข้ามามีส่วนร่วมในรายการ ท าให้สัดส่วนในเรื่องของรถยนต์ลดลง
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เพ่ือมาเป็นองค์ประกอบที่สามารถดึงดูดผู้ชมให้สนใจรายการได้มากขึ้น และการใช้อารมณ์ภาพและ
เนื้อหาทีส่นุกสนาน ท้าทายแบบรายการรถยนต์ต่างประเทศที่ท าให้รายการน่าสนใจ 

2.) เนื้อหา (Content) ของรายการ ฅ-คนรักรถ 
รายการ ฅ-คนรักรถ เป็นรายการวาไรตี้รถยนต์ ที่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ

รถยนต์ควบคู่กับการเล่าประสบการณ์ หรือความรักที่มีต่อรถยนต์ของเจ้าของรถคนนั้น ตามแต่ละ
ตอนของการเสนอในแต่ละสัปดาห์ ยกตัวอย่างเช่น ตอน รถนิยม ..หนุ่มอารมณ์ดี จะเป็นตอนที่
น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับดีเจเพชรจ้า มาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการสะสมรถสปอร์ตคลาสสิก และ
พูดถึงการใช้งาน การดูแลรักษาสภาพรถให้สวยงาม การตกแต่งดัดแปลงอุปกรณ์ให้ทันสมัย และปิด
ท้ายด้วยกิจกรรมให้ขับรถสปอร์ตพาแฟนออกไปทานข้าว หรือ ตอน i-Flush..แตกต่างอย่างมีสไตล์ 
จะเป็นตอนที่น าเสนอเกี่ยวกับแนวการตกแต่งแบบฟลัช (Flush) โดยจะมีแขกรับเชิญเป็นนักแต่งรถใน
แนวฟลัช พร้อมกับสมาคมนักแต่งรถแนวฟลัช มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแต่งรถแนวฟลัช 
และการน ารถออกไปโชว์แสดงในงานรถต่างๆ เป็นต้น 

รายการ ฅ-คนรักรถ เป็นรายการวาไรตี้ ที่น าเสนอเรื่องราวรถยนต์กับผู้ที่มีความ
รักและชื่นชอบในรถยนต์หลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ไม่ใช่แค่การน าเสนอเรื่องรถยนต์
เพียงอย่างเดียว จึงท าให้รายการมีความทันสมัยและน่าสนใจ 

3.) ลีลาและวิธีการน าเสนอ (Style and Presentation) ผู้ด าเนินรายการ  
ฅ-คนรักรถ 

รายการ ฅ-คนรักรถ มผีู้ด าเนินรายการ จ านวน 2 ท่าน คือ คุณทอม นิรุต อิสระ 
และคุณโบนัส สมหฤทัย เหรียญทอง โดยทั้งสองท่านในปัจจุบันเป็นนักแข่งรถยนต์ทางเรียบ มีบุคลิก 
และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับรถยนต์ มีความรู้เกี่ยวกับข่าวสารรถยนต์ และเทคนิคต่างๆของรถยนต์ 
ท าให้มีความน่าเชื่อถือ และสามารถพูดคุยกับแขกรับเชิญได้อย่างเข้าใจและเป็นธรรมชาติ การถ่ายท า 
ส่วนใหญ่จะเป็นการถ่ายท านอกสถานที่ (Outdoor) ผู้ด าเนินรายการสามารถท าได้ดีและร่วมกิจกรรม 
กับแขกรับเชิญได้อย่างสนุกสนาน ตลก เฮฮา เป็นกันเอง ต่างจากรายการ ฅ-คนรักรถ รูปแบบเดิม 
ที่เป็นรายการที่เน้นสาระจากผู้เชี่ยวชาญและการตอบปัญหา 

ลีลาและวิธีการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการนั้นมีผลต่อรายการ ในด้านของ 
การดึงดูดความสนใจจากผู้ชม เพราะถ้ารายการมีความสนุก มีกิจกรรมที่แขกรับเชิญร่วมท าแล้วเกิด 
ความน่าสนใจและผู้ด าเนินรายการเองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรถยนต์ จะท าให้รายการน่าเชื่อถือ 

2.1.2 รายการ แมกซ์ทีวี (Max TV) 
รายการ แมกซ์ทีวี เป็นรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ ที่น าเสนอเกี่ยวกับข่าวสารอัพเดท 

ในวงการรถยนต์ การทดลองขับและวิเคราะห์เปรียบเทียบรถยนต์ และน าเสนอรถยนต์ที่น่าสนใจ 
โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สปีดแชนแนล (Speed Channel) ผ่านช่อง ทรูวิชั่นส์ 72  
ทุกวันเสาร์ เวลา 21.45-22.30 น. มีผู้ด าเนินรายการหลัก 3 ท่าน คือ คุณวัว ณัฐวุฒิ เจริญสุขวัฒนะ  
คุณอ๋ัน สิรคุปต์ เมทนี และคุณเอ็ม อรรถพล ประกอบของ ร่วมกับพิธีกรรับเชิญอีก 2 ท่าน คือ 
คุณดาวิเด โดริโก้ และคุณวิน ปวีณ ปานบุญห้อม ซึ่งทั้ง 5 ท่าน เป็นพิธีกรผู้มีประสบการณ์การแข่งขัน 
รถยนต์มาแล้วทั้งสิ้น รายการ แมกซ์ทีวี มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์ทุกเพศทุกวัย โดยมี 
ลักษณะต่างๆของรายการ ดังนี้ 
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1.) รูปแบบ (Format) ของรายการ แมกซ์ทีวี 
รายการ แมกซ์ทีวี มีรูปแบบรายการที่ออกอากาศเป็นตอนยาว (Episode)  

แต่ละตอนออกอากาศ 3-4 สัปดาห์ เป็นรายการวาไรตี้ ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปแต่ละตอน
ตามล าดับ ดังนี้ 

ตอนที่ 1 น าเสนอรถยนต์ซุปเปอร์คาร์ (Supercars) และรถสปอร์ต (Sport 
Cars) ซึ่งเป็นตอนที่ท าการทดสอบสมรรถนะของรถยนต์หลากหลายรุ่น ได้แก่ Porsche GT3 RS, 
Ruf RT12s, Lamborghini Gallardo LP-570-4, Nissan GTR, Nissan Skyline R34, Nissan 
370Z, Lotus Exige 260 Cup และ BMW 3-Series E92 Drift car ซึ่งท าการทดสอบในด่านการ 
ทดสอบมากมาย รวมถึงมีการทดสอบโดยการแข่งขันระหว่างรุ่นต่อรุ่นให้มีความสนุกและท้าทาย และ
น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันในแต่ละรุ่น แต่ละคู่ เพ่ือให้ผู้ชมได้ทราบถึงข้อมูลของรถแต่ละคัน 
อย่างตรงไปตรงมาจากพิธีกรผู้ที่เป็นนักแข่งรถท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

ตอนที่ 2 น าเสนอรถยนต์สปอร์ตแฮทช์แบ็ก (Hot Hatch) และรถยนต์คูเป้ 
(Coupe) ได้แก่ Volkswagen Scirocco, Volkswagen Golf GTi, Subaru Impreza WRX, Mini 
Cooper s, Hona CR-Z และ Mercedes-Benz E-class coupe ในลักษณะเดียวกันกับตอนที่ 1 

ตอนที่ 3 น าเสนอรถยนต์อีโค่คาร์ (Eco Cars) และรถยนต์ขนาดเล็กมาก  
(City Cars) ได้แก่ Honda Brio, Nissan March, Nissan Almera, Honda Jazz, Ford Fiesta และ 
Mazda 2 ในลักษณะเดียวกันกับตอนท่ี 1 และ 2  

ตอนพิเศษ น าเสนอรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ (Big Bike) เปรียบเทียบกับรถยนต์ 
ซุปเปอร์คาร์ (SuperCar) ท าการทดสอบเปรียบเทียบความเร็ว 

ตอนพิเศษ น าเสนอการทดสอบและการขับขี่ในด่านทดสอบต่างๆ โดยใช้
รถยนต์ของค่าย Mercedes-Benz ทุกรุ่นที่มีจ าหน่ายในประเทศไทย 

ตอนพิเศษ น าเสนอคลับรถยนต์ (Car Club) รุ่นต่างๆในประเทศไทย ได้แก่  
Siam Subaru, Honda Jazz, Toyota Yaris, Nissan March, Nissan Almera, Ford Fiesta, 
Mazda2 และ Suzuki Swift เป็นรูปแบบการพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนแนวทางการแต่งรถของสมาชิก 

ตอนที่ 4 น าเสนอรถกระบะ (Pickup Truck) ได้แก่ Toyota Hilux Vigo, 
Isuzu D-max, Mitsubishi Triton, Ford Ranger, Mazda BT-50 pro และ Nissan Navara  
ในลักษณะเดียวกันกับตอนท่ี 1-3 

ตอนที่ 5 น าเสนอรถยนต์นั่งขนาดเล็ก (C-Segment) ได้แก่ Honda Civic, 
Toyota Corolla Altis, Ford Focus และ Hyundai Elantra ในลักษณะเดียวกันกับตอนท่ี 1-4 

หลังจากท าการทดสอบก็จะเป็นช่วงสนทนา วิเคราะห์ข้อมูลสรุปเปรียบเทียบ
ทั้งหมดโดยผู้ด าเนินรายการที่มีความเชี่ยวชาญทุกท่านลงความเห็นกันอย่างตรงไปตรงมา 

รายการ แมกซ์ทีวี มีรูปแบบและวิธีการน าเสนอโดยการทดลองขับรถบนสนาม
และด่านการทดสอบรถยนต์ที่ได้มาตรฐาน มีการแข่งขันทดสอบด้านต่างๆ เพ่ือเป็นการวิเคราะห์
สมรรถนะของเครื่องยนต์ การขับขี่ ความคล่องตัว ความอเนกประสงค์ และความคุ้มค่าจากผู้ด าเนิน
รายการที่มีความเชี่ยวชาญในการทดสอบรถยนต์ และรายการ แมกซ์ทีวี มีจุดเด่นตรงที่เป็นรายการ
รถยนต์รายการแรกในประเทศไทยที่มีการแบ่งออกเป็นตอนยาว (Episode) ต่อเนื่องกัน 
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2.) เนื้อหา (Content) ของรายการ แมกซ์ทีวี 
รายการ แมกซ์ทีวี ในแต่ละตอนจะเป็นการทดสอบรถยนต์ในด้านต่างๆ ได้แก่ 

- การทดสอบแบบสลาลม (Slalom) คือ การทรงตัวในขณะขับขี่และ 
หักพวงมาลัยหลบสิ่งกีดขวาง ซ้าย-ขวา ผ่านกรวยไพลอน 

- การทดสอบอันเดอร์ สเตียร์ริ่ง (Under Steering) คือ การทดสอบเพ่ือ 
วัดความสามารถในการเข้าโค้งของรถยนต์ ว่ามีอาการเข้าโค้งมากจนท าให้เกิดอาการหลุดโค้งหรือไม่ 

- การทดสอบโอเวอร์ สเตียร์ริ่ง (Over Steering) คือ การทดสอบเพ่ือวัด
ความสามารถในการเข้าโค้งของรถยนต์ ว่าจะมีอาการเข้าโค้งแคบกว่าปกติจนท าให้เกิดอาการท้ายปัด 

- การทดสอบการวิ่งบนทางขรุขระ 
- การทดสอบอัตราเร่งขณะออกตัว 
- การทดสอบความอเนกประสงค์ของตัวรถ ทั้งการขนสัมภาระและ

คุณสมบัติพิเศษ 
- การทดสอบรูปแบบตัวต่อตัว คือ การทดสอบเปรียบเทียบระหว่างรถยนต์ 

2 คัน ในสนามโดยท าการแข่งขัน 2 รอบสนาม 
- การทดสอบรูปแบบสนาม คือ การทดสอบเปรียบเทียบรถยนต์ทุกคัน 

ในสนาม โดยท าการแข่งขัน 3 รอบสนาม 
นอกจากนี้ยังมีการทดสอบพิเศษที่เพ่ิมขึ้นจากการทดสอบหลัก เช่น ทดสอบ

การเลี้ยวเข้าทางแคบ ทดสอบการถอยหลังเข้าซอง การทดสอบหักหลบสิ่งกีดขวางและเบรคกะทันหัน 
หรือการทดสอบการขับขี่ข้ึนทางลาดชัน เป็นต้น 

หลังจากที่ทดสอบผ่านด่านต่างๆ ที่กล่าวมาด้านบนแล้ว จะมีการสนทนา
ระหว่างผู้ด าเนินรายการที่ท าการทดสอบรถคนละคันว่ามีความรู้สึกอย่างไรในการขับขี่ และให้ข้อมูล
ว่ารถแต่ละคันมีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร เพ่ือความตรงไปตรงมาในการน าเสนอ เป็นการเปรียบเทียบ
รถยนต์ให้ผู้ชมได้ทราบถึงคุณสมบัติและความคุ้มค่าของรถแต่ละคัน 

รายการ แมกซ์ทีวี มีเนื้อหารายการเกี่ยวกับการทดสอบรถยนต์ (Test Drive) 
โดยพิธีกรผู้ที่เป็นนักแข่งรถ โดยมีรูปแบบการทดสอบหลากหลายแบบ และหลายด่านทดสอบ ท าให้
ผู้ชมสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ที่สนใจในหลายๆด้าน ทราบถึงคุณสมบัติข้อดี -ข้อเสีย ของ
รถยนต์แต่ละรุ่นได ้

3.) ลีลาและวิธีการน าเสนอ (Style and Presentation) ผู้ด าเนินรายการ 
แมกซ์ทีวี 

ผู้ด าเนินรายการ แมกซ์ทีวี มีทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้ 
- คุณวัว ณัฐวุฒิ เจริญสุขวัฒนะ หรือฉายา “แม๊ดคาว (Mad Cow)” เป็น 

นักแข่งรถยนต์มืออาชีพของประเทศไทยสังกัด โตโยต้า ทีม ไทยแลนด์ และท าหน้าที่เป็นครูฝึกสอน
การขับรถให้กับโรงเรียนโตโยต้า เรซซิ่ง สคูล และปัจจุบันยังรับฝึกอบรมการขับรถอย่างปลอดภัย
ให้กับบริษัท สื่อสากลและฝึกอบรมให้กับพนักงานของหลายองค์กรที่เกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์  
มีประสบการณ์อยู่ในวงการนักแข่งรถยนต์จนได้แชมป์ระดับเอเชียมากว่า 35 ปี คลุกคลีอยู่กับระบบ
การท าทีมแข่ง การท างานของระบบแบบญี่ปุ่น เยอรมัน และอังกฤษ ท าให้ได้รับการยอมรับให้เป็น 
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นักแข่งอาชีพของไทยเพียงคนเดียว ปัจจุบันมีนักแข่งที่ได้รับการฝึกอบรมไปแล้วมากกว่า  200 คน 
ส่วนมากประสบความส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ และมีทักษะความสามารถไปในทิศทางที่ดีในระดับ
สากล ในรายการแมกซ์ทีวี ได้รับหน้าที่เป็นผู้ด าเนินรายการหลัก เป็นผู้ทดสอบรถยนต์ในด่านทดสอบ
โอเวอร์ สเตียร์ริ่งและอันเดอร์ สเตียร์ริ่ง รวมถึงการทดสอบแบบการแข่งขัน มีลีลาการน าเสนอแบบมี
ลูกเล่นกวนๆ แต่สามารถให้การวิเคราะห์ที่ตรงไปตรงมา และน่าเชื่อถือมากที่สุดในบรรดาผู้ด าเนิน
รายการทั้งหมด 

- คุณอ๋ัน สิรคุปต์ เมทนี หรือฉายา “พ่อบ้านนินจา” อดีตดารานักแสดง  
ผู้เป็นแชมป์การแข่งขันรถสไตล์จิมคาน่า (Gymkhana) หลายสมัย เป็นนักทดสอบยางรถยนต์ และ 
ผู้ฝึกสอนทักษะการขับขี่ให้กับนักแข่งรถและบริษัทชั้นน ามากมาย ในรายการ แมกซ์ทีวี ได้รับหน้าที่
เป็นผู้ด าเนินรายการหลัก เป็นผู้ทดสอบรถยนต์ในด่านทดสอบสลาลมและวัดอัตราเร่ง รวมถึงการ
ทดสอบแบบแข่งขันตัวต่อตัว มีลีลาการน าเสนอที่สนุกสนาน เฮฮา บุคลิกกวนๆ และสามารถให้
ค าแนะน าท่ีดีแก่ผู้ชมได้ มีประสบการณ์รอบรู้เรื่องเทคนิครถยนต์ 

- คุณเอ็ม อรรถพล ประกอบของ หรือฉายา “เดอะสตาร์ขาดริฟท์”  
นักแข่งรถยนต์สไตล์ดริฟท์ของไทย สังกัด พีทีที เพอร์ฟอร์มา ดริฟท์ ทีม มีผลงานจากสนามแข่ง 
ดริฟท์มากมาย ได้รับหน้าที่เป็นผู้ด าเนินรายการและเป็นผู้ทดสอบรถยนต์ในด่านทดสอบการขับขี่
มากมายและการแข่งขัน มีลีลาการน าเสนอสร้างสีสันให้กับรายการ 

- คุณดาวิเด โดริโก้ ดีเจ-นักแข่งรถยนต์สไตล์ดริฟท์ของไทย สังกัด พีทีที  
เพอร์ฟอร์มา ดริฟท์ ทีม เช่นเดียวกัน มีผลงานการแข่งขันมากมาย ได้รับหน้าที่เป็นผู้ด าเนินรายการ
และทดสอบรถยนต์ในด้านต่างๆมากมาย ลีลาการน าเสนอที่สร้างความน่าสนใจให้กับผู้ชมวัยรุ่น  
เป็นคู่เพ่ือนสนิทกับคุณเอ็ม อรรถพล ในการท ารายการ 

- คุณวิน ปวีณ ปานบุญห้อม นักแข่งรถยนต์ทางเรียบรุ่นใหม่ สังกัด พีทีที  
เพอร์ฟอร์มา เรซซิ่ง ทีม เป็นศิษย์ของคุณวัว ณัฐวุฒิ ได้รางวัลมากมายจากสนามแข่ง รับหน้าที่เป็น
พิธี กรภาคสนามของรายการ  แมกซ์ที วี  มีบุคลิ กขี้ เ ล่ น  เป็นกัน เอง  มีลี ลาการน า เสนอ 
ที่น่าสนใจ เอาใจวัยรุ่น 

ลีลาและวิธีการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการนั้นมีผลต่อรายการ ในด้านของการ
ดึงดูดความสนใจจากผู้ชม รายการ แมกซ์ทีวี ได้เปรียบตรงที่มีนักแข่งรถ 3 แบบ 3 สไตล์มาเป็น 
ผู้ทดสอบรถยนต์ คือ เซอร์กิต, จิมคาน่า และดริฟท์ ท าให้มีบุคลิกในการน าเสนอรายการที่ตรงกับ
ประสบการณ์เพ่ือเป็นการทดสอบสมรรถนะท้าพิสูจน์คุณสมบัติจริงของรถให้ผู้ชมได้ เห็น และยังเป็น
รายการที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทรถยนต์ชั้นน าต่างๆ เพ่ือให้น ารถยนต์ไปทดสอบได้ 

2.1.3 รายการ รถแต่ง โซไซตี้ (รถแต่ง Society) 
รายการ รถแต่ง โซไซตี้ เป็นรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ที่น าเสนอเกี่ยวกับการตกแต่ง 

รถยนต์โดยเฉพาะ ออกอากาศทางเว็บไซต์ยูทูป www.youtube.com มีผู้ด าเนินรายการ 1 ท่าน คือ  
คุณแอนดรูว์ โคร์นิน รายการ รถแต่ง โซไซตี้ มีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นผู้ที่ชื่นชอบการตกแต่งรถยนต์ 
ทุกเพศทุกวัย โดยลักษณะต่างๆของรายการ ดังนี้ 

1.) รูปแบบ (Format) ของรายการ รถแต่ง โซไซตี้ 
รายการ รถแต่ง โซไซตี้ มีรูปแบบรายการวาไรตี้ ความยาวรายการ 5 นาที   
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มีการแบ่งช่วงรายการเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงการสนทนาที่จะพูดคุยกับสมาชิกในคลับรถยนต์ และช่วง
การสาธิตเป็นการสอนดีไอวาย (D.I.Y.) การแต่งรถยนต์ด้วยตนเองจากผู้เชี่ยวชาญ 

รูปแบบของรายการนี้ เป็นรายการวาไรตี้ความยาวรายการสั้นๆ มีช่วงการ
สนทนากับสมาชิกในคลับรถ และช่วงที่สาธิตวิธีการตกแต่งรถยนต์ ท าให้ผู้ชมรายการได้รับความรู้
เกี่ยวกับการแต่งรถยนต์จากผู้ใช้งานจริงและการแต่งรถด้วยตัวเองจากค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

2.) เนื้อหา (Content) ของรายการ รถแต่ง โซไซตี้ 
รายการ รถแต่ง โซไซตี้ มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแต่งรถยนต์โดยเฉพาะ 

ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายของผู้ที่รักการแต่งรถ เนื้อหาที่ใช้เป็นการบอกเล่าประสบการณ์การแต่งรถ
ของสมาชิกแต่ละคนในคลับรถยนต์ การตกแต่งในสไตล์ของตนเอง การเลือกวัสดุ เป็นต้น 

ช่วงสาธิตการท าดีไอวาย (D.I.Y.) ของแต่งรถและการติดตั้งซ่อมแซมชิ้นส่วน
ตกแต่งรถด้วยตนเอง เป็นการแนะน าโดยผู้เชี่ยวชาญ และให้พิธีกรมีส่วนร่วมในการท าดีไอวายด้วย 
เป็นการสาธิตที่ท าได้ไม่ยาก ใช้เวลาเพียงเล็กน้อย 

เนื้อหาของรายการ รถแต่ง โซไซตี้ จึงมีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่รักการแต่งรถ
โดยเฉพาะทั้งการแต่งรถจากผู้ใช้งานจริง และการสอนตกแต่งรถในสไตล์ของตนเอง 

3.) ลีลาและวิธีการน าเสนอ (Style and Presentation) ของผู้ด าเนินรายการ 
รถแต่ง โซไซตี้ 

พิธีกรของรายการ รถแต่ง โซไซตี้ คือ คุณแอนดรูว์ โคร์นิน เป็นผู้ที่มีความชื่น
ชอบในการแต่งรถยนต์ ท าให้มีความเข้าใจที่สามารถสื่อสารกับแขกรับเชิญที่เป็นสมาชิกในคลับ
รถยนต์หรือคลับรถแต่งได้ และยังมีบทบาทในการสาธิตการท าดีไอวายแทนผู้ชมได้เช่นกัน ลีลาการ
น าเสนอของพิธีกร มีบุคลิกที่น่าสนใจ สนุกสนาน และเป็นกันเองกับแขกรับเชิญ  

ลีลาและวิธีการน าเสนอของพิธีกรมีผลต่อความน่าสนใจของรายการ ท าให้ผู้ชม
ติดตามและรับความรู้จากเนื้อหารายการได้ดี และสามารถเป็นตัวแทนของผู้ชมในการท าดีไอวายได้ 

การเชื่อมโยงผลการศึกษาเพื่อน าไปใช้ในการจัดท าโครงร่างรายการ (Proposal)  
บทรายการ(Script) และการผลิตรายการ (Production) 

การวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ จ านวน  
3 รายการ ได้แก่ รายการ ฅ-คนรักรถ , รายการ แมกซ์ทีวี และรายการ รถแต่ง โซไซตี้  สามารถสรุป
ผลได้ว่า 

ด้านรูปแบบรายการ ทั้ง 3 รายการมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน คือ เป็นรายการวาไรตี้ 
รถยนต์ แต่มีวิธีการน าเสนอเพ่ือที่จะให้ความรู้ในด้านรถยนต์ที่แตกต่างกันออกไป รายการ ฅ-คนรักรถ 
มีการใช้แขกรับเชิญมาร่วมรายการและท ากิจกรรมเกี่ยวกับรถยนต์ในแบบต่างๆ รายการ แมกซ์ทีวี 
เป็นการทดสอบรถยนต์อย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ข้อมูลเปรียบเทียบช่วยในเรื่องการตัดสินใจของผู้ชม 
และรายการ รถแต่ง โซไซตี้ เป็นการสนทนากับคลับรถยนต์หรือคลับรถแต่ง และการสาธิตการท า 
ดีไอวาย (D.I.Y.) เพ่ือตกแต่งรถยนต์ รวมถึงทั้ง 3 รายการ ยังมีอารมณ์ภาพ (Mood and Tone)  
ทีค่ล้ายคลึงกัน คือ ความสนุกสนาน ท้าทาย ตามสไตล์รายการรถยนต์ 

ด้านเนื้อหารายการ รายการ ฅ-คนรักรถ จะเน้นการท ากิจกรรมที่เกี่ยวกับรถและใช้ 
ดาราที่มีความชื่นชอบรถยนต์มามีส่วนร่วมกับกิจกรรมในรายการ รายการ แมกซ์ทีวี จะมีเนื้อหา 
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เกี่ยวกับการทดสอบรถยนต์โดยเฉพาะในด้านต่างๆ ในด่านทดสอบมาตรฐาน ท าให้ผู้ชมทราบข้อมูล 
คุณสมบัติ ข้อดี-ข้อเสียของรถยนต์แต่ละรุ่น และสามารถน ามาเปรียบเทียบกันได้ และรายการ รถแต่ง 
โซไซตี้เป็นการน าเสนอเนื้อหาการแต่งรถยนต์โดยเฉพาะจากผู้ใช้รถจริง และผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน า 

ด้านลีลาและวิธีการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการ ทั้ง 3 รายการ ใช้พิธีกรที่มีบุคลิก 
เกี่ยวกับรถยนต์ ทั้งนักแข่งรถหลากหลายรูปแบบ หรือผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์ เพราะสามารถให้ข้อมูลผู้ชม 
และสามารถพูดคุยเรื่องรถยนต์ได้อย่างเข้าใจ อีกทั้งยังใช้ลีลาการน าเสนอที่เป็นกันเอง สนุกสนาน 
มีมุขตลกกวนๆ ท าให้รายการน่าสนใจและน่าติดตาม 

จากการวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ ทั้ง 3 
รายการ  ผู้ศึกษาได้ข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการจัดท าโครงร่างรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ 
โดยก าหนดช่วงของรายการออกเป็น 2 ช่วงใหญ่ๆ คือ ช่วงการแนะน าการแต่งรถยนต์จากผู้เชี่ยวชาญ 
ในด้านของรูปแบบการแต่งรถยนต์และการเลือกใช้อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ และช่วงที่สอง คือ สาธิต 
การประดิษฐ์อุปกรณ์ตกแต่งด้วยตนเองหรือการดีไอวาย (D.I.Y.) ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งด้วยตนเอง 
นอกจากนี้ได้น าข้อมูลที่น่าสนใจมาประกอบการท าบทรายการ และศึกษาองค์ประกอบภาพและเสียง 
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้การผลิตรายการต่อไป 

2.2 วิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตและผู้ด าเนินรายการ 
ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิต  

รายการรถยนต์ทางโทรทัศน์จากผู้ผลิตและผู้ด าเนินรายการรถยนต์ ในระหว่างวันที่ 13-20 กันยายน 
พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ดังนี้ 

2.2.1 รายการ ต-คนรักรถ ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 
คุณธนเสฏฐ์ ธนกุลประภัสสร์ ผู้ควบคุมการผลิตรายการ ฅ-คนรักรถ ได้ให้ข้อมูล

เกี่ยวกับความคิดเห็น การเลือกกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย ขั้นตอนและกระบวนการผลิตรายการ กลวิธีในการ
ก าหนดรูปแบบและวิธีการน าเสนอ เนื้อหารายการ และการเลือกผู้ด าเนินรายการหรือผู้เชี่ยวชาญด้าน
รถยนต์ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการผลิตรายการ และน าข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดมา
ท าการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ ผู้ศึกษา
จึงวิเคราะห์แยกบทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการออกเป็น 7 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ค าถามท่ัวไปเกี่ยวกับรายการรถยนต์ในปัจจุบัน 
ส่วนที่ 2 ค าถามเรื่องข้ันตอนและกระบวนการผลิตรายการ 
ส่วนที่ 3 ค าถามดา้นรูปแบบหรือวิธีการน าเสนอรายการ 
ส่วนที่ 4 ค าถามดา้นเนื้อหาของรายการ 
ส่วนที่ 5 ค าถามดา้นผู้ด าเนินรายการหรือผู้เชี่ยวชาญในการตอบค าถามเรื่องรถยนต์ 
ส่วนที่ 6 ค าถามดา้นปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ 
ส่วนที่ 7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม    เพ่ือใช้ในการผลิตรายการโทรทัศน์

ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ 
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1.) ค าถามท่ัวไปเกี่ยวกับรายการรถยนต์ในปัจจุบัน 
คุณธนเสฏฐ์ ธนกุลประภัสสร์ รับหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการผลิต (Producer) 

รายการ ฅ-คนรักรถ ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และก าลังจะเลื่อนขั้นเป็นผู้อ านวยการผลิต
รายการ เพื่อเปิดทางให้ผู้ควบคุมการผลิตและผู้สร้างสรรค์รายการคนใหม่มารับหน้าที่ต่อไป 

คุณธนเสฏฐ์ ธนกุลประภัสสร์ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการรถยนต์ใน
ปัจจุบันว่า ในสื่อโทรทัศน์ ทั้งหลายช่องทาง ทั้งฟรีทีวี หรือ เคเบิ้ลทีวี รายการรถยนต์นั้นเกิดขึ้น
มากมาย มีรูปแบบการน าเสนอที่แตกต่างกัน แต่เนื้อหามีความแตกต่างกันค่อนข้างน้อย เพราะในส่วน
ของข้อมูลที่จะมาน าเสนอเกี่ยวกับยานยนต์มักมองในมุมเดียวกัน รูปแบบการน าเสนอที่แตกต่างกัน
นั้น เป็นจุดที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจมากน้อยต่างกันไป 

กลุ่มผู้ชมเป้าหมายของรายการ ฅ-คนรักรถ เป็นกลุ่มวัยรุ่นและคนรักรถที่ชอบ
ศึกษาและสนใจในเรื่องรถเป็นอย่างด ีรวมไปถึงผู้ที่อยากได้ค าแนะน าเกี่ยวกับรถยนต์ด้วยเช่นกัน 

ผู้ผลิตรายการได้ให้ความคิดเห็น ในเรื่องแนวโน้มของรายการรถยนต์ในปัจจุบัน
ว่ารายการรถยนต์ทางโทรทัศน์นั้นมีมากมายหลากหลายรายการ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีเนื้อหาและ
รูปแบบวิธีการน าเสนอที่คล้ายคลึงกัน และมีกลุ่มเป้าหมายของรายการที่เป็นผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์นั้น
เป็นกลุ่มเดียวกัน  

2.) ค าถามเรื่องขั้นตอนและกระบวนการผลิตรายการ 
ในขั้นตอนวางแผนก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production) ทีมงานรายการหา

ข้อมูลโดยการรวบรวมมาจากเว็บไซต์ นิตยสาร สื่อต่างประเทศ การบอกเล่าของผู้รู้ รวมถึงข่าววงใน
ของผู้ผลิตค่ายรถยนต์ต่างๆ ฝ่ายข้อมูลและ โปรดิวเซอร์ และครีเอทีฟประจ ารายการ จะน าข้อมูล
เหล่านี้มาตกผลึกให้เป็นแก่นของรายการ เพ่ือที่จะน ามาเสนอในแต่ละสัปดาห์  

ขั้นตอนการถ่ายท า (Production) แรกเริ่มของรายการ ฅ-คนรักรถ มีเพียงการ
ถ่ายท าภายในสตูดิโอ (indoor) เท่านั้น ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นถ่ายท าในสตูดิโอผสมกับการถ่ายท านอก
สถานที่ และในปัจจุบันมีเพียงการถ่ายท านอกสถานที่ (Outdoor) อย่างเดียวเท่านั้น และเน้นการไป
ถ่ายท าตามกิจกรรม และธีม (Theme) ที่ก าหนดในแต่ละสัปดาห์ ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด 
โดยจะมีทีมงานมืออาชีพ เพ่ือให้ได้การผลิตรายการที่มีประสิทธิภาพ ได้ชิ้นงานที่ออกมามีคุณภาพ
มากที่สุด ในเรื่องของสถานที่การถ่ายท า จะไม่มุ่งเน้นว่าจะต้องถ่ายท าในร้านประดับยนต์หรือ 
อู่รถยนต์เท่านั้น แต่ให้สอดคล้องกับเนื้อหารายการ เช่น เทปที่น าเสนอรถยนต์ออฟโร้ด สามารถใช้ได้
ทั้งเส้นทางธรรมชาติ ป่า ภูเขา หรือพ้ืนที่ปิดที่ท าสถานีออฟโร้ดไว้ หรือ สนามออฟโร้ดมาตรฐาน 

ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ (Post-Production) จะเป็นเช่นเดียวกับรายการ
อ่ืนๆ คือ น าฟุตเทจที่ไปถ่ายท ามา มาเข้าขั้นตอนการตัดต่อ แต่งสี ใส่กราฟิก ใส่เพลง เป็นต้น เมื่อ
เสร็จแล้วก็น าไปส่งให้กับกองเซนเซอร์เพื่อออกอากาศต่อไป 

ผู้ผลิตรายการได้ให้ความคิดเห็นและข้อมูล เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการผลิต
รายการ ฅ-คนรักรถ ว่าต้องอาศัยความเป็นระบบและการจัดการที่ดีตามแต่ละหน้าที่ ความสามารถใน 
การเตรียมการหาข้อมูลต่างๆ และการสร้างสรรค์รายการให้มีความน่าสนใจในแต่ละเทป รวมถึงความ
เป็นมืออาชีพในการถ่ายท าและการตัดต่อรายการ เพ่ือให้มีคุณภาพของชิ้นงานที่จะน าเสนอแก่ผู้ชม 
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3.) ค าถามด้านรูปแบบหรือวิธีการน าเสนอรายการ 
รายการ ฅ-คนรักรถ มีรูปแบบรายการเป็นวาไรตี้รถยนต์ ซึ่งไม่ได้เจาะจงในส่วน

ของรถยนต์เพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องรอบๆตัวทั้งหมด วิวัฒนาการของรายการ ฅ-คนรักรถ 
ตลอด 14 ปีที่ผ่านมา จ านวน 600 กว่าตอน แต่เดิมเป็นรายการพูดคุย สอบถามปัญหารถยนต์ 
แนะน าการใช้งานรถยนต์และอุปกรณ์ต่างๆ ต่อมาเมื่อเวลาการออกอากาศถูกเปลี่ยนแปลง จึงได้มี 
การเปลี่ยนวิธีการน าเสนอรายการให้มีความเป็นวาไรตี้มากขึ้น สิ่งที่เห็นได้ชัด คือ มีการถ่ายท านอก 
สตูดิโอและเชิญดารานักแสดงเข้ามามีส่วนร่วมในรายการ เพ่ือมาเป็นองค์ประกอบที่สามารถดึงดูด 
ผู้ชมได้มากขึ้น ท าให้สัดส่วนในเรื่องของรถยนต์ลดลง จุดประสงค์เ พ่ือให้เป็นวาไรตี้มากขึ้น  
ซึ่งถ้าเจาะจงอัดข้อมูลเรื่องรถยนต์มากไป ในช่วงเวลาออกอากาศ คือ เวลา 23.55 - 00.25 น.  
ผู้ชมจะเปิดรับน้อย 

อารมณ์ภาพ (Mood and Tone) ของรายการ ฅ-คนรักรถ เน้นไปทางสไตล์ลุย 
และบ้าพลัง (adventure) แต่ก็ผลิตเพ่ือเน้นกลุ่มคนดูโดยรวมทั้งหมดให้มีความหลากหลาย การท าให้
รายการมีความเป็นวาไรตี้และต้องใช้ดารานักแสดงมาเกี่ยวข้อง ควรท าให้รายการมีความเป็นกลาง 
และเทปทีจ่ าเป็นต้องเจาะลึกในเรื่องรถยนต์ ก็จะมีการใช้เทคนิคเสียงประกอบภาพ (voice-over) 

ผู้ผลิตรายการได้ให้ความคิดเห็นในด้านรูปแบบหรือวิธีการน าเสนอรายการว่า 
การท าให้รายการมีความเป็นวาไรตี้ ไมได้เจาะจงเฉพาะเรื่องของรถยนต์ จะท าให้รายการมีผู้ชมสนใจ
มากขึ้น เพราะว่าองค์ประกอบอย่างเช่น ดารา หรือ กิจกรรมที่เอามาใช้ในรายการ จะท าให้ลดความ
ตึงเครียดหรือความหนักในด้านเนื้อหาข้อมูล ไปเป็นความบันเทิงที่สามารถรับชมได้ง่ายและ
ครอบคลุมผู้ชมหลากหลายมากขึ้น ทั้งผู้ที่มีความรู้ด้านรถยนต์อยู่แล้วและผู้ที่ไม่รู้เรื่องรถยนต์  
ในด้านอารมณ์ของภาพควรท าให้มีความเข้ากันกับเนื้อหารายการรถยนต์ คือ มีความท้าทายและ 
ความสนุกสนาน 

4.) ค าถามด้านเนื้อหาของรายการ 
เนื้อหารายการมีความหลากหลายตามรูปแบบรายการที่จะเสนอเป็นวาไรตี้ คือ 

มีในส่วนของรถยนต์ ได้แก่ อัพเดตข่าวสารในแวดวงยานยนต์ มีการเชิญดารานักแสดงมามีส่วนร่วมใน 
การท ากิจกรรมต่างๆ ที่ได้ก าหนดให้เป็นธีม (Theme) หลักของสัปดาห์ และเรื่องราวรอบตัวเกี่ยวกับ 
การใช้รถยนต์ เป็นต้น 

คุณธนเสฏฐ์ ธนกุลประภัสสร์ กล่าวว่า รายการ ฅ-คนรักรถ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง
บัดนี้ เป็นเวลากว่า 14 ปี รายการมีจุดเด่น คือ เนื้อหา รูปแบบวิธีการน าเสนอ และการถ่ายท า โดยจะ
เน้นขั้นตอนการถ่ายท าให้ได้คุณภาพมากที่สุด ขั้นตอนนี้เป็นสิ่งที่ยากมาก เป็นเป้าหมายของทุก
รายการ ซึ่งมีตัวแปรเป็นงบประมาณและศักยภาพของคนในองค์กร จึงคิดเห็นว่าคุณภาพของรายการ 
เนื้อหาที่ได้น าเสนอนั้นพยายามฉีกออกจากรายการอ่ืนๆ และเวลาของการออกอากาศที่เร็วที่สุดก่อน
รายการอ่ืนๆ เป็นจุดเด่น 

ผู้ผลิตรายการได้ให้ความคิดเห็นในด้านเนื้อหารายการว่า สิ่งนี้เป็นส่วนส าคัญที่
มีผลต่อการก าหนดรูปแบบและวิธีการน าเสนอของรายการ ควรเป็นสิ่งที่ผู้ชมส่วนใหญ่สนใจ มีความ
สดใหม่ทันเหตุการณ์ หรือก าลังเป็นกระแสอยู่ และเนื้อหารายการที่ดียังส่งผลให้ผลงานมีคุณภาพที่
สามารถเป็นจุดเด่นของรายการได้เช่นกัน 
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5.) ค าถามด้านผู้ด าเนินรายการหรือผู้เชี่ยวชาญในการตอบค าถามเรื่องรถยนต์ 
ครั้งแรกของการออกอากาศรายการ ฅ-คนรักรถ มีทั้งพิธีกร และวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ค าแนะน าและตอบค าถามปรึกษาปัญหารถยนต์ แต่หลังจากที่ได้เปลี่ยนรูปแบบ
รายการจากรายการที่ค่อนข้างเครียด ให้มาเป็นรายการวาไรตี้ วิทยากรนั้นลดบทบาทให้ไป 
ตอบปัญหาในเว็บไซต์เพียงอย่างเดียว ปัจจัยส าคัญในการเลือกพิธีกร คือ ต้องมีบุคลิกเกี่ยวกับรถยนต์ 
พิธีกรของรายการในช่วงแรกจึงเป็น คือ คุณนานา ไรบีนา ผู้ซึ่งเป็นนักแข่งรถยนต์สาว ที่ มี
ประสบการณใ์นสนามแข่งขัน รายการให้คุณนานา มาฝึกประสบการณ์ในการท ารายการ ซึ่งถือว่าเป็น
แม่เหล็กของรายการ กล่าวคือ ได้น าบุคลิกนักแข่งรถของคุณนานามาใช้เป็นผู้น ารายการ และเป็น
ตัวแทนรายการเพ่ือถ่ายทอดข้อมูลด้านรถยนต์ ซึ่งในช่วงหลังก็ได้ คุณพีเค-ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร ผู้ที่มี
ความคลั่งไคล้ในเรื่องรถยนต์มาก ให้มาเป็นพิธีกรร่วมอีกคนหนึ่ง 

ปัจจุบันได้เปลี่ยนพิธีกรเป็นคุณทอม นิรุต อิสระ และคุณโบนัส สมหฤทัย 
เหรียญทอง ให้เป็นพิธีกรร่วมกัน เพราะคุณนานานั้น รู้สึกอ่ิมตัวกับการท างานสายรายการโทรทัศน์
แล้ว แต่ยังคงเป็นเบื้องหลังให้กับรายการ ฅ-คนรักรถ จึงได้เปลี่ยนพิธีกรเป็นสองนักแข่งรถยนต์ทาง
เรียบ ซึ่งมีบุคลิกเกี่ยวกับรถยนต์แน่นอน คุณธนเสฏฐ์ ธนกุลประภัสสร์ กล่าวว่า ผลงานของ 
ทั้งสองท่านที่จะท าให้คนมาดูรายการ ไม่ใช่เพราะความมีชื่อเสียง ซึ่งขึ้นอยู่กับเวลาและการน าเสนอ
ของเขา จะท าให้ทั้งสองท่านมีชื่อเสียงมากขึ้นเอง 

ผู้ผลิตรายการได้ให้ความคิดเห็นในด้านผู้ด าเนินรายการ หรือผู้เชี่ยวชาญในการ 
ตอบค าถามเรื่องรถยนต์ว่า ควรเลือกจากบุคลิกที่ตรงกับรายการหรือเนื้อหารายการ เพราะจะท าให้
พิธีกรนั้นมีความรู้สึกที่ได้จากประสบการณ์น ามาใช้ ในการเสนอเนื้อหารายการมากขึ้นและท าให้มี
ความน่าเชื่อถือมากขึ้นเช่นกัน ส่วนผู้เชี่ยวชาญต่างๆนั้น สามารถอยู่ในรายการได้หรืออยู่เฉพาะใน
เว็บไซต์ได้เช่นกัน 

6.) ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ 
ปัญหาและอุปสรรค์ในการผลิตรายการ ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องดินฟ้าอากาศ 

การใช้กระแสไฟฟ้า การใช้อุปกรณ์ และความเสียหายของตัวรถที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการขับเคลื่อนตัวรถ 
ออกนอกสถานที่ เช่น เทปที่จะเสนอรถที่เน้นความเร็ว ความแรง ควรจะมีการวางแผนก่อนล่วงหน้า 
สามารถป้องกันการเสียหาย โดยการถ่ายภาพอินเสิท (insert) ก่อน ตามด้วยการถ่ายท าทางเทคนิค 
แล้วจึงน ามาเข้ากระบวนการตัดต่อ 

ผู้ผลิตรายการได้ให้ความคิดเห็นในด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ
ว่า มีทั้งสิ่งที่ เราสามารถควบคุมได้และสิ่งที่ ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น เช่น ปัญหาจากธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้น การผลิตรายการควรจะวางแผนรับมือกับอุปสรรคเหล่านี้ล่วงหน้าท าให้การท างาน
ประสบความส าเร็จ 

7.) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ในการผลิตรายการโทรทัศน์
ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ 

คุณธนเสฏฐ์ ธนกุลประภัสสร์ ได้ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
7.1) รายการส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ ถ้าก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นวัย

ท างาน มีเงินเดือน มีรถยนต์เป็นของตัวเอง มีความต้องการตกแต่งรถยนต์ แต่ยังไม่มีแนวทางการแต่ง
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ที่ถูกต้อง ควรจะท าให้วิธีการน าเสนอรายการเจาะจงไปที่กลุ่มเป้าหมายนี้โดยเฉพาะ และเป็นไปตาม
แนวทางที่ต้องการน าเสนอให้ผู้ชมได้ทราบในทุกๆแบบ ระบุว่าแต่ละแบบมีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร 
งบประมาณที่ต้องใช้ ใส่แหล่งข้อมูลอ้างอิงที่สามารถต่อยอดส าหรับการตกแต่งในอนาคตได้ ปัจจุบัน 
นิยมแต่งรถยนต์ตามกระแสนิยม ตามความชอบ ตามเพ่ือน ตามโฆษณา โดยส่วนใหญ่แล้วจะท าไป 
แต่ไม่สิ้นสุด คือ ไม่ได้มีการศึกษาหาข้อมูลที่ถูกต้องมาก่อน จึงอาจจะท าให้ข้ามขั้นตอนไป จนท าให้
เสียทั้งเงิน ทั้งตัวรถ ซึ่งถ้ารายการสามารถให้ค าแนะน า เป็นความรู้ปูทางตามล าดับขั้นตอน สามารถ
ท าให้คนดูเข้าใจได้ในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตัวรถเช่นกัน 

การท ารายการให้มีผลต่อกลุ่มเป้าหมายหรือส่วนรวมมากที่สุด ถ้าเป้าหมาย
เป็นมือใหม่ ที่มีความรู้เรื่องรถเป็นศูนย์ ควรจะแนะน าวิธีการเป็นขั้นตอน ใช้ค าศัพท์ที่เข้าใจง่าย ให้
เป็นประสบการณ์ท่ีดีครั้งแรกส าหรับผู้ชมที่ยังไม่มีความรู้ด้านการแต่งรถยนต์  

7.2) รายการความยาว 15 นาที การคิดวิธีการน าเสนอให้น่าสนใจ คือ ต้อง
คิดให้นอกกรอบ อาจจะท าเป็นเหตุการณ์สมมติ กึ่งเรียลลิตี้ เช่น ให้พิธีกรเล่าประสบการณ์ที่ได้พบมา 
เป็นเรื่องราวแล้วไปเจอนักแข่งในดวงใจ จึงเกิดการแนะน าแนวทางการแต่งรถขึ้นมา โดยไม่ได้เป็นการ 
สัมภาษณ์ หรือเป็นการรวมกลุ่มคลับแต่งรถและเดินชมรถแต่งทั่วไป ซึ่งมีข้อดี คือ ได้ข้อมูลเฉพาะทาง 
ของแต่ละคลับนั้นไปเลย 

7.3) เนื้อหารายการควรจะก าหนดให้กว้างก่อน แล้วเจาะเฉพาะยี่ห้อแต่ละ
ค่าย ส่วนเรื่องความปลอดภัย กฎหมาย งบประมาณนั้น สามารถน าไปสอดแทรกในรายการได้
ประมาณร้อยละ 10-20 โดยใช้วิธีเสียงประกอบภาพ สัดส่วนของเนื้อหารายการควรจะมุ่งเน้นไปที่
วิธีการแต่งรถยนต์ เรื่องความปลอดภัยนั้นได้ถูกสอดแทรกอยู่ในขั้นตอนการแต่งรถว่ามีข้อดี-ข้อเสีย
อย่างไร จึงต้องเพ่ิมความปลอดภัย เช่นเดียวกับเรื่องของเครื่องยนต์กลไก ผู้ผลิตรายการควรขึ้น
ตัวหนังสือเตือนผู้ชมว่าควรใช้ความระมัดวังและใช้ความปลอดภัยเช่นกัน 

ข้อมูลที่จะน ามาเสนอต้องตรงประเด็น ถูกต้อง และเชื่อถือได้ น ามา
วิเคราะห์เพ่ือผลักดันความสร้างสรรค์ให้มีรูปแบบการน าเสนอได้กว้างขึ้น แต่ส่วนใหญ่แล้ววิธีการ
น าเสนอของรายการรถยนต์ทั่วไปจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากเท่าไหร่นัก เพราะข้อมูลที่น าเสนอนั้นมี
จ ากัดและน าเสนอในวิธีการเดียวกันเกือบทั้งหมด ควรศึกษาค้นคว้าข้อมูลมาเก็บสะสมให้มาก  
แต่ละอย่างมีข้อดีข้อเสียอย่างไร แนะน าให้ไปชมรายการของต่างประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางการ
น าเสนอและการถ่ายท า 

7.4) การประดิษฐ์อุปกรณ์ตกแต่งด้วยตนเอง หรือ ดีไอวาย (D.I.Y.) อาจจะ
สามารถท าได้ในช่วงระยะเวลานึง ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ส่วนไหนมาน าเสนอ เช่น การติดตั้ง หรือการ
ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือตกแต่งบางส่วนด้วยตนเอง แต่เมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่ง ผู้ชมที่ท าตามไป
ระยะหนึ่งจะหันไปพ่ึงพาร้านประดับยนต์มากกว่า ซึ่งสังเกตได้จากร้อยละ 95 ของคนยุคใหม่ ที่เน้นค
ความสะดวกสบายเพียงแค่ ส่วนผู้ที่จะประดิษฐ์ของตกแต่งรถด้วยตนเองเพ่ือความประหยัดเป็น 
คนกลุ่มน้อย แต่ว่าเราสามารถดัดแปลงเนื้อหาได้ เช่น มีกูรูบอกเล่าวิธีสังเกตเปรียบเทียบกันระหว่าง 
อุปกรณ์ตกแต่งของแท้กับของปลอมว่า ของแท้ได้เปรียบเรื่องความแม่นย า ทนทาน แต่แพง ส่วนของ
ปลอมราคาถูกแต่ พังง่าย ถ้าหากผู้ชมเป็นผู้ที่รักจะประดิษฐ์เอง จะจ าขั้นตอนไว้ท าเองในอนาคต แต่
ส าหรับบางคนก็ยอมจ่ายเงินเพื่อหาความสุขมากกว่า 
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7.5) ผู้เชี่ยวชาญที่จะน ามาใช้ในรายการนั้น ขึ้นอยู่กับวิธีการน าเสนอ ถ้า
อยากให้มีความแปลกใหม่ ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงก็ได้ อาจจะเป็นไอดอลด้านรถยนต์ 
เช่น นักแข่ง หรือคนในวงการประดับยนต์ เพราะว่าผู้ชมบางท่านอาจจะมีทัศนคติแง่ลบกับ
ผู้เชี่ยวชาญคนนั้นๆ ซึ่งสามารถผลักคนดูออกไปได้ การวิเคราะห์จึงมีผลชัดเจน ตัวอย่างเช่น รายการ 
ฅ-คนรักรถ ใช้ดารานักแสดงมาร่วมรายการ เพราะมีผลลัพธ์กับผู้ชมมากกว่าการน าผู้เชี่ยวชาญมา
ตอบปัญหาในรายการส าหรับรายการสอนการแต่งรถส าหรับมือใหม ่ควรจะใช้พิธีกรที่มีบุคลิกเกี่ยวกับ
รถยนต์ นอกจากจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องรถยนต์ สามารถให้ค าแนะน าที่ถูกต้องได้แล้ว 
งบประมาณไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับดารานักแสดง 

7.6) การออกอากาศรายการแบบออนไลน์ ควรจะมีการท าตัวอย่างเนื้อหา
รายการ (teaser) ใส่ไว้ท้ายรายการ เพ่ือให้ผู้ชมจดจ าได้และติดตามต่อในสัปดาห์หน้า เพ่ือเป็นการโป
รโมทรายการ ที่เราสามารถท าได้ด้วยตนเอง และเกิดการบอกต่อ 

การเชื่อมโยงผลการศึกษาเพื่อน าไปใช้ในการจัดท าโครงร่างรายการ (Proposal)  
บทรายการ (Script) และการผลิตรายการ (Production) 

การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการ ฅ-คนรักรถ ผู้ศึกษาได้ข้อมูลเกี่ยวกับรายการรถยนต์ 
ในปัจจุบันด้านขั้นตอนและกระบวนการผลิตรายการ รูปแบบและวิธีการน าเสนอรายการ เนื้อหา
รายการ ผู้ด าเนินรายการ ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ในปัจจุบัน มีหลากหลายรายการ 
และมักจะมีเนื้อหาหรือรูปแบบวิธีการน าเสนอที่คล้ายคลึงกัน มีกลุ่มเป้าหมายของรายการที่เป็น 
ผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์กลุ่มเดียวกัน 

ด้านขั้นตอนและกระบวนการผลิตรายการ ได้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการระบบ 
การท างานตามแต่ละหน้าที่  ทั้งการเตรียมการหาข้อมูลต่างๆ การสร้างสรรค์รายการให้มี 
ความน่าสนใจ รวมถึงความเป็นมืออาชีพในด้านต่างๆของการผลิตรายการ เพ่ือให้มีรายการคุณภาพ 

ด้านรูปแบบและวิธีการน าเสนอรายการ ได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการท าให้รายการมีความเป็น 
วาไรตี้ เพ่ือให้รายการมีน่าสนใจมากขึ้นด้วยองค์ประกอบหรือกิจกรรมที่เอามาใช้ในรายการ และให้มี 
ความบันเทิงที่สามารถครอบคลุมผู้ชมหลากหลายรูปแบบ มีมู๊ดแอนด์โทนที่มีความตื่นเต้น ท้าทาย 
และสนุกสนาน เข้ากับรายการรถยนต์ 

ด้านเนื้อหารายการ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่มีผลต่อการก าหนดรูปแบบ และวิธีการน าเสนอ 
ของรายการ ควรเป็นสิ่งที่ผู้ชมส่วนใหญ่สนใจและมีความสดใหม่ ท าให้เกิดการสร้างคุณภาพของ 
ผลงานที่สามารถเป็นจุดเด่นของรายการได้เช่นกัน 

ด้านผู้ด าเนินรายการหรือผู้เชี่ยวชาญการตอบค าถามเรื่องรถยนต์ มีเกณฑ์การเลือกจาก 
ความสามารถในการสื่อสารเนื้อหาไปยังผู้ชมให้มีความน่าสนใจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีบุคลิกที่
ตรงกับรายการหรือเนื้อหารายการ การน าประสบการณม์าใช้ในการเสนอเนื้อหาในรายการ เพ่ือท าให้
มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 

ด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ เป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้และป้องกันได้  
ทั้งปัญหาจากธรรมชาติและปัญหาทางเทคนิค ซึ่งควรจะมีการวางแผนรับมือกับอุปสรรคไว้ล่วงหน้า 
จะท าให้การท างานประสบความส าเร็จ 
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ด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับ 
นักแต่งรถมือใหม่ ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดรูปแบบและวิธีการน าเสนอรายการที่มีความเหมาะสม 
กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นมือใหม่หัดแต่ง ใช้เนื้อหาข้อมูลที่มาน าเสนอให้มีความแปลกใหม่แตกต่างจาก 
รายการอ่ืนๆ ท าให้รายการมีความน่าสนใจ การเลือกใช้พิธีกรที่ตรงกับเนื้อหารายการและตรงตาม  
ความต้องการของผู้ชมส่วนใหญ่ และการใช้ตัวอย่างรายการ เพ่ือท าให้ผู้ชมมีการติดตามในตอนต่อไป 
ส าหรับรายการออนไลน์ 

จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการ ฅ-คนรักรถ ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลมาใช้ 
ประกอบการจัดท าโครงร่างรายการส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายมือใหม่ คือ 
เป็นวัยท างาน มีเงินเดือนและมีรถยนต์ มีความต้องการตกแต่งรถยนต์ แต่ยังไม่มีแนวทางการแต่งรถ 
ผู้ศึกษาได้น าค าแนะน าเรื่องการวิธีการน าเสนอรายการให้มีความน่าสนใจ มีเนื้อหาที่เป็นวาไรตี้ และ 
น าเสนอให้ผู้ชมได้ทราบในรูปแบบ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการตกแต่ง ข้อดี-ข้อเสียของการแต่งรถ 
แต่ละรูปแบบ รวมถึงวิธีการประดิษฐ์ของตกแต่งด้วยตนเอง (D.I.Y.) ด้วยการแนะน าที่เป็นกันเอง 
คล้ายกับเพ่ือนสอนเพ่ือน และใช้ค าศัพท์ที่เข้าใจได้ง่าย มีการสอดแทรกเคล็ดลับและความรู้เกี่ยวกับ 
ความปลอดภัย กฎหมาย หรืองบประมาณ  

บทรายการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การสนทนาระหว่างพิธีกรรายการกับแขกรับเชิญ 
ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น 2 ช่วง คือ การสนทนาเรื่องการแต่งรถกับนักแต่งรถผู้เชี่ยวชาญ กับเพ่ือนนักแต่ง 
ที่จะสาธิตการท าอุปกรณ์ตกแต่งด้วยตนเอง (D.I.Y.) และอีกส่วนหนึ่ง คือ บทเนื้อหาประกอบกับภาพ 
(Voice over) ในช่วงของการแนะน าประวัติส านักแต่งรถยนต์ และเคล็ดลับเรื่องกฎหมาย 
การแต่งรถยนต์ 

ส าหรับการผลิตรายการ ผู้ศึกษาได้น าข้อเสนอแนะของผู้ผลิตรายการ ฅ-คนรักรถ มาใช้ 
ในขั้นตอนการเตรียมการก่อนผลิตรายการ ทั้งในเรื่องการค้นคว้าหาข้อมูล ให้มีความให้เหมาะสมกับ 
กลุ่มเป้าหมายมือใหม่ และให้มีความสดใหม่ รวมถึงการวางแผนรับมือกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  
ที่จะเกิดข้ึนในขั้นตอนการผลิตรายการ 

2.2.2 รายการ สปีดทอล์ค (Speed Talk) ทางช่องสปีดแชนแนล  ทรูวิชั่นส์ 72 
คุณสุรมิส เจริญงาม และคุณรณกร พรรณรังษี ผู้ด าเนินรายการ สปีดทอล์ค ได้ให้

ข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งรถยนต์ในประเทศไทย ความนิยมในการแต่งรถยนต์แต่ละ
รูปแบบ รวมไปถึงการค านึงถึงความปลอดภัย ข้อกฎหมายส าหรับการแต่งรถยนต์ที่ถูกต้อง และการ
ประดิษฐ์อุปกรณ์ตกแต่งด้วยตนเอง โดยน าข้อมูลทั้งหมดมาท าการศึกษาและวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ ผู้ศึกษาจึงวิเคราะห์แยกบทสัมภาษณ์
ของผู้ด าเนินรายการเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ค าถามท่ัวไปเกี่ยวกับรูปแบบการแต่งรถยนต์ในประเทศไทย 
ส่วนที่ 2 ค าถามเรื่องความปลอดภัยในการแต่งรถและการแต่งรถอย่างถูกกฎหมาย 
ส่วนที่ 3 ค าถามเรื่องการประดิษฐ์อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ด้วยตนเอง หรือ ดีไอวาย  
ส่วนที่ 4 ค าถามเก่ียวกับการให้ค าแนะน าส าหรับมือใหม่หัดแต่ง 
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ 

ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ 
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คุณสุรมิส เจริญงาม และคุณรณกร พรรณรังษี เป็นผู้ด าเนินรายการ สปีดทอล์ค  
ซึ่งเป็นรายการที่ให้ผู้ชมทางบ้านที่ต้องการศึกษาเรื่องรถยนต์ ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ในเรื่อง
ต่างๆ หรืออัพเดทข่าวสารในวงการรถยนต์ สามารถรับชมและฝากค าถามผ่านทางข้อความ (SMS) 
หรือโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสดกับพิธีกร และทั้งสองท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของรถยนต์ในแขนง
ต่างๆ รวมถึงด้านการตกแต่งรถยนต์เช่นกัน 

1.) ค าถามท่ัวไปเกี่ยวกับรูปแบบการแต่งรถยนต์ในประเทศไทย 
คุณรณกร พรรณรังษี กล่าวว่า การแต่งรถยนต์ในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ 

ตัวอย่างเช่น แบบรถยนต์ทางเรียบ คือ การแต่งรถให้สวยงามเห็นความสปอร์ตภายนอก ใส่ชุดแต่ง
รอบคัน มีการโหลดเตี้ย หรือรูปแบบออฟโร้ดที่ใส่ชุดแต่งยกสูง เน้นสมรรถนะในการขับขี่บนเส้นทาง
ธรรมชาติหรือทางทุรกันดาร นอกจากการตกแต่งภายนอกแล้ว ยังมีการตกแต่งภายใน ทั้งวัสดุ
คอนโซล เบาะนั่ง เครื่องเสียง เป็นต้น 

คุณสุรมิส เจริญงาม กล่าวว่า สไตล์การแต่งรถยนต์ที่นิยมในประเทศไทย คือ 
สตรีทเรซซิ่ง (Street Racing) มีการติดตั้งชุดแต่งรอบคัน ติดตั้งช่วงล่าง สปริงโหลด เปลี่ยนล้อแม็กซ์
เป็นขอบใหญ่ และปรับแต่งเครื่องยนต์ให้แรงขี้น ส่วนที่ก าลังเป็นกระแสในตอนนี้ คือ แนวฟลัช 
(Flush) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเน้นเอาไว้โชว์ความแปลก ทั้งการโหลดเตี้ยติดพ้ืน ล้อแบะออกด้านข้าง  
มีสติกเกอร์เป็นลายสีสันแปลกๆ แต่ไม่ได้เน้นด้านสมรรถนะ หรืออีกรูปแบบ คือ วีไอพี (VIP) ซึ่งเป็น
โหลดเตี้ยเช่นกัน โดยการใช้ช่วงล่างถุงลม ตกแต่งแบบหรูหรา 

ส าหรับการตกแต่งภายใน คนส่วนใหญ่จะเลือกรูปแบบการแต่งโดยอัพเกรด 
ไปหารุ่นท๊อปของรุ่นนั้นๆ เช่น Honda Civic จะน าเอาเบาะหรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ของ Honda Civic  
Type-R มาเปลี่ยน หรือ Mitsubishi Lancer จะน าเอาของ Lancer Evolution มาเปลี่ยน เป็นต้น 
และยังมีรถรุ่นที่ไม่มีชุดแต่งของตัวบน แต่สามารถหาชุดแต่งรุ่นอ่ืนที่ดูดีทดแทน เช่น รถยนต์อีโค่คาร์ 
ต้องการให้มีเบาะนั่งที่สวยงามและเท ่ควรจะน าเบาะนั่งของ Subaru Impreza มาเปลี่ยน นอกจากนี้ 
ยังมีการเปลี่ยนมาตรวัด ท าสี หุ้มหนัง หรือท าลายเคฟล่าร์บริเวณคอนโซล พวงมาลัย มือจับต่างๆ  
ติดฟิล์มกรองแสงให้เหมาะกับรูปแบบของรถ เช่น รถสีขาว แต่งแบบสปอร์ต ติดฟิล์มสีด า  
หรือรถสีด า แต่งแบบวีไอพีญี่ปุ่น ติดฟิล์มสีชา เป็นต้น 

คุณรณกร พรรณรังษี กล่าวว่า ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริมความปลอดภัยภายใน
รถ เช่น เบาะนั่งแบบบัคเกทซีท (Bucket seat) ที่เสริมความปลอดภัยให้กับผู้ขับได้ มีจุดยึดเข็มขัด
นิรภัยหลายจุด เหมาะส าหรับผู้ที่ขับรถด้วยความเร็วสูง แต่มีข้อเสียตรงที่เบาะมีลักษณะเตี้ย ท าให้เกิด 
อาการเมื่อยล้า หรือ โรลบาร์  (Roll-bar) ที่ เป็นวัสดุ เหล็ก มีประโยชน์ ไว้ป้องกันหากเกิด 
อุบัติเหตุพลิกคว่ าที่จะเกิดกับหลังคารถและมากระทบกับผู้ขับขีห่รือผู้โดยสารท่านอ่ืน แต่เป็นอันตราย 
หากไม่ได้สวมหมวกกันน็อค ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะติดตั้งในรถแข่งในสนามมากกว่า และสิ่งที่คนแต่งรถ 
ส่วนใหญ่มองข้าม คือ ปรับแต่งเครื่องยนต์ให้แรงเกินสเปคของรถ แต่ไม่ได้ติดตั้งจานเบรคใหม่ให้ 
รองรับกับสมรรถนะของเครื่องยนต์ เมื่อใช้ความเร็วสูงแล้วเกิดเบรคกะทันหันไม่สามารถหยุดรถได้ 
ดังนั้นอุปกรณ์จ าพวกนี้เป็นอุปกรณ์ท่ีดี แต่ถ้าติดตั้งไม่ถูกต้อง ก็สามารถเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ได้ 

ผู้ด าเนินรายการทั้ง 2 ท่าน ได้ให้ความคิดเห็นและข้อมูลในเรื่องรูปแบบการแต่ง
รถในประเทศไทย การแต่งรถยนต์ในปัจจุบัน มีทั้งการแต่งในรูปแบบรถยนต์ทางเรียบและรถยนต์ 
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ออฟโร้ด (Off-road) ซึ่งแตกต่างกันออกไปตามชนิดของรถและมีการตกแต่งในคนละแบบ การตกแต่ง
ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การตกแต่งรูปลักษณ์ภายนอก เช่น ชุดแต่งรอบคัน หรือล้อแม็กซ์ และการเพ่ิม-
ลดความสูงของตัวรถ เป็นต้น ส่วนภายในจะเป็นการตกแต่งเพ่ือความสวยงาม และสามารถใช้
ประโยชน์ได้ด้วยเช่นกัน โดยการแต่งในแต่ละรูปแบบจะมีการแยกย่อยออกเป็นแนวต่างๆ อย่างเช่น 
รูปแบบรถยนต์ทางเรียบ แนวสตรีทเรซซิ่ง (Street Racing) ที่เน้นความสวยงามและสมรรถนะ  
เป็นแนวการแต่งรถที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย แนวฟลัช (Flush) ที่เน้นความแปลกตา 
หรือแนววีไอพี (V.I.P.) ที่เน้นความหรูหรา เป็นต้น และมีแนวโน้มว่าจะมีรูปแบบและแนวการแต่งรถ
เพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ นอกจากการแต่งรถตามรูปแบบหรือสไตล์ที่ชอบของแต่ละคนแล้ว ยังต้องค านึงถึง
การใช้งานหลักในชีวิตประจ าวัน และความปลอดภัยที่ตัวรถสามารถรองรับได้เช่นกัน 

2.) ค าถามเรื่องความปลอดภัยในการแต่งรถยนต์และแต่งรถอย่างถูกกฎหมาย 
คุณสุรมิส เจริญงาม กล่าวว่า ความปลอดภัยกับการแต่งรถยนต์เป็นสิ่งที่ต้องมา 

ควบคู่กัน เพราะว่านอกจากจะให้สวยงามหรือแรงแล้ว ต้องค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ขับขี่ ผู้ใช้รถ
ใช้ถนน และตัวรถด้วยเช่นกัน ดังที่กล่าวไปข้างต้น เรื่องของอุปกรณ์ความปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งที่ 
ติดตั้งเพ่ือป้องกันการเหตุฉุกเฉิน แต่การแต่งรถทั่วไปก็ต้องพิจารณาความปลอดภัยด้วย เช่น ติดตั้ง 
ชุดแต่ง ควรเลือกใช้วัสดุที่ยืดหยุ่น เช่น พลาสติก เมื่อเกิดการชนผู้ใช้ถนน ท าให้ลดแรงกระแทก หรือ
การโหลดเตี้ย ควรค านึงถึงการใช้งานในชีวิตประจ าวันของตนเอง เพราะประเทศไทยมีคอสะพาน 
หรือจุดชะลอความเร็วจ านวนมาก ถ้าโหลดเตี้ยเกินไปอาจจะขูดใต้ท้องรถได้ หรือการใส่ล้อแม็กซ์ 
ขอบใหญ่ ถนนในประเทศไทยส่วนมากจะเป็นหลุมเป็นบ่อ อาจจะท าให้ล้อแม็กซ์นั้นดุ้งหรือคดเบี้ยวได้ 
หรือที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย คือ การติดไฟหน้าซีนอนที่มีความสว่างมากเกินมาตรฐาน และแยงตา 
ผู้ขับขี่ที่ขับสวนทาง อาจจะท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ เป็นต้น 

คุณรณกร พรรณรังษี กล่าวว่า เรื่องกฎหมายในการตกแต่งรถยนต์นั้นส าคัญ 
คนไทยไม่ค่อยทราบ เพราะว่าบอกไว้แค่เพียง “ห้ามดัดแปลงสภาพรถ” และกฎหมายก็เก่ามาก 
ปัจจุบันได้ใช้การตีความจากเจ้าหน้าที่ สิ่งที่เห็นได้ชัดในเรื่องการแต่งรถผิดกฏหมาย เช่น การติดไฟ
ซีนอน ไฟเดย์ไลท์ (Daytime Running Light) หรือไฟตัดหมอกที่สว่างเกินมาตรฐาน การโหลดเตี้ย 
หรือยกสูงเกินก าหนด การติดท่อไอเสียที่มีเสียงดังเกินมาตรฐาน การท าสีรถยนต์หรือการแรป (Wrap) 
สีรถรอบคัน แต่ไม่ได้แจ้งเปลี่ยนสีที่กรมขนส่ง การติดตั้งฝากระโปรงหน้า -หลังแบบเคฟล่าร์  เป็นต้น 
ซ่ึงปัจจุบันการตกแต่งรถหรือการดัดแปลงสภาพรถสามารถท าให้ถูกกฎหมายได้โดยการเลือกซื้อ หรือ 
ใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องให้วิศวกรเซ็นรับรอง และน าไปแสดงต่อกรมขนส่ง เช่น ชุดแต่งจากโรงงาน หรือ 
ชุดติดตั้งแก๊สรถยนต์ เป็นต้น 

ผู้ด าเนินรายการรถยนต์ให้ความคิดเห็นในเรื่องความปลอดภัยในการแต่ง
รถยนต์ และการแต่งรถอย่างถูกกฎหมายว่า ทั้งสองเป็นสิ่งที่ต้องมาควบคู่กับการแต่งรถยนต์ ความ
ปลอดภัยนี้รวมถึงความปลอดภัยของผู้ขับขี่ ผู้ใช้รถใช้ถนน และตัวรถด้วยการแต่งรถยนต์ต้องค านึงถึง
การใช้งานในชีวิตประจ าวันและข้อจ ากัดสูงสุดที่รถคันนั้นสามารถรองรับได้ ส่วนในด้านกฎหมายที่
ระบุถึงการตกแต่งรถยนต์หรือการห้ามดัดแปลงสภาพรถนั้น ผู้ใช้รถส่วนใหญ่ไม่ค่อยเคารพกฎหมาย  
แต่สามารถท าให้ถูกกฎหมายได้โดยการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง และน าไปแสดงต่อ 
กรมการขนส่งทางบก 
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3.) ค าถามเรื่องการประดิษฐ์อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ด้วยตนเอง หรือ ดีไอวาย  
คุณรณกร พรรณรังษี ไดใ้ห้ความคิดเห็นว่า เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ผู้แต่งรถบางคน

รักที่จะแต่งรถด้วยตนเอง อาจจะมีเหตุผลในด้านของความประหยัดหรือเป็นสไตล์ของตัวเองที่ไม่
เหมือนใคร คนส่วนน้อยจะมาประดิษฐ์เองหรืออาจจะซื้ออุปกรณ์มาแล้วติดตั้งด้วยตัวเอง เป็นการดีไอ
วายเช่นกัน ในประเทศไทยก่อนหน้านี้ ยังไม่มีใครนิยมการดีไอวาย ต่อมาต่างประเทศได้ทดลองท า
และเป็นที่นิยม จึงมีผู้ผลิตเกิดขึ้นมามากมาย ท าให้ประเทศไทยมีอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะรุ่น และ
สามารถซื้อมาติดตั้งเองได้ง่ายขึ้น เช่น สติ๊กเกอร์ตกแต่งรถ หลอดไฟแอลอีดี ท่อไอเสีย หัวเกียร์  
ที่หุ้มพวงมาลัย แป้นเหยียบเบรค-คันเร่ง ฟิล์มตกแต่งไฟรถยนต์ เป็นต้น ที่ก าลังนิยมตอนนี้  คือ  
ฟิล์มเปลี่ยนสีรถยนต์ มีทั้งการแรป (wrap) หรือเป็นสเปรย์พ่นเปลี่ยนสีที่สามารถลอกออกได้ และยังมี
สติ๊กเกอร์ตกแต่งรถยนต์ที่มีหลากสีสันที่สามารถน ามาแต่งได้ตามสไตล์ของแต่ละคนได้อย่างอิสระ 
ส าหรับผู้ที่ชื่นชอบการท าเองและไม่ต้องการให้ซ้ าใครเหมือนอย่างอุปกรณ์ตกแต่งส าเร็จรูป อาจจะ
ประดิษฐ์ที่กันลื่น ส าหรับติดที่แป้นเหยียบเบรค-คันเร่ง โดยใช้ผ้าทรายมาตัดแปะ หรือประดิษฐ์ที่หุ้ม
พวงมาลัยจากหนังหรือผ้าที่ตนเองชอบ เป็นต้น 

ความรู้เกี่ยวกับดีไอวาย (D.I.Y.) ก าลังเป็นที่สนใจ สามารถหาข้อมูลได้จาก
อินเทอร์เน็ต เช่น เว็บบอร์ดรถยนต์ คลับรถแต่ง หรือเว็บบอร์ดของรถยนต์แต่ละรุ่น ก็จะมีกระทู้ 
ดี ไอวายหรือจะหาข้ อมู ลจากนิ ตยสารที่ มี คอลั มน์ดี ไอวาย  เช่ น  คาร์ -เพอร์ฟอร์ มานซ์  
(Car-Perfomance) หรือ ออโต้โมบิล (Automobile) เป็นต้น 

ผู้ด าเนินรายการรถยนต์ได้ให้ความคิดเห็น เกี่ยวกับการประดิษฐ์อุปกรณ์ตกแต่ง
รถยนต์ด้วยตนเอง หรือ ดีไอวาย (D.I.Y.) ว่า ในปัจจุบันการประดิษฐ์ของแต่งรถด้วยตนเองหรือหาซื้อ
อุปกรณ์มาติดตั้งด้วยตนเองได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้นจากเมื่อก่อน เพราะมีความสะดวกสบายและ
ยังสามารถหาวัสดุอุปกรณ์ที่น ามาใช้ได้ง่ายมากขึ้น มีตัวอย่างสาธิตขั้นตอนการท าหลายช่องทาง 

4.) ค าถามเก่ียวกับการให้ค าแนะน าส าหรับมือใหม่หัดแต่ง 
คุณสุรมิส เจริญงาม กล่าวว่า มือใหม่หัดแต่ง คือ ผู้ที่เริ่มจะสนใจจะแต่งรถ  

แต่ยังไม่มีแนวทางการแต่งที่ถูกต้อง จึงค้นหาข้อมูลด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต นิตยสาร เพ่ือน  
คนรู้จัก หรือผู้ เชี่ยวชาญที่แต่งรถอยู่แล้ว ซึ่งแต่ละคนล้วนแต่อยากให้รถตนเองสวยขึ้น ไม่มี 
รูปแบบเดิมๆ และไม่เหมือนใคร กระแสนิยมก็เป็นปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อของตกแต่ง 
ในกลุ่มมือใหม่ด้วย การให้ค าแนะน าที่ถูกต้องจึงส าคัญเพราะหากท าตามกระแส แต่ไม่มีความถูกต้อง
ก็จะเกิดผลตามมา ทั้งอุบัติเหตุและความเสียหาย 

ผู้ที่เป็นมือใหม่หัดแต่ง ทั้งสองท่านมีความเห็นตรงกันว่าควรเริ่มจากพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับรถยนต์ของตนเองสามารถต่อยอดในการตกแต่งในรูปแบบใดได้บ้าง แบบที่นิยมและ
เหมาะสมกับรุ่นของตนเองเป็นอย่างไร มีความเป็นมาอย่างไร แต่ละยุคสมัยของรถรุ่นนี้เปลี่ยนแปลง
มากน้อยอย่างไร แล้วค่อยแนะน าถึงการเลือกซื้อ เลือกใช้อุปกรณ์ตกแต่งที่ เหมาะสมกับรถ  
ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยถูกต้องตามข้อกฏหมาย และไม่เป็นอันตรายต่อตนเอง ผู้ใช้รถใช้ถนน 
และตัวรถ แนะน าอาจจะเริ่มโดยการแต่งรถในราคาประหยัดหรือวางงบประมาณเป็นช่วง จากน้อยไป
มาก เช่น ไม่เกิน 5,000 บาท5,000-10,000 บาท หรือมากกว่า 10,000 บาท เป็นต้น แนะน าแหล่ง
ซื้อ-ขายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ เช่น ย่านวรจักร ย่านคลองถม ย่านตลาดสวนหลัง-สามย่าน เป็นต้น 
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และการแนะน าชี้แนะถึงข้อดีข้อเสียหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งชนิดนั้นๆให้แก่มือใหม่ได้ทราบ 
เพ่ือเก็บเป็นความรู้ไว้ใช้ในการตกแต่งรถต่อไปในอนาคตได้เช่นกัน 

ผู้ด าเนินรายการรถยนต์ได้ให้ความคิดเห็นเรื่อง การให้ค าแนะน าส าหรับมือใหม่
หัดแต่งว่าควรเริ่มต้นจากพ้ืนฐานเรื่องรถยนต์ของตนเอง ทั้งความเหมาะสม ความนิยมในการน ามา
ตกแต่ง โดยอธิบายความเป็นมาประกอบกับภาพให้เกิดความน่าสนใจ แล้วจึงตามด้วยการแนะน า 
การเลือกซื้อประกอบกับให้ข้อคิดเรื่องความปลอดภัยในการตกแต่ง ข้อดี-ข้อเสีย งบประมาณ และ 
แหล่งซื้อ-ขายเพ่ือน าไปใช้ในการตกแต่งรถยนต์ต่อไปในอนาคต 

5.) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ในการผลิตรายการโทรทัศน์
ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ 

คุณสุรมิส เจริญงาม และคุณรณกร พรรณรังษี มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 

5.1 ควรท ารายการให้ฉีกแนวออกไป เนื้อหาที่จะน ามาเสนอต้องเป็นของใหม่ 
หรือเป็นสิ่งที่อยู่กับเราทุกวันแต่เรามองข้ามไป หรือเนื้อหาที่ก าลังเป็นกระแสมาเป็นกิมมิค (gimmick) 
รายการ ไม่ควรท าให้รายการดูเรียบหรูเกินไป เพราะรายการที่ออกอากาศทางอินเทอร์เน็ต ผู้ชม
ต้องการความแปลกใหม ่ความสนุกสนานเฮฮา  

5.2 ความคิดของรายการค่อนข้างดี แต่ก็ยังขึ้นอยู่กับวิธีการน าเสนอเพ่ือดึงกลุ่ม 
เป้าหมายของรายการให้มาชม ผู้ชมกลุ่มมือใหม่เป็นกลุ่มน้อย ควรคิดว่าทุกวันนี้สิ่งใดเป็นกระแส 
สังคมออนไลน์ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถดึงผู้ชมให้เข้ามามีส่วนร่วม เช่น การจัดมีตติ้ง หรือ กิจกรรม
กับกลุ่มของคนรักรถแต่งในรายการ หรือดึงคนที่อยู่ในกระแสการแต่งรถมาร่วมด้วย เช่น กลุ่มนักแข่ง 
รูปแบบรายการควรจะแบ่งให้ชัดเจน ท าให้รายการดูวัยรุ่น ท ารายการให้คนถูกใจมากที่สุด ให้ยึดถือ
กับผู้ชมกลุ่มใหญ่ของรายการมากที่สุด 

5.3 การน าเสนอรายการให้แปลกใหม่ น าเสนอรถยนต์รุ่นที่กลุ่มมือใหม่ส่วน
ใหญ่ใช้งาน ได้แก่ รถเก๋งขนาดกลาง เช่น Honda Civic / Mitsubishi Lancer หรือ รถเก๋งขนาดเล็ก 
เช่น Toyota Yaris/Vios Honda Jazz หรือรถยนต์อีโค่คาร์ เป็นต้น ควรมีการเปรียบเทียบความเร็ว
สูงสุด และอัตราเร่งก่อนท าและหลังจากที่ท าท่อไอเสียแล้วน ามาเปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้เห็น
ความเปลี่ยนแปลงว่า มีความคุ้มค่าหรือไม่อย่างไร หรืออาจจะมีการทดลองขับหลังการตกแต่งรถยนต์
ให้เห็นผลลัพธ์ชัดเจน 

5.4 ควรจะมีพิธีกรหลัก 1 คนมาน าเสนอเรื่องราวรถยนต์ และอาจจะมีรับเชิญที่
ถนัดการแต่งรถในรูปแบบใดเพ่ือจะมาแนะน าผู้ชม เช่น ผู้ถนัดเรื่องพ่นสีรถยนต์ มาแนะน าการใช้สี 
กล่าวถึงขั้นตอนการตัดสติ๊กเกอร์ ตามด้วยการพ่นสีทับ เป็นต้น หรือการใช้เจ้าของรถมาแนะน า 
การแต่งรถของตัวเองว่าเป็นอย่างไรบ้าง 

5.5 รายการความยาว 15 นาที ไม่ควรยืดเยื้อ ค าพูดต้องกระชับ จบเป็นเรื่องๆ 
แล้วเปลี่ยนเรื่องใหม่ ในรายการควรจะมีสกู๊ปช่วงสั้นๆ แนะน ารถรุ่นอ่ืนๆมาก่อน หรือเอาต านานของ 
รถแต่ละรุ่นมาเปิดรายการช่วงแรก 2-3 นาที เพ่ือดึงผู้ชมให้สนใจ แล้วตามด้วยรถรุ่นที่น ามาแนะน า 
ส่วนในช่วงของดีไอวาย (D.I.Y.) ควรอธิบายด้วยภาพประกอบเป็นขั้นตอน ควรท าให้กระชับที่สุด  
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และอาจจะมเีคล็ดลับเล็กๆ หรือข้อควรระวังในการตกแต่งรถยนต์ ว่าควรระวังจุดไหนเป็นพิเศษ หรือ 
มีอัพเดตเรื่องราวของกฎหมายการแต่งรถยนต์ 

การเชื่อมโยงผลการศึกษาเพื่อน าไปใช้ในการจัดท าโครงร่างรายการ (Proposal)  
บทรายการ (Script) และการผลิตรายการ (Production) 

การสัมภาษณ์ผู้ด าเนินรายการ สปีดทอล์ค จ านวน 2 ท่าน ผู้ศึกษาได้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
รูปแบบการแต่งรถยนต์ในประเทศไทย ความปลอดภัยในการแต่งรถยนต์และการรถอย่างถูกกฎหมาย 
การประดิษฐ์อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ด้วยตนเอง การให้ค าแนะน าส าหรับมือใหม่หัดแต่ง ข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 

ด้านค าถามทั่วไปเกี่ยวกับรูปแบบการแต่งรถยนต์ในประเทศไทย  ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
การแต่งรถในรูปแบบรถยนต์ชนิดต่างๆแต่ละรูปแบบ ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การตกแต่งภายนอกเพ่ือ
เพ่ิมความสวยงามให้แก่ตัวรถ ส่วนภายในจะเป็นการตกแต่งเพ่ือความสวยงาม และยังสามารถใช้
ประโยชน์ได้เช่นกัน การแต่งรถแต่ละรูปแบบจะมีการแยกย่อยออกเป็นแนวต่างๆ เช่น รูปแบบรถยนต์
ทางเรียบ จะมีทั้งแนวสตรีทเรซซิ่ง ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย แนวฟลัช หรือ วีไอพี 
เป็นต้น การแต่งรถนั้นควรค านึงถึงการใช้งานหลักในชีวิตประจ าวันและความปลอดภัยในทุกๆ ด้าน 

ด้านความปลอดภัยในการแต่งรถยนต์และการแต่งรถอย่างถูกกฎหมาย  ผู้ศึกษาได้ข้อมูล 
ว่าความปลอดภัยในการแต่งรถและการแต่งรถอย่างถูกกฎหมาย เป็นสิ่งที่ต้องมาควบคู่กับการแต่งรถ 
ความปลอดภัยนี้ ได้แก่ ความปลอดภัยของผู้ขับขี่ ผู้ใช้รถใช้ถนน และตัวรถ และเรื่องกฎหมาย  
การแต่งรถยนต์หรือห้ามดัดแปลงสภาพรถนั้น ผู้ใช้รถส่วนใหญ่ไม่เคารพกฎ และมีการแต่งผิดกฎหมาย 
มากมายในปัจจุบัน 

ด้านการประดิษฐ์อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ด้วยตนเอง หรือ ดีไอวาย (D.I.Y.) ผู้ศึกษาได้ข้อมูล
ว่า ในปัจจุบันการประดิษฐ์ของแต่งรถด้วยตนเอง หรือการหาซื้ออุปกรณ์มาติดตั้งด้วยตนเองนั้น ได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะสามารถหาวัสดุอุปกรณ์ที่น ามาใช้ได้ง่ายมากขึ้น และมีตัวอย่างสาธิต
ขัน้ตอนการท ามากมาย 

ด้านการให้ค าแนะน าส าหรับมือใหม่หัดแต่ง ผู้ศึกษาได้ข้อมูลว่า ควรให้มือใหม่ได้เรียนรู้ 
จากพ้ืนฐานเรื่องรถยนต์ของตนเองก่อน ทั้งความเหมาะสมและความนิยมในการน ามาตกแต่ง แล้วจึง 
ตามด้วยการแนะน าการเลือกซื้อ การให้ข้อคิดเรื่องความปลอดภัยในการตกแต่ง ข้อดี -ข้อเสียต่างๆ 
งบประมาณ และแหล่งซื้อ-ขายวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการตกแต่งรถยนต์ 

ด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับ 
นักแต่งรถมือใหม่ ผู้ศึกษาได้ข้อมูลว่า ผู้ชมกลุ่มที่เป็นมือใหม่หัดแต่งนี้เป็นกลุ่มเล็กๆ ควรใช้เนื้อหา 
ที่ก าลังเป็นกระแสมาเป็นกิมมิครายการ เพ่ือท าให้เกิดความแปลกใหม่และเกิดความสนุกสนานเฮฮา 
สามารถดึงดูดผู้ชมติดตามและเข้ามามีส่วนร่วมได้ ควรตอบสนองผู้ชมกลุ่มใหญ่ของรายการมากที่สุด 
น าเสนอรถยนต์รุ่นที่กลุ่มมือใหม่ส่วนใหญ่ใช้งาน เช่น รถเก๋งขนาดกลาง หรือรถเก๋งขนาดเล็ก ใช้พิธีกร 
1 คน มาท าหน้าที่ถ่ายทอดเนื้อหารายการ หรืออาจจะมีแขกรับเชิญมาร่วมในรายการ ควรท ารายการ 
ที่กระชับ เข้าใจง่าย มีช่วงแนะน าต านานของรถมาเปิดรายการ เพ่ือดึงความสนใจจากผู้ชม 
และช่วงดีไอวาย (D.I.Y.) ควรอธิบายด้วยภาพประกอบเป็นขั้นตอน และอาจจะมีเคล็ดลับข้อควรระวัง 
ในการตกแต่งรถยนต์มาแนะน าผู้ชม 
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จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ด าเนินรายการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งรถยนต์ 
ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลและข้อเสนอแนะมาใช้เพ่ิมเติมในเรื่องของ การน าเสนอเนื้อหาในสิ่งที่อยู่กับผู้ชม  
ทุกวันแต่ถูกมองข้ามไป หรือใช้เนื้อหาของสิ่งที่ก าลังเป็นกระแสมาเป็นกิมมิค (gimmick) รายการ 
เพราะรายการที่ออกอากาศทางอินเทอร์เน็ต ผู้ชมต้องการความแปลกใหม่ ความสนุกสนานเฮฮา   
น าเสนอรถยนต์ที่เป็นที่นิยมในกลุ่มมือใหม่ คือ Mitsubishi Lancer ที่มีความนิยมในการน าไปตกแต่ง 
อย่างมากในประเทศไทย ในรายการจะมีสกู๊ปช่วงสั้นๆ เล่าประวัติความเป็นมาของต านานของรถยนต์ 
Mitsubishi Lancer ซึ่งมีส านักแต่ง Ralliart และการตกแต่งแบบรุ่น Evolution เพ่ือดึงผู้ชมให้สนใจ 
และในส่วนของขั้นตอนการผลิตรายการช่วงการประดิษฐ์อุปกรณ์ตกแต่งด้วยตนเอง หรือ  ดีไอวาย 
(D.I.Y.) จะใช้การอธิบายด้วยภาพประกอบเป็นขั้นตอน และท าให้กระชับที่สุด 

2.3 ผลการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความต้องการในด้านเนื้อหาและรูปแบบของ
รายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ 

ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยให้กลุ่มของผู้ที่ชอบศึกษา 
และค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์บนอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์พันทิป www.pantip.com ห้องรัชดา  
ทั้งเพศชายและหญิง และกลุ่มของมือใหม่หัดแต่ง อายุ 22-35 ปี เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 
100 ตัวอย่าง โดยที่ผู้ศึกษาได้น าค าตอบที่ได้ มาประมวลผลทางสถิติเพ่ือวัดผลของพฤติกรรมการ 
เปิดรับสื่อและความต้องการในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการรถ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิต 
รายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ชมต่อไป 

การแจกแบบสอบถามนั้นผู้ศึกษาได้ท าการแจกแบบสอบถาม เพ่ือส ารวจพฤติกรรม 
การเปดิรับสื่อและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 100 คน ตั้งแต่วันที่ 9–22 กันยายน พ.ศ. 
2556 เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ผลการส ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ 
ตอบแบบสอบถามจะแสดงผลออกมาดังตารางต่างๆ ต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4-1 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 

เพศของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศชาย 
2. เพศหญิง 

75 
25 

75 
25 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย มีจ านวน 75 คน 
คิดเป็นร้อยละ 75 และเพศหญิง มีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25 น้อยกว่าเพศชาย 
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ตารางที่ 4-2 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับอายุ 

ระดับอายุของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. 22-25 ปี 
2. 26-30 ปี 
3. 31-35 ปี 
4. 35 ปีขึ้นไป 

48 
27 
17 
8 

48 
27 
17 
8 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 22-25 ปี 
มีจ านวนมากที่สุด คือ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุ 26-30 ปี  
มีจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุ 31-35 ปี มีจ านวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17 และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปมีจ านวนน้อยที่สุด คือ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8 
 
ตารางที่ 4-3 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
2. ปริญญาตรี 
3. ปริญญาโท 
4. สูงกว่าปริญญาโท 

6 
89 
4 
1 

6 
89 
4 
1 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-3 พบว่า ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนมากที่สุด คือ ระดับ 
ปริญญาตรี มีจ านวนทั้งสิ้น 89 คน คิดเป็นร้อยละ 89 รองลงมา คือ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6 รองลงมา คือ ระดับปริญญาโท มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4 
และในระดับสูงกว่าปริญญาโท มีจ านวนน้อยที่สุด คือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 

 
ตารางที่ 4-4 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
2. พนักงานบริษัท / เอกชน 
3. ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย 
4. อ่ืนๆ 

7 
73 
15 
5 

7 
73 
15 
5 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-4 พบว่า อาชีพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามที่มีจ านวนมากที่สุด 
คือ พนักงานบริษัท/เอกชน มีจ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 73 รองลงมา คือ ท าธุรกิจส่วนตัว/
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ค้าขาย มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15 รองลงมา คือ ข้าราชการ มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
7 และท าอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5 
 
ตารางที่ 4-5 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

รายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ต่ ากว่า 10,000 บาท 
2. 10,001-15,000 บาท 
3. 15,001-20,000 บาท 
4. 20,001-25,000 บาท 
5. 25,001-30,000 บาท 
6. 30,001-35,000 บาท 
7. 35,000 บาทข้ึนไป 

0 
8 
13 
23 
20 
20 
16 

0 
8 
13 
23 
20 
20 
16 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-5 พบว่า ระดับรายได้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนมากที่สุด คือ 20,001-
25,000 บาทต่อเดือน จ านวนทั้งสิ้น 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23 รองลงมา คือ ระดับ 25,001-30,000 
บาท และ 30,001-35,000 บาทต่อเดือน มีจ านวนเท่ากันคือ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมา คือ 
ระดับ 35,000 บาทข้ึนไปต่อเดือน มีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16 รองลงมา คือ ระดับ 15,001-
20,000 บาทต่อเดือน มีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13 และในระดับ 10,001-15,000 บาท 
ต่อเดือน มีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8 และระดับต่ ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน 
ไมพ่บในกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 4-6 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเป็นเจ้าของรถยนต์ 

การเป็นเจ้าของรถยนต์ 
ของกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เป็นเจ้าของรถยนต์ 
2. ไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์ 

80 
20 

80 
20 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามที่เป็นเจ้าของรถยนต์ มีจ านวน 
80 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
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ตารางที่ 4-7 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบรถยนต์ 

รูปแบบรถยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. รถยนต์นั่งขนาดเล็ก/อีโค่คาร์ 
2. รถยนต์นั่งขนาดกลาง/ใหญ ่
3. รถกระบะ/รถเอสยูวี 
4. อ่ืนๆ 

28 
32 
16 
4 

35 
40 
20 
5 

รวม 80 100 

จากตารางที่ 4-7 พบว่า รูปแบบของรถยนต์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเจ้าของรถยนต์ 
มีจ านวนมากที่สุด คือ รถยนต์นั่งขนาดกลางและขนาดใหญ่ จ านวน 32 คัน คิดเป็นร้อยละ 40 
รองลงมา คือ รถยนต์นั่งขนาดเล็กและรถอีโค่คาร์ จ านวน 28 คัน คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมา คือ  
รถกระบะและรถเอสยูวี จ านวน 16 คัน คิดเป็นร้อยละ 20 และจ านวนที่เหลือเป็นรูปแบบอ่ืนๆ เช่น 
รถสปอร์ต จ านวน 4 คัน คิดเป็นร้อยละ 5 
 
ตารางที่ 4-8 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามประเภทของรถยนต์ที่ใช้ 

ประเภทรถยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. รถใหม่ป้ายแดง 
2. รถมือสอง 
3. รถของคนในครอบครัว 
4. รถเช่า 
5. อ่ืนๆ 

48 
12 
20 
0 
0 

60 
15 
25 
0 
0 

รวม 80 100 

จากตารางที่ 4-8 พบว่า ประเภทรถยนต์ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีมากที่สุด คือ รถใหม่
ป้ายแดง จ านวน 48 คัน คิดเป็นร้อยละ 60 รองมา คือ รถของคนในครอบครัว จ านวน 20 คัน  
คิดเป็นร้อยละ 25 และเป็นรถมือสอง จ านวน 12 คัน คิดเป็นร้อยละ 15 และไม่พบจ านวนรถเช่า 
หรือรถประเภทอ่ืนๆ ในกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 4-9 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการแต่งรถยนต์ 

ความสนใจการแต่งรถยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. สนใจการแต่งรถยนต์ 
2. ไม่สนใจการแต่งรถยนต์ 

75 
25 

75 
25 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามที่สนใจการแต่งรถยนต์ จ านวน 
75 คน คิดเป็นร้อยละ 75 และไม่สนใจการแต่งรถยนต์ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 59 

ตารางที่ 4-10 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามแหล่งค้นหาข้อมูล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

แหล่งข้อมูลการแต่งรถของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (ความคิดเห็น) ร้อยละ 
1. นิตยสาร 
2. โทรทัศน์ 
3. อินเทอร์เน็ต 
4. เว็บบอร์ดรถยนต์ 
5. เพ่ือน ครอบครัว คนรู้จัก แนะน า 
6. ร้านประดับยนต์ หรือ อู่แต่งรถยนต์ 
7. อ่ืนๆ 

51 
24 
76 
54 
48 
32 
2 

18 
8 
26 
19 
17 
11 
1 

รวม 287 100 

จากตารางที่ 4-10 แสดงแหล่งข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการศึกษาการแต่งรถมากที่สุด คือ 
อินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมา คือ เว็บบอร์ดรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 19 รองลงมา คือ 
นิตยสาร คิดเป็นร้อยละ 18 รองลงมา คือ เพ่ือน,ครอบครัว และคนรู้จักแนะน า คิดเป็น ร้อยละ 17 
รองลงมา คือ ร้านประดับยนต์หรืออู่แต่งรถ คิดเป็นร้อยละ 11 รองลงมา คือ โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 
8 และศึกษาจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 1 
 
ตารางที่ 4-11 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความช านาญในการแต่งรถยนต์ 

ความช านาญในการแต่งรถยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. มีความช านาญ 
2. มีทักษะเล็กน้อย 
3. ไม่มีทักษะเลย 

9 
48 
43 

9 
48 
43 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-11 พบว่าระดับความช านาญในการแต่งรถยนต์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ 
แบบสอบถามที่พบมากที่สุด คือ มีทักษะการแต่งเล็กน้อย จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 48 
รองลงมา คือ ไม่มีทักษะการแต่งรถ จ านวน 43 คน และพบน้อยที่สุด คือ มีความช านาญ จ านวน  
9 คน คิดเป็นร้อยละ 9 
 
ตารางที่ 4-12 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามประเภทของการแต่งรถยนต์ที่สนใจ 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ประเภทของการแต่งรถที่กลุ่มตัวอย่างสนใจ จ านวน (ความคิดเห็น) ร้อยละ 
1. ตกแต่งภายนอก 
2. ตกแต่งภายใน 
3. ตกแต่งอุปกรณ์ความปลอดภัย 
4. ตกแต่งเครื่องยนต์ 

73 
60 
35 
42 

28 
23 
13 
16 
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ตารางที่ 4-12 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามประเภทของการแต่งรถยนต์ที่สนใจ (ต่อ) 

ประเภทของการแต่งรถที่กลุ่มตัวอย่างสนใจ จ านวน (ความคิดเห็น) ร้อยละ 
5. ตกแต่งช่วงล่าง 
6. อ่ืนๆ 

52 
0 

20 
0 

รวม 262 100 

จากตารางที่ 4-12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม มีความสนใจในการแต่ง 
รถยนต์ประเภทตกแต่งการภายนอกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28 รองลงมา คือ การตกแต่งภายใน  
คิดเป็นร้อยละ 23 รองลงมา คือ การตกแต่งช่วงล่าง คิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมา คือ การตกแต่ง
เครื่องยนต์ คิดเป็นร้อยละ 16 และมีความสนใจในการตกแต่งอุปกรณ์ความปลอดภัย คิดเป็น 
ร้อยละ 13 
 
ตารางที่ 4-13 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามจุดประสงค์ในการแต่งรถยนต์ 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

จุดประสงค์ในการแต่งรถยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (ความคิดเห็น) ร้อยละ 
1. เพื่อความสวยงาม 
2. เพ่ือความปลอดภัย 
3. เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะเครื่องยนต์ 
4. เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการขับขี่ 
5. อ่ืนๆ 

76 
37 
46 
55 
4 

35 
17 
21 
25 
2 

รวม 218 100 

จากตารางที่ 4-13 แสดงจุดประสงค์ของการแต่งรถยนต์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบ 
สอบถามที่มีจ านวนมากที่สุด คือ เพ่ือความปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมา คือ เพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะในการขับขี่ คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมา คือ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะเครื่องยนต์ คิดเป็นร้อยละ
21 รองลงมา คือ เป็นเพื่อความปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 17 และเพ่ือจุดประสงค์อ่ืน คิดเป็นร้อยละ 2 
 
ตารางที่ 4-14 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามงบประมาณในการแต่งรถในแต่ละครั้ง 

งบประมาณในการแต่งรถยนต์
ในแต่ละครั้ง 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ต่ ากว่า 5,000 บาท 
2. 5,001-10,000 บาท 
3. 10,001-20,000 บาท 
4. มากกว่า 20,000 บาท 

15 
24 
20 
16 

20 
32 
27 
21 

รวม 75 100 
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จากตารางที่ 4-14 พบว่า งบประมาณในการตกแต่งรถยนต์ของกลุ่มตัวอย่างที่สนใจใน 
การแต่งรถยนต์ใช้เป็นจ านวนมากที่สุด คือ ระหว่าง 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32 
รองลงมา คือ ระหว่าง 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27 รองลงมา คือ มากกว่า 20,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 21 และใช้ต่ ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 
 
ตารางที่ 4-15 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับสื่อที่มากที่สุด 

สื่อที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับมากที่สุด จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. โทรทัศน์ 
2. วิทยุ 
3. หนังสือพิมพ์ 
4. นิตยสาร 
5. อินเทอร์เน็ต 
6. แผ่นพับและใบปลิว 
7. จดหมาย 
8. ข้อความ SMS และอีเมลล์ E-mail 
9. กิจกรรมนอกสถานที่ (Event) 
10. อ่ืนๆ 

13 
0 
1 
0 
83 
0 
2 
0 
1 
0 

13 
0 
1 
0 
83 
0 
2 
0 
1 
0 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-15 พบว่า สื่อที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับมากที่สุด คือ อินเทอร์เน็ต มีจ านวน 
83 คน คิดเป็นร้อยละ 83 รองลงมา คือ โทรทัศน์ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13 รองลงมา คือ 
จดหมาย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 และเป็นหนังสือพิมพ์และกิจกรรมนอกสถานที่ จ านวน 
อย่างละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 เท่ากัน และส าหรับวิทยุ แผ่นพับและใบปลิว ข้อความและอีเมลล์นั้น 
ไมพ่บในกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 4-16 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเก่ียวกับรถยนต์ 

สื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับรถยนต์ที่กลุ่ม
ตัวอย่างเปิดรับมากที่สุด 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. โทรทัศน์ 
2. วิทยุ 
3. หนังสือพิมพ์ 
4. นิตยสาร 
5. อินเทอร์เน็ต 
6. แผ่นพับและใบปลิว 
7. จดหมาย 
8. ข้อความ SMS และอีเมลล์ E-mai 

11 
0 
1 
4 
79 
2 
1 
0 

11 
0 
1 
4 
79 
2 
1 
0 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-16 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับรถยนต์
(ต่อ) 

สื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับรถยนต์ที่กลุ่ม
ตัวอย่างเปิดรับมากที่สุด 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

9. กิจกรรมนอกสถานที่ (Event) 
10. อ่ืนๆ 

0 
2 

0 
2 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-16 พบว่า สื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับรถยนต์ที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับมากที่สุด คือ 
อินเทอร์เน็ต มีจ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 79 รองลงมา คือ โทรทัศน์ จ านวน 11 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 11 รองลงมา คือ นิตยสาร  จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4 รองลงมาคือ แผ่นพับ และ
ใบปลิว และอ่ืนๆ จ านวนอย่างละ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 เท่ากัน และเป็นหนังสือพิมพ์ 
และจดหมาย จ านวนอย่างละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 เท่ากัน และส าหรับวิทยุ ข้อความและอีเมลล์  
กิจกรรมนอกสถานที่นั้น ไมพ่บในกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 4-17 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ตในแต่ละวัน 

ความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ตของ
กลุ่มตัวอย่างในแต่ละวัน 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน 
2. 1-2 ชั่วโมงต่อวัน 
3. 3-4 ชั่วโมงต่อวัน 
4. 5-6 ชั่วโมงต่อวัน 
5. มากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน 

0 
7 
27 
27 
39 

0 
7 
27 
27 
39 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-17 พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดในแต่ละวัน คือ มากกว่า  
6 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 39 รองลงมา คือ 3-4 ชั่วโมงและ 5-6 ชั่วโมงต่อวัน 
จ านวนอย่างละ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27 เท่ากัน และรองลงมา คือ 1-2 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7 และการใช้อินเทอร์เนตน้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน ไม่พบในกลุ่มตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 

   ส
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ตารางที่ 4-18 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้เป็นประจ า 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

สื่อสังคมออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างใช้เป็นประจ า จ านวน (ความคิดเห็น) ร้อยละ 
1. โซเชียลเน็ตเวิร์ก Social Networking (เช่น 
เฟสบุค , ทวิตเตอร์, อินสตาแกรม เป็นต้น) 
2. เว็บบอร์ด (เช่น Pantip.com, ตั้งกระทู้ค าถาม, 
เว็บบอร์ดสมาชิกต่างๆ เป็นต้น) 
3. เว็บไซต์ดูรายการย้อนหลัง 
4. เว็บไซต์ดูวิดีโอ (เช่น Youtube, Vimeo, 
Dailymotion เป็นต้น) 
5. เว็บไซต์ซื้อของออนไลน์ 
6. อ่ืนๆ 

101 
 

61 
 

27 
77 
 

12 
2 

35 
 

22 
 

10 
28 
 
4 
1 

รวม 280 100 

จากตารางที่ 4-18 แสดงถึงสื่อสังคมออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างใช้เป็นประจ ามากที่สุด คือ 
โซเชียลเน็ตเวิร์ก คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมา คือ เว็บไซต์ดูวิดีโอ คิดเป็นร้อยละ 28 รองลงมา คือ 
เว็บบอร์ดต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 22 รองลงมา คือ เว็บไซต์ดูรายการย้อนหลัง คิดเป็นร้อยละ 10 
รองลงมา คือ เว็บไซต์ซื้อของออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 4 และเป็นสื่อออนไลน์ชนิดอ่ืน คิดเป็น 
ร้อยละ 1 
 

ตารางที่ 4-19 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการรับชมรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ 

การรับชมรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เคยรับชม 
2. ไม่เคยรับชม 

66 
34 

66 
34 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์  
มีจ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 66 และไม่เคยรับชมรายการ มีจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34  
 
ตารางที่ 4-20 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามชื่อรายการรถยนต์ที่ชื่นชอบ 

ชื่อรายการรถยนต์ที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ฅ-คนรักรถ 
2. แมกซ์ทีวี (MAX TV) 
3. สปีดทอล์ค (Speed Talk) 
4. อ่ืนๆ 

35 
15 
13 
3 

53 
22 
20 
5 

รวม 66 100 

   ส
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จากตารางที่ 4-20 แสดงรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ที่กลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมและ 
ชื่นชอบมากที่สุด คือ รายการ ฅ-คนรักรถ คิดเป็นร้อยละ 53 รองลงมา คือ รายการ แมกซ์ทีวี คิดเป็น 
ร้อยละ 22 รองลงมา คือ รายการ สปีดทอล์ค คิดเป็นร้อยละ 20 และรายการอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 5 
 
ตารางที่ 4-21 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเนื้อหารายการรถยนต์ที่ชอบมากที่สุด 

เนื้อหารายการรถยนต์ที่กลุ่มตัวอย่างชอบมากที่สุด จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. แนะน ารถยนต์รุ่นใหม่ 
2. แนะน าการตกแต่งรถยนต์ 
3. ทดลองขับ 
4. แนะน าวิธีการดูแลรักษารถยนต์ 
5. อ่ืนๆ 

19 
22 
16 
12 
3 

26 
31 
22 
17 
4 

รวม 72 100 

จากตารางที่ 4-21 แสดงเนื้อหารายการรถยนต์ที่กลุ่มตัวอย่างชอบมากที่สุด คือ แนะน า 
การตกแต่งรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 31 รองลงมา คือ การแนะน ารถยนต์รุ่นใหม่ คิดเป็นร้อยละ 26 
รองลงมา คือ การทดลองขับ คิดเป็นร้อยละ 22 รองลงมา คือ การแนะน าวิธีการดูแลรักษารถยนต์ 
คิดเป็นร้อยละ 17 และเป็นเนื้อหาด้านอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 4 
 

ตารางที่ 4-22 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการรับชมรายการรถยนต์ผ่านสื่อออนไลน์ 

การรับชมรายการรถยนต์ทางสื่อออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เคยรับชม 
2. ไม่เคยรับชม 

61 
39 

61 
39 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-22 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการรถยนต์ผ่านสื่อออนไลน์  
มีจ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 61 และไม่เคยรับชมผ่านสื่อออนไลน์ จ านวน 39 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 39  
 
ตารางที่ 4-23 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ  
การแต่งรถยนต์โดยเฉพาะ 

ความสนใจของกลุ่มตัวอย่างในรายการที่มี 
เนื้อหาเกี่ยวกับการแต่งรถยนต์โดยเฉพาะ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. สนใจ 
2. ไม่สนใจ 

80 
20 

80 
20 

รวม 100 100 

   ส
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จากตารางที่ 4-23 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจในรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 
การแต่งรถยนต์โดยเฉพาะ มีจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และไม่มีความสนใจ จ านวน 20 คน  
คิดเป็นรอ้ยละ 20  

 
ตารางที่ 4-24 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเหตุผลในการให้ความสนใจรายการที่มี 
เนื้อหาเกี่ยวกับการแต่งรถยนต์โดยเฉพาะ 

เหตุผลของกลุ่มตัวอย่างในการให้ความสนใจ 
รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแต่งรถยนต์โดยเฉพาะ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพื่อเพิ่มความรู้ในการแต่งรถยนต์ให้มากขึ้น 
2. ชอบเรื่องรถยนต์อยู่แล้ว จึงอยากติดตามรับชม 
3. ไม่มีความสนใจเรื่องการแต่งรถยนต์ / ชอบรถยนต์แบบเดิมๆ 
4. อ่ืนๆ 

45 
30 
19 
6 

45 
30 
19 
6 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-24 แสดงเหตุผลในการสนใจและไม่สนใจรับชมรายการที่มีเนื้อหา 
เกี่ยวกับการแต่งรถยนต์โดยเฉพาะ ซึ่งเหตุผลที่ตรงกันมากที่สุด คือ เพ่ือเพ่ิมความรู้ในการแต่ง 
รถยนต์ให้มากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมา คือ ชอบเรื่องรถยนต์อยู่แล้ว จึงอยากติดตามรับชม 
คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมา คือ ไม่มีความสนใจเรื่องการแต่งรถยนต์ หรือ ชอบรถยนต์แบบเดิมๆ  
ไม่ต้องแต่งรถมากกว่า คิดเป็นร้อยละ 19  และเป็นเหตุผลอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 6 

 
ตารางที่ 4-25 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเนื้อหาข้อมูลที่ต้องการให้น าเสนอใน  
รายการส าหรับนักแต่งรถมือใหม ่(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

เนื้อหาข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอ 
ในรายการส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ 

จ านวน (ความ
คิดเห็น) 

ร้อยละ 

1. สไตล์การแต่งรถยนต์ที่เป็นที่นิยม 
2. การตกแต่งภายใน 
3. การตกแต่งภายนอก 
4. การตกแต่งเครื่องยนต์ 
5. การตกแต่งช่วงล่าง 
6. การตกแต่งอุปกรณ์ความปลอดภัย 
7. การตกแต่งอุปกรณ์ความบันเทิง 
8. ทดสอบรถแต่ง (Review) 
9. การประดิษฐ์อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ง่ายๆด้วยตนเอง (DIY) 
10. การแนะน าการแต่งรถยนต์ที่ถูกกฎหมาย 
11. การแต่งรถกับความปลอดภัย 
12. เจ้าของรถกับรถแต่งคู่ใจ 

65 
67 
77 
55 
59 
48 
42 
56 
55 
58 
51 
32 

9 
9 
10 
7 
8 
6 
6 
8 
7 
8 
7 
4 
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ตารางที่ 4-25 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเนื้อหาข้อมูลที่ต้องการให้น าเสนอใน 
รายการส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ (ต่อ) 

เนื้อหาข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอ 
ในรายการส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ 

จ านวน  
(ความคิดเห็น) 

ร้อยละ 

13. งานมหกรรมยานยนต์และรถแต่ง 
14. กิจกรรมของคลับคนรักรถ หรือ คลับรถแต่ง 
15. อ่ืนๆ 

38 
41 
3 

5 
6 
0 

รวม 747 100 

จากตารางที่ 4-25 แสดงถึงเนื้อหาข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอในรายการ 
โทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่มากที่สุด คือ การตกแต่งภายนอก คิดเป็นร้อยละ 10 รองลงมา คือ 
สไตล์การแต่งรถยนต์ที่เป็นที่นิยม และการตกแต่งภายใน คิดเป็นร้อยละ 9 เท่ากัน รองลงมา คือ  
การตกแต่งช่วงล่าง การทดสอบรถแต่ง และการแนะน าการแต่งรถยนต์ที่ถูกกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 
8 เท่ากัน รองลงมา คือ การตกแต่งเครื่องยนต์ การประดิษฐ์อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ง่ายๆด้วยตนเอง 
และการแต่งรถกับความปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 7 เท่ากัน รองลงมา คือ การตกแต่งอุปกรณ์ 
ความปลอดภัย การตกแต่งอุปกรณ์ความบันเทิง และกิจกรรมของคลับคนรักรถหรือคลับรถแต่ง  
คิดเป็นร้อยละ 6 เท่ากัน รองลงมา คือ งานมหกรรมยานยนต์หรือรถแต่ง คิดเป็นร้อยละ 5 และ 
เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเจ้าของกับรถแต่งคู่ใจ คิดเป็นร้อยละ 4 
 
ตารางที่ 4-26 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อความสนใจในการรับชม  
รายการส าหรับนักแต่งรถมือใหม่มากท่ีสุด 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสนใจในการรับชม 
รายการส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เนื้อหาและข้อมูลที่กระชับ เข้าใจง่าย 
2. รูปแบบและวิธีการน าเสนอที่แปลกใหม่ 
3. ผู้ด าเนินรายการและผู้เชี่ยวชาญ 
4. เทคนิคในการถ่ายท าและการตัดต่อ 
5. อ่ืนๆ 

60 
23 
12 
5 
0 

60 
23 
12 
5 
0 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-26 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสนใจในการรับชมรายการส าหรับ 
นักแต่งรถมือใหม่มากท่ีสุด คือ เนื้อหาและข้อมูลที่กระชับและเข้าใจง่าย คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมา 
คือ รูปแบบและวิธีการน าเสนอที่แปลกใหม่ คิดเป็นร้อยละ 23 รองลงมา คือ ผู้ด าเนินรายการ 
และผู้เชี่ยวชาญ คิดเป็นร้อยละ 12 และเป็นเทคนิคในการถ่ายท าและการตัดต่อ คิดเป็นร้อยละ 5 
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ตารางที่ 4-27 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความยาวของรายการส าหรับนักแต่งรถ  
มือใหม่ที่สนใจรับชม 

ความยาวของรายการส าหรับนักแต่งรถมือใหม่  
ที่กลุ่มตัวอย่างสนใจรับชมมากที่สุด 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. 5-10 นาท ี
2. 10-15 นาที 
3. 15-20 นาท ี
4. 20-30 นาท ี
5. 30-60 นาท ี
6. มากกว่า 60 นาที 

8 
26 
18 
25 
24 
4 

8 
26 
17 
23 
22 
4 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-27 พบว่า ความยาวของรายการส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ที่กลุ่มตัวอย่าง 
สนใจรับชมมากที่สุด คือ 10-15 นาที คิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมา คือ 20-30 นาที คิดเป็นร้อยละ 
23 รองลงมา คือ 30-60 นาที คิดเป็นร้อยละ 22 รองลงมา คือ 15-20 นาที คิดเป็นร้อยละ 17  
รองลงมา คือ 5-10 นาที คิดเป็นร้อยละ 8 และมากกว่า 60 นาที คิดเป็นร้อยละ 4 
 
ตารางที่ 4-28 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามจ านวนผู้ด าเนินรายการที่เหมาะสมต่อ 
รายการส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ 

จ านวนผู้ด าเนินรายการที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่า 
เหมาะสมต่อรายการส าหรับนักแต่งรถมือใหม่มากที่สุด 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. 1 คน 
2. 2 คน 
3. 3 คนข้ึนไป 

22 
68 
10 

22 
68 
10 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-28 พบว่า จ านวนผู้ด าเนินรายการที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าเหมาะสมต่อ 
รายการส าหรับนักแต่งรถมือใหม่มากที่สุด คือ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 68 รองลงมา คือ ผู้ด าเนิน
รายการ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 22 และมีผู้ด าเนินรายการ 3 คนข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 10 
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ตารางที่ 4-29 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามวัน-เวลาออกอากาศที่เหมาะสมของ 
รายการส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ 

วัน-เวลาออกอากาศที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่า 
เหมาะสมต่อรายการส าหรับนักแต่งรถมือใหม่มากที่สุด 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. วันจันทร์-ศุกร์ 
2. วันเสาร์-อาทิตย์ 
3. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

17 
72 
11 

17 
72 
11 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-29 พบว่า วัน-เวลาออกอากาศที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าเหมาะสมต่อรายการ 
ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่มากที่สุด คือ วันเสาร์-อาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 72 รองลงมา คือ วันจันทร์-
ศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 17 และวันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ 11 
 
ตารางที่ 4-30 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามชื่อรายการที่เหมาะสมกับรายการส าหรับ 
นักแต่งรถมือใหม ่

ชื่อรายการที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าเหมาะสมต่อ 
รายการส าหรับนักแต่งรถมือใหม่มากที่สุด 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. คลับโร้ด (Club Road) 
2. มือใหม่หัดแต่ง 
3. คัสตอมคาร์บีกินเนอร์ (Custom Car Beginner) 
4. อ่ืนๆ 

32 
25 
26 
17 

32 
25 
26 
17 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-30 พบว่า ชื่อของรายการที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าเหมาะสมต่อรายการ 
ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่มากที่สุด คือ รายการ คลับโร้ด คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมา คือ รายการ  
คัสตอมคาร์บีกินเนอร์ คิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมา คือ รายการมือใหม่หัดแต่ง คิดเป็นร้อยละ 25 
และเป็นชื่อรายการอื่น คิดเป็นร้อยละ 11 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ มีดังนี้ 
1. การผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ ควรจะใช้เนื้อหาที่เป็นพ้ืนฐาน 

ส าหรับมือใหม่ ใช้ค าศัพท์ที่สามารถเข้าใจได้ทุกคน ใช้เนื้อหาที่มีความสดใหม่ตามกระแสนิยม และ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

2. ควรน าเสนอในสิ่งที่ผู้ชมทั่วไปไม่เคยทราบ หรือไม่เคยมีน าเสนอรายละเอียดมาก่อน เช่น 
ประวัติของส านักแต่งแต่ละยี่ห้อ หรือ อุปกรณ์ตกแต่งของเทียมที่สามารถแนะน าเปรียบเทียบได้ 

3. ควรท าให้มีวิธีการน าเสนอที่แตกต่างจากรายการรถยนต์ทั่วไป ที่เป็นรายการสาธิต 
และพาไปชมการตกแต่งรถยนต์ ควรมีกิจกรรมหรือการให้ค าแนะน าที่สร้างความสนุกสนาน 

4. รายการควรมีรูปแบบทั้งสาระและความบันเทิง ท าให้รายการดูน่าสนใจและน่าติดตาม 
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5. การประดิษฐ์ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ตกแต่งด้วยตนเอง หรือ ดีไอวาย (D.I.Y.) เป็นการ 
ท าให้รถยนต์นั้นสวยขึ้นได้ สามารถใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าในราคาประหยัด และก าลังเป็นที่นิยมส าหรับ 
เจ้าของรถที่มคีวามต้องการแต่งรถยนต์ในสไตล์ของตนเอง 

6. ควรใช้พิธีกรที่มีความสามารถในการน าเสนอรายการให้ดึงดูดผู้ชมและเป็นผู้ที่รอบรู้ 
เรื่องรถยนต์นอกจากนั้นควรรับเชิญให้มีผู้เชี่ยวชาญ นักแข่งรถ หรือนักแต่งรถสายต่างๆ ที่มีชื่อเสียง
และสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับแต่งรถยนต์จากมืออาชีพแก่นักแต่งรถมือใหม่ และสร้างสีสันให้รายการ 

7. การให้ข้อมูลทางการตลาด เช่น ราคา หรือ แหล่งซื้อ-ขายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์  
เป็นสิ่งที่ควรจะแนะน าให้กับผู้ชม เพ่ือเป็นปัจจัยในตัดสินใจเลือกแต่งรถยนต์ 

8. ควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อนักแต่งรถ และวินัยการใช้รถใช้ถนน 
9. ควรใช้การตัดต่อภาพที่แปลกใหม่สวยงามและมีสีสัน ท าให้รายการน่าสนใจมากข้ึน 

สรุปผลการวิเคราะห์จากการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และความต้องการในด้าน
เนื้อหาและรูปแบบรายการที่มีต่อรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์พฤติกรรม
การเปิดรับสื่อ และความต้องการในด้านเนื้อหาและรูปแบบรายการที่มีต่อรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ 
จ านวนทั้งสิ้น 100 ชุด สามารถสรุปผลได้ว่า มีจ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายมากกว่า 
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 75 ช่วงอายุที่มากที่สุด คือ 22-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 48 มีการส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 73 และส่วนใหญ่มีรายได้ประมาณ 20,001-25,000 บาท เป็นจ านวน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23 

ในด้านพฤติกรรมการใช้รถและการตกแต่งรถยนต์ พบว่า  กลุ่มตัวอย่างตอบแบบ 
สอบถามมีผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์จ านวนมาก คิดเป็นร้อยละ 80 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถยนต์นั่งขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่ เช่น Honda Civic, Mitsubishi Lancer EX เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 40 เป็นรถใหม่
ป้ายแดงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60 มีผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของการแต่งรถยนต์ คิดเป็น 
ร้อยละ 75 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่สนใจในเรื่องของการแต่งรถยนต์ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลการแต่งรถยนต์ 
จากอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 26 ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีทักษะความช านาญในการแต่งรถยนต์ 
เพียงเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 48 และสนใจประเภทการตกแต่งภายนอกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28 
ซึ่งมีจุดประสงค์ในการแต่งรถยนต์ คือ เพ่ือความสวยงาม มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35 และ 
ส่วนใหญ่มีงบประมาณในการแต่งรถยนต์แต่ละครั้ง คือ 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32 

การส ารวจด้านพฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับรถยนต์ พบว่า สื่อที่กลุ่ม 
ตัวอย่างเปิดรับมากที่สุด คือ อินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 83 และสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับรถยนต์ที่ 
เปิดรับมากที่สุด คือ อินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 79 ซึ่งมีความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ต 
มากที่สุด คือ มากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 39 และสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้เป็นประจ า คือ 
โซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น เฟสบุค , ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรม คิดเป็นร้อยละ 35 มีกลุ่มตัวอย่าง 
ที่เคยรับชมรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 66 โดยรายการที่ชื่นชอบมากที่สุด คือ 
รายการ ฅ-คนรักรถ คิดเป็นร้อยละ 53 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในเนื้อหาเรื่องการแนะน า 
การตกแต่งรถยนต์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31 และมีกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการรถยนต์ผ่านทาง 
สื่อออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 61 
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ด้านความคิดเห็นในด้านความต้องการเนื้อหารายการ รูปแบบ และวิธีการน าเสนอของ 
รายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในรายการที่มีเนื้อหา  
เกี่ยวกับการแต่งรถยนต์โดยเฉพาะ คิดเป็นร้อยละ 80 มีเหตุผลเพ่ือเพ่ิมความรู้ในการแต่งรถยนต์ให้ 
มากขึ้นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45 เนื้อหาที่ต้องการให้น าเสนอในรายการส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ 
มากที่สุด คือ การตกแต่งภายนอก คิดเป็นร้อยละ 10 ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความสนใจในการรับชม 
รายการส าหรับนักแต่งรถมือใหม่มากท่ีสุด คือ เนื้อหาและข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่าย คิดเป็นร้อยละ 60 
ส่วนใหญ่คิดว่าความยาวรายการที่เหมาะสมที่สุด คือ 10-15 นาที คิดเป็นร้อยละ 26 จ านวนของ 
ผู้ด าเนินรายการที่เหมาะสมที่สุด คือ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 68 วัน-เวลาออกอากาศของรายการที่มี 
ความเหมาะสมมากที่สุด คือ วันเสาร์-อาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 72 และชื่อรายการที่กลุ่มตัวอย่าง 
คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด คือ รายการ คลับโร้ด (Club Road) คิดเป็นร้อยละ 32 

การเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า รายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถ 
มือใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้รายการมีเนื้อหาเกี่ยวกับพ้ืนฐานหลักๆ 
ส าหรับการตกแต่งรถยนต์ เพราะ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นมือใหม่ยังไม่มีความรู้และแนวทางเทียบเท่ากับ 
มืออาชีพ จึงควรใช้เนื้อหาที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ประกอบกับการ 
ใช้การแนะน าและใช้ค าศัพท์ที่เข้าใจง่าย น าเสนอเรื่องแปลกใหม่ที่ผู้ชมไม่เคยทราบ พร้อมทั้งแทรก 
ข้อมูลเกี่ยวกับราคาและแหล่งแต่งรถยนต์ การประดิษฐ์อุปกรณ์ตกแต่งด้วยตนเอง หรือ ดีไอวาย 
(D.I.Y.) รวมถึงเรื่องกฎหมายการแต่งรถยนต์ และควรใช้วิธีการน าเสนอที่แปลกใหม่และแตกต่างจาก 
รายการรถยนต์ทั่วไป มีสาระและความบันเทิง ใช้พิธีกรและผู้ร่วมรายการที่ให้ความรู้ที่เป็นกันเอง 
สามารถสร้างสีสันให้รายการได้ ใช้วิธีการน าเสนอภาพที่แปลกใหม่สวยงาม เพ่ือท าให้รายการน่าสนใจ 

การเชื่อมโยงผลการศึกษาเพื่อน าไปใช้ในการจัดท า โครงร่างรายการ (Proposal)  
บทรายการ (Script) และการผลิตรายการ (Production) 

การแจกแบบสอบถามเพ่ือท าการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และความต้องการของ 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน ผู้ศึกษาได้ผลการส ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ 
กลุ่มตัวอยา่งที่ตอบแบบสอบดังต่อไปนี ้

ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ข้อมูลว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น 
เพศชายอยู่ในช่วงอายุ 22-25 ปี มีการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด ส่วนใหญ่ประกอบ 
อาชีพเป็นพนักงาน มีรายได้ประมาณ 20,001-25,000 บาท 

ด้านพฤติกรรมการใช้รถและการตกแต่งรถยนต์  ได้ข้อมูลของผู้ที่ตอบแบบสอบถามว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของรถยนต์ ซึ่งเป็นรถยนต์นั่งขนาดกลางและขนาดใหญ่ เช่น Honda Civic, 
Mitsubishi Lancer EX เป็นต้น เป็นรถใหม่ป้ายแดงจ านวนมาก ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความสนใจ 
ในเรื่องของการแต่งรถยนต์ ซึ่งมีการค้นคว้าข้อมูลการแต่งรถยนต์จากช่องทางอินเทอร์เน็ตมากที่สุด  
ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีทักษะความช านาญในการแต่งรถยนต์เพียงเล็กน้อย และสนใจประเภทการตกแต่ง 
ภายนอกมากที่สุด มีจุดประสงค์ในการแต่งรถยนต์ คือ เพ่ือความสวยงาม และมีงบประมาณใน 
การแต่งรถยนต์แต่ละครั้ง คือ 5,001-10,000 บาท 

ด้านพฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับรถยนต์ ได้ข้อมูลว่า สื่อทั่วไปที่กลุ่ม 
ตัวอย่างเปิดรับมากที่สุดและสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับรถยนต์ที่เปิดรับมากที่สุด คือ อินเทอร์เน็ต 
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เช่นเดียวกัน ซึ่งความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด คือ มากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน และสื่อสังคม 
ออนไลน์ที่ใช้เป็นประจ า คือ โซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น เฟสบุค , ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรม  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยรับชมรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ รายการที่ชื่นชอบมากที่สุด คือ รายการ  
ฅ-คนรักรถ มีความสนใจในเนื้อหาเรื่องการแนะน าการตกแต่งรถยนต์มากที่สุด และเคยรับชมรายการ 
รถยนต์ผ่านทางสื่อออนไลน์เป็นส่วนใหญ่  

ด้านความคิดเห็นในด้านความต้องการเนื้อหารายการ รูปแบบ และวิธีการน าเสนอของ 
รายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ ได้ข้อมูลว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจในรายการ 
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแต่งรถยนต์โดยเฉพาะ เพ่ือเพ่ิมความรู้ในการแต่งรถยนต์ให้มากขึ้น โดยเฉพาะ 
เรื่องการตกแต่งภายนอกเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความสนใจในการรับชมรายการส าหรับ 
นักแต่งรถมือใหม่มากท่ีสุด คือ เนื้อหาและข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่าย ส่วนใหญ่คิดว่าความยาวรายการ 
ที่เหมาะสมที่สุด คือ 10-15 นาที จ านวนของผู้ด าเนินรายการที่เหมาะสมที่สุด คือ 2 คน วัน-เวลา
ออกอากาศของรายการที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ วันเสาร์ -อาทิตย์ และชื่อรายการที่มี 
ความเหมาะสมกับรายการส าหรับนักแต่งรถมือใหม่มากที่สุด คือ รายการ คลับโร้ด (Club Road) 

การเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ได้ข้อมูลว่า รายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถ 
มือใหม่ควรมีเนื้อหาเก่ียวกับพ้ืนฐานหลักส าหรับการตกแต่งรถยนต์ เพราะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นมือใหม่ 
ยังไม่มีความรู้และแนวทางเทียบเท่ากับมืออาชีพ จึงควรใช้เนื้อหาที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถน า 
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ประกอบกับการใช้การแนะน าและใช้ค าศัพท์ที่เข้าใจง่าย น าเสนอเรื่อง 
แปลกใหม่ที่ผู้ชมไม่เคยทราบ พร้อมทั้งแทรกข้อมูลเกี่ยวกับราคาและแหล่งแต่งรถยนต์ การประดิษฐ์ 
อุปกรณ์ตกแต่งด้วยตนเอง หรือ ดีไอวาย (D.I.Y.) รวมถึงเรื่องกฎหมายการแต่งรถยนต์ และควรใช้ 
วิธีการน าเสนอที่แปลกใหม่และแตกต่างจากรายการรถยนต์ทั่วไป มีสาระและความบันเทิง ใช้พิธีกร 
และผู้ร่วมรายการที่ให้ความรู้ที่เป็นกันเอง สามารถสร้างสีสันให้รายการได้ ใช้วิธีการน าเสนอภาพที่ 
แปลกใหม่สวยงามและมีสีสัน เพ่ือที่จะท าให้รายการน่าสนใจและน่าติดตาม 

จากผลสรุปข้างต้น ข้อมูลส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์และผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับของผู้ศึกษา จึงได้น าข้อมูลมาใช้ในการจัดท าโครงร่างรายการส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ เพ่ือให้ 
สามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้ การน าเสนอรูปแบบและเนื้อหาเป็นแบบวาไรตี้ให้ค าแนะน า 
ที่ถูกต้องจากผู้ เชี่ยวชาญ เป็นความรู้ พ้ืนฐานส าหรับการแต่งรถยนต์ ส าหรับมือใหม่หัดแต่ง  
มีการสอดแทรกความบันเทิงและคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ มีความยาวของรายการ 15 นาที เป็นการ 
แนะน าแนวทางรูปแบบการแต่งรถยนต์ทั้งภายนอกและภายในเพ่ือความสวยงาม รวมถึงเรื่องการเพ่ิม 
สมรรถนะทางด้านเครื่องยนต์และการขับขี่ที่ปลอดภัย และการประดิษฐ์อุปกรณ์ตกแต่งด้วยตนเอง 
ในราคาประหยัด  ผู้ชมรายการสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวันได้ รายการมีการออก 
อากาศทางอินเทอร์เน็ต ผ่านช่องของรายการออนไลน์บนเว็บไซต์ยูทูป www.youtube.com 
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การน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้และพัฒนารายการ 

การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการและผู้ด าเนินรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ จ านวน 2 รายการ 
และการแจกแบบสอบถาม เพ่ือส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความต้องการของกลุ่ม เป้าหมาย
จ านวน 100 คน ผู้ศึกษาได้น าผลการวิจัยดังกล่าวมาประยุกต์ใช้และพัฒนารายการในด้านต่างๆ ดังนี้ 

ผู้ศึกษาได้ผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ ที่มีชื่อว่า “รายการ คลับโร้ด  
(Club Road)” มีความยาวรายการประมาณ 15 นาที ออกอากาศทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ยูทูป 
www.youtube.com ทุกวันเสาร์เวลา 10.00-10.15 น. และสามารถรับชมย้อนหลังได้ 

ด้านรูปแบบและวิธีการน าเสนอรายการ ผู้ศึกษาได้ก าหนดรูปแบบของรายการ คลับโร้ด ให้
มีรูปแบบวาไรตี้ กล่าวคือ มีทั้งรูปแบบการสนทนาและการสาธิต โดยช่วงสนทนาจะเป็นการพูดคุย 
เรื่องราวเกี่ยวกับการแต่งรถยนต์กับผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งรถโดยตรง ในช่วงการสาธิตจะเป็นการ 
สอนการประดิษฐ์และติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ด้วยตนเอง หรือดีไอวาย (D.I.Y.) ในลักษณะ 
บทบาทสมมติแบบเพ่ือนสอนเพ่ือนท าได้ง่ายๆ นอกจากนี้ยังมีการก าหนดอารมณ์ของภาพ เพลง 
กราฟิก สีสัน และการตัดต่อ ให้มีความสนุกสนาน ท้าทาย ตื่นเต้น ตามสไตล์ของรายการรถยนต์ 

ด้านเนื้อหารายการ ผู้ศึกษาได้ก าหนดเนื้อหาในรายการ คลับโร้ด เพ่ือน าเสนอให้ผู้ชม 
ได้ทราบเกี่ยวกับการแต่งรถแต่ละรูปแบบ วัตถุประสงค์ในการแต่งรถแต่ละรูปแบบ วิธีการตกแต่ง 
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่ง ข้อดี-ข้อเสียของการแต่งรถแต่ละรูปแบบ งบประมาณและแหล่ง 
ซื้อ-ขายอุปกรณ์ตกแต่ง เป็นต้น ซ่ึงจะมีการสอดแทรกเรื่องของความปลอดภัยเข้าไปในระหว่างที่ 
ผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน าด้วย และมีเนื้อหาเคล็ดลับสั้นๆ เรื่องการแต่งรถกับกฎหมาย โดยในตอนที่ 
จะน าเสนอ ความยาว 15 นาที จ านวน 1 ตอน จะน าเสนอรถยนต์ที่เป็นที่นิยมในกลุ่มมือใหม่ คือ 
Mitsubishi Lancer ที่มีความนิยมในการน าไปตกแต่งอย่างมากในประเทศไทย ซึ่งจะมีสกู๊ปช่วงสั้นๆ 
เพ่ือเล่าประวัติความเป็นมาของต านานของรถยนต์ Mitsubishi Lancer และการแต่งรถสไตล์ 
Lancer Evolution และรถท่ีจะน ามาแสดงในรายการ คือ Mitsubishi Lancer EX 

ในช่วงสาธิตการประดิษฐ์และติดตั้งอุปกรณ์ตกแตง่รถยนต์ด้วยตนเอง หรือ ดีไอวาย (D.I.Y.) 
จะมีนักแต่งรถมาสอนพิธีกรในขั้นตอนของการตกแต่งรถยนต์ที่ราคาไม่แพงมาก เพ่ือให้ผู้ชม 
สามารถท าตามได้ง่ายๆ โดยในตอนที่จะน าเสนอจะเป็นการสาธิตการพ่นสีโลโก้ และตัวอักษรประดับ 
รถยนต์ โดยใช้สเปรย์เปลี่ยนสีรถยนต์ ชนิดลอกออกได้ (Plasti Dip) ซึ่งก าลังเป็นที่นิยมมากใน 
กลุ่มผู้สนใจการแต่งรถในประเทศไทย 

ด้านผู้ด าเนินรายการ จะมีพิธีกร 1 ท่าน คือ คุณเต๋า อินทัช ภู่สุนทรศรี เป็นผู้ที่มี 
ความชอบในเรื่องของการแต่งรถยนต์ สามารถพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งรถ คือ คุณโอ๋  
ได้อย่างเข้าใจได ้และมีแขกรับเชิญเป็นคุณปลั๊ก ภาณุกร กรุสวนสมบัติ มาเป็นผู้สาธิตการท าดีไอวาย  

ด้านการผลิตรายการ ผู้ศึกษาได้น าการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการเตรียมการก่อน  
การผลิตรายการ รวมถึงการวางแผนรับมือกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนของ  
การผลิตรายการ 

ผู้ศึกษาได้ผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ “รายการคลับโร้ด (Club Road)” 
เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้ ผ่านการให้ค าแนะน าที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ และเป็น
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ความรู้ พ้ืนฐานส าหรับการแต่งรถยนต์ มีการสอดแทรกความบันเทิง และ มีความน่าเชื่อถือ  
ซึ่งผู้ชมสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน และใช้ในการแต่งรถยนต์ในอนาคตต่อไปได้ 

3. การน าเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ 
การวางแผนการผลิตชิ้นงาน 
ผู้ศึกษาได้วางแผนการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ “รายการ คลับโร้ด 

(Club Road)” โดยมีรายละเอียดโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบรายการ ดังต่อไปนี้ 
ชื่อรายการ  คลับโร้ด (Club Road) 

 
ภาพที่ 4-1 แสดงโลโก้ประจ ารายการ 

ที่มาของรายการ  ผู้เป็นเจ้าของรถยนต์ส่วนหนึ่งมีความต้องการจะแต่งรถของตนเองให้
สวยงาม แต่ยังไม่มีแนวทางในการตกแต่งรถ จึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้ค าแนะน าที่ถูกต้อง 
และรายการรถยนต์ในปัจจุบันน าเสนอเนื้อหารายการที่ผู้รักรถเข้าใจตรงกันอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้ค านึง 
ถึงกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นมือใหม่ในการแต่งรถยนต์ จึงเป็นรายการส าหรับมือใหม่หัดแต่งโดยเฉพาะ 

วัตถุประสงค์รายการ เพ่ือเป็นการแนะน าแนวทางการแต่งรถส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ 
ว่าจะตกแต่งอย่างไรให้สวยงาม เหมาะสม ปลอดภัย และถูกกฎหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายหลัก เป็นเพศชาย อายุตั้งแต่ 22-35 ปี ทั้งวัยเริ่มท างาน 
และวัยท างาน  เป็นผู้ที่เริ่มสนใจการแต่งรถยนต์ แต่ยังไม่มีแนวทางที่ถูกต้อง มีงบประมาณในการแต่ง 
ระดับน้อยจนถึงปานกลาง และกลุ่มเป้าหมายรอง ประชาชนทั่วไปทุกเพศทุกวัย ที่สนใจในการแต่งรถ 

วัน-เวลาออกอากาศ  ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-10.15 น. ออกอากาศบนอินเทอร์เน็ต 
คอนเซปท์ (Concept)  ใครๆก็แต่งรถให้สวยได้  
ธีม (Theme) การให้ค าแนะน าการแต่งรถยนต์จากผู้เชี่ยวชาญส าหรับมือใหม่หัดแต่ง 
รูปแบบและวิธีการน าเสนอ น าเสนอเป็นรูปแบบรายการวาไรตี้ โดยมีช่วงการสนทนา ให้

ค าแนะน าในเรื่องของสไตล์การตกแต่งรถยนต์ที่เป็นที่นิยมแพร่หลาย อุปกรณ์ตกแต่งที่เหมาะสม และ
น าเสนอการสาธิตการประดิษฐ์อุปกรณ์ตกแต่งด้วยตนเอง (D.I.Y.) จากผู้ร่วมรายการกับพิธีกร 
แบบเป็นกันเองเหมือนเพ่ือนสอนเพ่ือน โดยใช้วิธีบทบาทสมมติ และสอดแทรกการเกร็ดความรู้  
ทั้งเรื่องของความปลอดภัยและการแต่งรถให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถสรุปได้เป็น 2 ช่วง ดังนี้ 

1. ช่วง Club Talk : สนทนาเรื่องการแต่งรถยนต์ประจ าวัน 
2. ช่วง DIY : สาธิตการท าดีไอวาย (D.I.Y.) ตกแต่งรถยนต์ด้วยตนเอง 

อารมณ์ภาพ (Mood and Tone) มีการใช้องค์ประกอบหลากหลาย ดังนี้  
-  ด้านภาพ : อารมณ์ภาพแบบสนุกสนาน ดูสปอร์ต เท่ โทนสีภาพแบบจัดจ้าน 
- ด้านกราฟิก : ใช้สีขาว ด า เหลือง แดง ลายตารางหมากรุก เป็นส่วนประกอบ 

ของการท ากราฟิกประกอบรายการ ท าให้ดูเรียบ เท่ เหมาะสมกับรายการรถยนต์  
- ด้านการตัดต่อ : การตัดต่อภาพจะค่อนข้างเร็ว แต่จะไม่เร็วมากจนเกินไป  

เพ่ือทีจ่ะท าให้ผู้ชมที่เป็นมือใหม่ได้รับข้อมูลความรู้อย่างเต็มที่ 
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โครงสร้างรายการ 

เปิดรายการ 
(Title รายการ + เพลงประจ ารายการ) 

 
 

พิธีกรทักทายผู้ชม 
น าเสนอไฮไลท์รายการแต่ละช่วง 

+ VTR ประวัติรถยนต์รุ่นที่น าเสนอและการตกแต่ง 

 
 

ช่วงคลับทอล์ค (Club Talk) 
สนทนาเรื่องการแต่งรถยนต์ 

+ สนทนาเก่ียวกับรถยนต์ที่น ามาเสนอ 
+ การเลือกอุปกรณ์ตกแต่ง 

+ Insert ภาพรถและภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 

 
 

ช่วงเคล็ดลับ (Tips) แนะน ากฎหมายการแต่งรถยนต์ 

 
 

ช่วงดีไอวาย (D.I.Y.) การตกแต่งรถยนต์ 
แนะน าสิ่งที่จะประดิษฐ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 

+ สาธิตขั้นตอนการท า 
+ Insert ภาพชิ้นงานที่ส าเร็จ 

 
 

ปิดรายการ 
(พิธีกรกล่าวสรุป + End Credit + เพลงประจ ารายการ) 

 
ภาพที่ 4-2 แสดงโครงสร้างรายการ “Club Road” 
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เนื้อหารายการ 
- พิธีกรเปิดรายการ น าเสนอไฮไลท์ประจ าสัปดาห์ของรายการในแต่ละช่วง มี VTR 

เกริ่นน าเกี่ยวกับประวัติรถยนต์รุ่นที่น ามาตกแต่ง เพ่ือเชื่อมโยงเข้าการแนะน าสไตล์รถแต่งในสัปดาห์นี้ 
- ช่วงสนทนาเกี่ยวกับการแต่งรถที่เป็นที่นิยมในขณะนี้ และพูดคุยเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นที่

น ามาเสนอในสัปดาห์นี้  ทั้ งความนิยมในการน ามาตกแต่งทุกเจเนอเรชั่ นมาจนถึงปัจจุบัน  
การเลือกชุดแต่งและอุปกรณ์ โดยช่วงนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญมาร่วมพูดคุยและแนะน าการตกแต่ง 

-  ช่วง Tips เรื่องกฎหมายกับการแต่งรถยนต์ 
- ช่วง D.I.Y. สาธิตการประดิษฐ์อุปกรณ์ตกแต่งด้วยตัวเอง หรือตกแต่งรถยนต์ด้วยวิธี

ง่ายๆตามสไตล์ของตนเอง 
ผู้ด าเนินรายการ คาแร็กเตอร์ เป็นหนุ่มทันสมัย เฮอา ขี้เล่น รอบรู้เรื่องรถ มีความ 

สามารถในการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องรถเป็นอย่างดี 
1. คุณเต๋า อินทัช ภู่สุนทรศรี : ผู้ด าเนินรายการ 

 
ภาพที่ 4-3  แสดงภาพผู้ด าเนินรายการ 
 

2. คุณโอ๋ KRR Service : แขกรับเชิญช่วง Club Talk ผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งรถ 

 
ภาพที่ 4-4  แสดงภาพแขกรับเชิญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งรถยนต์  

 

3. คุณปลั๊ก ภาณุกร กรุสวนสมบัติ : ผู้สาธิตการประดิษฐ์การท าดีไอวาย 

 
ภาพที่ 4-5  แสดงภาพผู้สาธิตการประดิษฐ์การท าดีไอวาย 
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บทรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ รายการ คลับโร้ด “Club Road” 
ตารางที่ 4-31 บทรายการ คลับโร้ด “Club Road” 
พิธีกร : คุณเต๋า อินทัช ภู่สุนทรศรี 
ความยาว : 15 นาที 
วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-10.15 น. ทาง www.youtube.com 

ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 
1 Title รายการ SFX. เพลงประจ ารายการ 20 

วินาที 

2 - MS คุณเต๋า 
- Insert Graphic  
“เต๋า อินทัช” 

คุณเต๋า : สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่าน วันนี้พบกับผม 
เต๋า อินทัช เป็นประจ าทุกวันเสาร์กันอีกแล้วนะครับ กับ 
รายการ Club Road รายการดีๆที่จะท าให้ใครๆ ก็แต่ง 
รถสวยได้ครับ วันนี้ผมจะพาแฟนรายการทุกท่านมา 
รู้จักกับรถยนต์รุ่นหนึ่ง ที่เป็นรถรุ่นที่ได้รับความนิยมน า 
มาตกแต่งรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับ แต่ก่อนที่จะไปพบ 
กับรถคันนี้ เราไปชมไฮไลท์ประจ าสัปดาห์กันดีกว่าครับ 

30 
นาที 

3 ไฮไลท์รายการ SFX.เพลง และ V.O. 10 
วินาที 

4 - MCU คุณเต๋า 
 
- MS คุณเต๋า 
 
- MCU คุณเต๋า 

คุณเต๋า : ถ้าพูดถึงรถเก๋งญี่ปุ่นสุดฮิตในเมืองไทยน 
หลายคนก็จะนึกถึง Honda Civic, Toyota Altis, หรือ 
Mazda 3 แต่มีอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยม และมีขาย 
ในเมืองไทยมากว่า 20 ปี จะเป็นรุ่นใดไปไม่ได้นอกจาก 
Mitsubishi Lancer นั่นเองครับ 

15 
วินาที 

5 VTR แนะน ารถตัวอย่าง V.O. Mitsubishi Lancer เป็นรถยนต์ที่ผลิตโดย บริษัท 
Mitsubishi Motors ถูกออกแบบมาเพ่ือเป็นคู่แข่งกับ 
Honda Civic, Toyota Corolla และ Nissan Sunny 
รถรุ่นนี้สามารถใช้งานเป็นรถส าหรับครอบครัว และรถ 
สปอร์ตในคันเดียวกัน เพราะมีขนาดก าลังพอดีนั่งสบาย 
มีความคล่องตั ว  มีสมรรถนะสู ง  และราคาที่ ถู ก 
Mitsubishi Lancer เริ่มผลิตมาตั้งแต่ ปี 1973 จนถึง 
ปัจจุบัน ผลิตรถออกมาทั้งสิ้น 9 โฉม และมียอดขาย 
รวมทั่วโลก กว่า 6 ล้านคัน โดยในโฉมที่ 6 เป็นต้นมา ก็
จะมีรถรุ่นพิเศษผลิตขึ้นมา มีพละก าลังสูง และมี 
รูปลักษณ์สปอร์ตในชื่อ Lancer Evolution  

40 
วินาที 

6 - MS คุณเต๋า คุณเต๋า : คราวนี้ เราก็ได้ทราบประวัติคร่าวๆ ของ 
Mitsubishi Lancer กันไปแล้วนะครับ ช่วงหน้าเรามาด ู
กันว่ารถรุ่นนี้จะเจ๋งอย่างไร ถึงได้รับความนิยมกันอย่าง 
มากมายขนาดนี้ ห้ามพลาดนะครับ 

15 
วินาที 
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ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 
7 Title รายการ SFX. เพลงประจ ารายการ 5 วินาท ี

โฆษณา 
8 Title รายการ SFX. เพลงประจ ารายการ 5 วินาท ี

9 Keysceneช่วง ClubTalk SFX. เพลงประจ ารายการ 5 วินาท ี

10 - MS คุณเต๋า 
 
 
 
 
 
- LS คุณเต๋าและคุณโอ๋ 
 
 
- MS คุณโอ๋ 
 
- Insert Profile Page 
- LS คุณเต๋าและคุณโอ ๋
 
 
- MS คุณเต๋า 
 
 
- MS คุณโอ๋ 
 
- Insert ภาพรถแต่ง 
สไตล์เรซซิ่ง 
- MS คุณโอ๋ 
 
- MS คุณเต๋า 
 
- MS คุณโอ๋ 
- Insert ภาพเกจ์วัด 
 
- Insert เบาะแต่ง 
 

คุณเต๋า : กลับมาพบกันในช่วงที่ 2 ของรายการกัน 
แล้วนะครับ หลังจากเมื่อสักครู่ชม VTR ของรถยนต์ที่ 
ได้รับความนิยม น ามาตกแต่งกันอย่างมากมายในเมือง 
ไทยนะครับ นั่นก็คือ Mitsubishi Lancer นั่นเอง 
ตอนนี้ครับ ผมอยู่กับกูรูผู้คร่ าหวอดในวงการแต่งรถที่จะ  
มาให้ค าแนะน าในการแต่งรถยนต์รุ่นนี้ครับ สวัสดีครับ 
คุณโอ๋ : สวัสดีครับ 
คุณเต๋า : อยากให้พ่ี แนะน าตัวเองให้กับคุณผู้ชม 
รายการ Club Road ได้รู้จักกันสักนิดหนึ่งครับ 
คุณโอ๋ : สวัสดีครับ ผมชื่อ โอ๋ เค อาร์ อาร์ เซอวิส 
ประกอบธุรกิจรถยนต์ ศูนย์บริการครบวงจรครับ 
SFX. เพลงประกอบ 
คุณเต๋า : ตอนนี้เรามาอยู่กับกูรูด้านการแต่งรถกันแล้ว 
ส าหรับนักแต่งมือใหม่ ผมว่าจะได้รับความรู้แบบเต็มๆ 
แน่นอนครับ ก่อนจะเข้าเรื่องรถ Mitsubishi Lancer 
ผมอยากจะถามพ่ีโอ๋ครับว่าในปัจจุบันนี้ คนไทยนิยม 
ตกแต่งรถสไตล์ไหนบ้างครับ ช่วยยกตัวอย่างให้คุณผู้ชม 
ได้ฟังกันนิดนึงครับ 
คุณโอ๋ : ตอนนี้ที่เป็นที่นิยมก็จะเป็นกระแสแนวเรซซิ่ง 
ได้รับความนิยมค่อนข้างมากครับ ใส่ชุดแต่งรอบคันหรือ 
ใส่ล้อแม็กซ์ รถที่นิยมมาแต่ง อย่างเช่น Honda 
Mitsubishi Nissan และก็ Mazda ประมาณนี้ครับ 
ส่วนมากจะเอามาท าพาร์ทแอโร่บอดี้ อยู่ในแนวที่วัยรุ่น 
ชอบ 
คุณเต๋า : แล้วนอกเหนือจากการแต่งภายนอกที่พ่ีโอ๋ 
ได้บอกมานะครับ การตกแต่งภายในมอีะไรกันบ้างครับ 
คุณโอ๋ : ส่วนมากก็จะเป็นเกจ์วัดนะครับ ที่นิยมใส่กัน 
แล้วก็มีเบาะแต่ง 
คุณเต๋า : อ๋อ เบาะแต่ง เป็นอย่างไรบ้างครับ 
คุณโอ๋ : ก็จะเป็นเบาะ Bride หรือ Recaro คือเป็น 
เบาะแบบ Bucket Seat หลังแข็ง ทั้งปรับได้และไม่ได้  

5 
นาที 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



 78 

ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 
10 

(ต่อ) 
- MS คุณเต๋า 
 
- Insert พวงมาลัย 
- LS คุณเต๋าและคุณโอ ๋
- MS คุณเต๋า 
 
- MS คุณโอ๋ 
- Insert ภาพประกอบ 
การตกแต่งภายในรถ 
 
 
- MS คุณเต๋า 
- LS รถมิตซูสีแดง และ 
เห็นคุณเต๋าและคุณโอ๋ 
ด้านหลัง 
 
- LS และ MS มุมต่างๆ 
ของตัวรถ 
 
 
- MS คุณเต๋า 
 
- Insert ภาพรถยนต์รุ่น 
Evolution 
 
- LS คุณเต๋าและคุณโอ ๋
 
- LS และ MS มุมด้าน 
หน้ารถ 
 
 
 
 
- MS คุณเต๋า 
- MCU กันชนหน้า 

คุณเต๋า : แล้วเบาะแต่ง มันช่วยอะไรได้บ้างครับ 
คุณโอ๋ : ช่วยให้กระชับครับ เวลาขับรถเข้าโค้ง  
นอกจากนี้ยังมีพวงมาลัย ที่ช่วยในการควบคุมรถให้ดีขึ้น 
คุณเต๋า : เป็นอารมณ์แบบเรซซิ่งเลยนะครับ พ่ีโอ๋ครับ 
แล้วกระแสที่เป็นการตกแต่งแบบลายไม้ หรือ เคฟล่าร์ 
มีความนิยมมากน้อยเพียงใดครับ 
คุณโอ๋ :  ตอนนี้ภายในรถยนต์ที่นิยมก็จะเป็น คอนโซล 
และก็หัวเกียร์ครับ หรือว่าเป็นแผงประตู ไม่หุ้มก็เคลือบ 
คุณเต๋า : ส่วนถ้าเป็นลายไม้ก็จะเป็นแนวหรูหรา ส่วน 
เคฟล่าร์ก็จะเป็นแนวสปอร์ตใช่ไหมครับ 
คุณโอ๋ : ใช่ครับ พวกแนวรถวัยรุ่น ถ้าใครมีเงินเยอะ 
ก็จะจัดเต็มข้างในครับ 
คุณเต๋า : คราวนี้มาถึงพระเอกของเราในวันนี้ครับ  
ที่อยู่ข้างๆผม นั่นก็คือ Mitsubishi Lancer สีแดงคันนี้ 
นั่นเอง พ่ีโอ๋ครับ มีความคิดเห็นอย่างไรกับรถสีแดงคันนี้ 
บ้างครับ 
คุณโอ๋ : คันนี้นะครับ เป็น Lancer EX บ้านเรา ที่ได้ท า 
การตกแต่งเป็นชุดแต่ง Evolution 10 หรือ Evo X 
ขึ้นมา มีการอัพเกรดให้มีสมรรถนะสูง และมีแอโร 
ไดนามิคดีด้วยครับ 
คุณเต๋า : แล้วอย่างนี้จะเหมือนกัน Evolution X ของ
แท้เลยหรือเปล่าครับ 
คุณโอ๋ : ส่วนช่วงล่างอาจจะได้ใกล้เคียงกันครับ ก็คือ 
การทรงตัวจะดีขึ้น ตัวบอดี้ Evo10 จากโรงงาน จะมี 
เนื้อเหล็กคุณภาพดีกว่า จุดยึดก็ดีกว่า รวมถึงราคาด้วย 
คุณเต๋า : เอาล่ะครับ ผมว่าตอนนี้คุณผู้ชมทุกท่าน 
คงอดใจไม่ไหว ส าหรับชุดแต่ง Lancer EX คันนี้แล้ว 
คุณโอ๋ : ชุดแต่งด้านหน้าได้มีการเปลี่ยนใหม่ทั้งชิ้นครับ  
มีการเจาะช่องระบายอากาศ เข้าไปในกรองอากาศและ 
มีระบายช่องด้านหน้า ให้มีลมเป่าเข้าอินเตอร์คูลเลอร์ 
ท าให้สมรรถนะของเครื่องยนต์ดีขึ้น เวลารถวิ่งไปด้วย 
ความเร็วสูง ชุดแต่งสเกิร์ตด้านหน้าก็ช่วยได้ คือ ช่วยใน 
เรื่องแอโรไดนามิกได้ครับ 
คุณเต๋า : ส าหรับชุดแต่งด้านหน้าที่ดุดัน มีกลิ่นอายของ 
ความเป็นสปอร์ต สีแดงที่โดดเด่น แล้วต าแหน่งของ 

5 
นาที 
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ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 
10 

(ต่อ) 
 
- MS คุณเต๋า 
 
- MS คุณโอ๋ 
- MCU กันชนหลัง เจาะ 
แต่ละส่วนตามบทพูด 
- MS คุณเต๋า 
 
- MS คุณโอ๋ 
- MCU ท่อไอเสีย 
- LS คุณเต๋าและคุณโอ ๋
 
- MS คุณโอ๋ 
- MCU ล้อแม็กซ์ 
 
- MS คุณโอ๋ 
- MS คุณเต๋า 
- Insert ภาพชุดช่วงล่าง 
 
- CU ภาพช่วงล่ างรถ 
ขณะวิ่ง 
 
- LS และ MS มุมต่างๆ 
ของตัวรถ 
- LS คุณเต๋าและคุณโอ๋ 
 
 
 
- MS คุณเต๋า 
- MS คุณโอ๋ 
- MS คุณเต๋า 
 

ป้ายทะเบียนก็ยังแปลกตาอีกด้วยนะครับ พ่ีโอ๋ครับ 
ส าหรับชุดแต่งด้านหลัง มีคุณสมบัติอย่างไร และมีการ 
ตกแต่งอะไรบ้างครับ 
คุณโอ๋ : ด้านหลังนะครับ มีการติดตั้งชุดสปอยเลอร์ไป 
ด้านข้างก็จะมี Diffuser ที่มีช่วยกดรถไม่ให้ท้ายลอย 
เวลาที่รถวิ่งด้วยความเร็วสูง และก็ยังได้ความสวยงาม  
คุณเต๋า : ในส่วนของ Diffuser และก็ท่อไอเสีย เป็นสิ่ง 
ที่กูรูแนะน าเลยใช่ไหมครับ 
คุณโอ๋ : ใช่ครับ ท่อนี่เป็นที่นิยมใส่กัน เพราะได้ทั้ง 
ความเร้าใจ เสียงที่ดุดัน และก็อัตราเร่งด้วยครับ 
คุณเต๋า : ส าหรับช่วงล่างและล้อแม็กซ์ มีค าแนะน า 
อย่างไรบ้างครับ 
คุณโอ๋ : คันนี้นะครับ ได้ใส่ล้อแม็กซ์ของ 18 นิ้วเข้าไป 
ควบกับยาง 225/40/R18 ท าให้มีความนุ่มและเงียบ 
ยังท าให้การยึดเกาะถนนดีขึ้น เพราะว่ายางตัวนี้มี 
เปอร์เซนต์สูง มีคุณภาพนะครับ 
คุณเต๋า : แล้วช่วงล่าง เป็นอย่างไรบ้างครับ 
คุณโอ๋ : ช่วงล่าง ได้ใส่แบบสตรัทปรับเกลียว สามารถ 
ปรับระดับความอ่อน-แข็งได้ และความหนึบของโช้คอัพ 
ให้ดีขึ้นมา ให้เป็นอารมณ์เรซซิ่ง ในส่วนของการเซทโช้ค 
และก็ล้อแม็กซ์น้ าหนักเบา ท าให้อัตราเร่งดีขึ้น และก็ 
เกาะถนนดีขึ้นครับ 
SFX. เพลงประกอบ 
 
คุณเต๋า : วันนี้นะครับ ผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่าน 
ก็ได้ความรู้ เกี่ยวกับการแต่งรถสไตล์เรซซิ่ง ไปกับ 
Mitsubishi Lancer EX คันนี้นะครับ และก็ยังมีความรู้ 
อ่ืนๆ นอกเหนือจากชุดแต่งรถ ไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างหรือ 
ล้อแม็กซน์ะครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณพ่ีโอ๋มากๆนะครับ 
ที่มาเป็นกูรูให้กับเราในวันนี้นะครับ ช่วงหน้าเรากลับ 
มาพบการตกแต่งรถสไตล์ DIY กับรายการ Club Road 
อีกสักครู่เดียวครับ 

5 
นาที 

11 Title รายการ SFX. เพลงประจ ารายการ 5 วินาท ี

โฆษณา 
12 Title รายการ SFX. เพลงประจ ารายการ 5 วินาท ี
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ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 
13 VTR Tips 

Insert เกี่ยวกับการเปิด 
ไฟหน้ารถ กับ กฎหมาย 

SFX. เพลงประกอบ 
V.O. เมื่อขับรถไปบนท้องถนน ในยามค่ าคืนทุกวันนี้ 
รถยนต์ทุกคันก็เปิดไฟหน้ากันหลากสีสัน บางคันก็เปิด
ไฟตัดหมอก บางคันก็เปิดไฟ LED หรือ ไฟ Daytime 
แ ต่ ใ ค ร จ ะ รู้ ว่ า มี ก ฎ ห ม า ย เ กี่ ย ว กั บ ไ ฟ ห น้ า ร ถ 
และไฟต่างๆด้วย ไฟหน้าแบบซีนอนที่นิยมติดกันมาก 
ในบ้านเรา ส่วนใหญ่จะเป็นไฟสีฟ้า มีความสว่างมาก 
แยงตาผู้ ใช้รถคนอ่ืนๆ ทางกรมขนส่งทางบกจึงได้ 
ประกาศว่า เจ้าของรถที่ดัดแปลงโคมไฟหน้ารถเป็นไฟ 
แบบซีนอนที่สว่างจ้าเกินไป นอกจากมีความเสี่ยงต่อ 
การเกิดอุบัติเหตุสูงแล้ว ยังอาจมีความผิดตามกฏหมาย 
ถูกปรับไม่เกิน 2,000 บาท ส่วนไฟตัดหมอกหรือไฟ 
LED อนุญาตให้เปิดได้เมื่อมีอุปสรรค์ในการขับขี่ เช่น มี
หมอกควันหรือฝนตกหนัก ถ้าติดไม่ถูกต้องหรือเปิดไฟ 
พร่ าเพื่อ มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 

40 
วินาที 

14 Keyscene ช่วง D.I.Y. SFX. เพลงประจ ารายการ 5 วินาท ี

15 
 

- LS คุณเต๋า 
 
 
- MS คุณเต๋า 
 
- MS คุณปลั๊ก 
- LSคุณเต๋าและคุณปลั๊ก 
- MS คุณปลั๊ก 
- MS คุณเต๋า 
- LSคุณเต๋าและคุณปลั๊ก 
- Insert รถ Lotus สีด า 
- MS คุณเต๋า 
- MS คุณปลั๊ก 
 
- MS คุณเต๋า 
 
- MS คุณปลั๊ก 
 
- MS คุณเต๋า 

คุณเต๋า : เอาล่ะครับคุณผู้ชม ตอนนี้เข้าสู่ช่วง DIY กัน
แล้วนะครับ วันนี้ผมได้นัดเพ่ือนคนนึง เพ่ือมาสาธิต 
การแต่งรถด้วยตนเองสไตล์DIY ให้คุณผู้ชมดูกันนะครับ 
แต่ตอนนี้ผมรอเพ่ือนผมมาประมาณชั่วโมงนึงแล้ว ไม่รู้ 
ว่าตอนนี้อยู่ไหนนะครับ 
คุณปลั๊ก : สวัสดีครับคุณเต๋า 
คุณเต๋า : อ้าว! คุณปลั๊กว่ายังไงครับ มาอยู่ตรงนี้ได้ไง 
คุณปลั๊ก : ผมนั่งรออยู่ในรถครับ เหงื่อแตกเลย 
คุณเต๋า : แล้ววันนี้มีอะไรจะโชว์ให้คุณผู้ชมดูบ้างครับ  
คุณปลั๊ก : นี่เลยครับคุณเต๋า โลตัสสีด าด้านคันนี้ครับ 
คันนี้คิดสติ๊กเกอร์รอบคันครับ โดยที่ไม่ต้องท าสีรถเลย 
คุณเต๋า : สติ๊กเกอร์สีด าด้านรอบคันหรอครับ  
คุณปลั๊ก : ใช่ครับ หรือที่เรียกว่า สติ๊กเกอร์ wrap 
นั่นเอง 
คุณเต๋า : แล้วถ้าผมอยากจะ wrap ให้รถของผมบ้าง 
ท าสีด าด้านแบบนี้บ้าง ต้องท ายังไงครับ กี่บาท  
คุณปลั๊ก : ถ้าไปตามร้านตอนนี้ ก็ประมาณ 20,000 
บาทครับ 
คุณเต๋า : 20,000 บาท โห! แพงไปไหมครับเนี่ย 

1 
นาที 
30 
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ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 
15 

(ต่อ) 
- MS คุณปลั๊ก 
 
- LSคุณเต๋าและคุณปลั๊ก 
- MS คุณปลั๊ก 
 
- MS คุณเต๋า 
- Insert คลิปสาธิตจาก 
โฆษณาตัวผลิตภัณฑ์ 
 
 
 
- MS คุณเต๋า 
 
- MS คุณปลั๊ก 
- MS คุณเต๋า 
- LSคุณเต๋าและคุณปลั๊ก 

คุณปลั๊ก : ก็คือ มันเป็นสติ๊กเกอร์น าเข้ามาจากเยอรมัน 
ก็เลยราคาสูงนิดนึง 
คุณเต๋า : ถ้ามันแพงขนาดนี้เนี่ย ฝันคงผมคงสลาย  
คุณปลั๊ก : ยังครับ อย่าเพ่ิงท้อครับ ตอนนี้นะครับ เขามี 
สเปรย์เปลี่ยนสีรถครับผม 
คุณเต๋า : มันเป็นยังไงครับ หลักการเป็นยังไง  
คุณปลั๊ก : เราสามารถพ่นสเปรย์นี้ ไปตามชิ้นส่วน 
ตามตัวถังรถนะครับ เช่น โลโก้ มือจับประตู หรือว่า 
กระจกมองข้าง ก็ได้ครับ เมื่อแห้งแล้วจะมีลักษณะ 
คล้ายยางเคลือบผิวของวัสดุที่น ามาตกแต่ง สามารถ 
ลอกออกได้โดยไม่ทิ้งคราบหลงเหลือไว้เลย  
คุณเต๋า : แล้วมันหน้าตาเป็นยังไงครับ เป็นกระป๋อง 
หรือเป็นถังแบบไหนครับ 
คุณปลั๊ก : ก็เป็นกระป๋องครับ ราคาถูก 500-700 บาท 
คุณเต๋า : แล้วกระป๋องแค่นี้ ท าอะไรได้บ้างล่ะครับ 
คุณปลั๊ก : มานี่มาครับคุณเต๋า เดี๋ยวผมพาไปดู 

1 
นาที 
30 

วินาที 

16 - VTR อุปกรณ์ท่ีใช้ท า V.O. อุปกรณ์ท่ีเราจะใช้ในการ D.I.Y. ในวันนี้นะครับมี 
- สเปรย์เปลี่ยนสีรถ 1 กระป๋อง 
- กระดาษกาว 
- กระดาษหนังสือพิมพ์ 
- ไม้จิ้มฟัน 
- ผ้าสะอาดส าหรับเช็ด....แค่นี้เองครับ ง่ายๆ 

15 
วินาที 

17 - LSคุณเต๋าและคุณปลั๊ก 
 
- MS เช็ดโลโก้ 
- MS คุณเต๋า 
- MS คุณปลั๊ก 
 
 
 
- MS คุณเต๋า 
- LSคุณเต๋าและคุณปลั๊ก 
 
 
- MS คุณเต๋า 

คุณปลั๊ก : ตอนนี้เรามาอยู่ท้ายรถกันแล้วนะครับ 
วันนี้เราจะสาธิตการเปลี่ยนสีโลโก้ เป็นสีด าด้านกันครับ 
ขั้นตอนแรกนะครับ เราก็มาใช้ผ้าท าความสะอาดโลโก้ 
คุณเต๋า : แล้วท าไมต้องท าความสะอาดก่อนครับ 
คุณปลั๊ก : เพราะเวลาเราพ่นสเปรย์ไปที่ตัววัสดุนะครับ 
บางมีมักจะมีเศษฝุ่นหรือละอองน้ า มันจะท าให้พ้ืนผิว 
ขรุขระตามไปด้วย จะไม่เนียน แล้วเราจะแก้อะไรไม่ได้ 
ต้องลอกพ่นใหม่เท่านั้น 
คุณเต๋า : อ๋อครับ แล้วต่อจากนี้เราท าอะไรกันต่อครับ 
คุณปลั๊ก :  ตอนนี้เราก็น าหนังสือพิมพ์มาแปะรอบโลโก้ 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เวลาเราพ่นสี ละอองกระจายไปโดน 
ส่วนอื่นๆของรถนะครับ ต่อไปก็เป็นขั้นตอนพ่นเลยครับ 
คุณเต๋า : ลงมือพ่นเลยหรือครับคุณปลั๊ก 

2 
นาที 
30 

วินาที 
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ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 
17 

(ต่อ) 
- MS คุณปลั๊ก 
- CU กระป๋องสเปรย์ 
 
- MS คุณเต๋า 
- MS คุณปลั๊ก 
 
- MS คุณเต๋า 
 
- MS คุณปลั๊ก 
- MS และ LS คุณเต๋า 
- MS คุณปลั๊ก 
- MS และ LS ขั้นตอน 
การท า DIY 
 
- LSคุณเต๋าและคุณปลั๊ก 
- CU โลโก้ 
- MS คุณเต๋า 
 
 
- LSคุณเต๋าและคุณปลั๊ก 

คุณปลั๊ก : ใช่ครับ ก่อนอ่ืนเราต้องเขย่ากระป๋องสเปรย์ 
สัก 10-15 นาที เสร็จแล้วถือกระป๋องห่างจากโลโก้ 
ประมาณ 1 ฟุตนะครับ  
คุณเต๋า : นี่เสร็จแล้วหรอครับคุณปลั๊ก 
คุณปลั๊ก : ยังครับ เราต้องรอให้แห้งก่อน แล้วพ่นทับ 
อีกสักประมาณ 2-3 รอบ ครับ 
คุณเต๋า : แล้วจะเป็นอะไรไหมครับ ถ้ารอบต่อไป ผมจะ 
ขอลองท าดูครับ 
คุณปลั๊ก : ได้เลยครับคุณเต๋า เชิญเลยครับ 
SFX.เพลงประกอบ 
คุณปลั๊ก : หลังจากแห้งแล้ว ลอกเทปกาวหนังสือพิมพ์ 
ออกเลยได้เลยครับ  
คุณเต๋า : ถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับ มันจะเป็น 
เหมือนเยื่อฟิล์มบางๆ สามารถใช้มือดึงออกได้เลยครับ 
คุณปลั๊ก : หลังจากลอกเสร็จแล้วนะครับ เราก็จะได้ 
โลโก้สีด าด้าน เท่ๆ แบบนี้นั่นเองครับ 
คุณเต๋า : ส าหรับแฟนๆรายการก็ลองท ากันดูได้นะครับ 
สามารถแชร์รูปภาพหรือเพ่ิมความคิดเห็นในfacebook 
ของรายการได้นะครับ จะได้อินเทรนด์เหมือนพวกเรา 
ชาว Club Road นะครับ 

2 
นาที 
30 

วินาที 

18 - MS คุณเต๋า 
 
 
 
- Insert Graphic  
“www.facebook.com
/clubroad  

คุณเต๋า : เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชม กับรายการ 
Club Road ในวันนี้ ได้รับทั้งความรู้และเทคนิคการ 
แต่งรถกันอย่างมากมายเลยทีเดียว และยังสามารถท า 
D.I.Y. ด้วยตัวเองที่บ้านนะครับ ในสัปดาห์หน้า ผมและ 
รายการ Club Road จะน าเสนอการแต่งรถสไตล์ใด 
รุ่นใด สามารถติดตามได้ก่อนใครใน Fanpage ของ
รายการ ส าหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ 

40 
วินาที 

19 End Credit รายการ SFX. เพลงประจ ารายการ 15 
วินาที 
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บทที่ 5 

การประเมินผลรายการ 

การประเมินผลชิ้นงาน “รายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ Club Road”  
ได้ใช้วิธีการส ารวจความคิดเห็นด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ในหัวข้อ
“ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการส าหรับนักแตงรถมือใหม่ Club Road” 
เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการของ
กลุ่มเป้าหมาย และข้อเสนอแนะต่างๆ จากนั้นผู้ศึกษาได้น าผลการวิจัยที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลและ
เปรียบเทียบผลการประเมินของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ  เพ่ือน าไปสู่ 
การสรุปผล การอภิปรายงานวิจัย และปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้  
ได้แบ่งส่วนของการน าเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ออกเป็น 2 กลุ่มตามช่วงอายุ คือ 
กลุ่มของผู้ที่อยู่ในวัยเริ่มท างาน ที่มอีายุ 22-25 ปี และกลุ่มผู้ที่สนใจการแต่งรถยนต์ ทีม่ีอายุ 26-35 ปี  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ Club Road 
1. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพ่ือให้

ได้ข้อมูลความคิดเห็น ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน 
ที่ไดรับจากการรับชมรายการส าหรับนักแตงรถมือใหม่ รายการ Club Road” มีกลุ่มเป้าหมายหลัก 
คือ กลุ่มของผู้ที่อยู่ในวัยเริ่มท างาน ที่มีอายุ 22-25 ปี จ านวน 5 ท่าน และกลุ่มประชาชนทั่วไป 
ที่สนใจการแต่งรถยนต์ ที่มีอายุ 26-35 ปี จ านวน 5 ท่าน รวมทั้งสิ้น 10 ท่าน ซึ่งมีวิธีการเลือก 
กลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ จากการศึกษาภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่างและจากการสัมภาษณ์เบื้องต้น  
ซึ่งเป็นผู้ที่สนใจการแต่งรถยนต์ 

2. สรุปผลการประเมินรายการ Club Road 

เครื่องมือในการประเมินผลรายการ 
เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)  

ในการประเมินผลรายการ แบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อรูปแบบรายการ (Format)  
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหารายการ (Content)  
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการน าเสนอรายการ (Style)  
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อการกราฟิก (Graphic) การตัดต่อภาพ (Editing) ดนตรี และ

เสียงประกอบ (Music and Sound effect)  
ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ (Overview)  
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1. ผลการประเมินประสิทธิผลรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ รายการ Club Road 
1.1 ผลวิเคราะห์การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน 

ที่ไดรับจากการรับชมรายการส าหรับนักแตงรถมือใหม่ รายการ Club Road” ของกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ที่อยู่ในวัยเริ่มท างานที่มอีายุ 22-25 ปี 

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ในหัวข้อ “ความพึงพอใจ 
และประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการส าหรับนักแตงรถมือใหม่ รายการ Club Road”  
เพ่ือประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ 
ที่ได้รับจากกลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุ 22-25 ปี ได้รับจากการรับชมรายการ จ านวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้ 

- คุณจามร สมวงศ์   อายุ 23 ปี อาชีพช่างตัดต่อ 
- คุณธนิตา ก าเนิดนุกูล   อายุ 22 ปี อาชีพพนักงานบริษัท 
- คุณณัฐกิตติ์ โชติมานิต  อายุ 22 ปี อาชีพพนักงานบริษัท 
- คุณศิโรเวฐน์ คีรียาพิพัฒน์     อายุ 24 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว 
- คุณพชณินณ์ พชรสินทราธร   อายุ 25 ปี อาชีพครีเอทีฟรายการโทรทัศน์ 

1.1.1 ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ Club Road (Format) 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบรายการ Club Road ซึ่งเป็น 

รายการวาไรตี้ที่น าเสนอเกี่ยวกับการแต่งรถยนต์ส าหรับมือใหม่ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ท่านรู้สึกพึงพอใจ 
โดยให้ เหตุผลว่า รูปแบบรายการมีความน่าสนใจ เจาะกลุ่มผู้ชมที่เป็นมือใหม่โดยเฉพาะ ซึ่งมีความ 
แตกต่างกับรายการอ่ืนที่มีผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยกันเอง โดยที่ผู้ชมที่เป็นมือใหม่อาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่  
รายการได้น าเสนอไป หรือผู้ชมที่สนใจในเรื่องของรถยนต์แต่ไม่เข้าใจในเรื่องการตกแต่งรถยนต์ก็ยัง 
สามารถเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ได้ง่ายขึ้น รายการรถยนต์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะมีรูปแบบรายการ 
ที่น าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ เทคโนโลยีตัวใหม่ หรือการรีวิวทดสอบรถ เป็นต้น แต่ยัง  
ไม่มีรายการที่น าเสนอเกี่ยวกับการแต่งรถยนต์โดยเฉพาะมากเท่าใด  จึงตอบโจทย์ส าหรับผู้ชมที่เป็น 
ที่สนใจเกี่ยวกับการแต่งรถยนต์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการให้ค าแนะน าเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งรถ  
ประโยชน์ของชิ้นส่วนแต่ละอย่าง หรือกระแสของสไตล์การแต่งรถที่เป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ รวมถึง  
กระแสการประดิษฐ์อุปกรณ์ตกแต่งหรือท าการตกแต่งรถของตนเองที่ทั้งง่ายและประหยัดค่าใช้จ่าย 

ส าหรับความคิดเห็นเรื่องรูปแบบรายการที่ตรงต่อความสนใจของกลุ่มตัวอย่าง 5 ท่าน
ได้ให้เหตุผลว่า ตรงกับความสนใจ เพราะแต่ละท่านมีความชื่นชอบรถยนต์อยู่แล้ว และก าลังสนใจ  
ในเรื่องของการตกแต่งรถยนต์ ซึ่งมีทั้งผู้ที่ เคยแต่งรถแล้วแต่ไม่ถูกใจ และผู้ที่ยังไม่เคยแต่งรถ  
แต่สามารถรับชมรายการได้อย่างเข้าใจง่าย สนุกสนาน ส่วนผู้หญิงที่ชื่นชอบการแต่งรถก็สามารถ
รับชมได้เช่นกัน 

1.1.2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหารายการ Club Road (Content) 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาในรายการ Club Road แต่ละช่วง 

กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ท่าน มีความเห็นตรงกันว่าเนื้อหารายการมีประโยชน์ให้ทั้งความรู้และเทคนิคของ 
การตกแต่งรถยนต์ มีความทันสมัย และเนื้อหาที่หลากหลาย น าเสนอสิ่งที่ตรงต่อกลุ่มเป้าหมาย คื อ 
กลุ่มมือใหม่หัดแต่ง ที่สามารถน าเนื้อหาสาระและเทคนิคต่างๆที่ได้จากรายการไปประยุกต์ใช้ได้จริง  
ทั้งการเลือกชุดอุปกรณ์ตกแต่งทั้งภายนอกและภายใน การเลือกอุปกรณ์ความปลอดภัย การแต่งรถ  
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ด้วยวิธีง่ายๆด้วยตนเอง รวมถึงเกร็ดความรู้เรื่องกฎหมายกับการแต่งรถเช่นกัน ซึ่งเนื้อหารายการนั้น 
สามารถเชื่อถือได้ เพราะในแต่ละช่วงเป็นการให้ค าแนะน าโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การแต่งรถ 
โดยตรง มีภาพตัวอย่างประกอบ มีการสาธิตวิธีการที่เข้าใจได้ง่าย หรืออ้างอิงแบบมีท่ีมาชัดเจน 

ส าหรับการน าเนื้อหารายการไปใช้ประโยชน์ในอนาคต กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า 
สามารถน าไปใช้ได้อย่างแน่นอน เพราะมีความน่าเชื่อถือ สามารถน าไปเป็นไอเดียหรือต้นแบบใน 
การแต่งรถของตนเองได้ สามารถน าไปเปรียบเทียบในการเลือกซื้อตามความเหมาะสมกับงบประมาณ
ของแต่ละบุคคลได้ ได้เรียนรู้ข้อดี-ข้อเสียของการตกแต่งแต่ละจุด ท าให้มือใหม่ได้แต่งรถเป็นและ
สามารถพัฒนาจนกลายเป็นมืออาชีพในการแต่งรถในอนาคตได้ 

1.1.3 ความพึงพอใจต่อการน าเสนอรายการ Club Road (Style) 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการน าเสนอรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 

5 ท่าน มีความคิดเห็นว่า พิธีกรผู้ด าเนินรายการมีบุคลิกที่น่าเชื่อถือ มีความรู้เรื่องรถ มีน้ าเสียงเป็น 
เอกลักษณ์ แต่ยังดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ ซึ่งสังเกตได้จากสีหน้าและท่าทางที่ดูเกร็งเล็กน้อย แต่ยังคง 
ด าเนินรายการต่อไปได้อย่างราบรื่น การใช้ภาษาและการน าเสนอไม่เป็นทางการเกินไปท าให้ไม่น่าเบื่อ 
ส่วนของแขกรับเชิญในช่วง Club Talk มีความน่าเชื่อถือ เพราะเป็นผู้มีประสบการณ์โดยตรง 
สามารถตอบค าถามได้อย่างถูกต้อง ส่วนแขกรับเชิญในช่วง D.I.Y. สามารถให้ความรู้แก่มือใหม่เข้าใจ 
ได้อย่างง่าย 

ในด้านของความเชื่อมโยงของรายการในแต่ละช่วง กลุ่มตัวอย่าง 5 ท่าน มีความเห็น
ว่ารายการในแต่ละช่วงมีความเชื่อมโยงกัน โดยเริ่มจากช่วงแรกที่เกี่ยวกับการเกริ่นถึงรถยนต์ที่จะ
น ามาเสนอในตอนนี้ มีการแนะน าประวัติคร่าวๆให้รู้จักก่อน ขั้นเสริมด้วยสไตล์การแต่งรถที่ตรงกับรถ
ที่จะน ามาเสนอ แล้วตามด้วยการแต่งรถรุ่นนี้ ช่วงที่สองเป็นการสาธิตการแต่งรถแบบ D.I.Y. โดยใช้ 
รถรุ่นเดียวกันกับช่วงแรก ท าให้ต่อเนื่องและเข้ากันดี แต่ยังมีส่วนหนึ่งที่ไม่ค่อยเชื่อมโยงกันเท่าใด คือ  
ช่วงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการแต่งรถที่น ามาแทรกช่วง D.I.Y. กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความคิดเห็น
ว่าถ้าหากน าเสนอเรื่องของกฎหมายไฟหน้ารถ อาจจะลองสาธิตวิธีการแต่งไฟหน้ารถเพ่ือให้เกิด  
ความเชื่อมโยงมากขึ้นกว่านี้ หรือถ้าจะน าเสนอการ D.I.Y. เรื่องการเปลี่ยนสีรถ อาจจะน าเสนอ
กฎหมายเรื่องการท าสีรถยนต์รอบคันที่ต้องไปจดทะเบียนเป็นสีใหม่ให้ถูกต้องตามสีตัวถังรถ เป็นต้น 

1.1.4 ความพึงพอใจต่อกราฟิก การตัดต่อ (Editing) ดนตรี และเสียงประกอบของ
รายการ Club Road (Music and Sound effect) 

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อกราฟิก การตัดต่อ ดนตรี เสียงประกอบ 
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ท่าน มีความเห็นว่า กราฟิกรายการมีความเข้ากันกับรายการ คือ มีความเท่ 
สปอร์ต เหมาะสมกับเนื้อหาการแต่งรถยนต์ ส่วนการตัดต่อนั้น ในช่วงแรกๆ จังหวะค่อนข้างช้าไป 
แต่ช่วงหลังดูดีขึ้น สนุกสนานขึ้น เพราะมีการแทรกภาพ (insert) เข้ามาช่วย ไตเติ้ลรายการ (Title) 
เหมาะสมกับรายการดี โดยรวมทั้งรายการถือว่า มีความน่าสนใจ สามารถเทียบกับรายการรถยนต์ 
ทางโทรทัศน์ในปัจจุบันได้ 

ในด้านดนตรี และเสียงประกอบ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ท่าน มีความเห็นตรงกันว่า  
ชื่นชอบการเลือกใช้เพลงและเสียงดนตรีที่เหมาะสมกับรายการในแต่ละช่วง ดูสนุกสนาน ตื่นเต้น และ
ท้าทาย เหมาะกบัรายการรถยนต์ ท าให้ไม่น่าเบื่อและอยากติดตามชมรายการต่อไป 
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1.1.5 ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ Club Road (Overview) 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ กลุ่มตัวอย่าง 5 

ท่านมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ โดยให้เหตุผลว่าทุกช่วงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
แต่งรถของตนเองได้จริง การน าเสนอในเรื่องที่น่าสนใจ ที่ก าลังเป็นกระแสนิยมในปัจจุบัน ท าให้ผู้ชม
นั้นรู้สึกว่ารถของตนนั้นทันสมัยตามกระแส เช่น สไตล์รถเรซซิ่งที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย หรือ 
กระแสการเปลี่ยนสีรถยนต์โดยใช้สเปรย์ชนิดลอกออกได้ รวมถึงเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การแต่งรถที่ท าให้ผู้แต่งสามารถแต่งรถได้อย่างถูกกฎหมาย ปลอดภัย และไม่เดือดร้อนผู้ใช้รถใช้ถนน
คนอ่ืนๆส่วนเรื่องของการผลิตรายการนั้นตรงกับคอนเซปท์รายการ ภาพ เสียง เนื้อหา การน าเสนอมี 
ความเหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมเป้าหมายรายการ และสามารถต่อยอดน าไปใช้ในอนาคตได้ 

ช่วง Club Talk เป็นช่วงสนทนา กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า สามารถให้ความรู้แก่ 
มือใหม่ได้ดี มีการแนะน าสไตล์ที่เป็นที่นิยมว่ามีการตกแต่งภายนอก-ภายในอย่างไร แนะน ารถยนต์ที่ 
น ามาเสนอได้อย่างดี การตกแต่งแตล่ะจุดครบถ้วน ทั้งภาพประกอบและประโยชน์ที่ได้จากการตกแต่ง  
แขกรับเชิญตอบค าถามได้ตรงประเด็นครบถ้วน 

ช่วง D.I.Y เป็นการสาธิตการแต่งรถด้วยตนเองแบบง่ายๆ กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า 
เข้าใจได้ง่าย มีความน่าสนใจ อยากลองท าตาม ได้อัพเดทกระแสการแต่งรถแนว D.I.Y. ที่ไม่เคย 
เห็นมาก่อน 

ช่วงเกร็ดความรู้เรื่องกฎหมายกับการแต่งรถ เป็นการให้ข้อมูลที่ดี น่าเชื่อถือ ให้ความรู้ 
เรื่องการตกแต่งรถและการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกวิธี เพ่ือไม่ให้เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย 

กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ท่าน ชื่นชอบช่วง D.I.Y. มากที่สุด โดยให้เหตุผลว่า เป็นแนวคิด 
แบบใหม่ที่ก าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ซึ่งสามารถตกแต่งรถยนต์ได้ด้วยตนเอง เหมาะส าหรับผู้ที่หา 
แนวทางทีอ่ยากแต่งรถด้วยตนเองได้ทั้งสวยงาม และประหยัดงบประมาณการแต่งรถ 

กลุ่มตัวอย่างได้ให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมเพ่ือสามารถน าไปพัฒนารายการในอนาคต เช่น 
บุคลิกของผู้ด าเนินรายการควรมีความมั่นใจมากกว่านี้, เสียงบรรยายของ VTR ในแต่ละช่วง หรือ 
เพ่ิมเติมช่วงอ่ืนๆ เช่น การทดสอบรถยนต์ เป็นต้น 

1.2 ผลวิเคราะห์การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับ
จากการรับชมรายการส าหรับนักแตงรถมือใหม่ รายการ Club Road” ของกลุ่มตัวอย่างผู้ที่สนใจ 
การแต่งรถยนต์ อายุระหว่าง 26-35 ปี 

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ในหัวข้อ “ความพึงพอใจ 
และประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการส าหรับนักแตงรถมือใหม่ รายการ Club Road”  
เพ่ือประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่
ได้รับจาก กลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุ 26-35 ปี ได้รับจากการรับชมรายการ จ านวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้ 

- คุณธนเสฎฐ์ ธนกุลประภัสสร์  อายุ 32 ปี อาชีพผู้ผลิตรายการ ต-คนรักรถ 
- คุณภษณันณ์ พชรสินทราธร  อายุ 28 ปี อาชีพช่างตัดต่อ 
- คุณอนุวัฒน์ ลีลายุทธ  อายุ 31 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว 
- คุณสิรีวา เพชรดิลก  อายุ 29 ปี อาชีพพนักงานบริษัท 
- คุณพลวัฒน์ วัฒนพล  อายุ 33 ปี อาชีพพนักงานบริษัท 
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1.2.1 ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ Club Road (Format) 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบรายการ Club Road เป็น

รายการวาไรตี้ที่น าเสนอเกี่ยวกับการแต่งรถยนต์ส าหรับมือใหม่ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ท่านรู้สึกพึงพอใจ 
โดยให้ เหตุผลว่า เป็นรูปแบบรายการที่มีความน่าสนใจ ผลิตรายการออกมาให้ส าหรับนักแต่งรถ
มือใหม่ได้มีช่องทางในการทราบข้อมูลเพ่ิมขึ้นในหลายๆช่องทาง ที่แตกต่างไปจากอินเทอร์เน็ต หรือ
นิตยสาร  รายการ Club Road  เปรียบเสมือนเป็นรายการโทรทัศน์ที่เป็นเพ่ือนกับนักแต่งรถ ที่คอย
หาข้อมูลหรือเรื่องราวการตกแต่งที่น่าสนใจมาเป็นแนวทางในการน าเสนอให้รู้สึกว่า การแต่งรถเป็น
สังคมหนึ่ง ว่าต่างแบบ ต่างรุ่น ต่างยี่ห้อ มีที่มาอย่างไร และทิศทางในวงการแต่งรถเป็นอย่างไรบ้าง 
ทั้งปัจจุบัน และในอนาคต ภายในรูปแบบรายการแต่ละช่วงมีความหลากหลายและทันสมัย สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ที่สนใจการแต่งรถยนต์แต่ยังไม่มีแนวทางการแต่งรถที่ถูกวิธีได้  

ส าหรับความคิดเห็นเรื่องรูปแบบรายการที่ตรงต่อความสนใจของกลุ่มตัวอย่าง 5 ท่าน 
ได้ให้เหตุผลว่า ตรงกับความสนใจ เพราะทุกท่านชื่นชอบการแต่งรถยนต์ และมักจะใช้เวลาว่างใน 
การแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งรถในอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ เมื่อมีรายการที่ผลิตออกมา 
ซึ่งเกี่ยวกับการแต่งรถยนต์โดยเฉพาะ ยิ่งท าให้เกิดความน่าสนใจ กลุ่มตัวอย่างกล่าวว่า มือใหม่ที่ 
รักการแต่งรถ ไม่ว่าจะสื่อสารในรูปแบบไหน ทั้งโทรทัศน์ เว็บไซต์ หรือนิตยสารรถ มือใหม่หัดแต่ง 
มีการเปิดรับสารเหล่านี้แน่นอน แต่จะรับสารจากรายการ Club Road ได้ต่อเนื่องนานแค่ไหน ขึ้นอยู่
กับปัจจัยของการน าเสนอข้อมูลที่ชัดเจน ลงลึก ทันสมัย และไม่น่าเบื่อ รวมถึงช่วงเวลาออกอากาศที่
ผู้ชมกลุ่มนีส้ามารถเปิดรับสารได้อย่างไม่ติดขัด 

1.2.2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหารายการ Club Road (Content) 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาในรายการ Club Road แต่ละช่วง 

กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ท่าน มีความเห็นตรงกันว่า เนื้อหารายการมีประโยชน์ส าหรับมือใหม่หัดแต่ง 
โดยเฉพาะ สามารถให้สาระความรู้ ในด้านของเทคนิคของการตกแต่งรถยนต์ เนื้อหาที่มีความทันสมัย 
และหลากหลายแปลกใหม่จากรายการรถยนต์ทั่วไป และยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ได้จริง มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความน่าเชื่อถือ และเนื้อหาเข้าใจได้ง่าย ทั้ง 2 ช่วงรายการ สามารถท าได้ดี  
มีการแบ่งสัดส่วนเนื้อหาในการน าเสนอท่ีดูลงตัว ไม่รู้สึกรีบ หรือดูแล้วเกิดความอึดอัดจนเกินไป 

ส าหรับการน าเนื้อหารายการไปใช้ประโยชน์ในอนาคต กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งความรู้ด้านข้อดี-ข้อเสียของการแต่งรถ ความปลอดภัยของชิ้นส่วน 
อุปกรณ์ตกแต่งชนิดต่างๆ และส่วนใหญ่ไม่เคยทดลองท าการตกแต่งรถง่ายด้วยตนเอง (D.I.Y.) 
หลังจากรับชมรายการแล้ว จึงอยากทดลองท าและอยากเรียนรู้วิธีการในการตกแต่งแบบอ่ืนๆต่อไป  

ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหารายการที่ควรจะน าเสนอ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น 
ว่าถ้ารายการสามารถน าเสนอข้อมูลทุกเรื่องท่ียิ่งลึกมากเท่าไหร่  หรือเป็นข้อมูลที่พิเศษสุด ๆ จะท าให้ 
รายการมีความแข็งแกร่งขึ้นมาทันที แต่ข้อมูลถ้าไม่ลึกหรือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปที่หาได้จากเว็บไซต์ 
ผู้ชมอาจจะรับชมแบบผ่านๆ แต่ไม่เกิดการจดจ า หรือเกิดความประทับใจเพ่ือรอติดตามในเทปต่อๆไป 
ดังนั้น ข้อมูลที่ลึกและถูกต้องชัดเจนจะเป็นสิ่งส าคัญที่สุดส าหรับรายการโทรทัศน์ทุกรายการ 
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1.2.3 ความพึงพอใจต่อการน าเสนอรายการ Club Road (Style) 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการน าเสนอรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง  

5 ท่าน มีความคิดเห็นว่า พิธีกรผู้ด าเนินรายการมีบุคลิกเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งน้ าเสียงและ
ท่าทาง มีความรู้เรื่องรถ มีความม่ันใจในการเป็นผู้ด าเนินรายการ ในช่วงกลางรายการค่อนข้างน่าเบื่อ 
เพราะว่าเป็นช่วงสนทนาถาม-ตอบทั่วไป นอกจากนั้นช่วงอ่ืนๆ มีความสนุกสนานมากขึ้น เป็นกันเอง
กับแขกรับเชิญ อาจจะต้องมีการแก้ไขในส่วนของการเน้นเสียงหรือกระแทกเสียงที่มากเกินไป ท าให้
ขาดความเป็นธรรมชาติ ส่วนแขกรับเชิญในช่วง Club Talk มีความน่าเชื่อถือ เพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านการแต่งรถอย่างดี สามารถตอบค าถามได้อย่างถูกต้อง และแขกรับเชิญในช่วง D.I.Y. สามารถ 
ให้ความรู้แก่มือใหม่ได้ดี เหมือนเป็นการแนะน าแบบเพ่ือนต่อเพ่ือน 

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่องวิธีการน าเสนอรายการว่า ช่วง Club Talk พิธีกร 
และแขกรับเชิญอาจจะไม่ต้องนั่งที่โซฟาก็ได้ อาจจะไปยืนอยู่บริเวณรถ พูดคุยและพาชมภายนอก-
ภายใน แต่ละส่วน สตาร์ทเครื่องยนต์ สัมผัสดูของจริง จะท าให้ได้อารมณ์ที่น่าติดตาม ไม่น่าเบื่อ 
สามารถเข้าถึงคนดูได้ดีกว่านั่งสนทนาและแทรกภาพประกอบ และถ้าหากแขกรับเชิญไม่น่าสนใจ 
หรือข้อมูลไม่แน่นพอ ผู้ชมอาจจะเปลี่ยนช่องหนีได้ 

ในด้านของความเชื่อมโยงของรายการในแต่ละช่วง กลุ่มตัวอย่าง 5 ท่าน มีความเห็น
ว่ารายการในแต่ละช่วงมีความเชื่อมโยงกัน โดยเริ่มจากช่วงแรกที่เกี่ยวกับการน าเสนอการแต่งสไตล์ 
ที่คนไทยนิยมแต่งกัน ต่อเนื่องด้วยรถยนต์ที่เป็นที่นิยมในการแต่งสไตล์นี้ โดยให้ความรู้ของชุดแต่ง 
แต่ละจุดอย่างครบถ้วนแก่ผู้ชม และช่วงที่สองเป็นการสาธิตวิธีการตกแต่งรถยนต์ด้วยตนเองง่ายๆ  
มีความน่าสนใจและเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเป็นอย่างดี  

กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้มีความคิดเห็นในเรื่องการเชื่อมโยงของรถยนต์ที่น ามาเสนอ คือ  
ช่วง Club Talk เป็นรถ Mitsubishi Lancer แล้ว ในช่วง D.I.Y. ไม่จ าเป็นต้องเป็นรถรุ่นเดียวกันก็ได้ 
สามารถสลับเลือกรถในแบบต่างๆกัน หรือเนื้อหาต่างกันได ้เพ่ือขยายความสนใจให้แก่ผู้ชมได้กว้างขึ้น 
เพราะว่าในไทยประเทศไทยไม่ได้มีรถยนต์รุ่นนี้เพียงรุ่นเดียว มีคนที่สนใจการแต่งรถยนต์หลายรุ่น
หลายยี่ห้อ ดังนั้นในการออกอากาศควรให้รายละเอียดที่คละกันในแต่ละรุ่นที่สามารถครอบคลุมผู้ชม 
ได้กว้างมากขึ้น ไม่เฉพาะเจาะจงรถยนต์รุ่นนั้นๆ 

1.2.4 ความพึงพอใจต่อกราฟิก การตัดต่อ (Editing) ดนตรี และเสียงประกอบของ
รายการ Club Road (Music and Sound effect) 

ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อกราฟิก การตัดต่อ ดนตรี เสียงประกอบ 
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ท่าน มีความเห็นว่า กราฟิกรายการมีความเข้ากันกับรายการ ดูลงตัวดี ไม่มาก  
ไม่น้อยเกินไป เหมาะสมกับเนื้อหาที่เป็นการแต่งรถยนต์ การใช้สีด า เหลือง และกราฟิกลายคาร์บอน 
ท าให้ดูสปอร์ต ส่วนการตัดต่อนั้น มีความสนุกสนาน ตัดต่อได้ดีและต่อเนื่อง มีการแทรกภาพ (insert) 
และตัวอักษร (super) เข้ามาช่วยเสริมความเข้าใจแก่ผู้ชม แต่บางอย่างมีระยะเวลาน้อยเกินไป ท าให้
ผู้ชมอ่านไม่ทัน นอกจากนี้อาจจะพัฒนาการจัดวางกราฟิกให้ดีกว่านี้ เป็นประสบการณ์ที่ต้อง 
ศึกษาเพ่ิมเติม ตามยุคสมัยและการเปิดรับของผู้ชม ส่วนไตเติ้ลรายการ (Title) เหมาะสมกับรายการดี 
มีความทันสมัย มีความดึงดูดน่าสนใจ 
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ในด้านดนตรีและเสียงประกอบ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ท่าน มีความเห็นตรงกันว่า ชื่นชอบ 
เพลงและเสียงประกอบของรายการในแต่ละช่วง เพราะมีความสนุกสนาน ตื่นเต้น เหมาะกับรายการ 
รถยนต์ ท าให้เร้าอารมณ์ความอยากแต่งรถของผู้ชมได้ นอกจากนี้อาจจะลองเพ่ิมเสียงประกอบในช่วง 
การเชื่อมภาพกราฟิกหรือเชื่อมช่วง (Transition) ท าให้ดูมีชีวิต มีความรู้สึกมากข้ึน 

1.2.5 ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ Club Road (Overview) 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ กลุ่มตัวอย่าง 5 

ท่านมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ โดยให้เหตุผลว่าเป็นรายการส าหรับมือใหม่ที่อยากหัด
แต่งรถโดยเฉพาะ สามารถท าให้การแต่งรถที่ยากกลายเป็นเรื่องง่าย ใครๆก็สามารถแต่งรถได้เอง 
เลือกซื้อเลือกหาอุปกรณ์ตกแต่งที่มีความเหมาะสมกับรถยนต์ของตนเอง ตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญได้อีกท้ังยังสามารถน าความรู้ในด้านอ่ืนๆไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น เรื่องของ
กฎหมายกับการแต่งรถ หรือการปรับแต่งชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ เป็นต้น 

ช่วง Club Talk เป็นช่วงสนทนา กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า เป็นช่วงการให้
ค าแนะน าแก่มือใหม่หัดแต่งได้เป็นอย่างดี เพราะน าเสนอผ่านผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการ 
แต่งรถมานานท าให้มือใหม่ได้เรียนรู้ถึงวิธีการตกแต่ง การเลือกใช้ชิ้นส่วน ข้อดี -ข้อเสียของอุปกรณ์
ตกแต่งบางอย่าง 

ช่วง D.I.Y เป็นการสาธิตการแต่งรถด้วยตนเองแบบง่ายๆ กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า 
มีความน่าสนใจมาก สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้ เพราะทุกท่านมีความชื่นชอบใน  
การแต่งรถของตนเองอยู่แล้ว และการท า D.I.Y. ก าลังเป็นกระแสของผู้ที่รักการแต่งรถ จึงอยากลอง
ท าตามวิธีการง่ายๆในรายการ ควรแทรกภาพ (Insert) วัสดุอุปกรณ์ และขั้นตอนการท าให้มากกว่านี้ 
เพราะข้อมูลช่วงนี้ทั้งภาพและเสียงต้องมีมากพอสมควร จะท าให้ช่วงนี้ดูมีพลังขึ้นมา เช่น สีสเปรย์ 
ชนิดนี้เป็นอย่างไร ต่างจากสีสเปรย์ทั่วไปอย่างไร เนื้อสีที่สเปรย์ออกมาเป็นอย่างไร เป็นต้น ขั้นตอน 
การท าทุกขั้นตอนต้องมีภาพประกอบที่ละเอียด จะท าให้เห็นขั้นตอนการท าได้ชัดเจนมากขึ้น 

และช่วงเกร็ดความรู้เรื่องกฎหมายกับการแต่งรถ เป็นการให้ข้อมูลที่มีการอ้างอิงจาก 
แหล่งที่มาที่เชื่อถือได้ ท าให้ผู้ชมน าเก็บไปเป็นความรู้ก่อนการเลือกแต่งรถได้อย่างดี 

กลุ่มตัวอย่างท้ัง 5 ท่าน ในช่วงอายุนี้ ยังคงชื่นชอบช่วง D.I.Y. มากที่สุดเช่นกัน โดยให้
เหตุผลว่า เป็นช่วงที่ท าให้นักแต่งรถมือใหม่มีความรู้มากขึ้น เป็นตัวช่วยท าให้ผู้ชมได้มีความกล้า 
ทีจ่ะลองท า และท าให้ผู้ชมมีความใกล้ชิดกับรถตัวเองมากขึ้น  จะเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้ชมรู้สึกมีอารมณ์ร่วม 
ได้มากและรู้สึกสนุกสนานกับการแต่งรถด้วยตัวเอง 

2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อประเมินประสิทธิผลรายการ 
ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการส าหรับนักแตงรถมือใหม่ 
รายการ Club Road”  

จากการที่ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการส าหรับนักแตงรถ 
มือใหม ่รายการ Club Road” ของกลุ่มผู้ที่อยู่ในวัยเริ่มท างานที่มีอายุ 22-25 ปี จ านวน 5 ท่าน และ
กลุ่มผู้ที่สนใจการแต่งรถยนต์ อายุระหว่าง 26-35 ปี จ านวน 5 ท่าน รวมทั้งสิ้น 10 ท่าน ทั้งสองกลุ่ม
มีความพึงพอใจในด้านต่างๆ ของรายการ ซ่ึงมีความคิดเห็นที่เหมือนและแตกต่างกัน ดังนี้  
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2.1 ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบรายการ กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม  
มีความพึงพอใจและชื่นชอบรูปแบบรายการ ซ่ึงมีความน่าสนใจ เจาะกลุ่มผู้ชมที่เป็นมือใหม่โดยเฉพาะ 
ซึ่งแตกต่างจากรายการรถยนต์อื่นๆ และมีความหลากหลายของเนื้อหาทั้งการให้ค าแนะน าการแต่งรถ 
กฎหมายกับการแต่งรถ และการสาธิตการแต่งรถยนต์ด้วยตนเองแบบง่ายๆ (D.I.Y.) รูปแบบรายการมี
ความเข้าใจง่าย ท าให้ผู้ชมที่สนใจในเรื่องของรถยนต์แต่ไม่เข้าใจในเรื่องการตกแต่งรถยนต์ สามารถ
เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ได้ง่ายขึ้น เสมือนเป็นรายการโทรทัศน์ที่เป็นเพ่ือนกับนักแต่งรถที่คอยหาข้อมูล
การตกแต่งท่ีน่าสนใจมาน าเสนอให้รู้สึกว่า การแต่งรถเป็นสังคมหนึ่ง 
ตาราง 5-1 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นและความพึงพอใจในด้านรูปแบบรายการ 

วัยเริ่มท างานที่สนใจการแต่งรถ 22-25 ปี ประชาชนทั่วไปท่ีสนใจการแต่งรถ  26-35 ปี 
- มีความชื่นชอบ สนใจและเข้าใจรูปแบบรายการ 

เป็นอย่างด ี
- รายการเฉพาะกลุ่ม ที่แตกต่างจากรายการรถ 

รายการอื่น ซ่ึงใช้ผู้เชี่ยวชาญมานั่งคุยกันเอง 
- ผู้ชมที่สนใจเรื่องการแต่งรถ แต่ยังไม่มีแนวทาง 

สามารถรับชมและเข้าใจในสิ่งที่ไม่เคยรู้ได้ 
- มีเนื้อหาการแต่งรถยนต์โดยเฉพาะ ไม่จ าเจ 

เหมือนรายการอ่ืนๆ 

- รูปแบบรายการน่าสนใจ เข้าใจรูปแบบรายการ 
- ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายรายการ มีช่องทางในการ 
รับทราบข้อมูลเพ่ิมขึ้น นอกเหนือจากเว็บไซต์ 
หรือ นิตยสาร 

- รายการเสมือนเป็น เพ่ือนกับนักแต่งรถมือใหม่ 
ที่คอยให้ข้อมูลแนวทางการแต่งรถ ให้รู้สึกว่า 
การแต่งรถเป็นสังคมหนึ่ง 

- มือใหม่ที่รักการแต่งรถ ชอบการเปิดรับสาร 

2.2 ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาของรายการ กลุ่มตัวอย่าง  
มีความเห็นว่าเนื้อหารายการ มีประโยชน์ส าหรับมือใหม่หัดแต่งและสามารถน าไปใช้ได้จริง ทั้งในด้าน 
เทคนิคของการตกแต่งรถยนต์ และการเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีหาได้ง่ายๆ มาแต่งรถในแบบฉบับของตนเอง 
เนื้อหารายการที่มีความทันสมัย มีผู้เชี่ยวชาญทีม่ีความน่าเชื่อถือ และเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่าย 
ตาราง 5-2 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นและความพึงพอใจในด้านเนื้อหารายการ 

วัยเริ่มท างานที่สนใจการแต่งรถ 22-25 ปี ประชาชนทั่วไปท่ีสนใจการแต่งรถ  26-35 ปี 
- ให้ความรู้ เทคนิคการแต่ง ทันสมัย และมีความ 

หลากหลายของเนื้อหาแก่กลุ่มเป้าหมายได้ 
- มี ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ ทั้ ง ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ที่ มี

ประสบการณ์ การสาธิต ภาพประกอบ และ
อ้างอิงที่มาชัดเจน 

- เนื้อหาสามารถใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ น าไป 
เป็นไอเดียหรือต้นแบบการแต่งรถ เปรียบเทียบ 
เรียนรู้ข้อดี-ข้อเสียได้ 

- ให้สาระความรู้ในด้านต่างๆเช่นเดียวกันแก่ 
กลุ่มเป้าหมายมือใหม่หัดแต่งโดยเฉพาะ 

- เนื้อหาเข้าใจได้ง่าย มีการแบ่งสัดส่วนการน า 
เสนอเนื้อหาทั้ง 2 ช่วงได้อย่างลงตัว 

- สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวันได้ 
หลังจากรับชมแล้วอยากทดลองท า D.I.Y. ด้วย 
ตนเอง 
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2.3 ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการน าเสนอรายการ กลุ่มตัวอย่าง 
มีความคิดเห็นว่า พิธีกรผู้ด าเนินรายการมีบุคลิกเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่อนข้างดีอยู่แล้ว มีความรู้  
เรื่องรถ แต่ควรปรับปรุงแก้ไขให้ด าเนินรายการอย่างเป็นธรรมชาติมากกว่านี้ จะท าให้รายการ 
ดูราบรื่นมากขึ้น แต่ในด้านความเชื่อมโยงของรายการในแต่ละช่วง กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม  
มีความคิดเห็นต่างกันบ้าง กลุ่ม 22-25 ปี ชอบการความต่อเนื่องของการน าเสนอรถรุ่นเดียวกันทั้ง
รายการ แต่ไม่ชอบการเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาในช่วงกฎหมายการแต่งรถกับช่วง D.I.Y. และกลุ่ม  
26-35 ปี ชอบเนื้อหาที่น าเสนอสิ่งที่ยังคงเป็นสไตล์เรซซิ่งทั้งรายการ แต่ไม่ชอบการน าเสนอด้วย
รถยนต์เพียงรุ่นเดียว เพราะอาจจะท าให้ผู้ชมไม่สนใจ ควรจะน าเสนอรถหลากหลายรุ่น คละกันไป 
ตาราง 5-3 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นและความพึงพอใจในด้านการน าเสนอรายการ 

วัยเริ่มท างานที่สนใจการแต่งรถ 22-25 ปี ประชาชนทั่วไปท่ีสนใจการแต่งรถ  26-35 ปี 
- พิธีกรยังดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ ทั้งสีหน้าและ 

ท่าทางดูเกร็งเล็กน้อย แต่ด าเนินไปอย่างราบรื่น 
- แขกรับเชิญทั้ง 2 ช่วง ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

ท าให้มือใหม่เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย 
- การเชื่อมโยงเนื้อหาระหว่างกฎหมายการ 

แต่งรถที่เป็นเรื่องของไฟหน้า กับ การท า D.I.Y 
เรื่องการเปลี่ยนสีรถยังมีความไม่ต่อเนื่องกันอยู่ 

- ชอบความต่อเนื่องที่ใช้รถรุ่นเดียวกันทั้งรายการ 
เป็นเทปเฉพาะรุ่น 

- พิธีกรมีเอกลักษณ์ มีความมั่นใจในการถ่ายท า 
แต่เน้นเสียง กระแทกเสียงเกินไป จนขาดความ 
เป็นธรรมชาติ 

- พิธีกรรับเชิญช่วง D.I.Y. สามารถแนะน าการ 
แต่งรถง่ายๆ แบบเพ่ือนสอนเพ่ือน ท าให้ผู้ชม 
รู้สึกใกล้ชิด 

- ชอบความต่อเนื่องของเนื้อหาที่เป็นสไตล์เรซซิ่ง 
- อยากให้น าเสนอรถหลากหลายรุ่น ไม่เจาะจง 
ท าให้ขยายความสนใจได้กว้างข้ึนในแต่ละเทป 

2.4 ในด้านของความพึงพอใจที่มีต่อกราฟิก การตัดต่อ ภาพ ดนตรี เสียงประกอบ 
กลุ่มตัวอย่างรู้สึกชื่นชอบกราฟิกรายการที่มีความเข้ากันกับรายการ มีความสปอร์ต เหมาะสมกับ 
เนื้อหารายการรถยนต์ และการตัดต่อโดยรวมที่มีความสนุกสนาน เร้าใจ น าเสนอภาพและข้อมูล
ตัวอักษรที่เข้าใจได้ง่าย ในด้านดนตรีและเสียงประกอบเช่นกัน มีความเหมาะสมกับรายการแต่ละช่วง 
ดูสนุกสนาน ตื่นเต้น และท้าทาย ท าให้ไม่น่าเบื่อและอยากติดตามชมรายการต่อไป แต่อาจจะเพ่ิม
เสียงประกอบในช่วงการเชื่อมภาพ (Transition) จะท าให้รายการมีมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น 
ตาราง 5-4 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นและความพึงพอใจในด้านกราฟิก การตัดต่อ ภาพ 
ดนตรี และเสียงประกอบ 

วัยเริ่มท างานที่สนใจการแต่งรถ 22-25 ปี ประชาชนทั่วไปท่ีสนใจการแต่งรถ  26-35 ปี 
- กราฟิกรายการมีความเข้ากันกับรายการดี 

แต่การตัดต่อในช่วงแรกๆ จังหวะช้าไปเล็กน้อย 
ช่วงหลังสนุกสนานขึ้น เพราะมีภาพประกอบ 

- ชอบดนตรีและเสียงประกอบ มีความสนุกสนาน 
ตื่นเต้น ท้าทาย เหมาะกับรายการ ดูไม่น่าเบื่อ 

- กราฟิกรายการดูลงตัว ไม่มากไป น้อยไป ตัดต่อ 
ได้ดี สนุกสนาน มีการแทรกภาพและตัวอักษร 
แต่เร็วเกนิไป ท าให้อ่านไม่ทันเล็กน้อย 

- ชื่นชอบเช่นกัน แต่อาจจะเพ่ิมเสียงประกอบใน 
ช่วงการเชื่อมภาพไปยังภาพถัดไป (Transition) 
จะท าให้รายการมีอารมณ์มีชีวิตชีวา 
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2.5 ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ กลุ่มตัวอย่างมีความ
ชื่นชอบและพึงพอใจ โดยให้เหตุผลว่า เป็นรายการส าหรับมือใหม่ที่อยากหัดแต่งรถโดยเฉพาะ 
สามารถท าให้การแต่งรถที่ยากกลายเป็นเรื่องง่าย ใครๆก็สามารถแต่งรถเองได้ และน าไปประยุกต์ใช้ 
ในการแต่งรถของตนเองได้จริง การน าเสนอในเรื่องที่มีความน่าสนใจ ที่ก าลังเป็นกระแสนิยมในตอนนี้ 
รวมถึงเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแต่งรถ ที่ท าให้ผู้แต่งสามารถแต่งรถได้อย่างถูกกฎหมาย 
ปลอดภัย และไม่เดือดร้อนผู้ใช้รถใช้ถนนคนอ่ืนๆ 

ตาราง 5-5 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ 
วัยเริ่มท างานที่สนใจการแต่งรถ 22-25 ปี ประชาชนทั่วไปท่ีสนใจการแต่งรถ  26-35 ปี 

- น าไปประยุกต์ใช้ในการแต่งรถของตนเองได้จริง 
การน าเสนอในเรื่องที่ก าลังเป็นกระแสนิยม 
ในปัจจุบัน ท าให้ผู้ชมนั้นรู้สึกว่ารถของตนนั้น 
ทันสมัยตามกระแส 

- การผลิตรายการนั้นตรงกับคอนเซปท์รายการ 
ภาพ เสี ย ง  เนื้ อหา  การน า เสนอมี ความ 
เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมเป้าหมายรายการ และ
สามารถต่อยอดน าไปใช้ในอนาคตได้ 

- เป็นรายการส าหรับมือใหม่ที่อยากหัดแต่งรถ 
โดยเฉพาะ สามารถท าให้การแต่งรถที่ยาก 
กลายเป็นเรื่องง่าย ใครๆก็สามารถแต่งรถได้เอง  
เลือกซื้ออุปกรณ์ตกแต่ง ที่มีความเหมาะสมกับ 
รถยนต์ของตนเองตามค าแนะน าได้ อีกทั้งยัง 
สามารถน าความรู้ในด้านอ่ืนๆไปใช้ประโยชน์ใน 
ชีวิตประจ าวันได้  

และในด้านความพึงพอใจต่อช่วงรายการ กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบช่วง D.I.Y. มากที่สุด โดยให้
เหตุผลว่า เป็นแนวคิดแบบใหม่ที่ก าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ซึ่งสามารถตกแต่งรถยนต์ได้ด้วย 
ตนเอง เหมาะส าหรับผู้ที่หาแนวทางท่ีอยากแต่งรถด้วยตนเองได้ทั้งสวยงาม และประหยัดงบประมาณ 
การแต่งรถ หลังจากรับชมแล้วท าให้อยากทดลองท าเอง 
ตาราง 5-6 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นและความพึงพอใจในช่วงของรายการ 

วัยเริ่มท างานที่สนใจการแต่งรถ 22-25 ปี ประชาชนทั่วไปท่ีสนใจการแต่งรถ  26-35 ปี 
- เป็นแนวคิดแบบใหม่ก าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน 

ซึ่ งสามารถตกแต่ งรถยนต์ ได้ ด้ วยตนเอง  
เหมาะส าหรับผู้ที่อยากแต่งรถด้วยตนเอง  
ทั้งสวยงามและประหยัดงบประมาณ 

- มีความน่าสนใจ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้ 
และ D.I.Y. ก าลังเป็นกระแสของผู้รักการแต่งรถ 
จึงอยากลองท าตามวิธีการง่ายๆในรายการ 

กลุ่มตัวอย่างได้ให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมเพ่ือน าไปพัฒนารายการ โดยต้องการให้รายการ 
เสนอช่วงอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น การทดสอบสมรรถนะรถยนต์ หรือรีวิวรถแต่ง เป็นต้น และปรับปรุงลีลา 
การน าเสนอของผู้ด าเนินรายการให้มีความม่ันใจมากกว่านี้ ปรับปรุงแก้ไขการตัดต่อให้ดูน่าสนใจ 
ทั้งรายการ และปรับปรุงเสียงบรรยายของ VTR แต่ละช่วง เป็นต้น 

จากผลสรุปข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการประเมินผลรายการ เพ่ือให้ทราบถึงความ 
คิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ส าหรับ นัก
แต่งรถมือใหม่ ซึ่งจะน าไปสู่บทสรุปและการอภิปรายผลชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ 
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บทที่ 6 

สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงานรายการ ในหัวข้อเรื่อง “การผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับ 
นักแต่งรถมือใหม่” เป็นการศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงาน ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบ เนื้อหา 
วิธีการน าเสนอ รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการผลิตรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ ศึกษาข้อมูลความ 
คิดเห็นจากผู้ผลิตรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ รวมถึงส ารวจพฤติกรรมการรับชมรายการที่มีเนื้อหา 
เกี่ยวกับรถยนต์ทางโทรทัศน์ และความต้องการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อ 
รายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ตลอดจนประเมินผลชิ้นงานรายการ ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น 
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้น 
สามารถสรุป อภิปรายผล และอธิบายข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 

1. การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอที่ปรากฏในรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ 
ทั้งที่ออกอากาศทางฟรีทีวี (Free TV) และออกอากาศบนเว็บไซต์ยูทูป www.youtube.com 
จ านวน 3 รายการ 

จากการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอที่ เกิดขึ้นในรายการรถยนต์  
ทั้งที่ออกอากาศทางฟรีทีวี (Free TV) และออกอากาศบนเว็บไซต์ www.youtube.com อันได้แก่ 
รายการ ฅ-คนรักรถ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 , รายการ แมกซ์ทีวี (Max TV) 
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สปีดแชนแนล (Speed Channel) ผ่านช่อง ทรูวิชั่นส์ 72 และรายการ 
รถแต่ง โซไซตี้ (รถแต่ง Society) ออกอากาศทางเว็บไซต์ www.youtube.com ทั้งที่ออกอากาศ 
ตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งรับชมย้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์ของทางสถานี และเว็บไซต์ดูรายการ 
ย้อนหลังต่างๆ ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 

1.1 รูปแบบ (Format) ของรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ 
รูปแบบของรายการทั้ง 3 รายการนั้น เป็นรายการวาไรตี้รถยนต์ แต่มีวิธีการน าเสนอ 

เพ่ือที่จะให้ความรู้ในด้านรถยนต์ที่แตกต่างกันออกไป รายการ ฅ-คนรักรถ มีการเชิญแขกรับเชิญ 
มาร่วมรายการและท ากิจกรรมเกี่ยวกับรถยนต์ในแบบต่างๆ รายการ แมกซ์ทีวี เป็นการทดสอบ 
รถยนต์อย่างตรงไปตรงมา เพ่ือให้ข้อมูลเปรียบเทียบช่วยในเรื่องการตัดสินใจของผู้ชม และรายการ 
รถแต่ง โซไซตี้ เป็นการสนทนากับคลับรถยนต์หรือคลับรถแต่ง และการสาธิตการท าดีไอวาย (D.I.Y.) 
เพ่ือตกแต่งรถยนต์ ทั้ง 3 รายการ ยังมีอารมณ์ของภาพ (Mood and Tone) ที่คล้ายคลึงกัน คือ 
ความสนุกสนาน ท้าทาย ตามสไตล์รายการรถยนต์ 
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1.2 เนื้อหา (Content) ของรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ 
รายการ ฅ-คนรักรถ เป็นการท ากิจกรรมที่เกี่ยวกับรถและใช้ดาราที่มีความชื่นชอบ 

รถยนต์มามีส่วนร่วมกับกิจกรรมในรายการ รายการ แมกซ์ทีวี จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทดสอบรถยนต์ 
โดยเฉพาะในด้านต่างๆ ท าให้ผู้ชมทราบข้อมูลคุณสมบัติข้อดี-ข้อเสียของรถยนต์แต่ละรุ่นและสามารถ 
น ามาเปรียบเทียบกันได้ และรายการ รถแต่ง โซไซตี้ เป็นการน าเสนอเนื้อหาการแต่งรถยนต์ 
โดยเฉพาะจากผู้ใช้รถจริง และจากผู้เชี่ยวชาญที่ให้ค าแนะน า 

1.3 ลีลาและวิธีการน าเสนอ (Style and Presentation) ของผู้ด าเนินรายการรถยนต์ 
ทางโทรทัศน ์

ใช้พิธีกรที่มีบุคลิกเกี่ยวกับรถยนต์ ทั้งนักแข่งรถหลากหลายรูปแบบ หรือผู้ที่ชื่นชอบ 
รถยนต์ เพราะสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ชมได้และสามารถพูดคุยเรื่องรถยนต์ได้อย่างเข้าใจ ทั้งยังใช้ลีลา 
ในการน าเสนอที่เป็นกันเอง สนุกสนาน มีมุขตลก โน้มน้าวผู้ชมได้ ท าให้รายการน่าสนใจและ 
น่าติดตาม ซึ่งบุคลิกของผู้ด าเนินรายการ เป็นส่วนส าคัญที่เกี่ยวกับการเสนอทั้งด้านรูปแบบและ 
เนื้อหาของรายการต่อกลุ่มเป้าหมายได้ 

2. การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิต และผู้ด าเนินรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ ที่ออกอากาศ
ทางฟรีทีวี (Free TV) และ เคเบิ้ลทีวี (Cable TV) จ านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน 

จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตรายการ 
รถยนต์ทางโทรทัศน์ จากผู้ผลิตและผู้ด าเนินรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ ที่ออกอากาศทาง ฟรีทีวี 
(Free TV) และเคเบิ้ลทีวี (Cable TV) อันได้แก่ ผู้ผลิตรายการ ฅ-คนรักรถ ออกอากาศทาง 
สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และผู้ด าเนินรายการสปีดทอล์ค (Speed Talk) ออกอากาศทาง 
สถานีโทรทัศน์สปีดแชนแนล (Speed Channel) ช่องทรูวิชั่นส์ 72 จ านวน 2 ท่าน ระหว่างวันที่ 
13 กันยายน – 20 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยแบ่งกลุ่มประเด็นสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ประเด็น และ
สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

2.1 แบบสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการ ฅ-คนรักรถ 

2.1.1 ค าถามท่ัวไปเกี่ยวกับรายการรถยนต์ในปัจจุบัน 
ผู้ผลิตรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ มีความคิดเห็นว่า ปัจจุบันรายการรถยนต์ทาง 

โทรทัศน์มีมากมายหลายรายการ ออกอากาศหลายช่องทาง ทั้งฟรีทีวี หรือ เคเบิ้ลทีวี และมักจะ 
มีเนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน กลุ่มเป้าหมายของรายการเป็นผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์กลุ่มเดียวกัน จึงมีการ 
น าเสนอรายการที่แตกต่างกันออกไป เพ่ือให้รายการนั้นๆมีความน่าสนใจต่างจากรายการคู่แข่ง 

2.1.2 ค าถามเรื่องขั้นตอนและกระบวนการผลิตรายการ 
ด้านขั้นตอนและกระบวนการผลิตรายการ ในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ ผู้ผลิตควร 

มีวิธีการจัดการระบบการท างานตามแต่ละหน้าที่ วางแผนอย่างเป็นล าดับขั้นตอน ทั้งการเตรียมการ 
หาข้อมูลต่างๆ การสร้างสรรค์รายการให้มีความน่าสนใจ ขั้นตอนการผลิตรายการ ควรใช้หลัก 
ความเป็นมืออาชีพและความใส่ใจรายละเอียดในด้านต่างๆของการผลิตรายการ ไม่ว่าจะเป็นทีมงาน 
นักแสดง พิธีกร อุปกรณ์การถ่ายท า สถานที่ เวลา สภาพดินฟ้าอากาศ เป็นต้น เพ่ือท าให้รายการ 
มีคุณภาพที่ดีน าเสนอแก่ผู้ชม และขั้นตอนหลังการผลิตรายการก็จะน าฟุตเทจรายการมาเข้าขั้นตอน 
การตัดต่อ แต่งสี ใส่กราฟิก ใส่เพลง ให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นของรายการออกมา 
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2.1.3 ค าถามด้านรูปแบบหรือวิธีการน าเสนอรายการ 
การก าหนดรายการให้มีรูปแบบเป็นวาไรตี้ (variety) จะท าให้มีความน่าสนใจมากขึ้น 

เช่น การใช้องค์ประกอบ หรือน ากิจกรรมต่างๆ เข้ามาเสริมตัวรายการ เพ่ือลดความตึงเครียดของ 
เนื้อหา และให้มีความบันเทิงที่สามารถรับชมได้ง่าย และครอบคลุมกลุ่มผู้ชมหลากหลายรูปแบบ  
ทั้งผู้ที่มีความรู้ด้านรถยนต์อยู่แล้วและผู้ที่ไม่รู้เรื่องรถยนต์ รวมถึงให้มีอารมณ์ของภาพ (Mood and 
Tone) ทีมี่ความตื่นเต้น ท้าทาย และสนุกสนานเข้ากับรายการรถยนต์ 

2.1.4 ค าถามด้านเนื้อหาของรายการ 
เนื้อหาของรายการเป็นส่วนส าคัญที่มีผลต่อการก าหนดรูปแบบ และวิธีการน าเสนอ 

รายการ ดังนั้นควรเป็นสิ่งที่ผู้ชมส่วนใหญ่สนใจ มีความสดใหม่ ทันเหตุการณ์ หรือก าลังเป็นกระแสอยู่ 
และเนื้อหารายการที่ดียังส่งผลให้ผลงานมีคุณภาพท่ีสามารถเป็นจุดเด่นของรายการได้เช่นกัน ถ้าหาก 
เนื้อมีความคล้ายคลึงหรือซ้ ากับรายการอื่น ควรจะใช้วิธีการน าเสนอที่แตกต่างออกไปมาประกอบด้วย 

2.1.5 ค าถามด้านผู้ด าเนินรายการหรือผู้เชี่ยวชาญในการตอบค าถามเรื่องรถยนต์ 
ผู้ด าเนินรายการนั้น ควรเลือกจากความสามารถในการสื่อสารเนื้อหาไปยังผู้ชมให้ 

มีความน่าสนใจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่ส าคัญที่สุด คือ มีบุคลิกที่ตรงกับรายการหรือเนื้อหา 
รายการ เพราะสามารถน าเอาประสบการณ์ท่ีมีมาใช้ในการเสนอเนื้อหาในรายการ เพ่ือท าให้มีรายการ 
มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น รายการรถยนต์ก็เช่นกัน ควรเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับรถเป็นประจ า เช่น 
นักแข่ง นักแต่งรถ ผู้ทดสอบ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ เป็นต้น ส่วนผู้เชี่ยวชาญที่จะมาตอบปัญหา 
ควรเป็นกลาง และมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับในวงการรถยนต์ 

2.1.6 ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ 
ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ เป็นสิ่งที่ เราสามารถเรียนรู้และป้องกันได้  

ทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือปัญหาทางเทคนิค ดังนั้นควรจะมีการวางแผนรับมือกับอุปสรรค
ไว้ล่วงหน้า ให้สามารถควบคุมได้ และท าให้การท างานประสบความส าเร็จ 

2.1.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ 
ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ 

การก าหนดรูปแบบและวิธีการน าเสนอรายการ ที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ 
เป็นมือใหม่หัดแต่ง นอกจากจะใช้เนื้อหาข้อมูลที่มาน าเสนอให้มีความแปลกใหม่แตกต่างจากรายการ 
อ่ืนๆ เพ่ือท าให้รายการมีความน่าสนใจแล้ว กลุ่มเป้าหมายที่เป็นมือใหม่ คือ ผู้ที่มีความรู้เรื่อง 
การแต่งรถเป็นศูนย์ ควรจะแนะน าวิธีการเป็นขั้นตอน ใช้ค าศัพท์ที่เข้าใจง่าย ให้เป็นประสบการณ์ที่ดี 
ครั้งแรก ส าหรับผู้ชมที่ยังไม่มีความรู้ด้านการแต่งรถยนต์ รับชมครั้งแรกก็เข้าใจ ข้อมูลที่จะน ามาเสนอ 
นั้นต้องตรงประเด็น ถูกต้อง และเชื่อถือได้ 

2.2 แบบสัมภาษณ์ผู้ด าเนินรายการ สปีดทอล์ค (Speed Talk) 
2.2.1 ค าถามท่ัวไปเกี่ยวกับรูปแบบการแต่งรถยนต์ในประเทศไทย 
รูปแบบการแต่งรถยนต์ในประเทศไทย ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งรถในรูปแบบรถชนิด 

ต่างๆแต่ละรูปแบบ ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การตกแต่งภายนอกเพ่ือเพ่ิมความสวยงามให้แก่ตัวรถ และ 
ภายในจะเป็นการตกแต่งเพ่ือความสวยงามและสามารถใช้ประโยชน์ได้เช่นกัน การแต่งรถแต่ละ 
รูปแบบจะมีการแยกย่อยออกเป็นแนวต่างๆ เช่น รูปแบบรถยนต์ทางเรียบ จะมีทั้งแนวสตรีทเรซซิ่ง  
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ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย หรือ แนวฟลัช แนววีไอพี เป็นต้น การแต่งรถนั้น 
ควรค านึงถึงการใช้งานหลักในชีวิตประจ าวันและความปลอดภัยในทุกๆด้านเช่นกัน 

2.2.2 ค าถามเรื่องความปลอดภัยในการแต่งรถและการแต่งรถอย่างถูกกฎหมาย 
ความปลอดภัยในการแต่งรถยนต์และการแต่งรถอย่างถูกกฎหมาย เป็นสิ่งที่ต้องมา

ควบคู่กับการแต่งรถเสมอ ความปลอดภัยดังกล่าว ได้แก่ ความปลอดภัยของผู้ขับขี่ ผู้ใช้รถใช้ถนน 
และตัวรถ ในเรื่องของกฎหมายการแต่งรถยนต์หรือห้ามดัดแปลงสภาพรถนั้น ผู้ใช้รถส่วนใหญ่ไ ม่
เคารพกฎ และมีการแต่งผิดกฎหมายมากมายในปัจจุบัน ดังนั้นควรปลูกฝังจิดส านึกและแนะน าให้แก่
ผู้ที่จะเป็นมือใหม่ในการแต่งรถได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย และความปลอดภัย 

2.2.3 ค าถามเรื่องการประดิษฐ์อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ด้วยตนเอง หรือ ดีไอวาย  
ในปัจจุบันการประดิษฐ์ของแต่งรถด้วยตนเองหรือการหาซื้ออุปกรณ์มาติดตั้ง 

ด้วยตนเอง ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะสามารถหาวัสดุอุปกรณ์ที่น ามาใช้ได้ง่ายมากขึ้นและ
มีตัวอย่างสาธิตขั้นตอนการท ามากมายในอินเทอร์เนต การให้ค าแนะน าเรื่องการท าดีไอวายแก่ 
มือใหม่หัดแต่งควรแนะน าในสิ่งที่สามารถท าได้เองง่ายๆ เป็นล าดับขั้นตอน และไม่เสี่ยงเกินไปส าหรับ
ผู้ที่เพิ่งหัดท าเป็นครั้งแรก เพราะอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ 

2.2.4 ค าถามเก่ียวกับการให้ค าแนะน าส าหรับมือใหม่หัดแต่ง 
ควรให้มือใหม่ได้เรียนรู้จากพ้ืนฐานเรื่องรถยนต์ที่ตนเองใช้อยู่ก่อน ทั้งความเหมาะสม 

ความนิยมในการน ามาตกแต่ง แล้วจึงตามด้วยการแนะน าการเลือกซื้อ ให้ข้อคิดเรื่องความปลอดภัย 
ในการตกแต่ง ข้อดี-ข้อเสียต่างๆ งบประมาณและแหล่งซื้อ-ขายวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการตกแต่งรถยนต์ 

2.2.5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ 
ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ 

ผู้ด าเนินรายการทั้ง 2 ท่านได้ให้ค าแนะน า ส าหรับน ามาประยุกต์ใช้ในการผลิตรายการ 
ว่าผู้ชมกลุ่มที่เป็นมือใหม่หัดแต่งนี้เป็นกลุ่มเล็กๆ ควรใช้เนื้อหาที่ก าลังเป็นกระแสมาเป็นกิมมิครายการ 
เพ่ือท าให้เกิดความแปลกใหม่และเกิดความสนุกสนานเฮฮา สามารถดึงดูดผู้ชมติดตามและเข้ามามี 
ส่วนร่วมได้ ควรตอบสนองผู้ชมกลุ่มใหญ่ของรายการมากที่สุด น าเสนอรถยนต์รุ่นที่มือใหม่ส่วนใหญ่ 
ใช้งาน เช่น รถเก๋งขนาดกลาง หรือรถเก๋งขนาดเล็ก ใช้พิธีกร 1 คน มาท าหน้าที่ถ่ายทอดเนื้อหา 
รายการ หรืออาจจะมีแขกรับเชิญมาร่วมในรายการ ควรท ารายการที่กระชับเข้าใจง่าย มีช่วงแนะน า 
ที่มาของรถมาเปิดช่วงต้นของรายการเพ่ือดึงความสนใจจากผู้ชม และส าหรับช่วงดีไอวาย (D.I.Y.) ควร
อธิบายภาพประกอบเป็นล าดับขั้นตอน และอาจจะมีเคล็ดลับข้อควรระวังในการตกแต่งรถยนต์ 
มาแนะน าผู้ชม 

3. ผลการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และความต้องการในด้านเนื้อหาและรูปแบบรายการ  
ที่มีต่อรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ 

ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม เพ่ือส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และ 
ความต้องการในด้านเนื้อหาและรูปแบบรายการ ที่มีต่อรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์  จ านวนทั้งสิ้น 
100 คน ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน – 22 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
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3.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 

ระหว่าง 22-25 ปี มีการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็น 
พนักงาน มีรายได้ประมาณ 20,001-25,000 บาท ซึ่งท าให้เห็นว่า กลุ่มช่วงอายุนี้ คือ กลุ่มผู้ที่ 
เพ่ิงส าเร็จการศึกษา มีความพร้อมส าหรับการแต่งรถยนต์ในขั้นเริ่มต้น งบประมาณและการตัดสินใจ 

3.2 พฤติกรรมในการใช้รถยนต์และการแต่งรถยนต์ 
จากการส ารวจพฤติกรรมในการใช้รถยนต์และการแต่งรถยนต์ พบว่า ส่วนใหญ่เป็น 

เจ้าของรถยนต์นั่งขนาดกลางและขนาดใหญ่ เช่น Honda Civic, Mitsubishi Lancer EX เป็นต้น 
เป็นรถใหม่ป้ายแดงจ านวนมาก ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของการแต่งรถยนต์ ซึ่งมีการ 
ค้นคว้าข้อมูลการแต่งรถยนต์จากช่องทางอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีทักษะความช านาญ 
ในการแต่งรถยนต์เพียงเล็กน้อย และสนใจประเภทการตกแต่งภายนอกมากที่สุด มีจุดประสงค์ในการ 
แต่งรถยนต์เพ่ือความสวยงาม และมีงบประมาณในการแต่งรถยนต์แต่ละครั้ง 5,001-10,000 บาท 

3.3 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับรายการรถยนต์ 
จากการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับรถยนต์ พบว่า ส่วนใหญ่ 

เปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเก่ียวกับรถยนต์ทางอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วมากในปัจจุบัน 
และสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าช่องทางอ่ืนๆ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับชมรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ 
รายการที่ชื่นชอบมากที่สุด คือ รายการ ฅ-คนรักรถ ซึ่งเป็นรายการรถยนต์ อันดับ 1 ที่ทุกคนรู้จัก 
ส่วนใหญ่มีความสนใจในเนื้อหาเรื่องการแนะน าการตกแต่งรถยนต์ และเคยรับชมรายการรถยนต์ 
ผ่านทางสื่อออนไลน์  

3.4 ความคิดเห็นในด้านความต้องการของเนื้อหารายการ รูปแบบและวิธีการน าเสนอของ 
"รายการโทรทัศนส าหรับนักแต่งรถมือใหม่" 

จากการส ารวจความคิดเห็นในด้านความต้องการเนื้อหารายการ รูปแบบ และวิธีการ 
น าเสนอของรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจ 
ในรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแต่งรถยนต์โดยเฉพาะ เพ่ือเพ่ิมความรู้ในการแต่งรถยนต์ให้มากขึ้น 
ส่วนใหญ่ให้ความสนใจเรื่องการตกแต่งภายนอก ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความสนใจในการรับชมรายการ 
ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่มากที่สุด คือ เนื้อหาและข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่าย ความยาวรายการ 
ที่เหมาะสมที่สุด คือ 10-15 นาที ควรมีผู้ด าเนินรายการ 2 คน วัน-เวลาออกอากาศของรายการ 
ที่มีสนใจ คือ วันเสาร์-อาทิตย์ และชื่อรายการที่มีความเหมาะสมกับรายการส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ 
มากที่สุด ชื่อ รายการ คลับโร้ด (Club Road) 

3.5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตรายการส าหรับ 
นักแต่งรถมือใหม ่

จากการส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางการผลิตรายการส าหรับ 
นักแต่งรถมือใหม่ พบว่า ควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับพ้ืนฐานหลักส าหรับการตกแต่งรถยนต์ เพราะ 
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นมือใหม่ยังไม่มีความรู้และแนวทางเทียบเท่ากับมืออาชีพ จึงควรใช้เนื้อหาที่มีความ 
น่าเชื่อถือ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ประกอบกับการใช้การแนะน าและใช้ค าศัพท์  
ที่เข้าใจง่าย น าเสนอเรื่องแปลกใหม่ที่ผู้ชมไม่เคยทราบ พร้อมทั้งแทรกข้อมูลเกี่ ยวกับราคาและ 
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แหล่งแต่งรถยนต์ มีการสาธิตประดิษฐ์อุปกรณ์ตกแต่งด้วยตนเองในแบบง่ายๆ หรือ ดีไอวาย (D.I.Y.) 
รวมถึงเรื่องกฎหมายการแต่งรถยนต์ และควรใช้วิธีการน าเสนอที่แปลกใหม่และแตกต่างออกไปจาก  
รายการรถยนต์ทั่วไป มีสาระและความบันเทิง ใช้พิธีกรและผู้ร่วมรายการที่ ให้ความรู้ที่เป็นกันเอง 
สามารถสร้างสีสันให้รายการได้ ใช้วิธีการน าเสนอภาพที่แปลกใหม่สวยงามและมีสีสัน เพ่ือที่จะท าให้  
รายการมีความน่าสนใจและน่าติดตาม 

จากผลสรุปข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการออกแบบโครงสร้างและรูปแบบโครงร่าง 
ของรายการทั้งหมด ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ และสอดคล้องกับ 
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพื่อประเมิน 
ประสิทธิผลรายการ ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการส าหรับ
นักแตงรถมือใหม่ รายการ Club Road” 

ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลชิ้นงานรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ รายการ 
Club Road ที่ได้ผลิตขึ้น ด้วยวิธีการส ารวจความคิดเห็นด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ในหัวข้อ 
“ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการส าหรับนักแต งรถมือใหม่ รายการ  
Club Road” จากกลุ่มตัวอย่างผู้ที่อยู่ในวัยเริ่มท างานอายุระหว่าง 22-25 ปี จ านวน 5 ท่าน และ 
ผู้ที่สนใจการแต่งรถยนต์ อายุระหว่าง 26-35 ปี จ านวน 5 ท่าน รวมทั้งสิ้น 10 ท่าน ในช่วงวันที่  
22-29 ธันวาคม พ.ศ. 2556 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

4.1 ความพึงพอใจต่อรูปแบบรายการ (Format)  
กลุ่มตัวอย่างผู้ที่สนใจการแต่งรถยนต์ มีความพึงพอใจและชื่นชอบรูปแบบรายการที่มี 

ความน่าสนใจ เจาะกลุ่มผู้ชมที่เป็นมือใหม่โดยเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากรายการรถยนต์อ่ืนๆ และมีความ 
หลากหลายของเนื้อหาทั้งการให้ค าแนะน าการแต่งรถ กฎหมายกับการแต่งรถ และการสาธิตการแต่ง 
รถยนต์ด้วยตนเองแบบง่าย (D.I.Y.) รูปแบบรายการมีความเข้าใจง่าย ท าให้ผู้ชมที่สนใจในเรื่องของ 
รถยนต์แต่ไม่เข้าใจในเรื่องการประดับตกแต่งรถยนต์ สามารถเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย 
เสมือนเป็นรายการโทรทัศน์ที่เป็นเพื่อนกับนักแต่งรถ ที่คอยหาข้อมูลการตกแต่งที่น่าสนใจมาน าเสนอ 
ให้รู้สึกว่า การแต่งรถเป็นสังคมหนึ่ง 

4.2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหารายการ (Content)  
กลุ่มตัวอย่างผู้ที่สนใจการแต่งรถยนต์ มีความเห็นว่าเนื้อหารายการ มีประโยชน์ส าหรับ 

มือใหม่หัดแต่งและสามารถน าไปใช้ได้จริง ทั้งในด้านเทคนิคของการตกแต่งรถยนต์ และการเลือกใช้ 
อุปกรณ์ท่ีหาได้ง่ายๆ มาแต่งรถในแบบฉบับของตนเอง เนื้อหารายการที่มีความทันสมัย มีผู้เชี่ยวชาญ 
ที่มีความน่าเชื่อถือ และเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่าย 

4.3 ความพึงพอใจต่อการน าเสนอรายการ (Style)  
กลุ่มตัวอย่างผู้ที่สนใจการแต่งรถยนต์ มีความเห็นว่าพิธีกรผู้ด าเนินรายการมีบุคลิกที่เป็น 

เอกลักษณ์เฉพาะตัวค่อนข้างดีอยู่แล้ว มีความรู้เรื่องรถ แต่ควรปรับปรุงแก้ไขให้ด าเนินรายการให้ดู  
มีความเป็นธรรมชาติมากกว่านี้จะท าให้รายการดูราบรื่นมากข้ึน แต่ในด้านความเชื่อมโยงของรายการ 
ในแต่ละช่วง กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คิดเห็นต่างกันบ้าง กลุ่ม 22-25 ปี ชอบการความต่อเนื่อง 
ของการน าเสนอรถรุ่นเดียวกันทั้งรายการ แต่ไม่ชอบการเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาในช่วง กฎหมายกับ 
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การแต่งรถกับช่วง D.I.Y. และกลุ่ม 26-35 ปี ชอบเนื้อหาที่น าเสนอสิ่งที่ยังคงเป็นสไตล์เรซซิ่ง 
ทั้งรายการ แต่ไม่ชอบการน าเสนอด้วยรถยนต์เพียงรุ่นเดียว เพราะอาจจะท าให้ผู้ชมไม่สนใจ ควรจะ  
น าเสนอรถหลากหลายรุ่น คละกันไป 

4.4 ความพึงพอใจต่อการกราฟิก (Graphic) การตัดต่อภาพ (Editing) ดนตรี และเสียง
ประกอบ (Music and Sound effect)  

กลุ่มตัวอย่างผู้ที่สนใจการแต่งรถยนต์ รู้สึกชื่นชอบกราฟิกรายการที่มีความเข้ากันกับ 
รายการ มีความสปอร์ต เหมาะสมกับเนื้อหารายการรถยนต์และการตัดต่อโดยรวมที่มีความเร้าใจ 
สนุกสนาน น าเสนอภาพและข้อมูลตัวอักษรที่เข้าใจได้ง่าย ดนตรีและเสียงประกอบมีความเหมาะสม 
กับรายการในแต่ละช่วง ดูสนุกสนาน ตื่นเต้น และท้าทาย ท าให้ไม่น่าเบื่อและอยากติดตามชมรายการ 
แต่อาจจะเพ่ิมเสียงประกอบในช่วงการเชื่อมภาพ (Transition) จะท าให้รายการมีมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น 

4.5 ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ (Overview)  
กลุ่มตัวอย่างผู้ที่สนใจการแต่งรถยนต์ชื่นชอบภาพรวมของรายการ เพราะเป็นรายการ 

ส าหรับมือใหม่ที่อยากหัดแต่งรถโดยเฉพาะ สามารถท าให้การแต่งรถที่ยากกลายเป็นเรื่องง่าย ใครๆก็ 
สามารถแต่งรถเองได้ และน าไปประยุกต์ใช้ในการแต่งรถของตนเองได้จริง การน าเสนอในเรื่องที่มี 
ความน่าสนใจ ที่ก าลังเป็นกระแสนิยมในตอนนี้ รวมถึงเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแต่งรถ  
ที่ท าให้ผู้แต่งสามารถแต่งรถได้อย่างถูกกฎหมาย ปลอดภัย และไม่เดือดร้อนผู้ใช้รถใช้ถนนคนอ่ืนๆ 

กลุ่มตัวอย่างผู้ที่สนใจการแต่งรถยนต์ชื่นชอบช่วง D.I.Y. มากที่สุด เพราะ เป็นแนวคิด 
ใหม่ที่ก าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ซึ่งสามารถตกแต่งรถยนต์ได้ด้วยตนเอง เหมาะส าหรับผู้ที่หาแนวทาง 
ที่อยากแต่งรถด้วยตนเองได้ทั้งสวยงาม และประหยัดงบประมาณการแต่งรถ ท าให้อยากลองท าเอง 

กลุ่มตัวอย่างได้ให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมเพ่ือน าไปพัฒนารายการ โดยต้องการให้รายการ 
เสนอช่วงอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น การทดสอบสมรรถนะรถยนต์ หรือรีวิวรถแต่ง เป็นต้น และปรับปรุงลีลา 
การน าเสนอของผู้ด าเนินรายการให้มีความมั่นใจมากกว่านี้ ปรับปรุงแก้ไขการตัดต่อให้ดูน่าสนใจ 
ทั้งรายการ และปรับปรุงเสียงบรรยายของ VTR แต่ละช่วง เป็นต้น 

อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 
จากการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอที่ปรากฏในรายการรถยนต์

ทางโทรทัศน ์การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์จากผู้ผลิตรายการรถยนต์และผู้ด าเนินรายการรถยนต์ รวมถึง
การวิเคราะห์ผลส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และความต้องการในด้านเนื้อหาและรูปแบบรายการ
ที่มีต่อรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ ตลอดจนการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากกลุ่มตัวอย่าง 
เพ่ือประเมินประสิทธิผลรายการ Club Road ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นนั้น สามารถท าการอภิปรายผลการ
ศึกษาวิจัยได้ ดังนี้ 

รูปแบบของรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ จะต้องมุ่งเน้นการให้สาระความรู้ 
ที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยประเภทของ  
รายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ที่น าเสนอนั้น เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้รถยนต์  
ที่มุง่เน้นการใหส้าระความรู้ และแนวทางการตกแต่งรถยนต์ที่ถูกต้องส าหรับมือใหม่หัดแต่งโดยเฉพาะ 
ซึ่งรายการคลับโร้ด (Club Road) เป็นรายการวาไรตี้ที่มีส่วนผสมระหว่างรายการสนทนาทอล์คโชว์ 
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คือ เป็นรายการสนทนาที่มีโครงสร้างรายการ มีบทรายการ และมีเนื้อหาที่มีความหลากหลาย ที่เป็น
ประเด็นหรือกระแสในสังคมขณะนั้น (สันทัด 2529: 9) กับรูปแบบรายการสาธิต คือ รายการที่ 
น าเสนอด้วยการอธิบายวิธีการ เทคนิค กระบวนการ ขั้นตอน หรือรายละเอียดอ่ืนๆของการกระท า 
หรือการประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ด้วยการน าเสนอภาพและเสียงประกอบการสาธิต และสามารถน าไป 
ปฏิบัติหรือท าได้จริง (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, นิคม ทาแดง และไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ 2547:  
149-155) ซึ่งในที่นี้จะน าเสนอเนื้อหา คือ การสาธิตการตกแต่งรถด้วยตนเองแบบง่ายๆ หรือ  
ดีไอวาย (D.I.Y.) 

เนื้อหาของรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ จะต้องมุ่งเน้นการให้สาระความรู้ 
ที่มีความน่าเชื่อถือ และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง การสร้างสรรค์เนื้อหารายการโทรทัศน์ส าหรับ  
นักแต่งรถมือใหม่นั้นจ าเป็นต้องคัดสรรเนื้อหารายการ เนื่องจากการเผยแพร่เนื้อหารายการด้วย  
สื่อโทรทัศน์ จะมีผลกระทบต่อความเชื่อ ทัศนคติและการตัดสินใจในด้านต่างๆของผู้ชม ซึ่งในที่นี้  คือ 
กลุ่มมือใหม่หัดแต่ง ที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือความรู้ในเชิงลึกด้านการตกแต่งรถยนต์ ต้องการ  
การชี้แนะข้อมูลที่ถูกต้องและเท็จจริง ซึ่งปัจจัยต่างๆในการก าหนดทิศทางและขอบเขตของเนื้อหา
รายการ Club Road ที่ได้ผลิตขึ้นมา สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ของผู้บริโภค ในยานวรจักร กรุงเทพมหานคร” ของ อมรรัตน์  
ปลั่งกลาง (2548) ท าให้ทราบถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นตัวก าหนดเนื้อหารายการ ปัจจัยด้านต่างๆที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ตกแต่งของผู้บริโภคว่ามีอะไรบ้าง และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัย
เรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้ออุปกรณ์ประดับยนต์ ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ”  
ของมาวิภา อัศวจ ารูญ (2552) ที่ท าให้ทราบว่าลูกค้าส่วนใหญ่นิยมแต่งรถยนต์ด้วยอุปกรณ์ประเภทให้ 
ความสวยงาม ได้แก่ ชุดแต่งรอบคัน ชุดไฟ เบาะนั่ง ล้อแมกซ์ เป็นต้น มีงบประมาณในการซื้อแต่ละ
ครั้งไม่เกิน 10,000 บาท รวมถึงวัน-เวลาในการเลือกซื้ออุปกรณ์ คือ วันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งทั้งหมด
สามารถน าไปสู่การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลาการออกอากาศ สไตล์การแต่งรถที่จะน ามาเป็น
เนื้อหารายการในแต่ละเทป และมีความสอดคล้องกับผลการส ารวจ “พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและ
ความต้องการในด้านเนื้อหาและรูปแบบรายการที่มีต่อรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์” ที่ผู้ศึกษาได้ 
ท าการส ารวจก่อนการผลิตรายการเช่นกัน 

ลีลาวิธีการน าเสนอ ของผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ที่มีคุณภาพ 
ผู้ด าเนินรายการจะต้องมีบุคลิกที่ดี มีความน่าเชื่อถือ ที่สอดคล้องกับค าอธิบายลักษณะของผู้ส่งสาร 
ของ กิติมา สุรสนธิ (2548: 99-100)  ที่กล่าวว่า ผู้ส่งสาร (source) ในกระบวนการสื่อสารมวลชน 
เป็นผู้ที่อยู่ในสถาบันสื่อสารมวลชนและได้รับการยอมรับ มีความน่าเชื่อถือในการส่งข่าวสารมากกว่า 
คนทั่วไป จึงต้องสร้างความน่าเชื่อถือกับกลุ่มเป้าหมาย โดยการเลือกผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ 
ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ ในที่นี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การแต่งรถ อีกทั้งการใช้ภาษา 
จะต้องเขา้ใจง่าย ไม่ซับซ้อนและสามารถใช้วิธีการสื่อสารได้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชม ซึ่งผลการประเมิน 
ความพึงพอใจที่มีต่อรายการของผู้ศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ารายการมีความน่าเชื่อถือทั้ง 
เนื้อหารายการและผู้ด าเนินรายการ เนื่องจาก เป็นรายการส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ ผู้ด าเนินรายการ 
เป็นผู้ที่มีบุคลิกเกี่ยวกับรถ แขกรับเชิญผู้ให้ความรู้เป็นผู้มีประสบการณ์การแต่งรถมานาน จึงท าให้ 
กลุ่มเป้าหมายที่รับชมต่างเชื่อถือในเนื้อหารายการและท าให้รายการมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วย 
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ช่องทางการน าเสนอรายการที่ผู้ศึกษาได้เลือก คือ โทรทัศน์ออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต 
เพราะว่าเป็นช่องทางที่มีความรวดเร็วในการรับชม สามารถรับชมได้ที่ใดก็ได้เพียงแค่มีสัญญานของ  
อินเทอร์เน็ต สามารถรับชมย้อนหลังได้ตลอดเวลา สอดคล้องกับแนวคิดเรื่ องโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต 
ทีก่ล่าวว่า โทรทัศน์อินเทอร์เน็ตท าให้ผู้ชมหรือผู้ใช้บริการสามารถเปิดรับชมภาพและเสียงได้จากการ 
เชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ โดยไม่มีข้อจ ากัดทางด้านเวลาและสถานที่ (ว่าที่ร้อยตรี 
สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย 2553: 130-131) ยิ่งในปัจจุบันเป็นยุคแห่งสังคมข่าวสาร การรับชมรายการ 
โทรทัศน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ยิ่งมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้าน 
สถานที่ท างาน สถาบันการศึกษา ร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต และสถานที่สาธารณะต่างๆ ก็สามารถ
น าข้อมูลข่าวสารความรู้และความบันเทิงในรูปแบบรายการโทรทัศน์ มาสู่ผู้ใช้ได้อย่างสะดวกสบาย  
ซึ่งรายการโทรทัศน์ที่อยู่ในโลกของไซเบอร์เน็ตนี้ มีทั้งรายการสดที่ก าลังแพร่ภาพออกอากาศอยู่ 
รายการถ่ายทอดสดต่างๆ รายการโทรทัศน์ย้อนหลัง หรือรายการที่อยู่ในรูปของคลิปวิดีโอต่างๆ เช่น 
www.youtube.com เป็นต้น สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะและรูปแบบของรายการโทรทัศน์จากเดิม 
ที่มุ่งตอบสนองแต่ผู้รับชมมวลชน แต่ด้วยเทคโนโลยีความเร็วสูงของอินเทอร์เน็ตนั้น ที่ท าให้เกิดการ
หลอมรวมระหว่างสื่อโทรทัศน์เข้ากับสื่ออินเทอร์เน็ต กลายเป็นสื่อโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตที่มี 
ความหลากหลายในการตอบสนองผู้รับชมได้ ทั้งที่เป็นผู้รับชมกลุ่มเป้าหมาย (Target Viewer)  
ผู้รับชมกลุ่มเฉพาะ (Specific Viewer) และผู้รับชมส่วนตัว (Individual Viewer)  (ว่าที่ร้อยตรี
สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย 2553: 127) ซึ่งในที่นี้ กลุ่มผู้ชมเป้าหมายของรายการ Club Road  
เป็นประเภทผู้รับชมกลุ่มเฉพาะ (Specific Viewer) คือ มือใหม่หัดแต่ง ซึ่งรายการออกอากาศ 
ทางเว็บไซต์ www.youtube.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ยอดนิยมในการเผยแพร่คลิปวิดีโอหรือรายการ 
ออนไลน์จ านวนมาก ดังนั้น การเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เป็นปรากฏการณ์ 
ในยุคสังคมข่าวสารที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การบริโภคสื่อใหม่ของคนในสังคม  
ดังทีว่่าที่ร้อยตรี สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย ได้สรุปไว้ 3 ประการ ดังนี้ 

1. คุณลักษณะส าคัญของสื่อแบบใหม่ (New Media) มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
ประสบการณ์การบริโภคสื่อของคนในสังคม 

2. ปัจจัยด้านการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovations) มีผลต่อ 
การบริโภคสื่อใหม่ของคนในสังคม 

3. เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ช่วยสนับสนนุการหลอมรวมสื่อ (Media 
Convergence) ให้เกิดการพัฒนาธุรกิจสื่อแบบใหม่ 

ข้อสรุปนี้เป็นจริง เมื่อผลการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับรถยนต์ 
ของกลุ่มตัวอย่างที่ผู้ศึกษาได้ท าการส ารวจก่อนการผลิตรายการ พบว่า สื่อที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับมาก
ที่สุด คือ อินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 83 และสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับรถยนต์ที่เปิดรับมากที่สุด คือ 
อินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 79 และมีกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมรายการรถยนต์ผ่านทาง 
สื่อออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 61 ตรงกับข้อสรุปเกี่ยวกับการบริโภคสื่อใหม่ของคนในสังคม 
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จากทฤษฎีข้างต้น การผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ประสบผลส าเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งมีการน าเสนอข้อมูลความรู้ การให้ค าแนะน าแนวทางการแต่งรถที่ถูกต้อง 
และเป็นประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้ในการแต่งรถของผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งกลุ่มเป้าหมาย 
ยังมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาและการน าเสนอของรายการ 

จากการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ท าให้ผู้ศึกษาได้เห็นถึงทฤษฎีต่างๆที่ได้น ามา 
ใช้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ ซึ่งทฤษฎีต่างๆ มีความสอดคล้องกับผลการ 
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรายการ เป็นประโยชน์อย่างมาก  ที่ท าให้รายการบรรลุวัตถุประสงค์ 
และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี   ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา 
รายการ วิธีการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการ และภาพรวมของรายการทั้งหมดด้วย 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ 

1.1 จากผลส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และความต้องการในด้านเนื้อหาและ 
รูปแบบรายการที่มีต่อรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
ต้องการให้รายการมีเนื้อหาเกี่ยวกับพ้ืนฐานหลักๆส าหรับการตกแต่งรถยนต์  เพราะกลุ่มเป้าหมายที่ 
เป็นมือใหม่ยังไม่มีความรู้และแนวทางเทียบเท่ากับมืออาชีพ จึงควรใช้เนื้อหาที่มีความน่าเชื่อถือและ  
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 1.2  การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการแต่งรถ ควรใช้ค าศัพท์ที่เข้าใจง่าย น าเสนอเรื่อง 
แปลกใหม่ที่ผู้ชมไม่เคยทราบ พร้อมทั้งแทรกข้อมูลเกี่ยวกับราคาและแหล่งแต่งรถยนต์ การประดิษฐ์ 
อุปกรณ์ตกแต่งด้วยตนเอง หรือ ดีไอวาย (D.I.Y.) รวมถึงเรื่องกฎหมายการแต่งรถยนต์ และควรใช้ 
วิธีการน าเสนอที่แปลกใหม่และแตกต่างจากรายการรถยนต์ทั่วไป มีสาระและความบันเทิง ใช้พิธีกร  
และผู้ร่วมรายการที่ให้ความรู้ที่เป็นกันเอง สามารถสร้างสีสันให้รายการได้ ใช้วิธีการน าเสนอภาพที่ 
แปลกใหม่สวยงามและมีสีสัน เพ่ือที่จะท าให้รายการน่าสนใจและน่าติดตาม 

1.3  ผู้ด าเนินรายการ ควรมีบุคลิกภาพที่ดี สามารถด าเนินรายการได้อย่างราบรื่น และ
เป็นธรรมชาติ มีความม่ันใจในสารและการน าเสนอของตนเอง เพ่ือให้ผู้ชมสามารถเชื่อถือได้ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 
การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ รายการ Club Road 

ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาวิจัยทางด้านพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือศึกษารายการโทรทัศน์ 
ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะออกอากาศออนไลน์ทาง www.youtube.com  
ในอนาคต เพราะว่ามีกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการนี้จ านวนมาก จึงต้องการน าเสนอเนื้อหา 
ที่มีส่วนในการท าให้สังคมของผู้ที่รักการแต่งรถกว้างยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก ก 
แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

ผู้ผลิตรายการและผู้ด าเนินรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ 
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แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ผลิตรายการและผู้ด าเนินรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ 

แบบท่ี 1 : แบบสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ 
1. ค าถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการรถยนต์ในปัจจุบัน 
- ชื่อรายการโทรทัศน์ที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน 
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการรถยนต์ในปัจจุบันในภาพรวมมีลักษณะอย่างไร 
- กลุ่มผู้ชมเป้าหมายของรายการรถยนต์ 
2. ค าถามเรื่องข้ันตอนและกระบวนการผลิตรายการ 
- ขั้น Pre-Production / Production / Post-Production 
3. ค าถามด้านรูปแบบหรือวิธีการน าเสนอรายการ 
- การสร้างสรรค์รูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการ ให้มีความแตกต่างและมีความ 

แปลกใหม ่การสร้างจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ประจํารายการเพ่ือดึงดูดผู้ชมมาชมรายการ 
- การตัดตอ่ และการเลือกใช้ Mood and Tone ของรายการ  
4. ค าถามด้านเนื้อหาของรายการ 
- ลักษณะของเนื้อหาที่นํามาเสนอให้แก่ผู้ชม 
- ปัจจัยที่มีผลต่อการรับชมรายการรถยนต์มีอะไรบ้าง 
- เนื้อหาของรายการส่วนใดที่สมควรได้รับการพัฒนาหรือเพ่ิมเติม 
5. ค าถามด้านผู้ด าเนินรายการหรือผู้เชี่ยวชาญในการตอบค าถามเรื่องรถยนต์ 
- หลักการในการเลือกผู้ดําเนินรายการและผู้เชี่ยวชาญในการตอบคําถาม 
6. ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ 
- ปัญหาและอุปสรรคที่พบและแนวทางแก้ไขในการผลิตรายการรถยนต์ 
7. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับ 

นักแต่งรถมือใหม่ 

แบบท่ี 2 : แบบสัมภาษณ์ผู้ด าเนินรายการรถยนต์ทางโทรทัศน์ 

1. ค าถามทั่วไปเกี่ยวกับรูปแบบการแต่งรถยนต์ในประเทศไทย 
- รูปแบบการแต่งรถยนต์ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยมีแบบใดบ้าง  
- การแต่งภายใน ภายนอกรถยนต์ และเครื่องยนต์ 
2. ค าถามเรื่องความปลอดภัยในการแต่งรถยนต์และการแต่งรถอย่างถูกกฎหมาย 
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่นํามาแต่งรถยนต์อย่างเหมาะสม 
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้ความสําคัญกับความปลอดภัยในการแต่งรถยนต์ 
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายกับการแต่งรถยนต์ 
3. ค าถามเรื่องการประดิษฐ์อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ด้วยตนเอง หรือ ดีไอวาย (D.I.Y.) 
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประดิษฐ์อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ด้วยตนเอง หรือ ดีไอวาย  
4. ค าถามเกี่ยวกับการให้ค าแนะน าส าหรับมือใหม่หัดแต่ง 
- แนะนําแนวทาง วิธีการ สําหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มศึกษาการแต่งรถยนต์ 
5. ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับ 

นักแต่งรถมือใหม่ 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  

ในการรับชมรายการโทรทัศนส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ 
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แบบสอบถามส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
ในการรับชมรายการโทรทัศนส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ เพื่อประกอบการท าจุลนิพนธ์  
สาขานิเทศศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ค าชี้แจง  

1. แบบสอบถามชุดนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือจะทราบขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและความตองการในการ
รับชมรายการโทรทัศนสําหรับนักแตงรถมือใหมในปจจุบัน จากกลุมเปาหมายที่เปนผูที่สนใจในเรื่อง
รถยนต เพ่ือใชประโยชน ในการศึกษาและนํามาสร างสรรคเนื้อหา และรูปแบบรายการให มี
ประสิทธิภาพและตรงตอความตองการของทานตอไป  

2. คําตอบในแบบสอบถามนี้จะนําไปใชประโยชนเพ่ือการศึกษาเทานั้น ซึ่งจะไมมีผลกระทบตอ 
สวัสดิภาพของทานแตอยางใด จึงขอความรวมมือจากทานในการตอบคําถามทุกขอตามความจริง  

3. ขอมูลในการสอบถามมีทั้งหมด 5 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  
ตอนที่ 2 พฤติกรรมในการใชรถยนตและการแตงรถยนต  
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการเปดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับรายการรถยนต  
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นในดานความตองการของเนื้อหารายการ รูปแบบและวิธีการนําเสนอของ 
“รายการโทรทัศน์สําหรับนักแต่งรถมือใหม่” 
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการผลิตรายการสําหรับนักแตงรถมือใหม  

กรุณาใสเครื่องหมาย √ ลงในชอง    ที่ตรงกับขอมูลสวนตัวและความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
โดยขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษา 
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แบบสอบถามส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

ในการรับชมรายการโทรทัศนส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1. เพศ 

 ชาย       หญิง 

1.2. อายุ 

 22-25 ปี   26-30 ปี  31-35 ปี   มากกว่า 35 ปีขึ้นไป 

1.3. ระดับการศึกษา 

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า     ปริญญาตรี  

 ปริญญาโท       สูงกว่าปริญญาโท 

1.4. อาชีพ 

 ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ     พนักงานบริษัท / เอกชน 

 ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย     อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................. 

1.5. รายได้ต่อเดือน 

 ต่ํากว่า 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 – 35,000 บาท 

 35,000 บาทข้ึนไป 
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ตอนที่ 2 พฤติกรรมในการใชรถยนตและการแตงรถยนต  

2.1. ทานเปนเจาของรถยนตหรือไม  

 เป็นเจ้าของรถยนต์   

ยี่ห้อ........................................... รุ่น...................................................  

 ไม่เป็น (ข้ามไปทําข้อ 2.3) 

2.2. ประเภทของรถที่ท่านใช้ 

 รถใหม่ป้ายแดง   รถมือสอง     รถที่มีอยู่ที่บ้านอยู่แล้ว 

2.3. ท่านสนใจการแต่งรถหรือไม่ 

 สนใจ        ไม่สนใจ (ข้ามไปทําตอนที่ 3) 

2.4. ทานคนควาหรือรับทราบขอมูลการตกแตงรถยนตจากแหลงใดบาง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 นิตยสาร      โทรทัศน์ 

 อินเทอร์เน็ต      เว็บบอร์ดรถยนต์ 

 เพ่ือน ครอบครัว คนรู้จัก แนะนํา    ร้านประดับยนต์ อู่แต่งรถ 

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

2.5. ทานมีความช านาญในดานการแตงรถยนตมากน้อยเพียงใด  

 มีความชํานาญ   มีทักษะเล็กน้อย   ไม่มีความชํานาญ 
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2.6. ทานสนใจการแตงรถประเภทใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ตกแต่งภายนอก      ตกแต่งภายใน  

 ตกแต่งอุปกรณ์ความปลอดภัย   ตกแต่งเครื่องยนต์  

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

2.7. จุดประสงคของการแตงรถยนตของทาน มีอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 เพ่ือความสวยงาม      เพ่ือความปลอดภัย  

 เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะเครื่องยนต์    เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการขับขี่  

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

2.8. งบประมาณที่ทานคิดวาจะใชในการแตงรถยนตในแต่ละครั้ง  

 ต่ํากว่า 5,000 บาท     5,001 – 10,000 บาท 

 10,001 – 20,000 บาท    มากกว่า 20,000 บาท 

ตอนที่ 3 พฤติกรรมในการเปดรับสื่อท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายการรถยนต 

3.1. ในชีวิตประจ าวัน ท่านเปิดรับสื่อใดมากที่สุด 

 โทรทัศน์    วิทยุ    หนังสือพิมพ์   

 นิตยสาร    อินเทอร์เน็ต   แผ่นพับ/ใบปลิว 

 จดหมาย    SMS/E-mail   กิจกรรมนอกสถานที่   

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................. 
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3.2. ท่านเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับรถยนต์จากที่ใดมากที่สุด 

 โทรทัศน์    วิทยุ    หนังสือพิมพ์   

 นิตยสาร    อินเทอร์เน็ต   แผ่นพับ/ใบปลิว 

 จดหมาย    SMS/E-mail   กิจกรรมนอกสถานที่   

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

3.3. ความถี่ในการเล่นอินเทอร์เน็ตแต่ละวัน 

 น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน    1 – 2 ชั่วโมงต่อวัน 

 3 – 4 ชั่วโมงต่อวัน     5 – 6 ชั่วโมงต่อวัน 

 มากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน 

3.4. สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้เป็นประจ า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 Social Network (เช่น Facebook Twitter Instagram เป็นต้น) 

 เว็บบอร์ด (เช่น Pantip.com เว็บบอร์ดสมาคม คลับสมาชิก เป็นต้น) 

 เว็บไซต์ดูรายการย้อนหลัง 

 เว็บไซต์ดูวิดีโอ (เช่น Youtube Vimeo Dailymotion เป็นต้น) 

 เว็บไซต์ซื้อ-ขายของออนไลน์ 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................. 
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3.5. เคยรับชมรายการรถยนตทางโทรทัศน์หรือไม  

 เคย       ไม่เคย (ข้ามไปทําตอนที่ 4) 

3.6. รายการรถยนต์ที่ท่านชอบมากที่สุด 

ชื่อรายการ............................................................................................................................. ........ 

เหตุผล.................................................................................................................... ....................... 

3.7. ท่านชอบเนื้อหาในรายการรถยนต์เรื่องใดมากที่สุด 

 แนะนํารถยนต์รุ่นใหม่     แนะนําการตกแต่งรถยนต์  

 ทดลองขับรถยนต์ (Review)     แนะนําวิธีการดูแลรักษารถ  

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

3.8. เคยรับชมรายการรถยนตผ่านสื่อออนไลน์หรือไม  

 เคย       ไม่เคย 

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นในด้านความต้องการของเนื้อหารายการ รูปแบบและวิธีการน าเสนอของ 
"รายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่" 

4.1. หากมีรายการที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการแต่งรถยนต์โดยเฉพาะ ท่านจะสนใจรับชมหรือไม่ 
พร้อมให้เหตุผล 

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

ไม่สนใจ เพราะ............................................................................................................................. ...... 
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4.2. สมมติว่าท่านเป็นนักแต่งรถมือใหม่ ท่านต้องการให้รายการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการแต่ง
รถในเรื่องอะไรบ้าง  (ตอบได้มากกว่า1 ข้อ) 

 สไตล์การแต่งรถยนต์ที่เป็นที่นิยม    การตกแต่งภายใน 

 การตกแต่งภายนอก      การตกแต่งเครื่องยนต์ 

 การตกแต่งช่วงล่าง      การตกแต่งอุปกรณ์ความปลอดภัย 

 การตกแต่งอุปกรณ์ความบันเทิง    ทดสอบรถแต่ง (Review) 

 การประดิษฐ์อุปกรณ์ตกแต่ง (DIY)    การแนะนําการแต่งรถอย่างถูกกฎหมาย 

 การแต่งรถกับความปลอดภัย    เจ้าของรถแต่งกับรถคู่ใจ 

 งานมหกรรมยานยนต์และรถแต่ง    กิจกรรมคลับคนรักรถ หรือ คลับรถแต่ง 

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

4.3. ปัจจัยใดที่ท าให้ท่านมีความสนใจจะเลือกรับชมรายการส าหรับนักแต่งรถมือใหม่มากที่สุด 

 เนื้อหาและข้อมูลที่กระชับ เข้าใจง่าย    รูปแบบและวิธีการนําเสนอที่แปลกใหม่ 

 ผู้ดําเนินรายการและผู้เชี่ยวชาญ    เทคนิคในการถ่ายทําและการตัดต่อ 

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

4.4. ความยาวของรายการส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ที่ท่านสนใจรับชม ควรเป็นอย่างไร 

 5 - 10นาที    10 – 15 นาที   15 – 20 นาที 

 20 – 30 นาที   30 – 60 นาที  60 นาทีขึ้นไป 
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4.5. จ านวนผู้ด าเนินรายการที่ท่านคิดว่าเหมาะสมต่อรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่ 

 1 คน    2 คน    3 คนข้ึนไป 

4.6. ท่านคิดว่าช่วงวันใดที่เหมาะสมในการออกอากาศของรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถ
มือใหม่ 
มากที่สุด 

 จันทร์ - ศุกร์   เสาร์ - อาทิตย์   วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อแนวทางในการคิดสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ส าหรับ 
นักแต่งรถมือใหม่ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครับ 
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ภาคผนวก ค 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับกลุ่มเป้าหมายหลงัรับชมรายการ  

เพ่ือประเมินประสิทธิผลรายการ 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับกลุ่มเป้าหมายหลังรับชมรายการ เพื่อประเมินประสิทธิผลรายการ 

 หัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้จากการรับชมรายการโทรทัศน์ส าหรับนักแต่งรถมือใหม่  
รายการ Club Road” 

 
 
1. ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ Club Road (Format)  

- ท่านรู้สึกชื่นชอบการนําเสนอรายการ Club Road ในแต่ละช่วงหรือไม่ เพราะเหตุใด  
- ท่านคิดว่ารายการ Club Road มีความน่าสนใจ และตรงต่อความสนใจของท่านหรือไม่ 

เพราะเหตุใด  
 

2. ความพึงพอใจต่อเนื้อหารายการ Club Road (Content)  
- ท่านรู้สึกชื่นชอบเนื้อหาของรายการ Club Road ในแต่ละช่วงหรือไม่ เพราะเหตุใด  
- ท่านคิดว่าเนื้อหารายการ Club Road ในแต่ละช่วง สามารถให้สาระความรู้และ

ประโยชน์ในการแต่งรถในอนาคตของท่านหรือไม ่เพราะเหตุใด  
- ท่านได้รับประโยชน์จากการชมรายการ Club Road มากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด  
 

3. ความพึงพอใจต่อการน าเสนอรายการ Club Road (Style)  
- ท่านรู้สึกชื่นชอบวิธีการสื่อสาร และน้ําเสียงของผู้ดําเนินรายการ Club Road หรือไม่ 

เพราะเหตุใด  
- ท่านคิดว่าการนําเสนอรายการ Club Road ในแต่ละช่วง มีความเชื่อมโยงกันหรือไม่ 

เพราะเหตุใด  
 

4. ความพึงพอใจต่อกราฟิก การตัดต่อ (Editing) ภาพ ดนตรี และเสียงประกอบของ 
รายการ Club Road (Music and Sound effect)  

- ท่านรู้สึกชื่นชอบกราฟิก และการตัดต่อของรายการ Club Road ในแต่ละช่วงหรือไม่ 
เพราะเหตุใด 

- ท่านรู้สึกชื่นชอบ Title ของรายการ Club Road มากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด   
- ท่านรู้สึกชื่นชอบการใช้เพลงและดนตรีประกอบในแต่ละช่วงของรายการ  Club Road 

หรือไม ่เพราะเหตุใด  
 

5. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ Club Road (Overview)  
- ท่านรู้สึกชื่นชอบช่วงใดของรายการ Club Road มากที่สุด เพราะเหตุใด 
- ท่านรู้สึกพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ Club Road ได้รับชมหรือไม่ อย่างไร 
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