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13530472 : สาขาวิชานิเทศศาสตร ภาควิชาวิทยุและโทรทัศน 
เรื่อง: การสรางสรรครายการทําอาหารญี่ปุน โดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทย  
 

จุลนิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาวิจัย ซึ่งนําไปสู การสรางสรรครายการทําอาหาร
ญี่ปุน โดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทย  (Shiyou Shiyou Cooking) ในรูปแบบของ
รายการโทรทัศน ความยาว 5 นาที จํานวน 2 ตอน โดยการศึกษาไดมุงเนนการผลิตรายการโทรทัศน
ในทุกข้ันตอนการผลิต เริ่มจากการศึกษา วิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ ( Pre-production) 
ดวยการสํารวจและวิเคราะหรายการทําอาหารทาง โทรทัศนและ ส่ือออนไลนชองประเทศญี่ปุน  มีการ
สัมภาษณเชิงลึกผูผลิตรายการโทรทัศน สําหรับวัยรุน  ผูดําเนินรายการอาหารทางชองออนไลน และ
ผูเช่ียวชาญทางดานอาหาร รวม 3 ทาน  และมีสํารวจความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย คือ วัยรุนท่ีมี
ความสนในการทําอาหาร และประเทศญี่ปุน  จํานวน 100 คน เพื่อนําขอมูลท่ีไดจาก การศึกษา
ท้ังหมด มาจัดทําโครงรางรายการ บทรายการทําอาหารญี่ปุน โดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายใน
ประเทศไทยโดยให ผูเช่ียวชาญดานส่ือสารมวลชนชวยในการตรวจสอบดานโครงสรางและเนื้อหา
รายการ จากนั้นจึง ดําเนินผลิตรายการทําอาหารญี่ปุน โดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศ
ไทย รายการ Shiyou Shiyou Cooking จํานวน 2 ตอน มีความยาว 5 นาที (Production and 
Post-Production) และ หลังจากผานข้ันตอนผลิตรายการทําอาหารญี่ปุน โดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ี
หาไดงายในประเทศไทย  รายการ Shiyou Shiyou Cooking แลว ผูศึกษาได จัดทําการประเมินผล
รายการ โดยการ สงรายการ Shiyou Shiyou Cooking ผานทางอินเทอรเน็ต  และทําการสัมภาษณ
แบบเจาะลึก (In-depth interview) กับกลุมผูท่ีมีความรูดานอาหารญี่ปุน และ ผูท่ีมีความสนใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและอาหารญี่ปุน  จํานวน  3 คน และการสํารวจความพึงพอใจดวยการตอบ
แบบสอบถาม  (Survey Research) กับกลุมเปาหมาย วัยรุน ท่ีมีความทันสมัย มีความคิดเปนของ
ตัวเอง มีความสนุกสนาน โดยไมจํากัดชวงอายุ จํานวน 10 คน 

ผลการศึกษาประเมินผลรายการ พบวา กลุมเปาหมายสวนใหญ มีความพึงพอใจตอ รูปแบบ
และการนําเสนอของรายการ โดยใหเหตุผลวารายการมีรูปแบบการนําเสนอท่ีแปลกใหม มีความนารัก
สดใส เหมาะกับเนื้อหาท่ีเปนญี่ปุน อีกท้ัง เนื้อหาสาระท่ีเปนประโยชน  และเหมาะกับ กลุมเปาหมาย 
อันไดแก วัยรุนท่ีชอบทําอาหาร และชอบเรื่องราวของประเทศญี่ปุน  โดยกลุมเปาหมายสามารถนํา
เนื้อหาสาระท่ีไดรับ จากการรับชมรายการ Shiyou Shiyou Cooking ไปประยุกตใชไดจริงในชีวิต
ประจาวัน ดังนั้นรายการทําอาหารญี่ปุน โดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทย  จึงไดรับ
ความช่ืนชอบ และความพึงพอใจจากกลุมเปาหมายวัยรุน 
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กิตติกรรมประกาศ  

 
จุลนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี เนื่องมาจากความรวมมือ ความกรุณา และกําลังใจ จาก

ผูเกี่ยวของท้ังทางตรงและทางออม ทางผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณอยางยิ่งกับความกรุณาและความ
ชวยเหลือจาก ดร.ทวีรัก กล่ินสุคนธ อาจารยผูควบคุมดูแลจุลนิพนธ ท่ีใหคําปรึกษาและคําแนะนําท่ีดี 
อีกท้ังยังเปนกําลังใจใหสามารถผลิตผลงานไดอยางเต็มความสามารถ นอกจากนี้ขอกราบขอบพระคุณ
อาจารยผูเปนคณะกรรมการตรวจจุลนิพนธท้ัง 4 ทาน ไดแก ผศ.โชติรส ทิมพัฒนพงษ,อาจารยมานิดา  
นฤภัทร, อาจารยกังวาล  ทิมพัฒนพงษ, อาจารยสรางสรรค  สันติมณีรัตน ท่ีกรุณาใหคําปรึกษา 
คําแนะนํา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน สงผลใหจุลนิพนธฉบับนี้ถูกตองและสมบูรณยิ่งข้ึน จึงขอ
กราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทานเปนอยางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทุกทานท่ีใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคายิ่ง จนทําใหศิษยคนนี้ประสบ
ความสําเร็จไดดวยดี 

นอกจากนี้จุลนิพนธเรื่องนี้จะไมสามารถสําเร็จลุลวงไปไดหากไมไดรับควาชวยเหลือจาก คุณ
วรรณนิสา ทรรทรานนท ครีเอทีฟรายการ Glee Girl ชองแบงชาแนล, คุณกรวิทย สักแกแกวผูดําเนิน
รายการใครๆก็เขาครัว, คุณนฤนาถ สุขสวางหัวหนาเชฟราน Siam Celadon ประเทศญี่ปุน ท่ีไดสละ
เวลาอันมีคามาใหสัมภาษณ และใหขอมูลเพิ่มเติมเพื่อเปนแนวทางในการสรางสรรครายการทําอาหาร
ญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทย อีกท้ังคุณนฤนาถท่ีมาชวยดูแลอาหารในการ
ถายทํา  

สุดทายขอกราบขอบพระคุณพอแมบุคคลท่ีมีความสําคัญท่ีสุดโดยใหการสนับสนุนใน ทุกๆ
ดาน มอบความรัก การดูแล ใหกําลังใจ  สนับสนุนในดานการศึกษา และใหความรวมมือ ชวยแหลือ
อยางมากมายตลอดการทําจุลนิพนธในครั้งนี้ รวมไปถึง นองเรนา พัชรินทร  ฉัตรกระโทก  ท่ีสละเวลา
มาเปนผูดําเนินรายการ และใหความรวมมือในการถายทําอยางเต็มท่ี ขอบคุณนองปลา ปารีนา      
โกระวิโยธิน สําหรับความชวยเหลือในดานการ ทําโลโก (Logo) และไตเต้ิลของรายการ ซึ่งเปนสวนท่ี
มีความสําคัญมาก และขอบคุณบุญสิตา ล้ิมประเสริฐ, พงศกร พจนรุงวกุล, อภิสรา สุภาวงษ, ดิศพร 
จิตสัมฤทธิ์  ท่ีคอยเปนกําลังใจ และใหความชวยเหลือในดานการถายทํา และทุกข้ันตอนในก ารผลิต 
รายการครั้งนี้ ขอขอบพระคุณทุกทานจากใจจริง สําหรับความชวยเหลือ และ กําลังใจท่ีมีใหอยาง
เปยมลนทําใหผูศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาไดในท่ีสุด 
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บทท่ี  1 

บทนํา 
 
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

อาหารเปนหนึ่งในปจจัย 4ของมนุษย มันจึงเปนส่ิงสําคัญท่ีทําใหมนุษยมีชีวิตอยูได อาหาร
ใหพลังงาน ถาไมมีอาหารกินมนุษยก็จะตาย อาหารจึงเปนแรงขับเคล่ือนใหเกิดการหาอาหาร ซึ่ง
นํามาสูการ ‘จัดระเบียบ’ สังคมในรูปแบบตางๆ อาหารคือรากแหงอารยธรรมท้ังปวง หากปราศจาก
อาหาร อารยธรรมไมอาจเกิดข้ึนได 

จากประวัตติศาสตรเกี่ยวกับอาหารระบุวา อาหารจีน อาหารกรีก และอาหารโรมัน ถือเปน
อาหารของสามวัฒนธรรมท่ีเกิดมาต้ังแตสมัยดึกดําบรรพ และเปนรากฐานของวัฒนธรรมการบริโภค
อาหารในโลกนี้คนจีนถือเปนชนชาติแรกท่ีรูจักใชไฟในการทําอาหารใหสุก สวนกรีกนั้นเปนชาติแรกท่ี
สอนใหเรารูจักทําน้ําสลัด และโรมันเปนผูใหกําเนิดขนมปง อาหารของชนชาติตางๆแมจะถูกถายทอด 
หรือแปรเปล่ียนมาจากอาหารอีกวัฒนธรรม แตก็ลวนมีตนกําเนิดมาจากอาหารสามวัฒนธรรมนี้แทบ
ท้ังส้ิน (พิชัย วาสนาสง 2542 อางถึงใน เอื้องอริน สายจันทร 2553) 

ประเทศไทยก็เปนอีกประเทศหนึ่งท่ีรับวัฒนธรรมในเรื่องอาหารมาจากตางชาติ มาต้ังแต
สมัยท่ีมีการติดตอคาขายแลกเปล่ียนกับตางชาติ ก็ไดมีการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกัน มาผสมผสาน
ประยุกตทําใหเกิดอาหารประจําชาติของตัวเองข้ึนมา เมื่อพูดถึงเรื่องอาหารในสังคมไทยประเทศไทย
ถือเปนประเทศท่ีมีความอุดมสมบรูณดวยพืชพรรณ ธัญญาหาร มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีดี ดินฟา
อากาศก็เหมาะแกการเพาะปลูก คนไทยจึงมีอาหารใหกินกันตลอดท้ังป อยางท่ีมีคนเคยเปรียบเปรย
วาเมืองไทยเปนเมืองท่ี "ในน้ํามีปลา ในนามีขาว" และดวยความสมบรูณทางธรรมชาตินี่เอง ทําใหคน
ไทยใหความสนใจเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินเปนพิเศษ ในอดีตการทําอาหารถือเปนกิจกรรมสําคัญ
อยางหนึ่งในชีวิตของคนไทย เพราะตองทํากันเองท้ังหมด เริ่มต้ังแตเก็บเกี่ยวผลผลิต นํามาผาน
กรรมวิธีตางๆ ท่ีเปนภูมิปญญาชาวบานกอนจะลงมือปรุงอาหาร ซึ่งก็จะใชระยะเวลามากในการ
ประกอบอาหารหนึ่งชนิด 

ในสมัยกอนการบริโภคอาหารนั้น มนุษยตองผลิตอาหารเอง ประกอบอาหารเอง ต้ังแตข้ัน
แรก กวาจะไดบริโภคก็เสียเวลาเปนจํานวนมาก เมื่อสังคมเริ่มเปล่ียนแปลงไปเรื่อยๆ แบบแผนการ
บริโภคของคนไทยก็คอยๆเปล่ียนไปตามระบบสังคม และคานิยมสมัย เนื่องจากคาครองชีพท่ีสูงข้ึน 
ทุกคนตองแขงขันกันทํางานหาเงิน เพื่อจะไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ทําใหชีวิตของคนในสังคมเมืองตอง
ใชชีวิตอยางเรงรีบ คนไทยในสังคมเมืองจึงไมมีเวลามากพอท่ีจะหุงอาหารทานเอง จึงตองหาซื้อ
อาหารมารับประทานแทน ซึ่งจะมีหลายรูปแบบใหเลือก ท้ังอาหารญี่ปุน จีน เกาหลี หรือทางตะวันตก 
อยางอิตาล่ี ฝรั่งเศส  

และดวยการเปล่ียนแปลงไปของสังคม และเทคโนโลยีดังกลาว ทําใหเกิดการส่ือสารท่ี ไร
พรหมแดน โลกใบใหญไดถูกยอใหเล็กลงไมวาจะเปนเรื่องอะไร ถึงแมอยูไกลกันเพียงไหนก็สามารถ
ติดตอส่ือสารกันได แตก็ทําจึงเกิดการเปล่ียนแปลทางดานระบบความเช่ือ โครงสรางทางสังคม 
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การเมือง อํานาจ กฎหมาย ศิลปะ สถาปตยกรรม ตางๆทีรับมาจากตางชาติมาผสมกันมากมาย 
วัฒนธรรมของการบริโภคของคนก็เชนกัน อาหารของแตละชาติไดถูกสงเขาไปขามชาติไดอยาง
รวดเร็ว ประเทศไทยก็เปนอีกประเทศหนึ่งท่ีรับวัฒนธรรมตางๆ ของตางชาติเขามามากมายไมเวน
แมแตเรื่องอาหาร  และคงปฏิเสธไมไดวาอาหารตางประเทศท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดในไทยคือ 
อาหารญี่ปุน  

อาหารญี่ปุนเขามาอยูในเมืองไทยมากกวา 30 ป จากผลวิจัยของศูนยวิจัยกสิกรไทยในป
2550 พบวารานอาหารญี่ปุนท่ีเปดใหบริการในประเทศไทยมีอยูประมาณ 660 แหง โดยเฉพาะใน
กรุงเทพฯ เชียงใหม และชลบุรี ซึ่งจํานวนรานอาหารญี่ปุนในไทยนั้นมากเปนอันดับ 5 ของโลก เปน
รองเพียงสหรัฐฯ จีน เกาหลีใตและไตหวันเทานั้น รานอาหารญี่ปุนในไทยนั้นแยกเปนรานใน
หางสรรพสินคารอยละ 50 รานเด่ียว หรือสแตนดอโลน รอยละ 40 และรานในโรงแรมรอยละ 10 
สวนใหญบริหารงานโดยคนไทยท้ังหมด  

และจากผลวิจัยโดยศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดการณวา ในป 2556 นี้ ตลาดรานอาหารท่ีเปน
เครือขายธุรกิจอาหาร จะมีมูลคา 97,431 ลานบาท หรือเติบโตรอยละ 14 จากป 2555 โดย
รานอาหารประเภทไกและเบอรเกอร , สุกี้และชาบู , และอาหารญี่ปุน ยังคงมีมูลคาตลาดในสัดสวนท่ี

สูงเปนสามลําดับแรก   และรานอาหารสัญชาติเอเชีย ไดแก รานอาหารไทย รานสุกี้และชาบู 
รานอาหารปงยาง และรานอาหารญี่ปุน มีอัตราการเติบโตสูงกวารานอาหารประเภทอื่น เนื่องจาก
กระแสความนิยมรับประทานอาหารสัญชาติเอเชีย และกลยุทธการตลาดของผูประกอบการ 

ปจจุบันคนไทยหันมาสนใจสุขภาพกันมากข้ึนกวาสมัยกอน จากผลวิจัยของบริษัท มายด
แชร จํากัด เรื่อง "กระแสการดูแลสุขภาพและความเปนอยูของผูบริโภคในยุค 2009" พบวาแนวโนม
ดานสุขภาพและความเปนอยูของผูบริโภคท่ัวโลก มีความแตกตางจากในอดีต โดยผลวิจัยช้ีใหเห็นวา
กระแสสุขภาพท่ัวโลกไมไดหยุดแคเรื่องของการรักษาโรค หรือรางกายใหสมบูรณแข็งแรงเทานั้น แต
ยังหันมาใหความสนใจเรื่องของการปองกันและดูแลสุขภาพกอนท่ีจะมีการเจ็บปวย รวมถึงรักษา
สภาพจิตใจใหสมบูรณและแข็งแรง และสําหรับคนไทยนั้น ท่ีเคยเช่ือวาการออกกําลังกายสม่ําเสมอจะ
ชวยใหสุขภาพแข็งแรง ในปจจุบันเริ่มมีแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการฟนฟูจิตใจใหแข็งแรงควบคูกันไป โดย 
77% ของคนไทยบอกวาใสใจสุขภาพมากข้ึน ออกกําลังกายมากข้ึน  มีการเลือกรับประทานอาหาร
มากข้ึน 

ญี่ปุนนั้นเขามาแทรกซึมวัฒนธรรมของเราอยางไมรูตัวผานการตูน , ละคร ทางสินคาตางๆ  
ทําใหคนไทยนั้นเกิดความรูสึกผูกพันในความเปนญี่ปุนและคุนเคยกับวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร
ญี่ปุน นอกจากนี้การรับประทานอาหารญี่ปุนของคนไทยก็ไมใชเพียงกินตามกระแสเหมือนกับอาหาร
เกาหลี แตคนไทยยังยอมรับวาอาหารญี่ปุนเปนอาหารเพื่อสุขภาพ จากขอมูลจากผลวิจัยขององคการ
อนามัยโลก (WHO) ระบุวา ชาวญี่ปุนมีอายุยืนมากท่ีสุดและรักษาสุขภาพดีท่ีสุดในโลก นั่นเพราะ
หลายปท่ีผานมาชาวญี่ปุนมักไมปวยเปนโรค รายแรง หรือตองเขาออกโรงพยาบาลบอยๆ เมื่อ
เปรียบเทียบกับผูหญิงในภูมิภาคอื่นๆ  ปจจัยสําคัญท่ีทําใหคนญี่ปุนมีอายุยืนอยูท่ีอาหาร การกินและ
รูปแบบการใชชีวิต จะสังเกตไดวาชาวญี่ปุน นิยมรับประทานปลา เตาหู และผักเปนอยางมาก 
โดยเฉพาะ พวกผักใบเขียวท่ีลวนแตมีคุณคาทางอาหารสูง อาหารญี่ปุนจะไมผานกระบวนการปรุงแตง
มากมาย แตจะนิยมรสชาติแทๆ ของวัตถุดิบ ทําใหคงประโยชน ของอาหารไดดี โดยเฉพาะเตาหูท่ีคน
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ญี่ปุนนิยมทาน จะชวยลดไขมัน สงเสริมการทํางานของระบบประสาท ทําใหความจําดีข้ึน และชวยลด
ความเส่ียงในการเปนมะเร็ง เตานมนอกจากนี้คนญี่ปุนชอบกินปลามากกวาเนื้ออื่นๆซึ่งขอมูลทาง
วิทยาศาสตรก็ยืนยันวาปลาเปน อาหารท่ีใหโปรตีนและไมมีผลขางเคียงเหมือนเนื้อสัตว อื่นๆ ท้ังยังมี
สวนทําใหอายุยืนอีกดวย แมแตเครื่องปรุง รสเผ็ดสีเขียวอยางวาซาบิ ก็มีคุณประโยชนทางยาหลาย 
ประการเชนสามารถตอตานการติดเช้ือแบคทีเรีย บางชนิดและยังสามารถกําจัดพยาธิท่ีอาศัยอยูใน
ปลา ไดอีกดวยและเมื่อไมนานมานี้ยังมีการศึกษาพบวา วาซาบิมีฤทธิ์ตอตานสารกอมะเร็งเปนผลดีตอ
ผิวหนัง และยังชวยปองกันเสนเลือดอุดตันไดอีกดวย ดังนั้นจึงสามารถเรียกไดวาอาหารญี่ปุนเปน
อาหารเพื่อสุขภาพอยางแทจริง แตในประเทศไทยการจะทําอาหารญี่ปุนทานเองนั้นบางครั้งก็เปนเรื่อง
ท่ีลําบาก เพราะสวนผสมหลายๆอยาง ตองหาซื้อจากซุปเปอรมารเก็ตท่ีนําเขาของญี่ปุนโดยเฉพาะ 
ราคาสูง ซึ่งบางทีการกินอาหารญี่ปุนนอกบานอาจจะสะดวกและคุมกวา 

เนื่องจากคาครองชีพท่ีสูงข้ึนเราจึงจําเปนจะตองประหยัดในยุคท่ีของแพงทุกอยางแบบนี้ 
การจะออกไปรับประทานอาหารนอกบานบอยๆก็ส้ินเปลือง การปรุงอาหารทานเองท่ีบานก็ถือเปน
ทางเลือกอีกทางหนึ่งท่ีจะชวยในการประหยัดคาอาหารท่ีเราจะตองกินทุกวัน แถมยังดีตอสุขภาพ
มากกวาการทานอาหารนอกบาน เพราะการทานอาหารนอกบานเราไมรูวารานคาจะใสอะไรลงไปบาง 
ทําสะอาดแคไหน อาหารสําเร็จรูปตางๆ ลวนแลวแตปรุงแตงใหรสชาติของอาหารอรอย โดยไมได
คํานึงถึงสุขภาพของคนทาน บางครั้งก็ใสน้ํามันมากจนเกินความจําเปน เพื่อใหไดรสอรอย ทําใหเรา
ไดรับแคลอรี่มากเกินจําเปน ทําใหเกิดเปนโรคตางๆตามมา เชนเบาหวาน โรคอวน ไขมันอุดตัน เปน
ตน นอกจากนี้การปรุงอาหารเองยังไดประโยชนอีกหลายอยาง คือ 

1 การกินอาหารท่ีดี สรางจิตใจท่ีแจมใส - เมื่อไหรก็ตามท่ีเรายุงมากๆ เรื่องการกินของเรา
จะคอนขางถูกละเลย กินขาวกลอง กินอาหารฟาสตฟูด หรืออะไรก็ตามท่ีเร็วๆ ไวกอน และส่ิงนั้นทํา
ใหเราเหนื่อย ถาหากเราไดกินอาหารดีๆ จะชวยใหสมองของเราแจมใสข้ึน และถาเปนอาหารท่ีเราทํา
เอง เราก็สามารถเลือกอาหารท่ีมีสารอาหารครบถวน ท้ังนี้เพราะอาหารท่ีเต็มไปดวยสารอาหาร
เหลานี้ จะทําใหรางกายแข็งแรง และสงพลังงานไปท่ีสมอง ทําใหการทํางานของสมองสมบูรณ และ
นั่นทําใหเราคิดอะไรไดกระจางชัดกวาเดิม 

2 การปรุงอาหารชวยประหยัด - การไปกินอาหารตามรานบอยๆ ก็ทําใหเงินทองรอยหรอ
ไดเหมือนกัน แตถาเราซื้ออาหารมาปรุงเองท่ีบาน จะชวยลดราคาไปไดไมนอยเลยอยางนอยก็ราคา
คาแรงของพอคาแมคาท่ีเราจะตองเสียเพิ่มในการไปกินขาวขางนอก นอกจากนี้ ในการปรุงอาหารเอง
สามารถกะปริมาณของเครื่องปรุงของสดท่ีจะซื้อได ถาหากไมซื้อมากเกินไป ราคาก็จะถูกลงอยางมาก 
เรียกวาชวยประหยัดไดไมนอยเลย 

3 ทําเองไดกินเร็วกวา - ถาหากจะส่ังอาหารจากท่ีบาน เชน ส่ังพิซซา อาหารญี่ปุน 
แฮมเบอรเกอร หรืออะไรก็ตามแต อยางตํ่าก็ตองรอต้ัง 30 นาที ระหวางรอนั้นเราก็วาง หากเราจะ
เอาเวลานั้นมาคิดเมนูดวยตัวเอง แลวลองลงมือปรุงอาหารดู พิเศษ ลองรื้อตูเย็นดูวามีเครื่องปรุงอะไร
เหลืออยูบาง แลวคอยคิดเมนูท่ีเหมาะสมกับเครื่องปรุงท่ีเหลือนั้น เชน เหลือแคมะนาวกับพริก ก็
อาจจะหยิบปลากระปองท่ีเหลือมาทํายําปลากระปองกินกับขาวสวยรอนๆ ก็สามารถเปนกับขาวดีๆได
หนึ่งมื้อเลยทีเดียว 
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4 การทําอาหารเปนงานอดิเรก - แคลองซื้อหนังสือทําอาหารสักเลมมาอานดวยตัวเอง 
จากนั้นลองผิดลองถูก ซื้อนั่นซื้อนี่มาปรุงเขาดวยกัน นอกจากจะเปนงานอดิเรกท่ีเยี่ยมแลว ยังทําใหได
กินอาหารอรอยๆท่ีประหยัดและมีประโยชนตอรางการดวย เรียกวาทําใหสดช่ืน และผอนคลายได
อยางแนนอน 

5 ทําใหสุขภาพดี - หากชอบทําอาหาร ก็จะทําใหไดเรียนรูวาอาหารอะไรมีประโยชนแบบ
ไหน และเมื่อใดก็ตามท่ีเราเลือกกินอาหารท่ีเหมาะสม กับตัวเอง ก็สามารถทําใหมีสุขภาพท่ีดีได 
เพราะอาหารสดๆท่ีเราปรุงเองท่ีบานยอมดีกวาทานแฮมเบอรเกอรนอกบานอยางแนนอน 

ดังนั้นจากเหตุผลท่ีกลาวมาท้ังหมดผูจัดทําจึงมีความตองการท่ีจะสรางสรรครายการ
ทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทย เพื่อท่ีจะตอบสนองกับคานิยม และ
ความเปล่ียนแปลงของสังคมในสมัยนี้ เนื้อหาหลักของรายการจะเปนรายการท่ีนําเสนอ วิธีการ
ทําอาหารญี่ปุนงายโดยประยุกตวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทย ตามตลาด รานสะดวกซื้อ หรือ
ซุปเปอรมารเก็ตท่ัวไป มาใชแทนวัตถุดิบญี่ปุนท่ีมีราคาแพง และยากในการหาซื้อ โดยรายการจะ
สอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับมารยาท ภาษา วัฒนธรรมการกินของญี่ปุนเขาไปดวย เพื่อเอาใจคนท่ี
สนใจประเทศญี่ปุน 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตรายการ และสรางกรอบแนวทางในการสรางสรรค
รายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศ 

2. เพื่อนําเสนอช้ินงานการผลิตรายการอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงาย
ความยาว5 นาที จํานวน 2 ตอน 

3. เพื่อใหกลุมเปาหมายไดรับประโยชนจากรายการและสามารถนําไปใชไดจริงใน
ชีวิตประจําวัน 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

การศึกษาครั้งนี้จะจํากัดขอบเขตเกี่ยวกับการผลิตรายการทําอาหารญี่ปุน ท่ีเนนเรื่องการนํา
วัตถุดิบท่ีหาไดงายๆในประเทศมาประยุกตปรับเปล่ียนใชแทนวัตถุดิบด่ังเดิมของญี่ปุน แตไดรสชาติ
คลายเดิมอาหารญี่ปุนได และมีรสชาติถูกปากคนไทยมากข้ึน นอกจากนี้จะสอดแทรกเกล็ดความรู
เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมการกินของญี่ปุนเขาไปในระหวางทําอาหารดวย ซึ่งกลุมเปาหมายจะเปน
กลุมวัยรุน ท่ีมีความสนใจในประเทศและอาหารญี่ปุน โดยจะสรางสรรครายการเปนจํานวน 2 ตอน มี
ความยาวตอนละ 5 นาที  
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ข้ันตอนการศึกษา 
การสรางสรรครายการอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศ ได

ดําเนินการศึกษาออกเปน 5 ข้ันตอน 
 

ข้ันตอนท่ี 1: การศึกษาและวางแผนการวิจัย  
1. คนควาหาขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับรายละเอียดและรายการอางอิงท่ี

เกี่ยวของท้ังหมด รวมถึงการศึกษา และคนควาหาขอมูลเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  จากตํารา เอกสาร วรรณกรรม หนังสือ และส่ือตาง ๆ เพื่อ
นํามาใชในการเขียนรายงาน และ ผลิตรายการ 

2. ศึกษารูปแบบรายการโทรทัศนทําอาหารท่ีมีในประเทศไทยและตางประเทศเพื่อหา
แนวทางในการพัฒนาและใหเกิดแนวคิดของการจัดทํา โครงรางรายการ 

3. ศึกษาและสํารวจขอมูลกลุมเปาหมาย เพื่อนํามาเขียนโครงรางและเนื้อหารายการ
โดยวิธีการทําแบบสอบถาม (Questionnaire) 

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

(Proposal)และบทรายการ (Script)   
2. จัดเตรียมสถานท่ี บุคลากร และอุปกรณตางๆ เพื่อผลิตรายการ 
3. จัดหาผูดําเนินรายการและแขกรับเชิญ  
4. วางแผนการถายทําและดําเนินการถายทําตามแผนงาน 

ข้ันตอนท่ี 3: การดําเนินงานผลิตรายการ (Production) 
 ถายทํารายการอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศตาม
แผนงานการถายทํา  

ข้ันตอนท่ี 4: การดําเนินงานหลังการผลิตรายการ (Post-production)  
1. ลําดับภาพและเสียง ตัดตอรายการ 
2. ทํากราฟก ไตเต้ิลรายการ 
3. หาเพลงประจํารายการ ใสเสียงเอฟเฟกตตางๆ 

ข้ันตอนท่ี 5: การประเมินผลรายการ 
1. นําเสนอรายการวาไรต้ีทางโทรทัศนท่ีผลิตข้ึนตอกลุมเปาหมาย เพื่อประเมิน ผลงาน 

โดยใชวิธีเปดใหกลุมเปาหมายชมแลวทําแบบสอบถาม 
2. วิเคราะหผลงาน สรุปและอภิปรายผลการศึกษาและผลการทํางาน 

ข้ันตอนท่ี 6: การนําเสนอช้ินงานผลงานการผลิตแบบสมบูรณ 
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แผนการดําเนินงาน 
ตอไปนี้เปนการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1-1 ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 

2555 2556 

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

คนควาหาขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับ
รายละเอียดและรายการอางอิงท่ีเกี่ยวของท้ังหมด 
รวมถึงการศึกษา และคนควาหาขอมูลเกี่ยวกับ 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ จากตํารา 
เอกสาร วรรณกรรม หนังสือ และส่ือตาง ๆ เพื่อ
นํามาใชในการเขียนรายงาน และ ผลิตรายการ 

         

ศึกษารูปแบบรายการโทรทัศนทําอาหารของญี่ปุน
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและใหเกิดแนวคิดของ
การจัดทํา โครงรางรายการ  

         

รวบรวมขอมูล ศึกษาและสํารวจขอมูล
กลุมเปาหมาย เพื่อนํามาเขียนโครงรางและเนื้อหา
รายการ โดยวิธีการทําแบบสอบถาม 
(Questionnaire) 

         

จัดทําโครงรางรายการ (Proposal)และบทรายการ 
(Script)  

         

จัดเตรียมสถานท่ี บุคลากร และอุปกรณตางๆ  เพื่อ
ผลิตรายการ วางแผนการถายทํา 

         

ถายทํารายการ 
         

ลําดับภาพและเสียง ตัดตอรายการทํากราฟฟก ไต
เติลรายการหาเพลงประจํารายการ ใสเสียงเอฟเฟก
ตางๆ 

         

นําเสนอรายการวาไรต้ีทางโทรทัศนท่ีผลิตข้ึนตอ
กลุมเปาหมาย เพื่อประเมินผลงาน โดยใชวิธีการสง
รายการผานอินเตอรเน็ตเปาหมายชมแลวทํา
แบบสอบถามวิเคราะหผลงาน สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาและผลการทํางาน 
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ขอจํากัดในการศึกษา 
1. ขอจํากัด ทางดานงบประมาณในการผลิตรายการ 
2. ขอจากัดทางดานเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ และฉากท่ีตองใชในการผลิตรายการ  
3. ขอจํากัด ทางดานระยะเวลาใน การศึกษาและการผลิตรายการ  
4. ขอจํากัดในดานบุคลากรในการผลิตรายการ ท้ังฝายผลิตรายการและพิธีกร  

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดศึกษากระบวนการผลิตรายการ และสรางกรอบแนวทางในการสรางสรรครายการ
ทําอาหารญีปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศ ไดอยางนาสนใจ 

2. ไดนําเสนอช้ินงานการผลิตรายการอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงาย 
ความยาว5 นาที จํานวน 2ตอน  

3. สามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย ตามท่ีกําหนดไวไดและกลุมเปาหมายไดรับประโยชนจาก
รายการและสามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 
 

นิยามศัพท 
อาหารญ่ีปุน  หมายถึง อาหารพื้นเมืองของประเทศญี่ปุน นอกจากนี้

อาหารญี่ปุนในจุลนิพนธนี้ยังรวมถึงขนมหวานและ

เครื่องด่ืมดวย 

วัตถุดิบ หมายถึง สวนผสม หรือสวนประกอบท่ีนํามาประกอบ

อาหาร 

วัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศ หมายถึง วัตถุดิบท่ีสามารถหาซื้อไดงาย ตามตลาด ราน

สะดวกซื้อ หรือซุปเปอรมารเก็ตท่ัวไป ไมจําเปนตองส่ังซื้อ

ในอินเทอรเน็ต หรือไปซื้อตามรานท่ีขายของนําเขา

โดยเฉพาะ 

อาหารญ่ีปุนประยุกต  หมายถึง การนําวัตถุดิบตางๆ ท่ีไมใชวัตถุดิบท่ีใชแบบ  

ด่ังเดิมของญี่ปุน แตนํามาประกอบอาหารญี่ปุนไดออกมา

ไดลักษณะและรสชาติใกลเคียง กับอาหารญี่ปุนด่ังเดิม 

กลุมวัยรุน หมายถึง กลุมคนท่ีมีความทันสมัย มีความคิดเปนของ

ตัวเองมีความสนุกสนาน โดยไมจํากัดชวงอายุ 

สื่อออนไลน หมายถึง ส่ือสังคมท่ีมีการตอบสนองทางสังคมไดหลาย

ทิศทางโดยผานเครือขายอินเตอรเน็ต  

   ส
ำนกัหอ
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บทท่ี  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การสรางสรรครายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหา
งายในประเทศผูศึกษาไดนําแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยท่ีมีความเกี่ยวของมาศึกษาและวิเคราะห 
เพื่อใชเปน แนวทางในการผลิตรายการดังตอไปนี้  

 
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเปดรับสาร 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP)  
แนวคิดเกี่ยวกับรายการสาระบันเทิง (Edutainment)  
แนวคิดเกี่ยวกับอาหาร การส่ือสาร และวัฒนธรรม  

 
แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการเปดรับสาร 

การเปดรับสารเปรียบเสมือน "ประตูดานแรก " ท่ีจะนําบุคคลไปสูการรับรูส่ิงใหม ๆ คงไม
อาจเกิดผลใด ๆ ตอผูรับสารไดหากเขาไมเปดรับสารนี้ จึงมีการพิจารณาในสวนของผูรับสาร 
(audience) กลาวคือ ผูรับสาร เปนผูท่ีมีความกระตือรือรน (active) ในการเปดรับส่ือ เมื่อผูรับสาร
จะใชส่ือใดก็ตามเขาจะมีการเลือกสรรและการแสวงหาขาวสารใหเปนไปตามความตองการของแตละ
คน เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตาง ๆ กระบวนการเลือกสรรขาวสาร (selective 
process) ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องกรองขาวสารในการรับรูของมนุษยเรา การเลือกรับหรือการเลือกใช 
(selective process) บุคคลจะเลือกเปดรับส่ือและขาวสารจากแหลงตาง ๆ ตามความสนใจ และตาม
ความตองการของตน ซึ่งมี 3 ข้ัน ไดแก (Festinger อางถึงใน พีระ จิระโสภณ 2544) 

 
1. การเลือกใหความสนใจ (selective attention)  
 นอกจากบุคคลจะเลือกเปดรับขาวสารแลว บุคคลยังเลือกใหความสนใจตอขาวสารท่ีไดรับ

ซึ่งสอดคลองหรือเขากันไดกับทัศนคติและความเช่ือเดิมของบุคคลนั้น ๆ ในขณะเดียวกันก็พยายาม
หลีกเล่ียงการรับขาวสารท่ีขัดของตอทัศนคติ หรือความคิดด้ังเดิม ท้ังนี้เพราะการไดรับขาวสารท่ีไม
สอดคลองกับความรูสึกของเขา จะทําใหบุคคลเกิดความรูสึกไมพึงพอใจและสับสนได 

2. การเลือกรับรูและตีความหมาย (selective perception and selective 
interpretation) 

 เมื่อบุคคลเปดรับขาวสารจากแหลงใดแหลงหนึ่งนั้น ผูรับสารอาจมีการเลือกรับรู และเลือก
ตีความ  ท่ีไดรับดวย ตามประสบการณของแตละคน ผูรับสารจะตีความสารท่ีไดรับมา ตามความ
เขาใจหรือตามทัศนคติ ประสบการณ ความเช่ือ ความตองการและแรงจูงใจของตนในขณะนั้น 

 

   ส
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3. การเลือกจดจํา (Selective retention)  
หลังจากท่ีบุคคลเลือกใหความสนใจเลือกรับรู และตีความขาวสารไปในทิศทางท่ีสอดคลอง

กับทัศนคติและความเช่ือของตนแลวบุคคลยังเลือกจดจําเนื้อหาสาระของสารในสวนท่ีตองการจําเขา
ไวเปนประสบการณ 

ในขณะเดียวกันก็มักจะลืมขาวสารท่ีไมตรงกับความสนใจของตนเอง บุคคลท่ีมีลักษณะทาง
สังคม สภาพแวดลอมคลายคลึงกัน เชน ครอบครัว วัฒนธรรม ประเพณี ลักษณะทางประชากร เชน 
เช้ือชาติ ศาสนา อายุ เพศ การศึกษา รายได ฯลฯ จะมีพฤติกรรมการส่ือสารท่ีคลายคลึงกัน การเลือก
รับหรือใชส่ือของบุคคลมีแรงผลักดันท่ีเปนปจจัย 4 ประการ ไดแก (Berkowitz 1962) 

1.ความเหงา เพราะมนุษยตองการมีเพื่อน ไมสามารถอยูไดเพียงลําพัง ซึ่งส่ือมวลชน
สามารถเปนเพื่อน แกเหงาไดดี เพราะไมสรางแรงกดดันในการสนทนาแกผูรับ 
2.ความอยากรูอยากเห็น เพราะเปนสัญชาตญาณของมนุษยท่ีตองการจะรับรูขาวสาร เพื่อ
ตอบสนองความตองการของตน 
3.ประโยชนใชสอยของตนเอง มนุษยทุกคนจะแสวงหาขาวสาร ใหเปนประโยชนตอตนเอง 
ท้ังในแงของการไดรับความรู ความสนุกสนาน ความบันเทิง หรือความสุขกายสบายใจ 
4.ลักษณะเฉพาะของส่ือมวลชนท่ัวไป ผูรับขาวสารแตละคนจะหันเขาหาลักษณะ เฉพาะ
บางอยางจากส่ือ ท่ีจะสนองความตองการ และทําใหตนเองเกิดความพึงพอใจ 
การเปดรับส่ือ คือ ความบอยครั้งในการเปดรับระยะเวลารวมถึงจํานวนส่ือ ในการเปดรับ

อีกดวย (ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ 2544) 
เนื่องจากรายการในจุลนิพนธเลมนี้เปนรายการท่ีออกอากาศทางส่ือออนไลน แนวคิด

เกี่ยวกับกระบวนการเปดรับสารนั้นจะทําใหทราบถึงแนวความคิดในการเปดรับสารของผูชมในการ
เลือกรับชมรายการ วามีปจจัยใดบางท่ีจะทําใหผูชมเลือกท่ีจะเปดรับชมรายการ แลวผูชมยังเลือก
จดจําเนื้อหาสาระของสารในสวนท่ีตองการจดจําและชวยในการระลึกไดหรือไม จึงเปนปจจัยสําคัญท่ี
ใชในการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ 

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP)  

ทฤษฎีนี้ เปนทฤษฎีท่ีใหความสําคัญกับตัวแปร 3 ตัว คือ ความรู (Knowledge) ทัศนคติ 
(Attitude) และ การยอมรับปฏิบัติ (Practice) ของผูรับสารอันอาจมีผลกระทบตอสังคมตอไปจาก 
การรับสารนั้นๆ การเปล่ียนแปลงท้ังสามประเภทนี้จะเกิดข้ึนในลักษณะตอเนื่อง กลาวคือ เมื่อผูรับ
สารไดรับสารก็จะทําใหเกิดความรูเมื่อเกิดความรูข้ึน ก็จะไปมีผลทําใหเกิดทัศนคติและข้ันสุดทาย คือ 
การกอใหเกิดการกระทํา ทฤษฎีนี้อธิบาย การส่ือสาร หรือ ส่ือมวลชน เปนตัวแปรตนท่ีสามารถเปนตัว
นํา การพัฒนาเขาไปสูชุมชนไดดวยการอาศัย KAP เปนตัวแปรตามในการวัด ความสําเร็จ ของ การ
ส่ือสาร เพื่อการพัฒนา (สุรพงษ โสธนะเสถียร 2533 : 118)  

จะเห็นไดวา ส่ือมวลชนมีบทบาทสําคัญใน การนําขาวสารตาง ๆ ไปเผยแพรเพื่อให 
ประชาชนในสังคมไดรับทราบวาขณะนี้ในสังคมมีปญหาอะไร เมื่อประชาชนไดรับทราบขาวสาร 
นั้นๆยอมกอใหเกิดทัศนคติและเกิดพฤติกรรมตอไป ซึ่งมีลักษณะสัมพันธกันเปนลูกโซเปนท่ี ยอมรับ
กันวา การส่ือสารมีบทบาทสําคัญ ในการดําเนินโครงการตาง ๆ ใหบรรลุผลสําเร็จ ตามท่ี ต้ังเปาหมาย
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ไว การท่ีคนเดินเทามีพฤติกรรมการปฏิบัติตาม กฎจราจรได  ก็ตองอาศัย การส่ือสาร เปน เครื่องมือ
อันสําคัญในการเพิ่มพูนความรูสรางทัศนคติท่ีดีและเกิด การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไป ในทางท่ี
เหมาะสม โดยผานส่ือชนิดตาง ๆไปยังประชาชน กลุมเปาหมาย ซึ่งตองประกอบดวย (สุรพงษ โสธนะ
เสถียร 2533 : 118) 

Roger: 1973 ไดกลาวถึงลําดับช้ันของผลกระทบทางการส่ือสาร  (Hierarchy of Effects) 
ไดกลาวถึงผลของการส่ือสาร3ประการคือ 

การเปล่ียนแปลงความรูของผูรับสาร(Knowledge=K) 
การเปล่ียนแปลงทัศนคติของผูรับสาร(Attitude=A) 
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูรับสาร(Practice=P) 
ซึ่งการเปล่ียนแปลงท้ัง3ประการนี้ จะเกิดข้ึนในลักษณะตอเนื่อง ตามลําดับข้ัน เมื่อผูรับสาร

ไดรับขาวสาร ก็จะเกิดความรูเกี่ยวกับเรื่องนั้น และจะมีผลใหเกิดทัศนคติตอเรื่องนั้นตามมา และ
สุดทายก็จะเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในเรื่องนั้น 

1. ความรู (Knowledge) 
เปนการรับรูเบ้ืองตน ซึ่งบุคคลสวนมาก จะไดรับประสบการณ โดยการเรียนรู จากการตอบสนอง ตอ
ส่ิงเรา (S-R) แลวจัดระบบเปนโครงสรางของความรูท่ี ผสมผสานระหวางความจํา (ขอมูล) กับสภาพ
จิตวิทยาดวยเหตุนี้ความรูจึงเปนความจําท่ี เลือกสรร ซึ่งสอดคลอง กับ สภาพจิตใจ ของตนเอง 
ความรูจึงเปนกระบวนการภายใน อยางไรตาม ความรูก็อาจสงผลตอ พฤติกรรม ท่ี แสดงออกของ
มนุษยได และผลกระทบท่ีผูรับสารเชิง ความรู ใน ทฤษฎีการส่ือสาร นั้นอาจปรากฏไดจากสาเหตุ 5 
ประการคือ 

1.1 การตอบขอสงสัย (Ambiguity Resolution) การส่ือสารมักจะสรางความ สับสบ 
ใหสมาชิกในสังคม  ผูรับสาร จึงมักแสวงหา สารสนเทศ โดยการอาศัยส่ือ ท้ังหลาย เพื่อตอบ ขอสงสัย 
และความสับสนของ ตน  

1.2 การสรางทัศนะ (Attitude Formation) ผลกระทบเชิงความรู ตอ การปลูกฝก
ทัศนะนั้น สวนมากใชกับสารสนเทศท่ีเปน นวัตกรรมเพื่อสรางทัศนคติใหคนยอมรับการแพร
นวัตกรรม นั้น ๆ (ในฐานะความรู)  

1.3 การกําหนดวาระ (Agenda Setting) เปนผลกระทบเชิงความรูท่ีส่ือกระจายออกไป 
เพื่อใหประชาชน ตระหนักและผูกพันกับประเด็น วาระท่ีส่ือกําหนดข้ึนหากตรงกับภูมิหลังของปจเจก
ชนและคานิยมของสังคมแลวผูรับสารก็จะเลือกสารสนเทศนั้น  

1.4 การพอกพูนระบบความเช่ือ  (Expansion of Belief System) การส่ือสารสังคม 
กระจายความเช่ือ    คานิยมและอดุมการณดานตาง ๆ ไปสูประชาชน จึงทําให ผูรับสาร รับทราบ
ระบบ ความเช่ือถือหลากหลายและลึกซึ้งไวในความเช่ือของตนมากข้ึนไปเรื่อยๆ  

1.5 การรูแจงตอคานิยม (Value Clarification) ความขัดแยงในเรื่องคานิยมและ อุดม
การณเปนภาวะ ปกติของสังคม ส่ือมวลชนท่ีนําเสนอขอเท็จจริงในประเด็นเหลานี้ ยอมทําให 
ประชาชน ผูรับสารเขาใจถึง คานิยมเหลานั้นแจงชัดข้ึน 

สรุปไดวา ความรู หมายถึง ความสามารถทางดานสติปญญาของบุคคลท่ีแสดงออก โดยการ
จําการระลึกไดเกี่ยวกับขอเท็จจริง ทฤษฎี กฎเกณฑ โครงสรางและวิธีตางๆ ซึ่งความรูมี ความสําคัญ
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ตอการเกิดทัศนคติตอส่ิงนั้นภายหลังการรับรู โดยแบงระดับความรูออกเปน 6 ระดับ จากงาย สูส่ิงท่ี
ซับซอนและจากรูปธรรมสูนามธรรม ไดแก ความรูความจํา ความเขาใจ การ นําไปใช การวิเคราะห 
การสังเคราะห และการประเมินคา โดยมีเครื่องมือท่ีใชวัดความรูแตละ ชนิดเหมาะสมกับการวัด 
ความรูตามคุณลักษณะท่ีแตกตางกัน เชน แบบทดสอบความเรียง แบบทดสอบแบบตอบส้ัน และ
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ เปนตน  

2. ทัศนคติ (Attitude) 
ความรู ความเขาใจ ความรูสึกของบุคคลมีตอ ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งเปนผลมาจากประสบการณ

หรือส่ิงแวดลอมอันมีแนวโนมท่ีจะใหบุคคลแสดงปฏิกิริยา และกระทําตอส่ิงนั้น ๆ ในทางสนับสนุน
หรือปฏิเสธ ทัศนคติเปนส่ิงท่ีไมสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน การท่ีจะรูถึงทัศนคติของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งไดตองใชวิธีแปลความหมายของการแสดงออก (รุงนภา บุญคุม 2536) 

โรเจอร (Roger 1978) ไดกลาวถึง ทัศนคติวา เปนดัชนีช้ีวาบุคคลนั้น คิด และรูสึกอยางไร 
กับคนรอบขาง วัตถุหรือส่ิงแวดลอมตลอดจนสถานการณตาง ๆ โดย ทัศนคติ นั้นมีรากฐานมาจาก 
ความเช่ือท่ีอาจสงผลถึง พฤติกรรม ในอนาคตได ทัศนคติ จึงเปนเพียง ความพรอม ท่ีจะตอบสนองตอ
ส่ิงเรา และเปน มิติของ การประเมิน เพื่อแสดงวา ชอบหรือไมชอบ ตอประเด็นหนึ่ง ๆ ซึ่งถือเปน การ
ส่ือสารภายในบุคคล (Interpersonal Communication) ท่ีเปนผลกระทบมาจาก การรับสาร อันจะ
มีผลตอ พฤติกรรม 

โรเสนเบิรก และฮอฟแลนด (Rosenberg and Hovland, 1960: 1) ไดใหความหมายของ 
ทัศนคติ ไววา ทัศนคติ โดยปกติสามารถ นิยาม วา เปนการจูงใจตอแนวโนมใน การตอบสนองอยาง
เฉพาะเจาะจงกับส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

ปจจัยท่ีทําใหเกิดทัศนคติ 
ปจจัยท่ีทําใหเกิดทัศนคติมีท่ีมาจากประสบการณและคานิยม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 ประสบการณ (Experience) การท่ีบุคคลไดพบเห็นคุนเคยหรือทดลองส่ิงใดนับเปน

ประสบการณโดยตรง  (Direct Experience) และการท่ีบุคคลไดยิน ไดฟง ไดอานเกี่ยวกับเรื่องใด
นับเปนประสบการณทางออม  (Indirect Experience) 

 คานิยม (Value) แตละบุคคลมีคานิยมและการตัดสินคานิยมไมเหมือนกัน ท้ังนี้
ข้ึนอยูกับสภาวการณ  ของส่ิงแวดลอมของแตละบุคคลท้ังประสบการณและคานิยมทําใหแตละบุคคลมี
ทัศนคติตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งแตกตางกันไป 

3. พฤติกรรม (Practice)  
การกระทําหรือพฤติกรรมใดๆของคนเราสวนใหญเปนการแสดออกของบุคคล โดยมี

พื้นฐานมาจากความรูและทัศนคติของบุคคล การท่ีบุคคลมีพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน เนื่องจากมีความรู 
และทัศนคติท่ีตางกัน ซึ่งความแตกตางของทัศนคติ และความรูเกิดจากความแตกตางในการรับส่ือ 
และความแตกตางในการแปลสารท่ีตัวเองไดรับ ส่ิงเหลานี้กอใหเกิดประสบการณส่ังสมท่ีแตกตางกัน 
อันมีผลกระทบตอพฤติกรรมของบุคคล โดยท่ัวไปการใชการส่ือสารเพื่อโนมนาวพฤติกรรมนั้น มี
วิธีการดังนี้ 

1. ปลุกเราอารมณ (Emotional Arousal) เพื่อใหเกิดความต่ืนเตนเราใจในการติดตามไม
วาจะเปนภาพหรือเสียง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



12 

 

2. การเห็นอกเห็นใจ  (Empathy) ดวยการแสดงความออนโยนเสียสละ และความกรุณา
ปราณี ยอมแพ เพื่อความเปนพระ ก็อาจโนมนาวใจใหคนหรือผูอื่นยอมรับได 

3. การสรางแบบอยางใหข้ึนใจ (Internalized Norms) เปนการสรางมาตรฐานอยางหนึ่ง
ข้ึนเพื่อใหมาตรฐานนั้นปลูกศรัทธา และเปนตัวอยางแกผูรับสารท่ีจะตองปฏิบัติตาม 

4. การใหรางวัล (Reward) เชน การลด แลก แจก แถม สงไปรษณีย เอสเอ็มเอสเขามา
รวมสนุกเปนตน 

 
ผลของการโนมนาวใจดวยวิธีข้ันตน กอใหเกิดพฤติกรรมพื้นฐาน2แบบคือ 

1. การกระตุนใหเกิดพฤติกรรมใหมๆหรือใหมีพฤติกรรมท่ีตอเนื่อง (Activation) 
2. หยุดยั้งพฤติกรรมเกา (Deactivation) 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP) นี้ ผูจัดทําไดนํามาใช

วิเคราะหบทบาทของเนื้อหารายการ ผูดําเนินรายการ รวมถึงวิธีการนําเสนอ เพื่อนํามาเปนขอสันนิ
ฐานวาการนําเสนอรายการอาหารนั้นมีความสําคัญ และ อิทธิพลในการเปล่ียนแปลงทัศนคติ หรือ
พฤติกรรมในการประกอบอาหารในชีวิตประจําวันของผูชมหรือไม 
 

แนวคิดเก่ียวกับรายการสาระบันเทิง (Edutainment)  

แนวคิดสาระบันเทิง (Edutainment) เปนแนวทางใหมท่ีกําลังมีบทบาทอยางมากในปจจุ

บัน ไมวาจะเปนการส่ือสารเพื่อพัฒนา เชน การพัฒนาทางสังคม ดานศีลธรรม หรือดานการศึกษา  

แตเดิมบุคคลมักมองวา “การศึกษา” คือ กระบวนการเรียนรูในลักษณะท่ีเปนทางการหรือ 

กึ่งทางการ โดยมีครูทําหนาท่ีสอนและถายทอดวิชาการดานตางๆ ตามลําดับข้ันตอนกระบวนการ

เรียนรู ดังกลาว อาจปรากฏในรูปแบบการเรียนการสอนในช้ันเรียน นอกช้ันเรียนและผานส่ือตางๆ 

อาทิ รายการ โทรทัศน เพื่อการศึกษา ในขณะเดียวกันคนอาจมองวา “รายการบันเทิง” มักเปนราย

การท่ีดึงดูด ความสนใจ สามารถเขาถึงผูบริโภคจํานวนมาก และดึงดูดใหผูบริโภคติดตามรับชมและ

รับฟง อยางตอเนื่อง สามารถกระตุนใหบุคคลเกิดความรูสึกรวมกับรายการ มีอิทธิพลตอการรับรู การ

แตง กาย ความเช่ือ และพฤติกรรมของบุคคล นอกจากนั้น รายการบันเทิงมักไดรับความสนใจจาก

กลุมผูสนับสนุน รายการ ตลอดจนสามารถสรางผลกําไรสูงใหแกผูผลิตรายการ เมื่อเปรียบเทียบกับ

รายการเพื่อการศึกษา นอกจากนี้ รายการบันเทิงยังสามารถเสนอเรื่องราวตลอดจนแงมุมตางๆ ของ

ชีวิตของบุคคลสูสาธารณชน ไดอยางสะดวกและเปนรูปธรรม อยางไรก็ตาม รายการบันเทิงจํานวน

หนึ่งมักไดรับคําวิพากษวิจารณ เกี่ยวกับผลกระทบในดานลบท่ีเกิดข้ึนกับผูบริโภค ในดานการรับรู 

ความคิด และพฤติกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับบุคคล ตลอดจนคําวิจารณเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีโหดราย รุนแรง 

ทารุณกรรม และการนําเสนอ คานิยมท่ีไมเหมาะสม (ปาริชาต สถาปตานนท สโรบล 2541: 38-39)  
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ท่ีมา 

เอดูเทนเมนต (Edutainment) เปนคําศัพทของภาษาอังกฤษรวมสมัย เกิดจากการรวม 

ศัพทภาษาอังกฤษด้ังเดิมจํานวน 2 คํา เขาดวยกัน คือ เอดูเคชัน (Education) ซึ่งหมายถึง สาระ

ความรู กับ เอนเตอรเทนเมนต (Entertainment) ซึ่งหมายถึง ความบันเทิง  

กลายเปนคําศัพทใหมวา “เอดูเทนเมนต” ซึ่งอาจแปลเปนภาษาไทยวา “สาระบันเทิง” 

โดยรวมคําวา “ขาวสาร” กับ “ความเปนบันเทิง” เขาดวยกัน  

ความหมาย 

รายการสาระบันเทิง หรือ Edutainment คือ กลยุทธในการผสมผสานขอมูลขาวสาร และ

ความรูในดาน     ตางๆ ท่ีเอื้อตอการพัฒนา เชน การวางแผนครอบครัว การอนุรักษส่ิงแวดลอม ฯลฯ 

เขากับความบันเทิงโดยเจตนามีเปาหมายชัดเจน และนําเสนอผานส่ือบันเทิงในรูปแบบตางๆ โดยมี 

วัตถุประสงคใหบุคคลไดรับความรู มีทัศนคติและพฤติกรรมไปในทางท่ีพึงประสงคของสังคม (Singhal 

& Rogers, 1989) ในขณะเดียวกัน ก็ไมรูสึกเบ่ือหนายกับการบริโภคขาวสารดังกลาว  

เนื้อหา  

เนื้อหาท่ีนําเสนอจะแปลงสาระความรู ขอคิด คติเตือนใจ ซึ่งมักจะเปนเรื่องยาก ซับซอน 

หรือนาสนใจ ซึ่งจะตองสอดคลองกับรสนิยมและรูปแบบการบริโภคของกลุมเปาหมาย ใหออกมาใน 

รูปแบบสาระความรูควบคูกับความบันเทิงสูกลุมผูบริโภคของกลุมเปาหมาย ซึ่งจะไดรับความ

เพลิดเพลิน ความสนุกสนาน และความพึงพอใจ ตลอดจนไดรับสาระความรู ไปพรอมๆ กัน (บุญรัตน 

บุญญะเขตมาลา 2521: 79-92)  

จุดประสงคของรายการประเภทสาระบันเทิง  

รายการประเภทสาระบันเทิง มีวัตถุประสงคท่ีตองการจะใหความบันเทิงเปนส่ือกลางใน

การ สรางแรง บันดาลใจ และปลุกจิตสานึกตอเรื่องราวตางๆ สังคม ตลอดจนสงเสริมคานิยมท่ีถูกตอง

และ ดํารงอัตลักษณความเปนไทย การจัดหารายการในกลุมนี้ ตองตอบสนองตอวัตถุประสงคดังนี้  

-สรางแรงบันดาลใจ กระตุนใหเกิดจินตนาการและความคิดสรางสรรค เพื่อยกระดับ

สุนทรียภาพ   ใหกับสังคม  

-สงเสริมเอกลักษณและความหลากหลายทางวัฒนธรรม เสริมสราง ความสมานฉันทใน

สังคม  
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-สะทอนความหลากหลายของสังคม เปดพื้นท่ีใหแกกลุมผูดอยโอกาสและกลุมเฉพาะตางๆ 

อยางเหมาะสมเพื่อการมีสวนรวมท้ังในระดับชุมชนและระดับชาติ (องคการกระจายเสียงและแพร

ภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 2554)  

การใชส่ือบันเทิง ถายทอดความรูและขอมูลขาวสารท่ีพึงประสงคสูประชาชน ไมใชแนวคิด 

ใหม แตเปนแนวคิดท่ีเราสามารถยอนหลังไปดูพัฒนาการดังกลาวไดเปนพันๆ ป (Rogers & Shefner 

1994: 10-12) โดยแนวคิด    ดังกลาว มักอยูในนิทานพื้นบาน นิยายปรัมปรา นิทาน อิสป ฯลฯ ใน

ประเทศตางๆ ท่ัวโลก รวมท้ังประเทศไทยท่ีมี จุดประสงคเพื่อถายทอดคานิยม ความเช่ือ ศีลธรรม 

ประเพณี สูบุคคลในสังคม ซึ่งกิจกรรมดังกลาว เปนสวนหนึ่ง ของระบบการเรียนรูในลักษณะท่ี ไมเปน

ทางการจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง  

แมแนวคิดของรายการสาระบันเทิงไมใชเรื่องใหม แตการริเริ่มผสมผสานความรูกับ ความ

บันเทิงผานทางส่ือสารมวลชนสมัยใหม เกิดข้ึนในชวงไมกี่ทศวรรษท่ีผานมา ในยุคท่ี เทคโนโลยีการ

ส่ือสารมวลชน เชน ส่ือโทรทัศน ส่ือวิทยุ ส่ือภาพยนตร ส่ือวิดีทัศน ฯลฯ เริ่มเขามา มีบทบาทในสังคม 

ท้ังนี้เนื่องจากส่ือบันเทิงมีลักษณะเดนในดานตางๆ เชน การเปนส่ือท่ีไดรับความนิยมสูง (Popular) 

สรางความรูสึกสวนตัวใหกับผูบริโภค (Personal) โดยผูชมมักเกิดความรูสึกรวม รูสึกสนุกสนาน โศก

เศรา ต่ืนเตน ฯลฯ ไปกับตัวละคร นอกจากนั้น ส่ือบันเทิงยังเปนส่ือท่ีแพรหลายท่ัวไป (Pervasive) 

สามารถโนมนาวผูบริโภคใหเปล่ียนแปลงความรูสึกนึกคิดหรือพฤติกรรมได (Persuasive) ตลอดจน

สามารถทําผลกําไร (Profitable) ใหกับผูผลิตไดเปนอยางดี โดยเฉพาะผูสนับสนุนรายการตางๆ ใน

กรณีท่ีรายการดังกลาวอยูในกระแสความสนใจของประชาชน (Church & Geller (1989) อางถึงใน 

พัทธนันท เด็ดแกว 2544 : 17-18)  

ดังนั้น การผสมผสานขอมูลขาวสาร ความรู และความบันเทิงเขาดวยกันโดยเจตนา จึงเปน 

การเปล่ียนมุมมองของบุคคล จากเดิมท่ีมักแยกแนวคิดเรื่องความรูและความบันเทิงออกจากกัน มาสู

ความคิดท่ีวา เราสามารถบริโภคขาวสาร ความรู และความบันเทิง ไดอยางสนุกสนานในเวลาเดียวกัน

นอกจากนี้ แนวคิดดังกลาวยังเปนจุดเดนของการศึกษาและความบันเทิงมาประสานประโยชนรวมกัน 

นําเสนอเนื้อหาสาระในรูปแบบท่ีผูบริโภคตองการ กระตุนใหผูบริโภคสนใจติดตามแลกเปล่ียนขอมูล 

ขาวสารท่ีเกี่ยวของในหมูผูบริโภคดวยกัน และนําเนื้อหาสาระท่ีไดรับไปสูการปฏิบัติและนําไปสูการ 

เปล่ียนแปลงของสังคมในทางท่ีดีข้ึน (ปาริชาต สถาปตานนท สโรบล 2541: 38-39)  

กลยุทธสาระบันเทิงนั้น ไดรับความสนใจมากในปจจุบัน เนื่องจากเปนการผสมผสาน

เพื่อฃวยประนีประนอมระหวางข้ัว 2 ข้ัวท่ีแตกตางกัน คือ ในแงการส่ือสาร กลยุทธนี้ชวยผสมผสาน

ระหวางข้ัว การใหความรูเขากับข้ัวการใหความบันเทิง เพื่อตอบสนองความตองการของฝายผูรับสาร

หรือในแงธุรกิจ ก็เปนการประสานผลประโยชนรวมกันของข้ัวบุคคล 2 กลุม คือ ผูผลิตและผูบริโภค 
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โดยกลุมผูผลิตก็ไดรับรายไดจากคาโฆษณา ตลอดจนช่ือเสียงและผลงานในการผลิตรายการท่ี

สรางสรรค  และยังเปนรายการท่ี สามารถเจาะตลาดท่ีเปนท่ีนิยมได ทําใหธุรกิจของตนอยูรอด ใน

ขณะเดียวกัน กลุมผูบริโภค (ซึ่งเปรียบไดกับ “ผูรับสาร” ในบริบทของการส่ือสาร ) ก็ไดรับความ

เพลิดเพลิน ความสนุก และความพึงพอใจ ตลอดจนสาระความรูท่ีสอดแทรกผานทางความบันเทิง

เหลานี้ 

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรายการสาระบันเทิง ทําใหผูศึกษาเขาใจความหมายของ 

รายการสาระบันเทิงในเชิงลึกมากยิ่งข้ึน อันนําไปสูการปรับปรุงรูปแบบรายการ ใหมีความสอดคลอง

กับ ตัวเนื้อหาใหมากข้ึน  

 

แนวคิดเก่ียวกับอาหาร การสื่อสาร และวัฒนธรรม  

อินทิราสุวรรณ  2540อางถึงในเอื้องอรินสายจันทร 2553 กลาววาวัฒนธรรมหมายถึง 

ผลรวมของพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรูของกลุมคนท่ีอยูในพื้นท่ีทางภูมิศาสตรหนึ่งๆ พฤติกรรม

เหลานี้ ถือวาเปนประเพณีของคนเหลานั้น และถูกถายทอดจากคนรุนหนึ่งมายังคนรุนตอไป 

วัฒนธรรม เปล่ียนแปลงไปทีละนอย แตเปล่ียนแปลงอยูเสมอ วัฒนธรรมประกอบดวยความรู ความ

เช่ือ ศิลปะ กฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความสามารถตางๆ และนิสัยของมนุษยในสังคม  

Danis McQuail 1994 อางถึงใน เอื้องอริน สายจันทร  2553 กลาวถึงเหตุผล 3 วาทําไม

ส่ือมวลชนจึงตองใหความสําคัญแกวัฒนธรรม และเขาไปเกี่ยวพันกับบทบาทของส่ือมวลชน ประการ

แรก เพราะส่ือเปนผูผลิต และแพรกระจายเนื้อหาทางวัฒนธรรม งานของส่ือถูก มองวามีคุณคา  ทาง

เนื้อหาของวัฒนธรรมอยางแทจริง ประการท่ีสอง ส่ือเปนชองทางสําคัญในการเผยแพรกิจกรรม การ

ส่ือสารไปสูสาธารณชนของสถาบันตางๆ ทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะสถาบันท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวกับศิลปะ 

และการศึกษา ประการสุดทาย ส่ือเปนผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบตอส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม

ของแตละบุคคล เชน รสนิยมของบุคคล ประเพณี และวิถีทางพฤติกรรม รวมท้ังยังมีความสําคัญ มี

สวนรวมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณในระดับชาติ และระดับทองถ่ิน  

อาหารถือเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งท่ีมีแบบแผนปฏิบัติในการผลิต อาหารการประกอบ

อาหาร ตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ซึ่งไดรับการถายทอดจากรุนสูรุนมาโดยตลอด ทําให

วัฒนธรรมท่ี เกี่ยวกับอาหารยังดํารงอยูสืบไป อยางเชน ภูมิปญญาในการเก็บผัก พื้นบานจากปา มา

ทําอาหาร ซึ่งเปน ความรูในข้ันการผลิตอาหาร หรือเคล็ดลับการห่ันปลีกลวยแลวไมดําโดยแชในน้ํา

ผสมมะขามเปยก ซึ่งเปนความรูในข้ันการประกอบอาหาร เปนตน ส่ิงเหลานี้เองถือเปนวัฒนธรรม

เกี่ยวกับอาหารต้ังแตในอดีตท่ี ไดรับการสืบทอดใหคงอยูในปจจุบัน อีกท้ังยังเกิดการแลกเปล่ียน

วัฒนธรรมอาหารระหวางชุมชน สังคม และชนชาติอื่นดวย เชน ไกยางขาวเหนียวสมตําซึ่งเปนอาหาร
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ของคนอีสานไดถูกเผยแพรไปสูภูมิภาค ตางๆ ท่ัวประเทศไทย เมื่อคนอีสานเดินทางไปทํางานยังท่ี

ตางๆ หรือการรับชมวัฒนธรรมการกินกิมจิของ คนเกาหลีผานส่ือโทรทัศน ทําใหคนไทยรูจักอาหาร

ประจําชาติของเกาหลี ท้ังนี้โดยผานกระบวนการ ส่ือสารท่ีเขามาทําหนาท่ีในถายทอดวัฒนธรรม  

กระบวนการท่ีวัฒนธรรมถูกเผยแพรจากแหลงกําเนิดไปยังสมาชิกในสังคมนั้น สามารถ

เกิดข้ึนได 2 ทาง คือ (บงกช อักษรดี 2539 อางถึงใน เอื้องอริน สายจันทร 2553)  

- โดยทางตรง ไดแก การติดตอแลกเปล่ียนระหวางบุคคล ระหวางชาติ ซึ่งอาจเปนการ

แลกเปล่ียนโดยสันติ วิธี หรือแลกเปล่ียนโดยการสงคราม หรือการอพยพเขาไปต้ังถ่ินฐานอยู

ในประเทศ ใหม  

- โดยทางออมไดแกการท่ีวัฒนธรรมถูกเผยแพรผานส่ือมวลชนเชนวิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพ 

ภาพยนตรเปนตน  

การส่ือสารกับวัฒนธรรมเปนส่ิงท่ีมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด ในแงหนึ่งนั้น การส่ือสาร 

เกิดข้ึนภายใตขอบเขตของวัฒนธรรมมีอิทธิพลตอการส่ือสาร เพราะ วัฒนธรรมเปนตัวกําหนด

พฤติกรรม การส่ือสารของสมาชิกของสังคม ในขณะเดียวกัน การส่ือสารก็เปนเครื่องมือในการทําให

วัฒนธรรม ดํารงอยูได (อินทิรา สุวรรณ, 2540 อางถึงใน เอื้องอริน สายจันทร, 2553)  

เชนเดียวกับธิดารัตนรักประยูร (ธิดารัตนรักประยูร ,2545อางถึงในเอื้องอรินสาย จันทร 

2553) ท่ีกลาววา   การส่ือสารเปนเครื่องมือในการถายทอดภาษา ประเพณี ทัศนคติ ความเช่ือ 

คานิยม ตลอดจนปรัชญา และแนวคิดตางๆ อันเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมจากชนรุนหนึ่งไปยังอีกรุ

นหนึ่ง หรือจากสังคมหนึ่งไปยังอีกสังคมหนึ่ง นับวาเปนหนาท่ีของการส่ือสาร ดังท่ี Lasswell 

(Lasswell 1960 อางถึงใน เอื้องอริน สาย จันทร 2553) กลาวไววา  “การส่ือสารมีหนาท่ีสําคัญอีก

ประการหนึ่ง คือ หนาท่ี ในการถายทอดวัฒนธรรม อันเปนมรดกของสังคมจากคนรุนหนึ่ง ไปยังอีกรุน

หนึ่ง หรือจากชนกลุมหนึ่ง ไปยังอีกกลุมหนึ่ง”  

นอกจากนี้ สุรพงษ โสธนะเสถียร (สุรพงษ โสธนะเสถียร  2533 อางถึงใน เอื้องอริน สาย

จันทร 2553) ยังกลาววา คนเราไดเรียนรู และแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกันได โดยอาศัย การส่ือสารเปน

ส่ือกลาง ท้ังโดยทางตรง ไดแก การส่ือสารระหวางบุคคลตอบุคคล และโดยทางออม ไดแก ขาวสารท่ี

หล่ังไหลผานส่ือมวลชนตางๆ เนื้อหาสารท่ีถูกสงผานส่ือมวลชนยอมเปนเครื่องสะทอนถึง วัฒนธรรม 

หรือวิถีทางแหงการดํารงชีวิตของคนในสังคมนั้น โดยปจจุบันนี้ ประเด็นของการพึ่งพากัน ระหวางการ

ส่ือสารและวัฒนธรรมนั้น ไดรับความสนใจจากนักวิชาการอยางกวางขวาง  

เมื่อโลกของการส่ือสารเปล่ียนแปลงไปเขาสูยุคสารสนเทศ ส่ือมวลชนจึงเขามามีบทบาท 

สําคัญในการเปนส่ือกลางถายทอดวัฒนธรรม ดังท่ีกาญจนา แกวเทพ (กาญจนา แกวเทพ  2539 อาง
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ถึงใน เอื้องอริน สายจันทร 2553) กลาวถึงลักษณะบทบาทของส่ือมวลชนไววา โดยรวมส่ือมวลชนได 

สอดแทรกตัวเองเขาไปเปนยาดําในทุกกิจการ ในทุกซอกทุกมุมของสังคมอยางท่ีเรียกวา แทบจะไมมี 

บุคคลใด ไมมีหลืบซอกใดของสังคม ท่ีจะหลุดรอดไปจากการปฏิบัติการของส่ือมวลชน และท้ังนี้ยอม 

หมายความวา ส่ือมวลชนไดเพิ่มอิทธิพลตอสังคมข้ึนมาดวย โดยเฉพาะมิติของวัฒนธรรม ยิ่งสังคม

ทันสมัย มากข้ึน โทรทัศนก็จะยิ่งเพิ่มบทบาทในฐานะเปนตัวกล่ันวัฒนธรรมท่ีสําคัญมากข้ึน เปนเงา

ตามตัว นักวิชาการท่ีศึกษาเรื่องนี้ไดขนานนามวัฒนธรรมท่ีกําลังมีอยูในโลกสมัยใหมนี้วา “วัฒนธรรม

ท่ีมีส่ือเปน ตัวกลาง” และวัฒนธรรมของส่ือมวลชนนั้นเปนวัฒนธรรมของชนช้ันกลางเปนหลัก 

ดวยเหตุนี้เอง สมควร กวียะ (สมควร กวียะ  2539 อางถึงใน เอื้องอริน สายจันทร  2553) 

จึงไดกลาวถึงการส่ือสารซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานของกระบวนการทางสังคมวา การส่ือสารถูกนํามาใชใน 

การรณรงคทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาดานสังคม บทบาทหนาท่ีของการส่ือสารในการ เปน  

เครื่องมือของสังคม เห็นไดชัดวา เกี่ยวของผูกพันกับการศึกษาอบรมใหมนุษยอยูรวมสังคมกับผูอื่นได 

จะตองมี การส่ังสอนกันมาต้ังแตเด็ก แลวตอมาก็อาศัยส่ือการสอน สถานศึกษา และส่ือมวลชน การ

ส่ือสารเปน เครื่องมือของสังคมในลักษณะเชนนั้นมานาน แตในปจจุบันมีการใชอยาง เปนระบบมาก

ข้ึน 

ในสวนของการใชการส่ือสารเพื่อพัฒนาวัฒนธรรม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนา 

ประเทศนั้น การส่ือสารสามารถถูกนํามาใชไดในลักษณะดังตอไปนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2532 อางถึงใน เอื้องอริน สายจันทร 2553)  

- การส่ือสารโดยเฉพาะอยางยิ่งการส่ือมวลชน ชวยเผยแพรวัฒนธรรมของชาติ ในดานตางๆ  

ไปสูประชาชนท่ีอยูในสวนตางๆ ของประเทศ ทําใหวัฒนธรรมของชาติแพรหลาย และคง

ความเปนชาติได  

- ส่ือมวลชนนําวัฒนธรรมของทองถ่ินมาสูคนสวนอื่นของประเทศ กอใหเกิดการรับรู ความ

เขาใจ และสรางความเปนปกแผนระหวางคนในทองถ่ินตางๆ ในประเทศ ซึ่งเปนอุดมการณ

อยางหนึ่ง ของการพัฒนาประเทศ รวมท้ังยังทําใหวัฒนธรรมของคนเฉพาะกลุม เฉพาะพื้นท่ี

เปนท่ีรูจักกันอยาง แพรหลายจนกลายเปนวัฒนธรรมของมวลชน 

 - ส่ือมวลชนชวยทํานุบํารุงรักษา สงเสริม และถายทอด วัฒนธรรมท่ีดีงามจากคนรุนเกามาสู 

คนรุนใหม เชน กิริยามารยาท การเขาสังคม ศาสนา     การประกอบอาหาร ฯลฯ เพื่อ

ปลูกฝงใหสมาชิกใหม  ของสังคมสามารถปฏิบัติงานไดสอดคล องกับสภาพของสังคม เกิด

ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติ และไมทําลายลางวัฒนธรรมท่ีดีงามของชาติ  

- ปญหาประการหนึ่งของการพัฒนาวัฒนธรรม คือ การเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรม ซึ่งมี 

แหลงท่ีมาจากภายในสังคมเอง และท้ังจากอิทธิพลของตางประเทศ รวมท้ังการเปล่ียนแปลง
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บางสวนของ วัฒนธรรมเปนผลมาจากการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ พัฒนาดาน

วัตถุ  หนาท่ีของการส่ือสาร ในการเผชิญกับป ญหานี้ คือ การทําใหการเปล่ียนแปลงของ

วัฒนธรรมเปนวัฒนธรรมท่ีทําใหวิถีชีวิตของ ประชาชนดีข้ึนควบคุม และปองกันไมให

วัฒนธรรมของตางชาติซึ่งเปนวัฒนธรรมท่ีไมเหมาะสมกับสังคม กลายเปนสวนหนึ่งของชีวิต

ประชาชน  

ในการศึกษาครั้งนี้ สามารถนําแนวคิดเกี่ยวกับ อาหาร การส่ือสาร และวัฒนธรรมไปเปน 

แนวทางในการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางการส่ือสารกับวัฒนธรรมอาหารวา รายการอาหาร

ทาง โทรทัศนในฐานะท่ี เปน ส่ือมวลชนประเภทหนึ่ง มีลักษณะของการถายทอดวัฒนธรรมเกี่ยวกับ

อาหาร อยางไร รายการอาหารทางโทรทัศน  ทําหนาท่ีเปนส่ือกลางในการนําเสนอเนื้อหาท่ีทําใหผูชม

รับรูเกี่ยวกับ วัฒนธรรมอาหารไดมากนอยเพียงใด และรายการอาหารทางโทรทัศนมีบทบาทอยางไร

ในการเผยแพร วัฒนธรรมอาหารไทยใหเปนท่ีรูจัก และยอมรับในสังคม อีก ท้ังชวยทํานุบํารุง

วัฒนธรรมอาหารของ คนในชาติไว และในขณะเดียวกันรายการอาหารโทรทัศนไดนําวัฒนธรรม

อาหารตางชาติเขามาเผยแพร ใหกับคนในชาติแลวทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมหรือไม 

อยางไร  

 

เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

เอื้องอริน สายจันทร (2553) ทําการศึกษาเรื่อง “บทบาทของรายการอาหารทางโทรทัศน

ในการสืบทอดวัฒนธรรมอาหาร” โดยศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบในการนําเสนอของรายการอาหาร

ทาง โทรทัศน ซึ่งมีท้ังหมด 9 องคประกอบ คือ เนื้อหารายการ รูปแบบรายการ รูปแบบการนําเสนอ 

ผูดําเนิน รายการ ผูรวมรายการอาหาร อุปกรณเครื่องครัว โฆษณาแฝง สถานท่ีถายทํา และศึกษา

เกี่ยวกับบทบาท ท้ังหมดของรายการอาหารโทรทัศนท่ีสัมพันธกับองคประกอบในการนําเสนอรายการ

ซึ่งไดแกบทบาทใน การถายทอดความรูเกี่ยวกับอาหาร บทบาทในการใหความบันเทิง บทบาทในการ

สอนวิธีการทําอาหาร บทบาทในการยกระดับสถานภาพบุคคลในสังคม บทบาทในการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธสินคา บทบาท ในการแนะนํารานอาหารและแหลงขายอาหาร บทบาทในการใหขอมูล

เกี่ยวกับวัตถุดิบอาหาร บทบาทใน การแนะนําสถานท่ี ทองเท่ียว และบทบาทใน การสงเสริม อาชีพ

เกี่ยวกับอาหาร นอกจากนี้ ผูวิจัยยังศึกษา เกี่ยวกับบทบาทในการถายทอดความรูเกี่ยวกับอาหารเพื่อ

สืบทอดวัฒนธรรมอาหารดวย คือ ความรู เกี่ยวกับอาหารจะสัมพันธกับ 3 ประเด็น ไดแก ความรู

เกี่ยวกับอาหารกับมิติท่ีหลากหลายของอาหาร ความรูเกี่ยวกับอาหารกับวัฎจักรวัฒนธรรมอาหาร 

และความรูเกี่ยวกับอาหารกับสัญชาติของอาหาร อีกท้ัง รายการอาหารทางโทรทัศนยังเปนตัวกลางใน

การสืบทอดและเผยแพรวัฒนธรรมอาหารใน 
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รมิดา รัสเซลล  (2545) ทําการศึกษาเรื่อง “บทบาทของรายการอาหารทางโทรทัศนท่ีมี 

ผลกระทบตอพฤติกรรมในการประกอบอาหารของผูชมท่ีรับผิดชอบในการประกอบอาหาร ” โดย

ศึกษา เกี่ยวกับรูปแบบการนําเสนอ และเนื้อหาในการส่ือสารของผูดําเนินรายการอาหารทางโทรทัศน 

รวมถึงศึกษาบทบาทหนาท่ีของผูดําเนินรายการ บทบาทหนาท่ีของรายการอาหารทางโทรทัศน และ

ศึกษาถึงผลกระทบตอพฤติกรรมของผูชมท่ีรับผิดชอบในการประกอบอาหาร โดยศึกษาจากรายการ

อาหารทาง โทรทัศน 2 รายการคือรายการเคาะกระทะ และรายการพอลูกเขาครัวรวมท้ังศึกษาผูรับ

ชมท้ัง 2 รายการท่ีรับผิดชอบในการประกอบอาหารดวย  ผลการศึกษาพบวา การนําเสนอรายการท้ัง 

2 รายการนั้น ประกอบไปดวยเรื่องของเนื้อหาและวิธีการนําเสนอท่ีมีความหลากหลาย  และใกลเคียง

กัน โดยบทบาทของท้ัง  2 รายการ จะแบงออกเปน 2 ดานคือ บทบาทของรายการ กับบทบาทของ

พิธีกร บทบาทของรายการจะสามารถแบงออกเปน 5 บทบาท คือ บทบาทของการเปนส่ือ สนับสนุน

การสอนและการสาธิต บทบาทของการเปนส่ือเพื่อการใหคําปรึกษา บทบาทของการเปนส่ือ เพื่อ

แนะนํารานอาหาร และบทบาทของการเปนส่ือเพื่อแนะนําสถานท่ีทองเท่ียว และบทบาทของพิธีกรจะ

สามารถแบงไดเปน 7 บทบาท คือ บทบาทของการเปน ครูผูสอนและผูสาธิต บทบาทของการเปน  ผู

ประชาสัมพันธสินคา บทบาทของการเปนผูใหคําปรึกษาและ คําแนะนํา บทบาทของการ เปนผูดําเนิน

รายการ บทบาทของการเปนผูแนะนํารานอาหาร บทบาทของการ เปน มัคคุเทศก นําเท่ียว และ

บทบาทของการเปนผูถือเคล็ดลับ นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวา  ผูชมมีพฤติกรรมในการคลอยตาม

จากอิทธิพลของบุคคล ทําใหเกิดการ นําไปทดลองปฎิบัติจริง หรือการถูกโนมนาวใจ ดวยการให

ความรู ตลอดจนการใหรางวัลสําหรับผูยอมรับ แตการปฎิบัติตามนั้นเปนเพียงแคช่ัวคราวเทานั้น เมื่อ

ปฎิบัติแลวก็จะกลับไปทําตามความเคยชินในรูปแบบเดิม 
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References รายการท่ีเก่ียวของ  

MOCO's kitchen 「MOCO'Sキッチン」 

 

สถานี NTV「日本テレビ」 

วันและเวลาออกอากาศ ทุกวันประมาน 7.00 น. 

ความยาว3 นาที (MOCO's kitchenเปนชวงหนึ่งของรายการzipท่ีออกอากาศ1ช่ัวโมง) 

รูปแบบและวิธีการนําเสนอของรายการ 

เนนการใชดาราคนดังเพื่อตอบความตองการของผูชม จึงใหนักแสดงท่ีเปนท่ีนิยมอยาง Hayami 

Mokoniki มาทําอาหาร การนําเสนอก็จะมีการใชกราฟกตางๆใหรายการดูมีสีสัน มี pointตางๆเพื่อ

บอกจุดสําคัญๆในแตละข้ันตอน ทําใหคนดูเขาใจงาย และสามารถนําไปทําตามได ซึ่งบางครั้งก็จะเปด

ดวยการใหคนดังหรือผูชมทางบาน สงจดหมายหรือคําถามมาในรายการ ซึ่งคําถามนั้นก็จะกลายเปน

หัวขอการทําอาหารในวันนั้น ทําใหผูชมใหความสนใจเปนอยางมาก 

 

ภาพท่ี 2-1 โลโกของรายการ MOCO's 

 ภาพท่ี 2-2 MS shot รายการ MOCO's 

kitchen 

ภาพท่ี 2-3 CU shotรายการ MOCO's 

kitchen 
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เนื้อหารายการ 

ทําอาหารท่ีมีความหลากหลาย และทําลายกฎการทําอาหารแบบเดิมๆ 

จุดแข็งของรายการ 

จุดแข็งของรายการนี้คือการใชนักแสดงช่ือดังมาทําอาหาร และมีการรวมสนุก สงจดหมาย สงคําถาม

เขาไปในรายการ ทําใหผูชมไดโตตอบกับคนดัง ทําใหผูชมสนใจ 

จุดท่ีจะนํามาปรับใช 

จะนําการการนําเสนอโดยใชกราฟกตางๆใหรายการดูมีสีสัน และนํา Pointบอกเคล็ดลับสําคัญๆใน

การทําแตละข้ันตอนมาใสในรายการ ทําใหคนดูเขาใจงาย และสามารถนําไปทําตามได 
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Cookin' Idol Ai! Mai! Main! 「クッキンアイドル アイ！マイ！まい

ん！」 

 

สถานี NHK 

วันและเวลาออกอากาศ วันจันทร-วันศุกร เวลา17:40 – 17:50น. 

ออกอากาศ 30 มีนาคม 2009 ออกอากาศส้ินสุดวันท่ี 29 มีนาคม 2013  

ความยาว10 นาที 

รูปแบบและวิธีการนําเสนอของรายการ 

รายการใชตัวการตูนในการดึงดูดเด็กๆ โดยจะใชการตูนสราง Conflictเพื่อใหติดตาม แลวพอถึงชวง

ทําอาหารก็จะมาทําในสตู โดยจะมีตัวการตูนท่ีเปนกราฟกออกมาชวยทําอาหารดวย ระหวาง

ทําอาหารหากมีชวงรออบรอตม พิธีกรก็จะออกมาเตนใหดู เปนการสรางสีสัน และดึงดูดเด็กๆไดเปน

อยางดี 

เนื้อหารายการ 

เปนรายการทําอาหารสําหรับเด็กโดยจะมีการตูนดําเนินเรื่องมากอน พอถึงตอนท่ีตัวการตูนจะตอง

ทําอาหารก็จะเปล่ียนเปนพิธีกรออกมาทําในสตูแทน เมนูอาหารก็จะเปนเมนูงายๆท่ีเด็กๆสามารถทํา

ได ข้ันตอนไมเยอะ และเปนของชอบของเด็กๆ 

 

 

ภาพท่ี 2-4 พิธีกรรายการ

Cookin' Idol Ai! Mai! Main! 

ภาพท่ี 2-5 MS shot รายการ Cookin' Idol Ai! 

Mai! Main! 
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จุดแข็งของรายการ 

การนําแอนนิเมช่ันมาผูกเรื่องทําใหเกิดความนาสนใจ และติดตามตอวาวันนี้จะทําอาหารอะไร และ

โทนของรายการท่ีมีความนารัก พิธีกรก็เหมือนออกมาจากการตูน ทําใหเด็กๆเช่ือไดวาเปนตัวละครใน

การตูนจริงๆ และการทําอาหารก็กลายเปนเรื่องสนุกสําหรับเด็กๆ 

จุดท่ีจะนํามาปรับใช 

จะนําเรื่อง Mood & Tone ของรายการท่ีมีความสนุกสนาน มีสีสัน และพิธีกร ท่ีมีความสดใสนารัก

เหมือนเด็กๆ มาปรับใชในรายการ  
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บทท่ี  3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาและผลิต “รายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศ
ไทย” เปน การศึกษาและวิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปสูการผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการ
สาระบันเทิง เพื่อเสนอแนวทางในการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศ
ไทย โดยมุงเนนการศึกษาในเรื่องของรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศน สําหรับ 
วัยรุน ตลอดจนเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมาย และผูเช่ียวชาญทางดานอาหารญี่ปุน เพื่อใหได
แนวทางในการสรางสรรคเมนูอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทย ใหตรง
กับความตองการของกลุมเปาหมายมากท่ีสุด รวมถึงวางแผนในการผลิตรายการโทรทัศนประเภท
รายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทยดวย  

 
1. รูปแบบในการศึกษาวิจัย 

การสรางสรรครายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทยใน
ครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปน การวิจัยท่ีมุงหวังการ
คนหาความรู เพื่อนําความรูท่ีไดไปใชใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อผลิตรายการตอไป โดยผูศึกษา
ไดเลือกใช วิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) และการแจกแบบสอบถาม 
(Questionnaire) มาใชเปนเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากนั้นจึงนําขอมูลท่ีรวบรวมไดมา
วิเคราะหเพื่อเปนแนวทาง ในการผลิตรายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายใน
ประเทศไทย ใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย รวมถึงทําการประเมินผลรายการท่ีผลิต
ข้ึนใหม ดวยวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) และการสํารวจความพึงพอใจดวย
การตอบแบบสอบถาม (Survey Research) เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขช้ินงานใหดียิ่งข้ึน
ตอไป  

 
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.1. ประชากร (Population) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ สามารถแบงออกไดเปน 
3 กลุม ดังตอไปนี้  

2.1.1. ประชากรท่ีเปนกลุมเปาหมายของรายการ คือ กลุมผูชมวัยรุน  ท่ีมีความทันสมัย 
มีความคิดเปนของตัวเอง มีความสนุกสนาน โดยไมจํากัดชวงอายุ ท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.2.2. ประชากรท่ีมีความรูและความเช่ียวชาญในดานผลิตรายการโทรทัศน และดาน
การทําอาหารไทยและอาหารญี่ปุน 

2.1.3. ประชากรท่ีเปนผูท่ีมีความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและอาหารญี่ปุน คือ นักเรียน
ท่ีเรียนภาษาญี่ปุน และคนท่ีชอบกินอาหารญี่ปุน ท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2.2. กลุมตัวอยาง (Sampling) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้เก็บขอมูลโดย วิธีการสุม
ตัวอยางเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งแบงออกเปน 4 กลุม ดังนี้ 

2.2.1. กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม  (Questionnaire) คือ กลุมผูชมวัยรุน ท่ีมี
ความทันสมัย มีความคิดเปนของตัวเอง มีความสนุกสนาน โดยไมจํากัดชวงอายุ ท่ีอาศัยอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวนท้ังส้ิน 100 คน  

2.2.2. กลุมตัวอยาง ท่ีใหสัมภาษณ  (In-depth interview) คือ ผูมีความรูและความ
เช่ียวชาญในดานผลิตรายการโทรทัศน และดานการทําอาหารไทยและอาหารญี่ปุน  จํานวนท้ังส้ิน 3 
คน 

(1) ผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับวัยรุน 

คุณวรรณนิสา ทรรทรานนท (พี่นุน) 

ครีเอทีฟรายการ Glee Girl ชองแบงชาแนล 

(2) ผูดําเนินรายการอาหารทางชองออนไลน  

คุณกรวิทย สักแกแกว  (เชฟอารม) 

ผูดําเนินรายการใครๆก็เขาครัว (Food Travel TV) ทางชองออนไลน 

(3) ผูเช่ียวชาญทางดานอาหารญี่ปุน 

คุณนฤนาถ สุขสวาง 

หัวหนาเชฟราน Siam Celadon สาขา Ginza ประเทศญี่ปุน 

การสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับวัยรุนนั้น จะสัมภาษณ ความคิดเห็นและขอมูล

เกี่ยวกับรายการโทรทัศนสาหรับวัยรุนในปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือก รูปแบบและเนื้อหาท่ีดีเพื่อ

นําเสนอ การมีสวนรวมของผูชม ตลอดจนสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับ รายการทําอาหารทาง

โทรทัศนสําหรับวัยรุน และกลวิธีในการนําเสนอรูปแบบและ เนื้อหาของรายการไปยังผูชม

กลุมเปาหมาย 

การสัมภาษณผูดําเนินรายการอาหารทางชองออนไลน จะสัมภาษณเกี่ยวกับวิธีการนําเสนอ

เมนู และการพูดอยางไรใหดึงดูดผูชม รวมถึงความแตกตางระหวารายการอาหารทางชองออนไลน กับ

รายการทางโทรทัศน 

การสัมภาษณผูท่ีมีความรูดานอาหารญี่ปุนนั้น จะสัมภาษณ เกี่ยวกับ ความเปนไปไดท่ีจะ

นําเมนูอาหารญี่ปุนมาประยุกตโดยใชวัตถุดิบในประเทศไทย  
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2.2.3. กลุมตัวอยางท่ีเปนผูประเมินผลรายการ  (In-depth interview) คือ กลุมผูท่ีมี
ความรูดานอาหารญี่ปุน และผูท่ีมีความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและอาหารญี่ปุน มาทําการสัมภาษณ
แบบเจาะลึก  (In-depth Interview) ผานทางอินเตอรเน็ต (Skype) ในหัวขอ “ความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจหลังจากการรับชมรายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายใน
ประเทศไทย รายการ Shiyou Shiyou Cooking” เพื่อทําการประเมินผลรายการ จํานวน3คน 

2.2.4. กลุมตัวอยางท่ีเปนผูประเมินผลรายการ (Survey Research) คือ กลุมเปาหมาย 
ผูชมวัยรุน ท่ีมีความทันสมัย มีความคิดเปนของตัวเอง มีความสนุกสนาน โดยไมจํากัดชวงอายุ ท่ี
อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร มาทําการสํารวจความพึงพอใจดวยการตอบแบบสอบถาม  (Survey 
Research) ผานทางเว็บไซต Survey Can ในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดจากการรับชม
รายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทย รายการ Shiyou Shiyou 
Cooking” เพื่อทําการประเมินผลรายการจํานวน10คน 
 
3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

ในการศึกษาและผลิต “รายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายใน
ประเทศไทย ” ผูศึกษาไดกําหนดเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ 
เครื่องมือท่ีใชในการ เก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผล
หลังจากการผลิตรายการ ดังนี้  

3.1. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ มีดังนี้ 

แบบสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) มีแนวคําถามดังนี้ 

3.1.1. การสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับวัยรุน 

-คําถามท่ัวไปเกี่ยวกับรายการโทรทัศนสําหรับวัยรุนในปจจุบัน  

-คําถามดานเนื้อหาของรายการโทรทัศนสาหรับวัยรุน 

-คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนสาหรับวัยรุน 

-คําถามดานพิธีกร/ผูดําเนินรายการ  

-คําถามดานรายการอาหารทางโทรทัศนกับวัยรุน 

3.1.2. การสัมภาษณผูดําเนินรายการทําอาหารทางชองออนไลน 

-คําถามเกี่ยวกับการถายทํารายการอาหาร 

-คําถามเกี่ยวกับดานวิธีการเลือกเนื้อหาของรายการอาหาร 

-คําถามดานผูดําเนินรายการอาหาร 

-ความแตกตางของรายการอาหารทางโทรทัศนกับออนไลน 
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-คําถามเกี่ยวกับอาหารประยุกต 

-คําถามดานรายการอาหารญี่ปุนกับวัยรุน 

-คําถามเกี่ยวกับความแตกตางระหวางอาหารไทยและอาหารญี่ปุน 

3.1.3. การสัมภาษณผูท่ีมีความรูและความเช่ียวชาญในการทําอาหารไทยและอาหารญี่ปุน  

- คําถามเกี่ยวกับความแตกตางระหวางอาหารไทยและอาหารญี่ปุน 

- คําถามเกี่ยวกับความแตกตางระหวางวัตถุดิบอาหารไทยและอาหารญี่ปุน 

- คําถามเกี่ยวกับวิธีการปรุง เมนูอาหารไทยและอาหารญี่ปุน  

- คําถามดานความเปนไปไดท่ีจะนําวัตถุดิบไทยมาประยุกตใชในการทําอาหารญี่ปุน 

-คําถามดานรูปแบบรายการทําอาหารทางโทรทัศนท่ีประเทศญี่ปุน  

3.1.4. แบบสอบถาม (Questionnaire) ใชศึกษาพฤติกรรมการรับฟงรายการ โทรทัศน และ

ความตองการทางดานเนื้อหาและวิธีการนําเสนอรายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหา

ไดงายใน ประทศไทยโดยมีแนวคําถาม ดังนี้  

ตอนท่ี 1: ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง  

ตอนท่ี 2: ความสนใจในประเทศญี่ปุน 

ตอนท่ี 3: พฤติกรรมในการปรุงอาหารรับประทานเองท่ีบาน 

ตอนท่ี 4: พฤติกรรมการเปดรับส่ือโทรทัศนอื่นๆของกลุมเปาหมาย 

ตอนท่ี 5: ความคิดเห็นในดานความตองการของเนื้อหาและรูปแบบรายการทําอาหาร 

ตอนท่ี 6: ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการสรางสรรค 

รายการทําอาหารญี่ปุน  

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ มีดังนี้ 

3.2.1 สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview)  โดยใหกลุมผูท่ีมีความรูดานอาหารญี่ปุน 

และผูท่ีมีความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและอาหารญี่ปุนเปนผูประเมินผล รายการท่ีผลิตข้ึน เพื่อนา

ไปสูการปรับปรุงแกไข บทสรุป และผลอภิปรายท่ีสมบูรณ โดยจะทําการ สัมภาษณในหัวขอ “ความ

คิดเห็นและความพึงพอใจหลังจากการรับชมรายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาได

งายในประเทศไทย รายการ Shiyou Shiyou Cooking” ซึ่งจะใชการสงลิงครายการจากส่ือออนไลน

ท่ีเปนชองทางในการนําเสนอ (www.youtube.com) และทําการสัมภาษณ ผานทางอินเตอรเน็ต 
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(Skype) ทําใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ ประโยชนท่ีไดรับจากการรับชม

รายการอยางเจาะลึกจากผูท่ีมีความรู ซึ่งในการสัมภาษณนั้นจะประกอบดวย แนวคําถาม ดังตอไปนี้ 

(1) ความคิดเห็นตอรูปแบบของรายการShiyou Shiyou Cooking (Format)  

(2) ความคิดเห็นตอเนื้อหารายการShiyou Shiyou Cooking (Content)  

(3) ความคิดเห็นตอการนําเสนอของรายการShiyou Shiyou Cooking (Style)  

(4) ความคิดเห็นตอกราฟก ความสนุกสนาน ภาพ ดนตรีและเสียงประกอบของรายการ 

Shiyou Shiyou Cooking (Music and Sound effect)  

(5) ความคิดเห็นตอภาพรวมของรายการShiyou Shiyou Cooking (Overview) 

3.2.2  การสํารวจความพึงพอใจดวยการตอบแบบสอบถาม(Survey Research) โดยให

กลุมเปาหมาย ผูชมวัยรุน ท่ีมีความทันสมัย มีความคิดเปนของตัวเอง มีความสนุกสนาน โดยไมจํากัด

ชวงอายุ ท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร เปนผูประเมินผล รายการท่ีผลิตข้ึน เพื่อนําไปสูการ

ปรับปรุงแกไข บทสรุป และผลอภิปรายท่ีสมบูรณ โดยจะทําการ สัมภาษณในหัวขอ  “ความพึงพอใจ

และประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายใน

ประเทศไทย รายการ Shiyou Shiyou Cooking”ซึ่งจะใชการสงลิงครายการจากส่ือออนไลนท่ีเปน

ชองทางในการนําเสนอ (www.youtube.com) และสงแบบสํารวจความความพึงพอใจดวยการตอบ

แบบสอบถาม ผานทางเว็บไซต SurveyCanทําใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ 

ประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการจากมุมมองของกลุมเปาหมาย ซึ่งในการสัมภาษณนั้นจะ

ประกอบดวย แนวคําถาม ดังตอไปนี้  

(1) ความพึงพอใจตอรูปแบบของรายการShiyou Shiyou Cooking (Format)  

(2) ความพึงพอใจตอเนื้อหารายการShiyou Shiyou Cooking (Content)  

(3) ความพึงพอใจตอการนําเสนอของรายการShiyou Shiyou Cooking (Style)  

(4) ความพึงพอใจตอกราฟก ความสนุกสนาน ภาพ ดนตรีและเสียงประกอบของ 

รายการShiyou Shiyou Cooking (Music and Sound effect)  

(5) ความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการShiyou Shiyou Cooking (Overview)  
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4. การทดสอบเคร่ืองมือ  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดใชการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) โดยใชเครื่องมือ เปน
แบบสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) แบบสอบถาม (Questionnaire) การสัมภาษณ
แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และ การสํารวจความพึงพอใจดวยการตอบแบบสอบถาม ผาน
ทางเว็บไซต SurveyCan เปนเครื่องมือหลักในการเก็บขอมูลและประเมินผลการผลิตรายการ ดังนั้น
การทดสอบเครื่องมือ จึงมีลักษณะดังนี้  

ในการทดสอบคาความตรง (Validity) และคาความเท่ียงตรง (Reliability) ของ 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ รวมถึงแนวคําถามท่ีใชในการสนทนากลุมนั้น ผูศึกษาไดนําเครื่องมือ 
ท้ังหมดมาทําการทดลอง เพื่อตรวจสอบ ความถูกตองแมนยํา โดยใหกลุมผูเช่ียวชาญทางดานวิชาการ 
ดานการส่ือสารมวลชน และกลุมผูผลิตรายการ ทดสอบความแมนยําของโครงสรางคําถาม เนื้อหา 
รวมถึงภาษาท่ีใชในการต้ังคําถาม เพื่อใหไดขอมูลตามท่ีตองการเมื่อเขาไปสัมภาษณกับกลุมตัวอยาง 
จริงท่ีไดกําหนดไว  
 
5 ข้ันตอนและวิธีการเก็บขอมูล  

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบง 
ออกเปน 2 ข้ันตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อ
ประเมินผลรายการ ดังตอไปนี้  

5.1 การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ  
ข้ันตอนท่ี 1 ผูศึกษาไดทําการศึกษา คนควาเก็บรวบรวมขอมูล จากหนังสือ และเอกสารทา

งดานวิชาการ บทความตางๆ ทางอินเทอรเนต วิทยานิพนธ ตลอดจนงานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ กับ 
การผลิตรายการทําอาหาร ทางโทรทัศน สัดสวนของรายการทําอาหารทางโทรทัศนในปจจุบัน 
ตลอดจนรูปแบบและเนื้อหาในรายการซึ่งเปนท่ีตองการของผูชมกลุมเปาหมาย เพื่อนํามาใชเปน
แนวทาง ในการผลิตรายการการสรางสรรครายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาได
งายในประเทศไทย 

 ข้ันตอนท่ี 2 ผูศึกษาไดทําการรับชมรายการทําอาหารทางโทรทัศน ของสถานีวิทยุโทรทัศน 
NTV, NHKประเทศญี่ปุน รวมท้ังส้ิน 2 รายการ ผานทางเว็บไซตของ ทางสถานี 
(www.youtube.com) โดยแตละรายการออกอากาศตามวันและเวลา ดังนี้  
  1. รายการ MOCO's kitchen  

  ออกอากาศทางสถานี NTV ทุกวันประมาน 7.00น. 

  2. รายการCookin' Idol Ai! Mai! Main! 

  ออกอากาศทางสถานี NHK วันจันทร-วันศุกร เวลา17:40 – 17:50น. 
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เพื่อนํามาวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการนําเสนอท่ีเกิดข้ึนในรายการวามีกี่ อยางไรบาง  
โดยใชแนวคิดดานการผลิตรายการทําอาหารทางโทรทัศน และแนวคิดดานการดัดแปลงและ สราง
สรรคเมนูอาหารตางๆ   มาประกอบในการศึกษาวิเคราะห คนหากลวิธีการคัดเลือกเนื้อหา รูปแบบ 
และวิธีการนําเสนอของผูผลิต และ         ผูดําเนินรายการท้ังท่ีดีและท่ีบกพรองหรือยังไมปรากฏใน
รายการ เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาได
งายในประเทศไทย 

ข้ันตอนท่ี 3 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อขอขอมูล
และความคิดเห็น จากผูผลิตและผูดําเนินรายการอาหารทางโทรทัศน ซึ่งไดนําผลศึกษาคนควา
รวบรวมขอมูลจากเอกสารทางดานวิชาการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนการวิเคราะหเนื้อหาของ
รายการมาเปน แนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือก
รูปแบบและเนื้อหาท่ีดี กลวิธีในการส่ือสาร ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการทําอาหาร
ทางโทรทัศนแลว จึงทําการ รวบรวมขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการผลิตรายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทยตอไป 

ข้ันตอนท่ี 4 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ชนิดใหกลุม ตัวอยาง
กรอกคําตอบเอง (Self-administered) ซึ่งเปนกลุมวัยรุนท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ จํานวน
ท้ังส้ิน 100 คน โดยไดนําผล การศึกษาคนควารวบรวมขอมูลจากเอกสาร ตลอดจนผลจากการ
วิเคราะหรูปแบบและเนื้อหารายการ มาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามเพื่อใหทราบถึง
พฤติกรรมการเปดรับ และความตองการท้ัง ในดานเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพื่อใชเปน
แนวทางในการผลิตรายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทยให
สอดคลองตอความตองการของกลุมเปาหมายตอไป 

ข้ันตอนท่ี 5 ผูศึกษาไดเตรียมการกอนการผลิต (Pre-production) โดยนําขอมูล ท้ังหมดท่ี
วิเคราะหรวบรวมได มาจัดทําโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal) หาขอมูลเพื่อเขียน บท
รายการ (Script) ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตรายการท้ังหมด  

5.2 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินผลรายการ  
ผูศึกษาจะนําเสนอผลงานการผลิตรายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาได

งายในประเทศไทย ตอผูท่ีมีความรูดานอาหารญี่ปุน และ ผูท่ีมีความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
อาหารญี่ปุนจํานวน 3คน โดยสงลิงครายการผานส่ือออนไลน (www.youtube.com) และทําการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผานทางอินเตอรเน็ต (Skype) ในหัวขอ "ความคิดเห็น
และความพึงพอใจหลังจากการรับชมรายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายใน
ประเทศไทย รายการ Shiyou Shiyou Cooking” รวมท้ังเสนอผลงานตอ กลุมเปาหมาย ผูชมวัยรุน 
จํานวน10 คนโดยสงลิงครายการผานส่ือออนไลน (www.youtube.com) และสงแบบสํารวจความ
ความพึงพอใจดวยการตอบแบบสอบถาม ผานทางเว็บไซต SurveyCan  ในหัวขอ“ความพึงพอใจและ
ประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศ
ไทย รายการ Shiyou Shiyou Cooking”จากนั้นจึงนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหผลการประเมิน รายการ
ท่ีผลิตข้ึน ท้ังในดานรูปแบบ เนื้อหา ผูดําเนินรายการ ดนตรีท่ีใช ตลอดจนภาพรวมของรายการ ซึ่งจะ
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นําไปสูการปรับปรุงแกไขช้ินงานใหสอดคลองกับความตองการ และความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย
มากท่ีสุด  

 
6 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล  

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล ใน
แตละสวน ดังตอไปนี้  

6.1 ผูศึกษาไดรับชมรายการทําอาหารทางโทรทัศน ของสถานีวิทยุโทรทัศน NTV, NHK
ประเทศญี่ปุนรวมท้ังส้ิน 2 รายการ รวมท้ังรับชมยอนหลัง ผานทางเว็บไซต (www.youtube.com) 
และเว็บไซต รายการดูยอนหลังตางๆ 

6.2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ เพื่อขอมูลและความคิดเห็นจากบุคคลท่ีมีความรูดาน
อาหารญี่ปุน และ กลุมของผูสนใจดานภาษาและวัฒนธรมญี่ปุน อยางนักเรียนท่ีเรียนภาษาญี่ปุน และ
บุคคลท่ีช่ืนชอบอาหารญี่ปุน ในกรุงเทพมหานครฯ ต้ังแตวันท่ี 9 กันยายน – 30 กันยายน พ .ศ.2556 
เปนระยะเวลา 3 สัปดาห  

6.3 ผูศึกษาไดทําการแจกแบบสอบถาม เพื่อทาการสํารวจถึงพฤติกรรมการเปดรับและ 
ความตองการของกลุมเปาหมาย จานวน 100 คน ต้ังแตวันท่ี 16-30 กันยายน พ .ศ. 2556 เปน
ระยะเวลา 2 สัปดาห ทางการแจกแบบสอบถาม ท่ีสยามสแควร 

6.4 ผูศึกษาไดทําการเตรียมการกอนผลิตรายการ เริ่มต้ังแตการวิเคราะหขอมูล จัดทํา 
โครงสรางและโครงรางรูปแบบของรายการ หาขอมูลในเรื่องของเนื้อหา เขียนบทรายการ คัดเลือก 
เพลงและดนตรีประกอบ และทําการผลิตรายการดวยวิธีการบันทึกเสียง ต้ังแตวันท่ี 16-30 กันยายน 
พ.ศ. 2556 เปนระยะเวลา 2 สัปดาห  

6.5 ผูศึกษาไดทําการประเมินผลรายการ สัมภาษณและ การสํารวจความพึงพอใจดวยการ
ตอบแบบสอบถาม  ของกลุมเปาหมาย จํานวน 10  คน และผูท่ีมีความรูดานอาหารญี่ปุน และ ผูท่ีมี
ความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและอาหารญี่ปุนจํานวน 3คน ระหวางวันท่ี 6-13 มกราคม พ. ศ. 2557 

 
7. การวิเคราะหขอมูล  

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปใชใน การ
ผลิตรายการโดยไดใชสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) เปนสถิติพื้นฐานท่ีนําเสนอใน การ
รวบรวมขอมูล แจกแจงขอมูล และการบรรยายคุณลักษณะของขอมูล และใชสถิติเชิงพรรณา ซึ่งเปน
การวิจัยเชิงคุณภาพมาสัมภาษณผูเช่ียวชาญ โดยผลท่ีไดจะสรุปบรรยาย และพรรณา คุณลักษณะของ
กลุมตัวอยางท่ีศึกษา ซึ่งจะแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน คือ การวิเคราะห ขอมูลกอนการ
ผลิตรายการ และการวิเคราะหขอมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังตอไปนี้  

7.1. การวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ  
ข้ันตอนท่ี 1 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลขอมูลจาการรับฟงรายการทําอาหารโดยการนํา

เนื้อหาและวิธีการนําเสนอของรายการท้ัง 4 รายการ มาจําแนกลักษณะ ของรูปแบบและเนื้อหา เพื่อ
วิเคราะหใหเห็นถึงขอดีและขอบกพรองท่ีสามารถนํามาปรับใชในการผลิตรายการได  
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ข้ันตอนท่ี 2 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติข้ันพื้นฐาน โดยไดนําคําตอบท่ี กลุม
ตัวอยางตอบในแบบสอบถาม มาทําการคํานวณผลทางสถิติ เพื่อหาคาเฉล่ียและแจกแจงความถ่ี ดาน
พฤติกรรมการเปดรับ ตลอดจนความตองการดานรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงการนําความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะมาใชพิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการ  

ข้ันตอนท่ี 3 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) โดยการนําคําตอบของบุคคลท่ีมีความรูดานอาหารญี่ปุน และกลุมของผูสนใจดานภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุน อยางนักเรียนท่ีเรียนภาษาญี่ปุน และบุคคลท่ีช่ืนชอบอาหารญี่ปุน ใน
กรุงเทพมหานครฯท่ีไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะห แลวนํามาสรุป เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิต
รายการตอไป  

ผูศึกษาจะนําผลการวิเคราะหรายการทําอาหาร 4 รายการ การสัมภาษณบุคคลท่ีมีความรู
ดานอาหารญี่ปุน และ กลุมของผูสนใจดานภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน อยางนักเรียนท่ีเรียนภาษาญี่ปุน 
บุคคลท่ีช่ืนชอบอาหารญี่ปุน และการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง มาสรุปประเด็นเพื่อกําหนด
แนวทางในการผลิตรายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทยตอไป  

7.2. การวิเคราะหขอมูลหลังจากการผลิตรายการ  
ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 

และการสํารวจความพึงพอใจดวยการตอบแบบสอบถาม  เพื่อประเมินผลรายการท่ีไดผลิตข้ึนโดยนํา
คําตอบท่ีได ท้ังในดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ ประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการของ
กลุมเปาหมาย มาศึกษาวิเคราะห เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงรายการใหสอดคลองกับความ
ตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากท่ีสุด  

 
8 การนําเสนอขอมูลและช้ินงาน  

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูล และช้ินงานท่ีไดจาก 
การวิเคราะหขอมูล และการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ การนําเสนอขอมูลในข้ันตอน 
กอนการผลิตรายการ การนําเสนอขอมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิตรายการ การนําเสนอรายการท่ี 
เสร็จสมบูรณ และการนําเสนอผลการประเมินรายการ ดังตอไปนี้  

8.1 การนําเสนอขอมูลในข้ันตอนกอนการผลิตรายการ  
ขอมูลในข้ันตอนกอนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมข้ึนเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการ

ผลิตรายการ ดังตอไปนี้ 
สวนท่ี 1 นําเสนอรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการนําเสนอกลยุทธและยุทธวิธี ในการส่ือสารของ

รายการทําอาหารทางโทรทัศน เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการ การสรางสรรครายการ
ทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทย (Shiyou Shiyou Cooking) ตอไป  

สวนท่ี 2 นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณของกลุมตัวอยาง ผูผลิต และ
ผูดําเนินรายการทําอาหาร 4 ทาน ตามประเด็นคําถามท่ีกําหนดไว เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น
เกี่ยวกับรายการทําอาหารทางโทรทัศนในปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาท่ีดี กลวิธี
ใน การส่ือสารของผูดําเนินรายการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการทําอาหารทางโทร
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ทัศน เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการการสรางสรรครายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกต
จากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทย (Shiyou Shiyou Cooking) ตอไป  

8.2 การนําเสนอขอมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิตรายการ  
ขอมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมข้ึนเพื่อนํามาใชในการวาง 

แผนการผลิตรายการ ดังตอไปนี ้
สวนท่ี 1 นําเสนอโครงสรางและโครงรางรูปแบบ (Proposal) ของรายการ ซึ่งจะ ประกอ

บดวย   องคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอท่ี
จะทําการผลิตข้ึนในแตละตอนของรายการ  

สวนท่ี 2 นําเสนอบทรายการ (Script) ท้ังส้ิน 2 ตอน ซึ่งจะประกอบดวยบทพูดของ ผู
ดําเนินรายการ รวมถึงดนตรีหรือเพลงประจําของรายการ  

สวนท่ี 3 นําเสนอตารางการดําเนินงานในการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อให ทราบถึง
ระยะเวลาและเปาหมายการดําเนินงาน ต้ังแตการเก็บรวบรวมขอมูล ไปจนถึงการประเมินผล รายการ  

8.3 การนําเสนอรายการท่ีเสร็จสมบูรณ  
นําเสนอตัวรายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทยเสร็จ

สมบรูณ ความยาวตอนละ 5 นาที จํานวนท้ังส้ิน 1 รายการ (2 ตอน)  
8.4 การนําเสนอผลการประเมินรายการ  
นําเสนอผลการประเมินรายการท่ีไดจากกลุมตัวอยางผูเช่ียวชาญดานอาหาร และ

กลุมเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
และ การสํารวจความพึงพอใจดวยการตอบแบบสอบถาม  (Survey Research) เพื่อใหทราบถึงความ
คิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการของกลุมเปาหมาย ในดานของ
รูปแบบ เนื้อหา ผูดําเนินรายการ รวมถึงดนตรีหรือเพลงประจํารายการ แลวนําผลท่ีไดมาสรุปตาม
ประเด็น เพื่อใชเปน แนวทางในการปรับปรุงแกไขรายการตอไป  

 
9. การวางแผนการผลิตช้ินงาน  

ผูศึกษาไดวางแผนการในการผลิตรายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาได
งายในประเทศไทยโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

9.1 รวบรวมผลการวิจัยท่ีไดจากการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) และ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อวิเคราะหขอมูลและนําผลท่ีไดมาจัดทําโครงรางรายการ
ทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทย  (Pre-Production) รวบไปถึง
เตรียมงานกอนการถายทําจัดทํา โครงสรางและโครงรางรูปแบบ (Proposal) ของรายการ   

9.2 จัดทําตารางการดําเนินงานในการผลิตรายการ  
ผูศึกษาไดจัดทําตารางการดําเนินงานในการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อให ทราบถึง

ระยะเวลาและเปาหมายในการดําเนินงาน ต้ังแตการเก็บรวบรวมขอมูล ไปจนถึงการประเมินผล

รายการ  
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บทท่ี  4 

ประมวลผลวิจัย 
 

การศึกษาและผลิต “ รายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายใน
ประเทศไทย ” ใชวิธีการศึกษาและวิจัยแบบวิเคราะห เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อศึกษา
วิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา วิธีการนําเสนอ ท่ีปรากฏในรายการทําอาหารท้ังในและตางประเทศ 
ตลอดจนศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากผูผลิตรายการทําอาหาร  ผูผลิตรายการวัยรุน และผูเช่ียวชาญ
ทางดานอาหาร เพื่อใหไดแนวทางในการผลิต รายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาได
งายในประเทศไทย ใหสอดคลองกับความ ตองการของผูชมมากท่ีสุด โดยแบงการนําเสนอผลการเก็บ
รวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ ออกเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้  

 
1. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ  

 2. ผลการวิจัยกอนการผลิตรายการ  

3. การนําเสนอช้ินงานรายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายใน

ประเทศไทย “Shiyou Shiyou Cooking” 

 

1. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ 

1.1. บทวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการนําเสนอจากเทปบันทึกภาพรายการสาธิต

ทําอาหารท่ีมีเนื้อหา เกี่ยวกับอาหารแบบประยุกต ท้ังในและตางประเทศ รวมท้ังการรับฟงยอนหลัง

ผานทางเว็บไซดชมรายการ ยอนหลัง ตางๆ จํานวนท้ังส้ิน 4 รายการ  

1.2. บทวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับวัยรุน (Glee Girl) ผูดําเนิน

รายการอาหารทางชองออนไลน (Food Travel TV) และผูเช่ียวชาญทางดานอาหารจํานวนท้ังส้ิน 3 

ทาน  

1.3. ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนท่ัวไป และความตองการในดาน

รูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมายท่ีมีตอรายการสาธิตทําอาหารญี่ปุนแบบประยุกต จาก

แบบสอบถามจํานวน 100คน 

1.4. การนําเสนอโครงรางและบทรายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงาย

ในประเทศไทย“Shiyou Shiyou Cooking”  
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2. ผลการวิจัย กอนการผลิตรายการ  
2.1 ผลการศึกษาจากการวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการนําเสนอท่ีปรากฏใน รายการ

ทําอาหารทางสถานีวิทยุโทร ทัศน NTV, NHKประเทศญี่ปุน รวมท้ังส้ิน 2 รายการ ท้ังท่ี ออกอากาศ
ตามวันและเวลาปกติ รวมท้ังรับชมยอนหลังผานทางเว็บไซตของทางสถานี (www.youtube.com) 
ต้ังแตวันท่ี 15 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เปนระยะเวลา 1 เดือน จํานวนท้ังส้ิน 2 รายการ 
ดังนี้  

1รายการMOCO's kitchen 

 2รายการCookin' Idol Ai! Mai! Main!  

ผูศึกษาจะทําการวิเคราะหแยกรายการทําอาหารทางโทรทัศนท้ัง 2 รายการ ออกเปนแตละสวน ดังนี้  

สวนท่ี 1 รูปแบบ (Format) ของรายการ  

 สวนท่ี 2 เนื้อหา (Content) ของรายการ  

สวนท่ี 3 ลีลาและวิธีการนําเสนอ (Style and Presentation) ของผูดําเนินรายการ 

รายการMOCO's kitchen  

รายการ “MOCO's kitchen” เปนรายการทําอาหารทางโทรทัศนท่ีออกอากาศทางสถานี 
วิทยุโทรทัศน NTV ของประเทศญี่ปุน โดย MOCO's kitchenมีความยาว3 นาที ซึ่งเปนชวงหนึ่งของ
รายการzipท่ีออกอากาศ 1ช่ัวโมงทุกวันเวลา  7.00 น. มีผูดําเนินรายการ 1 คน คือ ฮายามิ โมโคนิจิ 
(Hayami Mokoniki) ซึ่งเปนนักแสดงท่ีเปนท่ีนิยม และมีกลุมเปาหมายของรายการ คือ กลุมแมบาน  
และคนท่ีรักในการทําอาหารทุกเพศทุกวัย โดยมีลักษณะตางๆ ของรายการ ดังนี้ 

 
1.รูปแบบ (Format) ของรายการ MOCO's kitchen 
รายการ MOCO's kitchen เปนชวงหนึ่งของรายการ zipซึ่งเปนรายการขาวทางโทรทัศนท่ี

ออกอากาศในตอนเชา ก็จะเริ่มเปด รายการดวยขาวตางๆท้ังขาวท่ัวไป ขาวการเมือง ขาวกีฬา และ
พยากรณอากาศ สุดทายก็จะเขาชวงของ MOCO's kitchen ซึ่งจะเปนชวง ทําอาหารท่ีมีผูดําเนิน
รายการ เพียง 1 คน ซึ่งจะทําหนาท่ีสาธิตการทําเมนูอาหารตางๆ พรอมอธิบายวิธีการทําในแตละ
ข้ันตอนอยาง ละเอียด อีกท้ังยังอธิบายคุณประโยชนของวัตถุดิบ และอุปกรณท่ีใชในการทํา
เมนูอาหารตลอดท้ัง รายการอีกดวย โดยในชวงเริ่มตนท่ีเขาสูรายการจะเปนภาพมุมกวางคอยๆซูมเขา
ไปหาพิธีกร บางครั้งหามีเทศกาลตางๆอยางเชนวันวาเลนไทนก็จะเนนไปท่ีของตกแตงท่ีเขากับตีมแลว
คอยซูมกลองเขาไปหยุดท่ีพิธีกร แลวก็มีกราฟกข้ึนช่ือพิธีกร และตลอดรายการจะมีกราฟกท่ีบอกเวลา
และพยากรณอากาศของวันนี้ตลอด 

สําหรับในชวงแรกของรายการนั้น ผูดําเนินรายการจะทําหนาท่ีกลาวทักทายผูชม หลังจาก
นั้นจะเอาใจแฟนรายการดวยการอานจดหมาย ของผูชมทางบานท่ีสงเขามาวาอยากใหทําเมนูอะไร มี
คําถามอะไรบาง โดยจะทําเปน กราฟกจดหมายนารักๆ  คอยๆเล่ือนข้ึนมาตามท่ีอานหลังจากท่ีอาน
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จดหมายจบพิธีกรก็จะพูดถึงเมนูท่ีเขียนในจดหมาย หากเปนเมนูท่ีเคยทําแลวก็จะใหติดตามสูตรใน
หนังสือท่ีรวบรวมสูตร หรือถาถามคําถามเกี่ยวกับเคล็ดลับการทําอาหารพิธีกรก็จะตอบคําถามและ
บอกวิธีให แลวก็จะพูดถึง หัวขอของอาหารท่ีจะทําในวันนี้วาเปนเมนูอะไร มีความพิเศษอยางไรบาง 
เพื่อใหคนดูรูสึกสนใจและ อยากติดตามชม  กอนจะพาเขาสูชวงแรกของรายการ จะไตเต้ิลรายการท่ี
จะนําไปสูชวงทําอาหาร และมีโลโกประจํารายการท่ีจะนําเสนอแบบเรียบงาย เหมือนแกะสลักไปบน
แผนไม 

ตอจากนั้นก็จะเขาสูกระบวนการทําอาหาร โดยจะเริ่มตนหยิบวัตถุดิบมาทําอาหารเลย จะไม
มีการมาแนะนําวัตถุดิบในการทําอาหาร เพราะรายการคอนขางส้ัน พิธีกรก็จะพูดวิธีทํา และทําไป
เรื่อยๆ โดยจะมีกราฟฟกข้ึนตลอดเวลาวาใสวัตถุดิบอะไรบาง สวนผสมเทาไหร และถาหากบาง
ข้ันตอนท่ีมีทริก หรือเคล็ดลับในการทํา ก็จะมีกราฟกข้ึนเปน Pointสําคัญๆใหวามีเคล็ดลับในการทํา
อยางไร อยางเชนพิธีกรบอกใหห่ันมะเขือแบบเชียงๆ แตก็ไมไดบอกวาเพราะอะไร ในPointก็จะข้ึนวา
การห่ันมะเขือแบบเชียงๆจะทําใหผัดออกมาสวยและสุกงายกวา ก็จะทําใคผูชมไดความรูและมีความ
นาสนใจมากข้ึน  

เนื่องจากรายการเปนชวงหนึ่งของรายการอื่นจึงมีระยะเวลาท่ีคอนขางส้ันมาก ทําใหรายการ
ดําเนินไปอยางรวดเร็ว ท้ังการทําอาหาร วิธีทําตางๆ พิธีกรก็จะพูดไปเรื่อยๆ ทําไปเรื่อย จนกระท่ังทํา
เสร็จ พิธีกรก็จะยื่นเมนูเขาหากลอง แลวก็จะเปนPack-shot อาหารในกรอบกราฟกนารักๆ และจะมี
Voice overพูดถึงอาหารตัวนั้น เปนลักษณะเหมือนการโฆษณาใหดูนาสนใจมากยิ่งข้ึน  

และสุดทายกอนปดรายการพิธีกรก็จะมานั่งชิมอาหารท่ีทํา ตักอาหารข้ึนมาใหผูชมดู แลวก็
พูดถึงรสชาดของอาหารวันนี้และใหผูชมเอากลับไปลองทําดูท่ีบาน กอนจะพูดปดรายการ 

สรุปรูปแบบรายการของรายการ MOCO's kitchen จะเนนการสาธิตข้ันตอนการทําอาหาร
อยางกระชับฉับ ไว โดยใสรายละเอียดเรื่องเคล็ดลับการทําอาหารไปในกราฟก Pointตางๆ เพื่อ
สอดแทรกเขาไปในรายการ ไมวาจะ เปนวิธีการเตรียมวัตถุดิบ  การปรุง และการตกแตงตางๆ 
นอกจากนี้ ยังเปดโอกาสใหผูชมทางบานเขามามีสวนรวม โดยสามารถสงจดหมายเขาไปถามเคล็ดลับ 
นําเสนอเมนูท่ีจะนํามาทําในรายการดวย 

2. เนื้อหา (Content) ของรายการMOCO's kitchen  
รายการMOCO's kitchenเปนรายการท่ีเจาะกลุมแมบานท่ีดูขาวในชวงเชา ก็จะเนนเนื้อหา

เรื่องวิถีชีวิตท่ีเรียบงายแบบเซน อาหารก็จะไมใชเมนูท่ีหรูหรามาก จะเปนเมนูอาหารญี่ปุนท่ัวไปท่ีคน
จะทําบานอยูแลวแตจะนํามาทําใหดูหรูหราดูนากินข้ึนดวยวิธีการทํา  และเคล็ดลับตาง ๆ เพื่อเอาใจ
แมบานท่ีตองทําอาหารทุกวันใหเมนูเดิมๆมีอะไรมากข้ึน โดยในเนื้อหาขอมูลจะเต็ม ไปดวยเมนูอาหาร
ท้ังคาวและหวาน ท่ีจะนํามาสาธิตข้ันตอนการทํา และมีกราฟกบอกสวนผสมและสัดสวน อยาง
ละเอียด ในการทําอาหารแตละข้ึนตอนก็จะมี Pointเคล็ดลับวิธีการทําในแตละข้ันตอนสอดแทรกลง
ไปอยูเสมอ และจะท้ิงทายดวยการมานั่งชิบใหผูชมดูแบบสบายๆ เพื่อใหผูชมรูสึกวาเมนูนี้เปนเมนูท่ี
เรียบงาย สามารถนําไปทําเองไดท่ีบาน และเหมือนไดรับประทานไปพรอมๆกับดาราช่ือดังอยางโมโค
นิจิ 
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สรุปเนื้อหาของรายการMOCO's kitchen จะมุงเนนไปในเรื่องเมนูเรียบงาย ใชวิถีชีวิตแบบ
เซนของญี่ปุน คือจะไมปรุงแตงอะไรมาก จะเนนรสชาติของวัตถุดิบเปนหลัก และเปนรายการท่ีเอาใจ
แมบานหลังจากดูขาวในตอนเชา 

 
3. ลีลาและวิธีการนําเสนอ (Style and Presentation) ของรายการMOCO's kitchen 
ลีลาและวิธีการนําเสนอรายการ MOCO's kitchenจะเนนการใชเทคนิคการนําเสนอ ดวย

การซูม ภาพถายภาพจากมุมกวางกอน แลวใชจังหวะซูมภาพเขาไปเร็วๆ แลวคอยหยุดท่ี Shotท่ี
ตองการ ภาพข้ันตอนการทําอาหารสวนใหญจะเนนภาพท่ีเปน Close Up Shot ซึ่งทําใหเห็น
รายละเอียดของภาพอยางชัดเจน มีการตัดตอภาพท่ีรวดเร็ว แตไดจังหวะทําใหไมรูสึกวาภาพโดดท้ังท่ี
ตัดยนระยะเวลาไปมาก ในเรื่องของกราฟกก็มีการใชกราฟกตางๆเขามาบอกสวนผสมและเคล็ดลับใน
การทําในแตละข้ันตอน ทําใหยนระยะเวลาในสวนท่ีพิธีกรตองพูด สวนในเรื่องของ อุปกรณและฉากท่ี
ใช ในรายการทําอาหารดูเรียบงาย และสะอาดตา โดยโทนสีท่ีใชในรายการจะเปนโทนสีขาวลวน 
ตกแตงดวยตนไมเล็กๆและวัตถุดิบเล็กนอย  ทําใหรายการมีความคลาสสิก สวนผูดําเนินรายการก็จะ
เปนนักแสดงช่ือดังท่ีมีความสามรถในการทําอาหาร ทําใหเปนท่ีสนใจของกลุมแมบานอยูแลว รวมกับ
มีลีลาในการถายทอด ข้ันตอนการทําอาหารท่ีละเอียดและประณีต เนนการพูดอธิบายถึงการ ทํา
เมนูอาหารตางๆ ไดอยาง ชัดเจน และมีการใชน้ําเสียงการพูดท่ีนาฟง 

สรุปลีลาและวิธีการนําเสนอรายการของรายการ MOCO's kitchenนั้น จะมีสไตลเรียบงาย
แบบเซน การใชเทคนิค ซูมภาพโดยใชจังหวะเร็วๆ แลวคอยหยุดท่ี Close up Shot มีรูปแบบการ
นําเสนอดวยกราฟก ทําใหเห็นถึงข้ันตอนการทําอยางละเอียด โดยรายการจะเนนฉากโทนสีขาวลวน 
ตกแตงดวยตนไมทําใหรายการมีความคลาสสิก พิธีกรก็มีหนาตาดี บุคลิกดี สะอาด เหมา ะกับการ
ทําอาหาร 

 
รายการCookin' Idol Ai! Mai! Main!  

รายการCookin' Idol Ai! Mai! Main! เปนรายการทําอาหารในรูปแบบของการตูน เปน
รายการอาหารสําหรับเด็ก ท่ีออกอากาศทาง สถานีวิทยุโทรทัศน NHKของประเทศญี่ปุน โดย
ออกอากาศทุกวันจันทร -ศุกรเวลา 17.40-17.50 น. เปนเวลา10นาที ซึ่งจะมีผูดําเนินรายการหลัก 1
คน คือฮารุกะ ฟุคุฮาระ (Haruka Fukuhara) และมีกลุมเปาหมายของรายการ คือ เด็กท่ีชอบดู
การตูนและรักในการทําอาหาร โดยจะมีลักษณะตางๆ ของรายการดังนี้  

 
1.รูปแบบ (Format) ของรายการ Cookin' Idol Ai! Mai! Main! 
รายการCookin' Idol Ai! Mai! Main! รายการMOCO's kitchenเปนรายการทําอาหาร

ทางโทรทัศนสําหรับเด็กท่ีมีการสรางเรื่องราวใหเปนเหมือนการตูน โดยในการตูนโดยมีผูดําเนิน
รายการหลัก1 คน ท่ีภาคเสียงเปนนางเอกในการตูน และเปนผูสาธิตการทําอาหารจริงๆในสตูดิโอคือ
ฮารุกะ ฟุคุฮาระ (Haruka Fukuhara) ซึ่งเปนดาราเด็กท่ีมีความสามารถในการทําอาหาร โดยในชวง
เริ่มตนกอน ท่ีจะเขาสูรายการจะมีเพลงเปนไตเต้ิลประกอบรายการและการตูน ท่ีมีความนารักและ
แปลกกวารายการอื่น  
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สําหรับในชวงแรกของรายการนั้นจะเริ่มนําเสนอดวยการตูนท่ีจะเกริ่นถึงเรื่องอาหารท่ีจะ
ทําในวันนี้ ก็จะเปนเรื่องเปนราวข้ึนมาวาทําไมนางเอกในเรื่องคือเมน ฮีรากิ Main Hiiragi ถึงนําเมนูนี้
มานําเสนอในรายการ บางครั้ง ก็จะมีการคิดเมนูรวมกับภูติอาหาร บางครั้งก็เปนเมนูท่ีจะนําไปแขง 
แลวแตเนื้อเรื่องในแตละตอน  

ในชวงท่ี2ของรายการก็จะเขาสูการทําอาหารจริงๆในสตูดิโอ โดยฮารุกะ ฟุคุฮาระ (Haruka 
Fukuhara)ยังคงรับบทเปน  เมน ฮีรากิ Main Hiiragi ตัวละครในการตูน ซึ่งฉากรายการอาหารใน
สตูดิโอ ก็จะเหมือนกับฉากรายการอาหารในสตูดิโอของการตูนเหมือนกัน ซึ่งก็จะทําใหเด็กๆรูสึก
เหมือนวาการตูนนั้นไดกลายเปนคนจริงๆและใกลชิดเด็กๆมากข้ึน รายการในสตูดิโอท่ีเปนคนจริงๆก็
จะเริ่มจากมีโฆษกมาพูดเปดรายการ ใหพบกับดาราช่ือดังอยาง เมน ฮีรากิ Main Hiiragiในการ
ทําอาหาร ฮารุกะ ฟุคุฮาระ (Haruka Fukuhara)จะรับบทเปน  เมน ฮีรากิ Main Hiiragi ผูดําเนิน
รายการ โดยจะกลาวทักทายผูชมเล็กนอยและเริ่มทําอาหาร ในชวงการทําอาหารก็จะมีกราฟกท่ีคอย
บอกสวนผสมตางๆอยูตลอดเวลา และอธิบายข้ันตอนอยางละเอียดเพื่อใหเด็กเขาใจงาย และในบาง
ชวงก็จะมีการคุยกับภูติอาหารท่ีทําออกมาเปนลักษณะแอนนิเมช้ันแทรก ในรายการ ทําใหไมหลุด
คาแรคเตอรในการตูน หากอาหารมีการอบ หรือตม รอเดือด หรือตองรออะไรนานๆก็จะพักโฆษณา 

ตอจากนั้นก็จะเขาสูชวงท่ี3 ก็จะเปดรายการดวย โฆษกรายการพูดเปดรายการในชวงท่ี 3 ก็
จะเปดดวยฉากท่ีเปน เวทีเตน  โดยพิธีกรจะออกมาเตนเพลงและรองเพลงเล็กนอย เพื่อรอเวลาให
อาหารสุกหลังจากนั้นก็จะตัดเขามาอยูในสตูดิโอทําอาหารโดยมีฉากท่ีเตนเปนกรอบเล็กๆและมีเพลง
ประกอบ เหมือนเดิมและก็นําอาหารท่ีอบอยูมาทําตอ และตกแตงใหสวยงาม หลังจากนั้นก็จะเขา
เรื่องราวของการตูนตออีกเล็กนอย 

และสุดทายกอนปดรายการพิธีกรก็จะมานั่งชิมอาหารท่ีทํา แลวก็บอกใหผูชมเอากลับไป
ลองทําดูท่ีบาน กอนจะปดรายการดวยเครดิต และโลโกของคายท่ีทํารายการ 

สรุปรูปแบบรายการของรายการ MOCO's kitchen จะเนนการสาธิตข้ันตอนการทําอาหาร
อยางกระชับฉับ ไว โดยใสรายละเอียดเรื่องเคล็ดลับการทําอาหารไปในกราฟก Pointตางๆ เพื่อ
สอดแทรกเขาไปในรายการ ไมวาจะ เปนวิธีการเตรียมวัตถุดิบ การการปรุง และการตกแตงตางๆ 
นอกจากนี้ ยังเปดโอกาสใหผูชมทางบานเขามามีสวนรวม โดยสามารถสงจดหมายเขาไปถามเคล็ดลับ 
นําเสนอเมนูท่ีจะนํามาทําในรายการดวย 

 
2. เนื้อหา (Content) ของรายการCookin' Idol Ai! Mai! Main! 
รายการCookin' Idol Ai! Mai! Main! เปนรายการท่ีเจาะกลุมเด็กๆท่ีพึ่งกลับจากโรงเรียน

ในชวงเย็น ก็จะเนนเนื้อหา เรื่องราวของการตูนเปนหลัก โดยจะมีโครงเรื่องวา นางเอกเปนเด็ก
ประถมศึกษาปท่ี 5ช่ือเมน ฮีรากิ Main Hiiragiมีความสามารถในการรอง การเตน และเปนดาราเด็ก 
จนวันหนึ่งไดมา เปนผูดําเนินรายการทําอาหารเธอจึงตองเปนคนคิดเมนูอาหารท่ีจะเอาไปทําใน
รายการ โดยจะมีภูติอาหารเปนคูหูคอยชวยเหลือ และนางเอกก็จะตองชวยพวกภูติอาหารโดยใช
อาหารตอสูกับคนไมดีท่ีจะทําลายโลกของภูติอาหารดวย และก็จะมีเรื่องราวนารักๆเกี่ยวกับความรัก
ของนางเอก และเวทยมนตของพวกภูติอาหารตางๆท่ีทําใหเด็กๆชอบและติดตาม 
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ดานเมนูอาหารท่ีทําก็จะเนนเปนเมนูท่ีเด็กๆชอบกิน โดยในเนื้อหาขอมูลจะเต็มไปดวย
เมนูอาหารท้ังคาวและหวาน ท่ีจะนํามาสาธิตข้ันตอนการทํา และมี กราฟกบอกสวนผสมทีใหเด็กๆ
สามารถทําตามไดงาย บางครั้งก็จะเปนอาหารท่ีมีประโยชน เพื่อเปนการสงเสริมใหเด็กๆอยากทานผัก
ดวย และก็มีการเตนและรอง เพลงเพื่อดึงดูความสนใจของเด็กๆเพื่อท่ีจะใหไมรูสึกเบ่ือในการดู
รายการทําอาหาร 

สรุปเนื้อหารายการของรายการ Cookin' Idol Ai! Mai! Main! จะมุงเนนเรื่องราวของตัว
การตูนในเรื่อง และเปนเมนูงายท่ีเด็กๆชอบ เพื่อเอาใจเด็กๆท่ีพึ่งกลับจากโรงเรียนในตอนเย็น 

 
3. ลีลาและวิธีการนําเสนอ (Style and Presentation) ของรายการ  Cookin' Idol Ai! 

Mai! Main! 
ลีลาและวิธีการนําเสนอรายการ Cookin' Idol Ai! Mai! Main! จะเนนการใชเทคนิคการ

นําเสนอ ดวยเสนหของ เนื้อเรื่อง ในการตูนท่ีมีความนาสนใจ นาติดตาม และจุดเดนของลีลาในการ
นําเสนอคือ ผูดําเนินรายการจะเปนเด็กท่ีมีความนารักสดใส ท้ังบุคลิก หนาตา และน้ําเสียง มี
ความสามารถหลายดาน ท้ังรองเตน ทําอาหาร และการใหผูดําเนินรายการท่ีเปนคนจริงๆ สวม
บทบาทเปนนางเอกในการตูน เหมือนหลุดออกมาจา กแอนนิเมช่ัน และยังมีการใหตัวแอนนิเมช่ันใน
การตูน หลุดออกมาจริงๆในฉากทางอาหาร โดยใหผูดําเนินรายการคุยกับตัวแอนนิเมช่ัน อุปกรณและ
ฉากท่ีใชในรายการก็จะดูนารัก โทนสีท่ีใชในรายการก็จะเปนโทนสดใส โดยเนนโทนสีชมพูหวานๆทํา
ใหเหมือนฉากในการตูนมากท่ีสุด ทําใหรายการมีความนารักดึงดูดเด็กได 

สรุปลีลาและวิธีการนําเสนอรายการของรายการ Cookin' Idol Ai! Mai! Main! จะมีสไตล
นารัก เนนความสดใสแบบเด็กๆ โดยรายการจะเนนการใชอุปกรณและฉากดวยสีสดใส โดยเฉพาะสี
ชมพู เพื่อใหรายการดูมีความนารักมากข้ึน มีการเตน และรองเพลงเพื่อข้ันการรออาหารสุก ทําใหไม
นาเบ่ือ 

2.2 ผลการวิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตและผูดําเนินรายการอาหารทางโทรทัศน  
ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเพื่อขอขอมูลและความคิดเห็น เกี่ยวกับการผลิตรายการ

ทําอาหารทางโทรทัศน และการทําอาหารญี่ปุนแบบประยุกต จากผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับวัยรุน
(Glee Girl) ผูดําเนินรายการอาหารทางชองออนไลน  (Food Travel TV) และผูเช่ียวชาญทางดาน
อาหาร ในระหวางวันท่ี วันท่ี9– 21 กันยายน พ.ศ.2556 เปนระยะเวลาท้ังส้ิน 2 สัปดาห  ซึ่งไดทําการ
สัมภาษณจํานวน 3 ทาน ดังนี้ 

1. ผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับวัยรุน   

  คุณวรรณนิสา ทรรทรานนท (พี่นุน) 

  ครีเอทีฟรายการ Glee Girl ชองแบงชาแนล 

2. ผูดําเนินรายการอาหารทางชองออนไลน  

  คุณกรวิทย สักแกแกว  (เชฟอารม) 

  ผูดําเนินรายการใครๆก็เขาครัว (Food Travel TV) ทางชองออนไลน 
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3. ผูเช่ียวชาญทางดานอาหารญี่ปุน 

   คุณนฤนาท สุขสวาง 

  หัวหนาเชฟราน Siam Celadon สาขา ginza ประเทศญี่ปุน 

ท้ังนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหา กลวิธีใน

การส่ือสารของผูดําเนินรายการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการผลิตรายการทําอาหาร 

และนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาทาการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการทําอาหาร

ญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทย“Shiyou Shiyou Cooking” ผูศึกษาจึงได

ทําการวิเคราะหแยกบทสัมภาษณของผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับวัยรุน  (Glee Girl) ผูดําเนิน

รายการอาหารทางชองออนไลน (Food Travel TV) และผูเช่ียวชาญทางดานอาหารจํานวน3 ทาน

โดยแบงคําถาม ออกเปนหัวขอ และสรุปบทสัมภาษณท้ังหมด ไดดังนี้  

1. การสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับวัยรุน 

  -คําถามท่ัวไปเกี่ยวกับรายการโทรทัศนสําหรับวัยรุนในปจจุบัน 

คุณวรรณนิสา ทรรทรานนท กลาววา รายการวัยรุนท่ัวไปในปจจุบันคอนขางท่ีจะ

มีรูปแบบรายการ ซ้ําๆกันเยอะมาก สวนใหญก็จะเนนพวกแฟช่ัน เปนหลักเนื้อหาก็จะ

วนเวียนอยูกับการกิน เท่ียว เลนท่ัวไป   เพราะฉนั้นแตละรายการก็ตองหาจุดขาย

ของรายการตัวเองใหเจอ แลวก็ตองหาจุดแปลก วาจะทํายังไงให รายการเราแปลกกวา

คนอื่น ไมงั้นก็จะออกมาเหมือนๆกัน บางท่ีเนื้อหาท่ีนําเสนออาจจะนําเสนอเรื่อเดียวกัน แต

วิธีการนําเสนอตองไมเหมือนกัน ดังนั้นตองคิดเยอะหนอยในดานการนําเสนอวาจะตอง

นําเสนอโดยใชเทคนิคอะไรบาง 

 

 

  -คําถามดานเนื้อหาของรายการโทรทัศนสําหรับวัยรุน 

  คุณวรรณนิสา ทรรทรานนท กลาววา เนื้อหาหลักๆของรายการวัยรุน สวนใหญจะเปนเรื่อง

เกี่ยวกับแฟช่ัน สถานท่ีกิน สถานท่ีเท่ียว กิจกรรมใหมๆตามสมัยนิยม เรื่องสปอนเซอรก็มี

สวนบาง แตไมมากสวนใหญรายการวัยรุนหลักๆก็คือตองทันสมัยตลอดเวลาจะตกเทรนไมได

เด็ดขาด ตองคอยอัพเดทขาว ตามขาวตลอด อยางในสวนของรายการGlee Girlท่ีพี่ทําอยู ถา

อาทิตยไหนมีเอ็มวีตัวใหมออกมา เราก็จะเอาเคามาพูดถึงแลวคอยโยงเขาไปชวงอื่นๆของ
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รายการ เหมือนเราตองมีตีมหลักๆกอนวาจะทําเรื่องอะไรแลวคอยหาสรอยมันวาจะเอาอะไร

เขาไปเสริมโดยไมใหหลุดตีมหลักของเรา ใหมันดูกลมกลืนกัน ไปในทิศทางเดียวกัน 

  -คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนสําหรับวัยรุน 

คุณวรรณนิสา ทรรทรานนท กลาววา รูปแบบการนําเสนอของรายการวัยรุนก็มี

หลายอยาง เปนตัว หลักเลยท่ีจะดึงดูดวัยรุน เพราะเนื้อหาก็จะซ้ําๆกัน ก็จะแตกตางตรงวิธี

นําเสนอ เชนวิธีการนําเสนอจะนําเสนอยังไงใหดูแปลกกวารายการอื่น เรื่องตัวพิธีกรก็มีสวน

เหมือนกัน หนึ่งก็คือหนาตาดี การแตงตัวดีแลวก็ ตองใหทันสมัย นําเทรนการพูดเปน

ธรรมชาติคนก็จะติดตาม ดานเนื้อหาก็มีสวนสําคัญ เนื้อหาก็ตองอัพเดท  พูดงายๆวา

เกาะกระแสตลอดเวลา พวกฉาก กราฟกก็มีสวนชวยมากเหมือนกัน เพราะวาบางรายการ

พวกฉาก พวกกราฟกดูแลวมันจะจะดูแกไป เพราะฉะนัน้มันตองทําใหมันดูสดใสตลอดเวลา 

เนนสีเนนลูกเลน อะไรพวกนี้เยอะๆหนอย แตก็อาจจะเยอะไดแคบางชวง สมมุตวามันจะ

มีเพจท่ีตองอธิบายอะไร ก็ตองส้ันและ เขาใจงาย เพราะวาคนดูก็จะดูแคผานๆ ไมคอยมานั่ง

อานอะไรยาวๆ ยิ่งถาภาพสวยๆก็มีสวนเยอะเหมือนกัน  วัยรุนสมัยนี้ก็ชอบ ยิ่งภาพสวย 

คนก็ยิ่งดู อยางในเอ็มวีบางตัว ภาพสวยมาก คนก็สนใจมันก็ทําใหองคประกอบอื่นๆท่ี

นําเสนอก็ดูดีข้ึนไปดวย แลวก็เรื่องการเปดโอกาสใหคนเขามาเลนเกมมีสวนรวมในรายการก็

เปนสวนสําคัญเลย เพราะวัยรุนตองมาคูกับโซเช่ียลอยูแลว ไมวาจะโทรศัพท หรือเปน  

เฟสบุคแฟนเพจ ไอจีรายการ ก็ตองคอยอัพเดท และมีกิจกรรมตลอด 

-คําถามดานพิธีกร/ผูดําเนินรายการ  

คุณวรรณนิสา ทรรทรานนท กลาววา พิธีกรรายการวัยรุนหลักๆเลยตองเปนคน

ทันสมัย ท้ังการแตงตัวการพูดจา บุคลิกหนาตาก็ตองดี ก็จะมีสวนชวยดึงดูคนไดเยอะ ยิ่งถา

เปนคนท่ีมีช่ือเสียง สําหรับพี่การเอาคนดังๆมาทําเปนพิธีกรมันก็มีสวนท่ีจะเรียกคนมาดู

ข้ึนอยูแลว แตวาบางทีพิธีกรท่ีมาแจงเกิดใหม ถามีบุคลิก ทาทางการพูดจา  หนาตา เคา

อาจจะเหมาะกับรายการของเรามากกวา พูดจาเปนธรรมชาติดี ก็สามารถทําใหรายการมัน

นาสนใจไดมากกวาท่ีจะเอาคนท่ีมีช่ือเสียงมา แตเคาไมเหมาะกับรายการนี้มันก็ทําให

รายการมันดูไมสมบรูณ มันอยูท่ีรายการท่ีเราจะทําดวยวาคาแรคเตอรพิธีกรท่ีเราตองการจะ

ออกมาประมานไหนถึงจะเหมาะกับรายการ  

  -คําถามดานรายการอาหารทางโทรทัศนกับวัยรุน 

คุณวรรณนิสา ทรรทรานนท กลาววา สวนตัวคิดวาวัยรุนสวนใหญสมัยนี้ไมคอย

ทํากับขาวกัน เพราะจะทําไมคอยเปน นาจะเนนพวกพาไปกินมากกวา ไมคอยทําเอง แตมัน

ก็อาจจะมีกลุมเปาหมายท่ีเจาะจงเฉพาะบางกลุมได เชนพวกท่ีทําขนม อะไรนารักๆ สาวๆก็
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จะชอบ ก็จะเจาะเปนกลุมผูหญิงไปเลย พี่วาถาจะเอาแบบวัตถุดิบไทยมาใชแทนวัตถุดิบ

ญี่ปุนแบบนี้ก็นาสนใจ แตนาจะมีเปรียบเทียบใหเห็นไปเลยวา อยางเชนตนหอมญี่ปุน จะเอา

อะไรของไทยมาแทนตนหอมญี่ปุน เหมือนเปรียบเทียบใหคนทางบานดู แลวพิธีกรก็บอกวา

อันนี้คะมันมีกล่ินหรืออะไรท่ีมันใกลเคียงกันมากๆ สามารถใชแทนกันไดใหคนดูไดดูนิดนึง 

คลายๆกับทําอาหารลดแคลอรี่พอทําเสร็จแลวก็มาเปรียบเทียบแคลอรี่ใหเห็นชัดๆกันไปเลย 

แตอันนี้เปนการเปรียบเท่ียบ วัตถุดิบท่ีจะเอามาทดแทนกัน คนดูก็จะไดเห็นภาพชัดๆแลวคิด

ตาม ก็จะดูใหประโยชนมากข้ึน เชนอยากกิน อันนี้ แตใชอันนี้ก็ไดหาซื้อไดเหมือนกัน ก็จะ

ทําใหรายการนาสนใจมากข้ึน 

 

2. การสัมภาษณผูดําเนินรายการทําอาหารทางชองออนไลน 

  -คําถามเกี่ยวกับการถายทํารายการอาหาร 

เชฟอารม กลาววา การถายทํารายการอาหารอยางของรายการFood travel ก็จะ

ถายยาวไปเลย   ทีเดียวแตบางทีท่ีเบรกเปนชวงๆเพราะระยะเวลาทํานานคือเชฟไมรูจะสอน

อะไรแลว ท่ีเราเบรกไปก็เพราะระยะเวลามากกวา หรืออุปกรณในมือมันเลอะเทอะอยากจะ

เคลียกอนก็จะพักเพื่อไปจัด ไปลางใหมันเรียบรอยกอน หรือวาไปหาอุปกรณ หยิบอุปกรณ

อะไรกอน อาจจะตองหยุดบางชวง แลวอยางพวกShot Close Upพี่ก็จะมีกลองหลายตัว 

อยางถายรายการอาหาร เคาจะฟกมุมไวเลย เพราะเตามันไมเคล่ือนไหว แตคนท่ีตอง

เคล่ือนไหว แตบางทีก็อาจจะตองมีซูมเขาซูมออกบางตามขนาดของสิงของ แตกลองก็จะอยู

สูงพอสมควรนะ สวนใหญถาทํารายการพี่วานาจะมีกลองซัก3ตัวนะ มีมุมกวางตัวหนึ่ง แลว

ก็มุมท่ีฟกไปเลยตัวหนึ่งแลวก็มีอีกมุมไวสําหรับเสริมบางกรณี 

  -คําถามเกี่ยวกับดานวิธีการเลือกเนื้อหาของรายการอาหาร 

  เชฟอารม กลาววา วิธีการเลือกอาหารเราก็ตองก็ตองดูกลุมเปาหมายของเราวาคือ

ใคร อยางถาเราทําอาหารเผ็ดเด็ก ก็ทานไมได ทําอาหารหวาน ผูใหญผูสูงอายุก็ทานไมดี 

ชวงเวลาก็มีผล อยางเดือนหนาเทศกาล กินเจเราก็ตองคิดแลววาเราจะทําเมนูเจ อะไรดี หรือ

บางทีถาเราทํารายการเบเกอรี่ จะใหมาทําเจมันทําไมได เพราะเบเกอรี่มันตองมีนมมีไข ไมมี

ไมได เราก็อาจจะไมเลนเทศกาลนี้ อาจจะไปชวงฮาโลวีนแทน มันด้ินไดเรื่อยๆ 

  -คําถามดานผูดําเนินรายการอาหาร 

  เชฟอารม กลาววา ในFood Travelสวนใหญก็เปนเชฟหมด แตบางคนกอ็าจจะ

เปนคนท่ีมีความรูทางดานอาหารดวย คือไมไดเปนเชฟ บางคนก็อาจจะเปนเจาของธุรกิจ
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อาหารท่ีมีความรูเรื่องอาหาร หรือสวนตัวชอบทําอาหารอยูแลวก็สามารถมาทําอาหารได 

เพราะวาใครๆก็เขาครัว ถาคนท่ีไมใชเชฟมาเปนพิธีกรคิดวาไดนะ แตก็ตองมีทักษะในเรื่อง

เครื่องมือ หรือวาอาหารสักหนอย เพราะวาเวลาเราทําก็ตองพูดไปดวยทําไปดวย อยางเรา

เรียน นิเทศมาจะใหไปพูดเรื่องรัฐศาสตรมันก็คงไมเหมาะ ก็ตองตรียมความพรอม คือมี

ความรูไวหนอย อยางนอยก็ตองรูวาเราตองทําอะไรบาง แลวพิธีกรทําอาหารก็ตองเปนตัว

ของตัวเอง คือเรารูอะไรเราเขาใจอะไรเราก็ถายทอดออกไปอยางนั้น เราก็ตองนึกถึงใจเคาใจ

เรา ถาใหเรามานั่งฟงคนพูดเนิบๆเราก็คงไมอยากฟงก็อยากฟงคนท่ีสนุกสนานราเริง พูด

อธิบายเขาใจงาย เปนตัวของตัวเองประมานนั้น 

  -ความแตกตางของรายการอาหารทางโทรทัศนกับออนไลน 

เชฟอารม กลาววา มันก็ดีกันคนละอยาง อยางออนไลนมันก็ดูไดตลอด แตถาทีวีก็

คือเทปไหนเทปนั้น เคาถึงไดมีทีวีรีรัน ออนไลนมันจะดีตรงนี้แหละ อินเตอรเน็ตมันดูไดท่ัว

โลก เขาถึงไดมากกวา ออนไลนรายการดีๆมันก็เยอะ 

  -คําถามเกี่ยวกับอาหารประยุกต 

เชฟอารม กลาววา การประยุกตอาหารใหมๆมันนาจะเกิดมาจากแรงบันดาลใจ

หรือจินตนาการของเรา อยางบางทีเราเห็นลวดลายรูปทรงเลขาคณิต หรือสีสัน มันจะเกิด

เปนจินตนาการในหัวเรากอน อยางการทําอาหารของพี่ พี่จะคิดภาพในหัวกอนวาจะ

ออกแบบยังไง ถาทําออกมาแลวมันไมเปนเหมือนท่ีเราคิดดวยอุณหภูมิไฟ หรือ อะไรตางๆ 

เราก็สามารถนํามาเปล่ียนได ประยุกตใหเกิดสไตลแบบใหมมากข้ึน แบบท่ีทางตะวันตกเคา

จะ เรียกวา ฟวช่ันฟูด 

  -คําถามดานรายการอาหารญี่ปุนกับวัยรุน 

เชฟอารม กลาววา ในมุมพี่วาเด็กๆนาจะทานไดหมดนะ แตยังไมเนนเรื่องของ

สุขภาพมากเทาไหร สวนใหญวัยรุนนาจะชอบเปนพวกเนื้อสัตว รสชาดก็เปรี้ยว หวาน มัน 

เค็ม ไดหมดจัดจาน เนนรสชาดและสีสัน แตถาจะใหเนน เปนเมนูแตละคนก็จะชอบไม

เหมือนกัน ถาอาหารญี่ปุนท่ีวัยรุนชอบมากท่ีสุดนาจะเปน พวกอาหารกลอง เบนโตะ เพราะ

เขาถึงไดทุกคน แตวาจะเนนการแตงใหมันนารักๆ หนอย 

  -คําถามเกี่ยวกับความแตกตางระหวางอาหารไทยและอาหารญี่ปุน 

เชฟอารม กลาววา ท่ีพี่เรียนมาอาจารยเคาบอกวา อาหารญี่ปุนสะอาดปากสบาย

ทองอาหารของเคาจะข้ึนอยูกับฤดูกาล  ของวัตถุดิบ อาหารจากทะเล อาหารจากภูเขา มัน

เปนอาหารท่ีสะอาด ปลอดภัย ดีตอสุขภาพ อาหารญี่ปุน กับอาหารไทยก็ตางกันเยอะเลย 
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อยางตนหอมไทยกับตนหอมญี่ปุนกล่ินก็ไมเหมือนกันแลว แตถาอยางเนื้อสัตวอาจจะมี

คลายกันบาง เพราะเราอยูในโซนเอเชียเหมือนกัน ถาเราไมมีวัตถุดิบญี่ปุนก็สามารถเอามา

ทํา วัตถุดิบไทยได กินผานๆก็ไมรูหรอก แตถาเรามานั่งจับผิดจริงๆก็ตาง แตมันก็เปนอาหาร

ญี่ปุนเหมือนกัน พี่วา อาหารญี่ปุนในเมืองไทยสวนใหญเคาก็นํามาปรับสูตรท้ังนั้น อาหาร

ญี่ปุนจริงๆเคาจะเนนรสชาดของวัตถุดิบ อยางปลาดิบ เคาจะไมจ้ิมโชยุอยางบานเรา ถาเคา

จะดับกล่ินก็จะปายวาซาบิเล็กนอยเทานั้น เรื่องการตกแตง 

 

3. การสัมภาษณผูท่ีมีความรูและความเช่ียวชาญในการทําอาหารไทยและอาหารญี่ปุน 

  - คําถามเกี่ยวกับความแตกตางระหวางอาหารไทยและอาหารญี่ปุน 

คุณนฤนาท สุขสวาง กลาววา อาหารไทยกับอาหารญี่ปุนเหมือนกันตรงท่ีเปน

อาหารท่ีมีขาวเปน อาหารจานหลัก แลวก็มีกับขาวเหมือนกัน สวนเรื่องความแตกตางก็คง

เปนดานรสชาติและเครื่องปรุง รสชาติ ของอาหารญี่ปุนจะไมจัดจานเทากับอาหารไทย และ

ขาวไทยกับขาวญี่ปุนก็ตางกันตรงความเหนียวนุม และ ความหอม ขาวของญี่ปุนเมล็ด

ขาวจะส้ันกวา และเหนียวนุมกวา และขาวของไทยเมล็ดจะยาวกวาและหอม กวา ถาเปน

ขาวหอมมะลิ ยิ่งเปนขาวใหมจะนุมและหอมมาก แตคนญี่ปุนบางคนไมคุนเคยกับกล่ินขาว

หอมมะลิไทยก็จะวาเหม็น  

  - คําถามเกี่ยวกับความแตกตางระหวางวัตถุดิบอาหารไทยและอาหารญี่ปุน 

  คุณนฤนาท สุขสวาง กลาววา วัตถุดิบสวนใหญก็คลายกันจะตางกันท่ีเครื่องปรุง

มากกวา ถาเปนดานความแตกตางของวัตถุดิบเลยก็คงเปนเรื่องคุณภาพ อยางพวกปลาดิบ 

ประเภทของกินดิบท่ีญี่ปุน ถาไปตามShop เคาจะเขียนบอกไวเลยวา แพคนี้กินดิบได แพคนี้

กินดิบไมได ท่ีนี่มีกฎหมายคุมครองผูบริโภคเขมงวดมาก ถากินดิบเคาจะเขมงวดเรื่องความ

สะอาดมากข้ึน แตท่ีไทยก็ยังไมคอยเขมงวดกับเรื่องพวกนี้เพราะฉะนัน้ถาใชวัตถุดิบของไทยก็

แนะนําวาปรุงใหสุกกอนดีกวา 

  - คําถามเกี่ยวกับวิธีการปรุง เมนูอาหารไทยและอาหารญี่ปุน  

คุณนฤนาท สุขสวาง กลาววา ของญี่ปุนเครื่องเทศไมมีมากนัก เนนแตโชยุ มิโซ 

แลวก็มีคอมบุ (เปน สาหรายขนาดใหญ) ตัวนี้จะเปนตัวเพิ่มรสชาดใชใสในซุปแทนผงชูรสเลย 

ถาเปนโชยุรสชาดก็จะใกลเคียงกับซิอิ้วขาว หรือซอสภูเขาทองบานเรา ก็สามารถใชแทนกัน

ได มิโซ ก็คลายกับเตาเจ้ียวนั่นละ สวนแกงกะหรี่นี่เปนอาหารท่ีนิยมอีกอยางในญี่ปุน รสชาติ

และหนาตาไมตางจากแกะกะหรี่ของอินเดียท่ีนิยมกินกับแปงนั้น ผง แกงกะหรี่เด๋ียวนี้สวน
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ใหญเปนแบบสําเร็จรูป ทํางาย แคนําเครื่องแกงมาใสน้ําตามสัดสวนท่ีกําหนดแลวก็ใส

 เนื้อสัตวท่ีตองการเหมือนกับท่ีบานเรามีขายกันแพรหลายตอนนี้ ตางกันตรงคาเร

ญี่ปุนจะไมใสกะทิ คนญี่ปุน ไมคุนเคยกับอาหารท่ีใสกะทิ พวกราเมงสวนใหญก็จะมีนําซุป

และเสนในแบบเฉพาะตัวของแตละราน แตการ ปรุงน้ําซุปหลักๆแลวก็จะมี ซุปโชยุ ซุปมิโส 

ซุปแกงกะหรี่ แลวก็น้ําซุปดาชิ ซึ่งเปนน้ําซุปปลาแหงหรือปลาปน  ถาอยูเมืองไทยหาพวก

ปลาปนแบบญี่ปุนยาก ก็สามารถใชพวกปลาตากแหง หรือปลาหมึกแหงมาใชทําน้ําซุป  ก็ได

เหมือนกัน รสชาดก็จะอรอยไปอีกแบบ 

- คําถามดานความเปนไปไดท่ีจะนําวัตถุดิบไทยมาประยุกตใชในการ       

ทําอาหารญี่ปุน 

คุณนฤนาท สุขสวาง กลาววา อยูไทยก็สามารถใชวัตถุดิบรอบๆตัวมาทําเปน

อาหารญี่ปุนใหไดรสชาดและหนาตาใกลเคียงกับตนตํารับได อยางเสนราเมงท่ีญี่ปุนก็มี

สารพัดแบบ แลวแตวาจะเปนสูตรลับเฉพาะของรานดังๆ เสนราเมงบางรานก็ใกลเคียงกับ

เสนบะหมี่ในเมืองไทยอยางท่ีราน Siam Celadon ท่ีทําอยูก็ใชเสนราเมงของญี่ปุนมาทํา

เปนกวยเต๋ียวไทยไดเหมือนกัน ทุกอยางอยูท่ีเรารูจักนํามาเลือกใช เพื่อประหยัด

 ตนทุน และเพื่อแลกเปล่ียนวัฒนธรรมทางดานการดํารงชีวิต แตตองยึดหลักของ

รสชาดและหนาตาของอาหารอยาใหผิดเพี้ยนไปจากตนฉบับมากนัก  อยางปาอยูท่ีนี่ก็เอา

วัตถุดิบญี่ปุนมาทําเปนอาหารไทยเปนลูกบวยสดเอามาทําเปนอุเมะดองแชอิ่มแบบไทยๆ 

หรืออันนี้ก็เปนอีกเมนูท่ีนาสนใจ คือขาวหอสาหรายชุบแปงทอด ก็เปนเหมือนเท็มปุระอีก

อยางหนึ่ง สามารถจ้ิมน้ําจ้ิมไกแมประนอมบานเรา เปนอาหารไทยทันทีเลย ฉะนั้น จะอยูมุม

ไหนของโลกเราก็สามารถประยุกตอาหารใหใกลเคียงกับอาหารท่ีเราตองการได ขอดีของ

การประยุกตหรือดัดแปลงก็เพื่อความสะดวก ประหยัดตนทุน ของบางอยางใชแทนกันได

โดยไมเสียรสชาด อยางเชนปานาทอยากกินลูกทอแชอิ่มก็ไมตองกลับไปกินท่ีไทยหรือตอง

ซื้อห้ิวมาจากไทย แตขอเสียทีตองระวังก็คือในเมื่อเราประยุกตและดัดแปลงอาหารของเคา

แลวพยายามอยาใหผิดเพี้ยนท้ังรสชาดและหนาตาของอาหารมากนัก 

  -คําถามดานรูปแบบรายการทําอาหารทางโทรทัศนท่ีประเทศญี่ปุน  

คุณนฤนาท สุขสวาง กลาววา ท่ีนี่มีรายการทําอาหารเยอะมาก ตอนท่ีมาญี่ปุน

ใหมๆก็ยังคิดวาเปดโทรทัศนชองไหนมีแตรายการเกี่ยวกับอาหาร แตสวนใหญจะแนะนํา

รานอาหาร อยางเชนแนะนําราน อาหารไทยเคาก็จะบอกวาอาหารไทยมีอะไรท่ีข้ึนช่ือ และ

อะไรเปนอาหารแนะนําของราน ก็จะมีการทําโชวใหดูเลย รายการท่ีญี่ปุนจะเนนใชดารา

ตลกซะสวนใหญ ดูเหมือนจะเนนความบันเทิงมากกวาสาระ ถาดูนาอรอยเคาก็จะไปกินกันท่ี
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รานเลย ไมคอยมาทํากินเอง คนรุนใหมท่ีญี่ปุนสวนใหญจะไมคอยเขาครัวทําอาหาร

เหมือนกับเมืองไทยแลว แตวาอยางปาในฐานะคนทําอาหารแลว ก็อยากใหมีรายการอาหาร

ท่ีดูมาแลวสามารถเอามาทํา ไดจริงๆ ไมใชทําเสร็จแลวรสชาดไปคนละทางกับความเปนจริง 

การวิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับวัยรุน (Glee Girl) ผู
ดําเนินรายการอาหารทางชองออนไลน รายการใครๆก็เขาครัว (Food Travel TV) และ
ผูเช่ียวชาญทางดานอาหาร 

ในดานภาพรวมของรายการวัยรุนในปจจุบัน พบวา รายการวัยรุนท่ัวไปในปจจุบันจะมี
รูปแบบรายการท่ีซ้ําๆกัน เนื้อหาสวนใหญก็จะเปนเรื่องแฟช่ัน การกิน เท่ียว เลนเปนหลัก 
เพราะฉะนั้นแตละรายการก็ตองหาจุดขายของรายการตัวเองใหเจอ วาจะทํายังไงใหรายการแปลก
กวาคนอื่น บางทีเนื้อหาเดียวกัน แตวิธีการนําเสนอตองไมเหมือนกัน ดังนั้นตองคิด ดานการนําเสนอ
วาจะตองนําเสนอโดยใชเทคนิคอะไรบาง 

ในดานรายการอาหารกับกลุมวัยรุน พบวา วัยรุนสวนใหญสมัยนี้ไมคอยทํากับขาวกัน 
เพราะจะทําไมคอยเปน จะเนนไปกินท่ีรานอาหารมากกวา แตหากเจาะจงกลุมเปาหมายบางกลุมท่ี
ชอบทําอาหารก็ได อยางสาวๆท่ีชอบทําขนมก็ตองทําใหดูนารัก สาวๆก็จะชอบ ก็จะเจาะเปนกลุม
ผูหญิงไปเลย ดานอาหารท่ีวัยรุนชอบก็จะเปน พวกเนื้อสัตว รสชาดก็เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม ไดหมดจัด
จาน เนนรสชาดและสีสัน แตละคนก็จะชอบไมเหมือนกัน ถาเปนอาหารญี่ปุนท่ีวัยรุนชอบมากท่ีสุดจะ
เปนพวกอาหารกลองเบนโตะ เพราะเขาถึงไดทุกคน แตวาจะเนนการแตงใหมันนารักๆ หนอยก็จะเขา
กับวัยรุน 

ในดาน ความเปนไปไดท่ีจะนําวัตถุดิบไทยมาประยุกตใชในการทําอาหารญี่ปุน พบวา 
อาหารญี่ปุนเปนอาหารท่ีสะอาดปากสบายทอง อาหารแตละอยางจะเนนรสชาดวัตถุดิบ ตามฤดูกาล 
เปนอาหารท่ีสะอาด ปลอดภัย ดีตอสุขภาพ อาหารญี่ปุนกับอาหารไทยก็ตางกันมาก แตถาเราไมมี
วัตถุดิบญี่ปุนก็สามารถเอาวัตถุดิบไทยมาทําอาหารญี่ปุนได  อาหารญี่ปุนในเมืองไทยสวนใหญเคาก็
นํามาปรับสูตรท้ังนั้น ดังนั้น วัตถุดิบไทยก็สามารถใชทําอาหารญี่ปุนใหได ทุกอยางอยูท่ีเรารูจักนํามา
เลือกใช ประยุกตหรือดัดแปลงเพื่อความสะดวก ประหยัดตนทุน และเพื่อแลกเปล่ียนวัฒนธรรม
ทางดานการดํารงชีวิต แตตองยึดหลักของรสชาดและหนาตาของอาหารอยาใหผิดเพี้ยนไปจาก
ตนฉบับมากนัก  

ในดานรูปแบบและเทคนิคการนําเสนอของรายการวัยรุน  พบวา เทคนิคการนําเสนอของ
รายการวัยรุนจะตองคิดวิธีนําเสนอใหดูแปลกกวารายการอื่น เพราะรายการจะมีเนื้อหาซ้ํากันมาก 
ดานพิธีกรตองเปนคนทันสมัย ท้ังการแตงตัวการพูดจา บุคลิกหนาตาดี พูดจาเปนธรรมชาติ ดาน
เนื้อหาก็ตองตามกระแสตลอดเวลา ดานฉากและกราฟกก็จะตองดูสดใสตลอดเวลา เนนสีเนนลูกเลน
เยอะๆ แตถาจะมีเพจท่ีตองอธิบายอะไร ก็ตองส้ันและเขาใจงาย เพราะวาคนดูไมมานั่งอานอะไรยาวๆ 
ถาภาพสวยๆวัยรุนจะยิ่งชอบ ก็ทําใหองคประกอบตางๆในรายการท่ีนําเสนอก็ดูดีข้ึนไปดวย แลวท่ี
สําคัญก็คือการเปดโอกาสใหคนเขามามีสวนรวมในรายการตองมีเฟสบุคแฟนเพจ ไอจีรายการ หรือ
กิจกรรมเสมอ 
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ในดานเทคนิคการถายทํารายการอาหาร พบวา การถายทํารายการอาหาร สวนใหญจะใช
กลองหลายตัว ถาทํารายการทําอาหารค วรมีกลองประมาณ 3ตัวมีมุมกวาง มุม Close Upท่ีอยูกับท่ี 
สามารถซูมเขาซูมออกไดอยางเดียวเอาไวเสริมบางกรณี และจะถายยาวไปกอน แตถาบางทีระยะเวลา
ทํานาน หรือมือเปอน อุปกรณในมือเลอะเทอะ ก็จะพักเพื่อไปจัด ไปลางใหเรียบรอยกอน 

ในดานบุคลิกของดานพิธีกรหรือผูดําเนินรายการ รายการอาหารสําหรับวัยรุนพบวา พิธีกร
รายการอาหารสําหรับวัยรุนจะ ตองเปนคนทันสมัย การแตงตัว บุคลิก หนาตา ตองดี และ ตองมี
ทักษะในเรื่องเครื่องมือ หรือวาอาหารบางเพราะวาเวลาเราทําก็ตองพูดไปดวยทําไปดวย ก็ตองตรียม
ความพรอม พิธีกรตองมีความเปนตัวของตัวเอง พูดจาเปนธรรมชาติ  สนุกสนานราเริง พูดอธิบาย
เขาใจงาย 

ในดานความแตกตางของรายการอาหารทางโทรทัศนกับออนไลน พบวา รายการทาง
โทรทัศนกับออนไลนจะดีกันคนละอยาง ถาเปนรายการออนไลนมันก็จะสามารถดูไดตลอดดูยอนได 
แตถารายการทางโทรทัศนก็จะสามารถเขาถึงกลุมคนไดมากกวา 

ในดานความคิดเห็นและทัศนคติท่ีมีตอ รายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ี
หาไดงายในประเทศไทย“Shiyou Shiyou Cooking” ผูผลิตใดความคิดเห็นวา การเอาวัตถุดิบไทยมา
ใชแทนวัตถุดิบญี่ปุนก็มีความนาสนใจ แตควรจะมีตาราง หรือ กราฟก เปรียบเทียบใหคนทางบาน
เห็นชัดๆวาจะเอาอะไรมาใชแทนอะไรคลายๆการทําอาหารลดแคลอรี่ท่ีมาเปรียบเทียบแคลอรี่ให
เห็นชัดๆ แตเปล่ียนเปนการเปรียบ เทียบวัตถุดิบแทนกัน จะทําใหคนดูไดประโยชน  และเห็นภาพชัด
ข้ึน ก็จะทําใหรายการนาสนใจมากข้ึน 

2.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนท่ัวไป และความตองการ ใน
ดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ท่ีมีตอรายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหา
ไดงายในประเทศไทย“Shiyou Shiyou Cooking” 

ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองจาก 
กลุมเปาหมายวัยรุนท่ีมีท่ีสยามสแควร จํานวนท้ังส้ิน 80 คนและ แจกแบบสอบถามออนไลนจาก
กลุมเปาหมายท่ีชอบทําอาหารท่ีหองกนครัวพันทิพย จํานวน20คน โดยท่ีผูศึกษาไดนาคําตอบท่ี ไดมา
ประมวลผลทางสถิติเพื่อวัดผลทางสถิติเพื่อวัดผลของพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศน และ
ความตองการท้ังในดานเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพื่อเปนแนวทางในการผลิตรายการทําอาหาร
ญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทย“Shiyou Shiyou Cooking”ใหสอดคลองกับ
ความตองการของกลุมเปาหมาย 

การแจกแบบสอบถามนั้นผูศึกษาไดเริ่มตนจากการสุมตัวอยางกลุมเปาหมายในกรุงเทพฯ
จํานวน 100 คน ต้ังแตวันท่ี 7-14 กันยายน พ.ศ.2555 เปนระยะเวลาท้ังส้ิน 1 สัปดาห 
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ผลการสํารวจลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามจะ
แสดงผลออกมา ดังตารางตางๆตอไปนี้  
ตารางท่ี 4-1 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกตามเพศ 

เพศของกลุมตัวอยาง จํานวน(คน) รอยละ 

1. หญิง 

2. ชาย 

55 

45 

55 

45 

รวม 100 100 

 จากตารางท่ี 4-1 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนผูหญิงคิดเปนรอยละ55ซึ่งมีจํานวน

มากกวาวัยรุนผูชาย คิดเปนรอยละ 45 

ตารางท่ี 4-2แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกตามระดับอายุ  

ระดับอายุของกลุมตัวอยาง จํานวน(คน) รอยละ 

1. 11-14  

2. 15-19 

3. 20-25 

4. 26-30 

5. 31-35 

6. มากกวา35  

6 

36 

38 

9 

9 

2 

6 

36 

38 

9 

9 

2 

รวม 100 100 

 จากตารางท่ี 4-2 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนในระดับอายุ 20-25 ป มีจํานวนมาก

ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 38 อันดับรองลงมาคือ ระดับอายุ 15-19 ป คิดเปนรอยละ 36 รองลงมาคือ 

ระดับอายุ 26-30ป และ31-35 ปซึ่งมีจํานวนเทากันคิดเปนรอยละ 9 ระดับอายุ11-14ป คิดเปนรอย

ละ 6 ตามลําดับ และนอยท่ีสุด คือ ระดับอายุมากกวา 35 ป คิดเปนรอยละ 2  

ตารางท่ี 4-3แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางวัยรุน จําแนกตามอาชีพ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อาชีพของกลุมตัวอยาง จํานวน(คน) รอยละ 

1. นักเรียน  

2. นักศึกษา 

3. รับราชการ 

4. พนักงานบริษัท 

5. แมบาน 

6. ธุรกิจสวนตัว 

34 

36 

1 

24 

2 

3 

34 

36 

1 

24 

2 

3 

รวม 100 100 

 จากตารางท่ี4-3 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนมากท่ีสุดประกอบมีอาชีพเปนนักศึกษา 

คิดเปนรอยละ36 รองลงมาคือนักเรียนคิดเปนรอยละ34 รองลงมาคือพนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ 

24 และธุรกิจสวนตัว แมบาน คิดเปนรอยละ 3และ2ตามลําดับ นอยท่ีสุด คือ ประกอบอาชีพอื่นๆ 

เชน รับราชการ คิดเปนรอยละ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4-4แสดงคารอยละของกลุมตัว อยางวัยรุน จําแนกตามรายไดตอเดือน  

รายไดเฉล่ียตอเดือนของกลุมตัวอยาง จํานวน(คน) รอยละ 

1. ตํ่ากวา5,000ตอเดือน 

2. 5,001-10,000 ตอเดือน 

3. 10,001-20,000ตอเดือน 

4. มากกวา20,000ตอเดือน 

39 

20 

17 

24 

39 

20 

17 

24 

รวม 100 100 

 จากตารางท่ี 4-4 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนมากท่ีสุดมีรายตํ่ากวา5, 000บาทตอ

เดือน คิดเปนรอยละ 39 รองลงมา คือ มีรายไดมากกวา 20,000บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 24 

รองลงมา คือ มีรายได5, 001-10,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ20และนอยท่ีสุดมีรายไดอยูท่ี 

10,001-20,000บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 17  

ตารางท่ี 4-5แสดงคารอยละความสนใจในประเทศญี่ปุนของกลุมตัวอยางวัยรุน  

ความสนใจในประเทศญี่ปุนของกลุมตัวอยาง จํานวน(คน) รอยละ 

1. ชอบ 

2. ไมชอบ 

3. เฉยๆ 

92 

2 

6 

92 

2 

6 

รวม 100 100 

 จากตารางท่ี 4-5 แสดงใหเห็นความสนใจในประเทศญี่ปุนของกลุมตัวอยางวัยรุน มีความ

สนใจในประเทศญี่ปุนมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 92 รองลงมาคือ เฉยๆ คิดเปนรอยละ 6 และนอยท่ีสุด

คือไมชอบ คิดเปนรอยละ 2 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี4-6แสดงคารอยละของส่ิงท่ีกลุมตัวอยางวัยรุนนึกถึงเมื่อพูดถึงประเทศญี่ปุน 

ส่ิงท่ีกลุมตัวอยางนึกถึงเมื่อพูดถึงประเทศญี่ปุนกลุมตัวอยาง จํานวน(คน) รอยละ 

1. แฟช่ัน  

2. เพลง  

3. หนัง/ซีรี่ย 

4. ภาษา 

5. คน 

6. ประเทศ 

7. อาหาร 

8. การตูน 

14 

20 

9 

26 

17 

31 

59 

59 

5.96 

8.51 

3.83 

11.06 

7.23 

13.19 

25.11 

25.11 

รวม 235 100 

 จากตารางท่ี 4-6 แสดงใหเห็นส่ิงท่ีกลุมตัวอยางวัยรุนนึกถึงมากท่ีสุดเมื่อพูดถึงประเทศญี่ปุน

นึกถึงคือ อาหารและการตูน ซึ่งมีคาเทากันคิดเปนรอยละ 25.11 รองลงมาคือนึกถึงประเทศคิดเปน

รอยละ 13.19 นึกถึงภาษาคิดเปนรอยละ 11.06 นึกถึงเพลงคิดเปนรอยละ 8.51 นึกถึงคนคิดเปนรอย

ละ 7.23 นึกถึงแฟช่ันคิดเปนรอยละ 5.96 และนอยท่ีสุดคือนึกถึงหนัง/ซีรี่ยคิดเปนรอยละ 3.83 
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ตารางท่ี4-7แสดงคารอยละความช่ืนชอบในการรับประทานอาหารญี่ปุนของกลุมตัวอยางวัยรุน 

ความช่ืนชอบในการรับประทานอาหารญี่ปุนของกลุมตัวอยาง จํานวน(คน) รอยละ 

1. ชอบ  

2. ไมชอบ 

3. เฉยๆ 

87 

3 

10 

87 

3 

10 

รวม 100 100 

 จากตารางท่ี 4-7 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุน สวนใหญชอบในการรับประทานอาหาร

ญี่ปุนคิดเปนรอยละ 87 รองลงมาคือเฉยๆคิดเปนรอยละ 10 และนอยท่ีสุดคือไมชอบคิดเปนรอยละ 3 

ตารางท่ี4-8แสดงคารอยละของความถ่ีในการรับประทานอาหารญี่ปุนของกลุมตัวอยางกลุมตัวอยาง

วัยรุน 

ความถ่ีในการรับประทานอาหารญี่ปุนของกลุมตัวอยาง จํานวน(คน) รอยละ 

1. มากกวาสัปดาหละ1ครั้ง 

2. สัปดาหละ 1คร้ัง 

3. เดือนละ1ครั้ง 

4. นอยกวาเดือนละ1ครั้ง 

28 

43 

23 

6 

28 

43 

23 

6 

รวม 100 100 

 จากตารางท่ี 4-8 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนมีความถ่ีในการรับประทานอาหารญี่ปุน

มากท่ีสุดสัปดาหละ1ครั้งคิดเปนรอยละ 43 รองลงมาคือมากกวาสัปดาหละ1ครั้งคิดเปนรอยละ 28 

เดือนละ1ครั้งคิดเปนรอยละ 23 และนอยท่ีสุดคือ นอยกวาเดือนละ1ครั้งคิดเปนรอยละ 6 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ
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ตารางท่ี4-9แสดงคารอยละของสาเหตุท่ีกลุมตัวอยางวัยรุนรับประทานอาหารญี่ปุนบอย 

สาเหตุท่ีกลุมตัวอยางรับประทานอาหารญี่ปุนบอย จํานวน(คน) รอยละ 

1. หาทานสะดวก 

2. ชอบรสชาติอาหารญ่ีปุน 

3. ดีตอสุขภาพ  

4. ราคาไมแพง 

5. เพื่อน คนรูจักชอบทาน 

6. อื่นๆ........................... 

13 

84 

17 

2 

9 

3 

10.16 

65.63 

13.28 

1.56 

7.03 

2.34 

รวม 128 100 

 จากตารางท่ี 4-9 แสดงใหเห็นวาสาเหตุท่ีกลุมตัวอยางวัยรุนรับประทานอาหารญี่ปุนบอย

มากท่ีสุดคือเพราะชอบรสชาติอาหารญี่ปุนคิดเปนรอยละ 65.63 รองลงมาคือเพราะดีตอสุขภาพคิด

เปนรอยละ 13.28 เพราะหาทานสะดวกคิดเปนรอยละ 10.16 เพราะเพื่อนหรือ คนรูจักชอบทานคิด

เปนรอยละ7.03 เพราะอื่นๆคิดเปนรอยละ 2.34 และนอยท่ีสุดคือเพราะราคาไมแพง คิดเปนรอยละ 

1.56 

ตารางท่ี4-10แสดงคารอยละของสาเหตุท่ีกลุมตัวอยางวัยรุนรับประทานอาหารญี่ปุนไมบอย 

สาเหตุท่ีกลุมตัวอยางวัยรุนรับประทานอาหารญี่ปุนไมบอย จํานวน(คน) รอยละ 

1. ราคาแพง      

2. หาทานยาก   

3. ไมชอบทานอาหารญี่ปุน   

4. อื่นๆ..........ไมมีเวลา............ 

58 

7 

0 

9 

78.38 

9.46 

0 

12.16 

รวม 74 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



54 

 

 จากตารางท่ี 4-10 แสดงใหเห็นวาสาเหตุท่ีกลุมตัวอยางวัยรุนรับประทานอาหารญี่ปุนไม

บอย มากท่ีสุดคือเพราะราคาแพงคิดเปนรอยละ 78.38 รองลงมาคือเพราะหาทานยากคิดเปนรอยละ 

9.46 และนอยท่ีสุดคือเพราะไมมีเวลาคิดเปนรอยละ 12.16 

ตารางท่ี4-11แสดงคารอยละของพฤติกรรมการรับประทานอาหารญี่ปุนของกลุมตัวอยางวัยรุน 

พฤติกรรมการรับประทานอาหารญี่ปุนกลุมตัวอยาง จํานวน(คน) รอยละ 

1. รับประทานท่ีรานอาหารญ่ีปุน 

2. ซื้อสําเร็จกลับไปรับประทานท่ีบาน  

3. ทํารับประทานเองท่ีบาน  

82 

16 

2 

82 

16 

2 

รวม 100 100 

 จากตารางท่ี 4-11 แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมการรับประทานอาหารญี่ปุนของกลุมตัวอยาง

วัยรุน มากท่ีสุดคือรับประทานท่ีรานอาหารญี่ปุนคิดเปนรอยละ 82 รองลงมาคือซื้อสําเร็จกลับไป

รับประทานท่ีบานคิดเปนรอยละ 16 และนอยท่ีสุดคือทํารับประทานเองท่ีบานคิดเปนรอยละ2 
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ตารางท่ี4-12แสดงคารอยละของรายการอาหารญี่ปุนท่ีกลุมตัวอยางวัยรุนเคยรับชม 

รายการอาหารญี่ปุนท่ีกลุมตัวอยางเคยรับชม จํานวน(คน) รอยละ 

1. Cooking with dog 

2. Moco's Kitchen 

3. Maki Magic Rest  

4. Cookin' idol mai mai 

5. Iron chef  

6. Food VS Food   

7. TV Champion  

8. อื่นๆ.................................................... 

9. ไมเคยดู 

6 

3 

11 

4 

46 

5 

71 

2 

5 

3.92 

1.96 

7.19 

2.61 

30.06 

3.27 

46.41 

1.31 

3.27 

รวม 153 100 

 จากตารางท่ี 4-12 แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมการรับชมรายการอาหารญี่ปุนของกลุมตัวอยาง

วัยรุน มากท่ีสุดของรายการอาหารญี่ปุนท่ีเคยรับชมคือ รายการTV Champion คิดเปนรอยละ 46.41 

รองลงมาคือ รายการIron chef คิดเปนรอยละ 30.06 รายการMaki Magic Rest คิดเปนรอยละ 

7.19  รายการ Cooking with dog คิดเปนรอยละ 3.92  รายการ Food VS Food  ไมเคยดู คิดเปน

รอยละ 3.27  รายการ Cookin' idol mai mai คิดเปนรอยละ 2.61  รายการ Moco's Kitchen คิด

เปนรอยละ 1.96 และนอยท่ีสุดคือ รายการอื่นๆ คิดเปนรอยละ 1.31 
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ตารางท่ี4-13แสดงคารอยละของความถ่ีในการทําอาหารทานเองท่ีบานของกลุมตัวอยางวัยรุน 

ความถ่ีในการทําอาหารทานเองท่ีบานของกลุมตัวอยาง จํานวน(คน) รอยละ 

1. มากกวาสัปดาหละ1ครั้ง  

2. สัปดาหละ 1ครั้ง 

3. เดือนละ1ครั้ง  

4. นอยกวาเดือนละ1คร้ัง  

24 

21 

11 

44 

24 

21 

11 

44 

รวม 100 100 

 จากตารางท่ี 4-13 แสดงใหเห็นวาความถ่ีในการทําอาหารทานเองท่ีบานของกลุมตัวอยาง 

มากท่ีสุคือทําอาหารทานเองท่ีบานนอยกวาเดือนละ1ครั้งคิดเปนรอยละ 44 รองลงมาคือทําอาหาร

ทานเองท่ีบานมากกวาสัปดาหละ1ครั้งคิดเปนรอยละ 24 ทําอาหารทานเองท่ีบานสัปดาหละครั้งคิด

เปนรอยละ 21 และนอยท่ีสุดคือทําอาหารทานเองท่ีบานเดือนละ1ครั้งคิดเปนรอยละ 11 
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ตารางท่ี4-14แสดงคารอยละของสาเหตุท่ีกลุมตัวอยางวัยรุนชอบปรุงอาหารทานเองท่ีบาน 

สาเหตุท่ีกลุมตัวอยางชอบปรุงอาหารทานเองท่ีบาน จํานวน(คน) รอยละ 

1. ราคาถูกกวา/ประหยัดกวา 

2. ชอบทําอาหาร 

3. สมาชิกในครอบครัวหลายคน 

4. ตองการลดความอวน/ดูแลสุขภาพ  

5. ทําเองอรอยกวา  

6. หาวัตถุดิบงาย  

7. สะอาดกวา/ดีตอสุขภาพมากกวา  

8. อื่น ๆ 

33 

46 

10 

8 

18 

8 

29 

7 

20.75 

28.93 

6.29 

5.03 

11.32 

5.03 

18.24 

4.40 

รวม 159 100 

 จากตารางท่ี 4-14 แสดงใหเห็นวาสาเหตุท่ีกลุมตัวอยางวัยรุนชอบปรุงอาหารทานเองท่ีบาน 

มากท่ีสุดคือเพราะชอบทําอาหารคิดเปนรอยละ 28.93 รองลงมาคือเพราะราคาถูกกวาและประหยัด

กวาคิดเปนรอยละ 20.75 เพราะสะอาดกวาและดีตอสุขภาพมากกวาคิดเปนรอยละ 18.24 เพราะทํา

เองอรอยกวาคิดเปนรอยละ 11.32 เพราะสมาชิกในครอบครัวหลายคนคิดเปนรอยละ 6.29เพราะ

ตองการลดความอวนและดูแลสุขภาพ เพราะหาวัตถุดิบงายคิดเปนรอยละ 5.03 และนอยท่ีสุดคือ

อื่นๆ หรือไมทํา คิดเปนรอยละ 4.40 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี4-15แสดงคารอยละของสาเหตุท่ีกลุมตัวอยางวัยรุนไมชอบปรุงอาหารทานเองท่ีบาน 

สาเหตุท่ีกลุมตัวอยางวัยรุนไมชอบปรุงอาหารทานเองท่ีบาน จํานวน(คน) รอยละ 

1. ทําอาหารไมเปน   

2. ยุงยาก  

3. สถานท่ีอยูไมสะดวกในการปรุงอาหาร  

4. ชอบทานอาหารกับเพื่อน หรือปารต้ีบอย 

5. ไมมีเวลาชอบทานอาหารนอกบาน  

6. อื่นๆ (โปรดระบุ) ...มีคนทําให.......................... 

27 

31 

9 

0 

19 

6 

29.35 

33.70 

9.78 

0 

20.65 

6.52 

รวม 92 100 

 จากตารางท่ี 4-15 แสดงใหเห็นวาสาเหตุท่ีกลุมตัวอยางวัยรุนไมชอบปรุงอาหารทานเองท่ี

บาน มากท่ีสุดคือเพราะยุงยากคิดเปนรอยละ 33.70 รองลงมาคือเพราะทําอาหารไมเปนคิดเปนรอย

ละ 29.35 เพราะไมมีเวลาทานอาหารนอกบานคิดเปนรอยละ 20.65 เพราะสถานท่ีอยูไมสะดวกใน

การปรุงอาหารคิดเปนรอยละ 9.78 และนอยท่ีสุดคือมีคนทําใหคิดเปนรอยละ 6.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี4-16แสดงคารอยละของประเภทของอาหารท่ีกลุมตัวอยางวัยรุนชอบทํา 

ประเภทอาหารท่ีชอบทํากลุมตัวอยาง จํานวน(คน) รอยละ 

1. อาหารไทย 

2. อาหารญี่ปุน 

3. อาหารจีน  

4. อาหารฝรั่ง 

5. อาหารสําเร็จรูป  

6. ขนมหวาน  

61 

34 

5 

16 

18 

12 

41.78 

23.29 

3.42 

10.96 

12.33 

8.22 

รวม 146 100 

 จากตารางท่ี 4-16 แสดงใหเห็นวาประเภทของอาหารท่ีกลุมตัวอยางวัยรุนชอบทํา มากท่ีสุด

คือชอบทําอาหารไทยคิดเปนรอยละ 41.78 รองลงมาคือชอบทําอาหารญี่ปุนคิดเปนรอยละ 23.29 

ชอบทําอาหารสําเร็จรูปคิดเปนรอยละ 12.33 ชอบทําอาหารฝรั่งคิดเปนรอยละ 10.96 ชอบทําขนม

หวานคิดเปนรอยละ 8.22 และนอยท่ีสุดคือชอบทําอาหารจีนคิดเปนรอยละ 3.42 

ตารางท่ี4-17แสดงคารอยละของพฤติกรรมการทําอาหารญี่ปุนรับประทานเองท่ีบานของกลุมตัวอยาง

วัยรุน 

พฤติกรรมการทําอาหารญี่ปุนรับประทานเองท่ีบานของกลุม

ตัวอยาง 

จํานวน(คน) รอยละ 

1. เคย  

2. ไมเคย 

47 

53 

47 

53 

รวม 100 100 

 จากตารางท่ี 4-17 แสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมการทําอาหารญี่ปุนรับประทานเองท่ีบานของ

กลุมตัวอยางวัยรุน คือไมเคยทําอาหารญี่ปุนรับประทานเองท่ีบานมากกวาคิดเปนรอยละ 53 สวน

นอยท่ีเคยทําอาหารญี่ปุนรับประทานเองท่ีบานคิดเปนรอยละ 47 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี4-18แสดงคารอยละของความถ่ีของการทําอาหารญี่ปุนรับประทานเองท่ีบานของกลุม

ตัวอยางวัยรุน 

ความถ่ีของการทําอาหารญี่ปุนรับประทานเองของกลุมตัวอยาง จํานวน(คน) รอยละ 

1. มากกวาเดือนละ1ครั้ง 

2. ประมาน6เดือนตอ1ครั้ง  

3. ปละ1ครั้ง     

4. แลวแตโอกาส 

8 

1 

1 

37 

17.02 

2.13 

2.13 

78.72 

รวม 47 100 

 จากตารางท่ี 4-18 แสดงใหเห็นวาความถ่ีของการทําอาหารญี่ปุนรับประทานเองของกลุม

ตัวอยางวัยรุนท่ีเคยทํามากท่ีสุดคือแลวแตโอกาสสําคัญ คิดเปนรอยละ 78.72 รองลงมาคือ มากกวา

เดือนละ1ครั้งคิดเปนรอยละ 17.02 และนอยท่ีสุดคือ ประมาน6เดือนตอ1ครั้ง และ ปละ1ครั้ง โดยมี

คารอยละเทากัน คิดเปนรอยละ 2.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี4-19แสดงคารอยละของโอกาสในการทําอาหารญี่ปุนรับประทานเองของกลุมตัวอยางวัยรุน 

โอกาสในการทําอาหารญี่ปุนรับประทานเองของกลุมตัวอยาง จํานวน(คน) รอยละ 

1. วันปใหม   

2. วันเกิด   

3. วันครบรอบ  

4. รับปริญญา 

5. ทําบุญบาน    

6. มีปารต้ี   

7. อื่นๆ (โปรดระบุ)....สวนใหญทําเพราะอยากลองทําสนุกๆ........  

1 

4 

4 

 

 

22 

16 

2.13 

8.51 

8.51 

0 

0 

46.81 

34.04 

รวม 47 100 

 จากตารางท่ี 4-19 แสดงใหเห็นวาโอกาสในการทําอาหารญี่ปุนรับประทานเองของกลุม

ตัวอยาง มากท่ีสุดคือในโอกาสท่ีมีปารต้ีคิดเปนรอยละ 46.81 รองลงมาคืออื่นๆคิดเปนรอยละ 34.04 

ในโอกาสวันเกิด และ วันครบรอบ โดยมีคารอยละเทากันคิดเปนรอยละ 8.51 และ วันครบรอบรอย

ละ 8.51 และนอยท่ีสุดคือในโอกาสวันปใหมคิดเปนรอยละ 2.13 

ตารางท่ี4-20แสดงคารอยละของความถ่ีในการรับชมโทรทัศนของกลุมตัวอยางวัยรุน 

ความถ่ีในการรับชมโทรทัศนของกลุมตัวอยาง จํานวน(คน) รอยละ 

1. ทุกวัน 

2. สัปดาหละ3-4ครั้ง 

3. สัปดาหละ1ครั้ง   

4. นอยกวาสัปดาหละ1ครั้ง        

67 

16 

15 

2 

67 

16 

15 

2 

รวม 100 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



62 

 

 จากตารางท่ี 4-20 แสดงใหเห็นวาความถ่ีในการรับชมโทรทัศนของกลุมตัวอยางวัยรุนมาก

ท่ีสุดคือ รับชมส่ือโทรทัศนทุกวันคิดเปนรอยละ 67 รองลงมาคือรับชมส่ือโทรทัศนสัปดาหละ3-4ครั้ง

คิดเปนรอยละ 16 รับชมส่ือโทรทัศนสัปดาหละ1ครั้งคิดเปนรอยละ 15 และนอยท่ีสุดคือรับชมส่ือ

โทรทัศนนอยกวาสัปดาหละ1 

ครั้งคิดเปนรอยละ 2 

ตารางท่ี 4-21 แสดงคารอยละของพฤติกรรมการเปดรับส่ือทางโทรทัศนในแตละสถานีของกลุม

ตัวอยางวัยรุน 

พฤติกรรมการเปดรับส่ือทางโทรทัศนในแตละสถานีของกลุม

ตัวอยาง 

จํานวน(คน) รอยละ 

1. โทรทัศนฟรีทีวี ชอง........3........................ 

2. เคเบิล/ดาวเทียม ชอง...............True.................. 

3. ส่ือออนไลน www............YouTube........................ 

/Channel.................................... 

41 

33 

26 

41 

33 

26 

รวม 100 100 

 จากตารางท่ี 4-21 แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมการเปดรับส่ือทางโทรทัศนในแตละสถานีของ

กลุมตัวอยางวัยรุน มากท่ีสุดรับชมรายการโทรทัศนจากชองทางโทรทัศนฟรีทีวีคิดเปนรอยละ 41 

รองลงมาคือ รับชมรายการโทรทัศน จากเคเบิลหรือดาวเทียมคิดเปนรอยละ 33 และนอยท่ีสุดคือ

รับชมรายการโทรทัศนจากส่ือออนไลนคิดเปนรอยละ 26 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี4-22แสดงคารอยละของชวงเวลาในการเปดรับชมรายการโทรทัศนท่ัวไปของกลุมตัวอยาง

วัยรุน 

ชวงเวลาท่ีรับชมรายการโทรทัศนของกลุมตัวอยาง จํานวน(คน) รอยละ 

1. ชวงเชากอนไปเรียน/ทํางาน (6.00-9.00น.) 

2. กลางวัน ชวงทํางาน/พักกลางวัน (10.00-15.00น.)  

3. เย็น หลังเลิกเรียนทํางาน (16.00-20.00น.) 

4. กลางคืน กอนนอน (21.00-1.00น.)  

5. ชวงดึก นอนดึก/ทํางานกลางคืน (2.00-5.00น.)  

6 

4 

36 

48 

6 

6 

4 

36 

48 

6 

รวม 100 100 

 จากตารางท่ี 4-22 แสดงใหเห็นวาชวงเวลาในการเปดรับชมรายการโทรทัศนท่ัวไปของกลุม

ตัวอยางวัยรุนมากท่ีสุดคือ รับชมรายการโทรทัศนชวงกลางคืน กอนนอน (21.00 - 1.00 น.)คิดเปน

รอยละ48 รองลงมาคือรับชมรายการโทรทัศนในชวงเย็น หลังเลิกเรียนทํางาน (16.00 - 20.00 น.)คิด

เปนรอยละ 36 รับชมรายการโทรทัศนในชวงเชากอนไปเรียนหรือทํางานและชวงดึก นอนดึกหรือ

ทํางานกลางคืน โดยมีคาเทากันคิดเปนรอยละ 6 และนอยท่ีสุดคือรับชมรายการโทรทัศนในชวง

กลางวัน ชวงทํางานหรือพักกลางวัน (10.00-15.00น.) คิดเปนรอยละ4 

ตารางท่ี4-23แสดงคารอยละของความช่ืนชอบในการดูรายการทําอาหารของกลุมตัวอยางวัยรุน 

ความช่ืนชอบในการดูรายการทําอาหารของกลุมตัวอยาง จํานวน(คน) รอยละ 

1. ชอบ   

2. ไมชอบ    

3. เฉยๆ เปดเจอก็ดู 

59 

8 

33 

59 

8 

33 

รวม 100 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางท่ี 4-23 แสดงใหเห็นความช่ืนชอบในการดูรายการทําอาหารของกลุมตัวอยาง

วัยรุน มากท่ีสุดคือชอบดูรายการทําอาหารคิดเปนรอยละ 59 รองลงมาคือ เฉยๆเปดเจอก็ดูคิดเปน

รอยละ 33 และนอยท่ีสุดคือไมชอบดูรายการทําอาหารคิดเปนรอยละ 8 

ตารางท่ี4-24แสดงคารอยละของรายการอาหารท่ีกลุมตัวอยางวัยรุนเคยดู 

รายการอาหารท่ีกลุมตัวอยางเคยดู จํานวน(คน) รอยละ 

1. food travel  

2. พลพรรคนักปรุง 

3. ครัวอินด้ี  

4. ครัวคุณตอย  

5. ครัวแลวแตคริต  

6. food prince  

7. อรอยสรางภาพ  

8. ครัวกากๆ  

9. food work  

10. iron chef  

11. อื่นๆ (โปรดระบุ)..............trmie oliver.......... 

35 

14 

27 

27 

33 

3 

11 

31 

3 

57 

15 

13.67 

5.47 

10.55 

10.55 

12.89 

1.17 

4.30 

12.11 

1.17 

22.27 

5.86 

รวม 256 100 

 จากตารางท่ี 4-24 แสดงใหเห็นรายการอาหารท่ีกลุมตัวอยางวัยรุนเคยดู มากท่ีสุดคือเคยดู

รายการ iron chef คิดเปนรอยละ 22.27 รองลงมาคือรายการ food travelคิดเปนรอยละ 13.67

รายการครัวแลวแตคริตคิดเปนรอยละ 12.89รายการครัวกากๆคิดเปนรอยละ 12.11 รายการครัว

อินด้ีและครัวคุณตอย โดยมีคารอยละเทากันคิดรอยละ 10.55 รายการอื่นๆคิดเปนรอยละ 5.86 

รายการพลพรรคนักปรุงคิดเปนรอยละ 5.47 รายการอรอยสรางภาพคิดเปนรอยละ 4.30 และนอย

ท่ีสุดคือรายการ food prince และ รายการfood work โดยมีคาเทากันคิดเปน รอยละ 1.17 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี4-25แสดงคารอยละของประเภทของรายการอาหารท่ีของกลุมตัวอยางวัยรุนช่ืนชอบ 

ประเภทของรายการอาหารท่ีของกลุมตัวอยางช่ืนชอบ จํานวน(คน) รอยละ 

1. ประเภทสาธิตทําอาหาร  

2. ประเภทพาชิมตามรานอาหารตางๆ  

3. ประเภทแขงขันทําอาหาร  

4. ประเภทรายการขายสินคาทําครัว    

38 

38 

48 

3 

29.92 

29.92 

37.80 

2.36 

รวม 127 100 

 จากตารางท่ี 4-25 แสดงใหเห็นวาประเภทของรายการอาหารท่ีของกลุมตัวอยางวัยรุนช่ืน

ชอบ มากท่ีสุดคือ ชอบดูรายการอาหารประเภทแขงขันทําอาหารคิดเปนรอยละ 37.80 รองลงมาคือ 

ชอบดูรายการอาหารประเภทสาธิตทําอาหารและประเภทพาชิมตามรานอาหารตางๆ โดยมีคาเทากัน

คิดเปน รอยละ 29.92 และนอยท่ีสุดคือชอบดูรายการอาหารประเภทรายการขายสินคาทําครัวคิด

เปนรอยละ 2.36 

ตารางท่ี4-26แสดงคารอยละของพฤติกรรมการนําสูตรอาหารท่ีไดรับชมจากส่ือโทรทัศนมาประกอบ

อาหารจริงของกลุมตัวอยางวัยรุน 

พฤติกรรมการนําสูตรอาหารท่ีไดรับชมจากส่ือโทรทัศนมาประกอบ

อาหารจริงของกลุมตัวอยาง 

จํานวน(คน) รอยละ 

1. เคย  

2. ไมเคย     

43 

57 

43 

57 

รวม 100 100 

 จากตารางท่ี 4-26 แสดงใหเห็นถึงกพฤติกรรมการนําสูตรอาหารท่ีไดรับชมจากส่ือโทรทัศน

มาประกอบอาหารจริงของกลุมตัวอยางวัยรุน มากท่ีสุดคือไมเคยนําสูตรอาหารท่ีไดรับชมจากส่ือ

โทรทัศนมาทําอาหารคิดเปนรอยละ 57 ซึ่งมากกวาผูท่ีเคยนําสูตรอาหารท่ีไดรับชมจากส่ือโทรทัศนมา

ทําอาหารคิดเปนรอยละ 43 
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ตารางท่ี4-27แสดงคารอยละความสนใจในรายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงาย

ในประเทศไทยของกลุมตัวอยางวัยรุน 

ความสนใจในรายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหา

ไดงายในประเทศไทยของกลุมตัวอยาง 

จํานวน(คน) รอยละ 

1. สนใจ   

2. ไมสนใจ  

3. เฉย    

77 

6 

17 

77 

6 

17 

รวม 100 100 

 จากตารางท่ี 4-27 แสดงใหเห็นวาความสนใจในรายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจาก

วัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทยของกลุมตัวอยางวัยรุน มากท่ีสุดสนใจในรายการทําอาหารญี่ปุนโดย

ประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทย คิดเปนรอยละ 77 รองลงมาคือ เฉยคิดเปนรอยละ 17 

และนอยท่ีสุดคือ ไมสนใจคิดเปนรอยละ 6 
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ตารางท่ี4-28แสดงคารอยละของเมนูอาหารญี่ปุนท่ีกลุมตัวอยางวัยรุนช่ืนชอบ 

เมนูอาหารญี่ปุนท่ีกลุมตัวอยางช่ืนชอบ จํานวน(คน) รอยละ 

1. ราเมง   

2. ดงบุริ(ขาวหนาตางๆ)  

3. โอโคโนะมิยากิ (พิซซาญี่ปุน) 

4. แกงกะหรี่  

5. ทสึเคโมโนะ(ผักดองญี่ปุน)  

6. ยากิโทริ(ไกยางเสียบไม)  

7. เท็มปุระ    

8. ทาโกะยากิ (ขนมครกญี่ปุน) 

9. เบนโตะ (ขาวกลอง)  

10. สุกกี้/ชาบู    

11. ขนมญี่ปุน  

12. ซูชิ 

13. อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................ 

53 

42 

21 

45 

11 

24 

36 

37 

46 

29 

33 

40 

3 

12.62 

10 

5 

10.71 

2.62 

5.71 

8.57 

8.81 

10.95 

6.90 

7.86 

9.52 

0.71 

รวม 420 100 

 จากตารางท่ี 4-28 แสดงใหเห็นวาเมนูอาหารญี่ปุนท่ีกลุมตัวอยางวัยรุนช่ืนชอบมากท่ีสุดคือ 

ราเมงคิดเปนรอยละ 12.62  รองลงมาคือเบนโตะ (ขาวกลอง)คิดเปนรอยละ 10.95 แกงกระหรี่คิด

เปนรอยละ 10.71 ดงบุริ(ขาวหนาตางๆ) คิดเปนรอยละ 10 รองลงมาคือซูชิคิดเปนรอยละ 9.52  ทา

โกะยากิ (ขนมครกญี่ปุน)คิดเปนรอยละ 8.81  เท็มปุระคิดเปนรอยละ 8.57  ขนมญี่ปุนคิดเปนรอยละ 

7.86  สุกกี้/ชาบูคิดเปนรอยละ 6.90  ยากิโทริ(ไกยางเสียบไม)คิดเปนรอยละ 5.71   โอโคโนะมิยากิ 

(พิซซาญี่ปุน)คิดเปนรอยละ 5  ทสึเคโมโนะ(ผักดองญี่ปุน)คิดเปนรอยละ 2.62 และนอยท่ีสุดคือ อื่นๆ

คิดเปนรอยละ 0.71 
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ขอเสนอแนะในการสรางสรรครายการทําอาหารญ่ีปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาได

งายในประเทศไทย“Shiyou Shiyou Cooking” 

1. อยากไดความแปลกใหม สนุกสนาน ทําไดจริง ดูแลวเขาใจงาย  วัตถุดิบหาไมยาก 
ราคาไมแพง 
2. ควรใหผูชมมีสวนรวมในการโหวตเมนูท่ีจะทํา 
3. ควรเสนอเคล็ดลับในการทําอาหารละเอียดๆ ไมควรมีข้ันตอนลัดมากเกินไปอยางทํา
ไวแลวหรือตัดภาพตอนเสร็จไปแลว 
4. อยากใหเอามาลงชองฟรีทีวี  
5. อยากใหอาหารญี่ปุนมีรสจัดข้ึน อยากใหมีขนมญี่ปุนในรายกายเยอะๆ 
6. การจัดภาพ การจัดแสง การถายอาหาร การตัดตอภาพ และการนําเสนอของพิธีกรท่ี
มีบุคลิกภาพท่ีนามองและฉากหลังท่ีใหความรูสึกวาอยากเขาครัว 
7. ควรมีสอนศัพทภาษาญี่ปุน 
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การวิเคราะหพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศน และความตองการท้ังในดาน
เนื้อหาและ รูปแบบท่ีมีตอรายการทําอาหารญ่ีปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศ
ไทย“Shiyou Shiyou Cooking” จากแบบสอบถาม 100 ชุด สามารถสรุปผลได ดังนี้ 

จากการ สํารวจกลุมตัวอยางวัยรุน พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง ท่ีมีอายุระหวาง 20-25ป 
สวนมากเปนนักศึกษา ท่ีมีรายไดตํ่ากวา 5, 000บาทตอเดือน  

ในดานความสนใจในประเทศญี่ปุน พบวา สวนใหญชอบประเทศญี่ปุนโดยจะนึกถึงอาหาร 
และการตูนเปนอันดับแรกเมื่อพูดถึงประเทศญี่ปุน กลุมตัวอยางชอบทานอาหารญี่ปุน โดยจะ
รับประทานสัปดาหละ 1ครั้ง สาเหตุท่ีรับประทานบอยก็เพราะชอบในรสชาติของอาหารญี่ปุน แตท่ี
ทานไมบอยก็มีราคาแพง โดยสวนมากจะออกไปรับประทานกันท่ีราน โดยเฉพาะฟูจิ สวนรายการ
อาหารของญี่ปุนท่ีเคยรับชมมากท่ีสุดก็คือ ทีวีแชมปเปยน 

ในดานพฤติกรรมในการปรุงอาหารรับประทานเองท่ีบาน พบวา กลุมตัวอยางวัยรุน สวน
ใหญปรุงอาห ารทานเองท่ีบานนอยกวาเดือนละ 1ครั้ง โดยคนท่ีปรุงอาหารบอยเพราะชอบการ
ทําอาหาร สวนคนท่ีทําอาหารไมบอยก็เพราะคิดวาการทําอาหารนั้นยุงยาก โดยสวนใหญเปนอาหาร
ไทย และไมเคยทําอาหารญี่ปุนทานเอง สวนคนท่ีเคยทําก็แลวแตโอกาส สวนมากจะทําเพราะมีปารต้ี  

ในดาน พฤติกรรมการเปดรับส่ือโทรทัศนอื่นๆของกลุมเปาหมาย พบวากลุมเปาหมายวัยรุน 
สวนใหญรับชมส่ือโทรทัศนทุกวัน โดยสถานีโทรทัศนท่ีไดรับความนิยมสูงสุด คือ สถานีโทรทัศนไทย
ทีวีสี ชอง 3 และเปดรับชมรายการโทรทัศนในชวงกลางคืน กอนนอน (21.00-1.00 น.)มากท่ีสุด 

ในดานความตองการของเนื้อหาและรูปแบบของรายการทําอาหาร พบวา กลุมเปาหมาย
วัยรุนสวนใหญชอบรับชมรายการอาหาร โดยรายการท่ีชอบท่ีสุดคือ เชฟกระทะเหล็ก ซึ่งคือรายการ
ประเภทแขงขันทําอาหาร โดยสวนใหญไมเคยนําเมนูอาหารท่ีรับชมมาทําทานเอง และสนใจรายการ
ทําอาหารญี่ปุนท่ีนําเอาวัตถุดิท่ีหาไดงายในประเทศไทยมาทํา โดยเมนูท่ีไดรับความนิยมท่ีสุดคือราเมง 

ในดานขอเสนอแนะในการสรางสรรครายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหา
ไดงายในประเทศไทย“Shiyou Shiyou Cooking” กลุมเปาหมายมีความตองการดานเนื้อหาเพิ่มเติม 
ดังนี้  

1. อยากไดความแปลกใหม สนุกสนาน ทําไดจริง ดูแลวเขาใจงาย  วัตถุดิบหาไมยาก 
ราคาไมแพง 
2. ควรใหผูชมมีสวนรวมในการโหวตเมนูท่ีจะทํา 
3. ควรเสนอเคล็ดลับในการทําอาหารละเอียดๆ ไมควรมีข้ันตอนลัดมากเกินไปอยางทํา
ไวแลวหรือตัดภาพตอนเสร็จไปแลว 
4. อยากใหเอามาลงชองฟรีทีวี  
5. อยากใหอาหารญี่ปุนมีรสจัดข้ึน อยากใหมีขนมญี่ปุนในรายกายเยอะๆ 
6. การจัดภาพ การจัดแสง การถายอาหาร การตัดตอภาพ และการนําเสนอของพิธีกรท่ี
มีบุคลิกภาพท่ีนามองและฉากหลังท่ีใหความรูสึกวาอยากเขาครัว 
7. ควรมีสอนศัพทภาษาญี่ปุน 
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จากผลสํารวจในดานของความตองการรูปแบบและเนื้อหาของ รายการทําอาหารญี่ปุนโดย
ประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทย“Shiyou Shiyou Cooking” สามารถนามาปรับใชกับ
การผลิตรายการได ดังนี้  

ในดานโครงรางรายการ (Proposal) ผูจัดทําได เพิ่มความสนุกสนาน สีสัน เนนอาหารท่ี ทํา
ไดจริง วัตถุดิบหาไมยาก ราคาไมแพง  เสนอเคล็ดลับในการทําอาหารท่ีเปนข้ันตอน ดูแลวเขาใจงาย  
และใหผูชมมีสวนรวมในการโหวตเมนูท่ีจะทํา 

ในดานบทรายการ (Script) ผูจัดทํา ไดเพิ่มการสอดแทรกคําศัพทเพื่อสอนภาษาญี่ปุนมาก
ข้ึน และปรับรสชาติอาหารใหมีรสจัดมากข้ึนเพื่อใหถูกปากคนไทย 

ในดานการผลิตรายการ (Production) ผูจัดทํา ไดวางแผนท่ีจะเตรียมพรอมในดานอุปกรณ
ในการ ถายทํา เพื่อใหไดภาพท่ีสวยงาม และเห็นการสาธิตอยางชัดเจน ตามท่ีกลุมตัวอยางตองการ  

 
การนําผลการวิจัยมาประยุกตใชและพัฒนารายการ  
จากการสัมภาษณเชิงลึก ผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับวัยรุน (Glee Girl) ผูดําเนินรายการ

อาหารทางชองออนไลน  (Food Travel TV) และผูเช่ียวชาญทางดานอาหารรวม 3 ทาน และจาก
แบบสอบถามกลุมเปาหมายวัยรุนท่ีสนใจในประเทศญี่ปุนท้ังส้ิน 100 คนไดนํามาปรับใชกับรายการ
ดังนี้ 

ในดานโครงรางรายการ (Proposal) เนื้อหาของรายการนอกจากจะเนนเรื่องการเปล่ียน
วัตถุดิบมาใชวัตถุดิบท่ีหางายแลว เนนใหมีราคาถูกเพื่อให เขาถึงกลุมวัยรุน ท่ีเปนนักเรียนนักศึกษา
ไดมากข้ึน มีการเพิ่มฉากอาหาร เพื่อเรียกความนาสนใจคนดูในตอนเริ่มตนรายการ และเพิ่มเคล็ดลับ
การทําอาหารมากข้ึน 

ในดานบทรายการโทรทัศน (Script) เนนเนื้อหาสาระมากข้ึน โดยเพิ่มความรูเรื่องคําศัพท
ภาษาญี่ปุนตามท่ีกลุมเปาหมายตองการ โดยเทปท่ีจะนํามาจัดทํา 2เทปจะมาจาก ส่ิงท่ีกลุมเปาหมาย
ชอบเปนลําดับแรก และส่ิงท่ีผูเช่ียวชาญแนะนํา 

ในดานการผลิตรายการ (Production) ปรับฉากใหมีความสดใส เหมา ะกับวัยรุนมากข้ึน 
เนนความสนุกสนานในดานกราฟกมาก เพื่อไมใหจําเจอยูแตในสตูดิโอ และการข้ึนตัวอักษรตางๆก็จะ
ไมยาวจนเกินไป ตามคําแนะนําของผูผลิต 
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3. การนําเสนอช้ินงานรายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทย 
“Shiyou Shiyou Cooking” 

การวางแผนการผลิตช้ินงาน  
ผูศึกษาไดวางแผนการในการผลิตรายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาได

งายในประเทศไทย “Shiyou Shiyou Cooking”โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
จัดทําโครงสรางและโครงรางรูปแบบของรายการ โดยมีองคประกอบตางๆตอไปนี ้ 
ช่ือรายการ : Shiyou Shiyou Cooking 

โลโกประจํารายการ 

 

ภาพท่ี 4-1 โลโกประจํารายการ 

ท่ีมาของรายการ 

 ญี่ปุนนั้นเขามาแทรกซึมวัฒนธรรมของเราอยางไมรูตัวผานการตูน, ละคร ทางสินคาตางๆ  

ทําใหคนไทยนั้นเกิดความรูสึกผูกพันในความเปนญี่ปุนและคุนเคยกับวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร

ญี่ปุน นอกจากนี้การรับประทานอาหารญี่ปุนของคนไทยก็ไมใชเพียงกินตามกระแสเหมือนกับอาหาร

เกาหลี แตคนไทยยังยอมรับวาอาหารญี่ปุนเปนอาหารเพื่อสุขภาพ เราจึงปฏิเสธไมไดเลยวาอาหาร

ญี่ปุนเปนอาหารตางชาติท่ีคนไทยนิยมรับประทานเปนอันดับตนๆ แตเนื่องจากคาครองชีพท่ีสูงข้ึน

อยางในปจจุบันนี้ หากจะไปทานอาหารนอกบานทุกวันก็ส้ินเปลือง การปรุงอาหารทานเองท่ีบานก็ถือ

เปนทางเลือกอีกทางหนึ่งท่ีจะชวยในการประหยัดคาอาหารท่ีเราจะตองกินทุกวัน แถมยังดีตอสุขภาพ

มากกวาการทานอาหารนอกบาน แตอาหารญี่ปุนก็ทําไดยากเกินกวาท่ีจะสามารถมาทําทานไดเองท่ี

บาน เพราะตองใชวัตถุดิบเฉพาะท่ีตองนําเขาหลายอยางท่ีเปนส่ิงท่ีหายาก ดังนั้นจึงเกิดรายการ

ทําอาหารญี่ปุนท่ีประยุกตเอาวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทย ท่ีจะทําใหการทําอาหารญี่ปุนท่ีบาน

เปนเรื่องงายยิ่งข้ึน เพื่อตอบสนองกับสังคมในปจจุบัน 

   ส
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วัตถุประสงคของรายการ 

1.เพื่อใหกลุมเปาหมายสามารถนําเมนูท่ีนําเสนอไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 

2.เพื่อเปนทางเลือกใหกับผูท่ีชอบทานอาหารญี่ปุน 

 

กลุมเปามายของรายการ  

กลุมวัยรุน ท่ีมีความทันสมัย มีความคิดเปนของตัวเอง มีความสนุกสนาน  

โดยไมจํากัดชวงอายุ 

 

วันเวลาออกอากาศ  

ออกอากาศทางส่ือออนไลน www.youtube.com สัปดาหละ1เทป 

 

Concept 

นารัก อินเทรนกับอาหารญี่ปุนงายๆไดสุขภาพ 

 

Theme 

เปนรายการอาหารญี่ปุนแนวนารักสดใส อินเทรน ท่ีจะทําใหอาหารญี่ปุนเปนเรื่องงายมาก

ข้ึนโดยจะนําวัตถุดิบในประเทศไทยมาใชแทนของนําเขา แตก็คํานึงถึงเรื่องสุขภาพท่ีเปน

จุดเดนของอาหารญี่ปุนดวย  เหมาะสําหรับกลุมวัยรุนท่ีทําอาหารไมเปนมากนัก และอยาก

ดูแลสุขภาพแบบนารักๆ สไตลสาวญี่ปุน 

 

รูปแบบของรายการ 

นําเสนอในรูปแบบรายการสาระบันเทิง เปนรายการทําอาหารท่ีจะไดรับความบันเทิงจาก 

กราฟก ดนตรีประกอบ และความนารักสดใสของพิธีกร โดยจะสอดแทรกเนื้อหาสาระ

เกี่ยวกับเคล็ดลับการทําอาหาร การเลือกวัตถุดิบ วัฒนธรรมและภาษาญี่ปุนเขาไปดวย 

 

 

   ส
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Mood & tone  

Colorful นารัก สนุกสนาน ทันสมัยแบบวัยรุนญี่ปุน 

 

ตารางท่ี 4-29 โครงสรางรายการ(5นาที) 

เนื้อหา นาที 

CG Pack-shot อาหารท่ีจะทํา+Titleเปดรายการ 0.2 

พิธีกรเปดรายการนําเขาเมนูท่ีจะทําในวันนี้ 0.3 

CG ตารางเปรียบเทียบสวนผสม 0.15 

พิธีกรเริ่มทําอาหาร(CG : Pointสําคัญๆในการทํา) 2 

CG เกร็ดความรูเกี่ยวกับประวัติ เรื่องเลาตางๆของอาหารท่ีทํา 0.15 

กลับมาทําอาหารใหเสร็จ + ตกแตงจาน 1 

CG Pack-shot อาหาร 0.1 

พิธีกรชิมอาหาร + ปดรายการ 0.2 

Titleปดรายการ 0.1 

 

เนื้อหาของรายการ 

 เปนรายการท่ีจะเนนเรื่องการประยุกตวัตถุดิบท่ีสามารถหาไดงายในประเทศไทย มา

ทําอาหารญี่ปุนใหมีหนาตา และรสชาติใกลเคียงกับของเดิม โดยใชวัตถุดิบท่ีหางายในประเทศไทย แต

ก็ไมท้ิงเรื่องสุขภาพ ท่ีเปนจุดเดนของอาหารญี่ปุนดวย 
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ผูดําเนินรายการ 

(เรนา) ช่ือพัชรินทร ฉัตรกระโทก 

อายุ 20ป เปนลูกครึ่งไทยญี่ปุน 

ความสามารถพิเศษ เตน รองเพลง การแสดง พิธีกร 

การศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต สาขาการจัดการธุรกิจการบิน  

Reference 

 1. MOCO's kitchen 「MOCO'Sキッチン」 

 สถานี NTV 

 วันและเวลาออกอากาศ ทุกวันประมาน7.00น. 

 ความยาว3 นาที (MOCO's kitchenเปนชวงหนึ่งของรายการzipท่ีออกอากาศ1ช่ัวโมง) 

 2. Cookin' Idol Ai! Mai! Main! 「クッキンアイドル アイ！マイ！まいん！」 

 สถานี NHK 

 วันและเวลาออกอากาศ วันจันทร-วันศุกร เวลา17:40 – 17:50น. 

 ออกอากาศ 30 มีนาคม 2009 ออกอากาศส้ินสุดวันท่ี 29 มีนาคม 2013  

 ความยาว10 นาที 

ภาพท่ี 4-2 พิธีกรรายการ 

   ส
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บทรายการการสรางสรรครายการอาหารญ่ีปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทย 

“Shiyou Shiyou Cooking”เทป1 

ตารางท่ี 4-30 แสดงบทรายการ “Shiyou Shiyou Cooking”เทป1 

เรื่อง เบนโตะ 

ความยาว : 5 นาที  

วันและเวลาออกอากาศ : ออกอากาศทางส่ือออนไลน www.youtube.com สัปดาหละ1เทป 

ลําดับ ภาพ เสียง เวลา
(นาที) 

1 Title รายการ  

CG Pack-shot อาหารท่ีจะทําในวันนี้ 

SFX . เพลงประจํารายการ  0.17 

2 - MS พิธีกร 

- Insert Super “” 

 

 

เรนา: Konichiwa! Miru Koto ga 
Shiyou Shiyou Cooking desu
สวัสดีคะ พบกับเรนาในรายการ 
Shiyou Shiyou Cooking คะ และ
แนนอนคะอยางท่ีเห็นไปเมื่อตอนตน
รายการ เรนาเช่ือวาเมนูนี้เนี่ย เปน
เมนูท่ีเพื่อนๆหลายคนช่ืนชอบมาก นั่น
ก็คือ เบนโตะนั่นเอง  เบนโตะเนี่ยจะมี
ความนารักๆแบบญี่ปุนๆยังไงบาง 
เดียวเรนาจะมาเลาใหฟง ตอนนี้ไปดู
สวนผสมกันกอนดีกวาคะ  

0.3 

3 CG สวนผสมตางๆ ตารางเปรียบเทียว

สวนผสม 

สาหราย 
ขาวเหนียว+ขาวหอมมะลิ 
ไสกรอก ใชแทน ปลาดิบ 
ปลาทาโรสับอบกรอบใชแทนปลากรอบ 
น้ําสลัด หรือ น้ําแกงกะทิ ใชแทนมิริน 

SFX . เพลง 

 

0.31 

4 MS พิธีกร เรนา: เอาละเห็นสนผสมกันไปแลว 

แตละอยางนี่เรนาเช่ือวาเพื่อนๆมีอยู

1.10 

   ส
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ลําดับ ภาพ เสียง เวลา
(นาที) 

 

 

 

 

 

Cuขาว Cgควัน  

 

MS พิธีกร 

 

 

Insert น้ําสลัด มิริน 

 

 

Insert !! 

 

CG Point: แกงควรเปนแกงกะทิจะได

รสชาติท่ีกลมกลอม 

 

 

CG Point: ตองคลุกตอนขาวรอนๆ จะ

ในบานกันอยูแลวแหละ แตถาใครไมมี

นี่ก็หาซื้อไดงายมากๆ ตามตลาดหรือ

รานสะดวกซื้อก็ไดคะ เรามาเตรียม

สวนผสมกันเลย 

 

เริ่มจากขาวเลยอันนี้เปนขาวเหนียว

ผสมกับขาวหอมมะลิ ท่ีเรนาหุงเสร็จ

แลวรอนๆเลย โดยปรกติขาวปนจะมี

รสชาติเปรี้ยวๆหวานๆโดยมีมิรินมา

ปรุงรสคะ แตในประเทศไทยมิรินหา

ไดยาก เราจึงใชน้ําสลัดใสมาแทนคะ 

แตวาสําหรับเพื่อนๆท่ีชอบทานเผ็ด 

ก็สามารถใชน้ําแกงเขียวหวาน แทนได

เหมือนกันคะ 

 

ข้ันแรกใสขาวลงไปนะคะ ตามดวยน้ํา

แกงเขียวหวานคะ หลังจากนั้นเราก็

คนใหเขากันอยาใหขาวจับตัวเปนกอน

นะคะ พอเราคลุกขาวเขากันเรียบรอย

แลว เราก็จะรอขาวเย็นแลวเราจะไป

ทําขาวปนกันคะ 

   ส
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ลําดับ ภาพ เสียง เวลา
(นาที) 

ทําใหขาวไมแฉะ 

5  

 

Insert  ภาพผูหญิงสารภาพรักผูชาย ยื่น

ของให 

 

Insert ภาพเบนโตะ 

เรนา:เบนโตะเนี่ย เราก็จะชอบเห็นกัน
บอยๆในพวกการตูน หรือซีรีญี่ปุน
ใชมั๊ยคะ เวลาท่ีนางเอกเคาจะ
สารภาพรักพระเอก เคาก็จะทํา เบน
โตะ หรือปนโตนี่แหละ ไปให แลวก็
หนาตานี่จะนารักนาทานมากๆ แหม
ถาพระเอกไมรับรักนี่ก็คงใจแข็งไปแลว
เนอะ แตเห็นหนาตานารักแบบนี้
หลายๆคนบอกไมกลากิน! เพราะเคาอุ
สาหทํามา มันตองยากแนๆเลย แตเร
นาจะกระซิบบอกเลยคะวามันไมยาก
เลย เด๋ียวเราไปทํากันเลยดีกวาคะ 
เผ่ือเพื่อนๆจะไดเอาไปทําใหหนุมๆกัน
บาง  

0.4 

6 MS พิธีกร 

Insert กาบินผาน 

 

 

Insert (ภาพการตูน) ซูชิมากิ กับ แยม

โรล 

 

 

 

CU ท่ีพิธีกรทํา 

เรนา:  

 

เรามาปนขาวกันดีกวาคะ วันนี้อาหาร

หลักในเบนโตะของเรนาจะเปนซูชิมา

กิ ท่ีจะมีขาวอยูขางนอก แลวสาหราย

ขางในมวนเปนใสแยมโรลเเลย นารัก

มากๆ 

 

เราก็จะเอาสาหรายวางบนเส่ือหรือถา

ไมมีเส่ือแบบนี้ใชถุงพลาสติกก็ไดคะ  

แลวก็ตักขาวเกล่ียลงไปใหเต็มแผนเลย  

 

2.27 
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ลําดับ ภาพ เสียง เวลา
(นาที) 

 

CG Point: เกล่ียขาวใหท่ัว แตอยาให

หนานะคะ 

 

CG ตอนพลิก 

CG Point: ไสท่ีใสไมควรเปนของท่ีแฉะ

มาก เพราะจะทําใหขาวบูดและสาหราย

เหนียว 

 

 

 

 

 

Insert น้ําตา 

 

 

 

CU ตัดซูชิ CG วิ้งๆ 

 

 

เสร็จแลวก็พลิกกลับดานเลยและ

ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนท่ีเรนาชอบท่ีสุด

เลย คือใสไสคะ สําหรับไสในวันนี้ก็มี

ไสกรอกและปูอัดท่ีใชแทนปลาดิบนะ

คะ เสร็จแลวเราก็คอยๆมวนแบบนี้

เลย กดแนนนิดนึงนะคะขาวจะไดไม

แตก  

 

นี่ พอมวนเสร็จแลวก็จะไดออกมาเปน

แทงๆแบบนี้ ถาเพื่อนๆอยากใหเปน

รูปทรงไหนก็กดลงไปไดเลยนะคะ 

สําหรับวันนี้เรนาจะทําใหเปนรูป

สามเหล่ียมนะคะ 

พอไดรูปแลวเราก็เอาออกจากเส่ือเลย 

แลวก็เอาไปคลุกกับทาโรอบท่ีเรา

เตรียมไว มันจะไดรสชาติเหมือนซูชิ

เท็มปุระเลย 

 

ตอนนี้เรามาถึงข้ันตอนการตัดแลวนะ

คะ ต่ืนเตนมากๆเลยจะออกมาสวย

หรือเปลาเราจะไดรูกันแลว (SFX.ช้ิง) 

นี่ นารักใชมั๊ย ท่ีนี้เรามาจัดใสกลองกัน

นะคะ 
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ลําดับ ภาพ เสียง เวลา
(นาที) 

 

 

 

Insert รูปhanabusa 

การจัดนี้ก็ข้ึนอยูกับจิตรนาการของ

เพื่อนๆเลยนะคะ แตในวันนี้เรนาจะ

มาจัดในธีมดอกไม ข้ันตอนนี้ถือวา

สําคัญมาก เคาวากันวา ถาจะเลือก

ผูหญิงสักคนมาเปนคนรักเนี่ย ก็ให

สังเกตจากเบนโตะ ถาเบนโตะตกแตง

ออกมาสวยงามประณีต ก็แสดงวาคน

นั้นเนี่ยเปนแมบานแมเรือนเหมาะจะ

นํามาเปนคูครอง 

 

 
7 

 

CG Pack-shot อาหาร 

 

Insert super 
“www.facebook.com/shiyoushiyo
ucooking” 

“IG: shiyou cooking” 

 

 

SFX . เพลง 

เรนา: หวังวาเมนูนี้จะถูกใจเพื่อนๆนะ

คะ สําหรับใครท่ีอยากใหเรนาทําเมนู

อะไรก็สามารถแนะนํากันเขามาไดทาง

รายการของเราผาน facebook และ 

IG ขางลางนี้ไดเลยคะ สําหรับวันนี้ 

sayonara 

 
0.1 

8 Title ปดรายการ  SFX . เพลงประจํารายการ  0.05 
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บทรายการการสรางสรรครายการอาหารญ่ีปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทย 
“Shiyou Shiyou Cooking”เทป2 

ตารางท่ี 4-31 แสดงบทรายการ “Shiyou Shiyou Cooking”เทป2 

เรื่อง  “โซเมง” 

ความยาว : 5 นาที  

วันและเวลาออกอากาศ : ออกอากาศทางส่ือออนไลน www.youtube.com สัปดาหละ1เทป 

ลําดับ ภาพ เสียง เวลา
(นาที) 

1 Title รายการ  

CG Pack-shot อาหารท่ีจะทําในวันนี้ 

SFX. เพลงประจํารายการ  0.17 

2 - MS พิธีกร 

- Insert Super “レナー” เรนา 

 

 

 

 

 

เรนา: Konichiwa! Miru Koto ga 

Shiyou Shiyou Cooking desuสวัสดี

คะ พบกับเรนาในรายการ Shiyou 

Shiyou Cooking คะ และวันนี้เรนามี

เมนูงายๆ แสนอรอยมาฝากเพื่อนๆอีก

เชนเคยคะ เมนูนี้เปนเมนูท่ีเพื่อนๆเนี่ย

ขอกันเขามาเยอะมาก จะเปนเมนูอะไร 

เราไปดูสวนผสมกันกอนเลยคะ 

0.35 

3 CG สวนผสมตางๆ ตารางเปรียบเทียว

สวนผสม 

เสนหมี่ซั่ว ใชแทนเสนโซเมง 

น้ําสมสายชู+น้ําตาล ใชแทนมิริน 

น้ําซุป คนอร ใชแทนน้ําซุปดาชิ 

SFX . เพลง 

 

0.27 
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ลําดับ ภาพ เสียง เวลา
(นาที) 

4 MS พิธีกร 

Insert ภาพราเมง “らめん”  

 

 

Insert !! 

 

Insert วิ้งๆ 

 

CG Point: ขณะตมหากน้ําซุปเปนไข ให

คอยๆชอนออกจะไดน้ําซุปใสนาทานนะ

คะ 

 

 

CG Point: ถาใชเปนซีอิ๊วขาวสีจะออน

กวานี้หนอย แตใชไดเหมือนกันคะ  

 

 

CG Point:ใชไฟออนนะคะ ซีอิ๊วกับ

น้ําตาลจะไดไมไหม 

 

CG Point: เอาเสนไปลางน้ํากอนเอามา

เรนา: ดูสวนผสมกันก็พอจะเดาแลวใช

ไหมคะ เมนูท่ีเรนาจะทําในวันนี้คือ ฮา

ยาชิราเมง หรือวาบะหมี่เย็นนั่นเองคะ 

 

เรามาทําน้ําซอสทสึยุท่ีกินกับบะหมี่

เย็นกันกอนคะ ซอสทสึยุหรือท่ีคนไทย

เรียกวาโชยุหวานวิธีทํางายมากๆ เราก็

เริ่มจากตมน้ําซุปกันกอนเลย โดยท่ีเรา

จะตมน้ําซุปคนอรนี่แหละคะ ใชแทน

น้ําซุปดาชิ ท่ีเปนน้ําซุปปลา  

หลังจากนั้นเราก็รอใหเดือดเขากันดี

แลว เราก็เริ่มใสซี่อิ้วลงไปเลย ตอนนี้สี

จะเริ่มเหมือนซอสทสึยุข้ึนมาแลว 

(ทําทาปลาบปล้ืม) 

 

มาถึงข้ันตอนปรุงรสแลวคะ 

เราจะคอยๆใสน้ําตาลและน้ําสมลงไป

คะ แลวคนใหเขากันคะ พอน้ําตาล

ละลายเราก็ปดไฟเลยคะ จากนั้นเราก็

พักไวใหเย็นแลวเอาไปใสตูเย็นใหเย็นๆ

หนอย ระหวางท่ีเรารอเราจะไปลวด

เสนบะหมี่กันเลยคะ 

 

บะหมี่เย็นของเราในวันนี้จะไมใชเสน

โซบะตามรานท่ัวๆไปนะคะ แตมัน

1.40 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



82 

 

ลําดับ ภาพ เสียง เวลา
(นาที) 

ลวกนะคะ เสนจะไดไมเค็มมาก พิเศษกวานั้น นั่นก็คือเเสนโซเมง โดย

เราก็จะใชเสนหมี่ซัวเนี่ยแหละแทนโซ

เมง รสชาติเคาจะเหมือนกันมากๆ 

จริงๆมันก็แอบเหมือนเสนขนมจีน

เหมือนกันนะ พอเสนนิ่มแลวเราก็ตัก

ออกมาแฉน้ําเย็นนะคะ 

5 CG Insertรูปภาพ โชยุราเมง  

         รูปภาพ มิโสะราเมง 

         รูปภาพ ชิโอะราเมง 

         รูปภาพ ทงคัทสึราเมง  

         รูปภาพ ฮายาชิราเมง 

OS:พูดถึงเรื่องราเมงเนี่ยนะคะท่ีญี่ปุน

เคาก็จะมีหลากหลายแบบมาก แลวแต

ละรานก็จะมีสูตร มีเมนูเด็ดเปนของ

ตัวเอง  แตถาแยกเปนประเภทๆก็จะ

แยกตามน้ําซุปท่ีกิน หลักๆก็จะมี โชยุ

ราเมง มิโสะราเมง อันนี้หลายคนคง

รูจักแลว และก็มีชิโอะราเมง ท่ีจะเปน

น้ําซุปเบาๆปรุงรสดวยเกลือ ทงคัทสึรา

เมง น้ําซุปกระดูกหมูเขมขน และอยาง

สุดทายเปนเมนูท่ีเราทําในวันนี้ และ

เปนเมนูท่ีคนไทยชอบมากๆ นั่นก็คือ 

ฮายาชิราเมง หรือบะหมี่เย็นนั่งเอง คะ 

0.54 

6 MS พิธีกร 

 

 

 

 

 

เรนา: ตอนนี้น้ําซอสของเราก็เย็นแลว 

เรามาจัดใสจานกันเลยคะ จัดใสจานก็

ข้ึนอยูกับเพื่อนๆเลย จะจัดแบบญี่ปุนๆ

เหมือนท่ีราน แตวันนี้นะคะเรนาจะมา

จัดในสไตลของตัวเองคะ 

เรนาขอจัดตามสไตลของตัวเองนารักๆ

ดีกวา  

(Sfxดนตรี) 

0.3 
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ลําดับ ภาพ เสียง เวลา
(นาที) 

 

 

 

นี่เสร็จแลว!! เปนไงละนารักมั๊ย ขางบน

นี้ก็เปนไขตมท่ีเรนากินเหลือแชตูเย็นไว

เมื่อคืน โรยดวยงา เติมหนาเติมปาก

หนอย ก็เหมือนฮิเบริดในการตูนรีบอน

เลย 

7 CG Pack-shot อาหาร SFX . เพลง 0.16 

8 ภาพพิธีกรชิมอาหาร 

Insert super 

“www.facebook.com/shiyoushiyou

cooking” 

“IG: shiyou cooking” 

เรนา: (ชิมอาหาร) ไมไดนารักอยาง

เดียวนะคะ อรอยดวย หวังวาเมนูนี้คง

ถูกใจเพื่อนๆกันนะคะ ใครอยากใหเร

นาทําเมนูอะไรอีกก็แนะนํามาไดนะคะ

ท่ีเฟสบุกและก็ไอจีของเราตามขางลาง

นี้เลย สําหรับวันนี้เรนาขอตัวไปทาน

เจาฮิเบริ์ดนี่กอนละกันคะ Sayonara 

0.19 

9 Title ปดรายการ  SFX . เพลงประจํารายการ  0.05 
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บทท่ี  5 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การประเมินผลช้ินงาน “การสรางสรรครายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ี
หาไดงายในประเทศไทย รายการShiyou Shiyou Cooking” ผูศึกษาไดใชวิธีการสํารวจความคิดเห็น
ดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) และการสํารวจความพึงพอใจดวยการตอบ
แบบสอบถาม(Survey Research) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนท่ีไดรับ
จากการรับชมรายการของกลุมตัวอยาง ผูท่ีมีความรูดานอาหารญี่ปุน และ ผูท่ีมีความสนใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและอาหารญี่ปุน ในฐานะผูเช่ียวชาญ รวมท้ังกลุมเปาหมายวัยรุน จากนั้นผูศึกษาไดนํา
ผลการวิจัยท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล และเปรียบเทียบผลการประเมินของแตละกลุมเปาหมาย รวมถึง
ขอเสนอแนะ ในดานตางๆ เพื่อนําไปสูการสรุปผล การอภิปรายผลการวิจัย ตลอดจนการผลิตช้ินงาน
ท่ีเสร็จสมบูรณ และการปรับปรุงแกไขช้ินงานตอไป  

 
1. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินผลรายการ Shiyou Shiyou Cooking1 

1.1. เก็บรวบรวมขอมูลดวยการ สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) ในหัวขอ 
“ความคิดเห็นและความพึงพอใจหลังจากการรับชมรายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ี
หาไดงายในประเทศไทย รายการ Shiyou Shiyou Cooking” ของ กลุมผูท่ีมีความรูดานอาหารญี่ปุน 
และผูท่ีมีความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและอาหารญี่ปุน จํานวน 3 คน  

1.2. เก็บรวบรวมขอมูลดวย การสํารวจความพึงพอใจดวยการตอบแบบสอบถาม  (Survey 
Research) ในหัวขอ “ ความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการทําอาหารญี่ปุนโดย
ประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทย รายการ Shiyou Shiyou Cooking” ของกลุม
ตัวอยาง วัยรุน ท่ีมีความทันสมัย มีความคิดเปนของตัวเอง มีความสนุกสนาน โดยไมจํากัดชวงอายุ 
จํานวน 10 คน 

1.3. สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ Shiyou Shiyou Cooking 
 

2. เคร่ืองมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ  

2.1.เครื่องมือท่ีใชเปนขอคําถามในการสํารวจความคิดเห็นดวย การสํารวจความพึงพอใจ
ดวยการตอบแบบสอบถาม (Survey Research) แบงออกเปน 5 สวนดังนี้ 

สวนท่ี 1ความพึงพอใจตอรูปแบบของรายการ(Format)  
สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอเนื้อหารายการ(Content)  
สวนท่ี 3 ความพึงพอใจตอการนําเสนอของรายการ (Style)  
สวนท่ี 4 ความพึงพอใจตอกราฟก ความสนุกสนาน ภาพ ดนตรีและเสียงประกอบ  
      ของรายการ(Music and Sound effect)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



85 

 

สวนท่ี 5 ความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ (Overview) 
 

2.2.เครื่องมือท่ีใชเปนขอคําถามในการสํารวจความคิดเห็นดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึก 
(In-depth interview) แบงออกเปน 5 สวนดังนี้ 

สวนท่ี 1ความคิดเห็นตอรูปแบบของรายการ(Format)  
สวนท่ี 2 ความคิดเห็นตอเนื้อหารายการ(Content)  
สวนท่ี 3 ความคิดเห็นตอการนําเสนอของรายการ (Style)  
สวนท่ี 4 ความคิดเห็นตอกราฟก ความสนุกสนาน ภาพ ดนตรีและเสียงประกอบ  
      ของรายการ(Music and Sound effect)  
สวนท่ี 5 ความคิดเห็นตอภาพรวมของรายการ (Overview) 
 

3. ผลการประเมินประสิทธิผลรายการทําอาหารทางโทรทัศน รายการShiyou Shiyou Cooking  
3.1ผลการวิเคราะหการ สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) ในหัวขอ “ ความ

คิดเห็นและความพึงพอใจหลังจากการรับชมรายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาได
งายในประเทศไทย รายการ Shiyou Shiyou Cooking” ของ กลุมผูท่ีมีความรูดานอาหารญี่ปุน และ
ผูท่ีมีความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและอาหารญี่ปุน 

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) ใน
หัวขอ“ความคิดเห็นและความพึงพอใจหลังจากการรับชมรายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจาก
วัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทย รายการ Shiyou Shiyou Cooking”เพื่อประเมินผลรายการท่ีผลิต
ข้ึน ทําใหไดขอมูลดานความพึงพอใจ ความคิดเห็นและประโยชนท่ีไดรับจากกลุมผูท่ีมีความรูดาน
อาหารญี่ปุน และผูท่ีมีความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและอาหารญี่ปุน มารับชมรายการจํานวนท้ังส้ิน 
3 ทาน ดังนี้ 

 
1. คุณนฤนาถ สุขสวาง    อายุ 53 ป อาชีพ เชฟรานสยามศิลาดล ประเทศญี่ปุน 
2. คุณปวีณา สุวิวัฒนสันติ   อายุ 21 ป อาชีพ นักเรียนสายศิลปภาษาญี่ปุน 
     จบการศึกษาคณะรัฐศาสตร ธรรมศาสตร  
3. คุณเมธิภา เฟองฟูพงศ    อายุ 22 ป อาชีพ นักศึกษา คณะศิลปศาสตร  

      ธรรมศาสตร เอกภาษาญี่ปุน 
 

สวนท่ี 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบของรายการ (Format)  
ดานความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีตอรูปแบบรายการโดยรวม รูสึกช่ืนชอบรูปแบบการ

นําเสนอของรายการ ซึ่งใหเหตุผลวา ไมวาจะเปนภาพ เสียง และคาแรคเตอรของพิธีกรท่ีสามารถ
ดึงดูดความสนใจผูชมไดเปนอยางดี โดยท้ังนี้จะเห็นไดวารายการอาหารรายการนี้จะเนนความเปน
ญี่ปุนตามกระแสนิยมท่ัวไปเหมือนรายการอื่นๆ แตอยางไรก็ตามผูคิดรายการนี้สามารถดึงเอกลักษณ
ความเปนไทยผสมกับความเปนญี่ปุนไดเปนอยางดี โดยดูจากการนําวัตถุดิบมาดัดแปลงใหเขากับวิถี
ชีวิตของคนไทยท่ัวไป  
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ดานของความนาสนใจของรูปแบบรายการโดยรวมมีความคิดเห็นวา รายการมีความนารัก
สดใส เขากับความเปนญี่ปุน และเหมาะกับวัยรุนท่ีชอบดูการตูนญี่ปุน หรือคล่ังไคลในประเทศญี่ปุน 

สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาของรายการ (Content)  
ดานความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีตอเนื้อหาของรายการนั้นมีความเห็นวา เนื้อหาของ

รายการ มีความนาสนใจเพราะไมไดนําเสนอแคการทําอาหารเพียงดานเดียว ยังมีการสอดแทรกพวก
วัฒนธรรมญี่ปุน ซึ่งบางทีผูชมอาจไมรูท่ีมาของเมนูดังกลาว ก็ทําใหผูชมไดรับความรูอื่นนอกจากดาน
อาหาร 

ดานความคิดเห็นท่ีมีตอความนาเช่ือถือของเนื้อหารายการเห็นวาเมนูอาหารมีความ
นาเช่ือถือ วาสามารถทําไดจริง เพระใชวัตถุดิบท่ีหาไดงาย ทุกคนเขาใจ สามารถทําตามไดงายๆ แต
เรื่องเกล็ดความรูยังมีความนาเช่ือถือนอย เพราะตอนท่ีนําเสนอท่ีมีของอาหาร มีการนําการตูนมาใช
ประกอบการอธิบาย ทําใหคนบางกลุมอาจยังไมเช่ือถือตัวเนื้อหามากนัก และไมมีท่ีมาของขอมูล 

ดานความเหมาะสมของระยะเวลาในรายการท่ีออกอากาศมีความเห็นวา ระยะเวลาใน
รายการท่ีออกอากาศมีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ และกลุมเปาหมายของรายการ เพราะ
เปนกลุมวัยรุน ท่ีทําอะไรรวดเร็ว จึงควรเปนรายการท่ีกระชับ ส้ัน เขาใจงาย  

ดานเมนูอาหารท่ีทํา มีความเห็นวาเมนูท่ีนําเสนอมีความนาสนใจ แตถาจะใหดีควรมีเมนู
เกี่ยวกับขนมหวาน และเครื่องด่ืม เพราะคนสวนใหญท่ีดูนาจะเปนผูหญิงซึ่งสนใจการทําของหวาน
มากกวาของคาว 

ดานประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการมีความเห็นวา ไดรับประโยชนจากการรับชม
รายการ สามารถนําเมนูในรายการท่ีไดรับชมไปประยุกตใชไดจริง เพราะเมนูท่ีงายและหาวัตถุดิบไดไม
ยาก และยังใหความรูอื่นนอกจากดานอาหารดวย 

สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style)  
ดานความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีตอบุคลิกและลักษณะของพิธีกรมีความเห็นวา 

พิธีกรมีความนารักสดใส เปนตัวของตัวเอง สามารถทําอาหารไดอยางคลองแคลว ราเริงสดใสเขากับ
รายการดี 

ดานของความเหมาะสมและเขาใจงายในการใชคําและภาษาส่ือสารของพิธีกรนั้นเห็นวา 
พิธีกรมีน้ําเสียงท่ีนาฟง บางครั้งยังมีติดขัด และพูดไมชัดบาง แตก็สามารถเขาใจได และยังมีตัวอักษร
ชวยใหเขาใจงายข้ึน สวนตรงเสียงท่ีบรรยายเบาทําใหถูกเสียงดนตรีกลบ ทําใหขาดหายไปบางชวง 

ดานของการนําเสนอวัตถุดิบท่ีใชทดแทนกันมีความเห็นวา มีความชัดเจนในการนําเสนอ
วัตถุดิบ ท่ีใชและไมใช โดยการใชกราฟฟกท่ีนารัก เหมาะกับรายการ แตตัดบางครั้งอานตัวอักษรใต
ภาพไมทันถาไมต้ังใจดูจริงๆ 

ดานการนําเสนอเกร็ดความรูเกี่ยวกับอาหารตางๆมีความเห็นวา นารักและมีประโยชนตอ
ผูชมมาก เนื้อหาไมเปนทางการกินไป และชอบการท่ีนําการตูนมาเช่ือมโยงกับเมนู ทําใหรายการดู
นารักและเปนญี่ปุนมากข้ึน แตควรหาวิธีทําใหเนื้อหาดูนาเช่ือถือกวานี้ อาจเปนการใสเครดิตท่ีมาของ
ขอมูล หรือ ทําใหเสียงบรรยายหนักแนนกวานี้  
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สวนท่ี 4 ความคิดเห็น ตอกราฟก ความสนุกสนาน ภาพ ดนตรีและเสียงประกอบ  
(Music and Sound effect) 

ดานความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีตอกราฟกและการตัดตอในรายการนั้นมีความเห็นว
า มีการใชกราฟกประกอบในรายการท่ีนารักส่ือความเปนญี่ปุนไดดี ทําใหรายการสนุกสนานมากข้ึน 
แตควรเพิ่มกราฟฟกในชวงท่ีพิธีกรพูดเยอะๆรายการจะไดไมนาเบ่ือ 

ดานความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีตอ Title ของรายการนั้น มีความเห็นวา ในสวน
ของ Title รายการ มีความนารักและเหมาะสมกับรายการ โดยเฉพาะตัวการตูนผูหญิงท่ีเปนเชฟ ส่ือ
ถึงตัวพิธีกรไดดี 

ดานความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีตอเพลงประจํารายการมีความเห็นวา เพลงประจํา
รายการมีความเปนญี่ปุน เขากับตัวการตูน ทํานองมีความสนุกสนาน และดวยเสียงรองท่ีเปน
ภาษาญี่ปุน ทําใหมีความสดใสนารัก และไดความรูสึกแบบญี่ปุน 

ความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีตอดนตรีประกอบในรายการ มีความเ ห็นวาดนตรี
ประกอบเขากับรายการ มีจังหวะการตัดตอท่ีดี มี Sound สงเสริมใหตัวพิธีกรมีสีสันมากข้ึน ทํานอง
ของเพลงมีความนารัก และดูสดใส มีจังหวะท่ีสนุก ทําใหรายการ ดูสดช่ืน นาติดตาม แตอาจจะลด
เสียงเพลงใหเบาลงในบางชวง เพราะกลบเสียงของพิธีกร 

สวนท่ี 5 ความคิดตอภาพรวมของรายการ (Overview)  
ดานของความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีตอภาพรวมของรายการทุกคนมีความพึงพอใจ

ตอภาพรวมของรายการ โดยใหเหตุผลวา เปนรายการท่ีมีรูปแบบและ แนวคิดท่ีนาสนใจ มีความเรียบ
งายของเมนูท่ีนําเสนอตามสไตลวัยรุน เพราะการทําอาหารสําหรับวัยรุนไมจําเปนตองยาก แตเนน
ประหยัดเวลา วัตถุดิบเอาพอท่ัวไปได และเมนูญี่ปุนหนอยๆท่ีสามารถดึงดูดไดมากกวาเมนูไทยหรือ
อาหารฝรั่งทําใหรูสึกวาการทําอาหารเปนเรื่องท่ีงายข้ึน และเรื่องฉากก็มีความนารักบวกกับการจัด
แสงของรายการท่ีดูสวางสดใสสบายตา ซึ่งดีกวาจัดแสงเยอะๆวูบวาบๆ เหมาะกับรายการอาหาร
มากกวา 

3.2 ผลวิเคราะหการสํารวจความพึงพอใจดวยการตอบแบบสอบถาม  (Survey Research) 
ในหัวขอ “ ความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจาก
วัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทย รายการ Shiyou Shiyou Cooking”ของกลุมตัวอยางวัยรุน  ท่ีมี
ความทันสมัย มีความคิดเปนของตัวเอง มีความสนุกสนาน โดยไมจํากัดชวงอายุ 

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลจากการสํารวจความพึงพอใจดวยการสํารวจความคิดเห็นดวย
การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) ในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดจาก
การรับชมรายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทย รายการ Shiyou 
Shiyou Cooking”เพื่อประเมินผลรายการท่ีผลิตข้ึน ทําใหไดขอมูลดานความพึงพอใจ ความคิดเห็น
และประโยชนท่ีไดรับจากกลุมเปาหมายหลักวัยรุน ท่ีมีความทันสมัย มีความคิดเปนของตัวเอง มีความ
สนุกสนาน โดยไมจํากัดชวงอายุ มารับชมรายการจํานวนท้ังส้ิน 10 ทาน  
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ตารางท่ี 5-1แสดงคารอยละความพึงพอใจตอรูปแบบของรายการ Shiyou Shiyou 
Cooking (Format)  

 
ประเด็นท่ีวัด 

ระดับความพึงพอใจ(จํานวนคน) 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

คา 
เฉล่ีย 

ทานรูสึกช่ืนชอบการนําเสนอรายการShiyou Shiyou 
Cooking 

10% 
(1) 

70% 
(7) 

20% 
(2) 

0% 
(0) 

0% 
(0) 

4 

ทานคิดวารายการ Shiyou Shiyou Cooking ท่ีไดชม
นั้น มีความนาสนใจและตรงตอความสนใจของคุณ 

0% 
(0) 

60% 
(6) 

30% 
(3) 

10% 
(1) 

0% 
(0) 

4 

จากตารางท่ี5-1 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนสวนใหญ รูสึกช่ืนชอบการนําเสนอ
รายการ มาก  และคิดวารายการมีความนาสนใจ ตรงตอความสนใจของตน มาก 
 ตารางท่ี5-2แสดงคารอยละความพึงพอใจตอเนื้อหารายการShiyou Shiyou Cooking 

(Content)  

 
ประเด็นท่ีวัด 

ระดับความพึงพอใจ(จํานวนคน) 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

คา 
เฉล่ีย 

ทานรูสึกช่ืนชอบเนื้อหาของรายการShiyou Shiyou 
Cooking ในแตละเทป 

20% 
(2) 

60% 
(6) 

20% 
(2) 

0% 
(0) 

0% 
(0) 

4 

ทานคิดวาเมนูอาหารท่ีทําในรายการ Shiyou Shiyou 

Cooking ในแตละเทป สามารถนําไปทําไดจริง 

60% 
(6) 

40% 
(4) 

0% 
(0) 

0% 
(0) 

0% 
(0) 

5 

ทานไดรับประโยชนจากการชมรายการ Shiyou Shiyou 

Cooking มากนอยเพียงใด 

0% 
(0) 

80% 
(8) 

20% 
(2) 

0% 
(0) 

0% 
(0) 

4 

ทานคิดวาเนื้อหาในรายการมีความนาเช่ือถือ 10% 
(1) 

40% 
(4) 

50% 
(5) 

0% 
(0) 

0% 
(0) 

4 

จากตารางท่ี5-2 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนสวนใหญ รูสึกช่ืนชอบเนื้อหาของรายการ 
มาก  และคิดวารายการมีความนาสนใจ ตรงตอความสนใจของตน มาก คิดวาเมนูอาหาร สามารถ
นําไปทําไดจริง มากท่ีสุด ไดรับประโยชนจากการชม มาก และเนื้อหามีความนาเช่ือถือ ปานกลาง 
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 ตารางท่ี5-3แสดงคารอยละความพึงพอใจตอการนําเสนอของรายการShiyou Shiyou 

Cooking (Style) 

 
ประเด็นท่ีวัด 

ระดับความพึงพอใจ(จํานวนคน) 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

คา 
เฉล่ีย 

ทานรูสึกช่ืนชอบบุคลิกและวิธีการส่ือสารของผูดําเนิน
รายการ 

0% 
(0) 

60% 
(6) 

30% 
(3) 

10% 
(1) 

0% 
(0) 

4 

ทานคิดวารายการมีความสนุกสนานนาสนใจ 20% 
(2) 

20% 
(2) 

50% 
(5) 

10% 
(1) 

0% 
(0) 

4 

จากตารางท่ี5-3 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนสวนใหญ ชอบบุคลิกและวิธีการส่ือสาร

ของผูดําเนินรายการ มาก และคิดวารายการมีความสนุกสนานนาสนใจ ปานกลาง 

 ตารางท่ี5-4แสดงคารอยละความพึงพอใจตอกราฟก ความสนุกสนาน ภาพ ดนตรีและเสียง

ประกอบ ของรายการShiyou Shiyou Cooking (Music and Sound effect)  

 
ประเด็นท่ีวัด 

ระดับความพึงพอใจ(จํานวนคน) 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

คา 
เฉล่ีย 

ทานรูสึกช่ืนชอบกราฟก และการตัดตอภาพของรายการ

Shiyou Shiyou Cooking ในแตละเทป 

40% 
(4) 

40% 
(4) 

20% 
(2) 

0% 
(0) 

0% 
(0) 

4 

ทานคิดกราฟฟกในรายการมีความนารัก ทําใหรายการ

สนุกสนานมากข้ึน 

60% 
(6) 

40% 
(4) 

0% 
(0) 

0% 
(0) 

0% 
(0) 

5 

ทานรูสึกช่ืนชอบ Title ของรายการ Shiyou Shiyou 

Cooking 

20% 
(2) 

50% 
(5) 

30% 
(3) 

0% 
(0) 

0% 
(0) 

4 

ทานรูสึกช่ืนชอบการเปดเพลงและดนตรีประกอบใน

รายการ Shiyou Shiyou Cooking 

30% 
(3) 

50% 
(5) 

20% 
(2) 

0% 
(0) 

0% 
(0) 

4 
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จากตารางท่ี5-4 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนสวนใหญ ชอบกราฟก และการตัดตอ

ภาพของรายการ เทากันคือ มากท่ีสุด กับมาก คิดกราฟกในรายการมีความนารัก ทําใหรายการ

สนุกสนานมากข้ึน มากท่ีสุด ชอบ Title ของรายการ มาก และชอบการเปดเพลงและดนตรีประกอบ

ในรายการ มาก 

 ตารางท่ี5-5 แสดงคารอยละความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการShiyou Shiyou 

Cooking (Overview)  

 
ประเด็นท่ีวัด 

ระดับความพึงพอใจ(จํานวนคน) 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

คา 
เฉล่ีย 

หลังจากท่ีไดรับชมรายการแลวทานอยากจะรับประทาน

อาหารญี่ปุน 

20% 
(2) 

70% 
(7) 

10% 
(1) 

0% 
(0) 

0% 
(0) 

4 

หลังจากท่ีไดรับชมรายการแลว ทานอยากนําเมนูท่ีรับชม

ไปทํา รับประทานเองท่ีบาน 

30% 
(3) 

50% 
(5) 

20% 
(2) 

0% 
(0) 

0% 
(0) 

4 

หลังจากท่ีไดรับชมรายการแลว ทานคิดวาไดความรู

เกี่ยวกับประเทศญี่ปุน และอาหารญี่ปุน หลังจากท่ีได

รับชมรายการแลว 

0% 
(0) 

40% 
(4) 

50% 
(5) 

10% 
(1) 

0% 
(0) 

3 

ทานรูสึกอยากทําอาหารญี่ปุนมากข้ึน และรูสึกวาการ

ทําอาหารญี่ปุนไมใชเรื่องยาก 

10% 
(1) 

50% 
(5) 

20% 
(2) 

20% 
(2) 

0% 
(0) 

4 

จากตารางท่ี5-5 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางวัยรุนสวนใหญ หลังจากท่ีไดรับชมรายการแลว

ทานอยากจะรับประทานอาหารญี่ปุน มาก อยากนําเมนูท่ีรับชมไปทํา รับประทานเองท่ีบาน มาก คิด

วาไดความรูเกี่ยวกับประเทศญี่ปุน และอาหารญี่ปุน มาก และรูสึกวาการทําอาหารญี่ปุนไมใชเรื่อง

ยาก มาก 
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ตารางท่ี5-6 เกณฑการแปลคาระดับความพึงพอใจ  

ระดับความพึงพอใจ แปลคา 

มากท่ีสุด 5 

มาก 4 

ปานกลาง 3 

นอย 2 

นอยท่ีสุด 1 

 
สวนท่ี 1ความพึงพอใจตอรูปแบบของรายการ(Format)  

คาเฉล่ียสวนใหญของกลุมเปาหมายรูสึกช่ืนชอบการนําเสนอรายการมาก และคิดวารายการ 
Shiyou Shiyou Cooking ท่ีไดชมนั้น มีความนาสนใจและตรงตอความสนใจของกลุมเปาหมายมาก  
สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอเนื้อหารายการ(Content)  

คาเฉล่ียสวนใหญของกลุมเปาหมายรูสึกช่ืนชอบเนื้อหาของรายการมาก คิดวารายการท่ีได
ชมนั้น มีความนาสนใจและตรงตอความสนใจของกลุมเปาหมายมาก คิดวาเมนูอาหารท่ีทําในรายการ
ในแตละเทป สามารถนําไปทําไดจริงมากท่ีสุด ไดรับประโยชนจากการชมรายการมาก และคิดวา
เนื้อหาในรายการมีความนาเช่ือถือมาก 
สวนท่ี 3 ความพึงพอใจตอการนําเสนอของรายการ (Style)  

คาเฉล่ียสวนใหญของกลุมเปาหมายรูสึกช่ืนชอบบุคลิกและวิธีการส่ือสารของผูดําเนิน
รายการมาก และคิดวารายการมีความสนุกสนานนาสนใจมาก 
สวนท่ี 4 ความพึงพอใจตอกราฟก ความสนุกสนาน ภาพ ดนตรี และเสียงประกอบของรายการ
(Music and Sound effect)  

คาเฉล่ียสวนใหญของกลุมเปาหมายรูสึกช่ืนชอบกราฟก และการตัดตอภาพของรายการใน
แตละเทปมาก คิดกราฟฟกในรายการมีความนารัก ทําใหรายการสนุกสนานข้ึนมากท่ีสุด ชอบ Title 
ของรายการมาก และรูสึกช่ืนชอบการเปดเพลงและดนตรีประกอบในรายการมาก 
สวนท่ี 5 ความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

คาเฉล่ียสวนใหญของกลุมเปาหมายอยากจะรับประทานอาหารญี่ปุนหลังจากท่ีไดรับชม
รายการ มาก อยากนําเมนูท่ีรับชมไปทํา รับประทานเองท่ีบาน มาก คิดวาไดความรูเกี่ยวกับประเทศ
ญี่ปุน และอาหารญี่ปุน ปานกลาง และรูสึกวาการทําอาหารญี่ปุนไมใชเรื่องยาก มาก 
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4. สรุปผลการวิ เคราะห ขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) 
และการสํารวจความพึงพอใจดวยการตอบแบบสอบถาม  (Survey Research) เพื่อประเมิน
ประสิทธิผลรายการในหัวขอ “ ความคิดเห็น ความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดจากการรับชม
รายการทําอาหารญ่ีปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทย รายการ Shiyou 
Shiyou Cooking” 

จากการท่ีผูศึกษาไดวิเคราะหผลจาก การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) 
และการสํารวจความพึงพอใจดวยการตอบแบบสอบถาม(Survey Research) ในหัวขอ “ความคิดเห็น 
ความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาได
งายในประเทศไทย รายการ Shiyou Shiyou Cooking” ของกลุมตัวอยางท่ีเปน ผูท่ีมีความรูดาน
อาหารญี่ปุน และ ผูท่ีมีความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและอาหารญี่ปุน  จํานวน 3 ทาน และกลุม
ตัวอยางวัยรุน  ท่ีมีความทันสมัย มีความคิดเปนของตัวเอง มีความสนุกสนาน โดยไมจํากัดชวงอายุ 
จํานวน 10 ทาน รวมท้ังส้ิน 13 ทาน ท้ังสองกลุมมีความพึงพอใจในดานตางๆของรายการ และมีความ
คิดเห็นท่ีเหมือนและแตกตางกันดังนี้ 

4.1 ในดานความคิดเห็น และความพึงพอใจตอรูปแบบของรายการ (Format) กลุมตัวอยาง
ท้ัง 2 กลุม มีความพึงพอใจตอรูปแบบรายการท่ีนําเสนอมาก โดยใหเหตุผลวา รายการมีความนารัก
สดใส ท้ังในเรื่องพิธีกร และกราฟก มีการนําเสนอท่ีแปลก แตกตางจากรายการอื่น ท่ีเนนความเปน
ญี่ปุนตามกระแสนิยมท่ัวไปเหมือนรายการอื่นๆ แตก็ดึงเอกลักษณความเปนไทยผสมกับความเปน
ญี่ปุนไดเปน โดยนําวัตถุดิบมาดัดแปลงใหเขากับวิถีชีวิตของคนไทยท่ัวไป รายการมีความนาสนใจของ
รูปแบบรายการ เขากับความเปนญี่ปุน และเหมาะกับวัยรุนท่ีชอบดูการตูนญี่ปุน หรือคล่ังไคลใน
ประเทศญี่ปุน 

4.2 ในดานความคิดเห็น และความพึงพอใจตอเนื้อหารายการ (Content)  กลุมตัวอยางท้ัง  
2 กลุมมีความพึงพอใจท่ีมีตอเนื้อหาของรายการมาก โดยใหเหตุผลวา เนื้อหาของรายการ มีความ
นาสนใจเพราะไมไดนําเสนอแคการทําอาหารเพียงดานเดียว ยังมีการสอดแทรกพวกวัฒนธรรมญี่ปุน 
ซึ่งบางทีผูชมอาจไมรูท่ีมาของเมนูดังกลาว ก็ทําใหผูชมไดรับความรูอื่นนอกจากดานอาหารดวย โดย
ท้ัง2กลุมช่ืนชอบเมนูอาหารของท้ัง2เทปมาก คิดวามีความนาสนใจและนําไปทําไดจริง และท้ัง 2กลุม
ใหขอเสอนแนะตรงกันวาอยากใหทําเมนูเกี่ยวกับของหวานดวย จะทําใหนารักและตรงกับความสนใจ
ของกลุมเปาหมายท่ีเปนผูหญิงมากข้ึน 

ดานความคิดเห็นท่ีมีตอความนาเช่ือถือของเนื้อหารายการท้ัง 2กลุมมีความเห็นท่ีตางกัน
เล็กนอย โดยท่ีกลุมเปาหมายคิดวาเนื้อหามีความนาเช่ือถือมาก แตกลุมผูเช่ียวชาญใหความเห็นวา
เรื่องเกล็ดความรูยังมีความนาเช่ือถือนอย เพราะตอนท่ีนําเสนอท่ีมีของอาหาร มีการนําชอทของ
การตูนแตละเรื่องมานําเสนอ ทําใหคนบางกลุมอาจยังไมเช่ือถือตัวเนื้อหามากนัก และไมมีท่ีมาของ
ขอมูล 

4.3ในดาน ความคิดเห็น และ ความพึงพอใจตอการนําเสนอของรายการ (Style) กลุม
ตัวอยางท้ัง 2  กลุม มีความพึงพอใจท่ีมีตอการนําเสนอของรายการมาก โดยใหเหตุผลวา มีความพึง
พอใจตอบุคลิกและลักษณะของพิธีกร และมีความเห็นวา พิธีกรมีความนารักสดใส เปนตัวของตัวเอง 
สามารถทําอาหารไดอยางคลองแคลว ราเริงสดใสเขากับรายการดี มีน้ําเสียงท่ีนาฟง บางครั้งยังมี
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ติดขัด และพูดไมชัดบาง แตก็สามารถเขาใจได และยังมัวอักษรชวยใหเขาใจงายข้ึน สวนตรงเสียงท่ี
บรรยายเบาทําใหถูกเสียงดนตรีกลบ ทําใหขาดหายไปบางชวง 

4.4 ในดานความคิดเห็น และ ความพึงพอใจตอกราฟก ความสนุกสนาน ภาพ ดนตรีและ
เสียงประกอบ ของรายการ  (Music and Sound effect) กลุมตัวอยางท้ัง 2  กลุมมีความพึงพอใจท่ี
มีตอ กราฟกมาก โดยใหเหตุผลวา กราฟกประกอบ ในรายการท่ีนารักส่ือความเปนญี่ปุนไดดี มีสวน
ชวยอยางมากในการทําใหรายการสนุกสนานมากข้ึน แตควรเพิ่มกราฟกในชวงท่ีพิธีกรพูดเยอะๆ
รายการจะไดไมนาเบ่ือ Title ของรายการนั้น มีความนารักและเหมาะสมกับรายการ มาก โดย
เฉพาะตัวการตูนผูหญิงท่ีเปนเชฟ ส่ือถึงตัวพิธีกรไดดี 

ดานความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีตอ ดนตรีและเสียงประกอบ ของรายการ มี
ความเห็นวา เพลงประจํารายการมีความเปนญี่ปุน เขากับตัวการตูน ทํานองมีความสนุกสนาน และ
ดวยเสียงรองท่ีเปนภาษาญี่ปุน ทําใหมีความสดใสนารัก และไดความรูสึกแบบญี่ปุน สวนดนตรี
ประกอบเขากับรายการ มีจังหวะการตัดตอท่ีดี มีSoundสงเสริมใหตัวพิธีกรมีสีสันมากข้ึน ทํานองของ
เพลงมี ความนา รัก และดูสดใส มีจังหวะท่ีสนุก ทําใหรายการ ดูสดช่ืน นาติดตาม แตอาจจะลด
เสียงเพลงใหเบาลงในบางชวง เพราะกลบเสียงของพิธีกร 

4.5 ในดานความคิดเห็น และความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ (Overview) กลุม
ตัวอยางท้ัง  2 กลุมมีความพึงพอใจท่ีมีตอภาพรวมของรายการมาก โดยใหเหตุผลวาเปนรายการท่ีมี
รูปแบบและ แนวคิดท่ีนาสนใจ มีความเรียบงายของเมนูท่ีนําเสนอตามสไตลวัยรุน เพราะการ
ทําอาหารสําหรับวัยรุนไมจําเปนตองยาก แตเนนประหยัดเวลา วัตถุดิบเอาพอท่ัวไปได และเมนูญี่ปุน
หนอยๆท่ีสามารถดึงดูดไดมากกวาเมนูไทยหรืออาหารฝรั่งทําใหรูสึกวาการทําอาหารเปนเรื่องท่ีงายข้ึน
โดยหลังจากท่ีรับชมรายการแลวรูสึกวาการทําอาหารญี่ปุนไมใชเรื่องยาก และอยากจะนําเมนูท่ีไดรับ
ชมนั้นไปลองทําทานดูเองท่ีบาน  และมีความพึงพอใจตอการจัดแสงในรายการท่ีสบายตาทําใหรูสึก
อยากจะรับประทานอาหารอีกดวย 

กลุมตัวอยางผูท่ีมีความรูดานอาหารญี่ปุน ผูท่ีมีความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและอาหาร
ญี่ปุน และกลุมเปาหมายวัยรุน มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการท่ีตรงกันวาตองการให
รายการนําเสนอเมนูของหวานเพิ่มเขาไปดวยก็จะทําใหรายการมีความนารักสดใส เจาะกลุมเปาหมาย
ท่ีเปนผูหญิงไดมากยิ่งข้ึน และดานเสียงก็ตองการใหลดดนตรีประกอบใหเบาลงเพื่อใหไดยินเสียงพิธีกร 
และเสียงบรรยายไดชัดเจนยิ่งข้ึน  

จากผลสรุปขางตน ผู ศึกษาไดนํามาใชในการประเมินผลรายการ เพื่อ ให ทราบถึง ความ
คิดเห็น ความพึงพอใจ และ ประโยชนท่ีกลุมเปาหมายไดรับจากการรับชมรายการทําอาหารญี่ปุนโดย
ประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทย รายการ Shiyou Shiyou Cooking ซึ่งจะนําไปสู
บทสรุป และการอภิปรายผล ช้ินงานท่ีเสร็จสมบูรณตอไป  
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บทท่ี  6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาและการผลิตช้ินงานรายการ ในหัวขอเรื่อง “ การสรางสรรครายการทําอาหาร
ญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทย รายการ Shiyou Shiyou Cooking” เปน
การศึกษาและการผลิตช้ินงาน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการ
นําเสนอ ท่ีปรากฏในรายการทําอาหารทางส่ือออนไลน โดยจะทําการศึกษาขอมูลความคิดเห็น จาก
ผูผลิต และผูดําเนิน รายการทําอาหารทางโทรทัศน รวมถึงสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการ
ทําอาหารท่ัวไปทางโทรทศัน และความตองการในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ท่ีมีตอ 
รายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทย รายการ Shiyou Shiyou 
Cooking เพื่อใหไดแนวทางในการผลิตรายการใหตรงกับความตองการของ กลุมเปาหมาย มากท่ีสุด 
ตลอดจนการประเมินผล ช้ินงานรายการ ท่ีผ ูศึกษาไดผลิต ข้ึน ดวยวิธีการ สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-
depth interview) และการสํารวจความพึงพอใจดวยการตอบแบบสอบถาม (Survey Research) ซึ่ง
จากการรวบรวมขอมูลและศึกษาถึงผลการศึกษาดังกลาวนั้น ทําใหสามารถสรุป อภิปรายผล และ
อธิบายขอเสนอแนะไดดังนี้ 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. การศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เนื้อ หา และวิธีการนําเสนอ ท่ีปรากฏในรายการ 
ทําอาหารทางโทรทัศนของประเทศญ่ีปุน  จากการศึกษาจากการวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา และ
วิธีการนําเสนอท่ีปรากฏใน รายการทําอาหาร รายการ MOCO's kitchen ทางชอง NTV และรายการ  
Cookin' Idol Ai! Mai! Main! ทางชอง  NHK ประเทศญี่ปุน รับชมผ านทางเว็บไซตของทางสถานี 
(www.youtube.com) ต้ังแตวันท่ี 15 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เปนระยะเวลา 1 เดือน 
จํานวนท้ังส้ิน 2 รายการ สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

สวนท่ี 1 รูปแบบรายการอาหารทางโทรทัศนของประเทศญี่ปุน (Format)  
ในแงของรูปแบบรายการทําอาหารจะเนนความนารัก สดใส สนุกสนาน ดูแลวคลายเครียด 

เนื่องจากชิวิตประจําวันของคนญี่ปุนจะใชชีวิตแบบเครียดๆ เพราะฉ ะนั้นเวลาพักผอนก็คือการดูท่ีวี 
รายการก็จะมีหนาท่ีสรางความบันเทิง ยางเต็มท่ี จนบางครั้งอาจรูสึกวาการแสดงอารมณจะ มากกวา
รายการของไทยและจะไมพูดอะไรท่ีเปนเนื้อหามาก สวนใหญท่ีเปนเนื้อหาก็จะใชเปนตัวอักษรเอา 
บางครั้งก็จะใชตัวอักษรมาเปนสีสัน ดวยการแซวพิธีกร หรือตบมุกตางๆ และนําตัวอักษรมาชวยใน
การสาธิตใหมีข้ันตอนท่ีงายๆ และกระชับ มีการพูดสอดแทร กเกร็ดความรู เล็กนอย แตไมยืดเยื้อ 
เพราะคนญี่ปุนสวนใหญจะใชชีวิตอยางเรงรีบ เพราะฉะนั้นทุกอยางตองเร็วและเขาใจงาย  
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สวนท่ี 2 เนื้อหาของรายการทําอาหารทางโทรทัศนของประเทศญี่ปุน (Content)  
ในแงของเนื้อหารายการทําอาหาร จะเนนอาหารท่ีไมใชเมนูท่ีหรูหรามาก สามารถหาซื้อ

วัตถุดิบไดงายและไมแพง จะเปนเมนูอาหารญี่ปุนท่ัวไปท่ีคนจะทําบานอยูแลวแตจะนํามาทําใหดู
หรูหราดูนากินข้ึนดวยวิธีการทําและเคล็ดลับตาง เพื่อเอาใจแมบานท่ีตองทําอาหารทุกวันใหเมนูเดิมๆ
มีอะไรมากข้ึน โดยในเนื้อหาขอมูล จะเต็มไปดวยเมนูอาหารท้ังคาวและหวาน ท่ีจะนํามาสาธิตข้ันตอน
การทํา และมีกราฟกบอกสวนผสมและสัดสวน อยางละเอียด ในการทําอาหารแตละข้ึนตอนก็จะมี
Pointเคล็ดลับวิธีการทําในแตละข้ันตอนสอดแทรกลงไปอยูเสมอ  

สวนท่ี 3 ลีลาและวิธีการนําเสนอของผูดําเนินรายการของประเทศญี่ปุน (Style and 
Presentation)  

ในแงของลีลาและวิธีการนําเสนอของผูดําเนินรายการของประเทศญี่ปุน จะเนนพิธีกรท่ีมี
ช่ือเสียง และไมใชสวยหลออยางเดียว จะตองมีความสามาร ถหลากหลายดาน ท้ังรอง เตน สามารถ
สรางความสนุกสนาน สดใสใหคนดูไดควบคูไปดวย ถือเปนสวนหลักอยางหนึ่งท่ีใหความสําคัญมากๆ 
เพราะจะเปนสวนชวยใหคนดูรายการมากข้ึน ลีลาในการนําเสนอก็จะนําเสนอแบบเร็วๆ โดยใช
ตัวอักษรและดนตรีประกอบมาชวยเพิ่มสีสันใหรายการสนุกสนานยิ่งข้ึน  

2. การวิ เคราะห บทสัมภาษณ ของผูผลิต ผูดําเนินรายการและผูเช่ียวชาญทางดาน
อาหาร การสัมภาษณ  (Interview) เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็น เกี่ยวกับการผลิตรายการ
ทําอาหารทางโทรทัศน และการทําอาหารญี่ปุนแบบประยุกต จากผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับวัยรุน  
(Glee Girl) ผูดําเนินรายการอาหารทางชองออนไลน  (Food Travel TV) และผูเช่ียวชาญทางดาน
อาหาร ในระหวางวันท่ี วันท่ี9– 21 กันยายน พ.ศ.2555สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

ในดานภาพรวมของรายการวัยรุนในปจจุบัน พบวา รายการวัยรุนท่ัวไปในปจจุบันจะมี
รูปแบบรายการท่ีซ้ําๆกัน เนื้อหาสวนใหญก็จะเปนเรื่องแฟช่ัน การกิน เท่ียว เลนเปนหลัก 
เพราะฉะนั้นแตละรายการก็ตองหาจุดขายของรายการตัวเองใหเจอ วาจะทํายังไงใหรายการแปลก
กวาคนอื่น บางทีเนื้อหาเดียวกัน แตวิธีการนําเสนอตองไมเหมือนกัน ดังนั้นตองคิด ดานการนําเสนอ
วาจะตองนําเสนอโดยใชเทคนิคอะไรบาง 

ในดานรายการอาหารกับกลุมวัยรุน พบวา วัยรุนสวนใหญสมัยนี้ไมคอยทํากับขาวกัน 
เพราะจะทําไมคอยเปน จะเนนไปกินท่ีรานอาหารมากกวา แตหากเจาะจงกลุมเปาหมายบางกลุมท่ี
ชอบทําอาหารก็ได อยางสาวๆท่ีชอบทําขนมก็ตองทําใหดูนารัก สาวๆก็จะชอบ ก็จะเจาะเปนกลุม
ผูหญิงไปเลย ดานอาหารท่ีวัยรุนชอบก็จะเปน พวกเนื้อสัตว รสชาติก็เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม ไดหมดจัด
จาน เนนรสชาติและสีสัน แตละคนก็จะชอบไมเหมือนกัน ถาเปนอาหารญี่ปุนท่ีวัยรุนชอบมากท่ีสุดจะ
เปนพวกอาหารกลองเบนโตะ เพราะเขาถึงไดทุกคน แตวาจะเนนการแตงใหมันนารักๆ หนอยก็จะเขา
กับวัยรุน 

ในดาน ความเปนไปไดท่ีจะนําวัตถุดิบไทยมาประยุกตใชในการทําอาหารญี่ปุน พบวา 
อาหารญี่ปุนเปนอาหารท่ีสะอาดปากสบายทอง อาหารแตละอยางจะเนนรสชา ติวัตถุดิบ ตามฤดูกาล 
เปนอาหารท่ีสะอาด ปลอดภัย ดีตอสุขภาพ อาหารญี่ปุนกับอาหารไทยก็ตางกันมาก แตถาเราไมมี
วัตถุดิบญี่ปุนก็สามารถเอาวัตถุดิบไทยมาทําอาหารญี่ปุนได  อาหารญี่ปุนในเมืองไทยสวนใหญเคาก็
นํามาปรับสูตรท้ังนั้น ดังนั้น วัตถุดิบไทยก็สามารถใชทําอาหารญี่ปุนใหได ทุกอยางอยูท่ีเรารูจักนํามา
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เลือกใช ประยุกตหรือดัดแปลงเพื่อความสะดวก ประหยัดตนทุน และเพื่อแลกเปล่ียนวัฒนธรรม
ทางดานการดํารงชีวิต แตตองยึดหลักของรสชา ติและหนาตาของอาหารอยาใหผิดเพี้ยนไปจาก
ตนฉบับมากนัก  

ในดานรูปแบบและเทคนิคการนําเสนอของรายการวัยรุน  พบวา เทคนิคการนําเสนอของ
รายการวัยรุนจะตองคิดวิธีนําเสนอใหดูแปลกกวารายการอื่น เพราะรายการจะมีเนื้อหาซ้ํากันมาก 
ดานพิธีกรตองเปนคนทันสมัย ท้ังการแตงตัวการพูดจา บุคลิกหนาตาดี พูดจาเปนธรรมชาติ ดาน
เนื้อหาก็ตองตามกระแสตลอดเวลา ดานฉากและกราฟกก็จะตองดูสดใสตลอดเวลา เนนสีเนนลูกเลน
เยอะๆ แตถาจะมีเพจท่ีตองอธิบายอะไร ก็ตองส้ันและเขาใจงาย เพราะวาคนดูไมมานั่งอานอะไรยาวๆ 
ถาภาพสวยๆวัยรุนจะยิ่งชอบ ก็ทําใหองคประกอบตางๆในรายการท่ีนําเสนอก็ดูดีข้ึนไปดวย แลวท่ี
สําคัญก็คือการเปดโอกาสใหคนเขามามีสวนรวมในรายการตองมีเฟสบุคแฟนเพจ ไอจีรายการ หรือ
กิจกรรมเสมอ 

ในดานเทคนิคการถายทํารายการอาหาร พบวา การถายทํารายการอาหาร สวนใหญจะใช
กลองหลายตัว ถาทํารายการทําอาหาร ควรมีกลองประมาณ 3 ตัวมีมุมกวาง มุม Close Upท่ีอยูกับท่ี 
สามารถซูมเขาซูมออกไดอยางเดียวเอาไวเสริมบางกรณี และจะถายยาวไปกอน แตถาบางทีระยะเวลา
ทํานาน หรือมือเปอน อุปกรณในมือเลอะเทอะ ก็จะพักเพื่อไปจัด ไปลางใหเรียบรอยกอน  

ในดานบุคลิกของดานพิธีกรหรือผูดําเนินรายการ รายการอาหารสําหรับวัยรุนพบวา พิธีกร
รายการอาหารสําหรับวัยรุนจะ ตองเปนคนทันสมัย การแตงตัว บุคลิก หนาตา ตองดี และ ตองมี
ทักษะในเรื่องเครื่องมือ หรือวาอาหารบางเพราะวาเวลาเราทําก็ตองพูดไปดวยทําไปดวย ก็ตองตรียม
ความพรอม พิธีกรตองมีความเปนตัวของตัวเอง พูดจาเปนธรรมชาติ  สนุกสนานราเริง พูดอธิบาย
เขาใจงาย 

ในดานความแตกตางของรายการอาหารทางโทรทัศนกับออนไลน พบวา รายการทาง
โทรทัศนกับออนไลนจะดีกันคนละอยาง ถาเปนรายการออนไลนมันก็จะสามารถดูไดตลอดดูยอนได 
แตถารายการทางโทรทัศนก็จะสามารถเขาถึงกลุมคนไดมากกวา 

ในดานความคิดเห็นและทัศนคติท่ีมีตอ รายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ี
หาไดงายในประเทศไทย“Shiyou Shiyou Cooking” ผูผลิตไดความคิดเห็นวา การเอาวัตถุดิบไทยมา
ใชแทนวัตถุดิบญี่ปุนก็มีความนาสนใจ แตควรจะมีตาราง หรือกราฟกเปรียบเทียบใหคนทางบาน
เห็นชัดๆวาจะเอาอะไรมาใชแทนอะไรคลายๆการทําอาหารลดแคลอรี่ท่ีมาเปรียบเทียบแคลอรี่ให
เห็นชัดๆ แตเปล่ียนเปนการเปรียบเท่ียบวัตถุดิบแทนกัน จะทําใหคนดูไดประโยชนและเห็นภาพชัดข้ึน 
ก็จะทําใหรายการนาสนใจมากข้ึน 
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3. การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) และการ
สํารวจความพึงพอใจดวยการตอบแบบสอบถาม  (Survey Research) เพื่อประเมินประสิทธิผล
รายการในหัวขอ “ ความคิดเห็น ความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการทําอาหาร
ญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทย รายการ Shiyou Shiyou Cooking” 

ผูศึกษาไดทําการประเมินผลช้ินงาน การสรางสรรครายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกต
จากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทย รายการ Shiyou Shiyou Cooking ท่ีไดผลิตข้ึน ดวยวิธี การ
สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview)กลุมตัวอยางผูท่ีมีความรูดานอาหารญี่ปุน และ ผูท่ีมี
ความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและอาหารญี่ปุน จํานวน 3ทาน และวิธี การสํารวจความพึงพอใจดวย
การตอบแบบสอบถาม(Survey Research) จากกลุมตัวอยางวัยรุน จํานวน 10 ทาน ในหัวขอ “ความ
คิดเห็น ความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจาก
วัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทย รายการ Shiyou Shiyou Cooking” ในชวงเดือนมกราคม พ .ศ. 
2557 นั้น สามารถสรุปผลไดดังนี้  

3.1.ความคิดเห็น และความพึงพอใจตอรูปแบบของรายการ (Format) 

มีความพึงพอใจตอ รูปแบบรายการ ท่ีนําเสนอมาก เนื่องจากความนารักสดใสของ

รายการ ท้ังในเรื่องพิธีกร และ กราฟก  มีการนําเสนอท่ีแปลก แตกตางจากรายการอื่น วิธีการ

นําเสนอรายการมีความเหมาะสมกับเนื้อหา ซึ่งใหแนวคิดสรางสรรคในการ ประยุกตอาหารญี่ปุน

ท่ีคนไทยนิยม มาทําใหงายข้ึน และสามารถดึงเอกลักษณความเปนไทยผสมกับความเปนญี่ปุนได

ดี เหมาะกับวัยรุนท่ีชอบดูการตูนญี่ปุน หรือคล่ังไคลในประเทศญี่ปุน 

3.2. ความคิดเห็น และความพึงพอใจตอเนื้อหารายการ (Content) 

มีความพึงพอใจท่ีมีตอเนื้อหาของรายการมาก เนื่องจากเนื้อหาของรายการ มีความ

นาสนใจเพราะไมไดนําเสนอแคการทําอาหาร เพียงดานเดียว ยังมีการสอดแทรกพวกวัฒนธรรม

ญี่ปุน ทําใหผูชมไดรับความรูอื่นนอกจากดานอาหาร และเมนูท่ีทําเปนเมนูใกลตัวท่ีทํางาย

สามารถนําไปทําไดจริงนอกจากนี้ยังมีขอ เสนอแนะใหทําเมนูเกี่ยวกับของหวานเพิ่ม เพื่อให

รายการนารัก และตรงกับความสนใจของกลุมเปาหมายท่ีเปนผูหญิงมากข้ึนสวนในเรื่องของ

เกร็ดความรูท่ีสอดแทรกควรจะมีท่ีมาของขอมูล หรือทําใหนาเช่ือถือมากกวานี้ 

3.3. ความคิดเห็น และความพึงพอใจตอการนําเสนอของรายการ (Style) 

มีความพึงพอใจท่ีมีตอการนําเสนอของรายการมากเนื่องจาก บุคลิกและลักษณะของ

พิธีกร มีความนารั กสดใส เปนตัวของตัวเองตรงกับคอนเซปของรายการ สามารถทําอาหารได

อยางคลองแคลว ราเริงสดใสเขากับรายการ มีน้ําเสียงท่ีนาฟง บางครั้งยังมีติดขัด และพูดไมชัด

บาง แตก็สามารถเขาใจได และยังมีตัวอักษรชวยใหเขาใจงายข้ึน สวนตรงเสียงท่ีบรรยายเบาทํา

ใหถูกเสียงดนตรีกลบ ทําใหขาดหายไปบางชวง 
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3.4. ความคิดเห็น และความพึงพอใจตอกราฟก ความสนุกสนาน ภาพ ดนตรี และ

เสียงประกอบของรายการ (Music and Sound effect) 

กราฟกประกอบในรายการท่ีนารักส่ือความเปนญี่ปุนไดดี มีสวนชวยอยางมากในการทํา

ใหรายการสนุกสนานมากข้ึน แตควรเพิ่มกราฟกในชวงท่ีพิธีกรพูดเยอะๆรายการจะไดไมนาเบ่ือ 

Title ของรายการนั้น มีความนารักและเหมาะสมกับรายการ มาก โดยเฉพาะตัวการตูนผูหญิงท่ี

เปนเชฟ ส่ือถึงตัวพิธีกรไดดี เพลงประจํารายการมีความเปนญี่ปุน เขากับตัวการตูน ทํานองมี

ความสนุกสนาน และดวยเสียงรองท่ีเปนภาษาญี่ปุน ทําใหมีความ สดใส นารัก  และไดความรูสึก

แบบญี่ปุน สวนดนตรีประกอบเขากับรายการ มีจังหวะการตัดตอท่ีดี มี soundสงเสริมใหตัว

พิธีกรมีสีสันมากข้ึน ทํานองของเพลงมีความนารัก และดูสดใส มีจังหวะท่ีสนุก ทําใหรายการ ดู

สดช่ืน นาติดตาม แตอาจจะลดเสียงเพลงใหเบาลงในบางชวง เพราะกลบเสียงของพิธีกร 

3.5. ความคิดเห็น และความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ (Overview)  

รายการมีรูปแบบและ แนวคิดท่ีนาสนใจเมนูอาหารเปนเมนูท่ีวัยรุนชอบ และทํางายไม

ยุงยาก เหมาะกับคนท่ีทําอาหารไมคอยเปนอยางวัยรุน ประหยัดงบประมาณ และเวลา มีความ

สนุกสนานสไตลวัยรุน โดยหลังจากท่ีรับชมรายการแลวรูสึกวาการทําอาหารญี่ปุนไมใชเรื่องยาก 

และอยากจะนําเมนูท่ีไดรับชมนั้นไปลองทําทานดูเองท่ีบาน  มีความพึงพอใจตอการจัด แสงใน

รายการท่ีสบายตาทําใหรูสึกอยากจะรับประทานอาหาร นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

เนื้อหาของรายการวาตองการใหรายการนําเสนอเมนูของหวานเพิ่มก็จะทําใหรายการมีความ

นารักสดใส เจาะกลุมเปาหมายท่ีเปนผูหญิงไดมากยิ่งข้ึน และดานเสียงก็ตองการใหลดดนตรี

ประกอบใหเบาลงเพื่อใหไดยินเสียงพิธีกร และเสียงบรรยายไดชัดเจนยิ่งข้ึน  
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาและวิ เคราะห รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการนําเสนอท่ี ปรากฏ ในรายการ 

ทําอาหาร การวิเคราะหบทสัมภาษณจากผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับวัยรุน ผูดําเนินรายการอาหาร
ทางชองออนไลน และผูเช่ียวชาญทางดานอาหาร รวมถึงความตองการของกลุมเปาหมายท่ี มีตอ
รายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทย รายการ Shiyou Shiyou 
Cooking ตลอดจนการวิเคราะหผลการประเมินประสิทธิผลรายการ Shiyou Shiyou ท่ีผูศึกษาได
ผลิตข้ึนนั้น สามารถทําการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยได ดังนี้  

1 อภิปรายผลการศึกษา  
รูปแบบของรายการทําอาหารทางส่ือออนไลนท่ีมีคุณภาพ ตองสามารถดึงดูด ความสนใจ

ของผูชม   ใหรูสึกอยากติดตามไดอยูตลอดเวลา ต้ังแตตอนพูดเปดรายการเพื่อเกริ่นนํา เนื้อหาท่ีจะ
นําเสนอ ถึงตอนสาธิตวิธีการทําอาหารจนจบทุกกระบวนการข้ันตอนในการทํา เพื่อใหผูชม เกิดความ
รูสึกสนใจ อยากเรียนรูและลองกลับไปทําตาม ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการเปดรับ
สารเพราะรูปแบบของรายการก็เปรียบเสมือน "ประตูดานแรก " ท่ีจะทําใหผูชมเลือกท่ีจะรับชม
รายการนั้นๆหรือไม ผูชมจะเลือกเปดรับส่ือและขาวสารจากแหลงตาง ๆ ตามความสนใจ และตาม
ความตองการของตน ในขณะเดียวกันพยายามหลีกเล่ียงการรับขาวสารท่ีขัดของตอทัศนคติหรือ
ความคิดด้ังเดิมดวย ท้ังนี้เพราะการไดรับขาวสารท่ีไมสอดคลองกับความรูสึกของเขา จะทําใหบุคคล
เกิดความรูสึกไมพึงพอใจและสับสนได ซึ่งจะเห็นไดวารายการ Shiyou Shiyou Cooking ท่ีนําเสนอ
การทําอาหารญี่ปุนแบบงายๆ สําหรับผูท่ีช่ืนชอบอาหารญี่ปุน และมีกลุมเปาหมายคือวัยรุน จึง
นําเสนอในแบบการตูนญี่ปุน เพิ่มความสดใสนารักสไตลญี่ปุนมาเปนรูปแบบของรายการ เพื่อใหตรง
กับความสนใจของกลุมเปาหมายมากข้ึน 

เนื้อหาของรายการทําอาหารทางโทรทัศนท่ีมีคุณภาพ ตองมุงเนนการใหสาระ ความรูท่ีเป
นประโยชนและเปนเรื่องใกลตัว ตรงกับความสนใจของกลุมผูชม ท่ีสวนใหญมีการ สรางสรรคเนื้อหา
รายการท่ีแปลกใหม ไมยึดติดกับแนวความคิดเดิมๆ และเปนประโยชนตอผูชม โดยรูปแบบของ
รายการตองสอดแทรกสาระและความรูดีๆ มีการนําเสนอเนื้อหาท่ีเขาใจงาย ในขณะเดียวกันก็จะตอง
สอดแทรกความบันเทิงเขาไปรวมกับการสอดแทรกสาระและความรูดีๆ นั้นดวย เพื่อใหผูชมสามารถ
นํามาปรับใชไดในชีวิตจริงและเกิดความสนใจท่ีอยากจะติดตาม ชม รายการนี้ตอไป ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดเกี่ยวกับรายการสาระบันเทิง ท่ีเนื้อหาของรายการประเภทนี้ จะตองแปลงสาระความรู ขอคิด 
คติเตือนใจ ซึ่งมักจะเปนเรื่องยาก ซับซอนหรือนาสนใจ โดยจะตอง สอดคลองกับรสนิยมและรูปแบบ
การบริโภคของกลุมเปาหมาย ใหออกมาในรูปแบบสาระความรู ควบคูกับความบันเทิงสูกลุมผูบริโภค
ของกลุมเปาหมาย ซึ่งจะไดรับความเพลิดเพลิน ความสนุกสนาน และความพึงพอใจ ตลอดจนไดรับ
สาระความรู ไปพรอมๆ กัน  

ลีลาและวิธีการนําเสนอของผูดําเนินรายการทําอาหารท่ีมีคุณภาพนั้น ผูดําเนินรายการ ตอง
ใชภาษาท่ีเขาใจงาย ไมซับซอน นาเช่ือถือ และสามารถใชกลวิธีในการส่ือสารได เหมาะสม กับกลุม
ผูชม ท้ังในสวนท่ีเปนอธิบายข้ันตอนการทําเมนูอาหารนั้นๆ และสวนของ การสอดแทรกความรู ตางๆ 
ภายในรายการ โดยเฉพาะสวนของการสอดแทรกความรูตางๆ ในรายการ 
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จะตองมีการนําเสนออยางนาสนใจ พิธีกรมีความเปนตัวของตัวเอง เขากับ คอนเซปต ของ
รายการ ใชภาษาท่ีเขาใจงาย พูดจาชัดเจน เพื่อใหผูชมสามารถเขาถึงความรูตางๆ นั้นไดโดยงาย ไม
ซับซอนจนเกิดความเบ่ือหนายมากเกินไป  พูดจาดึงดูดผูชมได มีความนาเช่ือถือ เมื่อผูชมดูแลวก็
อยากนําไปลองทําทานดู ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม 
(KAP) ส่ือมวลชนมีบทบาทสําคัญใน การนําขาวสารตาง ๆ ไปเผยแพรเพื่อให ประชาชนในสังคม ไดรับ
ทราบวา ขณะนี้ในสังคมมีปญหาอะไร เมื่อประชาชนไดรับ ทราบขาวสารนั้นๆ ยอมกอใหเกิด ทัศนคติ
และเกิด พฤติกรรม ต อไป ซึ่งมีลักษณะ สัมพันธ กัน เปน ลูกโซ คือ การรับความรูของผูรัชม  
(Knowledge=K) เมื่อรับความรูมาแลว มีการนํามาตีความก็จะเกิดเปนทัศนคติของผูรับสาร  
(Attitude=A) และหากมีทัศนคติท่ีดี ตอสาร ก็จะเกิดความเช่ือและนํามาปฏิบัติตามเปน พฤติกรรม  
(Practice=P) 

ซึ่งการเปล่ียนแปลงท้ัง3ประการนี้ จะเกิดข้ึนในลักษณะตอเนื่อง ตามลําดับข้ัน เมื่อผูรับสาร
ไดรับขาวสาร ก็จะเกิดความรูเกี่ยวกับเรื่องนั้น และจะมีผลใหเกิดทัศนคติตอเรื่องนั้นตามมา และ
สุดทายก็จะเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในเรื่องนั้น 

นอกจากนั้น การใชมุมภาพในการนําเสนอรายการ ถือวาเปนหัวใจสําคัญของการ ทํา
รายการทําอาหาร เพราะรายการทําอาหารจะตองนําเสนอภาพเมนูอาหารตางๆ ใหออกมา นา
รับประทานมากท่ีสุด รวมถึงการถายทอดมุมภาพแตละข้ันตอนของการทําอาหารแบบเจาะลึก เพื่อ ให 
ผูชมไดเรียนรูวิธีการทําอยางละเอียด  

เรื่องของเพลงและดนตรีประกอบรายการ ก็เปนสวนหนึ่งท่ีทําใหรายการนาสนใจ มาก
ยิ่งข้ึน เพราะเสียงเพลงเปนส่ิงหนึ่งท่ีชวยเสริมอารมณในเนื้อหารายการ เสริมสรางบรรยากาศของ 
รายการใหมีตอเนื่องกัน ซึ่งจะเห็นไดวาประเภทของดนตรีท่ีอยูในรายการ Shiyou Shiyou Cooking
ท้ังหมดจะเปนเพลงภาษาญี่ปุนท้ังหมดเพื่อใหไดกล่ินอายของดนตรี และยังมีเสียงประกอบ เปนสวน
หนึ่งท่ีชวย เสริมสรางใหรายการสดใส นารัก เพื่อเพิ่มความสนุกสนานใหกับผูชม 

นอกจากนี้ ผลการประเมินความคิดเห็น และความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ ท้ัง  2 
เทปนั้น กลุมตัวอยางผูท่ีมีความรูดานอาหารญี่ปุน ผูท่ีมีความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและอาหารญี่ปุน 
และกลุมตัวอยางวัยรุน ท้ังสองกลุม มีความพึงพอใจและช่ืนชอบ โดยใหเหตุผลวา รายการมีรูปแบบ
และ แนวคิดท่ีนาสนใจเมนูอาหารเปนเมนูท่ีวัยรุนชอบ และทํางายไมยุงยาก เหมาะกับคนท่ีทําอาหาร
ไมคอยเปนอยางวัยรุน ประหยัดงบประมาณ และเวลา มีความสนุกสนานสไตลวัยรุน โดยหลังจากท่ี
รับชมรายการแลวรูสึกวาการทําอาหารญี่ปุนไมใชเรื่องยาก และอยากจะนําเมนูท่ีไดรับชมนั้นไปลอง
ทําทานดูเองท่ีบาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับ อาหาร การส่ือสาร และวัฒนธรรม ท่ี ธิดารัตน 
รักประยูร กลาวไววา การส่ือสาร เปนเครื่องมือในการ ถายทอดภาษา ประเพณี ทัศนคติ ความเช่ือ 
คานิยม ตลอดจนปรัชญา และแนวคิดตางๆ อันเปน สวนหนึ่งของวัฒนธรรมจากชนรุนหนึ่งไปยัง อีก
รุนหนึ่ง หรือจากสังคมหนึ่งไปยังอีกสังคมหนึ่ง นอกจากนี้ อินทิรา สุวรรณ ได กลาวไวอีกดวยวา  การ
ส่ือสารกับวัฒนธรรมเปนส่ิงท่ีมีความสัมพันธกัน อยางใกลชิด ในแงหนึ่งนั้น การส่ือสารเกิดข้ึนภาย ใต 
ขอบเขตของวัฒนธรรมมีอิทธิพลตอการส่ือสาร เพราะวัฒนธรรมเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการส่ือสาร
ของสมาชิกของสังคม ในขณะเดียวกัน การส่ือสารก็เปนเครื่องมือในการทําใหวัฒนธรรมดํารงอยูได 
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2 อภิปรายผลการดําเนินงาน  
- Pre-Production โดยจะตองทําการศึกษา คนควา หาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย และ

ทําการรวบรวม วิเคราะหขอมูล รวมท้ังหา Reference อางอิงดวย จากนั้นก็ ทําการ เขียน Script 
รายการ และจัดเตรียมฉาก อุปกรณประกอกฉากเพื่อใชในการถายทํา 

- Production ทําการถายทํารายการ ตามท่ีวางแผนไวในข้ัน Pre-Production 
- Post-Production หลังจากถายทํารายการแลว ก็จะตัดตอช้ินงานใหเสร็จ สมบูรณเรียบร

อย แลวจึงทําการสรุปผลการดําเนินงาน  
- ปญหาในการดําเนินงาน จะเปนในเรื่องของการถายทํารายการ ท่ีถายทํา ช้ินงาน ออกมา

แลวไมไดตามท่ีวางแผนไวในข้ัน Pre-Production เทาท่ีควร เนื่องดวยปจจัยตางๆ  เชน ขอจํากัดของ
ฉากและสถานท่ี ทําใหไมไดฉากเปนสีสันเทาท่ีวางแผนไว พิธกรไมสนุกสนานเทาท่ีคิดไว ทําใหตอง
เปล่ียนบทหลายๆอยางหนากอง และปญหาเรื่องเสียงในเทปแรกท่ีไมคไวเลสแบตหมด ทําใหตองตัด
บทพูดท่ีไมไดอัดเสียงไวออก 

ซึ่งการผลิต รายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทย 
รายการShiyou Shiyou Cooking นั้น ทําใหผูศึกษา ไดศึกษากระบวนการผลิต รายการทําอาหาร
ญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทย และไดสรางกรอบแนวทาง การผลิต รายการ
ทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทย ทางส่ือออนไลน อีกท้ังยังไดศึกษา
ความพึงพอใจ และประโยชนท่ีไดรับของผูชมกลุมเปาหมายจากการรับชมผลิตรายการทําอาหารญี่ปุน
โดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทยอีกดวย  
 
ขอเสนอแนะ 

1 ขอเสนอแนะสําหรับการผลิตรายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงาย
ในประเทศไทย รายการShiyou Shiyou Cooking 
Pre-Production  

- เนื้อหาท่ีนําเสนอในรายการทําอาหารทางโทรทัศน ควรจะเปนเรื่องท่ีใกลตัว สามารถนํ

นําไปใช ประโยชนในชีวิตจริงได และเหมาะสมกับวิถีการดําเนินชีวิตของกลุมผูชม เพราะ

สามารถดึงดูดความสนใจท้ังยังเปนท่ีช่ืนชอบของผูชม  

- รูปแบบท่ีนําเสนอในรายการทําอาหารทางโทรทัศน ควรมีรูปแบบแปลกใหม และการ

นําเสนอท่ีนาสนใจ    สรางสรรคในการคิดคนเมนูใหมๆ ไมติดอยูกับวิธีการทําเมนูอาหาร

แบบเดิมๆ ท่ีคุนเคยอยู เพื่อเปนการเปดโลกทัศน และพัฒนารายการทําอาหารใหมีกาวหนา

ตามยุคสมัยมากท่ีสุด  

- พิธีกรดําเนินรายการทําอาหารทางโทรทัศนท่ีดี ควรมีความรูและความเช่ียวชาญ ในการ

ทําอาหาร เพื่อใหเวลาพูดหรืออธิบายอะไรไดเปนตัวของตัวเอง สามารถนําเสนอรายการ

ออกมาไดเปนธรรมชาติ ซึ่งพิธีกรไมมีความสามารถทางการทําอาหาร ก็จะตองพูตาม  Script 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



102 

 

ทําใหไมไหลล่ืนและเปนธรรมชาติ จะตองใชเทคนิคการจํา Script เพียงแคคราวๆ และใช

คําพูดของ ตัวพิธีกรในการดําเนินรายการเอง เพื่อใหสามารถดําเนินรายการไดอยางเปนธรรม

ชาติ  

- เอกสารท่ีใชในการนําเสนองาน ไมควรใชตัวอักษรมากจนเกินไป เพราะจะยาก ตอความ

เขาใจ ควรจะทําเปนตารางเปรียบเทียบ หรือนํารูปภาพมาประกอบการบรรยาย เพื่อใหงาย 

ตอความเขาใจ และไมทําใหเกิดความเบ่ือหนายในระหวางการนําเสนอ  

Production  

- การถายทํารายการควรละเอียดรอบคอบในการถายทํา อยาปลอยผานไปงายๆ เพื่อใหงานท่ี

ไดออกมา มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

Post-Production  

- เสียงในรายการ ไมวาจะเปนเสียงเพลงประกอบในรายการ เสียงคนพูดบรรยาย หรือ แม 

กระท่ังเสียงของผูดําเนินรายการเอง ลวนแลวแตมีสวนสําคัญกับความนาสนใจของรายการ ด

วยกันท้ังส้ิน เชนเสียงคนพูดบรรยายควรจะเปนเสียงหลายเสียงท่ีมีหลากหลายอารมณรวมไป

กับ การบรรยาย ไมควรเปนเสียงเดียวท่ีพูดไปเรื่อยๆ หรือท่ีเรียกวาเสียงแบบ Monotone 

ซึ่งจะทําให รายการเกิดความนาเบ่ือได  

-เสียงเพลงประกอบในรายการก็ไมควรรกหรือดังจนเกินไป ควรใชเพลงท่ีไมมีเนื้อรองเพื่อ

ไมใหกลบเสียงพิธีกรหรือผูบรรยาย 

- คุณภาพความคมชัดของช้ินงาน มีผลตอการรับชมรายการ สามารถทําให รายการมี ความ

นาสนใจ ในขณะเดียวกันก็สามารถทําใหรายการเกิดความเบ่ือหนายไดเชนกัน  

2 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต การศึกษาและการผลิต รายการทําอาหารญี่ปุน
โดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทย รายการ Shiyou Shiyou Cooking ครั้งนี้ ผู 
ศึกษาไดกําหนดขอบเขตการศึกษาวิจัยทางดานพื้นท่ีใน การศึกษา เพื่อศึกษารายการทําอาหารทาง
โทรทัศน ซึ่งมีการคาดการณวาจะออกอากาศทาง ส่ือออนไลนหรือทางเว็บไซต 
http://www.youtube.com เพื่อการศึกษาวิจัยใหเห็นภาพรวมของ รายการทําอาหารทาง ส่ือ
ออนไลน ท้ังหมดในอนาคต ควรมีการศึกษารายการทําอาหารทางส่ือ ออนไลน  ทุกชองทางของส่ือ
เพิ่มเติมท่ีไดจัดทํารายการประเภทนี้ข้ึนมา  
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ภาคผนวก ก 
แบบสัมภาษณเจาะลึก ผูผลิตรายการวัยรุน  
ผูดาเนินรายการอาหารทางชองออนไลน  

และผูเช่ียวชาญทางดานอาหาร 
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แบบสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview)  

การสัมภาษณผูเช่ียวชาญในการทําอาหารไทยและอาหารญี่ปุน 

 - คําถามเกี่ยวกับความแตกตางระหวางอาหารไทยและอาหารญี่ปุน 

  อาหารไทยกับอาหารญี่ปุนมีความเหมือนหรือแตกตางกัน อยางไรบาง เพราะอะไร  

 - คําถามเกี่ยวกับความแตกตางระหวางวัตถุดิบอาหารไทยและอาหารญี่ปุน 

   วัตถุดิบอาหารไทยและอาหารญี่ปุนมีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร  

  วัตถุดิบอาหารไทยและอาหารญี่ปุนสามารถใชอะไรมาทดแทนกันไดบาง 

  ไดรสชาติและคุณคาอาหารเหมือนกันหรือไม 

  มีวิธีการเลือกวัตถุดิบท่ีแตกตางกันอยางไร 

 - คําถามเกี่ยวกับวิธีการปรุง เมนูอาหารไทยและอาหารญี่ปุน  

  วิธีการปรุงอาหารญี่ปุนมีความเหมือนหรือแตกตางกันหรือไม อยางไรบาง 

  ความยากงายในการปรุงอาหารไทยและอาหารญี่ปุน อะไรยากกวากัน เพราะอะไร 

  วัตถุดิบไทยสามารถนํามากินสดเหมือนอาหารญี่ปุนไดหรือไม เพราะอะไร 

 - คําถามดานความเปนไปไดท่ีจะนําวัตถุดิบไทยมาประยุกตใชในการทําอาหารญี่ปุน 

  เคยเห็นคนทําหรือเคยลองนําวัตถุดิบไทยหรือชาติอื่น มาใชทําอาหารญี่ปุนไหม 

  รสชาติอรอยกวาแบบด่ังเดิมหรือไม อยางไร 

  ขอดี ขอเสียของการนําวัตถุดิบมาประยุกต ดัดแปลง 

  (ดานราคา ความสะดวก รสชาติ คุณคาทางอาหาร ) 
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การสัมภาษณผูผลิตรายการสําหรับวัยรุน 

1. คําถามท่ัวไปเกี่ยวกับรายการโทรทัศนสําหรับวัยรุนในปจจุบัน  

- ภาพรวมของรายการโทรทัศนสําหรับวัยรุนในปจจุบัน 

- รายการโทรทัศนสําหรับวัยรุนในปจจุบัน ใชวิธีอะไรในการดึงดูดวัยรุน พิธีกร รูปแบบ 

เนื้อหา กราฟก การมีสวนรวม หรืออื่นๆ 

- ปญหาและอุปสรรคสําคัญของการผลิตรายการโทรทัศนสําหรับวัยรุน 

- แนวโนมของรายการโทรทัศนสําหรับวัยรุนในอนาคต  

2. คําถามดานเนื้อหาของรายการโทรทัศนสาหรับวัยรุน 

- ลักษณะเนื้อหาของรายการโทรทัศนสําหรับวัยรุนสวนใหญเกี่ยวกับเรื่องอะไรบาง 

- ปจจัยท่ีมีผลตอเนื้อหารายการ  

- มีรายการวัยรุนหลายรายการ คิดวาปจจัยท่ีมีผลใหวัยรุนรับชมรายการเรา   

- มีเทคนิคอยางไรในการสอดแทรกสาระในระหวางรายการไมใหนิ่งและนาเบ่ือ 

- อิทธิพลของผูสนับสนุนรายการ (sponsor) ท่ีมีตอการกําหนดเนื้อหาของรายการ หรือไม 

- ขอจํากัดท่ีสงผลใหเปนปญหาและอุปสรรคของเนื้อหารายการ  

3. คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนสาหรับวัยรุน 

-คิดวากราฟกมีสวนสําคัญในการทํารายการวัยรุนหรือไม เพราะอะไร 

- การถายภาพใหสวยมีผลตอการรับชมรายการมากนอยเพียงใด   

- ฉาก สถานท่ี และอุปกรณตางๆ ในรายการมีความสําคัญและมีผลตอการ รับชมรายการ

มากนอยเพียงใด  

- การเปดโอกาสใหผูชมทางบานเขามามีสวนรวมในรายการ มีสวนทําใหมีความนาสนใจข้ึน

หรือไม 

- รายการวัยรุนท่ีนําเสนอบนเว็บไซต มีความนาสนใจและแตกตางจากรายการวัยรุนท่ี

นําเสนอทางโทรทัศนอยางไร  

- ขอจํากัดท่ีสงผลใหเปนปญหาและอุปสรรคตอรูปแบบและวิธีการนําเสนอรายการ  
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4. คําถามดานพิธีกร/ผูดําเนินรายการ  

- บุคลิกและลักษณะของพิธีกร/ผูดําเนินรายการโทรทัศนสําหรับวัยรุนควรเปนอยางไร 

- ตองเปนคนท่ีวัยรุนเช่ือถือ หรือคนมีช่ือเสียงหรือไม 

- ขอจํากัดท่ีสงผลใหเปนปญหาและอุปสรรคตอการทํางานของพิธีกรและ ผูดําเนินรายการ  

5. คําถามดานรายการอาหารทางโทรทัศนกับวัยรุน 

-คิดวาวัยรุนสมัยนี้สนใจเรื่องการทําอาหารหรือไม  

-ถาหากมีรายการทําอาหารท่ีเจาะจงกลุมวัยรุน จะนาสนใจไหม 

-ถาหากเปนรายการอาหารญี่ปุนสําหรับวัยรุน คิดวาอาหารญี่ปุน หรือความนารักสดใสแบบ

ญี่ปุน จะสามารถเขาถึงวัยรุนไทยไดมากนอยเพียงใด 

-ควรจะเจาะกลุมวัยรุนอยางไร ดวยพิธีกรท่ีนารักญี่ปุนๆ รูปแบบรายการ กราฟฟกแบบญี่ปุน 

หรือเมนูท่ีวัยรุนชอบ 
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การสัมภาษณผูดําเนินรายการอาหารทางชองออนไลน 

1. คําถามเกี่ยวกับการถายทํารายการอาหาร 

 -มีวิธีการถายทําอยางไร ถายยาวไปเลยหรือเปลา 

 -ใชกลองกี่ตัว  

 -มุม Close upอยางท่ีถายท่ีเตาถายอยางไร 

 -การถาย Pack shot ควรถายอยางไร 

2. คําถามเกี่ยวกับดานวิธีการเลือกเนื้อหาของรายการอาหาร 

 -มีวิธีเลือกอาหารในแตละเทปอยางไร  

 คิดวาวัยรุนเหมาะกับอาหารแบบไหน อยางไร  

3. คําถามดานผูดําเนินรายการอาหาร 

 -ผูดําเนินรายการอาหารจําเปนตองทําอาหารเปนไหม 

 -ผูดําเนินรายการอาหารควรมีบุคลิกอยางไร  

-มีวิธีการนําเสนออยางไรใหนาสนใจและคนติดตาม 

4. คําถามดานรูปแบบการนําเสนอ 

-คิดวาความแตกตางของรายการอาหารออนไลน กับรายการทางโทรทัศน ตางกันหรือไม 

อยางไร 

-คิดวาวัยรุนจะชอบรายการทําอาหารญี่ปุนแบบประยุกตหรือไมอยางไร  

5. คําถามดานเมนูอาหาร 

-คิดวาอาหารประยุกตคืออะไร 

-คิดวาอาหารไทยกับอาหารญี่ปุนแตกตางกันอยางไร 

-คิดวาวัตถุดิบไทยสามารถนํามาประยุกตเปนอาหารญี่ปุนไดหรือไม 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามความคิดเห็นและความตองการในการรับชม 

รายการทําอาหารญี่ปุนโดยประยุกตจากวัตถุดิบ 

ท่ีหาไดงายในประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



112 

 

 

แบบสอบถามการวิจัยเร่ือการสรางสรรครายการทําอาหารญ่ีปุน 

โดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทย 

 ตอนที่ 1: ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงใน       หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง 

เพศ  หญิง  ชาย 

อายุ   11-14   15-19   20-25   26-30   31-35 

อาชีพ  นักเรียน  นักศึกษา รับราชการ    พนักงานบริษัท  

  แมบาน   ธุรกิจสวนตัว 

รายได  ตํ่ากวา5,000ตอเดือน  5,001-10,000 ตอเดือน 

  10,001-20,000ตอเดือน  มากกวา20,000ตอเดือน 

 ตอนที่ 2 : ความสนใจในประเทศญ่ีปุน 

ชอบประเทศญี่ปุนหรือไม   ชอบ   ไมชอบ   เฉยๆ 

นึกถึงญี่ปุนนึกถึงอะไร 

 แฟชั่น   เพลง   หนัง/ซีร่ีย     ภาษา  คน       ประเทศ  

 อาหาร   การตูน  

ชอบรับประทานอาหารญี่ปุนหรือไม  ชอบ  ไมชอบ   เฉยๆ 

รับประทานอาหารญี่ปุนบอยแคไหน 

 มากกวาสัปดาหละ1คร้ัง   สัปดาหละ 1คร้ัง   

 เดือนละ1คร้ัง     นอยกวาเดือนละ1คร้ัง 
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เพราะอะไรถึงรับประทานบอย  

 หารับประทานสะดวก ชอบรสชาติอาหารญี่ปุน  ดีตอสุขภาพ 

 ราคาไมแพง  เพ่ือน คนรูจักชอบรับประทาน     อื่นๆ........................... 

เพราะอะไรถึงรับประทานไมบอย 

 ราคาแพง  หารับประทานยาก ไมชอบรับประทานอาหารญี่ปุน     อื่นๆ. 

โดยปรกติทานรับประทานอาหารญี่ปุนท่ีไหน 

 รับประทานท่ีรานอาหารญี่ปุน(รานอะไร............................................) 

 ซื้อสําเร็จกลับไปรับประทานท่ีบาน 

 ทํารับประทานเองท่ีบาน 

ทานเคยรับชมรายการอาหารญี่ปุนหรือไม ชอบรายการใด 

 Cooking with dog  Moco's Kitchen  Maki Magic Rest 

 Cookin' idol mai mai  Iron chef    Food VS Food 

 TV Champion   อื่นๆ....................................................          ไมเคยดู 

 ตอนที่ 3 : พฤติกรรมในการปรุงอาหารรับประทานเองที่บาน 

ทานปรุงอาหารรับประทานเองท่ีบานบอยแคไหน 

 มากกวาสัปดาหละ1คร้ัง   สัปดาหละ 1คร้ัง   

 เดือนละ1คร้ัง     นอยกวาเดือนละ1คร้ัง 

เพราะเหตุใดท่ีชอบปรุงอาหารรับประทานเอง(เลือกไดมากกวา1ขอ) 

 ราคาถูกกวา/ประหยัดกวา  ชอบทําอาหาร 

 สมาชิกในครอบครัวหลายคน  ตองการลดความอวน/ดูแลสุขภาพ 

 ทําเองอรอยกวา    หาวัตถุดิบงาย 
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เพราะเหตุใดท่ีไมปรุงอาหารรับประทานเอง(เลือกไดมากกวา1ขอ) 

 ทําอาหารไมเปน     ยุงยาก 

 สถานท่ีอยูไมสะดวกในการปรุงอาหาร           ชอบทานอาหารกับเพ่ือน หรือปารต้ีบอย 

 ไมมีเวลาชอบทานอาหารนอกบาน  อื่นๆ........................................ 

ทานชอบทําอาหารประเภทไหน 

 อาหารไทย  อาหารญี่ปุน  อาหารจีน 

 อาหารฝร่ัง  อาหารสําเร็จรูป  ขนมหวาน 

เคยทําอาหารญี่ปุนรับประทานเองท่ีบานหรือเปลา 

 เคย   ไมเคย 

ทานทําอาหารญี่ปุนรับประทานเองบอยแคไหน  

 มากกวาเดือนละ1คร้ัง  ประมาน6เดือนคร้ัง  

 ปละ1คร้ัง    แลวแตโอกาส 

ทานทําอาหารญี่ปุนในโอกาสอะไร 

 วันปใหม  วันเกิด   วันครบรอบ      รับปริญญา 

 ทําบุญบาน   มีปารต้ี   อื่นๆ............ 

 ตอนที่ 4 : พฤติกรรมการเปดรับสื่อโทรทัศนอ่ืนๆของกลุมเปาหมาย  

ทานรับชมส่ือโทรทัศนบอยแคไหน 

 ทุกวัน   สัปดาหละ3-4คร้ัง       สัปดาหละ1คร้ัง  นอยกวา

สัปดาหละ1คร้ัง 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



115 

 

ทานรับชมรายการโทรทัศนจากชองทางไหนมากท่ีสุด  

 โทรทัศนฟรีทีวี ชอง................................... 

 เคเบิล/ดาวเทียม ชอง................................... 

 ส่ือออนไลน www...................................... /Channel.................................... 

ชวงเวลาท่ีรับชม 

 ชวงเชากอนไปเรียน/ทํางาน (6.00-9.00น.)  

กลางวัน ชวงทํางาน/พักกลางวัน(10.00-15.00น.) 

 เย็น หลังเลิกเรียนทํางาน (16.00-20.00น.) กลางคืน กอนนอน (21.00-1.00น.) 

 ชวงดึก นอนดึก/ทํางานกลางคืน(2.00-5.00น.) 

 ตอนที่ 5 :ความคิดเห็นในดานความตองการของเนื้อหาและรูปแบบรายการ

ทําอาหาร 

ชอบดูรายการทําอาหารหรือไม 

 ชอบ   ไมชอบ   เฉยๆ เปดเจอก็ดู 

เคยดูรายการอาหารอะไรบาง  

 food travel   พลพรรคนักปรุง  ครัวอินด้ี   

 ครัวแลวแตคริต  food prince  อื่นๆ.......................................... 

ชอบรายการอะไร................................................................................................. 

ชอบดูรายการอาหารประเภทใด 

 ประเภทสาธิตทําอาหาร  ประเภทพาชิมตามรานอาหารตางๆ 

 ประเภทแขงขันทําอาหาร  ประเภทรายการขายสินคาทําครัว 
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เคยนําเมนูอาหารท่ีไดรับชมจากส่ือโทรทัศนมาทําอาหารจริงหรือไม 

 เคย   ไมเคย 

ถาหากมีรายการสาธิตทําอาหารท่ีสอนทําเฉพาะอาหารญี่ปุนท่ีจะทําอาหารญี่ปุนใหเปนเร่ืองงาย

โดยนําเอาวัตถุดิบในประเทศไทยมาใชแทนวัตถุดิบญี่ปุนโดยเฉพาะจะสนใจหรือไม 

 สนใจ   ไมสนใจ  เฉยๆ 

ถาสนใจสนใจเมนูอะไร 

 ราเมง     ดงบุริ(ขาวหนาตางๆ)   โอโคโนะมิยากิ (พิซซาญี่ปุน) 

 แกงกะหร่ี   ทสึเคโมโนะ(ผักดองญี่ปุน)  ยากิโทริ(ไกยางเสียบไม) 

 เท็มปุระ   ทาโกะยากิ (ขนมครกญี่ปุน) เบนโตะ (ขาวกลอง)  

 สุกกี้/ชาบู   ขนมญี่ปุน   ซูช ิ         อื่นๆ.......................... 

ตอนที่ 6 : ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการสรางสรรครายการ

ทําอาหารญ่ีปุน  

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ค 
แบบสัมภาษณเพ่ือประเมินผลรายการ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการทําอาหารญ่ีปุน 

โดยประยุกตจากวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทย รายการ Shiyou Shiyou Cooking”  

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ................. 

อายุ .................... 

การศึกษา/อาชีพ.................................................................................. 

1. ความพึงพอใจตอรูปแบบของรายการการ Shiyou Shiyou Cooking(Format)  

ประเด็นท่ีวัด ระดับความรูสึก 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ทานรูสึกช่ืนชอบการนําเสนอรายการShiyou Shiyou Cooking      

ทานคิดวารายการ Shiyou Shiyou Cooking ท่ีไดชมนั้น มีความ

นาสนใจและตรงตอความสนใจของคุณ 

     

 

2. ความพึงพอใจตอเนื้อหารายการ Shiyou Shiyou Cooking (Content)  

ประเด็นท่ีวัด ระดับความรูสึก 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ทานรูสึกช่ืนชอบเนื้อหาของรายการShiyou Shiyou Cooking ในแต

ละเทป 

     

ทานคิดวารายการ Shiyou Shiyou Cooking ท่ีไดชมนั้น มีความ

นาสนใจและตรงตอความสนใจของคุณ 

     

ทานคิดวาเมนูอาหารท่ีทําในรายการ Shiyou Shiyou Cooking ใน

แตละเทป สามารถนําไปทําไดจริง 
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ประเด็นท่ีวัด ระดับความรูสึก 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ทานไดรับประโยชนจากการชมรายการ Shiyou Shiyou Cooking 

มากนอยเพียงใด 

     

ทานคิดวาเนื้อหาในรายการมีความนาเช่ือถือ      

 

3. ความพึงพอใจตอการนําเสนอของรายการ Shiyou Shiyou Cooking (Style)  

ประเด็นท่ีวัด ระดับความรูสึก 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ทานรูสึกช่ืนชอบบุคลิกและวิธีการส่ือสารของผูดําเนินรายการ       

ทานคิดวารายการมีความสนุกสนานนาสนใจ      

 

4. ความพึงพอใจตอกราฟก การตัดตอ (Editing) ภาพ ดนตรีและเสียงประกอบของรายการ 

Shiyou Shiyou Cooking (Music and Sound effect)  

ประเด็นท่ีวัด ระดับความรูสึก 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ทานรูสึกช่ืนชอบกราฟก และการตัดตอภาพของรายการShiyou 

Shiyou Cooking ในแตละเทป 

     

ทานคิดกราฟฟกในรายการมีความนารัก ทําใหรายการสนุกสนานมาก

ข้ึน 

     

ทานรูสึกช่ืนชอบ Title ของรายการ Shiyou Shiyou Cooking      
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ประเด็นท่ีวัด ระดับความรูสึก 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ทานรูสึกช่ืนชอบการเปดเพลงและดนตรีประกอบในรายการ Shiyou 

Shiyou Cooking 

     

 

5. ความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ Shiyou Shiyou Cooking (Overview)  

ประเด็นท่ีวัด ระดับความรูสึก 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

หลังจากท่ีไดรับชมรายการแลวทานอยากจะรับประทานอาหารญี่ปุน      

หลังจากท่ีไดรับชมรายการแลว ทานอยากนําเมนูท่ีรับชมไปทํา 

รับประทานเองท่ีบาน 

     

หลังจากท่ีไดรับชมรายการแลว ทานคิดวาไดความรูเกี่ยวกับประเทศ

ญี่ปุน และอาหารญี่ปุน หลังจากท่ีไดรับชมรายการแลว 

     

ทานรูสึกอยากทําอาหารญี่ปุนมากข้ึน และรูสึกวาการทําอาหารญี่ปุน

ไมใชเรื่องยาก 

     

 

ทานรูสึกช่ืนชอบอะไรของรายการ Shiyou Shiyou Cooking มากท่ีสุด เพราะเหตุใด 

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

ทานรูสึกพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ Shiyou Shiyou Cooking ท่ีไดรับชมหรือไม อยางไร  

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

ขอเสนอแนะท่ีมีตอรายการ  Shiyou Shiyou Cooking 

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

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Bibliography

