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เรื่อง :  “การสรางสรรคสารคดทีีม่เีนื้อหาเกีย่วกับ การสรางแบรนดเสื้อผาของดีไซเนอร
ใหประสบความสําเร็จ” 
 
 

จุลนิพนธฉบับนี้ เปนการศึกษาวิจัยเพื่อนําไปสูสารคดีทางโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 
การสรางแบรนดเสื้อผาของดไีซเนอรใหประสบความสาํเร็จ  โดยมุงเนนศกึษาการผลิตสารคดโีทรทัศน
ที่นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับแฟชั่นดีไซน และการสรางแบรนดเสื้อผาใหมีความนาสนใจและสราง 
แรงบันดาลใจใหกับกลุมเปาหมายได  โดยไดทําการสัมภาษณเชิงลึกผูผลิตสารคดีทางโทรทัศน  และ 
ดีไซเนอรผูอยูในวงการแฟชั่นดีไซน  ตลอดจนเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง เพื่อนํามาผลิต 
สารคดีใหสอดคลองเหมาะสมกับความตองการของกลุมเปาหมายมากที่สุด  ทั้งยังทําการประเมินผล
รายการที่ผูศึกษาไดผลิตขึ้นเพื่อใหทราบถึงประโยชนและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายหลังจากได
รับชมรายการเสร็จสิ้นแลว 

โดยผลการวิจัยพบวา สารคดีที่มีในปจจุบันนั้นยังมีเนื้อหาและวิธีการนําเสนอที่ไม 
แปลกใหม ขาดความสนุกที่จะดึงดูดใหนาสนใจ และยังขาดความโดดเดน กลุมเปาหมายสวนใหญให
ความเห็นวา อยากใหสารคดีนําเสนอเนื้อหาดานแรงบันดาลใจในการสรางสรางสรรคผลงาน 
เบื้องหลังของงานแฟชัน่ดไีซนในแตละคอลเลคชั่น  และการสรางเอกลักษณใหในแบรนดเสือ้ผาใหเปน
ที่จดจํา  โดยตองการใหสารคดมีีเนื้อหาเนนไปในดานผลงานของดไีซเนอรและตองการใหเปนสารคดทีี่
มีความสมจริงมากที่สุด 

จากผลวิจัยที่กลาวมาขางตนนี้ ผูศึกษาไดเห็นแนวทางอันเปนประโยชนตอการพัฒนา
คุณภาพของสารคดีเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการนํามาคิดสรางสรรคและผลิตสารคดีที่
นําเสนอ “การสรางสรรคสารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสรางแบรนดเสื้อผาของดีไซเนอรใหประสบ 
ความสําเร็จ” สารคดี What make the brand successful นําเสนอเร่ืองราวของดีไซเนอรเจาของ
แบรนด POEM จํานวน 1 ตอน มีความยาว 15 นาที ผูศึกษาไดจัดทําประเมินผลสารคดีกับกลุม 
เปา หมายที่มีอายุระหวาง 18-25 ป ที่มีความสนใจในดานแฟชั่นดีไซนและการสรางแบรนดเสื้อผา 
จํานวน 10 ทาน 
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กิตติกรรมประกาศ  
 

จุลนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยด ีเพราะความกรุณาจาก อาจารยพิชานนท วงศวิทยา
เมธากุล  อาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธของขาพเจาที่กรุณาใหความชวยเหลือ และใหคําแนะนําที่เปน
ประโยชนในการทําสารคดีของขาพเจาตลอดมา  รวมไปถึงอาจารยทานอื่นๆซึ้งเปนคณะกรรมการใน
การตรวจจุลนิพนธ  ดร.ธํารง รัตนภรานุเดช  อาจารยสพชัย พาลพาย  อาจารยณภัสสร เตลิงคพันธ  
อาจารยณัฐพงศ มงคลสวัสดิ์   ที่กรุณาให คําแนะนําและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแกขาพเจา 
สงผลใหจุลนิพนธฉบับนี้ถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทาน
เปนอยางสูง                      

ขอกราบขอบพระคุณอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ทุกทานท่ีไดประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู  จนทําใหศิษยคนนี้ประสบความสําเร็จไดดวยดี
สุดทายขอกราบขอบพระคุณ พอ แม และญาติพี่นอง ที่มอบความรัก การดูแล และ สนับสนุน
การศึกษาจนทําใหลูกมีความสําเร็จในวันนี้ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ที่มาและความสําคัญของปญหา 
               ปจจัยสี่ เปนสิ่งที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย ซึ่งไดแก อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยู
อาศัย และยารักษาโรค  เปนสิ่งที่ตอบสนองตอความตองการพื้นฐานของมนุษย มนุษยทุกคนตองมี
ปจจัยเหลานี้ในการดํารงชีวิต ซึ่งหากขาดไปก็จะทําใหการดํารงคชีวิตนั้นๆ เปนไปดวยความ
ยากลําบาก  ซึ่งเสื้อผาเครื่องแตงกายจัดเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของมนุษยทั้งใน
ชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพ ตลอดจนการแสดงบทบาทและฐานะทางสังคม ตั้งแตในอดีต
มนุษยไดคดิคนโดยการนําวัสดุที่มีตามธรรมชาติ มาหอหุมและปกปดรางกาย เพื่อวัตถุประสงคในการ
ดํารงชีพ การปกปองรางกายจากสภาพภูมิอากาศและอันตรายจากพืช แมลง และสัตว ตอมาไดมี
พัฒนาการเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ จนถึงปจจุบัน นอกจากเสื้อผาจะใหประโยชนในดานกายภาพแลว ยัง
สะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมการแตงกายไดหลายแงมุม ซึ่งสามารถจําแนกความสําคัญของเสื้อผา
เคร่ืองแตงกายได   ดังนี ้ (มาลา ฤทธ์ินิ่ม 2536)   
                1.  เพื่อการปกปองรางกาย  
                2.  เพื่อแสดงสถานภาพและชื่อเสยีง  
                3.  เพื่อแสดงบทบาทในสังคม  
                4.  เพื่อการแสดงออกและบอกพฤติกรรมของบุคคล  
                5.  เพื่อแสดงความเปนเอกลักษณของตนเอง  
                6.  เพื่อใชแสดงประเพณีและวัฒนธรรม  
                7.  เพื่อแสดงอิทธิพลของความเสมอภาคทางสงัคม  
 

      เสื้อผาเครื่องนุงหมเปน 1 ในปจจัย 4 ที่มนุษยตองการในการดํารงชีวิต เพื่อปกปด
รางกายและใหความอบอุน ความเจริญของอารยะธรรมสงผลใหเสื้อผาและเค ร่ืองแตงกาย
เปลี่ยนแปลงไปตามยคุสมัย อีกทั้งเสื้อผายงับงบอกถึงลกัษณะของผูสวมใสไดดวย เชน ฐานะ,เชื้อชาติ, 
ฯลฯ  ซึ่งการพัฒนาของแฟชัน่ในแตละยคุสมัยแตกตางกันมาก ขึ้นอยูกับปจจัยหลายๆอยาง เชน การ
เมือง,เศรษฐกิจ,ภูมิอากาศ, ฯลฯ ในศตวรรษที่ 20 แฟชั่นโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นไดชัดเจน 
โดยเฉพาะป ค.ศ. 1920 - 1930 หรือเรียกวายุค แฟลปเปอร (Flapper) ผูหญิงสวมกระโปรงสั้นเปน
ครั้งแรก และหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ผูหญิงตองออกจากบานเพื่อ
ทํางานหาเลี้ยงชีพ ดังนั้นเสื้อผาทีส่วมใสยอมเปลีย่นไปเพื่อเอื้อประโยชนในผูสวมใสมากขึ้น กางเกงจึง
ไดกลายมาเปนที่นยิม ตั้งแตยุคแฟลปเปอรเปนตนมาแฟชั่นของโลกไดกาวเขาสูความเปนสากลมาก
ขึ้น เพราะการติดตอสื่อสารของโลกตะวันตกและตะวันออกเปนไดเปดกวางมากขึ้น มีการไปมาหาสู
กัน แฟชั่นของโลกตะวันตกจึงเขามามีบทบาทกับโลกตะวันออก เชน คนไทยรณรงคใหสวมหมวก 
หรือ ผูหญิงไทยเลกิสวมโจงกะเบนเพื่อความเปนสากลโดยลักษณะหรือแบบแผนของเสือ้ผาเคร่ืองแตง
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กายของแตละยุคสมัยเรียกวา สไตล (Style) สวนคําวา เทรนด (Trend) คือ แฟชั่นลาสุดที่กําลังเปนท่ี
นิยม สไตลการแตงตัวสามารถจําแนกไดเปนประเภทนับไมถวน บางสไตลถือวาเปนคลาสสิกเพราะ
แตงเมื่อไร ก็ไมถูกมองวาเชยหรือตกรุน อยางไรก็ตามยังมีบางสไตลที่เคยลาสมัยไปแลวอาจเวียน
กลับมาเทรนดอีกครั้ง 

แฟชั่นในป 1950 หรือยุค 50s ถือไดวาเปนยุคที่มคีวามเฟองฟูที่สดุทั้งดานเศรษฐกิจและ
แฟชั่น เปนชวงที่มีแบรนดเครื่องสําอางเกิดขึ้นมากมาย อาทิ  Christian Dior , Balenciaga หรือ   
CocoChannel การแตงตัวในยุคนี้จะแสดงออกถึงความเปนผูหญิงมาก เนนความเซ็กซี่  และ
ออนหวานในหนึ่งเดียว ชุดในสมัยจะเนนสัดสวนอยางชัดเจน ทั้ง หนาอก เอว และสะโพก โดยในชวง
แรกๆ นั้น จะนิยมชุดกระโปรงดินสอที่รัดรูปแนนใหหนาอก เอว และสะโพกโดดเดน ภายหลังก็ไดมี
การใชกระโปรงบานเสริมตาขาย หรือกระโปรงสุม แตยังคงเนนรัดรูปใหเอวคอดเล็กอยูเชนเดิม โดย
ภายหลังไดกลายมาเปนแบบแผนหรือแรงบันดาลใจใหแกดีไซเนอรในยุคปจจุบัน 
              ดวยความตองการที่เพิ่มมากขึ้นของมนุษยในชีวติประจําวัน ตลอดจนการเจริญเติบโตทาง
อารยะธรรม ทางความคดิ อุตสาหกรรม และธุรกิจ “ไกงามเพราะขน คนงามเพราะแตง” สุภาษติไทย
โบราณบทน้ี คงจะบงบอกถงึ อดตี ปจจุบัน และอนาคต ของธุรกิจเสื้อผาไดเปนอยางด ีตราบเทาทีย่งั
ไมมีเครื่องแตงกายชนดิอื่นมาทดแทนเสื้อผาได ธุรกิจนี้ก็จะยังคง ยืนยง และขยายตัวไดเรื่อยๆ จนกวา
เราจะเปลี่ยนไปแตงชดุอวกาศแบบในหนงัSci-fi      
 
              ในยุคปจจุบันการเติบโตของเศรษฐกิจมากขึ้น ทําใหคนเรามีปจจัยในการซ้ือเพิ่มขึ้น ความ
ตองการจึงมีเพิ่มขึ้นดวย จากทีเ่คยมีรองเทาคูเดยีวก็เปลี่ยนเปนมีหลายคู เคยซื้อเสื้อ และกางเกงปละ
ครั้ง ก็กลายเปน 3 เดือนครั้ง และมีแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆอีกดวย  บางคนอาจจะมองวา
ธุรกิจเสื้อผาเปนอุตสาหกรรมประเภทตะวันตกดิน (Sunset Industry) เพราะคาแรงในประเทศไทย
คอนขางสูง ทําใหผลิตออกมาแลวแขงกับ จีน หรือเวียดนามไมได  แตมิติของการทําธุรกิจเสื้อผาไมได
มีแคการผลิตอยางเดียวเทานั้น  หากเปลี่ยนมุมมองมาเปนการสราง Brand เพื่อขายเสื้อผาในราคา
ระดับ Premium ก็เปนวิธีที่จะสรางมูลคา และเพิ่มกําไรใหกับธุรกิจไดอยางมหาศาล โดยไมตองสนใจ
กับเรื่อง สินคาราคาถูกคุณภาพต่ํา เปลี่ยนจาก ตะวันตกดิน เปนตะวันขึ้นเลยทีเดียว ซึ่งในทุกวันนี้
ผูบริโภคมีแบรนด เสื้อผาใหเลือกซื้อ มากมายเมื่อเทยีบกับ 25 ปที่แลวซึ่งมีเพียงแคไมกี่แบรนด ลูกคา
จึงมีทางเลือกเยอะ ขึ้นมาก และลูกคา ก็มีความเขาใจในแฟชั่นมากขึ้น ลูกคาจึงเลือกรานที่จะเขา 
ดังนั้นถาเราไมมีสไตลเปนของตัวเอง ลูกคาก็จะ มองขามเราไป การรูจักตนเองเปนสิ่งสําคัญในการ
สรางแบรนดใหประสบผลสําเร็จ การออกแบบเขามามีบทบาทอยางมากตอรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป
ทั้งในดานสไตลและเอกลักษณใหเปนที่จดจํา อาจกลาวไดวา การออกแบบมีบทบาทสําคัญตอ
ความสามารถในการตอบสนองความตองการในดานตางๆ ของสังคมไดอยางแทจริง ในการออกแบบ
เสื้อผายังสามารถเกิดจากมูลเหตุตางๆได ดังนี้ คือ  
              1.  การเติบโตของสังคม เมือ่ประชากรเพิ่มมากขึ้น การออกแบบเสื้อผาจึงตองมกีาร
ปรับปรุงและสรางสรรค สิ่งใหม เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของสภาพสังคมที่เปลีย่นไป  
              2.  การศึกษาและความกาวหนาทางการศกึษา ทําใหกระบวนการออกแบบไดถูกปรับปรุง
และทดลอง เพื่อพัฒนาใหมคีุณคาตรงตามความตองการ  
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              3.  ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยแีละสิ่งประดิษฐใหม  
              4.  สภาพสังคมปจจุบันความตองการของมนษุยมุงเนนที่ความตองการของตนเอง 
ทัศนคตขิองสังคมทีต่องการรูปแบบทีเ่ปลีย่นไปจากเดิม นยิมความเรียบ สะดวก ประหยดั และชอบ
เปลีย่นแปลงรูปแบบตามเวลาและสถานทีข่องการนําไปใช 
              5.  มนุษยมีการคดิคนวัสดุใหมๆ  ทําใหรูปแบบและลักษณะการออกแบบเปลีย่นแปลงไป
เพื่อใหสอดคลองกบัคุณสมบตัขิองวัสดุนั้นๆ 
จากมูลเหตุของการออกแบบเสือ้ผาสงผลใหงานออกแบบเสื้อผามคีุณคาในดานตางๆ 3 ดาน 
ดังนี ้ดานคุณคาทางกาย คือ  
             1.  คุณคาที่มปีระโยชนใชสอยในชีวิตประจาวันโดยตรง    
             2.  คุณคาทางอารมณความรูสึกคือคุณคาที่เนนความชื่นชอบ พึงพอใจ ความ มั่นใจ  
             3.  คุณคาดานทัศนคต ิคือ การออกแบบที่สงผลตอทศันคติอยางใดอยางหนึง่ตอผูพบเห็น 
ซึ่งนอกจากการออกแบบแลว บริการหลังการขาย ความพงึพอใจของลูกคา และทัศนคตขิองแบรนดก็
เปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจเสือ้ผา  
              ภายใต สถานการณการแขงขันที่รุนแรงในปจจุบัน ตราสินคาหรือที่เรียกกันสั้นๆวา  
“แบรนด”(Brand) ถือเปนสิ่งที่มีบทบาทและมีความสําคัญตอความอยูรอดของธุรกิจ เราจะเห็นวาป
จจุบันนี้ สินคาในทองตลาดไดเพิ่มปริมาณขึ้นเปนจํานวนมาก อีกทั้งยังมีใหเลือกมากมายหลาย
ประเภท หรือแมแตสินคาประเภทเดียวกันตางก็มีผูผลิตหลายบริษัท ดวยเหตุนี้ บริษัทผูผลิตจึงมี
ความจําเปนท่ีจะตองสราง “สัญลักษณ”อยางใดอยางหนึ่งขึ้นมาเปนตัวแทนของสินคาที่แสดงถึงเอก
ลักษณเฉพาะตัว เพื่อทําใหสินคานั้นมีความแตกตางและโดดเดนจากสินคาอื่น สงผลใหผูบริโภคซึ่งเป
นกลุมลูกคา เปาหมายของธุรกิจสามารถรับรูและจดจําขอมูลเกี่ยวกับสินคาไดงายขึ้น ซึ่งจะนําไปสู
การตัดสินใจซื้อในที่สุด โดยสัญลักษณที่วานี้ก็คือ “ตราสินคา” (Brand) นั่นเอง 
              ดังนั้น “Brand ที่สรางขึ้น ตองมอบบางสิ่งบางอยางที่พิเศษใหกับลูกคา หรือไมงัน้ก็คงไมมี
คนซื้อ” คําพูดของ Warren Buffett นักธุรกิจ และนักลงทุนที่ยิ่งใหญที่สุดในโลก ชาวอเมริกัน แสดง
ใหเห็นวากลุมลูกคา (Customer) เปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งแบรนดอาจจะไมได
หมายความถึง แคตราสินคาเทานั้น แตยังหมายรวมถงึความรูสึกที่ลกูคาไดรับ และความรูสึกที่คนรอบ
ขางมองเมื่อลูกคาใช ฉะนั้นจงจับจุดเดนท่ีสินคามี เพื่อคนที่ซื้อไป รูสึกวาแตกตางจากเจาอื่น ดังนั้น
การสรางความพึงพอใจใหแกลูกคานับเปนปจจัยสําคัญของการสรางแบรนด  อาจกลาวโดยสรุปไดวา
แบรนด คือ ประสบการณทั้งหมดเกี่ยวกับสินคาที่กอใหเกิดความรูสึกรวมอยูในใจของผูบริโภค 
 
           จากที่กลาวมาขางตน  ในองคประกอบหลายดาน  ผูวิจัยมีความสนใจที่จะผลิตสารคดีที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับการสรางแบรนดเสื้อผาของดีไซเนอรใหประสบความสําเร็จ  
           เนื่องจากสารคดีมีวิธีการเลาและดําเนินเรื่องที่เฉพาะเจาะจงมากกวาการทําในรูปแบบ
รายการสารคดีมุงเนนเสนอขอเท็จจริง ใหความรู ขอมูลและเหตุการณที่เปนประโยชนตอผูชม มุงให
ผูชมเมื่อชมแลวมีแรงบันดาลใจใหกระทํา หรือไมกระทําอยางใดอยางหนึ่ง เร่ืองราวที่เสนอเปนเรื่อง
จริง โดยมีเนื้อหาอธิบายถงึการสรางสรรคผลงานออกแบบเครื่องแตงกาย  รวมไปถึงการสรางความพึง
พอใจใหแกลูกคา และบริการหลังการขาย ซึ่งเปนสิ่งที่มีความจําเปนอยางมากในธุรกิจเสื้อผาในยุค
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ปจจุบันที่มีการแขงขันสูง เพราะในการสรางแบรนด ยิ่งมีสิ่งที่พิเศษและแตกตางจากแบรนดอื่นมาก
ขึ้นเทาไรคุณคาของผลงานก็ยิ่งมีมากขึ้นเทาน้ัน  จึงเปนท่ีมาของโครงการจุลนิพนธนี้  โดยจะนําเสนอ
ผานสื่อโทรทัศนในรูปแบบของสารคดี เพื่อจุดประกายไอเดีย ความคิดสรางสรรคและแรงบันดาลใจ
ใหแกผูชม   
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อนําเสนอแนวทางการสรางเอกลักษณที่จําเปนสําหรับการสรางแบรนดเสื้อผาของ 
ดีไซเนอร 

2. เพื่อสรางแรงบันดาลใจใหแกผูชมและดีไซเนอรหนาใหม 
3. เพื่อสรางความบันเทงิ สนุกสนานระหวางการรับชม 

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

ภาพยนตรสารคดีความยาว 15 นาที บอกเลาเร่ืองราวเกี่ยวกับที่มาและแรงบันดาลใจใน
การสรางสรรคผลงานและการประกอบธุรกิจของดีไซเนอรแบรนดหนึ่ง รวมไปถึงมุมมองของลูกคา
ผสมผสานการสัมภาษณและ voice over ในการถายทอดเรื่องราวแกผูชม  โดยนําเสนอดานมุมมอง
และความคิดสรางสรรคของดีไซเนอรที่ถายทอดลงบนผลงานและการสรางแบรนด  
 
ขั้นตอนการศกึษา 

ขั้นตอนการเตรียมการผลิต (Pre-Production) 
        1. ศึกษาคนควาขอมลูเกีย่วกับแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน จากหนงัสือ  
นิตยาสาร  อินเตอรเนต็ และรายการตางๆ  

 2. ศึกษาคนควาขอมูลของดีไซเนอร 
                 3. ศึกษาพฤติกรรมของดีไซเนอรกลุมเปาหมาย 
        4. ศึกษาภาพยนตรและรายการเกีย่วกับวงการแฟชั่นดีไซน ดีไซเนอร แรงบันดาลใจ
และไอเดยี สรางสรรค ตลอดจนรายการที่มีรูปแบบใกลเคยีง เพื่ออางองิ เปนแนวทางการผลติ 
        5. เก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย เพื่อนําผลที่ไดจากการสํารวจมาปรับใชในการคิด
รูปแบบ เนื้อหาและวิธีการนําเสนอตอไป  
        6. จัดทํา script บท อุปกรณที่เกีย่วของ และสถานท่ีที่ตองใชในการผลติ 
 

ขั้นตอนการผลิต (Production) 
 1. การถายทํา 
 2. การถายภาพเพื่อใชประกอบสารคดี 

 
ขั้นตอนการดําเนินงานหลังจากการผลิต Post-Production)  
 1. การตดัตอและกราฟก 
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แผนการดําเนินงาน 
ตอไปนี้เปนการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที ่1-1  แสดงขั้นตอนการดําเนินงาน 

 
 
ขอจํากัดในการศกึษา  

1. ขอจํากัดดานงบประมาณในการผลติสารคด ี 
2. ขอจํากัดดานอุปกรณเครื่องมือที่ใชในการถายทํารายการ  
3. ขอจํากัดดานบคุคลหรือดีไซเนอร เนื่องจากมีระยะเวลาที่ไปถายทํานอยและไมมีคิววาง 

 
ผลที่คาดวาจะไดรับ  

1. มีความเขาใจและรูจักวางแผนในการผลติสารคดีโทรทศัน 
2. กลุมเปาหมายไดรับความรูเกีย่วกับการสรางแบรนด 
3. กลุมเปาหมายมคีวามพงึพอใจในสารคด ีมคีวามเขาใจและสรางแรงบันดาลใจ 
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นิยามศัพท 
              สารคดีโทรทัศน หมายถึง  รายการประเภทหนึง่ซึ่งนําเสนอขอมูลเกีย่วกับเรื่องใดเร่ืองหน่ึง
โดยละเอียดตั้งแตตนจนจบโดยยึดหลักของความเปนจริงในขณะเดียวกันไดอาศัยเทคนิคตางๆ หลาย
รูปแบบมาผสมผสานกัน เพื่อใหเกิดจิตนาการทีด่ี และจูงใจผูชมใหสนใจ อาทิ รูปแบบการ บรรยาย 
บทสัมภาษณบทสนทนา ดนตรี และเสียงประกอบอื่นๆเพื่อเสริมความหมายที่สมบูรณใหแก ภาพที่
ปรากฏทางจอโทรทัศนนอกจากจะมุงเสนอขอเท็จจริงแกผูชมแลวยังมีความพยายามในการสราง
จินตนาการปะปนอยูดวย  
             แฟชั่น หมายถึง คําที่มาจากภาษาอังกฤษวา fashion ราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมาย
ของคํานี้วา "สมัยนิยมหรือวิธีการที่นิยมกันทั่วไปชัว่ระยะเวลาหนึ่ง" เปนการยอมรับจนเกิดเปนคานยิม 
มีกระบวนการเกิดภาษาใหม ซึ่งเปนชวงเวลาหนึ่งเทานั้น ซึ่งแตกตางจากคําวา “วิวัฒนาการ” ที่
ทฤษฎีของ ชารลส ดารวินระบุไววาวิวัฒนาการ คือ การเปลี่ยนแปลงที่ตองใชเวลายาวนานและ
สามารถถายทอดสิ่งนั้นไปสูลูกหลานได โดยมากแลวคําวาแฟชั่น มักมีความหมายเกี่ยวกับการแตงตัว 
             แฟลปเปอร (Flapper) หมายถึง ชื่อสไตลการแตงตัวของผูหญิงสไตลหนึ่ง ซึ่งเปนที่นิยมใน
ป ค.ศ. 1920 - 1930  เปนยุคที่ผูหญิงสวมกระโปรงสั้นเปนครั้งแรก 
             ตราสินคา (Brand) หมายถึง ทุกอยางที่สินคามีอยูทั้งหมด ตลอดจนความรูสึกบางอยางที่
ผูบริโภคมีกับสินคาหรือตราสินคานั้นๆ โดยเปนเร่ืองที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ (Personality) ความ 
นาเชื่อถือ (Trust / Reliability) ความมั่นใจ (Confidence) สถานภาพ (Status) ประสบการณ 
(Share experience) และความสัมพันธ (Relationship)  
             อุตสาหกรรมตะวันตกดนิ (Sunrise Industry) หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีความเจริญเติบโต
สูงจนเชื่อกัน วา จะเปนอุตสาหกรรมสําคัญของระบบเศรษฐกิจในอนาคต แทนอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่
เติบโตมานานและคอย ๆ ลดอัตราการเจริญเติบโตลง (sunset industry) แมวาอุตสาหกรรมเดิมซึ่ง
รวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมหนังตาง ๆ จะยังคงมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจอยู แต
เชื่อกันวาบทบาทนําในการเปนแหลงจางงานจะถูกแทนที่โดยอุตสาหกรรมดาวรุง ซึ่งไดแก 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมบริการ  
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การศึกษาจุลนิพนธเรื่อง “การสรางสรรคสารคดีเกี่ยวกับการสรางแบรนดเสื้อผาของดีไซ

เนอรใหประสบความสําเร็จ” คร้ังนี้  เพื่อผลิตสารคดีที่มีเนื้อหาถายทอดเรื่องราวของการสราง
เอกลักษณเฉพาะตัว เพื่อทําใหเสื้อผา   นั้นมีสไตลที่แตกตางและโดดเดนจากเสื้อผาแบรนดอื่น รวมไป
ถึงการสรางความพึงพอใจและความรูสึกพเิศษใหแกลูกคา ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการสรางแบรนดของ
ดีไซเนอร  ผูศึกษาไดนําแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวของมาศึกษาเพื่อเปน
แนวทางในการวิจัยดังตอไปนี ้

1. แนวคดิเกีย่วกับสารคด ี
2. แนวคดิเกีย่วกับบทบาทและความสําคญัของตราสินคา 
3. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับแรงบันดาลใจ 
4. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับการออกแบบแฟชั่น 
5. ผลงานที่เกีย่วของ 

 
แนวคิดเกี่ยวกับสารคด ี

1. ความหมายของสารคดี 
สารคดี คือ การนําเสนอเร่ืองราวตาง ๆ  ที่เปนเร่ืองจริง เคยเกิดขึ้นจริง มีอยูจริง  โดย

มีการเตรียมการหาขอมูล  เรียบเรียงภาพและเสียง  ใหออกมามีความนาสนใจและสรางสรรคซึ่ง
สามารถทําใหผูชมไดรับสาระความรู เกิดความรูสึกนึกคดิและอารมณรวมตามวัตถปุระสงคและเนื้อหา 
ที่กําหนดไวในสารคด ี
 

2. หลกัสําคัญของงานสารคดี 
2.1 ตองถายทอดความจริงอยางสรางสรรค 
2.2 ตองใหมผีลตอความรูสึกนึกคดิและอารมณรวมของผูชม 
2.3 ตอบคําถาม 3 ขอ กอนที่จะทํารายการสารคด ี
2.4 ทําไปเพื่ออะไร คือ วัตถุประสงค : กําหนดแนวคดิ และประเภทของงาน 
2.5 ทําไปใหใครด ูใคร คือ กลุมเปาหมาย : กําหนดรูปแบบการนําเสนอใหเหมาะสม 
2.6 ดแูลวจะไดอะไร คือ ผลทีค่าดวาจะไดรับ  :  กําหนดเทคนิคการนําเสนอ 

 
3. ประเภทของสารคด ี

                  คณะทํางานเพื่อดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   กรมประชา 
สัมพันธ (2554) ไดแบงประเภทขอสารคดีไว ดังนี ้

3.1 สารคดีสาระความรู (GENERAL FEATURE) คือ ความเรียงที่ผูเขียนมุงแสดง 
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ขอคดิเปนหลัก ขอคดิอันเปนขอคิดของชีวิต เปนกระแสความริเร่ิมหรือพัฒนาตนเองและสังคมใหดขีึ้น
ในรูปแบบการนําเสนอแบบบอกเลา แนะนํา สัง่สอน หรือใชวิธีประมวลกรอบความคดิตาง ๆ เสนอแก
ผูอาน 
                   3.2  สารคดีเชิงขาว (NEWS DOCUMENTARY) คือ การนําเสนอขาวในรูปแบบสาร
คดี คือเลาเรื่องในรูปแบบวรรณศิลป ถายทอดเร่ืองที่เขียนขึ้นจากเคาความจริง ไมใชจากจินตนาการ 
โดยสามารถหยบิยกสวนใดสวนหนึง่ของเรื่องมาเขียนก็ได ไมจําเปนตองเลาใหครบองคประกอบ  เชน
ขาว 

    3.3 สารคดีเชิงวิเคราะห (DOCUMENTARY) สารคดีประเภทนี้จะมีเนื้อหาละเอียด
ลึกซึ้งในปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นหรือขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพชีวิตความเปนอยู และในตอนทายของ
รายการ ผูผลิตรายการก็มักจะทิ้งเนื้อหาเรื่องราวที่อาจจะเปนไปในอนาคตใหผูฟงไดคิดตอไป 
ตัวอยางเชน สารคดีเรื่อง “มลภาวะในประเทศไทย” เนื้อหาที่จะนําเสนอก็จะครอบคลุมถึงลักษณะ
ความเปนอยูของคนในประเทศไทย “อาชีพ” ผลที่เกิดจากการประกอบอาชีพในแงของสภาวะตาง ๆ 
อันตรายที่เกิดจากสภาวะนั้น แนวโนมของมลภาวะในอีก 5-10 ป ขางหนา แนวทางแกไข เปนตน 
จุดประสงคของการผลิตสารคดีเรื่องนี้ก็เพื่อเปนการเตือนใหประชาชนสังวรในเร่ืองของอันตรายจาก
มลภาวะ และรวมกันแกไขดังนี้ เปนตน  

3.4 สารคดีเนื่องในโอกาสพิเศษ (SPECIAL OCCASION FEATURE) สารคดีประเภท
นี้สามารถผลิตไดในทุกโอกาสที่เปนพิเศษ ไมวาจะเปนเร่ืองบุคคล ประเพณี วันสําคัญตาง ๆ เปนตน 
เพื่อใหความรูและความบันเทิงแกผูฟงเปนสําคัญ ซึ่งขอมูลตาง ๆ เหลานี้สามารถคนไดไมยากนัก 
เพราะสวนใหญจะมีเปนประจําป เชน สารคดีเร่ืองวันตนไมแหงชาติ เรื่องเทศกาลวิสาขบูชา เรื่อง
ประเพณีรดน้ําดําหัว หรือสารคดีเรื่องวันเสียงปนแตก เปนตน สารคดีประเภทนี้มุงที่จะปลูกฝงความ
สามัคคี ความซาบซึ้งในความ เปนตนชาติ หรือจูงใจใหรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามตอไป 
และเน้ือหาที่นํามาประกอบกันเปนสารคดเีนื่องในโอกาสพิเศษเชนนี้ก็จะตองมีสวนที่ชี้ทางใหผูฟงผูชม 
ไดเกดิแนวความคดิดงักลาวดวย 
                  3.5 สารคดทีองเทีย่ว (TOURING FEATURE) เปนสารคดีทีเ่ลาเรื่องราวการเดินทางไป 
ในสถานที่ตาง ๆ มุงใหความรูแกผูอานในดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตร โบราณคดี ความเปนอยูของ
ผูคนขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยมและวัฒนธรรมรวมทั้งรายละเอียดปลีกยอยที่เปนคูมือนัก
เดินทางเชน การเดินทาง ที่พัก อาหาร สถานที่สําคัญ ฯลฯ นอกจากนี้ผูเขียนมักใหขอสังเกตและ
แสดงทัศนะตอสิง่ทีพ่บเห็นไวดวย จะสังเกตไดวา สารคดีทองเทีย่วจํานวนไมนอย ที่นําเที่ยวในสถานที่
เดียวกัน แตผูเขียนก็สามารถนําเสนอเร่ืองราวที่นาสนใจในแงมุมที่ตางกัน และบรรยากาศที่แตกตาง
กัน ทั้งนี้ เพราะผูเขียนแตละคนมีความเปนตัวของตัวเอง ในการเสนอโลกทัศนและลีลาภาษา ทําให
ผูอื่นสนุกสนานและไดรูจักสถานที่นั้น อยางละเอียด ดวยทัศนะลีลา น้ําเสียง และแงมุมที่ผูเขียน
นําเสนอไวตาง ๆ กัน ตัวอยางสารคดี เชน “ย่ําแดนมังกร” พระราชนิพนธของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี “ไปเยี่ยมอามาที่เมืองจีน” ของ ไมตรี ลิมปชาติ เปนตน 

3.6 สารคดีเชิงนิเวศ (ECO - DOCUMENTARY)  
3.7 สารคดีชีวประวัติ (Biography) เปนงานเขยีนที่กลาวถงึเร่ืองราวและพฤติกรรม 

ของบคุคลจริง จะเขยีนเนนดานบคุลิกภาพ ความรู และความคดิเห็นในดานตาง ๆ ตลอดจนผลงานท่ี
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นาสนใจเพื่อนําประวัติชีวตินั้นมาศึกษาแงมุมตาง ๆ หากเปนงานเขยีนทีผู่อื่นเขยีนเรียกวา ชีวประวัต ิ
แตหากผูเขยีนเขยีนเร่ืองราวชีวิตตนเองเรยีกวาอตัชีวประวัติ 
 

4. รูปแบบของสารคดี 
        การนําเสนอสารคดีใหดูนาสนใจ จําเปนตองเลือกรูปแบบการนําเสนอใหเหมาะสม 

โดยแบงเปนรูปแบบดังตอไปน้ี บรรยาย เลาเร่ือง สมัภาษณ ละคร แอนิเมชั่น ผสมผสาน 
 

5. ขอแนะนําในการเลือกเนื้อหาหรือหวัขอเร่ืองทีจ่ะผลิตสารคดี 
                    5.1 เรื่องที่นาสนใจ 

               5.2 อยูในความสนใจของสงัคม 
               5.3 ไมเคยมีใครทํามากอน 
               5.4 ไมมีในที่อื่น ๆ 
               5.5 เรื่องเกาประเด็นใหม 
               5.6 เรื่องที่สงผลกระทบตอสังคม 

                    5.7 เปนเรื่องที่สรางสรรค 
 

6. กระบวนการผลิตสารคดี 
         ในการผลิตสารคดีนั้น นอกเหนือจากอาศัยปจจัยตางๆ ในการผลิต อาทิปจจัยเงินทุน
การผลิต เทคโนโลยีการผลิต การทํางานเปนทีมเวิรคของทีมงานผูผลิตในฝายตางๆ นั้นคือสิ่งที่สําคัญ
อีกประการคือ การจัดการปจจัยเหลานั้นอยางมีลําดับขั้นตอน อยางเปนระบบซึ่งสิ่งที่ทําใหการผลิต
รายการดําเนินไปอยางราบรื่นที่สุด โดยทั่วไป “กระบวนการผลิตสารคดี” มีลําดับขั้นตอนดังนี ้

 6.1 ขั้นตอนกอนการผลติ (Pre-Production) หมายถงึ ขั้นตอนการเตรียมการ
ทั้งหมด เร่ิมตนตัง้แตการเกิดแนวความคดิ การประชุมกาํหนดโครงการ การนําเสนอโครงการตอ
ผูสนบัสนุน การมอบหมายงาน การคนควาวิจัย การเลอืกเรื่องที่จะนําเสนอ การกําหนดโครงเรื่อง 
การหาขอมูลและหลักฐานอางอิง การจัดเตรียมสถานที ่ การติดตอประสานงานกับฝายตางๆ รวมทัง้
การกําหนดวัน และเวลาในการถายทํา 

 6.2 ขั้นตอนการผลติ (Field Production) หมายถึง ขั้นตอนการถายทํา 
ประกอบดวย การเดินและเคลื่อนยายทีมงานถายทํา การตดิตั้งอปุกรณถายทํา การเลือกมุมภาพ การ
บันทึกภาพและเสยีง ซึง่รวมถงึการสัมภาษณแหลงขอมลูดวย โดยในขั้นตอนน้ีตองอาศยัความพรอม
และความสามารถของทมีงานดานตางๆ 

 6.3 ขั้นตอนหลังการผลติ (Post Production) หมายถึง ขัน้ตอนของการนําภาพและ
เสยีงที่ไดบันทกึไวในการผลติ มาเรยีบเรียงขึ้นใหมใหเปนเรือ่งราวที่สมบูรณตามบทกําหนด โดยอาศยั
วิธีการตัดตอลําดับภาพ การผสมเสยีง เทคนิคตางๆ เพือ่ใหเกดิความสมบูรณแกภาพที่จะปรากฏทาง
จอโทรทัศน (อุษนยี นิตยิานนท 2550) 
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7. บทสําหรบัสารคด ี
         สารคดีมุงเนนเสนอขอเทจ็จริง ใหความรู ขอมูลและเหตกุารณท่ีเปนประโยชนตอผูชม 

มุงใหผูชมเมื่อชมแลวมีแรงบันดาลใจใหกระทํา หรือไมกระทําอยางใดอยางหนึ่ง เร่ืองราวที่เสนอเปน
เรื่องจริง ผูเขียนบทสารคดีจําตองคนควาหาขอมูล รายละเอียดมาประกอบการเขียนบทใหถูกตอง 
จากตํารา เอกสาร สอบถามจากบุคคล หรือเกิดจากความคิดของผูเขียนบทที่มีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ใน
กรณีที่ผูเขียนสามารถคนควาขอมลูและเขาใจเร่ืองที่เขียนอยางดีก็จะสามารถเขียนบทไดกอนการถาย
ทํา ซึ่งอาจทําเปนบทสมบูรณเลยก็ได แตบางคร้ังผูเขียนไมสามารถหาขอมูลไดเนื่องจากไมมีใน
เอกสาร ตําราที่จะใชอางอิง นอกจากการสอบถามจากบุคคลเทานั้น ผูเขียนบทก็จะเขียนบทอยาง
คราวๆไวกอน พอถายทํามาแลวผูเขยีนบทรูวามีภาพอะไรบาง ผูเขียนจึงสามารถพัฒนาจากบทคราวๆ
เปนบทสมบูรณได เนื้อหาบทสารคดีนั้นสามารถนํามาจากขาวสารที่ปรากฏในหนาหนังสือพิมพ 
ประวัติศาสตร ปญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ชีวประวัติ สถานที่ทองเที่ยว วิทยากรแขนงตางๆ 
วัฒนธรรม ประเพณี และอื่นๆ ซึ่งวิธีการเขียนขึ้นอยูกับแงมุมที่ผูเขียนบทตองการเสนอขอเท็จจริง 
ความคิดขอเสนอแนะใหผูชมไดชมและบางครั้งชวยตัดสินใจ 

เทคนิคสําคัญในการเขียนบทสารคดีคือ สารคดีที่เปนการเสนอเร่ืองราวขอเท็จจริง
เกี่ยวกับเร่ืองใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว การเสนอความจริงเพียงอยางเดียวอาจทําใหบทนาเบื่อไม
นาสนใจ ผูเขียนจึงตองนํารูปแบบของรายการประเภทตางๆ เขามาประกอบในการเขียนบทสารคดี
ดวยเพื่อใหเกิดความหลากรสในรูปของความนาสนใจ อาจจะนํารูปแบบรายการพูดคุย สัมภาษณ 
บางครั้งนําเสนอในลักษณะของละครเขามารวมดวย ดังนั้นเทคนิคที่สําคัญของการเขียนบทสารคดีคือ
เขียนเร่ืองใหนาสนใจมีเอกภาพทั้งในเรื่องของเนื้อหาและภาษาที่ใชตองสละสลวยเขาใจงาย มีจุดเดน
จุดเดียว แตตองมีความหลากในเรื่องของกลวิธีการนําเสนอ การอานบรรยายประกอบภาพเพียงอยาง
เดียวอาจไมพอ ตองใชดนตรี เสียงประกอบ การสัมภาษณ การสนทนา การพูด อาจทําในรูปขาวสาร
นารูและแมแตละคร ทําใหเกิดความหลากหลายในรูปแบบ ดูแลวสนุกสนาน ไดความรูและไมนาเบื่อ 
แตทั้งนี้ผูเขียนบทตองคํานึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหาและความสนใจของผูชมกลุมเปาหมายเปน
หลักดวย (อรนุช เลิศจรรยารักษ 2548) 
 

จากแนวคดิเกีย่วกับสารคด ี ผูวิจัยจึงไดนําหลกัสําคัญสารคดชีีวประวัติ (Biography) ที่
กลาวถงึเรื่องราวและพฤติกรรมของบุคคลจริง ซึ่งเนนดานบคุลกิภาพ ความรู และความคดิเห็นในดาน
ตาง ๆ ตลอดจนผลงานที่นาสนใจเพื่อนําประวัติชีวตินั้นมาศกึษาแงมุมตาง ๆ  มาประยุกตใชกับ“การ
สรางสรรคสารคดีเกีย่วกับการสรางแบรนดเสื้อผาของดีไซเนอรใหประสบความสําเร็จ”  โดยผลติเปน
สารคดีเลาเรื่องแบบมี Voice over บอกเลาเรื่องราวและพฤติกรรมของดีไซเนอร โดยเนนดานการ
สรางเอกลักษณใหเปนที่จดจํา การบริการลูกคา และความคดิสรางสรรคเปนสําคญั  ซึ่งจําเปนตอง
เปนสารคดีทีถ่ายทอดความจริงอยางสรางสรรคและสามารถทําใหผูชมมีอารมณรวมดวย  ซึง่ในงาน
สารคดีนีต้องมีเนื้อหาที่นาสนใจและถายทอดออกมาไดอยางสรางสรรค  
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แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทและความสําคัญของตราสินคา 
 ภายใตสถานการณการแขงขันที่รุนแรงในปจจุบันตราสินคาหรือที่เรียกกันสั้นๆ  วา 

“แบรนด” (Brand) ถือเปนสิ่งที่มีบทบาทและมีความสําคัญตอความอยูรอดของธุรกิจ เราจะเห็นวา 
ปจจุบันนี้สินค าในทองตลาดไดเพิ่มปริมาณขึ้นเปนจํานวนมาก อีกทั้งยังมีใหเลือกมากมายหลาย
ประเภท หรือแมแตสินคาประเภทเดียวกันตางก็มีผูผลิตหลายบริษัทดวยเหตุนี้ บริษัทผูผลิตจึงมี
ความจําเปนท่ีจะตองสราง “สัญลักษณ” อยางใดอยางหนึ่งขึ้นมาเปนตัวแทนของสินคาที่แสดงถึงเอก
ลักษณเฉพาะตัว เพื่อทําใหสินคานั้นมีความแตกตางและโดดเดนจากสินคาอื่น  สงผลใหผูบริโภคซึ่ง 
เปนกลุมลูกคา เปาหมายของธุรกิจสามารถรับรูและจดจําขอมูลเกี่ยวกับสินคาไดงายขึ้น ซึ่งจะนําไปสู
การตัดสินใจซื้อในที่สุด โดยสัญลักษณที่วานี้ก็คือ “ตราสินคา” (Brand) นั่นเอง 
               ตราสินคา (Brand) หมายถึง ชื่อ (Name), คํา (Term), สัญลักษณ (Symbol), การ
ออกแบบ (Design) ที่จะบอกวาสินคาหรือบริการหนึ่งๆเปนของใครและมีความแตกตางจากคูแขงอย
างไร วิธีงายๆที่จะบอกวาสิ่งไหนเปนตราสินคาหรือไมนั้น สังเกตไดจากตราสินคาจะประกอบไปดวย 
คุณลักษณะ 4 ประการ ดังนี้คือ   (Philip Kotler 1984, อางถึงใน บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ 2556) 
 
               1. Attribute :  รูปรางหนาตาภายนอกที่จะทําใหเกดิการจดจํา  
               2. Benefit :  คุณประโยชน  
               3. Value :  สิ่งที่ทําใหรูสึกวาใชตราสินคานี้แลวเกิดความภูมิใจ  
               4. Personality : บุคลิกภาพของตราสินคา  
 

ผลติภัณฑ (Product) หมายถงึ สิ่งที่จับตองได สัมผัสได เห็นไดดวยตาเปลา มีรูปราง 
หนาตา มีสไตล มีโมเดล มกีารตัง้ราคา ซึ่งผลติภัณฑจะมีความสามารถในการตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคกลุมเปาหมายไดทั้งในแงของประสิทธิภาพ (Performance) และคุณคา (Value)  

ตราสินคา (Brand) หมายถึง ทุกอยางที่สินคามีอยูทั้งหมด ตลอดจนความรูสึกบางอยาง 
ที่ผูบริโภคมีกับสินคาหรือตราสินคานั้นๆ โดยเปนเรื่องที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ (Personality) ความ 
นาเชื่อถือ (Trust / Reliability) ความมั่นใจ (Confidence) สถานภาพ (Status) ประสบการณ 
(Share experience) และความสัมพันธ (Relationship) สามารถอธิบายตามตารางดานลางเพื่อให
งายตอการทําความเขาใจ  
 

กลาวไดวา สินคาหรือผลิตภัณฑจะใหแคความพึงพอใจทางดานกายภาพ (Functional 
Satisfaction) เทานั้น แตสําหรับตราสินคาจะใหทั้งความพึงพอใจทางดานกายภาพ และความพึง
พอใจทางดานอารมณ (Emotional Satisfaction) ดังนั้น สิ่งที่มีอิทธิพลและเปนสวนสําคัญของ ตรา
สินคาก็คือ ความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอตราสินคานั้นๆนั่นเอง เพราะถึงแมวาจะเปน Brand name 
เดียวกัน แตในความรูสึกของผูบริโภคแตละคนตางก็มีความรูสึกที่แตกตางกันไป 

จากแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทและความสําคัญของตราสินคา ผูวิจัยจึงได
นําหลักสําคัญ ดาน“สัญลักษณ” ซึ่งเปนตัวแทนของสินค าที่แสดงถึงเอกลักษณเฉพาะตัวมา
ประยุกตใชกับ“การสรางสรรคสารคดีเกี่ยวกับการสรางแบรนดเสื้อผาของดีไซเนอรใหประสบ
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ความสําเร็จ”  โดยไดสรุปเนื้อหาและคําจํากัดความหลกัๆ ที่เปนประโยชนตอเนื้อหาสารคด ีใหผูชมได
เห็นถึงความสําคัญของ “ตราสินคา” (Brand) ที่เปนประโยชนตอธุรกิจเสื้อผา 

แนวคิดเกี่ยวกับแรงบันดาลใจ 
              แรงบันดาลใจ (Inspiration) หมายถึง พลังอํานาจในตนเองชนดิหนึ่ง ที่ใชในการ
ขับเคลื่อนการคดิและ การ กระทําใด ๆ ที่พงึประสงค เพือ่ให บรรลุผลสําเร็จไดตามตองการ โดยไม
ตองอาศยัสิง่จูงใจภายนอกกอใหเกดิ แรงจูงใจ ขึ้นภายในจิตใจเสยีกอน เพื่อที่จะกระตุนใหเกดิการคดิ
และการกระทําในสิ่งที่พงึประสงคเหมือน เชนปกติวิสยัของมนุษย สวนใหญ ไมวาสิง่ทีต่นกระทํานั้น
จะยากสักเพยีงใด ตนก็พรอมที่จะฝาฟนอุปสรรคทั้งหลายสูความสําเร็จที่ตองการใหจง ได แมจะตอง
เสยีสละบางสิ่งของตนเองไปบาง กพ็รอมที่จะเสยีสละไดเสมอ ถาจะชวยนํามาซึง่ผลสําเร็จที่ตองการ
นั้น ไดจริง ๆ มนุษยสวนใหญที่ใชพฤติกรรมทางอารมณนําหนาสติปญญา หรือยังไมอาจเขาถึงการใช
ปญญาญาณได จะมีโอกาสรูจักกบัอํานาจแหงแรงบันดาลใจของตนเองนอยมาก สวนใหญมักจะ
เกดิขึ้นเองโดยมิไดจงใจเจตนาเสยีมากกวา มนษุยจึงไมรูวา แรงบนัดาลใจคืออํานาจภายในตนเองที่
ยอดเยีย่มอีกชนดิหนึ่ง ซึ่งเสริมอํานาจการเปนผูนําของตนได เปนอยางดี เพราะไดแตตกเปนทาสของ
สิ่งแวดลอม ตกเปนทาสของสิง่เรา และตกเปนทาสของเงื่อนไขที่ผูอื่นจัดวางเอา ไวตลอดเวลา จนตอง
อยูในสภาพของผูที่ไมมีอํานาจในตนเอง เพราะไมอาจควบคมุอารมณ ความรูสึกนกึคดิและความ 
ตองการทีแ่ทจริงของตนเองได อํานาจทางการคดิและการกระทําใด ๆ ในชีวติ ลวนถกูจูงใจดวยสิง่เรา
แทบทั้งสิ้น การแสดงบทบาทใดในชีวติ จึงเปนไปตามอํานาจของสิ่งเราภายนอกทีก่ระตุนใหเกิด
แรงจูงใจภายใน ไมใชเกิดจากอํานาจ   การปลกุเราตนเองดวยแรงบันดาลใจภายในเลย ดวยเหตุนี้จึง
พอจะบงชี้ใหเห็นความแตกตางของที่มาของคําสองคําได อยางชดัเจน ระหวางคําวา “แรงจูงใจ”กับ
คําวา “แรงบันดาลใจ” โดยดานของแรงจูงใจก็คอือํานาจ รับรูสิ่งเราทีเ่ปนเงื่อน ไขอารมณทีเ่กดิขึ้นนั้น
จะเปนตัวบงการใหเกดิพฤติกรรมภายนอกตอไป สวนดานของแรงบันดาลใจ ก็คอือํานาจอันเกดิ จาก
จิตวิญญาณซึ่งเปนแกนแทของตนเอง โดยใชเงื่อนไขภายในจิตใจของตนดวยตัวเอง ซึง่เรยีกวา “การ
สํานึกรู” 
 
การสรางแรงบนัดาลใจ ผูนํากับการสรางแรงบันดาลใจ มีดังนี้ 

1. รับฟงความคดิและใหคุณคาของบคุคล (Appeal to the person’s ideals and 
values) คนสวนมากตองการเปนคน สําคญัอยากมีคุณคา ประสบความสําเร็จ ชวยเหลอืผูอื่น มสีวน
รวมในความสําเร็จ แรงบันดาลใจเหลานีเ้ปนพื้นฐานท่ีด ีสําหรับการดงึดดูทางอารมณทีด่ ีตัวอยางเชน 
การพัฒนางานดานโปรแกรมคอมพิวเตอรยงัมลีักษณะทางอารมณอื่น ๆ ทีส่ามารถนําไปใชประโยชน
ได เชน เสรีภาพ อสิรภาพ ความยตุิธรรม ความโปรงใสความเสมอภาค ความรัก ความกาว หนา เปน
ตน 

2. เชื่อมโยงสิ่งรองขอใหเขากบัภาพลกัษณของบคุคล (Link the request to the 
person’s self-image)ตัวอยางเชน นักวิทยาศาสตรสวนมากคนพบวิทยาการใหม ๆ ซึง่มคีุณคาตอ
มนุษยชาต ิ แพทยและพยาบาลมคีุณคาตอการรักษา สุขภาพของผูคน วตัถปุระสงคที่เปลีย่นไปหรือ
การกระทํานั้นอาจอธิบายไดวาเปนการพัฒนาความ รูใหกาวหนา ชวย พฒันาการดแูลสขุภาพทําให
องคการมีประสิทธิภาพ เปนตน            
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เชื่อมโยงคํารองขอเขากับวิสยัทศันทีช่ดัเจน (Link the request to the clear and appealing 
vision)พยายามนําเสนอการเปลีย่นแปลงและนวัตกรรมท่ีจะประสบความสําเร็จ เมือ่วิสยัทศันถูกทํา
ใหเปนจริง คุณคาทางความคดินั้นสําคญั กวาประโยชนสวนตัว แตอยางไรกต็าม ไมจําเปนตองละทิง้
ประโยชนสวนตัวเลย 
              4. ใชการตื่นเตนเราใจ ใชแสดงออกทางการพดู (Use a dramatic, expressive of 
speaking) การแสดงออกทางคําพดูจะชวยเพิม่ความรูสึกดานอารมณ ความรูสึกอดัอั้นและเก็บกดมัก
แสดงทางน้ําเสยีง ควรใชคําพดูที่หนกัแนน มีระดับเสยีง สูงต่ํา เวนระยะอยางเหมาะสม เวนชวง
สําคญัเพือ่สรางความรูสึกสนใจ 
               5.  ใชคําพดูที่เปนบวก มองโลกในแงด ี (Use positive, optimistic language) ความ
เชื่อมั่นและมองโลกในแงดเีกีย่วกบั การ เปลีย่นแปลงนั้น สามารถตดิตอไปยังผูอื่นได โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการสนับสนุนงานที่ทํายาก และถาหากผูปฏบิตัิขาดความเชือ่มั่น ก็ควรใชภาษาสื่อสารที่เปนบวก 
สรางความมั่นใจวาการเปลี่ยนแปลงนั้นจะนํามาซึ่ง ความสาํเร็จ ตัวอยางเชน ใชคําวา “สิ่งด ี ๆ จะ
เกดิขึ้น” แทนคําวา “สิ่งดี ๆ อาจเกดิขึ้นได” เมื่อมีการเปลีย่นแปลง 

 
บันได 3 ขั้นของการสรางแรงบันดาลใจของผูนํา มีดังตอไปนี้ 

1.มีความเชือ่มั่นในตนเอง 
มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงพอ ผูนําตองเชื่อมั่นในตนเองวา ผลสําเร็จที่ตองการจะไดรับจากการคิดหรือ
จาก การกระทํานั้น สามารถพชิติมันไดอยางแนนอน โดยตองไมมคีวามวิตกกังวล ความลังเลใจ ความ
สับสนสงสยั และความไมมั่นใจในตน เอง เขามาสอดแทรกในระหวางการคิดคํานงึหรือในขณะท่ีกําลัง
ลงมอืกระทําสิ่งนั้นอยู โดยเดด็ขาด เพราะมันจะเปนตัว การลดทอนหรือบอนทําลายความเชื่อมั่นใน
ตนเองจนหมดสิ้น เมื่อพลังแหงความเชื่อมั่นสญูสิ้นพลังความคดิ พลังจติ และพลงักายก็จะพลอย
ถดถอยตามไปดวย ผูนําที่มพีลงัอํานาจในการกระทําสิ่งใด ๆ ไดสําเร็จ แมเปนสิ่งยากก็เหมอืนงาย 
ลวนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงดวยกันท้ังสิ้น (ปริญญา ตันสกุล 2550 : 145–147) 

2.ความมุงมั่นในการลงมือทํา 
เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสงูจนเปนที่นาพอใจไดแลว กอนท่ีจะกาวสูขั้นที่สอง บันไดขั้นที่สอง คือ 
“ความมุงมั่น” ความมุงมั่น หมายถึง ความตัง้ใจลนเปยม ในอันที่จะทําสิ่งใด ๆ ใหบรรลผุลสําเร็จให
จงได ไมวาจะตองทุมเทแรงกาย แรงใจ และกําลังสติปญญามากนอยแคไหน ไมวามันจะตองเปลือง
เวลาเนิ่นนานสักเทาใด และ ไมวาจะยากสักปานใด ก็จะไมยอทอโดยเดด็ขาดพลังอํานาจแหงความ
มุงมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผานพฤติกรรมของการมีมานะพยายาม ความบากบั่นหมั่นเพยีร
ความอดทนตอความเหนื่อยลา และความกลาหาญตอการฟนฝาอุปสรรค ปญหา ซึ่งมันจะชวยให คุณ
สามารถทํางานใด ๆ ไดอยางตอเนื่องจนกวาจะประสบผลสาํเร็จได 

3.ความมศีรัทธาในผลสําเร็จที่มุงหวัง 
ความมศีรัทธาในผลสําเร็จที่มุงหวัง หมายถึง การมองเหน็ผลสําเร็จที่จะไดจากการกระทําที่มีคุณคา
สูงสดุและมีความรูสกึ วา ถาเขาถงึมันไดจะเปนสิ่งที่นาทาทายทีส่ดุในชีวติ    
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จากแนวคิดเกี่ยวกับแรงบันดาลใจดังกลาว จะเห็นไดวาการจะทํากิจใดๆใหสําเร็จลุลวง
ไปไดดวยดีนั้นตองอาศัยปจจัยหลายๆอยาง ซึ่งในการสรางแบรนดเสื้อผานั้น การออกแบบผลงาน
นอกจากจะตองมีแรงบันดาลใจและความคิดสรางสรรคที่ดีแลว  ยังจะตองมีความเชื่อมั่นในตนเอง  
มุงมั่นท่ีจะลงมือทําและยังตองมีความศรัทธาในผลสําเร็จที่มุงหวังอีกดวย จึงไดนําทฤษฎีบันได 3 ขั้น
ของการสรางแรงบันดาลใจของผูนํามาประยุกตใชกับ“การสรางสรรคสารคดเีกี่ยวกับการสรางแบรนด
เสื้อผาของดไีซเนอรใหประสบความสาํเร็จ” เพื่อใหผูชมไดตระหนักถึงความสําคญัและเกิดแรงบันดาล
ใจ 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบแฟชั่น 
                1. ความหมายของการออกแบบ  
                   ไดมผีูใหคําจํากดัความของคาวา “ การออกแบบ “ ไวแตกตางกัน ทัง้นีข้ึ้นอยูกบัภมูิ
หลงัทางการศึกษา ประสบการณ โลกทศัน และความสนใจของแตละบุคคล ซึ่งจากการศกึษาเอกสาร
วิชาการตางๆ ความหมายของการออกแบบมดีังนี ้ 
                   ศิริพรณ ปเตอร (2550) ไดใหความหมายของคาวา การออกแบบ หมายถึง การสราง 
สรรคสิ่งหนึ่งๆ อยางมีวตัถุประสงค  
                   วัฒนะ จูฑะวิภาต ( 2527 ) ไดใหความหมายของคาๆ นี้ไว 2 ลกัษณะคือ  
                   การออกแบบ เปนการสรางสรรคผลงานขึ้น โดยไมลอกเลยีนของเดมิหรือความคดิเดิม
ที่มีมากอน เพื่อตอบสนองความตองการดานประโยชนใชสอย หรือความตองการดานอื่นๆ  
                   การออกแบบ คือ การสรางสรรคผลงานในรูป 2 มติิ และ 3 มิต ิใหเกดิความสวยงาม 
และสามารานามาใชใหเกดิประโยชนตามความเหมาะสมกับสภาพตางๆ  
 
                   นอกจากนั้น รตันะ อุทยัผล ( 2523 ) ยังไดอธิบายความหมายของการออกแบบไวอีก 
คือ  การออกแบบ ( design )   หมายถึง การเลอืกสรร ( selecting ) และการจัดสรร  ( arranging ) 
วัสดตุางๆ  ใหเหมาะสมเพ่ือประโยชน   2 ประการ  คือ  เพือ่ความเปนระเบยีบเรียบรอยของการจัด
โครงสรางและเพื่อความสวยงาม  ( beauty )  ซึ่งยอมจะแสดงใหเห็นลักษณะและความคดิ  ( idea ) 
ของแตละบุคคล 
 

จากความหมายของการออกแบบ จะเห็นวา งานออกแบบเปนสื่อกลางความสัมพันธ
ระหวางมนุษยตอมนุษย และระหวางมนุษยกับวัตถ ุหรือวัสดุตางๆ งานการออกแบบมีมาตัง้แตในอดตี 
ตั้งแตการออกแบบเคร่ืองมือเครื่องใชตางๆ จนถึงการออกแบบเสื้อผาเครื่องแตงกาย เพื่อผลทางความ
งามหรือความพึงพอใจ จนถึงปจจุบันงานออกแบบก็ยังคงเปนสื่อกลางที่มีคุณคาตอมนุษยเพิ่มมากขึ้น
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2. ความหมายของการออกแบบเสื้อผา  
    ความหมายของการออกแบบเสื้อผาเครื่องแตงกาย ตรงกับคาศัพทภาษาอังกฤษวา 

Fashion Design หรือ Costume Design ในวงการ การออกแบบเสื้อผาเคร่ืองแตงกาย ไดมีการนํา
คําศัพทเหลานี้มาใชเรียกทับศัพทอยูเสมอ ซึ่งความหมายคําศัพทที่นิยมนามาใช ไดแก คําวา 
Fashion, Costume , Design ดังนี้ (จารุพรรณ ทรัพยปรุง 2543)  

    2.1 Fashion หมายถึง การวางรูป ทําแบบ รูปแบบของเสื้อผาหรือสิ่งอื่นๆที่
ประชาชนสวนใหญนิยมในหวงเวลาหนึ่ง  

    2.2 Costume หมายถึง เค ร่ืองแตงกายซึ่งไดรับการออกแบบขึ้นมา โดยมี
จุดมุงหมายเปนการเฉพาะหรือเปนพิเศษ สําหรับสถานที่หรือใชในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง  

    2.3 Design หมายถึง การออกแบบ แบบแผน ลวดลายเคาโครง ซึ่งแสดงใหเห็น
วิธีการหรือแนวทางในการทาบางสิ่งบางอยาง แนวทางการทาบางสิ่งบางอยาง เสนและรูปราง ซึ่งเปน
ที่มาของแบบหรือการตกแตง โดยมีจุดมุงหมายพิเศษเปนการเฉพาะ  

 
กลาวโดยสรุปการออกแบบเสื้อผาเคร่ืองแตงกาย หมายถงึ การใชความคดิสรางสรรค ใน

การออกแบบเสือ้ผาเครื่องแตงกาย โดยมแีรงบันดาลใจจากสิ่งตางๆ รอบตัว เชน ธรรมชาต ิรูปทรงสิ่ง
แปลกใหม สื่อเทคโนโลยตีางๆในปจจุบัน หรือการนาแบบเสื้อผาในสมัยโบราณมาดดัแปลงใหเขากับ
ยุคสมยั ทัง้นี้จะตองมปีระโยชนดานการใชสอยและความงามเปนสําคัญ ตลอดจนการแสดงใหเห็นถงึ
ความเจริญกาวหนาดานวัฒนธรรม ประเพณี และความนิยมของคน ในยคุนัน้ๆ โดยใชหลกัการ
ออกแบบทางศลิปะเขาชวย และคํานึงถึงความตองการดานตางๆ ตลอดจน คานิยม ประโยชนใชสอย 
ความเหมาะสม และความทันสมยั  
 

3. ความสําคัญของการออกแบบเสือ้ผา 
                  เสื้อผาเครื่องแตงกายเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอการดําเนินชี วิตของมนุษยทั้ งใน
ชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพ ตลอดจนการแสดงบทบาทและฐานะทางสังคม ตั้งแตในอดีต
มนุษยไดคดิคนโดยการนําวัสดุที่มีตามธรรมชาติ มาหอหุมและปกปดรางกาย เพื่อวัตถุประสงคในการ
ดํารงชีพ การปกปองรางกายจากสภาพภูมิอากาศและอันตรายจากพืช แมลง และสัตว ตอมาไดมี
พัฒนาการเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ จนถึงปจจุบัน นอกจากเสื้อผาจะใหประโยชนในดานกายภาพแลว ยัง
สะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมการแตงกายไดหลายแงมุม ซึ่งสามารถจําแนกความสําคัญของเสื้อผา
เคร่ืองแตงกายได ดังนี้  (มาลา ฤทธิ์นิ่ม 2536)   
                    3.1 เพื่อการปกปองรางกาย  
                    3.2 เพื่อแสดงสถานภาพและชื่อเสยีง  
                    3.3 เพื่อแสดงบทบาทในสงัคม  

3.4 เพื่อการแสดงออกและบอกพฤติกรรมของบคุคล  
 3.5 เพื่อแสดงความเปนเอกลักษณของตนเอง  

                    3.6 เพื่อใชแสดงประเพณีและวัฒนธรรม 
                    3.7 เพื่อแสดงอิทธิพลของความเสมอภาคทางสังคม 
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ดังนั้น จะเห็นไดวา เสื้อผาเครื่องแตงกายจัดเปนปจจัยทีม่คีวามสําคญัตอการดําเนินชีวิต
ของคนในสังคมเปนอยางยิ่งดวยความตองการทีแ่ตกตางและเพิ่มมากขึ้น ทําใหการออกแบบเขามามี
บทบาทอยางมากตอรูปแบบที่เปลีย่นแปลงไป เพือ่เปนการตอบสนองความตองการ และดวยความ
เปลีย่นแปลงทางดานวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ประโยชนใชสอย 
รวมถึงความตองการดึงดดูเพศตรงขามแลวนั้น อาจกลาวไดวา การออกแบบมบีทบาทสําคญัตอ
ความสามารถในการตอบสนองความตองการในดานตางๆ ของสังคมไดอยางแทจริง ในการออกแบบ
เสื้อผายังสามาราเกดิจากมลูเหตตุางๆได ดังนี ้คือ  

 1. การเติบโตของสังคม เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น การออกแบบเสื้อผาจึงตองมีการ
ปรับปรุงและสรางสรรค สิ่งใหม เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป  

 2. การศึกษาและความกาวหนาทางการศึกษา ทําใหกระบวนการออกแบบไดถูก
ปรับปรุงและ ทดลอง เพื่อพัฒนาใหมีคุณคาตรงตามความตองการ  
               3. ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐใหม  
               4. สภาพสังคมปจจุบันความตองการของมนุษยมุงเนนที่ความตองการของตนเอง 
ทัศนคติของสังคมที่ตองการรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิม นิยมความเรียบ สะดวก ประหยัด และชอบ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ ตามเวลาและสถานที่ของการนาไปใช  

 5. มนุษยมีการคิดคนวัสดใุหมๆ ทําใหรูปแบบและลักษณะการออกแบบเปลี่ยนแปลงไป
เพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบตัิของวัสดุนั้นๆ  
 
                จากมูลเหตขุองการออกแบบเสื้อผาสงผลใหงานออกแบบเสื้อผามีคุณคาในดานตางๆ  
3 ดาน ดังนี ้ 

   1) คุณคาทางกาย คือ คุณคาที่มปีระโยชนใชสอยในชีวติประจาวันโดยตรง  
   2) คุณคาทางอารมณความรูสกึคอืคุณคาทีเ่นนความชื่นชอบ พงึพอใจ ความ มั่นใจ  
   3) คุณคาดานทศันคติ คือ การออกแบบที่สงผลตอทศันคติอยางใดอยางหนึง่ตอผูพบเห็น 

 
การคนหาแรงบันดาลใจในการออกแบบแฟชั่น 

ไมวาจะเปนนวัตกรรม  ผลงานศิลปะ  ดนตรี  งานแฟชั่นหรือแมแตบทกวี  ผูสรางสรรค
ผลงานเหลานี้  ลวนตองคนหาแรงบันดาลใจเพื่อการผลิตผลงานดังกลาว  การสรางแรงบันดาลใจจึง
เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรคในการออกแบบ และความคิดสรางสรรค
นั้นเอง  ดูจะมีความจําเปนอยางมากในสังคมปจจุบัน  เพราะยิ่งมีความคิดสรางสรรคที่พิเศษและ
แตกตางมากขึ้นเทาไร คุณคาของผลงานก็ยิ่งมีมากขึ้นเทานั้น  ในที่นี้อาจรวมไปถึงมูลคาดวยก็เปนได 

ดังที่ปรากฏในธุรกิจแฟชั่นมากมายที่นักออกแบบแฟชั่นสามารถเปลี่ยนแรงบันดาลใจ
สวนตัว  ไปสูผลงานที่แสดงออกถงึความคดิสรางสรรคที่แตกตาง  ประกอบกับจิตสํานึกแหงความงาม
ของนักออกแบบ  ชวยขัดเกลาใหเกิดมุมมองทางดานสุนทรียะที่งดงาม  และเหมาสมกับ
กลุมเปาหมาย  จึงถือเปนการสรางความแตกตาง  และเปนเอกลักษณที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับแบรนด
สินคาของตนได  กอนจะไปสูจุดนั้นได  การคนหาและสรางแรงบันดาลใจจึงเปรียบเสมือนกุญแจดอก
แรกที่จะไขเขาไปสูการสรางสรรคผลงานออกแบบ  จากการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับวิธีคนหาทีม่า
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ของแรงบันดาลใจสําหรับงานออกแบบแฟชั่น  พบวาสวนใหญไดมาจาก 
1. แรงบันดาลใจที่มาจากภายใน เชน Paul Smith นักออกแบบแฟชั่นที่มีชื่อเสียงของ

อังกฤษเคยมีความมุงมั่นที่จะเปนนักปนจักรยานมืออาชีพ  แตเนื่องจากประสบอุบัติเหตุทําใหเขา
เปลี่ยนความสนใจมาที่เรื่องของแฟชั่นและศิลปะแทน ปจจุบันเปนเจาของแบรนดเสื้อผาPaul Smith 
และไดนําความใฝฝนเกี่ยวกับการเปนนักปนจักรยานมืออาชีพของตน  มาใชเปนแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบเสื้อผาแทน 

2. แรงบันดาลใจที่มาจากสิ่งแวดลอมภายนอกที่อยูรอบตัวมนุษย  บอยคร้ังที่ไดมาจาก
การคนควาจากแหลงขอมูลตางๆ  เชน หนังสือ นิตยสาร หองสมุด งานศิลปะ ดนตรี ภาพยนตร 
นิทรรศการ พิพิธภัณฑ ภาพถาย ขาวของเครื่องใชในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติ และสภาพแวดลอม 
การทองเที่ยว สถาปตยกรรม เฟอรนิเจอร  รวมถึงเหตุการณที่สะทอนเร่ืองราวตางๆที่เกิดขึ้นใน
ชวงเวลาหนึ่ง หรือ Zeitgeist (Spirit of the time : จิตวิญญาณแหงยุคสมัย) 
 

               สังเกตวาวิธีคนหาแรงบันดาลใจในงานออกแบบแฟชั่นนําไปสูการกําหนดประเด็นเร่ิมตน  
เปรียบเหมอืนกับการตั้งโจทยการออกแบบตามสิง่ที่กําลังอยูในความสนใจของนักออกแบบขณะขั้น  
การสรางแรงบันดาลใจอาจจะมาจากความประทับใจที่มีตอสิ่งใดสืง่หนึง่เทานั้น หรือ อาจจะมาจาก
การผสมผสานกันของหลายๆสิง่ก็ได  ดังนั้นแรงบันดาลใจในการออกแบบ  จึงสามารถหาไดจากทุกสิง่
ขึ้นอยูทีส่ังเกตแหละนําสิ่งที่พบเห็นรวมถึงการนําประสบการณสวนตัวมาสรางเปนแรงบันดาลใจทั้งสิ้น  
สอดคลองกบัความคดิของ Paul Smith ที่วา  "You can fine inspiration in everything” : and if 
you can't, look again /Paul Smith 
          
การถายทอดแรงบันดาลใจไปสูผลงานออกแบบแฟชั่นในเชิงปฏิบัติ 

เมื่อสามารถคนหาแรงบันดาลใจไดแลว  ความทาทายของนักออกแบบแฟชั่นที่ตามมา
คือ  จะแปรเปลี่ยนแรงบันดาลใจใหเปนแนวความคิดที่มีความชัดเจนมากขึ้นไดอยางไร  ขั้นตอน
ดังกลาวจําเปนตองอาศยั  การตีความหมายของแรงบันดาลใจเพื่อระดมความคิด (Ideas) ที่เกี่ยวของ
ทั้งหมด  จากนั้นจึงนํามาผานกระบวนการกลั่นกรองและตกผลึกเปนแนวคิดในการออกแบบ (Design 
Concept)  ซึ้งเปนกระบวนการที่สําคัญมาก  เนื่องจากแนวความคิดดังกลาวเปนสิ่งที่แสดงออกถึง
ความคิดสรางสรรค (Creativity)  และยังเปนเครื่องชี้วัดระดับความนาสนใจของผลงานนั้น  ใน
ขั้นตอนนี้ Jones ไดแนะนําวิธีการเพื่อจะเขาถึงความคิดสรางสรรคดวยขบวนการคิดสองรูปแบบ
ไดแก Convergent Thinking และ Divergent Thinking อางอิงมาจากทฤษฎีของ Joy Paul 
Guilford นักจิตวิทยาชาวสหรัฐฯ ทีม่ีชื่อเสียงในดานการวิเคราะหสติปญญาและความเฉลียวฉลาด
ของมนุษย 

 
Convergent Thinking  แทนลักษณะการคิดที่มุงเนนเพื่อหาคําตอบที่ควรจะเปน  จาก

ขอมูลที่กําหนดใหเพียงคําตอบเดียว สวน Divergent Thinking แทนการคิดอยางหลากหลาย  เปน
การปลอยความคดิอยางอิสระโดยไมสนใจวาจะนําไปสูรูปแบบใด  เพื่อหาคําตอบทีเ่ปนไปไดหลายทาง  
จะพบวามีความคิดสรางสรรคที่แตกยอดออกมาไดอยางมากมาย  มีทั้งที่เปนไปไดและเปนไปไมได  
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โดยทั่ไปมักจะถูกนํามาใชควบคูกับ  Convergent Thinking เพื่อกลั่นกรองและหาจุดสมดุลทาง
ความคิด  นําไปสูแนวทางของคําตอบที่เปนไปไดมากที่สุด  ผลลัพธที่ไดคือการตกผลึกแนวคิดในการ
ออกแบบที่นาสนใจน่ันเอง 
              คําถามสําคัญตอมาที่นักออกแบบแฟชั่นตองเผชิญในการทํางานสรางสรรคคือ  เมื่อได
แนวคิดในการออกแบบที่นาสนใจแลว  จะนําแนวคิดดังกลาวไปถายทอดเปนผลงานออกแบบเครื่อง
แตงกายที่เปนรูปธรรมไดอยางไร  Mckelvey และMunslow  ไดใหคําอธิบายถึงลําดับขั้นตอนการ
ทํางานของนักออกแบบแฟชั่นเร่ิมตั้งแตการคนหาแรงบันดาลใจ  รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อจัดทํา
แผนภาพแสดงแรงบันดาลใจและแนวคิด (Mood Board)  ควบคูไปกับการสํารวจแนวโนมการ
ออกแบบและการตลาด  การออกแบบผลงานแฟชั่นไปสูการผลิตผลงานตนแบบ  ดังที่ไดแสดงไวใน
แผนภาพนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2-1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการผลติผลงานออกแบบแฟชั่น 
ที่มา: Mckeivey K and Munslow. J. Fashion Process. Innovation & Practice. 2003  
 

วิธีการที่ทําใหผลงานแฟชั่นสามารถเลาเร่ืองไดตรงกับแรงบนัดาลใจและแนวคิดทีก่ําหนด
ไวมากที่สุด  ซึ่งเปนขอสังเกตที่ไดจากการวิเคราะหผลงานของนักออกแบบแฟชั่นหลายทานพบวา  
การถายทอดแนวคิดและแรงบันดาลใจของนักออกแบบแฟชั่นสวนใหญมักจะนําเสนอผานทางโครง
รางเงา  หรือโครงเสื้อผา (Silhouette)  สีสัน(Colour) เนื้อผา(Fabric) ขนาดสัดสวน(Pro-portion)  
เทคนิคการตัดเย็บและโครงสรางของเสื้อผา(Pattern & Construction)  ลวดลาย(Print) เปนตน 

 

Research Inspiration 
-personal inspiration &  
concept 
-collect data  
-communicate image and 
idea through  
 moodboard 

 
Research Direction 

-fashion trend report 
-directional retails report 
-market research 

The Design 
Process 

-silhouette 
-colour 
-fabric 
-proportion 
-pattern & 
construction 
-print 
-etc 

Prototyping Design Project 
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               ในระหวางขั้นตอนการออกแบบและผลิตผลงานเหลานี้ (Design Process and 
Prototyting) มีนักออกแบบแฟชั่นจํานวนมากที่ตกอยูในภาวะ "หลงทาง" เนื่องจากขั้นตอนดังกลาว
จําตองอาศัย ความแมนยําทางความคดิ  และทักษะการออกแบบรวมถึงประสบการณการตัดเย็บและ
เลือกใชวัตถุดิบ เพื่อถายทอดผลงานใหไดเหมือนกับแนวคิดที่กําหนดไวมากที่สุด  จึงถือเปนความทา
ทายอยางมากสําหรับนักออกแบบแฟชั่น 
 

นอกจากนั้นแลวขั้นตอนดงักลาวยงัตองอาศยัความสามารถในการคิดสรางสรรคอยาง
ชาญฉลาด (Creative Intelligence) ซึ่ง ศ.ดร.เกรียงศักดิ ์เจริญวงศศักดิ ์ กลาววา เปรยีบเหมอืนเปน
เคร่ืองมือในการสรางความเชื่อมโยงระหวางความฉลาดสองดานของมนุษยเขาดวยกัน 

1. ความฉลาดในการวิเคราะห (Analytical  Intelligence) เพื่อประเมินขอดีและ
ขอเสียจากแนวคิดที่สรางขึ้น  รวมถึงประเมินแนวทางในการแกปญหาได  เพื่อคัดเลือกแนวคิดที่มี
ศักยภาพและแนวโนมที่จะนํามาใชตอยอดได 

2. ความฉลาดในการปตบิตัิจริง (Practical Intelligence) เพือ่สามารถแปลงแนวคิดที่
เปนนามธรรมไปสูผลสําเร็จในภาคปฏิบตัทิี่เปนรูปธรรม 
               ในความเปนจริงแลวการสรางผลงานออกแบบแฟชั่นยังมีขั้นตอน และรายละเอียด
ปลีกยอยอีกมากมาย ที่จําเปนตองอาศัยทักษะในการคิดวิเคราะห ควบคูไปกับความสามารถในการ
นําไปปฏิบัติไดจริง เพื่อใหเกิดความกระจาง จึงยกกรณีศึกษามาเปนตัวอยางประกอบ ซึ่งจะชวยให
มองเห็นกระบวนการตางๆในการสรางสรรคผลงานแฟชั่นไดอยางชัดเจนมากขึ้นเพื่อเปนประโยชนตอ
ขั้นตอนการถายทําสารคดี 
 

จากแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบแฟชั่นดังกลาว สามารถสรุปไดวา การ
ถายทอดแนวคดิและแรงบันดาลใจของนักออกแบบแฟชั่นสวนใหญมักจะนําเสนอผานทางโครงรางเงา 
หรือโครงเสื้อผา (Silhouette)  สีสัน(Colour) เนื้อผา(Fabric) ขนาดสัดสวน(Pro-portion)  เทคนิค
การตัดเย็บและโครงสรางของเสื้อผา(Pattern & Construction)  ลวดลาย(Print)  ผูผลิตไดนํา
แนวคิดนี้มาประยุกตใชกับ“การสรางสรรคสารคดีเกี่ยวกับการสรางแบรนดเสื้อผาของดีไซเนอรให
ประสบความสําเร็จ” ซึ่งสามารถแสดงใหผูชมเห็นวาแนวคิดและแรงบันดาลใจของมนุษยนั้น สามารถ
ถายทอดออกมาเปนผลงานที่เปนรูปธรรมได  
 
ผลงานที่เกีย่วของ 

จากการศึกษาวิเคราะห รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการนําเสนอของสารคดี 
ประเภทภาพยนตร สารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟชั่นและรายการแฟชั่น จํานวน 2 รายการ 
คือภาพยตรสารคดี เร่ือง The September Issue และรายการโปรเจกตรันเวย (Project Runway) 
ซึ่งเปนรายการรีอัลลิตี้โชวของสหรัฐอเมริกา  สามารถสรปุผลไดดังนี ้  

 
              สวนที่ 1 รปูแบบ (Format)      

รูปแบบของสองภาพยนตรสารคดแีฟชั่นและรายการแฟชัน่ทั้งสองจะมีรูปแบบที่คลายคลงึ 
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กัน The September Issue / Untitled Anna Wintour Documentary    เปนภาพยนตรสารคดี
ที่เสนอชีวิตและความคดิของ  Anna Wintour  ผูทรงอิทธิพลในโลกแฟชั่น โดย เปนการถายทําแบบ 
ตามชีวิตและการทํางานจริงของ   Anna Wintour   ในรูปแบบรีอัลลิตี้  สลับกับการสัมภาษณ
ความคิดและขอคดิเหน็ตางๆของตวัละครหลกั The September Issue / Untitled Anna Wintour 
Documentary เปนภาพยนตรสารคดีที่ใชตัวละครหลักเปนผูดําเนินเร่ือง จําเปนตองมีลักษณะ 
ที่สามารถดึงดูด ความสนใจจากผูชมไดมากเปนพิเศษและตองมีอะไรที่นาติดตาม  สวนรายการโปร
เจกตรันเวย (Project Runway) เปนรายการรีอัลลิตี้โชวที่เนนการออกแบบเสื้อผา  สลับกับการ
สัมภาษณและมีความใกลเคียงกับแฟชัน่ดีไซนมากกวา 
                
               สวนที่ 2  เนื้อหา (Content) 

เนื่องจากเปนภาพยนตรสารคดแีละรายการทีม่เีนื้อหาเกี่ยวกบัแฟชั่นเนื้อหาจึงคอน มีลัก
ษณะเฉพาะเจาะจงหรือเปนความสนใจเฉพาะกลุม มีความละเอียดออนในดานเนือ้หาและความ คิด 
ของตัวละครหลกัซึ่งนอกจากจะไดเห็นวิถีชีวติในการทํางานในชีวิตประจําวันแลว ยังไดสาระ และขอ 
คดิทีเ่ปนประโยชนในการทํางานในวงการแฟชั่นอีกดวย 

 
               สวนที่ 3  Mood&Tone 

               เนื่องจาก  The September Issue / Untitled Anna Wintour Documentary เปน  
ภาพยนตรสารคดีที่ใชตัวละครหลักเปนผูดําเนินเร่ือง    จึงจําเปนตองมีลกัษณะและบุคลิกที่เขา  กับ  
Mood&Tone  ของความเปนแฟชั่น โดยทั้ง The September Issue และโปรเจกตรันเวย (Project 
Runway)   มีการถายทํา  การวางมุมกลอง  และการตัดตอที่ม ี กลิ่นอายของความเปนแฟชั่น  และ 
แฟชั่นดีไซน  ดังนี ้
 

  3.1 โปรเจกตรันเวย (Project Runway) เปนรายการรีอัลลติี้โชวของสหรัฐอเมริกา   
เนนการแขงขันในดานการออกแบบเสื้อผา ฉายทางชอง บราโว การแขงขันดําเนินโดยใหผูรวมแขงขัน
ออกแบบเสื้อผาตามเงือ่นไขทีก่ําหนด และเมื่อสิ้นสดุรายการในแตละอาทิตย ผูออกแบบจะถูกคดัออก
อาทิตยละหนึ่งคนโดยกรรมการ โปรเจกตรันเวยเร่ิมออกฉายครั้งแรกเมื่อ 1ธันวาคม พ.ศ.2547  
รายการดําเนินงานโดยนางแบบสาว ไฮดี คลูม ในประเทศไทย โปรเจกตรันเวย ออกอากาศทางชอง 
ทรูอินไซด ของสถานีเคเบิลโทรทัศน ทรูวิชั่นส 
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ภาพที่ 2-2  Project Runway 
ที่มา: รายการโปรเจกตรันเวย. PROJECT RUNWAY PICTURES. เขาถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2556. 
เขาถึงไดจาก http://www.mylifetime.com/shows/project-runway 

 

  3.2 The September Issue / Untitled Anna Wintour Documentary  เปน
ภาพยนตรสารคดีที่เสนอชีวิตและความคิดของ Anna Wintour กับเรื่องราวของการเตรียมงาน
ลวงหนากวา 9 เดือนในการทํานิตยสารฉบับเดือนกันยายน 2009! ซึ่งจะเปนนิตยสารฉบับที่ใหญที่สุด
ตั้งแตมีการตีพิมพมาอยางไมมีการปด บัง เขาพาเราไปดูเบือ้งหลัง Fashion Week, ไปกลับยุโรป ไปดู
การถายแฟชั่น การถายซอม ดูการประชุมพนักงานที่คนนอกไมมีทางไดเขาถึง เราจะไดเห็นถึงความ
พยายามอยางสดุแสนสาหัสและลากหลายอารมณที่ทุกคนตอง เจอในกระบวนการเตรียมงาน ผูชมจะ
ไดรูถึงความสัมพันธกวาสองทศวรรษ ระหวาง Wintour และ Grace Coddington เจาของตําแหนง 
Creative Director กับ Stylish อัจฉริยะ ทั้งสองเปนคูที่เหมาะกันมากในความขัดแยงที่มีมานาน
มากๆระหวางผูสราง และผูบํารุงรักษา เราจะไดเห็นความละเอียดออนในการคิดสรางสรรคงานที่ทํา
ให Vogue เปนนิตยสารแฟชั่นท่ีทรงอิทธิพลที่สุดในโลกมาเปนเวลานาน 
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ภาพที่ 2-3  Anna Wintour Documentary  
ที่มา: Vogue-daily. The September Issue. เขาถึงเมือ่ 20 กรกฎาคม 2556.   
เขาถึงไดจาก: http://www.vogue.com/vogue-daily/article/anna-wintour-editors-letter-
video-september-2013/#1 
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บทที3่ 
การเก็บขอมูล 

 
การเก็บขอมูลเปนการวิจัยเพื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการการผลิต 

ในหัวขอเรื่อง “การสรางสรรคสารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสรางแบรนดเสื้อผาของดีไซเนอรให
ประสบความสําเร็จ” ทําใหผูจัดทําสามารถนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยมาประยุกตใชกับงานสารคดีชิ้น
นี ้โดยมุงเนนกระบวนการผลิต การถายทํา และเนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดเลือกรูปแบบการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ นําผลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อพัฒนาสารคดีการ
สรางสรรคสารคดีเกีย่วกับการสรางเอกลักษณใหกับแบรนดเสื้อผาของดีไซเนอร ทั้งในสวนของเนื้อหา 
ขั้นตอนการผลิต รวมถึงเทคนิคการถายทําตางๆ 
 
รูปแบบในการศกึษาวจิยั 

การศึกษาเรื่องการสรางสรรคสารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการสรางสรรค
ผลงานของดีไซเนอรในคร้ังนี้  ผูศึกษาไดนําวิธีวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการ
วิจัยที่มุงนําผลไปใชใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อผลิตสารคดีโดยผูจัดทําไดทําการศึกษาทฤษฎี
แนวคิดที่เกี่ยวของ ศึกษาสารคดีตางๆ รายการที่เกี่ยวกับการออกแบบแฟชั่น รายการเกี่ยวกับแรง
บันดาลใจ รวมทั้งคลิปแนะนําบุคคลที่นาสนใจการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) และ
การแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) มาใชเปนเครื่องมือหลักในการศึกษาหลังจากนั้นจึงนําขอมูล
ที่รวบรวมไดมาวิเคราะหและประยุกตใชสําหรับการวางแผนดําเนินการผลิต การกําหนดรูปแบบให
สอดคลองกับความตองการความพึงพอใจและกลุมเปาหมายรวมทั้งทําการประเมินผลดวยการ
สัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) เพื่อเปนแนวทางในการสรุปผลการศึกษาและความพึง
พอใจของกลุมเปาหมาย 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากร (Population) ในการศึกษาและการผลติรายการครั้งนี้จะแบงออกเปน 3 
กลุมดงัตอไปนี ้
           1.1 ประชากรท่ีเปนผูมปีระสบการณดานการผลิตรายการและสารคด ีซึง่หมายถงึ 
โปรดิวเซอร ผูเขยีนบท ผูกํากบัภาพ และผูลําดบัภาพ 
          1.2 ประชากรท่ีเปนผูมีความชํานาญและอยูในวงการออกแบบแฟชั่น 
          1.3 ประชากรท่ีเปนกลุมเปาหมายซึง่มคีวามสนใจในแฟชั่นและการออกแบบ 

2.  กลุมตัวอยาง  (Sampling)    ในการศึกษาครั้งนีเ้กบ็ขอมูลโดยใชวิธีการสุมตัวอยาง 
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยแบงออกเปน 3 กลุม  
          2.1 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณดานกระบวนการผลติรายการสารคด ีหมายถึง กลุมผู
มีประสบการณดานการผลติรายการสารคด ี หรือผูทีม่ีสวนเกี่ยวของในกระบวนการผลิตสารคด ี 
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การสัมภาษณผูมีประสบการณดานการผลิตรายการ และรายการสารคดีผูศึกษาจะสัมภาษณขอมูล 
แนวคิด กระบวนการทํางานในการผลิต และความคิดเห็น รวมถึงขอเสนอแนะในการสรางสรรคสาร
คดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานของดีไซเนอร  เพื่อเปนประโยชนในการ
นํามาปรับใชกับชิ้นงาน ตลอดจนสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตชิ้นงานในปจจุบัน ขั้นตอน
การผลิต ตั้งแตกระบวนการคิดเร่ือง การถายทํา การกํากับดานศิลปะเทคนิคในการนําเสนอ รวมไปถึง
กระบวนการตัดตอ เพื่อใหเกิดความนาสนใจและไดชิ้นงานที่สมบูรณ 

2.2 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณซึ่งเปนผูที่ชํานาญและอยูในวงการออกแบบแฟชั่น การ
สัมภาษณผูที่ชาํนาญและอยูในวงการออกแบบแฟชัน่ ผูศึกษาจะสัมภาษณขอมูล ทัศนคติ แรงบันดาล
ใจในการออกแบบ และความคิดสรางสรรค  ซึ่งจะสามารถนําไปใชเปนเนื้อหาในการผลิตสารคดี
รวมทั้งความสนใจในการรับชมสารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานของดี
ไซเนอร   

2.3 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณเพื่อประเมินผล“การสรางสรรคสารคดีเกี่ยวกับการสราง
แบรนดเสื้อผาของดีไซเนอรใหประสบความสําเร็จ” โดยทําการเปดผลงานสารคดีที่ผลิตเสร็จแลวให
กลุมเปาหมายรับชม และสัมภาษณถึงขอเสนอแนะและความพึงพอใจจากการรับชมสารคดี“การ
สรางสรรคสารคดีเกี่ยวกับการสรางแบรนดเสื้อผาของดีไซเนอรใหประสบความสําเร็จ” เพื่อ
ประเมินผล 
 
เคร่ืองมอืที่ใชในการศกึษาวจิัย 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยในการศึกษาและผลิตการสรางสรรคสารคดีที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานของดีไซเนอรผูศึกษาไดกําหนดเครื่องมือในการ
ศึกษาวิจัย โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตสารคดี 
และเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิตสารคดี ดังตอไปนี ้
      1. เคร่ืองมอืที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 
         1.1 แบบสัมภาษณแบบเชิงลึก (in-depth interview) ใชสําหรับการสัมภาษณผูมี
ประสบการณดานการผลิตรายการสารคดีหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของในกระบวนการผลิตรายการสารคดี 
โดยมีแนวคําถามดังนี้ 

        คําถามดานแนวคดิเกีย่วกับรูปแบบเนื้อหา 
     - การสรางสรรคแนวคดิและรูปแบบของรายการสารคดีใหนาสนใจ 
     - สิ่งที่จะเปนตัวดึงดดูใหผูชมดูรายการสารคดขีองเรา 
     - การเขยีนสคริป หรือการเลือกประเด็นอะไร รวมถึงเทคนิคอะไรมาชวยสงเสริม 
ใหสารคดดีูนาสนใจและนาตดิตาม 
     - เทคนิคในการนําเสนอที่เหมาะกับสารคดีที่มเีนื้อหาเกีย่วกับการแบรนดเสื้อผา
ของดีไซเนอร          

        - จุดออนและจุดแข็งของรายการ 
     - วัดความสําเร็จของรายการจากอะไร 
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      คําถามแนวคดิเกีย่วกบักระบวนการผลติ 
     - ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) 
    - เทคนคิการเลือกใชมุมกลองในการถายทําสารคด ี
    - การลําดับเรื่องราวและเน้ือหาในการตดัตอ ควรเรียบเรียงอยางไร 
    - อุปสรรคในการทํางานมีอะไรบาง และแกไขปญหาอยางไร 

    1.2   แบบสัมภาษณ  (interview)   ใชสําหรับการสัมภาษณผูมคีวามเชีย่วชาญใน
วงการออกแบบแฟชั่นโดยมีแนวคําถามดังนี ้
    - จุดเริ่มตนในการมาทําอาชีพดีไซเนอร 
                       - จดุเร่ิมตนของการสรางแบรนด  
                       - การสรางเอกลักษณใหกบัแบรนด ทีแ่ตกตางกับแบรนดอื่น  
     - การสรางความประทับใจใหกบัลูกคา 
     - วิธีการสรางแรงบันดาลใจของคุณ     
     - คุณมคีําแนะนําอะไรใหแกดีไซเนอรหนาใหมและผูที่มคีวามสนใจในการเร่ิมตน
สรางแบรนด  

    1.3 แบบสอบถาม (Questionnaire) สําหรับกลุมบุคคทั่วไปที่สนใจในดานแฟชั้น 
หรือการออกแบบ โดยการแจกแบบสอบถามไปยังบุคคล  โดยแบบสอบถามจะเก็บขอมูลทั่วไปของ
กลุมเปาหมาย และมีคําถามที่มีลักษณะปลายปด (Closed-End Questions) และคําถามปลายเปด
(Opened-End Questions) ผูศึกษาออกแบบเองใหมีคําถามที่ครอบคลุมและสอดคลองกับที่มาและ
ความสําคัญรวมทั้งวัตถุประสงคของการผลิตสารคดี และสามารถนําขอมูลไปประกอบการพัฒนาสาร
คดีได 
 

2. เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลติรายการ 
          2.1 แบบสัมภาษณแบบเชิงลึก(in-depth interview) ใชสําหรับการสัมภาษณผูมี
ประสบการณดานการผลิตรายการสารคดีหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของในกระบวนการผลิตสารคดี เปนผู
ประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ 
โดยจะสัมภาษณในหัวขอความคดิเหน็และความพึงพอใจ รวมถึงประโยชนท่ีไดรับจากการชมสารคดีที่
มีเนื้อหาเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานของดีไซเนอร  ซึ่งมีแนวคําถามดังตอไปน้ี 
  - ความคดิเห็นและความพึงพอใจตอเนื้อหาของสารคด ี
  - ความคดิเห็นและความพึงพอใจตอความสวยงามของภาพและสีในสารคด ี
  - ความคดิเห็นและความพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอและเทคนิคตางๆ  
           - ประโยชนที่ไดรับภายหลงัจากการชมสารคด ี
  - ขอเสนอแนะ 
          2.2 แบบสอบถาม (Questionnaire) สําหรับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในดานแฟชั่น
และการออกแบบ โดยแบบสอบถามสามารถนํามาประเมินผลจากความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย
หลังจากไดดูสารคดี 
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การทดสอบเครือ่งมอื 
สําหรับคําถามที่ใชในการสัมภาษณน้ัน ผูศึกษาไดตั้งคําถามพรอมกับจะนําไปปรึกษากับ

อาจารยที่ปรึกษา เพื่อที่จะไดนํามาแกไข ปรับปรุง ใหเปนคําถามที่เหมาะสมและเรียบเรียงเปนภาษา
ที่เขาใจงาย เชนเดียวกันกับแบบสอบถามทีจ่ะนําไปแจกแจงในสื่ออินเตอรเน็ต สวนการสัมภาษณและ
แบบสอบถามในหลังการผลติ จะนํามาใชเพื่อประเมินผลในการผลิตสารคดี สําหรับการปรับปรุงแกไข 
รวมทั้งขอเสนอแนะตางๆ 
 
ขั้นตอนและวิธีการเกบ็รวบรวมขอมลู 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาชิ้นงาน  “การสรางสรรคสารคดีเกีย่วกับการสรางแบ
รนดเสื้อผาของดีไซเนอรใหประสบความสําเร็จ”  ซึง่ผูศกึษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมลูโดยแบง
ออกเปน 2 ขั้นตอน คือ การเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ และการเก็บรวบรมขอมลูเพื่อ
ประเมินผลรายการ ดังตอไปน้ี 
      1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 
           ขั้นทีห่นึ่ง ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตน โดยศกึษาจากบทความ
อินเทอรเนต็ และตําราวิชาการตางๆ รวมถงึวิทยานิพนธตลอดจนงานวิจัยที่เกีย่วของกับการผลติสาร
คดีซึง่การศึก ษาชิ้นงานหรือขอมูลทัง้หมดดงัที่กลาวมานั้น เปนการศึกษาเพื่อที่จะนํามาวิเคราะหเพื่อ
นําไปพัฒนาและประยุกตใชในกระบวนการผลิต 
          ขั้นท่ีสอง ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรู
ความสามารถ และมีประสบการณดานการผลิตรายการสารคดี คําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด 
(Open-end Question) และเจาะลึก เพื่อใหกลุมเปาหมายสามารถตอบคําถามไดอยางละเอียด และ
ตรงประเด็น ผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงของการสนทนาลงในเครื่องบันทึกเสียง เพื่อนํามาวิเคราะห
และจับประเด็นไปใชในการพัฒนาชิ้นงานตอไปรวมทั้งการแจกแบบสอบถาม ไปยังกลุมเปาหมายเพื่อ
นํามาวิเคราะหและตอบถึงที่มาและความสําคัญของปญหา และวัตถุประสงคของการผลิตสารคดี 
          ขั้นที่สาม  ผูศึกษาไดเตรียมการกอนการผลติรายการ (Pre-Production) โดยนํา
ขอมลูทัง้หมดที่วิเคราะหรวบรวมได มาจัดทําโครงสราง (Proposal) ของรายการ หาขอมลูเพือ่เขยีน
บท (Script) ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลติรายการทั้งหมด 
                   ขั้นที่สี ่   ขั้นการสรางสรรคสารคดีทีม่ีเนื้อหาเกีย่วกับแรงบันดาลใจในการสรางสรรค
ผลงานของดีไซเนอร (Production) 
         ขั้นที่หา  ขั้นตอนกระบวรการหลังการถายทํา (Post Production) 
  

2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินผลรายการ 
          การประเมินผลรายการดานการผลติโดยวิธีการสัมภาษณ และการแจกแบบสอบถาม
ไปยงักลุมเปาหมาย โดยรวบรวมขอความคดิเห็นและความพึงพอใจ รวมถึงประโยชนที่ไดรับจากการ
ชมสารคดีทีม่ีเนื้อหาเกีย่วกบัแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานของดีไซเนอร 
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ระยะเวลาในการเก็บขอมลู 
ในการสัมภาษณแบบเชิงลึกนั้น (In-Depth Interview)ผูศึกษาใชระยะเวลาในการเกบ็

รวบรวมขอมูลทั้งหมดประมาณ 2 สัปดาหสวนการประเมินผลงานการสรางสรรคสารคด ีดวยการแจก
แบบสอบถามไปยงักลุมเปาหมาย ใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมลูทั้งหมดประมาณ 2 สัปดาห
เชนกัน 

 
การวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาและการผลติสารคดีในครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปใชใน
การผลติสารคด ีการวิเคราะหขอมลูแบงออกเปน 2 สวน คอืการวิเคราะหขอมลูกอนการผลติรายการ 
และการวิเคราะหขอมูลหลังการผลติรายการ 

1. การวิเคราะหขอมูลกอนการผลติรายการ 
          ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชงิลึก (In-Depth Interview) โดย
การนําบทสัมภาษณของผูที่มปีระสบการณดานการผลติรายการ และรายการสารคดี และผูท่ีมีความ
เชีย่วชาญในการออกแบบแฟชั่น  และการแจกแบบสอบถามไปยังกลุมเปาหมาย จากนั้นนําขอมลูทัง้
ในสวนของรูปแบบและเนื้อหาเทคนคิในการนําเสนอ รวมถึงความสนใจในการออกแบบแฟชั่น และ
สารคด ี ซึ่งจะนํามาวิเคราะหและใชใน“การสรางสรรคสารคดเีกีย่วกับการสรางเอกลักษณใหกับแบ
รนดเสื้อผาของดีไซเนอร” 

2. การวิเคราะหรายการหลังการผลติรายการ 
          ผูศึกษาจะใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) เพื่อประเมินผลรายการ
ที่ไดผลติขึ้น โดยนําคําตอบที่ได ทั้งในดานความคดิเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับจากการ
รับชมรายการของผูเชีย่วชาญและกลุมเปาหมาย มาศึกษาวเิคราะห เพือ่เปนแนวทางในการปรับปรุง
สารคดีใหดขีึ้นตอไป 
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บทที่  4 
ผลการวิจัยและนาํเสนอชิ้นงาน 

 
การศึกษาและผลิตผลงานในหัวขอ “การสรางสรรคสารคดีเกี่ยวกับการสรางแบรนด

เสื้อผาของดีไซเนอรใหประสบความสําเร็จ” โดยใชวิธีการศึกษาวิจัยแบบวิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis)  เพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา วิธีการนําเสนอที่นาสนใจ จากรายการสารคดี 
ภาพยนตสารคดแีละคลิปวิดีโอตางๆ ตลอดจนศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก
กับผูมีประสบการณดานการผลิตสารคดี รวมทั้งดีไซเนอรผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณในวงการ
แฟชั่น อีกทั้งยังแจกแบบสอบ ถามไปยังกลุมเปาหมาย เพื่อเปนแนวทางในการผลิตสารคด ีโดยมุงเนน
กระบวนการผลิต การถายทํา  และเน้ือหา ซึ่งเนนไปยังเนื้อหาและการเลาเร่ืองราว เปนหลัก เพื่อใหมี
ความสอดคลองกับความตองการของผูศกึษาและกลุมเปาหมายมากที่สดุ  โดยแบงการนําเสนอผลการ
เก็บรวบรวมขอมูลขอมูลกอนการผลิตรายการออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี ้

1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลิตสารคด ี
2. ผลการวิจัยกอนการผลติสารคด ี
3. การนําเสนอชิ้นงานสารคดี “การสรางสรรคสารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสราง 

แบรนดเสื้อผาของดีไซเนอรใหประสบความสําเร็จ” 
 

1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลิตรายการ 
                   1. บทวิเคราะหการสัมภาษณผูผลติสารคด ี ตลอดจนบทวิเคราะหการสัมภาษณดีไซ
เนอร และบคุคลที่อยูในวงการแฟชั่นดีไซน จํานวนทั้งหมด 4 ทาน 
                   2. ผลการสํารวจพฤติกรรมการรับชมสารคดขีองกลุมผูบริโภค และความตองการดาน
เนื้อหาและรูปแบบของสารคดี จากกลุมเปาหมายจํานวน 128 คน 
                   3. การนําเสนอโครงรางและบทสารคดี “การสรางสรรคสารคดีเกีย่วกบัการสรางแบ
รนดเสื้อผาของดีไซเนอรใหประสบความสําเร็จ" 
 

2. ผลการวจิัยกอนการผลิตสารคด ี
                    บทวเิคราะหการสัมภาษณผูผลติสารคดี  ตลอดจนบทวิเคราะหการสัมภาษณ  
ดีไซเนอร และบคุคลที่อยูในวงการแฟชั่นดีไซน จํานวนทั้งหมด 4 ทาน 
 

บทวิเคราะหการสัมภาษณผูมีประสบการณในการผลติรายการและสารคด ี ซึ่งไดขอสรุป 
ดังนี ้
                1.คุณศิริพงศ สัจวรรณ ผูกํากับรายการสารคด ี และเจาของบรษิัท SUBMARINE TV. 
                2.คุณโชต ิปรัชญาธรรมกร ชางภาพและโปรดวิเซอรสารคด ี
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1. ดานแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบเนือ้หา 
                  คุณศิริพงศ สัจวรรณ กลาววา  ในการวางโครงเรื่องสารคด ีใหคดิถึงคอนเซป็ตกอนเปน
อันดบัแรก  ถาเราวาง themeและคอนเซ็ปตไดแขง็แรง  จะทําใหรายการเรานาสนใจ    อีกสิ่งหนึง่ที่
สําคญัมากคือคอนเทนท   เนื้อหาเปนจดุยืนทีส่ําคัญของสารคดี  มันตองมีกมิมิก เพราะ ถาไมมีกมิมิก
เจงๆก็ไปไมรอด   วางคอนเซ็ปตมากอนแลวแตกเนื้อหาวาเราจะเลาเรื่อง หรือนําเสนอ   เร่ืองราวน้ัน
ออกมายังไง  
                คุณโชติ ปรัชญาธรรมกร กลาววา  การทําสารคดีเราตองคิดกอนวา เราตองการจะบอก
อะไรกับคนดู เมื่อดูสารคดขีองเราจบแลวไดอะไร เราตองกําหนดกลุมเปาหมายที่ชดัเจนวาเราตองการ
สื่อสารกับกลุมเปาหมายใด ซึ่งขั้นตอนการ Pre-Production เปนขั้นตอนที่สําคัญมาก เปนการวาง
แผนการทํางาน การเตรียมงานที่ดีจะทําใหเราบรรลุผลโดยงาย 
 
2. สิ่งทีจ่ะเปนตัวดึงดูดใหผูชมดูรายการสารคดีของเรา 
               คุณศิริพงศ สัจวรรณ  กลาววา   การเลาเรื่องสาํคัญกวาเทคนิคในการถายทําและการตัด
ตอ  การทําใหคนดูรูสึกประทับใจ  ทัง้หมดอยูที่การเลาเรื่องมากกวา การทําสารคดีทีม่ีเนื้อหาเกีย่วกบั
ดีไซเนอร หรือแฟชั่นดีไซน  คนดูทั่วไปถาเขารูจักและสนใจเขาก็จะดู   แตถาแงมุมเปนมมุทีค่นไมรูจัก
หรือเปนแงมุมที่ไมนาสนใจ  จะทําใหเขารูสึกวาไมนาสนใจ ไมนาตดิตาม ถาคนนั้นไมเปนที่รูจักและมี
ชื่อเสยีงโดงดังก็ตองมีจดุขายมากพอที่ทําใหเรื่องราวนาสนใจ      อยางเชนถาเราทําสารคดีเกีย่วกบัพี่
เบิรด  ธงชยั   แนนอนมีรอดูรอตดิตาม   ยังไงก็มคีนดู เพราะเขาดงั    เขาเปนขวัญใจของประชาชน  
เพราะฉะน้ัน เราตองดงึจุดพีคออกมาใหได    ดึงจุดขายของเขาหรืออะไรที่เกี่ยวกบัเขาออกมาใหคนดู
รูสึกสนใจ    ถาเนื้อหาหรือขอมลูในเร่ืองของเขามีไมมากพอ  เราสามารถกลบรอยตรงนี้ได   โดยหา 
ดีไซเนอรมาอีกหลายคนในคอนเซ็ปทเดยีวกัน  หรือไมหนีกนัไปมาก จะชวยเสริมในเรื่องขอมลู  

คุณโชติ ปรัชญาธรรมกร กลาววา  คดีควรมีConcept และ Theme ที่ชัดเจน แกนเร่ือง
และโครงเร่ืองจะอยูในกรอบของ Concept และ Theme  ที่เรากําหนด และนอกจากการมีเนื้อหาทีด่ี 
การนําเสนอที่ดี ควรจะมีแงคิดและมุมมองที่ดีดวย ใหผูชมไดขอคิดใหมๆ และใชวิจารณญาณดวย
ตัวเอง   
 
3. เทคนคิในการนําเสนอทีเ่หมาะกับสารคดีที่มีเนือ้หาเกี่ยวกับการแบรนดเสือ้ผาของดีไซเนอร       

คุณศิริพงศ สัจวรรณ กลาววา  หาอะไรใหมๆมานําเสนอใหคนดูรูสึกแปลกใหมหรือไม
เคยมีใครทํามากอน  การวางตนกลางทายของสารคดีก็ถือเปนสิ่งสําคัญ เราจะวางโครงเรื่องนี้ยังไงให
คนดูรูสึกวานาสนใจและดูสารคดีของเราจนจบ 

คุณโชติ ปรัชญาธรรมกร กลาววา  การนําเสนอใหนาสนใจเราสามารถทําไดหลากหลาย 
ซึ่งถาเปนสารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟชั่นดีไซน เราอาจจะทําเปนเรียลลิตี้ตามติดชีวิตจริงของดีไซ
เนอร หรือตั้งตัวละครสมมติขึ้นมาทําใหที่ดําเนินเรื่องก็แลวแต แตที่สําคัญคือตองคงความเปนสารคดี 
คงความเปนเรื่องจริง ในการถายทําเราใชขาตั้งกลองเพื่อใหไดภาพที่นิ่ง แตถาเราไมใชขาตั้งกลองก็
อาจไดอารมณภาพที่สมจริงไปอีกแบบ นั่นก็แลวแต Mood&Tone ของสารคดีของเรา การตัดตอทุก
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วันนี้เนนเทคนิค เนนมมุสวย  ไดภาพสวยสีสวย แตการทําใหคนดูรูสึกประทับใจ ทั้งหมดอยูที่การเลา
เรื่องมากกวา 
 
4. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการผลิต ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) 

คุณศิริพงศ สัจวรรณ  กลาววา Pre-Production เปนขั้นตอนที่สําคัญมาก   ถาเราวาง
โครงไวชดัเจนตั้งแตแรก จะเปนเหมอืนตัวกําหนดใหงานรันตอๆไปไดโดยงาย 
                คุณโชต ิปรัชญาธรรมกร  กลาววา  ขั้นตอนแรกเราตองวางแกนเร่ือง กําหนดแกนเร่ือง
ออกมากอน และกําหนดโครงเรื่องในการถายทํา มันเปรยีบเสมือนเขม็ทศิใหสารคดขีองเรา   
 
               บทวิเคราะหการสัมภาษณผูเชีย่วชาญและอยูในวงการแฟชัน่ดีไซน 

       1. คุณชวนล ไคสิร ิดีไซนเนอรและเจาของแบรนด POEM   
       2. คุณปยนชุ มานุพีรพันธ  นกัศกึษาคณะมัณฑนศิลป สาขาออกแบบเครื่องแตงกาย 

 
1.จุดเร่ิมตนในการมาทําอาชีพดีไซเนอร 
 
               คุณชวนล ไคสิริ กลาววา ถาถามถึงแรงบันดาลใจที่กาวมาทํางานตรงนี้จริงๆคงมาจาก
สมัยตอนที่ยังเรียนอยูคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พี่ทํางานฝายคอสตูมของ
ละครสถาปตย ทํามาทุกปตั้งแตป1-4 มีการคนควาขอมูลทุกอยาง History of art, European 
garment, Architecture Design พออยูป4พอดีมีรานเสือ้แถวสยามเขารับงานนักศึกษามาวางขาย ก็
เลยลองมาทําเสื้อขายแลวขายดี มีรายไดเปนกอนที่นาสนใจเลยแหละ และพ่ีคิดวาอาชีพสถาปนิกใน
เมืองไทยคงอยูยาก ถาเราเรียนจบไปอายุ 22-40 เราจะเปน junior architect จะไมไดเขียนแบบ  จะ
เปนแคคนคอยเคาะแบบที่ senior architect ทําไว ดวยความสนใจเฉพาะตัวจึงเลือกทํา thesis 
เกี่ยวกับ ทํ าเล ไซส พฤติกรรมผู บริโภคในทําเลสยามสแควร  จึง เลือกมาทําธุรกิจตรงนี้   
              คุณปยนุช มานุพีรพันธ กลาววา เริ่มมาจากความใฝฝนสมัยเปนเด็กวาอยากเปนดีไซเนอร 
ประกอบกับความรักและหลงใหลในดานแฟชั่น และศิลปะการออกแบบเครื่องแตงกาย ทําใหเมื่อจบ
ชั้นมัธยมศึกษาจึงเลือกมาศึกษาตอดานออกแบบเครื่องแตงกายโดยตรง ในคณะมัณฑนศิลป 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  สวนในวงการดีไซเนอรถาไมเปนที่รูจักในวงการก็จะอยูไมได วงการนี้อยูยาก 
ตองทุนหนา สังคมตองแนน ถาไมงั้นก็ไปเปนผูชวยดีไซเนอรหรือไมก็ไปทําดานนิตยสารแฟชั่น เพราะ
ตัวดีไซเนอรจริงๆกคือจะเปนตัวเปงๆ 
 
2. วิธีการสรางแรงบันดาลใจ และ การสรางผลงาน 

คุณชวนล ไคสิริ กลาววา  เวลาทํางานเรามี Audience ทีร่ับฟง เราเปนดีไซเนอรตองมี
Audienceหรือกลุมลูกคาทีเ่ราสื่อสารออกไป แบรนดของพีไ่มทาํการตลาด  ไมซื้อสื่อโฆษณา  Poem
เปนเสื้อผาแนววินเทจ แตไมใชวินเทจแบบของ Closet ไมใชวินเทจยุคเรเนสซองแบบ Flynow  แต
เราเปนวินเทจยุค 50'-60' ซึ่งเปนยุคของปารีส ยุคของ Christian Dior เปนการทําเสื้อแบบFrance 
garments คือการตัดเสือ้แบบฝรั่งเศส ซอยระบบไซสเปนเซนตเิมตร ซึ่งคนที่นํามาเผยแพรในประเทศ
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ไทยคนแรกคือ อาจารยพรศรี  เขาเปนสาวสังคมในยุคกอน เขามาเปดโรงเรียนสอนตัดเสื้อ แลวคุณ
แมพี่ก็ไปเรียน ในสมัยที่พี่เกิดป1983 ตอนเด็กๆจะเห็นอะไรแบบนี้เยอะมาก ยังมีผูหญิงที่เดินเขาราน
ตัดเสื้อ ซื้อผาที่บางลําพูแลวเอาไปตัด ไมใชแบบสมัยนี้ที่ผูหญิงซื้อเสื้อกันตามตลาด พี่โตมากับสิ่ง
เหลานี้ แมพี่เปนชางตัดเสื้อ เปดหองเสื้อถึงแมจะเปนรานเล็กๆ  สวนเรื่องอุปสรรคสวนใหญเปนดาน
ธุรกิจมากกวา แฟชั่นดีไซเนอรทุกคนจะตองเจอ ในสองปแรกของทุกแบรนดเปนสองปที่โหดที่สุด เรา
คิดแตรายจายคาเชา รายจายคาผา  มีคนท่ีอยูขางหลัง ทุมเทแรงกายแรงใจ เราเริ่มตนจากไมมีแมส
เสจที่เคลียรวาเปนลูกคากลุมไหน จนกระทั้งป 2008 จึงไดแนวทางชัดเจนในการออกแบบ รูวาจะลุย
ไปทางไหน รูวาสิ่งที่ France garments ใหกับลูกคาไดคืออะไร นั่นคือ Power dressing 

คุณปยนุช มานุพีรพันธ กลาววา จริงๆก็ คือแคไปเที่ยว แลวก็เห็นอะไรที่สวยๆหรือถูกใจ
แลว พอดูใกลๆดูไปดูมาแลวเหมือนกับเราจินตนาการไดเปนเสื้อผาเลยวาจะเปนลายแบบนี้ จะเปน
กระโปรงทรงนี้ ก็ดึงตรงนั้นและมาเปนแรงบันดาลใจ คือการเห็นแลวตอยอดจินตนาการเอาเอง แต
จากแรงบันดาลใจกตองหาขอมูลของเรื่องราวที่มาของแรงบันดาลใจกอน และเจาะวาจะทําสวนไหน
จากแรงบันดาลใจ แลวคอยเร่ิมคิดงาน สวนมากขอมูล60% ก็หาจากอินเตอรเน็ต แตจริงๆแลวคือหา
จากหองสมุดจะดีที่สุด เพราะจะไดขอมูลที่แมนยําแลวกมีอะไรมากกวาในอินเตอรเน็ต เพราะใน
อินเตอรเน็ตจะมีแตคําที่เราคนหา แตหนังสือจะมีรายละเอียด 

 
3. เทคนคิการทํางานของดีไซเนอรในแตละวัน 

คุณชวนล ไคสิริ กลาววาPoem เปนธุรกิจเล็กๆในครอบครัว แมพี่จะดูแลดาน 
Production พี่สาวและนองชายจะดูดานการเงิน ทําบัญชีสวนพี่จะดูดานดีไซนและดูแลลูกคา เรียกวา
เปน SME เลยก็วาได  เราไมมี PR ไมซื้อสื่อ แตเราโชคดีที่ไดคนในสื่อใสเสื้อของเรา  ถาเปด Vogue 
จะไมเห็นเสื้อผาของเราในหนาโฆษณา แตจะเห็นเสื้อของเราในหนาอีเวนตเกือบทุกเดือน ถาถามวา
ประสบความสําเร็จไหม พี่มองวาพี่ประสบความสําเร็จในเรื่องการที่เราไดทําในสิ่งที่เรารักและมี
ความสุขในชีวิตการทํางาน  ไดทํางานท่ีชอบและทํากับที่บาน ไดเจอแมทุกวัน ออฟฟศอยูที่บานแต
กําลังจะยาย แตละคนมีเลเยอรที่ซอนทับกนัของตัวเอง การทํางานศิลปะพ่ีไมสนวาไดขอมูลจากไหน 
แตสนที่ไฟนอลโปรดักสมากกวา  ถาพูดถึงรายรับเชิงการคาซึ่งตอนนี้มีพื้นที่อีกที่หนึ่งที่เอ็มโพเรียม 
จาก30แบรนด Poem จะอยู Top10 ทุกเดือน และปหนารานที่สยามสแควรจะหมดสญัญา จะไดราน
ที่ SQ-one ที่พึ่งสรางใหมตรงขามกับพารากอนหลังสงกรานตปหนา ซึ่งจะทําใหใหญขึ้น จะทํา
การตลาดมากขึน้  มีสิ่งหนึ่งที่พีย่ดึมาตลอดคอืทกุคนที่ทาํงานดวยตองมีคณุภาพชีวิตที่ด ีชางของพี่บาง
คนอยูมา30ป พี่ตองการสราง France garments dress maker ซึ่งตอนนี้พี่มีอยู 4คน เราตองการ
คนที่ 5 ที6่ เราตองทําใหคนท่ีมีอยูมีอยูมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่ออยูกับเรา เขาสรางสิ่งที่ลูกคาตองการซ่ึง
หาจากที่อื่นไมได ทําใหลูกคาพอใจที่มาอยูจุดนี้ ทุกวันนี้หายากมากเพราะคนสวนใหญไมทําอาชีพนี้
กันแลว  เขาอาจไปเปดรานขายตามตลาดนัด  

คุณปยนุช มานุพีรพันธ กลาววา คอลเลคชั่นนึงจะใชเวลาทําประมาณ3 เดือน อันนี้คือ
เวลาของแฟชัน่โลก ที่เดินแฟชั่นตามรันเวยแตถางานนักศึกษาก็นาน เพราะสงแลวอาจารยไมถูกใจให
แกไมเลิกเลยนาน แตถาไมขึน้อยูกับอาจารย สงชางกระทืบจักรแปบเดียวก็เสร็จ  แตคือจากอินสปาย
กวาจะเร่ิมเปนเสื้อผาอะมันกตองผานกระบวนการเยอะ อยางแรกกคือเจาะเรื่องที่จะทําแลวกแตก
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ความคิดแบบใสจินตนาการเขาไปเพื่อให งานดูใหม และก็ทดลองวัสดุ เทคนิคตางๆกอนถึงจะไปถึง
ขั้นตอนการคิดชดุได  คือดีไซเนอรอะตองออกแบบตัง้แต หมวก หัว ผม การแตงหนา เสื้อผา กระเปา 
รองเทา  กอนจะเดินแบบไดมันตองมีการลองใสแลวแกตามไซสนางแบบคนนั้นกอน  แลวก็ลองวา
กระเปาน้ีกับชุดนี้เขากันไหม ยังไง ถาไมโอเคก็ตองเอาออกละมีกระดาษจดมารคไว  คือการฟตติ้งชุด
แลวลองกอนเดินแบบ ฉะนั้นดีไซเนอรตองควบคุมเรื่องผมของนางแบบ การแตงหนา สวนชุด เปา 
รองเทา กคือเตรียมมาลวงหนากอนวันงานเดินแฟชั่นแลว  แตคือมันก็จะมีบางที อาจชํารุดเพราะการ
ลอง วันจริงถาไมทันก็เย็บสดเลย แลวถามีเร่ืองชุดเสียหายแบบรุนแรง ตองหาชุดที่สํารองไวมาแทน 
แตบางครั้งมันอาจไมพอดีตัวนางแบบก็ตองแกสด  และท่ีแยที่สุดคือรองเทาพัง  คือรองเทานี้ไซสทํา
มาเพื่อชุดนี้ ไซสนางแบบคนนี้ แตวันจริงพัง กตองรีบหารองเทาที่เขากับชุดและไซสนางแบบใสไดมา
ให แตคือยงัไงทกุอยางมันจะมีสํารองอยูแลว แตอันตรายมากถานางแบบใสรองเทาที่ไซสไมพอดี เดิน
ลําบาก หรือไมชินเทา มันจะทําใหนางแบบเดินไมสวยแลวจะทําใหชุดเราดูไมสงา 
 
4.คําแนะนําใหแกดีไซเนอรหนาใหม 

คุณชวนล ไคสิริ กลาววา แฟชั่นดีไซเนอรทุกคนจะตองเจอ ในสองปแรกของทุกแบรนด
เปนสองปที่โหดที่สุด การท่ีจะกาวมาเปนแฟชั่นดีไซเนอรคุณจะรูแตเทรนดไมได สไตลมันเปนเรื่องที่
ใครๆก็ศึกษาได แตถาคุณจะมาเปนดีไซเนอร คุณจะตองรูวา Garments มันผลิตขึ้นมายังไง 

คุณปยนุช มานุพีรพันธ กลาววา เรื่องการคิดแตละคอลเลคชั่น เพราะมันตองคิดลวงหนา
เปนป มีเวลาทําชุด 3 เดือน แลวจะทํายังไงใหชุดที่คิดเมื่อ1 ปที่แลวพอ1 ปตอมาออกแสดงโชวแลว
เปนอะไรทีดู่ใหม และยังเปนตัวนํากระแสแฟชั่น  เพราะ บางคร้ังมีคนอินสปายเรชั่นเหมือนเรา แต
เคาคนละแนวกัน ถึงเคาจะเคยทํามาแลว แตงานเรา เราใสความเปนตัวตนของเราเขาไปในงานก็จะ
ทําใหงานมีเอกลักษณมากขึ้นดวย 
 

1. ผลการสํารวจพฤตกิรรมการรับชมสารคดีของกลุมผูบริโภค และความตองการ
ดานเนื้อหาและรูปแบบของสารคดี จากกลุมเปาหมายจํานวน 128 คน 

      ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเอง  จาก
กลุมเปาหมายที่มอีายรุะหวาง 18-25 ป อาศัยอยูในกรุงเทพและเขตปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 128 คน 
โดยที่ผูศึกษาไดนําคําตอบที่ไดมาประมวลผลทางสถิติเพื่อวัดผลทางสถิติเพื่อวัดผลของพฤติกรรมการ
เปดรับชมสารคด ีและความตองการทั้งในดานเน้ือหาและรูปแบบของรายการ เพื่อเปนแนวทางในการ
ผลิตสารคดทีี่มเีนื้อหาเกีย่วกับการสรางเอกลกัษณใหกับแบรนดเสื้อผาของดีไซเนอร  ใหสอดคลองกับ
ความตองการของกลุมเปาหมาย  การแจกแบบสอบถามนั้นผูศึกษาไดสุมตัวอยาง จากทางการทํา
แบบสอบถามผานวิธีการออนไลนทางเว็บไซต การแจกแบบสอบถามนั้นผูศึกษาไดเร่ิมตนจากการสุม
ตัวอยางกลุมเปาหมายในเขตและปริมณฑล ทั้งหมดจํานวน 128 คน เปนระยะเวลาทั้งสิ้น 2 สัปดาห  
 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเพือ่การวจิัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเพื่อการวิจัย สําหรับการศึกษาขอมูลกลุมผูชม

สารคดีและขอเสนอ แนะเกี่ยวกับสารคดีเอกลกัษณที่ใชการสรางแบรนดเสือ้ผาของดไีซเนอร  ขอมูลที่
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ไดนํามาวิเคราะหและแปลผลโดยการแสดงผลการวิเคราะหขอมูล แบงการนําเสนอออกเปน 4 สวน 
ไดแก 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนที่ 2 ขอมูลดานพฤตกิรรมของผูบริโภคกบัการรับชมสารคด ี
สวนที่ 3 คําถามดานความตองการเนื้อหาของสารคด ี

      สวนที่ 4 คําถามดานความตองการรูปแบบของสารคด ี
 
สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตารางที ่4-1 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 

    เพศ      รอยละ    จํานวน(คน) 

หญิง 51.56 66 

ชาย 48.68 62 

 รวม 128 128 

จากตารางที่ 4-1 แสดงวาผูทีต่อบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง ซึ่งคิดเปนรอยละ
51.56 จากทั้งหมด ในขณะที่เพศชายมีรอยละ 48.68 
 
ตารางที ่4-2  แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ รอยละ จํานวน(คน) 

ต่ํากวา 18 ป 3.91 5 

18-25 ป 93.75 120 

25-30 ป 2.34 3 

มากกวา 30 ป 0.00 0 

    รวม 128 128 

จากตารางที่ 4-2  แสดงวาผูเขาทาํแบบสอบถามสวนใหญมีอายรุะหวาง 18-25 ปคิดเปน
รอยละ 93.75ในขณะที่อายุ 25-30ปมีนอยที่สุดรอยละ 2.34 และไมมีผูตอบแบบสอบถามอายุ
มากกวา 30ป 
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ตารางที ่4-3 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา รอยละ จํานวน(คน) 

ต่ํากวาปริญญาตร ี 14.06 18 

ปริญญาตรีหรือเทยีบเทา 84.37 108 

สูงกวาปริญญาตรี 1.56 2 

    รวม 128 128 

จากตารางที่ 4-3 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทามากทีสุ่ดคดิเปนรอยละ 84.37 
 
ตารางที ่4-4  แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพหลกั 

 อาชีพ รอยละ จํานวน(คน) 

นักเรียน นสิิต นักศึกษา 85.16 109 

ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1.56 2 

คาขาย ธุรกิจสวนตัว 3.91 5 

พนักงานบริษัท 6.25 8 

อื่นๆ 3.12 4 

    รวม 128 128 

จากตารางที่ 4-4 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพนิสติ นักศึกษามากทีส่ดุคดิเปน
รอยละ 85.15 
 
ตารางที ่4-5  แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดตอเดือน 

รายไดตอเดือน รอยละ จํานวน(คน) 

ต่ํากวา 5,000 22.66 29 

5,001-10,000 49.22 63 

10,001-15,000 14.84 19 

15,001-20,000 10.16 13 

มากกวา 20,000 3.12 4 

    รวม 128 128 

จากตารางที่ 4-5 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือน 5,001-10,000 บาท
มากที่สดุคดิเปนรอยละ 49.21 
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ผลสรุปเกี่ยวกับขอมลูทั่วไปของแบบสอบถาม 
      ผูตอบแบบสอบถามนั้นเปนกลุมผูชม หลากหลายอายุ หลากหลายอาชีพ ซึ่งผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ อายุอยูระหวาง 18-25 ป ซึ่งอยูในกลุมนิสิตนักศึกษา  ซึ่งสอดคลองกับ
กลุมเปาหมายของสารคดี 
 
สวนที่ 2 คําถามดานขอมลูดานพฤตกิรรมการรบัชมสารคดีทางโทรทัศน 

ตารางที ่4-6  แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถามเกีย่วกับวันที่จะเลือกเปดรับชมสารคดีทาง
โทรทัศนบอยทีส่ดุ 

วัน รอยละ จํานวน(คน) 

จันทร-ศุกร 9.37 12 

เสาร-อาทติย 32.03 41 

วันหยดุนักขตัฤกษ 7.81 10 

ไมแนนอน 50.78 65 

    รวม 128 128 

จากตารางที่ 4-6  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมมีวันทีแ่นนอนในการรับชมสารคดีทาง
โทรทัศน ซึง่คดิเปนรอยละ 50.78 และรองลงมาคือวันเสาร-อาทิตย 32.03 

ตารางที ่4-6  แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถามเกีย่วกับชวงเวลาสวนใหญที่รับชมสารคดีทาง
โทรทัศน 

ชวงเวลา รอยละ จํานวน(คน) 

06:00-09:59 น.    3.91 5 

10:00-12:59 น. 6.25 8 

13:00-16:59 น. 14.06 18 

17:00-19:59 น.  18.75 24 

20:00-23:59 น.  50.00 64 

00:00 น. เปนตนไป  7.03 9 

    รวม 128 128 

จากตารางที่ 4-6 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะเลือกรับชมสารคดีทางโทรทัศนใน
ชวงเวลา 20.00-23.59 มากที่สุด คิดเปนรอยละ 50 
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ตารางที ่4-7  แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถามเกีย่วกับประเภทของสารคดีทีช่อบรับชมมากที่สดุ 

ประเภทของสารคดี รอยละ จํานวน(คน) 

สารคดีสาระความรู 47.66 61 

สารคดีเชิงขาว 15.62 20 

สารคดีเชิงวเิคราะห 14.06 18 

สารคดีทองเทีย่ว 67.97 87 

สารคดีเชิงนิเวศ 25.78 33 

สารคดีชีวประวัติ 37.50 48 

สารคดีเนื่องในโอกาสพเิศษ 16.41 21 

    รวม 128 128 

จากตารางที่ 4-7  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญชื่นชอบสารคดีทองเที่ยวมากที่สุด รอย
ละ 67.96  รองลงมาคือสารคดีสาระความรู รอยละ 47.65 และสารคดีชีวประวัติ รอยละ 37.5 
 

ผลสรุปของแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤตกิรรมของผูบริโภคกับการรับชมสารคด ี
               กลุมผูชมสวนใหญไมมีวันที่แนนอนในการรับชมสารคดีทางโทรทัศน และจะเลือกรับชม
สารคดีทางโทรทศันในชวงเวลา 20.00-23.59 มากทีส่ดุ โดยผูชมสวนใหญชื่นชอบสารคดีที่ใหสาระ
ความรู  สารคดชีีวประวัติ และสารคดีทองเทีย่ว 
 
สวนที่ 3 คําถามดานความตองการเนื้อหารายการ 

ตารางที ่4-8  แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถามเกีย่วกับความตองการดานเนือ้หาทีอ่ยากให
นําเสนอในสารคด ี

เนื้อหาทีอ่ยากใหนําเสนอ รอยละ จํานวน
(คน) 

ประวัติสวนตัวและจุดเริ่มตนในการมาเปนดีไซเนอร 28.91 37 

จุดเร่ิมตนในการสรางแบรนด 45.31 58 

แรงบันดาลใจในการสรางสรางสรรคผลงาน 64.06 82 

การสรางความพงึพอใจใกแกลูกคา 16.41 21 

การสรางเอกลักษณใหในแบรนดเสื้อผาใหเปนที่จดจํา 53.12 68 

สิ่งทีแ่ตกตางจากแบรนดอื่นในตลาดแฟชั่น 47.66 61 

เบื้องหลังของงานแฟชั่นดีไซนในแตละคอลเลคชั่น 55.47 71 

   ส
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ตามตดิชีวิตประจําวันของดีไซเนอร 33.59 43 

การถายแบบแฟชั่นเซต 35.94 46 

    รวม 128 487 

จากตารางที่ 4-8  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตองการใหสารคดีนําเสนอเนื้อหาดาน
แรงบันดาลใจในการสรางสรางสรรคผลงานมากที่สดุ คดิเปนรอยละ 64   รองมาคือเบื้องหลังของงาน
แฟชั่นดีไซนในแตละคอลเลคชั่น คดิเปนรอยละ 55.46   และการสรางเอกลักษณใหในแบรนดเสื้อผา
ใหเปนที่จดจํา คดิเปนรอยละ 53.12 

ตารางที ่4-9  แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถามเกีย่วกับความตองการดานเนือ้หาใหเนนหนักไป
ทางดานใด 

จุดโฟกัสของเนื้อหา รอยละ จํานวน(คน) 

ดีไซเนอร 45.31 58 

แบรนด 33.59 43 

ผลงาน 71.09 91 

แฟชั่นโชวหรือแฟชั่นเซต 28.91 37 

    รวม 128 229 

จากตารางที่ 4-9  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตองการใหสารคดมีีเนื้อหาเนนไปในดาน
ผลงานของดีไซเนอรมากทีส่ดุ คดิเปนรอยละ 71.09 

 

ตารางที ่4-10 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถามเกีย่วกบัความตองการให Mood&Tone ของสาร
คดีเปนไปในทศิทางใด 

Mood&Tone รอยละ จํานวน(คน) 

เบื้องหนาทีส่วยงาม 25.00 32 

เบื้องหลังทีส่มจริง 75.00 96 

    รวม 128 128 

จากตารางที่ 4-10 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตองการใหสารคดีมคีวามสมจริงมาก
ที่สดุ รอยละ 75 
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ตารางที่ 4-11 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรูและความสนใจในเร่ือง 
กรรมวิธีการทําเสื้อผาแบบ France garment 

กรรมวิธกีารทําเสื้อผาแบบ France garment 
รอยละ จํานวน(คน) 

รูจัก 8.58 11 

ไมรูจัก 91.41 117 

จากตารางที่ 4-11 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมรูจักการทําเสือ้ผาแบบ France 
garment คิดเปนรอยละ 91.40 
 

ความสนใจเกีย่วกบั France garments รอยละ จํานวน(คน) 

สนใจ 43.75 56 

เฉยๆ 47.66 61 

ไมสนใจ 8.59 11 

รวม 128 128 

จากตารางที่ 4-11  โดยมผีูตอบแบบสอบถามมีความสนใจการทําเสื้อผาแบบ France 
garment คิดเปนรอยละ 43.75 

ตารางที ่4-12  แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถามเกีย่วกบัสิ่งที่อยากเสนอใหมีใน Vox pop ซึ่งเปน
การสัมภาษณลูกคาเกีย่วกบัทศันคติ  

ขอมูลดานทัศนคติ รอยละ จํานวน(คน) 

ความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอแบรนดนี ้ 46.09 59 

ทัศนคตขิองลูกคาทีม่ตีอภาพลักษณของแบรนด 68.75 88 

สิ่งทีอ่ยากจะทราบจากดีไซเนอร 35.16 45 

    รวม 128 192 

จากตารางที่ 4-12  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตองการเหน็ทัศนคตขิองลูกคาทีม่ตีอ
ภาพลกัษณของแบรนดมากทีส่ดุ รอยละ68.75 
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ตารางที่ 4-13 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติและมุมมองในดานความ
นาเชื่อถือขอบุคคล 

บุคคลทีท่านคิดวาความคิดเห็นมีความนาเชือ่ถือ รอยละ จํานวน(คน) 

ผูเชีย่วชาญในวงการแฟชั่น 37.50 48 

ลูกคาผูใชจริง มปีระสบการณดวยตัวเอง 57.81 74 

บุคคลทั่วไป 4.69 6 

รวม 128 128 

จากตารางที่ 4-13  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวาลูกคาผูใชจริง และมี
ประสบการณดวยตัวเองมคีวามนาเชือ่ถือมากทีส่ดุ คดิเปนรอยละ 57.81 
 

ผลสรุปของแบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการดานเนื้อหาของสารคด ี
               กลุมผูชมสวนใหญอยากใหสารคดีนําเสนอเนื้อหาดานแรงบันดาลใจในการสราง
สรางสรรคผลงาน เบื้องหลังของงานแฟชั่นดีไซนในแตละคอลเลคชั่น  และการสรางเอกลักษณใหใน
แบรนดเสื้อผาใหเปนที่จดจํา  โดย ตองการใหสารคดีมีเนื้อหาเนนไปในดานผลงานของดีไซเนอรและ
ตองการใหเปนสารคดีที่มีความสมจริงมากที่สุด และพวกเขาคิดวาความคิดเห็นของกลุมลูกคามีความ
นาเชื่อถือมาที่สุดในการออกความเห็นถึงทัศนคติที่มีตอภาพลักษณของแบรนด  โดยผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญไมรูจักการทําเสื้อผาแบบ France garment คิดเปนรอยละ 91.40 ซึ่ง
สอดคลองกับ Concept ของสารคดีที่วาการทําเสื้อผาแบบ France garment กําลังเลือนหายไปใน
สังคมยุคปจจุบัน 
 
สวนที่ 4 คําถามดานความตองการรูปแบบรายการ 

ตารางที ่4-14 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถามเกีย่วกบัความตองการในดานการดําเนินสารคด ี

การดําเนินสารคด ี รอยละ 
 

จํานวน(คน) 

มีพิธีกร 45.31 58 

ไมมีพิธีกร 54.69 70 

รวม 128 128 

จากตารางที่ 4-14 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตองการใหสารคดีดําเนินไปแบบไมมี
พิธีกร คิดเปนรอยละ 54.68 
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ตารางที่ 4-15 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความยาวที่คิดวาเหมาะสมกับการรับชม
สารคดีชิ้นนี้ 

ความยาว รอยละ จํานวน(คน) 

10-15 นาท ี 18.75 24 

15-20 นาท ี 37.50 48 

20-30 นาท ี 30.47 39 

มากกวา 30 นาท ี 13.28 17 

รวม 128 128 

จากตารางที่ 4-15 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 37.5 มีความคิดเห็นวาความ
ยาวที่เหมาะสมสําหรับสารคดีชิ้นน้ีคือ 15-20นาที  

ตารางที่ 4-16 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับจุดประสงคในการรับชมสารคดีชิ้นนี้ 

จุดประสงคในการรับชม รอยละ จํานวน(คน) 

เพือ่สรางแรงบันดาลใจ 58.59 75 

อยากทราบขอมลูดานความรู 40.62 52 

อยากรูจักดีไซเนอรเจาของผลงาน 28.91 37 

อยากรูเบื้องหลังและวิธีการทํางานของดีไซเนอร 75.78 97 

รวม 128 261 

จากตารางที่ 4-16 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 75.78 อยากรูเบื้องหลังและ
วิธีการทํางานของดีไซเนอร 

ตารางที ่4-17 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถามเกีย่วกบัการดําเนินเร่ืองของสารคด ี

การดําเนินเรือ่ง รอยละ จํานวน(คน) 

สารคดีที่มกีารเลาเรื่องดวยภาพ ประกอบคําบรรยาย และ 
voice over 

43.75 56 

สารคดีสมัภาณบุคคล 16.41 21 

สารคดีจําลองสถานการณ มีการสรางตัวละคร 7.03 9 

สารคดีเรยีลลติี ้ 32.81 42 

รวม 128 128 

   ส
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จากตารางที่ 4-17 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 43.75 ตองการใหสารคดีดําเนิน
เรื่องแบบมีการเลาเรื่องดวยภาพ ประกอบคําบรรยาย และ voice over  รองลงมาคือสารคดีเรียลลิตี้ 
รอยละ 32.81 

ตารางที่ 4-18 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยใดที่จะทําใหเลือกชมสารคดีทา
โทรทัศน 

ปจจยัทีจ่ะทําใหเลือกชมสารคดี 
รอยละ จํานวน(คน) 

เนื้อหา 56.37 76 

พิธีกร 1.56 2 

ภาพ 32.03 41 

การฟฟกประกอบ 7.03 9 

รวม 128 128 

จากตารางที่ 4-18 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 59.37 จะเลือกชมสารคดีทาง
โทรทัศนจากเนื้อหาของสารคดีเปนหลัก  
 

ผลสรุปของแบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการดานรูปแบบสารคดี 
                ความคิดเห็นจากกลุมผูชมตองการใหสารคดีดําเนินไปแบบไมมีพิธีกร โดยความยาวที่
เหมาะสมสําหรับสารคดีชิ้นนี้คือ 15-20นาที  ดําเนินเร่ืองแบบมีการเลาเร่ืองดวยภาพ ประกอบคํา
บรรยาย และ voice overซึ่งพวกเขาเลือกชมสารคดีทางโทรทัศนจากเนื้อหาของสารคดีเปนหลัก  
และจุดประสงคของกลุมผูชมกลุมน้ีคืออยากรูเบื้องหลังและวิธีการทํางานของดีไซเนอรมากที่สุด  
 
4. การนําเสนอโครงรางและบทสารคดี “การสรางสรรคสารคดเีกีย่วกับการสรางแบรนดเสื้อผาของดี
ไซเนอรใหประสบความสําเร็จ”  
 
“การสรางสรรคสารคดีเกี่ยวกับการสรางแบรนดเสือ้ผาของดีไซเนอรใหประสบความสําเร็จ” 
Theme     เอกลักษณที่ใชในการสรางแบรนดเสื้อผา 
Concept   เลาถึงแบรนดเสือ้ผา Poem ที่ยังคงconceptการตัดเสือ้ผาแบบ France garment ซึ่ง
กําลังจะเลือนหายไปในยคุปจจุบัน   
กลุมเปาหมาย   บคุคลอายุระหวาง 18-25 ป ที่มคีวามสนใจในดานแฟชั่น และแฟชั่นดีไซน 
วัตถุประสงค     1.   นําเสนอแนวทางการสรางจุดเดนในการสรางแบรนดเสื้อผา 

2. เพื่อใหผูชมซึ่งเปนวัยรุนยคุใหมไดรูจักการตดัเสื้อผาแบบ France garment 
3. สรางความบันเทิงสนุกสนานระหวางการรับชม 
 

   ส
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ภาพ เสียง 
 

 
อินเสิรทเขารายการ 

What make the brand 
successful 

 
Vo  เสื้อผาเปนสิ่งที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของมนษุย 
ดวยความตองการที่เพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน ทําใหมแีบ
รนดเสื้อผาเกดิขึ้นมากมาย แตไมใชทุกแบรนดที่จะ

ประสบความสําเร็จ 
คุณชอล ชวนล ไคสิร ิดีไซเนอรเจาของ แบรนดPoem 
แบรนดที่มดีีไซน การตดัเยบ็ทีเ่ปนเอกลักษณ และให

ความสําคญักับลูกคามาเปนอันดบั1 
 

 
อินเสิรทภาพ/ประกอบสัมภาษณ 

- ดีไซเนอร ขึ้น CGแนะนําตัว 
 

 
      การสรางแบรนด สองปแรกเปนสองปของการ

เริ่มตน 
 

 
 

อินเสิรทภาพ/ประกอบสัมภาษณ 
 

 
ดานความสมัพันธกับลูกคา 

 

 
อินเสิรทภาพ/ประกอบสัมภาษณ 
-ภาพนิ่งเสื้อผายุค 50 และ 80 

 

 
ดีไซนของPOEM ที่เปนวินเทจยคุ 50 

 

 VOX-POP ความรูสึกในมุมมองของลูกคาคน
ที่1 

 
อินเสิรทภาพ/ประกอบสัมภาษณ 

- เสื้อที่แขวนอยูบนราว 
- แพทเทิรน 

- ลูกคาลองเสื้อ 

 
อะไรเปนจุดที่ทําใหแบรนดของเราแตกตาง  

ประโยชนของการตัดเย็บแบบ 
French garmentที่แตกตางกับอตุสาหกรรม 

 
  

VOX-POP ความรูสึกในมุมมองของลูกคาคนที่2 
 

อินเสิจภาพ/ประกอบสมัภาษณ 
 

 
ลักษณะเฉพาะและประวัติของFrench garment 
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VOX-POP ความรูสึกในมุมมองของลูกคา3 
 

 
อินเสิจภาพ/ประกอบสมัภาษณ 

 

 
การอนรุักษ French garment 

 
สัมภาษณ 

 

 
สิ่งทีอ่ยากจะฝากไปถงึดีไซเนอรหนาใหมหรือคนที่

อยากมแีบรนดเสื้อผาเปนของตัวเอง 
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บทที ่5 
ผลการประเมนิประสิทธิผล “สารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 

การสรางแบรนดเสื้อผาของดีไซเนอร ใหประสบความสําเร็จ” 
 

การศึกษาและผลิต  “สารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสรางแบรนดเสื้อผาของดีไซเนอร 
ใหประสบความสําเร็จ”  ไดใชวิธีการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อประเมินผลชิ้นงาน สารคดีที่ผูศึกษาไดผลติขึ้น  ดวยวิธีการสนทนาแบบกลุม (Focus Group)  
ในหัวขอ “ความพึงพอใจ และประโยชนจากการรับชมสารคดีที่ใหความรูเกี่ยวกับ การสรางแบรนด 
เสื้อผาของดีไซเนอรใหประสบความสําเร็จ”  เพื่อ ใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ 
ประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมสารคดีของกลุมเปาหมาย ซึ่งจะนําไปสูการสรุปและการอภิปรายผล 
การศึกษา ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ  โดยการประเมินผลสารคดีในครั้งนี้ ไดแบงสวน 
ของการนําเสนอผลการประเมนิประสิทธิผลของรายการ โดยกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูที่มีความสนใจใน
ดานแฟชั่นและแฟชั่นดีไซน  ที่มีอายุระหวาง 18-25 ป  ซึ่งเปนกลุมนิสิต นักศึกษา และวัยทํางาน  
โดยใชหลักการของทฤษฎีการ ใชสื่อเพื่อประโยชน และ ความพึงพอใจ ที่มองวาบุคคลจะใชสื่อเพื่อ 
ตอบสนองความตองการของตนเอง ดวยเหตุผลที่แตกตางกันจากนั้นจึงนําขอมูลที่ได มาสรุปผล 
การประเมินสารคดีตอไป 
 
วิธกีารเก็บรวบรวมขอมลูเพ่ือประเมินผลสารคดี What Make The Brand Successful 
               1. ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ 
“ความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชมสารคดีที่ใหความรูเกี่ยวกับการสรางแบรนดเสื้อผาใหประ
สบความสําเร็จ”  โดยกลุมเปาหมาย คือ กลุมตัวอยางผูที่สนใจดานแฟชั่นและแฟชั่นดีไซน ที่มีอายุ 
ระหวาง 18-25 ป จํานวน 10 คน 
               2. เปดตัวอยางสารคด ีWhat Make The Brand Successful ใหกลุมเปาหมายไดรับชม  
กอนเริ่มการสนทนากลุม (Focus Grop) 
               3. วิเคราะหและสรุปผลการประเมินประสิทธิผลสารคดี What Make The Brand 
Successful 
 
เคร่ืองมอืในการประเมินประสิทธิผลรายการ 
               เคร่ืองมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุมโดยใหกลุมเปาหมายรับชมตัวอยาง 
สารคด ี What Make The Brand Successful  จะแบงขอคําถามออกเปน 7  สวนไดแก 
                  สวนที่ 1 เนื้อหาของสารคดี (Content)  และรูปแบบวิธีการนําเสนอของสารคดี   
(Format and presentation) 
                 สวนที ่2 การถายทําภาพและเสยีงของสารคด ี
                 สวนที่ 3 การตดัตอ และ ลลีาการนําเสนอสารคด ี(Style)   
                 สวนที ่4 ดนตร ี

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



45 
 

และ เสยีงประกอบรายการ (Music and Sound effect) 
                  สวนที่ 5 ความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของสารคด ี(Overview) 
                  สวนที่ 6 ประโยชนท่ีไดจากการรับชมสารคด ี
                  สวนที่ 7 ความคดิเห็น และขอเสนอแนะ 
 
ผลการประเมินประสทิธิผลสารคดี What Make The Brand Successful 

ผลการวิเคราะหการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนจากการ 
รับชมสารคดีที่ใหความรูเกี่ยวกับการสรางแบรนดเสื้อผาใหประสบความสําเร็จ” ของกลุมตัวอยาง 
ผูที่สนใจดานแฟชั่นและการสรางแบรนดเสื้อผา ที่มีอายุระหวาง 18-25 ป จํานวน 10 คน 

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหและสรุปผลการสนทนากลุมในหัวขอ“ความพึงพอใจ และ 
ประโยชนจากการรับชมสารคดีที่ ใหความรูเกี่ยวกับการสรางแบรนดเสื้อผาใหประสบความสําเร็จ”  
สารคดี What Make The Brand Successful เพื่อประเมินผลสารคดีที่ผลิตขึ้น ทําใหไดขอมูลดาน 
ความคิดเห็น  ความพึงพอใจ  ประโยชน  รวมถึงขอเสนอแนะที่กลุมเปาหมายในชวงอายุ 18-25 ป 
ไดรับจากการรับชมสารคดีจํานวนทั้งสิ้น 10 คนดังนี้ 

1. นางสาวนัฐวรรณ  คชฤทธ์ิ  อาย ุ21 ป 
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร สาขาวชิา นเิทศศิลป  มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 

2. นางสาวธีรกาญจน  คําแหงพล  อายุ 22 ป 
นิสติคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

3. นายธนวัฒน  แสงสุวรรณ  อาย ุ22  ป 
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลยัศลิปากร 

4. นางสาวเมณศิรา  อรามศร ี อาย ุ18 ป 
โรงเรียนราชินบีน 

5. นายวรภพ ลลีสมภพ  อาย ุ18 ป  
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลยัศลิปากร 

6. นางสาวครองขวัญ  พรรณรายน อาย ุ21 ป 
Montgomery college, Business.  USA 

7. นายติรวิทย สืบยุบล อาย ุ25 ป  
Co-Producer , Search Entertainmen  

8. นางสาวณัชชา วิทวัสการเวช อาย ุ22 ป 
Fashion merchandising and Maketing, Nanyang academy of fine arts 

9. นางสาวปยนชุ มานุพีรพันธ อาย ุ23 ป 
นักศึกษาคณะมัณฑนศลิป สาขาออกแบบเครื่องแตงกาย มหาวิทยาลยัศิลปากร 

10. นางสาวมิจิโย  นติิธรรมพงศ  อายุ 23 ป 
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลยัศลิปากร 
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โดยใหกลุมเปาหมายทั้ง 10 คน ทําการสนทนาแบบกลุม  ในหัวขอ “ความพึงพอใจและ 
ประโยชนจากการรับชมสารคดีที่ใหความรูเกี่ยวกับการสรางแบรนดเสื้อผาใหประสบความสําเร็จ”   
โดยแบงขอคําถามออกเปน  7 สวนและมีสรุปผลดังนี้ 

 
สวนที่ 1 เนื้อหาของสารคดี (Content)  และรูปแบบวิธีการนําเสนอของสารคดี 

(Format and presentation) 
               ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอเนื้อหาและรูปแบบวิธีการนําเสนอของ 
สารคดี กลุมตัวอยางทั้ง  10 คน รูสึกชื่นชอบเนื้อหาและรูปแบบวิธีการนําเสนอของสารคดี โดย 
กลุมผูชมมีความคดิเห็นวาสารคดมีีเนื้อหาที่เขาใจงาย มีการเรียบเรียงไดดี และเนื้อหามีความนาสนใจ  
อาจมีเนื้อหาบางสวนที่หลุดConcept ไปบาง มีหลักฐานที่เปนการสัมภาษณแบรนดังโดยตรง และ
ไดความรูเพิ่มเติมจากดีไซเนอรในดานตางๆ  ไดรูถึงแนวทางในการเริ่มตนในการสรางแบรนด และ 
สวนประกอบหลักตางๆ ที่จะทําใหแบรนดเสื้อผาประสบความสําเร็จ สวนในดานรูปแบบการนําเสนอ 
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาการดําเนินเร่ืองแบบใหตัวเจาของแบรนดเปนผูเลาเอง ทําใหเขาถึงตัว 
เจาของแบรนดไดมากขึน้ เขาไปคลุกวงใน สัมผัสไดถงึคนทาํ มีความชอบจริงๆ และ งานดูมีลายเซนต 
เปนรูปแบบการนําเสนอที่เขาใจงายนาติดตาม  
              สวนที่ 2 การถายทําภาพและเสียงของสารคดี 
              เนื่องจากเปนสารคดีแฟชั่น การถายทําภาพจึงมีความสําคัญมาก เพราะเปนสิ่งที่ทําให 
สารคดีมีความนาสนใจและมีสีสนัมากยิง่ขึน้ ในดานความคิดเห็น และความพึงพอใจที่มีตอการถายทํา 
ภาพของสารคดี กลุมตัวอยางทั้ง  10 คน มีความคิดเห็นวาการถายภาพในสวนการเลาเรื่อง มีความ 
สวยงาม ภาพสวย การถายทําดี มีกลองรับสงดี ลูกเลนการถาย มีเบื้องหลังการถายแฟชั่น มีมุม 
กลองและ Movement ที่ชวนติดตาม ดู เขากับสไตลของ แบรนดและ Mood&tone  
สวนในดานเสียงของสารคดี  กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา เสียง สัมภาษณ และ Voice over  
มีความชัดเจน เสียงดังฟงชัด และฟงสบาย 
              สวนที่ 3 การตัดตอ และ ลีลาการนําเสนอสารคดี (Style) 
              ในดานความคิดเห็นและความพึงพอที่มีตอการตัดตอสารคดี กลุมตัวอยางมีความคิดเห็น 
วา  การตัดตอมีการดําเนินเร่ืองโดยดีไซเนอรสลับกับภาพอินเสิจ และ Vocpop สัมภาษณลูกคาของ 
แบรนด  ทําใหไมนาเบื่อ แตยังเนื่อยบางเล็กนอย บางสวนคิดวาสารคดีแฟชั่นควรมีจังหวะการตัด 
สลับที่รวดเร็วกวานี้  ควรเพิ่มกราฟฟกเขาไป จะทําใหงานนาสนใจเพิ่มขึ้น และเขาใจงายขึ้น 

และบางส วนมีความคิด เห็นว าเหมือนได รับชมสารคดีที่ ออกอากาศจากโทรทัศนจริงๆ 
โดยรวมการตัดตอทําไดดี มีความสมูท เขากับเนื้อหาและโทนของสารคดี  
              สวนที่ 4 ดนตรแีละ เสยีงประกอบ (Music and Sound effect) 
              เนื่องจากสารคดีนีเ้ปนสารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟชั่น เสื้อผาผูหญิง เรื่องของดนตรี และ 
เสียงประกอบในสารคดีจึงมีความสําคัญมากในระดับหนึ่ง เพราะเปนสิ่งที่ดึงดูดใหสารคดีมีความนา 
สนใจ มากยิ่งขึ้น และมีสีสันมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน ในดานความคิดเห็น และความพึงพอใจ ที่มีตอ 
ดนตรี และเสียงประกอบที่นํามาประกอบในสารคดี กลุมตัวอยางมีความเห็น วาดนตรีที่นำมา 
ประกอบมีความเหมาะสม ฟงสบาย และสอดคลองกับเนื้อหาและ Mood&tone ของสารคดี ทําให 
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รูสึกถึงความประณีตในการทําเสื้อผาของดีไซเนอร และมีการใชเพลงฝร่ังเศสที่เขากับ content 
ของสารคดี   
               สวนที่ 5 ความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของสารคดี (Overview) 
               ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของสารคดี  กลุมผูชมตัวอยาง 
มีความพึงพอใจมากในสารคดีนี้ สารคดีมีความนาสนใจ เขาไปคลุกวงใน สัมผัสไดถึงคนทําวามี
ความชอบจริงๆ และ งานดูมีลายเซนต เปนงานที่สวย ขายความประณีต การถายทําภาพ และ 
ดนตรีประกอบลงตัว มีการตัดตอที่สมูท ทําใหทุก อยางไปกันดวยดี ไมรูสึกเบื่อจนเกินไป 

     สวนที่ 6 ประโยชนที่ไดจากการรับชมสารคดี 
              กลุมตัวอยางผูชมสารคดีชุดนี้รูสึกประทับใจ และรูสึกวาเปนงานท่ีทําออกมาไดดี เปนงาน 
ที่สวยและมีสไตล มีเสนเรื่องและการนําเสนอที่เรียบงาย เขาใจงาย ผูชมไดรูจักกับดีไซเนอรมากขึ้นใน  
ดานแนวคิดและการทํางาน  รูวาการจะสรางแบรนดใหประสบความสําเร็จ นั้นควรคํานึงถึงอะไรเปน 
สําคัญ  อีกทั้งยังไดรับความรูเรื่องการตัดเย็บแบบ French Garments  ไดแรงบันดาลใจ และขอขบ 
คิดสําหรับการทีจ่ะกาวมาเปนดีไซเนอรหนาใหม 
              สวนที่ 7 ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ 
              ในสารคดีเนื้อหาบางสวนมีการใช Product placement ทําใหบางจุดมุงเนนในเชิง 
การโฆษณาแบรนดมากกวาอธิบายถึงสิ่งที่ทําใหแบรนดประสบความสําเร็จ และนาจะเพิ่มลูกเลน 
การตัดตอใหตื่นตาตื่นใจกวานี้ ควรเพิ่มเนื้อหาและความยาวของสารคดีนี้เพราะ เนื้อหามีความ นา 
สนใจ นาติดตาม 
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บทที่ 6 
สรุป  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
          การศึกษาวิจัยและการผลิตชิ้นงานในหัวขอเรื่อง “การสรางสรรคสารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 
การสรางแบรนดเสื้อผาของดไีซเนอรใหประสบความสําเร็จ” เปนการศึกษาวิจัยและการผลิตชิ้นงานที ่
มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาวิ เคราะหรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการนําเสนอที่ปรากฏในสารคดี 
และภาพยนตร สารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟชั่น  ศึกษาขอมูลความคิดเห็นจากผูผลิตสารคดีรวม 
ถึงสํารวจพฤติกรรม การเปดรับชมสารคดีทางโทรทัศนทั่วไป และความตองการในดานรูปแบบ 
และเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอสารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟชั่นดีไซนและการสรางแบรนด  
เพื่อใหไดแนวทางในการผลิตสารคดีใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายใหไดมากที่สุด 
ตลอดจนการประเมินผลชิ้นงานรายการที่ผูศึกษาไดผลิตขึ้น  ดวยวิธีการสนทนากลุม  ซึ่งจากการเก็บ 
รวบรวมขอมูล และศึกษาถึงผลการวิ จัย ดั งกลาวนั้น ทําใหสามารถสรุป  อภิปรายผล  
และอธิบายขอเสนอแนะไดดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษาวจิัย 
               วตัถปุระสงค 

          1.  เพื่อศึกษาการผลติสารคดีที่นําเสนอแนวทางการสรางจุดเดนในการสราง 
แบรนดเสื้อผา 
                    2.  เพื่อใหผูชมซึ่งเปนวยัรุนยคุใหมไดรูจักการตัดเสือ้ผาแบบ France garment 

3. สรางความบันเทิงสนุกสนานระหวางการรับชม 
 

ลักษณะขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 
       ภาพยนตรสารคดคีวามยาว 15 นาท ีบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกบัที่มาและแรงบันดาลใจใน
การสรางสรรคผลงานและการประกอบธุรกิจของดีไซเนอรแบรนดหนึง่ รวมไปถึงมมุมองของลูกคา  
ผสมผสานการสัมภาษณและ voice over ในการถายทอดเร่ืองราวแกผูชม  โดยนําเสนอดานมมุมอง
และความคดิสรางสรรคของดีไซเนอรทีถ่ายทอดลงบนผลงานและการสรางแบรนด  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
                การศึกษาเรื่อง “การสรางสรรคสารคดทีีม่ีเนือ้หาเกีย่วกบั การสรางแบรนดเสือ้ผาของดี
ไซเนอรใหประสบความสําเร็จ” ใชรูปแบบการวิจัยเชงิประยุกต (Applied Research) โดยจะนํา
ขอมลูที่ไดจากการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการเก็บรวบรวมขอมลูตางๆมา
ประยุกตใชเพื่อการวางแผนการดําเนินงาน การกําหนดรูปแบบเนื้อหา และการวางแผนผลติในขั้น
ตอไป และการศึกษาการผลติรายการในครั้งนี ้ผูศึกษาไดใชการสนทนากลุม (Focus Group) รวมกับ
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การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูที่มีสวนเกี่ยวของในการสรางสรรครายการเก่ียวกับ
อาชีพและการสรางแรงบันดาลใจที่ออกอากาศจริงทางโทรทัศน หลังจากนั้นจึงนําขอมูลที่รวบรวม
ไดมาวิเคราะหเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางสรรครายการที่ตอบสนองความตองการของ
กลุมเปาหมายใหไดมากที่สุด 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.  ประชากร (Population) กลุมคนเพศชายและหญิงที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น

อุดมศึกษาซึ่งมีอายุระหวาง 18-25 ป และผูที่มีสวนเกี่ยวของในการสรางสรรคสารคดีทางโทรทัศน 
                2.  กลุมตัวอยาง (Sampling) การเลือกสุมกลุมตัวอยาง จะใชการสุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) คือ กลุมตัวอยางที่กําลงัศกึษาอยูในระดับอุดมศึกษาที่มีอายุระหวาง 
18-25 ป ที่มีความสนใจในดานแฟชั่นและแฟชั่นดีไซน และกลุมตัวอยางที่มีสวนเกี่ยวของในการ
สรางสรรคสารคดีทางโทรทัศน 

 
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ขั้นตอนที่ 1  สํารวจเอกสาร (Documentary Research) ศึกษาและวิเคราะหขอมูล

โดยผูศึกษาจะเริ่มเก็บขอมูล และศึกษาเอกสารชั้นรอง คือตําราทางวิชาการ วิทยานิพนธ สารนิพนธ 
และเอกสารจากสื่อตางๆ รวมไปถึงรายการท่ีมีความเกี่ยวของ 

 ขั้นตอนที ่2  การสัมภาษณผูทีม่ีสวนเกีย่วของในการสรางสรรคสารคดีโทรทศันเกีย่วกับ
แฟชั่นและการสรางแรงบันดาลใจ 

 ขั้นตอนที ่3  การสนทนากลุมกับกลุมตัวอยาง 
 

แหลงขอมูล 
 - หองสมดุมหาวิทยาลยัศลิปากร วิทยาเขตบางรัก 

                 - เว็บไซตตางๆ ที่เกีย่วของ 
 
                การวิเคราะหขอมูล 

  การวิเคราะหขอมลูเชงิคุณภาพจากการสนทนากลุมของกลุมเปาหมายจํานวน 10 คน 
หลงัการผลิตชิ้นงาน ซึง่ผลการวิเคราะหขอมลูสามารถสรุปการประเมินประสิทธิผลรายการ “What 
make the brand successful” เปนประเด็นในการศึกษาดังนี ้
                  สวนที ่1 เนื้อหาของสารคด ี(Content)  และรูปแบบวิธกีารนําเสนอของสารคดี   
(Format and presentation)
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                  สวนที ่2 การถายทําภาพและเสยีงของสารคด ี
                  สวนที ่3 การตดัตอ และ ลีลาการนําเสนอสารคด ี(Style) 
                  สวนที ่4 ดนตรแีละ เสยีงประกอบรายการ (Music and Sound effect) 
                  สวนที ่5 ความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของสารคด ี(Overview) 
                  สวนที ่6 ประโยชนท่ีไดจากการรับชมสารคด ี
                  สวนที ่7 ความคดิเห็น และขอเสนอแนะ 
 
อภปิรายผลการศกึษา  

การอภิปรายผลสามรถแบงออกเปน 2 สวนคืออภิปรายผลการศึกษาและผลการดําเนิน 
งาน ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดดั้งนี้  ในการผลิตชิ้นงานสารคดี  “What make the brand 
successful”  มีความสอดกลองกับทฤษฎีและแนวคิดตางๆ ดังนี้  
 
               1. จากแนวคิดเกี่ยวกับสารคดีที่กลาวมานั้น พบวาผูสงสารนั้นมีสวนสําคัญที่จะตองสง
สารไปใหผูรับสารใหเขาใจมากที่สุด จากคุณสมบัติของผูสงสารที่กลาววา  จะตองเปนผูที่มีความรู
ความเขาใจในเนื้อหาของสารที่ตองการจะสื่อออกไปเปนอยางดี และตองเปนผูที่มบีุคลิกลักษณะที่ดีมี
ความนาเชื่อถือ  แคลวคลองเปดเผยจริงใจ  ทางผูศึกษาไดนํามาใชในการเลือก ผูประกอบอาชีพ ดีไซ
เนอร เพราะเปนอาชีพที่ตองมีความรู มีความเขาใจในสิ่งที่ตัวเองทําเปนอยางดี สามารถสื่อสารไปยัง
ผูชมไดดี รวมถึงหลักในการสื่อสารที่ จะตองคํานึงถึงภาษาที่ใชใหเหมาะกับผูรับสารนั้น  

2. จากแนวคิดเกี่ยวกับแรงบันดาลใจน้ัน พบวาแรงบันดาลใจนั้นเปนสิ่งสําคัญที่สามารถ 
ผลักดันใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเร่ิมตนที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งได   ผูศึกษาไดนําแนวคิดของบันได
สามขั้นของการเปนผูนําในการสรางแรงบนัดาลใจที่กลาวไววาตองมีความเชื่อมั่นในตนเองวาผลสําเร็จ 
ที่ตองการจะไดรับจากการคิดหรือจากการกระทํานั้น จะสามารถพิชิตมันไดอยางแนนอนโดยตองไมมี
ความยอทอ ซึ่งจากแนวคิดนี้ผูศึกษาไดนํามาใชคัดเลือกตัวบุคคลที่นํามาเปนตัวอยาง วาจะตอง 
มีคุณลักษณะที่เปนผูนําได และมีความนาเชื่อถือ   

3. จากแนวคิดเกี่ยวกับการสรางแบรนดและบทบาทสําคัญของตราสินคา  ผูศึกษาไดนํา 
มาใชเปนแนวทางในการนําเสนอสินคา และเน้ือหาสารคดีที่ตองนําเสนอออกมาใหผูชมไดเห็นถึงการ 
สรางสรรคผลงานของบุคคลนั้นๆ ใหเห็นถึงความสําคัญของการสรางแบรนด เพื่อเปนการจุดประกาย 
ความคิดที่มีอยูในตัวผูชม แลวนํามาตอยอดเพื่อสรางประโยชนใหกับตัวเอง  

4.สารคดีและรายการโทรทัศนที่เกี่ยวของ ศึกษาสารคดีที่เกี่ยวของกับการนําเสนอตัว
บุคคล นําเสนอแฟชั่นดีไซน และสรางแรงบันดาลใจ ผูศึกษาไดนําเทคนิคตางๆ ในการนําเสนอ อาทิ 
มุมภาพในการถายทํา การดําเนินเร่ือง การใชกราฟก รวมถึงเนื้อหา มาประยุกตใช 
 
ปญหาและอปุสรรคในการผลิตชิ้นงาน  
แบงออกเปน 3 สวน ไดแก  

1. ขั้นตอนกอนการผลติ (Pre-production) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



50 

 

ปญหาที่สําคัญกอนการผลิตคือผูศึกษายังไมมีความชัดเจนวาจะสื่ออะไรกับคนดู  อีกทั้ง
ยังจับประเด็นหลักที่สําคัญของสารคดีที่จะผลิตขึ้นไมได  ทําใหเนื้อเร่ืองไมคงที่  และไมสามารถ
กําหนดแผนการที่ชัดเจนได 

 2. ขั้นตอนการผลติ (Production)  
 เนื่องจากอุปกรณที่ไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษาที่ม ีเลยทําใหอุปกรณไมครบ จึงตอง

ไปหาซื้อเพิ่มเติม รวมถึงคิวของตัวดไีซเนอรเองซึง่งานยุงมาก จําไมคอยมีเวลามากนัก สวนในเร่ืองของ
การถ า ยทํ าจะมีปญหา ในเรื่ อ งของการอัด เ สีย ง  เกิดนอยซหรือ เสีย งรบกวนเยอะมาก 
                 3. ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ (Post-Production)  
                  ขั้นตอนน้ีเปนการเรียงลําดับเรื่องราว และการตัดตอภาพและเสียงใหมีความเชื่อมโยง
กัน  ปญหาที่พบก็คือเสียงสัมภาษณตอนไปถายมาไมชัด ทําใหตองแกไขยากมาก อีกทั้งฟุตเทจหรือ
ภาพที่ไปถายมามีนอยเกินไป จึงตองไปถายมาเพิ่มเติม 
 
ขอเสนอแนะ 
                1. ขอเสนอแนะสําหรับการสรางสรรคสารคดีทางโทรทัศนที่มเีนื้อหาเกี่ยวกับแฟชั่น 
ดีไซเนอร 
                    1.1 รูปแบบที่นําเสนอในสารคดีโทรทัศนประเภทสารคดีทีม่ีเนื้อหาเกีย่วกับ แฟชั่น  
ควรนําเสนอใหมคีวามแปลกใหม  และแตกตางจากสารคดีอืน่ๆที่มีอยูแลว เพราะจะทําใหสารคดดีูมี
ความนาสนใจ  และนาตดิตามมากขึ้น 
                    1.2 จากการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมสารคดโีทรทัศนทั่วไป ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
เรื่องของแฟชัน่ดไีซเนอรโดยตรงนั้น พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยรับชมสารคดีแนวนี้ในโทรทัศน
ชองฟรีทีวีปจจุบัน  เนื่องจากจะมีเนื้อหาเรื่องอื่นๆเขามาแทรกดวย  เพราะโทรทัศนชองฟรีทีวีมีกลุม 
เปาหมายเปนบุคคลจํานวนมากทั่วทั้งประเทศ  เนื้อหาที่นําเสนอจําตองเปนเรื่องที่เขาถึงกลุมคน
จํานวนมากไดดวย ดังนั้นการทําสารคดีประเภทสารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟชั่นดีไซเนอรโดยเฉพาะ  
จึงมีความจําเปนตองอยูในชองเคเบิ้ลทีวี  เพราะสามารถเขาถึงกลุมบุคคลเฉพาะกลุมได 

2. ขอเสนอแนะสําหรับงานวจิัยในอนาคต 
                      จากผลสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมสารคดีของกลุมตัวอยาง มีความคิดเห็นวา           
ในสารคดีชิ้นน้ี เนื้อหาบางสวนมีการใช Product placement ทําใหบางจุดมุงเนนในเชิงการโฆษณา 
แบรนดมากกวาอธิบายถึงสิ่งที่ทําใหแบรนดประสบความสําเร็จ และนาจะเพิ่มลูกเลนการตัดตอให 
ตื่นตาตื่นใจกวานี้  ควรเพิ่มเนื้อหาและความยาวของสารคดีนี้เพราะเน้ือหามีความนาสนใจ นาติดตาม 
 

ผูศึกษาไดมีการสรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ  เพื่อใหผูศึกษาไดเขาใจ
ผลสรุปของการผลิตสารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสรางแบรนดเสื้อผาของดีไซเนอรใหประสบ
ความสําเร็จในคร้ังนี้ มากยิ่งขึ้น  และจะนําไปพัฒนาสารคดีใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอไป 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



51 

 

บรรณานุกรม 
 
ภาษาไทย 
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ตารางการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



55 

 

แผนการดําเนินงาน 

ตอไปนีเ้ปนการชีแ้จงขั้นตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึง่มีรายละเอยีดดังนี ้
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ภาคผนวก ข 

ตัวอยางแบบสอบถามสํารวจพฤติกรรมการเปดรับสือ่ 
ความตองการดานเนือ้หา และรูปแบบการนําเสนอสารคดีทีม่ีเนื้อหาเกีย่วกบัแฟชั่นดีไซน 
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แบบสอบถามความคิดเห็นและความตองการในการรับชมสารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสรางแบ

รนดเสื้อผาของดีไซเนอร 

  

คําชี้แจง: แบบสอบถามนีจ้ัดทําขึ้นเพื่อตองการเก็บรวบรวมขอมลูไปใชในการทําจุลนิพนธ เรือ่ง 

"การสรางสรรคสารคดทีี่มีเนือ้หาเกี่ยวกบัการสรางแบรนดเสื้อผาของดีไซเนอร" เพื่อเปนสวนหนึ่ง

ของการทําจุลนิพนธระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร เอกวิชาวทิยแุละโทรทัศน คณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มหาวิทยาศิลปากร 

 

ตอนที1่ แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตวั  

1.1 เพศ   

          ชาย                                  หญิง 

1.2 อาย ุ

         ต่ํากวา 18 ป                        18-25 ป                         25-30 ป                     30 

ขึ้นไป 

1.3 อาชีพ 

         นักเรยีน/นักศึกษา                 ขาราชการ                       พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

         พนักงานบริษัท                     ธุรกิจสวนตัว                     อื่นๆ…………………… 

1.4 ระดับการศกึษา 

         ต่ํากวาปริญญาตรี                  ปริญญาตรี หรือ เทียบเทา            สงูกวาปริญญาตร ี

1.5 รายไดตอเดือน 

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

         15,001 - 20,000 บาท         20,001 - 25,000 บาท               มากกวา 25,000 บาท 

ตอนที2่ แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปดรับชมสารคดีทางโทรทัศน 

2.1 วันใดที่ทานจะเลือกเปดรับชมสารคดีโทรทศันบอยที่สุด 

          จันทร – ศุกร                        เสาร – อาทิตย                         ไมแนนอน 
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2.2 ชวงเวลาสวนใหญที่รับชมสารคดีโทรทัศน 

          06:00 - 09:59 น.                 10:00 - 12:59 น.                      13:00 - 16:59 น. 

          17:00 - 19:59 น.                 20:00 - 23:59 น.                      00:00 น. เปนตนไป 

2.3 ประเภทสารคดีทีท่านชอบรับชมมากทีสุ่ด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

          สารคดีสาระความรู (GENERAL FEATURE)        สารคดีเชิงขาว (NEWS DOCUMENTARY)                 

          สารคดีเชิงวิเคราะห (DOCUMENTARY)            สารคดีทองเทีย่ว (TOURING FEATURE) 

          สารคดีเชิงนเิวศ (ECO - DOCUMENTARY)        สารคดีชีวประวัติ (Biography)         

          สารคดีเนือ่งในโอกาสพเิศษ (SPECIAL OCCASION FEATURE) 

ตอนที่3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความตองการทางดานเนื้อหา และรูปแบบของสารคดี

3.1 ทานมีความสนใจเกีย่วกับกระบวนการในการออกแบบแฟชั่นหรือไม 

          สนใจ                  ไมสนใจ  

3.2 ทานอยากใหสารคดีนําเสนอเนื้อหาในดานใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

           ประวัติสวนตัวของดีไซเนอร                                   

           จุดเร่ิมตนในการมาเปนดีไซเนอร 

           แรงบันดาลใจในการออกแบบผลงาน 

           แหลงทีม่าของวัสด ุ

           วิธีการดําเนินงานในการสรางจุดเดนใหแบรนด 

           มุมมองในการสรางสรรคผลงาน        

           การสรางความพึงพอใจใหลูกคา 

          อื่นๆ ……………………………..... 

 

3.3 ทานอยากรับชมสารคดีทีม่ีการดําเนินเรื่องแบบใด 

           สารคดทีี่มีการเลาเรื่องดวยภาพ ประกอบคําบรรยาย 

           สารคดสีัมภาษณ 

           สารคดีจําลองสถานการณ 

           สารคดเีรียลลติี ้
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3.4 ความตองการดานเนือ้หาใหเนนหนักไปทางดานใด 

ดีไซเนอร 

แบรนด 

ผลงาน 

แฟชั่นโชวหรือแฟชั่นเซต 

 

3.5 ความตองการให Mood&Tone ของสารคดเีปนไปในทิศทางใด 

          เบื้องหนาทีส่วยงาม 

          เบื้องหลังทีส่มจริง 

3.6 สิง่ที่อยากเสนอใหมีใน Vox pop ซึ่งเปนการสมัภาษณลกูคาเกีย่วกับทัศนคต ิ 
           ความพึงพอใจของลูกคาทีม่ีตอแบรนดนี ้
           ทศันคติของลูกคาที่มตีอภาพลักษณของแบรนด 
           สิง่ที่อยากจะทราบจากดีไซเนอร 
 

3.7 ดานทศันคตแิละมุมมองในดานความนาเชื่อถือของบคุคล ที่คดิวามคีวามนาเชื่อถือมากทีส่ดุ 

          ผูเชีย่วชาญในวงการแฟชั่น 

          ลูกคาผูใชจริง มปีระสบการณดวยตัวเอง 

          บุคคลทั่วไป 

3.8 ทานรับชมสารคดีที่มเีนื้อหาเกีย่วกับการสรางแบรนดเสือ้ผาของดีไซเนอรเพื่อวตัถุประสงคใดมาก

ที่สดุ 

          เพื่อสรางแรงบันดาลใจ            อยากทําเปนอาชพีเสริม               อยากรูจักเจาของ

ผลงาน            

          สนใจผลงานดานการออกแบบ        อยากรูวิธีการดําเนินงาน          

          อื่นๆ……………………………….. 

 

ตอนที่ 4 คําถามดานความตองการรูปแบบรายการ 
4.1 ทานชื่นชอบการดําเนินสารคดแีบบไหน 
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          มพีิธีกร                               ไมมีพิธีกร 

4.2 ความยาวเทาไหรที่ทานคดิวาเหมาะสมกบัสารคดีนี ้

         10-15 นาท ี              15 -20 นาที               20-30 นาที               มากกวา 30 นาท ี

4.3 ปจจัยใดที่จะทําใหทานสนใจและเลือกรับชมสารคดีทางโทรทัศนมากทีส่ดุ 

          พิธีกร                 เนือ้หา                ภาพ             กราฟก             

อื่นๆ…………………….. 

4.4 ความตองการดานการดําเนินเร่ืองของสารคด ี
สารคดีที่มกีารเลาเรื่องดวยภาพ ประกอบคําบรรยาย และ voice over 
สารคดีสมัภาณบุคคล 
สารคดีจําลองสถานการณ มกีารสรางตัวละคร 
สารคดีเรยีลลิตี ้

 

ตอนที่ 4 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ค 

ตัวอยางแบบสอบถามแบบเจาะลึก 
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แบบสอบถามแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) 

1. คําถามทั่วไปเกีย่วกบัสารคดีประเภทที่มเีนื้อหาเกีย่วกับแฟชั่น 

1. ขั้นตอนในการผลติสารคดีในปจจุบัน 

2. ปจจัยใดที่ทําใหสารคดีไดรับความนยิม 

3. การผลติสารคดีที่มเีนื้อหาเกีย่วกับแฟชั่นดีไซน ควรมีขั้นตอนและวิธีการผลติอยางไร 

 

2. คําถามดานเนื้อหาของสารคด ี

          1.  มีวิธีการเลือกเนื้อหาที่จะเอามานําเสนอในสารคดีอยางไร ดูจากเหตผุลอะไรบาง 

          2.  ถาเปนสารคดีเกีย่วกับแฟชั่น ในเรื่องไหนทีท่านคดิวาผูชมจะสนใจมากที่สดุ 

 

3. คําถามเกีย่วกบัรูปแบบของสารคด ี

          1.  มีรูปแบบในการนําเสนอสารคดีอยางไร ใหดูเปนสารคดแีฟชั่น 

          2.  การเลือกใชเทคนคิพิเศษตางๆ และดนตรีประกอบ 

 

4. คําถามดานปญหา และอุปสรรคในการผลิตรายการ 

          1.  ปญหาและอุปสรรคที่พบในการผลติรายการ 

 

5. คําถามดานผูเชีย่วชาญทางดานแฟชั่นดีไซน 

          1. การเริ่มตนทําธุรกิจหรือการเริ่มตนในการสรางแบรนด 

          2. ปญหาและอุปสรรคที่พบ 

          3. มีวิธีการอยางไรในการสรางแบรนดใหโดดเดน มเีอกลักษณตางจากแบรนดอื่น 

          4. แรงบันดาลใจในการออกแบบเสื้อผา 

          5. มุมมองความคดิดานการทําธุรกิจแบรนดเสื้อผา 

          6. ความคดิเห็นเกีย่วกับดีไซเนอรหนาใหม และผูทีจ่ะเริ่มตนสรางแบรนดของตัวเอง 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
ตัวอยางแบบสอบถามการสนทนากลุม 
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แบบสอบถามการสนทนากลุม 

         ในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนจากการรบัชมสารคดีที่ใหความรูเกี่ยวกับการสราง 
แบรนดเสือ้ผาใหประสบความสําเรจ็” ของกลุมตัวอยาง ผูทีส่นใจดานแฟชัน่และการสรางแบรนด
เสื้อผา ที่มอีายุระหวาง 18-25 ป จํานวน 10 คน 
 

สวนที่ 1 เนื้อหาของสารคด ี(Content)  และรูปแบบวิธีการนําเสนอของสารคด ี(Format and 

presentation) 

สวนที่ 2 การถายทําภาพและเสียงของสารคด ี
สวนที่ 3 การตดัตอ และ ลลีาการนําเสนอสารคดี (Style) 

สวนที่ 4 ดนตรีและ เสยีงประกอบ (Music and Sound effect) 

สวนที่ 5 ความพึงพอใจที่มตีอภาพรวมของสารคดี (Overview) 

สวนที่ 6 ประโยชนที่ไดจากการรับชมสารคด ี

สวนที่ 7 ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ 
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