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จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาวิจัย ซึ่งน าไปสู่การผลิตรายการโทรทัศน์
ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ รายการ แฟทชั่นนิสต้า (Fatshionista) ใน
รูปแบบของรายการโทรทัศน์ ความยาว 15 นาท ีโดยการศึกษาได้มุ่งเน้น การผลิตรายการโทรทัศน์ใน
ทุกขั้นตอน เริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ (Pre-production) ด้วยการ
ส ารวจและวิเคราะห์รายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพและรายการท่ีเกี่ยวข้อง มีการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ จ านวน 2 คน และมีส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย 
คือผู้หญิงเจ้าเนื้อเพศหญิง ที่มีอายุตั้งแต ่15 ปีขึ้นไป จ านวน 100 คน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ทั้งหมด มาจัดท าโครงร่างรายการ บทโทรทัศน์ส าหรับรายการผู้หญิงเจ้าเนื้อ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
สื่อสารมวลชนช่วยในการตรวจสอบด้านโครงสร้างและเนื้อหารายการ จากนั้นจึงด าเนินผลิตรายการ
โทรทัศน์ส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ รายการ แฟทชั่นนิสต้า (Fatshionista) จ านวน 1 ตอน ความยาว 15 
นาที (Production and Post-Production) และหลังจากผ่านขั้นตอนผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับ
ผู้หญิงเจ้าเนื้อ รายการ แฟทชั่นนิสต้า (Fatshionista) แล้ว ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลรายการ
(Evaluation) โดยการเปิดรายการ แฟทชั่นนิสต้า (Fatshionista) ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับชม และ
ประเมินแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มเป้าหมายผู้หญิงเจ้าเนื้อ จ านวน 2 กลุ่ม  โดย
แบ่งเป็นผู้หญิงเจ้าเนื้อที่มีอายุระหว่าง 15 - 25 ปี จ านวน 5 คน และ ผู้หญิงเจ้าเนื้อที่มีอายุตั้งแต่ 26 
ปีขึ้นไป จ านวน 5 คน รวมทั้งสิ้นเป็นจ านวน 10 คน 

ผลการประเมินผล รายการ แฟทชั่นนิสต้า (Fatshionista) พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ 
ทั้ง 2 กลุ่ม มีความพึงพอใจต่อรูปแบบและเนื้อหาของรายการ โดยให้เหตุผลว่าเนื้อหาสาระมี
ประโยชน์ส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง  ในส่วนของรูปแบบการ
น าเสนอของรายการ กลุ่มเป้าหมายได้ให้ความเห็นที่แตกต่างกันออกไป โดยกลุ่มเป้าหมายผู้หญิงเจ้า
เนื้อที่มีอายุระหว่าง 15 -25 ปี เห็นว่ามีการน าเสนอที่น่าสนใจ โดยการเลือกใช้ภาพ กราฟิก และ
ดนตรีประกอบในการสร้างสีสันให้รายการน่าติดตาม ไม่รู้สึกน่าเบื่อ แต่กลุ่มเป้าหมายผู้หญิงเจ้าเนื้อที่
มีอายุตั้งแต่ 26 ปีขึ้นไป เห็นว่า กราฟิกต่างๆนั้น มีความรวดเร็ว ท าให้รับข้อมูลไม่ทันในบางส่วน 
รวมถึงการด าเนินรายการที่รวดเร็ว ท าให้รับข้อมูลได้ไม่ละเอียดนักเช่นกัน ส่วนในด้านของผู้ด าเนิน
รายการ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ทั้ง 2 กลุ่ม เห็นว่าสามารถเรียกความสนใจจากผู้ชมได้ อีกทั้งรายการ
โทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อในปัจจุบันนั้น ในประเทศไทย เรียกได้ว่า
ไม่มีอยู่เลย ดังนั้นจากผลการประเมินผล รายการ แฟทชั่นนิสต้า (Fatshionista) จึงได้รับความชื่น
ชอบและความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมายผู้หญิงเจ้าเนื้อเป็นอย่างมาก 
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กิตติกรรมประกาศ  
 

 จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาจาก ผศ.โชติรส ทิมพัฒนพงษ์ ซึ่ง
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
ข้าพเจ้า อีกทั้งยังเป็นก าลังใจส าคัญที่ท าให้ข้าพเจ้าได้ผลิตผลงานออกมาอย่างเต็มความสามารถ 
รวมทั้ง อาจารย์มานิดา นฤภัทร อาจารย์กังวาล ทิมพัฒนพงษ์ ดร.ทวีรัก กลิ่นสุคนธ์ และอาจารย์
สร้างสรรค์ สันติมณีรัตน์ ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้า 
ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่าน
เป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่านที่ใหค้วามรู้ ค าแนะน า และประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง จนท าให้ศิษย์คนนี้
ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 

นอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หากไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือจาก 68สตูดิโอ (68Studio) ที่อ านวยความสะดวกในด้านสถานที่ รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการถ่ายท า และขอขอบพระคุณ คุณเต้น นรารักษ์ ที่มีน้ าใจ สละ
เวลาที่มีค่ายิ่ง ในการเดินทางมาร่วมถ่ายท าอย่างเต็มที่ เพ่ือมาช่วยเติมเต็มให้รายการแฟทชั่นนิสต้า 
(Fatshionista) มีความสมบูรณ์ที่สุด 

สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณ นางวรากร ครุฑขุนทด คุณแม่ของข้าพเจ้า บุคคลที่มี
ความส าคัญที่สุด โดยให้การสนับสนุนในทุกๆด้าน มอบความรัก การดูแล ให้ก าลังใจ และสนับสนุนใน
ด้านการศึกษาจนท าให้ข้าพเจ้าประสบความส าเร็จในวันนี้ รวมทั้งครอบครัวเล็กๆของข้าพเจ้า คุณยาย 
และชะเอม ที่คอยเป็นก าลังใจ และผลักดันให้ข้าพเจ้าประสบความส าเร็จ และขอขอบคุณความ
ช่วยเหลืออย่างเต็มใจจากเพ่ือนๆทุกคน นัทตี้ สัญฐิติ บุญแสวง และ อ๋ิว ผุสดี อินต๊ะชมภู ที่สละเวลา
มาเป็นผู้ด าเนินรายการให้อย่างเต็มความสามารถ ขอขอบคุณ จ๋ า กวิน พงษ์นิยธรรม และน้องพลับ 
จิรเมธ ภากรโชติ ที่มาช่วยท าไตเติ้ล (Title) และ คีย์ซีน (Keyscene) ให้ รวมถึงทีมงานทุกฝ่าย ที่
ทุ่มเทให้กับรายการแฟทชั่นนิสต้า (Fatshionista) จนเหมือนกับเป็นรายการของทุกคน 

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน า ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา 
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บทที่  1 

บทน ำ 

 
ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 เนื่องจากมนุษย์มีพันธุกรรมต่างกัน เติบโตในสิ่ งแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ ระบบ
วัฒนธรรมและการเมืองแตกต่างกัน  ดังนั้น  บุคลิกภาพของมนุษย์จึงมีหลากหลายแบบ บางลักษณะ
ก็เป็นลักษณะร่วมกันของมนุษย์เป็นสากล บางลักษณะก็เป็นเฉพาะวัฒนธรรม เฉพาะศาสนา เฉพาะ
เชื้อชาติและบางลักษณะก็เป็นลักษณะเฉพาะตัว (ศรีเรือน แก้วกังวาล 2546: 440)  
      บุคลิกภาพ คือลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลในด้านต่างๆ ทั้งส่วนภายนอกและส่วนภายใน 
ส่วนภายนอกคือส่วนที่มองเห็นชัดเจน เช่น รูปร่างหน้าตา กิริยามารยาท การแต่งตัว วิธีพูดจา การนั่ง 
การยืน ส่วนภายในคือส่วนที่มองเห็นได้ยากแต่อาจทราบได้โดยการอนุมาน เช่น สติปัญญา ความถนัด 
ลักษณะอารมณ์ประจ าตัว ความใฝ่ฝันปรารถนา ปรัชญาชีวิต ค่านิยม ความสนใจ เป็นต้น 
      บุคลิกภาพ ถือเป็นเรื่องที่ส าคัญเป็นอย่างมากส าหรับสตรีในสังคมไทยปัจจุบัน ทั้งส่วนภายใน 
หรือส่วนภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาพลักษณ์ภายนอกอย่างการแต่งตัว การท าผม หรือการ
แต่งหน้า ทุกอย่างล้วนแต่ส่งเสริมให้บุคคลนั้นดูดี และเป็นที่ยอมรับจากบุคคลอ่ืนๆ ที่ถึงแม้จะไม่เคย
ท าความรู้จักกัน แต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเสมือนใบเบิกทางท่ีจะท าให้บุคคลนั้นน่าประทับใจ 
 สังคมไทยในปัจจุบันนี้ เป็นสังคมกระแสนิยมที่มักนิยมชมชอบความผอม แฟชั่นหุ่นผอม
เพรียวเป็นกระแสที่มาแรงมากในกลุ่มของสตรี ดูได้จากเสื้อผ้าที่ถูกผลิตขึ้นในปัจจุบัน มักจะมีลักษณะ
เป็นเสื้อผ้าขนาดตัวเล็ก รัดรูป สายเดี่ยว เอวลอย เป็นเสื้อผ้าที่เน้นถึงรูปร่างของผู้สวมใส่ทั้งขาที่เรียว
เล็ก เอวคอดกิ่ว  สะโพกผาย  ที่ล้วนแต่ดึงดูดสายตาของคนรอบข้าง   ดังนั้นความอ้วนจึงเป็นเรื่อง
ใหญ่ ที่ผู้หญิงโดยเฉพาะในกลุ่มของวัยรุ่นให้ความสนใจและระมัดระวังในเรื่องรูปร่างของตนเองเป็น
อย่างมาก เพ่ือให้สวมเสื้อผ้าตามแฟชั่นได้อย่างสวยงาม และต้องพยายามควบคุมน้ าหนักและดูแล
รูปร่างเพ่ือไม่ให้หลุดกระแสความนิยมอีกด้วย 
     สมัยหนึ่งในอดีต แฟชั่นความงามทางกายของหญิงผู้หญิงก็คือการเป็นคนรูปร่างอวบอ๋ัน หาดู
ได้จากภาพวาดยุโรปในทุกที่ทุกแห่ง แม้แต่รูปปั้นเทพีวีนัสที่แขนหักหายไป ถึงจะไม่เห็นช่วงแขนว่า
เป็นอย่างไร แต่สังเกตให้ดีบริเวณท้องน้อย ก็จะเห็นว่าลงพุง อย่าลืมว่าเทพีวีนัสคือสัญลักษณ์ของหญิง
ที่มีรูปร่างงามที่สุดในโลกแต่ถ้าตัดสินกันด้วยสายตาคนปัจจุบันก็ต้องถือว่า วีนัส เป็นผู้หญิงที่มีรูปร่าง
อ้วน ถึงจะเป็นเทพีก็ตาม (ประสาร เปรมะสกุล, 2547: 288) นอกจากนี้ยังมีการค้นพบรูปปั้นผู้หญิง
อ้วนขนาดเล็กที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักคือ รูปปั้น Aurignacian ซึ่งมีลักษณะที่เน้นสัดส่วนร่างกายของ
ผู้หญิง อย่างไรก็ตามมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า รูปปั้นวีนัสและรูปปั้นต่างๆ ที่มีลักษณะอ้วนท้วนนั้นอาจเป็น
รูปปั้นที่ใช้เป็นเครื่องรางของขลัง เพ่ือยึดเหนี่ยวจิตใจในยุคสมัยที่สังคมยังขาดแคลนอาหารการกิน 
ความอ้วนจึงเป็นคุณลักษณะในด้านบวก ของสังคมสมัยโบราณ เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์
ของสังคม 
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2 

 

 
 ที่มาของแนวคิดที่ว่า "ความผอมคือความสวย" ในปัจจุบันนั้น พบว่ามีสาเหตุที่เห็นได้ชัดเจน
ที่สุดคือ บทบาทของสื่อมวลชน ธุรกิจบันเทิง และแฟชั่น ที่สร้างภาพหญิงงามที่มีรูปร่างบอบบาง 
ดารานางแบบที่มีรูปร่างผอมบางได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายค่านิยมเกี่ยวกับรูปร่างและความอ้วน
ในแวดวงของแฟชั่น ก็ถือเป็นการพยายามท าให้ผู้หญิงสมัยใหม่ มีรูปร่างที่เล็กตามกระแสสังคมนิยม 
โดยการสร้างขนาดของเสื้อผ้าที่เล็กมากๆ และเน้นรูปร่างของผู้สวมใส่ ทั้งสายเดี่ยว เอวลอย มาเป็น
ตัวแบบให้ผู้หญิงจะต้องกระท าการเปลี่ยนแปลงร่างกายเพ่ือให้สวมใส่เสื้อผ้าเหล่านั้นได้ ซึ่งจะสังเกต
ได้ว่าในวงการแฟชั่นปัจจุบัน แทบจะไม่มีพ้ืนที่ว่างส าหรับคนที่มีรูปร่างใหญ่อีกต่อไป ("ครัว" นิตยสาร
อาหารและวัฒนธรรม, 2544: 61) 
 จะมีก็ผู้หญิงอ้วนบางรายที่มีความมั่นใจเกินร้อย พยายามจะใส่ชุดตามกระแสนิยมประเภทนี้
กับเขาบ้าง เพราะก็พอจะมีผู้ผลิตส่วนหนึ่ง ที่ผลิตเสื้อผ้าไซส์ใหญ่มาขายเพ่ือเอาใจผู้หญิงๆเหล่านี้ ผล
ที่ได้คือไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็มีแต่คนมองตามด้วยความประหลาดใจเพราะเสื้อผ้ามาตรฐานของคน
อ้วนในสายตาผู้อ่ืนนั้น  ควรจะเป็นเพียงแค่  เสื้อยืด  กางเกงยีนส์ การที่คนอ้วนจะลุกขึ้นมาแต่งตัว
สวย ๆ  
ถือเป็นเรื่องประหลาดของสังคมเลยทีเดียว   จะมีก็แต่ คุณแหม่ม  สุริวิภา   พิธีกรชื่อดังของประเทศ  
ที่ถึงแม้จะอ้วน แต่ก็ยังเป็นที่ยอมรับ นอกจากความสามารถแล้ว ก็ยังมีเรื่องของเสื้อผ้า ที่แต่งออกมา
ได้สวยงามรวมถึงใบหน้าและทรงผมที่เข้ากับภาพลักษณ์ของเธอจนถูกยกให้เป็น "ไอดอล" ของผู้หญิง
อ้วน ที่คิดจะลุกข้ึนมาแต่งหน้า แต่งตัว ในสังคมไทย 
 จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2556 พบว่า ปัจจุบันเด็กไทยอายุ 2-18 ปี จ านวน 
17.6 ล้านคน เป็นโรคอ้วนร้อยละ 8 กลุ่มวัยรุ่น 13-18 ปี ร้อยละ 9 และความอ้วนนั้นก็ส่งปัญหาต่อ
การใช้ชีวิตในสังคมท่ีนิยมชมชอบความผอม  โดยเฉพาะผู้หญิง ทั้งการเลือกเสื้อผ้า  ท าผม  แต่งหน้า  
ถึงจะมีตัวช่วยจากนิตยสารความสวยความงามยี่ห้อต่างๆ หรือรายการโทรทัศน์มากมาย ในการพัฒนา
ตัวเอง ทั้งการแต่งหน้าท าผมอย่าง โมเมพาเพลิน แพรี่พาย หรือรายการที่เน้นการแต่งตัวอย่าง 
Sisterday แต่จะมีใครสังเกตหรือไม่ว่ารายการเหล่านี้ล้วนมีแต่ผู้ด าเนินรายการที่หุ่นดีและสวยอยู่แล้ว 
เพียงเสริมนิด เติมหน่อย ก็ออกมาสวยจนตะลึงได้ ผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน ก็ท าตาม โดยที่ไม่รู้ว่า เหมาะกับ
ตัวเองหรือไม่ หากรูปร่างเตี้ย แล้วยังใส่ชุดกระโปรงยาวที่ยิ่งท าให้เตี้ยเข้าไปอีก เพียงเพราะเห็นพิธีกร
ในโทรทัศน์ใส่แล้วสวย ก็คงไม่ดูดีเท่าไหร่ ยิ่งโดยเฉพาะ ผู้หญิงอ้วน ที่ไม่สามารถจะแต่งตัว แต่งหน้า
ตามรายการเหล่านี้ได้เลย 
 จากการที่ได้ศึกษาในเรื่องดังกล่าวข้างต้นนั้น ท าให้ผู้ศึกษาพบว่า ผู้หญิงเจ้าเนื้อส่วนใหญ่จะมี
ปัญหาในเรื่องของบุคลิกภาพ ทั้งการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมรูปร่าง ลักษณะ ของตนเอง โดยที่เข้ากับ
กาลเทศะ และปัญหาด้านสุขภาพที่มักจะเกิดขึ้นได้ง่าย รวมถึงปัญหาเรื่องความมั่นใจในตัวเองและ
การเข้าสังคม ดังนั้นผู้ศึกษาจึงต้องการผลิตรายการโทรทัศน์  ที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ
โดยเฉพาะ โดยจะมีประโยชน์ในการที่สามารถน าความรู้จากรายการ ไปปรับใช้กับปัญหาได้ในชีวิต
จริง 
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาข้ันตอนและกระบวนการในการผลิตรายการนิตยสารทางโทรทัศน์ส าหรับผู้หญิง 
 2. เพ่ือน าเสนอรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ  
ความยาว 15 นาที  จ านวน 1 ตอน 
 3. เพ่ือศึกษาความรู้ด้านการส่งเสริมบุคลิกภาพส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ  
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 
 การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ดังนี้  ในการศึกษาครั้งนี้ เป็น
การผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อความยาวประมาณ 15  นาที  
จ านวน  1  ตอน ซึ่งมีเนื้อหารายการที่หลากหลาย ที่ให้ทั้งสาระความรู้และความบันเทิงควบคู่ไปด้วย 
โดยผู้ศึกษาได้วางขอบเขตเนื้อหาของรายการให้ประกอบไปด้วย เทคนิคในการการแต่งตัว แต่งหน้า 
ท าผม ให้เหมาะสมกับรูปร่างของผู้หญิงเจ้าเนื้อ รวมถึงเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ ในการดูแลสุขภาพ
และการเสริมสร้างความม่ันใจในการเข้าสังคมมาน าเสนอส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อที่มักจะมีปัญหาเหล่านี้ 
โดยสามารถน าความรู้ เทคนิคจากรายการ ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 
 การผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ ได้ด าเนินการ
ศึกษาออกเป็น  5  ขั้นตอน  ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 : กำรศึกษำและวำงแผนวิจัย 
 1. ศึกษาค้นคว้าจากเว็บไซต์ ข้อมูลต่างๆทางอินเทอร์เน็ต หนังสือและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับ
ปัญหาของผู้หญิงเจ้าเนื้อ และความต้องการ รวมถึงส ารวจข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2. ศึกษารูปแบบและวิธีการน าเสนอรายการโทรทัศน์ส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อของต่างประเทศ 
จ านวน  1  รายการ และรายการของประเทศไทย จ านวน  1  รายการ เพ่ือน ามาเป็นตัวอย่างในการ
พัฒนาและแก้ไขข้อบกพร่องของเนื้อหาในรายการ 
 3. ศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายโดยวิธีการท าแบบสอบถามออนไลน์ ในเรื่องของปัญหา 
และความต้องการ 
 ขั้นตอนที่ 2 : กำรด ำเนินงำนก่อนกำรผลิตรำยกำร (Pre-production) 
 1. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อเขียนรูปแบบเนื้อหาของรายการ และจัดท า Proposal 
 2. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือเขียนโครงร่างรูปแบบรายการและบทออกอากาศทาง
โทรทัศน์ 
 3. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆเพ่ือผลิตรายการ 
 4. จัดหาผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ 
 ขั้นตอนที่ 3 : กำรด ำเนินงำนผลิตรำยกำร (Production) 
 การถ่ายท ารายการและควบคุมการผลิตตามแผนการถ่ายท า 
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 ขั้นตอนที่ 4 : กำรด ำเนินงำนหลังกำรผลิตรำยกำร (Post-production) 
 1. การเข้ากระบวนการล าดับภาพและเสียง 
 2. การจัดท าไตเติ้ล (Title) และกราฟิค (Graphic) ของรายการ 
 ขั้นตอนที่ 5 : กำรประเมินผล 
 1. ประเมินผลกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อน าผลที่ได้มาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนารายการ 
 2. น าเสนอชิ้นงาน ผลงานการผลิต 
 
แผนกำรด ำเนินงำน 
ตารางที่  1-1  ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 
กิจกรรม 2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
ศึกษาข้อมูลและน าเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์          
ค้นคว้า รวบรวม เอกสารและงานวิจัย 
ที่เก่ียวข้อง 

         

ทดสอบกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีแจกแบบ 
สอบถามและวิเคราะห์ข้อมูล 

         

น าเสนอแผนโครงการผลิตรายการ          
ด าเนินการก่อนผลิตติดต่อประสานงาน          
ผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ 
ที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ 

         

ตัดต่อรายการ          
ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน          
จัดท าเอกสาร          
 
ข้อจ ำกัดในกำรศึกษำ 
 1. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการผลิตรายการ เนื่องจากงบประมาณที่มีไม่มากนัก ท าให้
ต้องลดขนาดงานให้พอดี ทั้งในเรื่องของฉากรายการ และอุปกรณ์ประกอบฉาก 
 2. ข้อจ ากัดด้านบุคลากรในการถ่ายท า ทั้งผู้ช่วยผลิตแต่ละคนซึ่งเป็นนักศึกษา ที่จะต้อง
จัดท าจุลนิพนธ์ของตนเอง ท าให้แบ่งเวลาในการมาช่วยเหลือกันได้ยาก 
 3. ข้อจ ากัดด้านวัสดุอุปกรณ์ในการถ่ายท า เนื่องจากต้องใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ท าให้การยืมนั้น
เป็นเรื่องยาก 
 4. ข้อจ ากัดด้านระยะเวลาในการถ่ายท า เนื่องจากมีเวลาในการถ่ายท าเพียง 1 เดือนเท่านั้น 
ท าให้ยากต่อการถ่ายท าให้ละเอียด 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงข้ันตอนและกระบวนการผลิตรายการนิตยสารทางโทรทัศน์ส าหรับผู้หญิง 
 2. ท าให้ได้ชิ้นงาน รายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ  
ความยาว 15 นาที จ านวน 1 ตอน 
 3. น าเสนอข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ  
 
นิยำมศัพท์  
 1. รายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสม หมายถึง รายการนิตยสารทางโทรทัศน์
ส าหรับผู้หญิง ที่มีเนื้อหาในการส่งเสริมภาพลักษณ์ภายนอกของบุคคล ให้ดูดีและเหมาะสม ตั้งแต่หัว
จรดเท้า ไม่ว่าจะเป็น ทรงผม การแต่งหน้า เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับต่างๆ รวมไปถึง
ด้านสุขภาพและความม่ันใจด้วย 
 2. ผู้หญิงเจ้าเนื้อ หมายถึง ผู้หญิงที่มีสภาวะของร่างกายที่มีปริมาณไขมันมากกว่าเกณฑ์ปกติ 
คือมีการเพิ่มขึ้นของพลังงาน (แคลอรี่) ที่สะสมไว้มากขึ้น เป็นความไม่สมดุลระหว่างพลังงานที่รับเข้า
ไป และการใช้พลังงานของร่างกาย มีดัชนีมวลกาย หรือน้ าหนักตัวเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็น
เมตรมากกว่า 30 กก./ม² ขึ้นไป ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 5-18 ปี (พรฑิตา ชัยอ านวย, 2544) 
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรมและผลงานที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาเรื่อง "การผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้า

เนื้อ" ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้หาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาศึกษาและวิเคราะห์ เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้ 

 
   1. แนวคิดและทฤษฎี 

   1.1 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร 
         1.1.1. ความหมายของการสื่อสาร  
         1.1.2. องค์ประกอบของการสื่อสาร 
         1.2.3. แนวคิดเก่ียวกับความน่าเชื่อถือในตัวผู้ส่งสาร 
         1.2.4. แนวคิดเก่ียวกับสาร 
         1.2.5. แนวคดิการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ 
   1.2. แนวคิดทฤษฎีการใช้สื่อเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจ  
      (Uses and Gratification Approach) 
   1.3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบและการผลิตรายการโทรทัศน์ 
          1.3.1. ประเภทของรายการโทรทัศน์ 
          1.3.2. ขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน์ 
   1.4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปร่างและร่างกาย  
          1.4.1. ทฤษฏีบุคลิกภาพตามรูปร่างของบุคคล (Types Personality Theory) 
          1.4.2. ทฤษฎีบุคลิกภาพแบบมนุษยนิยม (Humanist Personality Theory) 
   1.5. แนวคิดเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเอง 
 
2. งานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 
3. ผลงานที่เกี่ยวข้องและรายการอ้างอิง 
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1.  แนวคิดและทฤษฎี 
 
    1.1.  แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร  
 
             1.1.1. ความหมายของการสื่อสาร การสื่อสาร มีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า 

การสื่อความหมาย ในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Communication ซึ่งรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า
Communis หมายถึงการร่วม (Common) เมื่อมีการสื่อสารหรือการสื่อความหมายก็หมายถึงว่า มี
การกระท าร่วมกันในบางสิ่งบางอย่าง นั่นคือการถ่ายทอด หรือการและเปลี่ยนข่าวสาร ความรู
ความคิด ของคนเรานั่นเอง (Webster Dictionary 1978: 98) 

          การให้ความหมายของการสื่อสารข้างต้น ยังไมใช่ความหมายที่สมบูรณนัก เพราะ
การสื่อสารที่แท้จริงนั้น มีความหมายกว้าง ครอบคลุมเกี่ยวข้องกับชีวิตและสังคมมนุษย์ในทุกๆเรื่อง
นักวิชาการด้านการสื่อสารได้ให้ความหมายไวต่างๆกัน ตามแงมุมที่แต่ละคนพิจารณาให้ความส าคัญ
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ (ปรมะ สตะเวทิน 2529: 5-7)  

          วิลเบอร์ชแรมม์ (Wilber Schramm) ให้ความหมายว่าการสื่อสาร คือการมีความ
เข้าใจร่วมกัน ต่อเครื่องหมายที่แสดงข่าวสาร 

          ชารล อีออสกุด (Charl E.Osgood) ให้ความหมายโดยทั่วไปว่าการสื่อสารเกิดขึ้น
เมื่อฝ่ายหนึ่ง คือผู้ส่งสารมีอิทธิพลต่ออีกฝ่ายหนึ่งคือผู้รับสารโดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆซึ่งถูกส่งผ่านสื่อที่
เชื่อมต่อสองฝ่าย 

          วอร์เรน ดับเบิลยูวีเวอร์ (Worren W. Weaver) กล่าวว่าการสื่อสารมีความหมาย
กว้างครอบคลุมถึงกระบวนการทุกอย่าง ที่จิตใจของคนๆ หนึ่งอาจมีผลต่อจิตใจของอีกคนหนึ่งไมใช่
เพียงการพูดและการเขียนเท่านั้น แต่รวมถึง ดนตรีภาพ การแสดงและพฤติกรรมอ่ืนๆของมนุษย์
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ (Oxford English Dictionary) ให้ความหมายว่าการให้การน าการ
แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้อ่ืนๆ 

          จากความหมายที่มีผู้ให้ไว้แตกต่างกัน ซึ่งบางคนให้ความหมายครอบคลุมไปถึง
พฤติกรรมที่ไมใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนด้วย บางคนถือว่าการสื่อสารคือการแสดงออกทุกอย่าง ที่
ผู้อ่ืนเข้าใจไดไมวาการแสดงนั้นจะมีเจตนาให้ผู้อ่ืนเข้าใจหรือไมก็ตาม จึงอาจสรุปไดวาการสื่อสาร คือ
การที่มนุษย์ถ่ายทอดความรูความคิด หรือประสบการณของตนไปยังบุคคลอ่ืน และการรับความรู้
ความคิดจากบุคคลอ่ืน มาปรับพฤติกรรมของตนเอง โดยกระบวนการของการสื่อสารซึ่งการถ่ายทอด 
และการรับความรู้ความคิดมีอยู่ 3 ลักษณะคือ 

   1. การใช้รหัสสัญญาณโดยตรง เช่น การใช้สัญญาณเสียง ภาษาพูด สัญลักษณ์
ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง ตลอดจนรหัสสัญญาณอ่ืนๆ ที่กระท าโดยตรงระหว่างผู้ถ่ายทอดกับผู้รับ 

   2. การใช้เครื่องมือในการถ่ายทอด เป็นการสื่อสารโดยผ่านทางเครื่องมือ เช่น การ
ใช้โสตทัศนูปกรณ์วิทยุกระจายเสียง คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารอ่ืนๆ 

   3. การถ่ายทอดโดยกระบวนการทางสังคม เช่น การปฏิบัติสืบทอดทางประเพณี
ศาสนา วัฒนธรรม และระบบอื่นๆของสังคม 
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      1.1.2. องค์ประกอบของการสื่อสาร การสื่อสารต้องประกอบด้วยผู้ส่งสาร 
(sender) และผู้รับสาร (receiver) เสมอ อย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีบุคคลหรือกลุ่มคนที่ผู้ส่งสารตั้งใจส่ง
สารไปถึง (intended receiver) แต่การสื่อสารยังต้องมีองค์ประกอบนอกเหนือจากผู้ส่งสารและ 
ผู้รับสาร นั่นคือตัวกลางที่เข้ามาช่วยอธิบายให้กระบวนการสื่อสารมีความสมบูรณ์ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้น 
การสื่อสารโดยทั่วไปจึงประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ประการ ดังนี้ 
                 1. ผู้ส่งสาร (Sender) หรือผู้สื่อสาร (Communicator) หรือแหล่งสาร
(Source) เป็นแหล่ง หรือต้นทางที่น าเรื่องราวข่าวสาร ความรู้ ตลอดจนเหตุการณ์ต่างๆ เพ่ือส่งไปยัง
ผู้รับซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มชน ผู้ส่งนี้จะเป็นบุคคลเพียงคนเดียว กลุ่มบุคคลหรือสถาบันต่างๆ ก็ได้ 
              2. เนื้อหา (Message) ได้แก่ เรื่องราวที่ส่งออกมาจากผู้ส่งสาร เช่น 
ข่าวสารความรู้ ความคิดเห็น บทเพลง ภาพ ฯลฯ เพื่อให้ผู้รับสารได้รับข้อมูลเหล่านี้ 
              3. สื่อหรือช่องทางในการน าสาร (Medium or Channel) หมายถึง 
ตัวกลางที่ ช่วยถ่ายทอดข้อมูล  จากผู้ ส่ ง ไปยังผู้ รับ เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ 
              4. ผู้รับสารหรือกลุ่มเป้าหมาย (Receiver or Target Audience) คือผู้รับ
เนื้อหาเรื่องราวจากแหล่งหรือจากผู้ส่งสาร ผู้รับสารอาจเป็นบุคคล กลุ่มชน หรือสถาบันก็ได้ 
              5. ปฏิกิริยาสนองกลับ (Feedback) เมื่อผู้ส่งสารส่งข้อมูลไปยังผู้รับสาร
ผลที่เกิดขึ้นคือการที่ผู้รับอาจมีความเข้าใจหรือไม่เข้าใจยอมรับหรือปฏิเสธพอใจหรือไม่พอใจ ฯลฯ
และเมื่อเกิดผลกระทบทางใดทางหนึ่งขึ้นก็จะท าให้ผู้รับสารส่งข้อมูลกลับมายังผู้ส่งสาร ซึ่งอาจเป็น
ค าพูดโต้ตอบ หรือการแสดงความคิดเห็นหรือการใช้ท่าทางเช่นแสดงอาการง่วงนอนปรบมือ ยิ้ม พยัก
หน้า เป็นต้น เพ่ือท าให้ผู้ส่งสารทราบว่าผู้รับสารมีความพอใจหรือมีความเข้าใจในความหมายของ
ข้อมูลที่ส่งไปหรือไม่ 
 
    1.1.3. แนวคิดเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือในตัวผู้ส่งสาร อริสโตเติล (Aristotle)  
ได้จัดวิธีการที่ส าคัญในการโน้มน้าวใจผู้ฟังหรือในการท าให้ผู้ฟังยอมรับไว้ 3 ประการ ได้แก่ 

             1. การแสดงเหตุผลและข้อเท็จจริง (logos) 
             2. การใช้อารมณ์และข้อเท็จจริง (pathos) 
             3. การใช้ความน่ า เชื่ อถือ ในตั วผู้ ส่ งหรือผู้ พูด  (ethos)ในการ พูด 

นอกเหนือจากการใช้เหตุผลและแสดงหลักฐานต่างๆ ซึ่งได้แก่ สถิติตัวเลข  
              ตัวอย่าง บุคคลอ้างอิง และอ่ืนๆ และการรู้จักใช้อารมณ์พ้ืนฐานต่างๆ ของ

ผู้ฟังให้เป็นประโยชน์ เช่น เมื่อต้องการให้คนร่วมบริจาคเงิน ก็พยายามเน้น "ความสงสาร" ของผู้ฟัง 
เมื่อต้องการให้ต่อต้านสิ่งใดก็พยายามเน้น "ความโกรธ" หรือ "ความกลัว" ของผู้ฟัง เป็นต้น แล้วความ
น่าเชื่อถือในตัวผู้พูดเองก็เป็นสิ่งที่ท าให้ผู้ฟังยอมรับเรื่องท่ีพูดได้ 

             ความน่าเชื่อถือของผู้พูดไม่ได้มาจากคุณลักษณะแท้ๆของผู้พูดโดยตรง แต่
เป็นลักษณะหรือคุณสมบัติของผู้พูดที่ปรากฏอยู่ในใจของผู้รับและเป็นบุคลิกภาพและการแสดงออก
ของผู้พูดซึ่งผู้ฟังยอมรับประทับใจและเลื่อมใสศรัทธา ซึ่งนักวิชาการและนักนิเทศศาสตร์ต่างก็
พยายามสรุปคุณลักษณะส าคัญๆ ที่มีส่วนสร้างและเสริมความน่าเชื่อถือของผู้พูดต่างๆกัน ดังสรุปได้
คร่าวๆ ดังนี้ 
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   1. มีความรู้และความช านาญ 
   2. มีประวัติและประสบการณ์ความส าเร็จ 
   3. ชื่อเสียงและภูมิหลังทางครอบครัว 
   4. เป็นคนดี มีศีลธรรม 
   5. รักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ 
     6. มีสติปัญญาเฉียบไว 
   7. ควบคุมอารมณ์ได้ มีเหตุผล 
   8. มีความคุ้นเคยกันหรือเป็นชนกลุ่มเดียวกัน 
   9. มีประสบการณ์ทางสังคมบางอย่างร่วมกัน 
   10. มีความคล่องแคล่ว กระตือรือร้น 
   11. มีลักษณะเป็นผู้น า 
   12. เข้ากับผู้อ่ืนได้ง่าย มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
   13. เป็นคนเปิดเผย กล้าแสดงออก 
   14. มีบุคลิกน่าเชื่อถือ มีความสมดุล 
    ฯลฯ 
   แต่ไม่ว่าความน่าเชื่อถือของผู้พูดจะเกิดจากองค์ประกอบหรือคุณลักษณะใดบ้าง 

สิ่งส าคัญคือ อิทธิพลความน่าเชื่อถือของผู้พูดมีความสัมพันธ์กับการให้ความสนใจเรื่องที่พูด การให้
ความเชื่อถือ การยอมรับ กล่าวคือ ถ้าผู้พูดได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจเท่าใด แนวโน้มที่การพูดจะ
บรรลุเป้าหมายที่ต้องการก็มากข้ึน 

   ใน "การผลิตรายการส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ" นั้น ผู้ส่ง
สารถือเป็นบุคคลที่ส าคัญมากที่จะส่งสารไปยังผู้รับสาร โดยสารที่จะปรากฏในรายการ เป็นสารที่จะ
โน้มน้าวใจให้ผู้รับสารท าตาม ดังนั้น ผู้ส่งสาร หรือพิธีกรของรายการ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของ
ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารอย่างครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ชมรู้สึกวางใจที่จะติดตามรายการ และปฏิบัติตาม
สิ่งที่เสนอในรายการ 

 
       1.1.4. แนวคิดเก่ียวกับสาร  สาร หมายถึง สิ่งที่ผู้ส่งสารเลือกและส่งไปยังผู้รับสาร 

เพ่ือถ่ายทอด ความคิด ความรู้สึก ความต้องการของผู้ส่งสาร อาจจะอยู่ในรูปของค าพูด ตัวหนังสือ 
สัญลักษณ์ต่างๆ ประกอบไปด้วยส่วนส าคัญ  3 ส่วน คือ 

            1) รหัสสาร คือ สัญลักษณ์ สัญญาณ หรือภาษา ที่มนุษย์ใช้เพ่ือแสดงออก
แทนความคิด ความรู้สึก มักจะแสดงออกมาเป็นภาษาพูด ภาษาเขียน ภาพ กิริยาท่าทาง ผู้ส่งสารจะ
เลือกใช้รหัส สารแบบใดในการสื่อสารกับผู้รับสารให้เกิดความเข้าใจร่วมกันได้ ขึ้นอยู่กับสังคมและ
วัฒนธรรม โดยทั่วไปแล้วมักจะใช้ในรูปแบบของ“ภาษา” ภาษา คือ ระบบสัญลักษณ์อยู่ในรูปของการ
พูดและการเขียน สมาชิกในสังคมใช้เพ่ือ สื่อสาร สร้างความเข้าใจและความหมายร่วมกัน ภาษาแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ วัจนภาษา คือ ภาษาหรือสารที่แสดงออกในรูปของถ้อยค าและ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



10 

 

ตัวอักษร เช่น  ภาษาพูด ภาษาเขียน เป็นต้น และ  อวัจนภาษา คือ สัญลักษณ์ที่สื่อความหมาย ไม่ได้
แสดงออกทางค าพูดหรือตัวอักษร  เช่น กิริยาท่าทาง สายตา การสัมผัส เป็นต้น 

            2) เนื้อหาของสาร หมายถึง เรื่องราวต่างๆที่ผู้ส่งสารต้องการส่งหรือ
ถ่ายทอดไปยังผู้รับสาร แบ่งออกได้หลายประเภท เช่น เนื้อหาโดยทั่วไป เนื้อหาเชิงวิชาการ เนื้อหาที่
เป็นข่าว เนื้อหาประเภทความคิดเห็น เป็นต้น 

            3) การจัดเรียงล าดับของสาร หมายถึง วิธีการน ารหัสสารมาเรียบเรียงให้
ได้ใจความตามเนื้อหาที่ต้องการ ขึ้นอยู่กับบุคลิกและลักษณะของผู้ส่งสาร เช่น ผู้ส่งสารที่เป็นคนใจ
เย็น จะพูดอย่าง สุภาพ สุขุม เป็นต้น 

 
   การวัดความน่าเชื่อถือของสาร    
   1. ความเกี่ยวเนื่อง (Coherence) หมายถึงการที่เรื่องมีความต่อเนื่องกันเป็น

อันหนึ่งอัน เดียวกัน การเล่าเรื่องที่ดีต้องมีความน่าเชื่อถือ (Credible) และเชื่อได้ (Believable) 
    2. ความถูกต้องเที่ยงตรง (Fidelity) หมายถึงความจริง (Truthfulness) และ
ความน่า ไว้วางใจ (Reliability) เป็นการบอกความจริงและเหตุผลให้ผู้รับสารทราบ 

   3.  รู ป แ บ บ ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า  อ า จ มี ค ว า ม ส า คั ญ ก ว่ า เ นื้ อ ห า ห รื อ ข้ อ มู ล  
เพร า ะการ ใช้ รู ปแบบภาษาที่ ดี  ส าม ารถท า ให้ ผู้ รั บ ส า ร เ ชื่ อ ได้  แม้ ว่ า ข้ อ มู ล เป็ น เท็ จ 
    4. การอ้างอิงข้อมูล เป็นการ สนับสนุนให้สารมีความน่าเชื่อถือ ต้องมีความ 
หนักแน่น สมเหตุสมผล (สันติ กิติพิมล 2550: 17, อ้างจาก DeVito1989: 21) 

 
   กระบวนการในการเลือกรับสาร  
   ผู้รับสารจะเลือกรับสารเพียงบางส่วนด้วยความพอใจจากสารทั้งหมด กระบวนการ

เลือก รับสาร มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1. การเปิดรับหรือเลือกใช้ (Selective Exposure or Selective Attention) คือ 

กระบวนการ ภายในตัวผู้รับสารที่เลือกใช้สื่อและเปิดรับสารที่ตรงกับทัศนคติ ความเห็น ความเชื่อ
ตอบสนอง ความต้องการของตนเอง เพ่ือให้เกิดความสบายใจและความพึงพอใจ พยายามหลีกเลี่ยง
สารที่ ขัดแย้งกับตนเอง 

   2. การรับรู้ (Selective Perception) คือเมื่อผ่านขั้นตอนการเปิดรับผู้รับสารจะ
ให้ความ สนใจและเลือกรับรู้เฉพาะเนื้อหาของสารที่สอดคล้องกับทัศนคติ ความเห็น ความเชื่อและ 
ประสบการณ์ บางครั้ งอาจจะมีการบิดเบือนสาร เ พ่ือให้สอดคล้องกับทัศนคติของตนเอง 
    3. การเลือกจดจ าหรือเลือกเก็บรักษาสาร (Selective Retention) คือ เมื่อรับรู้
สารแล้ว ก็จะ จดจ าเนื้อหาที่ตรงกับทัศนคติ ความเห็น ความเชื่อและประสบการณ์มากกว่าที่จะจดจ า
ในสิ่งที่ขัดแย้ง เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป การเลือกจดจ าหรือเลือกเก็บรักษาเป็นการช่วยเสริม
ทัศนคติ และความเชื่อของผู้รับสารให้มั่นคงมากขึ้น (สันติ กิติพิมล 2550: 23, อ้างจาก Klapper 
1964: 19-25) 

   ดังนั้น   ใน "การผลิตรายการส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ" 
จะต้องมีการน าเสนอเนื้อหาที่มีความถูกต้อง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยใช้ภาษาด้วยรูปแบบที่
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ถูกต้อง มีที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายรับรู้และจดจ าเนื้อหาในรายการ และช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้รับสารได้ 

 
       1.1.5. แนวคิดการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจ  การผลิตรายการส่งเสริมบุคลิกภาพที่

เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ" นั้น เป็นรายการที่มีลักษณะโน้มน้าวใจ ให้ผู้รับสารได้น าสารที่ได้รับ
จากรายการไปปฏิบัติตาม ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงได้น าแนวคิดการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจ มาเป็นแนวทางใน
การผลิตรายการ ดังต่อไปนี้ 

             การสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจ หมายถึง การสื่อสารที่มุ่งชี้ให้เห็นถึงความ
ตั้งใจและความพยายามของผู้ส่งสาร (Sender)ที่ให้ความส าคัญกับการตอบรับจากผู้รับสาร 
(Receiver) เพ่ือให้เกิด การเปลี่ยนแปลงบางอย่างในตัวผู้รับสารอย่างสมัครใจ 

             ลักษณะส าคัญของการโน้มน้าวใจ กล่าวโดยสรุปมี 2 ข้อ (อรวรรณ 
ปิลันธน์โอวาท2537: 6-12) ดังนี้ 

             1)  ผู้โน้มน้าวตั้งใจที่จะมีอิทธิพลบางประการเหนือผู้ถูกโน้มน้าว โดยปกติ 
ผู้ถูก โน้มน้าวจะมีทางเลือกมากกกว่าหนึ่งเสมอ แต่ผู้โน้มน้าวจะพยายามชักจูงใจให้ผู้ถูกโน้มน้าว
ยอมรับ ทางเลือกท่ีตนเสนอ 

             2)  สิ่งที่ผู้โน้มน้าวใจต้องการ คือ การเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น ทัศนคติ 
ค่านิยมและความ เชื่อของผู้ถูกโน้มน้าวใจ ซึ่งจะส่งผลต่อปัจจัยได้แก่ อารมณ์ พฤติกรรม เป็นต้น 

             องค์ประกอบพ้ืนฐานในการโน้มน้าวใจ ความส าเร็จในการโน้มน้าวใจได้
จะต้องอาศัยองค์ประกอบดังนี้ 

                  1) มุมมองของผู้รับสาร ที่มีต่อผู้ส่งสาร เพราะผู้ส่งสารแต่ละคนมีความ
แตกต่างกันทั้งในด้านลักษณะทางประชากร การพูดการเขียน วิธีที่ใช้ในการโน้มน้าวเหล่านี้ท าให้การ
โน้มน้าวใจต่างกัน 

                  2) ตัวผู้ส่งสาร ได้แก่ ลักษณะทางประชากร ลักษณะทางอารมณ์ 
ทัศนคติ ความรู้ของผู้รับสารเกี่ยวกับ สารนั้นๆ การให้ความส าคัญแก่สารของผู้รับสาร วิธีการที่ผู้รับ
สารรับรู้สาร 

             ผลของการสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจ   การโน้มน้าวใจจากผู้ส่งสาร 
(Sender) ไปยังผู้รับสาร (Receiver) มีผล 3 ประการ คือ  

            1) เกิดการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ (Perception)  
             2) เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น (Opinion)  
            3) เกิดการเปลี่ยนแปลงการกระท า (Action) 
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1.2.  แนวคิดทฤษฎีการใช้สื่อเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจ (Uses and  
Gratification Approach) 

แคทซ์ และคณะ (Katz and Others 1974) ได้สร้างแบบจ าลองเพ่ืออธิบายการใช้สื่อเพ่ือ
ประโยชน์และความพึงพอใจ ดังนี้ 

 
 
 
          

   
 
 
 
 

ภาพที่  1-1  แสดงแบบจ าลองการใช้สื่อเพ่ือสนองความพึงพอใจ   
 
แคทซ์ และคณะ ได้อธิบายว่า สภาวะของสังคมและจิตใจที่แตกต่างกัน ย่อมมีส่วนอย่าง

ส าคัญที่ท าให้มนุษย์มีความต้องการแตกต่างกัน ท าให้แต่ละคนคาดคะเนว่า สื่อแต่ละประเภทจะสนอง
ความพึงพอใจได้ต่างกันออกไปด้วย ดังนั้น ลักษณะของการใช้สื่อของบุคคลที่มีความต้องการไม่
เหมือนกัน ก็จะมีความแตกต่างกันไป และในขั้นสุดท้าย คือ ความพึงพอใจที่ได้รับจากการใช้สื่อ ก็จะ
ต่างกันออกไปอีกด้วย 

ดังนั้น การศึกษาสื่อสารมวลชน ตามแนวทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือประโยชนและความพึงพอใจ 
จึงมีข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับกัน ดังต่อไปนี้ 

1) มนุษย์จงใจที่จะแสวงหาข่าวสาร ไม่ได้ถูกบังคับให้อ่าน ให้ดูหรือฟัง เพราะมนุษย์เรามี
ทางเลือกท่ีจะหลบหลีกข่าวสารได้ถ้าต้องการ 

2) การใช้สื่อมวลชนของมนุษย์ ย่อมมีจุดมุ่งหมาย 
3) สื่อสารมวลชนต้องแข่งขันกับสิ่งเร้าอ่ืนๆอีกหลายอย่าง ที่อาจตอบสนองความต้องการ

รับรู้ของมนุษย์ได้ 
4) มนุษย์เป็นผู้ก าหนดความต้องการของตัวเอง จากความสนใจ แรงจูงใจที่เกิดขึ้นในกรณี

ต่างๆกัน 
แนวคิดส าคัญเกี่ยวกับการใช้สื่อเพ่ือประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับสาร เน้นที่

ความส าคัญของผู้รับสารในฐานะที่เป็นปัจจัยหลักในการที่จะตัดสินใจเลือกใช้ประเภทของสื่อ และ
เนื้อหาของสารที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของบุคคล จนน าไปสู่ความพึงพอใจแก่ผู้รับสาร 
จากการใช้สื่อและการเปิดรับต่อสารนั้นๆ และอาจกลายเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญ ในการหล่อหลอม  
พฤติกรรมต่อการเปิดรับรายการประเภทเดียวกัน ในครั้งต่อไป (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 2542: 76)  
 "การผลิตรายการส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ" มีผู้รับสารที่เป็นกลุ่ม
ผู้หญิงเจ้าเนื้อโดยเฉพาะ ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจของผู้รับสารตามทฤษฎีข้างต้นนั้น  

สภาวะ
ทางสังคม
และจิตใจ 

ความ
ต้องการ
พ้ืนฐาน 

การคาดคะเน
ความพอใจที่จะ
ได้รับจากสื่อ 

พฤติกรรม 
ในการใช้สื่อ 

ความพึงพอใจที่
จะได้รับจากสื่อ 

ผลอ่ืนๆที่
ตามมา 
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"การผลิตรายการส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ" จะต้องมีเนื้อหารายการที่ตรง
กับความต้องการและความสนใจของผู้หญิงเจ้าเนื้อ เพ่ือให้ผู้หญิงเจ้าเนื้อ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายมา
รับชมรายการ และเกิดความพึงพอใจกับเนื้อหา และรูปแบบการน าเสนอของรายการด้วย 

 
1.3.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบและการผลิตรายการโทรทัศน์ 
 
        1.3.1. ประเภทรายการโทรทัศน์ สามารถแบ่งตามหลักการได้ 3 ลักษณะ  คือ 

                     1) แบ่งประเภทรายการตามกลุ่มผู้ชม  การแบ่งประเภทรายการตามกลุ่ม
ผู้ชม อาจแบ่งได้ตามอายุ เพศ อาชีพ หรือ ฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา และถิ่นที่อยู่อาศัยของผู้ชม 
อย่างไรก็ดี รายการโทรทัศน์ส่วนใหญ่ในสถานีฟรีทีวี มักเสนอรายการให้กับผู้ชมกลุ่มใหญ่มากกว่าจะ
เป็นรายการที่เฉพาะเจาะจงกลุ่มผู้ชมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ใช้วิธีการก าหนดประเภทของ
รายการตามกลุ่มผู้ชม ในช่วงเวลาต่างๆ ของผังรายการตามความเหมาะสม เช่น จัดรายการส าหรับ
เด็ก ไว้ในตอนบ่าย – เย็น และช่วงเช้าวันเสาร์- อาทิตย์ จัดรายการส าหรับผู้หญิง หรือแม่บ้าน ไว้ตอน
สาย บ่าย หรือค่ าส่วนรายการโทรทัศน์ในสถานีโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกนั้นจะเห็นได้ว่า จะ
ก าหนดเนื้อหารายการของแต่ละสถานีตามกลุ่มผู้ชม และความสนใจเนื้อหารายการด้านนั้นๆ 
โดยเฉพาะ เช่น ช่องการ์ตูนส าหรับเด็ก ช่องกีฬา ช่องข่าว ช่องดนตรี ช่องแฟชั่น ช่องภาพยนตร์ และ
ช่องสารคดี 

                  2) แบ่งประเภทรายการตามช่วงเวลาที่ออกอากาศในแต่ละวัน  การแบ่ง
ประเภทรายการตามช่วงเวลาที่ออกอากาศในแต่ละวันนั้น อาจแบ่งช่วงเวลาออกเป็นช่วงต่างๆ โดยมี
ความยาวช่วงละ 1-3 ชั่วโมง 

 ช่วงเช้ามืด    04.00 - 06.00 น. 
 ช่วงเช้า     06.00 - 08.00 น. 
 ช่วงสาย    08.00 - 10.00 น. 
 ช่วงก่อนเที่ยง    10.00 - 12.00 น. 
 ช่วงเที่ยง    12.00 - 13.00 น. 
 ช่วงบ่าย    13.00 - 15.00 น. 
 ช่วงบ่าย - เย็น    15.00 - 18.00 น. 
 ช่วงเย็น     18.00 - 19.00 น. 
 ช่วงไพร์มไทม์ (Prime Time)  19.00 - 22.00 น. 
 ช่วงดึก     22.00 - 24.00 น. 
 ช่วงหลังเที่ยงคืน    24.00 - 02.00 น. 
 ช่วงหลังตีสอง - เช้ามืด   02.00 - 04.00 น. 
                 3) แบ่งประเภทรายการตามประเภทของเนื้อหารายการ เป็นประเภทการ

แบ่งทีไ่ด้รับความนิยม เพราะสะดวกส าหรับผู้ผลิต ผู้จัดรายการ และผู้ชม ในการสื่อสารท าความเข้าใจ
ว่ารายการแต่ละประเภทมีลักษณะอย่างไร มีความยาวเท่าไร มีแนวการผลิตแบบไหนสามารถแบ่งได้
เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
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                    - รายการประเภทที่ เป็นเรื่องจริงและมีเนื้อหาสาระ (non-fiction/ 
journalist)  ลักษณะรายการประเภทนี้จะต้องเน้นความเป็นกลาง ไม่ล าเอียง สมดุล และถูกต้องเป็น
ส าคัญ ภาพและเสียงที่ปรากฏได้แสดงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในโลก เช่น เหตุการณ์ผู้คนเสียชีวิตหลาย
พันคนจากภัยสึนามิ รายการประเภทนี้ ได้แก่   

                      1) รายการข่าวและวิเคราะห์ข่าว (News and Current Affairs) 
คุณลักษณะส าคัญของรายการประเภทข่าว คือ น าเสนอเหตุการณ์จริง มีพยานหลักฐานยืนยัน 
อย่างไรก็ตาม รายการประเภทข่าวได้มีการพัฒนาจากอดีตถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันนี้ 
รายการข่าวได้น ามิติความบันเทิงเข้ามาสอดแทรกด้วย โดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการรายงานข่าว 
จากเดิมที่ผู้ประกาศข่าวท าหน้าที่อ่านข่าวเพียงอย่างเดียว มาเป็นลักษณะการเล่าข่าว  ที่ผู้ประกาศ
สามารถน าเสนอข่าวด้วยลีลาเป็นกันเองกับผู้ชมทางบ้าน นอกจากนี้ รายการข่าวในปัจจุบันจะมีการ
รายงานพิเศษประกอบข่าวและเนื้อหาข่าวที่มีความเป็นอิสระมากขึ้น เนื้อหาข่าวอาจแบ่งออกเป็นข่าว
เกษตรกร ข่าวพยากรณ์อากาศข่าวบันเทิง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวอาชญากรรม ข่าวศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
                         2) รายการสารคดี (Feature and Documentary) เป็นรายการที่
น าเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงโดยน าเสนอเนื้อหาสาระด้วยภาพ เสียงบรรยายและอาจมีการสัมภาษณ์
พยานหรือบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ มักจะน าเสนอประเด็นทางสังคม การเมืองและความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว ฯลฯ กล่าวได้ว่ารายการสารคดีเป็น
รายการที่ต้องใช้เวลา งบประมาณ และความพิถีพิถันในการผลิตอย่างมาก เช่น กบนอกกะลา คน
ค้นฅน เป็นต้น 

                      3) รายการถ่ายทอดสด ( Live) เป็นการถ่ายทอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
ในขณะนั้น เช่น ถ่ายทอดกีฬา โดยมีผู้บรรยายถ่ายทอดเรื่องราวตลอด หากการถ่ายทอดสดนั้น
สามารถเตรียมการก่อนได้ เช่น การถ่ายทอดสดพระราชพิธีต่างๆ ผู้บรรยายควรเตรียมข้อมูลเรื่องราว
ที่สามารถอธิบายเชื่อมโยงเหตุการณ์ ให้ผู้ชมได้ทราบความเป็นมา ประกอบกับการน าเสนอภาพได้  
               4) รายการนิตยสารทางโทรทัศน์ (Magazine) รายการประเภทนี้ก าลัง
เป็นที่นิยม จะน าเสนอรายการที่เน้นความหลากหลายของประเด็นเรื่องราวที่น าเสนอ แบ่งเป็นช่วง 
โดยเนื้อหาของแต่ละช่วงอาจเป็นอิสระต่อกัน แต่ต้องเป็นเรื่องราวที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
ผู้ชมโดยตรง กลุ่มผู้ชมเป้าหมายของรายการจะมีลักษณะเป็นกลุ่มเฉพาะ เช่นรายการเปรี้ยวปาก ครัว
อินดี้ ชูรักชูรส ตลาดสดสนามเป้า เป็นต้น 

                 - รายการประเภทที่เป็นเรื่องแต่งขึ้นแบบละคร (Fiction / Dramatic) 
ลักษณะของรายการประเภทนี้จะเป็นเรื่องแต่ง และการเล่าเรื่อง เหมือนเป็นการสร้างโลกที่คล้ายคลึง
กับโลกที่เราอาศัยอยู่ การยอมรับของรูปแบบรายการประเภทนี้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินคุณภาพ
ของการท าเป็นละคร เช่น บทประพันธ์ การแสดง ฉาก ฯลฯ 

                  1) ละคร Drama Special ละครประเภทนี้เป็นละครประเภทพิเศษที่เล่นใน
วาระโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น วันแม่ วันที่ระลึกของหน่วยงานต่างๆ ละครการกุศล ลักษณะ  
ละครแบบนี้จะเป็นละครสั้นจบในตอนเดียว มักใช้เวลาประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง 

                  2)  ละคร Series เป็นละครสั้นๆ เล่นแต่ละครั้งจะจบในเวลา 30 – 60 
นาที แต่จะออกอากาศเป็นประจ าจะใช้ตัวละครเดียวกันและฉากเดิมในทุกตอน ท าให้ผู้ชมรู้จักนิสัยใจ
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คอของตัวละคร สภาพครอบครัว เพื่อนสนิท จะสร้างแต่ละตอนด้วยพ้ืนฐานแนวเดียวกัน แต่เรื่องราว
จะเปลี่ยนไป 

                  3)  ละคร Sit-com (Situation Comedy) เป็นละครแนวสนุกสนานมี
ลักษณะล้อเลียนสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น คือ ใช้รูปแบบที่ไม่สมจริง (Overact) ทั้งๆ ที่เนื้อหาที่หยิบ
มาน าเสนอมีพ้ืนฐานความเป็นจริง ส่วนเนื้อหานั้นจะมีความหลากหลาย มีความสัมพันธ์หลายรูปแบบ 
หลายกลุ่มคนและมีอารมณ์แบบขบขันเป็นพ้ืนฐาน แม้ว่าจะมีอารมณ์อ่ืนๆ แทรกเข้ามาก็ตาม 

                 - รายการประเภทให้ความบันเทิงแบบ Light Entertainment รายการ
ประเภทนี้มีกระบวนการท างานที่ต้องการมาตรฐานความเป็นมืออาชีพ ทั้งทางเทคนิคและความ
เชี่ยวชาญในการท ารายการ เพ่ือให้ได้รายการที่น่าสนใจ อาจมีการน าเอาตัวบุคคลที่สังคมรู้จัก สนใจ 
หรือดารามาน าเสนอเรื่องราวแบบต่างๆ ที่ดึงดูดความสนใจของผู้ชมทุกระดับ ได้แก่ 

                    1) รายการเกมโชว์ และแข่งขันตอบปัญหา (Game and Quiz Show) 
รายการประเภทนี้เป็นรายการที่มีกิจกรรมเพ่ือให้คนหรือกลุ่มคนได้ใช้ทักษะทางร่างกายหรือ
ความสามารถทางสติปัญญา และแสดงความสามารถนั้นออกมา โดยเป็นการแข่งขันกันระหว่าง 2 
ฝ่ายขึ้นไป ภายใต้กฎหรือกติกาตามที่ตกลงกันไว้ หากฝ่ายใดชนะจะได้รับรางวัล ส่วนผู้แพ้จะได้รับ
รางวัลปลอบใจหรือถูกคัดออก บริษัทที่มีชื่อเสียงในการผลิตรายการประเภทนี้ในประเทศไทย ได้แก่ 
บริษัทเวอร์คพอยท์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เช่น แฟนพันธุ์แท้ อัจฉริยะข้ามคืน เป็นต้น 

                    2) รายการปกิณกะบันเทิงหรือวาไรตี้ (Variety ) รายการปกิณกะบันเทิง
หรือรายการวาไรตี้ เป็นรายการที่รวบรวมความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ เพ่ือตอบสนองกลุ่มผู้ชม
เป้าหมายที่หลากหลาย ซึ่งมีความสนใจในการชมแตกต่างกันออกไป รูปแบบรายการจะมีทั้งการแสดง
ดนตรี ร้องเพลง ละครสั้น เกม สาธิต สนทนาและสัมภาษณ์ผู้ร่วมรายการ หรือการแสดงอ่ืนๆ อยู่ใน
รายการ มีพิธีกรเป็นผู้ด าเนินรายการและสร้างสีสันให้กับรายการ (ต่างจากนิตยสารทางอากาศ เพราะ
วาไรตี้หลากหลายทั้ งกลุ่ มคนดูและเนื้ อหา และเน้นในเรื่ องของความบันเทิ ง เป็นหลัก ) 
                       3) รายการสนทนา (Talk) รายการสนทนาเป็นรายการที่มีผู้พูดคุยกัน 2 
คนขึ้นไป แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถามซึ่งกันและกัน เหตุที่รายการสนทนาได้รับความนิยม 
เนื่องจากเป็นรายการที่ผู้ชมได้เห็นสีหน้า อารมณ์ ความรู้สึกของผู้สนทนา ส่วนใหญ่แขกรับเชิญที่
มารว่มสนทนาจะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักในสังคม ความส าเร็จของรายการขึ้นอยู่กับความสามารถ
ของพิธีกรที่จะน าการสนทนาให้ราบรื่น ไม่วกวน 

                    ในการผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิง
เจ้าเนื้อนั้น ทางผู้ผลิตได้เลือกใช้ "รายการนิตยสารทางโทรทัศน์ (Magazine program)" มาเป็น
รูปแบบของรายการ  ซึ่งกรรพุม บุญทวี (2553: 1-18) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับรายการนิตยสารทาง
โทรทัศน์ (Magazine program) ว่า เป็นรายการที่เสนอเรื่องต่างๆ ที่มีความ หลากหลายในรายการ
เดียวกัน โดยมีผู้ด าเนินรายการเป็นผู้เชื่อมโยงส่วนต่างๆของรายการให้มี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ยกตัวอย่างเช่น รายการที่นี่หมอชิต รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง เป็นต้น  

                    จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า รายการนิตยสารทางโทรทัศน์ เป็น
รายการโทรทัศน์ที่มี เนื้อหาหลากหลาย แบ่งออกเป็นหลายช่วง ซึ่งแต่ละช่วงจะมีเนื้อหาสอดคล้องกัน 
เน้นไปที่ กลุ่มเป้าหมาย โดยมีผู้ด าเนินรายการเป็นคนเชื่อมโยงช่วงต่างๆเข้าด้วยกัน โดยผู้ศึกษาจะ
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น ามาปรับใช้กับ "การผลิตรายการส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ" ในเรื่องของ
เนื้อหา ที่ถึงแม้จะมีทั้งการแต่งหน้า ท าผม เลือกเสื้อผ้า เครื่องประดับ รวมไปถึงด้านสุขภาพ และการ
เสริมสร้างความมั่นใจนั้น แต่ทั้งรายการจะมีเนื้อหาที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน โดยการ
ก าหนดธีม (Theme) ในแต่ละเทปขึ้นมา 

 
       1.3.2.  ขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน์ 
       ขั้นตอนที่ 1 ขั้นวางแผนและเตรียมการผลิต (Pre-production) ขั้นเตรียมการผลิต

ต้องวางแผนและเตรียมการทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน บทโทรทัศน์ที่ใช้ในการถ่ายทา การ
ประสานงานและยืนยันคิวในการถ่ายท ากับทีมงานการผลิต ทุกฝ่าย เช่น ผู้อ านวยการผลิต 
(Producer), ผู้ก ากับ (Director), ผู้ก ากับศิลป์ (Art Director), ช่างภาพ (Camera man) พิธีกร แขก
รับเชิญ เป็นต้น รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ เช่น กล้อง ไฟ แสง เสียง และ สถานที่ถ่ายท า นอกจากนี้อาจจะมี
การออกแบบกราฟิกท่ีใช้ในรายการรวมอยู่ในขั้นตอนนี้ด้วย  

        ขั้นตอนการวางแผนการถ่ายท า มีความส าคัญมาก ทุกฝ่ายต้องมีการวางแผนและ
สรุปคิว การถ่ายท าล่วงหน้า เพ่ือให้การท างานเป็นระบบและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการถ่ายท า 
ทุกฝ่าย จะต้องรู้คิวในการถ่ายท าล่วงหน้า เพราะมีผลต่อการนัดหมายเวลาของพิธีกรและแขกรับเชิญ 

        ขั้นตอนที่ 2 ขั้นผลิตและถ่ายท ารายการ (Production process) ถ้ามีการ
เตรียมการในข้ันตอนวางแผนและเตรียมการผลิตมาอย่างดี บุคลากรและอุปกรณ์ ต่างๆมีความพร้อม 
มีการซักซ้อมความเข้าใจก่อนการถ่ายท าจริง จะท าให้การท างานในขั้นตอนนี้ ง่ายขึ้น ในการผลิตและ
การถ่ายท า ต้องให้ความส าคัญกับการรักษาเวลา เพราะมีข้อจ ากัดด้าน สถานที่ ที่อาจจะต้องเสียค่า
เช่า ข้อจ ากัดด้านแสงเป็นตัวก าหนดการถ่ายท า เป็นต้น ในขั้นตอนนี้ ผู้ก ากับ ผู้ก ากับเวที ช่างภาพ 
พิธีกรและฝ่ายต่างๆต้องประสานงานกันเป็นอย่างดี 

        ขั้นตอนที่ 3 ขั้นหลังการผลิต (Post production) หลังจากถ่ายท าเสร็จ เตรียมเทป
ต้นฉบับ (Footage) และบทโทรทัศน์ให้พร้อม เพ่ือสะดวกต่อการล าดับเรื่อง ในขั้นตอนนี้ต้องเตรียม
ดนตรีและเสียงประกอบต่างๆให้พร้อมก่อนการ ตัดต่อด้วย เมื่อผู้ตัดต่อเริ่มการตัดต่อภาพตามบท
โทรทัศน์ บางครั้งผู้ก ากับจะมาช่วยเรื่องการเลือก ภาพ ผู้ตัดต่อจะต้องมีจินตนาการที่ดี มีความคิด
สร้างสรรค์ รู้จักใช้เทคนิคและมุมมองด้านภาษาภาพ ให้งานออกมามีความต่อเนื่อง มีการปรับแต่งสี 
ใส่กราฟิก ใส่เสียงประกอบที่เหมาะกับเนื้อหา เพ่ือ ช่วยในการสื่ออารมณ์ ความรู้สึกของเรื่องราว
ให้กับผู้ชม เมื่อดาเนินการทุกขั้นตอนเรียบร้อย ก็จะสามารถได้เนื้อรายการออกมา เพ่ือให้
ผู้อ านวยการผลิตหรือลูกค้าดู หากมีการปรับปรุงแก้ไข ต้องรีบด าเนินการทันที เพ่ือให้ตัวรายการ
เรียบร้อย ก่อนส่งสู่สถานีเพ่ือออกอากาศ  

จากการศึกษาหลักการผลิตรายการโทรทัศน์ข้างต้น ผู้ศึกษาได้ศึกษาเพ่ือที่จะน าไปปรับใช้
ใน “การผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ”ในทุกขั้นตอนของ
การผลิตรายการ 
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1.4.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปร่างและร่างกาย 
        1.4.1. ทฤษฏีบุคลิกภาพตามรูปร่างบุคคล วิลเลียม เซลดอน (William Sheldon) มี

ความเชื่อว่าบุคลิกภาพแต่ละบุคคล มีส่วนสัมพันธ์กับคุณสมบัติ รูปร่างของบุคคล เซลดอนได้ท าการ
วิเคราะห์รูปร่างจ านวนหลายพันคน และสามารถสรุปได้ว่ารูปร่างแบบพ้ืนฐานแบ่งเป็น 3 แบบ คือ 
          1) รูปร่างอ้วน (Endomorphy) มีลักษณะรูปร่างอ้วน เนื้อนิ่มและล าตัวมี
ขนาดกลม รูปร่างไม่ดี น้ าหนักมาก รับประทานอาหารมาก มีความเชื่องช้าอืดอาด มีเพ่ือนมาก มีนิสัย
ชอบการเข้าสมาคม ชอบการนอนและการกิน ชอบให้ร่างกายสบายและเป็นบุคคลที่มีความสุข 
          2) รูปร่างล่ าสัน (Mesomorphy) มีลักษณะรูปร่างแข็งแรง มีมัดกล้ามเนื้อ  
มีการพัฒนาทางร่างกาย มีกล้ามเนื้อแข็งแรง มีเพ่ือนมาก มีความสุข มีความประณีต มีความเร็ว มี
ลักษณะรูปร่างแบบนักกีฬา ชอบการต่อสู้ ชอบการผจญภัย ชอบการออกก าลังกายและกล้าหาญ 
                   3) รูปร่างผอม (Ectomorphy) มีลักษณะรูปร่างที่กล้ามเนื้อและกระดูกยังไม่
รับการพัฒนา หน้าอกแบนราบ ล าตัวบาง ศีรษะมีขนาดใหญ่กว่าปกติ มีน้ าหนักเบารับประทาน
อาหารได้น้อย ชอบความเงียบ มีความวิตกกังวลใจ มีความหวาดกลัวไม่ชอบการต่อสู้ มีคุณสมบัติที่มี
จิตส านึกของตัวเอง มีอารมณ์อ่อนไหว มีความกังวลใจ ชอบอยู่ตามล าพัง ชอบการใช้ความคิดเป็นต้น 
          ตามทฤษฏีบุคลิกภาพที่จ าแนกรูปร่างบุคคลไว้ทั้ง 3 รูปแบบ เราจะพบว่า
ค่าเฉลี่ยของบุคคลที่มีรูปร่างอ้วนตามที่ วิลเลียม เซลดอน (William Sheldon) จ าแนกไว้นั้นมีข้อดีที่
ส าคัญคือ เป็นบุคคลที่มีความสุข มีเพ่ือนมาก และชอบเข้าสังคม ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบ เพียงแค่รู้จัก
ปรับบุคลิกภาพให้เหมาะกับกาลเทศะ และเสริมสร้างความมั่นใจเพียงเล็กน้อย ตามเนื้อหาของ "การ
ผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ" ก็จะสามารถอยู่ในสังคมได้ 
อย่างไม่มีปัญหา 

       1.4.2  ทฤษฎีบุคลิกภาพแบบมนุษยนิยม ทฤษฎีบุคลิกภาพแบบมนุษยนิยม แนะน า
เรื่องคุณค่าของการให้ความเคารพโดยปราศจากเงื่อนไขต่อคนอ่ืน ซึ่งในความเป็นจริงน าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพที่ดีกว่า ยึดถือแนวทางอิสระของ 2 นักทฤษฎีจิตวิทยาประกอบด้วย 

 
         1) อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) มาสโลว์ มีความเชื่อ เกี่ยวกับการ

จูงใจมนุษย์ จุดอ่อนในสิ่งที่บุคคลมีมาตั้งแต่แรกเกิด ควรจะจัดให้เป็นแนวทางบวก ควรจะได้รับการ
สนับสนุนให้เกิดการจูงใจ เพ่ือให้มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ จัดเป็นพลังอ านาจที่ดีที่สุด และเป็น
การจูงใจที่จะต้องกระท าในทันที มาสโลว์มีความเห็นว่า ถ้าตราบใดที่มนุษย์ยังมีความอดอยากหิวโหย
อยู่ สิ่งที่มีความส าคัญที่สุดส าหรับเขาก็คืออาหารนั่นเอง ล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์เป็นที่รู้จัก
กันอย่างแพร่หลาย ได้มีการเสนอแนะว่า เมื่อมนุษย์ได้รับความต้องการขั้นพ้ืนฐานจนเป็นที่พึงพอใจ
แล้ว มนุษย์ก็จะมีความต้องการในล าดับขั้นที่สูงต่อไปให้ปรากฏเห็นอยู่เสมอ 

         ตามทรรศนะของมาสโลว์มีความเชื่อว่า ความต้องการตามล าดับขั้นทั้งหมด
เป็นความต้องการของมนุษย์ที่มีมาตั้งแต่แรกเกิด แต่มนุษย์ที่มีความต้องการตามล าดับขั้นในขั้นที่
สูงขึ้น มนุษย์จึงต้องการ การชี้น าในการกระท า เมื่อมนุษย์ได้รับความพึงพอใจในลับดับขั้นความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐานคือ ได้รับอาหารเพียงพอ และมีความปลอดภัยในชีวิต ก็เป็นสิ่งที่เชื่อแน่ได้ว่า 
มนุษย์ก็จะถูกจูงใจให้มีความต้องการทางสังคม หรือมีความต้องการการยอมรับ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
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สังคมและจะได้รับการยอมรับนับถือเป็นอย่างสูง เขาก็จะเป็นผู้ที่รู้จักและมีความเข้าใจโลกของเขา 
หรือจัดเป็นการสร้างสุนทรียภาพแห่งความพอใจที่บริสุทธิ์ มนุษย์สามารถจะประสบผลส าเร็จได้ตาม
เป้าหมาย จะกลายเป็นบุคคลที่มีความสามารถมากที่สุด มีความสามารถหลายอย่าง หรือเป็นบุคคลที่
ประสบความส าเร็จชีวิต ดังนั้นแต่ละบุคคลจะมีความสามารถในการพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดีที่สุด  
          ตามแผนการของมาสโลว์ สังคมควรจะมีส่วนช่วยท าให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่า 
บุคคลทุกคนสามารถจะได้รับความพึงพอใจในความต้องการขั้นพ้ืนฐานทางด้านสรีระ แต่ควรจะให้เขา
ได้มีการพัฒนาความต้องการในล าดับความต้องการขั้นต่อไปอย่างเต็มที่ เพ่ือเป็นการรักษาและควบคุม
ทางสังคมเหนือสัญชาตญาณของบุคคล มาสโลว์มีความรู้สึกว่า สังคมจะต้องให้การสนับสนุนส่งเสริม
บุคคลที่มีความอ่อนแอ โดยการเพ่ิมการจูงใจให้มากขึ้น การที่มนุษย์มีแต่การกระท าความเลวก็เป็นสิ่ง
ที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เนื่องจากเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่บุคคลถูกขัดขวางในความต้องการขั้น
พ้ืนฐาน ดังนั้นบุคคลก็ไม่สามารถท าหน้าที่ตามแรงขับที่เพ่ิมขึ้นได้ บุคคลแจจะมีพฤติกรรมที่มี
ความเห็นแก่ตัว หรือกระท าการก่อเหตุร้ายแรง เนื่องจากบุคคลเหล่านั้นจะไม่เคยได้รับความต้องการ
ตามล าดับขั้นในระดับขั้นที่ต่ าที่สุดเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นมีความต้องการมากเกินไป ซึ่งเป็นสาเหตุที่
ท าให้เข้าต้องกลับมาอยู่ในล าดับความต้องการขั้นต่ าที่สุด แต่ก็ยังเปิดโอกาสให้เขามีแนวทางไปสู่
ความส าเร็จสูงสุดในชีวิตได้ 

        ในการศึกษาความสัมพันธ์เหล่านี้ มาสโลว์ได้ให้ความสนใจมิใช่แต่เพียงผู้ป่วยที่
มีปัญหาทางด้านจิตวิทยาเท่านั้น แต่ได้ให้ความสนใจแก่บุคคลที่มีความรู้สึกว่าใกล้จะประสบ
ความส าเร็จในชีวิตถึงแม้ว่าบุคคลเหล่านี้จะไม่มีความสมบูรณ์ในตนเอง ซึ่งเขาอาจจะเป็นบุคคลที่มี
ความดื้อรั้น โมโหง่ายไม่เป็นประโยชน์หรือแม้กระท่ังเป็นบุคคลที่น่าสงสาร บุคคลเหล่านี้แต่ละบุคคลมี 
ศักยภาพเกือบเต็มที่ได้แก่ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์(Albert Einstein) และอีเลียเนอร์ รูสเวลท์ (Eleanor 
Roosevelt) แต่บุคคลทั้งสองนี้ก็มิได้มีผลงานส าเร็จเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับการท างานทุกชนิดที่
ผ่านมาตลอดชีวิต 
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ภาพที่ 2-2 แสดงล าดับขั้นตามความต้องการของมาส์โลว์ 
 

         2)  คาร์ล โรเจอร์ส (Carl Rogers) มีความเห็นว่า ธรรมชาติของมนุษย์เป็นสิ่ง
ที่ดีและมีความส าคัญมาก โดยมีความพยายามที่จะพัฒนาร่างกายให้มีความเจริญเติบโตอย่างมี
ศักยภาพสูงสุด โรเจอร์ส ตั้งทฤษฏีขึ้นมาจากการศึกษาปัญหาพฤติกรรมของคนไข้จากคลินิกการักษา
คนไข้ของเขา และได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่เกิดจากสุขภาพเป็นอย่างมาก ทฤษฏีของโร
เจอร์เน้นถึงเกียรติของบุคคล ซึ่งบุคคลมีความสามารถท่ีจะท าการปรับปรุงชีวิตของตนเองเมื่อมีโอกาส
เข้ามิใช่จะเป็นเพียงแต่เหยื่อในขณะที่มีประสบการณ์ในสมัยที่เป็นเด็ก หรือจากแรงขับของจิตใต้ส านึก 
แต่ละบุคคลจะรู้จักการสังเกตสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา โดยมีแนวทางเฉพาะของบุคคล กล่าวได้ว่า 
เป็นการับรู้สภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความส าคัญมาก โรเจอร์ เชื่อว่า มนุษย์ทุกคนมีตัวตน 3 แบบ 
         -  ตนที่ตนมองเห็น (Self Concept) ภาพที่ตนเห็นเองว่าตนเป็นอย่างไร มี
ความรู้ความสามารถ ลักษณะเพราะตนอย่างไร เช่น สวย รวย เก่ง ต่ าต้อย ขี้อายฯลฯ การมองเห็น
อาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือภาพท่ีคนอ่ืนเห็น 

               -  ตนตามที่เป็นจริง (Real Self) ตัวตนตามข้อเท็จจริง แต่บ่อยครั้งที่ตนมอง
ไมเ่ห็นข้อเท็จจริง เพราะอาจเป็นสิ่งที่ท า ให้รู้สึกเสียใจ ไม่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน เป็นต้น 

               - ตนตามอุดมคติ (Ideal Self) ตัวตนที่อยากมีอยากเป็น แต่ยังไม่มีไม่เป็นใน
สภาวะปัจจุบัน เช่น ชอบเก็บตัว แต่อยากเก่งเข้าสังคม เป็นต้น 

               ถ้าตัวตนทั้ง 3 ลักษณะ ค่อนข้างตรงกันมาก จะท าให้มีบุคลิกภาพมั่นคง แต่ถ้า
แตกต่างกันสูง จะมีความสับสนและอ่อนแอด้านบุคลิกภาพ  โรเจอร์วางหลักไว้ว่า บุคคลถูกกระตุ้น
โดยความต้องการส าหรับการยอมรับนับถือทางบวก นั่นคือความต้องการความรัก การยอมรับและ
ความมีคุณค่า บุคคลเกิดมาพร้อมกับความต้องการการยอมรับนับถือในทางบวก และจะได้รับการ

ความต้องการทางด้านร่างกาย 

ความต้องการทางด้านความปลอดภัยและม่ันคง 

ความต้องการการยอมรับจากสังคม 

ความต้องการการยกย่อง 

ความต้องการ 
ความส าเร็จ 
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ยอมรับนับถือ โดยอาศัยการศึกษาจากการด าเนินชีวิตตามมาตรฐานของบุคคลอ่ืน  ทฤษฏีของโรเจอร์
กล่าวว่า “ตนเอง” (Self) คือการรวมกันของรูปแบบค่านิยม เจตคติการรับรู้และความรู้สึก ซึ่งแต่ละ
บุคคลมีอยู่และเชื่อว่าเป็นลักษณะเฉพาะของเขาเอง ตนเองหมายถึงฉันและตัวฉัน เป็นศูนย์กลางที่
รวมประสบการณ์ทั้งหมดของแต่ละบุคคล ภาพพจน์นี้เกิดจากการที่แต่ละบุคคลมีการเรียนรู้ตั้งแต่วัย
เริ่มแรกชีวิต ภาพพจน์นั่นเองส าหรับบุคคลที่มีการปรับตัวดีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างคงที่และมีการ
ปรับตัวตามประสบการณ์ที่แต่ละคนมีอยู่ 

        ตามทฤษฎีบุคลิกภาพแบบมนุษยภาพทั้งสองแบบท าให้ทราบว่า มนุษย์ต่างก็มี
ความต้องการต่างกันในแต่ละทฤษฎี แต่จุดร่วมที่มนุษย์ต่างก็ต้องการเหมือนกัน คือ การถูกยอมรับ
จากบุคคลอ่ืน ซึ่งใน "การผลิตรายการส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ" นั้น จะ
สามารถท าให้ผู้หญิงเจ้าเนื้อที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย รับชมรายการแล้วสามารถบรรลุผลบุคลิกภาพตาม
มนุษยนิยมได้ โดยการปรับเปลี่ยนบุคลิกของตนเองให้เหมาะสมตามค าแนะน าของรายการ เพ่ือให้
เป็นบุคคลที่อยู่ในสังคม อย่างมีความสุข 

 
1.5.  แนวคิดเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเอง  
ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) คือ ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อตนเองในทางที่ดี มี

ความเคารพและยอมรับตนเองว่ามีความส าคัญ มีความสามารถและใช้ความสามารถที่มีอยู่กระท าสิ่ง
ต่างๆให้ประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมาย ยอมรับนับถือตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง เคารพใน
ตนและผู้ อ่ืน และมีชีวิตอยู่อย่างมีเป้าหมาย  ความภาคภูมิใจในตนเองนั้น พิจารณาได้จากการ
เปรียบเทียบตนที่แท้จริง (Self-concept) กับตนในอุดมคติ (Ideal self) โดยคนที่มองเห็นตนเองใน
อุดมคติขัดแย้งกับตนเองตามความเป็นจริง จะมีความภาคภูมิใจในตนเองต่ า (Low self-esteem) 
และคนที่มีความคิดเห็นตรงกันกับตนในอุดมคติ จะเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูง  

 
Self-concept                    Ideal-self            Self-concept       

Ideal-self 
                                                                                            
 

     
 
                    
 Low self-esteem                              High self-esteem 
 

ภาพที่ 2-3 แสดงแนวคิดเก่ียวกับความภาคภูมิใจในตนเอง 
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บุคคลจะรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองได้ก็ต่อเมื่อยอมรับตนเองได้ โดยที่การรับรู้ของบุคคล
ตามท่ีเขารับรู้สอดคล้องกับตนในอุดมคติหรือตามที่ตนเองคาดหวัง ทั้งในด้านความรู้สึก เจตคติ ความ
เชื่อในเอกลักษณ์และคุณค่า ความศรัทธาในตนเอง รวมทั้งการรับรู้สัมพันธภาพของตนเองกับบุคคล
อ่ืน ถ้าบุคคลใดคิดว่าตนเองตามความเป็นจริงเท่าเทียมหรือใกล้เคียงกับตนเองในอุดมคติมากเพียงใด 
บุคคลก็จะมีความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น หรือกล่าวได้ว่าความภาคภูมิใจในตนเองเป็นผลต่างของ
ความคลาดเคลื่อนของตัวตนที่แท้จริงและตัวตนที่อยากจะเป็น นอกจากนี้เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลก็มีผลต่อความภาคภูมิใจในตนเองของบุคคลด้วย กล่าวคือ ถ้า
สถานการณ์เป็นไปในด้านดีมีความส าเร็จในสิ่งที่กระท าความภาคภูมิใจในตนเองก็เพ่ิมขึ้น ในทาง
ตรงกันข้าม การประสบความล้มเหลว ก็จะท าให้บุคคลรู้สึกว่าตนไม่มีความสามารถ ไร้ประโยชน์ 
ความภาคภูมิใจในตนเองย่อมลดลง 

บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูง (High self-esteem) มีการรับรู้ “ตน”ตามความเป็น
จริง มีบุคลิกภาพที่ดี เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในความคิดของตนเอง สามารถให้เหตุผลในสิ่งที่ตนเอง
กระท าได้กระจ่างชัด มั่นใจในการกระท า หรือการตัดสินของตน กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งการท างานให้ประสบผลส าเร็จ มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและ
ผู้อื่น มั่นคงทางจิตใจ มองโลกในแง่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอ่ืน ดังนั้น บุคคลที่มีความภาคภูมิใจ
ในตนเองสูงจึงใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข มีความวิตกกังวลน้อย มีแนวโน้มที่จะประสบความส าเร็จใน
การด ารงชีวิต จะมีระบบภูมิคุ้มกันทางจิตวิญญาณให้บุคคลเผชิญกับปัญหา และมีพลังในการขจัดสิ่ง
เลวร้ายในชีวิตออกไป 

ปัจจัยที่จะช่วยให้บุคคลมีความภาคภูมิใจในตนเองนั้น ได้แก่โอกาสที่บุคคลนั้นจะได้ใช้พลัง
ความสามารถที่มีอยู่ในตนเองในการคุ้มครองดูแลตนเองหรือมีโอกาสได้เกื้อกูลผู้อ่ืน ได้รับการให้
ความส าคัญ ได้รับความเชื่อถือศรัทธาและประสบความส าเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง  

 
เทคนิคเฉพาะในการพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเอง  
1. การยอมรับความรู้สึกของบุคคลตามความเป็นจริง จะช่วยให้เขาสามารถถ่ายทอด

ความรู้สึกออกมา โดยเฉพาะการยอมรับความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกกลัว ความรู้สึกขัดแย้งและ
ความรู้สึกปฏิเสธของบุคคล  เป็นสิ่งที่ เป็นประโยชน์ต่อการแสดงความรู้สึกของบุคคลในขณะนั้น 
   2. การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเผชิญกับปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาที่
แตกต่างกัน ควรท าความเข้าใจในวิธีการแก้ปัญหาและให้โอกาสแต่ละบุคคลในการแสดง
ความสามารถในการแก้ปัญหา เนื่องจากบุคคลมีความคิดที่เหมาะสมเฉพาะวัยของเขาและมีความ
รับผิดชอบต่อปัญหาที่เขาต้องเผชิญอยู่แล้ว นอกจากนี้การให้โอกาสเขาได้ฝึกเลือกวิธีการแก้ปัญหาเอง
นั้นจะท า ให้บุ คคลค้นพบว่ ายั งมี วิ ธี การที่ เหมาะสมอีกหลายอย่ างที่ เ ขาอาจจะเลื อกใช้  
   3. ควรหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบุคคลอย่างกะทันหัน ซึ่งจะท าให้บุคคลเกิด
ความรู้สึกไม่มั่นใจ ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นควรแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนในทันที
และถ้าเป็นไปได้ไม่ควรให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันเกิดขึ้น 

4. การมีตัวแบบที่ดีและมีประสิทธิภาพในการเผชิญเนื่องจากตัวแบบมีอิทธิพลต่อความรู้สึก
มั่นคงของบุคคล ตัวแบบจึงควรมีความเชื่อม่ันและให้การสนับสนุนบุคคลสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ใน
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การเผชิญปัญหาอย่างมั่นใจ และให้ก าลังใจว่าเขาสามารถที่จะประสบความส าเร็จได้ ในการเผชิญ
ปัญหาด้วยตัวเอง 

5. ช่วยให้บุคคลพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยให้เขาได้ระบายความขุ่นมัว ซึ่ง
จะเป็นโอกาสให้เขาได้ค่อยๆเข้าใจความยุ่งยากในตนเอง ช่วยลดระดับความเครียด จากนั้นบุคคลจะ
ค่อยๆใส่ใจกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตนเอง 

6. ให้ความส าคัญกับการนับถือตนเองของบุคคลนั้น เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็ง ในการที่จะ
แก้ปัญหา 

7. สนับสนุนให้ผู้ใกล้ชิดมีความรู้ความเข้าใจในตัวบุคคลนั้น และให้ความร่วมมือในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการที่จะแก้ปัญหา 

จากทฤษฎีข้างต้น ท าให้ผู้ศึกษาได้ทราบถึงแนวทางในการท าให้บุคคลภูมิใจในตนเองด้วย
วิธีต่างๆ และใน "การผลิตรายการส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ" นั้น ผู้ศึกษาจะ
น าแนวคิดเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเอง มาปรับใช้ เพ่ือให้ผู้หญิงเจ้าเนื้อซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายนั้น 
ได้รับชม และรู้สึกภูมิใจในตนเอง พอใจกับสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ ไม่รู้สึกว่ารูปร่างที่ตนมีอยู่เป็นปมด้อย 
และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นใจ และมีความสุข 

 
2.  งานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการศึกษาและผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ

นั้น มีผลงานการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3 เรื่อง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้ 
   2.1.  การศึกษาการวิจัยเรื่อง "การต่อรองอัตลักษณ์ของผู้หญิงอ้วนในพ้ืนที่สาธารณะ : 
กรณีศึกษา การประกวดราชินีช้าง" ของ กันต์ฤดี แสงศรีจิราภัทร (2553) ผลวิจัยพบว่า สังคมไทย
มองความผอมในด้านบวก มองความอ้วนในด้านลบ คนอ้วนจะต้องรับมือกับอคติของสังคมมาตั้งแต่
เด็ก ท าให้ผู้หญิงอ้วนนั้น กลายเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง และ
มองโลกในแง่ร้าย แม้กระทั่งเวทีประกวดราชินีช้าง ซึ่งเป็นเวทีที่ให้ผู้หญิงอ้วนมาแสดงความสามารถ 
แต่เวทีนี้ก็ได้ผลิตภาพซ้ าภาพที่เป็นอคติของสังคมโดยการผูกผู้หญิงอ้วนเข้ากับช้างอีกด้วย 

2.2. การศึกษาการวิจัยเรื่อง "ความหมายของความอ้วนกับการใช้ยาของวัยรุ่นหญิงใน
สถาบันอุดมศึกษา" ของ ศิริบงกช ดาวดวง (2545) ผลวิจัยท าให้ทราบว่า ความเชื่อของวัยรุ่นหญิงที่มี
ต่อความหมายของความอ้วนในเชิงลบ มากกว่าความหมายของเชิงบวก กล่าวคือ ความหมายเชิงลบ
ของกลุ่มวัยรุ่นหญิงที่มีต่อความอ้วนในสัญญะเปรียบเทียบกับวัตถุสิ่งของที่มีลักษณะกลม และ
เปรียบเทียบกับรูปร่างสัตว์ที่มีลักษณะตัวใหญ่ กินจุ ความหมายในเชิงบวกเป็นคนอารมณ์ดี น่ารัก 
สมบูรณ์ 

ส่วนรูปร่างที่พอดีนั้น วัยรุ่นหญิงมองว่าจะต้องมีลักษณะล าตัวเล็กและยาว สูงประมาณ 
160-168 เซนติเมตร มีสัดส่วนที่พอเหมาะกับความสูงและสมดุลกับหน้าอก ส่วนเอว และสะโพก มี
ส่วนเว้าส่วนโค้ง มีหน้าอกเล็กน้อย ขาและแขนดูแล้วพอดี ไม่มีหน้าท้อง และไม่เนื้อไม่มาก 

  2.3. บทความ "เสียงของผู้หญิงอ้วนในพ้ืนที่สาธารณะ" ของ พรวดี สัทธาด ารงค์ (2544) 
พบว่า การนิยามความหมายของความอ้วนนั้นอยู่ในรูปแบบของการให้ความหมายเชิงลบมากกว่าเชิง
บวก ซึ่งการนิยามเชิงลบนั้นเป็นไปในลักษณะเหมารวม (Stereotype) รวมถึงการพยายามตอกย้ า
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ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ (Identity) ของคนอ้วน เช่น ความอ้วนหมายถึง ความไม่สวยงาม, ความอึด
อัด, การเคลื่อนไหวที่ไม่คล่องตัว 

ส่วนการให้ค านิยามในเชิงบวกนั้นอยู่ ในรูปแบบของการลดทอนการเป็นมนุษย์ 
(Dehuman) เช่นความอ้วนหมายถึง การเป็นคนที่มีอารมณ์ดี น่ารัก และดูอบอุ่น เหมือนตุ๊กตาหมีตัว
ใหญ่ ซึ่งเป็นลักษณะของ "การไม่มีความเป็นมนุษย์" นั่นเอง 

 
3.  ผลงานที่เกี่ยวข้องและรายการอ้างอิง 
    3.1.  รายการ Big Girl in a skinny world 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
รายการ บิ๊กเกิร์ล อิน อะ สกินนี่เวิล์ด (Big Girl in a skinny world) 

 

     
ออกอากาศ: เดือนละ 2 เทป   ทาง Youtube  ความยาว 5-7 นาท ี

 
   รูปแบบและวิธีการน าเสนอ : รายการ บิ๊กเกิร์ล อิน อะ สกินนี่เวิล์ด มีพิธีกรที่เป็นผู้หญิง
เจ้าเนื้อตรงตามคอนเซปต์ของรายการ เป็นรายการนิตยสารทางอากาศที่มีหน้าที่แนะน าเทคนิคในการ
เสริมสร้างบุคลิกต่างๆ ให้กับผู้หญิงเจ้าเนื้อที่เป็นผู้ชม 

เนื้อหารายการ :  ทางรายการจะตั้งประเด็นปัญหาของผู้หญิงอ้วน เทปละ 1 ปัญหา เช่น 
วิธีการเลือกกางเกงยีนส์ วิธีเลือกชุดไปพักร้อน วิธีแต่งหน้าให้เข้ากับฤดูนั้นๆ เป็นต้น แล้วพิธีกรก็จะ
อธิบายเทคนิคต่างๆ ที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ รวมถึงแนะน าสินค้าที่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาด
ในไซส์ใหญ่ และสุดท้ายก็จะน าปัญหานี้ไปพูดคุยกับผู้หญิงอ้วนด้วยกัน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอาชีพ
เกี่ยวกับเสื้อผ้าและความงาม เพื่อเพ่ิมความน่าเชื่อถือให้กับเทคนิคต่างๆที่ได้แนะน าไปในแต่ละเทป 

จุดแข็งของรายการ : ทางรายการมีข้อมูลที่ครบถ้วน สามารถตอบปัญหาที่ตั้งขึ้นมาได้
อย่างครบถ้วน และมีภาพประกอบตลอดเวลา ท าให้ผู้ชมไม่ต้องจินตนาการถึงสิ่งที่พิธีกรพูดมากนัก 

จุดที่น ามาปรับใช้ : ผู้ศึกษาจะน าความน่าสนใจของพิธีกรมาปรับใช้กับ "การผลิตรายการ
โทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ" เพราะรายการของผู้หญิงอ้วน จะมีใคร
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ที่จะเข้าใจไปมากกว่า ผู้หญิงอ้วนด้วยกัน หากมีพิธีกรที่เป็นผู้หญิงอ้วน จะท าให้รายการมีคอนเซปต์
ชัดเจนขึ้น และยังเข้าใจลึกซึ้งถึงเนื้อหาของรายการอีกด้วย 

 
3.2.  รายการ  New Tips On The Blog 

 

 
 

รายการ New Tips On The Blog 
 

     
ออกอากาศ: เดือนละ 15 เทป  ทาง Apple One  ความยาว 3 นาท ี
 

    
รูปแบบและวิธีการน าเสนอ : รายการ New Tips On The Blog เป็นรายการนิตยสาร

ทางโทรทัศน์ที่มีพิธีกรสองคนในการช่วยน าเสนอ ธีม (Theme) ที่น่าสนใจในแต่ละเทป โดยมีการ
สาธิตประกอบด้วย  

เนื้อหารายการ :  ทางรายการจะหยิบยก ธีม (Theme) ที่น่าสนใจมาเป็นแกนหลักในการ
น าเสนอเทปนั้นๆ และน า Theme ที่ก าหนด มาพัฒนาเป็นการแต่งหน้า ท าผม เลือกเสื้อผ้า และ 
D.I.Y เช่น ธีม (Theme) Japanese Girl ก็จะแต่งหน้าแบบผู้หญิงญี่ปุ่น ท าผมแบบผู้หญิงญี่ปุ่น เลือก
เสื้อผ้าแบบผู้หญิงญี่ปุ่น และ ประดิษฐ์ของใช้ในแบบญี่ปุ่น 

จุดแข็งของรายการ : ทางรายการมีความชัดเจนในแต่ละเทปว่าจะท าอะไรไปในแนวทางไหน  
   จุดที่น ามาปรับใช้: ผู้ศึกษาจะน าการก าหนด  ธีม (Theme) มาปรับใช้กับ "การผลิต
รายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ" โดยจะก าหนดธีม (Theme) ใน
แต่ละเทป ว่าจะไปในแนวทางใด และน าไปปรับใช้กับการ แต่งหน้า ท าผม เลือกเสื้อผ้า เครื่องประดับ 
รวมถึงเป็นบรรยากาศของเทปนั้นๆด้วย 
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บทที่ 3  

ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือการผลิตรายการ 
 
ในการศึกษาและผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้า

เนื้อ เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการผลิตและการพัฒนารายการ โดยผู้
ศึกษาจะเก็บและรวบรวมข้อมูลในด้านรูปแบบ เนื้อหา เทคนิค และวิธีการน าเสนอ รวมถึงขั้นตอนใน
การผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อจากกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 
และผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูล แนวทาง และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการผลิต
รายการโทรทัศน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ชมมากที่สุด รวมถึงมีการประเมินผลความ
พึงพอใจในการรับชมรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อหลังการ
ผลิตรายการจริงอีกด้วย     
 
1. รูปแบบในการศึกษาวิจัย 
   การศึกษา และผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อใน
ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้น าวิธีการวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) ซึ่งเป็นการวิจัยที่มุ่งหวังการค้นหา
ความรู้ เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติเพ่ือผลิตรายการต่อไป โดยผู้ศึกษาได้
เลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) รวมถึงการแจกแบบสอบถาม 
(Questionnaire) มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่รวบรวมได้มา
วิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทาง ในการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการรายการโทรทัศน์ส่งเสริม
บุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ ให้สอดคล้องกับความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึง
ท าการประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้นใหม่ ด้วยวิธีการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) เพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป     
 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    2.1. ประชากร (Population) หมายถึง ประชากรทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษาและผลิตรายการ
ครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ และประชากรที่เป็นผู้ผลิต
รายการโทรทัศน์และ/หรือประชากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหาเก่ียวกับผู้หญิงเจ้าเนื้อ ดังนี้ 
 
       2.1.1. ประชากรที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และ/หรือประชากรที่มีความเชี่ยวชาญ 
หรือเก่ียวข้องกับการผลิตรายการ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้หญิงเจ้าเนื้อ 
        2..1.2.  ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง กลุ่มผู้ชมเป้าหมายเพศ
หญิง ที่เป็นคนเจ้าเนื้อ อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป 
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  2.2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้  
         2.2.1. กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ หมายถึง กลุ่มผู้ผลิตรายการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมบุคลิกภาพ ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ จ านวน 2 รายการ 
คือรายการนิวทิปส์ออนเดอะบลอค (New Tips On The Blog) ทาง สถานีโทรทัศน์ แอปเปิ้ล วัน 
(Apple One) และรายการตู้เสื้อเพ่ือน ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 
         2.2.2. กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม หมายถึง กลุ่มผู้ชมเพศหญิง ที่เป็นผู้หญิงเจ้า
เนื้อ ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี  ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไม่ประกอบอาชีพ อาศัยอยู่ ในเขต
กรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จ านวนทั้งสิ้น 100 คน 
          2.2.3. กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประเมินผลรายการ หมายถึง กลุ่มผู้ชมเพศหญิง ที่เป็น
ผู้หญิงเจ้าเนื้อ ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มาร่วมสนทนา
แบบกลุ่ม (Focus Group) โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มที่อยู่ในวัยเรียน และกลุ่มที่อยู่ในวันท างาน 
กลุ่มละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน  เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงให้
แนวทางและข้อเสนอแนะในการน าไปพัฒนาและปรับปรุงรายการต่อไป 
    
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
   ในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้า
เนื้อ” ผู้ศึกษา ได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บ รวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลัง จากการผลิต
รายการ ดังต่อไปนี้ 
  3.1.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ มีดังนี้ 
           3.1.1. แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) ใช้สัมภาษณ์ส าหรับผู้ผลิต
รายการที่เก่ียวข้องกับกับการส่งเสริมบุคลิกภาพ         

 -   ค าถามท่ัวไปเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ 
    -   ค าถามด้านเนื้อหารายการ 
   -   ค าถามด้านรูปแบบหรือวิธีการน าเสนอ 
    -   ค าถามด้านผู้ด าเนินรายการ 
    -   ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการผลิตรายการ  
                 3.1.2. แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้ศึกษาออกแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมายใน
ด้านต่าง ๆ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาโครงร่างและบทรายการเช่น พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ความ
คิดเห็นและต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์ของผู้หญิงเจ้าเนื้อทั้งด้านรูปแบบ เนื้อหา เทคนิค 
และวิธีการน าเสนอรายการนิตยสารทางโทรทัศน์เพ่ือผู้หญิงเจ้าเนื้อ โดยมีแนวค าถามดังนี้ 

 ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
     ตอนที่ 2 : การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์ของผู้หญิงเจ้าเนื้อ 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  ตอนที่ 3 : ความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการน าเสนอรายการโทรทัศน์ของ 
               ผู้หญิงเจ้าเนื้อ 
      ตอนที่ 4 : ความต้องการเกี่ยวกับเนื้อหารายการโทรทัศน์ของผู้หญิงเจ้าเนื้อ   
  ตอนที่ 5 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือแนวทางในการคิดสร้างสรรค์รายการ  

                    โทรทัศน์ ส่งเสริมบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ 
 3.2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ มีดังนี้  
         3.2.1. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตรายการแล้ว ผู้
ศึกษา ได้ออกแบบแนวค าถามในการสนทนากลุ่ม  โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
รายการ เป็นผู้ประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข เพ่ือหาบทสรุป และผล
อภิปรายที่สมบูรณ์ โดยจะท าการสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้จากการ
รับชมรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ” เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้าน
ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการ รวมถึงได้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนารายการในอนาคตได้ ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้น จะ
ประกอบด้วยแนวค าถาม ดังต่อไปนี้ 
  1. ความพึงพอใจต่อรูปแบบรายการ (Format) 
  2. ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ (Content) 
  3. ความพึงพอใจที่มีต่อพิธีกรและกูรูของรายการ (MC and Guru) 
  4. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ (All of Fatshionista Program) 
  5. ข้อเสนอแนะ 

 
4. การทดสอบเครื่องมือ 
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ใช้การวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) โดยใช้เครื่องมือเป็น
แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครื่องมือหลักในการเก็บข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และใช้แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือ
ประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการที่ผลิตขึ้นมา โดยผู้ศึกษาได้มีการทดสอบเครื่องมือ โดย
ได้ทดสอบค่าความตรง (Validity) และค่าความเที่ยงตรง (Reliability) ของแบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ รวมถึงแนวค าถามที่ ใช้ในการสนทนากลุ่ม โดยการให้กลุ่มผู้ เชี่ยวชาญด้านการ
สื่อสารมวลชน และกลุ่มผู้ผลิตรายการได้ ทดสอบความแม่นย าของโครงสร้างค าถาม เนื้อหารวมถึง
ภาษาท่ีใช้ในการตั้งค าถาม เพ่ือให้ได้ข้อมูลครอบคลุมตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้องการ    
 
5. ขั้นตอนและวิธีการเก็บข้อมูล 
   ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 
2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินผล
รายการ ดังต่อไปนี้ 
  5.1. การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
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  ขั้นตอนที่ 1 ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา ค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูล จากหนังสือ เอกสาร 
และบทความต่างๆ ทางด้านวิชาการ จากแหล่งข้อมูลทางหอสมุด อินเทอร์เน็ต รวมถึงเอกสารงาน
วิทยานิพนธ์ ตลอดจนงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ 
ตลอดจนข้อมูลด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปแบบและเนื้อหาในรายการซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้ชม
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสม
ส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ 
    ขั้นตอนที่ 2  ผู้ศึกษาได้ท าการรับชมรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริม
บุคลิกภาพ ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งรับชมย้อนหลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของทาง
สถานี และเว็บไซต์รายการดูย้อนหลังต่างๆ จ านวนทั้งสิ้น 2 รายการดังนี้ 
       - รายการ Big Girl in a skinny world ออกอากาศทางสื่อออนไลน์ 
เดือนละ 2 เทป ความยาวรายการ 5-7 นาที 
     - รายการ New Tips On The Blog ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แอป
เปิ้ล วัน (Apple One) วันเสาร์ เวลา 16.00 น. ความยาวรายการ 45 นาท ี
   โดยการรับชมรายการเป็นประโยชน์ในการน าข้อมูลจากการรับชม มาวิเคราะห์
รูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอที่เกิดขึ้นในรายการว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง และรายการมีข้อดี
ที่เป็นประโยชน์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ   
  ขั้นตอนที่ 3 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพ่ือขอ
ข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ 2 รายการ เพ่ือน าข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ มาใช้ในการเขียนโครงร่างรายการ (Proposal) และบทรายการ ( Script) 
ก่อนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการ
โทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อต่อไป 
   ขั้นตอนที่ 4 ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ให้กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายรายการ คือ กลุ่มผู้ชมเพศหญิง ที่มีสถานภาพเป็นผู้หญิงเจ้าเนื้อ และมี
อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไม่ประกอบอาชีพ อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฯ 
และปริมณฑล จ านวนทั้งสิ้น 100 คน โดยได้น าผลการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
ตลอดจนผลจากการวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการ มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมการเปิดรับ และความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ ให้สอดคล้องต่อ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
   ขั้นตอนที่ 5 ผู้ศึกษาได้เตรียมการก่อนการผลิต (Pre-production) โดยน าข้อมูล
ทั้งหมดที่วิเคราะห์รวบรวมได้ มาจัดท าโครงร่างรูปแบบของรายการ (Proposal) หาข้อมูลเพ่ือเขียน
บทรายการ (Script) ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด 
  5.2. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ 
   ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน การผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพส าหรับ
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ผู้หญิงเจ้าเนื้อ ต่อกลุ่มเป้าหมายจ านวน 2 กลุ่ม  กลุ่มละ 5 คน  โดยแยกเป็นผู้หญิงเจ้าเนื้อที่อยู่ในวัย
เรียน และผู้หญิงเจ้าเนื้อที่อยู่ในวัยท างาน รวม 10 คน หลังจากการผลิตรายการเสร็จสิ้นแล้ว ด้วย
วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้จากการรับชม
รายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ” 
 
6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่
ละส่วน ดังต่อไปนี้ 
  6.1. ผู้ศึกษาได้ท าการรับชมรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ ทางสื่อออนไลน์ และทาง
สถานีโทรทัศน์ แอปเปิ้ล วัน (Apple One) รวมทั้งสิ้น 2 รายการ ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลา
ปกติ รวมทั้งรับชมย้อนหลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของทางสถานี และเว็บไซต์รายการดูย้อนหลังต่างๆ 
ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 
 6.2. ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการส่งเสริม
บุคลิกภาพ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน – 30 กันยายน พ.ศ.2556 เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ 
  6.3. ผู้ศึกษาได้ท าการแจกแบบสอบถาม เพ่ือท าการส ารวจถึงพฤติกรรมการเปิดรับและความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 100 คน ตั้งแต่วันที่ 17-30 กันยายน พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 
2 สัปดาห์ จากทางการท าแบบสอบถามผ่านวิธีการออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.gmail.com และการ
กรอกแบบสอบถามที่ห้างสรรพสินค้าหรือย่านชุมชนต่าง ๆ 
   6.4. ผู้ศึกษาได้ท าการเตรียมการก่อนผลิตรายการ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูล จัดท า
โครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ หาข้อมูลในเรื่องของเนื้อหา เขียนบทรายการ คัดเลือก
เพลงและดนตรีประกอบ และด าเนินการผลิตรายการ ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2556 
  6.5. ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลรายการ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม ของกลุ่มเป้าหมายจ านวน 
10 คน ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2557 
 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในการ
ผลิตรายการ โดยได้ใช้สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) เป็นสถิติพ้ืนฐานที่น าเสนอใน การ
รวบรวมข้อมูล แจกแจงข้อมูล และการบรรยายคุณลักษณะของข้อมูล โดยผลที่ได้จะสรุปบรรยาย
คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ซึ่งจะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์
ข้อมลูก่อนการผลิตรายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้ 
  7.1. การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
   ขั้นตอนที่ 1 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลข้อมูลจากการชมรายการโทรทัศน์ส่งเสริม
บุคลิกภาพ โดยการน าเนื้อหาและวิธีการน าเสนอของรายการทั้ง 2 รายการ มาจ าแนกลักษณะของ
รูปแบบและเนื้อหา เพ่ือวิเคราะห์ให้เห็นถึงข้อดีและข้อบกพร่องที่สามารถน ามาปรับใช้ในการผลิต
รายการได ้    
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ขั้นตอนที่ 2 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  
(In-depth Interview) โดยการน าค าตอบของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ

และผู้หญิงเจ้าเนื้อที่ประสบความส าเร็จ ทั้ง 2 ท่าน ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียง มา
สรุปผลและวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ และการ
สัมภาษณ์ผู้หญิงเจ้าเนื้อที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือมาก าหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์
ส่งเสริมบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อต่อไป     

ขั้นตอนที่ 3 ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพ้ืนฐาน โดยได้น าค าตอบที่ 
กลุ่มตัวอย่างตอบในแบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน 100 ชุด มาท าการค านวณ

ผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแจกแจงความถี่ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ตลอดจนความต้องการด้าน
รูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้ในการผลิตรายการ 
 7.2. การวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตรายการ 
   ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 2 กลุ่ม เพ่ือ
น าผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับชมรายการที่ได้ผลิตขึ้น โดยน าค าตอบที่ได้ทั้ง
สองกลุ่มมาเปรียบเทียบกัน  ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการ
รับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งน ามาสรุป วิเคราะห์ อภิปรายผล และรวบรวมข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารายการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึง
พอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด   
 
8. การน าเสนอข้อมูลและชิ้นงาน 
  ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้จาก
การวิเคราะหข์้อมูลและการผลิตรายการ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 
  8.1. การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ 
   ข้อมูลในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทาง
ในการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้ 
   ส่วนที่ 1 น าเสนอแนวความคิด ในการจัดท าโครงร่างรายการ โดยก าหนดรูปแบบ 
เนื้อหา และวิธีการน าเสนอ กลยุทธ์และยุทธวิธีในการสื่อสารของรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ 
เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการ 
   ส่วนที่  2 น าเสนอผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth 
interview) ของกลุ่มตัวอย่างผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ และผู้หญิงเจ้าเนื้อที่ประสบ
ความส าเร็จ รวมจ านวน 2 ท่าน ตามประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพในปัจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีใน
การสื่อสารของผู้ด าเนินรายการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริม
บุคลิกภาพ เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสม
ส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ 
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  ส่วนที่ 3 น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ของ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ จ านวน 100 คน เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมการเปิด
รับชมรายการโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการ
โทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ รวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน
การผลิตรายการ 
  8.2. การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 
   น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้งหมด มาวางแผนเตรียมการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้  
  ส่วนที่ 1 น าเสนอโครงร่างรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบด้วย
องค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการน า เสนอที่จะท า
การผลิตขึ้นในแต่ละตอนของรายการ 
   ส่วนที่ 2 น าเสนอบทรายการ (Script)  จ านวนทั้งสิ้น 1 ตอน ความยาว 15 นาที 
โดยน าเสนอในรูปแบบบทรายการแบบสมบูรณ์ (Full Script) 
  ส่วนที่ 3 น าเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพ่ือให้ทราบถึง
ขั้นตอนในการผลิตรายการในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 
  8.3. การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์ 
   น าเสนอตัวรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อที่
เสร็จสมบูรณ์ ความยาวตอนละ 15 นาที จ านวนทั้งสิ้น 1 ตอน 
  8.4. การน าเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชน์จากการรับชมรายการ  
     น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ 

ที่ได้รับจากการรับฟังรายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา ผู้ด าเนิน
รายการ รวมถึงการน าเสนอภาพ เทคนิคการตัดต่อ และดนตรีประกอบในรายการ แล้วน าผลที่ได้มา
สรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนารายการต่อไป 
 
9. การวางแผนการผลิตชิ้นงาน 
  ผู้ศึกษาได้วางแผนการในการผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้หญิงเจ้าเนื้อ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  9.1. รวบรวมผลการศึกษาที่ได้จากการรับชมรายการ  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) และผลวิจัยที่ได้จากแบบสอบถาม (Questionnaire) มาจัดท าโครงร่าง (Proposal) และ
บทรายการ (Script) ฉบับสมบูรณ์ 
    9.2. ด าเนินการในขั้นตอนการวางแผนเตรียมการก่อนการผลิต (Pre-Production) ให้พร้อม
ทุก ๆ ด้านตามตารางแผนการด าเนินงาน (Time Table) 
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บทที่  4 

การผลิตรายการ 
 
การศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ” 

ใช้วิธีการศึกษาและวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา 
วิธีการน าเสนอ ที่ปรากฏในรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
จากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตส่งเสริมบุคลิกภาพที่
เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมมากที่สุด โดยแบ่งการน าเสนอ
ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ ออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ  
 2.  ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ  
 3. การน าเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ 
“Fatshionista” 
 
1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
 1. วิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอจากเทปบันทึกภาพรายการโทรทัศน์ที่ มี
เนื้อหาและรูปแบบเกี่ยวกับการส่งเสริมบุคลิกภาพของทางเคเบิ้ลทีวี (Cable TV) และสื่อออนไลน์ ทั้ง
ที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งการรับชมย้อนหลังผ่านทางเว็บไซด์ชมรายการย้อนหลัง
ต่างๆ จ านวนทั้งสิ้น 2 รายการ 
 2. วิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ ของทางฟรีทีวี (Free 
TV) และทางเคเบิ้ลทีวี (Cable TV) จ านวนทั้งสิ้น 2 ท่าน 
 3. ผลการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไป และความต้องการในด้าน 
รูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้หญิงเจ้าเนื้อ จากแบบสอบถาม จ านวน 100 ชุด 
 4. การน าเสนอโครงร่างและบทรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้หญิงเจ้าเนื้อ “Fatshionista” 
 

2. ผลการวิจัย ก่อนการผลิตรายการ  
 2.1. ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอที่ปรากฏในรายการ
โทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอที่
เกิดขึ้นในรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ รวมถึงศึกษารูปแบบและเนื้อหาของรายการโทรทัศน์
ส่งเสริมบุคลิกภาพทีม่ีเนื้อหาส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ ในช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ.2556  
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เป็นระยะเวลา 1 เดือน จ านวนทั้งสิ้น 2 รายการ ดังนี้ 
  1. รายการ บิ๊กเกิร์ลอินอะสกินนี่เวิล์ด (Big Girl in a skinny world) 
  2. รายการ นิวทิปส์ออนเดอะบล็อค (New Tips On The Blog) 
ผู้ศึกษาจะท าการวิเคราะห์แยกรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพเป็นแต่ละส่วนดังนี้ 

 
  ส่วนที่ 1 รูปแบบ (Format) ของรายการ  
  ส่วนที่ 2 เนื้อหา(Content) ของรายการ  
  ส่วนที่ 3 ลีลาและวิธีการน าเสนอ (Style and Presentation) ของผู้ด าเนิน
รายการ 
 รายการ บิ๊กเกิร์ล อิน อะ สกินนี่เวิล์ด (Big Girl in a skinny world) เป็นรายการ
โทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยออกอากาศทาง เฮล
โหล แชนแนล (Hello Channel) ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ มีผู้ด าเนินรายการเป็นผู้หญิงเจ้าเนื้อที่มี
บุคลิกภาพที่ดี คือ คุณมาร์ซี่ เกวาร่า และมีกลุ่มเป้าหมายหลักของรายการ คือกลุ่มผู้หญิงเจ้าเนื้อที่ชื่น
ชอบในการแต่งตัว โดยมีลักษณะต่างๆของรายการดังนี้ 
 1. รูปแบบ (Format) ของรายการบิ๊กเกิร์ล อิน อะ สกินนี่เวิล์ด  รายการบิ๊กเกิร์ล อิน อะ 
สกินนี่เวิล์ด เป็นรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้หญิงเจ้าเนื้อโดยเน้นเรื่องราวเกี่ยวกับเทคนิคการปรับเปลี่ยน
บุคลิกภาพภายนอกของผู้หญิงเจ้าเนื้อ โดยมีผู้ด าเนินรายการ คือ คุณมาร์ซี่ เกวาร่า โดยรายการจะ
เน้นการน าเสนอในแบบโมเดิร์น (Modern) ทั้งอารมณ์ของภาพ (Mood&Tone) และเนื้อหาของ
รายการ  ในช่วงเริ่มต้นเข้าสู่รายการบิ๊กเกิร์ล อิน อะ สกินนี่เวิล์ด พิธีกรจะเข้ามาเกริ่นถึงประเด็นที่จะ
พูดถึงในเทปนั้นๆ จากนั้นจะมีไตเติ้ล (Title) รายการบิ๊กเกิร์ล อิน อะ สกินนี่เวิล์ดและเพลงประจ า
รายการ จากนั้นพิธีกรจะแนะน าตัวเอง พร้อมกับพูดเข้าประเด็นเนื้อหาของรายการประจ าวันนั้นๆ  
หลังจากอธิบายถึงประเด็นของเทปแล้ว ทางรายการก็จะตัดภาพไปที่ผู้เชี่ยวชาญ ที่จะมาให้ค าแนะน า
ในเรื่องนั้นๆ พร้อมกับภาพตัวอย่างประกอบ หลังจากนั้น พิธีกรก็จะมาพูดสรุปและปิดรายการ   สรุป 
รูปแบบรายการของรายการบิ๊กเกิร์ล อิน อะ สกินนี่เวิล์ดนั้น จะเป็นรายการนิตยสารทางโทรทัศน์ มี
การน าเสนอเทคนิคการเสริมสร้างบุคลิกภาพส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ ที่มีสาระและประโยชน์ โดยมีการ
ตั้งประเด็นปัญหาในแต่ละเทป และไขข้อสงสัย ภาพรวมของรายการดูทันสมัย ให้ความรู้สึกน่าสนใจ 
 2. เนื้อหา (Content) ของรายการบิ๊กเกิร์ล อิน อะ สกินนี่เวิล์ด รายการบิ๊กเกิร์ล อิน อะ 
สกินนี่เวิล์ดมีรูปแบบรายการเป็นรายการนิตยสารทางโทรทัศน์ที่น าเสนอเรื่องราวและเนื้อหาส าหรับ
ผู้หญิงเจ้าเนื้อ โดยเน้นผู้หญิงเจ้าเนื้อท่ีรักการแต่งตัว มีเนื้อหาในด้านการส่งเสริมบุคลิกภาพภายนอกที่
หลากหลาย ทั้งการเลือกเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ รวมไปถึงด้านการแต่ งหน้าและท าผม การ
น าเสนอรายการเป็นแบบทันสมัย ส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อยุคใหม่ ที่ไม่มองว่าความอ้วนเป็นปัญหา แต่ใช้
ชีวิตให้สนุกกับมัน เป็นรายการที่ ให้ทั้งเนื้อหา สาระ และข้อมูลที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวันได้ สรุป รายการบิ๊กเกิร์ล อิน อะ สกินนี่เวิล์ด เป็นรายการนิตยสารทางโทรทัศน์ ที่มี
เนื้อหาส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อที่รักในการแต่งตัว โดยเนื้อหาที่อยู่ในรายการนั้น สามารถที่จะน าไปปรับ
ใช้ได้จริง 
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3. ลีลาและวิธีการน าเสนอ (Style and Presentation) ของผู้ด าเนินรายการบิ๊กเกิร์ล อิน 
อะ สกินนี่เวิล์ด ลีลาด้านการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการบิ๊กเกิร์ล อิน อะ สกินนี่เวิล์ด เป็นผู้หญิงเจ้า
เนื้อยุคใหม่ ที่มีความมั่นใจในตนเอง มีบุคลิกน่าเชื่อถือ พูดจาฉะฉาน เข้าใจง่าย และ และในด้าน
เทคนิคนั้น ยังเลือกให้โทนสีแบบโมเดิร์น (Modern) เพ่ือให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น เลือกใช้สถานที่
ภายนอกสตูดิโอ (Studio) เพ่ือให้ได้บรรยากาศใหม่ๆที่ดูทันสมัย และมีวิธีการถ่ายท าหลายแบบที่ต่าง
จากการถ่ายแบบเดิม เช่น การแพน (Pan) กล้องในระหว่างการสนทนา ท าให้ดูไม่น่าเบื่อและเรียบ
ง่ายจนเกินไป การเลือกใช้เสียงในรายการก็จะทันสมัยและรวดเร็ว สมกับเป็นรายการแฟชั่น   สรุป 
ลีลาและวิธีการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการบิ๊กเกิร์ล อิน อะ สกินนี่เวิล์ดนั้น สามารถสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับผู้ชมได้ เนื่องจากรายการลักษณะนี้ เป็นรายการที่มีเนื้อหาที่ผู้ชมจะน าไปปรับใช้ตาม 
ท าให้บุคลิกของพิธีกรมีความส าคัญสูงมาก ส าหรับเทคนิคต่างๆ ต้องเลือกมุมภาพ เสียง และการ
น าเสนอท่ีแปลกใหม่ ท าให้ไม่น่าเบื่อจนเกินไป 

รายการ นิวทิปส์ออนเดอะบล็อค (New Tips On The Blog) เป็นรายการโทรทัศน์
ส่งเสริมบุคลิกภาพส าหรับผู้หญิง โดยออกอากาศทางช่องแอปเปิล วัน (Apple One) มีผู้ด าเนิน
รายการเป็นผู้หญิงรุ่นใหม่ จ านวน 2 ท่าน คือ คุณอลิตา แบล็ทเลอร์ และคุณภาวิดา ภาควิวรรธ มี
กลุ่มเป้าหมายหลักของรายการ คือกลุ่มผู้หญิงทั่วไปที่ชื่นชอบในการแต่งตัว โดยมีลักษณะต่างๆของ
รายการดังนี้ 
 1. รูปแบบ (Format) ของรายการนิวทิปส์ออนเดอะบล็อก รายการนิวทิปส์ออนเดอะ
บล็อค เป็นรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้หญิงทั่วไปโดยเน้นเรื่องราวเกี่ยวกับบุคลิกภาพภายนอก โดยมีผู้
ด าเนินรายการ คือ คุณอลิตา แบล็ทเลอร์ และคุณภาวิดา ภาควิวรรธ โดยรายการจะเน้นการน าเสนอ
ในแบบสบายๆ ทั้งอารมณ์ของภาพ (Mood&Tone) และเนื้อหาของรายการ  ในช่วงเริ่มต้นเข้าสู่
รายการนิวทิปส์ออนเดอะบล็อค จะมีไตเติ้ล (Title) รายนิวทิปส์ออนเดอะบล็อคและเพลงประจ า
รายการ จากนั้นพิธีกรก็จะกล่าวสวัสดีผู้ชมและแนะน าตัวเอง พร้อมกับน าเสนอหัวข้อของรายการ
ประจ าวันนั้นๆ  ช่วงต่อมาของรายการ พิธีกรทั้งสองจะเข้าไปเลือกเสื้อผ้าและเครื่องประดับให้เหมาะ
กับหัวข้อท่ีก าหนดขึ้นมา พร้อมทั้งแนะน าเคล็ดลับต่างๆ ที่สามารถน าไปปรับใช้ตามได้จริง  ช่วงต่อมา 
พิธีกรหนึ่งคนก็จะสาธิตวิธีการแต่งหน้าให้เหมาะกับหัวข้อประจ าวัน รวมถึงการจัดแต่งทรงผมให้เข้า
กับชุดและใบหน้าอีกด้วย  ช่วงสุดท้ายของรายการ พิธีกรทั้งสองจะมาสาธิตการท าดีไอวาย (D.I.Y) 
เล็กๆน้อยๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อประจ าวันนั้นๆด้วย ก่อนจะกล่าวสรุป และปิดรายการ สรุป รูปแบบ
รายการของรายการนิวทิปส์ออนเดอะบล็อคนั้น จะเป็นรายการนิตยสารทางโทรทัศน์ มีการน าเสนอ
เทคนิคการเสริมสร้างบุคลิกภาพภายนอกส าหรับผู้หญิงที่ชื่นชอบในการแต่งตัว รักสวยรักงาม โดยมี
ทั้งสาระและความบันเทิง ซึ่งจะมีการตั้งหัวข้อประจ าวัน และท าให้รายการเกี่ยวเนื่องกันไปตลอด
รายการ ภาพรวมของรายการดูสบายๆ ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งดูเพื่อนๆ คุยกัน 
 2. เนื้อหา (Content) ของรายการนิวทิปส์ออนเดอะบล็อก รายการนิวทิปส์ออนเดอะ
บล็อคมีรูปแบบรายการเป็นรายการนิตยสารทางโทรทัศน์ที่น าเสนอเรื่องราวและเนื้อหาส าหรับผู้หญิง 
โดยเน้นผู้หญิงที่รักการแต่งตัว มีเนื้อหาในด้านการส่งเสริมบุคลิกภาพภายนอกที่หลากหลาย ทั้งการ
เลือกเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ การแต่งหน้า ท าผม รวมไปถึงการท าดีไอวาย (D.I.Y) การน าเสนอ
รายการเป็นแบบสบายๆ ส าหรับผู้หญิงยุคใหม่ ที่มองว่าการแต่งตัวเป็นเรื่องที่สนุกและง่าย เป็น
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รายการที่ให้ทั้งเนื้อหา สาระ ความบันเทิง และข้อมูลที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวันได้ 
สรุป รายการนิวทิปส์ออนเดอะบล็อค เป็นรายการนิตยสารทางโทรทัศน์ ที่มีเนื้อหาส าหรับผู้หญิงที่รัก
ในการแต่งตัว โดยเนื้อหาที่อยู่ในรายการนั้น สามารถท่ีจะน าไปปรับใช้ได้จริง 
 3. ลีลาและวิธีการน าเสนอ (Style and Presentation) ของผู้ด าเนินรายการนิวทิปส์ออน
เดอะบล็อค  ลีลาด้านการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการนิวทิปส์ออนเดอะบล็อค เป็นผู้หญิงยุคใหม่ ที่มี
ความสดใส ร่าเริง มั่นใจในตนเอง พูดจาฉะฉาน เข้าใจง่าย และ และในด้านเทคนิคนั้น ยังเลือกให้โทน
สีแบบสบายๆ เลือกใช้สถานที่คล้ายกับบ้าน เพ่ือให้ได้บรรยากาศที่อบอุ่น เป็นกันเอง ไม่เป็นทางการ
มากนัก และมีวิธีการถ่ายท าหลายแบบที่ต่างจากการถ่ายแบบเดิม เช่น การถ่ายภาพจากกระจก ท าให้
ดูไม่น่าเบื่อและเรียบง่ายจนเกินไป การเลือกใช้เสียงในรายการก็จะมีท่วงท านองที่เบา สบายๆ   สรุป 
ลีลาและวิธีการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการนิวทิปส์ออนเดอะบล็อคนั้น สามารถสร้างความ
เพลิดเพลิน ราวกับเป็นเพ่ือนกับผู้ชมได้ ท าให้ผู้ชมไม่รู้สึกว่ารายการที่ดูอยู่เป็นเรื่องที่ไกลตัว แต่เป็น
เรื่องง่าย สัมผัสได้ และสามารถน าสิ่งที่พิธีกรเสนอไปปรับใช้ได้ 
 2.2. วิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตและผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ 
        ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ 
ผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพจากผู้ผลิตรายการนิวทิปส์ออนเดอะบล็อค และรายการตู้เสื้อ
เพ่ือน ในวันที่ 9– 30 กันยายน พ.ศ.2556 จ านวน 2 ท่าน ดังนี้ 
 1. รายการนิวทิปส์ออนเดอะบล็อค (New Tips On The Blog) คุณนันทิชา จรูญโรจน์  
ณ อยุธยา  ผู้ควบคุมการผลิตรายการนิวทิปส์ออนเดอะบล็อค (New Tips On The Blog) 
 2. รายการตู้เสื้อเพ่ือน  คุณปรัชญา วิลาวรรณ  ผู้ควบคุมการผลิตรายการตู้เสื้อเพ่ือน 
 ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบ และเนื้อหา กลวิธี
ในการสื่อสารของผู้ด าเนินรายการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการผลิตรายการโทรทัศน์
ส่งเสริมบุคลิกภาพ และน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิต
รายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ "Fatshionista" ผู้ศึกษาจึงได้ท า
การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ จ านวน 2 ท่าน โดยแบ่ง
ค าถามออกเป็น 5 หัวข้อ และสรุปบทสัมภาษณ์ทั้งหมด ได้ดังนี้ 
 1. ค าถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ 
     1.1. ความนิยมของรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพในปัจจุบัน 
   คุณนันทิชา จรูญโรจน์ ณ อยุธยา กล่าวว่า เนื่องจากในปัจจุบัน 
คนเราส่วนใหญ่นั้นมักจะมองกันที่บุคลิกภาพภายนอก เพราะถือเป็นความประทับใจแรกที่จะเกิดขึ้น
ต่อกัน รวมถึงพฤติกรรมการรับสื่อที่เปลี่ยนไป ซึ่งปัจจุบัน ช่องทางการรับสื่อนั้นมีเพ่ิมมากขึ้ น 
โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่มีให้ผู้ชมเลือกดูอย่างหลากหลาย ท าให้รายการประเภทนี้ ได้รับความนิยม
สูงขึ้นตามไปด้วย 
   คุณปรัชญา วิลาวรรณ กล่าวว่า รายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ
ในปัจจุบันนั้น หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีเนื้อหาซ้ ากัน ดังนั้น รายการตู้เสื้อเพ่ือนจึงน าเอาจุดเด่นของพิธีกร
มาเป็นหลัก ที่จะท าให้รายการนั้นแตกต่างจากรายการอื่นๆ 
  ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวถึงความนิยมของรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพใน
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ปัจจุบันว่า รายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพนั้นได้รับความนิยมด้วยเหตุผลหลายๆด้าน ทั้ง
พฤติกรรมที่ เปลี่ยนไปของมนุษย์ ช่องทางการรับสื่อที่เพ่ิมมากข้ึน และจุดเด่นต่างๆของรายการ 
    1.2. แนวโน้มของรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพในอนาคต 
   คุณนันทิชา จรูญโรจน์ ณ อยุธยา กล่าวว่า แนวโน้มของรายการ
โทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพในอนาคตนั้น จะดูสมจริงมากขึ้น ใกล้ตัวมากขึ้น เทียบกับอดีตที่จะมีการ
ส่งเสริมบุคลิกภาพให้กับนางแบบประจ าของรายการ แต่ปัจจุบันนั้น พิธีกรอาจจะหันมาสาธิตการ
ส่งเสริมบุคลิกภาพเอง และในอนาคตก็อาจจะเป็นการส่งเสริมบุคลิกภาพให้กับผู้ชมทางบ้านก็เป็นได้ 

  คุณปรัชญา วิลาวรรณ กล่าวว่า ในเรื่องของเนื้อหารายการนั้น คงจะ
พลิกแพลงไปได้ไม่มากนัก เช่น แหล่งซื้อเสื้อผ้าก็คงหนีไม่พ้น สยามสแควร์ หรือพาหุรัด แต่ที่จะท าให้
รายการแตกต่าง และน่าสนใจนั้น น่าจะเป็นรูปแบบในการน าเสนอ ที่จะต้องพัฒนาต่อไป 
  ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวถึงแนวโน้มของรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพในอนาคต
ว่าอาจมีการพัฒนาในด้านรูปแบบการน าเสนอที่แปลกไปจากปัจจุบัน เช่น อาจจะใกล้ชิดคนดู ได้มาก
ขึ้น 1.3. การเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้หญิงเจ้าเนื้อทางรายการมองกลุ่มใดเพราะเหตุใด 
   คุณนันทิชา จรูญโรจน์ ณ อยุธยา กล่าวว่า ผู้หญิงที่ชื่นชอบในการ
แต่งตัวนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่น อายุ 15 ปีขึ้นไป ดังนั้น การเลือกกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่อายุ 15 ปีนั้น 
ถือเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมที่สุด 
   คุณปรัชญา วิลาวรรณ กล่าวว่า นอกจากผู้หญิงเจ้าเนื้อแล้ว ควรมอง
ถึงคนทั่วไปที่ไม่มีความมั่นใจในบุคลิกภาพภายนอกของตนเองด้วย เพราะบุคคลเหล่านี้ต่างก็มีปัญหา
ที่ต้องการ ได้รับการแก้ไขเช่นกัน ส่วนด้านอายุ ควรจะเริ่มตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แต่เน้นช่วงอายุ 18-25 ปี 
เป็นหลัก 
  ผู้ เชี่ ยวชาญได้กล่าวถึงการเลือกกลุ่มเป้ าหมายที่ เป็นผู้หญิงเจ้า เนื้อ ว่ า 
กลุ่มเป้าหมายของรายการควรจะเริ่มตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป เพราะเป็นวัยที่เริ่มแต่งตัว และสนใจด้าน
แฟชั่น นอกจากนี้ยังควรมองไปถึงบุคคลที่ไม่มีความม่ันใจในตัวเองเพ่ือมาเป็นกลุ่มเป้าหมายรองด้วย 
 1.4. ท าอย่างไรจึงจะท าให้กลุ่มเป้าหมายสนใจรายการที่ผลิตขึ้น ต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง 
   คุณนันทิชา จรูญโรจน์ ณ อยุธยา กล่าวว่า ปัจจัยที่ส าคัญของ
รายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ คือความเป็นจริง โดยเฉพาะในรายการลักษณะนี้ ที่ผู้ชมจะน า
ค าแนะน าของรายการไปปฏิบัติตาม ดังนั้นสิ่งที่รายการจะน าเสนอนั้น ควรจะต้องเป็นสิ่งที่ท าได้จริง มี
อยู่จริง จับต้องได้จริง เช่น เสื้อผ้าที่หาซื้อได้จริง และราคาไม่แพงมาก เป็นต้น 
   คุณปรัชญา วิลาวรรณ กล่าวว่า ในรายการตู้เสื้อเพ่ือนนั้น มีปัจจัย
หลักคือพิธีกรที่มีชื่อเสียงในด้านการแต่งตัว ท าให้กลุ่มเป้าหมายนั้นอยากจะติดตามเพ่ือน าไปท าตาม 
  ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวถึงปัจจัยที่จะท าให้กลุ่มเป้าหมายสนใจรายการที่ผลิตขึ้นใน
หลายๆด้าน ทั้งในด้านของเนื้อหารายการที่เป็นสิ่งที่ผู้ชมจะได้รับประโยชน์และน าไปปฏิบัติตาม หรือ 
ในด้านของผู้ด าเนินรายการที่มีส่วนท าให้ผู้ชมสนใจ 
 2. ค าถามด้านเนื้อหารายการ 
     2.1. ลักษณะเนื้อหารายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดี ควรมีอะไรบ้าง 
   คุณนันทิชา จรูญโรจน์ ณ อยุธยา กล่าวว่า ลักษณะเนื้อหารายการ
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โทรทัศน์ ส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดีนั้น ควรจะให้ความส าคัญกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็น
หลัก ต้องเป็นเนื้อหาที่กลุ่มเป้าหมายต้องการทราบ ต้องการดู จึงจะถือเป็นเนื้อหาที่ดีของรายการ 
   คุณปรัชญา วิลาวรรณ กล่าวว่า ลักษณะเนื้อหารายการโทรทัศน์
ส่งเสริมบุคลิกภาพท่ีดีนั้น ควรจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับผู้ชม ผู้ชมสามารถเข้าถึงได้ 
  ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวถึงลักษณะเนื้อหารายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดี ว่า 
ควรจะเป็นเนื้อหาที่กลุ่มเป้าหมายต้องการทราบ ต้องการรับชม หรือเนื้อหาที่ใกล้ตัวกับกลุ่มเป้าหมาย  
ซ่ึงท าให้เนื้อหานั้นสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
    2.2. ลักษณะเนื้อหารายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพแบบใดที่น่าจะได้รับความนิยม 
   คุณนันทิชา จรูญโรจน์ ณ อยุธยา กล่าวว่า ลักษณะเนื้อหารายการ
โทรทัศน์ ส่งเสริมบุคลิกภาพที่น่าจะได้รับความนิยมนั้น ควรจะเป็นลักษณะที่ท าให้ผู้ชมเห็นถึงการ
พัฒนาของบุคลิกภาพอย่างชัดเจน มีการเปรียบเทียบให้เห็นว่าก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ และ
หลังเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพนั้น แตกต่างกันอย่างไร 
   คุณปรัชญา วิลาวรรณ กล่าวว่า ในรายการตู้เสื้อเพ่ือนนั้น ตัวพิธีกร
เอง เป็นปัจจัยหลักท่ีท าให้ผู้ชมติดตาม ด้วยบุคลิกภาพที่ผู้ชมสนใจและอยากท าตาม 
  ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวถึงลักษณะเนื้อหารายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่น่าจะ
ได้รับความนิยมว่า เนื้อหาควรมีความชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงในด้านของบุคลิกภาพจริงๆ รวมถึง 
เนื้อหานั้นๆ จะต้องมีพิธีกรที่ได้รับความนิยมเป็นผู้น าเสนอ 
     2.3. เนื้อหาของรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพส่วนใดที่ควรได้รับการพัฒนา 
   คุณนันทิชา จรูญโรจน์ ณ อยุธยา กล่าวว่า รายการโทรทัศน์ส่งเสริม
บุคลิกภาพในปัจจุบันนั้น เน้นเรื่องของการตลาดมากกว่าความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ท าให้
เนื้อหาของรายการนั้น ไม่ได้เป็นประโยชน์ที่แท้จริง 
   คุณปรัชญา วิลาวรรณ กล่าวว่า รายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ
ในปัจจุบัน ใส่เนื้อหา ข้อมูล เข้าไปในรายการมากเกินจ าเป็น ท าให้รายการน่าเบื่อ 
  ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวถึงส่วนที่ควรได้รับการพัฒนาในเนื้อหาของรายการโทรทัศน์
ส่งเสริมบุคลิกภาพว่าเน้นในเรื่องของการตลาดมากจนเกินไป ท าให้เนื้อหาของรายการนั้นไม่ได้เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ชมจริงๆ และยังมีการให้ข้อมูลที่หนักเกินไป ท าให้รายการน่าเบื่อ 
    2.4. เนื้อหารายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้ศึกษาทีก่ าลังจะผลิตขึ้น ส่วนใดบ้าง
ที่ควรปรับปรุง 
   คุณนันทิชา จรูญโรจน์ ณ อยุธยา กล่าวว่า คอนเซปต์ของรายการ 
"Fatshionista" นั้น ยังไม่เร้าอารมณ์ให้กับรายการมากพอสมควร และไม่ควรให้รายการมีสีสันมาก
เกินไป เพราะจะท าให้ผู้หญิงเจ้าเนื้อนั้น ดูเป็นตัวตลก 
   คุณปรัชญา วิลาวรรณ กล่าวว่า ความยาวของรายการนั้นน่าจะเป็น 
30 นาที เพราะเนื้อหาของรายการสามารถขยายออกไปได้อีกมาก 
  ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวถึงส่วนที่ควรปรับปรุงในเนื้อหารายการโทรทัศน์ส่งเสริม
บุคลิกภาพของผู้ศึกษาที่ก าลังจะผลิตขึ้นว่า คอนเซปต์ของรายการ "Fatshionista" นั้นควรปรับปรุง
ให้เร้าอารมณ์มากกว่านี้ รวมทั้งความยาวของรายการควรจะขยายออกไปอีก เพราะเนื้อหาของ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



38 

 

รายการนั้นสามารถต่อยอดได้อีกมาก 
 3. ค าถามด้านรูปแบบหรือวิธีการน าเสนอ 
     3.1. ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการน าเสนอรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ ที่
สามารถ ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้สนใจรายการมากท่ีสุด 
   คุณนันทิชา จรูญโรจน์ ณ อยุธยา กล่าวว่า เนื้อหาของรายการนั้น
ส าคัญมาก หากเป็นเรื่องที่ผู้ชมต้องการจะดูอยู่แล้ว ก็ไม่มีปัญหาเรื่องอ่ืนๆ 
   คุณปรัชญา วิลาวรรณ กล่าวว่า การเลือกสถานที่ถ่ายท าที่สวยงาม 
รวมถึงการเลือกอุปกรณ์ในการถ่ายท าที่เอ้ืออ านวยให้ภาพออกมาสวย จะสามารถดึงดูดให้ผู้ชมมา
สนใจรายการ 
  ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวถึงลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการน าเสนอรายการโทรทัศน์
ส่งเสริมบุคลิกภาพ ที่สามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้สนใจรายการว่าควรจะให้ความส าคัญในเรื่องของ
เนื้อหาที่ควรจะเป็นเรื่องท่ีผู้ชมสนใจดู รวมถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น สถานที่ถ่ายท าที่มีความสวยงาม 
และการถ่ายภาพให้ออกมาดูด ี
    3.2. Mood and Tone ของรายการควรเป็นแบบใด 
   คุณนันทิชา จรูญโรจน์ ณ อยุธยา กล่าวว่า Mood and Tone ของ
รายการ "Fatshionista" ไม่ควรมีสีสันมากเกินไป ควรจะท าให้ดูเรียบง่าย ทันสมัย 
   คุณปรัชญา วิลาวรรณ กล่าวว่า Mood and Tone ของรายการ 
"Fatshionista" ทั้งเรื่องของภาพ แสง สี เสียง ควรเน้นให้อยู่ ในขอบเขตอายุ 18-25 ปี ซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลักของรายการ 
  ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ค าแนะน าเรื่อง Mood and Tone ของรายการ 
"Fatshionista" ว่าควรจะให้อยู่ในขอบเขตของกลุ่มเป้าหมาย อายุ 18-25 ปีเป็นหลัก รวมถึงควรจะ
ท าให้ดูเรียบง่าย ทันสมัย และไม่มีสีสันมากจนเกินไป 
 4. ค าถามด้านผู้ด าเนินรายการ  
      4.1. เพศและวัยของผู้ด าเนินรายการ มีผลต่อการรับชมรายการหรือไม่ อย่างไร 
   คุณนันทิชา จรูญโรจน์ ณ อยุธยา กล่าวว่า เพศและวัยของผู้ด าเนิน
รายการนั้น มีความส าคัญมาก โดยเฉพาะรายการที่พิธีกรเป็นผู้สาธิตการพัฒนาบุคลิกภาพให้ผู้ชมดู 
ควรจะเป็นบุคคลที่สามารถท าให้ผู้ชมเห็นว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพได้จริง รวมถึงวัยนั้น 
ควรจะมี คนสองวัยมาเป็นพิธีกรร่วมกัน เพราะด้วยวัยที่เท่ากัน จะท าให้ผู้ชมมองว่า มีความรู้
เท่าๆกัน ถ้าวัยที่ต่างกัน อาจจะสร้างความน่าเชื่อถือได้มากกว่า 
   คุณปรัชญา วิลาวรรณ กล่าวว่า เพศและวัยของผู้ด าเนินรายการนั้น 
มีความส าคัญมาก เพราะ รายการลักษณะนี้มีพิธีกรเป็นส่วนที่ผู้ชมให้ความสนใจและติดตาม 
  ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นในเรื่องเพศและวัยของผู้ด าเนินรายการว่า มีผลต่อการ
รับชมรายการเป็นอย่างมาก เหตุผลเพราะ รายการในลักษณะนี้ จะมีพิธีกรเป็นจุดเด่น นอกจากผู้ชม 

จะติดตามแล้วยังน าสิ่ งที่ ได้จากพิธีกรเช่นเคล็ดลับหรือ เทคนิคต่างๆ ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอีกด้วย 
 4.2. บุคลิกลักษณะของผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดี 
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   คุณนันทิชา จรูญโรจน์ ณ อยุธยา กล่าวว่า บุคลิกลักษณะของผู้
ด าเนินรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดี ควรมีบุคลิกการพูดที่ดี สามารถท าให้รายการ
สนุกสนาน และต้องให้ผู้ชมรู้สึกเชื่อถือด้วย 
   คุณปรัชญา วิลาวรรณ กล่าวว่า บุคลิกลักษณะของผู้ด าเนินรายการ
โทรทัศน์ ส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดี ควรจะเป็นธรรมชาติ และไม่ดูเป็นพิธีกรที่สอนคนดูมากเกินไป ถ้า
เป็นลักษณะของพิธีกรที่เสมือนเพื่อนของผู้ชม จะท าให้ผู้ชมรู้สึกดีกับการรับชมมากกว่า 
  ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวถึงบุคลิกลักษณะของผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์ส่งเสริม
บุคลิกภาพที่ดีว่า ควรจะมีบุคลิกลักษณะที่ดี น่าเชื่อถือ รวมถึงเป็นคนอารมณ์ดี สนุกสนาน เพ่ือให้
ผู้ชมรู้สึกเหมือนกับว่าพิธีกรนั้นคือเพ่ือนคนหนึ่ง 
 5. ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ 
     5.1. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ 
   คุณนันทิชา จรูญโรจน์ ณ อยุธยา กล่าวว่า การผลิตรายการลักษณะ
นี้ ก็จะต้องให้ความส าคัญในเรื่องของข้อมูลให้มากที่สุด ในบางครั้งก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องขอบเขต
ความรู้ของผู้ผลิต ที่ไม่ครอบคลุม อาจจะท าให้เกิดข้อมูลที่ผิดพลาดไปได้ 
   คุณปรัชญา วิลาวรรณ กล่าวว่า ปัญหาที่พบคือ เป็นการยากที่จะท า
ให้รายการนั้นมีเนื้อหาที่ชัดเจน โดยเฉพาะรายการตู้เสื้อเพ่ือนที่ครอบคลุมทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ท าให้
ขอบเขตเนื้อหานั้นกว้างมาก เกินเวลา 25 นาทีของรายการ รวมถึง เป็นการยากที่จะท าให้ผู้ชมเห็นว่า 
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น หลังจากท่ีพิธีกรได้ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพแล้ว 
  ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการโทรทัศน์
ส่งเสริมบุคลิกภาพว่า มักจะพบปัญหาในเรื่องของเนื้อหา และข้อมูลที่ อาจจะผิดพลาดได้ รวมถึง
ปัญหาด้านการน าเสนอรายการที่อาจจะน าเสนอให้ครบถ้วนชัดเจนได้ยาก ในเวลาที่จ ากัด 
 5.2. แนวทางแก้ไขปัญหาการผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ 
   คุณนันทิชา จรูญโรจน์ ณ อยุธยา กล่าวว่า หากไม่แน่ใจในข้อมูลที่
จะน าเสนอในรายการ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อน และก่อนการถ่ายท า ควรเตรียมพร้อมให้มากที่สุด 
เพ่ือที่จะได้ไมเ่กิดปัญหาอ่ืนๆอีก 
   คุณปรัชญา วิลาวรรณ กล่าวว่า การน าเอาพิธีกรที่เป็นที่นิยมและ
ผู้ชมชื่นชอบนั้น เป็นการดึงดูดให้ผู้ชมมาสนใจรายการได้ โดยเฉพาะการรับส่งของพิธีกรที่ดูเป็นเพ่ือน
สนิทกัน ท าให้รายการนั้นมีคอนเซปต์ที่ชัดเจนมาทางด้านพิธีกรมากกว่าในเรื่องอ่ืนๆ 
  ผู้เชี่ยวชาญได้แนะน าแนวทางแก้ไขปัญหาการผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริม
บุคลิกภาพว่าควรจะมีการเตรียมพร้อมให้มากที่สุดก่อนที่จะเริ่มการถ่ายท าและควรจะสร้างคอนเซปต์ 
และจุดเด่นของรายการให้น่าสนใจ เพ่ือที่จะดึงดูดผู้ชม 
 5.3. ค าแนะน าในการผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ 
   คุณนันทิชา จรูญโรจน์ ณ อยุธยา กล่าวว่า การผลิตรายการโทรทัศน์
ส่งเสริมบุคลิกภาพนั้น ควรมีการเตรียมพร้อมด้านข้อมูลให้มากที่สุด เพ่ือที่ผู้ชมจะได้รับข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์จากรายการ และสามารถน าไปใช้ได้จริง 
   คุณปรัชญา วิลาวรรณ กล่าวว่า ไม่ควรปิดกั้นตัวเองในเรื่องของ
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รูปแบบรายการ ทีส่ามารถพลิกแพลงได้ ต่อเติมได้ตลอดเวลา เพื่อความสดใหม่ 
  ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ค าแนะน าในการผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพว่าควร
จะมีการเตรียมพร้อมด้านข้อมูลเพ่ือเน้นให้ผู้ชมได้รับประโยชน์จากรายการมากที่สุด รวมทั้งอย่าหยุด
พัฒนารายการต่อไปเรื่อยๆ 

 
 การเชื่อมโยงผลการศึกษาที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อน าไปใช้ในการจัดท า
โครงร่างรายการ (Proposal) บทรายการ (Script) และการผลิตรายการ (Production) 
 จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  ผู้ เชี่ยวชาญในการผลิตรายการ โทรทัศน์ส่งเสริม
 บุคลิกภาพ ในด้านทั่วไปของรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ ผู้ผลิตพบว่า รายการ
โทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพได้รับความนิยมด้วยเหตุผลหลายๆด้าน ทั้งพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของ
มนุษย์ ช่องทางการรับสื่อที่เพ่ิมมากข้ึน และจุดเด่นต่างๆของรายการ ซึ่งในอนาคตอาจมีการพัฒนาใน
ด้านรูปแบบการน าเสนอท่ีแปลกไปจากปัจจุบัน โดยกลุ่มเป้าหมายส าหรับรายการ "Fatshionista" ใน
มุมมองของผู้เชี่ยวชาญ คือ ผู้หญิงเจ้าเนื้อ และผู้ที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง อายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งเนื้อหา
ของรายการนั้นจะเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้กลุ่มเป้าหมายหันมาสนใจรายการ รวมถึงความน่าสนใจของผู้
ด าเนินรายการด้วย 
  ในด้านเนื้อหารายการ ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ค าแนะน าว่า ลักษณะของเนื้อหาที่ดีนั้น 
ควรเป็นเนื้อหาที่ใกล้ตัวผู้ชม และเป็นเนื้อหาที่ผู้ชมต้องการทราบ ซึ่งเนื้อหาที่น่าจะได้รับความนิยมนั้น 
เป็นเนื้อหาที่แสดงให้ผู้ชมเห็นได้ชัดถึงการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีขึ้น รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ความนิยม
ของพิธีกรด้วย โดยพบว่าปัญหาของรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพในปัจจุบันนั้นเน้นในเรื่องของ
การตลาดมากเกินไป และให้ข้อมูลที่น่าเบื่อกับผู้ชมมากเกินไป ส าหรับรายการ "Fatshionista"  
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ค าแนะน าว่าควรจะเพ่ิมความยาวรายการให้มากขึ้น เนื่องจากเนื้อหาสามารถต่อยอด
ได้อีกมาก รวมถึงควรจะพัฒนาคอนเซปต์ (Concept) ของรายการให้เร้าอารมณ์ผู้ชมมากยิ่งขึ้นใน
ด้านรูปแบบหรือวิธีการน าเสนอ ผู้เชี่ยวชาญได้แนะน าให้เน้นทั้งเรื่องของเนื้อหารายการที่ให้ประโยชน์
กับผู้ชม และเรื่องของการถ่ายท าที่ควรออกมาสวยงาม น่าชม โดยมู้ดแอนด์โทน (Mood and Tone) 
ของรายการนั้น ควรจะท าให้ดูเรียบง่าย ทันสมัย และให้อยู่ในขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายอายุ 18-25 
ปี เป็นหลัก 
   ในด้านผู้ด าเนินรายการ ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นว่า พิธีกรนั้นมีความส าคัญกับ
รายการมาก เพราะเป็นปัจจัยหลักที่จะท าให้ผู้ชมติดตามรายการ โดยลักษณะของพิธีกรที่ดีนั้น ควรมี
ความน่าเชื่อถือ มีความสนุกสนาน และให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนกับผู้ชม 
  ในด้านปัญหาและอุปสรรคที่พบในรายการโทรทัศน์ส่งเส ริมบุคลิกภาพ 
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ค าแนะน าว่า ควรเตรียมข้อมูลให้พร้อม เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาด้านความผิดพลาดของ
ข้อมูล รวมถึงควรตั้งคอนเซปต์ (Concept) ของรายการให้ชัดเจน เพ่ือให้รายการออกมาชัดเจน และ
เหมาะสม 
 จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้ เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริม
บุคลิกภาพ สามารถน ามาปรับใช้กับการผลิตรายการได้ ดังนี้ 
  ในด้านโครงร่างรายการ (Proposal) ผู้จัดท า ได้ปรับขอบเขตอายุของ
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กลุ่มเป้าหมาย จากผู้หญิงเจ้าเนื้อ อายุ 18 ปีขึ้นไป เป็นผู้หญิงเจ้าเนื้อ อายุ 15 ปีขึ้นไป และยึด มู้ด
แอนด์โทน (Mood and Tone) ของภาพรวมรายการ ให้อยู่ในขอบเขตอายุ 18-25 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่
ให้ความสนใจรายการส่งเสริมบุคลิกภาพที่สุด นอกจากนั้น ผู้จัดท า ยังได้ปรับเปลี่ยน Mood and 
Tone ของรายการ ไม่ให้มีสีสันที่ฉูดฉาดมากนัก แต่เป็นสีที่เรียบง่าย ดูแล้วผ่อนคลาย สบายตา เพ่ือ
ไม่ให้รายการดูรกจนเกินไป 
  ในด้านบทรายการ (Script) ผู้จัดท า ได้วางแผนที่จะน าข้อมูลที่จะน าเสนอใน
รายการ ไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ ก่อนที่จะเริ่มผลิตรายการ (Production) เพ่ือที่ข้อมูลที่ผู้ชมจะ
ได้รับนั้น จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง น าไปใช้ได้จริง และไม่เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาในภายหลัง 
  ในด้านการผลิตรายการ (Production) ผู้จัดท า ได้วางแผนที่จะเตรียมพร้อมทั้ง
ด้านสถานที่ในการถ่ายท า ที่สวยงาม เข้ากับ มู้ดแอนด์โทน (Mood and Tone) ของรายการ 
อุปกรณ์ในการถ่ายท า ที่จะช่วยให้ภาพของรายการออกมาดูดี ไม่ว่าจะเป็นกล้อง เลนส์ หรือไฟ 
รวมถึงบุคลากรในการถ่ายท า ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้รายการสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 2.3. ผลการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไป และความต้องการใน
ด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสม
ส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ 
 ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามชนิดให้กลุ่มตัวอย่างกรอกค าตอบเอง จาก
กลุ่มเป้าหมายเพศหญิงที่เป็นผู้หญิงเจ้าเนื้อ อายุ 18 ปีขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไม่ประกอบ
อาชีพ อาศัยอยู่ในกรุงเทพและเขตปริมณฑล จ านวนทั้งสิ้น 100 คน โดยที่ผู้ศึกษาได้น าค าตอบที่ได้มา
ประมวลผลทางสถิติเพื่อวัดผลทางสถิติและวัดผลของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ ความ
ต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์
ส่งเสริมบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
 การแจกแบบสอบถามนั้นผู้ศึกษาได้สุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ จากทางการท าแบบสอบถาม
ผ่านวิธีการออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.gmail.com และการกรอกแบบสอบถามที่ห้างสรรพสินค้า
หรือย่านชุมชนต่าง   โดยได้เริ่มต้นจากการสุ่มตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายในกรุงเทพและเขตปริมณฑล 
ทั้งหมดจานวน 100 คน ตั้งแต่วันที่ 17-30 กันยายน พ.ศ.2556 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 2 สัปดาห์ 
 ผลการส ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ ตอบแบบสอบถามจะ
แสดงผลออกมาดังตารางต่างๆต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4-1 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ จ าแนกตามระดับอายุ 

ระดับอายุของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
   1.   18-25 ปี 
   2.   26-30 ปี 
   3.   31-35 ปี 
   4.   ตั้งแต่ 36 ปี ขึ้นไป 

83 
8 
3 
6 

83 
8 
3 
6 

รวม 100 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที ่4-1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อในระดับอายุ 18-25 ปี มีจ านวนมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 83 อันดับรองลงมาคือ ระดับอายุ 25-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 8 รองลงมาคือ ระดับอายุ
มากกว่า 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 6 และน้อยที่สุด คือ ระดับอายุมากกว่า 30-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 3 
 
ตารางท่ี 4-2 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
   1.   ต่ ากว่าปริญญาตรี 
   2.   ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
   3.   สูงกว่าปริญญาตรี 

8 
84 
8 

8 
84 
8 

รวม 100 100 
 จากตารางที ่4-2 แสดงให้เห็น ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ มากที่สุดอยู่
ในช่วง ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 84 รองลงมา มีค่าร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 8 
ได้แก่ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี  
  
ตารางท่ี 4-3 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
   1.   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
   2.   ธุรกิจส่วนตัว 
   3.   แม่บ้าน 
   4.   นักเรียน/นักศึกษา 
   5.   อ่ืนๆ 

12 
6 
0 
78 
4 

12 
6 
0 
78 
4 

รวม 100 100 
 จากตารางที่ 4-3 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ มากที่สุดประกอบอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 78 รองลงมา คือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 12 
รองลงมา คือ ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 6 และประกอบอาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 4  
 
ตารางท่ี 4-4 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
   1.   ต่ ากว่า 10,000 บาท 
   2.   10,000 - 20,000 บาท 
   3.   20,001 - 30,000 บาท 
   4.   30,001 - 40,000 บาท 
   5.   40,001 - 50,000 บาท 
   6.   สูงกว่า 50,000 บาท 

55 
19 
17 
2 
2 
5 

55 
19 
17 
2 
2 
5 

รวม 100 100 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางที่ 4-4 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ มากที่สุดมีรายได้ต่ ากว่า 
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมา คือ มีรายได้อยู่ที่ 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
19 รองลงมา มีรายได้ 20,001 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17 รองลงมา มีรายได้สูงกว่า 50,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 5 น้อยที่สุด มีค่าร้อยละเท่ากัน คือ ร้อยละ 2 ได้แก่ รายได้ 30,001 - 40,000 
บาท และ 40,001 - 50,000 บาท 
 
ตารางท่ี 4-5 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ จ าแนกตามเกณฑ์ของน้ าหนัก 

เกณฑ์น้ าหนักของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
   1.   น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ 
   2.   น้ าหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
   3.   น้ าหนักเกินกว่าเกณฑ์ปกติ 
   4.   เป็นโรคอ้วน 

0 
15 
66 
19 

0 
15 
66 
19 

รวม 100 100 
 จากตารางที่ 4-5 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ มากที่สุดมีน้ าหนักเกินกว่า
เกณฑ์ปกติ คิดเป็นร้อยละ 66 รองลงมา เป็นโรคอ้วน คิดเป็นร้อยละ 19 และน้อยที่สุด คือ มีน้ าหนัก
อยู่ในเกณฑ์ปกติ คิดเป็นร้อยละ 15 
 
ตารางท่ี 4-6 แสดงค่าร้อยละความส าคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ 

ความส าคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
   1.   ส าคัญมาก 
   2.   ปานกลาง 
   3.   ส าคัญน้อย 
   4.   ไม่ส าคัญ 

81 
19 
0 
0 

81 
19 
0 
0 

รวม 100 100 
 จากตารางที่ 4-6 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ มากที่สุดเห็นการพัฒนา
บุคลิกภาพมีความส าคัญมาก คิดเป็นร้อยละ 81 รองลงมา เห็นการพัฒนาบุคลิกภาพมีความส าคัญ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 19  
 
ตารางที่ 4-7 แสดงค่าร้อยละพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพที่ไม่ดี ของกลุ่มตัวอย่าง 
     ผู้หญิงเจ้าเนื้อ 
พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพที่ไม่ดีของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
   1.   เปลี่ยนแปลงทันที 
   2.   ค่อยๆปรับปรุง 
   3.   ไม่เปลี่ยนแปลง 

17 
82 
1 

17 
82 
1 

รวม 100 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางที่ 4-7 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ มากที่สุด คือ ค่อยๆปรับปรุง
บุคลิกภาพที่ไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 82 รองลงมา คือ เปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพที่ไม่ดีทันที คิดเป็นร้อยละ 
17 น้อยที่สุด คือ ไม่เปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพท่ีไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 1 
 

ตารางที่ 4-8 แสดงค่าร้อยละความต้องการในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของ                  
บุคลิกภาพของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ 

ความต้องการในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่ง 
ของบุคลิกภาพของกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

   1.   รูปร่าง/ทรวดทรง 
   2.   หน้าตา 
   3.   ทรงผม 
   4.   การแต่งกาย (เสื้อผ้า, เครื่องประดับ) 
   5.   วาจา/การพูด 
   6.   กิริยามารยาท 
   7.   วิธีวางตัวและประพฤติตัวในสังคม 
   8.   อ่ืน ๆ 

72 
6 
0 
10 
2 
2 
4 
4 

72 
6 
0 
10 
2 
2 
4 
4 

รวม 100 100 
 จากตารางที ่4-8 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ มากท่ีสุด ต้องการเปลี่ยนแปลง
บุคลิกภาพด้านรูปร่าง/ทรวดทรง คิดเป็นร้อยละ 72 รองลงมา ต้องการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพด้าน
การแต่งกาย คิดเป็นร้อยละ 10 รองลงมา ต้องการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพด้านหน้าตา คิดเป็นร้อยละ 
6 รองลงมามีค่าร้อยละเท่ากัน คือ ร้อยละ 4 ได้แก่ ต้องการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพด้านวิธีวางตัวและ 

ประพฤติตัวในสังคม และ ต้องการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพด้านอ่ืนๆ น้อยที่สุดมีค่าร้อยละเท่ากัน คือ  
ร้อยละ 2 ได้แก่ ต้องการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพด้านวาจา/การพูด และ ต้องการเปลี่ยนแปลง
บุคลิกภาพด้านกิริยามารยาท 
 
ตารางท่ี 4-9 แสดงค่าร้อยละสิ่งที่ส่งเสริมบุคลิกภาพได้ดีที่สุดของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ  
                (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

สิ่งท่ีส่งเสริมบุคลิกภาพได้ดีที่สุด จ านวน (คน) ร้อยละ 
   1.   รูปร่าง/ทรวดทรง 
   2.   หน้าตา 
   3.   ทรงผม 
   4.   การแต่งกาย (เสื้อผ้า, เครื่องประดับ) 
   5.   วาจา/การพูด 
   6.   กิริยามารยาท 
   7.   วิธีวางตัวและประพฤติตัวในสังคม 
   8.   อ่ืน ๆ 

63 
33 
36 
71 
64 
60 
57 
1 

16.36 
8.57 
9.35 
18.44 
16.62 
15.58 
14.8 
0.26 

รวม 385 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที่ 4-9 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ มากที่สุด คิดว่าการแต่งกายสามารถ
ส่งเสริมบุคลิกภาพได้ดีที่สุด คิดเป็นร้อยละ 18.44 รองลงมา คิดว่าวาจา/การพูดสามารถ ส่งเสริม
บุคลิกภาพได้ดีที่สุด คิดเป็นร้อยละ 16.62 รองลงมา คิดว่ารูปร่าง/ทรวดทรงสามารถส่งเสริม
บุคลิกภาพได้ดีที่สุด คิดเป็นร้อยละ 16.36 รองลงมา คิดว่ากิริยามารยาทสามารถส่งเสริมบุคลิกภาพ
ได้ดีที่สุด คิดเป็นร้อยละ 15.58 รองลงมา คิดว่าวิธีวางตัวและประพฤติตัวในสังคมสามารถส่งเสริม
บุคลิกภาพได้ดีที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.8 รองลงมา คิดว่าทรงผมสามารถส่งเสริมบุคลิกภาพได้ดีที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 9.35 รองลงมา คิดว่าหน้าตาสามารถส่งเสริมบุคลิกภาพได้ดีที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.57 
น้อยที่สุดคิดว่าอ่ืนๆ เช่น ลักษณะการนั่ง การเดิน สามารถส่งเสริมบุคลิกภาพได้ดีที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.26 
 
ตารางท่ี 4-10 แสดงค่าร้อยละสิ่งท่ีส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพมากที่สุดของกลุ่มตัวอย่าง 
                  ผู้หญิงเจ้าเนื้อ 

สิ่งท่ีส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพมากที่สุด จ านวน (คน) ร้อยละ 
   1.   รูปร่าง/ทรวดทรง 
   2.   หน้าตา 
   3.   ทรงผม 
   4.   การแต่งกาย (เสื้อผ้า, เครื่องประดับ) 
   5.   วาจา/การพูด 
   6.   กิริยามารยาท 
   7.   วิธีวางตัวและประพฤติตัวในสังคม 
   8.   อ่ืน ๆ 

40 
10 
8 
28 
56 
75 
52 
0 

14.87 
3.18 
2.97 
10.41 
20.82 
27.88 
19.33 
0 

รวม 269 100 
 จากตารางที ่4-10 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ มากท่ีสุด คิดว่ากิริยามารยาท
ส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.88 รองลงมา คิดว่าวาจา/การพูดส่งผลเสียต่อ
บุคลิกภาพที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.82 รองลงมา คิดว่าวิธีวางตัวและประพฤติตัวในสังคมส่งผลเสียต่อ
บุคลิกภาพที่สุด คิดเป็นร้อยละ 19.33 รองลงมา คิดว่ารูปร่าง/ทรวดทรงส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 14.87 รองลงมา คิดว่าการแต่งกายส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพที่สุด คิดเป็นร้อยละ 10.41 
รองลงมา คิดว่าหน้าตาส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.18 น้อยที่สุด คิดว่าทรงผมส่งผล
เสียต่อบุคลิกภาพที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.97 
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ตารางท่ี 4-11 แสดงค่าร้อยละพฤติกรรมวันที่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปมากที่สุดของกลุ่ม   
                 ตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ 

วันที่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปมากที่สุดของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

   1.   วันจันทร์ 
   2.   วันอังคาร 
   3.   วันพุธ 
   4.   วันพฤหัสบดี 
   5.   วันศุกร์ 
   6.   วันเสาร์ 
   7.   วันอาทิตย์ 
   8.   วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

3 
0 
4 
0 
8 
26 
46 
13 

3 
0 
4 
0 
8 
26 
46 
13 

รวม 100 100 
 จากตารางที่ 4-11 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ มากที่สุด เปิดรับชมรายการ
โทรทัศน์ทั่วไปมากที่สุดในวันอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมา เปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไป
มากที่สุดในวันเสาร์ คิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมา เปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปมากที่สุดในวันหยุด
นักขัตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ 13 รองลงมา เปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปมากที่สุดในวันศุกร์ คิดเป็น
ร้อยละ 8 รองลงมา เปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปมากที่สุดในพุธ และวันเสาร์ คิดเป็นร้อยละ 4 
และร้อยละ 3 ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างไม่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปในวันอังคาร และวัน
พฤหัสบดีเลย 
 
ตารางท่ี 4-12 แสดงค่าร้อยละพฤติกรรมเวลาที่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปมากที่สุดของกลุ่ม  
                 ตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ 

เวลาที่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปมากที่สุดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
   1.   05.00 - 08.00 น. 
   2.   08.01 - 11.00 น. 
   3.   11.01 - 14.00 น. 
   4.   14.01 - 17.00 น. 
   5.   17.01 - 20.00 น. 
   6.   20.01 - 23.00 น. 
   7.   23.00 น. เป็นต้นไป 

0 
2 
6 
11 
10 
64 
7 

0 
2 
6 
11 
10 
64 
7 

รวม 100 100 
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 จากตารางที่ 4-12 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ มากที่สุด เปิดรับชมรายการ
โทรทัศน์ทั่วไปมากที่สุดในช่วงเวลา 20.01 - 23.00 น. คิดเป็นร้อยละ 64 รองลงมาเปิดรับชมรายการ
โทรทัศน์ทั่วไปมากที่สุดในช่วงเวลา 14.01 - 17.00 น. คิดเป็นร้อยละ 11 รองลงมาเปิดรับชมรายการ
โทรทัศน์ทั่วไปมากที่สุดในช่วงเวลา 17.01 - 20.00 น.คิดเป็นร้อยละ 10 รองลงมา เปิดรับชมรายการ
โทรทัศน์ทั่วไปมากที่สุดในช่วงเวลา 23.00 น. เป็นต้นไป คิดเป็นร้อยละ7 รองลงมา เปิดรับชมรายการ
โทรทัศน์ทั่วไปมากที่สุดในช่วงเวลา 11.01 - 14.00 น. คิดเป็นร้อยละ 6 น้อยที่สุด เปิดรับชมรายการ
โทรทัศน์ทั่วไปมากที่สุดในช่วงเวลา 08.01 - 11.00 น. คิดเป็นร้อยละ 2 และกลุ่มตัวอย่างไม่เปิด
รับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปในช่วงเวลา 05.00 - 08.00 น. เลย 
 
ตารางท่ี 4-13 แสดงค่าร้อยละพฤติกรรมช่องทางที่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปมากที่สุด 
       ของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ 
ช่องทางท่ีเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปมากที่สุดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
   1.   สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
   2.   สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 
   3.   สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 
   4.   สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ช่อง 9 
   5.   สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 
   6.   สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) 
   7.   ทรูวิชั่น (True Vision) 
   8.   เคเบิ้ลทีวี (Cable TV) 
   9.   อ่ืนๆ 

76 
1 
2 
2 
0 
3 
6 
7 
3 

76 
1 
2 
2 
0 
3 
6 
7 
3 

รวม 100 100 
 จากตารางที่ 4-13 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ มากที่สุด เปิดรับชมรายการ
โทรทัศน์ทั่วไปทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 คิดเป็นร้อยละ 76 รองลงมา เปิดรับชมรายการ
โทรทัศน์ทั่วไปทางเคเบิ้ลทีวี (Cable TV) คิดเป็นร้อยละ 7 รองลงมา เปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไป
ทางทรูวิชั่น (True Vision) คิดเป็นร้อยละ 6 รองลงมามีค่าร้อยละเท่ากัน คือ ร้อยละ 3 ได้แก่ เปิด
รับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) และ เปิดรับชมรายการ
โทรทัศน์ทั่วไปทางอ่ืนๆ เช่น สื่อออนไลน์ รองลงมามีค่าร้อยละเท่ากัน คือ ร้อยละ 2 ได้แก่ เปิดรับชม
รายการโทรทัศน์ทั่วไปทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 และ เปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปทาง
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ช่อง 9 น้อยที่สุด คือ เปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 คิดเป็นร้อยละ 1 และกลุ่มตัวอย่างไม่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปทาง
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 เลย 
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ตารางท่ี 4-14 แสดงค่าร้อยละพฤติกรรมการน าความรู้หรือเทคนิคต่างๆที่ได้รับจากรายการ 
       โทรทัศน์ทั่วไปมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ 
การน าความรู้หรือเทคนิคต่างๆที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์ทั่วไป

มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันของกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

   1.   น าไปใช้ได้มากที่สุด 
   2.   น าไปใช้ได้มาก 
   3.   น าไปใช้ได้ 
   4.   น าไปใช้ได้น้อย 
   5.   ไม่ได้น าไปใช้เลย 

5 
13 
60 
20 
2 

5 
13 
60 
20 
2 

รวม 100 100 
 จากตารางที่ 4-14 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ มากที่สุด สามารถน าความรู้
หรือเทคนิคต่างๆที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์ทั่วไปมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ คิดเป็นร้อยละ 60 
รองลงมาสามารถน าความรู้หรือเทคนิคต่างๆที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์ทั่วไปมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้น้อย คิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมา สามารถน าความรู้หรือเทคนิคต่างๆที่ได้รับจาก
รายการโทรทัศน์ทั่วไปมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้มาก คิดเป็นร้อยละ 13 รองลงมา สามารถน า
ความรู้หรือเทคนิคต่างๆที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์ทั่วไปมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 5 น้อยที่สุด คือ ไม่สามารถน าความรู้หรือเทคนิคต่างๆที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์ทั่วไป
มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้เลย คิดเป็นร้อยละ 2 
 
ตารางท่ี 4-15 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อที่เคยรับชมรายการโทรทัศน์ส่งเสริม 
                 บุคลิกภาพส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ 

กลุ่มตัวอย่างท่ีเคยรับชม 
รายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

   1.   เคย 
   2.   ไม่เคย 

7 
93 

7 
93 

รวม 100 100 
 จากตารางที่ 4-15 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ มากที่สุด ไม่เคยรับชม
รายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ คิดเป็นร้อยละ 93 รองลงมา เคยรับชม
รายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ เช่น รายการองค์กรซ่อนอ้วน คิดเป็นร้อยละ 
7 
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ตารางท่ี 4-16 แสดงค่าร้อยละความต้องการด้านทิศทางของเนื้อหารายการโทรทัศน์ส่งเสริม  
                  บุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อของกลุ่มตัวอย่าง  
ความต้องการด้านทิศทางของเนื้อหารายการโทรทัศน์ส่งเสริม 
บุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อของกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.   เนื้อหารายการที่มุ่งเน้นสาระ ขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
และให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 
2.   เนื้อหารายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง เรื่องราวที่สนุกสนาน 
สร้างความผ่อนคลาย หรือเร้าอารมณ์ ความรู้สึก 
3.   เนื้อหารายการที่มุ่งเน้นสาระบันเทิง เนื้อหาที่มีทั้งสาระ
และความรู้  ที่ ได้รับทั้ งประโยชน์ต่างๆ และเรื่องราวที่
สนุกสนาน เพลิดเพลินในเวลาเดียวกัน 

8 
 
9 
 
83 

8 
 
9 
 
83 

รวม 100 100 
 จากตารางที่ 4-16 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ มากที่สุด ต้องการรับชม
เนื้อหารายการที่มุ่งเน้นสาระบันเทิง เนื้อหาที่มีทั้งสาระและความรู้ ที่ได้รับทั้งประโยชน์ต่างๆ และ
เรื่องราวที่สนุกสนาน เพลิดเพลินในเวลาเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 83 รองลงมา ต้องการรับชมเนื้อหา
รายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง เรื่องราวที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลาย หรือเร้าอารมณ์ ความรู้สึก 
คิดเป็นร้อยละ 9 น้อยที่สุด ต้องการรับชมเนื้อหารายการที่มุ่งเน้นสาระ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
และให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 8 
 
ตารางท่ี 4-17 แสดงค่าร้อยละความต้องการรับชมเนื้อหารายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ 
                  ที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อของกลุ่มตัวอย่าง 

ความต้องการรับชมเนื้อหา
รายการโทรทัศน์ส่งเสริม

บุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้หญิงเจ้าเนื้อของกลุ่มตัวอย่าง 

 
มาก 

 
ร้อย
ละ 

 
ปาน
กลาง 

 
ร้อย
ละ 

 
น้อย 

 
ร้อย
ละ 

 
รวม 

1.   น าเสนอแฟชั่นเสื้อผ้าส าหรับ
ผู้หญิงเจ้าเนื้อที่ทันสมัย และ เป็น
ที่นิยม 
2 .    แนะน าแหล่ งซื้ อ เสื้ อผ้ า
ส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ 
3.   แนะน าเทคนิคการอ าพราง
สัดส่วนต่างๆ ด้วยเสื้อผ้าหลาก 
หลายแบบ 
4.   แนะน าเทคนิคการแต่งหน้า
ให้เหมาะสมส าหรับรูปหน้าแบบ
ผู้หญิงเจ้าเนื้อ  

67 
 
 
67 
 
85 
 
 
65 
 

67 
 
 
67 
 
85 
 
 
65 
 

31 
 
 
29 
 
14 
 
 
32 
 

31 
 
 
29 
 
14 
 
 
32 
 

2 
 
 
4 
 
1 
 
 
3 
 

2 
 
 
4 
 
1 
 
 
3 
 

100 
 
 
100 
 
100 
 
 
100 
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ความต้องการรับชมเนื้อหา
รายการโทรทัศน์ส่งเสริม

บุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้หญิงเจ้าเนื้อของกลุ่มตัวอย่าง 

 
มาก 

 
ร้อย
ละ 

 
ปาน
กลาง 

 
ร้อย
ละ 

 
น้อย 

 
ร้อย
ละ 

 
รวม 

5.   แนะน าเทคนิคการจัดแต่ง
ทรงผมให้เหมาะสมส าหรับสาว
เจ้าเนื้อ 
6.   แนะน าเทคนิคในการเลือก
เครื่องประดับให้เหมาะสมส าหรับ
ผู้หญิงเจ้าเนื้อ 
7.   แนะน าเทคนิคในการเสริม 
สร้างความม่ันใจส าหรับผู้หญิงเจ้า
เนื้อ 
8.   แนะน าเทคนิคในการเสริม 

65 
 
 
34 
 
 
78 
 
 
83 

65 
 
 
34 
 
 
78 
 
 
83 

31 
 
 
47 
 
 
20 
 
 
15 

31 
 
 
47 
 
 
20 
 
 
15 

4 
 
 
19 
 
 
2 
 
 
2 

4 
 
 
19 
 
 
2 
 
 
2 

100 
 
 
100 
 
 
100 
 
 
100 

 จากตารางที่ 4-17 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ ในเนื้อหาน าเสนอแฟชั่น
เสื้อผ้าส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อที่ทันสมัย และเป็นที่นิยม มากที่สุด สนใจชมมาก คิดเป็นร้อยละ 67 
สนใจชมปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 31 สนใจชมน้อย คิดเป็นร้อยละ 2 ในเนื้อหาแนะน าแหล่งซื้อ
เสื้อผ้าส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ มากที่สุด สนใจชมมาก คิดเป็นร้อยละ 67 สนใจชมปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 29 สนใจชมน้อย คิดเป็นร้อยละ 4 ในเนื้อหาแนะน าเทคนิคการอ าพรางสัดส่วนต่างๆ ด้วย
เสื้อผ้าหลากหลายแบบ มากที่สุด สนใจชมมาก คิดเป็นร้อยละ 85 สนใจชมปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
14 สนใจชมน้อย คิดเป็นร้อยละ 1 ในเนื้อหาแนะน าเทคนิคการแต่งหน้าให้เหมาะสมส าหรับรูปหน้า
แบบผู้หญิงเจ้าเนื้อ มากที่สุด สนใจชมมาก คิดเป็นร้อยละ 65 สนใจชมปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 32 
สนใจชมน้อย คิดเป็นร้อยละ 3 ในเนื้อหาแนะน าเทคนิคการจัดแต่งทรงผมให้เหมาะสมส าหรับสาวเจ้า
เนื้อ มากที่สุด สนใจชมมาก คิดเป็นร้อยละ 65 สนใจชมปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 31 สนใจชมน้อย 
คิดเป็นร้อยละ 4 ในเนื้อหาแนะน าเทคนิคในการเลือกเครื่องประดับให้เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ 
มากที่สุด สนใจชมปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 47 สนใจชมมาก คิดเป็นร้อยละ 34 สนใจชมน้อย คิด
เป็นร้อยละ 19 ในเนื้อหาแนะน าเทคนิคในการเสริม สร้างความมั่นใจส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ มากที่สุด 
สนใจชมมาก คิดเป็นร้อยละ 78 สนใจชมปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 20 สนใจชมน้อย คิดเป็นร้อยละ 2 
และในเนื้อหาแนะน าเทคนิคในการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับสาวเจ้าเนื้อ (ทั้ง
บุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพภายนอก) มากที่สุด สนใจชมมาก คิดเป็นร้อยละ 83 สนใจชมปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 15 สนใจชมน้อย คิดเป็นร้อยละ 2 
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ตารางท่ี 4-18 แสดงค่าร้อยละความต้องการในวิธีการน าเสนอรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ 
                 ที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อของกลุ่มตัวอย่าง 

ความต้องการในวิธีการน าเสนอรายการโทรทัศน์ส่งเสริม
บุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อของกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.   พิธีกรน าเสนอความรู้หรือเทคนิคการส่งเสริมบุคลิกภาพ
ด้วยตนเอง และกราฟิคอธิบายเพิ่มเติม 
2.   พิธีกรน าเสนอความรู้หรือเทคนิคการส่งเสริมบุคลิกภาพ 
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
3.   พิธีกรน าเสนอความรู้หรือเทคนิคการส่งเสริมบุคลิกภาพ
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมทั้งทดลอง และสาธิต
เทคนิคต่างๆ เพื่อให้ผู้ชมเห็นถึงผลลัพธ์ในการเปลี่ยนแปลง 
4.   อ่ืนๆ 

16 
 
5 
 
78 
 
 
1 

16 
 
5 
 
78 
 
 
1 

รวม 100 100 
 จากตารางที่ 4-18 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ มากที่สุด ต้องการให้พิธีกร
น าเสนอความรู้หรือเทคนิคการส่งเสริมบุคลิกภาพ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมทั้งทดลอง 
และสาธิตเทคนิคต่างๆ เพ่ือให้ผู้ชมเห็นถึงผลลัพธ์ในการเปลี่ยนแปลง คิดเป็นร้อยละ 78 รองลงมา 
ต้องการให้พิธีกรน าเสนอความรู้หรือเทคนิคการส่งเสริมบุคลิกภาพด้วยตนเอง และกราฟิคอธิบาย
เพ่ิมเติม คิดเป็นร้อยละ 16 รองลงมา ต้องการให้พิธีกรน าเสนอความรู้หรือเทคนิคการส่งเสริม
บุคลิกภาพ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน น้อยที่สุด คือ ต้องการให้น าเสนอรายการโทรทัศน์ส่งเสริม
บุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อในรูปแบบอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 1 
 
ตารางท่ี 4-19 แสดงค่าร้อยละความต้องการในลักษณะของพิธีกรส าหรับรายการโทรทัศน์ส่งเสริม 
                   บุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อของกลุ่มตัวอย่าง  
                  (สามารถตอบได้ มากกว่า 1 ข้อ) 
ความต้องการในลักษณะของพิธีกรส าหรับรายการโทรทัศน ์

ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

   1.   อารมณ์ดีสนุกสนาน 
   2.   สุขุม/เป็นทางการ 
   3.   ชอบซักถาม 
   4.   มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวที่น าเสนอ 
   5.   บุคลิกหน้าตาดี  
   6.   รูปร่างเจ้าเนื้อ 

90 
2 
21 
60 
26 
44 

37 
0.82 
8.64 
24.69 
10.7 
18.11 

รวม 243 100 
 จากตารางที ่4-19 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ มากที่สุด ต้องการให้ลักษณะ
ของพิธีกรส าหรับรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้ออารมณ์ดี
สนุกสนาน คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมา ต้องการให้ลักษณะของพิธีกรส าหรับรายการโทรทัศน์ส่งเสริม
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บุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่น าเสนอ คิดเป็นร้อยละ 24.69 
รองลงมา ต้องการให้ลักษณะของพิธีกรส าหรับรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้หญิงเจ้าเนื้อมีรูปร่างเจ้าเนื้อ คิดเป็นร้อยละ 18.11 รองลงมา ต้องการให้ลักษณะของพิธีกรส าหรับ
รายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อมีบุคลิกหน้าตาดี คิดเป็นร้อยละ 
10.7 รองลงมา ต้องการให้ลักษณะของพิธีกรส าหรับรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสม
ส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อชอบซักถาม คิดเป็นร้อยละ 8.64 น้อยที่สุด คือ ต้องการให้ลักษณะของพิธีกร
ส าหรับรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อสุขุม/เป็นทางการ คิดเป็น
ร้อยละ 0.82 
 
ตารางท่ี 4-20 แสดงค่าร้อยละความสนใจในรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสม 
       ส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อของกลุ่มตัวอย่าง  
ความสนใจในรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสม 

ส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อของกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

   1.   สนใจ 
   2.   ไม่สนใจ 

96 
4 

96 
4 

รวม 100 100 
 จากตารางที่ 4-20 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ มากที่สุด สนใจชมรายการ
โทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ คิดเป็นร้อยละ 96 รองลงมา ไม่สนใจชม
รายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ คิดเป็นร้อยละ 4 
 
ตารางท่ี 4-21 แสดงค่าร้อยละความต้องการด้านความยาวรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่ 
                 เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อของกลุม่ตัวอย่าง 

ความต้องการด้านความยาวรายการโทรทัศน์ส่งเสริม
บุคลิกภาพ 

ที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อของกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

   1.   5 นาที 
   2.   10 นาที 
   3.   15 นาที 
   4.   30 นาที 

3 
13 
37 
47 

3 
13 
37 
47 

รวม 100 100 
 จากตารางที ่4-21 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ มากที่สุด ต้องการให้รายการ
โทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อมีความยาว 30 นาที คิดเป็นร้อยละ 47 
รองลงมา ต้องการให้รายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อมีความยาว 
15 นาที คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมา ต้องการให้รายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสม
ส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อมีความยาว 10 นาที คิดเป็นร้อยละ 13 น้อยที่สุด คือ ต้องการให้รายการ
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โทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อมีความยาว 5 นาที คิดเป็นร้อยละ 3 
 
ตารางที่ 4-22 แสดงค่าร้อยละความต้องการด้านช่วงวันออกอากาศรายการโทรทัศน์ส่งเสริม 
                  บุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อของกลุ่มตัวอย่าง 
ความต้องการด้านช่วงวันออกอากาศรายการโทรทัศน์ส่งเสริม
บุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อของกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

   1.   วันจันทร์ 
   2.   วันอังคาร 
   3.   วันพุธ 
   4.   วันพฤหัสบดี 
   5.   วันศุกร์ 
   6.   วันเสาร์ 
   7.   วันอาทิตย์ 
   8.   วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

1 
1 
0 
3 
7 
38 
45 
5 

1 
1 
0 
3 
7 
38 
45 
5 

รวม 100 100 
 จากตารางที่ 4-22 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ มากที่สุด ต้องการรับชม
รายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อในวันอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 45 
รองลงมา ต้องการรับชมรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อในวัน
เสาร์ คิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมา ต้องการรับชมรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสม
ส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อในวันศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 7 รองลงมา ต้องการรับชมรายการโทรทัศน์ส่งเสริม
บุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อในวันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ 5 รองลงมา ต้องการ
รับชมรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อในวันพฤหัสบดี คิดเป็นร้อย
ละ 3 รองลงมามีค่าร้อยละเท่ากัน คือ ร้อยละ 1 ได้แก่ ต้องการรับชมรายการโทรทัศน์ส่งเสริม
บุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อในวันจันทร์ และ ต้องการรับชมรายการโทรทัศน์ส่งเสริม
บุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อในวันอังคาร และกลุ่มตัวอย่างไม่ต้องการรับชมรายการ
โทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อในวันพุธเลย 
 
ตารางท่ี 4-23 แสดงค่าร้อยละความต้องการด้านช่วงเวลาออกอากาศรายการโทรทัศน์ส่งเสริม 
                  บุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อของกลุ่มตัวอย่าง 

ความต้องการด้านช่วงเวลาออกอากาศรายการโทรทัศน์
ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ 

ของกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

   1.   05.00 - 08.00 น. 
   2.   08.01 - 11.00 น. 
  3.   11.01 - 14.00 น. 
  4.   14.01 - 17.00 น. 

0 
14 
3 
20 

0 
1 
13 
20 
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ความต้องการด้านช่วงเวลาออกอากาศรายการโทรทัศน์
ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ 

ของกลุ่มตัวอย่าง 

 
จ านวน (คน) 

 
ร้อยละ 

  5.   17.01 - 20.00 น.  
  6.   20.01 - 23.00 น. 
  7.   23.00 น. เป็นต้นไป 

27 
19 
7 

27 
19 
7 

รวม 100 100 
 จากตารางที ่4-23 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ มากที่สุด ต้องการ

รับชมรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อในเวลา 17.01 - 20.00 น. 
คิดเป็นร้อยละ 27 รองลงมา ต้องการรับชมรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้หญิงเจ้าเนื้อในเวลา 14.01 - 17.00 น. คิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมา ต้องการรับชมรายการโทรทัศน์
ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อในเวลา 20.01 - 23.00 น. คิดเป็นร้อยละ 19 
รองลงมา ต้องการรับชมรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อในเวลา 
08.01 - 11.00 น. คิดเป็นร้อยละ 14 รองลงมา ต้องการรับชมรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่
เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อในเวลา 11.01 - 14.00 น. คิดเป็นร้อยละ 13 น้อยที่สุด คือ ต้องการ
รับชมรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อในเวลา 23.00 น. เป็นต้น
ไป คิดเป็นร้อยละ 7 และกลุ่มตัวอย่างไม่ต้องการรับชมรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสม
ส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อในเวลา 05.00 - 08.00 น. เลย 

 
ข้อเสนอแนะในการผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิง

เจ้าเนื้อ "Fatshionista" ของกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ควรมีการแนะน าผู้หญิงเจ้าเนื้อในเรื่องของสุขภาพ เช่น การทานอาหารที่เหมาะสมด้วย 
 2. พิธีกรของรายการควรมีความมั่นใจ เพื่อให้ผู้ชมเชื่อว่าผู้หญิงเจ้าเนื้อก็สามารถมั่นใจได้ 
 3. บรรยากาศในรายการควรผ่อนคลาย สบายๆ ไม่ควรมีข้อมูลมากเกินไปจนน่าเบื่อ 

 
 การเชื่อมโยงผลการศึกษาที่ได้จากแบบสอบถาม เพื่อน าไปใช้ในการจัดท าโครงร่าง
รายการ (Proposal) บทรายการ (Script) และการผลิตรายการ (Production) 
 จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ พบว่าส่วนใหญ่มี อายุระหว่าง 18-25 ปี ซึ่งมีวุฒิ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และพบว่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา มีรายได้ต่ า
กว่า 10,000 บาทต่อเดือน โดยมีน้ าหนักเกินกว่าเกณฑ์ปกติเป็นส่วนใหญ่ 
 ในด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อเห็น
ว่าการพัฒนาบุคลิกภาพนั้นส าคัญมาก และหากพบว่าตนเองมีบุคลิกภาพที่ไม่ดี ก็จะค่อยๆปรับปรุง 
ซึ่งบุคลิกภาพที่กลุ่มตัวอย่างต้องการปรับปรุง ก็คือรูปร่าง/ทรวดทรง และเห็นว่าการแต่งกายนั้น
สามารถส่งเสริมบุคลิกภาพได้ดีที่สุด รวมถึงเห็นว่ากิริยามารยาทเป็นสิ่งที่ส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพมาก
ที่สุด 
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ในด้านพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์อ่ืนๆ ส่วนใหญ่รับชมรายการโทรทัศน์ในวันเสาร์-
อาทิตย์ โดยสถานีโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 และเปิดรับชม
รายการโทรทัศน์ 2 ช่วงด้วยกัน คือ ช่วงเวลา 20.00 - 23.00 น. มากที่สุด ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่
สามารถน าความรู้หรือเทคนิคต่างๆที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์มาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อีกด้วย 
 ในด้านความคิดเห็นและความต้องการของเนื้อหาและรูปแบบรายการโทรทัศน์ส่งเสริม
บุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมไม่เคยรับชมรายการประเภทนี้ 
ถึงร้อยละ 96 ทั้งนี้ยังพบอีกว่า กลุ่มเป้าหมาย มีความต้องการให้เนื้อหารายการเป็นไปในทิศทางที่ที่
มุ่งเน้นสาระบันเทิง เนื้อหาที่มีทั้งสาระและความรู้ ที่ได้รับทั้งประโยชน์ต่างๆ และเรื่องราวที่
สนุกสนาน เพลิดเพลินในเวลาเดียวกัน ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาที่น าเสนอแฟชั่นเสื้อผ้าส าหรับผู้หญิง
เจ้าเนื้อที่ทันสมัย เป็นที่นิยม แนะน าแหล่งซื้อเสื้อผ้าส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ แนะน าเทคนิคการอ าพราง
สัดส่วนต่างๆ ด้วยเสื้อผ้าหลากหลายแบบ แนะน าเทคนิคการแต่งหน้าให้เหมาะสมส าหรับรูปหน้าแบบ
ผู้หญิงเจ้าเนื้อ แนะน าเทคนิคการจัดแต่งทรงผมให้เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ แนะน าเทคนิคใน
การเสริมสร้างความมั่นใจส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ และแนะน าเทคนิคในการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่
เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ ทั้งบุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพภายนอก ด าเนินรายการโดย
พิธีกรที่มีรูปร่างเจ้าเนื้อ อารมณ์ดีสนุกสนาน โดยร่วมทดลอง สาธิตเทคนิคต่างๆในรายการ ร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการให้ออกอากาศวันอาทิตย์ ในช่วงเวลา 17.01 - 20.00 น. 
โดยมีระยะเวลาการออกอากาศ 30 นาท ี 
 จากผลส ารวจในด้านของความต้องการรูปแบบและเนื้อหาของรายการโทรทัศน์ส่งเสริม
บุคลิกภาพส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ สามารถน ามาปรับใช้กับการผลิตรายการได้ ดังนี้  
 ในด้านโครงร่างรายการ (Proposal) ผู้จัดท า ได้ปรับเปลี่ยนวันและเวลาออกอากาศ
รายการ เป็น สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 วันอาทิตย์ เวลา 16.40 - 17.00 น. โดยความยาวของ
รายการ คือ 15 นาท ี
 ในด้านบทรายการ (Script) ผู้จัดท า ได้วางแผนที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลิกภาพอย่างครอบคลุม และสนุกสนานควบคู่ไปด้วย เพ่ือไม่ให้รายการน่าเบื่อจนเกินไปตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงมีการทดลองและสาธิตเทคนิคต่างๆ เพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นถึงการ
พัฒนาที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน 
 ในด้านการผลิตรายการ (Production) ผู้จัดท า ได้วางแผนที่จะเตรียมพร้อมในด้านอุปกรณ์
ในการถ่ายท า เพ่ือให้ได้ภาพที่สวยงาม และเห็นการสาธิต การเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ตามที่กลุ่ม
ตัวอย่างต้องการ 

 
 การน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้และพัฒนารายการ 
 การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการส่งเสริมบุคลิกภาพ รายการนิวทิปส์ออนเดอะ
บล็อค และรายการตู้เสื้อเพ่ือน จ านวนทั้งสิ้น 2 ท่าน สามารถสรุปผลได้ว่า ในการผลิตรายการ
โทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ สิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ เนื้อหาของรายการ ที่ผู้ผลิตควรให้ความใส่ใจเป็น
อย่างมาก เพราะเนื้อหาของรายการนั้น สามารถดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะ
ของเนื้อหาที่ดี และมักจะได้รับความนิยม ควรจะเป็นเนื้อหาที่ใกล้ตัวกลุ่มเป้าหมาย หรือเป็นเนื้อหาที่
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กลุ่มเป้าหมายต้องการรับชม นอกจากนี้ อีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญคือ ผู้ด าเนินรายการ ซึ่งเป็นผู้ที่บอกเล่า
เนื้อหาของรายการออกมาให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบ ดังนั้น ลักษณะบุคลิกที่ดีของผู้ด าเนินรายการจึง
เป็นสิ่งส าคัญ โดยควรจะมีบุคลิกลักษณะเป็นคนที่น่าเชื่อถือ แต่ไม่ควรเคร่งเครียดจนเกินไป ควร
รักษาระดับให้ดูเหมือนเป็นเพ่ือนกับผู้ชม และบอกเล่าอย่างสนุกสนาน พร้อมกับสาธิตการพัฒนา
บุคลิกภาพให้เห็นได้อย่างชัดเจน 
 จากผลสรุปข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการออกแบบเนื้อหาของรายการ โดยจะเน้น
เนื้อหาที่ใกล้ตัว ผู้ชมเข้าถึงได้ ท าตามง่าย ไม่ยุ่งยาก เน้นให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน รวมถึง
การคัดเลือกพิธีกร ที่จะต้องดูน่าเชื่อถือ มีความมั่นใจ สามารถเล่าเนื้อหา ข้อมูลของรายการ พร้อมทั้ง
สอดแทรกความสนุกสนานเข้าไปในตัวด้วย 
 การวิเคราะห์ผลการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไป และความ
ต้องการในด้าน รูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่
เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ จากแบบสอบถาม สามารถสรุปผลได้ว่า กลุ่มตัวอย่าง ต้องการชม
รายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อในรูปแบบของสาระบันเทิง ที่มีทั้งสาระและ
ความรู้  

มีการสาธิตไปพร้อมๆกับค าแนะน าของผู้ เชี่ยวชาญ โดยพิธีกรที่อารมณ์ดี สนุกสนาน และ
เป็นผู้หญิงเจ้าเนื้อเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง และค าแนะน าของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ก็ได้แนะน าให้
รายการช่วยแนะน าในเรื่องของสุขภาพ หรือบุคลิกภาพภายใน ส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อด้วย 
 จากผลสรุปข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการออกแบบรูปแบบและวิธีการน าเสนอของ
รายการ ที่จะต้องเต็มไปด้วยสาระ และสอดแทรกความบันเทิงลงไปด้วย โดยพิธีกรสองคน ที่เป็น
ผู้หญิงเจ้าเนื้อ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านแฟชั่น รวมถึงได้เพ่ิมเติมเนื้อหาของรายการ ให้มี
การแนะน าการพัฒนาบุคลิกภาพภายในของผู้หญิงเจ้าเนื้อลงไป ทั้งในเรื่องของอาหารการกินที่
เหมาะสม หรือการออกก าลังกาย นอกจากนี้ ผู้ศึกษายังได้ปรับเปลี่ยนเวลาออกอากาศของรายการให้
ตรงกับความต้องการของกลุ่มตัวอย่างอีกด้วย ซึ่งจะออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.40 - 17.00 น. 
ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 
  

การน าเสนอรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ 
"Fatshionista" 
 การวางแผนการผลิตชิ้นงาน 
 ผู้ศึกษาได้วางแผนการในการผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้หญิงเจ้าเนื้อ "Fatshionista" โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 จัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของรายการ โดยมีองค์ประกอบต่างๆต่อไปนี้ 
 โลโก้ประจ ารายการ : เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์รายการ 
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ชื่อรายการ : Fatshionista 
 ที่มาของรายการ : เนื่องจากในปัจจุบัน กระแสแฟชั่นหุ่นผอมเพรียว เป็นกระแสที่ได้รับ
ความนิยมมากในหมู่สตรีไทยโดยเฉพาะวัยรุ่น ส่งผลให้กลุ่มสาวเจ้าเนื้อมักจะพบปัญหาในเรื่องของ
ความมั่นใจ  
 ดังนั้น รายการ Fatshionista (แฟทชั่นนิสต้า) จึงอาสาที่จะเป็นผู้ช่วยของสาวเจ้าเนื้อใน
การพัฒนาบุคลิกภาพ ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า ซึ่งจะเป็นตัวช่วยส าคัญที่จะส่งเสริมให้สาวเจ้าเนื้อ มี
ความมั่นใจในการใช้ชีวิตในสังคมท่ีนิยมชมชอบความผอมแบบนี้ได้อย่างมีความสุข 
 วัตถุประสงค์ของรายการ : 
  1. เพ่ือน าเสนอเนื้อหาที่มีประโยชน์ในการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับ
สาวเจ้าเนื้อ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่สามารถน าไปปรับใช้จริงในชีวิตประจ าวันได้ 
  2. เพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจให้กับสาวเจ้าเนื้อ เพ่ือที่จะได้ใช้ชีวิตสังคมที่นิยม
ชมชอบความผอมได้อย่างมีความสุข และไม่รู้สึกมีปมด้อย  
 กลุ่มเป้าหมาย : 
  1. กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มผู้หญิงเจ้าเนื้อ อายุ 15 ปี ขึ้นไป  
  2. กลุ่มเป้าหมายรอง คือ กลุ่มบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องของการเสริมสร้าง
บุคลิกภาพ 

 
วันและเวลาในการออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 16.40 - 17.00 น.  

        ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 
 Concept : บุคลิกที่ดี สร้างความม่ันใจที่เคยตามหา  
 Theme : รายการที่จะท าให้ผู้หญิงเจ้าเนื้อ หันมาเสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจให้
ตนเอง ด้วยการแนะน าเคล็ดลับ เทคนิคต่างๆ ที่มีประโยชน์ สามารถน ามาปรับใช้ได้ในชีวิตจริง
เพ่ือที่จะอยู่ในสังคมที่คนส่วนใหญ่นิยมความผอมได้อย่างไร้กังวล  
 รูปแบบการน าเสนอ : รายการ Fatshionista เป็นรายการนิตยสารทางโทรทัศน์ ซึ่งเน้น
การให้ความรู้ด้านเทคนิคการเสริมสร้างบุคลิกภาพต่างๆ ที่ดูแล้วสามารถน าไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง 
โดยพิธีกรที่เป็นผู้หญิงเจ้าเนื้อ มานั่งพูดคุยสบายๆ พร้อมกับทดลองเทคนิคต่างๆด้วยตัวเอง เป็นการ
สาธิตควบคู่ไปด้วย ซึ่งทางรายการจะก าหนด Theme ในแต่ละเทปขึ้นมา และสองพิธีกรก็จะน าเสนอ
เทคนิคในการเสริมสร้างบุคลิกภาพ ทั้งการเลือกเสื้อผ้า เครื่องประดับ แต่งหน้า และท าผม โดยจะ
เป็นไปในแนวทางของ Theme ที่ทางรายการก าหนดทั้งหมด  
 Mood and Tone ของรายการ : บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนช่วงเวลาที่
เพ่ือนแวะไปเยี่ยมเพื่อนที่บ้าน และนั่งพูดคุยกัน ตามประสาผู้หญิง สบายๆ สนุกสนาน และเป็นกันเอง 
 Mood and Tone ด้านภาพ : ภาพในรายการจะมีสีสันที่สดใส เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้หญิง มีทั้งภาพด้านกว้างและแคบโดยเฉพาะเน้นในส่วนต่างๆที่ก าลังกล่าวถึง 
เช่น เสื้อผ้าที่ก าลังสวมใส่ หรือ ส่วนตาที่ก าลังแต่งอยู่ 
 Mood and Tone ด้านกราฟิก : กราฟิกของรายการจะเป็นกราฟิกที่อ่านง่าย และไม่
หวือหวา 
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ช่วงที่ 1 
- พิธีกรนั่งพูดคุย เกริ่นถึง Theme ประจ าสัปดาห์ สบายๆ เหมือนอยู่บ้าน 
- Title เปิดรายการ 
- พิธีกรเปิดรายการ และเจาะลึกถึง Theme ประจ าสัปดาห์ 
- พิธีกรแนะน าผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นของสาวเจ้าเนื้อ เพ่ือมาแนะน าเทคนิค
ในการเลือกเสื้อผ้าและเครื่องประดับ 
- VTR มิกซ์ภาพ พิธีกรลองใส่ชุดทั้งหมดท่ีผู้เชี่ยวชาญแนะน า  

 

ช่วงที่ 2 
- VTR เกร็ดความรู้ด้านบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับสาวเจ้าเนื้อ 
- พิธีกรแนะน าและสาธิตเทคนิคการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับ Theme 
ประจ าสัปดาห์ 
- VTR มิกซ์ภาพ ใบหน้าพิธีกรที่ผ่านการแต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้ว 
- พิธีกรแนะน าและสาธิตเทคนิคการท าผมให้เหมาะสมกับ Theme ประจ า
สัปดาห์ 
- VTR มิกซ์ภาพ ทรงผมพิธีกรที่ผ่านการจัดแต่งมาเรียบร้อยแล้ว 

 

ช่วงที่ 3 
- พิธีกรพูดสรุปถึง Theme รายการ และปิดรายการ 
- VTR บทสัมภาษณ์ของสาวเจ้าเนื้อที่ประสบความส าเร็จ 
- Title ปิดรายการ 

 
 

จะข้ึนมาในตอนที่แนะน าชื่อ อุปกรณ์ หรือในตอนที่ต้องการจะอธิบายเพิ่มเติม เน้นโทนสีที่สดใส 
 Mood and Tone ด้านการตัดต่อ : การตัดต่อของรายการจะเน้นในช่วงของการสาธิต
และทดลองซึ่งจะเป็นการตัดให้เข้ากับจังหวะเพลงเพื่อเพ่ิมความน่าสนใจให้กับรายการมากข้ึน 
 
 โครงสร้างรายการ : 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
ภาพที่ 4-1 แสดงโครงสร้างรายการ Fatshionista 
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เนื้อหารายการ : ในแต่ละเทปทางรายการจะก าหนด Theme ในการแต่งตัว เพ่ือให้พิธีกร

ได้แนะน าและสาธิตการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีตัวอย่างของ Theme 
ดังต่อไปนี้ 
  1. Black and White 
  2. Jeans never die 
  3. Working Chic 
  4. Sweetie Dolly 
  5. Japanese Street 
  6. Polka Dot  
  7. Pastel Color  
  8. Summer Story 
  9. Winter Style 
  10. Rock Star  

 
 ผู้ด าเนินรายการ : คุณอ๋ิว ผุสดี อินต๊ะชมภู 
            คุณนัตตี้ สัญฐิติ บุญแสวง 

 

                       
 

ด าเนินการเขียนบทรายการ (Script) เขียนบทรายการในแต่ละตอน ซึ่งประกอบไปด้วย
บทพูดของผู้ด าเนินรายการในแต่ละช่วง และมุมภาพต่างๆที่ใช้ในรายการ 
 
บทรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ รายการ "Fatshionista" 
ตารางที ่4-24 บทรายการ "Fatshionista" 
พิธีกร : คุณอ๋ิว ผุสดี อินต๊ะชมภู และ คุณนัตตี้ สัญฐิติ บุญแสวง 
ความยาว : 15 นาท ี
วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.40 - 17.00 น. 
ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 
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ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 
1 - LS พิธีกรทั้งสอง

คนนั่งบนโซฟา 
คุณนัตตี้: อันนี้การ์ดไรอ่ะอ๋ิว 
คุณอ๋ิว: ไม่รู้อ่า นัตตี้เปิดดูสิ 
คุณนัตตี้: ขอเชิญสองสาวแฟทชั่นนิสต้า ร่วมงานปาร์ตี้
ไนท์เอาทใ์น Theme Black And White คืนนี้ 
ทั้งคู่: คืนนี้!!!! 

15" 

2 Title รายการ SFX. เพลงประจ ารายการ 15" 
3 
 

- LS พิธีกรทั้งสอง
คนยืนเปิดรายการ 
 
 
- MCU คุณอ๋ิว 
 
 
- MCU คุณนัตตี้ 
 
 
 
- LS พิธีกร 
ทั้งสองคน 
 
- MCU คุณนัตตี้ 
 
 
 

คุณอ๋ิว: สวัสดีค่ะท่านผู้ชม ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ 
ทั้งคู่: แฟทชั่นนิสต้า 
คุณนัตตี้: รายการที่จะท าให้สาวเจ้าเนื้ออย่างพวกเราไม่
เหมือนเดิมอีกต่อไป 
คุณอ๋ิว: ส าหรับวันนี้นะคะ อย่างที่ได้ทราบกันไปตอน
แรก พวกเราสองคนก็ได้รับบัตรเชิญไปงานปาร์ตี้ ซึ่งมี
ข้อแม้ว่าใส่ได้แค่สีด าและสีขาวเท่านั้น 
คุณนัตตี้ : ใช่แล้ วค่ ะ ซึ่ ง เป็น โจทย์ที่ ยากมากเลย 
เพราะว่าสีด าเนี่ย เป็นสีที่สาวเจ้าเนื้อส่วนใหญ่มักจะสวม
ใส่กันอยู่แล้วนะคะ เพราะช่วยอ าพรางรูปร่างได้ดี แต่สี
ขาว ถือเป็นสีต้องห้ามส าหรับพวกเรา ใช่มั๊ยอ๋ิว 
คุณอ๋ิว: ใช่แล้วนัตตี้ ตอนนี้เราต้องเอาสองสีนี้มาผสมกัน 
ล าพังเราสองคนคงจะไม่ไหวเนอะ ยังไงเพ่ือไม่ให้เป็น
การเสียเวลา เราเชิญผู้เชี่ยวชาญของเรามาเลยดีกว่า 
คุณนัตตี้: ดีค่ะ ผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้นะคะ เป็นสไตล์
ลิสท์จากนิตยสารสาวเจ้าเนื้อชื่อดัง ที่มาเปิดตัวเพียงเจ้า
เดียวในเมืองไทยเลยนะคะ ยินดีต้อนรับ พ่ีลักษณ์ จาก 
Chubby Magazine ค่า 

2' 

4 VTR ตัวอย่าง
นิตยสาร Chubby 
Magazine 

SFX. เพลงประจ ารายการ 5" 

5 - ELS ทั้งสามคน 
- MCU คุณอ๋ิวและ
คุณลักษณ์ 
- CU คุณลักษณ์ 
 

พร้อมกัน: สวัสดีค่า 
คุณอ๋ิว: ถามเลยค่ะพ่ีลักษณ์ ส าหรับเสื้อผ้าสีขาวกับสีด า
เนี่ย พ่ีลักษณ์มองว่าเราควรเริ่มยังไงดีคะ 
คุณลักษณ์: ก่อนอื่นเลย พ่ีต้องบอกว่า เสื้อผ้าขาวด าเนี่ย 
เป็นเทรนด์ที่มาแรงมากในตอนนี้ อย่างในนิวยอร์ค
แฟชั่นวีค สปริง 2014 เนี่ย เค้าก็หยิบชุดขาวด ามาหลาย
แบรนด์เลย ที่เด่นๆ ก็จะมี Calvin Klein, Reed 
Krakoff แล้วก็ Ralph lauren ซึ่งลุค Spring เนี่ยก ็

4' 
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ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 
5 
ต่อ 

- CU คุณลักษณ์ 
 
- CU คุณลักษณ ์
สลับกับCUเสื้อผ้า
ชุดต่างๆ สลับกับ 
MCU  
รแีอคชั่นของพิธีกร 
ทั้งสองคน 
- LS ทั้งสามคน 
 
 
- VTR มิกซ์ภาพ 
พิธีกรทั้งสองลอง
ใส่ชุดที่คุณลักษณ์
แนะน าไปข้างต้น 

สบายๆ แต่งง่ายๆค่ะ ดังนั้น ชุดที่พ่ีจะแนะน าให้น้องๆไป
ในวันนี้เนี่ย พี่ขอแนะน าชุดนี้เลยค่ะ 
คุณลักษณ์อธิบายเกี่ยวกับชุดต่างๆ  
 
 
 
 
 
คุณอ๋ิว: อดใจไม่ไหวที่จะไปลองชุดแล้วค่ะนัตตี้ ตอนนี้
ต้องขอบคุณพ่ีลักษณ์กันก่อนที่มาให้ค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน์มากๆในวันนี้นะคะ ขอบคุณพ่ีลักษณ์มากค่า 
เพลงประกอบ 

4' 

6 VTR เกร็ดความรู้
เรื่อง "เม็ดแมงลัก" 
 
 

     VO: สวัสดีค่ะ พบกันเป็นประจ าในรายการแฟทชั่น
นิสต้านะคะ วันนี้เราก็มีเคล็ดลับดีๆ ที่จะท าให้คุณผู้หญิง
เจ้าเนื้อทั้งหลายนั้นสวยจากภายในมาแนะน าเช่นเคยค่ะ 
หลายๆคนก็คงจะรู้จักเม็ดแมงลักดีอยู่แล้วนะคะ ซึ่ง
หน้าตาของมันก็จะเป็นเม็ดเล็กๆสีด านะคะ การที่เราจะ
น าเม็ดแมงลักมารับประทานเนี่ย ไม่ยากเลยค่ะ แค่ตัก
ขึ้นมาสองช้อนนะคะ แล้วใส่ลงไปในแก้วที่มีน้ าอยู่ 
จากนั้นก็ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะ  จากนั้นเราก็จะได้เม็ด
แมงลักที่พร้อมรับประทานแล้วค่ะ ท่านผู้ชมสามารถ
น าไปประยุกต์ทานคู่ได้กับหลายๆอย่างเลยค่ะ ไม่ว่าจะ
เป็น นม น้ าเต้าหู้ โกโก้ ชา น้ าแดง หรือว่าจะน าไปใส่
ของหวานก็ได้นะคะ ตรงนั้นแล้วแต่ความชอบของท่าน
ผู้ชมเลยค่ะ เม็ดแมงลักเนี่ยนะคะ มีฤทธิ์เป็นยาระบาย
ชนิดที่ช่วยเพิ่มกาก เหมาะส าหรับผู้ที่ไม่ชอบทานอาหาร
ที่มีกากหรือเส้นใย อย่างเช่น ผัก และผลไม้ค่ะ ซึ่งก็
หมายความว่า เจ้าเม็ดแมงลักนี้ สามารถช่วยให้คุณ
ผู้หญิงทั้งหลาย ขับถ่ายได้ง่ายขึ้น นั่นเองค่า 
     รู้อย่างนี้แล้ว อย่าลืมน าเม็ดแมงลักไปร่วมแจมกับ
แก้วโปรดของคุณนะคะ 
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ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 
7 - MCU คุณนัตตี้ 

 
 
 
 
 
- CU ใบหน้าคุณ
นัตตี้ ในส่วนต่างๆ 
สลับกับ CU 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
แต่งหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
- MCU คุณนัตตี้ 
 
 
 
- VTR มิกซ์ภาพ
ใบหน้าคุณนัตตี้ 

     คุณนัตตี้: ในส่วนของใบหน้าเรานะคะ เทรนด์ที่มา
แรงมากๆ และเหมาะกับ Theme Black and White 
ของเรามาก ก็คือเทรนด์โชว์ผิวนั่นเองค่ะ แต่ว่าโชว์ผิว
เฉยๆเนี่ย ก็อาจจะธรรมดาไปนะคะ วันนี้นัตตี้ได้ครีเอท
ลุคเก๋ๆ ชิคๆ เหมาะส าหรับผู้หญิงมั่นๆอย่างพวกเรานะ
คะ กับลุคที่มีชื่อว่า ดิวอ้ีชิค ค่ะ 
     วันนี้นัตตี้ลงรองพ้ืนมาแล้วเรียบร้อยนะคะ ขั้นตอน
ต่อไปจะมาเริ่มกันที่ ตาก่อนเลยค่ะ ใช้อายไพร์มเมอร์ลง
ให้ทั่วเปลือกตานะคะ  
จากนั้นใช้อายแชโดว์สีอ่อนๆ ที่มีชิมเมอร์ลงให้ทั่วเปลือก
ตาค่ะ 
     จากนั้นใช้อายแชโดว์สีน้ าตาล ลงเบาๆที่หางตา 
เพ่ือให้ดูมีมิตินะคะ จากนั้นใช้แปรงเล็กๆ จุ่มแป้งแล้วทา
ที่โหนกคิ้วนะคะ เป็นการไฮไลท์ มาที่อายไลเนอร์ค่ะ 
เขียนให้ชิดขอบตามากที่สุดนะคะ แล้วก็น าอายแชโดว์สี
น้ าตาล มาระบายเบาๆที่ขอบตาล่างนะคะ จากนั้นก็
เขียนคิว้และปัดค้ิวด้วยสีธรรมชาติค่ะ จากนั้นก็ดัดขนตา
และปัดขนตานะคะ ต่อไปเป็นบรอนซ์เซอร์ค่ะ เราจะไม่
ปัดให้ชัดมากนัก ดังนั้นจะใช้แปรงใหญ่ๆ ปัดให้ฟุ้งๆที่
กรอบหน้านะคะ ข้างจมูกนั้นก็ปัดเบาๆเช่นกันค่ะ โดย
ลากจากหัวคิ้วลงมา หลังจากนั้นเราจะปัดแก้มนะคะ ใช้
สีส้มหรือสีพีชที่ไม่มีชิมเมอร์นะคะ ปัดเบาๆ ที่ด้านข้าง
ของแก้มค่ะ จากนั้นให้ไฮไลท์เป็นตัวซีที่บริเวณขมับ
ด้านข้าง มุมปากบน คาง และสันจมูกนะคะ เพ่ือให้หน้า
พุ่งยิ่งขึ้น สุดท้ายคือลิปสติกค่ะ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของลุคนี้ 
นั่นก็คือลิปสติกสีแดงนั่นเองค่ะ ใช้พู่กันนะคะในการวาด
ขอบปากก่อน จากนั้นก็ค่อยๆระบายจากด้านนอกเข้า
มานะคะ 
     เสร็จแล้วค่ะกับลุค ดิวอ้ีชิค นะคะ เนื่องจากชุดที่ไม่
มีสีสัน เรียบง่าย แต่มีสไตล์ ดังนั้นเราควรท าให้ใบหน้า
ของเราโดดเด้งขึ้นมาด้วยสีของลิปสติกค่ะ ยังไงอย่าลืม
ลองน าไปแต่งกันดูนะคะ 
เพลงประกอบ 
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ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 
8 - MCU คุณอ๋ิว 

 
 
 
 
 
 
- CU อุปกรณ์
ต่างๆ 
- MCU คุณอ๋ิว 
 
 
 
 
 
 
- CU ผมของคุณ
อ๋ิว 
- MCU คุณอ๋ิว 
 
 
 
 
- VTR มิกซ์ภาพ
ทรงผมของคุณอ๋ิว 

     คุณอ๋ิว: มาที่เรื่องของทรงผมกันบ้างดีกว่าค่ะ อย่าง
ที่พ่ีลักษณ์บอกไปตอนต้นนะคะว่า Theme Black and 
White ของเราในวันนี้เนี่ย เป็นเทรนด์ที่มาแรงมากใน
นิวยอร์คแฟชั่นวีค สปริง 2014 นะคะ เพราะฉะนั้น ทรง
ผมที่อ๋ิวจะน ามาฝากในวันนี้นะคะ แน่นอนค่ะ เป็นทรงที่
หยิบมาจากรันเวย์เช่นเดียวกัน มีชื่อทรงว่า The Wet 
Look รับรองว่าสวย เก๋ ถูกใจ และเหมาะกับคุณผู้หญิง
เจ้าเนื้อทั้งหลายแน่นอนค่ะ 
     อุปกรณ์ของเรานะคะ ง่ายมากเลย มีไดร์เป่าผม ที่
ม้วนผม และน้ าเกลือค่ะ ก่อนอ่ืนต้องบอกก่อนว่า The 
Wet Look ในรันเวย์นะคะ เค้าจะหวีผมจนเรียบติด
ศีรษะเลย เราไม่สามารถท าตามนั้นได้ เป๊ะๆนะคะ 
เพราะว่า หนึ่งเราเป็นผู้หญิงหน้ากลม มีแก้ม การเปิด
หน้าหมดนั้นจะท าให้หน้าเรายิ่งดูใหญ่ขึ้นนะคะ สองคือ
มันประหลาดเกินไปที่จะเดินไปเดินมาในชีวิตจริง ดังนั้น 
อ๋ิวได้ปรับ The Wet Look นี้ ให้มาเป็นในแบบของ 
แฟทชั่นนิสต้า จะออกมาเป็นยังไง เดี๋ยวเราเริ่มขั้นตอน
แรกเลยค่ะ 
     แสกผมข้างที่แสกประจ านะคะ จากนั้นก็ฉีดน้ าเกลือ
ลงไปที่โคนผมค่ะ แล้วก็เป่าให้หมาด จากนั้นใช้ที่ม้วนผม
ม้วนไปในทิศที่ 
หลากหลาย แล้วก็จับผมขึ้นมาเป็นช่อๆ และท าการยีค่ะ 
     เสร็จแล้วค่ะ The Wet Look ในแบบของแฟทชั่น
นิสต้า ง่ายมากเลยใช่มั๊ยคะ ผมทรงนี้นอกจากจะท าให้
เราดูมีสไตล์ขึ้นมาแล้วเนี่ย ยังช่วยให้ศีรษะเราดูไม่ลีบ
แบน ด้วยนะคะ สาวๆที่ผมน้อยๆ น่าจะชอบทรงนี้ค่ะ 
ยังไงก็ลองเอาไปท าตามกันดูนะคะ 
เพลงประกอบ 

3' 

9 - LS พิธีกรทั้งสอง
คนยืนปิดรายการ 
- MCU คุณอ๋ิว 
 
 
 

คุณนัตตี้: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะ วันนี้
เราได้เปลี่ยนลุคกันอย่างสนุกสนานเลยเนอะอ๋ิว 
คุณอ๋ิว: ใช่แล้วนัตตี้ ยังไงคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่นะคะ อย่า
ลืมน าเทคนิคดีๆที่ได้จากรายการไปใช้นะคะ โดยเฉพาะ
การเลือกใช้เสื้อผ้าสีขาวที่หลายคนหลีกเลี่ยงเนี่ย ตอนนี้
ก็สามารถหยิบมาใส่อย่างถูกวิธีได้แล้วนะคะ 

30" 
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ล าดับ ภาพ เสียง เวลา 
7 - MCU คุณนัตตี้ 

 
 
 
 
- LS พิธีกรทั้งสอง
คนยืนปิดรายการ 

คุณนัตตี้: ถูกต้องค่า ยังไงวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเรา
สองสาวแฟทชั่นนิสต้าแล้วนะคะ ก่อนจะแวะไปงาน
ปาร์ตี้ อย่าลืมติดตามดูช่วง Spark it up ท้ายรายการ
ด้วยนะคะ วันนี้ เรามีผู้หญิงเจ้าเนื้อที่ เปี่ยมไปด้วย
ความสามารถ มาเล่าถึงแรงบันดาลใจของเธอให้พวกเรา
ได้ฟังกันด้วยค่ะ แต่ตอนนี้ต้องลาไปก่อน 
ทั้งคู่: สวัสดีค่า 

30" 

8 End Credit + 
Title รายการ 

SFX. เพลงประจ ารายการ 15" 

9 - MCU คุณเต้น 
สลับกับ CU และ 
LS 

ช่วง Spark it up สัมภาษณ์คุณเต้น นรารักษ์ นักร้องชื่อ
ดัง ในเรื่องของแรงบันดาลใจในการท างาน และการใช้
ชีวิต 

2' 
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บทที่ 5 

การประเมินผลรายการ 
 

 การประเมินผลชิ้นงาน "การผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้หญิงเจ้าเนื้อ" ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการส ารวจความคิดเห็นด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือให้
ทราบถึงความพึงพอใจ และความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายในด้านต่างๆ รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับจาก
การรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย และข้อเสนอแนะต่างๆ จากนั้นผู้ศึกษาได้น าผลการวิจัยที่ได้มา
วิเคราะห์ข้อมูล และเปรียบเทียบผลการประเมินของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงข้อเสนอแนะในด้าน
ต่างๆ เพื่อน าไปสู่การสรุปผล การอภิปรายผลการวิจัย และการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานต่อไป 
 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ Fatshionista 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus group) ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและ
ประโยชน์ที่ได้จากการรับชมรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ 
รายการ Fatshionista” ของกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยการแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ที่อยู่ในวัยเรียน อายุ 15-25 ปี จ านวน 5 ท่าน และกลุ่มที่อยู่ในวัยท างาน อายุตั้งแต่ 26 ปี ขึ้นไป 
จ านวน 5 ท่าน รวมทั้งสิ้น 10 ท่าน 

2. สรุปผลการประเมินรายการ Fatshionista 
 
เครื่องมือการประเมินผลรายการ 
เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการส ารวจความคิดเห็นในการประเมินผลรายการ แบ่ง

ออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อรูปแบบรายการ (Format) 

 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ (Content) 
 ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจที่มีต่อพิธีกรและกูรูของรายการ (MC and Guru) 
 ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ (All of Fatshionista Program) 
 ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 
 
1. ผลการประเมินประสิทธิผลรายการ Fatshionista 

1.1. ผลวิเคราะห์การสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้จากการรับชม
รายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ รายการ Fatshionista”  

ของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อท่ีมีอายุระหว่าง 15-25 ปี   
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้

จากการรับชมรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ รายการ 
Fatshionista เพ่ือประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ 
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และประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุ 15-25 ปี ได้รับจากการรับชมรายการ จ านวนทั้งสิ้น 5 ท่าน 
ดังนี้ 

1. คุณอาทิตยา พงษ์โชติวิริยะ 
อายุ 22 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
2. คุณชนิสรา แซ่ลิ้ม 
อายุ 22 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง 
3. คุณบุญสิตา ฟัดฟูทรัพย์ 
อายุ 21 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
4. คุณศศิมา นิยม 
อายุ 19 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
5. คุณชนกนันท์ วงศ์วิเศษ 
อายุ 19 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ส่วนที่  1 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ ที่ มี ต่อรูปแบบรายการ 

Fatshionista  (Format)  ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบของรายการในแต่
ละช่วงนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ท่าน รู้สึกพึงพอใจและชื่นชอบรูปแบบของรายการในแต่ละช่วง ซึ่งให้
เหตุผลว่า ภาพรวมของรายการดูกลมกลืน เพราะมีธีมหลัก (Theme) ที่ร้อยเรียงรายการในแต่ละช่วง
เข้าด้วยกัน รวมทั้งมีความน่าสนใจด้านเทคนิคการตัดต่อ ท าให้รายการน่าสนใจ และไม่น่าเบื่อ 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ ที่ มีต่อเนื้อหาของรายการ 
Fatshionista (Content)  ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาของรายการในแต่
ละช่วงนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ท่าน รู้สึกพึงพอใจและชื่นชอบเนื้อหาของรายการในแต่ละช่วง ซึ่งให้
เหตุผลว่า เนื้อหาของรายการนั้นดูเหมาะสมกับผู้หญิงเจ้าเนื้อมาก เพราะเนื้อหานั้นมุ่งเฉพาะไปยัง
กลุ่มบุคคลที่เป็นผู้หญิงเจ้าเนื้อ รวมถึงได้รับข้อมูลข่าวสารที่ประโยชน์จากการชมรายการ ซึ่งสามารถ
น าไปปรับใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้จริงด้วย 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ ที่มีต่อพิธีกรและกูรูของรายการ 
Fatshionista (MC and Guru) ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อพิธีกรและกูรูของ
รายการในแต่ละช่วงนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ท่าน ได้ให้ความเห็นว่า พิธีกรทั้งสองท่านยังไม่ได้ให้
ความรู้สึกที่เป็นกันเองกับผู้ชมตามจุดประสงค์ทีร่ายการวางไว้ แต่รู้สึกพึงพอใจในการเตรียมข้อมูลการ
น าเสนอของพิธีกร ที่ดูเข้าใจและตระเตรียมเนื้อหาที่ตนเองจะบอกเล่ามาเป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังมี
ความพึงพอใจและชื่นชอบกูรูของรายการ ที่ได้ให้ความรู้และเทคนิคต่างๆที่จ าเป็นในการส่งเสริม
บุคลิกภาพในแบบต่างๆได้เป็นอย่างด ี

ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ ต่อภาพรวมของรายการ (All of 
Fatshionista Program)  ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการนั้น 
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ท่าน ได้ให้ความเห็นว่า ชื่นชอบและพึงพอใจ ในช่วง Spark It Up ท้ายรายการ
มากที่สุด เพราะเป็นช่วงที่ผู้ชมดูแล้ว ได้รับความรู้สึกที่ดี รู้สึกว่าได้ก าลังใจ รวมทั้งยังมองว่าช่วง 
Spark It Up เป็นช่วงที่ท าให้รายการ Fatshionista เป็นที่น่าจดจ า ไม่ซ้ ากับรายการใดๆ นอกจากนี้
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ยังมีความพึงพอใจในด้านความยาวของรายการ ที่มีความพอดี เล่าเนื้อหาได้อย่างครบถ้วน ไม่ขาด ไม่
เกินอีกด้วย 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อของรายการ Fatshionista ในด้าน
ข้อเสนอแนะที่กลุ่มตัวอย่างมีต่อรายการ Fatshionista ทั้ง 5 ท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า หากมี
รายการในเทปต่อไป อยากจะให้คงช่วงสุดท้ายของรายการ คือ ช่วง Spark It Up เพราะเป็นช่วงที่
น่าสนใจ และท าให้ผู้ชมจดจ ารายการ Fatshionista ได้ รวมถึงยังแสดงความพึงพอใจในเทคนิคการ
ตัดต่อ ที่ท าให้รายการน่าสนใจ ชวนให้ติดตามดูจนจบ 

 
1.2. ผลวิเคราะห์การสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้จากการรับชม

รายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ รายการ Fatshionista”  
ของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อท่ีมีอายุตั้งแต่ 26 ปี ขึ้นไป 
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้

จากการรับชมรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ  รายการ 
Fatshionista เพ่ือประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ 
และประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุตั้งแต่ 26 ปี ขึ้นไป ได้รับจากการรับชมรายการ จ านวน
ทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้ 

1. คุณยุวดี โลพันดุง 
อายุ 51 ปี อาชีพ รับราชการ 
2. คุณธนาภรณ์ กึบขุนทด 
อายุ 41 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว 
3. คุณณัฐสุดา มาสีดา 
อายุ 36 ปี อาชีพ รับราชการ 
4. คุณนันทิยา ยังกลาง 
อายุ 34 ปี อาชีพ รับราชการ 
5. คุณสุภาพร ดวงแก้ว 
อายุ 36 ปี อาชีพ รับราชการ  
 
ส่วนที่  1 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ ที่ มี ต่อรูปแบบรายการ 

Fatshionist (Format) ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบของรายการในแต่ละ
ช่วงนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ท่าน รู้สึกพึงพอใจและชื่นชอบรูปแบบของรายการในแต่ละช่วง ซึ่งให้
เหตุผลว่า รายการมีความแปลกใหม่และน่าสนใจ โดยสามารถดึงดูดผู้ชมได้ด้วยลูกเล่นต่างๆ เช่น
กราฟิก หรือเทคนิคในการตัดต่อ 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ ที่มีต่อเนื้อหาของรายการ 
Fatshionista (Content)ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาของรายการในแต่ละ 
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ช่วงนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ท่าน รู้สึกพึงพอใจและชื่นชอบเนื้อหาของรายการในแต่ละช่วง ซึ่งให้
เหตุผลว่า เนื้อหาของรายการสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง และมีความน่าเชื่อถือ 
เนื่องจากมีการสาธิตจากผู้ด าเนินรายการให้ดูในรายการทั้งการแต่งตัว แต่งหน้า และท าผม แต่ในเรื่อง
ของข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยในรายการนั้นยังมีน้อยเกินไป ควรจะเพ่ิมให้มากข้ึน 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ ที่มีต่อพธิีกรและกูรูของรายการ 
Fatshionista (MC and Guru)ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อพิธีกรและกูรูของ
รายการในแต่ละช่วงนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ท่าน ได้ให้ความเห็นว่า พิธีกรสามารถสร้างความเป็น
กันเองให้กับผู้ชมได้ นอกจากนี้ยังมีการเตรียมข้อมูลเพื่อมาน าเสนอในรายการเป็นอย่างดี มีการอ้างอิง
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ รวมถึงกูรูในรายการก็สามารถช่วยให้พิธีกรทั้งสองดูมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นได้จริง และมี
ความมั่นใจขึ้นได้  ซึ่ งในส่วนนั้นก็ได้ส่งผลที่ดีมาถึงผู้ชม รวมทั้งยังสามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้จริงอีกด้วย 

ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ ต่อภาพรวมของรายการ (All of 
Fatshionista Program) ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการนั้น 
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ท่าน ได้ให้ความเห็นว่า ชื่นชอบและพึงพอใจ ในช่วงของการพัฒนาบุคลิกภาพ
ภายนอกทั้งหมด ทั้งการแต่งตัว แต่งหน้า และท าผม เหตุผลเพราะ เป็นเรื่องที่ใกล้ตัว สามารถชมและ
น าไปปฏิบัติตามได้ง่าย โดยอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์รวมทั้งเสื้อผ้าในรายการทั้งหมด ก็ไม่ได้หายากใน
ชีวิตประจ าวันมากนัก ส่วนในเรื่องของภาพรวมความยาวรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ท่าน ได้ให้
ความเห็นว่า รายการสั้นเกินไป ควรจะเพ่ิมเวลาอีก เพ่ือเพ่ิมเติมข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นให้มากกว่านี้ 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อของรายการ Fatshionista 
ในด้านข้อเสนอแนะที่กลุ่มตัวอย่างมีต่อรายการ Fatshionista ทั้ง 5 ท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควร
จะเพ่ิมความยาวของรายการให้มากกว่านี้ เพ่ือที่จะเพ่ิมเติมเนื้อหา ทั้งเสื้อผ้าที่หลากหลายมากขึ้น 
หรือการแต่งหน้า ท าผม ที่ควรจะเป็นไปทีละขั้นตอนช้าๆ เพ่ือที่ผู้ชมจะได้จดจ าขั้นตอนทั้งหมดได้ง่าย
กว่านี้ และในเรื่องของพิธีกร กลุ่มตัวอย่างท้ัง 5 ท่าน ได้ชื่นชมและให้ความคิดเห็นว่า เป็นเรื่องดี ที่น า
ผู้หญิงเจ้าเนื้อมาเป็นพิธีกรจริงๆ เพราะท าให้รายการมีความแปลกใหม่ ไม่ซ้ ากับรายการอ่ืนๆ รวมทั้ง 
ยังสามารถสร้างความเชื่อใจให้กับผู้ชมที่เป็นผู้หญิงเจ้าเนื้อได้อีกด้วย 

จากผลสรุปข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการประเมินผลรายการ เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น 
ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ
ที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ ซึ่งจะน าไปสู่บทสรุปและการอภิปรายผลชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ 
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บทที่  6 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงานรายการ ในหัวข้อเรื่อง “การผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริม
บุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ” เป็นการศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงาน ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษารูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอ ที่ปรากฏในรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ ศึกษา
ข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ รวมถึงส ารวจพฤติกรรมการรับชม
รายการโทรทัศน์ทั่วไป และความต้องการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อรายการ
โทรทัศน์ประเภทรายการส่งเสริมบุคลิกภาพส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิต
รายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ตลอดจนประเมินผลชิ้นงาน
รายการ ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น ด้วยวิธีสนทนากลุ่ม ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาถึง
ผลการวิจัยดังกล่าวนั้น สามารถสรุป อภิปรายผล และอธิบายข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 1. การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอจากเทปบันทึกภาพรายการ
โทรทัศน์ที่ มีเนื้อหาและรูปแบบเกี่ยวกับการส่งเสริมบุคลิกภาพ ของทางเคเบิ้ลทีวี (Cable TV) 
และสื่อออนไลน์ ทั้งท่ีออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งการรับชมย้อนหลังผ่านทางเว็บไซด์
ชมรายการย้อนหลังต่างๆ จ านวน 2 รายการ 
  จากการศึกษาวิเคราะห์ การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอที่เกิดขึ้นใน
รายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ ที่ออกอากาศทาง ฟรีทีวี (Free TV) และเคเบิ้ลทีวี (Cable TV) 
อันได้แก ่รายการ บิ๊กเกิร์ล อิน อะ สกินนี่เวิล์ด (Big Girl in a skinny world) ออกอากาศทาง 
เฮลโหล แชนแนล (Hello Channel) และรายการนิวทิปส์ออนเดอะบล็อค (New Tips On The 
Blog) ออกอากาศทางช่องแอปเปิล วัน (Apple One) ที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติรวมทั้ง
รับชมย้อนหลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของทางสถานี และเว็บไซต์รายการดูย้อนหลังต่างๆ ในช่วงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2556 
 ส่วนที่ 1 รูปแบบ (Format) ของรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ 
 รูปแบบของรายการนั้น จะเป็นรายการนิตยสารทางโทรทัศน์ มีการน าเสนอเทคนิคการ
เสริมสร้างบุคลิกภาพส าหรับผู้หญิง  ที่มีสาระและประโยชน์ โดยมีการตั้งประเด็นปัญหาในแต่ละเทป 
และไขข้อสงสัย ภาพรวมของรายการดูทันสมัย แต่ให้ความรู้สึกเป็นกันเองเหมือนนั่งดูเพื่อนๆ คุยกัน 
 ส่วนที่ 2 เนื้อหา (Content) ของรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ 
 เนื้อหาของรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพนั้น มีเนื้อหาในด้านการส่งเสริมบุคลิกภาพ
ภายนอกที่หลากหลาย ทั้งการเลือกเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ รวมไปถึงด้านการแต่งหน้าและท า
ผม การน าเสนอรายการเน้นความทันสมัย เป็นรายการที่ให้ทั้งเนื้อหา สาระ บันเทิง ส าหรับผู้หญิงยุค
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ใหม่ ที่มองว่าการแต่งตัวเป็นเรื่องที่สนุกและง่าย โดยเต็มไปด้วยข้อมูลที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
  ส่วนที่ 3 ลีลาและวิธีการน าเสนอ (Style and Presentation) ของผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์
ส่งเสริมบุคลิกภาพ 
 ผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพจะต้องเป็นผู้หญิงยุคใหม่  ที่มีความสดใส ร่าเริง 
มั่นใจในตนเอง พูดจาฉะฉาน เข้าใจง่าย ที่ส าคัญคือ จะต้องเป็นบุคคลที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับผู้ชมได้ เนื่องจากรายการลักษณะนี้ เป็นรายการที่มีเนื้อหาที่ผู้ชมจะน าไปปรับใช้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 2. การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ ที่ออกอากาศ
ทาง ฟรีทีวี (Free TV) และ เคเบิ้ลทีวี (Cable TV) จ านวนทั้งสิ้น 2 ท่าน 
  จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตรายการ
โทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ จากผู้ผลิตรายการส่งเสริมบุคลิกภาพ ที่ออกอากาศทาง ฟรีทีวี(Free TV) 
และเคเบิ้ลทีวี (Cable TV) อันได้แก่ ผู้ควบคุมการผลิตรายการนิวทิปส์ออนเดอะบล็อค (New Tips 
On The Blog) ออกอากาศทางช่องแอปเปิล วัน (Apple One) และ ผู้ควบคุมการผลิตรายการตู้เสื้อ
เพ่ือน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ตั้งแต่วันที่ 9– 30 กันยายน พ.ศ.2556 
สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นทั่วไปเก่ียวกับรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ 
  ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพมีความเห็นว่า แนวโน้มของรายการโทรทัศน์
ส่งเสริมบุคลิกภาพในอนาคตนั้น อาจมีการพัฒนาในด้านรูปแบบการน าเสนอที่แปลกไปจากปัจจุบัน 
โดยปัจจัยที่จะท าให้กลุ่มเป้าหมายสนใจรายการที่ผลิตขึ้นนั้นมีหลายด้าน ทั้งในด้านของเนื้อหา
รายการที่เป็นสิ่งที่ผู้ชมจะได้รับประโยชน์และน าไปปฏิบัติตาม หรือในด้านของผู้ด าเนินรายการที่มี
ส่วนท าให้ผู้ชมสนใจ รวมถึงการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายของรายการ ควรจะเริ่มตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป 
เพราะเป็นวัยที่เริ่มแต่งตัว และสนใจด้านแฟชั่น นอกจากนี้ยังควรมองไปถึงบุคคลที่ไม่มีความมั่นใจใน
ตัวเองเพ่ือมาเป็นกลุ่มเป้าหมายรองด้วย 
 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นด้านเนื้อหารายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ 
 ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพมีความเห็นว่า ลักษณะเนื้อหารายการโทรทัศน์
ส่งเสริมบุคลิกภาพท่ีดีนั้น ควรจะเป็นเนื้อหาที่กลุ่มเป้าหมายต้องการทราบ ต้องการรับชม หรือเนื้อหา
ที่ใกล้ตัวกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งท าให้เนื้อหานั้นสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ รวมถึงได้
กล่าวถงึส่วนที่ควรปรับปรุงในเนื้อหารายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้ศึกษาที่ก าลังจะผลิตขึ้น
ว่าความยาวของรายการควรจะขยายออกไปอีกเพราะเนื้อหาของรายการนั้นสามารถต่อยอดได้อีกมาก 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นด้านรูปแบบหรือวิธีการน าเสนอ 
 ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพมีความเห็นว่า การที่จะดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้สนใจ
รายการนั้น ควรจะให้ความส าคัญในเรื่องของเนื้อหาที่ควรจะเป็นเรื่องที่ผู้ชมสนใจดู รวมถึง
องค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น สถานที่ถ่ายท าที่มีความสวยงาม และการถ่ายภาพให้ออกมาดูดี และให้
ค าแนะน าเรื่อง Mood and Tone ของรายการ "Fatshionista" ว่า ควรจะให้อยู่ในขอบเขตของ
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กลุ่มเป้าหมาย อายุ 18-25 ปีเป็นหลัก รวมถึงควรจะท าให้ดูเรียบง่าย  ทันสมัย  และไม่มีสี สั นมาก
จนเกินไป 
 ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นด้านผู้ด าเนินรายการ 
 ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพมีความเห็นว่า เพศและวัยของผู้ด าเนินรายการนั้น 
มีผลต่อการรับชมรายการเป็นอย่างมาก เหตุผลเพราะ รายการในลักษณะนี้ จะมีผู้ด าเนินรายการเป็น
จุดเด่น นอกจากผู้ชมจะติดตามแล้ว ยังน าสิ่งที่ได้จากผู้ด าเนินรายการ เช่น เคล็ดลับ หรือ เทคนิค
ต่างๆ ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันอีกด้วย  ซึ่งผู้ด าเนินรายการนั้นควรจะมีบุคลิกลักษณะที่ดี น่าเชื่อถือ 
รวมถึงเป็นคนอารมณ์ดี สนุกสนาน เพ่ือให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเพ่ือนคนหนึ่ง 
 ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ 
 ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพมีความเห็นว่า ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิต
รายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ มักจะพบปัญหาในเรื่องของเนื้อหา และข้อมูลที่อาจจะผิดพลาด
ได้ รวมถึงปัญหาด้านการน าเสนอรายการที่อาจจะน าเสนอให้ครบถ้วนชัดเจนได้ยาก ในเวลาที่จ ากัด 
และได้แนะน าแนวทางแก้ไขปัญหาการผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพว่า ควรจะมีการ
เตรียมพรอ้มให้มากท่ีสุด ก่อนที่จะเริ่มการถ่ายท า และควรจะสร้างคอนเซปต์ และจุดเด่นของรายการ
ให้น่าสนใจ เพ่ือที่จะดึงดูดผู้ชม โดยไม่ควรหยุดพัฒนารายการต่อไปในอนาคต 
 
 3. ผลการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไป และความต้องการใน
ด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพส าหรับ
ผู้หญิงเจ้าเนื้อ 
  ผู้ศึกษาได้ ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามชนิดให้กลุ่มตัวอย่างกรอกค าตอบเอง จาก
กลุ่มเป้าหมายเพศหญิงที่เป็นผู้หญิงเจ้าเนื้อ อายุ 18 ปีขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไม่ประกอบ
อาชีพ อาศัยอยู่ในกรุงเทพและเขตปริมณฑล จ านวนทั้งสิ้น 100 คน ตั้งแต่วันที่ 17-30 กันยายน 
พ.ศ.2556 ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ 
 จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อจ านวน 100 คนนั้น ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18-25 
ปี โดยระดับการศึกษาอยู่ในช่วง ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าตนเองมีน้ าหนัก
เกินกว่าเกณฑ์ปกติ 
 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ 
 จากการส ารวจด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อส่วนใหญ่มองว่า การพัฒนาบุคลิกภาพมีความส าคัญมาก ซึ่งส่วนของ
บุคลิกภาพที่กลุ่มตัวอย่างต้องการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ รูปร่าง/ทรวดทรง และมองว่าการแต่งกาย
สามารถส่งเสริมบุคลิกภาพได้ดีที่สุด 
 ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์อ่ืนๆของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ 
 จากการส ารวจด้านพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์อ่ืนๆของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อส่วนใหญ่ เปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปมากที่สุดในวันอาทิตย์ 
ช่วงเวลา 20.01 - 23.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ
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ส่วนใหญ่สามารถน าความรู้หรือเทคนิคต่างๆที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์ทั่วไปมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นในด้านความต้องการของเนื้อหาและรูปแบบรายการโทรทัศน์ส่งเสริม
บุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ 
 จากการส ารวจด้านความคิดเห็นในด้านความต้องการของเนื้อหาและรูปแบบรายการ
โทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อส่วนใหญ่ ไม่เคยรับชมรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพส าหรับผู้หญิงเจ้า
เนื้อ ทั้งยังต้องการรับชมเนื้อหารายการที่มุ่งเน้นสาระบันเทิง เนื้อหาที่มีท้ังสาระและความรู้ ที่ได้รับทั้ง
ประโยชน์ต่างๆ และเรื่องราวที่สนุกสนาน เพลิดเพลินในเวลาเดียวกัน รวมถึงต้องการให้ผู้ด าเนิน
รายการน าเสนอความรู้ เทคนิคการส่งเสริมบุคลิกภาพ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมทั้งทดลอง 
และสาธิตเทคนิคต่างๆ เพ่ือให้ผู้ชมเห็นถึงผลลัพธ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ
ส่วนใหญ่สนใจชมรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ ด้วยความยาว 
30 นาที ออกอากาศวันอาทิตย์ เวลา 17.01 - 20.00 น. 

จากผลสรุปข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการออกแบบโครงสร้างและรูปแบบโครงร่างของ
รายการทั้งหมด ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด  

 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม เพื่อประเมินประสิทธิผลรายการ ในหัวข้อ 
“ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้จากการรับชมรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสม
ส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ รายการ Fatshionista” 
  ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลชิ้นงานรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้หญิงเจ้าเนื้อ Fatshionista ที่ได้ผลิตขึ้น ด้วยวิธีการสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและ
ประโยชน์ที่ได้จากการรับชมรายการโทรทัศน์ประเภทรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสม
ส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ รายการ Fatshionista จากกลุ่มผู้ชมเพศหญิง ที่เป็นผู้หญิงเจ้าเนื้อ ที่มีอายุ
ตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มที่อยู่
ในวัยเรียน และกลุ่มที่อยู่ในวัยท างาน กลุ่มละ 5 ท่าน รวมทั้งสิ้น 10 ท่าน ในช่วงระหว่างวันที่ 2-4 
มกราคม พ.ศ.2557 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ ที่มีต่อรูปแบบรายการ  
Fatshionista (Format) 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ ที่มีต่อเนื้อหาของรายการ 
Fatshionista (Content) 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ ที่มีต่อพิธีกรและกูรูของรายการ
Fatshionista (MC and Guru) 

ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อ ต่อภาพรวมของรายการ (All of 
Fatshionista Program) 
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ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเจ้าเนื้อของรายการ Fatshionista 
 
อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอที่ปรากฏในรายการโทรทัศน์
ส่งเสริมบุคลิกภาพ การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์จากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ รวมถึง
การวิเคราะห์ผลส ารวจพฤติกรรมในการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ ตลอดจนการวิเคราะห์ผลการประเมิน
ประสิทธิผลรายการ Fatshionista ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น สามารถท าการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยได้ 
ดังนี้ 

รูปแบบของรายการส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดี ควรจะเน้นไปที่เนื้อหาของรายการที่เป็นสิ่งที่ผู้ชม
จะได้รับจากรายการและน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากจุดประสงค์ของรายการ
นั้น ก็ได้มุ่งเน้นไปที่ประโยชน์ของผู้ชม ซึ่งเนื้อหาเหล่านั้น ควรจะเป็นเนื้อหาที่ผู้ชมควรทราบ หรือ
อยากทราบ โดยรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่ผู้ ศึกษาได้น าเสนอนั้น เป็นรายการโทรทัศน์
ประเภทนิตยสารทางโทรทัศน์ ซึ่งมีทั้งสาระและบันเทิงปะปนกันไป ท าให้การน าเสนอของรายการนั้น
มีความส าคัญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการภาษาและการพูดของพิธีกรตั้งแต่เริ่มเปิดรายการ ในการ
น าเสนอ เนื้อหาในแต่ละช่วง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ข่าวสาร หรือค าแนะน าต่างๆที่มีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาบุคลิกภาพในทุกๆด้าน รวมไปถึงการสาธิตกระบวนการต่างๆ จะต้องมีการอธิบายที่เข้าใจได้
ง่ายในทุกๆขั้นตอน โดยสามารถดึงดูดความสนใจจากการน าเสนอด้วย ภาพ และดนตรีประกอบ  
 เนื้อหาของรายการส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดี จะต้องมุ่ งเน้น ให้สาระ และข้อเท็จจริงที่ผู้ชม
ต้องการรับชม เพ่ือน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือ
ประโยชน์และความพึงพอใจ ซึ่ง แคทซ์ และคณะ ได้อธิบายว่า สภาวะของสังคมและจิตใจที่แตกต่าง
กัน ย่อมมีส่วนอย่างส าคัญท่ีท าให้มนุษย์มีความต้องการแตกต่างกัน ท าให้แต่ละคนคาดคะเนว่า สื่อแต่
ละประเภทจะสนองความพึงพอใจได้ต่างกันออกไปด้วย ดังนั้น ลักษณะของการใช้สื่อของบุคคลที่มี
ความต้องการไม่เหมือนกัน ก็จะมีความแตกต่างกันไป และในขั้นสุดท้าย คือ ความพึงพอใจที่ได้รับ
จากการใช้สื่อ ก็จะต่างกันออกไปอีกด้วย ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงได้น าแนวคิดนี้มาปรับใช้กับรายการที่
น าเสนอ ด้วยการตรวจสอบหาสิ่งที่ผู้ชมต้องการทราบ และต้องการใช้ประโยชน์จากการรับชมรายการ 
ด้วยวิธีแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) และน าผลที่ได้นั้น มาปรับใช้ในการผลิตรายการต่อไป 
 ลีลาและการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพนั้น จะต้องมีความ
น่าเชื่อถือ เนื่องจากผู้ชมนั้นจะรับฟังสิ่งที่ผู้ด าเนินรายการบอกเล่า และน าสิ่งเหล่านั้นไปปรับใช้และ
ปฏิบัติในชีวิตจริง ซึ่งอริสโตเติล (Aristotle) ได้จัดวิธีการที่ส าคัญในการโน้มน้าวใจผู้ฟังหรือในการท า
ให้ผู้ฟังยอมรับไว้ 3 ประการ ได้แก่ 

1. การแสดงเหตุผลและข้อเท็จจริง (logos) 
2. การใช้อารมณ์และข้อเท็จจริง (pathos) 
3. การใช้ความน่าเชื่อถือในตัวผู้ส่งหรือผู้พูด (ethos) 

ในการพูด นอกเหนือจากการใช้เหตุผลและแสดงหลักฐานต่างๆ ซึ่งได้แก่ สถิติตัวเลข 
ตัวอย่าง บุคคลอ้างอิง และอ่ืนๆ และการรู้จักใช้อารมณ์พ้ืนฐานต่างๆ ของผู้ฟังให้เป็นประโยชน์ เช่น 
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เมื่อต้องการให้คนร่วมบริจาคเงิน ก็พยายามเน้น "ความสงสาร" ของผู้ฟัง เมื่อต้องการให้ต่อต้านสิ่งใด 
ก็พยายามเน้น "ความโกรธ" หรือ "ความกลัว" ของผู้ฟัง เป็นต้น แล้วความน่าเชื่อถือในตัวผู้พูดเองก็
เป็นสิ่งที่ท าให้ผู้ฟังยอมรับเรื่องท่ีพูดได้ 

ความน่าเชื่อถือของผู้พูดไม่ได้มาจากคุณลักษณะแท้ๆของผู้พูดโดยตรง แต่เป็นลักษณะหรือ
คุณสมบัติของผู้พูดที่ปรากฏอยู่ในใจของผู้รับและเป็นบุคลิกภาพและการแสดงออกของผู้พูดซึ่งผู้ฟัง
ยอมรับประทับใจ และเลื่อมใสศรัทธา ซึ่งนักวิชาการและนักนิเทศศาสตร์ต่างก็พยายามสรุป
คุณลักษณะส าคัญๆ ที่มีส่วนสร้างและเสริมความน่าเชื่อถือของผู้พูดต่างๆกัน ดังสรุปได้คร่าวๆ ดังนี้ 
 
 1. มีความรู้และความช านาญ 

2. มีประวัติและประสบการณ์ความส าเร็จ 
 3. ชื่อเสียงและภูมิหลังทางครอบครัว 
 4. เป็นคนดี มีศีลธรรม 
 5. รักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  6. มีสติปัญญาเฉียบไว 

7. ควบคุมอารมณ์ได้ มีเหตุผล  
8. มีความคุ้นเคยกันหรือเป็นชนกลุ่มเดียวกัน 
9. มีประสบการณ์ทางสังคมบางอย่างร่วมกัน 
10. มีความคล่องแคล่ว กระตือรือร้น 
11. มีลักษณะเป็นผู้น า 
12. เข้ากับผู้อ่ืนได้ง่าย มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
13. เป็นคนเปิดเผย กล้าแสดงออก 
14. มีบุคลิกน่าเชื่อถือ มีความสมดุล 
        ฯลฯ 

 
 แต่ไม่ว่าความน่าเชื่อถือของผู้พูดจะเกิดจากองค์ประกอบหรือคุณลักษณะใดบ้าง สิ่งส าคัญคือ 
อิทธิพลความน่าเชื่อถือของผู้พูดมีความสัมพันธ์กับการให้ความสนใจเรื่องที่พูด การให้ความเชื่อถือ 
การยอมรับ กล่าวคือ ถ้าผู้พูดได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจเท่าใด แนวโน้มที่การพูดจะบรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการก็มากข้ึน 

จากการศึกษาพฤติกรรมทั่วไปของผู้หญิงเจ้าเนื้อ พบว่า ผู้หญิงเจ้าเนื้อส่วนใหญ่ ขาดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง โดยแนวคิดเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเองได้เขียนไว้ว่า  ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง (Self-Esteem) คือ ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อตนเองในทางที่ดี มีความเคารพและยอมรับตนเอง
ว่ามีความส าคัญ มีความสามารถและใช้ความสามารถที่มีอยู่กระท าสิ่งต่างๆให้ประสบความส าเร็จได้
ตามเป้าหมาย ยอมรับนับถือตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง เคารพในตนและผู้อ่ืน และมีชีวิตอยู่อย่าง
มีเป้าหมาย 

ความภาคภูมิใจในตนเองนั้น พิจารณาได้จากการเปรียบเทียบตนที่แท้จริง (Self-concept) 
กับตนในอุดมคติ (Ideal self) โดยคนที่มองเห็นตนเองในอุดมคติขัดแย้งกับตนเองตามความเป็นจริง 
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จะมีความภาคภูมิใจในตนเองต่ า (Low self-esteem) และคนที่มีความคิดเห็นตรงกันกับตนในอุดม
คติ จะเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูง 

บุคคลจะรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองได้ก็ต่อเมื่อยอมรับตนเองได้ โดยที่การรับรู้ของบุคคลตามที่
เขารับรู้สอดคล้องกับตนในอุดมคติหรือตามที่ตนเองคาดหวัง ทั้งในด้านความรู้สึก เจตคติ ความเชื่อใน
เอกลักษณ์และคุณค่า ความศรัทธาในตนเอง รวมทั้งการรับรู้สัมพันธภาพของตนเองกับบุคคลอ่ืน ถ้า
บุคคลใดคิดว่าตนเองตามความเป็นจริงเท่าเทียมหรือใกล้เคียงกับตนเองในอุดมคติมากเพียงใด บุคคล
ก็จะมีความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น หรือกล่าวได้ว่าความภาคภูมิใจในตนเองเป็นผลต่างของความ
คลาดเคลื่อนของตัวตนที่แท้จริงและตัวตนที่อยากจะเป็น นอกจากนี้เหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลก็มีผลต่อความภาคภูมิใจในตนเองของบุคคลด้วย กล่าวคือ ถ้าสถานการณ์
เป็นไปในด้านดีมีความส าเร็จในสิ่งที่กระท าความภาคภูมิใจในตนเองก็เพ่ิมขึ้น ในทางตรงกันข้าม การ
ประสบความล้มเหลว ก็จะท าให้บุคคลรู้สึกว่าตนไม่มีความสามารถ ไร้ประโยชน์ ความภาคภูมิใจใน
ตนเองย่อมลดลง 

บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูง (High self-esteem) มีการรับรู้ “ตน”ตามความเป็น
จริง มีบุคลิกภาพที่ดี เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในความคิดของตนเอง สามารถให้เหตุผลในสิ่งที่ตนเอง
กระท าได้กระจ่างชัด มั่นใจในการกระท า หรือการตัดสินของตน กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งการท างานให้ประสบผลส าเร็จ มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและ
ผู้อื่น มั่นคงทางจิตใจ มองโลกในแง่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอ่ืน ดังนั้น บุคคลที่มีความภาคภูมิใจ
ในตนเองสูงจึงใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข มีความวิตกกังวลน้อย มีแนวโน้มที่จะประสบความส าเร็จใน
การด ารงชีวิต จะมีระบบภูมิคุ้มกันทางจิตวิญญาณให้บุคคลเผชิญกับปัญหา และมีพลังในการขจัดสิ่ง
เลวร้ายในชีวิตออกไป 

ปัจจัยที่จะช่วยให้บุคคลมีความภาคภูมิใจในตนเองนั้น ได้แก่โอกาสที่บุคคลนั้นจะได้ใช้พลัง
ความสามารถที่มีอยู่ในตนเองในการคุ้มครองดูแลตนเองหรือมีโอกาสได้เกื้อกูลผู้อ่ืน ได้รับการให้
ความส าคัญ ได้รับความเชื่อถือศรัทธาและประสบความส าเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง 

ซึ่งผู้ศึกษาได้น าแนวทางการแก้ไข ตามแนวคิดดังกล่าว ที่ว่าการมีตัวแบบที่ดีและมี
ประสิทธิภาพในการเผชิญเนื่องจากตัวแบบมีอิทธิพลต่อความรู้สึกมั่นคงของบุคคล ตัวแบบจึงควรมี
ความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนบุคคลสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในการเผชิญปัญหาอย่างมั่นใจ และ
ให้ก าลังใจว่าเขาสามารถที่จะประสบความส าเร็จได้ ในการเผชิญปัญหาด้วยตัวเอง มาปรับใช้กับการ
ผลิตรายการที่น าเสนอ ด้วยการน าแบบอย่างที่ดีของผู้หญิงเจ้าเนื้อ มาโน้มน้าวให้ผู้ชม เกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง จากการรับชมรายการ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ข้อเสนอแนะส าหรับการผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ  
  1.1. การผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ ควรจะ
มุ่งเน้นไปที่เนื้อหาของรายการที่จะเป็นส่วนส าคัญที่สุด ซึ่งนอกจากจะดึงดูดให้ผู้ชมมารับชมรายการ
แล้ว ยัง สามารถให้ประโยชน์กับผู้ชมได้จริงอีกด้วย 

1.2. รูปแบบการน าเสนอรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ 
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นั้น ควรใช้ เทคนิคในการตัดต่อช่วยให้รายการดูทันสมัยและไม่น่าเบื่อ ทั้งเรื่องของดนตรีประกอบและ
กราฟิกต่างๆ 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริม
บุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ Fatshionista ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตการ
ศึกษาวิจัยทางด้านพ้ืนที่ในการศึกษา เพ่ือศึกษา รายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพซึ่งมีการ
คาดการณ์ว่าจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เท่านั้น เพ่ือการศึกษาวิจัยให้เห็น
ภาพรวมของรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพทั้งหมดในอนาคต ควรมีการศึกษารายการโทรทัศน์
ส่งเสริมบุคลิกภาพทุกช่องทางของสื่อเพ่ิมเติมที่ได้จัดท ารายการประเภทนี้ขึ้นมา อีกทั้งเนื้อหาในการ
น าเสนอ ควรมีการน าเสนอโดยการเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับผู้ที่ไม่มีความมั่นใจ และความภาคภูมิใจใน
ตนเองเพ่ิมข้ึนมาด้วย เพราะบุคคลเหล่านี้ก็ล้วนต้องการแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลิกภาพเช่นกัน  
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ภาคผนวก ก 
ขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556 

จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2557 
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พ.ศ.2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ศึกษาข้อมูลและน าเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์          
ค้นคว้า รวบรวม เอกสารและงานวิจัย 
ที่เก่ียวข้อง 

         

ทดสอบกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีแจกแบบ 
สอบถามและวิเคราะห์ข้อมูล 

         

น าเสนอแผนโครงการผลิตรายการ          
ด าเนินการก่อนผลิตติดต่อประสานงาน          
ผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ 
ที่เหมาะสมส าหรับสาวเจ้าเนื้อ 

         

ตัดต่อรายการ          
ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน          
จัดท าเอกสาร          
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์เจาะลึก ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ 

ส่งเสริมบุคลิกภาพ 
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แบบสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ผลิตรายการที่เกี่ยวข้องกับกับการส่งเสริมบุคลิกภาพ 

 
   
1. ค าถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ 
 - ชื่อ-นามสกุลและต าแหน่งของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ 
 - ความนิยมของรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพในปัจจุบัน 
 - แนวโน้มของรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพในอนาคต 
 -  การเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสาวเจ้าเนื้อ ทางรายการมองกลุ่มใด เพราะเหตุใด 
 - ท าอย่างไรจึงจะท าให้กลุ่มเป้าหมายสนใจรายการที่ผลิตขึ้น ต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง 
2. ค าถามด้านเนื้อหารายการ 
   - ลักษณะเนื้อหารายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพท่ีดี ควรมีอะไรบ้าง 
   - ลักษณะเนื้อหารายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพแบบใดที่น่าจะได้รับความนิยม มาก
ที่สุด 
   - เนื้อหาของรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพส่วนใดที่ควรได้รับการพัฒนา 
   - เนื้อหารายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้ศึกษาก าลังจะผลิตขึ้น ส่วนใดบ้างที่ควร
ปรับปรุง  
3. ค าถามด้านรูปแบบหรือวิธีการน าเสนอ 
   - ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการน าเสนอรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ ที่สามารถ
ดึงดดูกลุ่มเป้าหมายให้สนใจรายการมากท่ีสุด 
   - Mood and Tone ของรายการควรเป็นแบบใด 
4. ค าถามด้านผู้ด าเนินรายการ 
   - เพศและวัยของผู้ด าเนินรายการ มีผลต่อการรับชมรายการหรือไม่ อย่างไร 
    - บุคลิกลักษณะของผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพท่ีดี 
    - เทคนิคการใช้ภาษาและท่าทางในการด าเนินโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ   
5.ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ 
    - ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ 
   - แนวทางแก้ไขปัญหาการผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ 
   - ค าแนะน าในการผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพ 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



84 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามความคิดเหน็และความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์ 
ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่
เหมาะสมส าหรับสาวเจ้าเนื้อ 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 

ค าชี้แจง 

 1. แบบสอบถามชุดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและความต้องการ
ในการรับชมรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับสาวเจ้าเนื้อในปัจจุบัน จาก
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล เพ่ือใช้ประโยชน์ในการศึกษาและ
นามาสร้างสรรค์เนื้อหา และรูปแบบรายการให้มีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการของท่านต่อไป 
 2. ค าตอบในแบบสอบถามนี้ จะน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ซึ่งจะไม่มีผลกระทบ
ต่อ 
สวัสดิภาพของท่านแต่อย่างใด ดังนั้นจึงใครขอความร่วมมือจากท่านในการตอบค าถามทุกข้อตาม
ความจริง 
 3. ข้อมูลในการสอบถามมีทั้งหมด 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ตอนที่ 2 : พฤติกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองของกลุ่มเป้าหมาย 
 ตอนที่ 3 : พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์อ่ืนๆของกลุ่มเป้าหมาย 
 ตอนที่ 4 : ความคิดเห็นในด้านความต้องการของเนื้อหาและรูปแบบรายการโทรทัศน์ส่งเสริม
บุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับสาวเจ้าเนื้อของกลุ่มเป้าหมาย 
 ตอนที่ 5 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รายการส่งเสริม
บุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับสาวเจ้าเนื้อ 
     กรุณาใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่อง      ที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
โดยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา 
 
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

 

1. อายุ 
 18-25 ปี 25-30 ปี 30-35 ปี ตั้งแต่ 35 ขึ้นไป 
2. ระดับการศึกษา 
 ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  สูงกว่าปริญญาตรี 
3. อาชีพ 
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจพนักงานบริษัท 
 ธุรกิจส่วนตัว 
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 แม่บ้าน 
 นักเรียน/นักศึกษา 
 อ่ืนๆ (ระบุ ............................................................... ) 
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 ต่ ากว่า 10,000 บาท   10,000-20,000 บาท 
 20,001-30,000 บาท   30,001-40,000 บาท 
 40,001-50,000 บาท   สูงกว่า 50,000 บาท  
5. ท่านคิดว่ารูปร่างของท่านจัดอยู่ในเกณฑ์ใด 
 น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ   น้ าหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
 น้ าหนักเกินกว่าเกณฑป์กติ  เป็นโรคอ้วน (มีค่า BMI เกินกว่า 28.5 ขึ้นไป) 
 
ตอนที่ 2 : พฤติกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง

 

1. ท่านคิดว่าการพัฒนาบุคลิกภาพมีความส าคัญต่อท่านมากน้อยขนาดไหน 
  ส าคัญมาก  ปานกลาง  ส าคัญน้อย  ไม่ส าคัญ 
2. หากท่านรู้ตัวว่าท่านมีบุคลิกภาพที่ไม่ดีในบางด้าน ท่านคิดว่าท่านจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือไม่ 
  เปลี่ยนแปลงทันที  ค่อยๆปรับปรุง   ไม่เปลี่ยนแปลง 
3. หากท่านต้องการจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขบุคลิกภาพของท่าน ท่านอยากแก้ไขส่วนใดมากที่สุด 
  รูปร่าง/ทรวดทรง     หน้าตา     
  ทรงผม      การแต่งกาย (เสื้อผ้า, เครื่องประดับ)
 วาจา/การพูด     กิริยามารยาท 
  วิธีวางตัวและประพฤติตัวในสังคม   อ่ืนๆ (ระบุ ....................................... ) 
4. ท่านคิดว่าสิ่งใดสามารถส่งเสริมบุคลิกภาพได้ดีที่สุด (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  รูปร่าง/ทรวดทรง     หน้าตา     
  ทรงผม      การแต่งกาย (เสื้อผ้า, เครื่องประดับ)
 วาจา/การพูด     กิริยามารยาท 
  วิธีวางตัวและประพฤติตัวในสังคม   อ่ืนๆ (โปรดระบุ................................) 
5. ท่านคิดวา่สิ่งใดส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพมากที่สุด (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  รูปร่าง/ทรวดทรง     หน้าตา     
  ทรงผม      การแต่งกาย (เสื้อผ้า, เครื่องประดับ)
 วาจา/การพูด     กิริยามารยาท 
  วิธีวางตัวและประพฤติตัวในสังคม   อ่ืนๆ (โปรดระบุ..............................) 
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ตอนที่ 3 : พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์อ่ืนๆของกลุ่มเป้าหมาย 

 
1. ท่านเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปในช่วงวันใดมากที่สุด 
  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ  วันพฤหัสบดี  วันศุกร์ 
  วันเสาร์  วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
2. ท่านเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปในช่วงเวลาใด 
  05.00 – 08.00 น. 08.01 – 11.00 น. 11.01 – 14.00 น.  
 14.01 – 17.00 น. 17.01 – 20.00 น. 20.01 – 23.00 น.  
 23.00 น. เป็นต้นไป 
3. ท่านเปิดรับสื่อทางโทรทัศน์ช่องใดบ่อยที่สุด 
  สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3   สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 
  สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7   สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ช่อง 9 
  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) 
  ทรูวิชั่น (True Vision)    เคเบิ้ลทีวี (Cable TV) 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ..............................................) 
4. ท่านได้น าสาระความรู้หรือเทคนิคต่างๆที่ได้รับจากการชมรายการโทรทัศน์ทั่วไป มาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันบ้างหรือไม่ 
  น าไปใช้ได้มากที่สุด   น าไปใช้ได้มาก 
  น าไปใช้ได้    น าไปใช้ได้น้อย 
  ไม่ได้น าไปใช้เลย 
 
ตอนที ่4 : ความคิดเห็นในด้านความต้องการของเนื้อหาและรูปแบบรายการโทรทัศน์ส่งเสริม
บุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อของกลุ่มเป้าหมาย 

 
 
1. ท่านเคยรับชมรายการโทรทัศน์ที่มีรูปแบบหรือเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพที่
เหมาะสม ส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อโดยตรงหรือไม่ 
  เคย  รายการ
............................................................................................................................. .. 
   (สามารถตอบได้มากกว่า 1 รายการ) 
  ไม่เคย 
2. หากท่านต้องการรับชมรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ 
รายการควรมุ่งเน้นเนื้อหาไปในทิศทางใดมากที่สุด 
  เนื้อหารายการที่มุ่งเน้นสาระ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และให้ความรู้ ที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสม 
  เนื้อหารายการที่มุ่งเน้นความบันเทิง เรื่องราวที่สนุกสนาน สร้างความผ่อนคลาย หรือเร้า
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อารมณ์ ความรู้สึก 
  เนื้อหารายการที่มุ่งเน้นสาระบันเทิง เนื้อหาที่มีท้ังสาระและความรู้ ที่ได้รับทั้งประโยชน์ต่างๆ 
และเรื่องราวที่สนุกสนานเพลิดเพลินในเวลาเดียวกัน 
3. ท่านต้องการรับชมเนื้อหารายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ 
แต่ละเนื้อหามากน้อยเพียงใด 

เนื้อหารายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้า
เนื้อ ในด้านใดที่ท่านต้องการรับชมมากที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย 

3.1 น าเสนอแฟชั่นเสื้อผ้าส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อท่ีทันสมัย และ เป็นที่นิยม    
3.2 แนะน าแหล่งซื้อเสื้อผ้าส าหรับสาวเจ้าเนื้อ    
3.3 แนะน าเทคนิคการอ าพรางสัดส่วนต่างๆ ด้วยเสื้อผ้าหลากหลายแบบ    
3.4 แนะน าเทคนิคการแต่งหน้าให้เหมาะสมส าหรับรูปหน้าแบบผู้หญิงเจ้า
เนื้อ 

   

3.5 แนะน าเทคนิคการจัดแต่งทรงผมให้เหมาะสมส าหรับสาวเจ้าเนื้อ    
3.6 แนะน าเทคนิคในการเลือกเครื่องประดับให้เหมาะสมส าหรับสาวเจ้าเนื้อ    
3.7 แนะน าเทคนิคในการเสริมสร้างความมั่นใจส าหรับสาวเจ้าเนื้อ    
3.8 แนะน าเทคนิคในการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับสาวเจ้า
เนื้อ 
(ทั้งบุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพภายนอก) 

   

4. ท่านคิดว่าวิธีการน าเสนอรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ 
ควรมีลักษณะอย่างไร 
  พิธีกรน าเสนอความรู้หรือเทคนิคการส่งเสริมบุคลิกภาพด้วยตนเอง และกราฟิกอธิบาย
เพ่ิมเติม 
  พิธีกรน าเสนอความรู้หรือเทคนิคการส่งเสริมบุคลิกภาพ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
  พิธีกรน าเสนอความรู้หรือเทคนิคการส่งเสริมบุคลิกภาพ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
พร้อมทั้งทดลอง และสาธิตเทคนิคต่างๆ เพ่ือให้ผู้ชมเห็นถึงผลลัพธ์ในการเปลี่ยนแปลง 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ.............................................................................. ................................) 
5. ท่านคิดว่าพิธีกรส าหรับรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ 
ควรมีลักษณะอย่างไร (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  อารมณ์ดีสนุกสนาน    สุขุม/เป็นทางการ 
  ชอบซักถาม     มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวที่น าเสนอ 
  บุคลิกหน้าตาดี     รูปร่างเจ้าเนื้อ 
6. ท่านมีความสนใจที่จะรับชมรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้า
เนื้อหรือไม่ 
 สนใจ (เพราะอะไร โปรดระบุ......................................................................................... ....) 
 ไม่สนใจ (เพราะอะไร โปรดระบุ..........................................................................................)  
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7. ท่านคิดว่าระยะเวลาการน าเสนอรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิง
เจ้าเนื้อ ควรมีความยาวเท่าไหร่ 
  5 นาที    10 นาที   15 นาที   30 นาที 
8. ท่านคิดว่าช่วงวันใดเหมาะสมกับการรับชม รายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสม
ส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อมากที่สุด 
 วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ  วันพฤหัสบดี  วันศุกร์ 
  วันเสาร์  วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 
9. ท่านคิดว่าช่วงเวลาใดเหมาะสมกับการรับชม รายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสม
ส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อมากที่สุด 
 05.00 – 08.00 น. 08.01 – 11.00 น. 11.01 – 14.00 น.  
 14.01 – 17.00 น. 17.01 – 20.00 น. 20.01 – 23.00 น.  
 23.00 น. เป็นต้นไป 
 
ตอนที่ 5 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ รายการโทรทัศน์
ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ 

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ รายการโทรทัศน์ส่งเสริม
บุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ 
..................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ............................. 
............................................................................................................................. ............................. 
....................................................................... ...................................................................................  
............................................................................................................................. ............................. 
.............................................................................................................................................. ............ 
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