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13530409 : สาขาวิชานิเทศศาสตร  

เรื่อง    : การผลิตรายการเพ่ือเปนแนวทางในการประกอบอาชีพสําหรับกลุมนักศึกษาผานสื่อออนไลน 

จุลนิพนธฉบับนี้ เปนการศึกษาเก่ียวกับ “การผลิตรายการเพ่ือเปนแนวทางในการ

ประกอบอาชีพสําหรับกลุมนักศึกษาผานสื่อออนไลน”  ท่ีมีการนําเสนอเนื้อหาอาชีพท่ีนักศึกษา

สามารถทําได และประสบความสําเร็จ โดยมีการสํารวจความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตัวอยางท่ี

กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาและบุคคลท่ัวไป  จํานวน 100 คน นอกจากนี้ยังมีวิเคราะหรายการ

โทรทัศนท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหมา จัดทํารายละเอียด บทรายการโทรทัศน 

และผลิตชิ้นงาน Triple M : Make More Money  เพ่ือใหตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย 

และใหเห็นถึงการทํางานไปจนถึงชีวิตประจําวันของของนักศึกษาผูซ่ึง ประกอบอาชีพท่ีประสบ

ความสําเร็จตั้งแตอายุยังนอย  

ผลจากการวิจัยพบวากลุมเปาหมายตองการรับชมอาชีพท่ีแปลกใหมยังไมคอยเปนท่ีรูจัก 

โดยกลุมเปาหมายตองการใหรายการนําเสนอเนื้อหาท่ีครอบคลุมท้ังเรื่องการทํางาน ชีวิตประจําวัน ไป

จนถึงปญหาและอุปสรรคในการทํางาน  

จากผลการวิจัย ผูศึกษาไดนํามา ผลิตเปนชิ้นงานรายการ  “Triple M : Make More 

Money” จํานวน 1 ตอน เวลา 15 นาที  นอกจากนั้นผูศึกษาไดวิจัยประเมินผล โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือประเมินผลชิ้นงานรายการ โทรทัศนดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ “ความพึง

พอใจและประโยชนท่ีไดรับจาก การชมรายการ “Triple M : Make More Money”    

ผลการศึกษาพบวากลุมเปาหมายมีความพึงพอใจในรายการ โดยกลุมเปาหมายเห็นวา

รายการสามารถเปนประโยชนตอวัยรุนและสังคม และยังเปนการสรางแรงบันดาลใจในการประกอบ

อาชีพอีกดวย ซ่ึงสามารถตอบวัตถุประสงคของรายการ ท้ังนี้ในงานวิจัยไดสรุปผลการดําเนินงาน 

ตลอดจนวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ รวมถึงขอเสนอแนะในการทําการศึกษา

และผลิตรายการในครั้งตอไป   
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เหลืองศักดิ์ชัย อาจารยผูควบคุมดูแลจุลนิพนธท่ีใหคําปรึกษาแนะนําชวยเติมเต็มในจุดออนตางๆ และ
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ขอบพระคุณอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทานท่ีได

ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู จนทําใหศิษยคนนี้ประสบความสําเร็จไดดวยดี ขอกราบขอบพระคุณ พอ 

แม ท่ีมอบความรัก การดูแล และ สนับสนุนการศึกษาจนทําใหมีความสําเร็จในวันนี้ ขอขอบคุณผู

เชี่ยวชาญท่ีมีความรูและมีประสบการณในการสรางสรรครายการโทรทัศน และรายการท่ีมีเนื้อหาการ

นําเสนอเก่ียวกับอาชีพ คือคุณกฤติญา ธนสมิทธิ์ ท่ีสละเวลาอันมีคามาใหความรูและชี้แนวทางการ

ดําเนินงานจนสําเร็จดวยดี ขอขอบคุณเพ่ือนๆ รุนพ่ี และรุนนอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร สาขานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีคอยเปนกําลังใจ คอยใหคําปรึกษา และเปนกําลัง

สําคัญในการออกกองถายทําชิ้นงาน โดยเฉพาะ เพ่ือนกลุมโตะไกลอันเปนท่ีรักยิ่งท่ีคอยใหความชวย

เหลือ และคอยใหคําปรึกษาจนผูศึกษาสามารถฝาฝนอุปสรรคตางๆมาไดจนประสบผลสําเร็จ 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา  

ปจจุบันเศรษฐกิจไทยมีการทดถอยและชะลอตัวลงอยางตอเนื่องจึงสงผลกระทบตอ

ระบบแรงงานในประเทศคอนขางมาก จนทําใหไดยินคําวาคนวางงาน  คนตกงาน และอัตราการ

วางงานเพ่ิมข้ึนอยูเสมอ ดวยสภาวะเศรษฐกิจในสังคมเศรษฐกิจนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

จึงทําใหเปนสาเหตุหนึ่งท่ีสงผลใหผูประกอบการปลดพนักงานออกเปนบางสวนเพ่ือความสมดุลในการ

ประกอบอาชีพ      

องคการแรงงานระหวางประเทศแหงสหประชาชาติเปดเผยรายงานแนวโนมงานโลก

ประจําป 2556 ระบุวา อัตราการวางงานของประชากรโลกเพ่ิมสูงข้ึนอีก 4 ลานคนในป 2555 แตะ

จํานวน 197 ลานคน โดยสถานการณการวางงานรุนแรงมากในประชาชนท่ีอายุต่ํากวา 24 ป 

เนื่องจากเกือบรอยละ 13 ของคนกลุมนี้ไมมีงานทํา นอกจากนี้ ยังคาดการณวา ตัวเลขวางงานโลกจะ

เพ่ิมข้ึนอีก 5 ลาน 1 แสนคนในปนี้ ทําใหสถิติและเพ่ิมข้ึนอีก 3 ลานคนในป 2557 

สํานักงานสถิติแหงชาติไดรายงานผลสํารวจภาวการณวางงานของประชากรในประเทศ

ไทยเดือนกุมภาพันธ 2556 วามีจํานวนผูวางงานท้ังสิ้น 245,000 คน คิดเปนอัตราการวางงาน 0.6% 

จากจํานวนผูท่ีอยูในวัยทํางาน 39.34 ลานคน  ท้ังนี้เม่ือแบงจํานวนผูวางงานตามระดับการศึกษา

พบวา ในจํานวนผูวางงาน 245,000 คน เปนผูวางงานท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากท่ีสุด

ถึง 113,000 คน รองลงมาเปนระดับมัธยมตนและและระดับประถมศึกษาเทากันท่ี 45,000 คน 

ขณะท่ีมัธยมศึกษาตอนปลายวางงาน 36,000 คน สวนผู ท่ีไมมีการศึกษาและต่ํากวาระดับ

ประถมศึกษาวางงาน 6,000 คน เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2555 มีจํานวนผูวางงานใน

ระดับอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึนถึง 25,000 คน  

จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาจํานวนผูวางงานมีมากในระดับอุดมศึกษา หรือผูท่ีมีอายุ

ระหวาง 15-24 ป มีอัตราการวางงานท่ัวโลกสูงข้ึนรวมถึงในประเทศไทยดวยเชนกัน ท้ังท่ีจริงแลวกลุม

คนวัยนี้เปนวัยท่ีเพ่ิงสําเร็จการศึกษาและเริ่มตนการทํางานแรกของชีวิต แตกลับมีปจจัยมากในการ

เลือกงาน หรือเกิดจากปญหาจบแลวอยากทํางานไมตรงสาย ทําใหคนกลุมนี้วางงานมากท่ีสุดและการ

ท่ีผลิตนิสิตออกมาเปนจํานวนมากนั้นไมสอดคลองกับตลาดแรงงาน  สวนมากการวางงานนั้นมีสาเหตุ

สวนใหญมาจากความตองการของผูสําเร็จทางการศึกษาและการวางงานนั้นเนื่องจากการเลือกงานคือ
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ผูท่ีสมัครจะคาดหวังกับคาตอบแทนท่ีสูง แตงานท่ีไดทํานั้นสะดวกสบายแกตนเองจึงทํา

ใหเกิดการเลือกงาน     

ซ่ึงผลกระทบจากการวางงานก็ทําใหเสียสุขภาพจิตได เม่ือเกิดการวางงานข้ึนผูท่ีเคยมี

งานทํามักจะคิดฟุงซานเจนเกิดความเครียดตามมาสงผลเสียตอสุขภาพจิตใจเเละรางกาย กอใหเกิด

เปนปญหาครอบครัวเนื่องดวยรายไดในครอบครัวท่ีจะเลี้ยงครอบครัวลดลงจนเกิดเปนปญหาความ

ยากจน และสามารถกอใหเกิดปญหาอาชญากรรมตามมา และยังเปนผลเสียตอการพัฒนาประเทศอีก

ดวย 

ทางออกหนึ่งสําหรับผูตกงานคือ การปรับเปลี่ยนสถานะจากลูกจางมาเปนนายจาง ใน

กรณีท่ีตองตกงานอยางหลีกเลี่ยงไมได ทางออกหนึ่งท่ีคอนขางจะเปนขอเสนอแบบกําปนทุบดิน คือ 

การหันไปทําธุรกิจแทน ซ่ึงอาจเปนสิ่งท่ีหลายคนฝนอยากจะเปนเถาแกมานานแลวแตยังขาดความ

ม่ันใจ หรือบางคนก็จําเปนจะตองทําเพราะหางานใหมไมไดสักที  

หากแตการประกอบกิจการหรือเปนเจาของกิจการสวนตัวนั้น ไมไดงายและยังตอง

อาศัยความอดทนและความคิดสรางสรรคเปนอยางมากในการแขงขัน และไมใชทุกคนท่ีจะทําไดหรือ

ประสบความสําเร็จ การลงทุนประกอบกิจการ หรือเริ่มตนการทําธุรกิจควรมีการศึกษา เตรียมขอมูล 

สิ่งท่ีสําคัญคือการเลือกทําในสิ่งท่ีตนเองชอบจะเกิดผลดี และจะดีมากยิ่งข้ึนถาสามารถปรับใหเขากับ

เทรนดของสังคมตามยุคสมัยได 

ดังนั้นการผลิตรายการหรือการสรางสรรคสื่อท่ีสงเสริมและเปนแนวทางในการประกอบ

อาชีพใหกับกลุมนักศึกษา เพ่ือสามารถนํามุมมองท่ีเสนอในรายการไปใช และสามารถนําไปประกอบ

อาชีพจริงจึงนาจะเปนหนทางหนึ่งในการชวยลดปญหาจากการวางงานได 

ท้ังนี้ในปจจุบันพบวา การรับขาวสารผานทางโทรทัศนนั้นมีอัตราลดนอยลง ท้ังท่ีเดิมที

การดูโทรทัศนถือเปนกิจกรรมหลักท่ีทุกบานจะชื่นชอบมาก แตกลับกลายเปนวา แมกระท่ังในชวง

ไพรมไทม ก็มีคนดูโทรทัศนกันนอยลงอยูดี และยิ่งถาเปนกลุมวัยรุนแลว แทบจะไมเคยดูโทรทัศนเลย 

บางคนกลาววาซ้ือโทรทัศนมาเปนเครื่องประดับบานเทานั้น ไมคิดจะเปดดูจริงจัง ในทางกลับกันผูคน

หันมาบริโภคขาวสารผานสื่อออนไลนกันมากข้ึน คนหนุมสาวมักจะหันไปใชคอมพิวเตอร และ

โทรศัพทอัจฉริยะแทนท่ี เพราะทําใหเขาถึงภาพและขาวท่ีนาสนใจไดมากกวา และยังสามารถแสดง

ความคิดเห็น ติชม โตตอบ กับแหลงผูผลิตสื่อไดงาย สื่อออนไลนจึงเขามามีบทบาทตอสังคมอยางมาก 

และเปนแนวทางท่ีสามารถเขากลุมเปาหมายไดทุกระดับ ดังจะเห็นไดจากการผลิตรายการผานทางสื่อ

ออนไลนออกมาเปนระยะ และไดผลตอบรับท่ีดีจากผูชม เพราะสามารถสงตอขอมูลขาวสารกันได

อยางสะดวกสบาย  

จึงเปนท่ีมาและแรงบันดาลใจใหกับผูทําจุลนิพนธ  เลือกผลิตรายการเพ่ือเปนแนวทางใน

การประกอบอาชีพสําหรับกลุมนักศึกษาผานสื่อออนไลน โดยเนนไปท่ีกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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ใหเม่ือจบมาแลวสามารถวางแผนการดําเนินชีวิตและเลือกประกอบอาชีพในแนวทางท่ีตนถนัดและชื่น

ชอบได หากนักศึกษามีการวางแผนและวิธีการแกปญหาตางๆในการรับมือกับสิ่งท่ีกําลังจะเกิดข้ึนแลว 

กลุมคนเหลานี้ก็จะเปนกําลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ชวยลดปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนจากการ

วางงาน และเปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษาตอไป 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือผลิตรายการท่ีเปนแนวทางในการประกอบอาชีพของนักศึกษาผานสื่อออนไลน 

2. เพ่ือศึกษาและทําความเขาใจในกระบวนการผลิตรายการและแนวทางแกไขปญหาใน

ข้ันตอนของการผลิต 

 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ  

การผลิตรายการเพ่ือเปนแนวทางในการประกอบอาชีพสําหรับกลุมนักศึกษาผานสื่อ

ออนไลน เนนเนื้อหาสาระเก่ียวกับการประกอบอาชีพของกลุมนักศึกษาหลากหลายแนว โดยเนนไปท่ี

อาชีพท่ีสามารถทําไดขณะท่ีกําลังศึกษาไปดวย หรืออาชีพท่ีสามารถสรางผลตอบแทนไดดีแกกลุม 

เปาหมาย เปนตน โดยผลิตเปนรายการผานสื่อออนไลนจํานวน 1 ตอน ความยาวไมเกิน 15 นาที 

กลุมเปาหมายอายุระหวาง 18-25 ป 

 

ข้ันตอนการศึกษา  

ผลิตรายการเพ่ือเตรียมความเพ่ือแนะแนวทางประกอบอาชีพสําหรับกลุมนักศึกษาผาน

สื่อออนไลน ไดดําเนินการศึกษาออกเปน 5 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 : การศึกษาและวางแผนการวิจัย 

1. ศึกษาวิเคราะหขอมูลจากหนังสือ งานวิจัย เอกสารท่ีเก่ียวของและ

เว็บไซต ท่ีมีความเก่ียวของกับเนื้อหารายการท้ังหมด   

2. ศึกษารูปแบบรายการสําหรับกลุมนักศึกษาทางสื่อออนไลน เพ่ือนํามา

เปนตัวอยางในพัฒนาและแกไขขอบกพรองของเนื้อหารายการ 

3. ศึกษาหาขอมูลท่ีเก่ียวของกับการผลิตรายการสําหรับกลุมนักศึกษาทาง

สื่อ เพ่ือนํามาเปนตัวอยางในพัฒนาและแกไขขอบกพรองของเนื้อหารายการ 

4. ศึกษาเก่ียวกับเรื่องราวและปญหาท่ีกลุมเปาหมายใหความสนใจ 

 

ข้ันตอนท่ี 2 : การดําเนินงานกอนการผลิตรายการ (Pre-production) 
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1. นําขอมูลท่ีไดรับมาวิเคราะหเพ่ือเขียนรูปแบบรายการและจัดทํา 

Proposal 

2. นําขอมูลท่ีไดรับมาวิเคราะหเพ่ือเขียนโครงรางรูปแบบรายการ และบท

ออกอากาศทางรายการ 

3. จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณตางๆเพ่ือผลิตรายการ 

4. จัดหาพิธีกร 

ข้ันตอนท่ี 3 : การดําเนินงานผลิตรายการ (Production)  

ผลิตรายการเพ่ือเปนแนวทางในการประกอบอาชีพสําหรับกลุมนักศึกษา

ผานสื่อออนไลน ท้ัง 3 ชวง ท้ังในสตูดิโอและนอกสถานท่ี 

ข้ันตอนท่ี 4 : การดําเนินงานหลังการผลิตรายการ (Post-production)  

1. การเขากระบวนการลําดับภาพและเสียง 

2. การจัดทําTitleรายการ และGraphic 

ข้ันตอนท่ี 5 : การประเมินผล 

1. วิเคราะหผลงาน สรุปและอภิปรายผลการศึกษาและผลท่ีไดรับจากการ

ผลิตรายการ และการทํางาน 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1.  สามารถผลิตรายการผานสื่อออนไลนไดตามวัตถุประสงคและตรงกับความสนใจของ

กลุมเปาหมาย 

2.  เขาใจและเรียนรูกระบวนการของการผลิตรายการ 

 

นิยามศัพท 

สื่อออนไลน หมายถึง ชองทางของการสื่อสารผานอินเตอรเน็ต (Internet) โดยผูรับสาร

ใชอินเตอรเน็ตเปนชองทางการเขาถึงขอมูลและขาวสาร และผูสงสารใชอินเตอรเน็ตเปนชองทางของ

การเผยแพรขอมูลและขาวสาร ซ่ึงจากการศึกษาเก่ียวกับสื่อออนไลน ผูศึกษาจึงจัดทํารายการผาน

ชองทางของสื่อออนไลน 
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ทฤษฎ ีผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การผลิตรายการเพ่ือแนะแนวอาชีพสําหรับกลุมนักศึกษานั้น ผูศึกษาไดนําแนวคิด 

ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาศึกษาและวิเคราะหเพ่ือใชเปนแนวทาง ในการสรางสรรค

รายการดังนี้ 

ตอนท่ี 1 แนวคิดเก่ียวกับรายการโทรทัศน 

ตอนท่ี 2 ลักษณะและรูปแบบของรายการวาไรตี้ 

ตอนท่ี 3 ทฤษฎีการเลือกอาชีพและพัฒนาการดานอาชีพ 

ตอนท่ี 4 รายการโทรทัศนท่ีเก่ียวของ 

 

ตอนท่ี 1 แนวคิดเกี่ยวกับรายการโทรทัศน 

แนวคิดนี้ ว าด วยเรื่องการกําหนดให มีรายการประเภทตางๆออกอากาศทาง

สถานีโทรทัศน เพ่ือใหเขาถึงกลุมผูชมท่ัวไปและกลุมผูชมท่ีเปนเปาหมายเฉพาะใหไดมากท่ีสุด ซ่ึง

รายการโทรทัศนนั้นมีความสําคัญตอสังคมเพราะเปนท่ีทราบกันดีวารายการโทรทัศนมีอิทธิพลตอ

ความรูสึกนึกคิด และพฤติกรรมของผูชม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ถารายการโทรทัศนเสนอเรื่องท่ี

กาวราวรุนแรงก็จะทําใหเด็กเกิดการซึมซับสิ่งตางๆเหลานี้และจะทําใหเกิดพฤติกรรมเลียนแบบตอมา 

ดังนั้นสถานีโทรทัศนและผูจัดรายการจึงตองตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมใหมากท่ีสุด 

นอกจากนั้นแลวยังตองคํานึงถึงความเปนเอกลักษณและความหลากหลายของรายการดวยความเปน

เอกลักษณของรายการ ก็คือการกําหนดรายการท่ีเปนจุดเดนหรือจุดขายของสถานีใหเปนท่ีรูจัก

แพรหลายหรือจนเปนท่ีกลาวขวัญติดปากผูชม ในดานความหลากหลายนั้นก็คือ การจัดใหมีรายการ

หลายประเภทและมีรูปแบบตางๆหลายรูปแบบ ผูจัดรายการโทรทัศนจําเปนตองศึกษาประเภทและ

รูปแบบรายการโทรทัศน เพ่ือพิจารณาจุดเดน จุดดอย ของแตละประเภทและรูปแบบการจัดรายการ

ใหมีหลายประเภท หลายรูปแบบจึงเปนการดึงดูดความสนใจของผูชมใหติดตามชมรายการของสถานี

อยางตอเนื่องและยาวนาน 

1. ประเภทรายการโทรทัศน (Program Type) 

รายการโทรทัศนแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ (กรรพุม บุญทวี 2553: 15) 
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1.1 แบงตามเนื้อหา การแบงประเภทตามเนื้อหาหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา การแบง

ตามบทบาทหนาท่ีของสื่อมวลชน ซ่ึงมีบทบาทดั้งเดิม คือใหขาวสารความรู และความบันเทิงแก

ประชาชน แตในปจจุบันมีการเพ่ิมเติมบทบาทตามความเปลี่ยนแปลงของสังคม เชน บทบาทในการ

ประสานสังคม บทบาทในการสืบสานวัฒนธรรม บทบาทในการใหบริการสาธารณะ และบทบาทใน

การโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจ เปนตน การจัดรายการโทรทัศนจึงตองมีเนื้อหาท่ีสอดคลองกับ

บทบาทหนาท่ีดังกลาว ตามเกณฑขอนี้เราจึงเห็นวามีรายการประเภทตางๆ ดังนี้ 

1.1.1 รายการประเภทขาว มีจุดมุงหมายเพ่ือรายงานเหตุการณท่ีเกิดข้ึนใน

สังคมท้ังระดับทองถ่ินระดับชาติ และระดับนานาชาติ ใหผูชมไดรับรูอยางรวดเร็ว โดยยึดหลักความ

สด ใหม แปลก และการมีผลกระทบตอประชาชน รายการขาวโทรทัศนไดเปรียบสื่ออ่ืนเพราะมีความ

รวดเร็วกวาและผูชมมองเห็นภาพเคลื่อนไหว จึงทําใหขาวโทรทัศนไดรับความนิยมสูง มีการแขงขันกัน

จัดรายการขาวระหวางสถานีโทรทัศนตางๆและมีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการเสนอขาว 

(ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวิทยุและโทรทัศนหนวยท่ี 9-15 2546: 145) รายการประเภทขาวสาร

สามารถนํามาจัดเปนรายการวิทยุโทรทัศนไดหลากหลายรูปแบบรายการ เชน รายการขาว (News) 

รายการวิเคราะหหรือวิจารณขาว (News analysis or commentary) รายการสัมภาษณ(Interview) 

รายการสารคดีเชิงขาว (News documentary) หรือเปนลักษณะของการรายงานพิเศษ(Special 

reports) เปนตน สําหรับรายการขาวยังมีการจัดแบงประเภทตามเนื้อหาของขาวไวอยางชัดเจน เชน 

ขาวในพระราชสํานัก ขาวการเมือง ขาวเศรษฐกิจ ขาวสังคม ขาวกีฬา ขาวศิลปวัฒนธรรม ขาว

พยากรณดินฟาอากาศ ขาวบันเทิง เปนตน สิ่งท่ีผูจัดรายการวิทยุโทรทัศนประเภทขาวตองตระหนัก

และคํานึงถึงอยูเสมอคือ หลักปฏิบัติการนําเสนอรายการขาวท่ีดี 5 ประการคือ ความถูกตอง ความ

สมดุล  ความตรงไปตรงมา ความชัดเจนและกะทัดรัด และคุณสมบัติเรื่องเวลา ท่ีตองมีความรวดเร็ว

ในการนําเสนอหลักปฏิบัติเหลานี้มีความสําคัญอยางยิ่งตอการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูจัดรายการขาว 

เพ่ือใหประโยชนสูงสุดตอสาธารณชนและประเทศชาติ 

 1.1.2 รายการประเภทความรู มีจุดมุงหมายเพ่ือเผยแพรความรู ขาวสารท่ีเปน

ประโยชนแกผูชมท่ัวไป ทําใหผูชมสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน (ความรูเบื้องตน

เก่ียวกับวิทยุและโทรทัศนหนวยท่ี 9-15 2546: 146) แตไมใชรายการท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือการเรียนการ

สอนตามหลักสูตรใดๆโดยเฉพาะ แตอาจมีเนื้อหาท่ีเสริมหรือใชเปนรายการประกอบการสอนไดโดย

รายการความรูท่ัวไปอาจแยกตามแนวทางนําเสนอเนื้อหาและรูปแบบรายการเปนอีก 2 ประเภทคือ

รายการสาระบันเทิง และรายการประเภทสงเสริมการศึกษา 

1.1.3 รายการประเภทการศึกษา มีจุดมุงหมายเพ่ือใหการศึกษาแกผูชมท้ังใน 
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ระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน มีกลุมเปาหมายเฉพาะคือกลุมผูเรียนในระบบนั้นๆ เนื้อหา

รายการเพ่ือการศึกษาจะเปนเนื้อหาในหลักสูตรการเรียนการสอน หรือเปนการเสริมหลักสูตร เชน 

รายการของกระทรวงศึกษาธิการ รายการของโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน รายการของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปนตน รายการประเภทนี้ตางจากรายการประเภทความรูตรงท่ี 

รายการประเภทความรูเปนรายการใหความรูแกประชาชนท่ัวไป หรือเปนการใหการศึกษาตาม

อัธยาศัย 

1.1.4 รายการประเภทบันเทิง มีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูชมไดรับความเพลิดเพลิน

สนุกสนาน เปนการผอนคลายความเครียดจากการทํางาน รายการบันเทิงเปนหัวใจสําคัญของ

สถานีโทรทัศนเชิงพาณิชย สถานีประเภทนี้จึงมีสัดสวนของรายการบันเทิงมากกวารายการประเภทอ่ืน

เพราะรายการบันเทิงเปนรายการท่ีมีผูชมมากท่ีสุด จึงเปนแหลงรายไดจากการขายโฆษณามากท่ีสุด 

(ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวิทยุและโทรทัศนหนวยท่ี 9-15 2546: 148) รายการประเภทบันเทิง มักใช

รูปแบบและวิธีการนําเสนอรายการท่ีไมยุงยากสลับซับซอนตอการชมรายการ จึงมักเปนรายการท่ีเปน

ท่ีนิยมชื่นชอบของผูชมรายการท่ัวไปโดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปรียบเทียบกับรายการประเภทความรู

หรือใหการศึกษาหรือแมแตรายการประเภทขาวท่ีมีแนวโนมจะมีผูชมเพ่ิมมากข้ึนก็ตาม รูปแบบ

รายการวิทยุโทรทัศนท่ีมีผูจัดรายการประเภทบันเทิงนิยมนํามาใชจนเปนท่ีชื่นชอบและไดรับการ

ตอบสนองจากผูชมรายการมาอยางตอเนื่องมีหลายรูปแบบ ไดแก รายการละคร รายการเพลงรายการ

ดนตรี รายการเกมโชว รายการปกิณกะ เปนตน 

1.1.5 รายการประเภทบริการสาธารณะ มีจุดมุงหมายเพ่ือใหขาวสารในการ

บริการแกประชาชนท่ัวไป เชน ขาวสารจากหนวยงานภาครัฐท่ีตองแจงใหประชาชนทราบถึงกิจกรรม

ของรัฐ ขาวสารการประชาสัมพันธ การรณรงค การเตือนภัย การขอความรวมมือ และการใหความ

ชวยเหลือแกผูประสบภัย เปนตน 

1.1.6 รายการประเภทธุรกิจโฆษณา มีจุดมุงหมายเพ่ือใหบริการแกธุรกิจ

ภาคเอกชน ในการเผยแพรกิจกรรมท้ังการขาย การเปดตัวสินคา และการสรางภาพลักษณขององคกร

เชน การทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนแกสังคม รวมถึงการโฆษณาสินคาท่ีถือไดวาเปนแหลงรายไดใน

การบริหารงานของสถานี ก็นับเปนรายการของสถานีโทรทัศนดวย เพราะการโฆษณาสินคาในแตละ

ชวง ใชเวลาไมต่ํากวา 10 นาที ยาวกวารายการสารคดีขนาดสั้นเสียอีก 

 

1.2 การแบงประเภทตามกลุมเปาหมาย การแบงประเภทตามเกณฑนี้ ใชลักษณะ

ทางประชากรศาสตรเปนตัวกําหนด ไดแก แบงตามเพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได ถ่ินท่ีอยูอาศัย

ศาสนา โดยแบงออกเปน 
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1.2.1 รายการท่ีแบงตามเพศของผูชม ไดแก รายการสําหรับผูหญิง รายการ

สําหรับผูชาย มีจุดมุงหมายเพ่ือสนองความตองการในดานขาวสาร ความรู และความบันเทิงแกกลุม

คนแตละเพศซ่ึงมีความตองการและพฤติกรรมในการรับสารไมเหมือนกัน จากการวิจัยหลายๆงาน

พบวา เพศหญิงชอบดูรายการสาระบันเทิง เบาสมอง เชน ละครโทรทัศน มากกวาผูชายท่ีชอบดู

รายการท่ีมีสาระหนักๆ เชน ขาวการเมือง ขาวเศรษฐกิจ และรายการกีฬา ดังนั้นจึงมีการแบง

ประเภทของรายการเพ่ือตอบสนองความตองการของคนกลุมนี้โดยเฉพาะ 

1.2.2 รายการท่ีแบงตามอายุของผูชม ไดแก รายการสําหรับเด็ก รายการ

สําหรับคนวัยรุน รายการสําหรับคนวัยทํางาน รายการสําหรับผูสูงอายุ จุดมุงหมายเชนเดียวกับการ

แบงกลุมตามเพศ คือคนแตละวัยจะมีความสนใจตางกัน เชน ในวัยเด็กตั้งแต 3-6 ขวบ ความสามารถ

ในการรับสารและการตีความยังนอย รายการสําหรับเด็กวัยนี้จึงตองเปนรายการท่ีมีเนื้อหางายๆ

สนุกสนาน เปนตน 

1.2.3 รายการท่ีแบงตามอาชีพหรือรายได เชน รายการเพ่ือการเกษตร การ

ประมง การเลี้ยงสัตว รายการสําหรับนักธุรกิจ อุตสาหกรรม รายการสําหรับผูลงทุนรายยอย เปนตน 

รายการประเภทนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือใหขาวสารความรูในเรื่องการประกอบอาชีพ การลงทุน การ

บริการ การบริหารกิจการ 

1.2.4 รายการท่ีแบงตามการศึกษาของผูชม สถานีโทรทัศนสวนใหญจะไมนิยม

แบงรายการตามระดับการศึกษาของผูชม (ยกเวนรายการเพ่ือการศึกษาท่ีจะระบุวาเปนรายการ

สําหรับนักเรียนระดับใด) เพราะไมตองการแบงแยก และเปนการดูถูกสติปญญาของผูชม แตจะแบง

โดยธรรมชาติ รายการท่ีมีเนื้อหาหนักเปนเชิงวิชาการ เชน การวิเคราะหการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ผู

ท่ีมีการศึกษานอยมักจะไมใหความสนใจรายการประเภทนี้ จะนิยมดูรายการบันเทิง หรือรายการท่ี

เบาสมอง สวนผูท่ีมีการศึกษาสูงจะนิยมดูรายการท่ีมีสาระและเนื้อหาหนักมากกวาผูท่ีมีการศึกษานอย 

1.2.5 รายการท่ีแบงตามถ่ินท่ีอยูอาศัย รายการประเภทนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือให

คนในทองถ่ินหรือภาคใดภาคหนึ่งไดรับรูความเปนไปในทองถ่ิน และปลูกฝงความรักในทองถ่ินรวมมือ

รวมใจในการพัฒนาทองถ่ินของตน สถานีโทรทัศนท่ีมีรายการประเภทนี้ มักเปนสถานท่ีมีเครือขาย

หรือสถานีโทรทัศนทองถ่ิน รายการท่ีแบงตามทองถ่ิน ไดแก รายการขาวภูมิภาค ขาวทองถ่ินรายการ

สารคดีเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน สารคดีทองเท่ียว สารคดีเก่ียวกับวิถีชีวิตของคนในทองถ่ิน

ตางๆ เปนตน 

1.2.6 รายการท่ีแบงตามศาสนา ในประเทศท่ีมีคนนับถือศาสนาตางกันหลาย

ศาสนา มักจะมีรายการสําหรับศาสนาตางๆ อาทิ รายการของศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ศาสนา

อิสลาม สัดสวนของรายการข้ึนอยูกับจํานวนผูนับถือศาสนาในประเทศนั้น เชน ประเทศไทยมีผูนับถือ
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ศาสนาพุทธมากกวาศาสนาอ่ืน รายการธรรมะในศาสนาพุทธจึงมีสัดสวนมากกวารายการในศาสนาอ่ืน 

นอกจากรายการตางๆท่ีกลาวมาแลว ยังมีรายการสําหรับชนกลุมนอย เชนชาวเขา ชาวเล และชนเผา

ตางๆท่ีอพยพเขามาอยูในประเทศไทย รวมถึงชาวตางชาติท่ีเขามาทํางานชั่วคราว คนกลุมนี้ตองการ

ทราบขาวสารเชนเดียวกัน ในบางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกาซ่ึงเปนประเทศท่ีกวางใหญ มีชนกลุม

นอยหลายเชื้อชาติอาศัยอยู จะมีรายการสําหรับชนกลุมนอยท่ีใชภาษาของชนเผาตางๆหลายภาษา 

สําหรับประเทศไทยสถานีโทรทัศนบางแหงไดจัดรายการขาวสัมภาษณสนทนาเปนภาษาอังกฤษ สวน

ภาษาอ่ืนมีนอยมาก 

 

2. รูปแบบรายการโทรทัศน (Program Format) (กรรพุม บุญทวี 2553: 17) 

รูปแบบรายการโทรทัศน หมายถึงเทคนิคการนําเสนอรายการประเภทตางๆท่ีกลาว

มาแลว ไมวาจะเปนรายการประเภทท่ีแบงตามเนื้อหา หรือประเภทท่ีแบงตามกลุมเปาหมายก็ตาม

รายการประเภทหนึ่งอาจนําเสนอไดหลายรูปแบบ ข้ึนอยูกับความคิดสรางสรรคของผูจัดและผูผลิต

รายการ ท้ังนี้เพ่ือดึงดูดผูชมใหติดตามรายการโดยไมเกิดความเบื่อหนาย รูปแบบรายการท่ีนิยม

นําเสนอมี 15 รายการ ดังตอไปนี้ 

2.1 รูปแบบขาว มีท้ังขาวอาน เลาขาว สารคดีเชิงขาว วิเคราะหขาว นิตยสารขา 

2.2 รูปแบบบรรยาย เปนการพูดโดยคนคนเดียว เชน บรรยายธรรมบรรยายทาง

วิชาการ 

2.3 รูปแบบสัมภาษณ เปนการถามตอบในเรื่องท่ีนาสนใจ โดยมีฝายหนึ่งเปนฝาย

ถาม อีกฝายหนึ่งเปนฝายตอบ 

2.4 รูปแบบสนทนา เปนการพูดคุยโดยการตั้งประเด็นข้ึนมา ผูท่ีรวมสนทนาทุกคนมี

บทบาทแสดงความคิดเห็นตอประเด็นนั้นเทาเทียมกัน 

2.5 รายการสารคดี เปนรายการท่ีนําเสนอเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว และให

รายละเอียดแกเรื่องนั้นทุกแงมุม เชน สารคดีวันลอยกระทง สาคดีทองเท่ียว เปนตน 

2.6 รูปแบบนิตยสารทางอากาศ เปนรายการท่ีเสนอเรื่องตางๆท่ีมีความหลากหลาย

ในรายการเดียวกัน โดยมีผูดําเนินรายการเปนผูพูดเชื่อมโยงตางๆของรายการใหมีความเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกัน เชน รายท่ีนี่หมอชิต ผูหญิงถึงผูหญิง เปนตน 

2.7 รูปแบบวาไรตี้ มีลักษณะคลายกับนิตยสาร คือในรายการเดียวกันจะ

ประกอบดวยเนื้อหาท่ีหลากหลาย สวนใหญจะเนนความบันเทิง สวนท่ีตางจากรายการนิตยสารทาง

อากาศก็คือผูดําเนินรายการไมมีการเชื่อมโยงจากเรื่องหนึ่งไปยังอีกเรื่องหนึ่ง รายการจึงแยกจากกัน

เปนสวนๆ เชน รายการตีสิบ รายการคุณพระชวย เปนตน 
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2.8 รูปแบบละคร รายการละครเปนรายการบันเทิงท่ีมีผูนิยมดูมากท่ีสุด ละครมี

หลายรูปแบบ เชน ละครท่ีมีเนื้อหาตอเนื่องกันหลายตอนจบ (Serial) ละครชุดท่ีมีเนื้อหาจบในตอน

(Series) ละครตลกหรือท่ีเรียกวา ซิทคอม (Situation Comedy) และรายการสาระละคร

(Docudrama) ซ่ึงเปนละครท่ีจําลองมาจากเรื่องจริง 

2.9 รูปแบบภาพยนตร ภาพยนตรท่ีฉายทางโทรทัศนสวนใหญจะนํามาจาก

ภาพยนตรท่ีฉายตามโรงภาพยนตร ซ่ึงมีท้ังภาพยนตรไทยและภาพยนตรตางประเทศ และมี

ภาพยนตรท่ีสรางข้ึนสําหรับฉายทางโทรทัศนโดยเฉพาะเชนเดียวกัน 

2.10 รูปแบบเพลง/ดนตรี ดนตรีเปนรายการบันเทิงอีกประเภทหนึ่งท่ีนิยมจัดทาง

โทรทัศน รายการดนตรีมีท้ังรายการบันทึกภาพลวงหนาและรายการสด เชน การแสดงคอนเสิรตตางๆ 

2.11 รูปแบบเกมโชว รายการรูปแบบนี้เนนการมีสวนรวมของผูชม โดยเชิญผูชม

มารวมกิจกรรมหรือการแขงขันเกมตางๆและใหรางวัลแกผูชนะ 

2.12 รูปแบบทอลกโชว เปนรายการท่ีแสดงความสามารถของผูแสดงในการเลา

เรื่องราว การใชสํานวนโวหาร ไหวพริบ ปฏิภาณ อาจเปนการโชวเดี่ยวหรือกลุม 

2.13 รูปแบบเรียลลิตี้โชว เปนรายการท่ีแสดงสถานการณจําลอง โดยใหผูแสดงเขา

ไปอยูในสถานการณนั้น ผูชมจะไดเห็นวิธีการแกปญหา วิธีการใชชีวิตในสถานการณกดดัน 

2.14 รูปแบบตลก เปนรายการโชวของคณะตลกเพ่ือสรางความสนุกสนานแกผูชม 

2.15 รูปแบบตอบปญหา/แขงขัน รายการประเภทนี้มีรูปแบบหลากหลายท้ังการ

ตอบปญหาทางวิชาการ การตอบปญหาท่ัวไป การตอบปญหาของนักเรียน การใหผูชมมีสวนรวมตอบ

ปญหาในรายการ การแขงขันตอบปญหาชิงรางวัล เปนรายการท่ีใหท้ังสาระและบันเทิงควบคูไป

รูปแบบรายการโทรทัศนท้ัง 15 รูปแบบท่ีกลาวมานี้ เปนเพียงการรวบรวมรายการท่ีสถานีโทรทัศน

ตางๆนิยมจัดในปจจุบัน ในอนาคตอาจมีการพัฒนารายการรูปแบบอ่ืนข้ึนมาเพ่ือหลีกเลี่ยงความ

ซํ้าซากจําเจ แตอยางไรก็ตาม ไมวาจะเปนรายการรูปแบบใด ก็จะอยูในประเภทใหญๆ 4 ประเภท คือ

ใหขาวสาร ความรู ความบันเทิง และบริการสาธารณะ หรือเพ่ือผูชมกลุมตางๆนั่นเอง 

 

3. ความสัมพันธระหวางประเภทและรูปแบบของรายการ (กรรพุม บุญทวี 2553: 18) 

จะเห็นไดวาประเภทและรูปแบบของรายการมีความหมายแตกตางกัน ประเภท

รายการเปนการแบงรายการออกเปนกลุมตามเนื้อหาหรือตามบทบาทหนาท่ีของสื่อมวลชน และตาม

กลุมเปาหมาย สวนรูปแบบนั้นเปนเทคนิควิธีการนําเสนอรายการแตละประเภท ดังนั้น จะเห็นวา

รายการประเภทหนึ่งอาจนําเสนอไดหลายรูปแบบ ดังนี้ 

   ส
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3.1 รายการประเภทท่ีแบงตามบทบาทของสื่อหรือแบงตามเนื้อหา อาจเสนอได

หลายรูปแบบ ดังนี้ 

3.1.1 รายการประเภทขาว เสนอไดท้ังรูปแบบขาวอาน รายงานขาว เลาขาว

วิเคราะหขาว สารคดีเชิงขาว นิตยสารขาว ขาวกีฬา ขาวบันเทิง 

3.1.2 รายการประเภทความรู เสนอไดท้ังรูปแบบบรรยาย สารคดี นิตยสารทาง

อากาศ (ใหท้ังความรูและความบันเทิง) สนทนา อภิปราย สัมภาษณ ตอบปญหา 

 3.1.3 รายการประเภทการศึกษา เสนอไดหลายรูปแบบเชนเดียวกับรายการ

ประเภทความรู และมีแนวคิดวารายการเพ่ือการศึกษาควรมีลักษณะเปนความรูสอดแทรกความ

บันเทิง(Edutainment) จะมีผลในการจูงใจผูชมมากกวารายการท่ีใหความรูหรือการศึกษาโดยตรง 

3.1.4 รายการประเภทบันเทิง รายการประเภทนี้มีรูปแบบหลากหลายมาก เชน

ละคร ดนตรี เกมโชว ทอลกโชว วาไรตี้ เรียลลิตี้โชว กีฬา ภาพยนตร การเลนตลก เปนตน 

3.1.5 รายการบริการสาธารณะ มีหลายรูปแบบ เชน ขาวประชาสัมพันธ

กิจกรรมสาธารณกุศลรับบริจาค การตอบปญหาคับของใจ การถายทอดสดเหตุการณสําคัญตางๆ 

3.2 รายการประเภทท่ีแบงตามกลุมผูชม แบงออกเปนหลายรูปแบบ ดังนี้ 

3.2.1 รายการสําหรับเด็ก จะเปนรูปแบบนิทาน การตูน ชีวิตสัตว ละครท่ีมีเด็ก

แสดงนํา สารคดีสั้น ขาวเบาสมอง 

3.2.2 รายการสําหรับผูหญิง มักเปนรูปแบบนิตยสารทางอากาศท่ีมีเนื้อหา

เก่ียวกับเรื่องท่ีผูหญิงควรรู วาไรตี้ ละคร ขาวท่ัวไป ขาวบันเทิง 

3.2.3 รายการสําหรับผูชาย มักเปนรูปแบบขาว สนทนา กีฬา สารคดี 

3.2.4 รายการสําหรับกลุมอาชีพ จะเปนรูปแบบขาว สัมภาษณ สนทนา เกม

โชวตอบปญหา ฯลฯ 

 

ตอนท่ี 2 ลักษณะและรูปแบบของรายการวาไรตี้ 

ปจจุบันมีการนํารูปแบบรายการตางๆ มาผสมกันเปนรูปแบบรายการใหมๆ เชน 

รายการวาไรตี้ทอลกโชว เปนรายการท่ีมีการสัมภาษณพูดคุยเปนพ้ืนฐานหลักแตมีการเพ่ิมสวนอ่ืนๆ 

เขามาเพ่ือสรางความนาสนใจและตอบสนองความตองการของผูชม เชน เพ่ิมชวงการแสดงตลก เพ่ิม

ชวงถายทํานอกสถานท่ี รายการเกมโชววาไรตี้ เปนรายการท่ีพ้ืนฐานหลักยังคงเปนการแขงขัน แตมี

การเพ่ิมสวนอ่ืนๆ เพ่ือสรางความนาสนใจ เชน การแสดงตลก หรือการแสดงความสามารถพิเศษ โดย

สามารถจัดแบงโดยพิจารณาโครงสรางรูปแบบของรายการวาไรตี้ ไดดังนี้ 
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1. รายการวาไรตี้ท่ีเนนความรูหรืออาจเรียกไดวาเปนแนว “สาระบันเทิง” เพราะเปน

ความรูหรือสาระท่ีกลั่นหรือคัดกรองออกมา ความรูหรือวิชาการ หรือสาระท่ีหนักๆ โดยนํามา

ออกแบบใหมใหนาสนใจ และเหมาะสมกับกลุมเปาหมายมากยิ่งข้ึน และท่ีเห็นโดยท่ัวไป มักจะ

สอดแทรกความบันเทิง ความผอนคลาย ความอยากรูอยากเห็นเขาไป เพ่ือใหเกิดการรับรูในเนื้อหา 

หรือสาระท่ีตองการนําเสนอใหไดมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เชนรายการ ผูหญิงถึงผูหญิง สุริวิภา เปน

ตน 

2. รายการวาไรตี้ท่ีเนนความบันเทิงหรืออาจเรียกไดวาเปนแนว “บันเทิง” เปนหลัก ซ่ึง

ความบันเทิงในท่ีนี้จะหมายถึงความบันเทิงในรูปแบบตางๆ เชน ละคร เพลง การแสดงประกอบเพลง 

ตลก เกม หรือกิจกรรมประกอบตางๆ โดยจะเนนความบันเทิงมากกวาความรู เชนรายการ วูดดี้เกิด

มาคุย เปนตน 

3.รายการวาไรตี้ท่ีเปนท้ังความรูและความบันเทิง คือรายการท่ีมีสัดสวนของความรูหรือ

สาระและความบันเทิงใกลเคียงกัน เชนรายการ กบนอกกะลา ทุงแสงตะวัน เปนตน 

 

แนวทางการจัดรายการวาไรตี้ 

จากลักษณะของการจัดรายการวาไรตี้ขางตน พบวา ไมวาจะเปนรายการวาไรตี้ประเภท

ท่ีเนนความรูหรือท่ีเนนความบันเทิงหรือเนนท้ังสองอยาง แนวทางในการจัดรายการประเภทวาไรตี้ 

มักจะแบงออกเปน 2 แนวหลักๆคือ 

1.แนวรายการท่ีแกนของเรื่องเปนแนวเดียวกัน (Specialized variety program) 

รายการท่ีเรื่องยอยตางๆประกบกันเขาเปนรายการใหญ หรือรายการโดยภาพรวมจะเปนแนวเรื่อง 

หรือแนวทางเดียวกัน เชน รายการเก่ียวกับการทองเท่ียว รายการเก่ียวกับเด็กและเยาวชน รายการ

สุขภาพ เชนรายการ อโรคาปารตี้ รายการวาไรตี้สาหรับคนไมมีโรค เปนตน มักจะเปนรายการท่ีมี

กลุมเปาหมายท่ีชัดเจนหรือกลุมเปาหมายเฉพาะ 

2.แนวรายการท่ีเนนความหลากหลายท่ัวไป (General variety program) เปนรายการ

ท่ีมีเรื่องยอยหลากหลาย ตางแนว ตางมุม แตโดยรวมก็จะมุงไปสูความสอดคลองกัน แตก็ไมถึงกับเปน

รายการเฉพาะเจาะจงนัก 

 

การเลาเรื่องของรายการวาไรตี้มีแนวทางดังตอไปนี้ 

1. ผูเลาเรื่อง (Narrator) ผูเลาเรื่องในรายการวาไรตี้ไดแก พิธีกร หรือผูดําเนินรายการ 

ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา Host หมายถึง เจาบานท่ีคอยตอนรับแขกผูมาเยือนอยางอบอุน 
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นอกจากนี้แขกรับเชิญยังมีฐานะเปนผูเลาเรื่องท่ีสําคัญอีกคนหนึ่งในการใหขอมูลเรื่องตางๆ นอกจากนี้

ยังรวมถึงผูบรรยายท่ีใหเสียงในรายการดวย 

2. เรื่องราว (Story) เรื่องราวท่ีนามาเสนอในรายการวาไรตี้ เนนความหลากหลาย 

(Variety) ของเรื่อง โดยมากมักเปนเรื่องของดนตรีและเพลง การแสดงตลก การแสดงศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีทองถ่ิน ละครสั้น การเตนรํา การแสดงความสามารถพิเศษของแขกรับเชิญ การสัมภาษณ

ประสบการณชีวิตของดารา นักรอง บุคคลมีชื่อเสียง บุคคลสําคัญ 

3. การจัดลําดับเหตุการณในการเลาเรื่อง (Sequence) มักจะแบงชวงการนําเสนอเปน 

7 ชวง การกําหนดเหตุการณในแตละชวงข้ึนอยูกับผูสรางสรรควาจะนําเสนออยางไรใหถูกใจผูชม ไมมี

สูตรตายตัว ดังตอไปนี้ 

3.1 ทีเซอร (Teaser) การนําเสนอรายการในชวงแรกเปนชวงท่ีสําคัญท่ีสุด ซ่ึงเปน

ชวงท่ีตองจับความสนใจของผูชมใหได เรียกวาการ Hook ถาชวงแรกของรายการไมนาสนใจ ผูชม

อาจเปลี่ยนชองทันที ดังนั้น หลักจากเปดรายการ แนะนําแขกรับเชิญ และสรุปสาระท่ีจะนําเสนอแลว 

มักตอดวยสิ่งท่ีมีความสุขแกผูชมทันที โดยมากจะเริ่มดวยการบรรเลงดนตรีเพ่ือสรางบรรยากาศ

สบายๆใหแกคนดู 

3.2 สัมภาษณแขกรับเชิญคนแรก (แขกรับเชิญรอง) 

3.3 การแสดง (เชน ความสามารถพิเศษ) 

3.4 สัมภาษณแขกรับเชิญหลัก 

3.5 การแสดง (เชน ละครสั้น) 

3.6 สัมภาษณแขกรับเชิญหลัก (ตอ) 

3.7 สรุปรายการโดยพิธีกร 

4. การตัดตอลําดับภาพ การตัดตอลําดับภาพ มีผลตอการเลาเรื่องรายการวาไรตี้ โดย

ชวยในการขยายสวนท่ีนาสนใจมาก ชวยลดทอนสวนท่ีนาสนใจนอย สรางความเดนใหกับแขกรับเชิญ 

สรางความรูสึกรัก ชอบ ประทับใจ ชื่นชมท่ีมีตอบุคคลหรือเหตุการณดวยการทําภาพชา (Slow 

motion) เปดเผยแงมุมท่ีคนไมคอยเห็น เนนย้ําประเด็นสําคัญ ดวยการทําสกูป การสาธิตข้ันตอน

วิธีการทํางานตางๆ ดวยการตัดภาพข้ันตอนการปฏิบัติมาใหดู และซอนตัวอักษรอธิบายใหความ

ชัดเจน 
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ตอนท่ี 3 ทฤษฎีการเลือกอาชีพและพัฒนาการดานอาชีพ 

1. อาชีพ  

อาชีพ หมายถึง การประกอบกิจกรรมเพ่ือฐานะทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนงานสําหรับ

ชีวิตของแตละบุคคล การประกอบอาชีพจะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับปจจัย

หลายประการ เชน ความรูความสามารถ โอกาส สภาพสังคมเศรษฐกิจ รวมท้ังคุณสมบัติอ่ืนๆท่ี

เก่ียวของกับบุคลิกภาพของบุคคลคนในปจจุบันมักลงทุนใหบุตรหลานของตนเองไดรับการศึกษาสูง

เพ่ือความกาวหนาในอนาคต คนท่ีมีความรูระดับปริญญามีความพรอมท่ีจับตําแหนงตางๆในการ

ทํางานมากกวาคนท่ีขาดการศึกษาหรือไดรับการศึกษานอย สภาพสังคมสมัยใหมผูหญิงมีการศึกษา

ทัดเทียมกับผูชาย จึงออกไปทํางานตามหนวยงานตางๆ เชนเดียวกัน   ครอบครัวยุคใหมนิยมมีบุตร

จํานวนนอยและมีกิจกรรมนอกบานมากข้ึน การประกอบอาชีพเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีได

มาตรฐาน มักจะเนนคุณภาพทุกดาน อยางไรก็ตาม ปจจัยในการประกอบอาชีพไมไดข้ึนอยูกับระดับ

การศึกษาแตเพียงอยางเดียวเทานั้น ยังมีปจจัยอ่ืนๆอีกหลายประการ เพราะมีบางคนเรียนจบ

การศึกษาในระดับสูง ก็ไมไดเปนหลักประกันวาจะตองประสบความสําเร็จในชีวิตของการทํางานหรือ

การประกอบอาชีพเสมอไปเพราะปจจัยสําคัญท่ีทํา ใหการประกอบอาชีพประสบความสําเร็จมากนอย

เพียงใดนั้นคือสวนประกอบตางๆท่ีเปนบุคลิกภาพของบุคคลเสียมากกวา บุคคลจึงควรสนใจท่ีจะ

ปรับปรุงบุคลิกภาพตนเองเพ่ือเปาหมายในการประกอบอาชีพดวย (ก่ิงแกว ทรัพยพระวงศ 2552: 

124) 

2. การเลือกอาชีพ  

การตัดสินใจวางแผนและตั้งเปาหมายท่ีจะศึกษาและประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งนั้น

เปนเรื่องสําคัญตอชีวิตของผูนั้นเปนอยางมาก เพระถาตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพผิด ก็ตองทน

ประกอบอาชีพท่ีตนไมชอบ ไมมีความสามารถและไมมีความถนัดตอไปอีกนาน ทําใหเกิดความเบื่อ

หนาย ไมพึงพอใจในงานท่ีทํา ทํางานไมมีความเจริญกาวหนา อาจกอใหเกิดพฤติกรรมขาดงาน หนี

งาน จนอาจถูกเลิกจางงาน เกิดปญหาวางงาน และถือเปนการสูญเปลาทางการศึกษาไดเหมือนกัน

ดังนั้น กอนท่ีบุคคลจะเลือกประกอบอาชีพหรือทํางานอะไร ควรทราบขอมูลและมีความรูเก่ียวกับ

ขอเท็จจริงในอาชีพนั้นๆเสียกอน เพ่ือเตรียมตนเองใหมีคุณสมบัติพรอมและเหมาะตามความตองการ

ของอาชีพและตลาดแรงงาน การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของบุคคลควรมีความยืดหยุน 

เปลี่ยนแปลงไดบางตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะความ

เคลื่อนไหวของตลาดแรงงาน เพราะบุคคลแตละคนอาจมีความเหมาะสมท่ีจะประกอบอาชีพไดหลาย

อยาง ไมจําเปนตองเหมาะสมกับอาชีพใดเพียงอาชีพหนึ่งเทานั้นเม่ือบุคคลอยูในวัยศึกษาเลาเรียน 

บุคคลจะเริ่มสํารวจตนเอง สํารวจอาชีพ และเริ่มตระหนักวาอาชีพมีความสําคัญกับชีวิต พอถึงระยะท่ี
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จะตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ บุคคลจะคํานึงถึงตนเองและอาชีพประกอบกัน โดยพิจารณาตาม

สภาพความเปนจริงวามีโอกาสเพียงใด เม่ือประเมินความรูความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพและ

คานิยมของตนเอง ทําใหบุคคลตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพท่ีแตกตางกัน หากบุคคลสามารถเลือก

อาชีพและทํางานไดตามท่ีตนเองตองการยอมเกิดความพึงพอใจ แตถาไมประสบความสําเร็จหรือมี

ปญหา บุคคลควรปรับปรุงตนเองหรือสํารวจตนเองและสํารวจอาชีพอ่ืนๆใหม เพ่ือตัดสินใจท่ี

เหมาะสมตอไป การตัดสินใจเลือกอาชีพจึงตองคํานึงถึงและพิจารณาถึงปจจัยตางๆท่ีเก่ียวของท้ังดาน

อาชีพและตัวบุคคลเอง เพราะมนุษยแตละคนมีความแตกตางกัน  (ก่ิงแกว ทรัพยพระวงศ 2552: 

125)  

Thurstone (อางถึงใน ก่ิงแกว ทรัพยพระวงศ 2552: 125) เสนอวา มนุษยมี

ความสามารถทางสมองข้ันปฐมภูมิ (Primary Mental Ability) ท่ีแตกตางกัน 7 ดาน บุคคลแตละคน

จึงสนใจประกอบอาชีพตางๆแตกตางกัน ความสามารถดังกลาวไดแก  

2.1 ความสามารถในการเขาใจภาษา (Verbal Comprehension) เชน การใช

คําศัพท ความหมายและกฎไวยากรณ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2 ความสามารถในการใชภาษา (Verbal Fluency) คือ สื่อสารไดคลองแคลว

เหมาะสม 

2.3 ความสามารถทางดานการคิดคํานวณ (Number) เชน การแกปญหาทาง

คณิตศาสตร 

2.4 ความสามารถในการรับรูมิติสัมพันธ (Spatial Visualization) คือ เขาใจรูปทรง

เรขาคณิตและสัญลักษณตางๆไดอยางมีคุณภาพ 

2.5 ความสามารถในการใชเหตุผล (Reasoning) คือ คิดและแกปญหาไดดี 

2.6 ความสามารถในการจํา (Memory) คือ ระลึกและเชื่อมโยงสิ่งตางๆไดอยาง

รวดเร็วและแมนยํา 

2.7 ความสามารถในการรับรูสิ่งตางๆไดอยางรวดเร็ว (Perception Speed) 

3. การแนวแนวอาชีพ  

ตามความเปนจริงยังมีคนอีกจํานวนมากท่ีประสบปญหาเก่ียวกับการเลือกอาชีพ

เนื่องจากขาดขอมูลท่ีจําเปนการเลือกอาชีพ และไมมีความเขาใจตนเองเพียงพอ รวมท้ังปญหาทาง

เศรษฐกิจและคานิยมของบุคคลท่ีมีตออาชีพ จําเปนท่ีบุคคลควรไดรับความชวยเหลือใหมีความเขาใจ

เรื่องอาชีพอยางถูกตอง เพ่ือใหเกิดความเขาใจตนเองและปจจัยตางๆท่ีเก่ียวของกับอาชีพ จะได

ตัดสินใจเลือกอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ เพราะบุคคลมักมีคานิยมท่ีใหคุณคาแกอาชีพแตละอาชีพไม

เทากัน หลายคนตองการประกอบอาชีพท่ีสังคมนิยมหรือยกยองใหเกียรติ เชน อาชีพแพทย วิศวกร
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นักการทูต สถาปนิก นักขาว นักบัญชี นักกฎหมาย นักเศรษฐศาสตร หรืออ่ืนๆ สังเกตไดจากสถิติของ

ผูท่ีเลือกเขาศึกษาตอในสายวิชาชีพดังกลาวในระดับมหาวิทยาลัยมีเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตาม

อาชีพเหลานี้อาจไมสอดคลองกับความรู ความถนัด ความสนใจ ความสามารถ และบุคลิกภาพของ

บุคคล ดังนั้น เม่ือไปประกอบอาชีพแลว อาจปรับตัวไมได ทําใหประสบปญหาในการทํางานและไมมี

ความสุข 

การแนะแนวอาชีพจะชวยแกปญหาเหลานี้ได เพราะการแนะแนวอาชีพเปน

กระบวนการชวยเหลือใหบุคคลรูจักตนเอง เขาใจตนเอง และสภาพแวดลอม เชน รูจักโลกของงาน

และอาชีพตางๆไดชัดเจนตรงตามสภาพท่ีเปนจริง และเขาใจสภาพของตลาดแรงงานท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทําใหบุคคลสามารถปรับตัว แกไข และปรับปรุงตนเอง ตลอดจนสามารถวาง

แนวทางชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกอาชีพไดตรงกับความรู ความถนัด ความสนใจ 

ความสามารถและบุคลิกภาพ อันจะทําใหประสบความสําเร็จชีวิต 

การแนะแนวอาชีพนับวามีประโยชนตอบุคคลและประเทศชาติ เพราะสามารถขจัด

ปญหาเก่ียวกับการประกอบอาชีพไดหลายดาน ไมวาจะเปนการหางาน การสมัครงาน การวางงาน

และการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีศักยภาพ เนื่องจากการแนะแนวอาชีพเปนแหลงขอมูลดานอาชีพอยาง

ละเอียด ท้ังลักษณะของงาน สภาพแวดลอม คุณสมบัติของผูทํางาน รายได ความกาวหนา แนวโนม

ของตลาดแรงงานท้ังในปจจุบันและอนาคต 

จากการอธิบายความหมายของอาชีพ การเลือกอาชีพ และการแนะแนวอาชีพขางตน

พบวา การเลือกอาชีพมีความเก่ียวพันกับการกําหนดวิถีชีวิตสวนหนึ่งดวย การแนะแนวอาชีพไมไดมี

หนาท่ีเพียงแคจะชวยเหลือดานการวางโครงการประกอบอาชีพเทานั้น แตยังเปนการชวยวางโครงการ

ท้ังหมดของชีวิตอีกดวย ดังนั้น การท่ีบุคคลพยายามท่ีจะหาความรูเก่ียวกับการเลือกอาชีพและการ

พัฒนาดานการอาชีพของบุคคล จึงทําใหเกิดทฤษฎีการเลือกอาชีพและทฤษฎีพัฒนาการดานอาชีพข้ึน

หลายทฤษฎี โดยผูศึกษาไดยกทฤษฎีท่ีมีสวนเก่ียวของมาดังตอไปนี้ (ก่ิงแกว ทรัพยพระวงศ 2552: 

130) 

4. ทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด  

John Holland (อางถึงใน ก่ิงแกว ทรัพยพระวงศ 2552: 131) เสนอแนวคิด

เก่ียวกับการเลือกอาชีพไววา มีความสัมพันธกับบุคลิกภาพของบุคคล ผูใดไดทํางานหรือประกอบ

อาชีพเหมาะสมกับบุคลิกภาพตนเอง ผูนั้นจะมีความสุขในการทํางานและสามารถทํางานไดเปน

เวลานาน ประเภทของบุคลิกภาพในการประกอบอาชีพตามทฤษฎีนี้แบงเปน 6 ลักษณะดังนี้คือ  

4.1 ประเภทจริงจัง (The Realistic Type) ไดแก พวกท่ีชอบทํางานเปนรูปธรรม มี

กฎเกณฑและระบบแนนอน ไมชอบกิจกรรมท่ีสลับซับซอน ชอบกิจกรรมท่ีสามารถสัมผัสและจับตอง
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ได เชน เครื่องมือ เครื่องจักร สิ่งของ สัตว และพืช บุคลิกภาพของพวกนี้จะเปนคนเปดเผย จริงใจ

แข็งแรง อดทนมีมานะบากบั่น หนักแนน เก็บตัว ข้ีเกรงใจ สรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืนไมเปน อาชีพท่ี

เหมาะสมและสอดคลองกับบุคลิกภาพดังกลาวคือ วิศวกร นักบิน สัตวแพทย ทหาร ชางเครื่องยนต

นักการเกษตร ทันตแพทย นักธุรกิจคาอัญมณี เทคนิคการแพทย ผูเชี่ยวชาญดานรังสีวิทยา เปนตน 

4.2 ประเภทใชปญญาและความคิด (The Investigate Type) มักจะชางสังเกต ชาง

คิดวิเคราะห คิดคนวิทยาการใหมดานวิทยาศาสตร แกปญหาอยางมีหลักการ อยากรูอยากเห็น

ความคิดเปนอิสระ รอบคอบละเอียดลออ พิถีพิถัน มีเหตุผล เชื่อม่ันในตนเอง ชอบแสดงความคิดเห็น

และอุทิศเวลาใหกับงานเต็มท่ี อาชีพท่ีเหมาะกับคนบุคลิกดังกลาวนี้ ไดแก แพทยทุกสาขา นักฟสิกส

นักเคมี นักดาราศาสตร นักภูมิศาสตร นักพฤกษศาสตร นักอุติยมวิทยา นักสัตวศาสตร นักธรณีวิทยา

นักคณิตศาสตร นักสถิติ เภสัชกร นักคอมพิวเตอร ทันตแพทย นักเคมี นักจุลชีววิทยา และนัก

โบราณคดี เปนตน 

4.3 ประเภทศิลปะ (The Artistic Type) ไดแก คนท่ีพอใจสภาพการณท่ีไมมี

โครงสราง ไมมีระบบ มีอิสระทําตามความคิดตนเอง อารมณออนไหว มีจินตนาการ มีความคิด

สรางสรรค ไมสนใจงานธุรกิจหรืองานธุรการ ชอบศิลปะ รักความงาม มีความเปนตัวของตัวเองสูง

ชอบทําตามท่ีตนปรารถนา อาชีพท่ีเหมาะสม คือ สถาปนิก จิตรกร มัณฑนากร นักออกแบบเสื้อผานัก

ออกแบบทรงผม นักออกแบบเครื่องประดับ นักดนตรี นักแสดงละคร นักแสดงแบบ นักจัดรายการ

วิทยุ นักปรัชญา นักแตงเพลง นักเขียนบทละคร นักเขียนบทภาพยนตร นักขาว ผูกํากับการแสดง นัก

อักษรศาสตร นักแปล และนักหนังสือพิมพ เปนตน 

4.4 ประเภทชอบสมาคมและสังคม (The Social Type) เปนพวกท่ีชอบทํากิจกรรม

และติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน เปนคนใจกวาง ชอบชวยเหลือและบริการ มีความรับผิดชอบ ราเริง มี

ศิลปะในการโนมนาวใจ คนประเภทนี้มักจะเหมาะกับงานบริหารและงานบริการ รวมท้ังงานสอน งาน

ฝกอบรม อาชีพท่ีเหมาะกับบุคลิกภาพ เชน ผูบริหารการศึกษา ผูอํานวยฝกอบรม นักแนะแนว นัก

ประวัติศาสตร ครู อาจารย นักสังคมสงเคราะห นักสังคมวิทยา พัฒนากร เจาหนาท่ีฝายบุคคล

เจาหนาท่ีมูลนิธิ พยาบาล บรรณารักษ นักประชาสัมพันธ มัคคุเทศก ผูจัดการโรงแรม และพนักงาน

ตอนรับของสายการบิน เปนตน 

4.5 ประเภทกลาคิดกลาทํา (The Enterprising Type) เปนพวกรักความกาวหนามี

ความเปนผูนําสูง กลาเสี่ยง ทะเยอทะยาน คลองแคลววองไว ใจรอน มองโลกในแงดี ชอบสนุก และ

ความสะดวกสบาย ม่ันใจในตนเองสูง ชางพูด ชอบสังสรรค มีความคิดริเริ่มและเปนอิสระ ชอบ

วางแผน กลาคิดกลาทํา มีอํานาจเหนือผูอ่ืน ราเริงสนุกสนาน อาชีพท่ีสอดคลองกับบุคลิกภาพนี้ คือ

อาชีพท่ีเก่ียวกับธุรกิจ การขาย การเงิน หรืออาชีพท่ีสรางชื่อเสียง เชน นายธนาคาร นักธุรกิจ ผู
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พิพากษา อัยการ ทนายความ นักการเมือง ผูประกาศขาว ผูบริหารทางธุรกิจอุตสาหกรรม และ

ผูบริหารการทองเท่ียว 

4.6 ประเภทเปนระเบียบแบบแผน (The Conventional Type) เปนพวกท่ีพอใจ

กับกิจกรรมท่ีรวบรวมขอมูลตางๆอยางเปนระบบ ชอบงานธุรการ เจาระเบียบ ซ่ือตรง ไมยืดหยุน เชื่อ

และชอบรับคําสั่ง ชอบปกปองตนเอง ไมคอยมีความคิดสรางสรรคและจินตนาการ รักษาระเบียบแบบ

แผนและยึดถือประเพณี อาชีพท่ีเหมาะสมกับคนบุคลิกภาพแบบนี้ ไดแก นักบัญชี สมุหบัญชี นักการ

เงิน เลขานุการ เสมียน บรรณารักษ พนักงานพิสูจนอักษร พนักงานพิมพดีด และเจาหนาท่ีราชทัณฑ

เปนตน 

5. ทฤษฎีการเลือกอาชีพของโร  

แอนนี โร (Anne Roe) (อางถึงใน วัชรี ทรัพยมี 2521: 20)  ผูพัฒนาทฤษฎีนี้ มี

แนวคิดดังนี้คือ  

1. บุคคลจะเลือกอาชีพใหเหมาะกับบุคลิกภาพและสนองความตองการของตน 

2. ประสบการณในวัยเด็กท่ีไดจากการอบรมเลี้ยงดูมีอิทธิพลตอการเลือกอาชีพ 

ทฤษฎีนี้มีความเชื่อวาคนเลือกอาชีพ เพ่ือสนองความตองการตางๆของตน โรเชื่อ

ทฤษฎีข้ันตอนแหงความตองการของ เอ เอท มาสโลว (A.H. Maslow) ท่ีมีหลักการวาความตองการ

ของมนุษยแบงไดเปนชั้นๆ จากชั้นมูลฐานท่ีสุดคือความตองการทางกาย ชั้นท่ี2 คือความตองการ

ความปลอดภัย ชั้นท่ี3 คือความตองการความรักและการมีสวนรวม ชั้นท่ี4 คือความตองการความยก

ยองนับถือและเสรีภาพ จนถึงข้ันสูงสุด คือความตองท่ีจะเขาใจตนเองอยางถองแทและพัฒนาตนเอง

อยางสมบูรณ โรเชื่อวาความตองการข้ันตางๆของเด็กจะไดรับการตอบสนองหรือไมนั้นข้ึนอยูกับ

ความสัมพันธระหวางบิดามารดาหรือผูปกครองกับเด็ก ซ่ึงจะกอใหเกิดเปนบุคลิกภาพ และบุคลิกภาพ

นี้จะมีอิทธิพลตอการเลือกอาชีพของบุคคล โดยบุคคลจะเลือกอาชีพใหเหมาะกับบุคลิกภาพและสนอง

ความตองการของตน 

โรไดแบงแบบฉบับการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาหรือผูปกครองท่ีมีตอเด็ก ซ่ึงมี

อิทธิพลตอบุคลิกภาพของเด็ก ดังตอไปนี้ 

1. การอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยใชอารมณ ซ่ึงแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 

1.1 การอบรมเลี้ยงดูอยางปกปองคุมครองมากเกินไป ซ่ึงจะมีบรรยากาศของการ

ปกปองคุมครองระแวดระวังเด็กทุกฝกาว ไมคอยยอมใหเด็กทําสิ่งตางๆ การเลี้ยงดูแบบนี้ แมจะสนอง

ความตองการดานรางกายและความปลอดภัยแกเด็ก แตจะเปนการสงเสริมใหเด็กพ่ึงผูใหญมากและ

มักจะทําใหเด็กกลายเปนคนท่ีจะทําสิ่งตางๆตามแบบฉบับท่ีมีอยู ไมคอยไดแสดงความริเริ่ม 
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1.2 การอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวด เรียกรองจากเด็กมาก ครอบครัวประเภทนี้จะมี

บรรยากาศท่ีเนนเรื่องการคาดหวังความสําเร็จจากเด็กมาก คาดหวังใหเด็กกระทําสิ่งตางๆอยาง

สมบูรณแบบ เด็กเหลานี้จะไดรับความรักก็ตอเม่ือทําตามท่ีผูใหญตองการและคาดหวัง ซ่ึงอาจทําให

เด็กเกิดความเครียดสูง และอาจหาทางออกดวยการกาวราวหรือเก็บตัว 

2. การอบรมเลี้ยงดูแบบละเลยไมสนใจหรือไมยอมรับเด็ก ซ่ึงอาจแบงไดเปน 2ประเภท

คือ 

2.1 การอบรมเลี้ยงดูแบบละเลยเด็ก ซ่ึงในครอบครัวนี้ บิดามารดาหรือผูปกครองจะ

ละเลยเด็ก ไมคอยเอาใจใสหรือรับผิดชอบตอเด็ก ไมคอยสนองความตองการดานตางๆของเด็ก ซ่ึง

อาจทําใหเด็กเกิดความนอยใจ มองโลกในแงราย 

2.2 การอบรมเลี้ยงดูแบบไมยอมรับเด็ก เนื่องจากมีทัศนคติท่ีไมดีตอเด็ก เปนตนวา

คิดวาเด็กเปนคนไมดี มีความประพฤติท่ีไมพึงปรารถนา ซ่ึงเด็กมักไดรับการดุวาและลงโทษ หรือ

ผูปกครองละเลยทอดท้ิงไมสนใจเด็ก เด็กประเภทนี้มักจะไมไดรับการตอบสนองความตองการดาน

รางกายและจิตใจ ซ่ึงอาจทําใหเด็กเกิดความนอยใจ มองโลกในแงราย กาวราวหรือเก็บกด 

3. การอบรมเลี้ยงดูแบบยอมรับและใหความรักและอบอุนแกเด็ก ซ่ึงแบงไดเปน 2

ประเภทคือ 

3.1 การอบรมเลี้ยงดูแบบไมเขมงวดตอเด็ก มีการยอมรับเด็ก ใหความรักและความ

ใกลชิดตอเด็กพอประมาณ ตั้งกฎเกณฑ ควบคุมพฤติกรรมของเด็กเพียงเล็กนอย เด็กประเภทนี้มักจะ

ชอบสังคมกับบุคคลตางๆ 

3.2 การอบรมเลี้ยงดูแบบใหความรักตอเด็ก ครอบครัวประเภทนี้จะมีบรรยากาศท่ี

เต็มไปดวยความรัก ความอบอุน เด็กจะไดรับการตอบสนองความตองการท้ังทางดานรางกายและ

จิตใจ พอแมผูปกครองใชเหตุผลกับเด็กการอบรมสั่งสอน จะใกลชิดสนิมสนมกับเด็กพรอมท่ีจะเปนท่ี

ปรึกษาแกเด็กทุกเรื่อง สนับสนุนสงเสริมใหเด็กมีความเปนตัวของตัวเอง การอบรมเลี้ยงดูแบบนี้จะทํา

ใหเด็กเปนบุคคลท่ีมีสุขภาพจิตดี ราเริงแจมใส ชอบสังคม 

4. อาชีพท่ีติดตอเก่ียวของกับบุคคล เชน อาชีพบริการ อาชีพธุรกิจ อาชีพท่ีเก่ียวของกับ

วัฒนธรรมระเบียบประเพณี อาชีพดานศิลปะและการบันเทิง 

5. อาชีพท่ีทํางานเก่ียวของกับวัตถุ เชน อาชีพดานเทคนิค การเกษตรวิทยาศาสตร 

โรอธิบายวา ประสบการณท่ีบุคคลไดรับในวัยเด็กจากการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา

หรือผูปกครอง จะมีอิทธิพลตอการเลือกอาชีพ เปนตนวา บุคคลท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีบรรยากาศแหง

ความรัก ความอบอุน จะเปนคนท่ีชอบสังคมกับบุคลตางๆ มีทัศนคติท่ีดีตอการสังคมเม่ือเลือกอาชีพ

มักจะเลือกอาชีพท่ีติดตอกับบุคคล เชน อาชีพเก่ียวกับการใหบริการ อาทิ นักสังคมสงเคราะห นัก
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แนะแนว แพทย พยาบาล ตํารวจ หรืออาชีพธุรกิจ สวนบุคคลท่ีมาจากครอบครัวท่ีขาดความอบอุน 

เชนพอแมละเลยไมสนใจหรือเรียกรองเด็กมากเกินไป จะทําใหบุคคลนั้นเปนบุคคลท่ีไมชอบสังสรรค

กับบุคคลอ่ืน ฉะนั้นมักจะเลือกอาชีพท่ีไมตองติดตอเก่ียวของกับบุคคล แตเปนการทํางานกับวัตถุ

มากกวา เชน อาชีพดานเทคนิค กสิกรรม และวิทยาศาสตร 

6. ทฤษฎีพัฒนาการดานอาชีพของกินสเบอรก  

Ell Gingzberg (อางถึงใน ก่ิงแกว ทรัพยพระวงศ 2552: 133) เสนอทฤษฎี

พัฒนาการดานอาชีพวา การเลือกอาชีพมีพัฒนาการท่ีตอเนื่อง และใชเวลานานกวา 10 ป เปน

ข้ันตอนท่ีเชื่อมโยงแตละวัย เม่ือพัฒนาแลวจะไมยอนกลับไปมีลักษณะตนๆอีก เปนกระบวนการท่ี

ผสมผสานความตองการของบุคคลท่ีจะเลือกอาชีพใหสนองความตองการ ความสนใจ และเหมาะสม

กับความสามารถของเขาใหมากท่ีสุด โดยตระหนักถึงโอกาสท่ีจะไดประกอบอาชีพ พัฒนาการดาน

อาชีพไดรับอิทธิพลจากองคประกอบหลายอยาง เชน ความสามารถความถนัด โอกาสในสังคม 

การศึกษา อารมณ และคานิยมของบุคคล Gingzberg แบงชวงการเลือกอาชีพของบุคคลเปน 3 ระยะ

คือ  

6.1 ระยะเพอฝน (The Fantasy Period) เปนอายุระหวาง 6-11 ป เด็กจะคิดฝน

เอาเองวาตนจะประกอบอาชีพอะไร โดยไดรับอิทธิพลจากสังคมโดยเฉพาะสื่อมวลชนประเภทตางๆยัง

ไมไดคํานึงถึงขอเท็จจริงเก่ียวกับสภาพความเปนไปไดและความสามารถของตน 

6.2 ระยะพิจารณาเลือกอาชีพโดยไมไดตกลงใจแนนอน (The Tentative Period)

ชวงเด็กอายุระหวาง 11-17 ป เด็กจะพิจารณาเลือกอาชีพจากลักษณะของตนเอง เชน จาก

ความสามารถ ความถนัด คานิยม ความสนใจของตน แตยังไมไดคํานึงถึงองคประกอบอ่ืนๆ เชน 

ความตองการของตลาดแรงงาน หรือคุณสมบัติท่ีจําเปนของอาชีพนั้นๆ 

6.3 ระยะพิจารณาตามสภาพความเปนจริง (The Realistic Period) เปนระยะท่ี

บุคคลมีอายุประมาณ 18-25 ป บุคคลจะพิจารณาตนเองและอาชีพประกอบกัน รวมท้ังคํานึงถึงสภาพ

ความเปนจริง เชน บุคลิกภาพ ความสามารถ ความถนัดของตน และตลาดแรงงานในขณะนั้นดวย 

7. ทฤษฎีพัฒนาการดานอาชีพของซูเปอร  

Donald Super เสนอทฤษฎีพัฒนาการทางดานอาชีพวา พัฒนาการทางอาชีพเปน

ผลของการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสภาพแวดลอม เชน การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว 

การศึกษาจากสถาบันศึกษาระดับตางๆ และสังคม เปนสิ่งท่ีชวยประเมินใหบุคคลเกิดความเขาใจ

ตนเอง รูจักความสนใจ ความถนัด และความสามารถของตน ทําใหบุคคลสามารถประนีประนอม

ความสามารถของตนเองกับโอกาสท่ีจะเปนไปไดจริง ซูเปอรแบงการพัฒนาออกเปน 5 ข้ัน คือ 

(Donald Super, อางถึงใน ก่ิงแกว ทรัพยพระวงศ 2552: 133) 
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7.1 ข้ันเจริญเติบโต (Growth Stage) ระยะเด็กเล็กจนถึงอายุ 14 ป ชวงวัยเด็กเล็ก

จนถึง 3 ป เปนชวงท่ีรางกายและความคิดกําลังพัฒนา ยังไมมีความสนใจเรื่องอาชีพ พออายุประมาณ

4-10 ป เริ่มสนใจอาชีพแบบเพอฝน วัย 11-12 ป เกิดความรูสึกชอบหรือไมชอบอาชีพตางๆ และเริ่ม

พิจารณาความสามารถตนเองเพ่ือเลือกอาชีพเม่ืออายุประมาณ 13-14 ป 

7.2 ข้ันสํารวจ (Exploration Stage) อยูในชวงอายุระหวาง 15-24 ป เปนข้ันท่ี

วัยรุนอายุ 15-17 ป สํารวจโลกของงานตามคานิยม ความสนใจของตนเอง และโอกาสท่ีจะทํางานนั้น

แตบางคนอาจพบกับอุปสรรค เพราะปญหาเศรษฐกิจของครอบครัว ทําใหตองเปลี่ยนแปลงความคิด

ในการประกอบอาชีพ เชน เลือกเรียนวิชาชีพ เพ่ือหารายไดชวยครอบครัว แมวาตนเองจะมี 

ความสามารถเรียนในระดับมหาวิทยาลัยก็ตาม อายุ 18-21 ป เปนข้ันท่ีบุคคลพยายามทําความเขาใจ 

ตนเองและเริ่มหาอาชีพท่ีเหมาะกับตนเอง อายุ 22-24 ป เปนชวงเริ่มทํางาน บุคคลจะพยายามสราง 

ฐานะใหกับตนเอง 

7.3 ข้ันสรางตัว (Establishment Stage) เปนวัยผูใหญตอนตน อายุประมาณ 25-

44 ป เปนชวงท่ีบุคคลมีครอบครัว มีบานอยูอาศัย มีอาชีพแนนอน และมีบทบาทในสังคมมากข้ึน คน

ท่ีมีความสามารถและความถนัดในอาชีพท่ีเขาทํา จะพบกับความเจริญกาวหนาและรุงเรือง แตคนท่ีไม

ถนัดหรือไมชอบงานท่ีทํา ตองเปลี่ยนงาน หรือถูกปลดจากงาน ทําใหเกิดปญหาวางงาน ซ่ึงเปนปญหา

สังคมตอไปได 

7.4 ข้ันคงสภาพ (Maintenance Stage) เปนชวงวัยกลางคน อายุประมาณ 45-65 

ป เปนข้ันของชีวิตท่ีม่ันคง บุคคลจะหาความกาวหนาในการทํางานและเห็นความสําคัญของครอบครัว

พยายามสรางเกียรติยศชื่อเสียง เขาใจสภาพการทํางานในอุดมคติกับสภาพความเปนจริง แตถาบุคคล

ปรับตัวไมไดในข้ันนี้ การทํางานก็ไมมีความสุข ไมมีหวัง งานวิจัยพบวาหลายคนมีปญหากับเจานาย คู

สมรส หรือบุตร ซ่ึงมักจะหาทางออกดวยการเปลี่ยนงาน การดื่มสุรา การหยาราง และบางรายอาจ

รายแรงถึงข้ันฆาตัวตาย 

7.5 ข้ันถดถอย (Decline Stage) เปนชวงอายุมากกวา 65 ป ไปแลว ชวงบั้นปลาย

ของชีวิต บุคคลจะมีความรับผิดชอบการทํางานและมีบทบาทในสังคมนอยลง เปนชวงเกษียณอายุการ

ทํางาน บางคนปลดตนเองกอนเกษียณ เพราะสวัสดิการดานประกันสังคมทําใหไมมีปญหาในการดํารง

ชีพ แตหลายคนยังสามารถทํางานไดอยางมีความสุขและมีประสิทธิภาพ เชน อาชีพแพทย

นักวิทยาศาสตร นักเขียน ครู อาจารย และนักธุรกิจ เปนตน 

ประเด็นสําคัญท่ีซูเปอรเสนอไววาเก่ียวของกับการพัฒนาดานอาชีพคือ 

- ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Difference) บุคคลยอมแตกตางกันท้ัง 

ในดานความสามารถ ความสนใจ และบุคลิกภาพ 
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- ความสามารถหลายดานตัวบุคคล (Multipotentiality) บุคคลแตละคนจะมี 

ความสามารถเฉพาะตัวท่ีแตกตางกัน จึงมีขีดความสามารถท่ีจะประสบความสําเร็จในอาชีพอยางใด

อยางหนึ่งแตกตางกัน จึงมีขีดความสามารถท่ีจะประสบความสําเร็จในอาชีพอยางใดอยางหนึ่ง

แตกตางกัน 

- แบบฉบับของความสามารถในอาชีพ (Occupational Ability Patterns) อาชีพ 

แตละอาชีพตองการบุคคลท่ีมีความสามารถ ความสนใจ และบุคลิกภาพไมเหมือนกัน เพราะแตละ

อาชีพยอมมีแบบฉบับของผูประกอบอาชีพตางกันไป เชน อาชีพนักธุรกิจยอมตองการคนท่ีมีลักษณะ

แตกตางจากคนท่ีมีอาชีพเปนนักวิชาการ เปนตน 

- การเลียนแบบและบทบาทของตัวแบบ (Identification and Role of Models) 

บุคคลสวนใหญจะเลียนแบบบิดามารดา หรือบุคคลอ่ืนในการประกอบอาชีพ เชน เด็กบางคนตองการ

เปนทหารเหมือนคุณพอ หรือเปนคุณครูเหมือนแม เปนตน 

- ความตอเนื่องของการตัดสินใจ (Continuity of Adjustment) การตัดสินใจเลือก 

ประกอบอาชีพใดเปนกระบวนการท่ีตอเนื่อง ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมในขณะนั้น และความนึกคิด

เก่ียวกับตนเองเพราะมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและประสบการณ 

- ชวงของชีวิต (Life Stage) กระบวนการประกอบอาชีพจะเปนไปอยางตอเนื่อง 

ตามชวงชีวิตของบุคคล 

ซูเปอรเชื่อวาพัฒนาการดานอาชีพเปนสิ่งท่ีบุคคลควรไดรับการแนะแนวใหถูกตอง เพ่ือ

จะไดมีการพัฒนาอยางเหมาะสม ซ่ึงเก่ียวของกับวุฒิภาวะทางอาชีพของบุคคลนั้นดวย 

จากการศึกษาทฤษฎีการเลือกอาชีพและการพัฒนาอาชีพนั้น มีสวนเก่ียวโยงกับเนื้อหา

ของรายการ “Triple M : Make More Money เพราะวารายการ “Triple M : Make More 

Money จะทําใหกลุมผูชมเปาหมายของรายการไดรับรูถึงรายละเอียดการทํางานของอาชีพท่ีตนใฝฝน

หรือสนใจ ไดเห็นตั้งแตจุดเริ่มตนของการทํางาน เพ่ือใหไดความรูความเขาใจในการเลือกอาชีพท่ี

เหมาะสมกับบุคลิกภาพท่ีแทจริงของตน 

 

ตอนท่ี 4 รายการโทรทัศนท่ีเกี่ยวของ 

 จากการศึกษารายการท่ีเก่ียวของท้ังรายการในประเทศไทย และรายการท่ีมีเนื้อหา

เก่ียวกับอาชีพและหนาท่ีการทํางาน สามารถสรุปออกมาไดดังนี้ 

1.รายการ VRZO 

ออกอากาศ : YouTube และ เวรี่ทีวี ทรูวิชันส85 

ผูดําเนินรายการ : สุรบถ หลีกภัย และ มัลลิกา จงวัฒนา 
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รูปแบบรายการ : เปนรายการท่ีสัมภาษณความคิดเห็นของกลุมวัยรุน โดยมีหัวขอใน

การสัมภาษณนั้น เลือกประเด็นท่ีเปนท่ีพูดถึงในสังคม 100 คน ในบางหัวขอสัมภาษณแตผูชายหรือ

ผูหญิงลวน ในบางหัวขอสัมภาษณท้ังชายและหญิงคละกัน 

จุดเดนของรายการ : การขอใหผูถูกสัมภาษณพูดอะไรก็ไดเก่ียวกับประเด็นท่ีถูกถาม

ภายใน 3 พยางค จนทําใหวลี "ขอสามคํา" การตัดตอรายการแบบ จั้มคัท (Jump Cut) และการใช

กราฟฟค ทางตัวอักษรและอีโมชั่นตางๆ 

จุดดอยของรายการ : รูปแบบของรายการไมชัดเจน ในแตละตอน ไมมีชวงทุกชวงท่ี

เหมือนกัน 

2. รายการ เจาะขาวตื้น 

ออกอากาศ : I-Here.TV 

ผูดาเนินรายการ : จอหน วิญู วงศสุรวัฒน 

รูปแบบรายการ : รายการ วาไรตี้ ทอลคโชว พูดถึงประเด็นทางการเมือง โดยจัดใน

สตูดิโอ และมีกราฟฟคชวยในรายการ มีเหตุการณสมมติงายๆ 

จุดเดนของรายการ : แซวประเด็นการเมืองของประเทศไทยแบบขําขัน กวน และ

ฝากแงคิด ทําใหสามารถดูไดทุกเพศทุกวัย 

จุดดอยของรายการ : การโปรโมทชองทางการออกอากาศท่ีคนรูจักไมมากนัก 

3. รายการ กบนอกกะลา 

ออกอากาศ : ชอง 9 

รูปแบบรายการ : รายการสารคดี ท่ีพาไปรูจักกับสิ่งตางๆท่ีอยูรอบตัวเรา ไปรูเบื้อง

ลึกเบื้องหลังความเปนมาท่ีกวาจะมาเปนสิ่งเหลานั้นตองผานอะไรมาบาง โดยตองการชวนใหคนดู

สงสัยใครรู 

จุดเดนของรายการ : พาไปดูสถานท่ีจริง และเปนเรื่องท่ีคนไมคอยนึกถึง แตถายทํา

ออกมาไดนาสนใจ 

4.รายการ The Idol คนบันดาลใจ 

รูปแบบรายการ : รายการทอลกโชว ท่ีนําบุคคลในสายอาชีพตางๆมาพูดคุยถึง

ประสบการณการทํางานท่ีกวาจะประสบความสําเร็จอยางทุกวันนี้เพ่ือใหเปนแรงบันดาลใหกับผูชม 

5. รายการ อาชีพนอกกระแส 

ออกอากาศ : ทรู ปลูกปญญา  

รูปแบบรายการ : รายการก่ึงสารดี ท่ีนํา เสนอเรื่องราวอาชีพท่ีนาสนใจแตไมไดอยูใน

กระแสหลักของสังคม พาไปทําความรูจักและเรียนรูการทํางาน จนถึงกระบวนการคิดตางๆ 
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จุดเดนของรายการ : ภาพสวย การเลาเรื่องครบถวนดี 

จุดดอยของรายการ : รายการมีความยาวมากไป ทําใหดูไมคอยจบตอน 
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บทที่3 

การเก็บขอมูล 

 

การศึกษาและผลิต “การผลิตรายการเพ่ือเปนแนวทางในการประกอบอาชีพสําหรับ

กลุมนักศึกษาผานสื่อออนไลน” เปนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเพ่ือนําไปสูการทดลองผลิตรายการ

สําหรับกลุมนักศึกษาผานสื่อออนไลน โดยมุงศึกษาในเรื่องของรูปแบบ เนื้อหา และวิธีในการนําเสนอ

รายการท่ีมีความนาสนใจ  

 

รูปแบบในการศึกษาวิจัย 

การศึกษาและผลิต “การผลิตรายการเพ่ือเปนแนวทางในการประกอบอาชีพสําหรับ

กลุมนักศึกษาผานสื่อออนไลน” นั้น ผูศึกษาไดนําเอาวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) 

ซ่ึงเปนการวิจัยท่ีมุงนําผลไปใชใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติเพ่ือผลิตงานตอไป โดยผูศึกษาไดทําการ

วิเคราะหรายการทางโทรทัศน และใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) รวมถึงการ

แจกแบบสอบถาม(Questionnaire) มาใชเปนเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากนั้นจึงนําขอมูลท่ี

ไดมาวิเคราะหเพ่ือใชเปนแนวทางในการทดลองผลิตรายการเพ่ือเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ

สําหรับนักศึกษาผานกลุมออนไลน ใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูชมเปาหมาย และทําการ

ประเมินผลความสําเร็จของการผลิตรายการท่ีผลิตข้ึนมาใหม ดวยการสนทนาแบบกลุม (Focus 

Group) เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขชิ้นงานใหดียิ่งข้ึน 

 

แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

ขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

1. ขอมูลระดับปฐมภูมิ (Primary Source) 

เปนการสัมภาษณเพ่ือเก็บขอมูลในเชิงลึก (In-Depth Interview) จากบุคคลท่ีมี

ความรู ความสามารถ และมีประสบการณในดานการทํางานเก่ียวกับการผลิตรายการผานสื่อออนไลน 

2. ขอมูลระดับทุติยภูมิ (Secondary Source) 

เปนการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของตาง ๆ ประกอบดวย แนวคิด ผลงาน และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ตลอดจนข้ันตอนการผลิตรายการ โดยศึกษาคนควาจากเอกสาร
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(Documentary Study) ซ่ึงผูศึกษาไดศึกษาจาก บทความ เอกสารวิชาการ งานวิจัย และเว็บไซต 

เพ่ือนํามาประยุกตใชและอางอิงประกอบการศึกษาวิจัยใหสมบูรณ 

 

ประชากร และ กลุมตัวอยาง 

1. ประชากร (Population) ในการศึกษาและผลิตรายการสารคดีครั้งนี้ แบงออกเปน 2 

กลุม ดังนี้ 

1.1 ประชากรท่ีเปนกลุมเปาหมายของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ หมายถึง กลุม

ประชากรท่ีมีอายุระหวาง 18-22 ป มีความสนใจรับชมรายการผานสื่อออนไลน 

1.2 ประชากรท่ีมีประสบการณดานสื่อสารมวลชนและรายการท่ีออกอากาศผานสื่อ

ออนไลน หมายถึง กลุมผูผลิตรายการหรือมีสวนเก่ียวของในการผลิตรายการออกอากาศทาง

อินเตอรเน็ต 

2. กลุมตัวอยาง (Sampling) ในการศึกษาและผลิตรายการสารคดีครั้งนี้ เก็บขอมูลโดย

ใชวิธีการสุมตัวอยาง โดยใชการตอบแบบสํารวจความคิดเห็น และการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth 

Interview) ซ่ึงแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก 

2.1 กลุมตัวอยางท่ีทําแบบสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการรับชมรายการสื่อออนไลน 

จํานวน 100 คน 

2.2 กลุมตัวอยางท่ีใหสัมภาษณ หมายถึง กลุมของผูมีประสบการณดานการผลิต

รายการทางสื่อออนไลน หรือผูมีสวนเก่ียวของในกระบวนการการผลิต การสัมภาษณผูผลิตและผู

ดําเนินรายการทางสื่อออนไลนนั้น จะสัมภาษณความคิดเห็นและขอมูลเก่ียวกับรายการทางสื่อ

ออนไลน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาท่ีดีเพ่ือนําเสนอ การมีสวนรวมของผูชม ความ

คิดเห็นเก่ียวกับสื่อออนไลนในปจจุบัน ตลอดจนสัมภาษณความคิดเห็นเก่ียวกับรายการท่ีผูศึกษาจะทํา

การผลิตข้ึน 

2.3 กลุมผูชมรายการเพ่ือเปนแนวทางในการประกอบอาชีพสําหรับกลุมนักศึกษาท่ี

เสร็จสมบูรณ โดยจะเปนผูท่ีมีอายุระหวาง 18-22 ป จํานวน 5 คน มาทําการสนทนากลุม (Focus 

group) ในหัวขอ ความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการ มารับชมรายการและทํา

การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) เพ่ือทําการประเมินผลรายการท่ีไดผลิตข้ึน 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ในการศึกษาและผลิต “การผลิตรายการเพ่ือเปนแนวทางในการประกอบอาชีพสําหรับ

กลุมนักศึกษาผานสื่อออนไลน” ผูศึกษาไดกําหนดเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย โดยแบงออกเปน 2 
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สวน คือ เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และเครื่องมือท่ีใชในการ

ประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ ดังตอไปนี้ 

1. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ มีดังนี้  

1.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) ใชศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการและ

ความตองการทางดานเนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอรายการเพ่ือเปนแนวทางในการประกอบ

อาชีพสําหรับกลุมนักศึกษาผานสื่อออนไลน ของกลุมเปาหมาย ซ่ึงมีแนวคําถามดังนี้คือ  

ตอนท่ี 1  ขอมูลทางดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ อาชีพ และระดับ

การศึกษา                     

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการเปดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการ

ผานสื่อออนไลน 

ตอนท่ี 3 ความตองการเก่ียวกับเนื้อหารายการสําหรับกลุมนักศึกษาผานสื่อ

ออนไลน 

ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะในการสรางสรรคสื่อออนไลนเพ่ือเปนแนวทางในการ

ประกอบอาชีพสําหรับกลุมนักศึกษาผานสื่อออนไลน 

1.2 แบบสัมภาษณเจาะลึก (In-depth interview) เปนการใชประเด็นหรือมีแนว

คําถามท่ีเจาะลึก คําถามท่ีใชจะเปนคําถามปลายเปด (Open-end Question) เพ่ือใหผูสัมภาษณ

สามารถตอบคําถามไดอยางละเอียด อีกท้ังยังทําใหผูศึกษาสามารถนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหไดอยาง

ละเอียดถ่ีถวน โดยมีแนวคําถามดังนี้  

1.2.1. คําถามท่ัวไปเก่ียวกับการผลิตรายการผานสื่อออนไลน 

- หลักการทํารายการท่ีสรางสรรคข้ึน 

- การเลือกกลุมเปาหมาย  

- เทคนิค หรือวิธีการ ท่ีจะทําใหกลุมเปาหมายสนใจรายการท่ีผลิตข้ึน  

- การหามุมมองท่ีแตกตางของรายการ 

- แนวโนมของรายการท่ีนําเสนอผานสื่อออนไลน 

- หนีความตางจากของรายการสื่อออนไลนท่ีมีอยูแลวอยางไร  

- อะไรคือหัวใจของการทําสื่อออนไลน  

1.2.2. คําถามดานรูปแบบเนื้อหารายการ  

- ลักษณะเนื้อหารายการท่ีคิดวาไดรับความสนใจหรือความนิยมมาก

ท่ีสุด 

- เนื้อหาของรายการสารผานสื่อออนไลนสวนใดท่ีควรไดรับการพัฒนา  
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1.2.3.คําถามเพ่ือแนะแนวทางการผลิตรายการเพ่ือเตรียมความพรอมผานสื่อ

ออนไลนสําหรับกลุมนักศึกษา 

- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการท่ีสามารถดึงดูด

กลุมเปาหมายใหสนใจรายการมากท่ีสุด  

- ลักษณะการนําเสนอของรายการแบบท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดใน

ปจจุบัน 

- แนวทางในการเรียบเรียงเรื่องราว เขียนบท และมุมมองในการเลา

เรื่อง 

- Mood and Tone ของรายการ  

- ข้ันตอนท่ีควรใหความสําคัญเปนพิเศษในกระบวนการทํารายการ 

1.2.4. คําถามดานผูดําเนินรายการ  

- เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม 

อยางไร  

- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการท่ีดี  

- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินท่ีเหมาะกับกลุมเปาหมาย 

1.2.5. คําถามดานปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ  

- ปญหาและอุปสรรคท่ีมักพบในการผลิตรายการ 

- แนวทางและวิธีการแกไขปญหาการผลิตรายการ 

1.2.6. คําถามเก่ียวกับความเห็นตอรายการท่ีผูศึกษาจะผลิตข้ึน  

- รายการท่ีผูศึกษากําลังลังจะผลิตข้ึนมีความนาสนใจและตอบสนอง

กลุมผูชมไดมากนอยเพียงใด  

- รูปแบบ และวิธีการนําเสนอแบบใดท่ีเหมาะสมกับรายการ  

- ขอเสนอแนะเก่ียวกับการผลิตรายการผานสื่อออนไลนสําหรับกลุม

นักศึกษา 

- อยากเห็นอะไรในสื่อออนไลนเพ่ือเปนแนวทางประกอบอาชีพสําหรับ

กลุมนักศึกษา มากกวาท่ีผูผลิตหลายรายไดเคยผลิตมา 

2. เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการมีดังนี้  

2.1 การสนทนากลุม (Focus Group) โดยใหผูฟงเปาหมายเปนผูทําการประเมินผล

รายการท่ีผลิตข้ึน เพ่ือนําไปสูการแกไขปรับปรุง บทสรุปและอภิปรายผลท่ีสมบูรณ โดยทําการสนทนา

ในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับจากการชมรายการเพ่ือเปนแนวทางในการประกอบ

อาชีพสําหรับกลุมนักศึกษาผานสื่อออนไลน” เพ่ือใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ 
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และประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการ ซ่ึงในการสนทนานั้นจะประกอบไปดวยแนวคําถาม 

ดังตอไปนี้ 

2.1.1. ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบของรายการ (Format)  

- ความพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการ  

- ความนาสนใจของรายการ  

2.1.2. ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาของรายการ (Content) 

- ความพึงพอใจตอเนื้อหาของรายการ  

- ความนาสนใจของขอมูลของรายการ  

- ประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการ  

2.1.3. ความคิดเห็นเก่ียวกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style) 

- ผูดําเนินรายการและการใชสํานวนภาษา  

- ความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวง  

- การนําเสนอภาพและการนําเสนอเสียง 

- รูปแบบการนําเสนอและดานเทคนิคการตัดตอ กราฟก 

2.1.4. ความพึงพอใจท่ีมีตอภาพรวมของรายการ (Overview)  

 

การทดสอบเครื่องมือ  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดใชการวิจัยแบบประยุกต (applied research) โดยใชเครื่องมือ

เปนแบบสอบถาม (questionnaire) แบบสัมภาษณแบบเจาะลึก (in–depth interview) และการ

สนทนากลุม (focus group) เปนเครื่องมือหลักในการเก็บขอมูลและประเมินผลการผลิตรายการ 

ดังนั้นการทดสอบเครื่องมือ จึงมีลักษณะดังนี้คือนําแบบสอบถามท่ีไดเรียบเรียงแลวไปใหอาจารยท่ี

ปรึกษาเปนผูตรวจสอบ เพ่ือขอคําแนะนําในการปรับปรุงแกไข และเลือกเอาเฉพาะขอความท่ีมีความ

เท่ียวตรงแลวตามคําแนะนําของทานอาจารยท่ีปรึกษาไปสอบถามในการเก็บขอมูลจริง  

 

ข้ันตอนและวิธีการเก็บขอมูล  

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบง

ออกเปน 2 ข้ันตอน คือ การเก็บขอมูลกอนการผลิตรายการ และการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินผล

รายการ ดังตอไปนี้คือ  

1. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ  

ข้ันตอนท่ี 1   ผูศึกษาไดทําการศึกษาคนควาเก็บรวบรวมขอมูล จากหนังสือ และ

เอกสารทางดานวิชาการ บทความตางๆทางอินเตอรเน็ต วิทยานิพนธ รวมถึงงานวิจัยตางๆท่ีมีความ
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เก่ียวเนื่องกับการผลิตรายการทางสื่อออนไลน ท้ังรูปแบบ วิธีการนําเสนอ และเนื้อหาในรายการ เพ่ือ

นํามาปรับใชในการผลิตรายการเพ่ือเปนแนวทางในการประกอบอาชีพสําหรับกลุมนักศึกษาผานสื่อ

ออนไลน 

ข้ันตอนท่ี 2   ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม ใหกับกลุมผูชมเปาหมายของ

รายการท่ีมีอายุระหวาง 18-22 ป จํานวน 100 คน ดวยวิธีการกรอกแบบสอบถามออนไลน และการ

กรอกในใบแบบสอบถาม โดยไดนําผลการศึกษา คนควา รวบรวมขอมูลทางดานเอกสารตลอดจนผล

การวิเคราะหรูปแบบ วิธีการนําเสนอ และเนื้อหารายการ มาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

เพ่ือใหทราบถึงพฤติกรรมและความตองการท้ังในดานรูปแบบ วิธีการนําเสนอ และเนื้อหารายการ 

และนํามาเปนแนวทางในการวางแผนการผลิตรายการเพ่ือเปนแนวทางในการประกอบอาชีพสําหรับ

กลุมนักศึกษาผานสื่อออนไลน  ใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายตอไป  

ข้ันตอนท่ี 3   ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเจาะลึก เพ่ือขอขอมูลและความคิดเห็นจาก

ผูผลิตรายการโทรทัศน และรายการผานสื่อออนไลน ซ่ึงไดนําผลการศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลจาก

เอกสารทางดานวิชาการ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ตลอดจนการวิเคราะหเนื้อหาของรายการมาเปน

แนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบ วิธีการ

นําเสนอ และเนื้อหาท่ีดี เพ่ือเปนกลวิธีในการสื่อสาร ซ่ึงรวมไปถึงปญหาและอุปสรรคในการผลิต

รายการ แลวจึงนําเอาขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพ่ือใชเปนแนวทางในการผลิต

รายการเพ่ือเปนแนวทางในการประกอบอาชีพสําหรับกลุมนักศึกษาผานสื่อออนไลนท่ีดีตอไป 

ข้ันตอนท่ี 4   ผูศึกษาไดเตรียมการกอนผลิตรายการ (Pre-production) โดยนํา

ขอมูลท้ังหมดท่ีวิเคราะหรวบรวมได  มาจัดทําโครงสรางและโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal) 

หาขอมูลเพ่ือเขียนบทรายการ (Script) ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตรายการท้ังหมด  

2. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลรายการ  

ผูศึกษาจะนําเสนอผลงาน การผลิตรายการเพ่ือเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ

สําหรับกลุมนักศึกษาผานสื่อออนไลน  ตอกลุมเปาหมายจํานวน 10 คน หลังจากการผลิตรายการ

เสร็จสิ้นแลว ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus group) ในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับ

จากการรับชมรายการ” หลังจากนั้นจึงนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหผลการประเมินรายการท่ีผลิตข้ึน ท้ัง

ในดานรูปแบบ เนื้อหา วิธีการนําเสนอ เทคนิคตางๆท่ีใชประกอบรายการ ตลอดจนภาพรวมของ

รายการ ซ่ึงจะนําไปสูการปรับปรุงแกไขชิ้นงานใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของ

กลุมเปาหมายมากท่ีสุด 
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ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล  

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล

ในแตละสวนดังนี้  

1. กําหนดปญหา ศึกษาและคนควาขอมูล และนําขอมูลมาวิเคราะห ตั้งแต 15 

มิถุนายน -19 กรกฎาคม 2556 

2. ทบทวน ขอมูลท่ีมีความเก่ียวของ ตั้งแต 6 - 31 กรกฎาคม 2556  

3. นําเสนอแผนโครงการผลิตรายการ ตั้งแต 3 สิงหาคม – 7 กันยายน 2556  

4. สํารวจและหาขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอมูลการถายทํา ในชวงเดือนกันยายน 2556  

5. การเตรียมกอนการผลิต (Pre-Production) หาสถานท่ี ประสานงาน เขียนบท ใน

เดือนกันยายน 2556  

6. การผลิตทํารายการ (Production) ในชวงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2556 

7. ข้ันตอนหลังการถายทํา (Post -Production) ตัดตอรายการและเทคนิคพิเศษในชวง

เดือนพฤศจิกายน 2556 

8. วัดผลจากการประเมินและขอวิพากษวิจารณ ขอเสนอแนะในชวงเดือนธันวาคม 

2556  

9. สรุปผลการดําเนินงาน ในชวงเดือนมกราคม 2557  

 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลเพ่ือนําไปใชใน

การผลิตรายการ โดยไดใชสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) เปนสถิติพ้ืนฐานท่ีนําเสนอในการ

รวบรวมขอมูล แจกแจงขอมูล และการบรรยายคุณลักษณะของขอมูล โดยผลท่ีไดจะสรุปบรรยาย

คุณลักษณะของกลุมตัวอยางท่ีศึกษา ซ่ึงจะแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน คือ การวิเคราะห

ขอมูลกอนการผลิตรายการ และการวิเคราะหขอมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังตอไปนี้ 

1. การวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ 

ข้ันตอนท่ี 1  ผูศึกษาไดใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติพ้ืนฐาน โดยนําเอาคําตอบท่ี

ไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง มาคํานวณผลทางสถิติ เพ่ือหาคาเฉลี่ยและแจกแจง

ความถ่ีดานพฤติกรรมการเปดรับ ตลอดจนความตองการดานรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาใชพิจารณาเพ่ิมเติมในการผลิตรายการ 

ข้ันตอนท่ี 2  ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก โดย

การนําเอาคําตอบของผูผลิตรายการผานสื่อออนไลนท่ีไดจากการสัมภาษณ มาศึกษาถึงกลวิธีในการ

สื่อสารและคัดเลือกรูปแบบและเนื้อรายการท่ีดี รวมไปถึงความคิดเห็นท่ัวไปเก่ียวกับรายการผานสื่อ
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ออนไลน ซ่ึงการวิเคราะหในประเด็นนี้  จะอาศัยแนวคิดดานกระบวนการการสื่อสารมาประกอบใชใน

การวิเคราะห  

2. การวิเคราะหขอมูลหลังจากการผลิตรายการ 

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus Group) เพ่ือ

ประเมินผลรายการท่ีไดผลิตข้ึน โดยนําคําตอบท่ีได ท้ังในดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ

ประโยชนท่ีไดรับจากการรับฟงรายการของกลุมเปาหมาย มาศึกษาวิเคราะห เพ่ือเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงรายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากท่ีสุด  

 

การนําเสนอขอมูลและช้ินงาน  

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานท่ีได

จากการวิเคราะหขอมูล และการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ การนําเสนอขอมูลใน

ข้ันตอนกอนการผลิตรายการ การนําเสนอขอมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิตรายการ การนําเสนอ

รายการท่ีเสร็จสมบูรณ และการนําเสนอผลการประเมินรายการ ดังตอไปนี้ 

1. การนําเสนอขอมูลในข้ันตอนกอนการผลิตรายการ  

1.1 นําเสนอรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการนําเสนอ เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการ

ผลิตรายการแนวทางในการประกอบอาชีพสําหรับกลุมนักศึกษาผานสื่อออนไลนตอไป  

1.2 นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม (questionnaire) 

ของกลุมตัวอยางท่ีเปนกลุมเปาหมายของรายการ จํานวน 100 คน เพ่ือใหทราบถึงพฤติกรรมการเปด

รับชมรายการของกลุมเปาหมาย ตลอดจนความตองการดานรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการผลิตรายการ                             

1.3 นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In–depth 

interview) ของผูผลิตรายการผานสื่อออนไลน ตามประเด็นคําถามท่ีกําหนดไว เพ่ือใหทราบถึงความ

คิดเห็นเก่ียวกับรายการผานสื่อออนไลนท่ีมีกลุมเปาหมายเปนวัยรุน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและ

เนื้อหาท่ีดี กลวิธีในการสื่อสารของผูดําเนินรายการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ 

เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการตอไป 

2. การนําเสนอขอมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิตรายการ  

2.1 นําเสนอโครงสรางและโครงรางรูปแบบ (proposal) ของรายการ ซ่ึงจะ

ประกอบดวยองคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการ

นําเสนอท่ีจะทําการผลิตข้ึนในแตละตอนของรายการ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.2 นําเสนอแผนการทํางาน (ทํารายการ 1 ตอน) ประกอบดวยขอมูลของสถานท่ี

ท่ีจะถายทํา วิธีการทํางานในพ้ืนท่ี จัดทําบทรายการ (script) ท้ังสิ้น 1 ตอน จากนั้น เตรียมการผลิต

รายการดังกลาว 

2.3 นําเสนอความคืบหนาของงานเปนระยะ หลังจากการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล ถาย

ทํา สัมภาษณ ปญหาท่ีพบ และสิ่งท่ีไดมาในพ้ืนท่ีจริง มีสวนท่ีขาดหรือเกินจากการวางแผนกอนลง

พ้ืนท่ีหรือไม   

3. การนําเสนอขอมูลในข้ันของหลังการผลิต 

3.1 การนําเสนอรายการท่ีเสร็จสมบูรณ เปนการนําเสนอตัวรายการ ท่ีเสร็จสมบูรณ 

ความยาวตอนละ 15 นาที โดยเปนรายการท่ีผานการตัดตอใสเทคนิค กระบวนการหลังการถายทํา

มาแลว เสร็จสมบูรณพรอมท่ีจะนําไปใหผูชมรับชม จํานวนท้ังสิ้น 1 ตอน  

3.2 การนําเสนอผลการประเมินรายการ นําเสนอผลการประเมินรายการท่ีไดจาก

กลุมผูชมเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus group) เพ่ือใหทราบถึง

ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการของกลุมเปาหมายในดาน

ของรูปแบบ เนื้อหา ลีลาการนําเสนอ และภาพรวมของรายการ แลวนําผลท่ีไดมาสรุปตามประเด็น 

เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขรายการตอไป 

 

การวางแผนกอนการผลิตช้ินงาน 

ผูศึกษาไดวางแผนกอนการผลิตรายการเพ่ือเปนแนวทางในการประกอบอาชีพสําหรับ

กลุมนักศึกษาผานสื่อออนไลน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. รวบรวมผลการวิจัยท่ีไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) การ

แจกแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือวิเคราะหขอมูลและนําผลท่ีไดมาจัดทําโครงรางรายการรวม

ไปถึงข้ันตอนการเตรียมงานกอนถายทํา 

2. จัดทําตารางดําเนินงานในการผลิต เพ่ือใหทราบถึงระยะเวลาและเปาหมายการ

ดําเนินงาน ตั้งแตการเก็บรวบรวมขอมูลไปจนถึงการประเมินผล 

 

การวางแผนการผลิตช้ินงาน 

ผูศึกษาไดวางแผนการการผลิตรายการเพ่ือเปนแนวทางในการประกอบอาชีพสําหรับ

กลุมนักศึกษาผานสื่อออนไลน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. รวบรวมผลการวิจัยท่ีไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) และ

แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือวิเคราะหขอมูลและนําผลท่ีไดมาจัดทําโครงรางรายการรวม โดย

มีองคประกอบตางๆ ดังตอไปนี้  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ชื่อรายการ  Triple M : Make More Money 

สโลแกน   นักศึกษาก็ทําได 

แนวคิดรายการ 

รูปแบบรายการ 

เนื้อหารายการ 

กลุมเปาหมาย กลุมนักศึกษาผูมีอายุระหวาง 18-22 ป และประชาชนท่ัวไป 

ผูดําเนินรายการ : มีน อองฟอง 

ระยะเวลาในการออกอากาศ ความยาว 10-15 นาที 

วันเวลาในการออกอากาศ ออกอากาศทุกวันอาทิตย เวลา 21.00 น. 

Logo ประจํารายการ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

การศึกษาเรื่อง “การผลิตรายการเพ่ือเปนแนวทางในการประกอบอาชีพสําหรับกลุม

นักศึกษาผานสื่อออนไลน” ใชการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูลในรูปแบบเชิงประยุกต (Applied 

Research) โดยการแจกแบบสอบถาม(Questionnaire)  รวมกับการสัมภาษณแบบเจาะลึก(In-

depth interview) กับผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการสรางสรรครายการโทรทัศนและรายการสื่อออนไลน 

มาเปฯเครื่องมือในการเก็บขอมูล และจะนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยมาวิเคราะหและประยุกตใชเพ่ือ

เปนแนวทางในการผลิตรายการท่ีตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายใหไดมากท่ีสุดซ่ึงแบงได

ดังนี้  

1.การเก็บขอมูลกอนการผลิต 

2.การผลิตชิ้นงาน 

 

1.การเก็บขอมูลกอนการผลิตช้ินงาน 

1.1 ผลการวิจัยจากการวิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตรายการ  

ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึกเพ่ือขอขอมูลและความคิดเห็นเก่ียวกับ 

แนวคิดพ้ืนฐานในการผลิตรายการแนะแนวอาชีพสําหรับกลุมนักศึกษาผานสื่อออนไลน จาก

ผูเชี่ยวชาญดานการผลิตรายการ และผูมีประสบการณในการผลิตรายการเก่ียวกับอาชีพ ดังนี้ 

คุณกฤติญา ธนสมิทธิ์ 

ผูบริหารบริษัท บางกอกบุรี ครีเอทีฟเฮาส  

ท้ังนี้ เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็น กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหา

ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการผลิตรายการโทรทัศนและนําขอมูลท่ีได ท้ังหมดมา

ทําการศึกษาวิเคราะห เพ่ือใชเปนแนวทางในการผลิตรายการ ผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหแยกบท

สัมภาษณออกเปนสวนตางๆ ดังนี้ 

   ส
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สวนท่ี 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับการทํางานและการผลิตรายการ 

สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบและเนื้อหารายการ 

สวนท่ี 3 ความคิดเห็นดานรูปแบบวิธีการนําเสนอและกระบวนการของรายการ 

สวนท่ี 4 ความคิดเห็นดานผูดําเนินรายการ 

สวนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ 

สวนท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกับรายการแนะแนวอาชีพท่ีกําลังจะผลิตข้ึน 

 

1.2 ผลการสํารวจความคิดเห็นและความตองการในการรับชมรายการแนะแนวอาชีพ

สําหรับกลุมนักศึกษาผานสื่อออนไลน 

ผูศึกษาไดทําการแจกแบบสอบถามโดยสุมกลุมเปาหมายคือกลุมผูชมท่ีมีอายุ

ระหวาง18-25 ปท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจํานวนท้ังสิ้น 100 คน โดยท่ีผู

ศึกษาไดนําคําตอบท่ีไดมาทําการวิเคราะหและประมวลผลทางสถิติเพ่ือวัดผลความ คิดเห็นและความ

ตองการในดานรูปแบบวิธีการนําเสนอและเนื้อหารายการเพ่ือเปนแนวทางใน การผลิตรายการแนะ

แนวอาชีพสําหรับนักศึกษาใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายโดยทําการสํารวจตั้งแตวันท่ี 

11 – 15 กันยายน พ.ศ. 2556 เปนระยะเวลาท้ังสิ้น 5 วัน   

ผลการสํารวจลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม

จะแสดงผลออกมาดังตารางตางๆตอไปนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง  

ตารางท่ี 4-1 แสดงคารอยละเพศของกลุมตัวอยาง 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

ชาย 50 50 

หญิง 50 50 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-1 แสดงใหเห็นวามีกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามเปนเพศชายจํานวน 

50 คน คิดเปนรอยละ 50 และเพศหญิงจํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 50 

   ส
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ตารางท่ี 4-2 แสดงคารอยละอายุของกลุมตัวอยาง 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 

ต่ํากวา 15 ป 0 0 

15 – 20 ป 13 13 

21 – 35 ป 83 83 

26 – 30 ป 3 3 

30 – 35 ป 1 1 

35 – 40 ป 0 0 

40 ปข้ึนไป 0 0 

รวม  100 100 

จากตารางท่ี 4-2 แสดงใหเห็นวามีกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดท่ีชวงอายุ 

21-35 ป คิดเปนรอยละ 83 รองลงมาเปนชวงอายุ 15–20 ป คิดเปนรอยละ 13 ตามมาดวยชวงอายุ 

26-30 ป คิดเปนรอยละ 3 และท่ีนอยสุดคือชวงอายุ 30 – 35 ป คิดเปนรอยละ 1   

 

ตารางท่ี 4-3 แสดงคารอยละระดับการศึกษาของกลุมเปาหมาย 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

มัธยมศึกษา  7 7 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  87 87 

สูงกวาปริญญาตรี 6 6 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-3 แสดงใหเห็นวา ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม

มากท่ีสุดอยูในชวงระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 87 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา คิด

เปนรอยละ 7 และนอยท่ีสุดคือ สูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 6 

   ส
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ตารางท่ี 4-4 แสดงคารอยละงานอดิเรกของกลุมตัวอยาง 

งานอดิเรก จํานวน (คน) รอยละ 

ทองเท่ียว/ช็อปปง 11 11 

อานหนังสือ  13 13 

ชมโทรทัศน/ภาพยนตร 13 13 

ฟงวิทยุ/เพลง 9 9 

อินเตอรเน็ต 39 39 

ทําอาหาร 4 4 

กีฬา 4 4 

ปลูกตนไม/เลี้ยงสัตว 2 2 

อ่ืนๆ 2 2 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-7 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมีงานอดิเรกคือ

อินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 39 รองลงมาคือ ชมโทรทัศน/ภาพยนตร และ อานหนังสือ คิดเปนรอย

ละ 13 รองลงมาคือทองเท่ียว/ช็อปปง คิดเปนรอยละ 11 รองลงมาคือ ฟงวิทยุ/เพลง คิดเปนรอยละ 

9 รองลงมาคืออาหารและกีฬา คิดเปนรอยละ 4  ตามลําดับ สวนงานอดิเรกท่ีนอยสุดคือปลูกตนไม/

เลี้ยงสัตว คิดเปนรอยละ 2 และอ่ืนๆ เชนเกมส และถายรูป คิดเปนรอยละ 2 
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ตอนท่ี 2  ความตองการทางดานรูปแบบของรายการแนะแนวอาชีพสําหรับกลุมนักศึกษา 

ตารางท่ี 4-5 แสดงคารอยละพฤติกรรมการรับสื่อออนไลนของกลุมตัวอยาง 

พฤติกรรมการรับส่ือ จํานวน (คน) รอยละ 

เคย 99 99 

ไมเคย 1 1 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-5  แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามเคยไดรับชมรายการ

ผานสื่อออนไลนคิดเปนรอยละ 99 และผูไมเคยรับชมรายการผานสื่อออนไลนคิดเปนรอยละ 1 

 

ตารางท่ี 4-6 แสดงคารอยละชองทางการรับชมท่ีกลุมตัวอยางรับชม 

ชองทางการเปดรับชม      จํานวน (คน)  
 

รอยละ 

Youtube 73 73 

Social Cam 1 1 

Facebook 24 24 

อ่ืนๆ 2 2 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-6 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามรับชมรายการผาน 

Youtube มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 73 รองลงมารับชมผานทาง Facebook คิดเปนรอยละ 24 

รองลงมารับชมผานทางชองอ่ืนอยางเชน twitter,postjung คิดเปนรอยละ 2  และรับชมผานทาง 

Social Cam นอยท่ีสุดคิดเปนรอยละ 1 

 

ตารางท่ี 4-7 แสดงคารอยละพฤติกรรมการเปดรับชมรายการตามชวงเวลาสําหรับกลุมเปาหมาย 

ชวงเวลาการรับชมรายการ จํานวน (คน) รอยละ 

06.00-09.00 น. 0 0 

09.00-12.00 น. 1 1 

12.00-15.00 น. 3 3 

15.00-18.00 น. 3 3 
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ตารางท่ี 4-7 แสดงคารอยละพฤติกรรมการเปดรับชมรายการตามชวงเวลาสําหรับกลุมเปาหมาย (ตอ) 

ชวงเวลาการรับชมรายการ จํานวน (คน) รอยละ 

18.00-21.00 น. 31 31 

21.00-24.00 น. 36 36 

00.00-06.00 น. 2 2 

ทุกชวงเวลา 24 24 

รวม  100 100 

จากตารางท่ี 4-7 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามเลือกรับชมรายการใน

ชวงเวลา 21.00-24.00 น. มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 36 รองลงมาคือ ชวง 18.00-21.00 น.  คิดเปน

รอยละ 31 รองลงมาคือรับชมไดทุกชวงเวลา คิดเปนรอยละ 24 รองลงมาคือชวง 12.00-15.00 น. 

และชวง 15.00-18.00 น.  คิดเปนรอยละ 3  รองลงมาคือชวง 00.00-06.00 น. คิดเปนรอยละ 2 

และนอยสุดคือชวง 09.00-12.00 น. คิดเปนรอยละ 1 

 

ตารางท่ี 4-8 แสดงคารอยละความชื่นชอบตอรูปแบบการนําเสนอของรายการ 

ความช่ืนชอบตอรายการประเภทสารคด ี จํานวน (คน) รอยละ 

แบบบรรยายประกอบภาพ 9 9 

แบบสัมภาษณตลอดรายการ 1 1 

แบบมีพิธีกรดําเนินเรื่อง 18 18 

แบบเลาเรื่อง เชิงละคร 8 8 

แบบผสมผสานหลายรูปแบบ 64 64 

รวม  100 100 

จากตารางท่ี 4-8 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดมีความชื่น

ชอบรูปแบบการนําเสนอแบบผสมผสานหลายรูปแบบคิดเปนรอยละ 64 รองลงมาคือแบบมีพิธีกร

ดําเนินเรื่องคิดเปนรอยละ 18 รองลงมาคือแบบบรรยายประกอบภาพคิดเปนรอยละ 9 รองลงมาคือ

แบบเลาเรื่องเชิงละคร คิดเปนรอยละ 8 และนอยท่ีสุดคือรูปแบบท่ีสัมภาษณตลอดรายการ คิดเปน

รอยละ 1 

 

   ส
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ตารางท่ี 4-9 แสดงคารอยละระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการผลิตรายการ 

ระยะเวลาท่ีเหมาะสมของรายการ จํานวน (คน) รอยละ 

10-15 นาที 30 30 

15-20 นาที 42 42 

20-30 นาที 28 28 

รวม  100 100 

จากตารางท่ี 4-9 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดเห็นวา

ระยะเวลาของการผลิตรายการท่ีเหมาะสมอยูในชวง 15-20 นาที คิดเปนรอยละ 42 รองลงมาคือชวง 

10-15 นาที คิดเปนรอยละ 30 และชวง 20-30 นาที นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 28 

 

 

ตารางท่ี 4-10 แสดงคารอยละความตองการของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการนําเสนอรายการแนะแนว

อาชีพ 

รูปแบบการนําเสนอรายการ จํานวน (คน) รอยละ 

พิธีกรนําเสนอเนื้อหาท้ังรายการแตเพียงผูเดียว 11 11 

พิธีกรนําเสนอเนื้อหารายการพรอมผูรวมรายการ 66 66 

มีพิธีกรหลายคนในการดําเนินรายการ 15 15 

ไมใชพิธีกรและผูรวมรายการในการนําเสนอเนื้อหา 8 8 

รวม  100 100 

จากตารางท่ี 4-10 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดตองการ

รูปแบบรายการท่ีมีพิธีกรนําเสนอเนื้อหารายการพรอมผูรวมรายการ คิดเปนรอยละ 66 รองลงมาคือ 

มีพิธีกรหลายคนในการดําเนินรายการ คิดเปนรอยละ 15 รองลงมาคือ พิธีกรนําเสนอเนื้อหาท้ัง

รายการแตเพียงผูเดียว คิดเปนรอยละ 11 และ ไมใชพิธีกรและผูรวมรายการในการนําเสนอเนื้อหา 

นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 8     
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ตารางท่ี 4-11 แสดงคารอยละความตองการของกลุมตัวอยางในเรื่องรูปแบบการเปดรายการ 

รูปแบบการเปดรายการ จํานวน (คน) รอยละ 

พิธีกรกลาวเปดรายการและเลาเรื่องท่ีจะนําเสนอในรายการ

ชวงนั้นทันที 

17 17 

พิธีกรกลาวเปดรายการและบอกรายละเอียดตางๆดวยวิธีการ

ตั้งคําถามกับผูชม เชน บอกใบวาสิ่งท่ีผูชม จะพบในรายการ

คืออะไรเพ่ือเปนการชักจูงใหผูชมคิดและหาคําตอบตามพิธีกร 

32 32 

พิธีกรกลาวเปดรายการหลังจากนั้นมีภาพ Highlight ของ

รายการในตอนนั้นๆมาใชชม 

51 51 

รวม  100 100 

จากตารางท่ี 4-11 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดเห็นวาควร

เปดรายการโดยพิธีกรกลาวเปดรายการหลังจากนั้นมีภาพ Highlight ของรายการในตอนนั้นๆมาใช

ชม คิดเปนรอยละ 51 รองลงมาคือ พิธีกรกลาวเปดรายการและบอกรายละเอียดตางๆดวยวิธีการต้ัง

คําถามกับผูชม เชน บอกใบวาสิ่งท่ีผูชม จะพบในรายการคืออะไร เพ่ือเปนการชักจูงใหผูชมคิดและหา

คําตอบตามพิธีกร คิดเปนรอยละ 32 และพิธีกรกลาวเปดรายการและเลาเรื่องท่ีจะนําเสนอในรายการ

ชวงนั้นทันที นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 17 

 

ตารางท่ี 4-12 แสดงคารอยละความตองการของกลุมตัวอยางในเรื่องรูปแบบการนําเสนอเก่ียวกับการ

ประกอบอาชีพ 

รูปแบบการนําเสนอเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 

พิธีกรทําหนาท่ีเลาเรื่อง อธิบายใหผูชมเขาใจ 9 9 

ใชเสียงบรรยายประกอบภาพ(ภาพจริงและกราฟก) 37 37 

การสัมภาษณผูประกอบอาชีพหรือผูเก่ียวของโดยตรงกับสาขา

อาชีพนั้น 

24 24 

การสัมภาษณพูดคุยกับผูประกอบอาชีพ ในรูปแบบเปนกันเอง เลา

สูกันฟง 

30 30 

รวม  100 100 

   ส
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จากตารางท่ี 4-12 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดเห็นวาควร

ใชเสียงบรรยายประกอบภาพ(ภาพจริงและกราฟก) คิดเปนรอยละ 37 รองลงมาคือ การสัมภาษณ 

พูดคุยกับผูประกอบอาชีพ ในรูปแบบเปนกันเอง คิดเปนรอยละ 30 รองลงมาคือการสัมภาษณผู

ประกอบอาชีพ หรือผูเก่ียวของโดยตรงกับสาขาอาชีพนั้น คิดเปนรอยละ 24  และ พิธีกรทําหนาท่ีเลา

เรื่องอธิบายใหผูชมเขาใจนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 9 

 

ตอนท่ี 3  ความตองการทางดานเนื้อหาของรายการแนะแนวอาชีพสําหรับกลุมนักศึกษา 

ตารางท่ี 4-13 แสดงคารอยละความคิดเห็นในการนําเรื่องราวของอาชีพและผูประกอบอาชีพมาผลิต

เปนรายการ 

ความคิดเห็นในการนําเรื่องราวของอาชีพ 

และผูประกอบอาชีพมาผลิตเปนรายการ 

จํานวน (คน) รอยละ 

เห็นดวย 99 99 

ไมเห็นดวย 1 1 

รวม  100 100 

จากตารางท่ี 4-13 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดเห็นดวยใน

การนําเรื่องราวของอาชีพมาผลิตเปนรายการ คิดเปนรอยละ 99 และ ไมเห็นดวย นอยท่ีสุดคิดเปน

รอยละ 1 

 

ตารางท่ี 4-14 แสดงคารอยละความตองการดานเนื้อหาของรายการ 

ความตองการดานเนื้อหาของรายการ จํานวน (คน) รอยละ 

เนื้อหารายการมุงเนนสาระ 7 7 

เนื้อหารายการมุงเนนบันเทิง 10 10 

เนื้อหารายการมุงเนนท้ังสาระและบันเทิง 24 24 

เนื้อหารายการมุงเนนท้ังสาระและบันเทิงพรอมใหแรง

บันดาลใจ 

59 59 

รวม  100 100 

   ส
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จากตารางท่ี 4-14 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดตองการ

เนื้อหารายการมุงเนนท้ังสาระและบันเทิงพรอมใหแรงบันดาลใจ คิดเปนรอยละ 59 รองลงมาคือ 

เนื้อหารายการมุงเนนท้ังสาระและบันเทิง คิดเปนรอยละ 24 รองลงมาคือ เนื้อหารายการมุงเนน

บันเทิง คิดเปนรอยละ 10 และ เนื้อหารายการมุงเนนสาระ นอยท่ีสุดคิดเปนรอยละ 7  

 

ตารางท่ี 4-15 แสดงคารอยละรูปแบบความตองการของอาชีพท่ีนําเสนอ 

รูปแบบความตองการของอาชีพท่ีนําเสนอ จํานวน (คน) รอยละ 

อาชีพท่ีไดรับความนิยมในกลุมนักศึกษา 13 13 

อาชีพท่ีแปลกใหม ไมคอยเปนท่ีรูจักของสังคม 43 43 

อาชีพท่ีสามารถใหผลตอบแทนคอนขางสูง 24 24 

อาชีพท่ีเคยเห็นเปนประจํา แตไมรูรายละเอียด 20 20 

รวม  100 100 

จากตารางท่ี 4-15 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดตองการ

รูปแบบอาชีพท่ีแปลกใหม ไมคอยเปนท่ีรูจักของสังคม คิดเปนรอยละ 43 รองลงมาคือ อาชีพท่ี

สามารถใหผลตอบแทนคอนขางสูง คิดเปนรอยละ 24 รองลงมาคือ อาชีพท่ีเคยเห็นเปนประจํา แตไม

รูรายละเอียด คิดเปนรอยละ 20 และอาชีพท่ีไดรับความนิยมในกลุมนักศึกษา นอยท่ีสุด คิดเปนรอย

ละ 13 

 

ตารางท่ี 4-16 แสดงคารอยละเนื้อหารายการแนะแนวอาชีพท่ีตองการชม 

เนื้อหารายการแนะแนวอาชีพท่ีตองการชม จํานวน (คน) รอยละ 

เนื้อหาเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของอาชีพนั้นๆ 14 14 

เนื้อหาเก่ียวกับเรื่องราวความเปนมาของผูประกอบอาชีพ 9 9 

เนื้อหาเก่ียวกับวิธีการเริ่มตนในการประกอบอาชีพ 23 23 

เนื้อหาท่ีนําเสนอลึกถึงเบื้องหลังการทํางานของอาชีพ 54 54 

รวม  100 100 

จากตารางท่ี 4-16 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดตองการ

เนื้อหาท่ีนําเสนอลึกถึงเบื้องหลังการทํางานของอาชีพ คิดเปนรอยละ 54 รองลงมาคือ เนื้อหาเก่ียวกับ

   ส
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วิธีการเริ่มตนในการประกอบอาชีพ คิดเปนรอยละ 23 รองลงมาคือ เนื้อหาเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของ

อาชีพนั้นๆ คิดเปนรอยละ 14 และเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องราวความเปนมาของผูประกอบอาชีพนอยท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ 9 

 

ตารางท่ี 4-17 แสดงคารอยละจุดประสงคในการรับชมรายการแนะแนวประกอบอาชีพ 

จุดประสงคในการรับชมรายการแนะแนวอาชีพ จํานวน 

(คน) 

รอยละ 

เพ่ือสรางแรงบันดาลใจ 47 47 

เพ่ือทราบขอมูลความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีนักศึกษาสามารถทําได 34 34 

เพ่ือรูจักเจาของอาชีพ 3 3 

เพ่ือทราบวิธีการทํางาน 16 16 

รวม  100 100 

จากตารางท่ี 4-17 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดมี

จุดประสงคในการชมรายการเพ่ือสรางแรงบันดาลใจ คิดเปนรอยละ 47 รองลงมาคือ เพ่ือทราบขอมูล

ความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีนักศึกษาสามารถทําได คิดเปนรอยละ 34 รองลงมาคือ เพ่ือทราบวิธีการ

ทํางาน คิดเปนรอยละ 16 และเพ่ือรูจักเจาของอาชีพ นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 16 

 

ตารางท่ี 4-18 แสดงคารอยละความคิดเห็นวารายการแนะแนวการประกอบอาชีพเปนประโยชนตอ

ผูชม 

ความคิดเห็นวารายการแนะแนวการประกอบอาชีพ 

เปนประโยชนตอผูชม 

จํานวน 

(คน) 

รอยละ 

เปนประโยชน 97 97 

ไมเปนประโยชน 3 3 

รวม  100 100 

จากตารางท่ี 4-18 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดเห็นวา

รายการแนะแนวอาชีพเปนประโยชนตอการรับชมของกลุมนักศึกษา คิดเปนรอยละ 97 และ ไมเห็น

วาเปนประโยชนตอการรับชมของกลุมนักศึกษา นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 3 

   ส
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ตารางท่ี 4-19 แสดงคารอยละความคิดเห็นวารายการแนะแนวการประกอบอาชีพมีสวนชวยเรื่อง

ปญหาการวางงาน 

ความคิดเห็นวารายการแนะแนวการประกอบอาชีพ 

มีสวนชวยเรื่องปญหาการวางงาน 

จํานวน (คน) รอยละ 

มี 84 84 

ไมมี 16 16 

รวม  100 100 

จากตารางท่ี 4-19 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดเห็นวา

รายการแนะแนวอาชีพมีสวนชวยเรื่องปญหาการวางงาน คิดเปนรอยละ 84 และเห็นวาไมมีสวนชวย

เรื่องปญหาการวางงาน นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 16 

 

ตอนท่ี 4  ขอเสนอแนะในการผลิตรายการแนะแนวอาชีพสําหรับกลุมนักศึกษา 

ขอเสนอแนะในการผลิตรายการแนะแนวอาชีพสํ าหรับกลุ มนักศึกษาผูตอบ

แบบสอบถามใหขอเสนอแนะดังนี้ 

เนื่องจากในประเทศไทยไมคอยมีรายการประเภทนี้ ซ่ึงก็จะชวยในเรื่องของการเผยแพร

และอนุรักษไปใหศิลปวัฒนธรรมเหลาคงอยู และเปนท่ีรูจักตอๆไป ปรับรูปแบบใหทันสมัยนาติดตาม

ไมทําใหรูปแบบนาเบื่อ จําเจ อาจใชพิธีกรรุนใหมท่ีดึงดูดคนดูไดมากข้ึน นําเสนอออกมาในรูปแบบท่ี

เขาใจงาย ไมซับซอน นอกจากนี้การเลือกประเด็นมานําเสนอควรเสนอในทุกมุมมองรอบดาน การ

หยิบยกมุมมองตางๆมาเลา เชนแตละทองถ่ินมีความเปนมาหรืออยูรวมกันมา อาจแตกตางกัน แตละ

ทองถ่ินก็ดูแลตางกัน ปญหาสภาพท่ีแตละทองถ่ินเผชิญอยู เม่ือนํามาเสนอดวยอาจจะเปนเรื่องท่ีดี

เพราะสังคมจะไดรูและชวยกันแกไขหรือเสนอความเห็น 

 

2. การผลิตช้ินงาน 

หลั ง จาก ท่ี ผู ศึ กษา ได ทํ า กา รร วบรวมข อ มูล โดยวิ ธี ก ารแจกแบบสอบถาม 

(Questionnaire) และการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) กับผูท่ีมีสวนเก่ียวของใน

การสรางสรรครายการโทรทัศน และรายการท่ีนําเสนอผานสื่อออนไลน ผูศึกษาไดนําขอมูลท่ีได

ท้ังหมดมาวิเคราะหพรอมท้ังนํามาใชในการประกอบในการกําหนดรูปแบบรายการ และจัดทํารูปแบบ
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โครงผลิตรายการ (Proposal) ใหมีรูปแบบและเนื้อหารายการตอบสนองความตองการของ

กลุมเปาหมายใหไดมากท่ีสุด 

2.1 โครงการผลิตชิ้นงานรายการแนะแนวอาชีพ 

ช่ือรายการ Triple M : Make More Money 

แกนของรายการ ถายทอดประสบการณอาชีพท่ีสําเร็จของนักศึกษา 

แนวคิดเบ้ืองตน นําเสนอจุดเริ่มตนของการประกอบอาชีพและการทํางาน

ท่ีนักศึกษาทําแลวประสบความสําเร็จ 

รูปแบบรายการ รายการสาระบันเทิง สัมภาษณผูรวมรายการท่ีประกอบ

อาชีพผานผูดําเนินรายการ โดยการพูดคุยแบบเปนกันเอง  

ผูรวมรายการ ผูประกอบอาชีพท่ียังศึกษาอยูในระดับมหาวิทยาลัยท่ีมีภาพ

ความสําเร็จ 

กลุมเปาหมาย นักเรียนนักศึกษาอายุระหวาง 18-25 ป 

วัตถุประสงคของรายการ  

1.เพ่ือใหขอมูลความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีนักศึกษาสามารถทําได 

2.  เพ่ือสรางแรงบันดาลใจ 

ชองทางการออกอากาศ Youtube 

ความยาวรายการ 10-15 นาที 

เนื้อหารายการโดยรวม นําเสนอหนาท่ีและการทํางานของอาชีพท่ีนักศึกษา

สามารถทําเพ่ือกอใหเกิดรายไดระหวางท่ียังศึกษาอยูโดยไมสงผลกระทบตอการเรียน รวมไปถึงการ

ดําเนินชีวิตของบุคคลแตละอาชีพ โดยเสนอวาผูรวมรายการเปนใคร ประกอบอาชีพอะไร อาชีพนั้นมี

การทํางานอยางไร ทัศนคติตอการใชชีวิต  

วิธีการนําเสนอ นําเสนอการทํางานของอาชีพท่ีนักศึกษาทําไดผานรูปแบบรายการ

สาระบันเทิง โดยการพูดคุยสัมภาษณแบบเปนกันเองถึงเหตุการณตางๆท่ีเกิดข้ึนจริง ในสถานท่ีจริง  

พูดคุยเพ่ือเปดมุมมองแงคิดใหกับผูรับชม 

ตัวอยางตอนท่ีจะนําเสนอ ขายแฮรพีชผานโลกออนไลน 

แนวคิดเฉพาะตอน โลกออนไลนสรางเงินได 

เนื้อหารายการเฉพาะตอน นําเสนอวาอาชีพท่ีนักศึกษาก็สามารถทําได โดย

เลือกเปนอาชีพขายแฮรพีชผาน Instagram โดยนิคแนค นักศึกษาผูเริ่มนําเอาคลิปตอผมปลอมเขามา

ขาย ดวยจุดเดนคือ สินคาคุณภาพดี ราคาถูก ซ้ือขายงาย ทําใหเธอมีตัวแทนจําหนายท่ัวประเทศไทย
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กวา 100 รหัส ท้ังท่ีเธอยังเปนเพียงนักศึกษาเทานั้นในขณะท่ีเริ่มทํา แตรายไดท่ีเธอไดกลับทําใหเธอ

สามารถใชชีวิตไดอยางสะดวกสะบายโดยไมตองเดือดรอนเงินจากผูปกครอง แถมเธอยังเปนตัวอยางท่ี

ดีของนักศึกษา เพราะเธอรับผิดชอบตอการเรียนดวย โดยรายการจะพาไปรูจักกับเธอและสินคา 

จากนั้นจะไดรูถึงจุดกําเนิดท่ีมา ปญหาและอุปสรรคจนกระท่ังเธอประสบความสําเร็จ  

  

           2.2 บทรายการ 

ตารางท่ี 4-20 บทรายการ 

ภาพ เสียง 

-MC กลาวตอนรับเขาสูรายการ MC : สวัสดีครับ/คะ  

ยินดีตอนรับเขาสูรายการ Triple M 

Make More Money รายการท่ีจะทําใหคุณไดพบ

กับปรงบันดาลใจดีๆ ไอเดียเจงๆ ใหคุณรูวา นักศึกษา

ก็ทําได 

MC 1 : ไหนวันนี้จะพาไปดูอะไร 

MC 2 : นี่ไงกําลังฮิตในหมูวัยรุนเลย… 

-Title รายการ เพลง 

MC และนิคแนค ท่ีบานนิคแนค MC : แลวเราก็มาอยูกับนิคแนค ตัวจริงเสียงจริงกัน

แลว.. 

นิคแนค : (แนะนําตัว) 

MC : วาแต แฮรพีชมันคืออะไร? 

นิคแนค : แฮรพีชก็คือ… 

MC : นี่ทําแฮรพีชมาตั้งแตแรกเลยรึเปลา? 

นิคแนค : เปลาคะทําอยางอ่ืนมากอน… 

MC : แลวมาทําแฮรพีชไดไง 

นิคแนค : ธุรกิจกอนหนาโดนโกง ขาดทุนไปเยอะ 

เหลือเงิน 2,000 บาท… 

MC : เดี๋ยวมาชมชวงหนาวา 2,000 บาทสรางยอด

ธุรกิจหลักลานไดยังไงครับ 
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ตารางท่ี 4-20 บทรายการ (ตอ) 

ภาพ เสียง 

 MC : กลับมาพบกันแลว เดาวาเพ่ือนๆก็อยากรูแลว 

ง้ันไปฟงนิคแนคเลาเลยดีกวาครับ 

นิคแนค : (เลาประสบการณการทําธุรกิจท่ีเริ่มจาก 

 เงินสองพันบาท) 

 

MC : และนี่ก็เปนอีก 1 ตัวอยางท่ีดีนะครับ ไมนาเชื่อ

วาเงิน 2,000 บาท จะสามารถสรางยอดธุรกิจไดมาก

ขนาดนี้  

 

MC : สําหรับวันนี้ ลาไปกอน พบกันใหมกับรายการ 

Triple M : Make More Money 

 

- End Credits เพลง 
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บทที่ 5 

การผลิตช้ินงาน 

 

การศึกษาและการผลิต “การผลิตรายการเพ่ือเปนแนวทางในการประกอบอาชีพสําหรับ

กลุมนักศึกษาผานสื่อออนไลน”  ไดใชวิธีการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลชิ้นงานรายการโทรทัศน รายการ Triple M : Make More Money ท่ีผู

ศึกษาไดผลิตข้ึน ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) จากกลุมตัวอยางท่ีกําลังศึกษาอยูใน

ระดับอุดมศึกษา ในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับจากการชมรายการ Triple M : 

Make More Money” เพ่ือใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนท่ีไดรับจากการ

รับชมรายการของกลุมเปาหมาย ซ่ึงจะนําไปสูการสรุปและอภิปรายรายงานวิจัยตลอดจนผลิตชิ้นงาน

ท่ีเสร็จสมบูรณ 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลรายการ “Triple M : Make More Money” 

1. เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนท่ี

ไดรับจากการชมรายการ Triple M : Make More Money” ของกลุมตัวอยางท่ีกําลังศึกษาอยูใน

ระดับอุดมศึกษา ไดแกกลุมคนเพศชายและหญิงท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอุดมศึกษาไมเกินชั้นปท่ี 4 

จํานวน 10 คน 

2. สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Triple M : Make More Money” 

 

เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลรายการ 

เครื่องมือท่ีใชเปนคําถามในการสนทนากลุม (Focus Group) จะแบงคําถามออกเปน 7

สวน โดยคํานึงถึงองคประกอบของรายการโทรทัศน แบงไดดังนี้ 

สวนท่ี 1 ความคิดเห็นตอรูปแบบและเนื้อหา 

สวนท่ี 2 ความคิดเห็นตอการถายทํา ภาพและเสียง 

สวนท่ี 3 ความคิดเห็นตอผูรวมรายการ   

สวนท่ี 4 ความคิดเห็นตอเทคนิคการตัดตอ กราฟกรายการ 
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สวนท่ี 5 ความคิดเห็นตอประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการ Triple M : Make 

More Money 

สวนท่ี 6 ความคิดเห็นตอภาพรวมของรายการ Triple M : Make More Money 

สวนท่ี 7 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงรายการ 

Triple M : Make More Money ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

ผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Triple M : Make More Money” 

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหการสนทนากลุม (Focus Group) เพ่ือเปนการประเมินผล

ชิ้นงานท่ีผลิตข้ึน ทําใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ ประโยชนท่ีไดรับ รวมไปถึง

ขอเสนอแนะ ท่ีไดจากการรับชมรายการของกลุมเปาหมายท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษา รวม 

10 คน ไดดังนี้ 

1. นายศิริพงษ เหลานุกูล  

2. นายธนวัฒน ประกัมมนู  

3. นางสาวปยะนุช ชูสงค  

4. นางสาววันดี ตะบูนพงศ 

5. นางสาวหทัยชนก เนียมวดี 

6. นางสาวภาวิณี กังวานสกล 

7. นางสาวศิริพรรณ รัตนสมโชค 

8. นางสาวนิยะดา สุวรรณไตรย 

9. นางสาวพัณณิน ทองพันชั่ง 

10. นางสาวพัชวรางค นุมบัว 

โดยการสนทนากลุม (Focus Group) เก่ียวกับความคิดเห็น ความพึงพอใจ ประโยชนท่ี

ไดรับ รวมไปถึงขอเสนอแนะท่ีไดจากการรับชมรายการของกลุมเปาหมายแบงเปน 7 สวนดังนี้ 

 

สวนท่ี 1 ความคิดเห็นตอรูปแบบและเนื้อหา 

ในดานความคิดเห็นตอรูปแบบและเนื้อหารายการ กลุมเปาหมายตัวอยางมีความพึง

พอใจมากตอรูปแบบและเนื้อหารายการ โดยใหเหตุผลวา รูปแบบรายการมีความนาสนใจเพราะผูรวม

รายการเปนผูท่ีประสบความสําเร็จและเลาเรื่องราวของตนเองใหฟง  ทําใหผูชมรายการไดรับความรู

และความรูสึกโดยตรงจากผูรวมรายการวาการทํางานเปนอยางไร ซ่ึงเปนขอมูลตรงจากผูท่ีรวม

รายการจริงๆ อีกท้ังเนื้อหาในรายการยังไดใหความรูท่ีกวางขวาง ครอบคลุม และยังเขาใจงาย โดย

กลุมเปาหมายตัวอยางไดใหเหตุผลวา เปนความรูใหมท่ีไมเคยไดรูมากอน เนื่องจากวารายการ 
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“Triple M : Make More Money” ในตอนนี้นําเสนออาชีพอาชีพขายของออนไลน สินคาคือ แฮร

พีช (คลิปตอผมปลอม)  และกลุมเปาหมายตัวอยางสวนมากเก่ียวของกับโลกออนไลนอยูแลว ทําให

รูสึกวาเปนเรื่องไมไกลตัวเกินไปท่ีจะทําได  ซ่ึงเนื้อหารายการสามารถสรางแรงบันดาลใจไดเปนอยางดี  

 

สวนท่ี 2 ความคิดเห็นตอการถายทํา ภาพและเสียง 

ในดานความคิดเห็นตอการถายทํา ภาพและเสียง กลุมเปาหมายตัวอยางมีความเห็นวา

ภาพสวย สดใส ดูแลวนาติดตาม แตมุมกลองซํ้าเดิมมากเกินไปทําใหรายการดูนาเบื่อไปบาง ในเรื่อง

เสียง เสียงสนทนามีความชัดเจนดี แตเรื่องเสียงเพลงประกอบรายการยังสามารถทําใหลื่นไหลได

มากกวานี้ จะทําใหรายการนาติดตามมากข้ึน 

 

สวนท่ี 3 ความคิดเห็นตอผูรวมรายการ 

ในดานความคิดเห็นตอผูรวมรายการ กลุมเปาหมายตัวอยางมีความพึงพอใจ โดยให

ความเห็นวาผูรวมรายการมีความเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีนําเสนอ มีภาพความสําเร็จ บุคลิกดี พูดสนุก 

นาฟง ไมนาเบื่อ ดูเขาถึงงาย มีการพูดท่ีเปนการใหขอคิด ฟงแลวรูสึกเขาใจในสิ่งท่ีผูรวมรายการพูด

ออกมา อีกท้ังยังไดรับความรูสึกตามท่ีผูรวมรายการพูดอีกดวย โดยกลุมเปาหมายตัวอยางไดให

ความเห็นเพ่ือเติมวาหนาตาของผูรวมรายการมีความเหมาะสม และเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหรายการนา

ติดตาม 

 

สวนท่ี 4 ความคิดเห็นตอเทคนิคการตัดตอ กราฟกรายการ 

ในดานความคิดเห็นตอเทคนิคการตัดตอ กราฟกรายการ กลุมเปาหมายตัวอยางมีความ

พึงพอใจในการตัดตอ พอสมควร กลุมเปาหมายตัวอยางไดใหความเห็นวา ตัดตอไวทําใหรายการไมนา

เบื่อเกินไป มีเนื้อหาท่ีเขาใจงาย สวนในเรื่องของกราฟฟกรายการนั้น กลุมเปาหมายอยากใหเพ่ิมเติม

ใหมากกวานี้  เนื่องจากรายการเปนรายการท่ีมีกลุมเปาหมายเปนวัยรุน อาจจะชวยดึงดูด

กลุมเปาหมายใหสนใจรายการไดมากข้ึน 

 

สวนท่ี 5 ความคิดเห็นตอประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการ “Triple M : 

Make More Money” 

ในดานความคิดเห็นตอประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการ “Triple M : Make 

More Money”กลุมเปาหมายตัวอยางมีความเห็นวา เปนรายการท่ีใหความรูเปนอยางมากกับผูรับชม 

ทําใหสามารถรูวาการเริ่มทํางานหรือประกอบอาชีพเสริมขณะเรียนสามารถทําไดอยางไร และรายการ

สามารถสรางแรงบันดาลใจไดเปนอยางมาก ดวยเนื้อหาของผูรวมรายการท่ีมีวัยใกลเคียงกัน แต
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สามารถประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพได  มีความรูสึกวาหากอยากจะทําอาชีพตามท่ีทาง

รายการไดนําเสนอตองมีการเตรียมความพรอมอยางไร สามารถทําหนาท่ีตามอาชีพนั้นอยางท่ีรายการ

นําเสนอไดหรือไม และกลุมเปาหมายยังเกิดความคิดท่ีจะหาอะไรทําเพ่ิมระหวางท่ีกําลังศึกษาไปดวย

มากข้ึน  

 

สวนท่ี 6 ความคิดเห็นตอภาพรวมของรายการ “Triple M : Make More 

Money”  

ในดานความคิดเห็นตอภาพรวมของรายการ “Triple M : Make More Money” 

กลุมเปาหมายตัวอยางมีความเห็นวารายการ “Triple M : Make More Money” เปนรายการท่ีดี มี

ความนาสนใจ ดึงดูดผูชมรายการสวนประกอบตางๆในรายการทุกอยางมีความเหมาะสม ไมมากหรือ

นอยจนเกินไป ไมนาเบื่อ การแบงชวงของรายการมีความนาสนใจชวนใหติดตามตอ รายการสนุก และ

สามารถสรางแรงบันดาลใจไดอยางแทจริง แมวาผลประกอบการของผูรวมรายการจะไมไดสูงมาก แต

ขอดีคือทําใหรูสึกวาสามารถไปยืนอยูท่ีจุดๆนั้นไดเชนกัน และผูรวมรายการมีสวนสําคัญท่ีทําให

รายการนี้ดูนาสนใจ  

 

สวนท่ี 7 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงรายการ 

“Triple M : Make More Money” ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ในดานความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงรายการ “Triple 

M : Make More Money” ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน กลุมเปาหมายตัวอยางใหความเห็นวาอยากให

รายการกระชับกวานี้เพ่ือความนาสนใจท่ีมากข้ึน ควรเพ่ิมเกร็ดความรูหรือชวงเล็กๆเขาไปในรายการ

เพ่ือเบี่ยงเบนความสนใจและไดรับขอมูลท่ีเบาสมอง เนื่องจากวารายการไมมีเกร็ดความรูหรือชวง

เล็กๆมาค่ันในรายการ อาจทําใหผูชมไดรับขอมูลท่ีอัดแนนจนเกินไป ไมมีเวลาในการผอนคลายสมอง 

และกลุมเปาหมายตัวอยางก็ไดใหความเห็นเพ่ิมเติมวาในภาพรวมของรายการนั้นมีความพึงพอใจ และ

นาสนใจ และยังสามารถสรางแรงบันดาลใจใหกับกลุมตัวอยางไดอีกดวย 

จากการประเมินประสิทธิผลหลังการผลิตชิ้นงาน โดยใชการสนทนากลุมของ

กลุมเปาหมาย ทําใหทราบวาชิ้นงานยังมีขอบกพรองอยูบางประการ ซ่ึงบางสวนเปนผลมาจากการ

ปญหาในการผลิตและการตัดตอ ทําใหผูศึกษาสามารถนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไขใหรายการมี

ความสมบูรณมากข้ึน และจากการประเมินประสิทธิผลหลังการผลิตชิ้นงานทําใหผูศึกษาไดขอมูลใน
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เรื่องความตองการดานเนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอของรายการท่ีมีเนื้อหาแนะแนวอาชีพและสราง

แรงบันดาลใจของกลุมเปาหมายตัวอยางคือทุกคนมีความเห็นวารายการนี้สามารถเปนประโยชนตอ

วัยรุนและสังคมเพราะเปนรายการท่ีใหความรูในมุมท่ีตางออกไปแกผูท่ีรับชมและเปนประโยชนตอ

กลุมเปาหมายท่ีจะสามารถสรางแรงบันดาลใจใหกับตัวเองในการเริ่มท่ีจะทําอะไรในระหวางท่ียังเรียน

ไปดวยได 
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บทที ่6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาวิจัยและการผลิตชิ้นงานรายการ ในหัวขอเรื่อง “การผลิตรายการเพ่ือเปน

แนวทางในการประกอบอาชีพสําหรับกลุมนักศึกษาผานสื่อออนไลน” จากการศึกษารูปแบบและ

เนื้อหาของรายการ ข้ันตอนการผลิตและความตองการของกลุมเปาหมายเพ่ือการผลิตรายการท่ีมี

เนื้อหาเก่ียวกับการแนะแนวอาชีพและสรางแรงบันดาลใจสําหรับกลุมนักศึกษา ซ่ึงไดสรุปผลการ

ดําเนินงาน อุปสรรค รวมท้ังขอเสนอแนะ โดยสรุปไดดังนี้  

 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือผลิตรายการท่ีเปนแนวทางในการประกอบอาชีพของนักศึกษาผานสื่อออนไลน 

2. เพ่ือศึกษาและทําความเขาใจในกระบวนการผลิตรายการและแนวทางแกไขปญหาใน

ข้ันตอนของการผลิต 

 

ลักษณะขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

การผลิตรายการเพ่ือเปนแนวทางในการประกอบอาชีพสําหรับกลุมนักศึกษาผานสื่อ

ออนไลน เนนเนื้อหาสาระเก่ียวกับการประกอบอาชีพของกลุมนักศึกษาหลากหลายแนว โดยเนนไปท่ี

อาชีพท่ีสามารถทําไดขณะท่ีกําลังศึกษาไปดวย หรืออาชีพท่ีสามารถสรางผลตอบแทนไดดีแกกลุม 

เปาหมาย เปนตน โดยผลิตเปนรายการผานสื่อออนไลนจํานวน 1 ตอน ความยาวไมเกิน 15 นาที 

กลุมเปาหมายอายุระหวาง 18-25 ป 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาเรื่อง “การผลิตรายการเพ่ือเปนแนวทางในการประกอบอาชีพสําหรับกลุม

นักศึกษาผานสื่อออนไลน” ใชการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูลในรูปแบบเชิงประยุกต (Applied 

Research) โดยการแจกแบบสอบถาม(Questionnaire)  รวมกับการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-

depth interview) กับผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการสรางสรรครายการโทรทัศนและรายการสื่อออนไลน 

มาเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล และจะนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยมาวิเคราะหและประยุกตใชเพ่ือ

เปนแนวทางในการผลิตรายการท่ีตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายใหไดมากท่ีสุด 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากร (Population) กลุมคนเพศชายและหญิงท่ีกําลังศึกษาอยูใน

ระดับอุดมศึกษาอายุระหวาง 18-25 ป และผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการผลิตรายการแนะแนวอาชีพ

สําหรับนักศึกษา 

2. กลุมตัวอยาง (Sampling) การเลือกสุมกลุมตัวอยาง จะใชการสุมตัวอยางแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) คือ กลุมตัวอยางท่ีศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษาท้ังชายและหญิง 

2.2 กลุมตัวอยางท่ีมีสวนเก่ียวของในการผลิตรายการแนะแนวอาชีพสําหรับกลุม

นักศึกษาผานสื่อออนไลน 

 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย 

1. การแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) 

การแจกแบบสอบถามคือ การรวบรวมขอมูล ความพึงพอใจตอเนื้อหาและรูปแบบ

ของรายการ ขอเสนอแนะตางท่ีอยากใหเกิดข้ึน คําถามเปนสิ่งท่ีตองการนํามาปรับใชในการผลิต

ชิ้นงาน 

2. การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 

การสัมภาษณเชิงลึกเปนการสัมภาษณในรูปแบบท่ีไมเปนทางการ โดยการใช

ประเด็นหรือแนวคําถามท่ีเจาะลึก เพ่ือกระตุนใหคูสนทนาเลาเรื่องอยางมีเปาหมายและตรงประเด็น 

คําถามท่ีใชเปนคําถามปลายเปด (Open-end Question) เพ่ือใหกลุมเปาหมายตอบคําถามไดอยาง

ละเอียดและยังไดขอมูลท่ีหลากหลายอีกดวย 

 

ข้ันตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ข้ันตอนท่ี 1 สํารวจเอกสาร (Documentary Research) ศึกษาและวิเคราะหขอมูลโดย

ผูศึกษาจะเริ่มเก็บขอมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือตําราทางวิชาการ วิทยานิพนธสารนิพนธ และ

เอกสารจากสื่อตางๆ รวมไปถึงรายการท่ีมีความเก่ียวของ 

ข้ันตอนท่ี 2 การแจกแบบสอบถามความคิดเห็นและความตองการในการรับชม 

“รายการเพ่ือเปนแนวทางในการประกอบอาชีพสําหรับกลุมนักศึกษาผานสื่อออนไลน” ใหแก

กลุมเปาหมาย ซ่ึงเปนนักศึกษาอายุระหวาง 18-25 ป 

ข้ันตอนท่ี 3 การสัมภาษณผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการสรางสรรครายการท่ีมีเนื้อหาการ

นําเสนอเก่ียวกับอาชีพ 
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แหลงขอมูล 

แหลงขอมูลและเอกสารท่ีเก่ียวของกับการศึกษาคนควาเพ่ือใชเปนขอมูลในการ

ทําการศึกษา ดังนี้ 

- หองสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตบางรัก 

- เว็บไซตตางๆท่ีเก่ียวของ 

 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากการของกลุมเปาหมายจํานวน 14 คนหลังการผลิต

ชิ้นงาน ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปการประเมินประสิทธิผลรายการ “Triple M : Make 

More Money” เปนประเด็นในการศึกษาดังนี้ 

สวนท่ี 1 ความคิดเห็นตอรูปแบบและเนื้อหา 

สวนท่ี 2 ความคิดเห็นตอการถายทํา ภาพและเสียง 

สวนท่ี 3 ความคิดเห็นตอผูรวมรายการ 

สวนท่ี 4 ความคิดเห็นตอเทคนิคการตัดตอ กราฟกรายการ 

สวนท่ี 5 ความคิดเห็นตอประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการ “Triple M : Make 

More Money” 

สวนท่ี 6 ความคิดเห็นตอภาพรวมของรายการ “Triple M : Make More Money” 

สวนท่ี 7 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงรายการ 

“Triple M : Make More Money” ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

สรุปผลการดําเนินงาน 

ในการสรุปผลการดําเนินงานการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาแนะแนวอาชีพของนักศึกษา 

รายการ “Triple M : Make More Money” นั้น ไดใชแผนผลิตชิ้นงานและขอมูลท่ีไดจากการแจก

แบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึกและจากการหาขอมูลเอกสารตางๆ เพ่ือนํามาใชในการผลิต

รายการโทรทัศน โดยแบงกระบวนการผลิตออกเปน 3 ข้ันตอน และข้ันตอนการประเมินผลรายการ

อีก 1 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. ข้ันตอนกอนการผลิตรายการ (Pre-Production) 

ในข้ันตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนข้ันตอนท่ีตองคนควาหาขอมูลท่ีมีความ

นาสนใจและตรงกับความตองการของผูศึกษา และนําขอมูลมาพัฒนาและวางแผนผังรายการ จากนั้น

จึงทําการเก็บขอมูลสํารวจความตองการของกลุมเปาหมายตัวอยาง เพ่ือนํามาขอมูลท่ีไดมากําหนด

เนื้อหาของรายการ หลังจากนั้นจึงตามหาผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเปนผูรวมรายการ คือตอง
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ภาพความสําเร็จในการประกอบอาชีพขณะท่ียังเปนนักศึกษา ซ่ึงในตอนท่ีจะผลิตนี้เปนอาชีพขายของ

ออนไลน สินคาคือ แฮรพีช (คลิปตอผมปลอม) กอนถายทําไดทําการพูดคุยเพ่ือเก็บขอมูลของผูรวม

รายการกอนเพ่ือท่ีจะนําไปเขียนเปนบทรายการได จากนั้นจึงประสานงานวันท่ีจะไปถายทํากับผูรวม

รายการและทีมงาน ติดตอขอยืมอุปกรณเพ่ือใหพรอมกับการถายทํา 

2. ข้ันตอนการผลิตรายการ (Production) 

เปนข้ันตอนในการถายทํารายการ ซ่ึงผลในการดําเนินงานนั้นคอนขางไมเปนไปตาม

แผนท่ีวางไว และไมเปนไปตามบทของรายการท่ีไดเขียนไว เนื่องจากผูรวมรายการมีเวลาจํากัด และ

ไมสะดวกใหถายทําในสถานท่ีจริง จึงตองจัดฉากข้ึนมา เปลี่ยนรูปแบบเปนนั่งคุยกันแทน ในเรื่องของ

เทคนิคการถายทํามีปญหาเรื่องอุปกรณพอสมควร เนื่องจากกลองท่ียืมมาขาดแบตเตอรรี่ จึงทําให

รายการใชกลองถายแคตัวเดียว ปญหาท่ีตามมาคือ มุมกลองซํ้าซาก จับภาพไดไมสวย ทําใหรายการดู

ไมนาติดตาม แตอยางไรก็ตามผูศึกษาตองแกไขสถานการณเฉพาะหนาเพ่ือใหสามารถดําเนินการถาย

ทําตอไปใหไดครบถวนตามเนื้อหาของรายการท่ีกําหนดไว ซ่ึงการถายทําก็สามารถสําเร็จลุลวงไปได

ดวยดี ดวยการใชผูรวมรายการ 3 คน ทีมงานอีก 1 คน รวมระยะเวลาในการถายทําท้ังหมด 2 วัน 

3. ข้ันตอนหลังการผลิตรายการ (Post-Production) 

ในข้ันตอนหลังการผลิตรายการนั้นเปนข้ันตอนในการลําดับภาพและเสียง โดย

ตรวจสอบฟุตเทจท้ังหมดเพ่ือดูวาภาพไหนสามารถนํามาใชในรายการไดบาง จากนั้นนําฟุตเทจมาเรียง

เรื่องราวซ่ึงเหมือนกับการเขียนบทรายการใหมเพ่ือใหสอดคลองกับภาพแตเนื้อหารายการตอง

ครบถวนสมบูรณ และใชเทคนิคการตัดตอเพ่ือใหภาพมีความตอเนื่องและสามารถสื่อความหมายได

อยางท่ีตองการและชัดเจนมากท่ีสุด การใสเสียงประกอบและเพลงประกอบตางๆ ปรับระดับความดัง-

เบาของเสียงประกอบและเสียงจากฟุตเทจ รวมไปถึงภาพกราฟกในรายการ การปรับสีและเสียงใน 

รายการเพ่ือใหรายการออกมาสมบูรณท่ีสุด และดวยความท่ีเนื้อหารายการยาวเกินไปตองตัดเนื้อหา

รายการบางสวนออกเพ่ือใหรายการมีความกระชับและนาสนใจยิ่งข้ึน แตอยางไรก็ตามเนื้อหาท่ีสําคัญ

ยังคงอยูอยางครบถวนสมบูรณ ซ่ึงการดําเนินอาจมีความลาชาเนื่องจากผูศึกษาไมมีความชํานาญ

ทางดานการตัดตอและการทํากราฟกเทาท่ีควร 

4. ข้ันตอนการประเมินประสิทธิผลรายการ 

ในข้ันตอนการประเมินประสิทธิผลของรายการนั้นเปนข้ันตอนสุดทายของการ

ดําเนินงานหลังจากการผลิตชิ้นงานรายการ “Triple M : Make More Money” เรียบรอยแลว ผู

ศึกษาไดนํางานชิ้นนี้ไปใหกลุมเปาหมายตัวอยางท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษา จํานวน 10 คน 

ไดรับชมและทําการสนทนากลุม โดยมีผลการทดสอบดังนี้ 
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ความคิดเห็นตอรูปแบบและเนื้อหา 

ในดานความคิดเห็นตอรูปแบบและเนื้อหารายการ กลุมเปาหมายตัวอยางมีความพึง

พอใจมากตอรูปแบบและเนื้อหารายการ โดยใหเหตุผลวา รูปแบบรายการมีความนาสนใจเพราะผูรวม

รายการเปนผูท่ีประสบความสําเร็จและเลาเรื่องราวของตนเองใหฟง  ทําใหผูชมรายการไดรับความรู

และความรูสึกโดยตรงจากผูรวมรายการวาการทํางานเปนอยางไร ซ่ึงเปนขอมูลตรงจากผูท่ีรวม

รายการจริงๆ อีกท้ังเนื้อหาในรายการยังไดใหความรูท่ีกวางขวาง ครอบคลุม และยังเขาใจงาย โดย

กลุมเปาหมายตัวอยางไดใหเหตุผลวา เปนความรูใหมท่ีไมเคยไดรูมากอน เนื่องจากวารายการ 

“Triple M : Make More Money” ในตอนนี้นําเสนออาชีพอาชีพขายของออนไลน สินคาคือ แฮร

พีช (คลิปตอผมปลอม)  และกลุมเปาหมายตัวอยางสวนมากเก่ียวของกับโลกออนไลนอยูแลว ทําให

รูสึกวาเปนเรื่องไมไกลตัวเกินไปท่ีจะทําได  ซ่ึงเนื้อหารายการสามารถสรางแรงบันดาลใจไดเปนอยางดี  

 

ความคิดเห็นตอการถายทํา ภาพและเสียง 

ในดานความคิดเห็นตอการถายทํา ภาพและเสียง กลุมเปาหมายตัวอยางมีความเห็นวา

ภาพสวย สดใส ดูแลวนาติดตาม แตมุมกลองซํ้าเดิมมากเกินไปทําใหรายการดูนาเบื่อไปบาง ในเรื่อง

เสียง เสียงสนทนามีความชัดเจนดี แตเรื่องเสียงเพลงประกอบรายการยังสามารถทําใหลื่นไหลได

มากกวานี้ จะทําใหรายการนาติดตามมากข้ึน 

 

ความคิดเห็นตอผูรวมรายการ 

ในดานความคิดเห็นตอผูรวมรายการ กลุมเปาหมายตัวอยางมีความพึงพอใจ โดยให

ความเห็นวาผูรวมรายการมีความเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีนําเสนอ มีภาพความสําเร็จ บุคลิกดี พูดสนุก 

นาฟง ไมนาเบื่อ ดูเขาถึงงาย มีการพูดท่ีเปนการใหขอคิด ฟงแลวรูสึกเขาใจในสิ่งท่ีผูรวมรายการพูด

ออกมา อีกท้ังยังไดรับความรูสึกตามท่ีผูรวมรายการพูดอีกดวย โดยกลุมเปาหมายตัวอยางไดให

ความเห็นเพ่ือเติมวาหนาตาของผูรวมรายการมีความเหมาะสม และเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหรายการนา

ติดตาม 

 

ความคิดเห็นตอเทคนิคการตัดตอ กราฟกรายการ 

ในดานความคิดเห็นตอเทคนิคการตัดตอ กราฟกรายการ กลุมเปาหมายตัวอยางมีความ

พึงพอใจในการตัดตอ พอสมควร กลุมเปาหมายตัวอยางไดใหความเห็นวา ตัดตอไวทําใหรายการไมนา

เบื่อเกินไป มีเนื้อหาท่ีเขาใจงาย สวนในเรื่องของกราฟฟกรายการนั้น กลุมเปาหมายอยากใหเพ่ิมเติม
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ใหมากกวานี้  เนื่องจากรายการเปนรายการท่ีมีกลุมเปาหมายเปนวัยรุน อาจจะชวยดึงดูด

กลุมเปาหมายใหสนใจรายการไดมากข้ึน 

ความคิดเห็นตอประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการ “Triple M : Make More Money” 

ในดานความคิดเห็นตอประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการ “Triple M : Make 

More Money”กลุมเปาหมายตัวอยางมีความเห็นวา เปนรายการท่ีใหความรูเปนอยางมากกับผูรับชม 

ทําใหสามารถรูวาการเริ่มทํางานหรือประกอบอาชีพเสริมขณะเรียนสามารถทําไดอยางไร และรายการ

สามารถสรางแรงบันดาลใจไดเปนอยางมาก ดวยเนื้อหาของผูรวมรายการท่ีมีวัยใกลเคียงกัน แต

สามารถประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพได  มีความรูสึกวาหากอยากจะทําอาชีพตามท่ีทาง

รายการไดนําเสนอตองมีการเตรียมความพรอมอยางไร สามารถทําหนาท่ีตามอาชีพนั้นอยางท่ีรายการ

นําเสนอไดหรือไม และกลุมเปาหมายยังเกิดความคิดท่ีจะหาอะไรทําเพ่ิมระหวางท่ีกําลังศึกษาไปดวย

มากข้ึน  

 

ความคิดเห็นตอภาพรวมของรายการ “Triple M : Make More Money”  

ในดานความคิดเห็นตอภาพรวมของรายการ “Triple M : Make More Money” 

กลุมเปาหมายตัวอยางมีความเห็นวารายการ “Triple M : Make More Money” เปนรายการท่ีดี มี

ความนาสนใจ ดึงดูดผูชมรายการสวนประกอบตางๆในรายการทุกอยางมีความเหมาะสม ไมมากหรือ

นอยจนเกินไป ไมนาเบื่อ การแบงชวงของรายการมีความนาสนใจชวนใหติดตามตอ รายการสนุก และ

สามารถสรางแรงบันดาลใจไดอยางแทจริง แมวาผลประกอบการของผูรวมรายการจะไมไดสูงมาก แต

ขอดีคือทําใหรูสึกวาสามารถไปยืนอยูท่ีจุดๆนั้นไดเชนกัน และผูรวมรายการมีสวนสําคัญท่ีทําให

รายการนี้ดูนาสนใจ  

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงรายการ “Triple M : Make 

More Money” ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ในดานความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงรายการ “Triple 

M : Make More Money” ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน กลุมเปาหมายตัวอยางใหความเห็นวาอยากให

รายการกระชับกวานี้เพ่ือความนาสนใจท่ีมากข้ึน ควรเพ่ิมเกร็ดความรูหรือชวงเล็กๆเขาไปในรายการ

เพ่ือเบี่ยงเบนความสนใจและไดรับขอมูลท่ีเบาสมอง เนื่องจากวารายการไมมีเกร็ดความรูหรือชวง

เล็กๆมาค่ันในรายการ อาจทําใหผูชมไดรับขอมูลท่ีอัดแนนจนเกินไป ไมมีเวลาในการผอนคลายสมอง 

และกลุมเปาหมายตัวอยางก็ไดใหความเห็นเพ่ิมเติมวาในภาพรวมของรายการนั้นมีความพึงพอใจ และ

นาสนใจ และยังสามารถสรางแรงบันดาลใจใหกับกลุมตัวอยางไดอีกดวย 
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อภิปรายผลการศึกษาและผลการดําเนินงาน 

การอภิปรายผลสามรถแบงออกเปน 2 สวนคืออภิปรายผลการศึกษาและผลการ

ดําเนินงาน ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดดั้งนี้ 

อภิปรายผลการศึกษา 

ในการผลิตชิ้นงานรายการ “Triple M : Make More Money” มีความสอดกลองกับ

ทฤษฎีและแนวคิดตางๆดังนี้ 

1. ทฤษฎีการพัฒนาอาชีพและการเลือกอาชีพ ผลการศึกษาพบวา รายการ “Triple M 

: Make More Money” เปนรายการท่ีใหความรูเปนอยางมากกับผูรับชม ทําใหสามารถรับรูไดวา

อาชีพนี้ตองทํางานอยางไรและตองมีความรับผิดชอบอยางไร อีกท้ังยังเปนความรูใหมรวมไปถึงเปน

แรงบันดาลใจใหกับผูรับชมอีกดวย ดังนั้น จึงมีความสอดคลองกับทฤษฎีการพัฒนาอาชีพและการ

เลือกอาชีพของก่ิงแกว ทรัพยพระวงศ (2552: 125) เพราะเม่ือบุคคลอยูในวัยศึกษาเลาเรียน บุคคล

จะเริ่มสํารวจตนเองสํารวจอาชีพ และเริ่มตระหนักวาอาชีพมีความสําคัญกับชีวิต พอถึงระยะท่ีจะ

ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ บุคคลจะคํานึงถึงตนเองและอาชีพประกอบกัน โดยพิจารณาตามสภาพ

ความเปนจริงวามีโอกาสเพียงใด เม่ือประเมินความรูความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพและคานิยม

ของตนเอง ทําใหบุคคลตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพท่ีแตกตางกัน หากบุคคลสามารถเลือกอาชีพและ

ทํางานไดตามท่ีตนเองตองการยอมเกิดความพึงพอใจ แตถาไมประสบความสําเร็จหรือมีปญหา บุคคล

ควรปรับปรุงตนเองหรือสํารวจตนเองและสํารวจอาชีพอ่ืนๆใหม เพ่ือตัดสินใจท่ีเหมาะสมตอไป  

2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของมีขอมูลท่ีเปนประโยชนในการ

ผลิตรายการ “Triple M : Make More Money” เปนอยางมากในเรื่องของการวางแผนผังรายการ 

รวมไปถึงการนําเสนอเนื้อหาท่ีจะตองมีสาระควบคูไปกับความบันเทิงเพ่ือใหตรงกับความตองการใน

การรับชมรายการเรียลลิตี้โชวของกลุมเปาหมาย รวมไปถึงกลยุทธและปจจัยแวดลอมท่ีสงผลตอ

รายการเรียลลิตี้โชว เพ่ือใหรายการเรียลลิตี้โชวสามารถตอบสนองตอความตองการรับชมของ

เปาหมายไดมากท่ีสุด 

3. รายการโทรทัศนท่ีเก่ียวของ ศึกษารายการท่ีเก่ียวของท้ังรายการวาไรตี้ออนไลน

ประเทศไทย และรายการท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับอาชีพ เพ่ือสํารวจดูวาไมมีรายการท่ีมีรูปแบบการนําเสนอ

และเนื้อหาการนําเสนอท่ีเหมือนกับรายการ “Triple M : Make More Money” ซ่ึงจากการศึกษา

รายการท่ีเก่ียวของท้ังหมดมีการนําเสนอรูปแบบและเนื้อหาท่ีใกลเคียงท่ีสุดอยู 3 รายการ คือ รายการ 

VRZO รายการอาชีพนอกกระแส รายการกบนอกกะลา แตท้ังสามรายการนั้นมีเนื้อหาท่ีตางกัน

ออกไปอยางสิ้นเชิง และท่ีสําคัญคือจุดประสงคของรายการคือตองการใหเปนแรงบันดาลใจให

กลุมเปาหมาย 
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อภิปรายผลการดําเนินงาน 

การผลิตชิ้นงานรายการ “Triple M : Make More Money” มีข้ันตอนการผลิต

รายการ 3 ข้ันตอน คือ กอนการผลิตรายการ การผลิตรายการ และหลังการผลิตรายการ หลังจากท่ี

ไดศึกษาและผลิตชิ้นงานตามกระบวนการและข้ันตอนท่ีวางแผนไวทุกประการจนในท่ีสุดสามารถผลิต

ชิ้นงานออกมาเปนรายการ “Triple M : Make More Money” และไดนําชิ้นงานไปทดสอบกับ

กลุมเปาหมายจํานวน 10 คน โดยใหกลุมเปาหมายไดรับชมและทําการสนทนากลุม มีผลดังนี้

กลุมเปาหมายตัวอยางมีความเห็นวาทุกคนมีความเห็นวารายการนี้สามารถเปนประโยชนตอวัยรุนและ

สังคมเพราะเปนรายการท่ีใหความรู ในมุมท่ีตางออกไปแกผู ท่ีรับชมและเปนประโยชนตอ

กลุมเปาหมาย     สามารสรางแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพได แตเนื่องจากรายการยังมี

ขอบกพรองอยูบางประการ ซ่ึงบางสวนเปนผลมาจากการปญหาในการผลิตและการตัดตอ ดังนั้นผู

ศึกษาจะนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไขใหรายการมีความสมบูรณมากข้ึน 

 

ปญหาและอุปสรรคในการผลิตช้ินงาน แบงออกเปน 3 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1 ข้ันตอนกอนการผลิตรายการ 

ในข้ันตอนนี้ ปญหาอยางแรกคือการวางโครงสรางรายการใหออกมาในแบบท่ีตองการ 

ทําใหชวงแรกตองมีการแกไขงานอยูบอยครั้งมาก และการเลือกผูดําเนินรายการคอนขางเปนไปได

ยากไมตรงกับความตองการ เนื่องจากคิวไมตรงกันกับผูรวมรายการ และผูรวมรายการมีเวลาใหไม

มาก จึงจัดคิวไดไมคอยลงตัว  

สวนท่ี 2 ข้ันตอนการผลิตรายการ 

ในข้ันตอนนี้ ปญหาท่ีพบเจอคืออุปกรณท่ีใชถายทํา ในวันถายทําจริง อุปกรณท่ีขอยืมได

ของมาไมครบ และดวยเวลาท่ีนอยเพราะไมสามารถขอคิวไดแลว จึงจําเปนตองใชกลองเพียงตัวเดียว

ในการถายรายการ ซ่ึงทําใหการถายทําไดงานไมสมบูรณแบบท่ีตั้งใจไว สงผลใหรายการออกมานาเบื่อ 

เพราะถายจากกลองตัวเดียว มีเพียงมุมภาพเดิมๆ  

สวนท่ี 3 ข้ันตอนหลังการผลิตรายการ 

ในข้ันตอนนี้ ปญหาท่ีสําคัญคือการนําฟุตเทจท่ีถายทําไดท้ังหมดมาเรียบเรียงและเลา

เรื่องใหม เนื่องจากวาเปนรายการวาไรตี้ การเขียนบทในข้ันตอนกอนการถายทํานั้นเปนเพียงการชี้นํา

หรือแนวทางเพ่ือใหสามารถนําไปถายทําใหไดเนื้อหาท่ีครบถวนสมบูรณ เม่ือถึงข้ันตอนในการผลิต

รายการจึงสามารถเกิดเหตุการณท่ีทางผูศึกษาไมไดเขียนไวในบทรายการไดตลอดเวลา ดังนั้นใน

ข้ันตอนการตัดตอจึงจําเปนตองมานั่งดูฟุตเทจท้ังหมดเพ่ือเรียบเรียงเรื่องราวใหไดเนื้อหาท่ีครบถวน

สมบูรณและนาสนใจ แตเนื่องจากผูศึกษาไมเชี่ยวชาญในการตัดตอจึงทําใหเกิดการลาชาในการตัดตอ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



63 
 

เพ่ิมข้ึน รวมไปถึงงานดานกราฟกท่ีผูศึกษาไมมีความเชี่ยวชาญมากเชนกัน ดังนั้นการดําเนินงานใน

ข้ันตอนหลังการผลิตรายการจึงเปนไปดวยความลาชา แตก็สามารถสรางสรรคออกมาไดเปนรายการท่ี

สมบูรณ 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับการผลิตรายการผานส่ือออนไลน 

1. ในข้ันตอนกอนการผลิตรายการนั้นควรมีการวางแผนและเตรียมความพรอมอยางดี

ในทุกๆดาน สคริปรายการ การคัดเลือกผูดําเนินรายการมีสวนชวยใหรายการดูนาสนใจ   

2. ในข้ันตอนการผลิตรายการควรมีการวางแผนในการถายทํา ท้ังเรื่องความพรอมของ

อุปกรณ  เพ่ือใหสามารถถายทําไดอยางสะดวก ไมเสียเวลาในเรื่องของอุปกรณ เปนไปตามแผนท่ีวาง

ไว และไดผลงานท่ีพึงพอใจ รวมไปถึงการวางแผนการถายทําท่ีควรวางแผนวาจะถายทําสวนไหนตอน

ไหน เวลาใดเพ่ือเปนการไมเสียเวลาไปถายเพ่ิมเติม จะสามารถชวยไดมากในกรณีท่ีผูรวมรายการมี

เวลาจํากัด 

3. ควรศึกษาหาความรูในการผลิตการถายทําโทรทัศนในเรื่องของมุมกลอง เพ่ือให

สามารถกําหนดและวางแผนในการถายทํา เพ่ือสะดวกตอการตัดตอลําดับและทําใหรายการมีความ

นาสนใจมากข้ึน 

4. ควรสังเกตสิ่งแวดลอมรอบตัว เพราะสามารถเก็บภาพแวดลอมและทําใหมาใชในการ

ตัดตอเพ่ือใหรายการมีความนาสนใจหรืออาจชวยกลบความไมสมบูรณของรายการได 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาข้ันตอไป 

1. ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดเลือกนําเสนออาชีพขายของออนไลน สินคาคือ แฮรพีช 

(คลิปตอผมปลอม) ซ่ึงเปนเพียงหนึ่งในอาชีพท่ีนักศึกษาเลือกทําจากอีกหลายอาชีพ ดังนั้นใน

การศึกษาวิจัยครั้งตอไปสามารถนําเสนออาชีพท่ีนาสนใจอาชีพอ่ืน เพ่ือใหกลุมเปาหมายไดมีโอกาส

รับชมอาชีพอ่ืนๆตามความสนใจของกลุมเปาหมายอีกดวย 

2. จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมจากเปาหมายตัวอยางพบวา รายการ “Triple M : 

Make More Money” มีความนาสนใจและพึงพอใจมากแตควรใหรายการมีความกระชับมากข้ึนและ

เพ่ิมเกร็ดความรูหรือชวงเล็กๆแทรกเขาไปในรายการ และควรมีกราฟกใหมากกวานี้ ดังนั้น ใน

การศึกษาครั้งตอไป เพ่ือใหรายการมีประสิทธิภาพและความนาสนใจมากข้ึนควรนําเสนอรายการใหมี

ความกระชับ และเพ่ิมชวงเกร็ดความรูเขาไปในรายการ เพ่ือใหกลุมเปาหมายไดมีความผอนคลายใน

การรับชมรายการและทําใหรายการมีความนาสนใจมากข้ึน และกราฟฟกจะเปนสิ่งท่ีชวยใหรายการ

สนุก นาสนใจมากข้ึนอีกดวย 
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ตารางท่ี 1 ข้ันตอนการดําเนินงานตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 จนถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 

 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ระยะเวลาการดําเนินงาน 

2556 2557 

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

ศึกษาและรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ          

จัดทําบทท่ี 1 และบทท่ี 2 และ

นําเสนอตออาจารย ท่ีปรึกษา 

         

ตรวจความกาวหนาครั้งท่ี 1           

จัดทําบทท่ี 3 และนําเสนอตออาจารย

ท่ีปรึกษา 

         

ตรวจความกาวหนาครั้งท่ี 2           

เก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย โดยใช

แบบสอบถามออนไลน สัมภาษณแบบ

เจาะลึกกับผูเชี่ยวชาญและวิเคราะห

รายการท่ีเก่ียวของ 

         

วิเคราะหขอมูลและสรุปผล เพ่ือนํามา

เขียนสคริปต 

และ Proposal รายการ 

         

จัดทําบทท่ี 4 และนําเสนอ          

ตรวจความกาวหนาครั้งท่ี 3           

ผลิตรายการ Triple M           

ลําดับภาพและเสียงครั้งท่ี 1          

ตรวจความกาวหนาครั้งท่ี 4           
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ตารางท่ี 1 ข้ันตอนการดําเนินงานตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 จนถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 

(ตอ) 

 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ระยะเวลาการดําเนินงาน 

2556 2557 

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

ลําดับภาพและเสียงโดยสมบูรณ           

ตรวจความกาวหนาครั้งท่ี 5           

ประเมินผลหลังการผลิต/วิเคราะห 

สรุปและอภิปรายผล 

         

จัดทําบทท่ี 5 และบทท่ี 6 และเสนอ

ตออาจารยท่ีปรึกษา 

         

ตรวจความกาวหนาครั้งท่ี 6           

รวบรวมเอกสาร และจัดทํารูปเลม 

จุลนิพนธ 

          

ตรวจรูปเลมครั้งท่ี 1           

ตรวจรูปเลมครั้งท่ี 2           

ตรวจรูปเลมครั้งท่ี 3           
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ภาคผนวก ข 

ตัวอยางแบบสอบถามแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 

ในการสัมภาษณผูสรางสรรคหรือผูผลิตรายการโทรทัศน 
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แบบสัมภาษณเจาะลึก ในการสัมภาษณผูสรางสรรคหรือผูผลิตรายการโทรทัศน 

1. คําถามท่ัวไปเก่ียวกับการผลิตรายการผานสื่อออนไลน 

- หลักการทํารายการท่ีสรางสรรคข้ึน 

- การเลือกกลุมเปาหมาย  

- เทคนิค หรือวิธีการ ท่ีจะทําใหกลุมเปาหมายสนใจรายการท่ีผลิตข้ึน  

- การหามุมมองท่ีแตกตางของรายการ 

- แนวโนมของรายการท่ีนําเสนอผานสื่อออนไลน 

- หนีความตางจากของรายการสื่อออนไลนท่ีมีอยูแลวอยางไร  

- อะไรคือหัวใจของการทําสื่อออนไลน  

 

2. คําถามดานรูปแบบเนื้อหารายการ  

- ลักษณะเนื้อหารายการท่ีคิดวาไดรับความสนใจหรือความนิยมมากท่ีสุด 

- เนื้อหาของรายการสารผานสื่อออนไลนสวนใดท่ีควรไดรับการพัฒนา  

 

3.คําถามเพ่ือแนะแนวทางการผลิตรายการเพ่ือเตรียมความพรอมผานสื่อออนไลนสําหรับกลุม

นักศึกษา 

- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการท่ีสามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจ

รายการมากท่ีสุด  

- ลักษณะการนําเสนอของรายการแบบท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดในปจจุบัน 

- แนวทางในการเรียบเรียงเรื่องราว เขียนบท และมุมมองในการเลาเรื่อง 

- Mood and Tone ของรายการ  

 

4. คําถามดานผูดําเนินรายการ  

- เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม อยางไร  

- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการท่ีดี  

- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินท่ีเหมาะกับกลุมเปาหมาย 

 

5. คําถามดานปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ  

- ปญหาและอุปสรรคท่ีมักพบในการผลิตรายการ 

- แนวทางและวิธีการแกไขปญหาการผลิตรายการ 
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6. คําถามเก่ียวกับความเห็นตอรายการท่ีผูศึกษาจะผลิตข้ึน  

- รายการท่ีผูศึกษากําลังลังจะผลิตข้ึนมีความนาสนใจและตอบสนองกลุมผูชมไดมาก

นอยเพียงใด  

- รูปแบบ และวิธีการนําเสนอแบบใดท่ีเหมาะสมกับรายการ  

- ขอเสนอแนะเก่ียวกับการผลิตรายการผานสื่อออนไลนสําหรับกลุมนักศึกษา 

- อยากเห็นอะไรในสื่อออนไลนเพ่ือเปนแนวทางประกอบอาชีพสําหรับกลุมนักศึกษา 

มากกวาท่ีผูผลิตหลายรายไดเคยผลิตมา 
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ภาคผนวก ค 

ตัวอยางแบบสอบถามความคิดเห็นและความตองการในการรับชม รายการเพ่ือเปนแนวทางในการ

ประกอบอาชีพสําหรับกลุมนักศึกษาผานสื่อออนไลน  
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แบบสอบถามความคิดเห็นและความตองการในการรับชม 

“รายการเพ่ือเปนแนวทางในการประกอบอาชีพสําหรับกลุมนักศึกษาผานส่ือออนไลน” 

ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน สาขานิเทศศาสตร 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

คําช้ีแจง 

         1. แบบสอบถามชุดนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือทราบขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นและความตองการใน

การรับชมรายการสารคดีเชิงประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมในปจจุบัน จากกลุมเปาหมายท่ีเปนผูท่ี

สนใจในการรับชมสื่อออนไลน  เพ่ือใชเปนประโยชนทางการศึกษาและการสรางสรรคพัฒนางาน ท้ัง

ในดานรูปแบบและเนื้อหา ในการผลิตสื่อออนไลน ใหมีประสิทธิภาพและตรงกับความตองการของ

ทานตอไป 

         2. คําถามในแบบสอบถามนี้จะนําไปใชประโยชนเพ่ือการศึกษาเทานั้น จึงใครขอความรวมมือ

จากทานในการตอบคําถามทุกขอตามความเปนจริง 

       3. ขอมูลในแบบสอบถามท้ังหมด มี 4 ตอน ไดแก 

           ตอนท่ี 1  ขอมูลทางดานประชากรศาสตร  

           ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเก่ียวกับการเปดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการผานสื่อ

ออนไลน 

ตอนท่ี 3  ความตองการเก่ียวกับเนื้อหาสื่อออนไลนสําหรับกลุมนักศึกษา 

           ตอนท่ี 4  ขอเสนอแนะในการสรางสรรคสื่อออนไลนเพ่ือเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ

สําหรับกลุมนักศึกษาผานสื่อออนไลน 

 

คําแนะนําสําหรับการตอบแบบสอบถาม 

กรุณาใสเครื่องหมาย  ลงในชองวาง [  ] ท่ีตรงกับขอมูลสวนตัวและระดับความคิดเห็น

ของทานมากท่ีสุด และตอบแสดงความคิดเห็นและความตองการในขอท่ีเปนการเขียน โดยขอมูล

ดังกลาวจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษา 
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  ตอนท่ี 1 ขอมูลทางดานประชากรศาสตร 

 

 1.  เพศ                    [  ] ชาย          [  ] หญิง 

  

 2. อาย ุ                    [  ]  ต่ํากวา 15 ป          [  ]  15 - 20 ป          [  ]  21 - 25 ป      

                               [  ]  26 - 30 ป             [  ]  30 - 35 ป          [  ]  35 - 40 ป     

                               [  ]  40 ปข้ึนไป                              

        

 3. ระดับการศึกษา       [  ]  มัธยมศึกษา                    [  ]  ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

                              [  ]  ปริญญาตรี                     [  ]  อ่ืนๆ ระบุ......................... 

 

 4. อาชีพ                   [  ]  นักเรียน / นักศึกษา          [  ]  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ      

                              [  ]  ธุรกิจสวนตัว                   [  ]  พนักงานบริษัทเอกชน  

                              [  ]  รับจาง                           [  ]  อ่ืนๆ ระบุ......................... 

 

 

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน   [  ]  ไมเกิน 5,000 บาท           [  ]  5,001 - 10,000 บาท 

                              [  ]  10,001 - 20,000 บาท      [  ]  20,001 - 30,000 บาท 

                              [  ]  30,001 - 40,000 บาท      [  ]  40,001 - 50,000 บาท 

                              [  ] มากกวา 50,000 บาท 

 

6. สถานภาพสมรส       [  ]  โสด                   [  ]  สมรส           [  ] หมาย / หยา / แยกกันอยู 

 

7. งานอดิเรก              [  ]  ทองเท่ียว/ช็อปปง     [  ]  อานหนังสือ    [  ]  ชมโทรทัศน/ภาพยนตร 

                              [  ]  ฟงวิทย/ุเพลง          [  ]  อินเตอรเน็ต    [  ]  ศิลปะ  

                              [  ] ทําอาหาร                 [  ]  กีฬา             [  ]  ปลูกตนไม/เลี้ยงสัตว 

                              [  ] อ่ืนๆ ระบุ......................       
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ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปดรับและพฤติกรรมในการรับชมส่ือออนไลน 

 

 

1. สื่อใดท่ีทานรับมากท่ีสุด         

          [  ]  โทรทัศน        [  ]  วิทยุ         [  ]  หนังสือพิมพ         [  ]  อินเทอรเน็ต  

          [  ]  อ่ืนๆระบุ....................... 

 

2. ทานเคยชมสื่อออนไลนผานอินเตอรเน็ตหรือไม 

          [  ]  เคย                [  ]  ไมเคย (ขามไปตอบตอนท่ี3 ) 

 

3. ชวงเวลาท่ีทานเปดชมรายการผานสื่อออนไลนมากท่ีสุดหรือรับชมเปนประจําคือชวงเวลาใด (เพียง

ขอเดียว) 

          [  ]  05.00 - 08.00 น.        [  ]  08.01 - 11.00 น.        [  ]  11.01 - 14.00 น.  

          [  ]  14.01 - 17.00 น.        [  ]  17.01 - 20.00 น.        [  ]  20.01 - 23.00 น.  

          [  ]  23.01 - 02.00 น.        [  ] 02.01 - 04.59 น. 

 

4. ชวงวันออกอากาศท่ีทานเปดรับชมรายการสื่อออนไลนมากท่ีสุด (เพียงขอเดียว) 

          [  ]  วันจันทร-ศุกร             [  ]  วันเสาร-อาทิตย          [  ]  วันหยุดนักขัตฤกษ  

          [  ]  อ่ืนๆ ระบุ................. 

 

5. ทานชอบดูสื่อออนไลนหรือไม (ถาชอบโปรดยกตัวอยางรายการท่ีทานเคยชม) 

          [  ]  ชอบ เพราะ……………………………………………………………………………………………… 

          ตัวอยางรายการท่ีเคยชม………………………………………………………………………………….. 

          [  ]  ไมชอบ เพราะ ………………………………………………………………………………………… 

 

 

6. ทานคิดวาชวงเวลาใดเหมาะสมในการรับชมสื่อออนไลน เพราะเหตุใด 

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

................................................................................................................................................................ 
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7. ปจจัยใดท่ีทําใหทานเลือกชมสื่อออนไลน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

          [  ]  เนื้อหา          [  ]  พิธีกร           [  ]  ผูผลติรายการ         [  ] การนําเสนอ  

          [  ]  เวลา            [  ]  อ่ืนๆ ระบุ......... 

 

8. ทานชอบรูปแบบและเนื้อหารายการสื่อออนไลนท่ีมีในปจจุบันหรือไม เพราะเหตุใด 

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

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

 

9. ในความคิดของทาน รายการสื่อออนไลนแบบใด ท่ีจัดไดวาเปนรายการท่ีมีความนาสนใจ และชวน

ติดตาม 

……………………………………………………………………………………………………...………………………………………

………………………………………………………………………...……………………………………………………………………

…………………………………………...………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ตอนท่ี 3 ความตองการเกี่ยวกับเนื้อหาของส่ือออนไลนเพ่ือนเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ

สําหรับกลุมนักศึกษาผานส่ือออนไลน 

 

 

1. ทานมีความชื่นชอบสื่อออนไลนท่ีมีรูปแบบการนําเสนออยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

          [  ]  แบบบรรยายประกอบภาพ               [  ]  แบบสัมภาษณตลอดรายการ  

          [  ]  แบบมีพิธีกรดําเนินเรื่อง                   [  ]  แบบเลาเรื่อง เชิงละคร  

          [  ]  แบบผสมผสานหลายรูปแบบ  

 

2. ทานชื่นชอบรายการสื่อออนไลนท่ีมีเนื้อหาอยางไร (ตอบไดมากกวา 1ขอ) 

          [  ]  เรื่องราวใกลตัวในชีวิตประจําวัน         [  ]  แนะนําสถานท่ี/เรื่องราวทางประวัติศาสตร 

          [  ]  เทคโนโลยีสมัยใหม                         [  ]  ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

          [  ]  ชีวิตบุคคลท่ีมีความสําคัญ                 [  ]  แนะแนวการประกอบอาชีพ/การศึกษา 

          [  ]  อ่ืนๆ ระบุ.......................................... 
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3. ทานคิดวาการแนะแนวการประกอบอาชีพใหกับกลุมนักศึกษา มีสวนชวยในเรื่องปญหาการวางงาน

หรือไม 

          [  ]   มี                        [  ]  ไมมี 

 

 

4. คนรอบตัวทานมีนักศึกษาท่ีสามารถมีรายไดจากอาชีพอิสระหรือไม 

          [  ]   มี                        [  ]  ไมมี 

 

5. ทานเห็นดวยหรือไมหากนําเรื่องราวของอาชีพ และบุคคลผูประกอบอาชีพในกลุมนักศึกษามาผลิต

เปนสื่อออนไลน 

          [  ]   เห็นดวย               [  ]   ไมเห็นดวย 

 

6. ทานตองการรับชมสื่อออนไลนเพ่ือเปนแนวทางการประกอบอาชีพสําหรับกลุมนักศึกษา ท่ีควรมี

เนื้อหามุงเนนอะไรมากท่ีสุด (เพียงขอเดียว) 

          [  ]   เนื้อหารายการมุงเนนสาระ                    [  ]   เนื้อหารายการมุงเนน บันเทิง 

          [  ]   เนื้อหารายการมุงเนนท้ังสาระและบันเทิง   [  ]   อ่ืนๆโปรดระบุ................................... 

 

7. ทานคิดวาหากมีรายการท่ีแนะแนวทางในการประกอบอาชีพใหสําหรับกลุมนักศึกษาในรูปแบบของ

สื่อออนไลน มีความนาสนใจในระดับใด 

          [  ]  มากท่ีสุด        [  ]  มาก        [  ]  ปานกลาง       [  ]  นอย       [  ]  นอยมากท่ีสุด 

 

8. ทานคิดวารูปแบบการนําเสนอรายการเพ่ือเปนแนวทางในการประกอบอาชีพสําหรับกลุมนักศึกษา

ผานสื่อออนไลน ควรเปนอยางไร (เพียงขอเดียว) 

          [  ]  พิธีกรนําเสนอเนื้อหาท้ังรายการแตเพียงผูเดียว 

          [  ]  พิธีกรนําเสนอเนื้อหารายการพรอมผูรวมรายการ 

          [  ]  มีพิธีกรหลายคนในการดําเนินรายการ 

          [  ]  ไมใชพิธีกรและผูรวมรายการในการนําเสนอเนื้อหา 

          [  ]  อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................................... 
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9. ทานคิดวาพิธีกรหรือผูดําเนินรายการเพ่ือเปนแนวทางในการประกอบอาชีพสําหรับกลุมนักศึกษา

ผานสื่อออนไลน ควรเปนอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

          [  ]  พิธีกรชายเพียงคนเดียว        [  ]  พิธีกรหญิงเพียงคนเดียว       [  ]  พิธีกรคูชาย-หญิง 

          [  ]  พิธีกรมากกวา 2 คน            [  ]  ไมมีพิธีกร 

 

10. ทานคิดวาการเปดรายการดวยวิธีใดชวยดึงความสนใจและสรางความจําในขอมูลท่ีรายการใหกับ

ผูชมไดมากท่ีสุด (เพียงขอเดียว) 

          [  ]   พิธีกรกลาวเปดรายการและเลาเรื่องท่ีจะนําเสนอในรายการชวงนั้นทันที 

          [  ]   พิธีกรกลาวเปดรายการและบอกรายละเอียดตางๆดวยวิธีการตั้งคําถามกับผูชม เชน 

บอกใบวาสิ่งท่ีผูชม จะพบในรายการคืออะไร เพ่ือเปนการชักจูงใหผูชมคิดและหาคําตอบตามพิธีกร 

          [  ]   พิธีกรกลาวเปดรายการหลังจากนั้นมีภาพ Highlight ของรายการในตอนนั้นๆมาใชชม 

          [  ]   อ่ืนๆ ระบุ....................................................................................................................... 

 

11. ทานคิดวาชวงท่ีอธิบายเก่ียวกับการประกอบอาชีพควรใชรูปแบบใดเพ่ือใหผูชมจดจํารายละเอียด

ขอมูลไดมากท่ีสุด (เพียงขอเดียว) 

          [  ]   พิธีกรทําหนาท่ีเลาเรื่อง อธิบายใหผูชมเขาใจ 

          [  ]   ใชเสียงบรรยายประกอบภาพ(ภาพจริงและกราฟก) 

          [  ]   การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ หรือผูเก่ียวของโดยตรงกับสาขาอาชีพนั้น 

          [  ]   อ่ืนๆ ระบุ............................................................................................ 

 

12. ทานคิดวาเรื่องของการประกอบอาชีพของกลุมนักศึกษาแบบไหนท่ีทําใหใหทานสนใจรับชม

รายการมากท่ีสุด (เพียงขอเดียว) 

          [  ]   อาชีพท่ีไดรับความนิยมในกลุมนักศึกษา 

          [  ]   อาชีพท่ีแปลกใหม ไมคอยเปนท่ีรูจักของสังคม 

          [  ]   อาชีพท่ีสามารถใหผลตอบแทนคอนขางสูง 

          [  ]   อาชีพท่ีเคยเห็นเปนประจํา แตไมรูรายละเอียด 

          [  ]   อ่ืนๆ ระบุ................................................................................................... 
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13. เนื้อหารายการเพ่ือเปนแนวทางในการประกอบอาชีพสําหรับกลุมนักศึกษาแบบใดท่ีทานตองการ

รับชม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

          [  ]   เนื้อหาเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของอาชีพนั้นๆ 

          [  ]   เนื้อหาเก่ียวกับเรื่องราวความเปนมาของผูประกอบอาชีพ 

          [  ]   เนื้อหาเก่ียวกับวิธีการเริ่มตนในการประกอบอาชีพ 

          [  ]   อ่ืนๆ ระบุ............................................................................... 

 

14. ทานคิดวาสื่อออนไลนเพ่ือเปนแนวทางประกอบอาชีพสําหรับกลุมนักศึกษา จะเปนประโยชนตอ

การรับชมของกลุมนักศึกษาใชหรือไม 

          [  ]  ใช            [  ]   ไมใช 

 

 

 

ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะในการผลิตรายการเพ่ือเปนแนวทางในการประกอบอาชีพสําหรับกลุม

นักศึกษาผานส่ือออนไลน 

 

1. หากมีการผลิตรายการเพ่ือเปนแนวทางในการประกอบอาชีพสําหรับกลุมนักศึกษาผานสื่อออนไลน 

เกิดข้ึนทานมีขอเสนอแนะใดบาง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบพระคุณท่ีสละเวลาตอบคําถามในแบบสอบถามฉบับนี้ 
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